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نابودی تاالبها توازن حیات موجودات را برهم میزند

یک کارشــناس محیط زیســت گفت :از بین رفتن تاالبها ،تباهی منابع ،به خطر افتادن
حیات و ناپدید شدن گونههای مختلف جانوری و گیاهی ارزشمند را به دنبال داشته و توازن
معقوالنه حیات موجودات را بر هم میزند.
راضیه حســینپور در گفت و گو با ایسنا اظهارکرد :تاالبها بوم سازگانهای(اکوسیستم)
بینظیری هســتند که از لحاظ ویژگیهای بومشــناختی منحصر به فرد و به خوبی از سایر
ی دیگر قابل تفکیک هستند.
بومسازگانها 
وی افزود :آب و خاک شرایط خاص خود را دارند و این شرایط از یک طرف امکان رویش
ت هر جانداری را میسر نمیسازد و از طرف دیگر گونههای زیستی بینظیری
هر گیاه و زیس 
را که بعض ًا در هیچ یک از زیستگاههای دیگر طبیعت یافت نمیشوند ،پرورش میدهد.
این کارشــناس محیط زیست ادامه داد :شــرایط زیستمحیطی حاکم بر تاالب دسترسی
انســان را به آن مشکل و گاهی غیرممکن کرده و به این ترتیب بکرترین جلوههای زیبای
طبیعت را به وجود آورده است .در واقع تاالبها به عنوان یکی از بارزترین زیباییهای خلقت
و مفیدترین اکوسیستمهای طبیعت به شــمار میروند .این زیستگاههای حیاتی و متنوع از
جمله نظامهای حیاتبخشی هستند که مطلقا جایگزین ندارند.
این کارشــناس محیط زیست با بیان اینکه روند تخریب این بوم سازگان طبیعی که دهها
کارکرد متفاوت و موزون را یکجا در خود دارند متوقف نشــده است ،گفت :یکی از مهمترین
دالیل عدم توقف تخریب این بوم ســازگان ،خشکســالیهای پیاپی است که باعث کاهش
آب ورودی به تاالبها میشود .از طرف دیگر تشدید بیابانزایی در حوضه آبخیز مشرف به
تاالبها باعث آورده شدن رسوب زیاد حاصل فرسایش خاک به داخل آنها میشود.
حسین پورافزود :خشکســالیهای طوالنی باعث تبدیل تاالبها به سایر کاربریها نظیر
کشــاورزی ،آبزیپروری ،زهکشی و خشکاندن آنها برای توسعه اراضی زراعی یا تحصیل
زمین برای توســعه صنعت شــده است .باید توجه داشت که خشــک شدن تاالبها بر اثر
خشکسالیها ،در نهایت جز تخریب و یکنواختسازی پیچیدگیهای طبیعت و افزایش خطر
ریسکپذیری و آسیبدیدگی انسان نتیجهای ندارد.
این کارشــناس محیط زیست تصریح کرد :تاالبها ســرمایههای ارزشمندی هستند که
تنظیــم آبهای زیرزمینی در محیط پیرامون ،تعدیل میکروکلیما(خرد اقلیم) ،شــکار ،صید
پرنــدگان آبزی و ماهیان ،تأمیــن منابع تعلیف دام همچنین حصیــر بافی در گرو حفاظت
منطقی از آنها است .حفظ این سیستمهای پیچیده اکولوژیک و سود جستن از منابع بیشمار
اقتصادی ،تفرجگاهی ،ژنتیک آن تنها منوط به مطالعه و شناخت دقیق از هر تاالب است.
حســین پوریادآور شد :بدیهی است که بدون اندیشــیدن به محیط زیست ،بهبود و ارتقاء
کیفیت زندگی انســانها در چارچوب هرگونه هدف بهرهوری از طبیعت امکان پذیر نخواهد
بود و لزوم شناخت اکوسیستمها به عنوان حساسترین منابع جهانی که همواره با مشکالت
متعدد زیست محیطی رو به رو هســتند ،میتواند بنیادیترین گام در رفع این معضالت به
شمار آید.
وی تاکید کرد :کشور ما به دلیل ویژگیهای جغرافیایی و تأثیر عوامل اقلیمی  -که سبب
شده تا جزو مناطق خشک جهان محسوب شود  -دارای چنان رشد سریعی در روند تخریب
و انهدام منابع طبیعی بوده که سیاســتها و برنامهریزیهای درازمدت را تحت الشعاع قرار
داده است.
حســینپور در پایان گفت :تاالبها بــه علت رخ دادن خشکســالیهای مکرر و به تبع
این خشکسالیها ،دخالت انســان و چرای بیش از حد ،دستخوش تغییرات شده و متأسفانه
ضررهای غیرقابل جبرانی را متحمل شده است.

        از قوانین تامین اجتماعی بیشتر بدانیم

حق بیمه شاغالن مشاغل نیمه وقت همانند بیمهشدگان
اجباری است

بر اســاس قوانین تامین اجتماعی ،میزان حق بیمه شــاغالن مشاغل نیمه وقت همانند بیمه
شدگان اجباری است.
به گزارش اداره کل روابط عمومی ســازمان تأمین اجتماعی ،شاغالن مشاغل نیمه وقت مانند
منشی مطب پزشکان و معلمان حق التدریس مشمول قانون تأمین اجتماعی هستند و بیمه شده
اجباری محســوب می شــوند و کارفرما باید پس از کسر حق بیمه سهم بیمه شده و سهم خود،
حق بیمه آنها را به طور کامل پرداخت کند.
طبق مواد  ٣٢و ١١١قانون تأمین اجتماعی ،حق بیمه می بایســت به مأخذ کل درآمد ماهانه
آنها احتســاب و دریافت شــود و این حق بیمه در هیچ مورد نباید از حق بیمه ای که به حداقل
مزد کارگر عادی تعلق می گیرد ،کمتر باشــد و بر همان اساس تعهدات پرداختی نباید از حداقل
مزد کارگر عادی کمتر باشد.
کارفرما می بایســت طبق تکلیف قانونی مقرر در ماده  ٣٩قانون و آئیننامه اجرایی آن صرف
نظر از نوع قرارداد کار و ساعات کارکرد روزانه ،صورت مزد و حقوق و مزایای مشمول کسر حق
بیمه کارکنان را با درج روزهای کارکرد و رعایت حداقل و حداکثر دســتمزد روزانه تنظیم و به
شعبه ذیربط تامین اجتماعی ارسال کند.

مهریه باید از مسائل مادی
به سمت امتیازات حقوقی
تغییرکند
یک مشاور خانواده و ازدواج با بیان اینکه تاکنون هیچ مطالعهای رابطه میزان مهریه و طالق
را به اثبات نرسانده است ،گفت :مهریه باید از مسائل مادی به سمت امتیازات حقوقی تغییر کند.
زهرا رســایی در گفتگو با مهر ،با تاکید بر لزوم فراگیــری آموزش های پیش از ازدواج برای
جوانان افزود :این آموزشها باید در زمان درست و به صورت هماهنگ ارائه شود تا تاثیرگزاری
بیشتری داشته باشد.
وی ادامه داد :در حال حاضر ســن مراجعه به مراکز مشاوره را سنین جوانی می دانند و این در
حالی است که موارد زیادی از تشکیل خانوادهها در سنین نوجوانی رخ می دهد و باید آموزشها
از سنین پایین تر به افراد ارائه شود.
این مشــاور خانواده و ازدواج ادامه داد :ما آموزشهای زندگی مشــترک را در آستانه رخ دادن
ازدواج قرار دادهایم در حالی که زوجین در این شرایط درگیر احساسات و عواطف قوی هستند و
این آموزشها تغییری در رفتار یا انتخاب آنها ایجاد نخواهد کرد.
رسایی تاکید کرد :نسل ها تغییر کرده است و امروزه مدارس ما از دانش آموزان عقب ماندهاند.
دانش آموزان از مسائلی آگاهی دارند و در مورد آن تبادل اطالعات می کنند که سیستم آموزشی
ما اصوال به آن نپرداخته و الزم اســت آموزش مسائل و مهارتهای زندگی در سیستم آموزشی
دست کم از دوره دبیرستان جای گیرد تا برای سنین باالتر ،افراد آگاه تری را تربیت کنیم و آنان
به نوبه خود تصمیمات صحیحتری برای زندگی خود بگیرند.
وی خاطرنشــان کرد :یکی از مسائلی که همواره از آن به عنوان عامل طالق مطرح میشود،
میزان مهریه در ازدواج است و این در شرایطی است که تاکنون هیچ تحقیق علمی رابطه میان
میزان مهریه و بروز یا جلوگیری از طالق را به اثبات نرسانده است و باید تحقیقی جامع و علمی
در این زمینه انجام شود.
رســایی گفت :امروز زمان آن است که نگاه سنتی به مهریه عوض شود .در حال حاضر برخی
جوانان به جای مهریه نقدی از امتیازات حقوقی به نفع خود استفاده می کنند و شاید بهتر باشد
جامعه به این سمت و سو حرکت کند تا قوام و دوام خانواده بیشتر شود.
این مشــاور خانــواده و ازدواج افزود :مواردی همچون گرفتن حــق طالق ،حق تعیین محل
ســکونت ،حق ادامه تحصیل و مواردی این چنینی که متناســب با شأن دختران تحصیل کرده
امروزی است جایگزینهای مناسبی برای مهریه نقدی و روز به روز در حال افزایش است.
وی اظهار کرد :برای داشــتن زندگی پایدار در کنار مهریه و مسائل حقوقی ،در جایگاه مهمتر
از آنها مساله آگاهی قرار دارد .انتخاب صحیح و شناخت حق و حقوق متقابل در زندگی در کنار
مسئولیتهای  2طرف میتواند زمینه ساز ایجاد یک زندگی باثبات باشد.

مدیر عامل جمعیت هالل
احمر استان تهران خبر داد:
امداد رسانی به ۲۱۸
مصدوم مراسم ارتحال
امام(ره)

حسین کتابدار ،با بیان این که پوشش امدادی مراسم ارتحال امام خمینی(ره) به بهترین شکل صورت گرفته است ،اظهار داشت :برای پوشش امدادی سالگرد ارتحال بنیان گذار کبیر انقالب اسالمی ۷۳۴ ،امدادگر
و نجات گر داوطلب و کادر ،خواهر و برادر به کار گرفته شدند.
وی ادامه داد :در این مراسم به  ۲۱۸نفر مصدوم امداد رسانی شد که از این بین مشکل  ۲۰۵مصدوم با ارائه خدمات سرپایی مرتفع شد و  ۱۳مصدوم نیز به مراکز درمانی منتقل شدند.
مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان تهران گفت :تعداد  ۱۵۰۰بطری آب آشامیدنی بین زائران حرم مطهر امام خمینی(ره) توزیع شد.
وی با بیان این که خدمات سالمت نیز عالوه بر خدمات امدادی به زائران بارگاه ملکوتی امام راحل ارائه شد ،اضافه کرد ۴۲۳ :مورد ارائه خدمات تست قند و اندازه گیری فشار خون در این مراسم توسط
نیروهای جمعیت هالل احمر استان تهران ارائه شد.

اجتماعی

مصاحبه با عباس برزگر؛ کارآفرین نمونه صنعت گردشگری در ایران

فهمیدم زندگی روستایی از بهترین جاذبهها است

گروه جامعه :احتمــا ً
ال در چند وقت اخیر نام عباس
برزگر را بارها شــنیدهاید یا دربار ه ماجرای کارآفرینی
او خواندهاید .کارآفرین  ۳۸ســاله روســتایی که خانه
خود را تبدیل بــه یکی از پردرآمدتریــن جاذبههای
گردشــگری ایران کردهاست .عباس برزگر و دهکده
اقامتی-گردشــگریاش در بوانات شاید حتی بیشتر از
آنکه داخل ایران شناخته شده باشد ،برای گردشگران
خارجی که قصد ســفر به ایران را دارند معروف باشد!
در البهالی صفحات اینترنتــی ،کاربرانی که پیش از
این بهعنوان توریســت به ایران ســفرکردهاند بازدید
از اقامتگاه عباس برزگر را در کنار پیشــنهاد بازدید از
اصفهان و شــیراز قرا ر میدهنــد! دهکدهای که او در
روستای بزم (در بوانات از توابع استان فارس) بنا کرده
خاطرات به یادماندنی را برای بسیاری از گردشگران به
یادگار میگذارد .عباس برزگر نمونهای از یک کارآفرین
موفق اســت .کارآفرینی که عالوه بر توسعه چشمگیر
کسب و کارش ،برای ســایر هموالیتیهای خود هم
منبع درآمدی درســت کردهاست .برای مصاحبه با او
تماس گرفتیم و با استقبال متواضعانه او مواجه شدیم.
همانطور که با صداقت و افتادگی مثالزدنی روستایی
به سواالت ما جواب میداد حواسش به مهمانانش هم
بود .تاکید زیادی داشــت که هم ه جزئیاتی که تعریف
میکند را بنویســیم ،تا همه بدانند یکشبه و آسان به
اینجا نرسیدهاســت! به قولمان عمل کردیم و نتیجه،
یک مصاحبه طوالنــی از آب در آمد .مصاحبهای که
پر از نکات آموزشــی و تجاربی است که در طول ۱۴
سال تالش و زحمت بهدست آمده و او سخاوتمندانه با
خوانندگان روزآفرین به اشتراک میگذارد.
از اقامتگاهی که ســاختهاید و فعالیتهای
خود بگوئید.
دو منطقــه اقامتی بــرای گردشــگران دارم؛ یکی
مزرع ه خودم در روســتای بزم کــه مربوط به زندگی
روســتایی و دامداری و کشــت و پرورش محصوالت
ارگانیک اســت و خودم در آنجا از مهمانها پذیرایی
میکنم .توریســتها میتوانند در مدت اقامت خود در
این اقامتگاه مراحل کاشــت و آبیــاری یا دروی همه
محصوالت تا ســرو شــدن آنها را از نزدیک ببینند
(بســته به زمان هر کدام از این فعالیتها در سال) .در
این مزرعه که منزل مسکونی بنده نیز در آن قرار دارد،
عالوه بر اتاقهای خواب معمولی روستایی ،موزهای از
عکسها و صنایعدســتی مردم روستا هم ساختهشده
که گردشگران از آن بازدید میکنند.
منطقه دیگر بین عشایر است .با هماهنگیهایی که
انجام شده گردشگران برای بازدید از زندگی عشایر به
اقامتگاهی که ســاختهایم اعزام میشوند .در آنجا با
زندگی روزمره عشایر ،لباسهای محلی ،غذاها و نحوه
پخت نان توسط عشــایر و طبیعت زیبایی که عشایر
در تابســتان در آنجا زندگی میکنند آشــنا میشوند.
بین ماههای اردیبهشت تا شهریور زمان اعزام به این
اقامتگاه است .هر دوی این اقامتگاهها فرصتی را برای
فروش محصوالت خوراکی ،داروهای گیاهی و صنایع
دستی اهالی روستا و عشایر فراهم کرده است که این
دو منطقه را به دانشگاه کارآفرینی تبدیل کردهاست!
روند شکلگیری و ساخت این اقامتگاهها و
در واقع کسب و کار شما چگونه بوده است؟
ایده شــکلگیری این مزرعه ذره ذره شکل گرفت.
از صفر شــروع کردیم .تا  ۱۵ ،۱۶سال پیش در شهر
دستفروشــی میکردم .از ترس شهرداری و سدمعبر
به روستا پناه آوردیم و سوپرمارکت کوچکی راهاندازی
ن موقــع درآمــدم روزی  ۱۰۰۰تومان بود!
کردیم .آ 
خواست خدا بود که یک شــبی باران شدیدی بگیرد،
دو مســافر آلمانی که اص ً
ال قــرار نبود در ده ما اقامت
کنند ،در مسیر به کرمان در باران گیر میکنند .نیاز به
کمک پیدا میکنند ،به سراغ من میآیند .من به خانه
دعوتشــان میکنم ،یک غذایی خورده میشود ،یک
غذای ساده روســتایی که خانمم برای خودمان پخته
بود؛ دمپخت گوجه! اینها میروند تعریف میکنند و ۵
نفر دیگر میآیند .آن  ۵نفر موقع رفتن ۲۰۰هزار تومان
به من میدهنــد۲۰۰ .هزار تومان معــادل  ۲۰۰روز
درآمد من در آن سوپرمارکت بود! به ذهنم میرسد که
میشود از این راه پول در آورد .خالصه کار همینطور
که گسترش پیدا کرد و با پولی که در میامد زمینهای

اطــراف را خریدم وکم کم آن خان ه کوچک  ۸۰متری
بزرگتر شــد! به مرور و در طول این ســالها ضمن
گسترش دادن اتاقها مزرعه و باغهای میوه و محوطه
روباز چایخانه و موزه و  ...به آن اضافه شــد .در حال
حاضر آن کسب و کار  ۸۰متری به مساحتی حدود ۲۷
هکتار افزایش پیدا کرده است.
از تجارب خــود بگویید؛ از ســختیها و
نامالیماتی که تحمل کردید و درسهایی که
در طول این سالها یاد گرفتید.
ببینید من یک ایرانی هستم که رنج و درد را تبدیل
به گنج کرده ام .در این  ۱۴ســال یاد گرفتیم چگونه
از محیط اطراف درست اســتفاده کنیم .حتی از برگ
درختــان مزرعــهام عرقیجات گیاهــی میگیریم و
با فروش به توریســتهای خارجــی به دالر تبدیلش
میکنیم.
وقتــی اولینبار موقعی که آن پنج نفر توریســت از
من خواســتند کــه آنهــا را در دِه بگردانم و اطراف
را نشانشــان بدهم ،فکر میکــردم مردمان جوان و
خوشظاهر و خانههای نوســاز جاذب ه توریستیاند و از
اینکه خانه عادی روستایی را نشانشان بدهم خجالت
میکشــیدم و فکر میکردم آبروی کشورم میرود .اما
مشــاهده کردم توریســتهای خارجی عالق ه زیادی
به دیدن خانههای روســتایی با تنورهای گِلی و افراد
مسن با دســتهای چروکیده و گاو و گوسفندهایشان
دارنــد .اینجا بود که فهمیدم زندگی روســتایی یکی
از بهترین جاذبههاســت .چون قبــ ً
ا در حافظیه فال
میفروختم ،میدانســتم توریستها آنجا میروند .به
فکر افتادم بروم حافظیه و به توریستها بگویم بیائید
خانه مــن کت ه گوجه بخورید! بیائیــد خان ه من گاو و
گوسفند ببینید! بلد نبودم ،بیســواد بودم .بعد فهمیدم
این سماجتم اشــتباه بود .فهمیدم نمیشود یکهو به
یک خارجی بگویی بیا خانه من!
در شیراز به من گفتند االن در اصفهان یک همایش
در جریان است و گردشگران خارجی االن در اصفهان
زیادند .همان موقــع به اصفهان رفتم .آنجا هم همه
بــه من بیمحلی کردند .تــا اینکه یک پیرمردی که
راننــده مینیبوس بود دلش به حالم ســوخت .به من
گفت برای جذب توریست نمیشود همینطوری پیش
آنها بروی و بگویی بیائید خان ه من! باید برنامه داشته
باشی (بعد فهمیدم به این برنامه Itinaمیگویند) .آن
پیرمرد به من گفت باید بروی سراغ دفاتر آژانسهای
مسافرتی ،باید آنها را راضی کنی تا بیایند و منطقهات
را ببینند و آنرا در برنامههایشان بگذارند.
سراغ آژانس مســافرتی که آن پیرمرد معرفی کرده
بــود رفتم و با مدیر آژانس و همکار ایشــان صحبت
کــردم .اول به من خندیدند .بعد گفتند اگر توریســت
میخواهی باید با هزین ه خود ما را به روســتایت ببری
تــا از منطقه دیدن کنیم .اگر از محل خوشــمان آمد
آنوقت بازدید از آن را در برنامههای خود میگذاریم.
مــن آن ۲۰۰هزار تومانی که معــادل  ۲۰۰روز کار
کردنم بود را خرج کــردم۱۰۰ .هزار تومان آنرا برای
این آژانس مسافرتی هزینه کردم۵۰ ،هزار تومان برای
یک آژانس در شیراز و  ۵۰هزار تومن دیگر را هم خرج
آژانسی در تهران کردم .در واقع تمام داراییام را خرج
کردم تا مسافر بیاید و کم کم مسافران آمدند .نزدیک
به شش ماه بهصورت رایگان کار کردم ،بعد هم از هر
توریست ،درصد بسیار کمی به من دادند.
چه شد که این سختیها را تحمل کردید؟
چه شد به اینجا رسیدید؟
دوست دارم مســئولین و مردم بدانند ،عباس برزگر
یــک جوانی بود که نگاهش را عوض کرد و زندگیش
عوض شــد .من میرفتم بــرای مهمانــان خارجی
بهتریــن میوهها ،بهترین خیار و ســیب را میخریدم،
اما وقتی میرفتیم خانههای روســتاییان تا قالیبافی را
نشانشــان بدهیم ،وقتی در آنجا یک خیار محلی کج
و کوله میدیدند با کیــف میخوردند و بهبه و چهچه
ن موفــع نمیفهمیدم .فقط میدیدم
میکردند .من آ 
توریســتها به این خیارهای محلی کــه ما در دِه به
آنها «خیار خودمونی» میگوئیم بســیار عالقمندند؛
همینطــور «نان خودمانــی»« ،پنیــر خودمانی» و
«ماســت خودمانی» ما را هم دوســت دارند .بعد به
مرور فهمیــدم در دنیا به این محصــوالت خودمانی

«ارگانیــک» میگویند و گردشــگران خارجی آنها
را خیلی دوســت دارند .امروز تمــام صبحانه و غذایی
که برای توریســتها آماده میکنیــم از محصوالت
خودمانی یا ارگانیک مزرعه خودمان اســت .یک روز
دنداندرد داشــتم و یک توریســت فرانسوی قرص
ُمســکنی به من داد .بعد از خوردن قرص ،پوسته آنرا
روی زمین انداختم .مهمانهای خارجی جور بدی نگاه
کردند .فهمیدم پاکیزگی و تمیز نگهداشتن زمینی که
خدا به من داده خیلی مهم اســت .فهمیدم این کشور،
این زمین ،این نعمتها امانتی هســتند در دستان من.
من همهی اینها را ذره ذره تجربه کردم و یاد گرفتم.
از چه روشهایی برای تبلیغ و بازاریابی کار
خود استفاده کردید؟
یاد گرفتم من که ســایت ندارم ،ایمیل ندارم ،برای
موفقیت و جذب توریســتهای بیشــتر فقط یک راه
دارم؛ جلب رضایت مشــتری! یک مسافر راضی برود
تا ده مسافر دیگر بیایند ،ده مسافر راضی بروند تا ۱۰۰
توریست دیگر بیایند.
چطــور از لحــاظ آموزشــی و معلومات
گردشگری خود را ارتقا دادید؟
در دوره آقــای خاتمــی میخواســتند از من تقدیر
کنند .با اینکه ســوادی نداشــتم ولی به آنها گفتم
به جای اینکه به من ســکه بدهیــد ،من را به آلمان
بفرستید تا آنجا را از نزدیک ببینم و با دیدن کارهایی
کــه آنجا انجام گرفته با صنعت گردشــگری آشــنا
بشــوم و در بازگشــت در ایران اجرا بکنم .من برای
خوشگذرانی به آلمان نرفتم .رفتم آنجا و متوجه شدم
یک توریســت چه میخواهد .فهمیدم در اروپا احترام
گذاشــتن به حقوق دیگران ،نظم و انضباط و داشتن
برنامه برای مسافر مهم است .دیدم آنها از چیزهایی
که داشــتند به بهترین نحو استفاده کردند .حمامها و
دستشوییها تمیز بود .وقتی برگشتم در همان دو اتاق
خودم برای مهمانان خارجی حمام و دستشــویی تر و
تمیزی ســاختم .از همان موقع که دو تا اتاق داشتم تا
االن که تنها در مزرعهام  ۳۲اتاق دارم .االن بعضیها
به من زنــگ میزنند و میپرســند :چطوری مثل تو
موفق شــویم؟ ! به آنها میگویم باید دهاتی شوید!
باید عاشق تولید و کشــاورزی باشید .باید نگاهتان را
عوض کنید .من یاد گرفتم با قشــنگی و امید به دنیا
نگاه کنم و موفق شدم.
ایده گسترش کار به مناطق عشایرنشین
چگونه شکل گرفت؟
حدود  ۱۲ســال پیش ،یک شــب در روســتایمان
عروســی بود .من  ۵خانم توریســت خارجی را به آن
عروســی بردم .پسر بچهای شیطنت کرده بود و لباس
زنان عشــایر را به تن کرده بــود و میرقصید .دیدم
توریستها شروع به عکس گرفتن کردند! فهمیدم که
خوششــان آمده .با خود گفتم چرا توریستها را پیش
عشایر واقعی که در کوههای اطراف ساکن بودند نبرم؟
از فردا توریستها را به دیدن عشایر خمسه داراب که
در نزدیکی بوانــات اتراق کرده بودند بردم .اینجوری
شد که االن نماینده  ۲میلیون عشایر در ایران هستم.
در کارآفرینی ایجاد و حفظ ارتباط و تعامل با سایرین

مدیرعامــل انجمن پامــا (پایشــگران حامی محیط
زیســت) با بیان اینکه باید از پارک ملی خجیر و سرخه
حصار به عنوان یــک ذخیرهگاه طبیعی برای آموزش و
فرهنگسازی استفاده کنیم ،گفت :این پارک میتواند به
نماد طبیعی تهران تبدیل شود.
میترا البرزیمنش با بیــان اینکه پارک ملی خجیر و

سرخه حصار ارزش طبیعی فراوانی دارد ،اظهارکرد :اداره
محیط زیســت استان تهران میتواند در این پارک ملی
یک مرکز بازدیدکنندگان ایجاد کند و به گردشــگران
آموزشهای زیست محیطی دهد.
وی با اشــاره به اینکه خیلی از شــهروندان تهرانی از
جغرافیای طبیعی تهران اطالعاتی ندارند ،اظهار کرد :با

ایجاد مرکز بازدیدکنندگان در پارک ملی خجیر و سرخه
حصار ،مدارس میتواننــد دانشآموزان را به این مکان
ببرند تا نسل آینده با گونههای طبیعی و طبیعت تهران
آشنا شود همچنین با ایجاد مسیرهای پیادهروی طبیعی
بــا توجه به ظرفیت خجیر و ســرخه حصــار ،میتوان
خانوادهها را از نزدیک بــا جغرافیای طبیعی آن منطقه
آشنا کرد.
کارشناس و فعال محیط زیست مدیرعامل انجمن پاما
(پایشگران حامی محیط زیســت) در ادامه اظهار کرد:
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران باید از این
ذخیره گاه طبیعی تهران برای آموزش و فرهنگســازی
به شیوه های مدرن اســتفاده کند تا خود مردم متوجه
اهمیت حفظ محیط زیســت شــده و اجازه ندهند که
محیط طبیعی با ساخت مسکن و راه از بین برود.
البرزی منش با بیان اینکه اداره محیط زیســت استان
تهران باید وظیفه نظارتی خــود را در رابطه با آلودگی
هوای تهران بهطورجــدی پیگیری کند ،گفت :مصرف
بیرویه آب در شــهر تهران نیز از جمله معضالت این

خیلی مهم است.
شما هیچ وقت این اهمیت را حس کردید؟
چگونه از این ارتباطات استفاده میکنید؟
من از تجرب ه دوران دستفروشــیم اســتفاده کردم.
آن موقع وقتی میخواســتم بساط خودم را پهن کنم،
محیط اطرافم را آرام میکردم ،که مث ً
ال مبادا کسی به
سدمعبر شهرداری تماس بگیرد و بیایند از آنجا بلندم
کنند .االن هم از همان ترفند استفاده میکنم ،اتوبوس
مهمانان خارجیم را امروز درب یک مغازه نگه میدارم،
فردا در مقابل یک مغاز ه دیگر .وســایل مورد نیازم را
از چندین جا تهیه میکنم .توریســتها را یک روز به
این روستا میبرم و یک روز به روستای کناری .سعی
کردم منابع درآمدی را تقســیم کنم .به قول معروف
یک ســفرهای هست و دوســت دارم همه از کنار آن
نــان بخورند .چون منطقه بومی درگیر این کار شــده
من توانســتم رشــد کنم .امروز بیش از هزاران نفر از
بچههای عشــایر صنایع دستی درست میکنند و من
محصوالتشــان را به فروش میرســانم .من خودم را
رئیس و صاحبکار آنها نمیدانم ،تنها راه درآمدزایی
را برای آنها باز کردهام .این معنای واقعی کارآفرینی
است .در کشور ما به اشتباه اینطور جا افتاده است که
کارآفرینی یعنی اینکه به چنــد نفر حقوق بدهی .نه
اینگونه نیست!
برای گســترش کار خود از چه منابع مالی
استفاده کردید؟
من بــرای گســترش فعالیتها ،از پولــی که خود
کار ذره ذره تولیــد کرد اســتفاده کردم .من هیچوقت
ننشستم پولهایم را بشــمارم .با اینکه تا االن برای
گسترش و توســعه کار چندین میلیارد سرمایهگذاری
کردم ،شش ماه از دخل خودم عقب هستم .همیشه در
منزل ما اســترس پول وجود دارد .ما همیشه در حال
کار و توسعه هستیم؛ این چک که پاس شد کار بعدی
را آغاز میکنم.
بســیاری از مردم خیال میکنند برای انجام کار باید
صبر کنند تا پولش از راه برســد و «اگه شد شد ،نشد
نشــد» میکنند! من به محض اینکه پولی به دستم
رسید میروم چند رأس گاو میخرم .چک خرید گاوها
که پاس شد سریع به سراغ یک چیز دیگر میروم .من
اینجوری صاحب زندگی شدم.
چه برنامهای برای آینده دارید؟
االن ظرفیت اقامتی کسب و کار من  ۲۰۰نفر است.
 ۱۰۰نفر در مزرعه و  ۱۰۰نفر در منطقه عشــایر .ولی
ایــن  ۲۰۰نفر باید به  ۲۰۰۰نفر افزایش پیدا کند .این
هدف فعلی من است و برای رسیدن به آن از پولی که
خود این اقامتگاهها تولید میکنند استفاده میکنم .من
خیال میکردم گردشگری آخری دارد! متوجه شدم که
برای این صنعت هیچ آخری قابل تصور نیست .هر چه
در آن غرق شــوید میبینید که بزرگتر از چیزی بوده
که فکر میکردید .هر روز در آن نوآوری وجود دارد.
حرف آخر؟
حرف آخر اینکه دوســت دارم به همه بهخصوص
کســانی که فکــر میکنند یکهو به اینجا رســیدم
بگویم« :نابرده رنج گنج میسر نمیشود».

لزوم تبدیل پارک ملی خجیر و سرخه حصار
به نماد طبیعی تهران

شهر اســت که اداره محیط زیســت با هماهنگی بین
بخشی با ســازمان آب منطقه ای تهران باید برای آن
چاره ای بیندیشد.
وی در ادامــه درباره ماموریت و چشــمانداز انجمن
پاما (پایشــگران حامی محیط زیست) اظهارکرد :جلب
مشــارکت مردم به ویژه جوامع محلی برای حفاظت از
محیط زیســتی که در آن زندگی می کنند ،چشــمانداز
ما اســت .به عنوان مثال به روســتاهای اطراف پارک
ملی خجیر رفتیم و مشــارکت کسانی که تمایل به حل
مشکالت زیست محیطی منطقه را داشتند جلب کردیم
سپس مشکالت زیست محیطی را اولویت بندی کرده و
به بومیان آن منطقه آموزش دادیم که چگونه میتوانند
مشکالت را حل کنند.
البرزیمنــش در پایان گقت :این کار را در منطقه ۱۰
شــهرداری تهران نیز انجام دادهایم و تشکلی پایدار به
اسم «کاج» در آن منطقه برای حفاظت از محیط زیست
ایجاد شــد .هدف انجمن ما این است که در هر منطقه
یک تشکل پایدار برای حفظ محیط زیست تشکیل شود.

