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معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست گفت :توافق و تفاهم کلی میان سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت صنعت،معدن و تجارت که تا به امروز نیز رعایت شده
است ،بر عدم صدور مجوز هر نوع بهره برداری و اکتشاف برای هر نوع ماده معدنی در داخل پارک های ملی و آثار طبیعی ملی بعد از اعالم حفاظت این مناطق است .به گزارش ایسنا ،فرهاد دبیری
در خصوص اختالف نظرهای موجود میان سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت صنعت ،معدن و تجارت با اشاره به خسارت طبیعت ایران از بهره برداری و فعالیت ناپایدار و غیر اصولی معادن گفت:
مخالفت این سازمان با بهره برداری معادن در داخل مناطق تحت مدیریت خود منجر به اختالف نظرهایی میان سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت صنعت ،معدن و تجارت شده است.
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خطرات و تهدیدات تعطیلی و بازگشایی دوباره یک ساختمان تاریخی بررسی شد

تلخی های یک کارخانه قند

.
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خبر کوتاه است« :کارخانه تاریخی قند کهریزک دوباره
فعالیش را از سر میگیرد» .شاید برایتان سوال باشد که
مگر میشود یک کارخانه ،یک بنای صنعتی مدرن در
فهرست آثار تاریخی قرار گیرد؟ کارخانه قند کهریزک
اولین و آخرین کارخانهای نیست که نامش در فهرست
میراث ملی ایران به چشم میخورد .کارخانه حلبسازی
و حلب پر کنی کرمانشاه ،کارخانه کبریتسازی زنجان و
حتی  103بنای وابسته به صنعت نفت در ایران نیز به ثبت
ملی رسیدهاند .ثبتی که اگرچه نتوانسته تمام و کمال از
این آثار تاریخی ارزشمند محافظت کند اما آنچنان هم
بیفایده نبوده است .با این حال کارخانه تاریخی قند
کهریزک که حتی در فهرست میراث ملی نیز ثبت شده
بعد از یک سال تعطیلی و فراز و نشیبهای بسیار از جمله
تغییر در بنا برای تبدیل شدن به انباری حاال به گفته وزیر
صنعت قرار است دوباره به عرصه فعالیت و تولید قند باز
گردد .فعالیتی که گرچه نوید خوبی برای بازسازی دوباره
آن است اما میتواند تهدید نیز محسوب شود.
نام کارخانه قند کهریزک به تاریخ ایران گره خورده است .اگر
برگههای کتاب تاریخ را در سالهای  1313ورق بزنید نامش را حتما
در میان اتفاقات تاریخی زمان ناصرالدین شاه قاجار خواهید یافت
که تاریخنویسانی چون سیدمحمدعلی جمالزاده روایت کردهاند.
ساختمان تاریخی کارخانه قند کهریزک ،اولین کارخان ه قند ایران و
منطقه ،در سال  1313در  45کیلومتری جنوب شرقی تهران و در
مجاورت شهر ورامین توسط نیکالی مارکف ،معمار روستبار مقیم
ایران طراحی و ساخته شد و دستگاهها و تجهیزات کارخانه از طریق
کمپانی اشکودا تهیه و نصب شد .خبر آغاز به کار این کارخانه در
روزنامه اطالعات به تاریخ  29مهر سال  1313گزارش شد و برای
اولین بار نامش در تاریخ به ثبت رسید .اما این آخرین باری نبود که
نامش در مطبوعات و رسانههای آن زمان شنیده شد .مدتی بعد
تعطیلی کارخانه تیتر یک مطبوعات آن زمان شد چرا که قندهای

تولید شده در این کارخانه که با پژوهش و مدیریت کارشناسان
بلژیکی و به سختی در زمان ناصرالدین شاه راهاندازی شده بود،
بازار فروش قند وارداتی روسها را که آنزمان تنها قند موجود در
بازار ایران را تأمین میکرد ،به خطر انداخته بود .سیدمحمدعلی
جمالزاده در توصیف قندهای تولید شده در این کارخانه نوشته
است« :قند کهریزک بسیار ممتاز بوده و به همین جهت به قند
روسی شکست وارد آمد» .کینه دولت و بازرگانان روس که به
سرازیرکردن قند بسیار ارزان و زیر قیمت تولیدشده ختم شد کاری
کرد که محصوالت کارخانه قند کهریزک ،آنقدر در انبار بیمشتری
بماند تا صاحب کارخانه ورشکست شود و در کارخانه را تخته کند.
کاری که روسها مشابهاش را با کارخانههای کبریتسازی تهران و
تبریز هم کردند .سیدمحمدعلی جمالزاده در این باره نوشته است:
« ...روسها که چنین دیدند با شدت تمام بنای هم چشمی را نهاده

و هر روز قیمت قند خود را تنزل دادند تا آنکه قیمت هر من تبریز
آن (سه کیلویی) به چهل و پنج شاهی رسید و این مبلغ از قیمت
عملآوری قند هم ارزانتر بود .روسها در این سیاست آنچنان
پستی به خرج دادند که قند ایران با وجود مساعی و کوشش مرحوم
امینالدوله نتوانست دوامی پیدا کند و دولت مستعجل شد».
اما از سرنوشت این کارخانه بعد از تعطیلیاش در زمان قاجار تا
سالها بعد اطالعاتی در دست نیست و تنها همین در خاطرهها
مانده است که این کارخانه در سالهای حکومت پهلوی و حتی
تا سالها پس از انقالب اسالمی نیز فعال بوده است .بنای این
کارخانه اما در تاریخ  ۱۱دی  ۱۳۸۰با شمار ه ثبت  ۴۶۳۵ب هعنوان
یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده اما این ثبت هم نتوانست
جلوی نابودی و تعطیلیاش را بگیرد .آذر ماه سال  95خبر
تعطیلی این کارخانه پس از  81سال فعالیت و تبدیل شدن آن به

ثبت ملی  22اثر طبیعی؛ از دریاچه ارواح تا سرزمین سیا ه
 22اثر از سه استان خراسانجنوبی ،قزوین و مازندران در فهرست آثار ملی
طبیعیبهثبترسیدند.
بهگزارش مرکز روابطعمومی و اطالعرسانی سازمان میراثفرهنگی ،صنایعدستی و
گردشگری ،علی قمیاویلی ،رئیس گروه میراث طبیعی دفتر ثبت آثار و حفظ و احیای
میراث معنوی و طبیعی با اعالم این خبر ،افزود« :از این تعداد 10 ،اثر از خراسانجنوبی،
 5اثر از قزوین و  7اثر از مازندران هستند که شامل پدیدههای زمینشناختی مربوط
به دورههای کرتاسه و کواترنری همچون غارها ،دریاچهها و درختان کهنسال با قدمت
 200تا  600سال میشوند».
او دریاچه ارواح در روستای مالکاله نوشهر ،غار دانیال ،سرزمین سیاه طبس ،مجموعه
درختان سرخدار ارم و درختان کهنسال نارون را از شاخصترین آثار ثبتشده در
فهرست اخیر میراث طبیعی برشمرد .قمیاویلی گفت« :سرزمین سیاه نام منطقهای
در 120کیلومتری جنوب طبس و در شمالیترین بخش پناهگاه حیاتوحش نایبند با
 400کیلومترمربع وسعت است .این پدیده زمینشناختی حاصل آخرین فعالیتهای
آتشفشانی در دوره کواترنر (جوانترین دوره زمینشناختی) است که از حدود دومیلیون
جواز حمل و دفترچه مهمات اسلحه ساچمه زنی تک لول به کالیبر  ۱۲ساخت تر
کیه به شماره سالح  ۹۱۷۳۱۱U49به نام ابراهیم کوه پیما مفقود وفاقد اعتبار می باشد.
آگهی مزایده نوبت اول
به موجب پرونده کالسه 960226اجرایی شعبه اول حقوقی یاسوج محکوم له آقای
محمد روزخوش فرزند یزدان تقاضای فروش اموال توقیفی محکوم علیه _1صیاد
حسن پور فرزند ابوالفتح که نوع و مشخصات اموال مورد مزایده به شرح ذیل می
باشد معادل مبلغ  000/000/102ریال بابت وجه التزام از تاریخ  1396/2/30لغایت
 51( 1396/4/18روز هر روز به مبلغ 000/000/2ریال) ومبلغ  000/000/200ریال بابت
عدم انجام تعهد و مبلغ  000/000/96ریال وجه التزام از تاریخ 1396/3/30لغایت تا
تاریخ درخواست مزایده48(1396/5/15روزهر روزی به مبلغ 000/000/2ریال) در حق
محکوم له محمد روزخوش و مبلغ 000/000/16ریال بابت حق االجرا درحق صندوق
دولت وازطریق آگهی مزایده وانتشار آگهی در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار محلی
استان کهگیلویه وبویراحمد رانموده به همین سبب در مورخ  1396/6/5از ساعت 11
الی 11:30درمحل شعبه اول اجرای احکام حقوقی دادگاه عمومی یاسوج مزایده برگزار
خواهد شدمتقاضیان میتوانند در مدت پنج روز قبل از انجام مزایده اموال را به آدرس
ذیل مشاهده نمایند قیمتی که مزایده از آن شروع می شود براساس نظریه کارشناس
رسمی دادگستری به مبلغ  000/595/622/2ریال بوده و برنده مزایده کسی است
که باالترین قیمت راپیشنهاد دهد و ده درصد قیمت اموال را فی المجلس به عنوان
سپرده به قسمت اجرا تحویل دهد و بقیه بهای اموال را ظرف  30روز پس از انجام
مزایده پرداخت نماید ودر صورت عدم پرداخت مابقی بهای اموال سپرده تودیعی پس
از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ظبط خواهد شد این آگهی نوبت اول می باشد
ونوع و مشخصات مال مورد مزایده به شرح ذیل می باشد:ارزیابی پالک ثبتی شماره
234/145یک قطعه زمین به متراژ  73/1381متر مربع واقع در چنارستان سفلی که
در آن یک باب ساختمان مسکونی به مساحت  250متر مربع در آن احداث شده است.
نوع ملک مسکونی می باشد.شماره دفترچه مالکیت 187179الف85/شماره ثبت
 38167دفتر  206صفحه  355و شماره ملک 145/234وبتاریخ ثبت دوم بهمن ماه
سال  1386به نشانی یاسوج_روستای چنارستان سفلی به مالکیت آقای صیاد حسن
پور فرزند ابوالفتح می باشد.حدود اربعه طبق سند و نظریه کارشناسی می باشد.
در ملک فوق یک واحد ساختمانی به متراژ  250متر مربع با مصالح بنایی اجرا شده
است و ملک دارای امتیازات آب و گاز و برق مستقل می باشد .ارزش ملک :عرصه
هر متر 000/500/1ریال و ارزش کل عرصه 000/595/072/2ریال .ارزش اعیان:هرمتر
مربع  000/200/2ریال و ارزش کل اعیانی 000/000/550ریال و ارزش کل ملک :شامل
عرصه و اعیان 000/595/622/2:ریال بحروف(دوملیاردو ششصدو بیست و دو ملیون
و پانصد و نودو پنج هزار ریال می باشد).در ضمن وجه التزام مبلغ  000/000/200ریال
از تاریخ 1396/3/30تا تاریخ 48( 1396/5/15روز)با روزی 000/000/2ریال محاسبه
گردیده است و چنانچه از تاریخ تنظیم مزایده تا روز اجرای حکم محکوم علیه نسبت
به پرداخت مبلغ 000/000/200ریال اقدامی ننماید روزانه مبلغ  000/000/2ریال وجه التزام
به بدهی فوق اضافه میگردد.
مدیر دفتراجرای احکام شعبه اول دادگاه عمومی(حقوقی)یاسوج...ابراهیمی
نوبت دوم
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب ابراهیم عباس پور ده برآفتاب فرزند رحمت اهلل به
شماره ملی  4220124284صادره از بویراحمد در مقطع کارشناسی ناپیوسته رشته
مهندسی تکنولوژی عمران-عمران از واحد دانشگاهی دانشگاهی آزاد واحد یاسوج
به شماره سریال  1407180مفقود وفاقد اعتبار میباشد .خواهشمند است یابنده اصل
مدرک را به دانشگاه آزاد واحد یاسوج-بلهزار ارسال نماید.

سال قبل شروع شده است».
رئیس گروه میراث طبیعی دفتر ثبت آثار و حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی
قدمت دریاچه ارواحواقع در روستای مالکاله نوشهر را مربوط به دوره کرتاسه میانی تا
کواترنری برشمرد و افزود« :این دریاچه در وسعت  700×300متر با پوشش جنگلی در
اطراف آن و درختان خشکشده در داخل آن منظره جالبی ایجاد کردهاند».
قمیاویلی مجموعه درختان کهنسال سرخدار روستای ارم از توابع شهرستان نکا را
با  280تا  430سال قدمت از دیگر آثار طبیعی ارزشمند استان ذکر کرد و گفت« :این
درختان از گونههای ممنوعالقطع هستند و ثبت و مستندنگاری آنها ،با توجه به اینکه
بهخوبی توانستهاند با اقلیم منطقه سازگاری پیدا کنند ،برای حفظ ذخایر ژنتیکی کشور
ارزشمند است».
همچنین غار دانیالواقع در 5کیلومتری جنوب سلمانشهر در استان مازندران از
دیگر آثار شاخص است که محل قرارگیری آن تالقی دو سازند متفاوت زمینشناختی
و محل برخورد دو گسل است .این غار با دو تاالر خفاش و زرین و استالکتیتهای
سوزنیشکل دارای دمایی ثابت در طول سال و آب قابلشرب است.

یادداشت
از شهرمان چه می خواهیم؟
سهیلسیمره
شاید این مطلب نگرشی تخصصی و علمی به موضوع برند شهری ،توسعه شهری و
منطقه ای نباشد اما این متن برآیندی از مجموعه فعالیت ها و پژوهش های میدانی ،سفر به
چند شهر مختلف و مطالعاتی است که در دو سال گذشته انجام شده است و نتیجه گیری
مقطعی از همراهی و مباحثه با گروه های مختلف دینفعان حوزه شهری است که در این
مدت از نزدیک در جریان فعالیت هایشان قرار داشته ام .از شهروندان و گروه های مرجع
اجتماعی تا کارگزاران و مدیران شهر ،از صاحبان سرمایه تا گردشگران و...
بارها در مقاالت ،یادداشت ها ،جلسات اختصاصی و عمومی ،نشست ها و سمینارها و...
با مسائل و موضوعات مختلفی مواجه شدم و یا مواردی را در حوزه برندسازی شهری به
بحث گذاشتم تا نگرش ذینفعان و طرف های مختلف و مرتبط با موضوع را دریافت کنم و
زاویه دید افراد مختلف را نسبت به موضوع برندینگ شهری و گردشگری شهری بسنجم.
از مدیران و سیاست گذاران شهری و متولیان بخش گردشگری به عنوان کارگزاران اصلی
عرصه مدیریت و برنامه ریزی شهر در این حوزه بعنوان نمایندگان نهادهای عمومی تا
فعالین بخش خصوصی ،اساتید دانشگاهی و دانشجویان و ...نگاه ها به این موضوع طیف
گسترده و متنوعی را شامل می شود.
برداشت ها در مورد مفهوم برندینگ شهری و گردشگری در قالب مدیریت و برنامه ریزی
فعالیت های متمرکز بر بستر شهر بسیار متفاوت و متنوع است .عده ای به این موضوع
به ابزاری برای معرفی ظرفیت های اقتصادی و سرمایه گذاری شهری نگاه می کنند تا
بتوانند درآمد و اعتبارات مورد نیاز برای تکمیل فعالیت های خود را تامین کنند ،بخشی
از مدیران و کارگزاران این رویکرد را مشابه برنامه های چشم انداز تلقی می کنند ،عده ای
برندینگ شهری و برندسازی در این حوزه را به مثابه اهرمی رسانه ای برای معرفی شهر
و منطقه می بینند ،گروهی از دانشگاهیان تعاریف آکادمیک و علمی بین المللی را مدنظر
دارند و همچنین گروهی (با متذکر شدن کلمه متاسفانه) نگرشی سطحی و زودگذر به این
موضوع دارند و فعالیت های این حوزه را در سطح طراحی شعار و لوگو و تیزرهای تبلیغاتی
محدود می کنند .شاید بهترین و جامع ترین تعریف از زبان سایمون آنهولت متخصص
برندینگ شهری ( )Place Brandingعنوان شده باشد .آنهولت می گوید :شما به عنوان
یک شهروند یا مخاطبی از شهر ،در قسمتی از آن زندگی می کنید و یا از بخش خاصی از
شهر اطالعاتی را در اختیار دارید .این موضوع به این معنی است که شما تصور و ذهنیت
مشخصی را از آن منطقه دارید و یا شاخصه های مهمی از آن برای شما وجود دارد .این
امر باعث می شود که اثر مستقیمی بر تصمیم گیری شما در مورد شهر یا بخشی از آن که
تصویر و ذهنیتی برای شما وجود دارد شکل بگیرد و در خصوص نحوه استفاده از خدمات
یا سرویس های ارائه شده در این قسمت و یا زندگی در آن انتخاب های خود را انجام دهید
و این دقیقا همان تاثیر برندینگ شهری بر شما می باشد .برندینگ شهری ساخت ،احصا
و مدیریت منشوری است که از ظرفیت ها و برداشت های گروه های مختلف مخاطبین
شهر شکل می گیرد و بر تصمیم سازی ما و تبدیل شدن ما به مخاطب فعال شهر و ارزش
آفرینی برای آن تاثیر مستقیم دارد ".اما تصویر چنین فعالیتی در ایران به این صورت شکل
نگرفته است.
وقتی ادبیات و نگرشی نه لزوما منطبق و یکسان ،حتی تا حدودی هم راستا در
قبال چنین برنامه هایی در الیه های مختلف ذینفعان شهر وجود نداشته باشد سطح
فعالیت ها و برنامه های برندینگ شهری به اقدامات کوتاه مدت ختم می شود و ساختار
شاکله مندی برای عرضه هویت و مزیت رقابتی شهر برای بلند مدت تعریف نمی شود.
مشکل بعدی که شاید این روزها بسیاری از شهرهای ما و حتی شهرهای مختلفی در دنیا
با آن دست و پنجه نرم می کنند این باشد که ما در اکثر موارد قصد داریم تا در همه زمینه
ها فعالیت کنیم و در همه زمینه ها بهترین باشیم .اصل تمرکز را از یاد برده ایم و اساسا
هیچ توجهی به تمرکز بر یک یا چند هدف مشخص مبتنی بر ظرفیت ها و توانایی های
حقیقی و ملموس خود نداریم.
دوست دنیا دیده ای مطلبی نوشته بود که در قسمتی از آن آمده بود« :خرگوشی که
بدنبال چند هویج باشد به هیچکدام نمی رسد» به شهرهای مهم دنیا نگاه کنیم .شهرهای
موفق و پیشرو ،شهرهای مهم برند شده جهانی که جای نام کشورهایشان را گرفته اند.
آیا این شهرها در همه چیز شهیر و خاص هستند؟ یا فقط به یک یا چند شاخص مهم
برند شده اند و برای خود برگ برنده ای درست کرده اند؟ کمتر شهری پیدا می شود
که در همه شاخص ها بعنوان یک مقصد محبوب و جذاب شناخته شده باشد .مقصد
علمی – آموزشی ،پایتخت گردشگری تاریخی – فرهنگی ،میزبان گردشگران تجاری –
اقتصادی ،گردشگری سالمت ،گردشگری کشاورزی و ...مزایای رقابتی و ظرفیت هایی
هستند که براساس پتانسیل های ارگانیک و استراتژیک شهر شکل می گیرند و شاکله برند
شهر را در بین مخاطبین و بسترهای ارتباطی شکل می دهند اما به شهرهای شهیر دنیا
نگاه کنیم ،کپنهاگ ،بیلبائو ،پاریس ،دوحه ،کواالالمپور ،بارسلونا و ...آیا این شهرها تمامی این
سرفصل ها را پوشش داده اند؟ آیا منابع و ظرفیت های خود را در هر حوزه ای هزینه کرده
اند یا به صورت هدفمند به سمت بخش های شاخص و با ظرفیت باال هدایت کرده اند؟
نبود تعریفی مشخص از برندینگ شهری و برندسازی در بستر ظرفیت های شهر و در
مرحله بعد توجه نکردن به تصویر واقعی و ملموس از ظرفیت ها و پتانسیل های استراتژیک
و ارگانیک شهرهای ما ،مسیر را برای رسیدن به جایگاهی رقابتی برای شهرهایمان دشوارتر
و ناهموارتر می کند .برندینگ شهری و گردشگری لزوما در همه موارد و همه شهرها نتایج
موفقیت آمیزی نداشته است .شهرهایی که نگرش شفاف و منطقی به ظرفیت های خود
نداشته اند و نتوانسته اند ادبیات واحدی را در خصوص این موضوع بین گروه های مختلف
مخاطبین و ذینفعان شهر بوجود آورند به سلسله فعالیت های جزیره ای و زودگذر اکتفا
کرده اند و منابع خود را بصورت غیر هدفمند در برنامه های کوتاه مدت با اثربخشی سطحی
و گذرا هزینه کرده اند.
امروز در بازه زمانی قرار داریم که ساختار مدیریت و برنامه ریزی شهری بازه زمانی جدید
را در اختیار دارد و فضای جدیدی برای فعالیت های مختلف در سطح کشور ایجاد می
گردد .مسیری برای جهانی سازی شهرهای ما و جذب حداکثری منابع در راستای توسعه
شهر در همه ابعاد فراهم گشته است و گشایش های بین المللی راه را برای حضور شهرهای
ایران در کنار رقبای خود فراهم کرده است .اما زمان ،شاه بیت دنیای رقابتی امروز ما
برای شهرها هستند .اگر زمانی ما از رقبایی همچون استانبول ،آنکارا ،دوحه و دوبی حرف
می زدیم ،امروز آستانه قزاقستان ،باکو آذربایجان و تفلیس گرجستان به عنوان رقبای جدید
منطقه ای ما ظهور کرده اند و فعالیت های جامع و هدفمندی را در راستای برندسازی
شهری انجام می دهند .می توانیم برای مدیریت وضعیت فعلی شهرهایمان ،تبدیل بستر
آن ها به منابعی ارزش آفرین برای جذب سرمایه های منطقه ای و بین المللی و توسعه
همگرایی ذی نفعان متعدد در شاکله شهر ،نگاه خود را به ظرفیت ها ،پتانسیل ها و
گرایشات گروه های ذی نفع شهری به روز و بازآفرینی کنیم تا بتوانیم شهرهای برند شده
جهانی رقابت پذیر را به دنیا عرضه کنیم.
* کارشناس و پژوهشگر برندینگ شهری
*

انبار دوباره تیتر رسانهها را به خود اختصاص داد .عليرضا افشاري،
دبير ديدهبان يادگارهاي فرهنگي و طبيعي ايران اين خبر را به
روزنامه همشهري ،گزارش داده و گفته بود :برخي تاالرهاي اين
بنا سيمانكاري شده تا بهعنوان انبار اجاره داده شود .براساس این
گزارش بخشهایی از آن به عمد تخریب شده ،از جمله بناهای
ضلع جنوبی که روزگاری شهرداری کهریزک آنجا بود و باسکول
آن،که شاید اولین باسکول با تناژ باالی کشور بوده است .کمی
بعد اما دیدبان میراث فرهنگی گزارش کرد که مالکان موفق
شدهاند مامور بازدید را که به این بنا مراجعه کرده بودند ،متقاعد
کنند که کارشان به اصالت بنا لطمه نمیزند و برنام ه تغییر بنای
آنها به نحوی است که امکان اجاره به عنوان انبار را داشته باشد .به
گزارش دیدبان میراث ،مالکان این بنا سعی دارند برخی تاالرها را
سيمانكنند تا بتوانند به عنوان انبار آنجا را اجاره بدهند .از سویی
دیگر ،مالکان بنا در حال درست کردن سقفهایی با ورقهاى
فلزى هستند و شنیده میشود راهآبهای بخشهایی قديمىتر را
هم با ماسه پر كردهاند تا بارندگى باعث تخريب شود.
حاال اما بعد از یک سال تعطیلی این کارخانه به سبب کمبود
مواد اولیه ،سوء مدیریت و سیاستهای گاه متناقض صادراتی
و وارداتی ایران در زمینه قند و شکر قرار است دوباره فعالیت
خود را از سر گیرد تا  400کارگری که به واسطه تعطیلی آن
بیکار شدند دوباره به شغل خود باز گردند .این خبر را محمدرضا
یوسفی ،فرماندار ورامین داده و اعالم کرده است که با مساعدت
وزیر صنعت ،معدن و تجارت و با تامین مواد اولیه موردنیاز کارخانه
قند ورامین به مدت دو سال ،فعالیت این کارخانه از سر گرفته می
شود .کارخانهای که امید آن میرفت که در غیاب فعالیتش در
عرصه تولید قند به یک موزه صنعتی تبدیل شود .حاال اگرچه این
فرضیه مهم نشده اما بازگشایی دوباره این کارخانه میتواند باز هم
جان این کارخانه تاریخی را به خطر بیاندازد .چرا که هم متروکه
ماندن و دور از توجه بودن آن میتواند سبب نابودی این بنای
تاریخی شود و هم فعال بودن این کارخانه میتواند تن شکننده
آن را به لرزه در آورد .اگر قرار باشد بنای کارخانه تعمیر و بازسازی
شود باید براساس قواعد و تحت نظارت سازمان میراث فرهنگی
انجام شود .اما آیا قوانین و نظارت میراث بر این بنا به اندازه کافی
قدرتمند است که بتواند این بنای تاریخی را از تغییر و تحوالت
پیش رو در امان نگ ه دارد؟

