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اخبار
ابراهیم رها:

ابراهیم رها میگوید :من رکورددار ردشدن
کتاب و نگرفتن مجوز در دولت آقای احمدینژاد
هستم.
علی میرمیرانی (ابراهیم رها) در گفتوگو
با ایسنا ،با بیان اینکه «بهطور کلی وضعیت
ب و چاپ آن نسبت به دوره ریاستجمهوری
کتا 
احمدینژاد بهتر شده است» خاطرنشان کرد:
وضعیت کتابخوانی مردم خوب نیست .برای
نمونه پرفروشترین کتابم در چهار سال اخیر
«چقدر خوبیم ما» بود که در طول مدت چهار
سال ۳۵ ،هزار نسخه فروش داشته است .کتاب
ی سال گذشته تا دی
دیگرم با نام «پرتوپال» از د 
سال جاری پنج سری چاپ هزارتایی داشته که
در ظاهر نشانگر پرفروشی کتابهای من است،
اما زمانی که جمعیت  ۸۲میلیونی ایران را با این
میزان از فروش بسنجید ،متوجه میشوید که
وضعیت کتابخوانی مردم ما اسفناک است.
ابراهیم رها با بیان اینکه «سانسور کتاب
بههیچ عنوان اتفاق خوشایندی نیست و قطعا
به این صنعت لطمه وارد میکند» توضیح داد:
درواقع سانسور این توهم را در ذهن مخاطب
ایجاد میکند که کتابی که میخواند نسخه اصلی
نیست و تغییراتی در آن ایجاد شده است .به
هرحال توجه به این نکته نیز الزامی است که
سانسور دلیل عمده کتابنخوانی مردم نیست.
این نویسنده در پاسخ به این پرسش که آیا
اقدامات دولت برای گرایش مردم به کتابخوانی
میتواند نتیجهبخش باشد یا خیر ،گفت:
فرهنگسازی برای گرایش مردم به کتاب و
کتابخوانی نیازمند اقدامات درازمدتی است.
حمایتهای جدی و تالشهای همهجانبه نیاز
دارد تا نتیجهبخش باشد .در عین حال مردم
نیز بایستی در خویشتن بازنگری داشته باشند،
بنابراین نمیتوان انتظار داشت که دولت ما
را کتابخوان کند .ما در کشوری با بنیانهای
اسالمی زندگی میکنیم و معجزه اسالم« ،قرآن»
بوده است؛ بهمعنای خواندنی .درواقع اسالم،
تنها دینی است که برای جذب مردم به دین
رسولش ،کتاب را معجزه قرار داده است نه
عصای موسی و نه دم عیسی که این امر مهمی
است .از سوی دیگر ما در ایرانی زندگی میکنیم
با پیشینه کتابخانههای نیشابور و ،...بنابراین اگر
خوب بنگریم ما وارثان خلفی برای گذشتگان خود
نبودهایم ،پس باید در خود بازنگری کنیم.
او در پاسخ به این سوال که کدام کتابش
بیشترین سانسور را داشته است ،گفت:
یکسری از کتابهای من هیچ وقت اجازه چاپ
دریافت نکردند و در میان کتابهایی که چاپ
شده بدون استثنا همگی آنها سانسورهایی
داشتهاند ،با این حال تنها کتاب «پرتوپال» بدون
سانسور بوده است.

نقاشی کویری علی فرامرزی
در حراج تهران

پایان خوش یک شکایت

 19مهرماه سال  ،96خبری مثل بمب در رسانهها
و شبکههای اجتماعی صدا کرد .بنابر این خبر ،علی
لهراسبی ،سینا سرلک و رضا صادقی (خواننده) به
اتهام مشارکت در سرقت ادبی از سوی شعبه ۱۰۶۰
دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی کارکنان دولت
تهران گناهکار شناخته شدند که رای صادره برای
این سه خواننده مطرح و مردمی تحمل دو سال
حبس تعزیری بود .علی لهراسبی و رضا صادقی
ترانه «سوغاتی» از اردالن سرفراز را خوانده و منتشر
کرده بودند؛ قطعه «برخیز» با صدای سینا سرلک
که به عنوان یکی از قطعات سریال پربیننده شهرزاد
منتشر شده بود نیز در گذشته با صدای ابراهیم
حامدی و با نام محتاج منتشر شده بود که سروده
اردالن سرفراز است .اردالن سرفراز با وکالت صالح
دادگر پیگیریهای الزم را انجام داد .این پرونده در
دادگاه فرهنگ و رسانه بررسی و منجر به صدور
کیفرخواست شده بود .در نهایت این سه خواننده
محکوم شناخته شدند.
 2ماه بعد ،یعنی  7آذر  ،96عباس پوریانی رئیس
کل محاکم تهران در حاشیه بازدید و مالقاتهای
مردمی از مجتمع قضایی کارکنان دولت در پاسخ
به سوال خبرنگاران در خصوص آخرین وضعیت
پرونده سه خوانند ه متهم به سرقت ادبی گفته
بود« :با توجه به واخواهیای که از سوی متهمان و
وکالی آنها صورت گرفته ،حکم غیابی دو سال حبس
تعزیری این افراد به موجب رای صادره به یک سال
حبس تعزیری تقلیل یافته است» .حاال بر اساس
آنچه ایرنا منتشر کرده است ،با توجه به عذرخواهی
رسمی این سه خواننده ،اردالن سرفراز رسما ًرضایت
داده و پرونده مختومه شده است.
اما این اتفاق و محکومیت این سه خواننده مطرح
در دادگاه ،چه آوردههایی را برای ترانهسراها و
شاعران به همراه داشت؟ حق نشر ،حق تکثیر یا
یرایت ،مجموعهای از حقوق انحصاری است که
کپ 
به ناشر یا پدیدآورنده یک اثر منحصربهفرد تعلق
میگیرد و حقوقی از قبیل نشر ،تکثیر و الگوبرداری از
اثر را شامل میشود .دو کنوانسیون مهم بینالمللی
در زمینه حق نشر وجود دارند ،یکی کنوانسیون
برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری و دیگری
کنوانسیون جهانی حق نشر .اما ایران تاکنون عضو
هیچ یک از این کنوانسیونها نشده است .با این
حال سال  ،1348قانونی تحت عنوان «قانون حمایت
حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان» از سوی
مجلس شورای ملی تصویب شد و مجلس شورای
اسالمی هم در سال  1389اصالحیه این قانون را
به تصویب رساند .اما این قانون تا به حال چندان
اجرایی نشده است .هر روز شاهد سرقتهای ادبی
و هنری هستیم بدون اینکه فرد خاطی مورد پیگرد و
مجازات قرار بگیرد.
شکایت اردالن سرفراز شاید یکی از مطرحترین
یرایت در بین هنرمندان
پروندههای رسیدگی به کپ 
باشد که در نهایت به نتیجه رسید .اوایل سال هم
ماجرای برداشتهای بیاجازه حمید هیراد خبرساز
شد که حاصلش عذرخواهی رسمی او از تمام
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اواسط مهرماه سال گذشته بود که خبری در تمام رسانهها منتشر شد ،کاربران شبکههای مجازی هم درباره جوانب مختلفش اظهارنظر میکردند.
خبری که نوید آینده بهتری را برای صاحبان شعر و ترانه میداد؛ خبر از این قرار بود که «رضا صادقی»« ،سینا سرلک» و «علی لهراسبی» با شکایت
اردالن سرفراز ،ترانهسرا ،به دلیل خواندن ترانههای «سوغاتی» و «محتاج» به دو سال حبس محکوم شدند .اما حاال پس از حدودا سه ماه این پرونده
با رضایت سرفراز مختومه اعالم شد .اما این اتفاق چه دستاوردهایی برای دنیای شعر و ترانه و موسیقی داشت؟

کاکایی :این اتفاق
بیش از هر چیز
مسئولیتی را به
دولت و نهادهای
نظارتی یادآور
شد که مراقب
موضوعی به نام
«کپیرایت»
باشند
کسانی بود که به نحوی در آن ماجرا حقوقشان
نادیده گرفته شده بود.
از سوی دیگر این اتفاق باعث شد ،برخی
خوانندگان هم برای مواجه نشدن با پیامدهای
احتمالی بعدی و همچنین رعایت حقوق ترانهسراها،
قبل از بازخوانی اثر از ترانهسرا کسب اجازه کنند .به
طوری که در شهریور ماه امسال ،مهران مدیری در
کنسرتش هنگام اجرای ترانه «سوغاتی» بگوید« :ما
به اردالن سرفراز ،شاعر نازنین این ترانه زنگ زدیم و
از او اجازه گرفتیم و او با بزرگواری گفت بخوانید».
پیش از این ،علیرضا آذر درباره سرقت شعر به
«ابتکار» گفته بود :سرقت شعر چه به منظور زمزمه
عادی باشد چه به عنوان یک کار حرفهای ،در هر
صورت سرقت اندیشه است و نمیشود با این نوع
سرقت به راحتی کنار آمد .بستههای اندیشمند
زندگی را یک شخص بدون اجازه توسط شخص
دیگری دریافت میشود و این شخص حتما بایدحق
و حقوق مولف را بپردازد.
این ترانهسرا درباره برگزاری چنین دادگاهی در
حمایت از حق و حقوق ترانهسرا و تاثیرش بر دنیای
موسیقی گفته بود :این اتفاق واقعا اتفاق خوبی
است .من از اینکه این سه دوست عزیزی که خیلی
هم به آنها عالقه دارم گرفتار چنین ماجرایی شدهاند
بسیار متاسفم .البته من مطمئنم این ماجرا یک
بازی بوده و اتفاق به خصوصی نبوده و نیت سویی

داشتهاند .اما از آن طرف نسبت به ساز و کار رعایت
یرایت برنامهها بسیار راضی
شده نسبت به کپ 
و خوشحالم که شاعر حاشیه امنیت را احساس
میکند و در شرایطی قرار میگیرد که احساس
میکند دنیای پیرامونش دنیای امانتداری است.
این موضوع به شاعر دلگرمی میدهد .گاهی پیش
میآمد که شعری را مینوشتیم و در انجمنی قرائت
میکردیم .بعد این شعر از انجمنی در استان دیگر
سر درمیآورد .این خطر همیشه احساس میشد.
عبدالجبار کاکایی ،شاعر و ترانهسرا ،درباره تاثیر
شکایت قانونی سرفراز و به نتیجه رسیدنش بر دنیای
شعر و ترانه و ایفای حقوق ترانهسراها به «ابتکار»
میگوید :این اتفاق بیش از هر چیز مسئولیتی را
به دولت و نهادهای نظارتی یادآور شد که مراقب
یرایت» باشند .مسئلهای که
موضوعی به نام «کپ 
به نظر میرسد در اراد ه فرهنگی وزارتخانه ارشاد
نیست و دولتهای متولی ،چندان تالش نکردند
یرایت به شکل قانونی مراقبت
تا از مسئله کپ 
کنند .اساسا تنها وظیفهای که همه دولتها در
خصوص انتشار آثار هنری به عهده دارند ،رسیدگی
یرایت را رها
یرایت است ،اما ما کپ 
به موضوع کپ 
کردیم و به نظارت چسبیدهایم .یعنی مراقبیم
کلمهای به امنیت اخالقی و ملی خدشه وارد نکند اما
از سوی دیگر به حقوق مؤلفان و مصنفان خصوصا
در حوزه موسیقی ،که نمیخواهند سر به تنش

باشد ،رسیدگی نمیکنیم .باید برخورد منطقیای با
این موضوع صورت بگیرد .موسیقی یکی از هنرهای
هفتگانه است .ارزش و شأن آن کمتر از ادبیات،
سینما و  ...نیست .بنابراین باید برنامهریزی دقیق
و حرفهای در خصوص تمام جوانب و بخشهای
این موضوع صورت بگیرد نه اینکه مثل یک موجود
ترسناک فقط مراقبش باشند که مسئلهای ایجاد
نکند .بیایند حقوق قانونیاش را در نظر بگیرند.
تنها مراقبند که از موسیقی خطا و بزهی سر نزند که
جامعه را آلوده کند.

او میافزاید :تنها موضوعی که دیدم در این حوزه
به خوبی دنبال شد ،شکایت حقوقی آقای سرفراز
بود که عادالنه هم در موردش حکم صادر شد.
گذشت آقای اردالن سرفراز را هم نشانه ای از منش
ایرانی میدانم که جزو ویژگیهای فرهنگی ماست و
نشان میدهد ،خارج از ایران زیستن به این منزله
نیست که روح و تن و روانش در مملکت نباشد.
کاکایی ،درباره اینکه چرا ترانهسراها به دنبال
شکایت و ایفای حقوقشان از طریق قانون نیستند،
میگوید :خیلی از ترانهسراها دردسر دنبال کردن
این پروندهها را به جان نمیخرند و شکایت
نمیکنند.
این پرونده با خوبی و خوشی تمام شد ،اما باید
امیدوار بود که این اتفاق آغاز راهی باشد برای
پیگیری هرچه بیشتر حقوق هنرمندان.

اسباب کشی یک نقاشی دیواری!

مجوز  ۲۷۰اجرای صحنه ای
در تهران صادر شد

نقاشی دیواری که ماه دسامبر بر دیوار پارکینگی در جنوب
«ولز » کشیده شده بود ،قرار است به مکانی مناسب منتقل شود.
به گزارش ایسنا و به نقل از ایندیپندنت ،شورای محلی

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای (شماره )97-147

«پورتتالبوت» (شهری در جنوب ولز) اعالم کرده نقاشی دیواری
بنکسی را که چندی پیش بر دیوار پارکینگی کشیده شده بود،
جابهجا خواهد کرد .این اثر هنری که بر روی دو دیوار ساختمانی
کشیده شده است ،کودکی را به تصویر میکشد که ظاهرا برف
بازی میکند در حالی که دانههای برف ،خاکستر ناشی از آتش
سطل زباله هستند.
» شهری در جنوب ولز ،پیشنهاد
شورای محلی «پورت تالبوت 
داد تا هزینه جابهجایی نقاشی و ساخت پارکینگ جدیدی در
ازای دیوار برداشته شده برای مالک این پارکینگ را پرداخت کنند.
سخنگوی این شورا بیان کرد« :با اینکه بنکسی یک تلنگر واقعی
برای جوامع کوچک و بزرگ در «پورت تالبوت » است اما رها کردن
اثر او در مکان فعلی ممکن است مشکالتی در تامین امنیت کافی
(برای محافظت کردن آن از اوباش) و یا معضل ایجاد ترافیک و
دیگر مشکالت را به وجود آورد .شورا تاکنون تمامی تدابیر الزم
برای محافظت از این اثر هنری و کنترل کردن ترافیک در این
منطقه در طول مدت کریسمس و سال نو را به عمل آورده اما
به دلیل افزایش مالیات ساکنین این منطقه ،ادامه این کار مقدور
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 -7زمان تحویل اسناد :ساعت  8صبح روز شنبه مورخ 97/11/6
 -8محل برگزاری مناقصه :شرکت توزیع نیروی برق استان فارس -طبقه اول -دفتر معاونت پشتیبانی
 -9زمــان بازگشــایی پــاکات :پیشــنهادهای واصلــه ســاعت  10صبــح روز شــنبه مــورخ  97/11/6بــا حضــور اعضــاء کمیســیون مناقصــه بــاز و قرائــت مــی گــردد ،بــه پیشــنهادهای
فاقــد امضــاء مشــروط ،مخــدوش و پیشــنهاداتی کــه بعــد از موعــد مقــرر دربنــد  7آگهــی مناقصــه واصــل شــود ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد.
 -10ذکر شماره مناقصه روی پاکات الزامی بوده و حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه آزاد است.
 -11تضمیــن شــرکت در مناقصــه  :مبلــغ  1/177/000/000ریــال کــه بــه صــورت ضمانتنامــه معتبــر بانکــی ،چــک بانکــی یــا چــک تضمیــن شــده در وجــه مناقصــه گــزار یــا
مطالبــات بلوکــه شــده توســط امــور مالــی ایــن شــرکت مــی باشــد کــه بایســتی در پاکــت الــف قــرار گرفتــه و همزمــان بــا ســایر پــاکات تحویــل مناقصــه گــزار گــردد ضمنــا
تضمیــن کمتــر از مبلــغ یــاد شــده یــا ســایر مــوارد (چــک شــخصی وجــه نقــد و )...قابــل قبــول نمــی باشــد.
 -12شرکت توزیع برق فارس در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.
 -13پرداخت هزینه حمل و کسورات قانونی بعهده برنده مناقصه می باشد.
 -14سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
شرکت توزیع نیروی برق استان فارس
م/الف20169 :
تاریخ انتشار نوبت دوم97/10/22 :
تاریخ انتشار نوبت اول97/10/20 :
2158

علی فرامرزی برای سومین بار با اثر «هجوم»
در حراج تهران حضور دارد.
به گزارش هنرآنالین ،یکی دیگر از
نقاشیهای کویری علی فرامرزی با عنوان
«هجوم» در دهمین حراج تهران در معرض
انتخاب خریدارانش است .این اثر که کاتالوگ
حراج تهران دو صفحه و متن به آن اختصاص
داده  30تا  40میلیون تومان قیمتگذاری شده
است .این دوره کویریهای علی فرامرزی وجهی
دوگانه و در تقابل با یکدیگر را مینمایانند.
هنرمند از یک سو زیباشناسی کویری خود
یراند و از دیگر جهت چشمی
را به پیش م 
گشوده دارد بر هجوم کویر و تحدیدهای محیط
زیستی تا مرز نیستی زندگی .تعلیق بیننده در
فاصله زیباشناسی خاص کویری اثر و مفهوم
معاصریت آن ،همان چیزی است که فرامرزی
در این مجموعه از آثارش دنبال مینماید.

مهدی حجوانی تجلیل میشود

با اعالم دفتر موسیقی ارشاد

 ۱۳۹عنوان اجرای صحنهای با  ۲۷۰اجرا در سه
ماهه سوم سال جاری از دفتر موسیقی معاونت
امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مجوز
گرفتند.
به گزارش مهر و به نقل از روابط عمومی
معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی ۱۳۹ ،عنوان اجرای صحنهای با  ۲۷۰اجرا
در سه ماهه سوم سال جاری از دفتر موسیقی
معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی مجوز گرفتند .ضمن اینکه  ۱۵۰آلبوم
موسیقی ۸ ،آلبوم تصویری موسیقی ۵۸۱ ،تک
آهنگ ۶۸ ،نماهنگ ۱۹ ،کتاب گویا و  ۲جشنواره
موسیقی از دفتر موسیقی مجوز دریافت کردند.

اخبار

اردالن سرفراز در خصوص شکایتش از سه خواننده مطرح ،رضایت داده و پرونده مختومه شده است

من در دولت احمدینژاد
رکورددارم

نوبت اول
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نیست».
اوایل این هفته مالک این پارکینگ ،لوییس در گفتوگویی با
«بی بی سی ولز» با اشاره به اینکه این نقاشی برایش استرس
نرا را جا به جا کنند ،اعالم کرد:
به وجود آورده و مایل است آ 
«فکر میکنم شورا باید اقدامی انجام دهد چراکه این نقاشی یک
سرمایه هنری محسوب میشود و نگهداری از آن بیش از توان
من است».
حدود  20هزار نفر تا کنون از این اثر هنری بازدید کردهاند.
گمان میرود این اثر در اعتراض به کارخانه فوالدسازی است که
در ماه جوالی ،خاکستر و غبار ناشی از آن خانه ها ،ماشین ها
و حیوانات را پوشانده بود .شورا اعالم کرده آنها معتقدند نقاشی
بنکسی متعلق به آقای «لوئیس» است.
سخنگوی شورا بیان کرد« :این اثر به ما تعلق ندارد و آینده
این نقاشی و اثرات آن بر ساکنین این منطقه ،به مالک پارگینگ
مربوط است .ما متوجه هستیم که او خواستار حق انتخاب
بیشتری است و مسلما این حق اوست ،اما اگر روزی نظرش
تغییر کند ،ما همیشه پذیرای تصمیمات جدید او هستیم».

هجدهمین برنامه «عصر کتاب» به مناسبت
بزرگداشت مهدی حجوانی سهشنبه ( ۲۵دی
ماه) ساعت  ۱۶از سوی موسسه خانه کتاب
در سرای کتاب موسسه خانه کتاب واقع در
خیابان انقالب اسالمی ،بین خیابان فلسطین
و برادران مظفر جنوبی ،پالک  ،۱۰۸۰طبقه
منهای ۲برگزار میشود.
به گزارش «ابتکار» به نقل از روابط عمومی
موسسه خانه کتاب ،در هجدهمین برنامه
«عصر کتاب» از مهدی حجوانی به پاس
سالها تالش در تحقیق ،نگارش و ترجمه
بهویژه در دنیای کودک و نوجوان تجلیل
میشود .در این برنامه احمد مسجدجامعی،
نیکنام حسینیپور ،هوشنگ مرادی کرمانی،
نزاده ،فریدون عموزاده خلیلی،
فرهاد حس 
نوشآفرین انصاری ،علیاصغر سیدآبادی،
رضا هاشمینژاد و کیانوش غریبپور حضور
خواهند داشت.

پیشنهاد راهاندازی چند رشته
جدید دانشگاهی در حوزه موسیقی
مدیر دانشکده موسیقی دانشگاه هنر در
تشریح تازهترین فعالیتهای این مجموعه از
پیشنهاد راهاندازی چند رشته جدید دانشگاهی
و ارائه آن به وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
خبر داد.
حمید عسکری مدیر دانشکده موسیقی
دانشگاه هنر در گفتوگو با خبرنگار مهر
ضمن اعالم این خبر افزود :یکی از مهمترین
نکاتی که طی ماههای اخیر در دانشکده
موسیقی دانشگاه هنر روی آن تمرکز داریم،
بررسی کارکردهای هنر موسیقی در جامعه
است .به همین منظور در تالشیم که برخی
از رشتههای جدید دانشگاهی را بر اساس
همین نیاز وارد رشته موسیقی کنیم که در
مرحله اول رشتههای «آهنگسازی موسیقی
فیلم»« ،آواز ایرانی» و «پداگوژی موسیقی» در
شورای دانشگاه مطرح شده است .وی افزود:
متاسفانه طی سالهای اخیر فضایی برای
شکلگیری این رشتههای دانشگاهی به وجود
نیامده است .کما اینکه برخی دیگر از رشتهها
مانند «آهنگسازی موسیقی پاپ»« ،رهبری
ارکستر و گروه کُر» و «تربیت مربی موسیقی
کودک» برای ارائه در شورای دانشگاه طراحی
و بررسی شده اما امیدوارم شرایط به گونهای
باشد که بتوانیم در این حوزه به نتایج مثبتی
رسیده و فضایی را ایجاد کنیم که بتواند در
تربیت نیروی متخصص دانشگاهی موثر باشد.
مدیر دانشکده موسیقی دانشگاه هنر
در بخش پایانی صحبتهای خود گفت:
همانطور که اشاره کردم هم اکنون رشتههای
«آهنگسازی موسیقی فیلم»« ،آواز ایرانی» و
«پداگوژی موسیقی» پاییز امسال در شورای
دانشگاه مطرح شده و قرار است کلیات آن بعد
از طی مراحل اداری در ماههای آینده به وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری ارائه شود.

شهرداری دهدشت  32میلیارد ریال به تامین اجتماعی بدهکار است
شهردار دهدشت گفت :شهرداری دهدشت از سالهای گذشته تاکنون 32
میلیارد ریال بدهی به تامین اجتماعی این شهرستان دارد.
اسفندیار برخه اظهار داشت :با رایزنی های انجام شده با مسئوالن استانی
و کشوری سود حاصل از میزان بدهی شهرداری به تامین اجتماعی بخشیده
شد.
وی میزان بدهی بخشیده شده از سوی تامین اجتماعی را  15میلیارد ریال
ذکر کرد.
برخه تصریح کرد :بدهی شهرداری دهدشت به تامین اجتماعی هم قسط
بندی شده است.
وی بیان کرد :با توجه به بدهکاری زیاد و نبود منابع درآمد پایدار ،شهرداری
دهدشت با مشکالت زیادی مواجه است.
شهردار دهدشت تصریح کرد :بیش از  230نیرو در حوزه شهرداری
مشغول بکار هستند.
شهر دهدشت مرکز شهرستان  131هزار نفری کهگیلویه بیش از  60هزار
نفر جمعیت دارد.

