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معاون قوه قضاييه :نرخ رشد آسيبهاي اجتماعي متوقف شد
ن خواري و
ايرنا :محمدباقر الفت ،معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه گفت« :نرخ رشد آسيبهاي اجتماعي به ويژه طالق ،حاشيهنشيني ،اعتياد و مباحث اخالقي متوقف شد .در طالق توافقي ،زمي 
موضوعات اخالقي هم كاهش نرخ رشد را شاهد هستيم 20 .سال از توجه جدي به آسيبهاي اجتماعي گذشته است و در اين فاصله زماني به اين موضوع توجه نكردهايم مقام معظم رهبري خواستهاند غفلت  20سال گذشته
در مدت زمان كوتاهي جبران شود 50 .ميليارد ريال در سال  95و بخشي از سال  96به اجراي برنامههاي آسيبهاي اجتماعي اختصاص يافته و معاون اول قوه قضاييه بر مسائل مالي آسيبهاي اجتماعي نظارت كردند».

ميراث فرهنگي

خبر روز

گفتوگو با «گونتر ويناندز» معاون وزير فرهنگ و رسانه آلمان

نقش فرهنگ در ارتباط بين دو
كشور از سياست بيشتراست

اين نمايشگاه دومين نمايشگاهي
اس�ت كه از آثار تاريخ�ي ايران در
آلمان برگزار ميش�ود ،آيا تمايلي
براي دوس�ويه شدن اين تعامل در
مديرانفرهنگيآلمانوجوددارد؟
به اين معنا كه مايل باش�يد آثاري
از كش�ور ش�ما در ايران به نمايش
گذاشته شود؟

فرزانه قبادي

«آث�اري ك�ه ام�روز در
نما يش�گا ه مش�ا هد ه
ميكني�د متعلق ب�ه يك تم�دن كهن
اس�ت ،اين تمدن در زماني شكل گرفت
ك�ه در اروپا فرهنگي وجود نداش�ت».
اين جمله را «گونتر ويناندز» معاون وزير
فرهنگ و رسانه آلمان در سخنرانياش
در آيي�ن افتتاحيه نمايش�گاه «ايران؛
فرهنگي كه�ن مي�ان آب و بيابان» در
 bundeskunsthalleش�هر بن آلمان
ميگويد .معاون وزارتخانه كش�وري كه
امروز به عن�وان يك�ي از صنعتيترين
كشورهاي اروپا ش�ناخته ميشود و در
پيشينه هنرياش نامهاي بزرگي مانند
گوت�ه و بته�وون ب�ه چش�م ميخورد،
اينطور در مقابل تمدن غني ايران سخن
ميگويد و معتقد اس�ت« :براي اينكه با
ايران رفتاري محترمانه و در ش�أن اين
كشور داشته باش�يم ،بايد با فرهنگ و
تاريخ ايران آشنا شويم و آن را به نمايش
بگذاريم .هر چن�د در ديدگاه فرهنگي
فرق�ي نميكند ك�ه ايراني هس�تيم يا
آلمان�ي ،همه ما ش�هروندان اي�ن دنيا
هس�تيم .در اين دنيا تب�ادل فرهنگي
اهمي�ت باالي�ي دارد ،ب�ه خص�وص در
زماني كه در بخشه�اي ديگر (اقتصاد،
سياست) ش�رايط خوبي وجود ندارد».
در حاشيه نمايش�گاه « ايران؛ فرهنگي
كهن ميان آب و بياب�ان»  ،گپ كوتاهي
با «گونت�ر ويناندز» داش�تيم و در مورد
نمايش�گاهي س�خن گفتي�م ك�ه قرار
است در چهارماه آينده ميهمان يكي از
بزرگترين تاالرهاي هنري آلمان باشد.
اين نمايشگاه  14آوريل ( 23فروردين)
در تاالر هنر ش�هر بن افتتاح شد و تا 20
اوت ( 29مرداد) برپا خواهد بود .در اين
نمايشگاه حدود  446قلم از آثار مربوط
به دوران پيش از تاريخ تا هخامنشي به
نمايش در آمدهاند.

برگ��زاري اين نمايش��گاه ي��ك موفقيت
بزرگ بود كه با مش��اركت آق��اي نوكنده و
همكارانشان ميسر شد .اگر براي مسووالن
فرهنگيايرانآثارموجوددرموزههايآلمان
و يافتههاي باستانشناسي كشور ما جذاب
باشد و تمايل داشته باشند كه اين آثار را در
كشور خود به نمايش بگذارند ،ما استقبال
ميكنيم .البته به اين نكته هم اش��اره كنم
كه ميزان يافتههاي باستانشناسي آلمان
به ان��دازه آث��ار يافته ش��ده در كاوشهاي
باستانشناسي ايران نيستند.
تا به حال درخواس�تي در خصوص
برگزاري نمايش�گاه آث�ار موزهاي
آلمان در ايران از جانب مس�ووالن
ايران مطرح شده است؟

نه؛ ت��ا به حال صحبتي نش��ده .اما به طور
مثال اين امكان وج��ود دارد كه آثاري كه
در بخش آس��يايي موزه برلين وجود دارد
و بس��ياري از آنها آثاري اس��ت كه متعلق
به ايران اس��ت و در  100سال گذشته به
آلمان منتقل شده است ،در نمايشگاهي
در ايران به نمايش گذاش��ته شود .ضمن
اينكه امكان نمايش آثار هنري آلمان هم
در ايران وجود دارد .به اين معنا كه هم اين
امكان وجود دارد كه ما آثار مدرن موزههاي
آلمان را در ايران به نمايش بگذاريم و هم
آث��ار تاريخي كه در موزههاي ش��هرهاي
مختلف وجود دارد .به اعتقاد من فرهنگ
بيشتر از سياست در ارتباط بين دو كشور
نق��ش دارد .ما معتقديم فرهنگ ميتواند
مانند پ��ل ارتباطي بين دو كش��ور عمل
كند .ميراث فرهنگي هم عامل پيوند ميان
فرهنگهاست.

به نظر ميرس�د س�رمايهگذاري
زيادي ب�راي برگزاري نمايش�گاه
صورت گرفته ،دلي�ل اهميت اين
نمايش�گاه براي ش�ما چيست كه
براي برگ�زاري آن اينق�در هزينه
كردهايد؟

طبيعي اس��ت كه برگزاري نمايشگاهي با
اين وسعت هزينه زيادي به دنبال دارد .اما از
طرفي براي معرفي بهتر و بيشتر فرهنگها
به يكديگر هر چقدر هزينه كنيم ارزش دارد.
اين نمايشگاه نسبت به نمايشگاههاي ديگر
كه برگزار ميكنيم هزينه بس��يار كمتري
براي ما داشت .از آنجايي كه اين نمايشگاه
بيشتر بر اساس همكاري مشترك بين دو
كشور برپا شد ،هزينه بااليي براي ما نداشت.
ما اگر بخواهيم آثاري را از كشورهاي ديگر
درنمايشگاههايمانبهنمايشبگذاريم،بايد
بابت آن اش��يا هزينه جداگانه بپردازيم و به
نوعي آن اشيا را اجاره كنيم ،در حالي كه اين
اتفاق براي اين نمايشگاه نيفتاد .ضمن اينكه
يكي از پيامدهاي اين نمايشگاه اين است كه
در آينده نزديك همكاري بنياد هنكل آلمان
با موزه ملي ايران آغاز خواهد شد.
هم�كاري بنياد هنكل با س�ازمان
ميراث فرهنگي ايران به چه شكل
خواهد بود؟

براس��اس صحبتهاي ابتدايي كه در اين
زمينه با دكت��ر طالبيان ص��ورت گرفته،
قرار بر اين اس��ت كه بنياد هنكل به مدرن
ك��ردن موزهه��اي ايران كم��ك كند و بر
همين اساس كارشناساني را به ايران اعزام
خواهيم كرد .يكي از اين كارشناسان خانم
سوزان آنن هستند كه در نمايشگاه فعلي
هم مدير اجرايي بودن��د .حقوق خانم آنن
توس��ط ما پرداخت خواهد ش��د ،اما او در
ايران ب��راي ارتقاي س��طح كيفي موزهها
با مس��ووالن ميراث فرهنگ��ي همكاري
خواهد داشت .سه بخش را قرار است كه ما
در اين تفاهمنامه پوشش دهيم؛ راهاندازي
و تجهيز م��وزه مردان نمك��ي در زنجان،
راهان��دازي و تجهيز موزه ي��زد و تجهيز و

ارتقاي آرشيو الكترونيك موزه ملي ايران.

آيا تصميمي در مورد برگزاري اين
نمايشگاه در شهرهاي ديگر آلمان
گرفته شده است؟

تاالري كه در حال حاضر نمايشگاه «ايران؛
فرهنگي كه��ن ميان آب و بياب��ان» در آن
برگزار ش��ده اس��ت ،صرفا ب��راي برگزاري
نمايش��گاههاي مختلف مورد استفاده قرار
ميگيرد و وس��عت قابل قبول��ي براي اين
منظ��ور دارد ،ضم��ن اينكه آث��اري براي
نمايش دايم��ي در اين تاالر وج��ود ندارد.
بنابراين اگر م��ا بخواهيم نمايش��گاهي با
همين كيفيت و وس��عت در محل ديگري
در ش��هري ديگ��ر و موزهاي ديگ��ر برگزار
كنيم ،با مش��كل فضا مواج��ه خواهيم بود
به اين دليل كه موزههايي كه اشيايي براي
نمايش دايمي دارند ،فضاي نمايش��گاهي
مح��دودي دارند و اينكه م��ا بخواهيم اين
نمايشگاه را با همين كيفيت در فضايي ديگر
برگزار كنيم مش��كل خواهد بود .در برلين
ساختماني هست به نام Gropius-Bau
كه س��اختار و كاربري و وس��عت آن شبيه
 bundeskunsthalleاست كه در حال
حاضر ما در آن نمايش��گاه اي��ران را برگزار
كردهاي��م ،معموال نمايش��گاههايي كه در
 bundeskunsthalleبرگزار ميشوند
بعد از چن��د م��اه ب��ه Gropius-Bau
منتقل ميش��وند يا برعكس نمايشگاهها
از برلي��ن ب��ه ب��ن ميآيند .نكت��ه ديگري
ك��ه باي��د در نظر بگيري��م اين اس��ت كه
اين نمايش��گاه اگر ق��رار باش��د در فضاي
كوچكتري برگزار شود ،تاثيرگذاري كافي
نخواهد داش��ت .در عين ح��ال آقاي وولفز
(مدي��ر  )bundeskunsthalleو خانم
آنن (مدير اجرايي نمايشگاه) تمايل دارند
كه همين نمايش��گاه به همين ش��كل در
ش��هرهاي ديگر آلمان هم برپا شود اما اين
اشيا متعلق به شماس��ت و مالك اين اشيا
ايران است ،بنابراين تصميمگيرنده نهايي در
مورد اين اشيا و محل برگزاري اين نمايشگاه
ايران است.
آيا در آلم�ان در خص�وص انتقال
اش�يا از كش�ورهاي ديگر قوانين
مدوني داريد؟

س��ال گذش��ته قانوني براي حمايت از آثار
فرهنگ��ي در آلمان تصويب ش��ده اس��ت.
بر اس��اس اين قان��ون تنها آث��ار هنري كه
كش��ور مبدا مجوز خروج آن را صادر كرده
باش��د ،اجازه ورود به آلمان را دارند .اشياي
تاريخي هم تنها زماني اجازه ورود به كشور
و فروش در حراجيها را خواهند داشت كه
كشور مبدا اعالم كند كه اين شي ِء از نظر او
ارزش تاريخي ندارد و اجازه خروج را صادر
كرده باشد .اين قانون به اين منظور مصوب
شده است كه از حفاظت اشياي فرهنگي در
كش��ورهاي صاحب آن اشيا حمايت كرده
باش��يم .اگر كس��ي بخواهد بدون مجوز از
كش��ورش ش��ي ِء تاريخي يا هنري را وارد
آلمان كند ،مجرم شناخته خواهد شد.
م��ا در نظ��ر داريم ي��ك س��ايت اينترنتي
راهان��دازي كني��م ك��ه اش��ياي ممنوعه
كش��ورهاي مختلف را در آن اعالم كنيم و
مشخص كنيم كه چه اش��يايي اجازه ورود
به آلم��ان دارند و چه اش��يايي نميتوانند
وارد شوند .براي تهيه اين ليست كشورهاي
مختلف بايد ب��ه ما كمك كنند و ليس��ت
اشيايممنوعهشانرادراختيارماقراردهند.
درخواست تهيه اين ليست را به سفارتخانه
كش��ورهاي مختلف اراي��ه دادهايم .در اين
س��ايت نام كش��ورهاي مختلف قرار داده

انتقاد وزير بهداشت از
تخريبهاي سازمان يافته

خواهد شد و ليست قرمز اشيا اعالم خواهد
شد .همچنين لينكي براي اتصال به ليست
قرمز يونسكو هم وجود دارد كه از طريق اين
سايت دسترسي به آن ليست هم امكانپذير
خواهد بود.
چندي پيش نمايش�گاهي كه قرار
ب�ود از آثار موزه هنره�اي معاصر
اي�ران در برلين برگزار ش�ود ،لغو
شد؛ آيا اين اتفاق روي تصوير شما
در مورد ايران تاثيري داشته است؟

تا جايي كه من اطالع دارم در اين نمايشگاه
قرار بود آثاري كه متعلق به فرح ديبا بودند
به نمايش در بيايند .اما من در نهايت دليل
اينكه چرا اين آثار به برلين نيامدند را متوجه
نشدم .هر چند وزارت امور خارجه آلمان در
خصوص اين نمايش��گاه مذاكراتي را انجام
داد و وزارت فرهنگ دخالتي در اين زمينه
نداش��ت .به همين خاطر تمايلي ندارم در
اين مورد زياد توضيح دهم .اما معتقدم بهتر
بود كه از ابتدا به شكل ديگري رفتار ميشد.
پروسه برگزاري نمايش��گاهي كه امروز در
بن افتتاح شد چند س��ال طول كشيد ،اما
نمايش��گاهي كه در برلين ق��رار بود برگزار
ش��ود يك اتفاق غيرمترقبه ب��ود .اگر جور
ديگري شروع ميش��د و بسياري از مسائل
پيش از امضاي قرار دادها ش��فاف ميشد،
شايد اينطور نميشد .وزير امور خارجه قبلي
ما در نظر داش��ت در فاصله زماني كوتاهي
موفقيت چشمگيري داشته باشد .تا جايي
كه ميدانم هر دو وزير ايران با برگزاري اين
نمايشگاه موافق بودهاند ،خوشحال خواهيم
بود اگر اين نمايشگاه با مذاكرات مجدد بين
مسووالن ايران و آلمان در برلين برگزار شود.
نكته ديگري هم در مورد اين دو نمايشگاه
وج��ود دارد ،آن هم اينك��ه كاري كه ما در
نمايشگاه «ايران ،فرهنگي كهن ميان آب و
بيابان» انجام داديم با نمايشگاهي كه قرار
بود در برلين برگزار شود ،متفاوت است .در
برلين قرار بر اين بود كه آثاري نمايش داده
ش��ود كه از حراجيهاي هنري كشورهاي
مختلف خريداري ش��ده بودند و متعلق به
كشورهاي اروپايي بودند .بازديدكنندگان
آلماني كه به اين نمايشگاه ميآيند ،فرهنگ
ايران برايشان جذاب است ،نمايشگاه برلين
آثاري را كه نمايانگر فرهنگ ايران بودند را
به نمايش نميگذاشت .پس ميشود نتيجه
گرفت كه اهميت نمايشگاه بن كه برگزار هم
شده به مراتب بيشتر از نمايشگاه برلين بود.

ما از فرهنگي
هفت هزار ساله
صحبتميكنيم

در اروپ�ا هم�ه تص�ور
ميكنن�د يون�ان صاحب
تم�دن و فرهن�گ كهن
است .در حالي كه قدمت
تمدن در ايران  3500سال
بيش�تر از يون�ان اس�ت.
باي�د تاكي�د كنم ك�ه ما
در م�ورد ي�ك فرهن�گ
هفت هزار س�اله صحبت
ميكني�م .زمان�ي كه در
ايران تمدن وجود داشت،
ش�هر بن كه حاال ميزبان
اين نمايشگاه شده است،
سرزمينبايريبود.خيلي
خوب است كهبه آلمانيها
نشان دهيم كه فرهنگي
ك�ه ام�روز دارند بس�يار
جوا نت�ر از فرهنگ�ي
اس�ت كه در ايران وجود
دارد .اي�ن جذاب اس�ت
كه بگوييم اين اشيا چقدر
قدمت دارند.

نظرتان درباره نمايشگاه چيست؟

خانم هلوينگ در م��ورد تمام آثار براي من
توضيح دادند .بس��ياري از آثار تازه كش��ف
ش��دهاند و براي نخس��تين بار است كه به
نمايش گذاشته ش��دهاند .مورد ديگري كه
براي من جذاب بود سرديسهايي بودند كه
متعلق به ايران بودند ،اما اگر اين سرديس را
در جايي غير از اين نمايشگاه ميديدم تصور
ميكردم كه متعلق به يونان است .در اروپا
همه تصور ميكنند يون��ان صاحب تمدن
و فرهنگ كهن اس��ت .در حالي كه قدمت
تمدن در ايران  3500سال بيشتر از يونان
اس��ت .بايد تاكيد كنم كه م��ا در مورد يك
فرهنگ هفت هزار ساله صحبت ميكنيم.
زماني كه در ايران تمدن وجود داشت ،شهر
بن كه حاال ميزبان اين نمايشگاه شده است،
سرزمين بايري بود .خيلي خوب است كه به
آلمانيها نشان دهيم كه فرهنگي كه امروز
دارند بسيار جوانتر از فرهنگي است كه در
ايران وجود دارد .اين جذاب است كه بگوييم
اين اش��يا چقدر قدمت دارند؛ اين بهترين
دستاورد اين نمايشگاه است.

محيط زيست

«اعتماد» مصوبه ديروز مجلس را بررسي كرد :حمايت قانوني از تاالبها،اهرم حفاظت و احيا

مجل��س ،
نما ين��د گا ن
بهرهبرداريهاي مخرب و آالينده
از تاالبه��ا را ممن��وع كردند .روز گذش��ته يك
ماده از اليحه حفاظت از تاالبها در صحن علني
مجلس ب��ه تصويب نمايندگان رس��يد كه در آن
هرگونه بهرهبرداري كه منجر به تخريب و آلودگي
غيرقابل جبران تاالبها شود ،ممنوع شد .مرجع
تشخيص تخريب و آلودگي غيرقابل جبران در اين
ماده ،سازمان حفاظت محيط زيست اعالم شد.
همچنين براساس تبصره اين ماده ،دستورالعمل
تخريب و آلودگي غيرقابل جبران تاالبها حداكثر
ظرف مدت  ۶م��اه از تاريخ ابالغ اي��ن قانون بايد
توسط سازمان حفاظت محيط زيست تهيه شود
و به تصويب هيات وزيران برس��د تا مبناي عمل
سازمان مذكور و تمامي مراجع ذيربط قرار گيرد؛
دس��تورالعملي كه بايد متضم��ن حفظ و احياي
تاالبهاي كشور باشد.
معاونامورحقوقيومجلسسازمانمحيطزيست
در خصوص اين مصوبه به «اعتماد» گفت :كليات
و ي��ك م��اده اليحه حفاظ��ت،احي��ا و مديريت
تاالبهاي كشور در صحن علني به تصويب رسيد
كه از اهميت بااليي برخوردار است .در كشور 250
تاالب داريم و از آنجايي كه كنوانس��يون حفاظت
از تاالبها به نام رامسر است ،ايران جايگاه بااليي
در جهان براي حفاظت از تاالبها دارد .همچنين

از آنجاي��ي كه تعداد زي��ادي از تاالبهايمان در
سالهاي گذشته با مشكالت عديدهاي مواجه بود،
ضرورت داش��ت اين اليحه در مجلس به تصويب
برسد.محمدمجابيهمچنينبااشارهبهموادديگر
اين اليحه كه قرار اس��ت روز يكشنبه در مجلس
بررسي شود ،گفت :دولتهاي نهم و دهم نتوانست
در مهلت زماني اين اليحه را به تصويب برس��اند،
جاي خوش��حالي اس��ت مجلس دهم در ابتداي
سال  96دو اليحه مهم محيط زيستي (هواي پاك
و حفاظت از تاالبها) را در دس��تور كار خود قرار
داد .در بقيه مواد مسائل ديگر تاالبها مطرح شده
از جمله در ماده  ،2حقابه تاالبها ديده ش��ده كه
طي آن وزارت نيرو مكلف به تامين آن ميشود .از
سوي ديگر وارد كردن گونههاي گياهي مختلف
به تاالبها ممنوع ميشود .در موارد بعدي به حفظ
تاالبها در حوزه شهري اشاره ميشود كه جلوي
دستاندازي به آن گرفته شود .همچنين تكاليفي
براي مرجع قضايي براي برخورد با متخلفان درنظر
گرفته شده .مجابي به مجازاتهاي درنظرگرفته
ش��ده براي متخلفان كه در مواد بعدي آمده و در
جلسه يكشنبه مورد رسيدگي قرار ميگيرد اشاره
كرد و گفت :آنچه به عنوان مجازات براي متخلفان
در اين حوزه ديده شده اين است كه بر اساس ماده
 4اليحه ،اشخاص حقيقي و حقوقي كه بر خالف
احكام اين قان��ون اقدام كنند ،پس از اقامه دعوي

توسط سازمان محيط زيس��ت ،توقف فعاليت و
جبرانخسارتميشوندوحسبتشخيصمرجع
قضايي به پرداخت جريمه  3تا  5برابر خس��ارت
وارده محكوم ميش��وند .در صورت تكرار از سوي
آنه��ا ،به پرداخت جريمه  6تا  8برابري خس��ارت
وارده محك��وم ميش��وند .نحوه تعيي��ن ميزان
خسارت با پيشنهاد سازمان محيط زيست تعيين
ميشود .رسيدگي به حقابه تاالبها از سوي وزارت
نيرو،رسيدن به كش��اورزي پايدار از سوي وزارت
جهاد كشاورزي و نظارت بر اجرا شدن اين موارد
از سوي سازمان محيط زيست ،مباحثي است كه
در كليات اين اليحه به آنها پرداخته شده است.
مدير حفاظت از تاالبه��ا نيز در خصوص ميزان
تاثيرگذارياليحهموردبررسيدرمجلس،برطرف
شدن خأل قانوني را گام مهمي در جهت حفاظت
از تاالبها دانست و به اعتماد گفت :با تصويب اين
اليحه ،قس��متي از خأل قانوني جبران ميشود و
مش��خصا هرگونه بهرهب��رداري و تخريب تاالبها
ممنوع ميشود .اين اليحه در ابتدا  16ماده داشت
كه به نوعي به  5ماده تلخيص شد.
ابوالفضل آبشت ،با اش��اره به موادي كه به حقابه
تاالبهاميپردازد،گفت:ماده 2ايناليحهسازمان
را مكلف ميكند نياز آبي تاالبها را تعيين و وزارت
نيرو را مكلف به تامين آن ميكند .اين مس��اله تا
امروز پشتوانه قانوني نداشته ،اما با تصويب اليحه،

تاالبها ميتوانند به حقابهشان برسند.
او به مواد ديگر اين اليحه اشاره كرد و گفت :ورود
گونههاي مهاج��م گياهي به تاالبها و مس��اله
جريمهها و جب��ران خس��ارت ،مباحث ديگري
اس��ت كه در اين اليحه به آنها پرداخته ميشود.
اين اليحه به لحاظ بودجه و اعتبارات هم ميتواند
كمك كند ،چون دولت را مكلف به تامين اعتبار
براي تاالبها ميكند.
به گفت��ه او،اگر  4ماده بع��دي اليحه هم مصوب
شود ،بخش عمدهاي از خألهاي قانوني پر ميشود.
بحراني بودن اوضاع بسياري از تاالبهاي كشور
شايد فقط به خأل قانوني برنگردد ،اما آبشت معتقد
است :نجات ،حفظ و نگهداري تاالبها پازلي است
كه قطعاتش بايد كنار هم چيده ش��ود .حمايت
قانون��ي از اين بح��ث يكي از اين قطعات اس��ت.
همبستگي و پاي كار آمدن دستگاهها ،قطعه ديگر
اين پازل اس��ت،تامين بودجه همينطور .در واقع
حمايتقانوني،اهرممحكمترياستبرايرسيدن
بهنقطهايدهآلحفاظتازتاالبها.تابهحالبيشتر
ازطريقالبيگريكارپيشميرفت،اماوقتياهرم
قانوني داشتهباشيم ،رديف بودجه برايش تعيين
ميشود ،ميشود رويش حساب و برنامهريزي كرد
و افت و خيز كمتري خواهد داشت و ميتوانيم در
درازمدت شاهد تغييرات خوبي باشيم.
او با اش��اره به درياچه اروميه گفت :مثال در مورد

اروميه ،بودجه خيلي خوبي براي احيايش درنظر
گرفته شد،چون روي اروميه حساسيت ايجاد شد.
اگر براي تاالبهاي ديگر هم اين اتفاق بيفتد و اين
حمايت قانوني از آنها باشد ،ميتوانيم در آينده به
احياي آنها اميدوار باش��يم .پر شدن خأل قانوني،
دستمان را براي گرفتن بودجه پر نگه ميدارد .در
حال حاضر ،انگار همه متوجه ارزشهاي تاالبها
شدهاند ،جريان اجتماعي خوبي براي تحقق اين
امر راه افتاده اس��ت .اگر اين  5ماده اليحه كه االن
در مجلس است ،تصويب ش��ود ،ميتواند برنامه
حفاظت را پوشش  80درصدي بدهد.
او با اشاره به برنامه مديريتي تاالبها گفت :ما در
حال حاضر براي  12تاالب از يك تاالبمان برنامه
مديريتي ريختهايم .درياچ��ه اروميه،تاالبهاي
ش��ادگان و پريشان جزو نخس��تين حوضههاي
آبي در اين زمينه بود .تاالبهاي اقماري درياچه
اروميه در گام بعدي بود كه برنامهريزي ش��دند.
تاالب ميقان و هامون مصوبههايشان را گرفتند
و بقيه هم در دس��ت برنامهريزياند .اينها مصوبه
اس��تان را گرفتهاند و در حال اجرا هستند .به اين
وسيله،استانداريها تكليفي كه براي سازمانهاي
مربوطه به احياي تاالبها از سوي سازمان ديده
ش��ده،ابالغ ميكنن��د؛ س��ازمانهايي چون آب
منطقهاي ،محيطزيست استان ،جهادكشاورزي،
فرمانداري و نيرو.

فضاي مجازي

انتقاد علي مطهري از قوه قضاييه به خاطر فيلتر تلگرام صوتي

خانه ملت | علي مطهري ،نايبرييس
مجلس ب��ا انتقاد از فيلتر تماس صوتي
شبكه پيامرسان تلگرام گفت :ورود قوه قضاييه به اين
موضوع قابل توجيه نيست چراكه اين قوه بايد در جايي
كه جرمي اتفاق افتاده ،وارد ش��ود ،لذا مسووالن اين
دستگاه بايد درخصوص اقدام اخير خود توضيح دهند.

اين فيلتر به معناي محروم كردن مردم از يك امكان
مخابراتي رايگان به دلي��ل كاهش درآمد اپراتورهاي
داخلي است .حتي مس��دود كردن برخي شبكههاي
اجتماعي كه گمان ميرود ريشه صهيونيستي داشته
باشند بايد پس از طي فرآيند قانوني باشد درحالي كه
پيامرسان تلگرام در كشور داراي چنين مشكلي نيست

و فيلتر تلگ��رام صوتي با توجه به اينكه ميتوانس��ت
خدمات رايگان به مردم ارايه ده��د ،توجيهي ندارد.
فق��ط كارگروه تعيي��ن مصاديق محت��واي مجرمانه
بايد درخصوص فيلتر شبكههاي اجتماعي و امكانات
مرتبط با آن و در يك فرآيند رايگيري ،تصميمگيري
كند؛ لذا ورود مس��تقيم قوه قضاييه ب��ه اين موضوع

كار درستي نبوده اس��ت .نايبرييس مجلس شوراي
اس�لامي همچنين تصريح كرد :اگرچه فيلتر تماس
صوتي تلگرام به دليل كاهش درآمد اپراتورهاي داخلي
بوده است اما بازداش��ت مديران چند كانال تلگرامي
جنب��ه انتخاباتي دارد كه قوهقضايي��ه هنوز به آن نيز
پاسخ درستي نداده است.

ايرن�ا| قاض��يزاده هاش��مي ،وزي��ر
بهداش��ت با گله از دروغ و تخريبهاي
س��ازمان يافته و نداش��تن اختيار برخورد با متخلفان
در نظ��ام س�لامت ،توضي��ح داد ك��ه س��ال  95براي
ارايهدهندگان خدمات سالمت ،س��ال دشواري بود و
گفت« :ارايهدهندگان خدم��ت در مقابل خدماتي كه
ارايه كرده بودند ،نتوانستند مزد خود را دريافت كنند و
براي جبران كمبود نيروي انساني هم كمكي دريافت
نكرديم و دولت نتوانست مجوزهاي جديدي براي جذب
نيرو به ما بدهد .البته به هيچ وزارتخانهاي چنين مجوزي
داده نشد .اما آنچه بيش از همه آزاردهنده بود و هست،
به عنوان ش��هروندي كه در جمهوري اسالمي زندگي
ميكند و مسووليت دارد ،توسل به فريب افكار عمومي
و ارايه آمار غلط است كه ناشي از بيانصافي برخي افراد
است و گرنه ما نسبت به كاستيها و كمبودها و اشكاالت
بيشتر از ديگران پيشقدم هستيم و مردم هم ديدند كه
چيزي را از آنه��ا مخفي نميكنيم .ولي در جايي كه به
مردم آم��ار دروغ ميدهند ،در حالي كه ميدانيم واقعا
اينگونه نيس��ت و براي كوچك شمردن خدماتي است
كه انجام شده اس��ت ،آزاردهنده است ،حرف است كه
گفته ميش��ود و فرقي هم ندارد ك��ه در كدام دولت و
دس��تگاه و وزارتخانه باشد».وزير بهداشت افزود« :من
در بسياري از موارد سكوت كردم و جواب نميدادم زيرا
معتقد هستم كه بيفايده است و االن هم اعتقاد دارم
كه ما سرمان پايين باشد و تا زماني كه هستيم كار خود
را كنيم» .وزير بهداشت درباره كارهاي عقب مانده در
مدت كوتاه باقي مانده گفت« :در آموزش مردم موفق
نبودهايم .براي سالمت مردم فرهنگسازي نكردهايم.
البته ما متولي فرهنگس��ازي نيستيم ولي ميتوانيم
اين را مطالبه كنيم .اگر طالق زياد ش��ده ،اگر اعتياد و
فساد و فحشا زياد ش��ده ،اين مسائل در حوزه سالمت
اثرگذار خواهند بود .اگر اخالق مردم دچار مشكل شده،
بيماريهاي اعص��اب و روان افزايش پيدا كرده ،جرم و
جنايت افزايش پيدا كرده ،اينها همه به عدم توفيق ما در
فرهنگسازي برميگردد .انشاءاهلل دكتر روحاني راي
ميآورد و طرح تحول س�لامت هم ادامه پيدا ميكند.
البته نگراني من فراتر از اين حوزه است .نگراني من براي
كل انقالب اس�لامي است .اين نگراني از روز اول بوده و
ناش��ي از يأس و نااميدي نيست .به خاطر حساسيت و
غيرت انقالبي اس��ت چون مانند فرزند انسان ميماند.
هميشه نگران هستم كه آسيب نبيند و در مسير خالف
حركت نكند و از راه مستقيم فاصله نگيرد» .

نقي پور اصل:

جوانان در انتخابات آتي
شوراي شهر نقش پررنگي
خواهند داشت

متاس��فانه با توجه به مشكالتي كه در
گذش��ته جريان اصالحطلب��ي وجود
داشته و بهاي الزم به جوانان داده نشده و نيز كادرسازي
و جانشينپروري صورت نپذيرفته است ،اين باعث شده
يك خأل عظيم مديريتي و آينده نگري صورت بگيرد و
به محض ايج��اد يك روزنهاي همه جوانان عزيز ولو آن
كسي كه حتي يك ماه سابقه اجرايي و مديريتي نداشته
انتظار و توقع در ليست قرار گرفتن داشته باشد كه اين
امر به لحاظ هويتي و ماهيت��ي و نيز از نظر مديريتي و
تشكيالتي چيز خوبي نيس��ت .يكي از بحثهايي كه
در بين برخي جوانان مجرب وجود دارد اين اس��ت كه
حداقل افراد متقاضي؛ داراي چندين سال مثال  ٥سال
سابقه مديريتي بتوانند در ليست قرار بگيرند.
رضا نقيپور ،يكي از فع��االن اجتماعي اصالحطلب در
گفتوگويي در پاس��خ به اين س��وال در مورد تصميم
شوراي عالي سياستگذاري اصالحطلبان براي استفاده
از جوانان در ليس��ت شوراي ش��هر اظهار كرد :شوراي
عالي سياستگذاري اصالحطلبان متشكل از جمعي از
مديران ارشد و دبيران احزاب و نيز يكسري چهرههاي
شاخص اين جريان است و اين شورا پس از بررسيهاي
خود كه حاصل جلس��ات مختلف ب��وده ظاهرا به اين
نتيجه رسيدهاند كه حدود  30درصد از تركيب ليست
را جوانان مش��خصا زير  ٤٠سال تش��كيل بدهند .وي
افزود :ش��وراي عالي بدين منظور يكسري شاخصها
و معيارهايي ب��راي ورود تدوين كرده ك��ه افراد واجد
شرايط در صورت كسب امتيازهاي الزم و داشتن شرايط
مشروحه ميتوانند گزينش و انتخاب شوند .نقيپور در
مورد معيارهاي احتمالي انتخاب افراد براي قرار گرفتن
در ليست اصالحطلبان تاكيد كرد :داشتن وجهه غالب
اصالحطلبيكهبرايدوستان محرزشود ،داشتن مدرك
تحصيلي باالومعتبر؛ داشتن سوابق مديريتي مخصوصا
در حوزه شهري ،داشتن س��وابق پژوهشي ،وابستگي
به احزاب و نهادهاي سياس��ي وتشكيالتي و شناخته
شدن فرد مربوطه از عمدهترين اين معيارها محسوب
ميشود .وي در پاسخ به اين سوال كه آيا صرف داشتن
فعاليت سياس��ي و مدني براي ورود به ليست شوراي
ش��هر كافي اس��ت گفت :خير .يكي از بحثهايي كه
در بين برخي جوانان مجرب وجود دارد اين اس��ت كه
حداقل افراد متقاضي؛ داراي چندين سال مثال  ٥سال
سابقه مديريتي بتوانند در ليست قرار بگيرند .فردي كه
در مسند امور قرار ميگيرد بايد آشنا به حداقل مسائل
مديريت اجرايي و سياستگذاري باشد و بتواند از عهده
برخي امور برآيد .متاس��فانه با توجه به مش��كالتي كه
در گذش��ته جريان اصالحطلبي وجود داشته و بهاي
الزم به جوانان داده نش��ده و نيز كادرسازي و جانشين
پروري صورت نپذيرفته اين باعث شده يك خأل عظيم
مديريتي و آينده نگري صورت بگيرد و به محض ايجاد
يك روزنهاي همه جوانان عزيز ولو آن كس��ي كه حتي
يك ماه سابقه اجرايي و مديريتي نداشته انتظار وتوقع
در ليس��ت قرار گرفتن داشته باشد كه اين امر به لحاظ
هويتي و ماهيتي و نيز از نظر مديريتي و تشكيالتي چيز
خوبي نيست .در حالي كه پيشبيني ميشود جوانان
در انتخابات آتي شوراي شهر نقش پررنگي ايفا كنند.
اين فعال اصالحطلب در مورد احتمال تغيير سازوكار
و مكانيسم شوراي عالي نيز يادآور شد :با شناختي كه
بنده از تك تك اعضاي محترم آن شورا دارم قطع يقين
بدانيد همه آنها مصوبات و مقررات و مر قانون را رعايت
خواهند كرد تا حقي از كسي ضايع شود و مطمئنا هيچ
يك از افراد شورا تحت تاثير برخي سفارشات و توصيهها
قرار نخواهند گرفت و سعي ايشان نيز بر اين است.

سرخط خبرها
حميد محم�دي با حك�م وزير فرهنگ و ارش�اد
اسلامي به عنوان رييس س�ازمان ح�ج و زيارت
منصوب شد .مهر
معاونت فرهنگي دانش�جويي وزارت بهداش�ت
گفت :آمار خودكش�ي دانش�جويان در محيطهاي
دانشگاهي به صفر رسيده است .ايلنا
مدي�ركل دفتر حفاظت و مديريت ش�كار و صيد
س�ازمان محي�ط زيس�ت :رون�د درم�ان و بهبود
آرزو -پلنگ جراحي ش�ده سياهكلرود گيالن -با
موفقيت پيش ميرود .ايرنا
گروهشركتهاي شاتل موفق به دريافت تنديس
محبوبترين برند اينترنتي كشور شد .ايسنا
مديرعامل س�ازمان بهشت زهرا (س) با اشاره به
مرگ و مير  55000نفر در س�ال  95در تهران گفت:
كمترين تعداد متوفيان در منطقه 22و بيشترين آن
در منطقه  4تهران است .خبر آنالين

خبر

مجري و دبير كارگروه ملي طرح نجات
درياچه اروميه :

درياچه اروميه عزيز است اما
مردم را فراموش نكنيم

مهر|مجري و دبير كارگ��روه ملي طرح نجات درياچه
اروميه خبر داد :به زودي طرح توسعه شهرستان تكاب
در راستاي آغاز حمايت از مناطق محروم حوضه آبريز
درياچه اروميه تدوين خواهد ش��د .عيسي كالنتري،
مجري و دبيركارگروه ملي طرح نجات درياچه اروميه،
باتاكيدبراهميتتوجهبهشهرستانتكاببهعنوانيكي
از شهرس��تانهاي مهم و تاثيرگذار حوضه آبريز اعالم
كرد :ستاد احياي درياچه اروميه بايد با نگاهي كالن و
عميق ،برنامه توسعه پايدار در شهرستان تكاب را ارزيابي
و با كمك مردم و نهادهاي ذيربط عملياتي و اجرا كند.
او با اشاره به اينكه ديمكاران در كل كشور جزو فقيرترين
گروههاي ش��اغل در كشور هس��تند ،اذعان كرد :بايد
ديمكاران شهرستان تكاب مورد توجه ويژه ستاد قرار
گيرند .گذشته از كشاورزان بايد ساير گروههاي شاغل
در شهرس��تان م��ورد حمايت قرار گيرن��د .در جريان
اشتغالزايي در اين شهرستان نيز ستاد موظف است با
همكاري نهادهاي مردمي و خيرين و ارايه برنامههاي
توسعهاي زمينهساز ايجاد كارگاههاي كوچك و پربازده
شده تا بتوان بيكاري را به حداقل ممكن رساند .درياچه
اروميه براي ما عزيز است اما انسانها هم مهم هستند.
ما نبايد انس��انها را فراموش كنيم .توس��عه و احياي
درياچه اروميه در قالب يك بس��ته جامع ديده شده و
بايد به صورت همهجانبه ب��راي اجراي آن پيش رويم.
در بس��ته جامع ما احي��اي درياچ��ه ،كاهش مصرف
 ۴۰درصدي آب ،افزايش بهرهوري كشاورزي و متعاقب
آن رونق كش��اورزي ،بهبود معيشت و در نهايت بهبود
كيفيت زندگي م��ردم حوضه آبريز و ب��ه ويژه مناطق
محروم همچون تكاب اس��ت .براي كاهش مصرف آب
نيز بهتر است ،بيش��تر روي اروميه ،تبريز ،مياندوآب و
مناطقي از اين دست كار كنيم و فشار را از روي مناطق
محروم حوضه آبريز كمتر كنيم .در اين شهرستان كافي
است ما هسته اصلي اشتغال را شكل دهيم .سپس بايد
كار را بسپاريم به خود آنها كه به صورت هيات امنايي يا
ش سفيدي دنبال كنند .يكبار به بخش خصوصي و
ري 
مردم اعتماد كنيم تا خود همه امور را به دست بگيرند.

فعال اصراري براي اعزام
زايران حج عمره نيست

ايس�نا | جلس��ه غيرعلني مجلس روز گذش��ته با
حضور وزير فرهنگ و ارش��اد و نماينده ولي فقيه در
س��ازمان حج و زيارت برگزار ش��د .اكبر رنجبرزاده،
عضو هياترييسه مجلس شوراي اسالمي ،با تشريح
جزيي��ات اين جلس��ه با اش��اره به اينكه مس��ئولين
عربس��تان ابتدا مط��رح كردن��د كه ما ني��ز همانند
كش��ورهاي ديگر به حج برويم اما اي��ران نپذيرفت و
نهايتا آنها ش��روط ايراني را پذيرفتن��د ،گفت :بحث
امنيت زايران ،س�لامت و عزت آنها و هر نوع برخورد
نامناسب و ناشايست از جمله شروطي بود كه مطرح و
توافق شد كه از زمان ورود تا خروج صد در صد امنيت
زايران ضمانت ش��ود .هم ش��فاهي و ه��م كتبي اين
موضوع تاكيد ش��د كه ما اين ضمانت را ميدهيم كه
حرمت زايران ايراني حفظ شود و تمام مناسك حج را
به جاي بياورند .در مورد قرائت دعاي كميل در محيط
باز نيز با توجه به اينكه ب��ه لحاظ تهديدات امنيتي و
داعش نگرانيهايي داش��تيم ،مقرر شد كه انجام اين
فريض��ه در اماكن سربس��ته و در مكان همايشهاي
هتلها انجام ش��ود اما در مورد انجام بقيه مناس��ك
مشكلي نيست.
رنجبرزاده با بيان اينكه در مورد حج عمره فعال اصراري
وجود ندارد ،گفت :در اين جلس��ه مطرح شد كه ابتدا
ببينيم انجام مراسم حج تمتع چگونه صورت ميگيرد
و به چه ش��كل تضمينها را انجام ميدهند البته آنها
آمادگي براي حج عم��ره را هم دارن��د .رنجبرزاده در
پايان در خصوص پرداخت ديه مرب��وط به زايران نيز
گفت :آنها بيان كردند كه ديه مربوط به حادثه مسجد
بيتاهلل الحرام را انجام دادهاند اما ما گفتيم كه بايد در
مورد حادثه منا هم اين اتفاق بيفتد اما نپذيرفتند؛ زيرا
قطعا پذيرش ديه براي زايران ما موجب پذيرش قصور
آنهاست و نهايتا مقرر شد در اين زمينه هم بررسي كنند
و بعد نتيجه اعالم شود .س��اعاتي بعد از اين برگزاري
جلسه در مجلس سيدرضا صالحي اميري در نشست
مشترك مس��ووالن دفاتر نمايندگي بعثه مقام معظم
رهبري و مديران ستادي و استاني سازمان حج و زيارت
با تاكيد بر اينكه جهتگيري و توجه دولت تدبير و اميد
پرهيز از اختالفات اس��ت ،گفت :ش��ما در حج امسال
رسالت مهمي بر عهده داريد و بايد اسراييل را به عنوان
دشمن اصلي اسالم به جامعه اسالمي معرفي كنيد .حج
حوزه معرفتي و فرهنگي است .سازمان حج و زيارت به
عنوان نهاد ديني و حج ،بخشي از تامينكننده مصرف
فرهنگي در جامعه اس��ت .حج ،نماد توليد و بازتوليد
فرهنگ ديني محسوب ميشود .حج و اربعين هميشه
در جامعه جاري و س��اري اس��ت .حج فقط در اعمال
خالصه نميشود ،بلكه در فرهنگ ديني جامعه نيز تاثير
مستقيم دارد .حج ،نماد توليد و بازتوليد فرهنگ ديني
در كشور است .فرهنگ ديني پادزهر فرهنگ الحادي
و غيراخالقي و پادزهر آسيبهاي اجتماعي است .هر
نوع اختالفافكني در حج و بعثه خالف وحدت است.

