ایرانشهر

قول بازگرداندن خانههای تاریخی به فهرست آثار ملی
ابطال رای بدوی خانه علیزاده در دادگاه تجدیدنظر اعالم شد و «ویالی نمازی» و «نیما یوشیج» هنوز منتظر برگزاری دادگاه برای ماده  ۷۹هستند ،اما معاون رئیسجمهور هم نوید بازگرداندن خانههای
ی توئیتر خود منتشر
تاریخی را به فهرست آثار ملی داده است .به گزارش ایسنا ،با اعالم رای قطعی باقی ماندن «خانه علیزاده» در فهرست آثار ملی ،معاون رئیسجمهور این خبر را در صفح ه شخص 
کرد .علیاصغر مونسان ،معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان میراثفرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری ،در صفحه شخصی توئیتر خود نوشت« :خانههای تاریخی بخشی از هویت شهرهای ماست .با
پیگیریهای حقوقی سازمان میراث فرهنگی خانه علیزاده به فهرست آثار ملی کشور بازگردانده شد .این نوید را به مردم عزیزمان میدهم که در آیندهای نزدیک خانههای تاریخی دیگری را به فهرست
میراث ملی کشور بازمیگردانیم».

قبرستان گردی از کجا آمد و چرا استقبال از آن هر روز بیشتر میشود؟

قرار میگیرند .گورستانگردی اصالحی است که بعد از انتشار کتابی
توسط اسکات استنون ( )Scott Stantonبا نام گورستانگردی
( )Tombstonetouristدر سال  2003رایج شد .این کتاب درباره
موسیقی نوازندگان محبوب و جایی که آنها دفن شدهاند ،به رشته
تحریر در آمده است .تا قبل از این به کسانی که از قبرها بازدید
میکردند با عنوان « » taphophileشناخته میشدند .آنها کسانی
هستند که عالقهمند به بازدید قبرستان هستند و از دیدن آنها لذت
میبرند .البته اصطالحات دیگری وجود دارند که تالش میکند کسانی
را که عالقهمند به جستجوی سنگ قبر ،بازدید از معابد و گورستانها
هستند را توصیف کند .اما عمومیترین اصطالحاتی که برای توصیف
این افراد به کار برده میشود شکارچی قبر ،عالقهمندان به قبرستان
و  ...هستند که اغلب اصطالحاتی هستند که کمی پرماجرا هستند .با
این حال اما گورگرد عنوان بهتری برای آنها است چرا که گورگردها
گردشگرانی هستند که سفر میکنند ،کشف میکنند ،از دیدن
قبرهای لذت میبرند و این سفر را بارها و بارها تکرار میکنند.
ویژگی گورگردی
وقتی که از گورگردان میپرسند در این نوع گردشگری چه کاری

انجام میدهید ،پاسخ میدهند که «گورگردی میکنیم» بهترین جمله
در توضیح گورگردی این است که آنها واقعا رفتن به قبرستان را دوست
دارند .وقتی از قبرستانگردی از گورگردان پرسیده میشود ،آنها
میتوانند از گورستانهایی که دیدهاند ،از معماری بینظیر آرامگاهها،
شجرهنامهها ،مجسمههای باشکوه روی مقبرهها ،نمادهای گیجکننده،
تاریخ چمشگیری که فرد متوفی در آن میزیسته است و خاطرات
عجیب و غریبی که گاهگداری برای شان رخ داده ،صحبت کنند.
ظهور اینترنت و تحول گورگردی
اما ظهور اینترنت در این نوع گردشگری تحوالت زیادی به وجود
آورد .تحوالتی از جنس بازدید مجازی و آنالین از قبرستانها و
دیدن تصاویر متعدد از زوایای مختلف گورستانها .تصاویری که
البته به اندازه قدم زدن در یک گورستان در پاییز نمیتواند مخوف
و هیجانانگیز باشد اما میتواند به اقتصاد شما کمک کند و از
هزینههای سفر شما به گورستانهای دنیا بکاهد .شما امروز به واسطه
فضای مجازی میتوانید تصاویری از گورستانهای محل سکونتتان
یا گورستانهایی که اقوامتان به خاک سپرده شدهاند را برای دیگران
به اشتراک بگذارید یا از وب سایتهای برخی از معروفترین

عملیات اجرایی نیروگاه  500مگاواتی برق در کهگیلویه آغاز شد
عملیات اجرایی نیروگاه سیکل ترکیبی  500مگاواتی در منطقه پادوک کهگیلویه در
نهمین روز از دهه فجر با حضور استاندار کهگیلویه و بویراحمد ،رئیس کمیسیون انرژی
مجلس ،نماینده مردم شهرستان کهگیلویه در مجلس و مسئوالن محلی ،آغاز شد.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد در آیین کلنگ زنی این طرح گفت :اعتبار اجرای این
پروژه  325میلیون یورو معادل  15هزار میلیارد ریال است.
علی محمد احمدی بیان کرد 30 :هکتار زمین برای اجرای این طرح بزرگ اقتصادی
از سوی منابع طبیعی و راه شهرسازی در نظر گرفته شده است.
وی مدت اجرای این طرح را سه سال عنوان کرد و گفت :با بهره برداری از این
طرح برق طرحهای صنعتی کهگیلویه از جمله پتروشیمی ،سیمان سپو و کارخانه آجر
بهصورت پایدار تأمین خواهد شد.
احمدی اظهار داشت :ساخت این نیروگاه گام مهمی از سوی دولت در راستای تأمین
برق پایدار مورد نیاز شهرستان کهگیلویه است.
در سفر رئیس جمهوری به استان در سال  1395مجوز احداث این نیروگاه اخذ شد.
هم اکنون برق شهرستان  131هزار نفری کهگیلویه از یک ایستگاه  142ولتی به

طول  350کیلومتر تأمین میشود .شهرستان کهگیلویه بیش از  39هزار مشترک برق
شهری دارد .شهرستان کهگیلویه دارای چهار بخش ،چهار شهر و  10دهستان و 365
روستای بزرگ و کوچک است.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
توام با ارزیابی کیفی () 96/250/2452

شرکت خطوط لوله و مخاربات نفت اریان

در دیدار سفیر آلمان با کالنتری مطرح شد

همکاری آلمان با ایران برای رفع آلودگی هوا

زهراداستانی

Dastani2000@gmail.com
قبرستان در نگاه اغلب انسانها سیاه و غمانگیز و گاهی
خوفانگیز و ترسناک است اما هستند کسانی که دیدی
متفاوت به قبرستانها دارند ،افرادی که هر روز بر شمارشان
افزوده میشود .این روزها اگر سری به بهشتزهرا،
ظهیرالدوله ،ابنبابویه ،گورستان لهستانیها ،تخت پوالد و ...
زده باشید افرادی را بر سر مزارها میبینید که نسبت خونی
با فرد متوفی ندارند .اما چه چیز آنها را به آنجا کشانده است؟
کسانی که قبرستانگردی را انتخاب میکنند به دنبال نوشیدن
یک فنجان چای در یک فضای آرام نیستند .آنها به دالیل مختلفی
به سراغ قبرها میروند ،دالیلی که مورخان ،نسبشناسان و
باستانشناسان و  ...به دنبال آن نیستند .هیجان و ماجراجویی یا
شاید جستوجوی یافتن هویت از دست رفته گذشته یا  ...از جمله
دالیلی هستند که میتواند پای انسان را به گورگردی باز کند .اما
کارشناسان درباره علت افزایش گردشگرانی که به این نوع گردشگری
میپیوندد میگوید« :یکی از دالیلی که محبوبیت این سرگرمی روز
به روز در حال افزایش است را مرگ و میر افراد مشهور در چند سال
گذشته عنوان کردهاند ».این موضوع به راستی که حقیقت دارد .اگر
توجو کنیم قطعه هنرمندان
این موضوع را در کشور خودمان جس 
بهشت زهرا گرچه از نظر نمادشناسی و معماری چندان چشمگیر
نیست اما در سالهای اخیر به واسطه مرگ هنرمندان جوان مورد
بازدید قرار میگیرد .گرچه چند سالی میشود که از مرگ مرتضی
پاشایی خواننده جوان موسیقی پاپ میگذرد اما مزار او همچنان پر
از گلهای سرخ است.
ی از کجا آمد؟
گورگرد 
گورگردی شاید عنوان تازهای از گردشگری باشد که در سالهای
اخیر به گوش رسیده است اما این نوع گردشگری پیشینه و تاریخ دارد.
قربستانگردان معتقدند که این نوع گردشگری گذشته و پیشینهای
دور دارد .به اعتقاد آنها گورگردان از هزاران سال پیش وجود داشتهاند.
در چین ،پرستش اجداد از سالها در بین مردم مرسوم بوده است.
هنوز هم در چین اعضای خانواده از گورهای اجدادی بازدید میکنند،
آنها را تزئین میکنند .در کشورهای متعدد ،زیارتگاهها هنوز به محل
دفن مردگان و دیگر افراد دینی تعلق دارد و مورد بازدید اقوام مردگان
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گورستانها در جهانبازدید کنید و به ماجراجویی مجازی بپردازید.
اما یک گردشگر واقعی قبرستان معتقد است که باید در میان سنگ
قبرهای احاطه شده در طبیعت و عناصر دیگر پیادهروی کند و با
دستانش سنگها را لمس کند و چیزهای جدید را کشف کند.
اما  5یا  6سالی میشود که در ایران نیز این نوع گردشگری در
میان مردم باب شده است .آرامستان خاندان هدایت ،آرامستان باغ
سفارت انگلستان ،مسگرآباد ،ابن بابویه ،ظهیرالدوله و چندین و چند
گورستان دیگر از جمله مکانهای دیدنی این نوع گردشگری سیاه
است .با این حال گورستان گردی ،گردشگران خاص خود را دارد،
گردشگرانی که سبب شدهاند آژانسهای گردشگری بر روی این
نوع از گردشگری سرمایه گذاری نکنند چرا که پیدا کردن جامعه
هدف خاص برای آنها بسیار دشوار است .تهران گورستانهای
بسیاری دارد اما آنچه که گردشگری را جذابتر میکند ،مرموز
بود ن و سحرآمیز تر بودن آنهاست .گورستانهایی اقلیتهای مذهبی
و گورستانهای معروف اتباع خارجی از جمله گورستانهایی مورد
عالقه این نوع گردشگران است که ورود به آن دردسرهای بسیاری
دارد.

سفیر آلمان در ایران با رئیس سازمان حفاظت محیط زیست دیدار و پیرامون
مسائل مختلف محیط زیستی و توسعه همکاریهای دو جانبه گفت وگو کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی محیط زیست ،عیسی کالنتری معاون رئیس
جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در این دیدار با اشاره به برخی
چالشهای محیط زیستی ایران در حوزههای مختلف آب ،خاک و هوا ،گفت :به
ویژه در حوزه آب با چالشهای بزرگی مواجه هستیم و رفع این چالشها نیازمند
اتخاذ تصمیمهای مهم به ویژه برای اصالح شیوه مدیریت منابع و مصارف آب و
اصالح الگوی کشت و آبیاری در حوزه کشاورزی است .کالنتری با تاکید بر نقش
پررنگ آب در حوزه محیط زیست ،بیان کرد :به دلیل شرایط آبی کنونی ،پوشش
گیاهی کاهش پیدا کرده و همین امر تغذیه حیوانات گیاه خوار و به دنبال آن
طعمه یابی برای حیوانات گوشتخوار را دشوار ساخته است.
معاون رئیس جمهور در خصوص آلودگی هوا در ایران و اقدامات صورت گرفته برای
مقابله با آن نیز گفت :بخش عمده آلودگی هوا در شهرها ناشی از تردد خودروهای
فرسوده به ویژه تردد شبانه کامیونهای فرسوده در شهرها و تولید ذرات زیر ۲.۵
میکرون بر اثر احتراق ناقص سوخت در این خودروها است .رئیس سازمان حفاظت
محیط زیست افزود :رئیس جمهوری مصمم به رفع چالشهای محیط زیستی به
ویژه آلودگی هوا است و به همین دلیل تصمیمی مبنی بر نوسازی کامیونها اتخاذ
شد که آلمان نیز میتواند در این مسیر به ایران کمک کند .وی اظهار کرد :ایران از
اشتراک تکنولوژی و دانش نوین در زمینه نوسازی ناوگان حمل و نقل و مدیریت
پسماند استقبال می کند و آلمان می تواند همانطور که در گذشته در زمینه تجهیزات
و آموزش کشاورزی با ایران همکاری داشت ،همکاریهای خود را در زمینه مقابله با
آلودگی هوا ادامه دهد .کالنتری خاطرنشان کرد :با توجه به وسعت ایران و کاهش
شدید بارش ،مشکالت محیط زیستی متعددی باید مدیریت شود.
معاون رئیس جمهور ضمن تاکید بر ضرورت توسعه آموزشهای تخصصی برای
کارشناسان و به ویژه محیط بانان ،بیان کرد :آموزش های روزآمد و تخصصی میتواند
به حل چالشهای محیط زیستی کمک کند .رئیس سازمان حفاظت محیط زیست
ضمن دعوت از وزیر محیط زیست آلمان برای سفر به ایران ،ابراز امیدواری کرد :این
سفر منجر به توسعه و ارتقاء همکاریهای محیط زیستی میان دو کشور شود ،زیرا
محیط زیست مرز نمی شناسد و آسیب های محیط زیستی در هر نقطه ای می تواند
به سایر مناطق نیز تسری پیدا کند.
وی با یادآوری بندهای محیط زیستی حقوق شهروندی ،خاطرنشان کرد :رئیس
جمهوری ضمن تشویق مردم برای مطالبه گری حقوق محیط زیستی و برخورداری
از آب ،خاک و هوای سالم ،بر حفظ حقوق محیط زیستی نسل های آتی تاکید دارد.
همچنین ،کاوه مدنی ،سرپرست مرکز بین الملل و امور کنوانسیون های سازمان
حفاظت محیط زیست با اشاره به تفاهمنامهای که قرار است روز سه شنبه ۲۴
بهمن ماه میان ایران و آلمان به امضاء برسد ،پیشنهاد کرد :مراسمی تحت عنوان
روز محیط زیست ایران و آلمان با همکاری سازمانها و موسسات تخصصی این
حوزه برگزار شود.

