
 

گروه گردشگری- یک مصرشناس مشــهور مدعی شد که مومیایی 
گمشده ملکه »نفرتیتی« را کشف کرده است.

یک مصرشناس مشهور مدعی شده است یکی از بزرگترین معماهای 
باستان شناسی جهان را حل کرده و موقعیت مکانی بقایای مومیایی شده ملکه 
»نفرتیتی« را کشف کرده است. »زاهی حواس«، وزیر سابق آثار باستانی مصر 
یکی از اعضای همان گروه باستان شناسی تحت نظر مصر است که در »دره 
پادشــاهان«   کاوش باستان شناسی انجام داده اند و طلسم مشهور و متعلق به 

فرعون »توت عنخ آمون« را کشف کرده بودند.
این گروه باستان شناســی در ماه دســامبر ۲۰۲۲ اعالم کردند چندین 
مومیایی ناشناس را کشف کرده اند و حاال »حواس«   معتقد است یکی از این 

مومیایی ها در حقیقت همان ملکه مشهور مصر است.
 DNA حواس«   در گفت وگو با نشریه »نیوزویک«   بیان کرد: »ما اکنون«
مومیایی های دودمان هجدهم مصر از »آخناتون« گرفته تا »آمنهوتپ دوم« و 
»آمنهوتپ سوم«   را در اختیار داریم. همچنین دو مومیایی ناشناس را کشف 
کرده ایم که با نام های »KV۲۱a« و »KV۲۱b« شــناخته می شوند. ما در ماه 
اکتبر می توانیم کشــف مومیایی »عنخ اسن آمون« همسر »توت عنخ آمون« و 

مادرش ملکه »نفرتیتی« را اعالم کنیم.«
»حواس«   اظهار کرد: »در مقبره KV۳۵ یک مومیایی متعلق به یک پسر 
۱۰ساله وجود دارد، اگر این کودک برادر »توت عنخ آمون« و پسر »آخناتون« 

باشد، معمای »نفرتیتی« حل خواهد شد.«
»نفرتیتی«   به همراه همسرش فرعون »آمن هوتپ چهارم«   حدود سه هزار 
و ســیصد ســال پیش بر مصر حکومت کرد. »آمن هوتپ چهارم«   کشور را 
از چندخداپرســتی به کشور پرستنده »آتون«، ایزد مصر باستان تبدیل کرد و 
نامش را از »آمن هوتپ چهارم«   به »آخناتون« به معنای »نافع آتون«   تغییر داد. 
پس از درگذشــت »آخناتون« فرهنگ سنتی مصر بار دیگر احیا شد و بیشتر 
بناهای یادبود »آخناتون« تغییر داده شدند و یا ویران شدند. نام او از فهرست 
فرمانروایانی که در این قلمرو نگهداری می شد خط زده شد و جزئیات درباره 

مکان دفن او و »نفرتیتی« نیز نامشخص ماند.
»حواس«   با وجود چنین ادعایی، بیان کرد: »من هنوز دنبال دو چیز هستم؛ 
قبر نفرتیتی و جسد او. واقعا معتقدم نفرتیتی سه سال پس از مرگ »آخناتون« 

با نام »اسمنخ کارع« بر مصر حکومت کرده است.«
ادعای »حواس« درباره کشــف جسد »نفرتیتی« درحقیقت چهارمین 
ادعای مشابهی است که در هفت سال اخیر توسط افراد مختلف مطرح شده 
است. اخیرا، »نیکالس ریوز«ـ  مصرشناسـ  اعالم کرد که ملکه »نفرتیتی«   در 
داالنی مخفی واقع در مقبره بزرگ فرعون »توت عنخ آمون« پنهان شده بود. بر 
اساس یک فرضیه بحث برانگیزتر که نخستین بار در سال ۲۰۰۳ منتشر شد، 
»نفرتیتی« یکی از سه مومیایی ناشناسی است که در مقبره فرعون »آمنهوتپ 
دوم« کشف شده است. هر دو این فرضیه ها توسط وزارت فرهنگ مصر رد 

شده  است.
»حواس«   هم با انتقاداتی مواجه شــده اســت. در ســال ۲۰۲۱،   »بسام 
الشماع« که یک مصرشناس است به »المانیتور«   گفت: شک دارد که »حواس« 
بتواند مومیایی و مقبره اصلی نفرتیتی را با توجه به چند مســأله سیاســی و 
مذهبی در »اقصر« کشــف کند، از جمله این مسائل به دشمنی کاهنان آمون 
»رع« با »آخناتون«   برای پرســتش »آتن«   و حمایت »نفرتیتی« از همســرش 

می توان اشاره کرد.

مومیایی گمشده ملکه »نفرتیتی« 
پیدا شد؟
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گروه گردشگری- هفته اول مهر 
ماه آخرین فرصت تعطیالت تابستانی 
برای ســفرهای خانوادگی است این 
فرصــت با چند روز تعطیلی وســط 
هفته فراهم شــده اما برای استفاده از 
این زمان، گردشگران داخلی با مشکل 
نبود سیســتم حمل و نقل هوایی رو به 

رو شده اند.
همیشــه متولیان ســفر شــعار 
می دهند؛ برنامه ریزی قبل از ســفر به 
خصوص ایام تعطیالت انجام شود تا 
مســافر به مشکل برنخورد. اما این بار 
درحالیکــه مردم پس از یک دوره بلند 

مدت درگیری با کرونا، ایام ماه رمضان 
و عزاداری های ماه محرم و صفر قصد 
مســافرت کرده اند، بلیت هواپیما پیدا 
نمی کنند این نبود بلیت در مسیرهای 
پرتردد و طوالنی بیشتر مشهود است. 
با این وجود می توان گفت به ســختی 
شاید هفته ای یک پرواز برای مسیرهای 

کوتاه بین شهرها بتوان پیدا کرد.
به عنوان مثال اگر کسی بخواهد 
از اصفهان به شــیراز با هواپیما برود، 
هیــچ بلیتی پیــدا نمی کنــد. مگر در 
روزهای یکشنبه آن هم با قیمت حدود 
۷۰۰ هزار تومان با یک ایرالین در یک 

ساعت مشخص.

اگر همیشــه مسیر تهران _کیش 
پروازهای متعددی داشــت حاال یا در 
روزهای پــس از اربعین، پروازی پیدا 
نمی شــود یا اگر باشد از یک میلیون و 
۳۶۰ هزار تومــان تا دو میلیون تومان 
قیمــت دارد. ضمن اینکه در روزهای 
قبل از تعطیالت نیز پروازی نیســت 
و در پلتفرم هــای رزرو بلیت تکمیل 
ظرفیت قابل مشــاهده است درحالی 
کــه اصاًل پروازی نبوده که ظرفیت آن 

تکمیل باشد!
زهــرا مقدم مدیر فنــی و تأمین 
یکــی از پلتفرم هــای فــروش بلیت 

آنالین در مورد نبود بلیت در روزهای 
منتهی به پایان فصل تابســتان گفت: 
بیشترین مشــکل ما در حوزه کنسلی 
پروازهاســت. کنســلی پروازها چند 
علــت دارد. یا ایرالین ها مسیرشــان 
را باطل می کننــد و یا هواپیما خراب 
می شود. برخی از ایرالین ها تعداد کمی 
بلیت فروخته اند و ترجیح می دهند که 
مســیری را کنســل کرده و پرواز را به 
شهرهای پر متقاضی اختصاص دهند. 
ما نیز این موضوع را به اطالع آژانس ها 

و مسافران می رسانیم.
وی افزود: برخی اوقات ایرالین 
هواپیمــای کوچک تــری جایگزین 

می کند. بنابراین بــا تغییر تایپ پرواز 
مواجه می شــویم. ایــن موضوع در 
برخی از اوقات پــای پرواز به اطالع 
مســافر می رســد. اگر ایرالین نتواند 
از هواپیماهــای خود اســتفاده کند، 
هواپیمــای ایرالین دیگــری را اجاره 
می کند. به این حالت FIM می گویند.

مقدم تصریح کــرد: ما اکنون در 
بازه اربعین قرار داریم. پروازها بیشتر 
به ســمت عراق رفته است. به همین 
دلیل ایرالین کمتری برای مســیرهای 
داخلی هست. گاهی می بینید ایرالین ها 
پروازشان را از قبل فروخته اند. به عنوان 

مثال یکی از ایرالین ها از اوایل شهریور 
پــرواز مهرماه خــود را فروخت. بعد 
اعالم کــرد همزمان با ایام اربعین باید 
پروازها را به ســمت نجف برگرداند. 
بنابراین همه بلیت هایش را باطل کرد 
و افراد زیادی با کنســلی بلیت مواجه 

شدند.
وی گفت: مگــر ایرالین ها چند 
هواپیما دارند که بیشــتر آنها به سمت 
نجف و کربال رفته اســت؟ برخی هم 
که هواپیماهایشان در داخل ایران پرواز 
دارد یــا همه پر می شــود و یا هواپیما 
خراب است. مسافران در فرودگاه پای 
پــرواز می مانند. چون ایرالین بیش از 

حد ظرفیت، بلیت فروخته اســت. ما 
با مشکل استرداد بلیت مواجه هستیم.

مدیر فنی و تأمین پلتفرم فروش 
بلیــت آنالین تأکید کرد: درگیری ما با 
مسافران بر سر این است که پرواز باطل 
شده اما مسافر به دنبال جایگزین است. 
حق هم دارد. قبل از ســفر برنامه ریزی 
کرده تا به مراســمی برســد و یا هتل 

رزرو کرده اســت. زمانی که پروازش 
لغو می شــود دچار مشکل شده و همه 
برنامه هایــش به هم می ریزد. از طرفی 

ایرالین پرواز جایگزین ندارد.
ایرالین ها تنها خودشان را با یک 
اطالع رسانی ساده توجیه می کنند. این 
در حالی است که طبق دستورالعمل ها، 
شــیوه نامه و آئیــن نامه های حقوق 

مســافر، اگر هر ایرالینی پروازش را 
باطل کرد، ضمن اینکه باید پول مسافر 
را بــه صورت کامل برگرداند، باید ۳۰ 
درصــد مبلغ پــرواز را نیز به صورت 
کوپن رایگان به مسافر در قالب تخفیف 
ارائه کند امــا اکنون هیچ ایرالینی این 
کار را انجــام نمی دهد. مســافر هم از 
حقوق خود مطلع نیســت و پیگیر آن 

نمی شود. اما مسافران کثیرالسفر و آگاه 
با مراجعه به بخش شکایات ایرالین ها 
این تخفیف را برای ســفرهای بعدی 

خود می گیرند.
مقدم با بیــان اینکه در بازه ۲۰ تا 
۳۰ شــهریور ماه بیشــتر هواپیماها به 
ســمت عراق پرواز دارنــد گفت: در 
ایران مشکل ناوگان داریم تقاضا برای 

پرواز بیشتر از عرضه است.
رحمــت اهلل فیــروزی پوربادی 
عضو کمیسیون عمران مجلس نیز نبود 
سیســتم حمل و نقل عمومی را تأیید 
کرده و گفته اســت: وضعیت ناوگان 
حمل و نقل کشــور در حدی نیست 
که بتواند برای ۶ ماه آینده برنامه ریزی 
کند. شرایط هر روز در حال تغییر است 
و نــاوگان حمل و نقــل صرفاً در بازه 
کوتاه مدت توان برنامه ریزی دارد. مثاًل 
اگــر برای چند ماه آینده بلیط فروخته 
شود و هواپیما مشکل پیدا کند شرکت 
هواپیما دیگری ندارد که بخواهد آن را 

جایگزین کند.
او گفتــه که مــا در شــرایطی 
نیســتیم که بتوانیم برای ماه های آینده 
انتظار برنامه ریــزی از ناوگان هوایی 
یا ریلی داشــته باشیم. امروز برخی از 
شرکت های هواپیمایی ما سه الی چهار 
هواپیما در حال فعالیت هســتند و ما 
نمی توانیم از آن ها انتظار برنامه ریزی 
بــرای فروش بلیــت در بلند مدت را 

داشته باشیم.
مصطفــی فاطمــی مدیــرکل 
گردشــگری داخلــی وزارت میراث 
فرهنگی گفت: مــا در حوزه حمل و 
نقــل با این حجم از مســافری که در 

کشــور جا به جا می شــود؛ به مشکل 
جدی برخورد کرده ایم. از طرفی بحث 
تطابــق صندلی و تخت را داریم که به 
عنوان یکی از راهبردهای گردشگری 
در کشورهای مختلف مورد توجه قرار 
می گیرد. یعنی ما به اندازه ای که تخت 
اقامتی در شهرها ایجاد می کنیم باید به 
همان نسبت هم صندلی هواپیما و قطار 
و نظایر آن را داشته باشیم. به همین دلیل 
است که االن با این توازن مشکل داریم.

وی با بیان اینکه طرف با مشکالت 
حمل و نقلی مواجه هســتیم گفت: در 
قطار هم این مشکل هست. لوکوموتیو 
کــم داریم ولــی به نســبت هواپیما 
مدیریت بهتری برای آن می شود به این 
لحاظ که در برخی از محورها چارترها 
برداشته می شود. بیشتر گالیه مسافران 
عدم تهیه بلیت هواپیماست که خیلی 

جدی مطرح است.
فاطمی بیــان کرد: از آن طرف ما 
برخی از پروازهایمان به گفته مسئوالن 
با مشــکالتی مواجه شدند مثل اینکه 
برخی هواپیماها از رده خارج شــدند. 
حتی نبود هواپیما در سفرهای خارجی 
هم مشــهود است و االن در پروازهای 
عراق هم مشکل داریم یا پیدا نمی شود 
اگــر بلیتی بود با چه قیمتی به دســت 
مسافر می رسد؟ االن یکی از بزرگترین 
معضالت ما حمل و نقل اســت. این 
موضوعات را در جلســات ستاد سفر 
مطرح می کنیم در جلســه گذشته نیز 
درباره تأمین پرواز صحبت شــد. ولی 
ایرالین ها هم مشــکل داخلی خود را 
دارند از آن طــرف ما که امکان تأمین 

هواپیما را نداریم.

بلیت هواپیما برای مسافرانی که میخواهند در هفته آخر تعطیالت برنامه ریزی کرده و به سفر بروند، مهیا نیست.
 در بیشتر مسیرها اصال هواپیمایی نیست که ظرفیت بلیت هایش تکمیل شده باشد.

نبود بلیت هواپیما برای آخرین سفرهای 
تابستانی و سردرگمی مسافران

بیشــترین مشکل ما در حوزه کنسلی پروازهاست. کنسلی پروازها چند علت دارد. یا 
ایرالین ها مسیرشان را باطل می کنند و یا هواپیما خراب می شود. برخی از ایرالین ها تعداد 
کمی بلیت فروخته اند و ترجیح می دهند که مسیری را کنسل کرده و پرواز را به شهرهای پر 
متقاضی اختصاص دهند. ما نیز این موضوع را به اطالع آژانس ها و مسافران می رسانیم.

افتتاح ١٨٣ طرح با اعتبار ٣١٩٨ میلیارد تومان؛

اعالم جزییات برنامه ها و نام گذاری روزهای هفته گردشگری

آغاز مرمت کتیبه ۴۰۰۰ ساله »آنوبانی نی«  

گروه گردشــگری-مدیرکل 
توسعه گردشــگری داخلی وزارت 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع  
دســتی جزییــات برنامه های هفته 
گردشــگری را که با شعار »رویش 
اندیشه های نو در گردشگری ایران« 

برگزار می شود، تشریح کرد.
سید مصطفی فاطمی در نشست 
خبری با خبرنگاران در محل ســالن 
خلیج فارس معاونت گردشــگری 
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی، جزییات برنامه های 
اجرایــی و رویدادهایی که همزمان 

بــا روز جهانی گردشــگری و هفته 
گردشــگری که از پنجــم تا ۱۱ مهر 
ماه در سراسر کشور برگزار می شود، 

تشریح کرد.
فاطمی با بیان اینکه شــعار روز 
جهانی گردشــگری »بازاندیشــی 
در گردشــگری« در ســال ۲۰۲۲ 
گفت: شــعار ســال گردشگری در 
ایــران »رویش اندیشــه های نو در 

گردشگری« نامگذاری شده است. 
در ایــن هفتــه مجموعــه ای 
از رویدادهــای مناســبتی بر مبنای 
موضوعــی  گردشــگری های 

)کشاورزی، مذهبی معنوی، خوراک 
و ... ( اســت کــه توســط میزهای 
تخصصی گردشــگری برنامه ریزی 

شده است.  
جشــنواره   ۹۰ برگزاری 
موضوعی در هفته گردشگری 

مدیرکل دفتر توسعه گردشگری 
داخلی متذکر شــد: برگــزاری ۹۰ 
جشــنواره موضوعــی، افتتاح ۱۸۰ 
پروژه گردشگری در سراسر کشور، 
برگزاری ۵۰ نشســت، برگزاری ۹۰ 
کارگاه آموزشی و برنامه های متنوعی 
در ۲۹ پایگاه برنامه ریزی شده است.

همچنیــن تجلیــل از فعاالن 
گردشــگری بــا حضــور وزیــر 
و  گردشــگری  میراث فرهنگــی، 
صنایع دستی در یازدهم مهر و افتتاح 
نمایشگاه گردشــگری اصفهان در 
ششــم مهر از مهم ترین برنامه های 

هفته گردشگری خواهد بود.
طــرح   ١٨٣ افتتــاح 
زیربنایــی  و  زیرســاختی 

گردشگری
مدیــرکل  تجــری  احمــد 
سرمایه گذاری، زیرساخت و مناطق 
نمونه گردشــگری وزارت میراث 

فرهنگــی نیز توضیــح داد: در هفته 
گردشــگری ۱۸۳ طرح زیرساختی 
و زیربنایی گردشــگری در ســطح 
کشــور با ســرمایه گذاری ۳ هزار و 
۱۹۸ میلیــارد تومان افتتاح و به بهره 
برداری می رسد. مساحت این طرح 
ها بیش از ۳۸۸ هزار متر مربع اســت 
و بیش از ۲۲۰۰ فرصت شغلی ایجاد 

خواهد کرد. 
انعقاد ســه تفاهم نامه با 

دستگاه ها
وی بــه امضــای تفاهم نامه با 
ســازمان امور اراضی اشــاره کرد و 

افزود: براساس این تفاهم نامه مقرر 
شد انتقال سند مالکیت ملی بر اساس 
ارزش قیمت زمین در زمان واگذاری 
انجام  شــود. امضای سه تفاهم نامه با 
سازمان بنادر، شــرکت فرودگاه ها 
و شــرکت ملی پســت نیز در هفته 

گردشگری انجام می شود.
براســاس برنامه ریــزی 
انجام شــده روزهــای هفته 
گردشــگری بــه شــرح زیر 

نام گذاری شده است: 
۵ مهــر ؛ ایــران مهد زیارت 

شیعیان و تمدن ادیان

۶ مهر؛  گردشــگری در چهار 
اقلیم ایرام

٧ مهر؛  گردشــگری و پیوند 
اقوام ایرانی 

٨ مهر؛ ایران سرای اندیشمندان 
و مفاخر فرهنگی و ادبی

٩ مهر ؛ گردشگری در دسترس 
برای همه گردشگران

١٠ مهــر ؛ گردشــگری و 
غذاهای ایرانی 

١١ مهــر؛ طبیعت گــردی و 
گردشگری روستایی

گروه گردشگری- مدیر پایگاه 
محور ساسانی کرمانشاه از آغاز مرمت 
کتیبه چهار هزار ســاله آنوبانی نی در 

سرپلذهاب خبر داد.
امین قهرمانی ، بااشــاره به آغاز 
اقدامــات مرمتی در کتیبه باســتانی 
آنوبانی نی، اظهار کرد: ســال گذشته 
فعالیت هایی را برای محوطه ســازی 

و ســاماندهی ایــن اثر باســتانی و 
مستندسازی آن انجام دادیم.

وی انجــام مطالعات، آســیب 
شناســی و مرمت را گام بعدی عنوان 
کرد و گفت: اخیرا مطالعات و آسیب 
شناســی اثر انجام گرفتــه و در حال 
حاضر هم اقدامــات مرمتی را روی 
آن آغاز کــرده ایم.مدیر پایگاه محور 

ساســانی با بیان اینکه این برای اولین 
بار اســت که اقدامــات مرمتی روی 
کتیبه آنوبانی نــی صورت می گیرد، 
عنوان کرد: برای این کار از یک گروه 
مرمتی متخصص از اســتان فارس که 
اقدامات مرمتی تخت جمشید را انجام 
می دهند، دعوت کرده ایم که در حال 
انجام کار هستند.وی ادامه داد: آنو بانی 

نی شامل شش نقش برجسته است که 
در این مرحله مرمت سه نقش برجسته 
در دستورکار قرار گرفته که البته برای 
مرمت یکی دیگر از نقش برجسته ها با 
تیم مرمتی متخصص رایزنی می کنیم.
قهرمانــی گلســنگ زدایــی، 
استحکام بخشــی و موزون سازی را 
از فعالیت های مرمتی در کتیبه آنوبانی 

نی خواند و گفت: علیرغم اهمیت این 
اثر باســتانی، تاکنون به خوبی معرفی 
نشــده که در این راســتا سال گذشته 
دفتر پایگاه را به فضای ســاختمانی 
روبروی آن انتقال دادیم و تالش شد 
تا با رویدادســازی و برگزاری برخی 
مراسم آیینی به معرفی آن کمک کنیم.
وی یکــی از مهمترین نیازهایی 

کنونــی آنوبانی نی را رها ســازی و 
تملک واحدهای مسکونی اطراف آن 
دانست که البته نیاز به اعتبارات باالیی 
دارد. آنوبانی نی یکی از قدیمی ترین 
ســنگ نگاره های باستانی در جهان 
اســت که با بیش از چهار هزار ســال 
قدمت در شهر ســرپل ذهاب استان 

کرمانشاه واقع شده است.

گروه گردشــگری- یک موزه 
هلنــدی یکی از تابلوهای نقاشــی 
»واسیلی کاندینســکی« را به وارثان 

یک مجموعه دار باز می گرداند.
مســووالن یک مــوزه هلندی 
اعالم کردند تابلو نقاشی که »واسیلی 
کاندینسکی«  نقاش مشهور روس در 
ســال ۱۹۱۰ میالدی خلق کرده و در 
طول جنگ جهانی دوم غارت شــده 

است را به وارثان بازمی گرداند.
این تصمیم در نتیجه یک جدال 
قانونی طوالنی بر سر مالکیت نقاشی 
اتخاذ شــده است. این نقاشی از سال 
 Van« ۱۹۵۱ در مجموعــه مــوزه
در  واقــع   »Abbemuseum
»آیندهوون«  نگهداری می شده است.
این تابلو نقاشــی که »منظره و 
کلیســا«  نام دارد، از مــوزه دولتی به 
بســتگان »جوانا مارگارت اســترن 
 Johanna Margarethe( »لیپمن
 )S t e r n - L i p p m a n n
مجموعه دار ساکن برلین که پیش از 
جنــگ جهانی دوم  آثار هنری مدرن 

را جمع آوری می کرد.
این نقاشــی از طریق یک دالل 

آثــار هنــری اهل »الهه«  به دســت 
مسووالن این موزه رسیده است. این 
دالل در خرید و فــروش تابلوهای 
نقاشــی  توقیف شــده دوران جنگ 

جهانی دوم نقش داشته است.
وارثــان مجموعــه دار آلمانی 
نخستین بار در سال ۲۰۱۶ خواستار 
اســترداد این تابلو نقاشــی از موزه 

شدند. 
این خانواده در ســال ۲۰۱۹ نیز 
بار دیگر درخواست بازگرداندن این 

تابلو نقاشی را ارائه کردند.
ارزش این تابلو نقاشــی اعالم 

نشــده اســت، اما تابلوهای نقاشی 
مشــابه متعلق به این دوره از فعالیت 
»کاندینســکی«  همچون »نقاشی با 
خانه هــا«)۱۹۰۹( حدود ۲۲ میلیون 

دالر ارزش گذاری شده است.
»واســیلی کاندیسنکی« نقاش 
روس و پیشــگام هنــر انتزاعــی 
بــود. در حال حاضر تابلو نقاشــی 
»نقاشی با خطوط سفید« که در سال 
۲۰۱۷ به قیمــت ۴۱ میلیون دالر در 
حراجی ساتبیز فروخته شد به عنوان 
گران ترین اثر این هنرمند شــناخته 

می شود.

گروه گردشــگری- باســتان  
شناســان بــا کاوش در مقبره هــای 
ســطلنتی چین یک نقــاب طال نادر 

کشف کردند.
باستان شناســان یک نقاب طال 
را در مرکــز چین کشــف کرده اند 
کــه گمان می رود قدمت آن به ســه 
هزار ســال پیش بازگردد. این نقاب 
نخســتین مورد در نوع خود اســت 
کــه به دودمان »شــانگ«   )از ۱۶۰۰ 
 تــا ۱۰۴۶ پیــش از میــالد( تعلــق 

دارد.
اداره میــراث فرهنگــی ملــی 
چین اعالم کــرد: این نقاب تاریخی 
در بیــن مقبره های ســلطنتی »ژنگ 
 ژو« مرکز اســتان »هنان« کشف شده 

است.
نکته قابل توجه درباره کشــف 
ایــن نقاب این اســت که نقاب طال 
کشف شــده در »ژنــگ ژو« از نقاب 
طالیی که پاییز سال گذشته در محوطه 
 »Sanxingdui« باستان شناســی 
 کشــف شــده بود نیــز قدیمی تر 

است.
باستان شناســی  محوطــه 

»Sanxingdui« کــه در جنــوب 
غربی چین واقع شــده اســت، یکی 
از مهم ترین اکتشــافات قرن بیستم 
محسوب می شــود و گمان می رود 
مرکز پادشاهای باستانی »شو« باشد 
که به حدود چهارهزار و هشــتصد 

سال پیش بازمی گردد.
 ایــن محوطــه کــه هنــوز 
کاوش های باستان شناســی در آن به 
پایان نرســیده، تاکنون محل کشف 
 گنجینه های تاریخی طال و برنز بوده 

است.
نقــاب طــال کشف شــده در 

»ژنــگ ژو« بــه رغــم نقــاب طال 
نحــوی  بــه   »Sanxingdui«
طراحی شــده اســت کــه می تواند 
تمام صورت فرد را بپوشــاند.عالوه 
بر این نقاب طــال، ورقه های طال و 
پالک هــای مزین به فیروزه به همراه 
ســالح هایی از جنس برنز و یشــم 
 نیــز در این مقبره ها کشــف شــده 

است.
تاکنــون آثار تاریخــی طالیِی 
کمــی کــه بــه دودمان »شــانگ« 
 تعلق داشــته باشــد، کشــف شده 

است.

گردشــگری-  گــروه 
شــدند  موفــق  باستان شناســان 
تابوت دان، یک فرد عالی رتبه دوران 
حکومت فرعون »رامســس دوم«   را 

کشف کنند.
کاوش باستان شناســانی که در 
»سقاره« واقع در مصر مشغول فعالیت 
بودند به کشف یک تابوت دان سنگی 

منجر شد. این گروه از باستان شناسان 
یک داالن را کشــف کردند که در آن 
Ptah-« تابــوت دان فردی به نــام

em-uya« قرار دارد.
به گفته »مصطفی وزیری«، دبیر 
شورای عالی آثار باستانی مصر، این 
فــرد عالی رتبه در حقیقت مشــاور 
سلطنتی و ناظر ارشد احشام و اغنام 

و رئیــس خزانه »معبد رامســیوم« 
 )معبــد مقبــره ای رامســس دوم( 

بوده است.
این  معتقدند:  باستان شناســان 
تابوت دان به قرن ســیزدهم پیش از 
میــالد و به دودمــان نوزدهم مصر 
باســتان تعلــق دارد. در این دوره از 
تاریخ مصر بود که »پادشاهی نوین« 

به اوج قدرت رسید.
این تابوت دان به نوشــته های 
مقدس مصریان باســتان مزین شده 
اســت که به ایزدانی همچون »پتاح« 
خالق شــهر ممفیس، »ازیریس« ایزد 
جهــان زیرزمینــی و زندگی پس از 
مــرگ در اســاطیر مصر باســتان و 
»تیــت« )Tyet( ایزد محافظ متوفی 

مربوط است.
روی تابــوت دان ایــن فــرد 
همچنین تصاویــری از چهار فرزند 
حوروس نقش بســته است. به نظر 
می رسد درپوش این تابوت شکسته 

شده باشد. 
بر این اســاس می تــوان نتیجه 
گرفــت ایــن تابوت پیــش از این، 

 هــدف غارت گــران قــرار گرفته 
بود.

در ماه »مِه« کاوش باستان شناسان 
در »سقاره« به کشف مجموعه بزرگی 
متشکل از ۱۵۰ مجسمه برنز و در ماه 
مارس به کشــف ۵ مقبره باستانی و 
بیش از ۵۰ تابــوت دان چوبی منجر 

شد.

موزه هلندی نقاشی کاندینسکی را به وارث اصلی پس داد کشف نقاب طالی ٣ هزار ساله

کشف تابوت رئیس خزانه مصر باستان


