توریسم

نخستين همايش «فيلم توريسم» در ايران

نخستينهمايش«فيلم
توريسم» با هدف آشنايي
فعاالن عرصه گردشگري
و سينماي کشور با مفهوم
توريس��م به مدت دو روز،
در موزه ملي ايران برگزار
ميشود.
اي��ن همايش ش��امل
سخنراني علمي ،کارگاهها
و پنلهاي بحث و بررسي
خواه��د بود و ب��ا حضور
مس��ووالن و فعاالن حوزه
گردش��گري ،سينما و تلويزيون برگزار ميشود .در معرفي اين
همايش آمده است« :سمينار فيلم توريسم بر آن است تا فعاالن
عرصه گردشگري و سينماي کشور را با مفهوم فيلم توريسم به
شکل علمي و عملي آشنا کند و پنانسيلهاي موجود در ايران را
براي بهرهبرداري از رسانه فيلم جهت معرفي کشور و گردشگري
آن به جامعه جهاني تبيين و با ارجاع به نمونههاي موفق جهاني
چگونگي انجام چنين پروژههايي را تش��ريح كند .اين همايش
قصد دارد تکنيکهاي عملي اين دو حوزه را به عالقهمندان آن
آموزش دهد تا با به کارگيري آنها فيلمها و عکسهاي مناسبي
براي اش��تراکگذاري در شبکههاي اجتماعي بسازند و به اين
ترتيب در معرفي کار بر محور ايران و گردش��گري آن در اين
شبکهها مشارکت موثر داشته باشند».
س��مينار فيلم توريسم با حمايت سازمان ميراث فرهنگي،
صنايعدس��تي و گردشگري ،موزه ملي ايران و كانون سراسري
راهنمايان گردشگري 31 ،فروردين و يكم ارديبهشت به مدت
دو روز از ساعت 9صبح تا  6بعدازظهر ،در تاالر همايشهاي موزه
ملي ايران برگزار ميشود.

روزنامه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
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مهمان امروز :محمدعلي جمالزاده

داستاننويسي در ايران در مقايسه با جهان سابقه چنداني ندارد .عمر اين هنر به صد سال هم
نميرسد .هرچند در تاريخ ايران نوشتن به نظم سابقه طوالني دارد اما نوشتن نثر آنطور که بايد و
شايد مورد توجه قرار نگرفته است .از اين رو است که نام محمدعلي جمالزاده به عنوان پدر داستان
کوتاه ايران ،نامي ماندگار است .جمالزاده در سال  1270در شهر اصفهان متولد شد .او مدت کمي در
ايران سکونت داشت و بيشتر عمر خود را در اروپا گذراند .او ابتدا براي ادامه تحصيل به بيروت رفت
بعد از ان سر از برلين در آورد .در برلين عضو انجمن ميليون شد و به مبارزه با استعمار انگليس و
روس پرداخت .او نخستين کتابش را در  30سالگي و سال  1300به چاپ رساند .اولين کتاب او «يکي
بود يکي نبود» نام داشت و به عنوان نخستين کتاب داستان کوتاه ايراني شناخته ميشود .نميتوان
از نثر و زبان او انتظار چنداني داشت .اما جمالزاده به همراه هدايت و بزرگ علوي و چند نفر ديگر از
نويسندگان همعصرش شروعکننده جرياني بودند که اين روزها در ادبيات ما به ثمر نشسته است .او
در زمان حياتش کتابهاي تاريخ و ادبيات گنج شايان (چاپ برلين ۱۳۳۵ ،ه .ق ) .تاريخ روابط روس
با ايران (چاپ برلين ،چاپ تهران  )۱۳۷۲پندنامه سعدي يا گلستان نيکبختي ( )۱۳۱۷قصه قصهها
(از روي قصصالمعماي تنکابني )۱۳۲۱ ،بانگ ناي (داس��تانهاي مثنوي معنوي )۱۳۳۷ ،فرهنگ
لغات عوامانه ( )۱۳۴۱طريقه نويسندگي و داستانسرايي ( )۱۳۴۵سرگذشت حاجيباباي اصفهاني
( )۱۳۴۸اندک آشنايي با حافظ ( )۱۳۶۶و همچنين چندين داستان کوتاه را به رشته تحرير در آورد.
جمالزاده سر آخر در  106سالگي و شهر ژنو درگذشت .از ميان داستانهاي جمالزاده «کباب غاز»
براي بسياري از ايرانيان آشناست؛ داستاني که راهش را به کتابهاي درسي ايرانيان باز کرد .کباب
غاز روايت مهماني ناهار کارمند دولتي است که با دوستانش تعارف دارد و در عين حال براي پذيرايي
از دو گروه مهمان ،يک غاز تهيه کرده اس��ت .زبان طنز جمالزاده در داس��تان «کباب غاز» شيريني
دلچسبي دارد که در خاطر خوانندگانش مانده است.
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نشانی :میدان آرژانتین -بلوار بیهقی -خیابان دهم غربی
پالک  -10واحد 2
شماره پيامك30008388 :

 بخشي از داستان کباب غاز:
«ميگويند انس��ان حيواني است
گوش��تخوار ،ول��ي اي��ن مخلوقات
عجيب گويا استخوانخوار خلق شده
بودند .واقعا مثل اين بود که هرکدام
ي��ک معده يدکي ه��م همراه آورده
باش��ند .هيچ باورکردني نبود که سر
همي��ن ميز ،آقايان دو س��اعت تمام
کارد و چنگال بهدست ،با يک خروار
گوشت و پوست و بقوالت و حبوبات،
در کش��مکش و تالش بودهاند و ته
بشقابها را هم ليسيدهاند.
هر 12تن ،تمام و کمال و راست
و حس��ابي از سر نو مشغول خوردن
ش��دند و به چش��م خ��ود ديدم که
غاز گلگون��م ،لختلخ��ت و «قطعه
بع��د اخ��رى» طعمه اي��ن جماعت
کرکسصفت ش��ده و «کان لم يکن
ش��يئن مذکورا» در گورستان شکم
آقايان ناپديد گرديد».

ب شرعی 00 18
نیم ه ش 

مشهد
17

28

15

تقويم تاريخ

زنجان
20

10

روابط عمومی88731235 :
لیتوگرافی و چاپ :ایرانچاپ

1 3 8 3 @y a h o o . c o m

jahan

www.jahanesanat.ir

کافه کتاب

موزه

تنظیف

نامزد پرشانس انتخابات کنار کشيد!

هوم�ن جعفري -در مهمترين تحوالت
ميداني در جبهه انتخابات رياستجمهوري،
ي��ک اتف��اق محيرالعق��ول رخ داد و يکي از
نامزده��اي گردنکلف��ت ،مردمي ،محبوب،
کاربلد و بسيار پرشانس انتخابات ،از ادامه راه
کنار کش��يد تا ديگر رقباي جدي وي نفسي

به راحتي بکشند.
قدرتعلي حش��متيان در حالي کنار کشيد که رقباي بسيار
جدي و پاي کاري چون آراي باطله ،آراي مخدوش ،ميرسليم و
غرضي را دور و بر خود ميديد ضمن اينکه آراي محسن رضايي
هم سرجايش بود!
ب��ه اين ترتيب رقابت در قعر جدول ،بين آراي باطله ،آراي
مخدوش ،ميرسليم و غرضي ادامه دارد ضمن اينکه تحليلگران
اعتقاد دارند کواکبيان هم ش��انس خوبي براي پيوستن به اين
رقابت پرشور دارد به شرط تاييد صالحيت يا کنار نکشيدن!
پيشبيني :در روزهاي بعدي چند نامزد پرشانس قعر جدولي
ديگر هم کنار ميکشند تا در دوگانه رويايي پرشور ميرسليم و
غرض��ي ،براي نبرد آرماگدون وار قهرماني و نايبقهرماني قعر
جدول ،به مصاف هم بروند! چه مسابقهاي! چه رقابتي! چه رقباي
سرسخت و پرشوري! به نظر شما رقابت اين دو بزرگوار طولي
خواهد بود يا عرضي!
پيشخوان

تازههاي نشر ققنوس

  دزد -فومي نوري ناکامورا
در کت��اب دزد ،س��ارق
گمنام��ي که جيبب��ر تمام
عياري اس��ت ،ب��ه خاطر اين
مه��ارت اس��تادانه در ربودن
وس��ايل افراد خاص محکوم
به همکاري ميش��ود؛ آن هم
همکاري با «کيزاکي» يکي از
سردستههاي باندهاي مافيايي
و گانگس��تري که برنامههاي
کالن آنها دستکاري و دخالت
در سياست است .اين دزد راهي براي فرار ندارد ،نه از دست
کيزاکي و آدمهايش و نه از دست گذشته و خاطراتش با دو
نفر از دوس��تانش« :حتما همين ط��وره .من جيببر خوبي
نيس��تم .دوران دبيرس��تان کارم اساسا جنس بلند کردن از
مغازه بود .بعضي وقتها براي تفريح جيببري هم ميکردم.
مثل تو يا «ايشيکاوا» اين کاره نيستم .تو بلند ميکني ،ميدي
ب��ه اون ،اون هم کيف پول رو خالي ميکنه و بعد تو دوباره
ميذاريش توي جيب صاحبش .تازه اون فقط دو سوم سهم
ميبره .نميش��د فهميد که چه اتفاقي افتاده ،حتي اگه هم
کسي ميفهميد ،باز نميشد گزارش داد».
در داس��تان دزد ،روابط انساني بسار کم و محدودي تجربه
ميش��ود .وابستگيها و دلبستگيهايي براي شخصيت اصلي
داس��تان بهوجود ميآيد که سرنوش��ت او را رقم ميزند .او با
پسربچهاي دوست ميشود که همواره او را ياد خودش مياندازد.
تالش ميکند آينده پسرک را بهتر کند و همين دوستي بر آينده
خودش هم تاثير ميگذارد« :وقتي از مغازه بيرون آمدم ،ابرهاي
بزرگ و حجيم باالي سرم به حالت معلق در آمده بودند .احساس
کردم قطرههاي بيشمار باران مرا در خود خواهند پوشاند .ضربان
قلبم تندتر شد و انگشتانم را در جيبم باز و بسته کردم ».فومي
نوري ناکامورا نويسنده ژاپني ،در سال  2010جايزه ادبي ژاپن
را براي کتاب دزد دريافت کرد.
  مدار راسالسرطان
هن��ري ميل��ر يک��ي از
نويسندگان مطرح قرن بيستم
اس��ت .اين کتاب براي اولين
بار در سال  1934در پاريس
منتشر ميش��ود و نخستين
کتابي اس��ت که ميلر بعد از
س��فرش به اروپا مينويس��د.
کتابي که در ميان نخبگان و
نويسندگان بسياري تحسين
شد .هنري ميلر در اين کتاب
زندگي خودش را دستمايه قرار ميدهد و درباره آن مينويسد.
«ميلر» در آمريکا و در اوج فقر دس��ت به کارهاي مختلفي
ميزند .از جمله گورکني ،کارگري و از همه بيش��تر و مهم
تر خيابانگردي .مدار راسالسرطان ذهنيت نامه خود نوشته
هنري ميلر است.

  تولد آدلف هيتلر
پدرش آلويس هيتلر يک کارمند
مرفه گم��رک بود .وي در س��ومين
ازدواجش ب��ا دختر عمويش که 22
سال از او جوانتر بود ازدواج کرد که
حاصل اين ازدواج آدلف بود .صدراعظم
و رهبر آلمان نازي آينده دوران کودکي
خوشي را سپري کرد .پدرش مايل بود
او يک کارمند دولت شود اما آدلف به
نقاشي و معماري عالقه داشت .آدلف در تحصيالت بدترين نمرات
را ميگرفت و سرانجام تحصيل را رها کرد و در سن  16سالگي از
خانه پدري فرار کرد و به شهر وين رفت اما در سال  1909ميالدي
پس از دومين ناکامياش در امتحان ورودي مدرسه هنرهاي زيباي
وين ضربه سختي خورد .اين هنرمند ناکام به زودي ميراث پدري
را به تاراج ميدهد به طوري که ناگزير ميشود به اماکن مخصوص
بيخانمانها مراجعه کند .آدلف خانه بهدوش کينه طبقه بورژواترين
ش��هر جهان وين را به دل ميگيرد و آن را در اعماق قلبش حفظ
ميکند .در آگوست سال  1914ميالدي پس از آغاز جنگ جهاني
اول به طور داوطلبانه به ارتش باوير ميپيوندد .در جبهه جنگ تفاوت
طبقاتي و تحقيرهاي زندگي غيرنظامي را فراموش ميکند و به دليل
شجاعتش در خط اول جبهه توجه افسران را به خود جلب ميكند.
در آگوس��ت سال  1918ميالدي در حالي که سرجوخه بود مدال
شجاعت صليب آهني درجه يک را دريافت ميکند .سپس در جبهه
فالندر در روز  16اکتبر سال  1918ميالدي بر اثر گاز سمي مجروح
ميشودوهنگاميکهدربيمارستانبستريبودجنگخاتمهمييابد.
پس از خاتمه جنگ ،زندگي پرماجراي آدلف هيتلر آغاز ميشود.
در  24فوريه س��ال  1920ميالدي حزب ناسيونالسوسياليس��ت
کارگران آلمان که مخفف ح��روف اول آن به زبان آلماني «نازي»
است را تاسيس ميکند و از سوي پيروان حزبش لقب فوهرر (رهبر)
را ميگيرد .از آن پس هيتلر با سخنرانيها و اعمال خشونت اعضاي
حزبش مخالفان را مرعوب کرده و سرانجام در سال  1933ميالدي
صدراعظم آلمان ميشود .اين سرآغاز يک دوران سياه براي تاريخ
جهان است که حتي با خاتمه جنگ جهاني دوم که باني آن هيتلر
بود نيز عواقب آن تا سالهاي سال گريبان بشريت را رها نكرد .به
اين ترتيب روز  20آوريل سال  1889ميالدي آدلف هيتلر متولد
ميشود .در اين روز مردي متولد ميشود که با ايجاد جنگ جهاني
دوم موجب ويراني آلمان ،اروپا و بخشهاي ديگري از جهان شده و
ميليونها نفر را به کام مرگ ميکشاند.
گردشگري

توسعه پايدار ،عنوان سال ايکوموس ايران؛

ضرر انسان براي بناهاي تاريخي
بيشتر از ابر و باد است

واکنش رسمي به ادعای بنياد مستضعفان مبنی بر مالکیت کاخ های نیاوران و سعد آباد؛

تنها متولي ،ميراث فرهنگي است

يک هفته پس از انتش��ار خبره��ا درباره
تالشهاي بنياد مستضعفان براي گرفتن حق
مالکيت دو مجموعه فرهنگي تاريخي نياوران
و سعدآباد و واکنشهاي اوليه بنياد مستضعفان
نسبت به اين قضيه ،سازمان ميراث فرهنگي و
گردشگري در بيانيهاي با امضاي مديرکل روابط
عمومي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري،
موضع خود را نسبت به اين قضيه اعالم کرد.
در اين بيانيه که با عنوان «بيانيه سازمان
ميراثفرهنگي ،صنايعدس��تي و گردشگري
در پاس��خ به بنياد مستضعفان» نوشته شده،
آمده اس��ت« :کاخهاي نياوران و سعدآباد که
بهجامانده از دوره قاجار و پهلوي است ،متعلق
به وزارت دربار بوده و هزينه س��اخت و ايجاد
باغ و ساختمانهاي آن از منابع ملي پرداخت
شده اس��ت .اين اموال بههيچوجه متعلق به
خان��دان پهلوي نب��وده و ازاي��نرو ،به دولت
جمهوري اسالمي ايران بهنمايندگي سازمان
تخصصي متولي ميراثفرهنگي ،صنايعدستي
و گردشگري تعلق دارد.
در  13اسفند  1357زماني که حضرت امام
خميني قدس سره الشريف ،در فرماني اختيار
اموال منقول و غيرمنقول خاندان پهلوي را به
شوراي انقالب واگذار کردند ،شوراي انقالب نيز
بالفاصله بهموجب اليحه قانوني در تاريخ 23
فروردين  1359کا خهاي سعدآباد و نياوران را
براي ايجاد موزه به وزارت فرهنگ سابق واگذار
کرد چراکه سند اين امالک بهنام وزارت دربار
سابق ،اداره بيوتات سلطنتي صادر شده بود و
از آن تاريخ نيز اي��ن کاخها در اختيار وزارت
فرهنگ وقت بوده اس��ت و بعد از آن هم اين
سازمان بهعنوان جانشين قانوني آن وزارتخانه
اقدام کرده است.
پيش از اين نيز بنياد مستضعفان در جلسات
مشترک در اين خصوص توجيه و مجاب شده
است ،اما عليرغم همه توافقات ،اقدام به طرح
دعوي در محاکم کرده است.
هرچند اين سازمان تمام اقدامات حقوقي
الزم را ب��راي حل موض��وع و حفظ اين ابنيه
تاريخي ارزش��مند که در فهرس��ت آثار ملي
ايران نيز بهثبت رس��يده ،انجام داده است که
پيشبيني ميشود بهزودي منتج به نتايجي
ش��ود که متضمن منافع ملي کشور در حوزه
فرهنگي باشد.

آنچه مسلم است سازمان ميراثفرهنگي،
صنايعدس��تي و گردش��گري بهنمايندگي از
دولت جمهوري اس�لامي اي��ران تنها متولي
قانوني حفاظ��ت و صيانت از ميراثفرهنگي
کشور است که در وظيفهاش حفظ و نگهداري،
معرفي و بهرهبرداري فرهنگي و موزهاي از اين
مجموعهها گنجانده شده است .اين دو مجموعه
تاريخي فرهنگي در پهنه سبز شهر تهران که
تنفسگاه شهري نيز محسوب ميشود ،بخشي
جداييناپذير از هويت دوران معاصر معماري و
شهري تهران است و سازمان ميراثفرهنگي،
صنايعدستي و گردشگري وظيفه خود ميداند
که از منظر حقوقي و قانوني تمام تالش خود را
براي حفاظت و صيانت از آن بهکار گيرد».
با انتشار نخس��تين مطالب در اين زمينه
نخست محمدحسن طالبيان ،معاون ميراث
فرهنگي نسبت به اين قضيه با تاکيد بر اينکه
«مالکيتسازمانميراثفرهنگي،صنايعدستي
و گردشگري بر کاخموزههاي سعدآباد و نياوران
قانوني است» ،اظهار کرده بود« :کاخموزههاي
س��عدآباد و نياوران در دوران پهلوي به وزارت
دربار تعلق داشته و با هزينه بيتالمال احداث
شده است ،بنابراين جزو اموال خاندان پهلوي
بهحساب نميآيد و جزو بيتالمال است و به
استناد فرمان حضرت امام خميني(ره) مورخ
 ۱۳اسفندماه  ،۵۷مالکيت اين دو کاخ بر عهده
دولت است.
پس از انتش��ار صحبته��اي طالبيان بار
ديگ��ر بنياد مس��تضعفان در واکنش به اين
قضيه اطالعيهاي را منتش��ر و به نقل از غفور
پاکنهاد -معاونت امور حقوقي ،توسعه مديريت
و مناب��ع – اعالم ک��رد« :موض��وع مالکيت
کاخه��اي نياوران و س��عدآباد در قوه قضاييه
(هيات رسيدگي به پروندههاي موضوع اصل
« »۴۹قانون اساس��ي) مطرح رسيدگي است
و بنياد مس��تضعفان انقالب اسالمي کماکان
خود را موظف به اجراي احکام قطعي محاکم
قضايي ميداند».
باانتشاراينبيانيهازسويبنيادمستضعفان،
بيش از  ۴۲۰نفر از فعاالن معماري و شهرسازي
در بياني��هاي رس��مي ک��ه اش��خاصي چون
سيدمحمد بهشتي ،محمدحسن طالبيان و
ايرج کالنتري آن را تاييد کردهاند ،اعتقاد خود
را اين طور بيان کردند« :اين پرس��ش وجود

دارد که بنياد مستضعفان چه مزيتي بر سازمان
ميراث فرهنگي در مالکيت و بهرهبرداري از اين
دو کاخموزه دارد؟ آيا برنامههايي براي تبديل
کاربري يا اس��تفادههاي تج��اري وجود دارد
معتقديم ،حتي اگر سند اين دو محوطه از ازل
به نام بنياد مستضعفان ميبود ،منطقا بايد آنها
را به سازمان ميراث فرهنگي کشور هبه ميکرد
تا خود را از عقوبت عدم نگهداري شايسته از
ميراث مهم کشور برهاند».
  قوهقضايي�ه فصلالخط�اب اي�ن
موضوع است
حاال و در تازهترين واکنش مدير مجموعه
فرهنگ��ي و تاريخ��ي کاخ ني��اوران مالکيت
کاخهاي نياوران و سعدآباد را با مردم ميداند.
سيدرحمتاهلل رئوفحنان در گفتوگو با ايلنا،
درب��اره ادعاي مالکيت بنياد مس��تضعفان بر
کاخهاي سعدآباد و نياوران و صدور راي به نفع
اين بنياد در دادگاه بدوي گفت« :بنا ،اموال و
آثار حقوق بيتالمال و متعلق به مردم است،
به همين دليل اين موضوع بايد در قوهقضاييه
پيگيري شود .کاخهاي سعدآباد و نياوران متعلق
به فرد نيست و دولت بايد در واکنش به ادعاي
بنياد مستضعفان تصميمگيري کند».
او ب��ا تاکيد بر اينکه اي��ن دو کاخ متعلق
به خاندان پهل��وي نبودهاند که حاال به بنياد
مستضعفان برسند ،گفت« :در دوران پهلوي
اي��ن ملک متعلق به خان��دان پهلوي و ملک
ش��خصي آنها نبوده اس��ت .وزارتي به عنوان
«وزارت دربار» وجود داشته که اين وزارتخانه

از دولت و بيتالمال براي نگهداري و خريداري
اموال اين کاخها حقوق دريافت ميکرده است.
اموال اين کاخها به اين دليل که در آن زمان
از حقوق دولت و بيتالمال خريداري ميشده،
اکنون نيز متعلق به مردم ايران است».
رئوف اضافه کرد« :سازمان ميراث فرهنگي
تابع تصميم اتخاذ ش��ده از طرف قوه قضاييه
خواه��د بود .قوه قضايي��ه فصلالخطاب اين
موضوع است و هر چه حکم دهد ،براي سازمان
الزماالجراست».
او ادامه داد« :س��ازمان مي��راث فرهنگي
وظيف��هاي عام در جامع��ه دارد .اگر در ملک
ش��خصي فردي نيز اثر تاريخي وجود داشته
باشد س��ازمان درباره نحوه نگهداري آن نظر
کارشناسي ميدهد و به کسي اجازه تخريب
آث��ار تاريخ��ي را نميدهد .ام��وال منقول و
غيرمنقول تفاوتي از اين نظر براي س��ازمان
ميراث فرهنگي ندارد».
ي
رئوف با بيان اينکه س��ازمان پيشداور 
درباره تخريب يا صدمه به کاخهاي نياوران
و س��عدآباد در ص��ورت واگ��ذاري به بنياد
مس��تضعفان ندارد ول��ي وظايف خود را در
اين راستا به درستي انجام خواهد داد ،اضافه
کرد« :اين ملک اگر در تملک سازماني غير
از بنياد نيز باش��د ،س��ازمان به حکم قانون
موظف اس��ت که درباره نح��وه نگهداري و
بهرهبرداري آن نظر کارشناسي دهد و از آن
مراقبت کند».
او در پايان گفت« :سازمان در صورت راي
ب��ه تملک بنياد خود را موظف به همکاري با
اين بنياد به منظور نگهداري و حفاظت از اين
کاخها ميداند .وظايف دستگاه ميراث فرهنگي
به مالکيت مربوط نميشود».

فوتبال
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جشن قهرماني سرخپوشان كامل شد

ميراث فرهنگی

مرمت اساسي مانع از ريزش پلهاي تاريخي آذربايجان غربي در سيل اخير شد
مديرکل ميراث فرهنگي ،صنايعدستي و
گردشگري آذربايجان غربي گفت :با مرمتهاي
اساسي صورت گرفته در سال گذشته بر روي
برخ��ي پلهاي تاريخي اس��تان ،اين پلها از
آسيب جدي در سيل اخير در امان ماندند.
جليل جب��اري در جمع خبرنگاران افزود:
بارندگيها و سيالبهاي دو سال اخير باعث
فرسايش و تخريب بخشهايي از پل تاريخي

باراندوز شده بود و با توجه به اينکه پيشبيني
ميکرديم بر اثر بروز ش��رايط جوي نامساعد،
خط��رات جديتري متوجه آن ش��ود ،طرح
آس��يب شناسي و مرمت اين پل در سال 95
انجام شد .او اضافه کرد :فاز اول عمليات مرمت
که شامل جاده دسترسي پل ،آمادهسازي بستر
خاکبرداري شده ،استحکامبخشي و پيسازي
با ضريب اطمينان باال بود در اين پل با دقت

رييس موسسه ايکوموس ايران گفت :ايکوموس ايران با توجه به
نامگذاري سازمان جهاني گردشگري با عنوان «گردشگري ،توسعه
پايدار» ،عنوان «توسعه پايدار» را براي سال ايکوموس ايران انتخاب
کرد .مهدي حجت با بيان اينکه موضوعات ساالنه ايکوموس جهاني
نالملليانتخابميشوند،عموما
کهتوسطشوراياجراييايکوموسبي 
ناظر بر مسايلي است که در اروپا رخ ميدهد ،گفت :اين انتخابها
براساس دغدغههايي که در اروپا و نسبت به مسايل مربوط به ميراث
فرهنگي و حفاظت و با سوژههايي که ساالنه اعالم ميشوند انتخاب
ميشوند،هرچندبسيارياززمينههايمطرحشدهبيشازآنچهجنبه
بينالمللي داشته باشند ،مسايل مبتال به در اروپاست .او ادامه داد:
براين اساس در ايکوموس ايران تصميم گرفتيم عالوهبر در نظر گرفتن
موضوع سال ايکوموس جهاني ،در ايران نيز سال خود را که بين دو
عيد نوروز است براساس موضوعي که ناظر بر مسايل و مشکالت
بناها و محوطهها در ايران و به عنوان مساله نخست ماست ،در نظر
بگيريم و آن را به طور موازي همانطور که در صحنههاي بينالمللي
مطرح است ،تعريف و تعقيب و برنامهريزي کنيم .بنيانگذار سازمان
ميراث فرهنگي موضوع انتخابشده امسال ايکوموس ايران را بحث
«توريسم» بيان کرد و افزود :ايکوموس ايران نيز گرفتار اين مطلب
اس��ت بنابراين با سياستها ،برنامهها و روشها ،نياز است به دقت
به اين موضوع توجه کنيم چون ممکن است در کنار برخي فوايد
مضرات زيادي نيز داشته باشد بنابراين بايد به آن توجه شود .او با بيان
«توريسم پايدار» را
اينکه ايکوموس ايران قرار است در عمد دو لغت
ِ
ترجمه نکند ،افزود :اعتقاد ندارم که کلمه گردشگري کامال معادل با
آن چيزي است که هدف از ديدن آثار مطرح ميشود .وقتي به محضر
آثار ميرسيم و در حقيقت از آنها کسب فيض ميکنيم ،اين با لغت
گردشگري کردن به زبان فارسي تناسب زيادي ندارد.
حج��ت مفه��وم کلم��ه گردش��گر و توريس��م را ب��ا کلمات
مع��ادل اي��ن مفه��وم در انگليس��ي مانن��د « »tour»، «tripيا
« »travel agencyداراي معاني مختلفي با يکديگر دانست.
اوباتاکيدبروجودارکانمختلفدرتوريسم,بيانکرد:آنچهتوسط
گردشگران مورد مالقات قرار ميگيرد ،کساني که آن چيز را مالقات
ميکنند يا نحوه انجام اين مالقات ،نتايجي هستند که اين مالقات به
بارميآوردوهمگياينمواردموردبحثهستند.بنابرايناگربخواهيم
اين مساله را به دقت باز کنيم بايد هر کدام را مورد توجه قرار دهيم ،به
خصوص زمانيکه درباره «پايداري» حرف به ميان ميآيد.
حجت در ادامه در توضيح مفهوم پايداري نيز اظهار کرد :برخي
از عواملي که امروز به خصوص در حوزه معماري و ميراث فرهنگي
مطرح است ،بيشتر پايداري در مقابل عوامل فيزيکي است .يعني «ابر
و باد و فلک» چطور ميتوانند به آثار تاريخي ضرر بزنند؛ براساس
تحقيقات ميراث بينالملل ،از اين طريق کمترين آسيبها به آثار
وارد ميشود .او با بيان اينکه کمترين ميزان ضرر به بناهاي تاريخي
از طريق عوامل فيزيکي است ،افزود :بيشترين ميزان ضرر از طريق
انسان به بناهاي تاريخي وارد ميشود بنابراين مخاطرات انساني بسيار
بيشتربهبناهاواردميشوند،حتيدرکشوريمانندانگليسکهبسيار
مراقب آثار تاريخي خود است اما براساس آمار ،ميزان آسيبهاي وارد
شده از طريق انسانها بسيار بيشتر از ميزان صدمات طبيعي است
که به آثار تاريخي وارد ميشوند.

بسيار زياد به انجام رسيد.
جباري گفت :پلهاي تاريخي پنجچشمه
و قلعهجوقماکو نيز در بارشهاي قابل توجه
هفتههاي اخير و سيالب جاري شده ،آسيب
نديدند که اين امر نيز به علت مرمت و بازسازي
اين پلها در سال گذشته بوده است.
مديرکل ميراث فرهنگي ،صنايعدستي و
گردش��گري آذربايجان غربي در خصوص پل

ميرزارسولمياندوآب گفت :با توجه به در خطر
بودن اين پل ،طرح مطالعه و استحکامبخشي
آن در ش��وراي فني تصويب ش��ده و اجرايي
ميشود .جباري افزود :طرح مرمت و استحکام
پل ميمند نقده نيز با پيشرفت  80درصدي به
انجام رسيده و ادامه پروژه که شامل نماسازي
و اجراي س��نگفرش اس��ت ،در سالجاري
انجام مي شود.

پرسپوليس جشن قهرمانياش را با شكست چهار بر صفر پديده برگزار
كرد .تيم برانكو كه از هفته قبل قهرمانياش مسجل شده بود در هفته
بيستوهشتم توانست با چهار گل تيم مشهدي را شكست دهد.در اين
بازي كمال كاميابينيا (دقيقه ،)50علي عليپور (دقيقه ،)68مهدي طارمي
(دقيقه)70وفرشاداحم دزاده(دقيقه)90موفقبهگلزنيشدند.پرسپوليس
در طول بازي تيم برتر زمين بود و توانست در پايان با نتيجهاي خوب بازي
را به سود خود تمام كند .تماشاگران پرسپوليس كه براي برگزاري جشن
قهرمانياستاديومآزاديراپركردهبودند،بعدازهشتسالپشتيبانيازتيم
محبوبشاندوبارهطعمقهرمانيليگراچشيدند.جامقهرمانيدرپاياناين
ديدار به تيم پرسپوليس اهدا شد تا آنان به 10قهرماني در ادوار ليگهاي
فوتبالايرانبرسند.پرسپوليسدرفصلجاريبهدنبالركوردشكنياست.
در صورت تداوم پيروزيهاي تيم برانكو ،پرسپوليس فصل 95-96ميتواند
ركورد امتيازگيري در ليگ برتر را بشكند .تيم برانكو همزمان براي بازي
مهم آسيايي در برابر تيم الهالل عربستان مهيا ميشود؛ بازي كه سرنوشت
اين تيم را در فصل جاري باشگاههاي آسيا تعيين ميكند.

