یادداشت های پراکنده

آن دو شیر!

پرویز ملک مرزبان
ایــن یه جفت شــیر را که
میبینم یاد خاطــرهای از
روزهای اول کارم در تلویزیون
ملی ایران میافتم ،قرار بود هر
کدام از بچههای فنی به یکی
از مراکز شهرستانها منتقل
شوند .قرعه مرکز اصفهان به
نام من افتاد ،بلیت هواپیما و خرج ســفر را همراه حکم انتقال
درون یک پاکت به دستم دادند و گفتند فردا خودت را به آقای
فالح رییس مرکز اصفهان معرفی کن ،فردا صبح سوار هواپیما
شدم و رفتم اصفهان سراغ آقای فالح و حکم ماموریتم را دادم
خدمتشان ،ایشان گفتند که تا یک هفته دیگر ماموریتشان در
اصفهان تمام میشود و برای ادامه تحصیل باید به تهران برگردند.
این آقای فالح همان مهندس فالح معاون فنی صداوسیمای بعداز
انقالب بودند ،گفتم محمود جان من باید چهکار کنم .اصال این
رادیو تلویزیون اصفهان کجاست؟ گفت هنوز ساخته نشده! فعال
یک فرستنده  10واتی برنامههای تهران را هرشب از ساعت 6
تا  12شب رله میکند و در  10کیلومتری خارج شهر قرار دارد
این هم سوئیچ ژیان سازمان که هرشب باید با آن به محل کارت
تنها! گفتم اوال که من گواهینامه
بروی .خودتی و خودت تنهای 
رانندگی ندارم .دوما از فرستنده سر درنمیآورم ،گفت :در عرض
ایــن یک هفته هم رانندگی یادت میدم هم تا حدودی با طرز
کار فرستنده آشنات میکنم .تنها چیزی که نظرم را جلب کرد
آن ژیان بود با آن آرم دوشیر در دو طرف در جلو.
مهندس فالح بعداز یک هفته سروکله زدن با من ماموریتش
دراصفهــان تمام و عازم تهران شــد ،من ماندم و یک ژیان بدون
گواهینامه و فرستندهای که در خارج از شهر که هر شب باید روشن
میکردم ،یک روز داشتم روزنامه محلی آنجا را میخواندم ،دیدم
گ . . .رییس راهنمایی و رانندگی اصفهان شد و
نوشته جناب سرهن 
از فردا کارشان را شروع میکنند ،نقشهای به فکرم رسید و فورا آن را
عملی کردم ،یک سبد گل بزرگ سفارش دادم و یک کارت زیبا که
رویشنوشتم..تلویزیونمرکزاصفهانملکمرزبان..ازیکیازدوستان
هم خواهش کردم که نقش راننده من را بازی کند و رفتیم به طرف
محل راهنمایی و رانندگی که کمی خارج شهر بود .وارد دفتر رییس
شدیم به اتفاق دوستم که سبد بزرگ گل را حمل میکرد منشی
سرهنگ که خانم ستوان جوانی بود ،گفت :بفرمایید .گفتم :از طرف
تلویزیون اصفهان آمدم .گفت :لطفا چند لحظه صبر کنید .وارد اتاق
رییس شد و پا را محکم کوبید به هم و گفت :قربان از تلویزیون برای
مصاحبه آمدند سرهنگ دستپاچه شد و گفت راهنمایی کنید .من
برخالفهمیشهلباسشیکومرتبیپوشیدهبودمبرعکسدوستم
کهمخصوصالباسسادهتریبهتنداشت،وارداتاقسرهنگشدیم.
سالم کردم و دستی به گرمی دادیم و به رانندهام اشاره کردم سبد گل
را بگذار و در ماشین منتظر باش .ضمنا ماشین را هم طوری پارک
کرده بودیم که آرم دوشیر از پنجره اتاق سرهنگ کامال به چشم
میخورد ،ضمن صحبت و تعارفات اولیه گفتم :جناب سرهنگ
چه خوب که آمدید اینجا و سر و سامانی به وضع اداره راهنمایی
و رانندگی میدهید .متاسفانه من به علت مشغله زیاد هنوز فرصت
نکردمگواهینامهبگیرم.
هنوز کالمم منعقد نشده بود که زنگ زد مسوول ثبتنام وارد
اتاق ش د و محکم پا کوبید .سرهنگ گفت :فورا از جناب مهندس
ثبتنامکنیدوفرداصبحدرامتحانآییننامهوبعدهمامتحانشهر
بدهند.سرهنگروکردبهمنوگفت:امردیگرینیست،باشرمندگی
گفتم برای عرض تبریک خدمت رسیدم .امیدوارم بتوانیم همکاری
خوبی داشته باشیم ،خداحافظی کردم و مدارکم را که از قبل آماده
بود در اختیار گذاشتم و به اتفاق دوستم زدیم بیرون .سرتان را درد
نیاورم ،فردای آن روز هم آییننامه قبول شدم هم شهر و هم اینکه
گواهینامهام را تا ظهر همان روز دریافت کردم .حاال هر وقت به آرم
دوشیر که به هم پشت کردهاند ،مینگرم با خودم میگویم که عجب
کاربردی داشتند .خدا مرا ببخشد این اولین و آخرین سوءاستفاده
من از این آرم بود.
تنظیف

مرتضوی را شهردار تهران کنید!

هومن جعفری -یعنی نوشتن طنز
امروز اصال کار آسانی نیست .آدم نمیداند
در مورد چه چیزی بنویســد که قبال در
موردش ننوشته باشد! همه سوژههای روز
شده حمله موشکی به سوریه .نه کسی
در مورد دالر چهارهزار و دویست تومانی
حرفی زده نه کسی در مورد وضعیت بازار طال صحبتی کرده ،نه
تلگرام را فیلتر کردهاند ،نه قاضی مرتضوی پیدا شده ،نه وضعیت
شهرداری تهران مشخص شده ،نه چیزی رخ داده که آدم بتواند
در موردش طنز بنویسد.
حاال که نمیتوانند ســعید مرتضوی را پیدا کنند ،به نظرم
بهترین گزینه برای شهرداری تهران همین آدم است .دستکم
اینکه دفعه بعد دخترهای زیر نه ســال خواستند یک حرکت
موزونی از خودشان نشان دهند ،کسی نمیتواند شهردار را پیدا
کند و برایش احضاریه بفرستد یا از او بازجویی کند .ضمن اینکه
آقای مرتضوی در مبارزه با فساد هم ظاهرا تجربه کافی دارد .به
نظرم بد نیست مسووالن یک تخفیفی یا تعویقی در مورد حکم
آقای مرتضوی قائل شوند و از او بخواهند برنامههایش برای اداره
شهر را اعالم کند.

روزنامه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
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7
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3
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روابط عمومی88731235 :
لیتوگرافی و چاپ :ایرانچاپ

1 3 8 @y
3 ahoo.com

مهمان امروز :چارلیچاپلین

سِ ر چارلز اسپنسر چاپلین معروف به چارلی چاپلین و چارلی ،یکی از مشهورترین بازیگران و کارگردانان
و همچنین آهنگساز برجست ه هالیوود و برنده جایزه اسکار است.چاپلین خود ادعا میکرد که در سال ۱۸۸۹
ت یعنی تنها چهار روز پیش از تولد هیتلر که چاپلین وی را در
در محلهای در جنوب لندن متولد شده اس 
دیکتاتور بزرگ مورد تمسخر قرار داد .اما سازمانهای اطالعاتی بریتانیا ،فرانسه و ایاالت متحده که درمورد
وی تحقیق کردهاند تاکنون به مدرک دقیقی مبنی بر مکان و زمان تولد وی دست نیافتهاند.والدین چاپلین
هر دو هنرمندانی در سالن بزرگ لندن بودند و هر دو بازیگر و آوازهخوان ،اما پیش از آنکه چاپلین سه ساله
شود از هم جدا شدند .مشهور است که نام مادر چاپلین هناست .چارلی آواز خواندن را از مادرش آموخت.
پدرش الکلی شد و کمتر با چارلی ارتباط داشت.چاپلین از سال  ۱۹۱۰تا  ۱۹۱۲بههمراه فرد کارنو سراسر
آمریکا را دوره و نمایش تئاتر اجرا میکرد .چاپلین در زمان همکاری با شرکت کارنو در آمریکا هماتاقی
استنلی لورل بود .استنلی به انگلیس بازگشت اما چاپلین در آمریکا ماند .در سال  ۱۹۱۳بازی چاپلین مورد
توجه یکی از فیلمسازان قرار گرفت و از آن پس با شرکت فیلمسازی کی استون همکاری کرد .وی نخستین
فیلم خود را با نام ساختن یک زندگی که فیلم کمدی بود در سال  ۱۹۱۴آغاز کرد .چاپلین در این شرکت
و با این فیلم بهسرعت به شهرت رسید .در سال  ۱۹۱۴با شرکت کی استون چاپلین سه فیلم بازی کرد
و به موفقیتهای چشمگیری رسید .دیکتاتور بزرگ نخستین فیلم کامال ناطق چاپلین بود که در اوضاع
نابسامان جهانی در دهه  40میالدی ،اثری ضدنازی بود .این فیلم در مورد دیکتاتوری اروپایی و در واقع
تاریخچه زندگی آدنوید هینکل ،دیکتاتور کشور خیالی تامانیا است که دست به کشتار یهودیها میزند و
اروپا را درگیر جنگ میکند .برخی این فیلم را نپسندیدند و برخی جنبه سیاسی آن را جدی و برخی آن
را به قدر کافی جدی نگرفتند .با این حال این فیلم از نظر تجاری محبوبیت فراوانی پیدا کرد و چاپلین را
همچنان به عنوان یک ستاره در اوج نگه داشت.
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شماره پيامك30008388 :

کافه سينما

«همین حــاال که صدای من
به گوش میلیونها نفر در سراسر
جهان میرســد ،هســتند افراد
بیگناهــی که زندانی شــد ه و
شکنجه میشــوند و میلیونها
مــرد و زن و کودکــی که از این
سیستم و وضعیت به ستوه آمده
و نا امید شــدهاند! به کسانی که
قادر به شنیدن صدای من هستند
میگویم ناامید نباشید ،نکبت و
بدبختی که ما را فرا گرفته حاصل
حرص و طمع کسانی است که از
پیشرفت انســان و جریان یافتن
انسانیت وحشت دارند اما بدانید
که این وضعیت گذراســت و این
نفرت بــه زودی به تاریخ خواهد
پیوست ،دیکتاتورها خواهند مرد
و قدرتی که از مردم گرفته بودند

بــه مردم باز خواهد گشــت ،آنها
میمیرند اما آزادی هرگز نخواهد
مرد».

سینما

نامه کانون کارگردانان سینماى ایران به رییسجمهور برای برداشتن موانع خروج جعفر پناهی؛

اکران «سه رخ» در کن بدون حضور کارگردان؟

گروه فرهنگ -حوادث ســال  88هنوز
قربانی میگیرد .به تاریخ ،هشــت سال از آن
سال پر فراز و نشیب گذشته اما هنوز اثراتش
در جنبههای مختلف سیاســی ،اجتماعی و
فرهنگی پیداســت .حوادث آن سالها باعث
شد عدهبسیاری مهاجرت کنند ،عدهای به
زندان بیفتند ،سه تن از مدیران کشور در حصر
باشند و تعدادی هنرمند نیز ممنوعالخروج یا
ممنوعالکار شوند.
در این بین سهم هنریها کم از سیاسیون
نیســت .محمدرضا شــجریان معروفترین
چهرهای اســت که سال  88و جنجالهایش
باعث شد تا به امروز نتواند در کشور کنسرتی
برگزار کند .دیگر صدایش از صداوسیما پخش
نشد و حتی بیماریاش هم نتوانست مدیران
و تصمیمگیران را بــرای بازگرداندن صدای
هنرمندی پر آوازه به مردم راضی کند.
در بین هنرمندان ،جعفر پناهی نیز هنوز
هزینه موضعگیریهایش در آن ســالها را
میدهد .او ســالهای ســال ممنوعالکار بود
و حکم ممنوعالخروجی هم داشــت .پناهی
امســال در جشــنواره کن با فیلم «سه رخ»
حضور دارد اما انگار قرار نیست هیچوقت پایش
به فرش قرمز مهمترین جشنواره سینمایی
جهان برسد.
  استمداد از حسن روحانی
زمانی که مشخص شــد فیلم پناهی در
جشنواره کن پذیرفته شده است ،رسانهها و
همکاران او به یاد حکم ممنوعالخروجیاش
افتادند .حکمی که اجــازه نمیدهد او برای
مراســم نمایش فیلمش به فرانســه برود .از
همین رو شــورای مرکزی کانون کارگردانان

سینمای ایران طی نامهای به حسن روحانی
درخواست دادند تا حکم پناهی لغو شود .آنها
در نامهشان نوشتند:
ریاستمحترمجمهورىاسالمیایران
جناب آقاى دکتر حسن روحانى
با سالم و احترام
با توجه به انتخاب فیلم ســینمایی «سه
رخ» ساخته آقای جعفر پناهى (عضو کانون
کارگردانان ســینماى ایران) در بخش اصلی
هفتاد و یکمین دوره از فســتیوال فیلم کن،
خواهشــمند است دســتور فرمایید با اتخاذ
ترتیبات الزم موانع خروج آقای پناهی از کشور
برطرف شود تا ایشان بتوانند در این رویداد مهم
جهانى شرکت کنند.
  جعفر پناهی :میخواســتند مرگ
سینماى مستقل ایران را با هر حیله و
تهدید جشن بگیرند
جعفر پناهی هیچگاه سکوت نکرده است.
هر وقت توانســته کار کــرده و آن زمان که
ممنوعالکار بوده با مصاحبه و نوشتن از شرایط
موجود نسبت به اتفاقات کشور موضعگیری
کرده اســت .او در تازهتریــن اظهارنظرش با
اشــاره به حصضور دو فیلم در جشنواره کن
امسال گفته است:
بیش از یک دهه است که از سوى نهادهاى
زمزمه مرگ سینماى هنرى ایران

وابســته،
شنیده مىشود .حتى وقتى سینماى ایران به
اسکار هم دست یافت ،کوتولههاى سینمایى
با عنوان مضحــک «البیگرى» در القاى آن
کوشــیدند .امســال براى اولین بار در تاریخ
سینماى ایران دو فیلم از دو فیلمساز ایرانى در
مسابقه اصلى کن حضور خواهد داشت.

بخش

این حضور ،خود به خود بیانگر آن اســت که
ســینماى ایران زنده و پویاست .مسلما این
امر به مذاق کســانى که میخواستند مرگ
سینماى مستقل ایران را با هر حیله و تهدید
جشــن بگیرند ،خوش نخواهد آمد .آشــکار
است که دنبال بهانهاى دیگر خواهند گشت.
بسیارى از کشورها آرزو داشتهاند و دارند که
فیلمى در یکى از ســه جشــنواره الف -کن،
ونیز و برلین -داشته باشند .امسال با حضور
فیلمسازان ایرانى در فستیوال برلین استارت
تداوم پویایى ســینماى ایران زده شــد اما با
جایزه نگرفتن فیلمها خواســتند این حضور
را کمرنــگ یا بىاهمیت جلوه دهند .اگر هم
جایزه مىگرفتند ،باز بهان ه دیگر مىیافتند یا
حربه قدیمى و نخنما شده «سیاهنمایى»،
به 
«سیاسى» و «ضد ایرانى» روى مىآوردند تا
عوامفریبى کنند .از دید این گروه «فیلم ایرانى»

عمق ميدان

موسیقی

یعنى فیلمى که در راســتاى اهداف فیلمى
خنثى و بىخاصیت باشد نه فیلمى که شرافت
هنرىاش را به پاى حکومت نریزد و سازندهاش
سر سپرده قدرت نشود .آنچه مسلم است این
است که بهانه و تهدیدها همچنان ادامه خواهد
ت ولى سینماى مستقل با راههاى تازهتر
داش 
و فیلمهاى خالقانهتر در جهت استقالل خود
خواهد کوشید ،امیدوارم در ونیز هم این روند
ادامه یابد .ما هم همانند تمام کشورهاى مهم
صاحب سینما ،از طریق همین فستیوالها به
بازار سینماى جهان دست یابیم.
و اما یک آرزوى شخصى :بزرگترین آرزویم
به عنوان یک فیلمساز این است که فیلمهایم در
ایران به نمایش درآید .حتى اگر در یک سینما،
حتی اگر در دورافتادهترین جا باشد.
 فیلمــی که حال انســان را خوب
میکند
بعد از انتخاب فیلم پناهی در بخش جایزه
اصلی جشــنواره کن ،تیــری فرمو دبیر این
جشنواره به تعریف و تمجید از تازهترین ساخته
او پرداخت و گفت«:این نخستین باری است که
جعفر پناهی وارد بخش اصلی مسابقهای کن
میشود .البته او پیشتر به بخشهای دیگر و از
جمله «نوعی نگاه» آمده بود .نام فیلم او «سه
رخ» است و فیلمی است که ما را به گردشی
در ایران امروز میبرد .یک فیلم خوب .در واقع
میتوان این فیلم را از آن گروه فیلمهایی دانست
که حال انسان را خوب میکنند.
پناهی ،خرس طالیی فســتیوال برلن را
برای «تاکسی تهران» برده بود .هنگامه پناهی
پخشکننده این فیلم است و ممنتو هم که در
گذشته کار خوبی روی فیلم پیشیناش انجام
داده بود ،آن را در فرانسه به نمایش در خواهد
آورد .ما پناهی را برای حضور در جشنواره فیلم
کن دعوت کردیم همچنین از مقامات فرانسوی
نیز تقاضا کردیم تا یک نام و دعوتنامه رسمی
برای وی صادر کننــد و برای مقامات ایرانی
بفرستند و امیدواریم پناهی بتواند در جشنواره
فیلم کن حاضر شود».
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  ردپای تو
آلبوم ردپای تو اثری به آهنگسازی مصطفی مومنیان و آواز
علی مومنیان است .این اثر شامل  11قطعه موسیقی کالسیک
ایرانی در فرمهای ساز و آواز ،تکنوازی ،تصنیف و چهارمضراب
است .اکثر قطعات فضایی آرام دارند .قطعه زرد ملیجه برداشتی
از اثر آشنای استاد ابوالحسن صبا بوده و قطعه آخر با نام یا موال
نیز بر اساس ملودی محلی که برای گوش همه ایرانیان آشناست
ساخته شده .مرتضی مومنیان ،علیرضا دریایی ،مهرداد عالمی و
مصطفی مومنیان در این آلبوم به نوازندگی پرداختهاند.
  من همان نایام
آلبوم من همان نایام اثری به آهنگسازی سیامک جهانگیری
و آواز مهدی امامی اســت .این اثر شــامل  12قطعه موسیقی
کالســیک ایرانی اســت که در همه آنها ساز نی به نوازندگی
ســیامک جهانگیری نقشی محوری را ایفا میکند .نی در این
آلبوم پابهپای آواز حرکت میکند و در برخی قطعات بیکالم
جای کالم را پر کرده و تفکرات آهنگساز را با زبان سوزناک خود
بیان میدارد .نبیل یوسف شریداری در این آلبوم به نوازندگی
بندیر و دف پرداخته است.
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زندگی در روستاهای بخش بوشکان شهرستان دشتستان بوشهر زیر تیغ محرومیت در حال
کمرنگ شدن است.
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فرانسيســكو خوزه دو گويا
نت ِس نقاش شهير در 30
لوسي 
مارس سال 1746م در دهكده
كوچكي در شــمال اسپانيا به
دنيا آمــد و دوران كودكي را در
همان جا گذراند .او از كودكي به
آموختن نقاشي پرداخت و استعداد فراواني از خود نشان داد .گويا
پس از شكستي كه در امتحان نقاشي خورده بود راهي ايتاليا شد
و پس از مطالعه آثار بزرگان نقاشي ،عمر خود را وقف اين هنر
کرد .او پس از تهيه و فروش اولين آثارش ،دامنه فعاليت خود را
گسترده كرد و نقاشيهاي بسياري كشيد .گويا پس از چندي
به عنوان نقاش دربارهاي سلطنتي انتخاب شد و شهرتي فراوان
يافت .فرانسيسكو با آنكه فوقالعاده صريح و واقعگر بود ،طبعي
رقيق و حساس داشت و حضور اين حساسيت در آثار او ،در آثار
هيچ يك از نقاشان قبلي وجود نداشته است .گويا ،تاثيري عظيم
بر نقاشي فرانسه گذاشت به طوري كه او را بزرگترين نقاش قرن
هجدهم و پيشرو نقاشان قرن نوزدهم به شمار آوردهاند .همچنين
گويا را آخرين استاد متقدم و اولين استاد مدرن ناميدهاند .ارزش
گويا در بين نقاشــان تاريخ از اين نظر است كه برخالف ساير
نقاشان كه هر كدام يك يا چند اثرجالب توجه در بين آثار خود
داشتهاند ،او مجموعهاي پرقيمت و نايابي به جاي گذاشته است
كه هر يك جداگانه معروفيت جهاني دارند .به عالوه ،گويا شايد
از نقاشان انگشتشماري است كه سبك قديم و جديد نقاشي
را خوب ميدانست .تابلوهاي از دوست او ،هوسها ،معجزه سن
آنتوان و تيرباران از جمله مشــهورترين آثار اوست .آثار گويا در
بســياري از گالريهاي اروپايي و آمريكايي و موزههاي جهان
به نمايش گذاشــته شده است .فرانسيسكو گويا تا پايان مرگ
دست از كار نكشيد تا اينكه سرانجام  16آوریل 1828م در 82
سالگي درگذشت.
جعبه سیاه

مرتضوی را خودش آزاد کرد!

محمدرضا ســتوده -روزگار است
دیگر ...باال و پایین دارد .گاهی عبدالمالک
ریگی را روی هوا پیدا میکنند ولی سعید
مرتضوی همین پاییــن روی زمین پیدا
نمیشــود .به راســتی چرا مرتضوی را
نمیشود پیدا کرد؟
آیا باید به قدرت پیدا کردن دستگاههای امنیتی ،اطالعاتی و
قضایی شک کنیم؟ من که غلط میکنم شک کنم و همزمان
به گور امواتم هم میخندم .شــما هم هر جور خودتان صالح
میدانید .شک مقدمهای است برای رسیدن به یقین .اگر شک
کنید یقین داشته باشید به یقین میرسید که نباید شک کنید
ولی من از همان اول به یقین میرسم و وقت خودم و «بچههای
ُمتقَن» باال را نمیگیرم!
بگذریم ...به راستی چرا مرتضوی پیدا نمیشود؟
آیا چون او خودش قبال مســوول گشتن و پیدا کردن بوده،
میداند که کجاها را میگردند و آنجاها قایم نمیشود؟!
آیا کسی جرات ندارد مرتضوی را بگیرد چون اگر او را بگیرد
بعد مرتضوی او را ول نمیکند؟
هر دلیلی که داشته باشد الحمدهلل که از نعمت آزادی برخوردار
است .هر قدر در این مملکت آزادی باشد دل آدم خوش میشود.
مرتضوی تالش صدساله مشروطهچیان و آزادیخواهان را به ثمر
نشاند و میوه کوشش آنها را که آزادی باشد چید .بیایید به جای
اینکه او را تخریب کنیم و فشار بیاوریم تا دستگیرش کنند ،به
او تبریک بگوییم که طعم آزادی را چشــید و فهمید که آزادی
یعنی چی!
سعیدجان ...من برای تو و همه مردم آرزوی آزادی میکنم و
امیدوارم در کنار خانوادهات شاد و پیروز و سربلند باشی.
به حرف این مردم گوش نده .آنها حسودند .آزاد باش .هرکاری
دلت میخواهد بکن فقط مراقب آزادی دیگران هم باش.
قربان تو
میراث فرهنگی

دهانههای سی و سه پل مسدود میشود

مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان
اصفهان میگوید :ایمنســازی پلهای تاریخی استان اصفهان
یک اصل مسلم است و باید پذیرفته شود ،چون جان مردم باید
حفظ شود بنابراین به زودی حفاظهای سی و سه پل با پایههای
فلزی نصب میشوند.
هر چند شهرداری اصفهان از حدود دو سال قبل نسبت به
حصارکشی دهانه پلهای تاریخی اصفهان به میراث فرهنگی
ی و سه پل در
هشــدار داده بود اما سقوط کودک دو ساله از س 
 ۲۰مهر سال گذشته ،این هشدار را آنقدر جدیتر کرد تا شورای
فنی میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی استان ،با برگزاری
جلســاتی در نهایت  ۳۰دی سال گذشته «شورای فنی میراث
فرهنگی استان اصفهان ،طرح نهایی نصب حفاظ روی دهانههای
سیو سه پل تاریخی را تصویب کرد».
بعد از گذشت حدود سه ماه از انتشار خبر تصویب نصب حفاظ
در دهانههای سی و سه پل ،اکنون فریدون اللهیاری ،مدیر کل
میراث فرهنگی استان اصفهان به ایسنا میگوید :ایمنسازی سی
و سه پل و پلهای تاریخی اصفهان ،از ضرورتهایی است که باید
برای حفظ جان مردم انجام شود .در واقع این یک اصل مسلم
است و باید پذیرفته شود.
وی با تاکید بر اینکه از نظر فنی تنها مرجعی که صالحیت دارد
در این مورد اظهار نظر کند ،شورای فنی میراث فرهنگی است ،این
شورا را شامل متخصصان حوزه میراث فرهنگی در داخل سازمان
و برخی از نخبگان و معتمدان صاحبنظری میداند که برحسب
ضرورت شورا دعوت میشوند.
او با اشــاره به انجام بررسیهای مورد نیاز برای مصالح قابل
استفاده در ایجاد حفاظها ،تاکید میکند :اعضای شورا در نهایت
به طرحی رسیدند که با استفاده از پایههای فلزی دقیق و ظریف
که در سیما و منظر تاثیر نداشته باشد و با حفاظهای کابلی بسته
شود ،این کار انجام شود .اجرایی شدن آن نیز تقریبا نهایی شده
است ،اما با توجه به حساسیتهای موجود یکسری هماهنگیهای
نهایی نیز باید در استان روی موضوع انجام شود تا در نهایت نمونه
کار انجام و پروژه آغاز شود.

