    

محیط زیست ،میراث و گر دشگری

ثبتجهانیاوراماناتفرصتیطالییبرایتوسعهغربکشورمحسوبمیشود

اخبـــار
فرمانده یگان حفاظت محیطزیست استان تهران:

مجلس و دولت
ازمحیطبانانبیشترحمایتکنند

فرمانده یگان حفاظت محیطزیس��ت اس��تان تهران با اشاره به اینکه در
خصوص شغل محیطبانی کاستیهایی به لحاظ تعداد نیروی محیطبان،
تجهیزات ،شرایط کار و حمایتهای قانونی وجود دارد ،گفت :هم مجلس
و ه��م دولت توجه زیادی به موضوع محیطزیس��ت داش��ته باش��ند و از
محیطبانان حمایتهای بیشتری کنند.
ب��ه گزارش «س��بزینه» به نق��ل از ایلنا ،فرهاد زندی با اش��اره به اینکه
حفظ جان محیطبانان برای س��ازمان حفاظت محیطزیست بسیار مهم
اس��ت ،افزود :پ��س از حادثهای که برای محیطبان ش��میرانات افتاد و با
توجه به اینکه خون زیادی از این محیطبان رفته بود و امکان انتقالش به
پایین به دلیل صعبالعبوربودن وجود نداشت ،با هماهنگیهای انجامشده
خوش��بختانه در کمتری��ن زمان ب��ا اعزام بالگرد به مح��ل و انتقال آن به
بیمارستان ،جان این محیطبان نجات یافت.
وی با بیان اینکه محیطبان ش��میرانات به عنوان محیطبان جانبازی که
در راه حفاظت از محیطزیس��ت کشور جان خود را در معرض خطر قرار
داده است ،شناخته میشود ،اظهار کرد :سازمان حفاظت محیطزیست از
محیطبانانی که در مأموریتهای خود مجروح میشون د و آسیب میبینند،
در قالب بیمه و پرداخت هزینههای درمانی و ...حمایت میکند.
زندی تأکید کرد :محیطبانان بیمه مسئولیت مدنی نیز هستند و چنانچه
شکارچی غیرمجازی در درگیریها به دست آنها آسیب ببیند یا کشته
شود ،دیهاش توسط بیمه پرداخت میشود.
فرمانده یگان حفاظت محیطزیس��ت استان تهران افزود :در صورت رفع
نواق��ص الیحه حمای��ت از محیطبانان و اجراییش��دن آن قوانین مانند
نیروهای مس��لح و انتظامی ش��امل حال محیطبانان نیز میش��ود و اگر
متخلفی در درگیریها به دست محیطبانی کشته شود ،محیطبان متهم
به قتل عمد و قصاص نمیشود.
وی با بیان اینکه سازمان حفاظت محیطزیست از  ۱۲درصد از مساحت
کشور در قالب مناطق تحت مدیریت با فقط سههزار محیطبان حفاظت
میکند ،گفت :س��رانه محیطبان در هر یکه��زار هکتار در دنیا یک نفر
اس��ت؛ در حالی که در ایران برای حدود هفتهزار هکتار یک نفر بوده و
این تعداد محیطبان خیلی کم است.
براس��اس این گزارش ،محیطبان مجروح ش��میرانات در پاسخ به سؤالی
درباره علت انتخاب شغل محیطبانی گفت :من از سال  ۹۴به عنوان سرباز
وظیفه وارد س��ازمان حفاظت محیطزیست شدهام و پس از اتمام خدمت
س��ربازی با توجه به اینکه با ابعاد این شغل کام ً
ال آشنا و عالقهمند شده
بودم ،وارد آن شدم.
امیرحس��ین کرمیان افزود :حفاظت از حیات وحش و طبیعت که ش��اید
خیلی هم مورد توجه نیس��ت ،بس��یار بااهمیت است و حسی را در من به
وجود میآورد که باعث عالقهام به این شغل میشود.

تاالب صالحیه تقریب ًا خشک شده است

مدیرکل حفاظت محیطزیست البرز گفت :تاالب صالحیه وضعیت خوبی
ن��دارد و بهجز دو نقطه که عمق بیشتری دارد ،بقیه این تاالب خش��ک
شده است.
به گزارش «س��بزینه» به نقل از ایس��نا ،فردین حکیم��ی درباره آخرین
وضعیت تاالب صالحیه افزود :بخش عمدهای از ذخیره آب تاالب صالیحه
در خردادماه بر اثر شکستهش��دن دیواره این ت��االب و ورود آب به کانال
زهکش تخلیه ش��د .از آن زمان به بعد هم به دلیل فصل کش��اورزی ،این
تاالب آبگیری چندانی نشد.
وی ب��ا بیان اینکه حیات وحش بهجز در همان دو نقطهای که همچنان
آب دارد ،در دیگر نقاط این تاالب حضور ندارد ،ادامه داد :البته امید داریم
از مهرماه با فرارس��یدن فصل بارندگی ،تاالب صالحیه دوباره احیاء شود و
شاهد حضور گونههای مختلف در این تاالب باشیم.
این مس��ئول در ادامه با اش��اره به ثبت تاالب صالحی��ه به عنوان منطقه
شکارممنوع گفت :از جمله اقدامات دیگری که امسال برای بهبود وضعیت
تاالب صالحیه صورت گرفت ،راهاندازی پایش��گاه تاالب و اس��تقرار واحد
محیطبانی است.
حکیم��ی با تأکید بر اهمیت تأمین منب��ع پایدار آب برای تاالب صالحیه
اظهار کرد :انتقال پساب تصفیهشده مسکن مهر نظرآباد برای این منظور
در نظر گرفته شد و در دستور کار قرار دارد.
وی با بیان اینکه دیواره این تاالب بازس��ازی و کانالهای خاکی منتهی
به آن الیروبی شده است ،افزود :اقدام دیگری که امسال انجام شد ،پروژه
حفاظت ،قرق و احیاء بود که با خروج شترهای سرگردان از منطقه شاهد
بهبود وضعیت پوشش گیاهی این منطقه هستیم.

ناهمخوانیعرصههایتحتحفاظت
و تعداد محیطبانان در استان مرکزی

مدیرکل محیطزیست استان مرکزی با اشاره به آغاز ثبتنام برای شرکت
در آزم��ون اس��تخدام محیطبان گفت :تناس��بی بی��ن عرصههای تحت
حفاظت و تعداد محیطبانان در استان مرکزی وجود ندارد.
به گزارش «سبزینه» به نقل از ایسنا ،رضا میرزایی با اشاره به فراهمشدن
امکانی برای استخدام محیطبان در سطح کشور و استان مرکزی افزود :در
سالهای گذشته برای آزمون استخدام محیطبانی شرط مدرک تحصیلی
حداقل فوقدیپلم اعالم ش��د ه بود که این شرط باعث شد بعضاً افرادی با
تحصیالت باال که انگیز ه الزم را نداش��تند ،صرفاً برای داشتن شغل وارد
این عرصه شوند.
وی با بیان اینکه ش��غل محیطبانی شغلی سخت است و فرد باید از نظر
جسمی و بدنی اس��تقامت الزم را برای حضور شبانهروزی در عرصههای
تحت حفاظت داشته باشد ،ادامه داد :امسال خوشبختانه این دستورالعمل
تغییر کرد ه و شرایط استخدام بر مبنای شرایط جسمی در نظر گرفته شده
است؛ بهطوری که در کنار آزمون علمی ،آزمون عملی نیز برگزار میشود
تا شرایط جسمی و بدنی فرد متقاضی ارزیابی شود.
میرزایی با تأکید بر اینکه مسلماً افراد دارای معافیت پزشکی در این شغل
پذیرش نمیشوند ،گفت :در سالهای گذشته افرادی با مدرک تحصیلی
کارشناسی ارش��د و حتی دکترا در این آزمون شرکت کردند و استخدام
شدند ،اما با دیدن شرایط سخت این شغل انصراف دادند که این امر حق
استان مرکزی را تضییع کرد ،اما امسال با اصالح دستورالعمل ،استخدام
افراد بر مبنای توانمندی جسمی و بدنی خواهد بود.
وی با اش��اره به اینکه تعداد افراد مورد نیاز اس��تان مرکزی در دفترچه
آزمون اس��تخدامی لحاظ شده اس��ت و افراد عالقهمند میتوانند در این
آزمون شرکت کنند ،بیان کرد :مسلماً جوامع محلی اطراف مناطق تحت
مدیریت محیطزیس��ت میتوانند گزینه مناسبی برای شغل محیطبانی
باشند؛ هرچند محدودیتی از دید محیطزیست در این راستا وجود ندارد،
اما آنچه حائز اهمیت اس��ت ،عالقهمندی به شغل محیطبانی است؛ کما
اینکه در این جایگاه افرادی دارای مدرک کارشناسی ارشد در این استان
فعالیت دارند که به عنوان محیطبان برتر انتخاب شدهاند.
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سبزینه

جهانیشدناورامانات
درانتظارمدیـریتیکپارچـه
علی عبدالخالق

اورامان��ات را روس��تای «هزار ماس��وله» ایران
مینامن��د ،زیرا ترکیبی چش��منواز و هماهنگ
اس��ت از همزیس��تی و همنش��ینی روستاها و
مناطق مس��کونی با طبیعت کوهس��تانی .این
جلوه هماهنگ در اورامانتخت به اوج میرسد.
اکن��ون ن��گاه اميدآفرين اورامان��ات به صنعت
گردشگري ،نويدبخش توس��عهاي پايدار براي
منطقه غرب کشور اس��ت .در ايامي که اقتصاد
کش��ور زيرتحري��م و فش��ار بيگان��گان درحال
پوس��تاندازي و مقاومت اس��ت و در ماههايي
ک��ه تورم و مش��کالت معيش��تي ،خانوادهها را
تحتفش��ار ش��ديد قرار داده و تهاجم ويروس
کرونا ،جان و مال مردم را نش��انه رفته اس��ت،
بهطوريکه 127کش��ور جهان مرزهاي خود را
بستند و 67ميليون س��فر به ارزش 80ميليارد
دالر از بي��ن رفت ،خبر ثب��ت جهاني اورامانات
ميتوان��د خبري باش��د که روح و ج��ان مردم
منطقه کورد را جال ببخشد .خبری که تحقق آن
در سایه مدیریت یکپارچه دور از انتظار نیست.
هر چند گردشگري در اورامانات در بومگردي و
اکوتوريسم خالصه شده است ،اما با نيمنگاهي
به پيش��ينه چندس��ال اخير ميتوان به افق آن
امي��دوار بود .افقي که قرار بود پارس��ال با ثبت
جهاني اورامانات دو استان کرمانشاه و کردستان
را متحول کند؛ اما کرونا آن را به تأخير انداخت.
هورام��ان يا اورام��ان نام منطق��هاي تاريخي با
ب و رس��وم بس��يار خاص
باف��ت پلکان��ي و آدا 
است که ش��امل بخشهايي از شهرستانهاي
سروآباد ،سنندج و کامياران استان کردستان و
شهرستانهاي پاوه ،جوانرود ،نودشه و نوسود
استان کرمانشاه ميشود.
اورامان��ات بخش زيادي از روند جهاني ش��دن
خود را طي کرده اس��ت که البته اين بهمعناي
قطعيش��دن کار نيس��ت و هن��وز بخشهاي
ديگ��ري را نيز بايد براي دس��تيابي به اين مهم
سپري کند .ثبتجهاني اين منطقه در راستاي
اج��راي سياس��تهاي اقتص��اد مقاومت��ي در
برخوردار کردن منطقه اورامانات انجام ميشود.
ازجمله مزاياي ثبت جهاني اورامانات جلوگيري
از مهاجرت روستاييان به شهرها ،ايجاد و توسعه
اقامتگاههاي بومگردي و خانهمس��افرها در اکثر
روستاها ،ايجاد و توسعه بازارچهها و کارگاههاي
صنايعدس��تي در منطقه و فراهمکردن بس��تر
مناسب براي تثبيت شغل و حق انتفاع به مردم و
روستاييان منطقه با برند شدن اورامانات و معرفي
آن به جهان و جذب گردشگران به منطقه است.
پرونده ثب��ت جهاني از اس��فندماه پارس��ال به
يونسکو ارسال شده و قرار بر اين بود که در فصل
تابس��تان جاري ناظران بينالمللي جهت اعالم
آخرين نظرات خود ،از اين منطقه بازديد کنند.
 24اثر در ايران ثبت جهاني شده است
مدي��رکل ميراثفرهنگ��ي ،صنايعدس��تي و
گردش��گري اس��تان کرمانش��اه در اینباره به
باشگاه خبرنگاران جوان گفت 24 :اثر در کشور
ثبت جهاني ش��ده و ه��ر چه تع��داد آثار ثبت
جهاني شده در استان بيشتر باشد ،عالوهبر بعد
ميراثفرهنگي ،جذب گردشگر ،رونق اقتصادي،
فرهنگي و اجتماعي هم بيشتر میشود.
قادري گفت :يکي از آثار بسيار مهم ما که ويژگي
تاريخي دارد ،منطقه اورامانات است .منطقهای
با باف��ت تاريخي در دل کوهه��اي صعبالعبور
که داراي روس��تاهاي پلکاني است و تعامل اين
م��ردم با طبيعت و معماري بهعنوان يکميراث
از گذشته تا امروز حفظ شده است و ما بهدنبال
اين هس��تيم که اين تعامل م��ردم با طبيعت و
آداب و رس��وم آنه��ا و بافته��اي تاريخي را
بهعنوان يک ميراثفرهنگي عرضه کنيم.
قادري افزود12 :روس��تا در اس��تان کرمانش��اه
داراي ارزش ثبتجهاني ش��دن اس��ت که بافت
آنها داراي ارزش تاريخي اس��ت و ساير مناطق
اورامانات شامل حريم منظر فرهنگي ميشود .با

منطقه اورامانات 106هزار هکتار عرصه دارد

مدي��ر پايگاه منظر فرهنگي و تاريخي اورامانات گفت :منطقه اورامانات در دو اس��تان کردس��تان و
کرمانش��اه 106هزار هکتار عرصه و 303هزار هکتار حريم دارد که در مقايس��ه با کش��ورهاي ديگر
هماندازه کشوري همچون بحرين است که اين اهميت منطقه را نشان ميدهد.
پويا طالبنيا افزود :منطقه اورامانات با وجود 700روستا که نشاندهنده سکونت انساني متمرکز اين
منطقه است ،بهعنوان مهمترين اثر و سايتي است که ثبتجهاني خواهد شد.
او ادامه داد :س��ه منطقه حفاظتش��ده با 150هزار هکتار ،یکهزار و  100اثر تاريخي و باس��تاني،
60ميراث ناملموس ثبتشده همچون عروسي پيرشاليار و  50اثر ميراثطبيعي همچون کانيبل و
يک باغ 700ساله ازجمله داشتههاي مهم اورامان است.
طالبنيا با اش��اره به اينکه دو طرح اضطراري 15روزه و کوتاهمدت ش��شماهه براي مناسبسازي
روستاها در نظر گرفته شده است ،گفت :دوميليارد و 500ميليون تومان اعتبار براي اين امر الزم است.
ثبتجهاني اين اثر يکي از بزرگترين پروندههاي
ت جهاني ميشود ،چون منطقه
ميراث بشري ثب 
وس��يعي را با تراکم جمعيتي باال تحتپوش��ش
خود قرار ميدهد و کاري مشترک بين دو استان
کرمانش��اه و کردستان است و در آينده ميتواند
کار مشترک دو کشور ايران و عراق باشد.
وی ادامه داد :يونسکو به منطقه اورامانات ارزياب
اعزام ميکند ت��ا بهم��دت 10روز ارزيابيهاي
خ��ود را از منطقه انجام دهد .عزم اس��تان براي
انجام ثبت جهاني جزم اس��ت و کارگروه ستاد
رفع موانع ثبت جهاني در اس��تانداري تشکيل
ميشود تا موانع رصد و برطرف شود .اميدواريم
کرونا در برگزاري اجالس که در يکي از کشورها
ي��ا احتماالً در مقرر يونس��کو برگزار ميش��ود،
خللي ايجاد نکند.
آثار تاريخي داراي ويژگيهاي خاص
ثبت جهاني ميشوند
مع��اون عمراني اس��تانداري کرمانش��اه هم در
اینباره گف��ت :معموالً آثار تاريخ��ي که داراي

ويژگيهاي خاص است ،ثبت جهاني ميشوند.
در ثب��ت جهاني منطقهاي بايد ثبت ش��ود که
فرهن��گ غن��ي ،درهه��اي زيبا ،دي��د و منظره
باشکوه ،س��کونت عالي و جاذبههاي بکر داشته
باش��د .س��االري اف��زود60 :درص��د از منطقه
اورامانات در اس��تان کرمانش��اه و 40درصد آن
در اس��تان کردس��تان اس��ت .او افزود :از اواخر
پارس��ال که پرونده ثبت جهاني در منطقه ارائه
شد ،سعي کرديم فرهنگ زندگي آنها را تقويت
کنيم .اواخر هفته گذش��ته به ما اطالع دادند که
دوم مهر کارشناس��ان يونسکو در منطقه حاضر
ميش��وند و از سه روس��تا در پاوه ،سه روستا در
جوانرود و ش��ش روستا در کردس��تان بازديد
ميکنند .کارشناسان در اين شش روستا حضور
پي��دا ک��رده و از فرهنگ مردم بافت روس��تا و
ش��رايط خاص بازديد ميکنند ،پس دهياريها
و ش��وراها و ميراث فرهنگي بايد پاي کار باشند
تا عوامل مصنوعي که همنوع با طبيعت نيست،
مانند ديوار بلوکي ،تانکر و ...جمعآوري ش��ود تا
با رنگ طبيعت س��ازگاري پيدا کند و برنامهها،

جش��نوارهها و رويدادهاي��ي برنامهري��زي و در
آن ايام اجرا ش��ود .س��االري ادام��ه داد :بازديد
کارشناسان دوگونه است ،بازديد هوايي و زميني
چون وسعت منطقه وس��يع است .اين گزارش
يک پروسه اداري دارد که بعد از آن شايد اوايل
سال ميالدي آينده تصميم اعالم شود.
ثبت جهاني اورامانات
تجربه ارزشمندي است
مديرکل امور پايگاهه��اي ملي و جهاني وزارت
ميراثفرهنگي ،صنايعدس��تي و گردش��گري
گف��ت :ثبت جهاني اورامانات ب��ا توجه به غنا و
وسعت اين منطقه تجربه ارزشمندي براي همه
دنيا ميشود.
فرهاد عزيزي اف��زود :اورامانات داراي محتواي
ميراث معنوي و معماري خاصي است که هنوز
آس��يب ندي��ده .او با بيان اينک��ه ثبت جهاني
اورامانات به موتور محرکه توس��عه گردشگري
غرب کشور تبديل ميشود ،افزود :با ايجاد يک
ع��زم در ميان مردم و هم��کاري آنها ميتوان
بهترين امور را براي ثبت به انجام رس��اند .البته
ثبت جهان��ي اورامان��ات اعتبار خاص��ي براي
منطقه و کش��ور بههم��راه دارد ،لذا ش��رايط و
روزهاي حساس��ي پيشروي داريم و همه بايد
پاي کار باشند.
عزيزي افزود :اکنون  24اثر کش��ور ثبت جهاني
ش��ده و به اين ترتيب در رده دهم قرار داريم که
اگر شرايط جنگي هشتساله نبود ميتوانستيم
در رده اول جهان باشيم.
همه توان خود را براي رفع نواقص
به کار گرفتهايم
استاندار کرمانش��اه هم گفت :انجام اين کار آنقدر
مهم است که همه توان خود را براي جذب اعتبار
موردنياز براي رفع نواقص به کار گرفتهايم.
هوش��نگ بازوند اف��زود :اعتبارات م��ورد نياز در
اختيار دس��تگاههاي متولي قرار داده خواهد شد
تا ب��ا فراغبال و بدون نگراني ان��دک موانعي را که
ميتواند در تصميم نمايندگان يونس��کو اثر منفي
بگذارد ،رفع کنند.
بازوند با بيان اينکه ثبت جهاني اورامانات فرصت
بسيار ارزشمندي اس��ت که نصيب مديران فعلي
و فرمانداران مناطق اوراماناتنش��ين استان شده،
افزود :بايد نهايت استفاده را از اين فرصت ارزشمند
برد و کاري کنيم که آيندگان ما را مورد تحس��ين
قرار دهند.
استان کرمانش��اه با دوميليون نفر جمعيت داراي
بي��ش از چهارهزار اثر تاريخي شناس��ايي ش��ده
اس��ت که تاکن��ون بيش از دوه��زار و  200اثر آن
ثبت ملي شده ،اما فقط کتيبه داريوش هخامنشي
در بيستون به ثبتجهاني رسيده است .حال بايد
منتظر روز ش��ماري هيئت نظارت يونسکو باشيم
که ببينيم آيا اورامانات هم به ليست جهانيشدن
اضافه ميشود؟

ازن ،تنها سپر حفاظتي زمين در برابر پرتوهاي زيانبار
مديرکل حفاظت محيطزيس��ت استان مرکزي گفت :اليه ازن با
جذب پرتو فرابنفش خورش��يد ،موجب ادام��ه زندگي روي کره
زمين ميشود و نابودي آن به منزله نابودي حيات انسانهاست.
به گزارش «سبزینه» به نقل از ايسنا ،رضا ميرزايي به مناسبت روز
جهاني حفاظت از اليه ازن اظهار کرد :اليه ازن تنها سپر حفاظتي
زمين در برابر پرتوهاي زيانبار و س��رطانزاي خورش��يد اس��ت،
تخريب و سوراخش��دن آن آسيبهايی جبرانناپذير به موجودات
روي کره زمين وارد ميکند.
وي با اش��اره به شعار امس��ال که «ازن براي زندگي» است ،افزود:
روند تخريب و نازکش��دن اليه ازن طي دهههاي گذشته شدت
گرفته اس��ت و تالشهاي بينالمللي در اين زمينه به شکلگيري
پروتکل مونترال براي حفاظت از این اليه منجر شد .طبق آخرين
اطالع��ات محققان امر در س��ال  ،2018بخشهايي از اليه ازن به
ميزان يک تا س��ه درصد در هر دهه ترميم ش��ده و اميد اس��ت تا
سال  2030نيمکره ش��مالي ترميم شود و بخشهايي از نيمکره
جنوبي نيز به س��طح قابل مالحظهاي از ترميم برس��د .ايران نيز
در فاز نخس��ت پروژه حفاظت از اليه ازن موفق به حذف 9هزار و
 800تن گاز مخرب اليه ازن شد و در فاز دوم نيز بايد دوهزار تن
ديگر را حذف کند.
ميرزاي��ي خاطرنش��ان ک��رد :صناي��ع برودتي و س��ردکنندهها،
سازندگان يخچالها و فريزرهاي خانگي ،صنعتي و تجاري ،صنايع
ابر و اسفنجس��ازي ،بخش دفع آفات کش��اورزي و سيس��تمهاي
تهويه مطبوع ،کپسولهاي اطفاي حريق ،اسپريهاي پاککننده
قطعات الکترونيکي و ساخت کولر خودروها از جمله کارخانجات
مصرفکننده گازهاي مخرب اليه ازن در کشورمان هستند.

مدي��رکل حفاظ��ت محيطزيس��ت اس��تان مرکزي ادام��ه داد:
کارشناس��ان معتقدند اگر کش��ورهاي عضو کنوانس��يون وين و
پروتکل مونترال به تعهدات خود عمل کرده و مصرف مواد مخرب
اليه ازن را طبق برنامه زمانبنديشده حذف کنند ،چرخه طبيعي
تش��کيل ازن به حالت طبيعي خود برميگ��ردد و حفره این اليه
ترميم ميش��ود؛ البته در شرايط مناس��ب و مساعد دستکم 50

سال طول ميکشد تا اين حفر ه ترميم شود .گفتني است ،براساس
گزارش سايت جهاني محيطزيس��ت ،پروتکل مونترال تاکنون از
موفقترين معاهدات بينالمللي زيستمحيطي در سطح جهاني
ب��وده و داراي بيشتري��ن عضو در ميان س��اير معاهدات اس��ت
و هرس��اله کش��ورهاي عضو این پروتکل در  16سپتامبر مراسم
بزرگداشت روز جهاني ازن را برگزار ميکنند.
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میـراث
آپارتمانسازي در مجاور بناهاي تاريخي

گنجي که در مرکز کرمان
فراموشميشود

خان��ه تاريخ��ي تيمو در باف��ت تاريخي کرم��ان ،در حال��ي تخريب
ش��د که چند کيلومتر آنس��وتر در يزد آپارتمانه��ا در بافت تاريخي
تخريب ميشوند.
به گزارش «سبزینه» به نقل از مهر ،شهر کرمان یکهزار و  582هکتار
بافت قديمي و فرس��وده دارد که ارادهاي براي نوسازي و ساختوساز
در اين مناطق وجود ندارد ،اما برخي افراد براي ساختوساز در 500
هکتار بافت تاريخي اين ش��هر کمين کردهان��د و منتظرند خانههاي
تاريخي کرمان را تخريب و جاي آنها آپارتمانسازي کنند.
اين  500هکتار در محاصره س��اخت و س��ازهاي عمراني تازهساز قرار
دارند .کافي است اطراف بازار تاريخي شهر کرمان يا بافتهای تاريخي
این ش��هر قدم بزنيد؛ انواع معماري تازهساز را ميتوان در این بافتها
مشاهده کرد ،نماهاي سفالي ،سنگي ،رومي و… اين در حالي است که
کرمان از جمله شهرهاي تاريخي ايران بوده که بافت تاريخي غنيای
دارد و ميتواند اين مجموعه تاريخي را ثبت جهاني کند.
خانههاي تاريخي آپارتمان ميشوند
اما هر از چند گاهي خبري درباره تخريب خانههاي تاريخي کرمان به
گوش ميرس��د .کافي است به عنوان مثال ،به خيابان آالشت ،انقالب
يا ش��هداي دارلک کرمان س��ري بزنيد؛ ديگر از آن همه خانه با تاالر و
هش��تي و بادگير ،داالن و زمستاننش��ين با طاقچهها و درهاي چوبي
و س��کوها خبري نيس��ت و هر روز يک آپارتمان جديد در اين منطقه
ساخته ميشود.
گاهي خبر تخري��ب خانهای جديد را ميش��نويد .زمينهاي خالي و
خانههايي که در گذشته با خاک يکسان شدهاند ،هم داستان عجيبي
است که زير سايه عدم ثبت ملي ،اين خانهها به اين روز افتادهاند.
چند س��ال قبل بود که در خيابان ش��هداي دارلک يک خانه ش��بانه
تخريب شد؛ روز جمعه بود ،وقتي به محل تخريب رفتیم کارگراني که
در حال تخريب بودند ،مانع از حضورمان در این خانه ش��دند و گفتند
اين خانه ثبت ملي نبوده اس��ت .دقيقاً ديوار به ديوار همين خانه يک
خانه ديگر را صاحبش با همان ش��کل قديمي مرم��ت کرده بود .اين
نش��ان از وجود افراد دلسوز در کرمان نيز دارد ،اما وضعيت تخريبها
همچنان ادامه دارد .آخرين مورد در خصوص خانه تيمو اتفاق افتاد.
در حالي که اين خانه زيبا بر اثر بارندگيهاي ابتداي سال جاري آسيب
ديده بود ،چند روز قبل کام ً
ال تخريب شد و به خاطرهها پيوست .حاال
از آن همه ش��کوه معماري ايراني ديگر خبري نيس��ت و خانه تیمو به
زميني خالي براي ساخت و ساز تبديل شده است.
خانههاي تاريخي را ثبت ملي کنيد
مس��ئوالن مي��راث فرهنگي باز ه��م گفتند که چون ای��ن خانه ثبت
ملي نيس��ت ،نميتوانند کاري کنند ،اما سؤال اينجاست چرا چنين
خانههايي با معماري منحصربهفردش��ان که در تاريخ کرمان نقش��ی
تعيينکننده داشتهاند ،ثبت ملي نشدهاند و اين کمکاري به چه کسي
بازميگردد.
اين خانه قاجاري در محله زرتش��تيهاي کرمان قرار گرفته اس��ت و
متعلق به يک يوناني بود که در دوران پهلوي به ش��رکت فرش کرمان
تبديل و در سالهاي اخير به حال خود رها شده بود.
سؤال اصلي از ميراث فرهنگي اين است که اگر خانه تیمو بر اثر سيل
آسيب ديده بود ،چرا هيچ اطالعرسانيای در اينباره نشده و بودجهاي
ب��راي مرمت آن اختص��اص نيافته بود .چند نمون��ه از اين خانهها در
کرم��ان وج��ود دارد و راهکار جلوگيري از چني��ن وقايعي در بناهاي
تاريخي باارزش کرمان که هنوز ثبت ملي نشدهاند ،چيست؟

سرنوشت عجيب نقشههاي قديمي فرش کرمان
نکت��ه قابل توجه درباره اين خانه آن بود که در اين مکان بس��ياري از
نقشهاي اصيل فرش کرمان ترس��يم شد و حاال به الگويي براي بافت
فرش تبديل شدهاند .گفته ميشود به دليل رهاشدن اين خانه برخي
از نقش��ههاي قديمي فرش کرمان مفقود ش��ده و مشخص نيست چه
شده است.
محقق تاريخ کرمان در اينباره گفت :اين خانه  100سال قدمت داشت
و يکي از منحصربهفردترين بناهاي کرمان از نظر معماري بود.
محم��د نظ��ري تصريح کرد :اي��ن خانه ي��ک قرن قبل توس��ط ژان
تيموياناکي س��اخته شد و مکاني براي طراحي نقشه فرش کرمان بود.
تعدادي از فرشهاي نفيس کرمان به نام تيمو در اين مکان طراحي و
بافته شد و در نهايت ژرژ تيمو ،فرزند او ،اين خانه را به ارث برد ،اما به
دليل عدم مديريتش اين مرکز توليد فرش در سال  1314منحل شد.
وي اف��زود :خان��ه تیمو داراي معماري چش��منواز و بس��يار زيبا بوده
است ،اما صاحبانش نتوانستند شکوه این خانه را حفظ کنند و پس از
بارندگيهاي ابتداي س��ال جاري سقف بخشهايي از آن آسيب ديد و
چند روز قبل نيز به صورت کامل ويران شد.
نگاه دوگانه مسئوالن  2استان به صنعت گردشگري
ويراني اين خانه زيبا در بافت تاريخي کرمان ،دقيقاً با تالش مسئوالن
يزدي براي حراست و حفاظت از بافت تاريخي اين شهر و تخريب يک
بناي نامأنوس با بافت تاريخي مرکز آن مصادف شد ،اما در شهر کرمان
رويه کام ً
ال برعکس طي و س��اخت و سازها در بافت تاريخي این شهر
هر روز بيشتر ميشود؛ بهطوري که حتي در مجاور بازار تاريخي شهر
کرمان نيز شاهد ساخت و سازهاي نأمانوس با بافت تاريخي هستيم.
یک فعال ميراث فرهنگي هم در اینباره گفت :کاش��ان ،يزد ،شيراز و
اصفهان بايد به الگويي براي اقتصاد اس��تان کرمان تبديل ش��وند .اين
استانها با توجه به مواريث تاريخي توانستهاند ثروت توليد کنند و به
برندي بينالمللي در صنعت گردشگري تبديل شوند.
محمد جوش��اييزاده افزود :در کرمان در زمان استاندار قبلي اهميت
ميراث فرهنگي در راستاي توسعه گردشگري مورد توجه قرار گرفت،
اما پس از ش��يوع کرونا توجه به ميراث فرهنگي بهشدت کاهش يافته
و بهس��ادگي يک بناي تاريخي تخريب ميشود و کسي هم مسئوليت
قبول نميکند.
وي بيان کرد :بقيه ش��هرهاي گردش��گري کشور از بافت تاريخي پول
درميآورن��د و براي مرمت و معرفي این بافتها برنامهريزي ميکنند،
ام��ا هنوز يک هتل و اقامتگاه مناس��ب در بافتهای تاريخي نداريم و
گاهی خبري درباره تخريب اين آثار ميشنويم.
باي��د منتظر ماند و ديد آيا براي س��اير خانهه��اي تاريخي کرمان که
در بافت تاريخي قرار دارند اما ثبت ملي نش��دهاند ،همين سرنوش��ت
تکرار ميش��ود يا مسئوالن براي حراست و حفاظت از اين گنجينهها
برنامهريزي ميکنند.
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