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پیشبینی آب وهوا
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حسنروانشید

یادشان به خیر و خدا رحمتشان کند امثال مرحوم نوذریها را که
برنامه سراس��ر نقد و ش��ادی صبح جمعه با شما را در رادیو تقدیم
میلیونها نفر از آحاد جامعه کشور میکردند تا به اینوسیله شاید
بتوانند گوشهای از غم و غصههای آنها را التیام بخشند .در میان
طنزهای این برنامه ،سرگذش��ت مالت آب��اد هم برای خود عالمی
داش��ت که بیشباهت با داستان شبهای برره مهران مدیری نبود
و ش��اید هم بهنوعی کپیرایت یکی از یکدیگر بهحس��اب میآمد!
اگرچه هر دوی این برنامهها جنبه طنز داش��تند اما وقتی داستان
جنبه واقعیت به خود میگرفت میتوان پذیرفت که این روزها هم
نحوه مدیریتها در بعضی از دس��تگاهها بیشباهت به دو روستای
برره و مالت آباد نیست زیرا زمانی که بعضی از مدیران غیرحرفهای
و فاقد تخصص الزم به دالیل متعدد که یکی از آنها رانت اس��ت!
مسئول میشوند پیش خودشان اینگونه میاندیشند که مجموعه
اداری در اختیار آنها تنها بهمثابه یک س��وئیت مجردی است تا
بتوانن��د برنامههای جاری خارج از محیط اداری و ش��خصی را در
پ��روژه آیندهنگری از قبیل ادامه تحصی��ل برای اخذ مدرک باالتر
و همچنین چرخش موازی مؤسسه یا شرکتی غیرانتفاعی شیفت
عصر خود را نیز با استفاده از رانت و امکانات این ارگانهای دولتی
یا خصولتی اداره نمایند! اینجاس��ت که مجموعه اگرچه کوچک و
ناکارآمد و باریبههرجهت بوده و نیازی به تجهیزات متعدد و مدرن
ندارد اما ناچار است به خاطر فعالیتهای جنبی متعلق به مدیران
از راه رسیده کامل و کارآمد باشد و حتی بعضی از عوامل بهصورت
مضاعف خردهفرمایشیهای مدیر را پیرامون رتقوفتق امور خارج
از وظائف اداری ،اجابت نمایند! امروز مش��اهده واضح و بدون پرده
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خوشرفتاری رزق انسان را زیاد میکند.
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پذي��رش رس��مي قطعنام��ه  598ش��وراي امني��ت از س��وي جمهوري اس�لامي ايران ( 1367ش) تأس��يس ني��روی انتظامي جمهوري اس�لامي اي��ران (1369ش) ارتحال فقيه جلي��ل و عارف واصل آيتاهلل س��يدرضا بهاءالدين��ي ( 1376ش)
تول��د عالم��ه مي��رزا محم��د حس��ين ناييني مدرس و مرجع بزرگ تقليد( 1276ق) قتل ُز َهيْر محس��ن مبارز فلس��طيني توس��ط عوامل مش��ترك مصر و اس��رائيل (1979م) آغاز جنگهاي بيس��ت و پنج س��اله انگلس��تان و دانم��ارك (871م)

ی��ادداش��ت

سرگذشت مالت آباد!
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حدیث روز

امام صادق(علیه السالم):

این رفتارها در گروهی از ادارات و ارگانهایی که وظائف س��نگین
انتظامی و اجرایی خاصی را ندارند آش��کارا قابلرؤیت اس��ت زیرا
در بعضی موارد بهمنظور رد گم کردن ،گوش��های از کار را با شرح
وظائف س��ازمانی آن ارگان تطبیق میدهند تا خدای ناخواس��ته
انگ حقالناس به آنها زده نش��ود و مدیون خاص و عام نباش��ند!
کالنشهر اصفهان به لطف و مرحمت رسانه ملی عالوه بر شبکه 5
تلویزیونی بیش از هفتادس��ال است که رادیو هم دارد و امروز این
رس��انه شنیداری بهصورت شبانهروزی اما عمدتاً مملو از تبلیغات،
آگهی و برنامههای تکراری در خدمت مردم میباشد که البته هنوز
هم پس از گذشت هفتادسال از عمر خود در بعضی از قسمتهای
استان شنیده نمیشود! و مسئوالن آن بخصوص در حوزه معاونت
صدا بقول خودش��ان س��عی وافر دارند تا کمت��ر برنامهای تکراری
روی آنتن بفرس��تند که همچون پیش از ظهر جمعه هفتم تیرماه
ج��اری گاف ندهن��د! اما پیش میآید و بعضیاوق��ات چارهای جز
قبول نظر پش��تیبانی مالی ندارند که از قدیم گفتهاند حق همیشه
با مشتری است حتی اگر زور باشد! بنابراین توانایی بالقوه و بالفعل
قابلمالحظهای در مجموعه صداوسیمای این استان وجود دارد تا
هر نوع نیازی را در اس��رع وقت جهت مشتریان خود تأمین نماید
که برنامههای پیش از ظهر و عصر صدای شهر در طول هفته نیز از
این قماش است و سالهاست بدون تعطیلی روی آنتن میرود.
حاال معلوم نیس��ت به چ��ه دلیل وقتی چنین ق��راردادی بین دو
ارگان خصولت��ی و نیمهدولتی منعقد گردیده و مجری طرح یعنی
صداوسیما وظیفه خود را بهخوبی به انجام میرساند و کارفرما نیز
سر موقع رقم صورتوضعیتها را پرداخت میکند چه دلیلی دارد
تا دس��تگاهی موازی در ارگان کارفرما ایجاد شود که همه امکانات
مش��ابه را ازجمله نویس��نده ،مجری ،کارگردان ،اس��تودیو و دیگر
نیازهای تدوین ،تنظیم ،اجرا و پخش را داش��ته باشند درحالیکه
همه هزینههای این پروس��ه به پیمانکار پرداخت میشود! پرواضح
است که بهرغم وجود پیمانکاری با دارا بودن همه امکانات اجرایی
اما بازهم هستند نیروهایی که باید با استفاده از رانت پست و سمتی
برایش��ان در چارت سازمانی دیده و دستوپا شود و یا نقشی برای
تحوالت در پیش رو بخصوص انتخابات مجلس ش��ورای اس�لامی
در پایان س��ال جاری و ریاست جمهوری و شوراها در سنوات بعد
داش��ته باشند! که مدیریت سوری آن بتواند با استفاده از محیط و
امکانات موجود نسبت به برگزاری جلسات همفکری در زیر نقاب
دانش��جویی اقدام و زمینه را برای تالشه��ای بعدی فراهم نماید
حالآنکه پیمانکار بدون کوچکترین تأخیر یا نگرانی وظائف محوله
را انجام میدهد! که در این ش��هر همه پارامترهای مالت آباد یا به
روایتی برره بهوضوح دیده میشوند! روزنامهنگار پیشکسوت

پایمال کردن حقوق عامه با وارد کردن
محصوالت تراریخته برسرس��فره مردم

تجربه دو دهه کش��ت و تجاریس��ازی محصوالت تراریخته در
جه��ان ،مخاطرهآمیز بودن این محصوالت را خصوصاً در عرصه
محیط زیست اثبات کرده است؛ اما آنچه در کشورمان کمتر به
آن توجه شده ،پایمال کردن "حقوق عامه" از طریق وارد کردن
محصوالت تراریخته بر سر سفره مردم است.
عضو هیئت رئیس��ه انجمن ارگانیک ایران نشست اخیر آیتاهلل
رئیس��ی با فعاالن محیط زیس��ت با موضوع احقاق حقوق عامه
در محیط زیست را مثبت ارزیابی و اظهار کرد :در این نشست
مس��ائل و دغدغههای مختلفی در حوزه محیط زیس��ت مطرح
ش��د؛ یک��ی از مهمترین نکات این بود که محیط زیس��ت یک
موضوع محوری و اصلی اس��ت و مواردی مانند توسعه ،تولید و
ساخت و ساز سد ،مسائل فرعی هستند.
آزاد عمرانی با اش��اره به تاکید حاضران در نشس��ت مذکور بر
لزوم برخورد قاطع با مفاسد زیست محیطی افزود :در خصوص
محصوالت تراریخته نکاتی مطرح ش��د و دکتر ش��اعری ،عضو
کمیسیون کش��اورزی و برخی فعاالن محیط زیست به صورت
اجمال��ی در خصوص مخاطرات ناش��ی از دس��تکاری ژنتیکی
هش��دار دادند؛ آیتاهلل رئیسی هم تاکید داشتند که دستکاری
در طبیعت پیامدهای جبرانناپذیری به همراه دارد.
عضو اتحادیه ملی محصوالت کش��اورزی ای��ران افزود :از آنجا
ک��ه به دلیل محدودیت زمانی ،امکان پرداختن به ابعاد موضوع
محصوالت تراریخته فراهم نشد ،سه محور اصلی در این رابطه

را طی یادداشتی در پایان نشست تقدیم آیتاهلل رئیسی کردم
و ایش��ان هم وعده بررس��ی دادند؛ محور اول ،ل��زوم توجه به
مخاط��رات تولید ،واردات و مصرف محصوالت تراریخته اس��ت
که متاسفانه در برابر سود کوتاهمدت و ناپایدار تراریخته نادیده
گرفته میشود.
وی با بیان اینکه برخی خس��ارتهای زیست محیطی از جمله
کشت و تولید محصوالت تراریخته ،پیامدهای زیانبار نامشهود
به همراه دارند ،متذکر شد :برخی خسارتهای محیط زیستی
مانن��د نابودی تاالبه��ا و ورود فاضالب ش��هری و صنعتی به
رودخانهها کامال مش��هود هستند اما نامشهود بودن پیامدهای
زیانبار واردات ،تولید و تجاریس��ازی تراریختهها س��بب شده
موض��وع آنطور که باید مورد توجه قرار نگیرد و متاس��فانه آثار
مخربی گیاهان تراریخته با آلودگی ژنی که بر محیط زیست به
جا میگذارند ،نادیده گرفته شود.
عمرانی افزود :حسابرس��یهای زیس��ت محیط��ی در خصوص
محصوالت تراریخته مطابق اس��تانداردهای بینالمللی باید در
ایران هم تمام و کمال اجرا شود و دولتمردان و قوه قضاییه پس
از بررس��ی جوانب امر ،نتیجهگیری کنند که آیا س��ود مقطعی
حاصل از تولید و واردات محصوالت تراریخته و وارد کردن آن
به س��فره مردم ارزش به خطر انداختن سالمت عمومی و وارد
کردن صدمات جبرانناپذیر به محیط زیست را دارد یا نه؟
عضو هیئت رئیس��ه انجمن ارگانیک ای��ران با بیان اینکه پیش
از ورود هر فنآوری جدید در س��طح جامع��ه ،باید تهدیدها و
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مخاط��رات آن مورد ارزیابی قرار گیرد ،یادآور ش��د :تجربه دو
دهه کش��ت و تجاریس��ازی محصوالت تراریخت��ه در جهان،
مخاطرهآمی��ز بودن این ف��نآوری را خصوصا در عرصه محیط
زیست اثبات کرده است؛ بسیاری از کشورهای پیشرفته از جمله
اغلب کش��ورهای اروپایی حاضر نشدند که محیطزیستشان را
با فواید کوتاهم��دت و ناپایدار حاص��ل از محصوالت تراریخته
معامل��ه کنند؛ در حال حاضر  90درص��د محصوالت تراریخته
جهان تنها در  5کشور تولید میشود.
وی یادآور شد :این نشان میدهد که باید در خصوص واردات،
تولید و مصرف این محصوالت و مخاطرات آن ،آگاهیرس��انی
عموم��ی صورت گی��رد که این جزو "حقوق عامه" به حس��اب
میآید؛ محور دومی که در حوزه تراریخت باید مورد توجه قرار
گیرد این است که مردم باید از ماهیت و مخاطرات محصوالت
تراریخته (اعم از تاثیرات آن بر س�لامت و همچنین پیامدهای
برگشت ناپذیر آن بر محیط زیست) آگاه شوند.
عمرانی درباره س��ومین مح��ور مرتبط با موض��وع محصوالت
تراریخته که در یادداش��ت خود ب��ا رئیس قوه قضاییه در میان
گذاش��ته گفت :رس��یدگی به تخلفات در حوزه تراریختهها از
اهمیت ویژهای برخوردار است؛ اینکه بدون ارزیابیهای محیط
زیس��تی محصول��ی را واردات ی��ا تولید کرده و ب��دون رعایت
دس��تورالعملهای ایمنی زیس��تی به طبیعت وارد کنیم و در
مواردی بدون برچس��بگذاری سر س��فره مردم بیاوریم تخلف
است و باید مورد پیگیری قرار گیرد .تسنیم
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