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اخبار

خبر خوش مدیرکل اداره
میراث فرهنگی استان تهران
درباره چشمه علی
مدیرکل اداره میراث فرهنگی استان تهران
نسبت به پر رونق شدن چشمه علی در نیمه
دوم سال جاری ابراز امیدواری کرد .به گزارش
باشگاه خبرنگاران ،جوان دالور بزرگنیا مدیرکل
اداره میراث فرهنگی استان تهران در خصوص
آخرین وضعیت چشمه علی شهر ری گفت:
به هر حال به نظر من توضیحاتی که دوستان
فنی و دانشگاهی ما در جلسهای با حضور معاون
استاندار و مدیران ارشد مترو ارائه کردند با نگاه
علمی قانعکننده است .وی افزود :کارشناسان
مقایسهای با فصول گذشته در دهههای قبلی هم
از رفتار چشمه علی به ما نشان دادند که امیدوار
هستیم در  ۶ماهه دوم فضای چشمه علی خیلی
پررونقتر شود .مدیرکل اداره میراث فرهنگی
استان تهران ادامه داد :به سنگنگارههای چشمه
علی نیز به لحاظ قدمت صدماتی وارد شده که
مرمت آن را در دستور کار داریم .گفتنی است؛
چشمه علی شهر ری در ماههای اخیر در صدر
اخبار خبرگزاریها قرار گرفته بود .آب این چشمه
به دلیل گسترش خطوط مترو بسیار کاهش پیدا
کرده بود البته بنابر آخرین اخبار منتشر شده
آب به چشمه علی بازگشته است ،اما برخی از
گردشگران که به این چشمه تاریخی سر زدهاند
میگویند سنگنگارههای اطراف این چشمه
تخریب شده است.
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خبر

«ابتکار» به مناسب هفته دفاع مقدس و روز جهانی گردشگری از موزه صلح تهران گزارش میدهد

طرح «بازچرخانی آب» اکوسیستم
زایندهرود را نابود میکند

نماینده مردم فالورجان در مجلس شورای
اسالمی گفت :طرح بازچرخانی آب غیرکارشناسی
است و تنها هزینههای میلیاردی را به استان
تحمیل میکند .سید ناصر موسوی الرگانی در
گفتوگو با ایسنا در خصوص طرح بازچرخانی آب
که قرار بود برای احیای رودخانه زایندهرود انجام
شود ،اظهار کرد :قطعا ً مخالف این طرح هستم
و مخالفتم چند دلیل دارد .یکی از این دالیل این
است که با لولهگذاری اکوسیستم زایندهرود را از
بین میبریم و مناظر طبیعی حاشیه زایندهرود
را نابود میکنیم .وی افزود :کشاورزان شرق و
غرب اصفهان به دلیل اینکه نمیتوانند از آب
بهرهمند شوند نباید هزینه  250میلیاردی را
متحمل شویم ،آن هم برای طرحی که میگوییم
موقت است .این بودجه را باید برای تأمین آب
دائم اختصاص دهیم .برای اجرای طرحهایی که
برای حل کمبود آب در نظر گرفتهایم با کمبود
بودجه مواجه هستیم .این مبالغ باید برای تکمیل
تونل سوم و تأمین آب پایدار اختصاص یابد .این
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد:
فایدهای ندارد که آب را جاری کنیم ،اما کشاورزان
نتوانند از آن استفاده کنند .در فالورجان بسیاری
از باغها خشکیده است .باغهای شهرستان
فالورجان ریه استان اصفهان و حاصل زحمات
چندساله باغداران است .موسوی الرگانی گفت:
اگر بودجههایی که در چند سال گذشته برای
آبیاری نوین تصویب شده برای طرحهای آبیاری
نوین آماده کرده بودیم هماکنون با مقدار کمی
آب به باغات آبرسانی میکردیم .وی ادامه داد:
بحث ساماندهی زایندهرود چند میلیارد هزینه
داشته است و اگر همین ساماندهی به اتمام
برسد آب به راحتی در داخل رودخانه جاری
میشود .بنابراین طرح غیر کارشناسی بازچرخانی
آب نمیتواند جوابگوی نیازهای مردم و کشاورزان
اصفهانی باشد و تنها هزینههای سرسامآور
تحمیلمیکند.

ایرانشهر
ع ثانوی
ورود به دماوند تا اطال 
ممنوع شد

نمایش «صلح» در ویترینهای موزه

در موزه صلح قرار است چه چیزهایی ببنیم؟
شاید این سوال بسیاری از کسانی باشد که با موزه
صلح غریبهاند .شاید تصور اینکه در موزه جنگ
چه چیزی انتظارتان را میکشد آسان باشد اما
فکر اینکه قرار است در موزه صلح چه چیزهایی
انتظار شما را بکشد کمی دشوار باشد .موزه صلح با
تمام موزههای دنیا فرق دارد .ساختمانش به قدری
کوچک است که نمیتواند محلی برای نگهداری از
هزاران شیء تاریخی جنگی از جمله توپ ،تانک
و سالحها و ادوات جنگی باشد .محمد تقیپور
مقدم ،مدیر موزه صلح میگوید که قرار نیست
موزه صلح مکانی برای نگهداری این اشیاء باشد.
به گفته او ،موزه صلح مکانی است برای ترویج
صلح میان انسانها و نه فقط دولتها .موزه صلح
بیشتر از آنکه مکانی برای تماشای اشیاء تاریخی
باشد ،محلی برای گفتوگو ،برنامههای آموزشی
و پژوهشی و فرهنگسازی است« .صلح درونی
اصلیترین هدف این موزه است ».این را تقیپور
میگوید و سپس به بخشی از اساسنامه موزه اشاره
میکند و از روی متنی که در گوشه در ورودی موزه
به دیواری آویخته شده ،برایمان میخواند« :صلح
تنها به معنی نبود جنگ بین دولتها نیست ،صلح
از درون انسانها سرچشمه میگیرد و به روابط
صلحآمیز بین اعضای خانواده ،افراد اجتماع و در
نهایت ملتها منجر میشود .پس باید جنبش
صلحطلبی را از درون خود آغاز کنید».
بخش اول :اتاقی پر از خاطرات جنگ
«از مجسمه قابیل تا مجسمه صدام»؛ اینجا
اولین قسمت از موزه صلح تهران است .اتاقی که
مدیر موزه آن را اتاق جنگ مینامد .قابیل ،ضحاک
مار دوش ،هیتلر و صدام مجسمههایی هستند
که در این اتاق گرد هم آمدهاند تا روایتگر جنگ
از ابتدای بشریت تا به امروز باشند .کسی که
ماجرای موزه صلح را روایت میکند فرد جانبازی
است که برای حفظ خاک ایران پاهایش را از دست
داده است .او یکی از چندین جانباز  8سال جنگ
تحمیلی ایران و عراق است .یکی از ویژگیهای
منحصر به فرد این موزه این است که تمامی کسانی
که در این موزه فعالیت دارند به نوعی قربانیان این
جنگ  8ساله هستند.
روایتی از اولین موزههای صلح در دنیا
«صلح» شاید ایده بهتری از «جنگ» برای
تاسیس یک موزه جدید باشد .جهان بعد از
تجربه جنگهای پیدرپی پر از موزههایی است که
از سالحها ،ادوات و آثار به جای مانده از جنگ
نگهداری میکند اما تعداد کل موزههای صلح در
جهان از تعداد انگشتان دست تجاوز نمیکند.
ساخت اولین موزه صلح در جهان به  116سال
قبل برمیگردد ،زمانی که برای نخستین بار ژان
دوبالش لهستانی انگیزه تاسیس آن را از شروع
عصر جنگهای جدید در پایان قرن  19گرفت تا
اولین فردی باشد که موزه صلح را در دنیا تاسیس
میکند .بعد از ساخت اولین موزه صلح در جهان
کمکم افراد دیگری به فکر ساخت موزه صلح در
سراسر جهان افتادند .بعد از ژان دوبالش فرد
دیگری در آلمان به نام ارنس فرید ریش اولین موزه
ضد جنگ را تاسیس کرد .فرید ریش  8سال بعد از
فعالیت موزه جنگ متواری شد و ارتش نازی آلمان
هم این موزه را منهدم کرد.
اما شروع ساخت این موزهها در سراسر دنیا یکباره
و بیهدف نبوده است بلکه یک اتفاق خاص یعنی
وقوع یک جنگ و تبعات جبرانناپذیرش افرادی را
به سمت تاسیس آنها سوق داده است .تقیپور
در این باره میگوید« :موج دوم موزههای صلح
به یک اتفاق خاص مربوط میشود ،اتفاقی مثل
بمباران شیمیایی هیروشیما و ناکازاکی در ژاپن.
بعد از این فاجعه مردم ژاپن خواهان شنیدن وقایع
و پیامدهای جبرانناپذیر جنگ از زبان بازماندگان
بودند تا دیگر شاهد این بمبارانها نباشند».
مدیر موزه صلح داستان تاسیس اولین موزههای
صلح در دنیا را با روایت داستان چهارمین موزه
صلح در اسپانیا بازگو میکند و میگوید« :بعد
از اتفاق خاصی که برای کشور ژاپن رخ داد و به
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یها
تنهاایران 
نیستندکه
قربانی سالح
شیمیایی
شدهاند
تاسیس موزه صلح انجامید ،ماجرا دیگری برای
اسپانیا رخ داد تا آنان را به احداث موزه صلح
وادارد ».وی میگوید« :داستان موزه صلح اسپانیا
به  81سال پیش باز میگردد .پادشاه اسپانیا با
هواپیمای آلمانی و آمریکای مردم اسپانیا را بمباران
میکند و هزاران نفر در جریان این بمباران کشته
میشوند».
داستان تنها موزه صلح در خاورمیانه
روزی نیست که خاورمیانه درگیر جنگ نباشد
اما سهم این منطقه از موزه صلح با وجود 15
کشور در آن تنها یک موزه صلح است که آن هم
در تهران واقع شده است .موزهای که روایتگر
سالهای فراموش نشدنی برای بازماندگان جنگی
است که  64سال بعد از جنگ جهانی اول علیرغم
حضور سازمان ملل متحد در آن از صالح شیمیایی
استفاده شد و در طول  8سال جنگ تحمیلی 6
سال به طور متوالی  3هزار تن صالح شیمیای بر
سر ایرانیان ریخته شد .استفاده از این میزان سالح
شیمیایی در بازه زمانی کوتاه نوعی جنایت علیه
بشیرت به حساب میآید و این نشانه مظلومیت
ایران در تمام جوامع است.
ریههایی پر شده از گاز خردل
« 63هزار جانباز شیمیایی» قربانی بمباران
شیمیایی صدام در ایران هستند .افرادی که سالها
آثار تاولهای این بمبها را روی بدنشان دارند و
هنوز سینههایشان سوخته از خردل و گاز اعصاب
است .بمبهایی که صدام آنها را انتخاب کرد تا
یک سوال بزرگ را در ذهن جوامع بینالمللی شکل
دهد که چرا علیرغم اینکه  73سال قبل از شروع
جنگ ایران و عراق بمب اتمی اختراع شده و مورد
استفاده قرار گرفته بود ،او یعنی صدام سالح
شیمیایی را علیه ایران به کار گرفت؟
تقیپور مقدم علت استفاده صدام از سالح
شیمیایی را «ساخت آسان ،قابل دسترس بودن
و قیمت مناسب» آن میداند و میگوید« :امروزه
هم در بسیاری از خانهها به راحتی از این مواد

شیمیایی مانند شویند ه استفاده میشود و بسیار
حادثهساز است .لقبی که به این نوع از سالحها
داده میشود بمب فقرا است».
«گاز خردل» نوع دیگری از سالحهای شیمیایی
صدام علیه ایران است که بخش دیگری از موزه
را به خود اختصاص داده است .تصاویری از
بازماندگان حمالت شیمیای عراق بر دیوارهای
موزه صلح نقش بسته است و مدیر موزه از آنها
و نخستین باری که صدام از سالح شیمیایی
خردل علیه ایران استفاده کرد ،میگوید« :بسیاری
از نظامیان ایرانی قربانی بمب شیمیایی خردل
شدهاند ،این نوع سالح بر قرنیه چشم و ریه تاثیرات
منفی بسیاری میگذارد».
تجارت جنگی!
اما نکتهای که در موزه صلح مورد توجه قرار
میگیرد ،به نمایش گذاشته شدن الیههای پنهانی
است که در جنگ وجود دارد ،این موضوع باعث
شده تا موزه صلح از موزههای دیگر متفاوت باشد.
نمایان کردن تجارتی که قبل و بعد از جنگ
اتفاق میافتد ماجرا را برای تمام جوامع جنجالی
میکند .تقیپور مقدم در این باره میگوید« :این
موضوع در حالی صورت گرفته که با شروع جنگ،
سراسر جهان به  2کشور درگیر در جنگ کمک
میکنند تا از یک سو تجهیزات جنگی تامین شود
و از سوی دیگر بعد از اتمام جنگ کشورهای
دیگر بیشتر از قبل به منافع اقتصادی خود فکر
میکنند تا بتوانند از این طریق پول به اقتصادشان
تزریق کنند و شروع به تامین تجهیزات پزشکی
کشورهای آسیب دیده میکنند 80 .کشور تجهیز
ن یکی
کننده صدام در جنگ با ایران بودند .آلما 
از مهمترین کشورهایی بود که بیشترین مواد
شیمیایی را به عراق ارسال کرد تا صدام بتواند
بمبهای بیشتری را تولید کند .کشوری که بعدتر
یکی از تامینکنندگان تجهیزات پزشکی به ایران
شد .ویلچری که من  36سال روی آن صبح را به
شب رساندهام ساخت آلمان است».

قربانیان سردشت
بخشی دیگری از موزه صلح به تاثیرات سالحهای
شیمیایی بر روی قربانیان آن بود .صدام حسین
اولین کسی بود که یک شهرغیر نظامی را بمباران
شیمیایی کرد .سردشت همان شهری است که
برای اولین بار قربانی بمباران شیمیایی شد .بعد از
ماجرای سردشت در حالی که سازمان ملل متحد
هیچ واکنشی در رابطه با بمباران شیمیایی نشان
نداد یکبار دیگر حلبچه که جزو کشور عراق
محسوب میشود توسط صدام بمباران شیمیایی
شد .چیمن سعیدپور یکی از قربانیهای سردشت
بود که در اثر بمباران شیمیایی تارهای صوتی خود
را از دست داد .چیمن حاال صدای ناخوشایندی
دارد .او عالوه بر از دست دادن تارهای صوتی
با مشکل تنفسی و بینایی نیز دست و پنجه
نرم میکند .مدیر موزه صلح میگوید« :چیمن
سعیدپور تنها قربانی بمباران نیست بلکه چندین
هزار نفر دیگر قربانی سالحهای شیمیایی شدهاند
و تنها کاری که ملت ایران برای این قربانیهای
میتواند انجام دهند به نمایش گذاشتن این
آسیبها برای کشورهای دیگر است تا آنها بدانند
که در عصر امروزی با وجود سازمان ملل متحد
چه آسیبهایی به ملت ایران وارد میشود».
ادای سوگند صلح
«صلح چیزی فراتر از نبود جنگ بین دولتها
است .صلح واقعی از درون ما سرچشمه میگیرد
(صلح درونی) و به روابط صلحآمیز بین اعضای
خانواده ،اجتماع و در نهایت بین دولتها منجر
میشود پس باید صلحطلبی و نفی خشونت
را از درون خود و در زندگی روزمره آغاز کنیم و
هر لحظه سفیری برای صلح باشیم ».این آخرین
بخش از موزهای است که هدف خود را آموزش
صلح میداند و نه نمایش پیامدهای جنگی .موزهای
که شاید کمتر کسی را به خود جلب کند اما کمتر
کسی پیدا میشود که بعد از ورود به آن این موزه
را فراموش کند.

مدیر کل حفاظت محیطزیست استان
مازندران از ممنوعیت ورود به عرصه طبیعی
ملی دماوند از ارتفاع  4500متر تا قله به
دلیل عدم همکاری سازمانهای مسئول برای
ساماندهی این قله خبر داد.
به گزارش ایلنا ،حسینعلی ابراهیمی،
درخصوص ممنوعیت ورود گردشگران و
کوهنوردان به قله دماوند گفت :از سال گذشته
کارگروه استانی حفاظت و مدیریت دماوند را
با دستور استاندار مازندران تشکیل دادیم.
متاسفانه از گذشته برنامهای توسط سازمانهای
مختلف برای ساماندهی دماوند اجرا نمیشود و
بعد از تشکیل این کارگروه هم روند ساماندهی
بسیار آهسته بود .وی با بیان اینکه مدیریت
چندگانهای برای قله دماوند اعمال میشد،
خاطرنشان کرد :سازمان حفاظت محیطزیست
تولیت این کارگروه را برعهده گرفت و قرار شد،
سایر دستگاههای با مخاطراتی که قله دماوند را
تهدید میکند مقابله کنند .متاسفانه از سایر
دستگاهها اقدام موثری را ندیدیم از همینرو
طی نامهای معاون عمرانی استاندار درخواست
کردیم تا با توجه به عملکرد نامناسب دستگاهها
از ورود به عرصه طبیعی ملی قله دماوند
جلوگیری شود تا دستگاهها نیز در ساماندهی
این قله مشارکت بیشتری داشته باشند.
ابراهیمی با بیان اینکه نمیتوان فقط از عرصه
ملی قله دماوند بهرهبرداری کرد و هیچ اقدامی
برای آن انجام نداد ،خاطرنشان کرد :متاسفانه
در حال حاضر بهرهبرداری از قله دماوند هم
اکنون بهرهبرداری مناسب و درستی نیست
دماوند یک نعمت بزرگ برای ما است اینکه
فقط از چند دستگاه نیسان وانت و قاطر برای
حمل کوهنوردان در این منطقه استفاده شود
به معنای ایجاد شغل برای جوامع بومی و
محلی در این منطقه نیست .وی ادامه داد:
در مجموع باید قله دماوند به یک مرکز اشتغال
و ایجاد درآمد پایدار برای جوامع محلی با
حفظ عرصه طبیعی آن تبدیل شود .متاسفانه
اینگونه که امروز ما از آن بهرهبرداری میکنیم
به دلیل اینکه غیرمسئوالنه است بیشک آینده
دماوند را به خطر خواهد انداخت .گفتنی
است؛ در چند روز اخیر بنرهایی در دو جبهه
«جنوبی» و «غربی» از سوی اداره حفاظت
محیط زیست شهرستان آمل نصب شده است
با این مضمون که «با عنایت به تخریبها و
چالشهای زیستمحیطی موجود در محدوده
اثر طبیعی قله دماوند به استناد قانون حفاظت
و بهسازی محیط زیست ،به دلیل عدم
ساماندهی موضوع طبیعتگردی در منطقه،
تا اطالع ثانوی از ورود کوهنوردان و گردشگران
به محدوده اثر طبیعی دماوند (ارتفاع  ۴۵۰۰تا
قله) ممانعت به عمل خواهد آمد که انتظار
میرود همکاری الزم از سوی کوهنوردان و
گردشگران تا زمان ساماندهی نحوه حضور
افراد در محدوده این منطقه صورت پذیرد».

نمایشگاه گردشگری پاریس
با حضور ایران آغاز به کار کرد

سردرگمی هنرمندان
برای یافتن بازار فروش

فراخوان ثبت نام
برای دریافت مجوز شکار

هوای پایتخت
سالم است

چهلمین نمایشگاه بین المللی گردشگری پاریس
موسوم به «تاپ رزا» با حضور ایران فعالیت
خود را آغاز کرد.
به گزارش ایرنا از سفارت ایران در پاریس،
ایران در این نمایشگاه در یک پاویون با
حضور ١٥شرکت از شهرهای مختلف حضور
پیدا کرده است.
مراسم افتتاحیه این نمایشگاه  3مهر ماه برگزار
شد .نمایندگان ایران بعد از گشایش این نمایشگاه از
پاویون ایران دیدن کرده و سیاستهای کشور در حوزه گردشگری را
تشریح کردند.
«الن لوی» معاون بین الملل شهرداری «ایسی له مولینو» با حضور
در پاویون ایران از غرفه های شرکت های ایرانی دیدن کرد .وی با اشاره
به نقش تاریخی و فرهنگی ایران ،همکاری درحوزه گردشگری را یکی
از فرصت های مهم و جدی برای تقویت مناسبت دو کشور خواند.
چهلمین نمایشگاه بینالمللی گردشگری پاریس نمایشگاهی ویژه
متخصصین و دست اندرکاران حوزه گردشگری است و قرار است به
مدت  ٤روز به کار خود ادامه دهد.

مدیرکل میراث فرهنگی البرز گفت :در حال حاضر
بسیاری از هنرمندان صنایع دستی در یافتن
بازار فروش تولیدات خود با مشکل مواجهند
و همین باعث شده انگیزه آنها برای فعالیت
کم شود .به گزارش ایسنا ،حجتاالسالم
فخرالدین صابری ایسنا اظهار کرد :حوزه
صنایع دستی ظرفیتهای زیادی برای ایجاد
بازار کار و کاهش آمار بیکاری در جامعه دارد.
شک با کارآفرینی در این حوزه میتوان راهکارهای زیادی
بد و ن
برای خروج از بنبستهای اقتصادی از طریق درآمدزایی داخلی و
ارزآوری با صادرات تولیدات صنایع دستی ارائه داد .صابری توضیح
داد :بدون شک تحقق اهداف مذکور بدون آموزش و یادگیری امکان
نخواهد داشت .با توجه به تخصیص اعتبار الزم درخصوص آموزش
هنرمندان و فعاالن حوزه صنایع دستی ،امسال برنامهریزی الزم برای
تشکیل کالسهای آموزشی هنرمندان و صنعتگران استان در رشتههای
کارآفرینی و بازاریابی انجام شده است .وی افزود :امیدواریم با تشکیل
این دورهها و انجام آموزشهای الزم شاهد رشد بیش از پیش در حوزه
تولید ،کارآفرینی ،بازاریابی و فروش صنایع دستی البرز باشیم.

سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری صندوق
ملی محیط زیست ،آماده ثبت نام متقاضیان
ایرانی واجد شرایط جهت دریافت مجوز شکار
برای گونههای کل ،قوچ ،آهو و گراز است.
به گزارش ایسنا ،سازمان حفاظت محیط
زیست با صدور فراخوانی آورده است:
«سازمان در نظر دارد با همکاری صندوق ملی
محیط زیست نسبت به ثبت نام متقاضیان داخلی
واجد شرایط جهت دریافت مجوز شکار برای گونههای کل،
قوچ ،آهو و گراز در استانهای البرز ،کرمان ،خراسان جنوبی ،خراسان
رضوی ،یزد ،گیالن و خوزستان با رعایت ممنوعیت های فصل شکار
اقدام کند »..در ادامه این فراخوان برای دریافت مجوز شکار ،مدارک الزم
«تصویر دفترچه شناسایی معتبر شکارچی(گلوله زنی)» «،تصویر جواز
حمل سالح شکارچی» و «تصویر کارت ملی شکارچی» ذکر شده و آمده
است« :به گزارش پایگاه اطالع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست ،در
پایان فراخوان سازمان حفاظت محیط زیست تاکید شده است که مجوز
شکار گراز فقط برای اقلیتهای مذهبی در استانهای گیالن و خوزستان
صادر می شود».

هوای تهران در حال حاضر با شاخص  64در
وضعیت سالم قرار دارد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران ،جوان
محمد رستگاری معاون پایش و نظارت
اداره کل حفاظت محیط زیست استان
تهران ،اظهار داشت :بر اساس آخرین
اطالعات دریافتی از ایستگاههای سنجش
کیفیت هوای تهران ،وضعیت کیفی هوای
تهران در ساعت  11مورخ  4مهر ماه با شاخص 68
در شرایط سالم قرار داشت.
معاون پایش و نظارت اداره کل محیط زیست استان تهران
اظهار کرد :در این بازه زمانی وضعیت آالینده مونوکسیدکربن
با شاخص  33پاک ،ذرات معلق کمتر از  10میکرون با شاخص
 55سالم و ذرات معلق با قطر کمتر از  2.5میکرون با شاخص
 68سالم بود.
وضعیت کیفی ساعتی هوای تهران با توجه به اطالعات شرکت
کنترل کیفیت هوای تهران وابسته به شهرداری پایتخت با شاخص
 64در وضعیت سالم است.

