ایرانشهر

بزرگترین پارک موزه دریایی جهان در آبادان ساخته میشود
مدیر طرح موزه های صنعت نفت گفت :پارک موزه در حال ساخت آبادان با یک هزار و  ۶۰۰متر طول ،بزرگترین پارک موزه دریایی جهان خواهد شد .به گزارش مهر ،اکبر نعمت اللهی با اشاره به اینکه
تکنیکال اسکول(آموزشگاه فنی و حرفه ای نفت) با قدمتی حدودد  ۹۰ساله دومین موزه صنعت نفت است که در آبادان راه اندازی می شود ،افزود :انگلیسی ها برای تربیت نیروهای متخصص مورد
نیازشان در تاسیسات صنعت نفت به ویژه در پاالیشگاه آبادان این آموزشگاه را ایجاد کردند و فرزندان این خطه از کشورمان از سن نوجوانی وارد این مرکزمی شدند ،آموزشهای الزم را طی چند سال
فرا می گرفتند و سپس بر حسب نیاز در بخشهای مختلف پاالیشگاه به کار گرفته می شدند.

300روستا از  ۴۵۶روستا به چهره اصلی خود باز میگردند

عناصر غیر اصیل» به بافت بومی روستاها .چالشی که در کنار
چالش بازاریابی موجب محدود شدن گردشگری روستایی شده
و قدرت کشش عناصر روستایی را کاهش داده و رقابتپذیری
روستاها را با دیگر بازارهای گردشگری کم کرده است.
روستای ابیانه یکی از قربانیان ورود عناصر و عوامل غیر اصیل
به بافت بومی در سالهای اخیر بوده است .اختالف نظر میان
مالکان بافتهای تاریخی و مسئوالن میراثفرهنگی زخمی
ی است که امروزه در ابیانه هم سر باز کرده است؛ اهالی
قدیم 
میخواهند خانههایشان را بازسازی کنند؛ البته آنطور که فرزندان
شهری شدهشان میخواهند .اما میراث اجازه نمیدهد .هرچند
سازمان میراث فرهنگی اجازه دخل و تصرف خانهها را نمیدهد اما
در و پنجرههای آهنی ،لولههای آب و گاز و  ...همه جای این روستا
خودنمایی میکند .البته این تنها ابیانه شهر قرمز ایران نیست
که با این مشکل دست و پنجه نرم میکند ،مشابه این اتفاق
عموما در تمامی روستاهای ایران در حال رخ دادن است .حتما
به روستاهای شمالی سری زدهاید و دیدهاید که خانههای ویالیی
ی مانده
جای کلبههای قدیمی چوبی را گرفتهاند یا اگر کلبهای باق 
باشد رسیدگیهای و بازسازیهای غیر اصولی و غیر کارشناسانه

چهره روستا را مخدوش کرده است.
تبعات تغییر چهره روستاهای ایران
این تغییر چهره غیر اصولی اما چه تبعاتی میتواند برای صنعت
گردشگری داشته باشد .خروج از لیست ثبت جهانی شاید اولین
پیامد این تغییر چهره باشد .هر چه مشهورتر و جهانیتر جذب
گردشگر با افزایش روبهرو خواهد بود .این یک اصل جهانی است.
شهرت امروزه یکی از مهمترین عوامل جذب گردشگر به شمار
میرود و خروج از این لیست شهرت جهانی میتواند تاثیر منفی
بر صنعت گردشگری آن مکان داشته باشد .اتفافی که ممکن است
شهر ابیان ه نیز آن را تجربه کند .سید احمد نجیبی ،مدیر پایگاه
پژوهشی روستای ابیانه نطنز چندی پیش این موضوع را مطرح
کرده و گفته است :برای ثبت این روستای تاریخی در فهرست
جهانی باید تمام عوامل غیراصیل و نامنطبق با وضعیت اصیل
بافت این روستا حذف شود .به گفته او ،دو عامل مهم مد نظر
کارشناسان ارزیاب یونسکو شامل «اصالت بافت» و «یکپارچگی
بافت» این روستا مورد تاکید قرار گرفت اما ثبت جهانی ابیانه
مستلزم حذف عوامل غیر اصیل بافت روستا است .او افزوده است:
عامل اصالت بافت شامل اثبات وضعیت کهن و قدیمی بافت و

حیات وحش در بهشت میانکاله
حفظ این وضعیت توسط کشور پیشنهاد دهنده بافت برای ثبت
جهانی است .یکپارچگی بافت نیز شامل اثبات به هم پیوستگی
عناصر اصیل در بافت و حذف یا اصالح عوامل مخل پیوستگی و
طبیعت اطراف آن است.
حال آن طور که مدیر پایگاه پژوهشی روستای ابیانه گفته است
تا زمانی که تاسیسات خدماتی مانند گاز ،برق ،تلفن و مظاهر
متحول شده معماری ابیانه از جمله در و پنجرههای فلزی و یا
تعدد درها در معابر و هر عامل دیگری است که بافت تاریخی
را از سیمای اصیل آن دور کرده است ،اصالح نشود این روستا
نمیتواند به ثبت جهانی درآید .او یادآوری کرده است که کشور
پیشنهاد دهنده بافت برای ثبت جهانی در یونسکو موظف است،
افزون بر اثبات اصالت و یکپارچگی در بافت پیشنهاد شده برای
ثبت ،برنامه درازمدت خود را برای حفاظت و مدیریت محوطه
پیشنهادی به یونسکو اعالم کند.
قانونی برای احیای روستاها
حال با وجود این نا بسامانیها در بافت روستایی مجلس
شورای اسالمی در جلسه یکشنبه  ۱۹دی خود با تصویب
مادهای از الیحه برنامه ،بنیاد مسکن انقالب اسالمی را موظف
کرد تا حداقل  ۳۰۰روستای دارای بافت با ارزش تاریخی
و فرهنگی را با هدف گردشگری احیا کند .این ماده که با
 ۱۳۳رای موافق  ۸رای مخالف و  ۷رای ممتنع از مجموع
 ۲۲۸نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید بنیاد مسکن
انقالب اسالمی را موظف کرد که با همکاری سازمان میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری تهیه و اجرای طرح
بهسازی و احیای حداقل  ۳۰۰روستای دارای بافت با ارزش
تاریخی و فرهنگی و روستاهای هدف گردشگری را از محل
اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای ،تا پایان اجرای قانون
برنامه در قالب بودجه سنواتی به انجام رسانده تا در چهارچوب
مفاد این ماده حفظ ،نگهداری و مورد بهره برداری قرار گیرد.
حال این ماده قانونی که شاید در درجه اول بتواند آینده
بهتری را برای میراث کشور رقم بزند و آن را از نابودی نجات
دهد میتواند برای صنعت گردشگری نیز مفید واقع شود و
گردشگری روستایی را به هویت اصلی خود باز گرداند .البته
این ماده قانونی به تنهایی کارساز نیست و مجری این ماده
قانونی محوریترین بخش ماجراست و تا رسیدن به مرحله
عمل زمان بسیاری میطلبد .با این حال اما امیدواریم که
این ماده قانونی بتواند گردشگری روستایی را به عنوان یک
فعالیت تفریحی اجتماعی که قدمت دیرین جهانی دارد را در
ایران به مرحله شکوفایی برساند و این گردشگری را با رشدی
چشمگیر مواجه کند.

معاون کتابخانه ملی:

نسخ کهن شیعی قاچاق و معدوم شد
معاون کتابخانه ملی با اشاره به خروج غیرقانونی اسناد و نسخههای ارزشمند
خطی و منابع معتبر و مهم شیعی گفت :شنیدهها حاکی است برخی از این نسخ
با پول هنگفت دشمنان اهل بیت(ع) از کشور خارج و سپس معدوم میشود.
به گزارش ایسنا ،نشست خبری پانزدهمین دوره آیین بزرگداشت حامیان نسخ خطی،
چهارشنبه  22دیماه با حضور غالمحسین امیرخانی معاون کتابخانه ملی و دبیر اجرایی
همایش ،نجفقلی حبیبی دبیر علمی همایش و احسان شکراللهی مدیرکل نسخ خطی
سازمان اسناد و کتابخانه ملی برگزار شد .امیرخانی در این نشست با تسلیت به مناسبت
ارتحال آیت اهلل هاشمی رفسنجانی ،پیام این یار دیرین انقالب و امام (ره) را که به
مناسبت چهاردهمین آیین بزرگداشت حامیان نسخ خطی ،ارسال کرده بود ،خواند.
او در ادامه گفت :امسال این همایش با اعطای جایزه سیدعبداهلل انوار به برگزیدگان
در روز یکشنبه  26دیماه ساعت  15در کتابخانه ملی برگزار میشود و هدف از این
تجلیل ،قدردانی از افرادی است که در این حوزه فعالیت داشتهاند .معاون کتابخانه ملی
با بیان اینکه امسال برای نخستین بار از یک چهره غیرایرانی به نام نجیب مایل هروی
پیشکسوت عرصه نسخهشناسی افغانستانی قدردانی خواهد شد ،ادامه داد :او صاحب
دهها اثر در این حوزه است و هیچ شک و تردیدی در شخصیتش وجود ندارد .او با اشاره
به برخی برنامهها در روز برگزاری همایش اظهار کرد:قرار است پیام رییس جمهوری
افغانستان توسط سفیر این کشور در ایران خوانده شود.
به گفته امیرخانی ،این آیین که از دوره گذشته به صورت دوساالنه درآمده ،با هدف
تکریم عالمان و سرآمدان عرصه تحقیق در حوزه نسخههای خطی برگزار می شود.
دبیر اجرایی همایش همچنین یادآور شد :تألیف ،تدوین و ترجمه کتاب ،مقاله و پایان
نامه ،نقد و تصحیح متون ،فهرست نویسی و فهرستنویسان ،اهداگران مجموعههای
خطی ،نشریات فعال در حوزه نسخه خطی ،طرحهای پژوهشی ،مرمت سنتی و مجازی،
ت های فعال در زمینه نسخ خطی ،طراحی نرم
موسسات فعال در حوزه نسخ خطی ،سای 
افزارهای اطالعرسانی و آموزش نسخ خطی ،یادداشت ،گفتوگو و گزارش ،از محورهای
این آیین بزرگداشت است .معاون کتابخانه ملی ایران در ادامه این نشست با ابراز تاسف از
قاچاق برخی از نسخ بسیار کهن شیعی به خارج از کشور و همچنین معدوم شدن آنها،
خاطرنشان کرد :سوالی که امروز میبایست مطرح کرد این است که چرا بسیاری از نسخ
خطی از کشور خارج میشوند و ما بعد از مدتی متوجه این اتفاق میشویم؟ ظاهرا جواب

این سوال مشخص است و به مسائل مالی برمیگردد اما واقعا باید عزم جدی در میان
مسئوالن رده باالی کشورمان به وجود بیاید که میراث فرهنگیمان حفظ شود .امیرخانی
اضافه کرد :وظیفه حفاظت از میراث مکتوب کشور ،در درجه اول برعهده کتابخانههای
بزرگ کشور است و باید از خروج این آثار جلوگیری کنند .چند وقت قبل خبری منتشر
شد با این مضمون که تنها یک برگ مینیاتوردار از شاهنامه شاه طهماسب  ۱۲میلیون
دالر یا پوند ،در حراج ساتبی فروخته شد.
او ضرورت تخصیص بودجههای قابل توجه را برای جلوگیری از قاچاق نسخ خطی به
خارج از کشور یادآور شد و خطاب به کسانی که این نسخهها را به صورت شخصی در
اختیار دارند ،بیان کرد :نسخ خطی چیزی نیست که سازمانهایی مثل کتابخانه ملی آنها
را مصادره کند ،اما در عین حال وظیفه چنین سازمانهایی است که اجازه ندهند این
آثار از کشور خارج شود .معاون کتابخانه ملی ایران در ادامه با بیان اینکه اخبار مربوط
به موارد متعددی از خروج نسخ خطی کهن از کشور را شنیدهایم که امیدواریم صحت
نداشته باشد ،توضیح داد :چندی قبل باخبر شدیم که بعضی از نسخ خطی بسیار کهن
شیعی از کشور خارج شده و حتی معدوم شده است .این کار با پول هنگفت دشمنان
اهل بیت(ع) انجام شده و آنها نسخههای کهن شیعی ما را به خارج از کشور بردهاند و
حتی آنها را به کلی از بین بردهاند.
در ادامه این نشست خبری نجفقلی حبیبی دبیر علمی این همایش هم ضمن تسلیت
درگذشت آیتاهلل هاشمی رفسنجانی به نقش او در شکلبندی ساختار اداره سازمان
اسناد و کتابخانه ملی ایران اشاره کرد و گفت :زمانی که ایشان رئیس جمهور شدند ،این
بحث مطرح بود که کتابخانه ملی زیرمجموعه کدام نهاد فعالیت کند؟ بعد از بحثهای
فراوان ،اداره این مجموعه به نهاد ریاست جمهوری واگذار شد که آقای هاشمی در این
خصوص نقش مهمی ایفا کرد .وی افزود :نسخ خطی از سرمایه های ملی ما به شمار
می روند و همایش بزرگداشت حامیان نسخ خطی با هدف تجلیل از فعاالن این حوزه
هر دو سال یکبار برگزار میشود.
حبیبی با اشاره به گروههای هشتگانه ارزیابی و داوری در پانزدهمین دوره آیین
بزرگداشت حامیان نسخ خطی ،شامل فهرست نویسی ،چاپ عکسی ،دین ،فلسفه ،تاریخ،
اسناد ،ادبیات فارسی ،ادبیات عربی و علوم و فنون از اصالح آییننامه برگزاری این
همایش در دوره پانزدهم خبر داد و گفت :یکی از اصالحات صورتگرفته ،دوساالنه
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اخبار

گردشگری روستایی در گرو اصالت
گروه ایرانشهرـزهرا داستانی :واقعیت این است که هیچ
کجا از گزند شهرشدن در امان نمانده است .برخالف تصور
ما شهرنشینان که فکر میکنیم روستاها بکرترین مناطق
ایران هستند و عموما برای رهایی از شهر و شلوغیهایش
به آنها پناه میبریم ،روستاهای ایران به خصوص آنهایی
که در جوار کالنشهرها قرار دارند ،نتوانستهاند خود را از
گزند آپارتمانهای چند طبقه محفوظ بدارند .البته داشتن
این انتظار که خانههای روستایی بتوانند قرص و محکم
سالیان دراز بدون هیچ تغییر ،بازسازی یا نوسازی به کار
خود ادامه دهند نیز دور از انتظار است چرا که خطر تهدید
جانی ساکنان آن بیش از هر موضوع دیگری اهمیت دارد.
با این حال اما باید گفت که گردشگری در ایران بیش از
هر جاذبه دیگری منوط به فرهنگ و میراث تاریخ است.
تاریخی که بخشی از آن در روستاها خالصه میشود اما
این روزها این جاذبه گردشگری بیش از پیش در معرض
خطر قرار گرفت ه است.
شاید صنعت گردشگری داخلی در ایران بیش از هر نوع
گردشگری دیگری وابسته به گردشگری روستایی باشد .هر چند
آماری دقیق از این نوع گردشگری و درآمدی که آن به کشور
تزریق میکند وجود ندارد ولی کارشناسان جهانی معتقدند که
گردشگری روستایی به عنوان نوعی از گردشگری روز به روز
طرفداران بیشتری پیدا میکند و روستاها در آینده به یکی از
مهمترین مقاصد گردشگری تبدیل خواهند شد.
ثبت  ۴۵۶روستای گردشگری در ایران
روستاهای ایران با دارا بودن جاذبههای طبیعی و تاریخی و
مراکز اقامتی ،پذیرایی و تفریحی از این ماجرا دور نماندهاند .در
حال حاضر  ۴۶۵روستای هدف گردشگری در ایران شناسایی
و ثبت شدهاند که براساس آنچه سازمان گردشگری اعالم کرده
قرار بر این بوده تا تعداد این روستاها تا پایان سال  ۱۳۹۰به یک
هزار روستا افزایش یابد .البته امروز که  ۵سال از موعد موقرر
میگذرد از روند افزایشی این روستاها آماری در دست نیست ولی
براساس آنچه سازمان گردشگری در همان سال ها اعالم کرده
است ،کارگروه ویژهای تحت عنوان کارگروه عملیاتی روستاهای
هدف گردشگری کار بر روی  ۱۲۰روستای هدف گردشگری را
در اولویت خود قرار دادهاند تا گردشگری در این روستاها را رونق
دهند.
چهره اصیل روستاهای ایران رو به نابودی
گردشگری روستایی هر چند به طور کلی در جهان با
چالشهای بسیاری در هویت بازاریابی روبهروست اما در ایران با
چالش دیگری نیز دست و پنجه نرم میکند .چالشی به نام «ورود
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شدن این آیین بود .وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه قیمت گذاری نسخ
خطی کار دشواری است و استاندارد مشخصی هم برای آن تدوین نشده است ،ضرورت
برنامهریزیهای اساسی در این خصوص را یادآور شد .در ادامه این نشست ،احسان
شکراللهی مدیرعامل نسخ خطی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران ضمن گرامیداشت
یاد آیتاهلل هاشمی رفسنجانی ،پرداخت هزینه  ۱۴میلیون تومانی برای تهیه نسخه
نفیس «سفینه تبریز» توسط کتابخانه مجلس را در دوران سازندگی و با وجود کمبود
بودجههای جاری در آن دوره ،از کمکهای موثر آیتاهلل هاشمی به نسخ خطی نام برد
و گفت :این مهم به یمن ریاست عالیه آیتاهلل هاشمی رفسنجانی بر کتابخانه مجلس
در آن دوره صورت گرفت.
مدیرکل نسخ خطی کتابخانه ملی در ادامه از رونمایی کتابی در تجلیل از حامیان
نسخ خطی به همت علی اوجبی در پانزدهمین دوره آیین بزرگداشت حامیان نسخ
خطی خبر داد و با اشاره به اهمیت نسخ خطی در حوزه میراث فرهنگی کشور ،گفت:
اگر پیشینه علمی ،هنری ،ادبی و تاریخی ما مشخص نباشد ،حکم فردی را پیدا
می کنیم که پدر و مادر خودش را نمی شناسد .وی در ادامه از تقدیر از چند پیشکسوت
در حوزه های مدیریت نسخ خطی ،کتابداری ،مرمت ،اهدای نسخ خطی ،فراهم آوری
نسخ خطی و نشر نسخ خطی به عنوان بخش جنبی پانزدهمین آیین بزرگداشت حامیان
نسخ خطی خبر داد.

غنای میانکاله در جهت تغذیه بیش از  ۲۶۰گونه پرنده اعم از مهاجر و بومی
موجب آن شده که میانکاله را بهشت پرندگان خاورمیانه بنامند.
به گزارش مهر ،میانکاله شامل پناهگاه حیات وحش و تاالب یکی از مهمترین مناطق
حفاظت شده شمال ایران است که تنها تاالب آن متشکل از سه تیپ زیستگاهی آبی بوده
و هر ساله در اوایل پاییز میزبان صدها هزار پرنده از عرضهای شمالی دریای خزر بوده و
این روند تا اواخر زمستان ادامه دارد .غنای این زیستگاه در جهت تغذیه بیش از  ۲۶۰گونه
پرنده اعم از مهاجر و بومی موجب آن شده که میانکاله را بهشت پرندگان خاورمیانه بنامند
و این تنوع گونهای موجب بازدید هزاران نفر از سراسر ایران و حتی کشورهای اروپایی به
این منطقه میشود .تاالب میانکاله یکی از زادگاههای اصلی و مهم ماهیهای استخوانی و
غضروفی دریای خزر است که اهمیت این تاالب را بیش از پیش یاد آور میشود .کمتر از
یک و نیم قرن پیش بزرگترین گربهسان ایران (ببر هیرکانی) در این بهشت بیبدیل غرش
میکرده که در کتب تاریخی به دفعات به آن اشاره شده است .این تصاویر را حر منصوری،
فعال محیط زیست و دیدبان طبیعت میانکاله عکس برداری کرده است.

آخرین پروند ه آثار تاریخی ایران
در انتظار رای دادگاهِ آمریکا

معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری میگوید :در حال
حاضر پروندهی الواح هخامنشی تنها پرونده از آثار تاریخی ایران است که برای
بازگرداندنشان به ایران تالش میکنیم.
به گزارش ایسنا ،دی ماه سال  ۹۳بود که دادگاه بلژیک رای به بازگشت آثار «خوروین»
به ایران داد ،دومین محمولهی تاریخی ایران اردیبهشت  ،۹۴شامل  ۱۰۸شیء ارزشمند
متعلق به محوط ه «چغامیش» را پس از  ۵۱سال از موسسهی شرقشناسی شیکاگو پس
گرفت و به ایران برگرداند .مرداد ماه سال گذشته نیز خب ِر پیدا شدن مجموعهای تاریخی از
آثار ایران در کشور ایتالیا رسید و سرانجام براساس کنوانسیون «یونیدروا» درمورد استرداد
اموال فرهنگی مسروقه ،رای به بازگشت این آثار داده شد و آنها حدود یک هفته است که
در موزهی ملی ایران به نمایش درآمدهاند .به حتم قبل و چند سال بعد از انقالب اسالمی،
آثار تاریخی زیادی به طور غیرقانونی از کشور خارج شدند که با شناسایی آنها میتوان با
استفاده از قوانین و کنوانسیونهای مختلف دنیا رای نهایی برای بازگرداندن آنها به ایران
را گرفت .آثاری تاریخی مانند «الواح هخامنشی» که هنوز پروندهی آن در دادگاه امریکا باز
است و فقط یک رای مانده تا بازگشتش به ایران ،یا «س ِر سرباز هخامنشی» که سالهای
گذشته بحثهای بیشتری دربارهی احتمال بازگشت آنها به کشور مطرح میشد .اما
در حال حاضر محمدحسن طالبیان ،معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی و
گردشگری به ایسنا میگوید :در حال حاضر تنها پروندهی در دست بررسی از سوی ایران
«الواح هخامنشی» است که منتظر رای آخر آنها هستیم.
او دربارهی زمان برگزاری دادگاه برای گرفتن آخرین رای این پرونده توضیح میدهد :وزارت
امور خارجه کشور مسئول پیگیری دادگاه آخر است و میدانم که آنها این قضیه را پیگیری
میکنند ،اما هنوز نظر آخر دربارهی زمان برگزاری دادگاه الواح شیکاگو به میراث فرهنگی اعالم
نشده است .پیش از این محمدرضا کارگر ،مدیرکل اداره اموال منقول تاریخی اعالم کرده بود:
«فرآیند بازگرداندن الواح هخامنشی به روزهای پایانی خود نزدیک میشود ،روندی که برای
بازگشت این اشیاء طی شده غیرقابل بازگشت است و فقط یک رای دیگر تا ورود این اشیاء
تاریخی فاصله داریم .وی با بیان اینکه باقیمانده الواح هخامنشی در آینده نزدیک به کشورمان
تحویل داده میشود ،اضافه کرد :پیگیری و تالش برای بازگرداندن اشیاء تاریخی ایران که به
کشورهای دیگر قاچاق شده است ،جزء رسالتهای مهم سازمان میراث فرهنگی است ،اما نکته
اینجاست که با کشف این اشیاء ما میتوانیم فرآیند بازگرداندن را در پیش بگیریم.

سهمیه حج پس از  ۵سال افزایش مییابد

هشدار جدی برای «بازار تهران»
مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان
تهران از دستگاههای متولی میخواهد که
موقعیت قناتها در منطقه بازار تهران را بررسی
کنند و میگوید :این فرونشستها یک هشدار
است.
به گزارش ایسنا ،حدود  ۱۰روز پیش زمین در بازار
تهران دوبار فرونشست ،اتفاقی که پیش از این هم در
نقاط مختلف تهران رخ داده بود ،اما به نظر میرسد بازار
تهران به عنوان قلب تاریخی این کالن شهر در حال
هشدار دادن است و زمیناش دیگر توان نگهداری این
همه برج و پاساژ را ندارد .هشداری که ترسیمگر آیندهای
ناخوشایند نه تنها برای این بخش تاریخی تهران ،که
برای مردم این منطقه نیز هست و شاید هم بتوان
گفت «این اتفاق خود ،زلزلهای قبل از بروز زمینلرزهای
است که همه هشدا ِر آن را میدهند و با این وجود،
مجو ِز تخریب در بخشهای تاریخی تهران هر روز امضا
میشود».
رجبعلی خسروآبادی ،مدیرکل میراث فرهنگی استان

تهران میگوید :بروز این اتفاق–فرونشستهای متعدد
در بازار تهران -یک هشدار بود ،معتقدم باید متولیان
حوزهی شهری به خصوص سازمان آب و فاضالب و
محیطزیست وضعیت قناتهای منطقه در زیر بازار و
منطقهی تاریخی تهران را بررسی کنند .او ادامه میدهد:
احتمال بسته شدن قناتهای منطقهی ۱۲تهران بعد
از این همه گودبرداری و ساختوسازهای زیاد وجود
دارد .منطقهی بازار تهران در طول دستکم  ۱۰سال
گذشته ،بیش از پیش شاهد تخریبها ،گودبرداریها و
ساختوسازهای فراوان بوده است ،مهمترین نمونهی آن
سرای دلگشاست ،یا ساخت پاساژ مریم در داالن تاریخی
بازار و به جای حمامی که حدود  ۶سال پیش فرونشست
تا این پاساژ باال بیاید.
از سوی دیگر شهرداری منطقه در قدمی جدید و
درست در کنار دیوارههای بتونی ایستگاه مترو خط
 ۱۵خرداد ،اقدام به گودبرداری برای ایجاد زیرگذر کرده
است ،گودبرداری که هرچند هم اصولی باشد و بدون
هیچ آسیبی  -پیش از این عملیات گودبرداری مترو

آسیبهایی که نباید را به این بخش تاریخی تهران وارد
کرده است ،اما ابتداییترین کار یعنی استعالم از میراث
فرهنگی استان تهران را انجام نداده است.
تا امروز همهی اتفاقاتی که نباید ،رخ دادهاند؛ «شاید
آب ریخته را نتوان برگرداند ،اما میتوان دست کم از
ریخته شدن آبهای بیشتر» و وارد شدن آسیبهای
جدیتر به این محوطهی تاریخی جلوگیری کرد و این
کار نیازمند جدی شمردن هشدار مدیر کل میراث
فرهنگی استان تهران است .به گفت ه مهدی معمارزاده،
یکی از کارشناسان ارشد میراث فرهنگی ،به دنبال هر
گودبرداری در زیرزمین ،آبهای سطحی در اثر وجود
گودال حفر شده ،ناگهان افت پیدا کند و به ارتفاع
پایینتری برود .در ادامه ِ
خاک زیر این پیها باعث
میشود تا رطوبتی که باعث انسجام خاک است و وجود
آن باعث میشود تا به پیهای آهکی برسد ،از دست
میرود و طبیعتا وزن زیاد باعث فشار میشود و گاهی
به شکل فرونشستهای زمین مانند چند روز گذشته در
بازار تهران خود را نشان میدهد.

دولت عربستان سعودی اعالم کرد قصد دارد پس از پنج سال سهمی ه حضور
حجاج از کشورهای مختلف را افزایش دهد.
به گزارش ایسنا ،وزیر حج و عمره عربستان تائید کرد که با ارسال دعوتنامه به
همه کشورهای اسالمی از جمله ایران ،مشغول تدارک و برنامهریزی برای مناسک حج
امسال است .روزنامه الشرقاالوسط نیز به نقل از وزیر حج و عمره عربستان نوشت:
این دعوتنامهها به مقامات مرتبط با حج و زیارت کشورهای مختلف ارسال شده و
نه به وزارت امور خارجه کشورهای مسلمان .سلمان بن عبدالعزیز ،پادشاه عربستان
امسال با افزایش سهمیه حضور حجاج داخلی و خارجی در مناسک حج موافقت کرده
است .حجتاالسالم والمسلمین سیدعلی قاضیعسکر ،نماینده ولی فقیه در امور حج
و زیارت ایران نیز از دریافت دعوتنامه رسمی عربستان برای مناسک حج سال آینده
خبر داده و اعالم کرده مقدمات الزم برای شرکت در مذاکرات دو جانبه با مسؤوالن
حج عربستان فراهم میشود و جمهوری اسالمی ایران در روزهای آینده پاسخ این
دعوتنامه را ارسال خواهد کرد.

