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تپه حصار، روی ریل 
فراموشی!

 المیرا صفدری
Elmira_s2010@yahoo.com

تپ��ه حص��ار در ي��ك كيلومت��ري جنوب 
شرقي شهر دامغان در استان سمنان، در نزديكي 
روس��تاهاي فيروزآب��اد و حيدرآباد در دش��ت 
دامغان واقع شده است. اين تپه ابتدا در سال هاي 
1310 و 1311 توسط هيأت آمريكايي از موزه 
دانشگاهي دانشگاه پنسيلوانيا به سرپرستي اريخ 
اش��ميت بر اساس بررس��ي مقدماتي كه ارنست 
هرتس��فلد در اين منطقه انج��ام داده بود؛ به طور 
گس��ترده كاوش ش��د و آثار ارزنده ای متعلق به 
اولين اس��تقرار دهكده ای از كاخ های ساس��انی 
آشكار ش��د. اين تپه متعلق به دوران تمدن پيش 
از تاري��خ از هزاره چه��ارم تا هزاره اول پيش از 
ميالد است. در اين تپه، سفال خاكستری يا سياه 
درخشان وجود دارد كه نشانه عصر آهن در ايران 
اس��ت. در حفاری تپه  س��ه طبقه اصلی اكتشاف 
شد كه هر طبقه ش��امل چند اليه باستانی است. 
در نتيجه اين كاوش ها مش��خص شد كه اين تپه 
باستانی دارای سه دوره اصلی فرهنگی از اواخر 
نوس��نگی تا پايان عصر مفرغ است. اين محوطه 
پس از اين كاوش به عنوان يكی از محوطه های 
كليدی برای شناس��ايی فرهنگ های همزمان در 
فالت مركزی ايران مورد استناد باستان شناسان 
قرار گرفته اس��ت. بررس��ی های صورت گرفته 
در مرحله دوم باس��تان شناس��ی در سال 1355 
شمس��ی نش��ان داد كه تپه حصار در هزاره های 
چهارم و س��وم پيش از ميالد يكی از مراكز مهم 
توليدی برای س��اخت انواع اقالم صادراتی نظير 
اشيای سنگی و فلزی در فالت ايران بوده است. 
مرحله س��وم كاوش ها در سال 1373 شمسی با 
كشف شماری گلنبشته به خط ميخی بابلی قديم 
همراه بود. قدمت اين گلنبشته ها به حدود 2 هزار 
س��ال پيش ازميالد برمی گردد كه ش��اهد بسيار 
خوبی بر وجود مبادالت فرهنگی بين تمدن های 
بين النهرين و فالت ايران است. براساس يافته ها، 
قديمی ترين اليه های تپه حصار به اواسط هزاره 
پنجم قبل از ميالد بازمی گردد و اس��تقرار در آن 
تا حدود 1700 پيش از ميالد پيوسته ادامه داشته 
و پس از آن هيچگاه در آن سكونت نبوده است. 
باستان شناسان بر اين باورند كه اگر كاوش ها در 
اين محوطه با جديت بيشتری ادامه پيدا می كرد، 
زواي��ای نامعلومی از زندگی اي��ن دوره تاريخی 
آشكار می شد. چون تپه حصار دارای 12 هكتار 
زمين باستانی است كه با محدوده باستانی اطراف 
آن به 81 هكتار نيز می رسد اما از اين ميزان تنها 

حدود هشت هكتار زير كشت نيست!
 حفظ آثار موجود و ايجاد زيرساخت  های 
الزم، نخس��تين گامی است كه بايد در اين ميدان 
برداش��ته ش��ود. لذا بايد به هر طري��ق ممكن از 
هر گونه آس��يب احتمالی به اين آثار ارزش��مند 
جلوگيری ش��ود. به ه��ر روی تپه حصار دامغان 
يكی از مهم ترين س��ايت های پي��ش از تاريخ 
ايران است كه تاكنون بواسطه عبور خطوط ريلی، 
آسيب های جدی ديده يا حداقل به تعبير رييس 
ميراث فرهنگی دامغان، اين ريل ها دست و پاگير 
بوده و مجال برنامه ريزی و فعاليت بيشتر در اين 
بخش را از مسئوالن گرفته است. اينك با وجود 
عب��ور دو خط ريلی از قلب نحيف اين مجموعه 
ارزش��مند باس��تانی، صحبت از عبور خط سوم 
ديگری از تپه حصار دامغان است. اما ريل قطار 

نيز درست از وسط همين تپه رد می شود.
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تولید، سرمایه گذاری و 
اشتغال در سایه گسترش تعاون 
 زینت نوفر
pegah.nofar@gmail.com 

يكی از طرق تحقق توس��عه پايدار و همراه 
كردن مشاركت عمومی در فعاليت های اقتصادی 
و اجتماعی، تحقق نهضت تعاون در يك كش��ور 
اس��ت. از آن ج��ا كه نم��ی توان در ي��ك نظام 
اجتماعی به ش��كل فردی به هم��ه اهداف خود 
رسيد، لذا از طريق تعاون كه يك مفهوم فرهنگی 
است، اين مهم انجام می شود. تعاون؛ اتخاذ شيوه 
ای منظ��م بين تع��دادی از افراد اس��ت كه ضمن 
رعايت فاكتورهای اصول اساسی با هم به توافق 
رس��يده و همكاری خود را به شكل داوطلبانه و 
بر اس��اس رفع نيازهای مشترک انجام می دهند. 
نهضت تعاون و اشكال جديد آن، پس از انقالب 
صنعتی و تحوالت اقتصادی ناشی از آن كه منجر 
به وضع قانون صنعتگران، قانون انحصارها، قانون 
بينواي��ان و ... در قرن 16 و 17 گرديد، ش��كل 
گرفت. ايران نيز، در اصل 43 و 44 قانون اساسی 
خود، تعاونی را به صورت بخش اصيل و مهم در 
اقتصاد، كنار بخش دولتی و خصوصی بيان كرده 
اس��ت و آن را به عنوان يكی از مس��يرهای مهم 
رشد اقتصادی و تامين كننده عدالت اجتماعی در 

نظر گرفته است. 
  مسائل اقتصادی و مشكالت مربوط به آن 
ه�مواره كشورهای جهان سوم را تهديد می كند و 
بيشترين تاثير را بر روی طبقات  ضعيف و متوسط 
جوامع دارد. تش��كيل  تعاونی  ها، از راه  حل  های 
نسبتا موفق در تعديل فشارهای اقتصادی و ايجاد 
رفاه نس��بی برای اقش��ار كم  درآمد جامعه است. 
اه��داف بخش تعاون عبارتن��د از: ايجاد و تامين 
شرايط و امكانات كار برای همه به منظور رسيدن 
به اش�تغال ك�امل، قرار دادن وسايل كار در اختيار 
كس��انی كه قادر بكارند، ولی  وس��ايل  وتجهيزات 
كار ندارند، پيش��گيری از تمركز  ثروت  در  دست 
افراد و گروه های خاص و تحقق عدالت اجتماعی، 
جلوگيری از كارفرمای مطلق ش��دن دولت، قرار 
گ�رفتن م�ديريت، س���رمايه و منافع حاصله در 
اختيار  نيروی  ك�ار  و ت�ش��ويق ب�ه��ره  برداری از 
حاصل كار خود، پيش��گيری از  انحصار ، و توسعه 
مش��اركت عمومی بين مردم. در واق��ع، تعاون با 
گردش س��رمايه ناچيز و راكد در دست اشخاص، 
تحرک اقتص��ادی را موجب می گردد، ولی اجازه 
نمی دهد س��رمايه در دست عده معدودی متمركز 

شود.
  هم اكنون در كش��ورهايی چون كانادا، ژاپن، 
استراليا و ... اقتصاد تعاونی در تمامی عرصه  های 
اجتماع��ی، مانن��د ايج��اد واحدهای مس��كونی، 
فروش��گاه  های زنجيره ای مصرف، كلينيك های 
بهداش��تی و درمانی، مراكز صنعت��ی، كارگاه ها و 
كارخانه های بزرگ، صنايع دس��تی، برق رس��انی 
و ... حضور پويا و فع��ال دارد. بخش هايی كه در 
اقتصاد ايران، تحت تاثير مس��تقيم سياس��ت های 
توسعه تعاونی می باشند، به ترتيب اهميت عبارتنداز: 
بخش خدمات بازرگانی؛ بخش كشاورزی، شيالت 
و جن��گل داری؛ بخ��ش صنعت و مع��دن؛ بخش 

حمل  و  نقل؛ و در نهايت بخش ساختمان.
  به طور كلی تعاونی ها در سه حوزه توليد، 
سرمايه گذاری و ايجاد اشتغال نقش تعيين كننده 

دارند.
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سرمقاله

وزیر نفت عنوان کرد

واگذاری افزایش بازیافت 
 ۲۰ میدان نفتی 

به دانشگاه ها
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سیف تصریح کرد

 اعطای تسهیالت 
 رونق تولید 

شتاب می گیرد

حضور 4۰ شرکت فرانسوی 
 پای میز مذاکره 

با فعاالن اقتصادی ایران
نشس��ت های رو در روی )B to B( هيات 
اقتصادی فرانسه در ايران، با حضور 40 شركت 
فرانسوی ديروز در اتاق بازرگانی، صنايع، معادن 

و كشاورزی ايران برگزار شد.
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 رئیس جمهوری 
در دیدار نخست وزیر سوئد:

 فصل نوینی 
در روابط تهران – استکهلم 

گشوده شده است
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 ضرورت بهبود 
فرصت های شغلی روستاییان!

حذف چک هاى قديمی از چرخه نظام بانکی
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استخدام 96صفحه 12
شرکت نادی
گروه صنایع برق و انرژی صبا
شرکت تولیدی و صنعتی امیرنیا

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:

صادرات محصوالت چاپی 
به 10 هزار تن رسید

 معاون فناوری های نوین بانک مرکزی با بیان جزئیات طرح جدید جایگزینی چک های الکترونیکی، اظهار کرد: چک  های قدیمی 
تا اردیبهشت ماه سال ۹۷، در شبکه بانکی پردازش و پذیرش می  شوند. 

گردش��گری در ش��ب پديده ای نوظه��ور برای 
استفاده بيشتر از ظرفيت های گردشگری در مناطق و 
مقاصد مهم گردشگری است. اين نوع از گردشگری را 
می توان در شهرهايی كه پتانسيل و قابليت های الزم 
را دارند اجرا كرد.به گزارش ايس��نا، در ش��هری مثل 
مشهد با توجه به وجود بارگاه مطهر رضوی و همچنين 
واحدهای تجاری فراوانی كه در اطراف حرم برای رفاه 
حال زائران و مسافران قرار گرفته اند و  تقريبا در تمام 
طول شبانه روز در حال ارائه خدمات هستند می توان 
اين نوع از گردشگری  نوين را با توجه به قابليت  های 
شهری و بر اساس فرهنگ ايرانی - اسالمی پياده سازی 

و اجرا كرد.
در واقع با اجرای گردش��گری در ش��ب در شهر 
مشهد زائران و مس��افران از فضای آرام برای زيارت 
حرم به��ره برده و در كنار آن  نيز می توانند از مراكز و 
مجتمع ه��ای تجاری فارغ از ازدحام و ش��لوغی روز 
بازدي��د كنند. عالوه ب��ر آن بازديد از اماكن تاريخی و 
تفريحی ني��ز در صورت برخ��ورداری از تجهيزات و 
بسترهای الزم برای بازديدكنندگان جالب توجه خواهد 
بود..همچنين ديگر شهرهای توريستی ايران مثل شيراز، 
اصفهان، ي��زد و ... نيز ظرفيت های بی ش��ماری برای 
اجرای گردشگری در ش��ب برای رفاه حال مسافران 
دارند.اجرای اين نوع گردش��گری با زيرساخت های 
مناسب می تواند به صنعتی درآمدزا برای كشور تبديل 
شود...پديده گردشگری يا تورسيم به دنبال صنعتی شدن 
جهان و افزايش درآمد مردم و به تبع آن اوقات فراغت 
بيشتر رواج پيدا كرد. گردشگر يا توريست به كسی گفته 
می شود كه محل كار و زندگی خود را به منظور تفريح يا 
مسافرت ترک كند.طبق آخرين تعريف سازمان جهانی 

گردش��گری، مجموعه فعاليت های ف��رد يا افرادی كه 
به مكانی غير از مكان عادی زندگی خود مس��افرت 
كرده و حداقل يك شب و حداكثر يك سال در مكان 
م��ورد نظر با ه��دف گذراندن اوق��ات فراغت اقامت 
می كنند، گردشگری يا توريس��م ناميده می شود. البته 
دنبال كردن اهدافی نظير اش��تغال و كسب درآمد برای 
سفر شامل پديده توريسم نمی شود.به دنبال گسترش 
پديده گردشگری در كشورهای صاحب نام مثل فرانسه 
و س��وئيس، نگاه به گردش��گری از يك پديده به يك 
صنعت با درآمد بسيار باال تغيير پيدا كرد. با تغيير زاويه 
ديد گردش��گری از يك فرايند رايج به يك صنعت در 
كشورهای پيشرفته باعث شد كه مسئوالن برنامه ريزی 
ش��هری در ش��هرهای جاذب توريس��ت ب��رای حل 
مشكالت گردشگری در روز نظير ترافيك، گرمی هوا، 
ازدحام مردم در مركز شهرها و در نهايت كسب هرچه 
بيشتر رضايت گردشگران، پديده گردشگری در شب را 
معرفی كنند.پديده گردشگری در شب كه با هدف رفاه 
بيشتر گردشگران خارجی در كشورهای توسعه يافته 
مطرح شد، صنعت توريسم را متحول كرده و گردشگران 
خارجی با توجه به آزادی بيشتر در شب و نبود ازدحام 
در مركز ش��هرها، اين پديده نوظهور را مورد استقبال 
قرار دادند.گردشگری در شب از دو منظر اقتصادی و 
رفاهی قابل بررسی است. در واقع مسئوالن شهری با 
آماده سازی زيرساخت های الزم برای پذيرايی ميهمانان 
در شب مثل نورپردازی مكان های تاريخی، راه اندازی 
مراكز اس��تقبال از گردش��گران مثل بازار، رس��توران، 
كافی شاپ و حتی خدمات بانكی در ساعات تعطيلی، 
زمينه را برای درآمدزايی بيش��تر همراه با آزادی عمل 
مهمانان خارجی فراهم می كنند.گردشگری در شب از 

منظر رفاهی نيز برای گردشگران خارجی حائز اهميت 
اس��ت؛ چرا كه با توجه به گرمی هوا در روز و فعاليت 
واحدهای تجاری و س��اير ادارات شهری در ساعات 
اوليه روز امكان بازديد از مركز ش��هر به دليل ازدحام 
وجود ندارد، بنابراين با انتقال ساعات ديد و بازديد شهر 
از روز به ش��ب نه تنها از ازدحام  و ترافيك بيشتر در 
مركز شهرها جلوگيری می شود، بلكه به دليل كاهش 
دمای ه��وا و تعطيلی مراك��ز اداری و همچنين تامين 
زيرس��اخت های اختصاصی الزم برای گردشگری در 
شب از سوی مسئوالن شهری مثل راه اندازی خطوط 
اتوبوس سقف باز برای توريست ها و نورپردازی های 
مكان های تاريخی و ساختمان های شهری، زمينه  برای 
جذب بيش��تر توريست فراهم می شود.در اين گزارش 
پديده رو به رشد گردش��گری در شب در كشورهای 
مطرح صنعت تورسيم و برخی از كشورهای در حال 

توسعه مورد بررسی قرار می گيرد. 
هنگ کنگ، چین 

هنگ كنگ منطقه ای در جنوب چين است كه از 
جمله مهمترين بازارهای تجاری و مالی آسيا و جهان 
به ش��مار می رود. تردد در س��اعات اوليه روز در شهر 
شلوغ و پر ازدحام هنگ كنگ تقريبا يكی از چالش های 
زندگ��ی در اي��ن ش��هر چه ب��رای مردم و چ��ه برای 
گردشگران خارجی است.با گذشت ساعات اوليه روز 
و نمايان شدن غروب آفتاب، شهر ساحلی هنگ كنگ 
چهره متفاوتی پيدا می كند.  مردم اين كالن ش��هر كه به 
سخت كوش��ی و نظم در دنيا شناخته شده اند، در پايان 
روز دس��ت از كار و تالش ب��ر می دارند و با تجمع در 
خيابان ها به تفريح و سرگرمی می پردازند.اگرچه مردم 
كالن شهر هنگ كنگ در اقليم نيمه گرمسيری مرطوب 

زندگی می كنند، اما در س��اعات روز به ندرت كسی با 
هدف گردشگری در خيابان ديده می شود و اكثر مردم 
به ويژه توريس��ت های بی ش��مار اين شهر از ساعات 
نزديك به غروب تا پاسی از شب به خيابان ها می آيند 
و به تفريح و س��رگرمی می پردازند.شهر هنگ كنگ به 
دليل موقعيت مكانی كم نظير خود در ساعات نزديك 
به غروب خورش��يد بس��يار زيبا و جذاب می ش��ود، 
همچنين با حمايت گسترده مسئوالن اين شهر از پديده 
گردش��گری در شب، تمامی ساختمان ها و مكان های 
ديدنی اين ش��هر نورپردازی شده  است.هنگ كنگ به 
دليل قرارگيری در ساحل و رونق كسب وكار ماهيگيری 
دارای بهترين رستوران های سنتی شناور در سطح آب 
اس��ت كه بيشتر آنها از س��اعات بعد از غروب آفتاب 
از مهمان��ان به ويژه توريس��ت های خارجی پذيرايی 
می كنند.از جمله مناطق ديدنی هنگ كنگ كه در شب 
گردشگران بسياری را جذب می كند، بندر ويكتوريا و 
مجموعه تفريحی و گردشگری اليولی نايت است كه 
صرفا به منظور پذيرايی از توريس��ت های خارجی و 
برای پذيرايی در شب ساخته شده است.مسئوالن شهر 
هنگ كنگ با آگاهی از اهميت گردشگری در شب اقدام 
به راه اندازی مجموعه خطوط اتوبوس های سقف باز با 
بليط ارزان جهت بازديد گردشگران از مكان های زيبا 
و چشم نواز اين ش��هر مثل بازار شبانه، برج ساعت و 
استاديوم تئاتر و نورپردازی فلودليت كرده اند.از ديگر 
برنامه های گردش��گری در شب هنگ كنگ بازديد از 
40 آسمان خراش  مرتفع با نورپردازی متحرک همراه 
با رقص نور و صداس��ت. اين برنامه گردشگری كه در 

اتوبوس های روباز انجام می شود...
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مناب��ع موردنظر درياچه اروميه هم اكنون از 17 
رودخانه دائمی و 36 رودخانه فصلی تامين می شود، 
قبل از س��ال 1373 و ش��روع كاهش ت��راز درياچه 
متوسط بارندگی در اين منطقه 385 ميلمتر بود كه طی 
ساليان اخير ميانگين اين بارش ها به 317 و در سال 
آبی اخير نيز به 208 ميليمتر رس��يده است كه طبق 
اعالم مسووالن آبی تنها با مشاركت ذی نفعان می توان 
اي��ن درياچه را از نابودی كامل نجات داد.به گزارش 
ايسنا، در س��ال آبی جاری ميزان بارش ها نسبت به 
سال گذشته 36 درصد و نسبت به متوسط بلندمدت 
24 درصد كاهش داشته به گونه ای كه می توان گفت 
درياچه فراز و فرودهای متعددی را در ساليان متمادی 
داشته، گاهی درياچه ورودی 13 ميليارد مترمكعبی را 
نيز تجربه كرده ولی در طی ساليان اخير با تغيير شرايط 

اقليمی وضعيت درياچه نيز دچار اختالل شده است.
هم اكن��ون يك ميليارد مترمكع��ب آب درون 
درياچه اروميه وجود دارد، موس��وی - مديركل دفتر 
مديري��ت به هم پيوس��ته منابع آب حوض��ه درياچه 
اروميه در همين راس��تا بر لزوم آسيب شناسی نقشه 
راه احيای درياچه اروميه تاكيد و اظهار كرد: براساس 
برنامه ري��زی صورت گرفته نقش��ه راهی به منظور 
تثبيت و س��پس افزايش حجم درياچه تدوين ش��ده 
بود ولی بخش از آن به خوبی به نتيجه نرسيده است 

و بايد داليل عدم موفقيت آن آس��يب شناسی شود.
وی افزود: ما نبايد خش��ك ش��دن درياچه اروميه را 
تنها به دليل سدسازی  های اين منطقه بدانيم و طرح 
چنين موضوعی را به لحاظ كارشناسی نمی پذيريم. 
ما نبايد تنها يك پارامتر را مبنای خش��ك شدن اين 
درياچ��ه بدانيم.موس��وی با تاكيد بر اينك��ه نبايد از 
اقدامات مثبت به منظور احيای درياچه اروميه غافل 
شويم، خاطرنشان كرد: ما امروز نياز به نقد منصفانه 
داريم؛ ستاد احيای درياچه اروميه پس از شكل گيری 
مرك��زی را ايجاد كرد تا به صورت فرابخش��ی تمام 
دستگاه های اجرايی و دانشگاهی را گردهم جمع كند 
تا ضرورت  های اين حوزه را بررسی و راهكارهای 
احي��ا را به صورت علمی ب��ا هماهنگی بخش های 
مختلف احصا و به كارگروه نجات درياچه ارائه بدهد.

مديركل دفتر مديريت به هم پيوس��ته منابع آب 
حوضه درياچه اروميه يادآور ش��د: سابق بر اين يك 
ميليارد مترمكعب از محل سدها برای كشاورزی اين 
منطقه اختصاص پي��دا می كرد كه طبق برنامه ريزی 
صورت گرفته بايد هر ساله هش��ت درصد از ميزان 
اختصاص يافته به بخش كشاورزی كاهش و آب آن 

برای رهاسازی به سمت درياچه اختصاص پيدا كند.
س��ابق ب��ر اي��ن برخ��ی از جريان ه��ای آبی 
رودخانه  ها قادرنبودند خود را به درياچه برسانند كه 

در اثر فعاليت های صورت گرفته و اليروبی های 
انجام شده ش��رايطی فراهم شده كه اين جريان های 
طبيعی رودخانه ها بتوانند خود را به درياچه اروميه 
برسانند. همچنين سدهای نيمه كاره حوضه درياچه 
اروميه اجازه فعاليت پيدا نكرده اند و همچنان امروزه 
ط��رح هايی در زمينه احيای درياچه اروميه در حال 
انجام اس��ت.به دليل حساسيت های كه در مديريت 
منابع آب كشور وجود دارد، عالی ترين سطح مديريتی 
اين حوزه شورای عالی آب است. اين شورا در تالش 
است تا بتواند تعادل را بين تمامی فعاليت های صورت 
گرفته برقرار كند تا بتوان پروژه های حياتی كشور را 
با حداقل مخاطرات زيست محيطی انجام داد.همچنين 
شوراهای هماهنگی حوضه آبريز با مشاركت ذينفعان 
به وجود آمده است و هم اكنون مسائل مديريت منابع 
آب به صورت مشاركتی صورت می گيرد، البته انتقال 
آب بي��ن حوضه ای نيز در تصميم گيری های كالن 
شورای عالی آب قرار دارد و طبق گفته مسووالن به 
هيچ عنوان اينگونه نيست كه وزارت نيرو راسا تصميم 
بگيرد كه آبی را منتقل كند يا خير بلكه چنين تصميمی 
در اختيارات شورای عالی آب است، كه در ذيل اين 
مجموعه شوراهای هماهنگی آبريز داير شده و تمامی 
ذينفعان از جمله نمايندگان صنوف نيز در اين شورا 

حضور دارند.
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