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مقابلهباکرونا
گروه گردشــگری -مدیرکل دفتــر بازاریابی و تجاری ســازی 
صنایع دســتی وزارت میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی از 
برنامه ریزی ها برای برگزاری ســی وپنجمین نمایشگاه ملی صنایع دستی 

خبر داد.
عبدالحسین کفیری با اعالم خبر برگزاری نمایشگاه صنایع دستی در 
صورت صدور مجوز ســتاد ملی مقابله با کرونا، افزود: برنامه ریزی های 
الزم برای برگزاری این رویداد مهم انجام شده و در صورت صدور مجوز 
از ســوی ســتاد ملی مقابله با کرونا، امسال شاهد برگزاری این نمایشگاه 

خواهیم بود.
وی افزود: شــیوع کرونا باعث شد تا ســال گذشته نمایشگاه ملی 
صنایع دســتی برگزار نشــود، اما با توجه به اهمیت حوزه صنایع دستی و 
به منظور حمایت هرچه بیشــتر از هنرمندان و فعاالن این حوزه، در نظر 

داریم سی و پنجمین نمایشگاه ملی صنایع دستی را امسال برگزار کنیم.
مدیرکل دفتــر بازاریابی و تجاری ســازی صنایع دســتی وزارت 
میراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی، افــزود: بــر اســاس 
برنامه ریزی های انجام شده، همزمان با برگزاری بیست و نهمین نمایشگاه 
فرش دستباف، از یکم الی هفتم شهریور امسال، سی وپنجمین نمایشگاه 
ملی صنایع دســتی نیز در محل دائمی نمایشــگاه های بین  المللی تهران 
برگزار خواهد شــد. کفیری خاطرنشــان کرد: این نمایشــگاه با حضور 
هنرمندان، تولیدکنندگان و فعاالن صنایع دستی سراسر کشور و با رعایت 
کامل پروتکل های بهداشــتی )به شــرط صدور مجوز ستاد ملی مقابله 
کرونا( برگزار می شود و در همین راستا سالن های شماره ۸ و ۹ مختص 
شــرکت  ها و برندهای مطرح صنایع دستی و سالن  های شماره ۱۱-۱۰ و 
۲۵ به منظور حضور هنرمندان و تولیدکنندگان استان های مختلف کشور 

در نظر گرفته شده است.
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گــروه گردشــگری - معاون 
میراث فرهنگی کشور گفت: امیدواریم 
هر دو پرونده »راه آهن شمال  - جنوب« 
و »منظر فرهنگی اورامانات/هورامان« 
هفته آینده در چهل و چهارمین اجالس 
کمیته میراث جهانی یونســکو، از این 
امکان برخوردار شوند که در فهرست 
میــراث جهانی قــرار بگیرند. محمد 
حســن طالبیان گفت: پرونده راه آهن 
مربوط بــه میراث صنعتی کشــور و 
پرونده اورامانــات/ هورامان در زمره 
مناظر فرهنگی برای ثبت در فهرســت 
میراث جهانی مطرح می شود. طی چند 
ســال گذشته تالش قابل توجهی برای 
تهیه پرونده و رفع موانع ثبت جهانی آن 
انجام شده است. معاون میراث فرهنگی 
تأکید کرد: به دلیل پیچیدگی های فنی و 
گستردگی محدوده عرصه و حریم این 
دو پرونده، فرآیند بررســی کارشناسی 
آن در ایکوموس و کمیته میراث جهانی 
قابل توجه است. نظریه اولیه ایکوموس 
در خصوص این دو پرونده اعالم شده 
اســت و بر اســاس نظرات اخذ شده، 
اورامانات / هورامــان از بخت باالیی 
برای ثبت در فهرســت میراث جهانی 
برخــوردار بوده و در خصوص پرونده 
راه آهن البته مسائلی مطرح شده است. 
با این وجود در حال رایزنی هایی نهایی 
برای این دو پرونده هستیم. او ادامه داد: 
در ســال ۱۳۹۸ بــرای ارزیابی پرونده 

راه آهن، بازدیدهای میدانی توسط دو 
ارزیاب ایکوموس و در سال ۱۳۹۹ نیز 
ارزیابی میدانی منظر فرهنگی اورامانات 
/ هورامان توسط یک ارزیاب ایکوموس 
جهانی انجام شــده اســت که پس از 
گفت وگوهای  میدانــی  ارزیابی های 
کارشناســی قابل توجه نیز تاکنون بین 
ایران و ایکوموس انجام شــده است. 
طالبیان گفت: زمان بررسی پرونده های 
پیشنهادی در چهل و چهارمین اجالس 
کمیته میــراث جهانی از ۲۴ جوالی تا 
۲۸ جوالی )شنبه ۲ مرداد تا چهارشنبه 
۶ مرداد ۱۴۰۰( اســت، بر اساس برنامه 
دریافتی از دبیرخانه یونســکو، پرونده 
ثبت راه آهن در روز یکشنبه ۲۵ جوالی 
)۳ مــرداد ۱۴۰۰( و پرونده ثبت منظر 
فرهنگی اورامانات در روز سه شــنبه 
۲۷ جــوالی )۵ مرداد ۱۴۰۰( در کمیته 
میراث جهانی مطرح خواهد شــد. او 
عنــوان کرد: چهل و چهارمین اجالس 
کمیته میراث جهانی یونســکو بدلیل 
شــرایط و پروتکل های ناشی از شیوع 
کرونا به شکل مجازی برگزار می شود و 
صرفا اعضای کمیته بین الدول در فوجو 
چین حضور دارند.در این نشســت که 
تــا نهم مرداد مــاه ۱۴۰۰ ادامه خواهد 
داشت، در مجموعه ۳۹ اثر پیشنهادی از 
سوی اعضای کمیته میراث جهانی مورد 
بررســی قرار خواهد گرفت که از این 
تعداد، ۲۲ اثر آن مربوط به آثار پیشنهادی 

سال ۲۰۲۰ است که نشست آن به دلیل 
پاندمی کرونا برگزار نشد.

منطقه اورامانات هورامان
جاذبه فرهنگــی منطقه هورامان 
شامل روستاهای زراعتی است. ساکنان 
این روستا در شیب های تند به کشاورزی 
می پردازند. این منطقه در استان کردستان 
واقع شده و ساکنان آن به گویش هورامی 
که یکی از شــاخه های زبــان گورانی 
است، سخن می گویند. این منطقه عمدتا 
کوهستانی و دارای دره های پرپیچ و خم 
و عمیق و رودبارهای بی شمار است. از 
مجموع آب این چشمه ها و رودبارها دو 
رودخانه سیروان و لیله تشکیل می شوند 
کــه در نقطه ای به نام دروله در نزدیکی 

مرز ایران و عراق به هم می پیوندند. 
بر اساس تحقیقات باستان شناسی، 
قدیمی تریــن ســاکنان غــرب ایران 
کــه هورامان امروزه نیــز جزئی از آن 
اســت، مردمانی به نام کرتو در حدود 
هزاره هشــتم قبل از میالد بوده اند که 
معیشتشان را از دامداری می گذراندند و 
زندگی کوچ نشینی داشتند که بعدها و 
در حدود هزاره دوم قبل از میالد، اولین 
دسته از آنان یکجانشین شدند و اولین 
شهر را در منطقه هورامان بنا نهادند. این 
شــهر معروف باستانی که در منطقه ای 
به نام آتورگه قــرار گرفته بود، ءاتوور 
نام داشــت و توسط آشــوریان حدود 
۳هزار سال پیش به آتش کشیده شد و 

اکنون در زیر تلی از خاک مدفون است. 
آتورگه نام قدیمی مکانی در مجاورت 
پاوه امروزی است که شامل حد فاصل 
بانوره تا روســتای زردوئی است. نام 
روســتای زردوئی تا حدود ۲۰۰ سال 
پیش آتورگه  بوده اســت که بعدها به 
زردوئی تغییر نام یافت. بنابراین اولین 
یکجانشــینان هورامان، اجــداد مردم 

زردوئی هستند.  
راه آهن سراسری ایران

پیشــینه احــداث و بهره برداری 
موفق نخســتین راه آهــن در ایران به 
دوره قاجار در سال ۱۲۲۷ خورشیدی 
)۱۸۴۸ میالدی( از رشت به بندر پیربازار 
و بنــدر انزلی بازمی گردد و بقایای این 
مســیر هنوز در مسیر رشت به پیربازار 
و یــک لوکوموتیو بخــار در محوطه 
اداره کل بنــادر اســتان گیالن وجود 
دارد. ایجاد راه آهن سراســری در ایران 
همواره یکی از آرزوهای بزرگ و ملی 
محسوب می شــد و با اینکه در حدود 
نیم قرن کوشش هایی برای تحقق آن به 
عمل آمده بود، تحقق کامل این آرزوی 
ملی تا ســال ۱۳۰۶ به طول انجامید. در 
سال ۱۳۰۶، قرارداد نقشه برداری برای 
احداث خطوط راه آهن با کنسرسیومی 
متشــکل از کمپانی آمریکایی یولن و 
شرکت های آلمانی فیلیپ هولتسمان- 
ویولیــوس برگر زیمینس باواونیون به 
بهای هر کیلومتــر حداکثر ۳۶۸ تومان 
بســته شد. بهره برداری کامل از راه آهن 
سراسری ایران در سال ۱۳۱۴ آغاز شد. 
علــی منصور، وزیر راه و شهرســازی 
وقت، در دوازدهم مرداد ۱۳۱۴ الیحه ای 
برای تشکیل مؤسســه راه آهن دولتی 
کشور به تصویب مجلس شورای ملی 
رســاند تا از اول مهر ۱۳۱۴ نگاه داری و 
به کار انداختن کلیه اموال و اثاثیه و ابنیه و 
وسائل نقلیه و ساختمان های فنی متعلق 
به خطوط آهن و کشــتی رانی دریاچه 
ارومیه را به عهــده بگیرد.  تا کنون ۲۲ 
اثــر  فرهنگی،تاریخــی و ۲ اثر طبیعی 
ایــران به عنوان آثار ملموس و ۱۶ اثر و 
عنصر ارزشمند به عنوان آثار فرهنگی 
ناملموس در یونســکو به ثبت جهانی 

رسیده اند.

معاون میراث فرهنگی وزارت  گردشگری:

دوپروندهایرانبرایثبتجهانیدریونسکوبررسیمیشود

گــروه گردشــگری - معاون 
صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی 
با اشــاره به قدمت هنر صنایع دستی و 
هنرهای سنتی در ایران گفت: کوشک 
باغ هنرجلوه ای از توانمندی هنرهای 

سنتی چند هزار ساله ایرانیان است.
پویا محمودیــان در آیین افتتاح 
کوشــک باغ هنر که در اراضی عباس 
آباد قرار دارد، با اشاره به جایگاه صنایع 
دستی گفت: ایران با داشتن ۲۹۵ رشته 
فعال در حوزه صنایع دستی و چهارده 
شــهر روستای ثبت جهانی در شورای 
جهانی صنایع دستی از مراجع معتبر و 

مدعیان صنایع دستی و هنرهای سنتی 
است. وی با اشاره به حضور استادکاران 
جوانان و زنان خالق فعال حوزه صنایع 
دستی گفت: این افراد همانند گنجینه 
های زنده هستند که نشان دهنده داشته 
ها و گنج های بی بدیل ایران در بخش 
صنایع دستی می باشند. معاون صنایع 
دستی وزارت گردشــگری و صنایع 
دســتی با اشــاره به تاسیس مجموعه 
کوشــک باغ هنر در اراضی عباس آباد 
گفت: تاسیس این گونه مراکز فرهنگی 
کاماًل ضــروری و تاثیرگذار اســت. 
این مجموعــه فاخر ظرفیت زیبایی و 

توانمندی هنرمندان جمهوری اسالمی 
را به نمایش می گذارد این توانمندی ها 
تاریخچه چند هزار ساله دارد و می توان 
با آموزش و عرضه آن از منسوخ شدن 

آن جلوگیری کرد.
محمودیــان در بخــش دیگر از 
سخنانش در مراسم افتتاحیه مجموعه 
کوشک باغ هنر آگاهی بخشی به جوانان 
در خصوص ظرفیــت ایران در حوزه 
صنایع دســتی را یکی از کارکردهای 
مجموعــه ارزیابی کــرد و گفت: ما 
همچنان نیازمند فعالیت بیشــتر برای 
آگاهی ســازی جوانان در خصوص 

توانمنــدی و ظرفیت با آن هســتیم. 
معاون صنایع دســتی کشــور گفت: 
قطعاً گردشــگران هنری این مجموعه 
را خواهند پســندید و سهم هموطنان 
از فرهنگ و هنر با تاســیس مجموعه 

کوشکه باغ هنر افزوده خواهد شد.
محمودیــان ادامــه داد برپایــی 
بازارچه هنر صنایع دســتی که همان 
بازارچه پروانه بــود در این مجموعه  
یکی دیگر از کارکردهای این مجموعه 
فرهنگی در راســتای کمک به صنایع 

دستی است.
امیدواریم تاسیس و بهره برداری 
از ایــن مجموعه فاخــر الگویی برای 
سایر اســتان ها برای ترویج هنرهای 

سنتی شود.
معرفی »کوشک باغ هنر«

»کوشــک باغ هنر« واقع شــده 
در پهنه شــرقی اراضی عباس آباد با ۵ 
هزار متر مربع وسعت، دارای امکانات 
متعددی اســت تا مرجعی باشد برای 
ارائه هنرهــای اصیــل ایرانی که هر 

کدام شان معرف فرهنگ ایرانی است.
ظرفیت ســالن همایش های این 
مجموعه ۳۰۰ صندلی است و همچنین 
گالری با وسعت ۴۸۰ متر مربع داشته و 
کالس های آموزشی متعدد، سالن های 
کنفرانــس با ظرفیت هــای متفاوت، 
رســتوران، کافی شــاپ و غرفه های 

متعدد هنر از دیگر بخش های »کوشک 
باغ هنر« محسوب می شود.

 گالــری این مجموعه پتانســیل 
به نمایــش درآوردن آثار مختلف در 
حوزه های تجسمی را داشته که در دو 
بخش گالــری مرکزی و گالری جنبی 
میزبان آثار هنرمندان، پیشکســوتان و 

اساتید تجسمی خواهد بود.
در این مجموعه که باعث شــده 
زیبایی خیره  کننده ای نیز به آن ببخشد 
وجود گنبد آسمان هنر کوشک است 
که به دســت هنرمندانه استاد مرتضی 
مطیفی فرد، اســتاد زبردست گچبری 
کشور ساخته شده که در کارنامه خود 
آثار به یادماندنی بسیاری دارد. گنبدی 
با طرح چهلستون اصفهان که توانسته 
نمای دیدنی را در »کوشــک باغ هنر« 
ایجاد کند. در کنار این گنبد آسمان هنر، 
وجود نقاشی خط ها، آیینه کاری ها در 
کنار تابلوهایی که به دســت هنرمندان 
بزرگ معاصر طراحی شده اند موجب 
شــده تا جذابیت های بصری و هنری 
»کوشــک باغ هنر« را افــزون کند. به 
طوری که علیرضاروح االمین، هنرمند 
نقاشــی خط، گچبــری و آینه کاری 
توانسته این هنرها را به خوبی در بخش 
معماری ساختمان کوشک در معرض 

نمایش درآورد.
طراحــی ۴ کار هنری برای چهار 

گوشه فضای بیرونی کوشک به سبک 
گچبری و آینــه کاری کاری از جمله 
کارهای کم تر دیده شــده اســت که 
در حــال حاضر به گفتــه روح االمین 
می تــوان برای نخســتین بــار چنین 
هنــری را در فضای بیــرون یک بنا در 
پایتخت شاهد بود. همچنین نصب ۸ 
اثر هنری که ۲ اثر آن مربوط به علیرضا 
روح االمین می شود و ۶ اثر دیگر که آثار 
ســعید نقاشیان، لیلی منتظری، حسین 
احصایی، مصطفی شبســتری، سپیده 
امام نژاد و پریســا داوودی است نیز در 
فضاهای مختلف کوشک نصب شده 
است. ضمن اینکه در سالن اجتماعات 
این مجموعه شعری از حافظ »از صدای 
سخن عشق ندیدم خوش تر / یادگاری 
که در این گنبد دوار بماند« به ســبک 
ترکیب  بندی نستعلیق طراحی و به اجرا 
گذاشته تا این محیط نیز بتواند فضای 

هنری بهتری به خود گیرد.
در نهایت می توان اظهار امیدواری 
کرد که »کوشــک باغ هنر« در اراضی 
عبــاس آباد بــا قرار گرفتــن در یک 
موقعیت مکانی فرهنگی، این پتانسیل 
را دارد تا فقدان فســتیوال های هنری 
داخلی و برگزاری نمایشگاه های بین 
المللی هنری در پایتخت را مرتفع سازد 
و از این جهت موقعیتی ارزنده خواهد 

داشت.

»کوشکباغهنر«جلوهایازتوانمندیهنرهایسنتیچندهزارسالهایرانیان

گروه گردشگری -  سخنگوی 
سازمان هواپیمایی کشوری اخیراً از 
تعیین تکلیف قیمت بلیت هواپیما در 
هفته جاری در جلســه شورای عالی 

هواپیمایی خبر داده بود.
این در حالی اســت که کاپیتان 
تورج دهقانــی زنگنه آخرین رئیس 
سازمان هواپیمایی کشوری، معاون 
ســابق وزیر راه و شهرسازی و دبیر 
شــورای عالی هواپیمایی ۱۶ تیرماه 
امسال با حکم وزیر راه و شهرسازی 
از این ســمت برکنار شده و طی ۱۲ 
روز اخیر، هنوز جانشــینی برای وی 
تعیین نشده اســت؛ در حال حاضر 
ســیاوش امیرمکــری مدیرعامــل 
شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی 
ایران که طبق قانون، می بایست تحت 
نظارت سازمان هواپیمایی کشوری 
فعالیت کند، همزمان سرپرست این 
ســازمان است که به گفته تعدادی از 
کارشناســان صنعت هوانوردی، این 
اتفاق در حکم تعارض منافع شمرده 

می شود.
ایرالین ها: زیان ده هستیم 
/   محدودیت ۶۰ درصد برداشته 

شود
شــرکت های هواپیمایی نیز در 
یک ســال و نیم گذشــته از کرونا و 
آغاز اجرای مصوبه ستاد ملی مقابله با 
کرونا در خصوص اعمال محدودیت 
فــروش بلیت پروازهــای داخلی تا 
ســقف ۶۰ درصد ظرفیت هواپیما، 
همــواره از زیان ده بــودن صنعت 
حمــل و نقل هوایــی و لزوم حذف 

این مصوبه سخن رانده اند.
انجمن شرکت های هواپیمایی 
در طی یک ســال اخیر بارها با رئیس 
جمهور، وزیر کشور به عنوان فرمانده 
قرارگاه عملیاتی ســتاد ملی مقابله با 
کرونا و وزیر بهداشت به عنوان دبیر 
این ستاد نامه نگاری کرده و خواهان 

حذف این مصوبه شده بودند.
نشســت این هفته شورای 
عالی هواپیمایــی با موضوع 

نرخ بلیت پروازهای داخلی
ذیبخش ســخنگوی ســازمان 
هواپیمایی کشــوری گفته اســت: 
تکلیف قیمت بلیت هواپیما در جلسه 
شــواری عالی هواپیمایی کشوری 
کــه در همین هفته برگــزار خواهد 

شــد، تعیین می شــود و درخواست 
شرکت های هواپیمایی برای افزایش 
قیمت مورد بررســی قــرار خواهد 
گرفت، اما مبنای اصلی تصمیم گیری 
در این جلســه آنالیز قیمتی است که 
شــرکت های هواپیمایــی باید ارائه 

دهند.
پیــش از این نیــز بارها اعالم 
شــده بود که شرکت های هواپیمایی 
می بایســت صورت های مالی خود 
را در اختیــار ســازمان هواپیمایی 
کشــوری قرار دهند؛ اما شنیده شده 
برخــی ایرالین ها حاضر بــه ارائه 

صورت هــای مالی خود و شــفاف 
ســازی آن نیســتند.برخی شنیده ها 
حاکی اســت ممکن اســت شورای 
عالــی هواپیمایی در جلســه هفته 
جاری خود بــار دیگر با افزایش ۱۰ 
درصدی نرخ بلیت هواپیما نســبت 
بــه آخرین نرخ نامه کف و ســقف 
قیمتی بلیت پروازهای داخلی که در 
آبان ۱۳۹۹ به تصویب شورای عالی 
هواپیمایی رسیده بود، موافقت کند.

بی اعتنایــی ایرالین ها به 
تهدیدها

تــداوم افزایش قیمــت بلیت 

هواپیمــا در حالی اســت که رئیس 
سابق ســازمان هواپیمایی کشوری 
و وزیر راه و شهرســازی طی یکماه 
گذشــته صراحتاً مخالفت خود را با 
این رویه شرکتهای هواپیمایی اعالم 
کرده اند. حتی مدتی قبل رئیس وقت 
سازمان هواپیمایی کشوری زمانی که 
موضوع افزایش ۳۰ درصدی قیمت 
بلیت هواپیما رســانه ای شد، تهدید 
کرد که ایرالین های متخلف جریمه 
شــده و مجوز پروازهایشــان ابطال 
خواهد شــد. اما در این مدت خبری 
از جریمــه و ابطال مجــوز پرواز به 

گوش نرسیده است. اکنون در غیبت 
سکاندار سازمان هواپیمایی کشوری، 
ایرالین هــا همچنان اقدام به باال نگه 

داشــتن نرخ بلیت پروازهای داخلی 
کرده و قیمت بلیت پــرواز تهران-
مشهد در بازه ۹۰۰ هزار تا یک میلیون 

تومانی و تهران-کیش در بازه یک تا 
یک میلیــون و ۳۰۰ هزار تومانی به 

فروش می رسد.

در حالی که با گذشت 13 روز از برکناری رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، هنوز جانشین
 وی تعیین نشده، شورای عالی هواپیمایی در وعده نظارت بر نرخ بلیت های پرواز ناکام مانده است.

بی اعتنایی ایرالین ها به تهدیدها:

وعده کاهش قیمت بلیت هواپیما 
روی زمین ماند! 

تکلیف قیمت بلیت هواپیما در جلســه شــواری عالــی هواپیمایی کشــوری که در همین 
هفتــه برگزار خواهد شــد، تعیین می شــود و درخواســت شــرکت های هواپیمایی برای 
افزایــش قیمــت مورد بررســی قــرار خواهد گرفــت، اما مبنــای اصلــی تصمیم گیری 
در ایــن جلســه آنالیــز قیمتی اســت کــه شــرکت های هواپیمایــی باید ارائــه دهند.


