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گردشگری از آن دست صنایعی است که همه باور دارند آینده کشورها را تغییر می دهد. حوزه ای زیربنایی با زنجیره ای گسترده 
از مشاغل و کسب و کارهای مرتبط که بسیار هم برای کشورها ارزآوری دارد. وقتی از اقتصاد گردشگری صحبت می کنیم، منظور 
تمامی فعالیت های مرتبط با توریســم و گردشــگری در بخش های مختلف از حمل و نقل گرفته تا اقامت و اســکان، رستوران ها 
و مراکز تفریحی، اماکن و بناهای تاریخی، جاذبه های طبیعی و آداب و رســوم و میراث فرهنگی و قومی اســت که وجه مشــترک 
همه آن ها نیز گردشــگری و ســفر اســت. درســت از زمانی که گردشگران عزم ســفر و جایجایی از نقطه ای به نقطه دیگر می کنند، 

مجموعه ای از فعالیت های اقتصادی آغاز می شود که در دسته بندی اقتصاد گردشگری قرار می گیرند.
بازدید از اماکن و جاذبه ها، خریدهایی که انجام می شود و در نهایت هم برگشت به مبدا، همگی طیف وسیعی از فعالیت ها 
هستند که برای آن ها ارز )خارجی( یا پول )واحد پولی رایج( هزینه می شود و بنابراین جزء اقتصاد گردشگری محسوب می شوند.
درآمد صنعت توریسم بیشتر متکی به شکل مستقیم آن است. در درجه اول گردشگری مفهومی اقتصادی است. کسی که 
از منطقه ای خارج می شــود و به جای دیگری می رود، به اقتصاد آن منطقه پول تزریق می کند و گویی در راه رشــد و توســعه آن 

منطقه گام برداشته یا کاالیی را از نقطه ای به نقطه دیگر صادر کرده است. 
قم یکی از سه استان زیارتی کشور است که قطب دوم گردشگری زیارتی را به خود اختصاص داده است، اما تمام سهم و سود 
حضور زائران و گردشگران دراین شهر نسیب کاسبان مرکز شهر می شود و مناطق مختلف شهری از این سود سرشار به استثنای 

این دوسال بی بهره هستند.
پیشــترها عــده زیــادی کــه همه بضاعتشــان به یک بقچه 50 در 50 خالصه می شــد بر ســر راه زائران و مســافران کاســبی می 
کردنــد کــه بــا طــرح ســاماندهی شــهرداری بســاط این افــراد هم برچیده شــد. حــاال دیگر ســهم مناطق شــهر از جملــه منطقه 
5 و 2از ســاکن شــدن در قــم همــان انــگ حاشــیه شــینی اســت و بــس ایــن در حالــی اســت کــه ســه امامزاده شــاخص اســتان 
در منطقــه دو واقــع شــده اســت. بعــد از ســفر رهبــری بــه اســتان قــم واختصــاص بودجــه عمرانــی بــه منطقــه 2 در بخــش 
شــاهد شــرقی و غربــی چهــره محرومیــت از آن زدوده شــد، امــا همچنــان فقرمهمــان ســفره آنهاســت اینجــا کــه نســبت بــه 
دیگــر مناطــق از جمعیــت باالیــی برخــوردار اســت ســهمی از آمــوزش هــای فرهنگــی نــدارد تاســف انگیزتــر اینکــه قدم بــه قدم 
 اینجــا یــک واحــد فــروش ابــزار آالت قلیــان و ســیگار وجــود دارد دریــغ از یــک دکــه روزنامــه ویــا محصــوالت فرهنگــی فروشــی.
 بدتر از همه تا دلت بخواهد فروش فیلم های خارجی که اکثرا هم مردان رویایی بزن بهادر را تبلیغ می کنند در این منطقه وجود دارد.

سوالی که پیش می آید با توجه به پتانسیل اقتصاد گردشگری جایگاه شهرداری مناطق کجاست؟
چرا تمام ظرفیت های گردشگری در منطقه یک و چهار متمرکز شده است؟

اساســا شــهرداری مناطق برای مدیریت بهتر و شــناخت فرصت های مناطق ایجاد شده است اما انگار دراین شهر فقط دو 
منطقه شــهردار دارد از نظر اقتصاد گردشــگری منتفع هســتند و قیمت زمین هایشــان ســر به فلک کشیده. ولی دیگر مناطق از 

جمله منطقه 2و پنج در فالکت به سر می برد.
امیدوارم شهردار قم که راه استفاده از فرصت ها را می داند، مدیری که طی این شش سال توانمندی اش به اثبات رسیده، 
مدیــران شــهرداری مناطــق را مجبــور کند تا بــرای بهره مندی آنان از اقتصاد گردشــگری طرح و ایده ارائه دهنــد تا مردمان این 
بخش از شــهر هم از موقعیت ویژه این شــهر بهره مند شــوند تا جوانان بیکاراین مناطق بجای افتادن در دام باندهای توزیع 
مرگ از این طریق برای آنها فرصت اشتغال ایحاد شود. از هر بعد که نگاه کنی فرصت ها فراهم است، اما ضعف فکر و ایده داریم. 

امیدواریم شهردار کاردان ما این ضعف و مشکل را برطرف کند.

جایگاه شهرداران مناطق قم در اقتصاد گردشگری
زهره مهرنوروزی؛ فعال  گردشگری استان قم
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میدانیــد که هش تعاریف گوناگونی دارد، 
در مفهوم دیجیتالی آن، با تبدیل تعدادی 
بیــت کــه می تواننــد حــرف، کلمــه، جمله و 
یــا حتی انــواع فایل ها باشــند، بــه خروجی 
بــا تعــداد ثابــت کاراکتــر تعریف می شــود.در 
واقــع هــش یــک تابــع ریاضــی اســت کــه در 
رمزنــگاری از آن اســتفاده می شــود. بــه این 
توجه کنید که هدف، حل این تابع نیست، 
بلکه اســتفاده از تابع برای رمزنگاری است. 
اســتفاده از تابع هش رمزنــگاری برای عدم 

انکار فوق  العاده کاربردی است.
مفهوم رمزنگاری در رمزارزها

فرض کنید قصد ارسال دارایی و یا پیغامی محرمانه را به دوستی دارید که نمی  خواهید افراد دیگر که ممکن است در میانه  
ارسال، پیغام شما را ببینند از محتویات آن مطلع شوند و تغییری در آن ایجاد کنند.

برای این کار از امضای دیجیتال استفاده می شود. از آنجایی که رمزنگاری کردن پیغام های طوالنی زمان زیادی را می طلبد، 
پروتکل های امضای دیجیتال از تابع هش استفاده می کنند.

داده ها با کمک تابع هش، هش می شوند. داده هایی با طول متفاوت در الگوریتم هش قرار گرفته و هش آن داده را تحویل 
می دهد. استفاده از تابع هش کمک بسیار زیادی به تسهیل و سرعت بخشیدن به شبکه  بالک چین دارد، چرا که با استفاده از 
تابع هش، شبکه همیشه با داده هایی با طول یکسان کار می کند و همین موضوع سرعت عملیات را باال برده و روند را سهل تر 
می کند. درمرحله بعد داده های هش شــده باید امضا شــوند. فرد فرســتنده با اســتفاده از کلید خصوصی خود هش به دســت 
آمده از تابع هش را امضا می کند، اما کلید خصوصی قرار نیست با شبکه و یا شخص گیرنده به اشتراک گذاشته شود، در نتیجه 

با استفاده از کلید خصوصی به کلید عمومی دست یافته و آن را به همراه هش به گیرنده ارسال می کنیم.
همان طور که قبال گفته شــد، فرســتنده با اســتفاده از کلید خصوصی پیغامی که قصد ارســال آن را دارد امضا می کند.از طرف 
دیگر شخص گیرنده با استفاده از کلید عمومی شخص فرستنده می تواند متوجه شود که آیا پیغامی که دریافت کرده است واقعا 

متعلق به شخص فرستنده هست یا خیر.
در واقع فرستنده نمی تواند کلید خصوصی خود را در اختیار شخص گیرنده و یا هر شخص دیگری قرار دهد، چراکه با استفاده 

از کلید خصوصی افراد می توانند به حساب او دسترسی داشته باشند و دارایی های او را به سرقت برند.
الزم اســت بدانیــد کــه کلید عمومی ارتباط مســتقیمی با کلید خصوصــی دارد. درواقع کلید عمومــی با کمک کلید خصوصی 
ســاخته می شــود کــه به اشــتراک گذاری آن در شــبکه و یــا افراد دیگر هیچ مشــکلی را برای صاحب حســاب ایجــاد نمی کند و در 

تبادالت می توان با خیالی آسوده برای اعتبارسنجی این کلید را در اختیار گیرنده قرار داد.
هدف هش

فــرض کنیــد یک مســابقه برگزار شــده و عده ای در آن مســابقه شــرکت کرده اند. مجری مســابقه عددی را انتخــاب می کند و 

هش رمزنگاریHASHING چیست؟
مرتضی مال محمدی / دکتری کسب و کار
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شــرکت کنندگان باید آن عدد را حدس بزنند. در این صورت مجری مســابقه ممکن اســت حتی در صورت ارائه جواب درســت 
از ســمت شــرکت کنندگان ادعا کند که عدد دیگری را مد نظر داشــته اســت. خبر خوب اینکه در شبکه  بالک چین امکان چنین 
تقلب هایی نیست، زیرا یک نسخه از عدد انتخابی باید به تمام افراد حاضر در شبکه ارسال شود و همین موضوع اجازه تقلب 
به کسی را نخواهد داد. در واقع جلوگیری از تقلب، اعتبار سنجی، و ذخیره رمزعبور از کاربرهای مهم توابع هش به شمار می روند.

فرایند هشینگ
تابع هش ورودی های مختلف را دریافت می کند و خروجی هایی متفاوت اما با طول کاراکتر ثابت را تحویل می دهد.

مهم نیست که یک حرف، جمله و یا یک فایل سنگین را به تابع هش بدهید، این تابع در نهایت به شما خروجی با تعدادی 
معینــی از کاراکترهــا تحویــل می دهــد. خروجــی تابــع هش را “هــش” و عملی که با کمک تابع هش انجام می شــود را هشــینگ 

می گویند. توابع هش بسیار گوناگون هستند، اما تابع هش sha256 بیشترین کاربرد را در میان توابع هش دارد.
در هر زمینه ای که هویت سنجی و ایجاد امنیت مهم باشد، استفاده از تابع هش رمزنگاری می تواند بسیار کمک بزرگی باشد 

و به عنوان ایجادکننده امضای دیجیتال عمل کند.
مفهوم هش در بالک چین

بالک چین از یک سری بالک متصل به هم تشکیل شده است که با کمک زنجیره ای به هم متصل شده اند. طبیعتا هیچ بالکی 
قبل از بالک اول وجود ندارد، به بالک اول بالک چین، بالک جنسیس گفته می شود. هش بالک جنسیس با توجه به تراکنش های 
ثبت شده در بالک ایجاد می شود. از بالک بعدی، عالوه بر هش خود بالک، هش بالک قبلی نیز در آن بالک قرار می گیرد. از آنجایی 
که بالک ها با هم در ارتباط هستند ایجاد کوچک ترین تغییر در یک بالک، هش آن بالک و همچنین هش بالک های بعد از آن را تغییر 
می دهد.شبکه بالک  چین از این سیستم هش برای اطمینان از اینکه تراکنش ها تغییر نکرده اند استفاده می کند.هر بالک عالوه بر 
هش خود، هش بالک قبلی را نیز دارد، در نتیجه فردی که قصد ایجاد تغییر در بالک را دارد باید نه تنها هش همان بالک بلکه هش 
تمام بالک های قبلی را نیز تغییر دهد که تقریبا غیرممکن است. و بالک چین به این صورت از تقلب در شبکه جلوگیری می کند. 
از طرف دیگر تمام افراد فعال در شبکه به هش های واقعی دسترسی داشته اند و برای تایید تراکنش های جدید به راحتی متوجه 

تغییر شده و تراکنش را تایید نمی کنند.به همین دلیل است که همه باوردارند که بالک چین تغییرناپذیر است.
مجموعه ویژگی  هایی که تابع هش رمزنگاری باید داشته باشد:

دقیق و ثابت بودن
تابــع هــش رمزنــگاری به ازای وردی که دریافت می کنــد یک خروجی با طول ثابت تحویل می دهــد، این خروجی که همان 
“هش” است، باید برای همیشه ثابت بماند. به عنوان مثال اگر شما حرف A را به عنوان ورودی به تابع هش دادید باید همان 
هشی را دریافت کنید که یک آمریکایی و یا چینی دریافت می کنند. همچنین اگر شما ماه آینده نیز حرف A را به عنوان ورودی 
بــه تابــع هــش دادید باز هم باید همــان هش ماه پیش را دریافت کنید.زیــرا در غیر این صورت پیگیــری و رصد کردن اطالعات 

غیرممکن خواهد بود.
یک طرفه بودن تابع

یک تابع هش رمزنگاری زمانی استاندارد است که یک طرفه باشد یعنی با قرار دادن ورودی در تابع هش به راحتی بتوان به 
خروجی رسید اما رسیدن به ورودی با قرار دادن خروجی در تابع هش تقریبا غیر ممکن باشد.از آنجایی که خروجی تابع هش 
همیشــه ثابت اســت، اگر قصد حدس زدن ورودی بر اســاس خروجی را بخواهیم در میان تعداد محدودی از ورودی ها انجام 
دهیم، این کار شــدنی است.اســتفاده از رایانه های معمولی برای انجام عملیات الزم برای پیدا کردن دیتای مورد نظر ممکن 
است به هزاران سال زمان نیاز داشته باشد، مگر اینکه بسیار خوش شانس باشید و در چند تست اولیه به هش موردنظر برسید 

که احتمال آن بسیار کم است.
منحصر به فرد بودن

هــر ورودی در تابــع هــش رمزنگاری، یک خروجی متناظر با آن ورودی را دارد که منحصر به فرد اســت و فقط مختص همان 
داده  ورودی است.
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“عزت نفس”  Self esteem از مولفه های 
مهــم و تاثیرگــذار در رفتــار مــا چــه در زندگــی 
خصوصــی، چــه اجتماعــی و چــه شــغلی و 
سازمانی اســت که نقش مهمی در موفقیت 
مان دارد. بسیاری از علل رفتار ما، شخصیت 
آدمی و تیپ او، متاثر از عزت نفس و متناسب 
با ارزش و احترامی است که فرد برای خودش 
قائــل مــی باشــد. از این روســت که بــرای آن 
که ما بتوانیم موفق باشــیم و به موفقیت در 
عرصــه های مختلف شــخصی و اجتماعی و 
کاری برسیم، با شناخت عزت نفس و توسعه 

آن می توانیم به این موضوع، سرعت و قدرت ببخشیم.
تحلیل مفهوم عزت نفس

هر انسانی به واسطه انسان بودنش و به عنوان یکی از نیازهای اولیه و مهم اش، به حرمت نفس و عزت نفس نیازمند است. اگر 
عزت نفس و احترامی که فرد برای خودش قائل است، آسیب ببیند و یا افول کند، از لحاظ روانشناختی، فرد آماده آسیب زدن به 
خود یا دیگران است و ممکن است به ناهنجاری و رفتار و کنش غیراخالقی و ضد استاندارد دست بزند؛ از اینجاست که عزت نفس 

هر فرد جایگاه مهمی پیدا می کند و در زندگی جمعی و سازمانی اهمیت فراوانی می یابد.
در محیط کار اگر عزت نفس و حرمت نفس و احترام هر فردی چه توســط مدیران، چه همکاران و چه مراجعین و مخاطبان، 
خدشه دار شود، این فرد ضربه و آسیب روحی و روانی جدی خواهد خورد و ممکن است با هیچ تشویق و جبران مالی و معنوی 
دیگری قابل جبران نباشــد.  و در زندگی خانوادگی اگر عزت نفس همســر یا فرزند یا والدین دچار خدشــه شــود، آسیب های روانی 
بلندمدتــی بــرای فــرد برجــای مــی گذارد و… پــس گرچه میزان عزت نفــس هر فرد متفاوت و ســطح و درجه آن بســته به موقعیت 
خانوادگی و فردی و شــخصیتی و… مختلف و متمایز اســت، اما عزت نفس و حرمت نفس، مفهومی اســت که در هر فرد نرمال و 

سالمی وجود دارد و شناخت این موضوع مهم و توجه آن برای هر فرد، در ارتباطات اجتماعی و سازمانی اهمیت فراوانی دارد.
اما برای شناخت عزت نفس انسان، باید به چند موضوع مهم و اساسی توجه کنیم:

۱ - عزت نفس، احترامی است که فرد برای خودش قائل بوده و مفهوم و درکی است که هر کس از خودش دارد.
2 - عزت نفس، احترامی اســت که دیگران برای فرد قائل هســتند و اعتماد به نفس و بازخورد مثبتی اســت که هر یک از ما در 
قبال دیگران از خود نشان می دهیم. توجه به این نکته مهم است که عزت نفس فراتر از اعتماد به نفس است و تاثیرات بیشتری 

در رفتار هر انسان و حتی اعتماد به نفس او دارد.
۳- عزت نفس یعنی باور خودتوانمندی فرد؛ یعنی داشتن اطمینان به توانائی فکر کردن، درک کردن، آموختن، انتخاب کردن 

و تصمیم گیری برای خود.
۴- عزت نفس به معنای غرور و خودپسندی و خودخواهی و به معنای عدم اشتباه برای فرد نیست و در واقع به این معناست 
که باور داشته باشیم که می توانیم آنچه را الزم داریم بیاموزیم و با چالش ها و مشکالت زندگی، برخورد اندیشمندانه داشته باشیم.

12 تکنیک برای بهبود عزت نفس و موفقیت بیشتر
سید علی ناظم زاده؛ پژوهشگر و مشاور کسب و کار
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ویژگی ها و نشانه های عزت نفس باال چیست؟
به طورکلی عزت نفس را می توان در حالت چهره، رفتار، صحبت و حرکت اشخاص مشاهده کرد؛ دروغ، ریاکاری و پنهان کاری 
در افراد دارای عزت نفس سالم وجود ندارد. افراد دارای عزت نفس، واقع بین هستند . خالق بوده و به فرآورده های ذهن خود 
توجه کافی دارند؛ اشتباهات خود را واقع بینانه می پذیرند و برای اصالح اشتباهات خود تالش می کنند. همدردی و همدلی در 
اشخاصی که از سالمت عزت نفس برخوردارند به وفور وجود دارد . در فردی که عزت نفس باال داشته باشد، جرات ورزی و شهامت 
ابراز وجود وجود دارد و به دلیل پذیرش و اطمینان به خود، از دیگران نمی ترسد و به اعتماد به نفس دیگران نیز احترام می گذارد؛ 

بنابراین روحیه همکاری برای دستیابی به هدف های مشترک در افراد دارای عزت نفس سالم فراوان دیده می شود.
ویژگی ها و نشانه های عزت نفس پایین چیست؟

اما هنگامی که عزت نفس در شخصی کم است، هراس و ترس از واقعیت در فرد وجود دارد و ترس از حقایق درباره خود و پذیرش 
خود؛ ترس از افشا شدن؛ ترس از فروریختن تظاهرها و وانمود ها؛ ترس از ناکامی؛ ترس از تحقیر شدن؛ فردی که عزت نفس پایینی 
دارد، گویا برای دیگران زندگی می کند و همواره نگران قضاوت های دیگران است؛ بنابراین جرات اندیشیدن به خود و توانمندی 
های خود را از دست می دهد؛ زود تسلیم می شود ودیگران می توانند به سرعت او را دلسرد کنند. بر این اساس است که هراس از 

موانع و تصورات منفی از موانع برای دستیابی به اهداف و آرزوها از نشانه های عزت نفس پائین است .
تکنیک های بهبود عزت نفس

با عنایت به مقدمات گفته شــده و اهمیت عزت نفس در رفتار و کنش فرد و موفقیت او، واضح اســت که هر یک از ما ســطحی 
از عزت نفس را از دوران کودکی و نهادینه شده با شخصیت مان دارا هستیم. لیکن برای این که بتوانیم زندگی سالم تری داشته 
باشیم و در ارتباطات اجتماعی و سازمانی، عزت نفس خود را بهبود دهیم، می توانیم از تکنیک هایی که در ذیل اشاره می کنم، 
استفاده کنیم. ما برای این که بتوانیم در زندگی شخصی، خانوادگی، اجتماعی و سازمانی، اعتماد به نفس باالتری داشته باشیم 
و نیز در هر مذاکره ای بتوانیم بهتر و حرفه ای تر گفتگو کنیم یا در هر ارتباطی بتوانیم بهتر عمل کنیم، نیاز داریم که به این روشها و 

شیوه های توسعه عزت نفس توجه نماییم:
1 - عشق ورزیدن به خود

مرز باریکی میان عزت نفس و خودخواهی و خودپسندی وجود دارد که در تکنیک های بهبود عزت نفس باید به آن توجه کرد. 
در عین تواضع و اخالق و توجه به دیگران، الزم است که ما به خودمان هم عشق بورزیم. خودمان را دوست داشته باشیم. بدن 
و روح و روان و اخالق و شخصیت و کردار و رفتار و آمال و آرزوهای خودمان را عاشقانه دوست داشته باشیم؛ که اگر نداریم و از آنها 
متنفر باشیم بی گمان، عزت نفس هم نخواهیم داشت، گرچه ممکن است دچار خودپسندی کاذب شویم! ما خوب است که هر 
روز ساعتی را برای خوشحال کردن خودمان اختصاص دهیم؛ روی نکات مثبت و موفقیت هایمان تمرکز کنیم؛ به خواسته هایمان 
توجه کنیم؛ برای آنکه مورد پســند دیگران قرار بگیریم، ســعی کنیم خوب باشــیم و خوبی کنیم و از خودمان مراقبت کنیم. اینها 

تکنیک هایی است که می تواند ما را در بهبود عزت نفس مان یاری کند.
2 - رعایت اخالق

رعایت اخالق و اصول اخالقی، الزام به برخی هنجارهای اخالقی و مذهبی و عنایت به مناسک اخالقی می تواند عزت نفس ما را باال 
ببرد. اگر ما به هر آیین و مذهب و مرامی معتقد هستیم، بیش از دیگران مناسک دینی و مذهبی خود را رعایت کنیم و نسبت به آنها 
)درصورتی که آزاردهنده و مضر به حال دیگران نباشد( معتقد باشیم، در این صورت عزت نفس خود را نیز باال خواهیم برد. وقتی ما 
اصول اخالقی مثل صداقت، تعهد، عدم غیبت و تهمت و کالهبرداری و ارتشاء و… را رعایت کنیم، وقتی وجدان مان از رفتار و سکنات 
و کنش هایمان آسوده باشد در این صورت، هم در دیدگاه مردم و مخاطبین و هم در نزد خود، به بهبود عزت نفس خود، یاری رسانده 

ایم. پس اخالق مداری و توجه به اصول اخالقی از مولفه های مهم برای افزایش عزت نفس است که باید به آن عنایت ویژه داشت.
3 -  گفتن ))نه(( و بی نیازی از دیگران

نــه گفتــن بــه درخواســت ها و نیازها و پیشــنهادات دیگــران به عزت نفس ما کمــک می کند. اگر بتوانیــم به جا و به انــدازه و در 
موقعیت مناسب، تصمیم درست گرفته و به موضوعاتی که درست نمی دانیم یا مطلوب مان نیست ))نه(( بگوییم در این صورت، 
در ارتباطات اجتماعی موفق تر بوده و عزت نفس و اعتماد به نفس خود را تعالی بخشیده ایم؛ اما اگر مثل یک قایق سرگردان هر 
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کسی بتواند برای ما تصمیم بگیرد و از ما هر آنچه که دوست دارد بخواهد و ما را به سمت دلخواه خود بکشاند، هم در لحظه ای که 
سرگردان هستیم و هم در آینده مان و در زندگی فردی و اجتماعی و سازمانی با بحران عزت نفس مواجه خواهیم شد. در کنار ))نه 
گفتن((، بی نیازی از دیگران و عدم نیازمندی به اطرافیان نیز اهمیت بسزایی دارد. وقتی انسان به دیگران تا حدی نیازمند شود 
که بنده و وابسته آنان شود، این نیازمندی ممکن است به مرور اعتماد به نفس و عزت نفس آدمی را خدشه دارد کند و چه نیکو 
امام علی )ع( فرموده است: ))اگر می خواهی آزاد باشی … امید خود را از ثروت دیگران قطع کن. هرگز چشم طمع به اندوخته ها و 
امکانات دیگران ندوز. … و بدان که هیچ کاری به اندازه درخواست مال از دیگران، انسان را پست نمی سازد. پس بدان اگر بی نیازی 

از مردم را پیشه خود سازی و از کسی توقع نداشته باشی از همه مردم برتر و ارزشمندتری!((
۴ - پذیرش مسئولیت

مسئولیت پذیری و پذیرش مسئولیت در کار و زندگی به عزت نفس و بهبود آن یاری می رساند. وقتی ما خودمان یک مسئولیت 
را بپذیریم؛ مسئولیت همسر بودن، مسئولیت پدر بودن یا مادر بودن، مسئولیت مدیر بودن یا کارمند بودن، مسئولیت شریک 
بودن، مسئولیت همکار بودن و… همه اینها اگر با پذیرش مسئولیت و ابعاد و تبعات آن همراه باشد، عزت نفس ما باالتر می رود. ما 
باید در صورت شکست یا هرگونه مشکلی، خودمان مسئول رفتار و کردار خودمان باشیم باید فرافکنی نکنیم و مشکالت را بپذیریم 
و آنها را با مسئولیت پذیری حل کنیم، در این صورت است که  اعتماد به نفس ما بیشتر شده و در نگاه دیگران نیز احترامی که برای 

ما قائل می شوند بیش از پیش خواهد شد و بالتبع در پی آن، عزت نفس ما نیز بیشتر خواهد شد.
5 - زندگی در لحظه اکنون؛

برای آن که بتوانیم عزت نفس بهتری داشته باشیم باید به واقعیت ها توجه کنیم و از آنها نگریزیم؛ در لحظه اکنون زندگی کنیم؛ 
شرایط را با توجه به مشکالت و موانع موجود درک کنیم؛ اشتباهات خود را ببینیم . بپذیریم و آنها را اصالح کنیم .روبه رو شدن با 
واقعیتهای تهدیدکننده را نیز جزئی از زندگی بدانیم ؛ بپذیریم که هیچکس کامل نیست . و بدانیم که تالش برای رشد بهتر برایمان 
همواره کمال و پیشرفت به ارمغان می آورد. بدانیم که گذشته، چه خوب و چه بد، گذشته است و آینده چه بد و چه خوب هنوز 

نیامده است، حال و لحظه اکنون مهم است و در این لحظه باید بهترین باشیم و سعی کنیم به بهترین شیوه عمل کنیم.
۶ - تخصص در حوزه کاری خودمان؛

در هر کاری که می کنیم الزم است مقداری از تخصص را داشته باشیم؛ بتوانیم سواالت اولیه را پاسخ دهیم و نسبت به دیگران 
و عامه مردم در آن کار، بهتر تصمیم بگیریم و عمل کنیم. وقتی که ما در حوزه ای متخصص شویم، می توانیم در آن موضوع، بهتر 
عمل کنیم، مطلب بگوییم، بنویســیم و حتی در انجمن ها و گروه های مربوط به آن موضوع، عضو شــویم و خود را بیش از پیش 
اثبات کنیم. یک متخصص، همواره در خودش احساس لیاقت می کند و دیگران نیز به تخصص او در هر کاری که باشد احترام می 
گذارند و همین، موجبات عزت نفس بیشــتر برای فرد متخصص را فراهم می آورد. آنهایی که در هر کاری دخالت می کنند و نظر 
می دهند، به علت اشتباهات فراوان، عزت نفس و اعتماد به نفس کمتری دارند و آنان که در هر حوزه ای تخصص و مهارت دارند 
به واسطه همین تخصص و مهارت و دانش و تجربه بهتر می توانند نظر دهند و در منظر دیگران نیز عزت نفس و اعتماد بیشتری 

جلب خواهند کرد.
۷ - کسب معلومات عمومی؛

در عین حال که تخصصی شدن در یک موضوع، مهم است، داشتن اطالعات عمومی و معلومات مختلف از تاریخ، سیاست، 
ورزش، هنر، اقتصاد و موضوعات میان رشته ای نیز با اهمیت است. اگر از کودکی مان این تجربه را داشته ایم که مجله و روزنامه و 
کتاب بخوانیم و دانش عمومی و معلومات مختلف را افزایش داده ایم که بسی مباهات!  و اگر از هر زمان این موضوع را شروع کنیم، 
باز هم می تواند موقعیتی خوب فراهم آورد. الزم است بدانیم که وقتی در یک مذاکره دو نفره و یا یک جمع و یا در یک سخنرانی و یا 
در سازمان و اداره و خانواده، فردی درباره مسائل مختلف، اطالعات هرچند جزئی داشته باشد، بالتبع با اعتماد به نفس بیشتری 

نسبت به دیگران می تواند اظهار نظر کند و همین موضوع، در توسعه عزت نفس او، نقش بسزایی خواهد داشت.
۸ - معاشرت با افراد و الگوهای حرفه ای؛

هنگامی که با افراد موفق و الگوهای حرفه ای که از لحاظ موفقیت، موضوعات معنوی، مالی، هنری و علمی باالتر و موفق تر 
هســتند، تعامل و معاشــرت می کنیم بالتبع هم از آنها تاثیر می پذیریم و می آموزیم و هم نوع برخورد اطرافیان با ما نیز متفاوت 
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خواهد شد و این موضوع به بهبود عزت نفس ما کمک شایانی خواهد کرد. گفته اند که ما خالصه 5 نفر اطرافیان مان هستیم، پس 
اگر می خواهیم روی عزت نفس مان کار کنیم سعی کنیم، اطرافیان مان را از افرادی انتخاب کنیم که آنها نیز عزت نفس باال و تجربه 

و تخصص و مهارت و دانش و موقعیت مناسبی در اجتماع دارند.
9- ثبت و مرور تجربیات؛

ثبت موفقیت ها و شکست ها، داشتن دفترچه موفقیت، انتشار موفقیت ها در شبکه های اجتماعی، ارائه موفقیت ها و دستاوردها 
و تجربیات تلخ و شیرین و آشنایی دیگران با انواع و اقسام تجربیات و دستاوردهای ما، به ما کمک می کند که عزت نفس خود را باال 
ببریم. وقتی ما موفق باشیم و این موفقیت را با دیگران تقسیم کنیم و یا وقتی که شکستی خورده ایم و این شکست را با شهامت به 
دیگران می گوییم تا بتوانیم جبران کنیم و پله ای از موفقیت با آن بسازیم در هر دو صورت، عزت نفس خود را باال برده ایم. معموال آنها 
که در جمع می توانند ابراز نظر کنند، کتاب و مقاله بنویسند، در شبکه های اجتماعی حاضر هستند و... اینها عزت نفس باالتری هم 

نسبت به دیگران دارند. البته این موضوع باید ما را دچار غرور کاذب و خودپسندی و خودبرتربینی نسبت به دیگران نکند.
1۰- ایجاد بانک لطف؛

اگر همواره و بی منت به دیگران لطف کنیم، اگر به دیگران لطف کنیم بدون داشــتن توقع، اگر به جا و به اندازه لطف کنیم، اگر 
لطف خود را بدون گفتن به دیگران و حتی خود فرد انجام دهیم، به مرور بانک لطف برای خود فراهم آورده ایم که افراد مختلف نیز 
بدون این که به ما بگویند به ما لطف می کنند، لطف های خود را به ما قرض می دهند و احترام و عزتی که دیگران به ما می گذارند، 
عزت نفس ما را نیز باال می برد. حضور در جلسات و مجامع خیریه، کمک خیر به افراد بی بضاعت، قرض الحسنه و ارائه وام و کمک 

نقدی و غیر نقدی به افراد بی بضاعت و نیازمند در هر زمان و مکان و موقعیتی می تواند عزت نفس را ما باال ببرد.
11 - رفتار و پوشش و زبان حرفه ای؛

وقتی رفتار ما، نوع بیان ما، نوع زبان ما، نوع پوشش ما، زبان بدن ما و الفاظ به کار برده شده توسط ما حرفه ای و استاندارد 
باشد، بی شک نوع برخورد دیگران با ما متفاوت خواهد بود و همین موضوعات، عزت نفس ما را نیز باال می برد. حتما شما هم 
تجربه کرده اید وقتی که بهتر لباس می پوشید و مودبانه صحبت می کنید، بالتبع طرف مقابل شما نیز سعی خواهد کرد استاندارد 
تر و حرفه ای تر با شما برخورد کند. وقتی فردی با پوشش غیر حرفه ای و نامناسب و بوی بد و کفش نا مناسب و… در جمعی حاضر 
شود، یا فردی که غیر استاندارد و غیر مودبانه صحبت می کند، بی گمان توقع این که عزت نفسش و اعتماد به نفسش باال باشد، 
دور از ذهن اســت؛ مگر افرادی که ســالمت روانی ندارند و در عین حال که غیر حرفه ای عمل می کنند، عزت نفس کاذب و باالیی 
دارند!! پس با توجه ویژه به زبان و رفتار و پوشش خود می توانیم به طور غیرمستقیم عزت نفس را باال ببریم. ما می دانیم که “نه 
همین لباس زیباست نشان آدمیت” ولی معتقدیم که اینها در کنار تمامی مواردی که در باال اشاره کردم، می تواند هم افزایی کرده 

و به توسعه عزت نفس ما کمک کند.
12 - سالمت جسمی؛

داشتن سالمت جسمی و بدن سالم در صورتی که مشکل مادرزادی و ژنتیکی نداشته باشیم نیز امری مهم در بهبود عزت نفس 
است. وقتی از لحاظ بدنی می توانیم سالمت جسمی داشته باشیم باید داشته باشیم. چاق شدن زیادی از حد و یا الغر شدن 
زیادی از حد، نفس نفس زدن در حین گفتگو، مریضی و بیماری هایی اکتسابی، عدم توجه به ریزش مو، پوست نا مناسب، آرایش 
مو و صورت نا مناسب و… مواردی است که یک فرد می تواند آن ها را به کنترل خود در آورد و اگر در نیاورد، خودش عزت نفس اش 
را با مشکل مواجه کرده است. اگر بدون قصد و غرض و بدون علت و تقصیر؛ ما دچار بیماری شویم در این صورت ما نقشی نداشته 
ایم و مشکلی ندارد اما اگر با بی توجهی و تقصیر و قصور به بدن خود ضربه بزنیم و سالمت جسمی خود را دچار خدشه کنیم، در 

این صورت حق ماست که از لحاظ عزت نفس نیز دچار مشکل شویم!
در پایان تاکید می کنم که یکی از شاخصه های موفقیت هر فردی، توسعه عزت نفس اوست و این دو موضوع به صورت کنش و 
واکنش و علت و معلول و زنجیره جدانشدنی در کنار هم هستند. کسی که موفق است بالتبع عزت نفس باالتری دارد و کسی که عزت 
نفس باال دارد، موفق تر است و ما به بهره گیری از مواردی که اشاره شد و روش ها و تکنیکهای مختلف بهبود عزت نفس، می توانیم 
در این راستا کوشا باشیم و بی گمان هر فرد با توجه به شخصیت و اطرافیان و جامعه خود می تواند روشهای بهتری نیز بیاموزد و 

کسب کند و به کار گیرد به شرط آن که به این موضوع توجه کند و برای بهبود عزت نفس خود تالش نماید.
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بســیار  نقــش  گذشــته  در  هــا  رودخانــه 
مهمــی را در شــکل گیــری شــهرها بــر عهده 
داشــته انــد. بــه طــوری که مــی تــوان گفت 
اولیــن شــهرها و تمدنهــا در کنــار رودخانــه 
ها شــکل گرفتــه اند برای مثال مــی توان به 
تمــدن بیــن النهریــن، مصــر، تمــدن، هند 
در کنار رود ســند و. .. اشــاره کرد. با گذشــت 
زمــان و رســیدن بــه عصر صنعتــی رودخانه 
های شــهری نقش مهمی برای صنعت ایفا 
کردند و بعد از عصر صنعتی و با توجه به باال 
رفتن ســطح اســتانداردهای زندگی و توجه 

به نقش اجتماعی شهرها رودخانه ها نقش اجتماعی و تفریحی نیز یافتند. بنابراین سعی در این بود که رودخانه ها به مکانی 
پویا برای انجام فعالیتهای شهروندی و همچنینن نقش توریستی برای کسب درآمد برای شهر را بر عهده بگیرند.

در ایران نیز رودخانه ها نقشی حیاتی در شکل گیری شهرها داشتند. شهرهایی چون اصفهان، ساری، آمل، آبادان، اهواز، 
قم و... در کنار رودخانه ها شــکل گرفته و رشــد یافتند. رودخانه قمرود با گذر از میان قم نقش مهمی در منطقه و شــکل گیری 
این کالن شــهر داشــته است. قمرود رودخانه ای طغیانی حوضه آبریز مرکزی فالت ایران است که از ارتفاعات جنوبی گلپایگان 
سرچشــمه گرفته و در مســیر خود، رودخانه های گلپایگان و خمین در باالدســت و رودخانه شــور و زواریان در پایین دست سد 
مخزنــی ۱5 خــرداد بــه آن ملحق می شــود. قمرود پس از عبور از داخل شــهر قــم به رودخانه قره چای متصــل و در انتها در کویر 

مسیله یا دریاچه نمک تخلیه می گردد.
بــه دلیــل عبــور رودخانه قمرود از مرکز شــهر قم و از مجاورت حرم مطهر حضرت معصومه )س( و خشــک بــودن رودخانه در 
سالهای اخیر با وجود کاهش بارندگی در باال دست، سازمانها و نهادهای مختلفی اقدام به احداث سازه ها و تاسیسات مهمی 
از جمله پارکینگ حرم مطهر و جاده عبور شمال به جنوب شهر و احداث چاه های تامین کسری آب شرب شهری و تاسیسات 
فاضالب و احداث صحن جدید حرم مطهر حضرت معصومه )س( با مسقف کردن قسمت هایی از رودخانه در مجاورت حرم 
مطهر نموده اند که این تاسیسات باعث تغییر در مورفولوژی رودخانه و کاهش ظرفیت عبور دهی قمرود در زمان طغیان های 
حاصل از بارندگی در پایین دســت ســد ۱5 خرداد شــده اســت که این امر تشــدید خطرات ناشــی از عبور ســیل در شــهر قم را به 
همراه داشته است. بررسی تاریخ حوادث قمرود به دلیل شرایط هواشناسی و هیدرولوژیکی حاکم بر حوضه رودخانه، حکایت 
از ایجاد خســارت قابل توجه ســیل در طول مســیر شــهری به ســاکنان حاشــیه این رودخانه در ســالهای ۱۳00، ۱۳۳0 ، ۱۳58 ، 
۱۳6۳ ، ۱۳7۱ ، ۱۳77 و ۱۳88 دارد. بررسی و یافتن روشهایی برای ساماندهی این مناطق از شهر و برگرداندن نقش اجتماعی 
و اقتصادی و زیســت محیطی رودخانه قم یکی از چالش های مهم توســعه شــهری قم می باشــد. در علوم برنامه ریزی توسعه 

پایدار شهری برنامه های مدونی برای بهره برداری هر چه بهتر از این فضاها وجود دارد.

چالش های محیط زیستی؛ پیامد توسعه 
ناسازگار شهر قم در بستر رودخانه قمرود

عباس جعفری؛  کارشناس برنامه ریزی محیط زیست
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در عمده شهرهای شکل گرفته در اطراف رودخانه ها از جمله قم بافت شهر به دو قسمت تقسیم  شده است که نیاز به توجه 
به مسیرهای عبوری رودخانه ها و بهبود و ارتقا سطح کیفی حریم آنها بسیار با اهمیت می باشد. عدم توجه به این موضوع در 
دهه های گذشــته باعث ایجاد فاصله طبقاتی در برخی نقاط شــهر و بروز معضالت و مشــکالت اجتماعی فراوانی در مناطق قم 
گردیده بود که با درایت و توجه مدیران اخیر تا حدودی زیادی مرتفع گردید. عمدتا مشکالت رودخانه هایی که از داخل شهرها 
می گذرند را می توان در سه دسته کالبدی، اجتماعی و زیست محیطی بررسی کرد. مهمترین مشکل کالبدی رودخانه قمرود 
مناســب نبودن فضای اطراف رودخانه برای فعالیتهای توســعه شــهری اســت که در بهترین حالت باید برای حوزه گردشــگری 
مناسب سازی می شد. بستر رودخانه ای که امروز دیگر بلوار نامیده می شود محل تعارض سازمان ها و نهاد های مسئول در 
استان قم بوده است. از جمله موارد این تعارضات می توان به اعتراض وزارت نیرو )۱۳8۴( نسبت به مداخالت و تغییر وضعیت 
رودخانه فصلی قم از سوی شهرداری قم )آسفالت و پارکینگ  سازی( و رأی قوه قضاییه نسبت به غیر قانونی بودن مداخالت 
شهرداری اشاره کرد. مسئله  ای که با اهمال در اجرای نظر قانونی و عدم تمکین شهرداری قم منجر به خسارات جانی و مالی 

فراوان در سیالب سال ۱۳88 قم گردید.
به اســتناد اظهارات مســئولین شــرکت آب منطقه ای قم، ۱۴ پل و ســازه روی رودخانه قم احداث شــده که در ۴ پل شــرایط 
رودخانه، بحرانی اســت، پل های معصومیه، صحن غربی حرم مطهر، حجتیه و شــهید مصطفی خمینی)ره( در عبور ســیالب 
وضعیت بحرانی دارند. این چهار پل نمی توانند حتی سیالب با دوره بازگشت 25 ساله را نیز از خود عبور دهند و باید تدبیری 
اساســی برای آن ها انجام گیرد. دیواره های رودخانه قم در انتهای رودخانه و در مجاورت بوســتان خبرنگار ایمن نبوده و آب از 
آن باال می زند که نیاز به دیوار سازی استاندارد دارد. از مجموع ۱7رمپ احداث شده بر روی رودخانه قم 5 رمپ باید جمع آوری 
شود وجود این رمپ ها سبب ورود آب به حریم شهری می شود. بدلیل تخلیه نخاله های ساختمانی در باالدست و همچنین 
وجود بیمارستان امام رضا)ع( و پل نیک اندیش در بستر این رودخانه ضمن افزایش ورود نخاله به رودخانه قم و بغرنج تر شدن 
شــرایط در وضعیت ســیالب، میزان ورود گل و الی به محدوده داخل شــهر افزایش یافته اســت. اســتفاده از رودخانه به عنوان 
پارکینگ و وجود میله های مختلف در آن و فضای ســبز از موانع دیگر در کنترل ســیالب های احتمالی خواهد بود. پایدارســازی 
دیواره های رودخانه قم ضروری بوده و با ادامه روند فعلی احتمال تخریب آن ها در صورت ســیالب شــدید محتمل اســت. در 
مجموع بیش از ۱87 سازه غیراصولی بر روی رودخانه های قم احداث شده و باید در یک دوره میان مدت اصالح شود. بدیهی 
استارائه طرح هایی جهت ارتقاء کیفیت رودخانه تاثیرات مثبتی در نظام عملکرد و فعالیت حوزه پیرامونی آن به ویژه در عرصه 
های فعال شــهر گذاشــته و موجب رونق فعالیتهای گردشــگری شــهری و فضاهای تفریحی شــهر و در نهایت تبدیل آن به یک 
فضای پویا و ســرزنده و شــهروندمدار خواهد شــد. در تبصره 6 ماده ۹6 قانون اصالح شــهرداریها مصوب ۱۳۴5 اراضی و پهنه 
 های عمومی شهر در کنار معابر و بستر رودخانه  ها و نهرهای واقع در محدوده شهر که مورد استفاده عموم اسـت، ملـک عمومی 
محســوب و در مالکیت شــهرداری به حســاب آمدند. در این قانون مداخله و ایجاد هرگونه تأسیســات در بســتر رودخانه  ها در 
محدوده  های شــهری به عهده وزارت آب و برق گذارده شــد و شــهرداریها برای انجام هرگونه عملیات عمرانی در آنها مکلف به 

جلب نظر وزارت آب و برق وقت شدند.
لزوم مداخله ای برنامه ریزان برای باز زنده سازی و ساماندهی رودخانه و حریم اطراف آن برای بهره برداری از پتانسیلهای 
موجود ضروری اســت .اندامهای خطی و اکولوژی در تلفیق با فضاهای ســبز و باز جایگاهی ویژه در شــکل دهی به نظام شبکه 
عرصه های عمومی دارند. پایداری این اندامها به عنوان ریه های طبیعی شــهر شــرایط ارتقاء و گســترش فصل مشــترك شهر را 
با محیط طبیعی فراهم می ســازند. در بســیاری از کشــورها برنامه های مدونی برای بهره برداری هر چه بهتر از فضای رودخانه 
ها وجود دارد. اما تصمیم گیران و تصمیم سازان قمی هنوز مشخص نکرده اند که چه نقش و چشم اندازی برای رود قمرود و 
اراضی اطراف آن قائلند. این بی توجهی و نادیده گرفتن در برنامه های توسعه شهری موجب شده تا رودخانه قمرود به جای 
اینکه یک مکان گردشــگری و محل تنفســی برای شــهر باشــد، تبدیل به بلوار، پارکینگ و محل  ایجاد پروژه های غیرضروری 
و ناهمگون با منظره شــهری از جمله منوریل شــود. معضلی که این رودخانه را به یک محیطی بی دفاع شــهری تبدیل کرده 
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است که اثرات عدم تکمیل سازه های آن و مشاهد روزانه آن از لحاظ محیط ز یست اجتماعی تاثیر مخربی بر روان شهروندان 
خواهد گذاشت.

در ســال ۱۳80 پیشــنهاد شــهرداری تهران راجع به اصالح آیین  نامه بســتر و حریم رودخانه  ها به جهت عدم برخورداری از 
اختیــار الزم در رســیدگی و کنتــرل ایــن پهنه  ها در محدوده شــهری، به وزارت نیرو اعالم و موجب تشــکیل کمیته  ای با شــرکت 
نمایندگان هیأت دولت شــد. شــهرداری در این پیشــنهاد درخواســت کرد که حریم و بســتر رودخانه  ها در محدوده شــهرها به 
شــهرداریها واگــذار شــود؛ این موضــوع نیز در ۱۳8۱ با مخالفت وزراتخانــه و قوه قضاییه روبروگردید. وزارت نیــرو در ابراز مخالفت 
با این موضوع، ضمن بیان مداخالت غیرقانونی برخی شــهرداریها در بســتر و حاشــیه رودخانه  ها می  آورد: » از نظر وزارت نیرو 
هــر نقطــه از رودخانــه مرتبــط بــا تمام طول رودخانه از ابتدا تـــا انتهاســت و هرگونه فعل و انفعال و تصمیم  گیـــری و دخالـــت در 
آن بایـــد توســـط وزارت نیـــرو و متـــولی واحدی انجام گیرد و لذا نمی  توان در یک مقطع از رودخانه که در داخل شــهر قرار دارد 
جداگانه تصـــمیم   گیری نمود«. موضع مهمی که عدم توجه به آن امروز باعث شــده اســت در پایین دســت اســتان قم حتی در 
صورت تامین حق آبه های محیط زیستی دشت مسیله قم به جهت عدم امکان رهاسازی با دبی مناسب، قم با بحران گرد و 
خاک  مواجه شــود و تعداد روزهای آلوده اســتان طی ســالهای اخیر به سرعت افزایش یابد، فقط طی سال ۱۴00 تعداد روزهای 
ناســالم هوای قم دو برابر شــده اســت. برای نمونه می توان به بهترین ترســالی یک دهه اخیر در منطقه اشاره کرد که علی رغم 
بارندگی های خوب بهار  ۱۳۹8، پس از ســالها خشکســالی و قرار گرفتن مناطقی از اســتان قم همچون دشــت مســیله، دریاچه 
نمک و تاالب مره در وضعیت هشدار و خطرناک از لحاظ خشکی و زیست محیطی، مسئولین استان با هماهنگی وزارت نیرو 
اقــدام بــه رهاســازی حــدود ۱۹7 میلیون متر مکعب از ذخیره دو ســد پانزده خرداد و کوچری به عنوان حق آبه زیســت محیطی 
رودخانه قمرود کردند. ولی متاسفانه پس از گذشت بیش از دو ماه از رهاسازی آب، با مراجعه به بند جنگل که ابتدای ورودی 
آب به دشــت مســیله و پس از آن دریاچه نمک اســت شاهد خشــکی منطقه و عدم رسیدن آب به این مناطق هدف بود. این 
حــق آبــه زیســت محیطــی که طــی اعالم اولیه مســئولین قرار بر رهاســازی در ابتدا بــا دبی 8 مترمکعــب در ثانیــه و در ادامه تا ۴ 
مترمکعب در ثانیه بود، متاســفانه با توجه به طوالنی بودن مســیر رودخانه قمرود تا دشــت مســیله و برداشــت های غیر مجاز 
برخی کشاورزان و حتی عوامل شهرداری با پمپ های قوی و پرکردن تانکرها و همچنین گرمای شدید تابستان قم، در انتها با 
دبی کمتر از یک متر مکعب بر ثانیه به انتهای قمرود در روستای ملک آباد رسید و حتی به بند جنگل و ابتدای ورودی دشت 
مسیله هم نرسید. کارشناسان امر معتقد بودند برای رسیدن آب از سد پانزده خرداد به دشت مسیله و سپس به منطقه حاد 
و پرخطر دریاچه نمک)منطقه مستعدد خیزش گرد و خاک( که تنها راه تامین آب آن از مسیر استان قم است، رهاسازی آب به 
صورت ســیل آبی و یا حداقل با دبی 20 مترمکعب بر ثانبه باید باشــد که قدرت طی مســیر بیش از ۱00 کیلومتری را دارا باشــد که 
متاسفانه با اقدامات جاده سازی و کاشت گیاه و ساخت موانع متعدد در مسیر رودخانه در بخش شهری مسیر رودخانه قمرود 

و عدم قبول خسارت جزئی به این بافت شهری، امکان عبور این سیالب از شهر قم وجود ندارد.
این مســئله با انتظار وزرات نیرو از شــهرداری در ارائه خدمات، الیروبی، تعیین بســتر و نگهداری از رودخانه ها در محدوده 
شهر وضع نامتوازن  تری به خود گرفته  است و در مرحله تدوین طرح  های جامع، تفصیلی و راهبردی پیچیده  تر می  شود و به 
همین دلیل نیاز به مداخله مدیریت کالن استان و حتی کشوری هم جهت هماهنگی و تهیه طرح  های موضعی خارج از اسناد 
باالدســتی برای این رودخانه اســت و هم بســتر رودخانه جهت انجام کارکرد اصلی آن آماده سازی شود. مساله حیاتی که عدم 
توجه به آن اســتان و مرکز کشــور را با یک بحران جدی محیط زیســتی روبرو خواهد کرد. بی شــک باید تعارض منافع شهرداری 
قم با رویکردی سیســتمی به مثابه بخشــی از منظر شــهری و کلیت شهر با رهیافت های توسعه پایدار بسان مدیریت یکپارچه 
و پیوســته بســتر رودخانه از ابتدا تا انتها به شــکل متمرکز در نگاه راهبردی حاکمیتی ســرزمینی و هماهنگی نهادهای تصمیم  
گیرنده و اجرایی در دولت  مرکزی و اســتان قم مســتتر گردد تا ضمن تحقق مدیریت و نگاه سیســتمی در هر دو ســطح به شــیوه 

سلسله مراتبی و بازخورد محور، این مسئله حل گردد.
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دهســتان قمرود در شــمال شــرقی قم قرار گرفته اســت. مرکز با شــهر قم 20 کیلومتر فاصله دارد منطقه دشتی است که فقط در 
میان دشت دو کوه منفرد دارد یکی از آنها »سپررستم« باالی روستای فرج آباد قرار دارد. در دامنه غربی آن بقایای صدف   های دو 
 کفه   ای بسیار وجود دارد، کوه دیگر »کوه سفید« است که در شرق کوه سپررستم قرار درد از کوه سنگ سفید مرمر تب استخراج می   شود.

منطقه شامل دو بخش است که به وسیله رودخانه قمرود و انار بار به دو بخش تقسیم شده است.
عمدتا ســاحل راســت یا بخش شــرقی را »قمرود« و بخش غربی را »البرز« می   نامند. در ســمت شــمال منطقه بررسی باستان 
شناسی قمرود رودخانه ساوه رود یا قره چای جری ان دارد که از سمت غرب وارد دشت قمرود می   شود در شمال شرقی روستای 
ملک آباد و رودخانه قمرود و قره چای به هم متصل شده و رودخانه مسیله را به  وجود می   آور ند. رودخانه قمرود فصلی است ولی 
ساوه رود یا قره چای اندک آبی دارد. شیب منطقه از سمت غرب به شرق است و اختالف سطح زمین از غرب اتوبان در غربی ترین 
نقطه منطقه ۳۳۳0 پا و در مظفر آباد مسیله، شرقی ترین قسمت مورد بررسی 26۴6 پا است. رودخانه قمرود، رودی بسیار ناآرام و 
دارای آبی شیرین است ولی قر ه چای، بسیار آرام، براساس پژوهش   های باستان شناختی سطح دشت حدود 5000 سال حدود 
65/2متر دو بخش شرقی باالتر آمده که علت آن وجود گل و الی رودقمرود و شیب زمین است. به دلیل همین الی زمین   های 
بخش شرقی خاک بسیار حاصل خیز دارد ولی منطقه البرز تقریبًا شنی است. باز هم بر اساس پژوهش   های باستانشناسی این 

قسمت از منطقه الاقل از دوره فرا پارینه سنگی حدود ۱2000 سال پیش هیچ تغییری نکرده است.

بررسی باستان شناسی دشت قمرود
نخستین استقرارگاه روستایی در قم

حسین صادقی؛ عضو بنیاد قم پژوهی و دبیر تاریخ
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علت آن هم آرام بودن قره چای است درط ی پنج فصل بررسی منطقه قمرود به سرپرستی میر عابدین کابلی در منطقه   ای به 
وسعت ۴00 کیلومتر مربع گروه باستان شناسی قمرود جمعًا این آثار شامل محوطه   های باستانی، تپه، امامزاده، قلعه، کاروانسرا، میل، 
پل است. از این تعداد ۴2 محوطه در منطقه البرز و ۳6 محوطه واثر در بخش قمرود یا ساحل راست رودخانه و ۳ اثر بر روی رودخانه و ۱2 اثر 
در قسمت شمال رودخانه مسیله و منطقه جنگل شناسایی شده که کهن ترین آنها به دوره فرا پارینه سنگی )حدود۱5000سال   پیش( 
 و جدید ترین آنها بقعه شش امامزاده و نیز تعدادی قلعه   های عصرناصری عمومًا ساخته   های مهندس الممالک غفاری است.
محوطه   هــا و تپه   هــای پیــش از تاریــخ کهــن کــه مربــوط بــه دوره نوســنگی و آغــاز عصــر فلز اســت جمعًا در شــش محوطــه دیده 
شــده اســت کــه از ایــن تعــداد محوطه   هــای قره تپه، آق تپه و ســیاه تپه چه از جهت وســعت و چــه از جهت ارتفاع وســیع ترین و 
بلنــد تریــن محوطه   هــای ایــن منطقه هســتند ضمــن اینکه هر ســه محوطــه در یک زمــان تکوین یافتــه و یک زمــان هم خالی 
 از جمعیــت شــده انــد. در ایــن گفتــار بــه بررســی محوطه   هــای اصلــی می   پردازیــم: * قــره تپــه قمرود )شــماره ثبتــی: ۱۹۹2 (
پشــته   ای  روی  تپــه  قــره  اســت.  شــده  واقــع  رود  قــم  دهســتان  مرکــزی  بخــش  در  و  آبــاد  ســیف  روســتای  در  تپــه  ایــن 
بلنــدی  متــر  و 85/2  پهنــا  متــر  و 275  درازا  متــر  تپــه ۳20  اســت.  خــرم  و  ســبز  مــزارع  در  محصــور  کــه  اســت  یافتــه  شــکل 
دارد. ایــن تپــه بــه دو بخــش قابــل تفکیــک و چســبیده بــه هــم اســت. بخــش نخســت کــه قســمت اعظــم تپــه را تشــکیل 
می   دهــد بــه پیــش از تاریــخ تعلــق دارد و بخــش کوچکتــر کــه در غــرب تپــه اصلــی اســت. پشــته   ای اســت کــه شــکل قلعــه 
 کوچکــی را بــا حصــار و برج   هایــی در چهــار گوشــه القــا می   کنــد و از جهــت زمانــی بــه قــرون نخســتین اســالمی تعلــق دارد.
گورســتان مردمــان ایــن قلعــه هــم روی تپــه اصلــی بــوده اســت. قمســت   های زیــادی از تپــه اصلــی در گذشــته دســتخوش 
بــرای مصــارف صنعتــی  قلیــا  اســتحصال  بــه  اقــدام  آن  و جوشــانیدن  برداشــتن خــاک  بــا  قمــرود  و ســاکنان  تخریــب شــده 
هویداســت. تپــه  ســطح  بــر  هنــوز  آن  بــه  مربــوط  کوره   هــای  از  بســیار  نشــانه   های  می   کردنــد.  صابــون  چــون   هــم 
مدت کارگاهــی  ایــن  طــی  در  یافــت  ادامــه  فصــل  طــی 6  و  آغــاز  ســال ۱۳7۳  از  کــه  قمــرود  تپــه  قــره  در  کــه  کاوش   هایــی  در 
شناســایی  باســتانی  الیــه  هفــت  ارتفــاع  ایــن  در  شــد  بــرداری  خــاک  متــر   ۳ ارتفــاع  بــه  مربــع  متــر  صــد  چهــار  وســعت  بــه 
اســت. کــرده  آشــکار  زیــر  شــرح  بــه  را  بســیاری  نــکات  تپــه  از  شــده  آوری  گــرد  اقتصــادی  و  مواردفرهنگــی   گردیــد. 
سفال   های پیش از تاریخی فالت مرکزی مانند سفال   های قرمز رنگ زا غه دشت قزوین، سیلک کاشان، قره تپه شهریار، چشمه 
علی ری ، تپه اســماعیل آباد کرج، ســنگ چخماق شاهرود و بســیاری محوطه   های دیگر که نمونه بسیار ارزشمند ظرف سفالی 

خوش ساخت بسیار بزرگی با ارتفاع ۹7 سانتی متر و قطر دهانه 22/۱ سانتی متر است که زینت بخش موزه ایران باستان است.
-    قطعات کوچک از سنگ مرمر نباتی رنگ متعلق به ظروف مرمرین

-     سردوک   های سفالی به تعداد نسبتًا زیاد با تنوع بسیار
-     چند قطعه از بدنه ظروف مسی یا میله ها

-     یک قطعه سنگ مس
-     یک قطعه کوچک از بوته   های قالب گیری که ذرات فلز بدان چسبیده است.

-     ابزار سنگی همچون بیل
-     قطعات پراکنده از ابزار سنگی

-     تیغه   های سنگی متعلق به عصر نوسنگی و عصر فلز
قــره  در  کــه  اســت  بیــل  همچــون  کشــاورزی  ابــزار  ظهــور  کشــاورزی  دوره  آغــاز  و  نوســنگی  جوامــع  نشــانه   های  از  یکــی 
هســتند. متــر  ســانتی  تــا ۳0  بیــن 20  اندازه   هــای  کــه  می   شــود.  دیــده  تپــه  ســطح  در  زیــاد  بســیار  تعــداد  بــه  قمــرود   تپــه 

ساکنان این دهکده از طریق کشاورزی و تربیت حیوانات شکار زندگی می   کردند.
آثار معماری خشتی به جای مانده تصویری از اناق های جداگانه برای زیست و انبار نشان می   دهد.

ساکنان این محل با صنایع سنگ تراشی و ذوب مس نیز آشنا بودند. با توجه به آزمایش   های به عمل آمده همگی این آثار 
متعلق به 6500 تا 7500 سال پیش است.

 بــه طــور کلــی در بررســی  هایی کــه در کنار قره تپه صورت گرفته اســت مشــحص شــده چهار ســیل عمــده صورت گرفته اســت.
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که یک جابجایی را در نیمه هزار چهارم از شرق قمرود و کناره   های شرقی منطقه البرز به غرب این منطقه اتفاق افتاده از اواخر هزاره 
سوم و اوایل هزاره دوم باز هم به سبب وضعیت جوی و آب و هوایی، جا به جایی این بار به طور معکوس از غرب البرز به سمت 
شرق رودخانه قمرود صورت گرفته است و در نیمه اول هزاره باز هم جابه جایی سوم را باعث شده باشد، چرا که در دوره تاریخی 

مجددا غرب البرز را آکنده از جمعیت می   یابیم.
داریــم. برعکــس  و  البــرز  بــه  قمــرود  شــرق  از  مختلــف  هزاره   هــای  در  مــا  را  جایــی  جابــه  ایــن  کلــی  طــور   بــه 
بــر ایــن اســاس، در دوره پارینه ســنگی پایانی، منطقه البرز اگر نگوئیم منطقه ســکونت گاهــی الاقل می   توان ادعــا کرد محل تردد 
مردمان بوده است. این امر به دور از ذهنیت هم نیست، چون کنار قره   چای جگن زار، همراه با درختان گز و دیگر درختچه   های 
وحشــی اســت. وجود آب و موقعیت طبیعی، زیستگاه مناسبی برای آبشــخور حیوانات است. امروزه نیز به دلیل وجود حیوانات 
شکاری منطقه شکارگاه تا اندازه   ای تحت حفاظت است. قمرود در دورن تاریخی مجددًا به وضعیت پیشین بر می   گردد این بار 
هم منطقه البرز طرف توجه قرار گرفته و جمعیت زیادی در آن مستقر می   شود ولی از اواخر دوره ساسانی، نخستین حرکت   ها برای 
استقرار دوباره به سمت شرق آغاز می   شود و روی قره تپه قمرود استقرای کم رنگ می   یابد، در دوره اسالمی این حرکت به نحو 
چشــمگیری ســرعت می   گیرد و در قرون اولیه اســالمی جمعیت باالیی را پذیرا می   شود ولی از آن سو منطقه البرز به مرور خالی از 
جمعیت و کل آن منطقه شــامل فقط دو روســتای کوچک شــده اســت. البته این جمعیت دیری نمی پاید، زیرا باز هم رودخانه 
قمرود با طغیان شدید هر آنچه را که هست به ویرانی می   کشاند. ولی مسلمًا دشت خالی از جمعیت نیست، چون با چند قلعه و 
محوطه از این زمان، یعنی دوره صفویه روبرو هستیم و سرانجام دردروه قاجاریه، قمرود دوباره رو به آبادانی نهاده است و امروز هم 

یک قطب با اهمیت در استان قم تلقی می   شود.
به نظر نگارنده دشت مسیله و قمرود با وجود نزدیک به ۱00 اثر ارزشمندثبتی از دوره نوسنگی تا معاصر به عنوان یک قطب و 
مسیر گردشگری در استان قم محسوب می شود و بنده بارها گردشگران زیادی را در این مسیر ارزشمند تاریخی و طبیعی هدایت 
کرده ام و با امکان سنجی می توان این مسیر را به عنوان یکی از بهترین مسیرهای گردشگری استان قم معرفی کرد که تلفیقی از 

گردشگری تاریخی وطبیعی و فرهنگی می باشد.
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