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تا بزرگترين پارك جنگلي خاورميانه

گذري بر خانههاي سنتي و مدرن مازندران

«اپن» باز است اما آزاد نيست!

پروژه گازرساني به  10روستاي بخش دشت سر شهرستان آمل به
بهره برداري رسيد.

گزارش

خديجه واحديان

مرتضي تيرملك مدير بهرهبرداري شركت گاز استان با اعالم خبر فوق
گفت :براي گازرساني به روستاهاي آهنگر كال ،تمسك ،تيركال ،چنگ
ميان ،خرمن كال ،س��رخ كال ،گلمزار ،نظام آباد ،نوده و وسطي كال بيش
از  108ميليارد ريال اعتبار هزينه ش��ده اس��ت .وي با بيان اينكه براي
گازرساني به  10روستاي بخش دشت س��ر آمل 2 ،هزار و  798علمك
روي شبكه گازدار نصب خواهد شد ،افزود:با افتتاح اين روستاها  3هزار
و  109خان��وار از نعمت گاز طبيع��ي بهرهمند خواهند ش��د .تيرملك
خاطرنشان كرد :براي افتتاح روستاهاي مذكور  60هزار و  948متر شبكه
اجرا شده است .وي  265روستا از مجموع  326روستاي شهرستان آمل را
قابل گازرساني دانست و اظهار داشت :در حال حاضر  184روستاي آمل
از نعمت گاز بهرهمند بوده و گازرساني به  49روستاي ديگر آمل نيز در
دست اجرا ميباشد .تيرملك هزينه مورد نياز براي تكميل  49روستاي
مذكور را  70ميليارد ريال دانس��ت و گفت:با گازرساني به اين روستاها
بيش از  7هزار و  700خانوار روس��تايي از نعم��ت گاز طبيعي بهرهمند
خواهند ش��د .وي تصريح كرد :با گازرس��اني به  49روستاي در دست
اجراي شهرستان آمل ،ميزان بهرهمندي خانوارهاي روستايي شهرستان
به  97درصد افزايش خواهد يافت .مدير بهرهبرداري شركت گاز مازندران
همچنين افزود :سه شهر از پنج شهر آمل در حال حاضر گازدار هستند
و گازرساني به رينه و گزنك نيز با اعتبار مورد نياز  36ميليارد ريال براي
تكميل پروژههاي شهري در دست اجرا ميباشد.

نيازنوجوانان بيسرپرست برطرف ميشود
در شهر

خبرنگار جوان

تمامي نيازهاي اوليه نوجوانان بيسرپرست
بايد در اسرع وقت برطرف شود.

سيد س��عيد آرام مدير كل بهزيستي مازندران
در بازديد از مركز طلوع مهر شهرستان ساري ضمن بررسي روند فعاليت
نوجوانان در عرصههاي فرهنگي ،تغذيه ،پوشش و مسائل ديگر ،با عنوان
كردن مطلب فوق گفت:با توجه ب��ه وضعيت مطلوب تحصيلي و تربيتي
نوجوانان بايد در راس��تاي بهرهمندي از فعاليتهاي ورزشي و تفريحي
اقدامات اساسي صورت پذيرد .وي همچنين در بازديد از مركز نگهداري
كودكان بيسرپرست سپهر بابل نيز اظهار داش��ت :مربيان مركز بايد با
تمام وجود و احساس مسئوليت در راه رشد و پرورش اين كودكان همت
گمارند زيرا آينده اين كودكان و ساختار شخصيت اين كودكان به دست
شما مربيان و مددكاران ارزشمند است .آرام كوتاهي در پرورش و آموزش
كودكان را اش��تباهي جبرانناپذير دانس��ت و تصريح كرد :بايد با همان
احساس كه به كودكان خويش عش��قورزي مينماييم ،با اين كودكان
عاشقانه ارتباط برقرار نماييم تا اين امانتهاي الهي را به نحو مطلوب و با
پشتوانه غني فرهنگي و مذهبي و ارزشي به جامعه تحويل نماييم.

   قصه از كجا شروع شد؟
در حاشيه قرار گرفتن راوند از يك سو و نبود دغدغه مديران كاشان از
سوي ديگر در كنار نبود انسجام و همبستگي مردم منطقه ،همه دست
به دس��ت هم دادند تا از س��ه دهه پيش تاكنون اين منطقه با كمبود
امكانات معيشتي و رفاهي روبهرو شود به گونهاي كه هنوز مردم منطقه
نميدانند در شهر زندگي ميكنند يا روستا؟
تداوم كم توجهيها ،مردم منطقه را از بيمهري مس��ئوالن به س��توه
آورد تا آنجا كه خواس��تار اس��تقالل مجدد اين منطقه و تبديلآن به
شهر شدند.
اين درخواستها و پيگيري فعاالن منطقه راوند سبب شد تا در اسفند
ماه  ،۱۳۸۸گرانمايه نماينده وقت مردم شهرستان كاشان در مجلس از
موافقت مسئوالن با تبديل منطقه راوند به شهر و انجام مقدمات آن در
استانداري و وزارت كشور خبر داد .اما اين موضوع ،به سرانجام نرسيد و
گرانمايه نتوانست اين حرف را به كرسي بنشاند و شهر شدن راوند تنها
در حد يك شعار تبليغات انتخاباتي باقي ماند.
مجلس هشتم به آخر رسيد و پس از گرانمايه نوبت به منصوري رسيد تا
همزمان با گرم شدن تنور انتخابات مجلس نهم ،اين بار با صراحت ،شعار
تبليغاتي خود را با عنوان «شهر من راوند» به زبان آورد و تنها راه حذف
نشدن «راوند» از نقشه جغرفيايي را شهر شدن اين منطقه عنوان كرد.
منصوري ،تحقق يافتن اين آرزو را منوط به پشتكار و اراده قوي در به
كارگرفتن همه ظرفيتها دانس��ت و به همه گفت كه طرفهايش��ان
فوقالعاده زيرك و سياس��يكار ب��وده و آنه��ا را وادار خواهند كرد به
حداقلها رضايت دهند.
او تأكيد كرد كه آرزو دارد مردم راوند را در اين مسير ياري كرده و شهر
شدن راوند را در كنار آنها جشن بگيرد.
و اما اينك دو س��ال از نمايندگي منصوري در مجلس شوراي اسالمي
ميگذرد در حالي كه هنوز حتي يك جلسه مشترك بين او ،فرماندار و
فعاالن راوند در جهت احقاق اين خواسته برگزار نشده است.
با اين حال منصوري معتقد است كه بيشتر مش��كالت در فرمانداري
كاشان است و يكي از موضوعاتي كه با فرماندار جديد در ميان گذاشته،
اهميت موضوع راوند بوده و بر اين باور اس��ت ك��ه صدرائيه ـ فرماندار
جديد ـ به موضوع با ديد مثب��ت و اجرايي نگاه خواه��د كرد .اگر چه
فرماندار قبلي هم اذعان داشت كه راوند بايد شهر شود اما با سخن گفتن
از عسل ،كام اين مردم شيرين نميشود.
قصه اما به همين جا ختم نميش��ود .حس��ن قطبي از فعاالن منطقه
راوند كه از ابتدا پيگير موضوع بوده است ،ميگويد :سه سال پيش دكتر
محمدي ،مدير تقسيمات كشوري به همراه گرانمايه نماينده وقت به
كاشان آمد و در فرمانداري به حسينعلي حاجي ،فرماندار وقت كاشان
گفت كه من در همين مسير پليس راه تا كاشان متوجه شدم كه شهردار
كاشان ـ به دليل بعد مسافت ـ نميتواند به اهالي راوند خدماترساني
مطلوبي داشته باشد .در همان جلس��ه با آقاي بختياري استاندار وقت
تلفني صحبت شد و صورت جلسهاي تنظيم شد كه داراي  3بند بود،
اول موافقت فرمانداري كاشان ،دوم موافقت شوراي عالي شهرسازي
استانداري كه بختياري قول مساعد داد و سوم وزارت كشور كه مدير
تقسيمات كشوري حاضر بود و اعالم موافقت كرده بود.
وي ميافزايد :پس از موافقت فرمانداري كاشان ،متأسفانه نامه به جاي
شوراي عالي شهرسازي استان ،از شوراي شهر كاشان سر درآورد .پرونده
از همين جا منحرف شد و در شورا بر سر حيثيت مردم راوند معامله شد
و كارها چند سال به تأخير افتاد و به دنبال اين تأخير ،محدوده و حريم
تعريف شده نيز دستخوش تغيير شد.
قطبي خاطرنشان ميكند :در اين چند سال عدهاي كه فكر ميكردند
مالك همه چيز هستند و بايد همه مانند آنان بوده و حرف آنان را تكرار
كنند ،كساني كه حتي حاضر به رقابت حرفهاي نبودند ،كاري كردند

رواج فرهن�گ غربي در ساختمانس�ازي اي�ران نتايج خوبي نداش�ته
است .آش�پزخانه در هر س�اختماني مهمترين بخش آن س�اختمان به
ش�مار ميآيد كه بايد داراي ويژگيهاي خاصي براي افراد خانواده باشد  .
آشپزخانههاي س�نتي و قديمي داراي ويژگيهاي بس�يار خوبي بودند

با توجه به اينكه س��اختمانهايي كه در كشور ما در
دست ساخت ميباشند به علل مختلف داراي وسعت
كمي شدهاند تغيير در تبديل آشپزخانههاي سنتي به
اپننيزنهتنهانتوانستهتأثيرمثبتيبرخانوادههابگذارد
بلكه باعث شده تا مشكالتي براي خانوادهها بهوجود
آيد .در معماريهاي استان مازندران ،تا چندي پيش
آشپزخانه يك فضاي خصوصي براي پخت و پز و يك
حريم كاري ايمن براي خانم خانه بود ،اما با گذش��ت
زمان و افزايش جمعيت ،رفتهرفته وس��عت خانهها
كوچك و آپارتمانهايي با مس��احت حدود  50متر و
شايد كمتر ساخته شد و اين امر موجب شد آشپزخانه
تبديل به يك دخمه تنگ و تاريك با روشنايي اندك و

كه هم راحتي اعضاي خانوادهها را در پي داش�ته و هم باعث گرمي كانون
خانوادهها ميش�دند اما متأس�فانه فرهنگ غربي آش�پزخانه «اپن» با
رس�وخ در تفكر و نقشههاي مهندس�ان ايراني و خانوادهها توانسته اين
قسمت مهم و حياتي منزل سنتي ايرانيان را به شكل ديگري تغيير دهد.

تهويه نامناسب شود .با ساخت منازلي با وسعت بسيار
كم ،خواه ناخواه آش��پزخانه هم داراي وسعت كمي
ش��ده و مش��كالتي را براي خانوادهها به وجود آورده
است .روشنايي آش��پزخانه ،تهويه اين مكان بسيار
مهم و راحتي خانمها در انجام كارهاي پخت و پز در
آشپزخانههاي مدرن زير سؤال رفته است زيرا ديواري
كه بين آشپزخانه و ديگر قسمتهاي منزل قرار داشت
و باعث راحتي كار خانمها از نظر ظاهر و پوشش بود،
برداشته شد و اين امر نه تنها كمكي به حل مشكالت
نكرد بلكه باعث به وجود آمدن مشكالتي نيز شد .شايد
بتوان گفت با تبديل آشپزخانههاي سنتي به مدرن،
فضاي سالن و آشپزخانه در هم ادغام و مشكل تهويه

و روشنايي تا حدودي رفع ش��د و از همه مهمتر ميز
آشپزخانه كه محل فعاليت بانوي خانه است آماده و بر
وسعت خانه نيز افزوده شد اما اين موارد تنها ظاهر اين
تبديل شدن ميباشد ،غافل از اينكه معايب اين تبديل
متأسفانه در برخي موارد كانون گرم خانوادهها را سرد
كرده اس��ت .جالب اينكه اين روزها در استاني مثل
مازندران ،عالوه بر شهرنشينان ،خانوادههاي روستايي
نيز اقدام به تغيير و تبديل آشپزخانههاي قديمي خود
ميكنند و به اين تبديل نامناسب نيز ميبالند.
   كاش مد نميشد
مسلم است در اين نوع آشپزخانهها نوع آشپزي و زمان
وقتگذاري براي تهيه غذا با نوع طبخ غذاهاي اصيل

سنتي ايراني تفاوت دارد .رسوخ فرهنگ آشپزخانه باز
يا اپن در شهرها و حتي روستاهاي مازندران چنان نفوذ
كرده كه ديگر كمتر خانهاي در مازندران ديده ميشود
كه سبك آشپزخانههاي س��نتي در آن رعايت شده
باشد .برخي از مردم مازندران از اين نوع آشپزخانهها
راضي نميباشند اما به خاطر مد بودن يا طعنه و كنايه
اطرافيان مجبور به تحمل اين فرهنگ نادرست غربي
ميباشند .خانم خليلي كه كارمند يك اداره دولتي
ميباشد در مورد محاس��ن و معايب آشپزخانههاي
اپن ميگويد :شايد اين آشپزخانه نوعي مد به حساب
آيد اما آنقدر براي خانمها معايب دارد كه قلباً راضي
به تبديل آشپزخانه س��نتي به اپن نبودم .وي ادامه
ميدهد :برداشتن قسمتي از ديوار آشپزخانه موجب
شده فضاي جا به جايي وسايل آشپزخانه كم و سخت
شود ،بوي روغن و اثرات چربيها و ديگر غذاها در ديگر
فضاي خانه به اندازه چند برابر پخش ش��ده و باعث
لكهدار شدن پردهها ،مبلها و ديگر وسايل منزل شود.
آقاي آران كه اهل يكي از روستاهاي ساري ميباشد
نيز ميگويد :متأسفانه آشپزخانههاي باز يا همان اپن
بس��ياري از اعتقادات ديني و مذهبي ما را زير سؤال
برده به طوري كه اگر مهمان وارد خانه ما شود يا بايد
خانمهاي خانه پوشش سختي را تحمل كنند يا بايد
با پوششي سبك به كار مشغول ش��وند كه هر دوي
اين موارد نادرست ميباشد .وي با اشاره به فرهنگ
مازنيها ادامه ميدهد :معموالً اكثر خانمها هنگامي
كه در خانه مهمان دارند مايل هس��تند بدون آنكه
در معرض ديد مهمان باش��ند كارهاي خود را انجام
داده و از نگاه ديگران مص��ون و محفوظ بمانند ،اين
امر ميتواند تا حدود زيادي رفتوآمدهاي خانوادگي
را هم دچار مشكل سازد .دكتر آسماني ،كارشناس
معماري و طراحي ساختمان در مورد آشپزخانههاي
مدرن در منازل ميگويد :اكثر مراجعهكنندگان به ما
از آش��پزخانههاي اپن راضي نميباشند اما به خاطر
مد شدن و رواج يافتن اين نوع آشپزخانهها مجبور به
ساخت ميباشند .وي با بيان اينكه متأسفانه ورود هر
مد و سبك جديدي به زندگي ما از كشورهاي ديگر
باعث بس��ياري از معضالت و مش��كالت كوتاهمدت
و بلندمدت ميش��ود تأكيد ميكند :برخ��ي از افراد
دورانديش از مد جديدي ك��ه بخواهد زندگي آنها را
تحت تأثير بد قرار دهد دوري ميكنند و اصالت زندگي
خود را از دست نميدهند .اين مد نيز نتوانسته مزايايي
براي مردم ايران و به خصوص مازندران داشته باشد.

سيلك بايد جهاني شود

راونديها در انتظار شهرنشين شدن

داستان شهر شدن راوند داس�تاني دراز است و پر فراز و نش�يب .در دوره نه چندان بلند و طوالني
روند پرونده ش�هر ش�دن راوند هر قدر كه بخوانيد ،يا ماجراي بيمهري مس�ئوالن محلي است يا
ردي از تنگ نظريهايي كه نتيجهاش ه�در دادن تالشهاي از جان و دل فع�االن اين منطقه براي
رساندن واژه ش�هر بر س�ر كلمه راوند .ماجراي حريم و محدوده كه خود داس�تاني ديگر است و...

گزارش

تپههاي باستاني س�يلك از كهنترين و مهمترين مراكز استقرار
بشر در فالت مركزي ايران است .آثار تاريخي به دست آمده از اين
محوطه باستاني يادآور سير زندگي و تمدن در منطقه است.

هادي مومني راوندي

منصوري معتقد است « :بيشتر مشكالت
در فرمان�داري كاش�ان اس�ت و يكي از
موضوعاتي كه با فرماندار جديد در ميان
گذاش�ته ،اهميت موضوع راون�د بوده و
بر اين باور اس�ت كه صدرائيه ـ فرماندار
جديد ـ به موضوع با ديد مثبت و اجرايي
نگاه خواهد كرد .اگ�ر چه فرماندار قبلي
هم اذعان داشت كه راوند بايد شهر شود
اما با سخن گفتن از عسل ،كام اين مردم
شيريننميشود».قطبينيزميگويد«:در
اين چند سال عدهاي كه فكر ميكردند
مالك همه چيز هستند و بايد همه مانند
آنان بوده و ح�رف آنان را تك�رار كنند،
كاري كردند بينظير .با وجود آنكه انتظار
ميرفت شوراي شهر كاش�ان ،انصاف را
در نظر گرفته و حريم و محدوده راوند را
نه تنها كارشناسانه و مثبت تعريف كرده
كه نگاه سخاوتمندانه نيز داشته باشد»
بينظير .با وجود آنكه انتظار ميرفت شوراي شهر
كاشان ،انصاف را در نظر گرفته و حريم و محدوده
راوند را نه تنها كارشناسانه و مثبت تعريف كرده
كه نگاه سخاوتمندانه نيز داشته باشد ،اما با ديدي
تنگنظرانه محدوده را به گونهاي تعريف نمودند
كه عالوه بر مش��كالت كارشناسي ،حكايت شير
بييال و دم و اش��كم را رقم زد .اي��ن گزارش به
استانداري و وزارت كشور رفت و با مشكالت فني
موجود در آن ،كار متوقف شد.
قطبي تصريح ميكند :مشكل اصلي اين گزارش
كه بيش��تر به چش��م آمد ،نگاه وي��ژه به بخش
طاهرآباد بود تا بتواند اتصال خود را به شهر كاشان
حفظ كند .بر طب��ق اين گ��زارش بخش خزاق
با آنكه به هم��راه راوند تبديل به ش��هري واحد
ميشد ،اما دسترس��ي اين دو منطقه به همديگر
منقطع ميشد.

شهرداري س��اري با تكيه بر حمايتهاي شوراي ش��هر سوم و چهارم
تصميم گرفت تا در هريك از محلههاي بزرگ شهر يك پارك يا بوستان
احداث كند و آنچه جالب و درخور توجه ميباشد آنكه ،تمامي اين پارك
محلهها ضمن برخورداري از فضاي س��بزي زيبا و مبلماني مدرن ،از
بخش بازي كودكان هم بهرهمند هستند .پروژه مذكور درحالي دنبال
ميشود كه شهرداري همزمان پروژه احداث بزرگترين پارك جنگلي،
كوهستاني ساري و خاورميانه را هم آغاز كرد .اين پارك كه در منطقه
جنگلي س��كوتپه در دست احداث ميباش��د ميتواند سهم مهمي در
تبديل اين شهر و اس��تان به يك منطقه ناب گردشگري داشته باشد.
شهرداري همچنين احداث اولين پارك بانوان را هم در دستور كار دارد
تا به اين ترتيب بانوان ساري نيز از در افزايش سرانه فضاي سبزبهرهاي
داشته باشند .بنا بر اين گزارش پروژه پارك محله تا مرداد ماه سال 93
يعني دوسال پس از آغاز توانسته است  12بوستان را تقديم شهروندان
كند آن هم در حاليكه تا پيش از اين س��اري در طول تمام س��الهاي
گذشته فقط  12بوستان داشت.
يكي ديگر از اقدامات با ارزش ش��هرداري س��اري بازآرايي پاركهاي
قديمي بود تا جايي كه براي مدرنسازي بوستان مرحوم دامادي يك
ميليارد و  300ميليون تومان هزينه در نظر گرفته ش��د .ش��هرداري
ساري همچنين پروژههاي به اغما رفتهاي مانند پل زغالچال و داراب
و كمربندي شمالي را جاني دوباره بخشيد چراكه اعتقاد داشت :مركز
مازندران در آس��تانه تبديل معضل ترافيك به بحران ترافيك است و
بايد با تكميل اين سه پروژه از ايجاد اين بحران جلوگيري كرد .اين در
حاليست كه شهرداري همزمان با برون برد اين سه پروژه از اغما ،ريسك
بزرگي را تقبل كرد و آن هم اح��داث چند ميانگذر بزرگ و كوچك و
اصالح هندسي معابر بود.
از آن جهت كليدزدن اين پروژهها را ريسك ميناميدند كه از يك سو
تنها يك ميانگذر هزينهاي بالغ بر  34ميليارد تومان را به ش��هرداري
تحميل ميكرد و از سويي ديگر نه تنها شهرداريها كه دولت نيز در اوج
تنگناهاي مالي و اقتصادي بود .شهرداري براي مناسبسازي ترافيك
شهر از چند مؤسسه مطالعاتي در تهران دعوت كرد تا براي گرهگشايي
از ترافيك دو منطقه پرترافيك ساري يعني ميدان امام و سه راه جويبار
اقدام به كار تحقيقاتي پيوسته و عميق نمايند.

نشست كميته «نجات بخشي و آزادسازي عرصه سيلك»

هركس قولي ميدهد و ميرود

آيا راوند شهر ميش�ود؟ آيا راوند تمام گزينههاي شهر ش�دن را دارد؟ واقعيت چيست؟ چه كسي
راس�ت ميگويد؟ آمارها يا خبره�ا؟ هرچند هدف از نوش�تن اين مطلب ،پاس�خ به اين س�ؤاالت
نيست ،اما شايد بتواند يادآور اين نكته باش�د كه در شرايط كنوني ،ميتوان مهمترين نتيجه شهر
ش�دن راوند را رس�يدن اهالي آن به عدالت اجتماعي و خدمترس�اني بهتر و س�ريعتر برشمرد  .

يكي از مهمترين فاكتورهاي جهاني در امر توسعه جوامع شهري
س�رانه فضاي س�بز اس�ت كه با كمال تأس�ف س�هم مردم مركز
اس�تان مازندران همانند ديگر هموطنان در جاي جاي كشور زير
اس�تانداردهاي بينالمللي ميباشد .اما ش�هرداري ساري با علم
بهنقش و كاركرد افزايش سرانه فضاي سبز براي شهروندان ،پروژه
بزرگ پارك محله را كليد زد.

از سوي ديگر مرز محدوده راوند به سمت كاشان،
آخرين منزل مسكوني شهرك آزادگان راوند در
نظر گرفته ش��ده اس��ت و اين در حالي است كه
محدوده كاشان تا ديوار دانشگاه كاشان گسترش
يافته كه با آخرين خانه مس��كوني كاشان حدود
پنج كيلومتر فاصله دارد .نكته ديگر اينكه بخشي
از اين زمينها در زمره اس��ناد ثبت��ي راوند قرار
دارد كه اين خود يكي ديگ��ر از نقاط ضعف اين
گزارش به ش��مار ميرود .چيزي كه در يك نگاه
بلندمدت ن��ه تنها برطرفكننده مش��كالت اين
مناطق نخواهد بود كه تبديل به معضلي خواهد
شد كه هزينه درمان آن ،شايد صدها برابر فايده
كوتاهمدت آن باشد.
وي گاليه ميكن��د :گويا فراموش ك��رده بودند
كه تا ديروز از س��ربار بودن منطقه راوند صحبت
ميكردند و خدماترس��اني ب��ه آن را مقرون به

صرفه نميديدند ،ولي االن بر اراضي آن دس��ت
درازي ك��رده و چون��ان غنيمت��ي آن را مغتنم
ميشمارند تا با هر ترفندي از وسعت آن بكاهند تا
آنجا كه شهرك صنعتي راوند كه به نام راوند ثبت
شده است را از محدوده آن جدا كردند.
قطبي تصريح ميكند :دو بار از وزارت كشور براي
تعريف محدوده آمدند و نهايت��اً پرونده با همان
محدوده تغيير يافته به وزارت كشور رفت .بارها به
بهانه تعريف محدوده بدون كمترين توجيه و دليل
سنگاندازي شده و همين مسئله كار را به تعويق
انداخته اس��ت .اين در حالي است كه شهر شدن
راوند نه تنها چيزي از شهر كاشان كم نميكند،
بلكه سبب توس��عه و پيش��رفت هر دو منطقه و
زمينهساز استان شدن كاشان ميشود.
   راه خروج از اين بن بست چيست؟
قطبي معتقد اس��ت :توانايي منص��وري نماينده

مجلس براي خاتمه دادن به اين موضوع به مراتب
باالتر از آنچه تاكنون نشان داده است ،ميباشد و
ما انتظار بيشتري از ايشان داشتيم.
وي اضافه ميكند :اينك پاس��خ جناب منصوري
به پرسشهاي مردم راوند چيست؟ پرسشهايي
همچون ،آقاي منصوري قول شما چه شد؟ آيا به
ثمر رسيدن عنوان شهر راوند با برگزاري فقط چند
جلسه در حاشيه كافي اس��ت و اگر اين حرف در
حد يك شعار انتخاباتي نبوده است ،چرا رضايت از
عملكرد نماينده شهرستان پس از گذشت حدود
نيمي از مدت نمايندگي در چهره مردم و فعاالن
منطقه راوند پيدا نيست؟
حال بايد منتظر ماند و دي��د در باقيمانده مدت
نمايندگي مجلس نهم ،آيا منصوري ميتواند اين
شعار تبليغاتي خود را از حد يك شعار بيرون آورده
و به عمل بنشاند؟

كاوشهاي سال  1388در بخش شمالي اين محوطه قدمت اليههاي
اوليه تمدن سيلك را به بيش از  8هزار س��ال قبل مرتبط كرده است.
معاون س��ازمان ميراث فرهنگي ،گردش��گري و صنايع دستي كشور
«محوطه باستاني سيلك» را هويت ايران دانست و گفت :براي شناسايي
و برطرف كردن مشكالت سيلك بايد به يك وحدت برسيم .محمدحسن
طالبيان در نشست «كميته نجات بخشي و آزادسازي عرصه سيلك»
افزود :بايد با سرمايهگذاري و آگاهي بخشي اجتماعي ،ارزشهاي اين
محوطه باس��تاني را به همگان معرفي كنيم .وي ابزار اميدواري كرد:
امسال بايد تمام مشكالت آزادسازي حريم تپههاي سيلك برطرف شود
تا بتوان بهرهگيريهاي الزم فرهنگي را از اين محوطه باستاني و تاريخي
به عمل آورد .وي افزود :در دولت تدبير و اميد توجه به ميراث فرهنگي
با حضور كارشناسان متبحر آغاز شده است .طالبيان يكي از مشكالت
بهوجود آمده در تپههاي سيلك را بيقانوني در گذشته دانست و گفت:
ما بايد به دنبال اين باشيم كه چرا عرصه و حريم قانوني اين اثر تاريخي
رعايت نش��ده و مجوزهاي غيرقانوني در حريم اي��ن اثر تاريخي صادر
شده است .طالبيان خاطر نشان كرد :بايد فعاليتهاي باستانشناسي
را در تپههاي سيلك به اجرا درآوريم ،زيرا با اين كار ميتوان مديريت و
مرزبنديهاي حريم آن را مشخص كرد.
معاون سازمان ميراث فرهنگي ،گردشگري و صنايع دستي گفت :قرار
گرفتن تپههاي س��يلك در مجاورت باغ جهاني فين ،كار را براي ثبت
جهاني آن با رعايت قوانين يونسكو آس��انتر كرده است .وي همچنين
خواس��تار قاطعيت بيش��تر قوه قضايي��ه در بحث آزادس��ازي حريم و
عرصههاي تپههاي سيلك كاشان شد .معاون استاندار و فرماندار كاشان
نيز در اين نشس��ت گفت :عدم ثبت جهاني محوطه باستاني سيلك با
وجود داشتن مصوبه دولتي در سال  88براي آزادسازي حريم اين منطقه
باستاني ،جاي تأمل دارد .ابوالفضل صدرائيه اهميت اين محوطه باستاني
را فراملي دانست و گفت :اين اثر ،معياري براي سنجش آثار باستاني در
جهان است كه در اين راستا مسئوالن بايد راهكارهاي الزم را در جهت
معرفي بيشتر آن به دنيا ارائه دهند .وي با بيان اينكه سيلك نماد برتر شهر
كاشان است ،افزود :تمامكشورهاي دنيا به دنبال معرفي برندهاي خود
هستند و براي معرفي نماد شهرهاي جهان ،سرمايهگذاريهاي زيادي
ميشود ،ولي ما تاكنون در استفاده از داش��تههاي خود فرصتسوزي
كردهايم .وي اظهار داشت :جهاد كش��اورزي و راه و شهرسازي بايد در
آزادسازي حريم و عرصه سيلك مطابق با استانداردهاي يونسكو ،سازمان
ميراث فرهنگي را كمك كنند .صدرائيه با اش��اره به ساخت و سازهاي
غيرقانوني در س��يلك گفت :اگر برخورد قانوني با اين س��اخت و سازها
صورت نگيرد ،عالوه بر به خطر انداختن ثبت جهاني اين اثر ،در سالهاي
آينده اين تخلفات گسترش خواهد يافت.

