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درآمدزایی چشمگیر روستاییان در اولین روستای بورسی ایران

ثبت ملی  17گورستان ارامنه در چهارمحال و بختیاری

تاالر بورس «مال استریت» زیر درخت کنار

حمیراحیدریان
خبرنگار

گزارش

پریسا عظیمی

خبرگزاری صدا و سیما

نه ســن میشناســد نه جنــس .از دختر بچه  8ســاله تا
پیــرزن  80ســاله همه بورســیاند .اهالی مــال مال چند
سالی قبل از آنکه تب بورس همه ایران را بگیرد و همه
عضو سامانه سجام شوند ،با بورس آشنا شده بودند.
«مــال مــا» در  4کیلومتری شــهر لنده واقع دراســتان
کهگیلویه و بویراحمد قرار دارد .مانند بســیاری دیگر از
روســتاهای ایران فعالیتهای روزمره مردم کشاورزی
و دامــداری اســت امــا عالوه بــر آن در بــازار بورس هم
بــه خریــد و فــروش ســهام مشــغولند .روســتایی کــه
برخــی به شــوخی آن را «مال اســتریت» (متأثــر از نام
«وال اســتریت» ،نام خیابانی در محلــه منهتن و مهد
مهمتریــن مراکــز اقتصــادی امریکاســت) مینامنــد.
مــال مالییها اعتقاد دارند بورس شــغل دوم و درآمد
اول آنهــا شــده اســت .نکته جالــب فعالیت بورســی
روســتاییان مــال مــا ،جمــع شــدن آنها در سایهســار
درخت «کنار» پیری است که زیر آن به تبادل اطالعات
بورسی خود مشغول میشوند و از این درخت میتوان
به عنوان خاصترین تاالر بورس دنیا یاد کرد.
«جعفــر محمــدی» ،دهیــار  ۳۵ســاله ایــن روســتا که
۱۱ســال اســت دهیــار مــال مالســت؛ بــه خبرنــگار مــا
میگویــد :مــردم روســتا از ســال  ۹۲بــه کمــک یکــی از
ک بود ،با بازار بورس آشــنا شــدند
اهالی که کارمند بان 
و بــا اطالعات و آموزشهایی کــه وی به مردم میداد،
کم کم عالقهمند به ســرمایهگذاری در این بازار شدند.
وی اطالعــات اولیــه بــورس را بــه مردم مــیداد و آنها
نیــز از این اطالعات اســتقبال میکردنــد و کم کم وارد
این کار شــدند و امســال هم مشــارکت مردم روســتا به
دلیل ســوددهی خوبــی که در بازار بــورس اتفاق افتاد،
بیشــتر بود تا حدی که اکنون حدود  ۸۵درصد اهالی از
سرمایهگذاران بازار بورس هستند.
محمدی میافزاید :روستای مال مال  ۳۵خانوار و ۵۱۳
نفــر جمعیت دارد که اکنون از هر خانوار دو تا ســه نفر
در بازار بورس فعالیت میکند.
بــه گفتــه وی ،نداشــتن اینترنــت پرســرعت یکــی از
دردســرهایی اســت کــه در کار خریــد و فــروش ســهام
مردم روستا مشکالتی را ایجاد کرده است.
وی در عیــن حــال ایــن نکتــه را هــم یــادآور میشــود
کــه اهالــی روســتا در کنــار خریــد و فــروش ســهام ،کار

کشــاورزی و دامــداری را رهــا نکردهاند و معتقد اســت
با ســرمایهگذاری در بورس کارشــان رونق بیشتری هم
پیدا کرده است.
دهیار مال مال اظهار میدارد :قبالً که از کنار جمع اهالی
روســتا گذر میکردیم ،صحبتها بر ســر گاو و گوســفند
و مــرغ و خــروس و ایــن چیزهــا بود امــا االن کــه از کنار
کوچکترین جمعها میگذریم ،میبینیم که مردم در
مورد بورس و داد و ســتد و اینکه کدام ســهام را بخریم
بهتر است و سود بیشتری دارد ،صحبت میکنند.
ëëکمک بورس به کشاورزی
«علــی محمــدی» ،از اهالی روســتای مال مالســت که
مدتــی اســت از ســهامداران بــازار بورس شــده و ســود
خوبــی هــم بــه دســت آورده اســت .وی که کشــاورزی
هــم میکند ،بــه خبرنــگار ما میگویــد :در گذشــته اگر
در کار کشــاورزی خســارتی به ما وارد میشــد ،به دلیل
مشکالت مالی نمیتوانســتیم خسارت را جبران کنیم
اما اکنون با اســتفاده از ســود ســهام میتوانیم با خرید
تجهیــزات و مــواد الزم ماننــد کود و ســم و ...خســارت
وارده را جبران کنیم .در واقع با دانشی که در این زمینه
پیــدا کردیــم ،کار کشــاورزی و دامداریمان هــم رونق
بهتری گرفته است.

بــه گفته یکــی دیگر از اهالی این روســتا ،عــدهای با ۵۰
و  ۱۰۰میلیــون تومــان وارد بــازار بورس شــدند اما االن
ســرمایه بــاالی یــک میلیــارد تومــان دارنــد و به ســود
خوبی دست پیدا کردند .در کنار خرید و فروش سهام،
دامــداری و کشــاورزی را هــم دارنــد امــا در بــورس نیز
فعالیت میکنند.
وی میگوید :نخبگان روستا مردم را آموزش میدهند
و سعی میکنند بهترین ســهامها را برای آنها انتخاب
کنند تا در کمترین زمان به بیشترین سود برسند.
نکتــه حائزاهمیت برای فعــاالن بازار بورس روســتای
مــال مال این اســت کــه روستایشــان از زیرســاختهای
ارتباطی بیبهره مانده اســت .آنها میگویند :فعالیت
در ایــن زمینه اینترنت پرســرعت میخواهــد اما از آن
بیبهــره انــد و این مســأله باعث شــده که در کارشــان
وقفه ایجاد شــود .به خاطر همیــن مجبورند صبح زود
بــا موتور و ماشــین بــه نزدیکتریــن مکانی برونــد که با
روستایشــان  3کیلومتر فاصلــه دارد تا بتوانند بموقع و
ســروقت به خرید و فروش سهامهایشان بپردازند تا از
بازار بورس عقب نمانند.
بــه دنبــال صحبتهــای اهالــی روســتای مــال مــا
درخصــوص نداشــتن اینترنــت پرســرعت در

حکاکیهــا ،نقــوش برجســته و مستندســازی
رویدادهای تاریخی روی ســنگ قبرها از ویژگیهای
گورســتانهای ارامنــه در اســتان چهارمحــال و
بختیاری اســت و همین ویژگیها هم  17گورســتان
آنــان را بــه ثبــت ملــی رســانده اســت .به گــزارش
«ایران» ،گورستانهای ارامنه از سوی دیگر ،پیشینه
حضور دیرپای ارامنه در ایران را نشان میدهد ،این
پیشینه به شهادت نقوش سنگ قبرها از  4قرن هم
یرود.
فراتر م 
رئیس گروه حفظ و احیای ادارهکل میراثفرهنگی،
گردشگری و صنای ع دســتی چهارمحال و بختیاری
در گفتوگــو بــا خبرنگار ایــران گفت ۱۷ :گورســتان
متعلق بــه هموطنــان ارامنهای که در طــول تاریخ
از نقاط دیگر کشــور به چهارمحال و بختیاری ســفر
کردهاند ،در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده است
که تحقیقات نشان میدهد این گورستانها به دوره
شاه عباس صفوی تا دوره قاجار بازمیگردد.
واحــد جوالیی با بیان اینکه ثبت این قبرها از ســال
 81تا  90انجام شــده اســت ،افزود :این گورســتانها
در روستاهای سی َ
رک ،گوشکی ،گلوگرد ،گشنیزجان،
ِ
معمــوره ،لیواســگان ،کنــرک علیــا ،غــرب آقبالغ،
شــمال آقبــاغ ،شــرق قلعه ممــکا ،شــمال قلعه
ممکا ،ســناجان ،وســتگان ،حاجیآبــاد ،بلداجی و
آزادگان در شهرستانهای شــهرکرد ،بروجن ،کیار،
بن و خانمیرزا قرار دارند.
وی نقوش حک شــده روی ســنگ قبرهــا را یکی از
اســناد مهــم و تاریخی عنــوان کرد و اظهارداشــت:
نقــوش زیبــا و متنوعی روی هر یک از ســنگ قبرها
وجود دارد که هر یک نشــان از سند تاریخی از زمان
حضــور ارامنــه در روســتاهای ایــن اســتان هســتند
کــه خود بیانگــر قدمت تاریخــی این گورســتانها و
زندگــی آنــان در طــول تاریخ در این مناطق اســت.
وی ،نــوع و قالــب قبرها و ســنگهای بــه کار رفته و
نقــوش متنوع قبور ارامنه را منحصــر به فرد خواند
و تصریح کرد :این سنگها ،گورستان ارامنه را کامالً
با گورستان مسلمانان متمایز ساخته و نقوش روی
ســنگها هــر کــدام نشــان از مســتندات فرهنگی و
تاریخی دارد .وی افزود :حصارکشی ،محوطهسازی،
ایجاد فضای ســبز ،روشنایی و احداث راه دسترسی
مناســب از مهمترین نیازهای گورستانهای ارامنه
در چهارمحــال و بختیــاری بهشــمار مــیرود .دکتر
علــی اصغر نــوروزی ،سرپرســت معاونــت میراث
فرهنگــی اداره کل میــراث فرهنگــی ،گردشــگری و

روستایشــان به ســراغ «ســید محمدهــادی امیری»،
مدیــر مخابرات منطقه کهگیلویه و بویراحمد رفتیم.
وی به محض شنیدن مشــکالت اینترنتی این روستا،
ایــن نویــد را بــه اهالــی «مــال مــا » داد کــه تــا پایان
مردادمــاه اینترنت پرســرعت برای مردم این روســتا
فعال خواهد شد.
وی البتــه ذکر این نکته را هم حائزاهمیت دانســت که
این کار در صورتی محقق خواهد شد که تکنولوژیهایی
را که الزم اســت در این رابطه داشــته باشــیم و بتوانیم
آنها را تهیه کنیم زیرا مســأله تحریمها باعث شــده که
برخــی از تکنولوژیهــا و تجهیــزات بموقــع وارد کشــور
نشود.
مدیــر مخابرات منطقــه کهگیلویه و بویراحمــد به این
موضوع که اهالی روستای مال مال در حال حاضر بیش
از  ۱۰۰شماره تلفن خانگی دارند که پوشش تلفن همراه
اول را نیــز دارد ،اشــاره و تصریــح میکنــد :بــه محــض
تأمین تکنولوژی از طریق شــرکت همراه اول نسبت به
تأمین ارتباط اینترنت « »3Gو « »4Gبرای مردم روستا
اقــدام خواهیم کــرد .تمام تالش ما این اســت که همه
روســتاهای باالی  ۲۰خانوار اســتان را تا پایان امســال به
اینترنت « » 3Gو « »4Gمجهز کنیم.

صنایع دستی چهارمحال و بختیاری نیز در گفتوگو
بــا خبرنــگار« ایران» گفــت :تاریخ این گورســتانها
بــه دوره صفــوی و ورود آنــان بــه این منطقــه برای
ســکونت بازمیگــردد و نشــان میدهــد کــه تا یک
قــرن پیش و حتــی تا دوره آخر پهلــوی نیز [بعضاً]
در آنجــا زندگــی میکردنــد و به مرور به ارمنســتان
مهاجرت کردند و این روستاها خالی از سکنه شده و
تنها از آنان گورستانها باقیمانده است .وی با بیان
اینکه براســاس تحقیقات و اسناد موجود ،ساکنان
این روســتاها بیشــتر دامدار بودهاند ،افــزود :ارامنه
که بیشــتر کشــاورز و صنعتگر بودند با ورودشــان به
این مناطق باعث رونق اقتصادی در این شــهرها و
روستاها شده بودند.
وی بــه ثبــت ملــی  17گورســتان در سراســر اســتان

اشــاره کرد و اظهار داشــت :یکــی از قابل توجهترین
موضوعات در این گورستانها نقوشی است که روی
هر یک از ســنگ قبرها حک شده اســت که از ابزار و
پوشــاک گرفته تا چهــره زن و مــرد روی آنها نه تنها
باعث منحصر به فرد شــدن آن شده و آن را خاص
کرده اســت بلکه حکایت از تاریخ چندین قرنی این
گورســتانها دارد .وی همچنیــن به وجود کلیســا در
تمامی روســتاهای اســتان اشــاره کرد و بیان داشت:
بجز یک کلیسا در روستای معموره باقی کلیساها از
میان رفته است این یک مورد نیز بیشتر حالت موزه
دارد کــه مدتــی بعنوان کتابخانــه و فضای فرهنگی
مورد اســتفاده قرار گرفته اســت اما چون دیگر هیچ
ارمنی در اینجا ساکن نیست کالً کاربرد خاصی ندارد.
وی درخصــوص نحــوه حفاظــت از گورســتانهای
ارامنــه ثبت ملی شــده گفــت :تمامی گورســتانها
حتی آنهایی هم که تنها ســه قبر در آن بوده اســت
به ثبت رســیده اســت و از آنجایی که مردم کاری به
این گورســتانها ندارند مشکل خاصی در حفاظت
آن وجــود نــدارد ضمــن اینکــه نیروهــای گشــت و
محافظــت هم به آنها سرکشــی میکننــد و تاکنون
مشکل خاصی ایجاد نشده است.

