خطر ریزش بنا در بازار تاریخی اراک

مدیر کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی
گفت :برنامه سه ساله برای ساماندهی وضعیت عمرانی و رفع خطر
از بخشهای خطرآفرین با شرح وظایف دستگاههای مرتبط و ذینفع
تعریف شده اســت ،اما این اداره کل محدودیت اعتبار دارد و باید
در این خصوص همکاری شود .سیدمحمد حسینی گفت :وضعیت
عمرانی بازار اراک خطرناک است و بارندگیهای اخیر و بارندگی که
در پیش داریم خطر ریزش بناها در این مجموعه را قوت میبخشد.
وی با اشاره به ریزش یکی از مغازههای کاروانسرای نوذری در مجموعه

بازار تاریخی اراک ،بیان کرد :امروز به درخواست این
اداره کل جلسهای در خصوص وضعیت عمرانی بازار
اراک در معاونت امور استانداری استان مرکزی برگزار
شد و وضعیت موجود مورد بررسی قرار گرفت .مدیر
کل میراث فرهنگی ،صنایع دســتی و گردشــگری
عنوان کرد :در این جلسه وظایف سازمانهای مرتبط با بازار اراک
مطرح و یادآوری شد که بتوانیم اقداماتی جهت جلوگیری از ریزش
بخشهایی از بازار انجام دهیم .حســینی با تاکید بر جدی بودن

گردشگری 13

مســئله بازار اراک بیان کرد :کسبه و ذینفعان باید از
اقدامات غیراصولی و غیرفنــی در خصوص وضعیت
عمرانی بازار اراک جلوگیــری کنند .به عنوان نمونه
ایزوگام غیر اصولی ســقف بازار سبب جمع شدن آب
ناشی از بارندگی و احتمال ریزش سقف میشود .وی
با اشاره به باال رفتن حجم تردد در ایام منتهی به پایان سال عنوان
کرد :جهت جلوگیری از وقوع حادثه تمامی دستگاهها باید همکاری
الزم را به عمل آورند.

میراثفرهنگی

وزیر دولت محیط زیستی
به دنبال گورگیری!
اظهارات وزیر صنعت،معدن و تجارت به نظر میرسد به ذائقه معدن کاوان
و سودجویان این حوزه خوش بیاید اما با واکنش تند فعاالن محیط زیست
همراه بود ،فعالینی که یادآور شدند این اظهارات پیش از این هم شنیده شده
و برخی مسئوالن معضالت حوزه خود را گردن گورخرها انداخته اند!

وزیر صنعت ،معدن و
تجارت:
محیط زیست به علت
عبور  4گورخر،
روی معدن منطقه
«بهرام گور» دست
گذاشته و اجازه کار
در آنجا را نمیدهد
آفتاب یزد -گروه گردشگری :گورخر ایرانی چند
سالی است که بهانه مسئوالن مختلف برای وضعیت
کار و معیشت در استان فارس شده است .این گونه
ارزشــمند که از جمله گونههای در معرض انقراض
است تنها در دو زیستگاه کشور باقی مانده و جمعیتی
زیر هزار عدد دارد .یکی از این زیستگاهها در منطقه
حفاظت شده بهرام گور در فارس قرار دارد که چشم
معدن کاوان به دنبال آن است.
بهانه به خاطر 4گورخر!

وزیر دولت روز گذشته گورخرها را عامل جلوگیری از
ایجاد یک معدن دانست .محمدرضا نعمتزاده ،وزیر
صنعت ،معدن و تجارت با بیان اینکه در هیچ جای
دنیااینگونهنیستکهفعالیتمعدنیبهخاطرحفاظت
از محیط زیست انجام نشود ،گفت« :محیط زیست به
علت عبور  4گورخر ،روی معدن منطقه «بهرام گور»
دست گذاشته و اجازه کار در آنجا را نمیدهد».
او دیروز در بیست و یکمین جلسه هیأت نمایندگان
اتاق گفت « :اعتقاد ما بر این است که در بخش معدن
میتوان بیشتر کار کرد اما متأسفانه در جاهایی که
معادنی وجود دارد و میتوان در آن سرمایهگذاری کرد
محیط زیست اجازه بهرهبرداری به ما نمیدهد .باید در
رهاســازی آب از ســد زاینده رود برای تأمین
آب کشــت پاییزه کشــاورزان اصفهــان امروز
خاتمه مییابد.
با توجــه به خاتمه دوره رهاســازی آب جهت
کشــت غالت کشاورزان شــرق ،رها سازی آب
از ســد زاینده رود از دیروز (بیســت و چهارم
بهمن) کاهش مییافت .در حال حاضر ذخیره
ســد زایندهرود حدود  ۲۰۰میلیون مترمکعب
اســت که از لحاظ تأمین آب شــرب شهرها و

حالی که از محیط زیست حفاظت میشود ،از معادن
نیز بهرهبرداری انجام شود».
نعمت زاده گفت« :یکی از معادن مهم آهن و مس در
منطقه بهرام گور واقع است که محیط زیست به علت
عبور  4گورخر به روی آن دست گذاشته و اجازه کار
در آنجا را به ما نمیدهد .طی نامهای به رئیس جمهور
نوشتهام که  30نقطه معدنی در کشور دست نخورده
باقی مانده که اگر مشکالت حل شود ،میتوان از این
منابع و معادن بهرهبرداری کرد».
این اظهارات که به نظر میرسد به ذائقه معدن کاوان
و ســودجویان این حوزه خوش بیاید با واکنش تند
فعاالن محیط زیست همراه بود ،فعالینی که یادآور
شــدند این اظهارات پیش از این هم شنیده شده و
برخی مســئوالن معضــات حوزه خــود را گردن
گورخرهاانداختهاند!
سخنانیکه قبال هم شنیدهبودند!

حســین صادق عابدین ،استاندار
فارس در دولت قبل نیز پیش از
اینمشکلبیکاریاستانراگردن
گورخرها انداختــه بود و گفته
بــود ۳۰۰ «:گورخر مصیبتی
بــرای مردم فارس شــده اند،
به محیط زیست اعالم کرده ایم
مــردم نــی ریــز حاضرند
هر کدام یکی از این گورخرها
را به خانه خود ببرد و از آن
به خوبی محافظت کنند تا

گونهای به شدت در خطر

ایــن گونه جانوری اما از جمله گونههای در معرض
انقراض کشور اســت که به حفاظت ویژه نیاز دارد.
کیوان هوشمند ،مدیر دیده بان محیط زیست و حیات
وحش ایران به آفتاب یزد میگوید« :اســم صحیح
این گونه ،گور آسیایی است که از مدتها پیش جز در
ایران وجود ندارد و به گور ایرانی شناخته میشود» .
او با اشاره به وسعت سابق این گونه در کشور میگوید:
«دشتهای مرکزی ایران زمانی زیستگاه این گونه
بوده و ما در تمام این مناطق گور داشته ایم».
هوشــمند حاال زیستگاه این گونه را تنها دو منطقه
اعالم میکند و میگوید« :جمعیت این گونه
به شــدت رو به کاهش است و اکنون
تنها در دو منطقه زیستکره توران
و منطقه حفاظت شده بهرام گور
این گونه وجود دارد».
او منطقه بهرام گور را مهمترین
زیســتگاه این گونــه میداند و
میگوید « :اکنون در منطقه توران

حدود 100عدد و درمنطقه حفاظت شده بهرام گور
حدود 700عدد از این گونــه وجود دارد .این گونه
تنوع ژنتیکی پایین دارد و به شدت در معرض انقراض
است».
خطرمعدنبرایگونهایارزشمند

هوشمند با اشاره به آسیب پذیر بودن گورخر میگوید:
« این گونه بسیار حساس اســت و برای زندگی به
عرصههای بزرگ نیازمند است».
او با اشاره به خطرات معدن میگوید» :حضور معدن
مستقیم آسیب نمیزند اما ســر و صدا و رفت آمد
امنیت منطقه را به خط میاندازد و گور خر به دلیل
عدم امنیت شروع به تغییر محل میکند».
هوشمند ادامه میدهد« :تغییر محل باعث میشود
گورها به منطقهای بروند که خطر خشکسالی ،تصادف
و شکار ،آنها را تهدید میکند».
معدنمهمترازمیراثطبیعی؟!

این فعال محیط زیست با اشــاره به این که احداث
این معدن در دولت گذشته نیز مطرح بوده ،میگوید:
«یک یا چند معدن آیا ارزش از بین رفتن یک گونه
ارزشمند را دارد؟ این گونه جزو میراث طبیعی کشور
ماســت .از لحاظ قانونی نیز اجــازه فعالیت در این
منطقهها با محیط زیست است».
حاالبایدمنتظرماندودیدبازهمدردولتمحیطزیست،
ارکان کابینــه بــرای دریافت مجوزهــای حضور
در منابع بکر طبیعی به معصومه ابتکار ،رییس سازمان
حفاظت محیط زیست فشار میآورند یا خیر؟ اتفاقی
که پیش از این نیز مسبوق به سابقه بوده است.

زایندهرود
دوباره خشک میشود

روســتاهای تحت پوشش مشکلی وجود ندارد.
همچنین در صورت ادامه بارشها طی یک ماه
آتی ،امید آن میرود که ادامه رهاسازی همزمان
با فرا رسیدن سال جدید با توجه به بارشها از
سر گرفته شود .قرار بر این بود که آب به مدت

آلودگی هوا در اروپا  ۲۷برابر کشندهتر از چین است

دکترمایگنگژو،ازمرکزکنترلوپیشگیریازامراضچیندرحینبررسیهایبیشترازوسعت
و ماهیت ذرات معلق در کشورهای اروپایی دریافت در حالیکه آلودگی هوا در بسیاری از شهرهای
چین به جز پکن و هنگکنگ در اصل از انتشار طبیعی ذرات معلق ناشی میشود اما مهدود
موجوددرلندنودیگرکشورهایاروپاییوآمریکایشمالیاغلبدرتسخیرذراتمعلقیاست
کهبهدلیلپدیدهصنعتیشدندرهوامنتشرمیشود.

همصدایی وزیر روحانی با استاندار احمدی نژاد
در مقصر دانستن گورخر ایرانی

شما اجازه بهره برداری از این معدن را صادر کنید و
جوانان نی ریزی از بیکاری نجات یابند .محیط زیست
اجــازه بهره برداری از معادن ســنگ آهن نی ریز را
به دلیل اینکه در جایی واقع شــده که محل زندگی
 ۳۰۰گورخــر اســت و منطقــه حفاظت شــده
به شمار میرود ،نمیدهد».
حاال اظهارات استاندار دوره قبل را اینبار وزیر دولتی
تکــرار میکند که شــعار دولت محیط زیســت را
یدکمیکشد.
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 ۲۲روز در اختیار کشاورزان شرق اصفهان باشد
و بر همین اساس از امروز خروجی سد زاینده رود
کاهش یابد.
همچنین پیش بینی میشود آب تا اواخر هفته
در شهر اصفهان جریان داشته باشد.

گردشگری

تبلیغگردشگریلیتوانی
باعکسهایجعلی

روزهایرایگان
بازدیدازموزهها
افزایشمییابد

مسعود نصرتی ،رئیس مجموع ه جهانی فرهنگی
تاریخی گلســتان براساس کاتالوگهای تهیه
شده توسط روابط عمومی کاخ گلستان و ارائه
آنها به گردشــگران ،میزان آمار بازدید از این
مجموع ه تاریخی در روز  ۲۱بهمن ماه را حدود
 ۶هزار نفر تخمین زد.
به گفت ه او در این روز ،رئیس جمهور مالدیو و
وزیر گردشگری و ورزش تایلند نیز از مجموعه
جهانی گلستان دیدن کردند.
از ســوی دیگر بــه گفت ه محمدرضــا کارگر،
سرپرست مجموع ه فرهنگی تاریخی سعدآباد
در روز  ۲۱بهمــن حدود  ۱۱هزار و  ۷۲۳نفر از
این مجموع ه تاریخی بازدید کردند .او نیز این
آمار را از اشخاصی که به دستور وی در ابتدای
ورودیهای این مجموعه با همین هدف مستقر
بودهاند ،اعالم کــرد« .کارگر» در این زمینه به
ایسنا میگوید :برای ارزیابی و به دست آوردن
این که رایگان بودن موزهها در برخی شــرایط
چهتاثیریمیتوانددرمیزانبازدیدهاداشتهباشدو
چه اتفاقی رخ میدهد ،تصمیم به شمارش تعداد
بازدیدکنندگان در مجموعه سعدآباد گرفتیم.
بهگفت هوی،دیگرموزههایزیرنظرسازمانمیراث
فرهنگی و گردشگری نیز هر کدام برنامهای برای
شمارش تعداد بازدیدکنندگان از موزههای خود
داشتهاند .او حتی تعداد آمار بازدیدکنندگان از
کل مجموعههای سعدآباد را ارقامی بیش از این
میداند و میگوید :با توجه به اینکه ســعدآباد
حــدود  ۱۵موزه و کاخ برای بازدید دارد اگر هر
بازدید کننده دستکم از  ۱۰موزه در مجموعه
بازدید کرده باشــد ،باید  ۱۱هزار و  700بازدید
کننده را در عدد  ۱۰ضرب کرد ،در این شرایط
آمــار دقیقتــری از بازدیدکنندگان مجموعه
سعدآباد به دست میآید .سرپرست مجموعه
سعدآباد توضیح میدهد :تعداد بازدیدکنندگان
از سعدآباد به این روش شمارش میشود ،چون
هر موزه از این مجموعه مانند دو موزه مستقل
از یکدیگر مشــابه موزه ملی ایران و موزه فرش
هســتند که اگر در یک روز یــک نفر از هر دو
موزه بازدید کند ،به طور جداگانه برای هرکدام
از موزهها شمارش میشوند .بنابراین این موزهها
هویتهای مســتقلی از یکدیگــر دارند .وی با
بیان اینکه بازدید از موزههای مختلف زیر نظر
ســازمان میراث فرهنگی و گردشگری بسیار
چشمگیر بوده به گونهای که در برخی از موزهها
تقریبا این حضور غیرقابل کنترل بیان شــده
است ،گفت :این میزان استقبال انگیزهی ادارهکل
موزههــا را بــرای افزایــش مــدت زمانهای
رایگانبودنموزههادرصورتموافقترئیسسازمان
میراثفرهنگیوگردشگریبیشترمیکند.

رئیس اداره گردشگری لیتوانی به دلیل استفاده
از عکسهــای جعلی در کمپین تبلیغاتی این
کشور به عنوان یک جاذبه توریستی از سمت
خود استعفا کرد.
به گزارش ایســنا به نقل از بیبیســی ،اداره
گردشــگری لیتوانــی اذعان کــرد برخی از
عکسهایی که در رســانههای اجتماعی برای
تبلیغ جاذبههای گردشگری این کشور منتشر
شده ،مربوط به کشورهایی دیگر نظیر فنالند
و اسلواکی است!
رئیس اداره گردشــگری با اعالم اینکه تصمیم
گرفته از ســمت خود کنارهگیری کند ،عنوان
کرد این تصاویر از کشورهای خارجی که تحت
عنوان "واقعیت زیباســت" به عنوان کمپین
تبلیغاتیصنعتگردشگریلیتوانیمنتشرشده
تنها برای انتقال احســاس بوده است ،ادعایی
کــه در فضای مجازی مایه تمســخر کاربران
شده است.
«سالیوس اسکورنلیس» ،نخست وزیر لیتوانی
نیز در واکنش به این اقدام اداره گردشگری به
شوخی تصویری از ساختمان کمیسیون اروپا در
بروکسل بلژیک به اشتراک گذاشت و نوشت:
ما نیز کارمان را در ساختمان جدید دولت در
لیتوانی آغاز کردیم .وی تنها چند ثانیه بعد نیز
در پیامی جداگانه قول داد این اقدام فریبکارانه
را پیگیری میکند.
این در حالی است که با استفاده از همین تصاویر
تبلیغات گردشگری ،این کشور بهعنوان «واقعا
زیبا» معرفی شده بود.
دپارتمان توریسم لیتوانی در روز جمعه تایید
کــرد از تصاویری برای تبلیغات کشــور خود
استفاده کردهاســت که متعلق به کشورهای
فنالند و اسلوواکی بودهاند.
با اســتفاده از این تصاویر کمپینی تبلیغی در
فیسبوک با عنوان «واقعا زیبا» در حمایت از
جاذبههای گردشگری این کشور به راه افتاده بود
و هم زمان در توییتر نیز از ماه اکتبر تالشهایی
برای جلب توجه به صنعت گردشــگری این
کشور ایجاد شده بود.
با حمایت این کمپین که  ۱۴۰هزار یورو (۱۴۹
هزار دالر آمریکا) صرف راهاندازیاش شده بود،
صدها تن در رســانههای اجتماعی جاذبههای
گردشگری لیتوانی را دنبال کردند.
دپارتمــان توریســم و آژانسهای رســانهای
داخلی که این کمپین تبلیغاتی را برای جذب
گردشگران به راه انداخته بودند از کار خود دفاع
کردند و گفتند کشورهای دیگر در این زمینه به
حد کافی موفقیت کسب کردهاند.
ماجــرا پس از آن لو رفت که ســاختمانی که
متعلق به اتحادیه اروپا بود به عنوان دفاتر جدید
دولت لیتوانی در این سایت معرفی شد.

مدیرکل میراث فرهنگی تهران مطرح کرد

تشکیلکمیتهرسیدگیبه
مدارس و مساجد تاریخی

آگهي مفقودي

كارت سبز خودرو تويوتا كمري گرند(  3000سي سي دنده اتومات )
به شماره پالك  283ص  -54ايران  54مدل  2006به رنگ
مشكي به شماره شاسي 6T1BF32K76X923969و به شماره
موتور  1MZ1878824متعلق به فاطمه نايب حسيني به شماره ملي
 4431395334مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.

مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران از تشکیل
کمیت ه رسیدگی به وضعیت مدرسهها و مسجدهای تاریخی
تهران خبــر داد و درباره چالش اصلی پرونــده بازار تهران،
توضیحهایی ارائه کرد .رجبعلی خســروآبادی با اشــاره به
بازدیدی که هفته گذشــته به همراه معاون حقوقی سازمان
میراث فرهنگی و گردشــگری از مدرسههای علمیه مروی و
شیخ عبدالحســین داشت ،به ایسنا گفت :با توجه به اینکه
بیشتر حوزههای علمیه در ساختمانهایی تاریخی هستند،
قرار شــد کمیتهای برای رســیدگی به وضعیت مدرسهها و
مسجدهای تاریخی تهران با حضور نمایندگانی از این اداره،
معاونت حقوقی سازمان و حوزههای علمیه تشکیل شود که
البته پیشنهاد شد از بخشهای اثرگذاری مانند شورای شهر
و شهرداری هم نمایندگانی حضور داشته باشند که امیدواریم
این اتفاق رخ دهد و آنها در این جریان با ما همراه شوند .وی
با بیان اینکه کمیته مدرسهها و مسجدهای تاریخی تهران
با مطالعاتی که خواهند داشت به راهکارهایی برای چگونگی
مرمت اصولی ،حفظ و احیاء باید دست یابند ،افزود :امیدواریم
ایــن کمیته کمک کند تخصصیتر و هماهنگتر بین حوزه
(علمیه) و میراث فرهنگی ،کارکردی برای حفظ بنای تاریخی
مدرسهها و مسجدها تعریف کنیم .خسروآبادی اضافه کرد:
طبیعتا انجام این امور به یکســری اعتبارات نیازمند است
که باید بخشی توسط دولت و بخشی هم از محل موقوفهها
تامین شــود .برای همین قرار شــد معاون حقوقی سازمان
میراث فرهنگی و گردشگری پیگیر این جریان باشد .در هر حال
بســیاری از این مدرســهها موقوفه هســتند که میتوانند
از این ظرفیت اســتفاده کنند .او در پاســخ به این سوال که
چگونه میتوان به همراهی شــهرداری در این جریان اعتماد
کرد ،وقتی در موضوع بازار تجربهی خوبی حاصل نشــده و
شــهرداری به جای همراهــی در تقابل قرار گرفته اســت،
اظهار کــرد :امیدواریم این همراهــی در موضوع مدارس و
مساجد تاریخی تهران رخ دهد.

