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پس از پیروزی تیم ملی فوتبال ایران بر تیم ازبکســتان و صعود به جام جهانی ۲۰۱۸، موزه ملی ایران از مردم خواســت برای نخســتین بار از سفال های منقوش به 
تصاویر »یوز ایرانی« در موزه های مادر ایران بازدید به عمل آوردند. جبرئیل نوکنده، مدیر کل موزه ملی، با اشاره به نمایش سه ظرف منقوش سفالی در بخش پیش 
از تاریخ موزه ملی ایران که تصاویری از پلنگ و یوزپلنگ های ایران روی آن ها وجود دارد، بیان کرد: با توجه به پیروزی پر افتخار تیم ملی فوتبال ایران و راهیابی به 
جام جهانی ۲۰۱۸، از مردم می خواهیم تا سه ظرف منقوش با تصاویر یوز ایرانی که در این مقطع زمانی در موزه ملی ایران به نمایش درآمده اند را از نزدیک ببینند.

این باستان شناس با بیان این که قدیمی ترین تصاویر یوزپلنگ ها در ایران روی ظروف سفالی هستند، بیان کرد: در علم باستان شناسی به این ظروف »سفال سیلک 
III« یا »تمدن حصار« گفته می شود و مشخصا متعلق به ۳۳۵۰ ، ۳۷۵۰ پیش از میالد هستند.

ضرورت تعطیالت دو روزه 

نمایشقدیمیترین
یوزهایایرانیدر

موزهملی
 گزارش 

قصهُغصهدارقناتها؛
سازههایآبیکهبرباد

کارشناســان معتقدند تعطیلی شنبه و جمعه به لحاظ میروند
اقتصادی بهتر از تعطیل کردن پنج شنبه و جمعه است. 
به اعتقاد کارشناســان: »تعطیالت دو روزه آخر هفته و 
حذف بی نظمی های موجود در تقویم تعطیالت کشور، 
امــکان برنامه ریزی برای ســفرهای کوتاه به مناطق 
اطراف شهرهای بزرگ و رونق گردشگری را نیز فراهم 
خواهد کرد.« عالوه بر این فراهم شــدن زمان کافی 

برای فراغت، بازده کاری را افزایش خواهد داد.
در همین زمینه، معاون رئیس جمهوری در جدیدترین 
اظهاراتش درباره ســاماندهی تعطیــالت، بر اهمیت 
دوروزه شــدن تعطیالت آخر هفته تاکید کرد و صرف 
نظر از اینکه روزهای تعطیل، پنج شــنبه باشد یا شنبه، 
افزوده شــدن یک روز تعطیلی بیشتر را موجب وقوع 
آثاری مثبــت در زمینه گردشــگری و اوقات فراغت 
دانست. احمدی پور همچنین از تالش برای انتقال دو 
هفته از تعطیالت تابســتانی مدارس به فصل زمستان 
نیز خبر داده و به طرحی در مجلس اشــاره کرد که در 
صورت تصویب، بــا همکاری وزارت آموزش وپرورش، 
دو هفته از تعطیالت تابستان به فصل زمستان منتقل 

می شود.
معاون رئیس جمهوری اعالم کرده که مهم نیســت 
یک روز تعطیلی بیشــتر در آخر هفته، پنج شنبه باشد 
یا شــنبه؛ موضوع این اســت که با یک روز تعطیلی 
بیشتر، در زمینه گردشــگری و صنعت اقامت از جمله 
بوم گردی، شــاهد تاثیرات مثبتی خواهیم بود و مردم 
حداقل طی این دو روز تعطیالت می توانند به سفرهایی 
با طول مســیر 60 کیلومتر بروند. زهرا احمدی پور در 
جدیدتریــن اظهاراتش درباره ســاماندهی تعطیالت، 
این گونه بر اهمیت دوروزه شــدن تعطیالت آخر هفته 
تاکید داشته اســت؛ این در حالی است که اواخر سال 
گذشته، طرح تعطیالت دوروزه در کمیسیون اجتماعی 
مجلس رد شــد و به صحن راه نیافت. رئیس سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری همچنین 
به خبرگزاری تسنیم موافقت سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشــگری با دو روز تعطیلی را اعالم 
و تصریح کرده اســت: »خانواده ها با یک روز تعطیلی 
آخر هفته نمی توانند به طور مناســب برای ســفرهای 
کوتاه برنامه ریزی کنند؛ ولی با دو روز تعطیلی حداقل 
می توانند به اطراف شهر خود سفر داشته باشند. از این 
رو، دو روز تعطیلی بر گردشــگری داخلی تاثیر خوبی 

خواهد گذاشت.«
تکلیف تعطیالت زمستانی

او از تــالش بــرای انتقــال دو هفتــه از تعطیالت 
تابستان به فصل زمســتان نیز خبر داده و گفته است: 
»طرحی در مجلس وجود دارد که درصورت تصویب، با 
همکاری وزارت آموزش وپرورش، دو هفته از تعطیالت 
تابستان به فصل زمستان منتقل می شود.« احمدی پور 
خاطرنشان کرده: »شــرایط اقلیمی کشور ما متفاوت 
اســت و به همین دلیل، سیستم آموزشی کشور نیز با 
توجه به شــرایط اقلیمی تعریف می شود. بنابراین باید 
با تنظیم بازار گردشــگری بتوانیم به نحــو بهتری از 
ظرفیت های گردشــگری کشورمان برای افزایش سفر 
مردم در ایام متعدد ســال اســتفاده کنیم.« این عضو 
کابینــه تدبیر و امید، ضمن تشــریح اهمیت انتقال دو 
هفته از تعطیالت تابستان به زمستان خاطرنشان کرده 
اســت: »در فصل زمســتان با توجه به آلودگی بیشتر 
هوا، به ویژه در کالن شهرها، می توان با این تعطیالت 

فرصتی برای خانواده ها فراهم کرد که به سفر بروند و 
از شهرها خارج شوند.«

عالوه بــر اینها به گفتــه او، هیــچ تصمیمی برای 
کاهش تعطیــالت نوروز وجود ندارد؛ بلکه تمام تالش 
برای افزایش تعطیالت در فصل زمســتان اســت تا با 
انتقال دو هفته از تعطیالت تابســتان این امر صورت 
پذیــرد. وزارت آموزش وپرورش نیــز فقط با انتقال دو 
هفته تعطیالت به زمســتان موافق اســت. به گزارش 
»دنیــای اقتصاد«، رئیس ســازمان میــراث فرهنگی 
پیــش از این نیز بارهــا بر موافقت دولــت با دوروزه 
شــدن تعطیالت آخرهفته تاکید کرده بود. احمدی پور 
گفته بود: »ســازمان میراث فرهنگی و محیط زیســت 
به دنبال متوازن سازی سفر هستند و توزیع تعطیالت در 
کمیســیون های دولت درحال بررسی است.« او پیشتر 
در گفت وگــو با خبرنگار ما ابراز امیدواری کرده بود که 
این طرح تا پایان سال جاری به تصویب برسد. معاون 
رئیس جمهوری در همین حال، در جمع دانشــگاهیان 
از رایزنی ســازمان گردشگری با سایر دستگاه ها برای 
فراهم کردن زمینه توزیع زمان سفر در کشور خبر داده 
بود تا از این طریق مشکل کاستی خدمات گردشگری 
به دلیل تجمیع تقاضاهای ســفر در دو دوره محدود در 

سال برطرف شود.
 تالش بخش خصوصی

چندی پیش نیز فعــاالن اقتصادی در حضور معاون 
رئیس جمهوری که مهمــان پارلمان بخش خصوصی 
بود، مطالبــه خود برای دوروزه شــدن تعطیالت آخر 
هفته را برای چندمین بار مطرح و اثرات اقتصادی آن 
را در توســعه گردشگری بررسی کردند. به اعتقاد آنها، 
این طرح عالوه بر متوازن سازی زمان سفرها، در بهبود 
ســبک زندگی و افزایش بهره وری نیروی انسانی نیز 
موثر است. بر همین اساس، اتاق تهران و ایران حدود 
2 ســال و نیم اســت که رایزنی های متعددی صورت 
می دهد. پیشــتر یک عضو کمیسیون گردشگری اتاق 
تهــران از مذاکــره با برخی وزرا در مورد ســاماندهی 
تعطیالت به »دنیای اقتصــاد« خبر داده بود. به گفته 
علیرضا خائف، در گفت وگــوی او با برخی از وزرا آنها 
نیــز موافقت خــود را با دوروزه شــدن تعطیالت آخر 
هفته عنوان کرده اند. یک عضو کمیسیون گردشگری 
اتاق ایران هم راه نهادینه شــدن ایــن طرح در میان 
تصمیم ســازان را برگزاری همایش دانســته و تصریح 
کرده بود: »کار نخست ما باید این باشد که نمایندگان 
مجلس را در این زمینه توجیه کنیم؛ چراکه براســاس 
قانون 44ساعت کاری باید در 6روز هفته صورت گیرد. 
از این رو باید در گام نخســت مجلس تصویب کند که 

روزهای کاری به 5روز تقلیل یابد.«
بــه اعتقاد علی اصغر ظریفکار فرد، بهتر اســت ابتدا 
تمرکز بر دوروزه شدن آخرهفته باشد و با تاکید بر روز 
تعطیلی )شنبه یا پنج شــنبه( موضوع اصلی به حاشیه 
رانده نشود. رئیس کمیسیون گردشگری اتاق شیراز از 
همراه ساختن حدود 60 نماینده سه استان یزد، فارس 
و اصفهان به عنوان مثلث گردشــگری کشــور نیز به 
عنوان دیگر هدفی یاد کرده که در حال پیگیری است. 
اما چالش نابســامانی تعطیالت در نشست اخیر احیای 
مثلث طالیی گردشگری )اصفهان، یزد و فارس( مورد 
بحث قرار گرفت. مسووالن مربوطه در این نشست با 
اشاره به اینکه در بعضي از فصل  هاي سال استان های 
گردشــگرپذیر مانند اصفهان مملو از گردشگر هستند 

و در عیــن حال در دیگر فصول، ظرفیت بســیاری از 
هتل ها خالي اســت، ســاماندهي تعطیــالت به ویژه 
تعطیــالت طوالني نوروز را کمک شــایاني به جذب 
گردشگر در تمام طول سال عنوان کردند. به باور آنها، 
گردشــگري نوروزي هیچ مزیت اقتصادي ندارد و به 
جای بهره بردن از اقتصاد گردشگری، مدیریت بحران 

انجام می شود.
حاال ساماندهی تعطیالت و تعریف تعطیالت دوروزه 
آخر هفته، تبدیل به مطالبه عمومی شــده اســت. این 
موضوع نه تنها مدنظر فعاالن بخش خصوصی اســت 
بلکه مدیران و مسووالن دولتی نیز بر آن تاکید دارند. 
با این همه به نظر می رسد برخی مقاومت ها از خارج از 
دولــت وجود دارد که فعــاالن بخش خصوصی نیز در 
تالش هســتند که با شفاف ســازی بر آنها فایق آیند. 
فعاالن اقتصادی و گردشگری امیدوارند در دولت دوم 
روحانی زمینه ها برای دوروزه شدن تعطیالت آخر هفته 

فراهم شود و این طرح سرانجام به بار بنشیند.
فرجام خوش سند جامع گردشگری؟

معاون رئیس جمهوری درخصوص تهیه ســند جامع 
گردشگری گفت: »ســند جامع گردشگری را در سال 
اول توسعه ششــم نهایی می کنیم.« زهرا احمدی پور 
افزود: »تمام اطالعات مربــوط به مطالعات قبلی این 
ســند را طبقه بندی کرده ایم و کارگروه هایی با حضور 
دانشــگاهیان، صاحب نظران، بخش خصوصی و بدنه 
کارشناســی ســازمان درحال مطالعه و بررســی این 
سند هستند. این ســند ابتدا به صورت پایلوت در چند 
اســتان اجرا می شــود. همچنین در حوزه کارشناسی 
و تامیــن منابع مالی از ســازمان جهانی گردشــگری 
برای اجرای این طرح درخواســت حمایت و پشتیبانی 
کرده ایم.«رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشــگری تصریح کرد: »در برنامه ششم توسعه، 
گردشگری به عنوان »صنعت« شــناخته شده است و 
تمام قوانین مربوط به »صنعت« شامل گردشگری هم 

می شود. باید از این ظرفیت استفاده شود.«
او با ذکر اینکه توســعه گردشــگری مــورد توجه و 
تاکید دولت اســت، بیان کرد: »گردشگری در برنامه 
اقتصاد مقاومتی سال 96، به عنوان یک سرفصل دارای 
ردیف مشخص است و می تواند از تسهیالت اقتصادی 
بهره مند شود. این برنامه تا پایان اردیبهشت به قرارگاه 
اقتصاد مقاومتی اعالم می شود.« احمدی پور همچنین 
به درآمدهای کشور از محل گردشگری و لزوم داشتن 

برنامه برای جذب توریســت نیز پرداخت و تاکید کرد: 
»گردشــگری فرصتی برای ایجاد انسجام اجتماعی و 
دستیابی به سود اقتصادی اســت. سال گذشته درآمد 
کشــور از محل گردشگری 8 میلیارد دالر بود و امروز 
شــاهد افزایش ورود تورهای خارجی به کشور هستیم 

که باید برای آنها برنامه ای منسجم تدارک ببینیم.«
او ســپس با اشاره به مشکالتی که در حوزه دریافت 
مجوزهای گردشــگری وجــود دارد، افــزود: »انتظار 
فزاینده ای در حوزه گردشگری به لحاظ افزایش درآمد 
در این بخش، ورود گردشگران خارجی و ساخت هتل 
و تاسیسات گردشگری شــکل گرفته است که امروز 
شــاهدیم توســعه و رونق در این بخش بــا انتظارات 
منطبق نیســت و دلیل آن هم وجود قوانین مزاحم در 
مســیر دریافت مجوزهای مختلف در حوزه گردشگری 
است؛ چراکه صدور بخشــی از این مجوزها فردمحور 
اســت و باید این مســاله پیگیری و مشکالتش حل 
شــود.« معــاون رئیس جمهوری همچنیــن در مورد 
راهنمایــان گردشــگری گفت: »موضــوع مربوط به 
راهنمایان گردشگری در شــورای اشتغال مطرح شده 
و صحبت هایــی هم با وزیر کار داشــته ام تا راهنمایی 
گردشــگری به عنوان شغل به رســمیت شناخته شود؛ 
هم اکنون 8300 نفــر در این حوزه مشــغول فعالیت 
هستند، بنابراین باید از این فرصت برای ایجاد اشتغال 
بیشــتر استفاده کرد. پس از پذیرفته شدن آن به عنوان 
شغل، سایر مسائل این حوزه هم قابل  پیگیری خواهند 
بود. معاونت گردشگری موظف شده است تا طرحی را 

برای این موضوع آماده کند.«
رئیــس ســازمان میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری در ادامه ســخنانش پیرامون طرح مجلس 
بــرای وزارتخانه شــدن این ســازمان، تصریح کرد: 
»طرحی در مجلس برای وزارتخانه شدن این سازمان 
رأی آورده اســت کــه عمدتا این موضوع از ســوی 
دوســتان حوزه گردشــگری مطرح شــده است. البته 
نمی دانم که آیا واقعا این اتفاق به وضعیت گردشگری 
کمکی می کند یا خیر، چون بدون مطالعه مطرح شــده 
است. به هرحال، ما در حوزه گردشگری برای سال 96 
برنامه ها و فعالیت های خوبی تــدارک دیده ایم. امروز 
فرصت خوبی برای توسعه این بخش و ایجاد رونق در 
آن وجود دارد، چراکه همدلی خوبی در دولت هست و 
می توان از ظرفیت مجلس شورای اسالمی هم استفاده 

کرد تا این بخش توسعه و رونق پیدا کند.«

قنات ها نماد مدیریت هوشمندانه آب در ایران زمین هستند؛ میراثی که این روزها در حال 
نابودی اســت تا حسرت جهانی شدن زیباترین قنات ایران با تخریب این سازه باستانی پیوند 
بخورد. قنات ها در مناطق کویری با هدف مقابله با خشک ســالی و رفع کم آبی حفرشده اند و 
از تکنولوژی خاصی برخوردار هســتند؛ اما در ســال های اخیر این سازه های شگفت انگیز در 
معرض تخریب قرار گرفته اند. به گزارش مهر، مطابق اظهارات معاون سازمان میراث فرهنگی 
هم اکنون ۳۷ هزار رشته قنات در ایران وجود دارد، که تنها ۱۱ رشته قنات به صورت مشترک 

و در قالب قنات های ایرانی ثبت جهانی شده اند.
بــه گفته عبدالکریم بهنیــا پدر علم قنات ایــران اکثریت قنات های کشــورمان به دلیل 
بی توجهی مــردم و کاهش بارندگی رو به تخریب قرار دارد. وی با اشــاره به وجود ۶۰ هزار 
قنات در کشــور تا ســال ۳۲ گفت: این رقم در مقایســه با قنات های موجود مرگ ۲۳ هزار 
قنــات را اعالم می کند که باید با بازنگری و اتخاذ برنامه های الزم از مرگ زودرس قنات های 
موجود جلوگیری کرد. پدر علم قنات ایران در پاسخ به این پرسش که عده ای تصور می کنند 
دوره ســاخت و استفاده از قنات گذشــته و قدیمی شده اســت، افزود: امروز در بسیاری از 
کشــورهای جهان مشاهده می کنیم که با بهره گیری از تکنولوژی جدید قنات های موجود را 
احیا و بازســازی می کنند که این روند در کشور ایران به میزان بسیار پایینی در جریان است 
چراکــه تصور می کنیم دوران قنات به پایان رســیده لذا با بی توجهی و عدم درک صحیح به 
تخریب قنات ها دامن می زنیم. وی بابیان اینکه علم احداث قنات به ۳۴ کشور دنیا صادر شد، 
تصریح کرد: بسیار از کشورهای دنیا برای احیا و نگهداری از قنات های موجود اقدام به انجام 
تحقیقات و برگزاری همایش های گوناگون می کنند و تمام تالش خود را در راســتای احیای 

قنوات به کار می بندند درصورتی که در ایران هیچ بهایی به این علم داده نمی شود.
سفربهدیارقناتها

و اما قصه پر غصه قنات های ایران را در اســتان قزوین پی می گیریم، جایی که بخشــی از 
این میراث کهن در حال نابودی است. کهن شهر قزوین با طول عمر ۹۰۰۰ ساله اش همواره 
یکی از مراکز شــکل گیری تمدن فالت ایران بوده و چون شهرســازی ایرانی بنا بر سنت های 
پیش از اسالم بر پایه تلفیق و درآمیختن باغ و شهر با یکدیگر بنا نهاده شده است، می توانیم 
قزوین را یک باغشــهر ۲۰۰۰ ساله به شمار آوریم. همه جغرافیدان ها و تاریخ نگاران قرن های 
هفتم، هشــتم و دهم میالدی در مطالب خود درباره قزوین به کم آبی این شــهر اشاره کرده 
و در کنــار آن بر آبادانی و برخورداری از باغ های سرســبز و پرحاصل که نشــان از مدیریت 
صحیح آب بوده تأکید زیادی کرده اند. مردم قزوین چنان که مورخان نامی نگاشته اند تا اوایل 
ســده پنجم از آب چاه استفاده می کردند. نخســتین کاریز را در قزوین »حمزه بن الیع« که 
از جانب سلطان محمود سبکتکین به فرمانداری آنجا گمارده شده بود احداث کرد. پس ازآن 
تــا اوایل قرن هفتــم کاریزهای دیگر قزوین عبارت بودند از: طیفوریــه، طرخانیه، مطابادیه، 
خمار تاشــیه، وزارریه، سیدیه، خاتونیه و قنات صاحب حســن.در دشت قزوین طی ۱۲۰۰ 
ســال گذشته حدود ۷۸۰ رشته قنات تعبیه شده که وظیفه تأمین آب آشامیدنی این شهر را 

به عهده داشته اند.
در دشــت قزوین طی ۱۲۰۰ سال گذشته حدود ۷۸۰ رشــته قنات تعبیه شده که وظیفه 
تأمین آب آشامیدنی و دیگر نیازهای زیستی و زندگی مردم این شهر را به عهده داشته اند، در 
کتاب »مسالک و ممالک« استخری که در سال ۹۳۰ میالدی تألیف شده، از قزوین به عنوان 
شهری کم آب و پررونق یاد شده که آب آشامیدنی مردم شهر از قنات ها تأمین می شده است.

قناترادکانشاهکارمعماریومدیریتآبدرگذشته
جــواد حضرتی مدیرکل میراث فرهنگی اســتان قزوین هم در گفتگــو با خبرنگار مهر در 
خصوص اهمیت قنات ها و وضعیت قزوین در این عرصه اظهار داشــت: یکی از فن آوری های 
مدیریت منابع آب در ســرزمین کم آبــی مانند قزوین و ایران کــه تمدن های کهنی در آن 
شــکل گرفته »قنات « اســت. حضرتی افزود: مدیریت آب در شهرهای کم آب تر مانند قزوین 
که در سفرنامه ها به آن اشاره شده و هزار سال قبل هم با کم آبی مواجه بوده نشان می دهد 
رویکرد پدران ما برای مدیریت این مشکل اندیشمندانه و بر مبنای استفاده از کاریزها و حفر 
قنات ها بوده که آب را از منابع باالدســت و زیرزمینی تأمین و هدایت کرده و به آب انبارهای 
خانگی هم آب را می رســانده اند و آب خوش گوار و ســالم را تهیه می کردند. وی بیان کرد: 
از گزارش های در اختیار دهه ۴۰ می توان گفت حدود ۷۰۰ رشــته قنات در قزوین داشــتیم 
که اکثر نیازهای آبی اعم از کشــاورزی و آشــامیدنی دشــت قزوین را تأمین می کرده است 
که با فن آوری چاه های عمیق این موضوع آســیب دیده و به تدریج متروکه شــده و قنات ها از 

دست رفته  اند زیرا الیروبی نشده  و ما را دچار مشکل کرده اند.
ثبت۱۱قناتایراندرفهرستجهانی

در دو ســال گذشــته ۱۱ قنات ایران در فهرســت آثار جهانی ثبت شــد که متأسفانه ما 
نتوانســتیم قنات های قزوین را در این فهرســت ثبت کنیم درحالی که چندین قنات قزوین 
می توانســت معرفی شــود. وی بیان کرد: در دو ســال گذشــته ۱۱ قنات ایران در فهرست 
آثار جهانی ثبت شــده که متأسفانه ما نتوانســتیم قنات های قزوین را در این فهرست ثبت 
کنیم درحالی که چندین قنات قزوین می توانست معرفی شود که شاخص ترین قنات کشوری 
که کم نظیر اســت قنات روستای »رادکان« اســت. حضرتی تصریح کرد: روستای رادکان در 
کیلومتر ۱۲ جاده تاکستان به همدان و در کنار این جاده قرار دارد و به دلیل موقعیت مناسب 
مهاجرپذیر بوده و اکثریت مردم آن کشــاورز هســتند. وی افزود: این قنات یک سازه آجری 
است و برعکس همه قنات ها که یک کانال دستکن هست سازه اجری هم دارد. مطابق اظهار 
نظر کارشناسان این قنات به دوره اشکانی تعلق دارد و دو هزار سال قدمت آن است که بسیار 
فن آوری جذابی دارد و یک گنجینه محســوب می شود. وی همچنین اظهار داشت: گروه های 
هیدرولوژیست آلمانی، سوئدی و فرانسوی بارها برای دیدن این قنات آمده اند و ما نتوانستیم 
حمایت مســئوالن استان را جلب کنیم تا این اثر ثبت جهانی شود. مدیرکل میراث فرهنگی 
اســتان قزوین با بیان اینکه برای ســاماندهی این قنات حدود ۱۰۰ میلیون تومان نیاز است 
افزود: برای رونق گردشــگری در محل این اثر تاریخی بــا ۵۰ میلیون تومان می توان ضمن 

ساخت یک راه پله و سردرب و مسیر نورپردازی گردشگران را جذب کرد.
۳۵۰قناتموجودثبتملیشود

حضرتی با یادآوری اینکه قنات یک میراث جهانی است، ادامه داد: اینکه یونسکو قنات ها را 
ثبت کرده و به عنوان فن آوری مدیریت آب در سرزمین های کم آب یک دانش و علم محسوب 
می شود نشان دهنده اهمیت این سازه آبی است. گذشتگان ما هیدرولوژیست بودند و منابع 

آبی را می شناختند و نظام توزیع آب هوشمندانه بوده است.
مدیرکل میراث فرهنگی اســتان تصریح کرد: ۱۰ درصد اعتبارات آبی استان اگر به قنات ها 
اختصاص یابد می توان بســیاری از این قنات ها را احیا کرد که در این راســتا در سفر ریاست 
جمهــوری ۳۵۰ میلیــارد تومان برای آب و ســد اختصاص یافته که ظرفیت خوبی اســت و 

می تواند برای احیاء قنات ها نیز اختصاص داده شود.
وجود۲۲۵قناتدایرباظرفیت۷۱میلیونمترمکعب

قنات های موجود در محدوده دشــت به دلیل برداشــت بی رویــه و فعالیت های عمرانی و 
بی توجهی به الیروبی آن ها خشک شــده اســت. یداهلل ملکی معاون بهره برداری شرکت آب 
منطقــه ای قزوین هم دراین باره گفت: در گذشــته بیش از ۷۰۰ قنــات در مناطق کوهپایه 
و دامنه های اســتان وجود داشــته که قنات های موجود در محدوده دشت به دلیل برداشت 

بی رویه و فعالیت های عمرانی و بی توجهی به الیروبی آن ها خشک شده است.
ملکی یادآور شــد: معموالً قنات هایی که در دامنه ها قــرار دارد باقیمانده و دیرتر تخریب 
می شــوند اما آن ها که در داخل محدوده دشــت قزوین هستند دستخوش تخریب و خشک 

شدن قرار گرفته اند که هشداری برای همگان محسوب می شود.
وی گفت: در حال حاضر ۲۲۵ قنات با حجم آبدهی ۷۱ میلیون و ۲۰۰ هزار مترمکعب در 
اســتان دایر است که در قزوین ۸۸ دهنه، بویین زهرا ۵۴ دهنه، تاکستان ۴۲ مورد، آبیک ۲۶ 

و البرز ۱۳ دهنه قنات موجود است.
قناتیکهبابارشهایاخیرسیرابشد

با بارش های چشمگیر رحمت الهی در روزهای نخستین سال ۹۵ قنات  باستانی رادکان بعد 
از سال ها احیاء شد و شادمانی را برای اهالی روستا و گردشگران به ارمغان آورد.

قنات های باستانی روستای رادکان جزو عجایب دنیاست که برای ساختن تونل های انتقال 
آب و میل ها از هزاران تن خشــت های آجری بزرگ به صورت تکنولوژی هیدروفرش با سازه 
دو الیه و با ســقف ضربدری استفاده شده است. احیاء قنات ها در کنار حفظ میراث معماری 
گذشــتگان کالس درســی برای دانش آموختگان امروز و نیز فضای جذابی برای گردشگران 

است تا با مدیریت، دیدگاه و توان مدیریت منابع آب گذشتگان آشنا شوند.

فرمانده یگان حفاظت از میراث فرهنگی استان سیستان 
و بلوچستان با ایجاد صمیمیت بین مردم و عوامل انتظامی 
و قضایی موجب شده تا مردم روستاهای این استان حافظ 

میراث فرهنگی شوند.
یگان حفاظــت از میــراث فرهنگی شــامل نیروهای 
قراردادی و سربازی می شــود که به کمک کارشناسان و 
باستان شناسان سازمان میراث فرهنگی می آیند تا بتوانند 
از میراث فرهنگی و تاریخی کشــور حفاظت کنند هر چند 
کــه برای آنها ماموریت هایی از جمله مســائل مربوط به 
گردشگری و صنایع دســتی نیز پیش بینی شده است اما 
مهمترین وظیفه آن ها حفاظت از میراث فرهنگی است که 

در ابتدای عنوان این یگان آمده است.
اما محدودیت نیروهای یــگان چه به لحاظ نیرو چه به 
لحاظ داشــتن امکانات و تجهیزات حفاظت و یا حتی توان 

مالی حفاظت از میراث فرهنگی در 3۱ استان کشور موجب 
شده تا آن ها در حفاظت از هزاران محوطه، بنا، تپه، آثار و 
موزه ها مشکالتی داشته باشند. این مسائل موجب شده تا 
سازمان میراث فرهنگی و فرمانده یگان حفاظت در کشور 
تصمیم بگیرد با فرهنگســازی، از مردم بخواهد به یاری 
آن ها آمــده و خود از میراث فرهنگــی و بناهای تاریخی 

کشور حفاظت کنند.
به گزارش مهــر، در این میان یکی از افرادی که موفق 
شــده تا با روی گشــاده مردم را دعوت به حفاظت کند، 
فرمانده یگان حفاظت از میراث فرهنگی استان سیستان و 
بلوچستان است. سرگرد علی اکوان در استانی به پهناوری 
سیستان و بلوچستان با آثار و بناهای تاریخی که هر کدام 
فاصله شــان با دیگری کیلومترهاست، نیروهایی دارد که 
وظیفه شــان حفاظت از میراث اســت در این میان شهر 
ســوخته که شهرت جهانی پیدا کرده و در فهرست میراث 
یونسکو به ثبت رسیده، دارای بیشترین تعداد نیروست بعد 

از آن هم کوه خواجه نیروهای یگان زیادی دارد.
اکوان به مســاجد و روســتاها می رود و در میان مردم 
غذا می خورد و با آنها مانند خودشــان نشست و برخاست 
می کند. او به واســطه اینکه چند سالی معلم حق التدریس 
بوده روابط عمومی باالیی در صحبت کردن دارد و با شوخ 
طبعی همه اقشار جامعه در این استان را به سمت خودش 

می کشــاند. او می داند که اگر رابطه خشک و رسمی را به 
رابطه ای صمیمی تبدیل کند، حتما پاســخ مثبتی می گیرد 
به همین دلیل است که با ورود به بطن جامعه سیستانی ها 
و بلوچ ها توانسته با آنها در حفاظت از بناها همکاری کند. 
مردم روستاها گاهی از یاد می برند که او یک نظامی است 
اکوان با آنها هم کالم و هم غذا می شود مانند آنها حرف 
می زند و فضای رســمی و خشــک میان خود و آنها را از 
بین می برد. همین باعث می شود که مردم باب رفاقت و 
صمیمیت را باز می بینند به خواسته هایش احترام گذارند.

این فرمانده حفاظت از میراث فرهنگی نتیجه این رفتار 
را بهمن 95 مشاهده کرد وقتی که مردم روستای نزدیک 
به یک تپه باستانی در شهرستان زهک تمام شب را بیدار 
ماندند تا ۷ نفر از حفاران غیر مجاز و سرســختی که قصد 
تخریب این محوطه تاریخی را داشــتند، دستگیر کرده و 
تحویل مراجع قضایی بدهند. ایــن یکی بهترین اتفاقاتی 
اســت که ســرگرد اکوان در طول مدت ۱8 ماهی که به 
استان آمده مشــاهده کرده اســت. او قبل از این معاون 
اجتماعی نیروی انتظامی شهرستان زاهدان بوده و به مدت 
۱۷ ســال خدمت کرده و حاال جزئــی از نیروهای حافظ 
میراث فرهنگی شــده است. او که لیسانس الهیات دارد در 
گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: وقتی سربازان و نیروها را 
می بینم که با کمترین امکانات از میراث فرهنگی اســتان 

حفاظت می کنند ناراحت می شوم چون نمی توانیم امکانات 
بیشــتری به آنها بدهیم از دست ما هم کاری بر نمی اید 
تنها می توانیم مساعده بدهیم. با تدبیر سردار رحمت اللهی 
فرمانده یگان حفاظت از کشور هر سه ماه یکبار می توانیم 
به آنها کارانه بدهیم کارانه ای که قبال وجود نداشت. زمانی 
که با اســتان های دیگر صحبت می کنیم می بینیم که آنها 
هم مشکالتی مانند ما را دارند. او می گوید: استان سیستان 
و بلوچســتان استان امنی برای گردشگران است بخشی از 
وظیفه ما رسیدگی به وضعیت گردشگران داخلی و خارجی 
اســت اگر اتفاقی برای گردشگران خارجی در استان بیفتد 
همه جهان متوجه می شــوند و اگر اتفاقی برای گردشگر 
ایرانی بیفتد بازهم برای استان خوب نیست. در آن صورت 
دیگر نمی توان ذهنیت مردم را نسبت به استان تغییر داد. 
به همین دلیل غیــر از حفاظت از میراث فرهنگی باید به 
گردشــگران اســتان نیز توجه کنیم. بنابراین مسئولیت ما 

ختم به میراث فرهنگی نمی شود.
سرگرد اکوان در نظر دارد تا مشارکت مردمی را بیش از 
پیش در استان پهناور سیستان و بلوچستان برای حفاظت 
از میــراث فرهنگی و تامین امنیت گردشــگران داخلی و 
خارجی به کار گیرد چون او معتقد است که مردم دلسوزتر 
از هر فرد دیگری برای میراث فرهنگی و تاریخ خودشــان 

هستند.

فرماندهیکهمردمراپایکارحفاظتازمیراثفرهنگیآورد

شمشــیر نادرشاه جهانگشا ملقب به افشــار همراه تعدادی از اشیای گرانبها از 
موزه ای در جمهوری داغستان روسیه به سرقت رفت.

 این حادثه در منطقه کوهســتانی کوباچین در جمهوری داغســتان در منطقه 
قفقاز روسیه رخ داد. یک مقام وزارت کشور داغستان گفت: سارقان یکشنبه شب 
درب ورودی موزه کارگاه هنری منطقه کوباچین را شکســته و اشیای گرانبهای 
موجود را به ســرقت بردند. روزنامه کامسامولسکایا پراودا روز سه شنبه با اشاره 
به سرقت رفتن حدود ۱60 شیء گرانبها از موزه منطقه کوباچین نوشت: شمشیر 

نادر شاه گرانبهاترین قطعه دزدیده شده از موزه است.
در همین حال یک مقام موزه منطقه کوباچین در مصاحبه با نشــریه »جوانان 
داغستان« گفت که از چهار شمشیر دزدیده شده یکی شمشیر نادر شاه به ارزش 

بیش از یک میلیون دالر بود.
جام نقره ای با نقش استالین دومین رهبر و جام های مشابه با نقش چند رهبر 

دیگر اتحاد جماهیر شوروی و کاخ کرملین نیز از جمله اشیای دزدیده شده موزه 
کوباچین اعالم شده است. نادرشاه افشار متولد ۱06۷ در درگز خراسان و کشته 

شده در سال ۱۱26 شمسی در قوچان بنیانگذار دودمان افشاریه است.
وی از مشهورترین پادشاهان ایران پس از اسالم است که با پاکسازی کشور از 
مهاجمان افغان، عثمانی ها، روس ها و تجدید استقالل ایران، فتح هندوستان و 
دیگر چنگ های پیروزمندانه به جهانگشا و نابغه جنگی شهرت یافت.جمهوری 
داغســتان در شمال غربی دریای خزر و در تقســیمات کشوری در حوزه فدرال 

قفقاز روسیه قرار گرفته است.
داغستان از نظر جغرافیایی در شمالی ترین بخش متصرفات حکومت صفوی 
قرار داشــت که پس از ســقوط حکومت صفویه توســط روس ها و عثمانی ها 
اشغال شد و سپس در زمان قاجار به صورت رسمی به روسیه تزاری واگذار شد.

پیوندهای مذهبی بین اغلب ساکنان داغستان با عثمانی موجب روابط گسترده 

آن ها با یکدیگر شــد. این مساله بعدها در عصر نادرشاه یکی از دالیل سیاست 
های جنگی نادر در برابر حاکمان داغســتان بود. نادرشــاه برای تسلط کامل بر 

داغستان سه بار به این ایالت لشکرکشی کرد.

شمشیرنادرشاهدرروسیهسرقتشد
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