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ضرغامی در واکنش به حفاری های غیرمجاز:
 کسی حق ندارد جایی را بکند و بگوید 

که از دادستانی یا اطالعات آمده ام
وزیــر میراث فرهنگی از تمام مدیران وزارتخانه خود خواســت در 
مقابل تهدیدهای مدیریتی خود که گاهی ممکن اســت از سوی 
دستگاه های دیگر متحمل شــوند محکم بایستند. به گزارش  مهر، 
عزت اهلل ضرغامی، دیروز در چهارمین نشست سراسری افق تحول 
با محوریت صنایع دستی و هنرهای سنتی خطاب به مدیران خود 
گفت: هیچ بنی بشــری در هیچ جایگاه و مسئولیتی حق ندارد در 

مأموریت های شما دخالت کند. 
وی ادامه داد: اکتشاف، شناســایی، حفاری اقدام و استخراج باید 
براساس ضوابط دقیق میراث فرهنگی و توسط کارشناسان و با مجوز 
ما انجام شود. کسی حق ندارد جایی را بکند و بگوید که از دادستانی 
یا اطالعات آمده ام. برخی رفته اند جایی را حفاری کردند و مدیرکل 
ما در جریان نیســت. ضرغامی گفت: اگر جایی احساس می کنید 
مأموریت جدی شما زیر ســؤال می رود و دستگاه دیگری به خاطر 
قدرتی که دارد مدیریت شما را تهدید می کند حتما محکم بایستید 
و به ما اطالع دهید و برخورد قاطع کنید چه بســا وقتی این کار را 
انجام می دهید عذرخواهی می کنند و مسئله حل می شود. برخی 
از اوقات نمی دانند که وقتــی می خواهند جایی را مثال برای دفینه 
بکنند باید ما مجوز بدهیم. وقتی توضیح می دهیم قانع می شوند و 
انگیزه باطل ندارند. ضرغامی همچنین در توضیح این صحبت ها، در 
صفحه مجازی خود نوشت: هرگونه حفاری به منظور استخراج اشیا 
و دفینه های تاریخی بدون مجوز و نظارت وزارت میراث فرهنگی 
ممنوع و خالف قانون است. هیچ استثنایی هم بین نهادهای دولتی 
و حاکمیتی وجود ندارد. این موضوع را به همکارانم در نشست افق 
تحول تفهیم کردم. در این نشســت به برخی موارد دیگر هم اشاره 
کردم. به مسئولیت ها به عنوان پروژه نگاه کنید و برای آن برنامه ها 
و کنترل پروژه داشته باشید. نگاه اداری به مسئولیت های مدیریتی 
خطای راهبردی است. شجاعت تصمیم گیری در زمان را هرگز از 
دستور کار خود خارج نکنید. فرصت ها به سرعت می گذرد و وقتی 
برای جبران نیست. از هیچ اقدام مثبتی در جلب رضایت کارکنان 

غافل نشوید انگیزه آنان شرط موفقیت شماست. 
برای جهاد تبیین برنامه داشته باشید هم برای مردم و افکار عمومی 
و هم برای افراد خاص و رســانه ها وزارتخانه ما به همان اندازه که 
پاسخگوست باید پرسشگر هم باشد با کسی تعارف نکنید. مردمی 
بودن صرفا یک توصیه اخالقی نیست بلکه ضرورت اجتناب ناپذیر 
مدیریتی اســت. ارتباط با مردم و حضور شــخصی در حوزه های 
مأموریتی مؤثرترین ابــزار برای دریافت بازخوردهاســت. الزمه 
مدیریت جهادی، اجتهاد مدیریتی است. در غیراین صورت تالش ها 

بی فایده است.
حوزه مأموریتی ما به شــدت نیازمند ایده پردازی اســت. نخبگان 
و صاحبان ایــده را دریابید و تکریم شــان کنید. اجــازه دخالت 
دستگاه های غیرمسئول اصحاب قدرت و ضرورت را در حوزه های 
مأموریتی خود ندهید و  اقدامات ماندگار و الگوســاز را در اولویت 
تخصیص اعتبار و توجه قرار دهید.  گردشگری شهری و دانش آموزی 
و دانشجویی به دلیل ارزانی و دامنه گسترده و فرهنگسازی آن باید 
با همکاری دســتگاه های ذیربط در اولویت توجه باشد،تفاهمنامه 
با ســازمان اوقاف، فراجا، کمیته امداد و بنیاد مســکن زمینه های 

ارزشمندی را برای همکاری ایجاد  کرده است.

خبر روز

زندگــی در اصفهان به اعتقــاد محلی ها بــه جریان 
زاینده رود وابســته  اســت و حاال که بیش از 2دهه از 
خشکسالی در بزرگ ترین و پرآب ترین رودخانه فالت 
مرکزی می گذرد جاری شدن آن به مهم ترین مطالبه  
اصفهانی ها تبدیل شــده؛ مطالبه ای که هر چند وقت 
یک بار مطرح می شود و این بار و همزمان با سفر 2روزه 
رئیس جمهوری به اصفهان )چهارشنبه و پنجشنبه( از 
سوی شهروندان، فعاالن محیط زیست و مسئوالن بار 

دیگر در اولویت قرار گرفته.

زاینده رود چرا خشک شد؟
به گــزارش همشــهری، زاینده رود بــا ۳۶۰کیلومتر 
طول از اســتان های چهارمحال و بختیاری،   اصفهان 
و شهرســتان های کوهرنگ، فارســان، بن، ســامان، 
چادگان، لنجان، اصفهان، فالورجان، خمینی شــهر و 
مبارکه عبور می کند و در نهایت به تاالب گاوخونی در 
۱۴۰کیلومتری اصفهان و ۳۰کیلومتری ورزنه سرازیر 
می شود. روند خشکی زاینده رود از اوایل دهه۷۰ آغاز 
شــد. این رود با بهره برداری از فاز نخست انتقال آب از 
زاینده رود به یزد در اسفند۷8، شدت گرفت و از سال8۶ 
به طور کامل جریان دائمی خود را از دســت داد یعنی 
۳سال قبل از ثبت در فهرســت میراث طبیعی؛ ثبتی 
که نتوانســت هیچ کمکی به حفظ و احیای این رود از 
دست رفته بکند. عالوه بر خشکسالی، توسعه کشاورزی 
و صنایع فوالدی در اقلیم خشــک، اجرای طرح های 
انتقال آب در باالدست و افزایش جمعیت در این منطقه 
به دلیل وجود صنایع را می تــوان مهم ترین عوامل از 

دست رفتن این جاذبه توریستی اصفهان دانست.

طومار شیخ بهایی، بدون کارکرد
جریان آب ایــن زاینده رود در مطلوب ترین شــرایط 
۱.2کیلومترمکعب در ســال یا ۳8مترمکعب در ثانیه 
اســت؛ جریانی که البته در 2دهه گذشته قطع شده. 
آخرین آمار منتشر شده نشان می دهد حجم آب پشت 
ســد زاینده رود به ۳۵۷میلیون مترمکعب رسیده که 
معادل 2۹درصد از حجم سد اســت و نسبت به سال 
گذشته 2۰درصد کاهش داشته. همین کاهش مداوم 

هم موجب شده اســت شــهروندان اصفهانی و حتی 
کشاورزان شــرق و غرب اصفهان که معیشت شان به 
این رود وابسته اســت در موارد بسیار معدودی شاهد 
جاری شــدن رودخانه باشند. در ســال زراعی جاری 
بعد از 2ســال دریچه های ســد زاینده رود چندبار در 
مقاطع کوتاه مدت برای کشت و زرع در شرق اصفهان و 
آبیاری باغ هاي غرب اصفهان باز شد که البته نتوانست 
پاسخگوی خسارت کشاورزان باشد. این در حالی است 
که رودخانه زاینده رود به دلیل قرارگیری در منطقه ای 
خشک با اقلیم ناپایدار تقسیم نامه )نظم و نسق( ویژه ای 
داشته است. آخرین تقسیم نامه زاینده رود طومار شیخ 
بهایی است که براساس آن آب زاینده رود از ۷۵روز بعد 
از نوروز تا آخر آبان )۱۶۰روز( تقسیم  می شد و پس از 
آن در فصول سرد ســال، رودخانه آزاد بود. طی 2دهه 
گذشته و با توجه به شرایط پیش آمده این طومار عمال 

کارکرد خود را از دست داده است.

اختالف کشاورزان و وزارت نیرو 
طبق مصوبات شــورای عالــی آب ۷۴.۳درصد آورد 
طبیعی زاینده رود و همچنین آب منتقل شده با تونل 
کوهرنگ۱ســهم کشــاورزان و حقابه محیط زیستی 

رودخانه و تاالب گاوخونی اســت و 2۵.۷درصد آورد 
زاینــده رود، آورد تونــل دوم کوهرنــگ2 به اضافــه 
چشمه لنگان و خدنگستان ســهم وزارت نیرو و دولت 
حق توزیع، فروش و بهره برداری از آن را به هر طریقی 
که بخواهد، دارد. با وجود این مصوبــه اما وزارت نیرو 
بخش زیادی از حقابه کشاورزان را بدون موافقت آنها 
برداشــت و برای مصرف صنعت، خدمات، شهری، آب 
آشامیدنی و انتقال استفاده می کند و مهم ترین چالش 
زاینده رود در سال های گذشــته همین اختالف بین 

کشاورزان و وزارت نیروست.
 

چه موضوعاتی در ســفر رئیس جمهوری پیگیری 
می شود؟

 مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اصفهان با بیان اینکه 
فرونشست در نتیجه خشکسالی و خشکی زاینده رود 
یکی از مهم ترین مباحث مطرح درباره این استان است 
به همشــهری می گوید: اصفهان رتبه اول کشور را در 
زمینه فرونشست دارد و تنها شهری است که فرونشست 

در آن از دشت ها به مناطق مسکونی رسیده.
 حسن ساسانی با تاکید بر اینکه جلوگیری از فرونشست 
اهمیت بســیاری دارد، می افزاید: تنها راه جلوگیری 

از فرونشســت تقویت آبخوان ها و جاری بودن آب در 
زاینده رود و از این رو، یکی از مطالبات مطرح در سفر 
امروز رئیس جمهوری تامین اعتبار برای پروژه های در 
دست اجرا و تسهیل گری درباره پروژه های تصویب شده 

در گذشته برای تخصیص منابع آبی است. 
 وی با بیان اینکه افزایش تامین منابع و کاهش مصارف 
در حوضه زاینده رود راهکار مناســبی برای کمک به 
جاری شدن آب در این رودخانه است، می گوید: رعایت 
انضباط در برداشت باالدست و پایین دست، جلوگیری 
از برداشــت های غیرمجاز و رعایت مصوبه های وزارت 
نیرو مهم ترین مطالبه شهروندان و مسئوالن اصفهان 
است و امیدواریم سفر رئیس جمهوری در این باره برای 

اصفهان پربرکت باشد.

        
از اواخر دهه۷۰ با قطع شدن جریان اصلی زاینده رود 
اصفهان درگیر معضل فرونشست شــده. فعال شدن 
کانون های ریزگــرد، آلودگی هوا، آســیب به میراث 
فرهنگی به دلیل خشکسالی و باز و بسته شدن رودخانه 
از دیگر مشکالتی است که خشــکی زاینده رود برای 

اصفهان به بار آورده است.

بهدنبالراهکاریبرایزندهکردنزندهرود
رئیس جمهوری امروز مهمان اصفهانی هاست و موضوع احیای زاینده رود مورد بررسی قرار می گیرد

عکس خبر

شهر ملی سفال 

شهرستان شهرضا در استان اصفهان با ۳۰کارگاه فعال سفالگری 
یکی از مراکز تولید سفال در کشور است. ۷۰درصد از خاک 

زمین های شهرضا برای ساخت سفال مناسب است و به همین 
دلیل این شهرستان سال گذشته موفق شد عنوان »شهر ملی 

سفال« را به خود اختصاص دهد. سفال این شهر سابقه ۷۰۰ساله 
دارد که از دوران صفویه آغاز شده و تولید آن از خاک رس و خاک 

سفیدپخت»گل سنگ« انجام می شود. سفالگری یکی از 
کهن ترین هنرهای بشری است و ایرانیان نخستین قومی بودند که 

این هنر را ابداع و از ظروف سفالی استفاده کردند. منبع: مهر

اصفهان

عدد خبر

 1200 مدرسه نا ایمن 
در خوزستان 

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خوزستان 
گفت: در خوزستان ۵۷۰۰مدرســه وجود دارد که 
از این تعداد حدود ۱2۰۰تا ۱۳۰۰ مدرســه ناایمن 
هستند و باید تخریب، بازسازی یا مقاوم سازی  شوند. 
به گزارش فارس، علی قربانی بــا تأکید بر اینکه در 
تقسیم بندی صورت گرفته یک بخش مدارس باید 
تخریب و یک بخش مقاوم ســازی شوند، بیان کرد: 
ســازه هایی که در مدارس وجود دارند در شــرایط 
عادی مشکلی ندارند و تمام نگرانی ما مربوط به زمانی 
است که زلزله ای شــدید رخ بدهد. وی عنوان کرد: 
در زلزله هایی که در چند سال گذشته رخ داد هیچ 
مدرسه ای چه در کشــور و چه در استان فرو ریزش 
نداشت و مدارسی هم که ترک برداشت، تعمیر شد 
تا دانش آموزان به خطر نیفتند. قربانی با بیان اینکه 
در چند سال گذشــته یکی دو مورد دستور تخلیه 
مدارس صادر شده اســت، افزود: چنانچه به صورت 
موردی اتفاق خاصــی در مدرســه ای به وجود آید 
تصمیم به تخلیه یا رفع مشــکل می  کنیم. مسعود 
حمیدی نژاد، مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان 
هم در این باره گفت: سازمان نوسازی مدارس به طور 
مستمر ساختمان های آموزشــی را بررسی و به ما 
گزارش می دهد. چنانچه ســاختمانی به مرحله ای 
رسیده باشــد که ایمنی آن مورد تأیید نباشد قطعاً 
آن ساختمان را تخلیه و اجازه استفاده از آن توسط 

دانش آموزان داده نمی شود. 

خبر کوتاه 

بیرجنــد  انقــاب  و  دادســتان عمومــی 
گفــت: مشــکل ۳۰واحــد تولیدی خراســان 
جنوبی طی ســال گذشــته با همکاری همه 
دســتگاه ها رفــع شــده اســت. بــه گــزارش 
ایســنا، حجت االسام علی نســایی گفت: 
حمایــت از تولیــد بــه ایــن معناســت کــه 
تســهیات مربوط به بیت المال بــه افرادی 
داده شــود کــه می خواهنــد واحــد تولیــدی 
راه انــدازی کنند تا هــم ارزش پــول ملی باال 

رود و هم اشتغال زایی شود.

 ۳۰
 واحد 

خراسان جنوبی

رئیــس ســازمان بســیج کشــاورزی ســپاه 
قدس گیــان با اشــاره به بــازه زمانــی طرح 
زراعت چوب حاج قاســم ســلیمانی گفت: 
این طــرح از ســال گذشــته آغــاز و از 5هزار 
هکتار هدف گذاری شــده تاکنــون یک هزار 
هکتــار زیرکشــت رفتــه اســت و مابقــی در 
آینــده ای نزدیــک زیرکشــت مــی رود. بــه 
گزارش فــارس، مرتضــی مرادی گفــت: در 
استان گیان یک میلیون مترمکعب چوب 

زراعی تولید می شود.

  ۱۰۰۰
هکتار

گیالن

خوزستان

رئیس ســازمان جهادکشــاورزی مازندران 
با اشاره به افزایش ســطح کشت مکانیزه 
در اســتان گفــت: ۱۳۸هــزار هکتــار از 
مــزارع زیرکشــت مکانیــزه رفته اســت. به 
گزارش مهــر، حســن عنایتــی اســتفاده از 
فنــاوری نویــن را در عرصــه کشــاورزی الزم 
دانســت و گفــت: امســال ســطح کشــت 
مکانیزه افزایــش یافت و ۱۳۳هــزار هکتار 
از عرصه هــا بــا ۱۸۷بانــک نشــا زیرکشــت 

مکانیزه برنج رفته است.

۱۳8
هزار
مازندران

ابوالفضل ابوترابی
نماینده نجف آباد، تیران و کرون 

مطالبه نمایندگان مجلس شورای 
اسامی از رئیس جمهوری در سفر 
بــه اصفهــان جــاری شــدن آب در 

زاینده رود است.

مهدی طغیانی
نماینده اصفهان 

اگــر در گذشــته مشــکل مــا بحث 
کشــاورزی بود، امروز به سکونت 
در اصفهان و فروریختن خانه های 

مردم رسیده است.

عبدالوهاب سهل آبادی
رئیس خانه صمت   ایران  

 نبــود زاینــده رود، چالش هــای 
غیرقابــل توصیفــی را بــرای مــردم 
و تاریــخ و تمــدن شــهر اصفهــان 

به وجود آورده است.

اکبر قاضی فرد
استاد دانشگاه اصفهان 

اگــر بخواهیــم اصفهانــی وجــود 
داشته باشد، تنها راه نگهداشت و 
حفاظت از آن جاری شدن دائمی 

آب زاینده رود است.

صر
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ی/ ی
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مش
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عزت اهلل ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
چندی پیش از برنامه ایــن وزارتخانه برای همــراه کردن حفاران 
غیرمجاز در حفظ آثار تاریخی خبر داد و قرار است ماه آینده برنامه 
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی درخصوص خرید 

آثار تاریخی از حفاران غیرمجاز اعالم و ابالغ شود.
ماجرای خرید آثار تاریخی و اشــیای باســتانی در اختیار مردم از 
مدت ها پیش مطرح بود و حتی براســاس قوانین موجود در کشور 
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف شده است 
که اشیای باستانی در اختیار مردم را از آنها خریداری کند. براساس 
قوانین موجــود وزارت میراث فرهنگی موظف بــود در قبال آثار و 
اشیای باستانی زرین و سیمین در اختیار مردم و آن دسته از اشیایی 
که به طور اتفاقی از داخل زمین بیرون آمده اند به قیمت روز براساس 

وزن اثر به دارنده آن پول یا طال و نقره پرداخت کند.
این قانون اما سال هاست که اجرا نمی شود و اصلی ترین دلیل آن هم 
نبود اعتبار و بودجه در این وزارتخانه برای خرید آثار به دست آمده از 

حفاری های غیرتعمدی است.
حاال براســاس اظهارات وزیر میراث فرهنگی قرار اســت حفاران 
غیرمجاز و قاچاقچیان آثار باســتانی نیز با اهــداف وزارت میراث 

فرهنگی در حفاظت و صیانت از آثار تاریخی کشور همراه شوند.

برهمین اساس است که سردار حسن مهری، فرمانده یگان حفاظت 
میراث فرهنگی کشور چندی پیش در اظهاراتی از تهیه دستورالعمل 
تخصیص حق الکشف به نیروهای انتظامی و مردم که در کشف آثار 

تاریخی و باستانی همکاری کنند خبر داد.
این اظهارنظر اما با نگرانی برخی کارشناسان و باستان شناسان نیز 
همراه شد و سیامک سرلک، باستان شناس پیشکسوت و معاون سابق 
پژوهشکده باستان شناسی کشور اعالم کرد: این دستورالعمل تبعات 
ناگواري در پی خواهد داشــت و حاصل آن تعدی، تجاوز و تخریب 

بیشتر در محوطه های باستانی خواهد بود.

نگرانی از پرداخت حق کشف
این باستان شناس در یادداشتی که در خبرگزاری ایسنا منتشر کرد، 
نوشت: »برخی کارشناســان حوزه میراث بر این باورند که مسئله 
پرداخت حق کشف آثار تاریخی و فرهنگی به مردم و افراد حقیقی، 
اوال محدود است به »کشف اتفاقی«، دوما منحصر است به آثاری که 
به طور »اتفاقی« در »امالک و اراضی خصوصی افراد« یافت می شود، 
سوما منوط است به »تأیید کارشناس میراث مبنی بر اتفاقی بودن 
کشف اثر« و چهارم اینکه وزارت میراث از منظر قانونی از ظرفیت ها، 
توان و ابزارهای بازدارنده برای »مدیریت موضوع« برخوردار است. 
در عین حال، هم منتقدان و هم مخاطبان آنان )کارشناســان زبده 
شاغل در حوزه معاونت میراث فرهنگی( در چند نکته متفق القول 
بودند. نخست اینکه اعالم خبری این موضوع در سطح عمومی و در 
شرایط فعلی، یک اقدام غیرمسئوالنه است و دوم اینکه چنانچه به هر 

دلیل وزارت میراث فرهنگی نتواند طرح پرداخت حق کشف به مردم 
را مدیریت کند، بی تردید تبعات ناگواری را در پی خواهد داشت و 
حاصل آن تعدی، تجاوز و تخریب محوطه های باستانی خواهد بود.«
نگرانی سیامک ســرلک البته با توجه به ارزیابی های پیشین یگان 
حفاظت میراث فرهنگی و اذعان کارشناســان میراث فرهنگی که 
در هر نقطه از کشــور فقر و بیکاری و محرومیت رواج داشت میزان 
دســتبرد به آثار تاریخی و حفاری غیرمجاز و تخریب محوطه های 
باستانی نیز افزایش معنادار داشته اســت، کامال قابل درک است. 
نگرانی آن است که مردم با توجه به خبر اعالم شده از سوی وزارت 
میراث فرهنگی اقدام به انجام کاوش هــای غیرمجاز در زمین های 
شخصی و حاشیه محوطه های باستانی کنند و پس از آن آثار به دست 
آمده از حفاری های غیرمجاز خود را زیر پوشش شخم زدن زمین های 
کشــاورزی در حریم محوطه های باســتانی یا انجــام پروژه های 
عمرانی در خانه های خود نظیر شهرهای واقع شده در حریم اصلی 
محوطه های باستانی شــبیه به آنچه در شهر شوش رواج داشت، به 
ادارات میراث فرهنگی و وزارت میراث فرهنگی ارائه و حق الکشف 

خود را دریافت کنند.
به همین دلیل نگرانی باستان شناســان از آن است که با اعالم این 
خبر کاوش های غیرمجــاز در محوطه های باســتانی افزایش یابد 
که نتیجه آن تخریب الیه های باســتانی دارای ارزش های مطالعه 
باستان شناختی است و محوطه های باستانی کشور ارزش مطالعاتی 
خود را از دست داده و به ابزاری برای سوداگری در موضوع تجارت 

اشیای تاریخی و باستانی تبدیل شوند.
کشاورزانی که در فعالیت های واقعی کشاورزی در زمین های خود 
به طور اتفاقی به اشیای تاریخی برخورد کرده اند و یا افرادی که به طور 
اتفاقی به اشیای تاریخی دست یافته اند، همگی از مدت ها قبل این 
نگرانی را داشتند که درصورت مراجعه به وزارت میراث فرهنگی و 
ارائه آثار در اختیار خود با برخوردهای قهرآمیز مواجه شوند و به جای 
قدردانی از اقدامشان به زندان بروند و با فشارهایی همچون از کجا 
آورده ای و باقی اشیا را کجا پنهان کرده ای مواجه شوند. ناظران بازار 
زیرزمینی آثار تاریخی اما به همشهری گفته اند که فعاالن این بازار 
تکلیف شان روشن است. آنها به تجارت سیاه خود ادامه می دهند و 
هرگز برای فروش آثار در اختیار خود آن هم با قیمت کارشناسی و 
کارشناسی دقیق باستان شناسی اثر برای تحویل اشیاي در اختیار 

به وزارت میراث فرهنگی مراجعه نخواهند کرد.
وزارت میــراث فرهنگی امــا همچنان تــالش دارد تا بــا تدوین 
دستورالعمل پرداخت حق الکشــف به مردم برای در اختیار گرفتن 
آثار تاریخی سرگردان در کشور گامی در مسیر جلوگیری از خروج 
آثار باستانی ایران و حفظ اشــیای باستانی در داخل کشور بردارند. 
اقدامی که به زعم کارشناسان و باستان شناسان چندان نتیجه بخش 
نخواهد بود و بیم تخریب محوطه های باستانی و هجوم برای حفاری 
غیرمجاز در این محوطه ها را افزایش خواهد داد. در سوی دیگر اما 
ناظران و فعاالن بازار زیرزمینی اشــیای تاریخی معتقدند که اقدام 
دولت در خرید اشیای باستانی در اختیار مردم گام مهمی در کاستن 
از ترس دارندگان اشیای باستانی از برخوردهای امنیتی با آنها و اقدام 
مهمی در جلوگیری از خروج اشیای تاریخی از کشور و حفظ آنها در 

موزه های داخل ایران است.

 باستان شناس ها نسبت به افزایش حفاری غیرمجاز  با ابالغ پرداخت حق کشف   هشدار دادند و 
ناظران بازار زیرزمینی اشیای تاریخی به استقبال خرید آثار باستانی در اختیار مردم رفتند

خیز وزارت میراث  برای خرید اشیای باستانی در اختیار مردم

محمد باریکانیگزارش
دبیر گروه زیست بوم

 روایت جذاب 2 گردشگر آلمانی
 از ایران و ایرانی ها

2 گردشــگر آلمانی که ایران را برای گشــت و گــذار با دوچرخه 
انتخاب کرده اند، در سفر خود از استان کرمانشاه نیز دیدن کردند و 
از فراوانی جاذبه های طبیعی، تاریخی و فرهنگی کشورمان  گفتند 

و معتقد بودند در کنار تمام این جاذبه ها ایران کشوری امن است.
به گزارش همشــهری آنالین، »مالنی« ۳۳ ســاله که تحصیالتش 
مدیریت اقتصاد سالمت است، با »دنیل« که او نیز تکنولوژی ساختمان 
و بهره وری انرژی در دانشگاه خوانده است و اکنون فروشگاه آنالین در 
آلمان راه اندازی کرده اند در ارتباط با شروع جهانگردی شان گفت: در 
سال 2۰۱۹ سفر با دوچرخه را با »دنیل« شروع کردیم و تا کنون به 
۱۹ کشور شامل آلمان، هلند، بلژیک، لوکزانبورگ، فرانسه، مراکش، 
اتریش، ایتالیا، اسلوونی، کرواسی، بوسنی، مونته نگرو، آلبانی، مقدونیه، 

بلغارستان، ترکیه، گرجستان، ارمنستان و ایران سفر کرده ایم.
این گردشگر آلمانی افزود: ما قبل از شیوع کرونا سفر خود را آغاز کردیم. 
ابتدا اروپا را گشتیم و آخرین کشوری که سفر کردیم مراکش بود که 
کووید- ۱۹ شروع شد و ما مجبور شدیم که به آلمان برگردیم. بعد از 
کرونا ما دوباره سفر خود را از مسیر دیگری شروع کردیم و به کشورهای 
اتریش، ایتالیا، بالکان، ترکیه، گرجستان و ارمنستان سفر کردیم و االن 

هم در ایران هستیم که نوزدهمین کشوری است که سفر می کنیم.
وی با بیان اینکه برای اولین بار است از ایران دیدن می کنند، گفت: 
من ایران را خیلی دوست دارم. قبل از اینکه به ایران بیایم یک مقدار 
مضطرب بودم چون نمی دانستم که مردم چطور با من برخورد خواهند 
کرد؛ آیا خوب است؟ آیا برای من به عنوان یک مسافر سخت خواهد 
بود؟ ولی بسیار اینجا را دوست داشتم و مردم بسیار مهربان و روشنفکر 
هستند  و مناظر طبیعی بسیار زیبایی دارد. در ایران، شما کوه، دریا، 

اقیانوس، جزیره و صحرا را دارید؛همه چیز با هم و این بسیار زیباست.
مالنی با تاکید بر اینکه دوســت دارم بازهم به ایران بیایم، گفت: 
ویزای ما سه ماهه است و این مدت زمان کمی برای گشتن در ایران 
است و اصال کافی نیست. وی که با دوچرخه در ایران سفر می کند، 
توضیح داد: ایران کشور امنی برای گردشگران است و برای ما که با 
دوچرخه سفر می کنیم این امن بودن را کامال درک کردیم و تا االن 
هیچ مشکلی برای ما اتفاق نیفتاده است. تنها موضوع ما در این سفر 
گرمای ایران اســت و از این رو به مقدار زیادی آب احتیاج داریم و 
همچنین به یک برنامه مسیری خیلی خوب به خاطر دمای هوا نیاز 
داریم. این گردشگر دوچرخه سوار آلمانی در ادامه سخنانش در مورد 
شهر کرمانشاه نیز گفت: متاسفانه خیلی زمان زیادی برای دیدن همه 
زیبایی های کرمانشاه نداشتیم و برای من اولین حسی که از کرمانشاه 
گرفتم این بود که بسیار رنگارنگ است؛ مردم با فرهنگ های مختلف 
در کنار یکدیگر هستند و فرهنگ ُکردی بخش مهم و بزرگی از این شهر 

است. دوست دارم بیشتر از این فرهنگ ببینم.
مالنی افزود: ما برنامه داریم که مســیر بیشتری در کرمانشاه را با 
دوچرخه بگردیم و به ســمت هورامان می رویم تا عمیق تر با این 

فرهنگ آشنا شویم. استان کرمانشاه رنگی تر از بقیه ایران است.
متن کامل را در همشهری آنالین بخوانید.

گزارش

محمد کاموسگزارش
دبیر گروه استان ها


