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وزیر علوم  :مراکز علمی باید به جامعه امیدواری بدهند

وزیر علــوم اعــام کرد :جامعــه علمی
میتوانــد برای همه مســائل موجود در
کشــور راه حل ارائه دهــد و این موضوع
باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
بــه گــزارش خبرگــزاری صداوســیما،
منصــور غالمی در نخســتین همایش و
نمایشــگاه پارکهای علــم و فناوری در
حوزه مدیریت ســبز با بیان اینکه آینده
از آن ملــت و جوانان ماســت ،افزود :در

شرایط کنونی یکی از مراکزی هستیم که
باید به جامعه امیدواری دهیم.
وی گفــت :همــه منتظرنــد مــا مســائل
موجــود در کشــور را حــل کنیــم و
نمونههای عملی امیدوار کننده از مراکز
علمی به سمت جامعه منتشر شود.
وزیــر علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری
افــزود :تالش ما این اســت کــه بتوانیم
مجموعه آمــوزش عالــی را آن گونه که

بازدید 250هزار نفر از موزه لوور در تهران

مدیرکل موزههای کشــور از پایان مهلت
بازدیــد از نمایشــگاه «مــوزه لــوور در
تهران» خبــر داد و آمــار بازدیدکنندگان
این موزه در چهار ماه گذشته را بر اساس
بلیتهــای فروخته شــده  250هزار نفر
اعالم کرد .این نمایشــگاه شامل  56اثر
مختلف از موزه لوور فرانسه بود.
بــه گــزارش فــارس محمدرضــا کارگــر
گفــت :البته غیــر از ایــن 250هــزار نفر ،

بایــد در ســطح ملــی نمایندگــی کنیــم
و از رویکردهــای مثبــت در دولــت نیــز
استفاده بیشتری داشته باشیم تا شرایط
برای انجــام دادن وظایف ذاتی بیش از
پیش فراهم شود.
وی گفــت :بایــد توجــه ویــژهای بــه
مجموعههــای علمــی ،پژوهشــی و
فنــاوری داشــته باشــیم و حرکتهــای
برنامهمحور از ما انتظار میرود.

بــر اســاس رســمهای متــداول عــدهای
هم به صــورت رایگان از این نمایشــگاه
بازدید کردند .کارگر با اشاره به استقبال
گردشــگران خارجی از نمایشگاه «موزه
لوور در تهران» گفت :تمام برنامههایی
کــه ما انجــام میدهیــم همچــون موزه
لــوور به صــورت متقابــل اســت و وقتی
مــا نمایشــگاه میدهیم نمایشــگاه هم
میگیریم.

«ایران» در گفت و گو با کارشناسان  ،ضعف و قوت یک الیحه مهم را ارزیابی می کند

غیبت سازمان های مردم نهاد در الیحه حمایت از کوکان و نوجوانان
یاسمن صادق شیرازی
خبرنگار

رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی:

 ۹۷درصد مساحت ایران
دچارخشکسالیبلندمدتاست

رئیــس مرکــز ملــی خشکســالی و مدیریــت
بحران ســازمان هواشناسی گفت :در بازه ۱۲۰
مــاه اخیر منتهــی به تیرمــاه ســالجاری۹۷ ،
درصد مساحت ایران به خشکسالی انباشته و
درصد
از مساحت کشور با درجات
بلندمدت دچار شــده است و همین موضوع
مختلف خشکسالی
وضعیــت ذخیــره آبــی کشــور را در مناطــق
بلندمدت مواجه هستند
مختلفنشانمیدهد.
صــادق ضیائیــان بــه ایســنا گفت :بر اســاس
شــاخص  ۱۲۰ماهــه منتهــی بــه پایــان تیــر،
حدود  ۹۷درصد از مســاحت کشور با درجات
مختلف خشکسالی بلندمدت مواجه هستند
درصد
که از این میان  ۵.۵درصد خشکسالی خفیف،
خشکسالی متوسط
 ۲۸.۵درصــد دچــار خشکســالی متوســط،
 ۵۰درصــد خشکســالی شــدید و  ۱۳درصــد
خشکســالی بســیار شــدید را تجربــه میکنند
و تنهــا  ۰.۳درصــد از مســاحت کشــور دارای
متوسط
ترسالی ضعیف و  ۰.۱درصد ترسالی
درصد
هستند.
و مابقی نواحی از شرایط نرمال
خشکسالی خفیف
ëëتهران و ۲۰اســتان دیگر خشکســالی شــدید
دارند
وی دربــاره آخریــن وضعیــت خشکســالی
کشور اظهار داشــت :پهنهبندی خشکسالی
درصد
 ۱۲۰ماهــه منتهــی بــه پایــان تیرمــاه
خشکسالی شدید
۱۳۹۷حاکــی از آن اســت کــه بخشهــای
گســتردهای از مســاحت کشــور دچــار
خشکســالی خفیف تا بسیار شدید بلندمدت اســت .در بخشهایی از استانهای
تهران ،البرز ،قزوین ،آذربایجان شرقی ،زنجان ،فارس ،خراسان رضوی ،کهگیلویه
و بویراحمــد ،خراســان شــمالی ،خراســان جنوبــی ،خوزســتان ،بوشــهر ،کرمان و
قســمتهایی از کرمانشــاه ،لرســتان ،یــزد ،ســمنان ،قم ،سیســتان و بلوچســتان
همچنین بخشهایی از اصفهان و چهارمحال و بختیاری خشکســالی بلندمدت
شــدید و حتی بســیار شــدید وجود دارد .ضیائیان به وضعیت خشکســالی کشــور
در بــازه کوتاهمدت اشــاره کرد و افزود :بر اســاس شــاخص  ۱۲ SPEIماهه منتهی
به پایان تیرماه  ،۹۷اغلب مناطق و اســتانهای کشــور شــاهد درجات مختلفی از
خشکسالی هستند.
در مجموع حدود  ۹۱.۷درصد از مســاحت کشــور با درجات مختلف خشکســالی
کوتاه مدت مواجه است که از این میان  ۱۷درصد با خشکسالی خفیف ۲۷ ،درصد
خشکسالی متوســط ۱۷ ،درصد خشکسالی شدید ۳۰ ،درصد با خشکسالی بسیار
شدید مواجه هستند و تنها  ۸درصد از مساحت کشور در شرایط نرمال قرار دارد.
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ایسنا

در حالــی کــه ایــن روزها جزئیــات الیحه
حمایت از حقــوق کودکان و نوجوانان در
مجلس شورای اسالمی در دست بررسی
اســت برخــی از فعــاالن حــوزه کــودک و
نوجــوان معتقدنــد ،چتــر حمایتــی این
الیحــه بر ســر تمام کودکان کشــور ســایه
نمی انــدازد .تا جایی کــه «رقیه نجفی»،
«مدیرعامــل انجمــن یــاری کــودکان در
معرض خطر» ،میگوید :در گام نخست
بایــد نــام ایــن الیحــه تغییــر کنــد ،چــرا
کــه ،تنها بــه حقــوق کــودکان و نوجوانان
بزهدیــده و در معــرض خشــونت اشــاره
کرده و مشــمول همه کودکان و نوجوانان
نمیشــود« .محمــد لطفــی» نماینــده
ســمنها در مجمــع ملــی کنوانســیون
حقــوق کــودک نیــز معتقــد اســت ،این
الیحه از لحاظ ساختاری هیچ اشارهای به
سازمانهای مردم نهاد نکرده و محتوای
آن تنهــا مربوط بــه کــودکان در معرض
خطر است.
کارشناســان اجتماعــی و فعــاالن حــوزه
کودکان هــم بر این باورند کــه این الیحه
نقــاط قوتی دارد ،امــا در پــارهای از موارد
هم دارای اشکاالت و نقاط ضعفی است
کــه باید در جریان تصویب جزئیات یا در
توگو
مسیر اجرا اصالح شود .آنها در گف 
بــا «ایــران» میگوینــد :ایــن الیحــه هیچ
توجهی بــه موضوع ســازمانهای مردم
نهــاد ،کــودکان کار و ازدواج آنها نداشــته
اســت و حتــی مســئولیت ســازمانهای
مردم نهاد را افزایش نداده و متأسفانه به
مقصر بودن خانوادهها تأکید دارد .نجفی
نیز در این باره به «ایران» میگوید :حتی
در مورد سن کودک در الیحه ،تناقضاتی
وجود دارد .بهطوری که ،در جایی از الیحه

ســن کودک  9تا  15سال عنوان شده و در
جای دیگر نوشته شده است که هر فرد زیر
 18سال کودک محسوب میشود.
وی میافزایــد :انجمــن مــا بــا همــکاری
یکــی از نماینــدگان مجلــس اصالحاتی
روی الیحــه انجــام داد که متأســفانه این
تغییرات اعمال نشد و الیحه را به صورت
ضرباالجلی وارد مجلس کردند .با این
حال ،نمیتوان نکات مثبت الیحه را هم
نادیده گرفت ،چرا که این موضوع پس از
سالها مورد بررسی نمایندگان مجلس
قرار گرفته است.
ëëاین الیحــه ،قویترین الیحه اجتماعی
برایحمایتازکودکاناست
«ســید حســن موســوی چلــک» ،رئیس
انجمن مددکاری کشــور ،هم با اشــاره به
نکات منفی الیحه معتقد اســت :الیحه
حمایــت از کــودکان و نوجوانــان از نظــر
اجتماعــی مهمتریــن نــکات مربــوط به
حوزه کودکان را در خود جای داده اســت.
بــه علت اینکه ،در آن بــرای اولین بار ،به
نقش مددکاران اجتماعی اشــاره شــده و
دوم اینکه تقســیم بندی شــفافتری در
مورد وظایف ســازمانهای مربوطه ارائه
کرده است.
وی با تأکید بر اینکه مسئوالن بیش از یک
دهه اســت ،به خأل قانونی حوزه کودکان
پــی بردهانــد ،بــه «ایــران» ،میگویــد در
این الیحه آمده اســت اگر کــودک زمانی
شــرایط حضــور در خانــواده را نداشــته
باشد میتواند به بهزیستی منتقل شود.
البتــه در این زمینه اختیــارات جزئی هم
بــه ســازمانهای مردمنهــاد داده شــده
اســت .حتــی در الیحــه پیشبینی شــده
که اگر کودکان شــرایط حضــور در دادگاه
را ندارنــد ،میتواننــد در آنجا حضور پیدا
نکننــد .همچنیــن ،اینکــه اجــازه تعلیق
اجرای حکم و اعمال نظر را به مددکاران

اجتماعــی داده اســت تــا آنهــا در رونــد
بررسی الیحه دخالت کنند.
موســوی چلک بــا تأکید بــر اینکه جنس
الیحــه حمایــت از حقــوق کــودکان و
نوجوانان ،اجتماعی است ،تأکید میکند:
یکی از مهمترین نقــاط قوت این الیحه،
اشاره به موضوع فضای مجازی است که
در قوانیــن قبلی این مــورد نادیده گرفته
شده بود.
البتــه این الیحه نقاط منفــیای هم دارد
که یکــی از آنها حــذف مادهای اســت که
مخابراتراموظفمیکردتایکسیستم
اطالعرســانی جامع برای گزارش کودک
آزاری فراهــم کنــد.او معتقــد اســت در
الیحه نیازی به توجه بــه موضوع ازدواج
کودکان نیست .چرا که در قانون حمایت
از کودکان بیسرپرست و بدسرپرست به
این موضوع اشاره شده است.
ëëســازمانهای مردمنهــاد غایــب در
الیحه!
نماینــده ســمنها در مجمــع ملــی
توگو
کنوانسیون حقوق کودک هم در گف 
بــا «ایــران» بــه کمرنــگ بــودن نقــش
ســازمانهای مردمنهاد اشــاره میکند و
میگویــد :در تبصره ماده  ،38این الیحه
اشاره شده که دادگاه میتواند از نماینده
مطلع دعوت کند در جلسه دادگاه حاضر
شوند اما نکته حایز اهمیت این است که
دادگاه در قانون ملزم به دعوت از سازمان
مردمنهاد نیست و حتی مشخص نکرده
منظور از نماینده مطلع چه کسی است.
لطفــی میافزاید :بــا وجود ایــن ،حضور
مددکار در جلســه الزامی شده اما حضور
نماینده سازمان مردمنهاد الزامی نشده
و آنها نمیتوانند دخالتی در اعتراض به
آرا داشــته باشــند .در حالی که این قانون
میتوانست در نظارت و آموزش کودکان
از طرفیــت ســازمانهای مردمنهــاد

استفادهکند.
این حقوقدان با اشــاره به اینکه در فصل
دوم ایــن الیحه به موضــوع نظارت دفتر
حمایت از اطفال و نوجوانان اشــاره شده
اســت ،میگویــد :در حالــی که ،قــدرت و
نظــارت یــک دفتــر بر الیحــهای کــه قرار
اســت در ســطح کشــور و کالن اجرا شــود
ناکافی بــه نظر میرســد .همچنین ،این
دفتر باید بر عملکرد دستگاههای دولتی
هــم نظارت کنــد و بخشها بایــد به این
دفتــر به خاطــر عملکردشــان پاســخگو
باشند که این هماهنگی در بین قوا باعث
تعارض خواهد شد.
وی ادامــه میدهــد :در ایــن الیحــه ،بــه
مجموعه وظایف دســتگاههای مســئول
اشارهای نشده اســت و حتی موارد اعالم
شــده ،کمتــر از وظایــف دستگاههاســت.
بهطــور مثــال ،ذکــر شــده کــه ســازمان
بهزیســتی بایــد در قالــب فوریتهــای
خدماتاجتماعی،باهمکاریشهرداری
و بهیاری نســبت به شناســایی و پذیرش
وحمایت اطفال اقدام کند .این اقدامات
در حال انجام است و وظیفه جدیدی به
بهزیستی محول نشده است.

این حقوقدان میگوید :البته ،در این ماده
پیش از این اشــاره شده بود که بهزیستی
میتواند پایگاههای تخصصی در مناطق
و محــات شــهر و روســتا مســتقر کند که
این قســمت از مــاده توســط نمایندگان
مجلس به علت فشار احتمالی سازمان
بهزیستی با توجیه نداشتن بودجه حذف
شــده اســت .درحالــی کــه ایــن قســمت
میتوانست ساختاری ایجاد کند که خارج
از فوریتهای بهزیستی است.
ایــن حقوقــدان بــا تأکیــد بــر اینکــه مــا
معتقدیــم ،چتــر حمایتــی بایــد بــرای
کودکانــی که در شــرایط طبیعــی زندگی
میکننــد هم وجود داشــته باشــد ،ادامه
میدهــد :زمانی کــه از حمایت صحبت
میکنیم ،قسمتی از آن مخصوص خود
کودک اســت که شــرایط برای حمایت از
او فراهــم شــود و قســمت دوم مجــازات
مسببان آن است .بنابراین حمایت تنها
جنبــه ســلبی نــدارد و جنبــه ایجابی هم
دارد.
وی با اشــاره به اینکه برخی از مجازاتها
ســبک اســت و جنبــه بازدارنــده نــدارد،
میگویــد :در مــاده  9ایــن الیحــه کــه بــه

بیتوجهی و سهلانگاری اشخاص غیر از
والدین نسبت به اطفال و نوجوانان اشاره
دارد برای آزار جنســی یا عاطفی ناشی از
بیتوجهی و سهل انگاری شدید و مستمر
حســب مــورد بــه یکــی از مجازاتهــای
درجه هشت اشاره شده است که مجازات
آن حبس از 3تا  6ماه است.
لطفــی میگوید :ایــن وضعیت به علت
این ایجاد شــده که عنوان شــد این الیحه
بیشــتر جنبه کیفــری دارد و به این خاطر
برخــی از نمایندگان ،تصــور کردند برای
کاهش ایــن جنبه ،مجازاتهــا را کاهش
دهند .در حالی که جنبه حمایتی از الیحه
باید تقویت میشــد تا اینکــه مجازاتها
کاهــش پیــدا کنــد .وی میگویــد :یکی از
این مســائل ،اعــدام کودکان اســت که ما
پیشنهاد دادیم به نمایندگان مجلس که
مجازاتهای سلبکننده حیات کودکان
در الیحه حذف شــود که این اقدام انجام
نشد.
لطفــی بــا اشــاره بــه اینکــه در الیحــه به
موضوع کودکان کار بیتوجهی شده است
و تنها بــه بهرهکشــی غیرقانونــی اطفال
و نوجوانان اشــاره شــده اســت ،میگوید:
یعنی اگر بهرهکشی از این کودکان توسط
شــهرداری و مراجــع دولتی انجام شــود،
قانونی تلقی شده و جرم نیست .بنابراین
موضــوع بهرهکشــی غیرقانونــی شــامل
کودکان کار نمیشود چرا که تعداد زیادی
از آنهــا به علت فقر و مســائل اقتصادی
مجبور به کار میشوند.
وی ادامــه میدهــد :مورد دیگــری که در
الیحه به آن بیتوجهی شده است ازدواج
کــودکان اســت .بــه تازگــی هــم موضوع
ازدواج چندیــن کــودک در کهگیلویــه و
بویراحمــد مطــرح شــده بود .بــه همین
علــت ضروری بود که در الیحه اشــارهای
هم به این موضوع میشد.

آیا تاریخ قاجار و پهلوی از میدان معروف اصفهان حذف میشود

جوالن حدس و گمان ها در میدان نقش جهان
زهرا کشوری
خبرنگار

مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشــگری اصفهان تنها یک روز پس از
اعالم خبر حذف «حوض آب» از میدان
صفــوی نقــش جهــان ،حرفــش را پس
گرفت .با وجود این برخی از کارشناســان
توگــو بــا روزنامــه ایــران ،حــذف
در گف 
حــوض آب را یکــی از پیــش شــرطهای
تبدیــل میــدان نقش جهان بــه «میدان
یدانند.
چوگان»م 
«فریــدوناهلل یــاری» مدیــرکل میــراث
اصفهــان بهدنبــال اعتراضهــا در فضای
توگــو با
مجــازی بــه ایــن تصمیــم در گف 
روزنامــه ایــران ایــن موضــوع را بشــدت
تکذیبمیکند.اوحرفیهمازحذفدیگر
الحاقاتدورهقاجاریوپهلویازاینمیدان
تاریخی به میــان نمــیآورد و به صراحت
اعــام میکند« :حــوض آب میدان نقش
جهان حذف نمیشود ».اما «سیدمحمد
بهشتی»رئیسپژوهشگاهمیراثفرهنگی
توگوباخبرنگارما،میداننقش
کشوردرگف 
جهان را قدیمیترین میدان چوگان حال
حاضر دنیــا میداند و اعتقــاد دارد که این
میدانبایدباحذفالحاقاتپهلویوقاجار
بــه دوران صفوی برگــردد تا هویت اصلی
خودرابهعنوانقدیمیترینمیدانچوگان
جهانبازیابد.همچنینبهشتیحوضآب
میدان نقش جهان را متعلــق به دهه30
شمسیمیداندکهبرخالفتکذیبیه«اهلل
یــاری» در تحــوالت پیش رو بایــد از میدان
حــذف شــود.میدان نقش جهــان و بازی
چــوگان هــر دو به نــام ایران در فهرســت
میــراث فرهنگــی و میــراث ناملمــوس
یونســکو ثبت شــدهاند .بعــد از این ثبت
جهانی بود که کارشناسان از جمله رئیس
میراث فرهنگی اصفهان ،آنچه مدتها
در ذهن خود داشتند را از طریق رسانهها
به گوش افکارعمومی رساندند تا واکنش

آنهاراهمبسنجند.
«فرهــاد نظــری» مدیــر کل ثبــت آثــار و
حفــظ و احیــاء میراث معنــوی و طبیعی
توگــو بــا «ایــران» از
کشــور هــم در گف 
تغییــر کاربــری میــدان نقــش جهــان به
هویت تاریخــیاش اســتقبال میکند اما
یک پیــش شــرط بــزرگ دارد .او هشــدار
میدهــد کــه تغییرکاربــری این میــدان و
بازیابــی هویــت اصلــی آن بــدون حضور
کارشناســان یونســکو ،برنامهریزی دقیق
و اختصــاص بودجه الزم ،اشــتباه بزرگی
است که نباید کسی مرتکب آن شود .این
دلنگرانی را «سیدمحمد بهشتی» رئیس
پژوهشگاه هم پنهان نمیکند و نسبت به
تصمیم گیریهای شتابزده ،بیسرانجام
و کارشناســی نشــده درباره میــدان نقش
جهانهشدارمیدهد.
یاست!
ëëهماهنگیبایونسکوالزام 
«فرهــاد نظــری» ،پیــش از آنکــه
اصفهانیهــا دل بــه دریــا بزنند و رســماً
اعــام کننــد چــه نقشــهای بــرای میدان
نقــش جهــان در ســر دارنــد آب پاکــی را
روی دســت آنهــا میریــزد و میگویــد:
«تغییــر کاربری میدان نقش جهان باید
زیــر نظر ســتاد مرکزی میــراث فرهنگی
و بــا هماهنگــی یونســکو انجــام بگیــرد.
حتماً باید طرح داشــته باشــد و طرح در
سازمان میراث فرهنگی تصویب شود».
کفسازی پهلویها هم یکی از الحاقاتی
است که باید از میدان حذف شود.
نظریبهنقشمرحوم«باقرآیتاهللزاده
شــیرازی» مرمــت کار نامــی ایــران در
کفســازی این میــدان در دوره پهلویها
اشــاره میکند و میگویــد« :عکسهایی
وجــود دارد که نشــان میدهد بخشــی از
میــدان امــروزی حتــی در دوره قاجاریــه
هــم وجــود نداشــته اســت ».بــه گفتــه
نظــری برخــی از ایــن تغییــرات هــم به
دوره جمهــوری اســامی بــاز میگــردد.
کارشناسان موافق با تغییر کاربری میدان

نقش جهــان اعتقــاد دارند کــه تحوالت
بعد از انقالب هم باید حذف شود.
فرهــاد نظــری تأکیــد میکنــد کــه بــا
تغییــر کاربــری میــدان موافــق اســت
امــا ایــن موافقت را بــه معنــی تأیید کار
اصفهانیهــا در میــدان نقــش جهــان
نمیدانــد و میگوید«:مــن بــه طور کلی
بــا طــرح متناســب ،در موقــع مناســب
و در یــک شــرایط مناســب ،بــا تغییــر
میــدان نقــش جهان بــه میــدان چوگان
موافقم ».کارشناســان موافق میترسند
کــه اصفهانیهــا کلنــگ تغییــرات در
میدان به زمین بزنند اما بهدلیل خاصی
مثــل کمبــود بودجــه برنامــه متوقــف
شــود! ایرانیهــا مبــدع بــازی چــوگان
هستند«.چوگان» ابتدا یک بازی شاهانه
بود و در تاریخ از آن به بازی «پادشاهان»
یــاد میشــود« .فرهــاد نظــری» میــدان
نقــش جهــان را قدیمیتریــن میــدان
استاندارد بازی چوگان در جهان میداند
و میگویــد« :اصــاً انــدازه اســتاندارد
میدانهــای بازی برای چــوگان و گوی در
دنیا از میدان نقش جهان گرفته شده».
 77ëëکشور جهان امروز مسابقات بازی
چوگانرابرگزارمیکنند
نظــری شــواهدی هــم در غرفههــای
صنایــع دســتی میــدان نقــش جهــان
برای حرفهــای خودش دربــاره الحاق
بخشهایــی بــه ایــن میــدان در دوره
قاجــاری و پهلــوی نشــان میدهــد .او
هنرمنــدان قلمــکار و مینیاتــور اصفهان
را حافــظ خاطــرات تاریخــی میــدان
نقــش جهان میدانــد و میگوید« :هیچ
قلمکار یــا میناکاری روی صنایع دســتی
خــود ،میــدان نقش جهــان را بــا حوض
آب نمیکشــد ،همــه آنهــا میــدان را بــا
بــازی چوگان بــه تصویــر میکشــند ».او
چــوگان را هویــت میــدان نقــش جهــان
میدانــد اما این حرفها را مبانی نظری
کار برمــی شــمرد و میگویــد« :ترجیــح

میدهم  5ســال روی طرح کار شود بعد
به مرحله اجرایی برســد ».نظری میدان
نقش جهــان را بزرگترین اثر هنری برای
چوگان میدانــد و تأکید میکند که نباید
از حرفهای موافق او برای تغییر کاربری
میدان ،ســوء استفاده شــود .سیدمحمد
بهشــتی رئیــس پژوهشــگاه هــم تأکیــد
میکنــد کــه بــرای تغییــر میــدان نقش
جهان باید افکارعمومی را توجیه کرد.
ëëقاجارهادرچهلستونتوپدرکردند
بازســازی کــف خیابــان چهلســتون
کارشناســان میــراث فرهنگــی را بــه یک
«گلولــه توپ» قاجار رســاند .توپــی که از
حضــور نظامیهــا در «چهلســتون» و
بــاغ «کاج» خبــر میدهــد .عکسهایی
از چــوگان بــازی ایــن نظامیــان در ایــن
محــدوده هــم بــه یــادگار مانده .کشــف
اتفاقــی یــک گلوله قاجــاری یکبــار دیگر
هشدارکارشناساندربارهبافتناشناخته
اصفهــان را روی خــط خبرهــا آورد.
مســألهای کــه «علیرضــا جعفــری زند»
باســتان شــناس اصفهانی پیــش از این
هم دربــاره آن بــه روزنامه ایران هشــدار
داده بــود .آن روز بهســازی بخشــی از
مســجد امام منجر به کشــف یــک تونل
باستانی شــده بود« .جعفری زند» امروز
هم از لزوم برنامه جامع برای شناســایی
بافــت تاریخــی ناشــناخته اصفهــان بــه
خبرنــگار «ایــران» میگوید تا این ســؤال
پیش بیاید کــه آیا برنامــه جامعی برای
شناســنایی بافــت تاریخــی وجــود دارد.
ی اســت! او
پاســخ «اهلل یاری» به آن منف 
تأکید میکند که سازمان میراث فرهنگی
روی پروژههای عمرانی در بافت تاریخی
نظارت دارد و ســعی میکند اعتبار الزم
بــرای کاوش در محدودههــای عمرانــی
را از مجریــان طــرح بگیرد اما شناســایی
کامــل بافــت تاریخــی و روشــن کــردن
زوایــای تاریک این تاریــخ را فعالً مقدور
نمیداند.

گالیه هایی از یادگاران عصر ایثار
یادداشت
وارده

رضا علیپور

سراپا اگر زرد و پژمردهایم ولی دل به پاییز نسپردهایم
اگر چه در منشور اخالقی بنیاد شهید و امور ایثارگران ،میتوان به مطالعه مواردی
همچــون توجه به کرامت و منزلت انســانی ،احترام ،عــدل و انصاف در برخورد با
همکاران و جامعه ایثارگر ،رعایت نظم ،وقتشناسی ،مسئولیتپذیری مواجه شد
اما این مهم روز به روز کمرنگ و کمرنگتر شده است.
در فاصلــه ماههای اخیر شــکایات متعددی مبنی بر فقدان مســتندات پروندهای
ایثارگران ،مســدود شــدنهای بیدلیل پروندههای افراد ،تأخیرهــای آزاردهنده و
مشکلآفرین در پاسخگویی به مکاتبات و مطالبات ایثارگران و توسعه بوروکراسی
ناصــواب که به هیچوجه با وضعیت جســمانی و روحی ایثارگران تناســبی ندارد،
در شــبکههای مجازی و رســانهها زمزمه میشود که در جای خود جای تأمل دارد.
نگاه ابزاری به مخاطبان این نهادها و بیتوجهی در مواقع نیاز آنها ،جز بدبینی به
سازمانهای ارزشی که پاسدار فضیلتها و آرمانهای اعتقادی این انقالب هستند
چه دستاوردی میتواند داشته باشد؟
جای تأمل اســت در شــرایطی که دولت بر اســتقرار نظام ســامانههای اینترنتی و
پرهیز از آمد و شــدهای غیرضرور که توأم با صرفهجوییها و ســرعت عمل اســت
تأکیــد دارد ،چــرا یــک نهاد با ارجاع بیدلیــل ایثارگران به مرکز و شهرســتانها که
عمومــاً از عوارض جســمی در رنــج و عذابند مایه ســرخوردگی و نارضایتی آنها را
یآورد.
فراهم م 
باید بدانند اگر ایثارگری تقاضای گواهی ،معرفی به بیمارستان ،کمیسیون پزشکی
و ...میکند ،نه ناشــی از دلخوشــی آنها که صرفاً از ناگزیری و تکالیف اداری اســت.
راهی بیابیم که این یادگاران صدیق هشت سال دفاع مقدس که عمر گران خویش
را برای امنیت و رفاه امروز ما تقدیم کردند بیش از این به ناگواری روزگار نگذرانند.

برخی پیمانکاران شاغل در مناطق
زلزلهزده ورشکسته و فراری شدند

نماینده مردم پاوه ،جوانرود ،ثالث باباجانی و روانسر در
مجلس گفت :برخی پیمانکارانی که در مناطق زلزله زده
اخبــــــار مشــغول کار شــدند ،بعد از مدتی ورشکست شده و فرار
کردنــد .به گزارش خانه ملت ،شــهاب نادری در خصوص گزارش کمیســیون
اصل  90مجلس در مورد عملکرد دســتگاهها در زلزله کرمانشــاه ،گفت :اینکه
کدام دســتگاهها در زلزله کار کردهاند و از کدامها راضی هســتیم را باید از مردم
بپرســیم .البته من از هالل احمر راضی بودم و میدانم که اســتاندار کرمانشاه
واقعاً زحمت کشیدند.
نماینــده مــردم پــاوه ،جوانــرود ،ثــاث باباجانی و روانســر در مجلس شــورای
اســامی ابراز داشــت :برای اینکه دقیق متوجه عملکرد دســتگاهها شویم باید
به مناطق زلزله زده برویم و پیشــرفت کارها را ببینیم .امروز ما واقعاً در بحث
ساخت و سازها با مشکل مواجه هستیم .در حال حاضر به مردم برای ساخت
خانــه تســهیالت  40میلیــون تومانی میدهند؛ بــا این وضعیــت اقتصادی که
نمیتوان با این مبلغ خانه ساخت.
وی ادامه داد :عالوه بر این بانکها در پرداخت این وامها همکاریهای الزم را
ندارند .مثالً مردم به بانک کشاورزی خیلی معترض هستند ولی بنیاد مسکن و
سپاه پاسداران یکسری اقداماتی را انجام دادهاند.

