
حریم انارستان املش 
تصویب شد

رشد 200 درصدی گردشگران خارجی 
در کازرون

گروه میراث : مدیرکل دفتر ثبت آثار تاریخی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری از تصویب حریم محله  
»انارستان« در شهر املش با 21 بنای ارزشمند در این محدوده  تاریخی خبر داد. فرهاد نظری با اشاره به بند 12 از 
ماده ی 3 قانون اساس��نامه  سازمان میراث فرهنگی و گردشگری که براساس آن محدوده  عرصه و حریم و ضوابط 
و مقررات حفاظتی آثار تاریخی فرهنگی که در فهرست آثار مّلی به ثبت رسیده ُاند تعیین و ابالغ می شود، گفت: 
به دنبال این مصوبه حریم و ضوابط حفاظتی محله  »انارستان« شهر املش در استان گیالن تصویب شد. وی نقشه  
حریم این محله  تاریخی را شامل 21 اثر ارزشمند تاریخی دانست و افزود: 9 اثر از مجموع این 21 اثر در فهرست 
آثار ملی ایران به ثبت رس��یده اند. او تاکید کرد: همچنین محدوده  حریم این آثار تحت حفاظت و نظارت س��ازمان 
میراث فرهنگی است و هرگونه دخل  و تصرف در محدوده  حریم و تخلف از ضوابط حفاظتی مقرر، برابر مواد 558 لغایت 569 از کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی 
»تعزیرات و مجازات های بازدارنده« جرم محسوب می شود و مرتکب، مشمول مجازات های قانونی می شود. به گفته  نظری، خانه  »میرزایوسف صوفی« و پل »خشتی« 
املش ثبت شده در دوم آبان 1382، خانه  »محمدتقی صوفی سیاوش« ثبت شده در دهم مهر 1380، خانه  »صوفی عنایتی« ثبت شده در یکم مهر 1382، خانه  »پاک 
سرشت صوفی« ثبت شده در 16 شهریور 1383، سه خانه  »خانم نعمتی«، خانه  »گوهر تاج خانم« و خانه  »عزیزاهلل خان صوفی« ثبت شده در 11 شهریور 1382 و خانه  

»عبدالعلی خان  صوفی« ثبت شده در 26 شهریور امسال جزو بناهای ثبت شده در فهرست آثار ملی هستند که در این مخله ی تاریخی وارزشمند قرار دارند.

گروه گردش��گری : رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردش��گری کازرون از رشد 200 درصدی 
گردش��گران خارجی در این شهرستان خبر داد. محمدرضا معینی اظهار کرد: این شهرستان با دارا بودن ظرفیت های 
گردشگری از جمله تاریخی، طبیعی، فرهنگی، تفریحی، بازاری و زیست محیطی، نقش بسزایی در جذب گردشگر 
در استان فارس ایفا می کند. وی گفت: با پیشرفت و روند رو به رشد صنعت گردشگری و نگاه ویژه ای که امروزه به 
این مهم شده این اداره با جمع آوری اطالعات همراه با جزئیات از جمله عکس، فیلم، مستندنگاری، بررسی میدانی و 
بهره گیری از مشاوران علمی و دانشگاهی، طرح جامع گردشگری را به مرحله اجرا گذاشته است. رئیس اداره میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کازرون ادامه داد: طرح جامع گردشگری این شهرستان تاکنون 60 درصد پیشرفت 
داشته و با برند »کازرون قطب گردشگری جنوب غرب فارس« گام بلندی را در معرفی کازرون بر خواهد داشت. معینی با اعالم اینکه در سال جاری آمار گردشگران خارجی 
در شهرستان کازرون بیش از 200 درصد رشد داشته است، تصریح کرد: این اداره به منظور خدمات دهی هرچه مطلوب تر به بازدیدکنندگان، گردشگران و سفرهای شهرستانی در 
تعطیالت نوروز با هماهنگی ادارات مختلف کمیته هایی را مشخص کرده است. وی، آماده کردن پارک ها و بوستان ها برای اسکان، برقراری امنیت پارک ها توسط ناحیه مقاومت 
بسیج، آمادگی پذیرایی و ارائه سرویس از طرف ناحیه مقاومت بسیج و اداره اوقاف، آمادگی سالن های ورزشی برای خدمات رسانی در ایام بحرانی، باز بودن مساجد در مسیر 

راه های پرتردد و آمادگی آموزش  و پرورش برای اسکان اضطراری در مدارس را از جمله اهم فعالیت کمیته های خدمات سفر نوروزی کازرون برشمرد.
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گروه می��راث : معاون رییس جمهور و رییس 
س��ازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
به مناس��بت روز بین المللی«زبان مادری« برابر با 21 
فوریه )2 اس��فند( پیامی صادر کرد. به گزارش مرکز 
روابط عمومی و اطالع رسانی سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری متن پیام مسعود سلطانی فر 
به ش��رح زیر است: »در پانزده سال گذشته،  یونسکو 
21 فوریه هر س��ال را به عن��وان روز بین المللی زبان 
م��ادری ارج می گذارن��د. روز جهانی زب��ان مادری 
فرصتی مناسب برای تاکید بر نقش و جایگاه زبان ها 
در شکل گیری هویت جوامع و از عوامل اصلی تقویت 
کننده زندگی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی می باشد. 
روز جهانی زبان مادری فرصتی برای تقویت فرهنگ 
ها، نزدیک ش��دن افکار و آراء به یکدیگر، نو ش��دن 
اندیشه هاو گس��ترش افق های خیال میشود. گفتگو 
میان اقوام و ملت ها تنها با احترام و بزرگداشت زبان 
های مختلف ش��کل می گیرد و بکارگیری زبان های 
مختل��ف در پیوندهای فرهنگی عامل مهمی در ایجاد 

تفاهم میان انس��ان ها و دولت ها است. بدیهی است 
روز بین المللی زبان مادری بس��یاری از نقش هایی را 
ک��ه زبان ها در هویت بخش��ی به افکار ایفا می کنند، 
به خوبی نمایان می س��ازد؛ فضایی که در آن همگی 

ما ابزاری برای س��هیم شدن در زندگی و رویارویی با 
چالش-های جوامع خواهیم داشت. زبان ها و گویش 
های ایرانی از یک زبان مادری که زبان ایران باس��تان 
نام دارد، ریش��ه می گیرند. گس��تردگی جغرافیایی و 

غنای زبان فارس��ی یکی از دالیل مهمی است که در 
ایران فرهنگی ش��اهد زبان ها و گویش های مختلف 
هستیم؛ اما با تمام تفاوت های دستوری برخی گویش 
های ایرانی نیز میراث زبان فارس��ی اند. با وجود این 
بدالیل مختلف زبانی و غیر زبانی، بخشی از زبان ها 
و گوی��ش های ایرانی در س��ده های مختلف، از بین 
رفته اس��ت. باوجود این، گاه اندک متون گویش��ی از 
زبان فارسی، جهانیان را شگفت زده کرده است؛ قرآن 
قدس یکی از شگفتی های گویش های ایرانی است. 
بی گمان، احترام و پاسداش��ت زبان مادری به مفهوم 
حرمت ، پژوهش و معرفی مهم ترین بخشی از میراث 
فرهنگی یا بهتر میراث هویتی هر سرزمین به شمار می 
آید؛میراث هر س��رزمین نیز بخشی از میراث جهانی 
است؛ آنجا که در یادگارنوشته های زبان فارسینه تنها 
می��راث ایرانی، که داده ه��ای مهمی از مواریث دیگر 
مردم��ان دور و نزدیک از چین تا به روم نیز محفوظ 
مانده است . از این روی احترام به زبان مادری میتواند 

احترام به میراث بشری تفسیر شود.«

گروه می��راث : در نخس��تین کش��فیات پس 
از تخریب هایی که در ش��هر باس��تانی قزوین توسط 
ش��هرداری این ش��هر انجام ش��د، یک خان��ه با تمام 
متعلقات آن به دس��ت آمد که قدمت الیه های آن، این 

بخش را تا اواسط دوره ی قاجار به عقب برگرداند.
کاوش اضطراری و نجات بخشی در محدوده ی 
پارکینگ »سعدالسلطنه« قزوین به دلیل گودبرداری، به 
کشف بقایای خانه ای مسکونی و اعیانی، فضاهایی از 
معماری یک حمام سرخانه و سفال کتیبه دار متعلق به 

قرن ششم منجر شد.
کاظم عرب، سرپرس��ت هیأت کاوش س��رای 
»سعدالسلطنه«، با اعالم این خبر گفت: کاوش اضطراری 
انجام ش��ده در محدوده ی پارکینگ »سعدالسلطنه« با 
حفر 12 گمانه به وسعت 350 مترمربع و خاک برداری 

به عمق سه و نیم متر آغاز شد.
وی با اش��اره به فرهنگی بودن محوطه ی کشف 
الیه های تاریخی در بستر خاک اظهار کرد: کاوش در 
اغلب گمانه ها به کش��ف آثار تاریخی انجامید، اما در 
گمانه های 104 و 105، گروه کاوش به آثار شاخص و 

ارزشمندی دست یافت.

او با اش��اره به کش��ف دو فض��ای معماری در 
یک��ی از گمانه ها،  افزود: فضای نخس��ت بخش��ی از 
یک زیرزمین متعل��ق به یک خانه ی اعیانی بود که به 
سبک چهار فصل یا حیاط مرکزی ساخته شده بود و 
با بررسی  های بیشتر در این محوطه، کف فرش، محل 
ذخیره ی مواد غذایی، پستو ، طاقچه و درگاه نیز از این 
خانه کش��ف شد که نشان از پررفت و آمد بودن خانه 

در زمان گذشته دارد.
وی ادامه داد: همچنین با کاوش داخل حیاط این 
خانه، یک سکه ی 25 دیناری ضرب تهران کشف شد. 
بقایای یک حمام سرخانه هم با همه ی المان های یک 

حمام سنتی در اندازه کوچکتر به دست آمد.
سرپرست هیأت کاوش سرای سعدالسلطنه اضافه 
کرد: ای��ن حمام از بخش های مختلفی مانند خزینه ی 
آب گرم، خزینه ی آب سرد، گرم خانه، سربینه، میاندر، 
گربه روها و راهروی ارتباطی تشکیل شده که همه ی 
تأسیسات آن در این کاوش کشف شد. حمام سرخانه 
نمونه ی کاملی از حمام های سرخانه ی عصر قاجار و 

پهلوی اول است.
او ادامه داد: در ترانشه ی 105با گودبرداری 9 متر 

از سطح آسفالت، الیه های زمین از نظر فاصله تا خاک 
بکر بررسی ش��د، همچنین با بررسی خاک منطقه به 
ترتیب الیه های معاصر، پهلوی اول، پهلوی دوم، اواخر 

قاجار و اواسط قاجار نمایان شد.
این باستان شناس اضافه کرد: در این گمانه تعداد 
زیادی سفال از انواع سفال آبی، سفال دوره ی صفویه، 
سفال قاجار، سفال زرین فام و سفال الجوردی منسوب 

به قرن های شش، هفت و هشت کشف شد.
عرب کشف یک سفال کتیبه دار متعلق به قرن 
شش��م با کتیبه ی کوفی را که به خط کوفی مش��جر 
نوشته و به شیوه ی س��فال قالبی ساخته شده است 
یک��ی از مهمتری��ن نتای��ج کاوش در ای��ن محوطه 
دانس��ت و گفت: این خط،مش��ابه خط کوفی است 
بود ک��ه در کتیبه ی گلوبندی مس��جد جامع قزوین 

به کار رفته است.
او تاکید کرد: اگر بخواهیم قدمت این محوطه ی 
تاریخی را با توجه به ش��یوه ی معماری در آن تخمین 
بزنیم این محوطه متعلق به قرون میانه و متأخر  قاجار 
اس��ت. در غیر این ص��ورت با توجه به س��فال های 
کشف ش��ده می توان قدمت این منطقه را به قرن های 

شش و هفت نسبت داد.
ع��رب افزود: ب��ا توجه به کاوش انجام ش��ده و 
اطالعات و مواد فرهنگی یافت شده در این محوطه ی 
فرهنگی، پیش��نهاد می ش��ود به منظ��ور حفظ هویت 
تاریخی ش��هر قزوی��ن، هرنوع ساخت وس��از در این 
محدوده به دور از توسعه ی جزیی نگر که درصدد حل 
مشکالت روزمره اس��ت با نگاهی به کلیت تاریخی 
ش��هر دارای پیوند طبیعی و یکپارچه ی بافت پیرامون 

باشد.
وی اظهار کرد: اگر هدف از این کاوش، استنتاج 
داده های تاریخی برای احراز هویت منطقه و دستیابی 
به نحوه ی تلفیق فضاهای تاریخی با فضاهای شهری 
موجود باش��د، می توان گفت هیأت در دس��تیابی به 

اهداف خود موفق بوده است.
این باستان ش��ناس اظهار کرد: هم اکنون ساخت 
پارکینگ طبقاتی در فضای کنارس��رای سعدالسلطنه 
متوقف شده و قرار اس��ت با بازنگری طرح و تعیین 
حرای��م میراث فرهنگی، پارکین��گ طبقاتی به نحوی 
ساخته شود که عالوه بر آسیب نرسیدن به آثار تاریخی 

به گردشگران و نمازگزاران خدمات ارائه شود.

پیام رییس سازمان میراث فرهنگی به مناسبت روز بین المللی»زبان مادری«

کشف یک خانه ی اعیانی زیر پارکینگ »سعدالسلطنه«
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اجرای برنامه های مشارکتی 
مرمت آثار تاریخی در سمنان

گروه میراث : اجرای برنامه های مشارکتی 
مرم��ت آث��ار تاریخ��ی در س��منان از جمل��ه 
دس��تاوردهای دیدار صمیمانه اعضای شورای 
اسالمی شهر سمنان با مدیرکل میراث فرهنگی، 
صنایع  دستی و گردشگری استان بود. به نقل از 
روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع 
 دس��تی و گردش��گری استان س��منان، اعضای 
شورای اسالمی شهر سمنان با حضور در دفتر 
مدیرکل میراث فرهنگی اس��تان سمنان به بیان 
پیش��نهاد ها و نظرات خود در رابطه با توس��عه 
گردشگری، مرمت آثار تاریخی و ... در سمنان 
پرداختن��د. مدی��رکل میراث فرهنگ��ی، صنایع  
دستی و گردشگری استان سمنان در این دیدار 
اظهار کرد: ش��هرداری و شورای شهر سمنان با 
این اداره کل همگام و هم راس��تا هستند. حسین 
خواجه بیدختی با تأکید بر اس��تفاده از ظرفیت 
بافت تاریخی س��منان اضافه کرد: باید فضای 
کس��ب و کار ویژه ای در سمنان برای تجارت 
صنایع  دس��تی فراهم ش��ود. وی ب��ا بیان اینکه 
در استان س��منان ظرفیت های نابی نهفته است، 
افزود: بخش خصوصی باید برای سرمایه گذاری 
در بخش گردش��گری استان مجاب شود. رئیس 
ش��ورای اسالمی شهر سمنان نیز در این دیدار با 
تأکید بر حمایت اداره کل میراث فرهنگی اس��تان 
سمنان از طرح احیای 18 هکتار از بافت تاریخی 
سمنان گفت: سه س��ال می شود که این طرح در 
مرحل��ه مطالعات اس��ت و در ف��از اجرایی قرار 
نگرفته و نیاز به تسریع در اجرا دارد. علی همتی 
با اشاره به اینکه پروژه بهبود محیط شهری سمنان 
در دست اجرا است، افزود: شورای شهر سمنان 
از مرمت ابنیه تاریخی حمایت می کند. مدیرعامل 
شرکت عمران و مسکن س��ازان استان سمنان و 
عضو شورای شهر سمنان نیز با بیان اینکه میراث 
فرهنگی تهدید نیست بلکه فرصت است، گفت: 
بازگش��ایی بناهای تاریخی در ایام عید امس��ال 
فعالیت درخور تقدیری بود و نیاز به تداوم اجرا 
دارد. محم��د طاهریان اجرای پ��روژه پارک آبی 
س��منان را در جذب گردش��گر مؤثر دانست و 

خواستار رشد گردشگری سمنان شد.

گردشگریمیراث

آمادگی تالش برای استقبال 
از مسافران نوروزی

گ��روه گردش��گری : فرمان��دار تالش از 
آمادگی این شهرستان برای استقبال از مسافران 

نوروزی خبر داد.
عل��ی فتح الله��ی با اش��اره ب��ه تمهیدات 
اندیش��یده ش��ده برای ن��وروز 94 اظهار کرد: 
و  مب��ادی ورودی  بخش��داران  و  ش��هرداران 
خروجی تالش را از نظ��ر نظافت زباله، نخاله، 
گلکاری، زیباس��ازی، رنگ آمی��زی جداول در 

اولویت کار خود قرار دهند.
وی س��اماندهی محل اسکان و طرح های 
سالم سازی، هتل ، مسافر کاشانه و... را ضروری 
خواند و تصری��ح کرد: باید تالش کنیم فضای 
بس��یار آرام و مفرح��ی برای مس��افرانی که به 
ش��هرمان س��فر می کنند فراهم ش��ود تا اوقات 
فراغ��ت خوب و خاطرات خوش��ی برای آنها 
رقم بخورد. فرماندار تالش از برپایی نمایشگاه 
بهاره این شهرستان خبر داد و افزود: نمایشگاه 
بهاره تال��ش در مجموعه دخانیات این ش��هر 
برگزار می ش��ود. وی ساماندهی سواحل تالش 
را از دیگر برنامه ها عنوان کرد و گفت: امس��ال 
از تمام سواحل تالش توسط مسئوالن این طرح 
در وزارت کش��ور بازدید ش��د و با اقدام های 
ص��ورت گرفت��ه در آن، رتب��ه دوم را کس��ب 
کرده اس��ت. فتح الله��ی با بیان اینک��ه ارزیابی 
طرح های ساحلی در شهرس��تان ها انجام شده 
اس��ت، تصریح کرد: هر شهرستانی از چندین 
طرح برخوردار اس��ت که طرح قروق و پارک 
س��احلی گیس��وم تالش از نظر ارزیابی شرایط 
خوبی را تعرفه کردند. این مس��ئول نورپردازی 
زینت��ی،  و رنگ آمی��زی خیابان ه��ا، گل کاری 
درخ��ت کاری، درختچه ه��ای زینت��ی، حم��ل 
نخاله های ساختمانی و ضایعات در مبادی های 
ورودی و خروج��ی ش��هر را از دیگر اقدام ها 
برشمرد. فرماندار تالش با بیان اینکه شهرداران 
پنج ش��هر این شهرس��تان باید از اکنون نسبت 
به آماده س��ازی و سالم سازی مناطق خود اقدام 
کنند، خاطرنشان کرد: شهرداران با نورپردازی 
دقیق شهر را برای ورود مسافران آماده کنند تا 

جذب آن شهر شوند.


