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رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای اسالمی شهر تهران از بسته شدن پرونده تاکسی های فرسوده شهر تهران تا پایان سال ۹۶ خبر داد. محسن سرخو، رئیس کمیسیون حمل 
و نقل شورای شهر تهران، در خصوص رسیدگی به وضعیت تاکسی های فرسوده گفت: پرونده تاکسی های فرسوده شهر تهران تا پایان سال ۹۶ بسته خواهد شد و چیزی به نام 
تاکسی فرسوده وجود نخواهد داشت. وی با بیان اینکه نوسازی تاکسی های فرسوده طبق برنامه ریزی انجام شده است، عنوان کرد: حدود ۱۰ هزار تاکسی فرسوده در تهران شرایط 
تبدیل و نوسازی دارند که می بایست دولت شرایط وام و اسقاط خودرو و تسهیالت نوسازی تاکسی در سال ۹۶ را نیز فراهم کند. رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران 
افزود: پیکان تاکسی ها نیز شامل این نوسازی می شوند و نامه نگاری های الزم برای آنکه این تاکسی ها بتوانند در سامانه نوسازی ثبت نام کنند، انجام شده و در آینده امکان ثبت نام 

آن ها برای نوسازی فراهم می شود اما تا آن زمان پروانه کار تمامی این تاکسی ها به جز تاکسی های پیکان تمدید می شود. 
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رئیس ســازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشــی از ورود دو عنوان کتاب جدید برای اولین بار 
به مدارس خبر داد و گفت: امســال دو  کتاب جدید »انسان و محیط زیست« و »تحلیل رویکرد 

فرهنگی« در پایه یازدهم برای اولین بار وارد گردونه آموزشی می شوند .
حجت االسالم والمسلمین محی الدین بهرام محمدیان در گفت وگو با ایسنا، در تشریح روند چاپ 
و توزیع کتب درســی سال جدید اظهار کرد: خوشبختانه امسال در پی تغییر محتواهای درسی بر 
اساس برنامه درس ملی و سند تحول  بنیادین به پایه یازدهم رسیدیم و در سال تحصیلی ۹۶-۹۷ 

در حوزه برنامه ریزی درسی سه کار مهم انجام دادیم.
وی افزود: نخســت آنکه کتب پایه دهم مورد ارزیابی قرار گرفت. سال گذشته کتب پایه دهم 
مشــمول تغییر شدند و جدیدالتألیف بودند و به صورت آزمایشی در سراسر کشور توزیع و تدریس 
شدند. امسال  نظرات معلمان و صاحب نظران را درباره این کتب دریافت کردیم تا اگر  تغییری الزم 
بود، اعمال کنیم. رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی از اعمال اصالحات و تغییراتی در 
کتب درسی پایه دهم خبر داد و گفت: کتاب های پایه دهم که مشمول اصالح و تغییر شده بودند 

از فردا به زیر چاپ می روند.
محمدیان درباره کتبی که مشمول تغییر و اصالح شده بودند نیز گفت:  معلمان تذکراتی داشتند 
که مورد بررسی قرار گرفت و قرار شد برخی تصاویر و مباحث اصالح شوند. در  کتاب تفکر و سواد 
رســانه ای برخی متون خالصه و به برخی متون اضافه شــد و تصاویری تغییر کردند. به هر حال 
کتاب جدید و محتوای تازه ای بود و ایراداتی بر آن وارد شده بود. در دروسی چون شیمی و زیست 

هم اصالحات جزئی داشتیم.
وی ادامه داد: کار دوم ما پیگیری تدوین کتب درسی پایه یازدهم بود. موفق شدیم امسال تمام 
محتواهای آموزشــی این دوره را از نو تألیف و تولید کنیم. کتب تولید شــده را روی سامانه اعتبار 
بخشی قرار دادیم و از هر استان معلمان متعددی در برنامه اعتباربخشی شرکت کردند. قصد داریم 
اســامی معلمانی که در نظرسنجی هر کتاب سهیم بودند را اعالم و از آن ها قدردانی کنیم. برای 
نظرسنجی هر کتاب بیش از ۷۰ معلم مشارکت داشتند و روند فعلی مشارکت، از سال گذشته که 

برنامه اعتبار بخشی کلید خورد قوی تر بود.
معاون وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه اکنون محتوای کتاب ها تکمیل شــده و در مرحله 
تصویرگری و آماده سازی آن ها قرار داریم، ابراز امیدواری کرد با برنامه ریزی انجام شده دهه سوم 
شهریور ماه همه کتاب هایی که از زیرچاپ درآمده اند توزیع شوند و دیگر در ابتدای سال هیچ دانش 

آموزی بدون کتاب نماند.
ورود ۲ کتاب جدید به مدارس برای اولین بار 

محمدیان از ورود دوعنوان کتاب جدید برای اولین بار به مدارس خبر داد و گفت: امسال دو  کتاب 
جدید »انســان و محیط زیست« و »تحلیل رویکرد فرهنگی« در پایه یازدهم برای اولین بار وارد 
گردونه آموزشــی می شوند . سال گذشته در پایه دهم کتاب های جدید وارد برنامه درسی شدند و 
امسال هم دو کتاب جدید به فهرست کتب درسی اضافه خواهند شد. البته کتاب مدیریت فرهنگی 
که عنوان »تحلیل رویکرد فرهنگی« را دارد درسی انتخابی و نیمه تجویزی است.سال آینده نیز 

کتاب»خانواده و سبک زندگی« برای پایه دوازدهم جدید خواهد بود.
۲00 عنوان کتاب جدیدالتألیف در شاخه فنی و کاردانش

وی افزود: نکته حائز اهمیت در تدوین کتب درسی پایه یازدهم آن است که  ما امتداد دوره اول 
و دوم متوسطه را یکپارچه دیدیم. دوره اول متوسطه دوره عمومی بود و رشته های نیمه تخصصی 
ریاضی فیزیک، تجربی و علوم انســانی و معارف را داشــتیم و در دوره دوم متوسطه نیز رشته ها 
تخصصی تر شدند. در حال حاضر، برای فنی و حرفه ای و کاردانش نزدیک به ۲۰۰ عنوان کتاب 
جدید خواهیم داشت که رویکردشان مهارت محوری و اشتغال زایی است.  رئیس سازمان پژوهش 
و برنامه ریزی آموزشی همچنین به ثبت نام اینترنتی کتب درسی  اشاره کرد و گفت: از سال ۹۴، 
ثبت نام اینترنتی کتب درسی مقطع پیش دانشگاهی و همچنین پایه اول ابتدایی شهر تهران را به 
صورت پایلوت اجرا کردیم و سال گذشته ثبت نام اینترنتی پایه های دوم تا ششم ابتدایی و همچنین 
پیش دانشگاهی در دستورکار قرار گرفت. امسال این طرح گسترش بیشتری پیدا کرد و عالوه بر 
کتب پیش دانشگاهی و ابتدایی، دانش آموزان فنی  و حرفه ای نیز برای دریافت کتب درسی خود 
در سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی ثبت نام کردند که مزایای خوبی داشته است و نظم خوبی 

به روند توزیع کتب درسی داده است.

بسیاری ازگردشگران و دوست داران فرهنگ ایران زمین 
به دنبال یافتن مناطق تاریخی،گردشــگری و شهرهای 
تاریخی بر روی سطح زمین هستند، هیجان دیدن شهری 
در زیرزمین آن چنان جالب است که هرفرهنگ دوست 

کنجکاوی را می تواند غافلگیرکند.
و اما نوش آباد شهری در بخش مرکزی شهرستان آران 
و بیدگل استان اصفهان واقع شده است. نوش آباد میان 
شهرهای آران و بیدگل و سفید شهر و 7 کیلومتری شمال 
شهر کاشان واقع شده است. وضع طبیعی آن به صورت 
جلگه و دشت همواری است که عوارض طبیعی در آن به 
چشم نمی خورد. جمعیت آن در حال حاضر بیش از ۱۲ 

هزار نفر است.
هرگاه عبارت زندگی زیر زمین را می شنویم ناخوداگاه به 
یاد فیلم ها و کتاب های خیالی می افتیم  اما، جالب است 
بدانیــد در فاصله ای نه چندان دور از هیاهوی پایتخت و 
در دل زمین، شــهر زیر زمینی نوش آباد واقع شــده که 
روزگاری محل زندگی و تردد مردم زیادی بوده اســت. 
شــهری که هنوز شاید خیلی از ایرانیان نیز از وجود آن 

بی خبرند.
شهری افسانه ای که افسانه اش دهان به دهان در تاریخ 
این شهر نفس می کشد. در آغاز دهه هشتاد رویای شهری 
در زیــر زمین نوش آباد به حقیقت پیوســت  و کودکی 
بازیگوشی، کلنگ کارگران میراث فرهنگی را به دیوارهای 
شهر زیرزمینی کوبید و ناگهان راهی به تاریخ گشوده شد. 
زمین فرو رفت و کارگران، در ناباوری خود، راه زیر زمینی 
را دنبال کردند و به داالن هایی رسیدند که اول معما بود 
و اینچنین بود که در عمق ۲۰ متری زیرزمین افسانه به 

واقعیت پیوست.
در مجموعه تاریخی چاله ســی شهر نوش آباد از توابع 
شهرســتان آران و بیدگل شــهری در زیرزمین به نام 
»اویی« وجود دارد که برای همه بازدیدکنندگان شگفت 
انگیز اســت. شــهر زیر زمینی نوش آباد اویی که در سه 
طبقه معماری و به صورت دست کند تا عمق ۲۰ متری 
زیر زمین حفر شده، چیزی فراتر از مراکزی است که به 
عنوان شهر زیرزمینی در مناطقی شامل شهر »کوبرپدی« 
استرالیا یا »کاپادوکیه« ترکیه و یا »ونکوور« کانادا معرفی 
شده اند. این شهر زیرزمینی از جمله مناطق باستانی و 
تاریخی است که در شمال استان اصفهان و به فاصله پنج 
کیلومتری از کاشان، شهر تپه های باستانی سیلک قرار 
گرفته که هنوز نشانه های اعجاز هنر مردمانی از دوره های 

سلجوقی تا قاجار را با خود به امانت دارد.

فلسفه وجودی معماری این مجموعه باستانی را در سه 
گزینه می توان تعریف کرد؛ محلی برای عبادت کنندگان 
آیین »میترائیسم«، مکانی برای حفاظت در برابر گرمای 
۴۰ درجه کویر و یا پناهگاهی در برابر مهاجمانی که این 

بخش از فالت مرکزی را هدف می گرفتند.
وسعت این اثر باستانی که از عمق چهار متری شروع 
شده  و تا عمق ۱۶ متری ادامه دارد هنوز مشخص نیست، 
اما بنا به شواهد موجود و گفته شهروندان کهنسال، تا غار 
ریس در شهر سبز »نیاسر« از توابع شهرستان گسترش 
داشته اســت. آثار معماری به دست آمده تاکنون در سه 
طبقه، شــامل راهروهای باریک به همراه اتاق های چهار 
گوش با طاقچه های ایجاد شده در دیوارهاست و ارتباط 
بین طبقات به وسیله چاه های عمودی حفر شده با عمق 

پنج تا هتف متر است.
ورودی شــهر زیرزمینی نوش آباد، راهرویی باریک به 
اندازه یک نفر است، زمانی که به داخل شهر وارد شوی، 
بوی خاک مرطوب به مشام می رسد. داالن های تنگ با 
ارتفاعی کمتر از یک انســان ایستاده، تو را به بخش های 
داخلی شهر می رسانند. فضاهای در نظر گرفته شده برای 
شهر در حد فضاهای ضروری است و سیستم تهویه  آن 
بر اساس اختالف فشار هوا با سطح زمین کار می کند که 
گردش و تصفیه هوا برای تنفــس در آن را امکان پذیر 
می ســازد. حجره های کوچک  به ابعاد دو متر در دو متر، 
ســرویس های بهداشــتی ابتدایی، فضاهای پناهگاهی، 
تونل های ارتباطی و تهویه هــوا و چاه های آب از جمله  

فضاهای این شهر زیرزمینی است.
نوش آباد شهری افسانه ای در زیرزمین

یک کارشناس میراث فرهنگی درباره این شهر افسانه 
ای می گوید: شــهر زیرزمینی در واقع متشــکل از یک 
سازه پیچیده و گسترده شامل داالن های باریک تودرتو 
و اتاق هایی با ابعاد کوچک ا ســت. این مجموعه در زیر 
بافت قدیم شهر شکل گرفته و تا سطح کنونی شهر نیز 
گسترده شده  است. وسعت این شهر به دلیل ارتباط میان 
محالت در دو سطح افقی و عمودی گسترش یافته  است. 
این مجموعه ارزشمند به شماره ۱۵۸۱۶ و به سال ۱۳۸۵ 

ثبت در فهرست آثار ارزشمند ملی شده است.
وی افزود: از ویژگی های این شــهر زیرزمینی معماری 
دست کن شهر نوش آباد توسط مردم عادی به دلیل نیاز 
به جهت مخفی شدن ازدست باغبان و راهزنان بوده است.

همانگونه که گفته شــد شــهر زیرزمینــی به صورت 
دست کن زیر پوست شهرنوش آباد به صورت مجموعه ای 
از اتاق ها، راهروها، چاه ها و کانال های متعددی در ۳ طبقه 
ایجاد شــده است؛ بر دیواره های آن آثار برخورد لبه شی 
تیز دیده می شودکه محل ضربات تیشه یا وسیله ای بوده 
که زمین را کنده اند . با توجه به سختی جنس زمین این 
منطقه، باستان شناسان احتمال می دهند، نوک وسایلی 
که برای حفاری اســتفاده می شده باید از جنسی شبیه 

الماس بوده باشد.
زیرک گفت: تمام قسمت های شهر زیرزمینی نوش آباد 
کــه مردم محلی آن را »اویی« می خوانند به قد طبیعی 
یک انســان و بین ۱7۰ تا ۱۸۰ سانتیمتر و فقط فضای 
ورودی آن دارای ارتفاع بیشتری است. بر سطح دیوارها 
با فاصله کم، جای پیه سوز در۲۰سانتی سقف تعبیه شده 
است . روشنایی این فضاها به وسیله پیه سوزهای سفالی 
تأمین می گردیده و روغن آن ها احتماالً از دو عصار خانه 

تاریخی موجود در نوش آباد تهیه می شده است.
کارشناس میراث فرهنگی گفت: دراین شهر زیرزمینی 
چاهک هایی دیده می شود؛ در دهانه هر چاهک تعدادی 
قلوه سنگ و یک تخته سنگ به اندازه دریچه چاهک دیده 
می شــود که در مواقع احساس خطر یا ورود هوای آلوده 
یا دود به طبقات با تخته ســنگ دریچه را مسدود کرده 
و یا اگر دشــمن قصد ورود به فضاها را داشته با سنگ ها 
که حکم وسایل و ابزار دفاعی را داشته بر سر مهاجمین 

می کوبیدند وآن هارا غافلگیرمی کرده اند.
اگر دشمن آتش روشن می کرد آن ها با تخته سنگی که 
در کنار دهانه هر چاه آماده بود راه را مسدود می کردند، 
در مواقــع عادی بعــد از عبور از هر چــاه دهانه آن را با 
ســنگی آسیاب شکل که در وســط آن سوراخی تعبیه 
شده بود می بســتند که هم دشمن را گول بزنند و هم 
از آن ســوراخ اکسیژن وارد شود. ساختار این راهروها به 
شکل ال انگلیسی ساخته شده که هنگام وارد شدن به 
راهرو، اگر آشنایی به آن نداشته باشید گمان می کنید که 
بن بست است و این هم یکی از راه کارهای فریب راهزنان 
بوده اســت.  سیستم تهویه شهر زیر زمینی نوش آباد از 
طریق کانال هایی بوده که در طبقه اول و به سطح زمین 
ایجاد شده است. چاه های مرتبط طبقات، عالوه بر عملکرد 
عبور و مرور باعث جریــان یافتن هوا در طبقات پایین 
می شده است. دسترسی به این فضاها از طریق یک چاه 
و کانال باریک و کوتاه میسر می گردد. موضوع تدافعی و 
پناهگاه بودن این نوع معماری که در دل زمین ایجاد شده 
تأثیر فراوانی بر چگونگی نقشه معماری آن گذاشته است.

هرچند به دلیل نشت آب و فاضالب شهری به این شهر 
زیرزمینی دیواره ها نمناک شده  و مانع پیشرفت حفاری ها 
و کشف مابقی این اثر ملی شده است اما جا دارد قدر این 
شــهر منحصربه  فرد که بزرگترین سازه در نوع خود در 
دنیاســت را بدانیم وهمه مردم و مسئوالن تالش خودرا 

درجهت نگهداری و حفاظت از این اثرملی بنمایند.
تأمین زیرســاخت های گردشــگری نوش آباد 

پیگیری می شود.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری 
اســتان اصفهــان گفــت: در بازدید رییس ســازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری، از شهر 
تاریخی نوش آباد مقرر شد تا در رایزنی با وزیر نیرو، رفع 
مشکل نفوذ فاضالب به شهر زیرزمینی نوش آباد در اولویت 

این وزارتخانه قرار گرفته و برای تأمین اعتبارات الزم، با 
سازمان برنامه  و بودجه نیز هماهنگی الزم انجام می شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری 
اســتان اصفهان گفت: مطالعه و پژوهش، تکمیل موزه 
مردم شناسی کویر، مرمت بافت تاریخی نوش آباد و ایجاد 
سایت صنایع دستی از مهم ترین اقداماتی است که اداره کل 
میراث  فرهنگی استان اصفهان در شهر تاریخی نوش آباد 

پیگیری می کند.
الهیاری تأکید کــرد: امیدواریم مجموعه اقدامات این 
اداره کل در شهر نوش آباد، با سفر معاون رئیس جمهور به 

این شهر تاریخی، سرعت و شتاب بیشتری بگیرد.
وی گفت: رفع مشکل نفوذ فاضالب به شهر زیرزمینی 
نوش آباد و مطالعــه و پژوهش بافت تاریخی نوش آباد از 
مهم ترین اقداماتی است که برای تبدیل این شهر به مقصد 

گردشگری باید انجام گیرند.
الزم به ذکر اســت نوش آباد، شمالی ترین شهر استان 
اصفهان است که در فاصله ۵ کیلومتر شمال کاشان قرار 
گرفته است و با وجود یک صد اثر تاریخی و نزدیکی مسیر 
ترانزیت شمال  جنوب، از جمله مقاصد گردشگری است.  
در مواقــع نا امنی و پناه گرفتن در زیر زمین آب مصرفی 
اهالی از پایاب ها و قنات ها تأمین می  شــده  است. عالوه 
بر پایاب ها مســیر اویی ها به گونه ای بوده که در بعضی 
از قسمت ها به قنات مرتبط می شده  است . تاریخ ایجاد 
و اســتفاده از این بناها به دوران ساسانی و اوایل اسالم 
می  رسد که در دوران های بعد یعنی سلجوقی تا صفویه 
و حتی قاجار مورد اســتفاده بوده  اســت . این مجموعه 
ارزشــمند به شــماره ۱۵۸۱۶ و به سال ۱۳۸۵ ثبت در 

فهرست آثار ارزشمند ملی گردیده  است.
اگر روزی قصد سفر به شهر کاشان را داشتید در کنار 
بازدید از خانه های تاریخی و مراسم گالب گیری فرصت 
بازدیــد از این دنیای زیر زمینی را از ســاعت نه صبح تا 
هفت شب از دست ندهید. آوازه این شهر تاریخی حتی 
از مرزهای کشــورمان ایران نیز پا فرا تر نهاده و در سایت 
معتبری همچون تریپ ادوایز بسیار محبوب است. شاید 
یکی از جالب ترین انتخاب ها برای سفر بعدی تان بتواند 

دنیای زیر زمینی نوش آباد باشد.

ورود ۲ کتاب جدید به مدارس

»نگویید کمیته میراث فرهنگی و گردشــگری شــوری 
شهر فانتزی اســت، آن را حفظ کنید. مطالبه گری درباره  
میراث فرهنگی در سطح شهر افزایش پیدا کرده اما میراث 
فرهنگی هنوز در شناسایی، ثبت ملی و تعیین حریم بناهای 

تاریخی ضعیف عمل می کند.«
در نشست هم اندیشی »بررســی وضعیت ابنیه و بافت 
تاریخی تهران« که با حضور احمد حکیمی پور عضو و دبیر 
کمیته میراث فرهنگی شورای شهر تهران در دوره چهارم، 
احمد مسجد جامعی عضو کمیسیون سالمت،محیط زیست 
و خدمات شــهری شورای شهرتهران و استاد عبداهلل انوار، 
تهران شناس برگزار شد، به ضعف های میراث فرهنگی در 
حفاظت از آثار تاریخی اشاره و بر لزوم حفظ کمیته میراث 

فرهنگی و گردشگری در این شورا تاکید شد.
احمد حکیمی پور در این نشســت بــا بیان این که تهران 
سرمایه و ظرفیت پنهان زیادی مانند ظرفیت های تاریخی 
و میراثی دارد که هر چند روز به روز اهمیت پیدا می کنند، 
اما از سوی دیگر مورد دستبرد قرار می گیرند، به حضورش 
در دوره های سوم و چهارم شورای شهر تهران اشاره کرد و 
گفت:  در دوره سوم توجه چندانی به حوزه میراث فرهنگی 
نبود، اما در دوره چهارم توجه ها به این سمت زیادتر شد و 

بنابراین کمیته میراث فرهنگی در دور چهارم شورا ایجاد و 
توجه زیادی به این حوزه به وجود آمد.

میراث فرهنگی در شناسایی، ثبت و تعیین حریم ضعیف 
است

او با تأکیــد بر اینکه میراث فرهنگی اســتان تهران در 
شناسایی، ثبت ملی و تعیین حریم بناهای تاریخی ضعیف 
عمل می کند، گفت: این اتفاق باعث شــده بناها به راحتی 
به تاراج بروند. این در حالی اســت که باید با شناســایی و 

حفاظت از این آثار از این کار جلوگیری کنیم.
حکیمی پور با تأکید بر اینکه شورای شهر در دوره چهارم 
به این موارد توجه کرد، افزود: امیدوارم شورای شهر دوره 
پنجم توجه بیشــتری به این موضوع داشــته باشد.هرچند 
تعداد اعضای شورا به جای بیشتر شدن کمتر شد، در حالی 
که قبل از انقالب با توجه به جمعیت ســه میلیونی تهران، 

اعضای جمعیت شهرداری شورا ۴۰ نفر بود!
او ادامه داد: درخواســت می کنم شــورای شهر در دوره 
پنجم حتما کمیته میراث فرهنگی و گردشــگری را حفظ 
کنــد. نگوید این کمیته فانتزی اســت. باید روح تهران را 
حفظ کنیــم همان طور که حساســیت ها و افکار عمومی 

نسبت به این قضیه بیشتر شده است.
حکیمی پــور خطاب بــه متولیان میــراث فرهنگی نیز 
گفت:بایــد در تعییــن حریم بناهــای تاریخــی بجنبید. 
انحصارطلبی و بخشــی نگری در تفاهم نامه سال ۸۲ کنار 
گذاشته شــده بود و بر آن اســاس باید همه دستگاه ها با 
یکدیگر هماهنگ می شــدند، اما هیچ کدام از این اتفاقات 

رخ ندادند.

وی همچنین خطاب به اعضای شــورای شــهر تهران 
در دوره پنجم افزود: باید اهتمــام کنید، ما نگران بناهای 
تاریخی هســتیم به خصوص بناهایی که در اختیار برخی 

نهادها است.
مدیر کمیته میراث فرهنگی و گردشــگری شورای شهر 
در دوره چهــارم با اشــاره به تفرجگاه هــا و ظرفیت های 
میراثــی که در آن ها وجــود دارد و باید یکپارچه شــوند، 
گفت: مجموعــه عباس آباد، برج میالد یا بــاغ موزه قصر 
از جملــه مجموعه های تفرجگاهی هســتند که به عنوان 
سرمایه میراثی و تفرجی تهران باید در یک مدیریت واحد 
متمرکز شــوند. هزینه و اقدامات دیگر در این موارد نیاز به 

صرفه جویی و مدیریت واحد دارد.
او با اشاره به تهیه برنامه منظم و ساماندهی شده در این 
زمینه گفت: پرونده آن را برای متمرکز شدن آماده کرده ایم 
اما فرصت اینکه در صحن علنی دوره چهارم شــورا مطرح 
کنیم به وجود نیامد. براساس این پرونده یک درآمد پایدار 
حدود دو هزار میلیارد تومان برای شهرداری به دنبال دارد.

با تغییر نام های قدیمی تهران مخالفم
عبداهلل انوار، پژوهشگر تهران شناس نیز در این نشست با 
اشــاره به نقاط ضعفی که در طول چند سال گذشته نسبت 
به حفاظــت از آثار تاریخی تهران وجود داشــته، گفت: با 
تغییر نام خیابان های قدیمی شــهر تهران مخالفم. احترام 
به شهدا در جای خود، توجه و احترام به هویت شهری نیز 
جایگاه خــود را دارد. چرا کوچه های جدید تهران را به نام  

شهدا مزین نمی کنیم؟
وی افزود: در کوچه های پاریس هنوز نام کوچه هایی که 

انقالب کبیر فرانســه در آن ها رخ داد به همان نام ها باقی 
مانده اند اما متأســفانه اینجا بــدون هیچ عنوان یا یادی از 
گذشته نام همه کوچه ها را تغییر می دهیم. این اتفاق عالوه 
بر اینکه هویت تهران را زیر سؤال برده برای قدیمی ترهای 
تهران نیز مشکالت زیادی را به وجود می آورد. ما نام بیشتر 
خیابان ها را پس از تغییر نام هایشــان نمی دانیم و رانندگان 
تاکسی در این موارد با ما دچار مشکل می شوند چون آن ها 

هم نام دیروز خیابان ها را نمی دانند.
انوار با اشــاره به این نکته که کشــور روسیه برای حفظ 
تاریخ قدیم خود تابلوی هر خیابان یا کوچه را به سه بخش 
تقســیم کرده و نام های ابتدایی تا پایانی کوچه ها را روی 
تابلو نوشته است، ادامه داد: نام خیابان الله ابتدا دوشان تپه 
بود. پس از آن به ژاله تبدیل شد. در دوره مشروطیت یک 
نام دیگر گرفت و امروز هم با نام دیگری یعنی مجاهدین 

اسالم شناخته می شود.
او در بخش دیگری از صحبت هایش با اشاره به ساخت 
و ســازهای مکرر تهران و برج هایی که بدون برنامه ریزی 
باال رفته اند، گفت: آب و هوای تهران با این برج ســازی ها 
هم خوانی ندارد. هوای گرم این روزها به خوبی این قضیه 
را نشان می دهد. از سویی دیگر معلوم نیست زمین تهران 
چقدر این همه ساخت و ساز را تحمل می کند. نمی توان به 

خاک آن اعتماد کرد.
در پایان ایــن صحبت ها؛ از دیواره تصاویر شــهرداران 
تهران که توســط دفتر پژوهش های تاریخی شهر تهران 
بررســی و تهیه شــده و کتاب »ابنیه تاریخی شهر تهران 

)منطقه ۱۲(«  رونمائی شد.

نگویید کمیته میراث  فرهنگی فانتزی است!

شناسایی مواد مخدر صنعتی جدید

میلیون گردشــگر خارجی  پنج  ورود  حبیبــی:  علی 
۱۰ کشــور برتر جهان از نظر  در کشــوری که جزو 
ظرفیت های گردشــگری اســت، دورنمای ناخوشایند 
این صنعت در جامعه ما را نشــان می دهد که بررسی 
علــل و ریشــه های آن یک ضرورت محســوب می 

شود.
کشــورهایی مثــل مالزی که ظرفیت گردشــگری 
تاریخی آن ها در حد صفر اســت اکنون ساالنه حدود 
۲5 میلیون گردشــگر خارجی می پذیرد و هر ســال 
نیز این رقم در حال افزایش اســت، دلیل این مساله 

باشد؟ تواند  می  چه 
گردشــگری در هر جامعه ای با خود رونق اقتصادی 
و اشــتغال را به همراه می آورد. حال که جامعه ما با 
روزافزون آن مواجه است،  بیکاری گسترده و رشــد 
نسخه توریســم می تواند بسیاری از مشکالت کشور 

از جملــه بیکاری را رفع کند.

ما فاقد یک دســتورالعمل جامع گردشگری هستیم 
کــه در آن تمام زوایای این صنعت بطور روشــن و 

باشد. آمده  واضح 
نبود برنامه مشــخص برای جذب گردشگر خارجی 
از دیگر مســایل گردشگری اســت که معلوم نیست 
چگونه گردشــگر تولید کنیــم و مطابق ظرفیت ها از 

کنیم. استفاده  فرصت  این 
جامعه ما در کدام شــاخه گردشگری مثل فرهنگی، 
رویدادها،  مذهبــی، زمســتان، طبیعــت، ورزشــی، 
تاریخی، بیابان، دریا و ســالمت می تواند گردشــگر 
بیشــتر جذب کند و بــرای این کار چقــدر امکانات 

فراهم اســت و چه میزان دیگر باید مهیا شود.
از نظــر حفظ امنیت گردشــگران چقدر پیشــرفت 
داشــته ایم که این امنیت به امن بــودن جاده ها نیز 
قابل تعمیم اســت. امنیت گردشگران از شاخص های 
مهم رشــد گردشگری در هر کشوری است که ایران 

از این نظر از سایر کشــورها متمایز نیست.
ایــران چگونه  به  برای ورود گردشــگران خارجی 
باید ارزش ها رعایت شــود تا ضمــن حفظ ارزش ها، 

یابد. رونق  نیز  گردشگری 
راهنمــای گردشــگری در جذب  میــزان  تا چــه 
گردشــگری اثرگذار اســت؟ تبلیغات گردشــگری تا 
چه حد در رشد گردشــگری تأثیر داشته است و چرا 
از همه ظرفیت ها برای این تبلیغات اســتفاده نشــده 

است.
و  خارجــی  و  داخلــی  امکانــات  از  بهره گیــری 
شــبکه های اجتماعی و اینترنت و ســایر رسانه ها در 

جذب گردشــگر خارجی تا چه میزان بوده است؟
نیازمند  پایدار  توریســم  داشــتن یک صنعت  برای 
فراهم کردن زیرســاخت های گردشــگری هستیم در 
ایــن زمینه تا چــه میزان به جاده هــا، محل اقامت، 
هتــل، حمل و نقل و هواپیما توجه نشــان داده ایم.

وضعیتی  چه  در  کشــور  گردشگری  زیرســاخت های 
است؟

ایــران برای ایجاد اشــتغال و رونــق اقتصادی، با 
توجه بــه ظرفیت هایــی که در صنعت گردشــگری 
دارد، مشــکل کمتری در رفع معضالت جامعه خواهد 
داشــت و فقط تدویــن برنامه های جامــع و عملی و 
شناســایی ظرفیت ها و مدیریت درست باقی می ماند 
که در صورت مهیا شــدن آن، رفع مشــکل بیکاری 

بود. نخواهد  دسترس  از  دور 

گردشگری، راهی آسان برای ایجاد اشتغال 

رئیس دفتر تحقیقات کاربردی پلیس مبارزه با 
مواد مخدر ناجا گفت: مصرف مواد مخدر می تواند 
خســارت های جبران ناپذیری را به حوزه های 
فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و ســرمایه های 
انسانی جوامع وارد کند و خانواده را که عالی ترین 

نهاد اجتماعی است، به شدت متزلزل کند.
دکتر تهمینه باهری اســالمی درباره رویکرد 
اجتماعی شــدن مبارزه با مــواد مخدر گفت: 
فعالیت های خوبی در عرصه مبارزه با مواد مخدر 
انجام شده است یکی از نمونه های آن در حوزه مشارکت های مردمی افزایش چشمگیر مشارکت 
NGO ها طی چند سال اخیر است، همچنین در حوزه پیشگیری و درمان تالش های بسیار 
خوبی را شاهد هستیم، البته در حوزه مقابله با عرضه مواد مخدر هنوز جای کار بسیاری وجود 
دارد و باید اقدامات بیشتری صورت بگیرد. وی افزود: سطح اطالع رسانی ها توسط ستاد مبارزه با 
مواد مخدر طی چند سال اخیر خوب بوده است؛ مخصوصاً برگزاری همایش صیانت و اجتماعی 
شدن مبارزه با مواد مخدر در سال گذشته بسیار مفید بود و حتما کمک شایانی به فراگیری 

رویکرد مبارزه اجتماعی با مواد مخدر و آسیب های اجتماعی در جامعه خواهد کرد.
به گزارش روابط عمومی ســتاد مبارزه با مواد مخدر؛ مدیر گروه مواد مخدر دانشگاه علوم 
انتظامی یادآور شد: متأسفانه جوانان به دالیل مختلف از جمله هیجان طلبی و تأثیرپذیری از 
گروه دوستان، کنجکاوی، لذت جویی، هویت یابی و فرار از مشکالت و مسئولیت ها به سوی 
مصرف انواع مواد مخدر گرایش پیدا می کنند که این موضوع می تواند خســارت های جبران 
ناپذیری را به حوزه های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و سرمایه های انسانی جوامع وارد نماید 

و خانواده را که عالی ترین نهاد اجتماعی است، به شدت متزلزل کند.
باهری در ادامه گفت: بنابراین نیاز به آموزش و اطالع رسانی به مردم به ویژه جوانان توسط 
همه ارگان های مسئول به ویژه صدا و سیما در این زمینه بسیار مهم و ضروری می باشد. وی 
افزود: امروزه با ورود انواع مخدرهای صنعتی و با توجه به اثرات تخریبی شــدیدی که دارند 
آگاهی بخشی و اطالع رسانی های به موقع می تواند یکی از علل کاهش مصرف مواد مخدر و 

جلوگیری از آلوده شدن اقشار آسیب پذیر به مواد مخدر در کشور باشد.
باهری در انتها از شناسایی مواد مخدر صنعتی جدید خبر داد و گفت به زودی درباره این مخدر 

جدید اطالع رسانی انجام می شود.

سفر به اعماق زمین

در نشست هم اندیشی »بررسی وضعیت ابنیه و بافت تاریخی تهران« عنوان شد:

مهرماه 93 سرآغاز اقدامات عملی برای ثبت جهانی بافت 
تاریخی یزد

مجتبی فرهمند در نشست خبری به مناسبت ثبت بافت تاریخی شهر یزد در فهرست میراث 
بشری یونسکو افزود: مهرماه ۱3۹3 در حالی حکم مسئول راه اندازی پایگاه پژوهشی و تهیه 
پرونده ثبت جهانی را از معاون میراث فرهنگی ســازمان میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری دریافت کردم که این پایگاه در دوره های گذشته منحل شده بود و ساختار پژوهشی 

در میراث فرهنگی وجود نداشت.
مدیر پایگاه پژوهشی میراث فرهنگی یزد گفت:  کمیته میراث جهانی یونسکو در چهل و 
یکمین نشست خود در کراکوف لهستان، با رأی قاطع بافت تاریخی شهر یزد را در فهرست 

میراث جهانی ثبت کرد.
با ثبت بافت تاریخی شهر یزد، نخستین پرونده یک شهر تاریخی ایران در فهرست جهانی 

به ثبت می رسد که بیش از ۷۰۰ هکتار از اراضی شهر قدیمی یزد را دربرمی گیرد.
اســتان یزد در کنار اســتانهای فارس و اصفهان به عنوان مثلث طالیی گردشگری ایران 
مقصد اول گردشگران خارجی و اروپایی بوده به گونه ای که استقبال گردشگران خارجی از 

این شهر تا پنج برابر افزایش داشته است.
استان یزد ۲۲۷۰ هکتار بافت تاریخی دارد و شهر یزد به عنوان نخستین شهر خشت خام 
و دومین شهر تاریخی جهان دارای بافت تاریخی به مساحت عرصه ۷۴3 هکتار و مساحت 
حریم پنج هزار هکتار است. یزد با عناوینی همچون شهر بادگیرها، شهر کار و کاریز و کاهگل، 
دارالعباده، دارالعلم و دارالعمل، حســینیه ایران، شهر دوچرخه ها، شهر شیرینی، شهر قنات و 

قنوت و قناعت و شهر آتش و آفتاب شناخته می شود.


