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ایجاد بیش از ۶هزار شغل با افتتاح  ۴۴۹پروژه گردشگری در دهه فجر
در ایــام دهــه مبــارک فجــر در راســتای توســعه زیرســاختهای بخــش گردشــگری و
حمایت از سیاستهای اقتصاد مقاومتی۴۴۹ ،پروژه با حجم ســرمایهگذاری ۴۸هزار و
۵۱۰میلیارد ریال در دستور کار قرار دارد که برای  ۶۶۲۲نفر شغل مستقیم ایجاد میکند.
این خبر را به نقــل از محمد خیاطیان ،معاون توســعه مدیریــت وزارت میراثفرهنگی

ایران

برایتان نقــل میکنیم که بــه آن ارقــام و اعداد این مــوارد را هــم اضافه میکنــد :در حوزه
اشــتغال روســتایی ،بیش از ۱۶هــزار طــرح و پــروژه گردشــگری و صنایعدســتی در حال
حهــا بــرای نزدیــک بــه ۲۹هــزار نفــر شــغل مســتقیم ایجــاد کرده
اجراســت کــه ایــن طر 
و در مناطــق روســتایی و مــرزی ،مهاجــرت معکــوس ،توســعه مناطــق روســتایی و

کمتربرخــوردار را در پــی داشــته اســت .به گفتــه خیاطیــان همچنیــن در حــال حاضر در
سطح کشور ۲هزار و  ۵۲۷پروژه انواع تأسیســات گردشگری توسط بخش خصوصی در
حال اجراست که ۲۱۲پروژه دارای پیشــرفت فیزیکی باالی ۹۰درصد دارند که پیشبینی
میشود تا پایان دولت تدبیر و امید به بهرهبرداری برسند/.جامجمدیلی

کوه صاحبالزمان یکی از نخستین ســکونتگاههای بشر به شمار میرود/عکس :ایسنا

ضرورت ورود دستگاه های نظارتی
با تمام این تفاســیر به نظر میرســد انجام عملیات عمرانی و ساخت
هتــل و تلهکابیــن در منطقــه تاریخــی شیوشــگان ،بــدون داشــتن
اطالعــات کافــی از بســتر طبیعــی -تاریخــی شیوشــگان در ســکوت
میراثفرهنگی اســتان به نابــودی ارزشهای ملمــوس و ناملموس
در ایــن منطقــه خواهــد انجامیــد آن هــم درحالــی کــه هســته اولیــه
شــکلگیری شــهر کرمــان در اینجــا قــرار دارد .محمدمهــدی زاهدی،
نماینــده کرمــان و راور در مجلــس شــورای اســامی دراینبــاره به ما
میگویــد :اتفاقاتی کــه روی ایــن کوه درحال انجام اســت بســیار جای
تاســف دارد چون این کــوه هم ســابقه تاریخــی و باســتانی دارد و هم
در باورهــای مــردم کرمــان از گذشــتههای دور یــک حالــت قداســتی
داشــته و از بچگــی مــا بــه محلــی کــه در ایــن کوه قــرار داشــت بــه نام
طــاق علــی میرفتیــم و حتــی در زمــان قبــل از انقــاب هم ایــن مکان
بــه عنوان یــک محــل مذهبی شــناخته م یشــد امــا االن با ســاخت و
ســازهایی کــه روی ایــن کــوه درحــال انجام اســت بــه نوعی قداســت

ساخت و ساز بر فراز کوه تاریخی و محوطه باستانی شیوشگان کرمان
با وجود اما و اگرهای موجود هنوز ادامه دارد

شیون شیوشگان
پــروژهای بــا نــام بــام کرمــان ،درســت برفــراز کوههــای شیوشــگان(صاحبالزمان) شــهر کرمــان درحال اجراســت؛ یــک پروژه
گردشــگری بزرگ که مدتهاســت در این شــهر تاریخی به محل مناقشــه تبدیلشــده و بــه عالمت ســوالهای پیرامــون آن هیچ
مســوولی جواب نمیدهد؛ پروژه اما با وجود اما و اگرها و موضعگیریها در ســکوت درحال پیشروی است و همین موضوع حاال
بــه نگرانــی مــردم کرمــان مخصوصــا دوســتداران میراثفرهنگــی و محیطزیســتش تبدیــل شــده اســت؛ بــرای همــه آنهــا کــوه
مینا موالیی
ایران

صاحبالزمــان و محوطه تاریخی شیوشــگان که عنــوان اولین ســکونتگاه کرمانیها را هم بر پیشــانی دارد در معــرض خطر قرار
گرفته و با وجود مخالفتهــای حامیان محیطزیســت و میراثفرهنگی ،هنوز هیچ نهــاد و ارگانی برای حفاظــت از آن قدم پیش
نگذاشــته اســت .همین اســت که حاال محمدمهدی زاهــدی ،نماینــده کرمــان و راور در مجلس شــورای اســامی به ما هشــدار
میدهد و از دســتگاههای نظارتی میخواهد که هرچه ســریعتر بــه این قضیــه ورود کنند و به ابهامــات موجود دربــاره این پروژه

عظیم ســاخت و ســاز روی بام کرمان پاســخ دهند .شفافســازی درباره عالمت ســوالهای این پروژه پرحاشــیه موضوعی اســت که به دغدغه بســیاری از
کرمانیها تبدیل شده و آنها با تشکیل زنجیرههای انسانی در این مدت بارها مخالفتشان را با تسطیح کوه و تخریب میراث تاریخیشان اعالم کردهاند.

زیر سایه تخریب

کــوه صاحبالزمان بــرای کرمانیها یک نام
آشناست و در خــا طــره جمعی همه آ نـهــا تا
بوده این کوه بر سر شهرشان سایه داشته،
کوهی که محوطه تاریخی شیوشگان را در
برگرفته ،محوطهای که از غرب به قلعهدختر
و قلعهاردشیر از شــرق به کــو ههــای منطقه
و از ج ــن ــوب بـ ــه تــخ ــت در ی ــاقـ ـل ــی بــی ــگ و
بــاغ ب ـیــر مآ بــاد و از شـمــال بــه گنبد جبلیه و
چشمه ش ـیــردوش م ـیرســد .طـبــق اسـنــاد
و شــواهــد مــوجــود ای ــن منطقه خ ــوش آب
و هـ ــوا و اسـ ـت ــرات ــژ ی ــک ب ــه ع ــن ــوان اول ـیــن
یهــا هــم ان ـت ـخــاب شــده
ســکــونـتـگــاه کــرمــانـ 
اســت .حاال اما مدتهاست کابوس ساخت
تلهکابین و هتل بــر بــام کــر مــان سایه کــرده
اســت ،دغــدغ ـهای کــه بــه اعتقاد بسیاری از
م ـیــراث دوس ـتــان ،ایــن منطقه از کــرمــان را
به جهنم میرا ثفرهنگی و تاریخی تبدیل
کـ ــرده اسـ ــت ،جـهـنـمــی ک ــه م ـیتــوانــد همه
ایــن آ ثــار تاریخی را در شعلههای سوزانش
از بـیــن ب ـبــرد .آنطـ ــور کــه ام ـیــد ابــراهـیـمــی،

یســلیقگی مســووالن اســتانی مــا چه
ایــن مــکان هــم تحتتاثیــر ب 
شــهرداری ،چــه میراثفرهنگــی و چــه بقیــه نهادهایــی که بــرای این
پروژه مجوز فعالیت دادهاند قرار گرفته اســت .این نماینده مجلس
در ادامه از دســتگاههای نظارتی میخواهد که بــا ورود به این قضیه،
اطالعرسانیهای شــفافی درباره ابهامات موجود در آن انجام بدهند.
زاهدی میگوید :باید تمام مراحل قانونی برای اجرای این پروژه انجام
شــود و بازرســی کل هم یک رســیدگی دقیق به نحوه صدور مجوزها،
نحوه فعالیت و همچنین دســتاوردهای اجرای آن برای کرمان انجام
بدهد .چون همه اینها عالمت ســوالهایی اســت که روی این پروژه
وجــود دارد ،بعد اگر مشــخص شــد که این پــروژه غیرقانونی نیســت
ما ســکوت میکنیم هرچنــد که به عنوان یــک کرمانی از این ســاخت
و ســاز روی بام کرمان ناراحتیم اما اگر مشخص شــد که در هر مرحله
تخــواری روبهرو
ابهاماتی وجــود دارد و ما با مســائلی مثل تبانی و ران 
هستیم دستگاههای نظارتی باید به جد برخورد کنند.

مدیرعامل انجمن دیدبانان میراث و تمدن
کــر مــان بــه مــا میگوید همه ا یــن مناقشات
بــه اج ــرای یــک طــرح گــردشـگــری بــر ف ــراز کوه
تاریخی صاحبالزمان(شیوشگان) کرمان
بــرم ـیگــردد ،پ ـ ــروژهای کــه از ه ـمــان اب ـتــدا با
مخالفتهای بسیار ز ی ــاد رو ب ـ ـهرو بــود اما
هیچوقت متوقف نشد و هنوز هم که هنوز
است دور از چشم همه نهادهای مسوول و
ناظر درحال فعالیت است.
ابراهیمــی در توضیــح بیشــتر میگو یــد:
بــا برر س ـیهای باستا نشنا ســان و ا ســناد
مکتــوب موجــود ،کــوه صاحبالز مــان بــه
عنــوان یکــی از مناطق تاریخــی کرمــان ،غارها
و د س ـتکندهای ز یــادی دارد کــه نشــان
میدهنــد ا یــن منطقــه ســکونتگاه اولیــه
انســانها در گذشــته بــوده اســت .بخشــی
از کتــاب «از قلعــه دختــر تــا دقیانــوس»
نو شــته محمــد دانشــور نیــز ا یــن قضیــه
را ثا بــت میکنــد ،ا یــن در حالیســت کــه
چندســالی اســت بخشــی از کــوه در اختیــار
بخش خصوصــی قرار گرفتــه و آنهــا در حال

تســطیح و احــداث یــک مجموعــه تفریحــی،
فرهنگــی و اقامتــی در ایــن مــکان هســتند.
متاســفانه ایــن پــروژه ســال  94موفــق شــد
دو موافقــت اصولــی برای اجــرا بگیــرد؛ یکی از
میراثفرهنگی که شــش ماه اعتبار داشــت
و یکی از محیطزیســت که شش ســال اعتبار
داشــت .این موافقتها بر ایــن مبنی بودند
که مثــا مجریــان پــروژه بایــد طر حشــان را به
میراثآورده و در صورت تایید فعالیتشان
را شــروع میکردند امــا هیچ طرح و نقشــهای
در ایــن مدت به این نهــاد ارائهنشــده و از آن
طرف کار ساخت و ساز درحال انجام است.
این فعــال میراثفرهنگی هشــدار میدهد:
مــا در این محوطــه یک بــاغ تاریخی 400ســاله
و یــک تخــت درگاه قلیبیک داریم کــه آن هم
400ســال قدمــت دارد و دقیقــا در منظــر این
هتــل و تلهکابیــن قــرار دارنــد و ثبتملی هم
شــدهاند .از طــرف دیگــر در بــاالی کــوه قلعه
تاریخــی دیگری داشــتیم کــه از ابتــدای پروژه
بســیار مورد نقد قرار گرفت که ممکن است
آســیب ببینــد و باالخــره بعــد از پیگیریهای

طراح :بیژن گورانی

جدول شماره 5864
جدول عادی
افقــی: )1ظــروف مســی میســازد -رنــگ
افزایــش تمركــز -جانــور خیالی ترســناك
 )2مســابقه خانوادگــی شــبكه ســامت
ســیما -ســخن زیر لــب از روی خشــم )3
سرشار -پایتخت نروژ -مقابل عمدی )4
شــرم -تخم كتان -گلــی زیبا  )5تحســین
فرنگــی -فــروغ  )6نام مانــدگار موســیقی
آلمان -نویسنده فرانسوی كتاب قرارداد
اجتماعی -نیكویــی  )7درهــم پیچیدن-
آســماندره -ریز نمرات  )8از بخشهای
اوســتا -جاهل -خواننده اشعار مذهبی
 )9قــدرت -نوعــی بیمــاری روانــی -بــوی
رطوبــت  )10پشــم نــرم بــدن جانــوران-
قطعه موسیقی برای ســه نوازنده -رفیق
آذری  )11دیــو شــاهنامه -خصلتهــای
نیكو  )12دســتور -وطن -مقام و رتبه )13
الستیك خودرو -روح -مغازه  )14ناپیدا-
از نهادهــای وابســته به مجلس شــورای
اسالمی  ... )15گفتیم و عشق آغاز شد -از
اصول دین -رزمگاه بوكس.
عمودی )1:رنــگ موی فــوری -از مذاهب
اهلســنت -كبودی و ورم ناشی از ضربه
 )2شلجمی -شرح جزء به جزء آیات قرآن-
خــدای هنــدو  )3حمــام -محرومیــت )4
قرقره كاغذ -نمای ساختمان -بیبصیرت
 )5كودك -طراحی اولیه -حرف دهنكجی
 )6قامــت -وســیلهای بــرای نگهــداری
اســناد اداری -راه باریــك و سرپوشــیده
 )7رفــت و آمــد زیــاد -پرنــده شــكاری بــا
منقــار كوتــاه -قــرض  )8بخیــل -رســانه
شــنیداری -بازدارنده  )9پدر رستم -گیاه
رنگــرزی -هنــر هفتــم  )10تنظیــم عدســی
دوربیــن -حاصــل -مجــازات شــرعی )11
بانگ چوپــان -فتنه -كشــور آفریقایی در

حل سودوکو 3774

برای حل جدول اعداد باید در هر مربع كوچكتر  3در  3هیچ عدد تكراری وجود نداشته باشد.
همچنین هیچ عددی در یك سطر یاستون مربع بزرگ  9در  9تكرار نشده باشد.

همسایگی تانزانیا  )12گلی زیبا و خوشبو-
از خواهــران برونتــه -جزئــی از هــر عــدد
صحیح  )13حمل و نقل نیروها به وسیله
بالگــرد  -از مركبــات  )14لغتشــناس-
بهدرســتی كه -خرامنده  )15نــژاد ایرانی-
گوشه و كناره هر چیز -دویدن.

جدول ویژه

افقــی : )1افســار  -همســر حضــرت
ابراهیــم(ع) -شــیره خشــكیده گــون )2
مجموعــه شــعری ســروده محمدعلــی
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معلــم دامغانــی -اســتفراغ  )3پارچــه
روبالشــی -برافروخته -نام قدیم زاهدان
 )4همســر زن -شــریك -از القــاب امــام
زمان(عــج)  )5النــه پرنــدگان -همســان
 )6كوچكترین واحد شــیمیایی ســازنده
مــواد -هلــوی بــدون كــرك -مقابــل آمــد
 )7پوســتین -از خلفــای عباســی -ابــزار
مكانیــك  )8پیــامآور قیــام كربــا -اعمال
انعكاســی -تابنــاك  )9رهســپار -كوهــی
در تركیــه -تیر پیكانــدار  )10مهمتر -الزم-
بدون اضطــراب و دغدغــه  )11نمایندگی-
بخشــی از رویــان دانــه  )12سیاســتمدار
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انقالبی معروف فرانســوی -قشون -چه
بسیار  )13آســان -پدر شــعر نو -بیاعتنا
به قید و بندها  )14نیمــی از دنیا! -كنایه از
دچار دلشوره و اضطراب شدن است )15
از مركبات -خبر دادن -بشارتدهنده.
عمــودی )1 :طال -اســرارآمیز -اســتراحت
كــردن  )2آتشــدان -راه و روش -از
بخشهای اوستا  )3میانه روی -اشتهار
 )4از انجیلهــای معتبــر  -ســیرابی-
اپــرای معــروف ژرژ بیــزه  )5واحــدی بــرای
اندازهگیری دمــا -ویران -ردیــف  )6حرف
محرمانــه -از ادوات ورزش بدنســازی-
كوهــی در جنــوب همــدان  )7واپســین-
بسندگی -شهری در آلمان  )8آیینها -از
گیاهان آپارتمانــی -خدای مصریان قدیم
 )9آذر -داســتانی نوشــته علــی موذنــی-
پهلوان ایرانــی شــاهنامه  )10شــاعر دربار
سلطان ســنجر -منتقل شــدن بیماری-
بــوی رطوبــت  )11آب شــرعی -خــواب
كودكانــه -پســته زمینــی  )12ترســاندن
عمدی -شــیوهای برای چیدن تفنگها-
زبانه آتش  )13طالی سرخ -رمانی از تونی
موریسون ،بانوی نویسنده سیاهپوست
آمریكایــی  )14میرقصــد -پایهگــذار
مكتب روانــكاوی -دیســك فشــرده )15
گاز خــردل -از ســاختههای ســینمایی
هیچكاك -مذكر.

زیــاد تابســتان امســال ثبــت ملــی شــد امــا
حتــی ایــن ثبــت ملــی هــم نتوانســت کــوه
صاحبالزمــان را از ســاخت و ســاز نجــات
بدهد و بــا اینکــه این پــروژه کامــا در عرصه
و منظــر ایــن قلعــه تاریخــی اســت امــا بــاز به
فعالیتش ادامه میدهد.
به گفته مدیرعامل انجمــن دیدبانان میراث
و تمدن کرمان ،پیشرفت ساخت و سازهای
در حــال انجــام بــرای ســاخت هتــل و نصــب
تلهکابینــی کــه هــر روز چشــمگیر ا ســت و
نهتنهــا منظــر غارهای محوطــه از بیــن رفته و
تخریــب شــده ،بلکــه مشــکالت و معضالت
زیســتمحیطی و میراث تاریخی و طبیعی آن
هر روز بیشتر از قبل میشود.
همین است که حاال او به نمایندگی از میراث
دوســتان کرمانی از متولیــان میراثفرهنگی
کشــور مخصوصــا محمدحســین طالبیــان،
معــاون میــراث وزارت میــراث فرهنگــی
میخواهــد کــه بــا ورود جد یتــر بــه ا یــن
قضیــه ،موضــع خــود را نســبت به ایــن پروژه
گردشگری مشخص کند.
اشــاره او البته به واکنشــی اســت کــه بهار98
و زمانــی کــه هنــوز ســازمان میراثفرهنگــی
وزارتخانه نشــده بــود از ســوی طالبیان دیده
شــد .طالبیــان آن موقــع در یــک نشســت
خبری بــا رســانهها اعــام کرده بــود کــه نباید
ســاخت و ســازی روی کــوه صاحبالز مــان
کرمــان انجــام شــود و بــا اجــرای ایــن پــروژه
کامــا مخالــف اســت  .او بــا تاکیــد بــر اینکــه
کــوه صاحبالزمان میراثی اســت کــه متعلق
به جامعه اســتان و کشــور اســت ،گفتــه بود
که منظــر تاریخــی این کــوه بایــد حفظ شــود.
او هــم اشــاره کــرده بــود کــه پــروژه هتــل بــام
کرمان فقط یک موافقت اصولی شش ماهه
دریافــت کــرد و دیگــر میراثفرهنگــی بــا آن
موافقتی نداشته است.

کوهی که ثبت ملی نشده!

بیشــتر از یکســالونیم از این اعــام موضع
گذشــته اما پروژه همچنان در کرمان درحال
اجراســت .مــا بــرای پیگیــری ایــن موضــوع با
فریــدون فعالــی ،مدیــرکل میرا ثفرهنگــی
کرمان تماس میگیریــم و او در یک مصاحبه
کوتــاه بــه مــا میگویــد کــه میرا ثفرهنگــی
متولــی اجرای ایــن پــروژه نیســت و فقط یک
موافقــت اصولــی بــرای احــداث هتــل داده
اســت .فعالــی تاکیــد میکنــد کــه ایــن هتــل
هنــوز بــه مرحلــه اجــرا نرســیده و ســاخت و
ســازش را شــروع نکرده و بقیه فعالیتهای
درحــال انجــام در ایــن پــروژه در حر یــم آ ثــار
تاریخــی میراثفرهنگی نیســتند چراکه اصال
حریم مصوبــی در ایــن محوطه وجــود ندارد.
این موضع همــان حرفهایی اســت که قبال
هــم از ســوی اداره میــراث کرمــان شــنیده
شــده ،اینکــه کــوه صاحبالزمــان ثبتملی
نشــده و تنهــا شــواهد و بقایــای معمــاری
قلعــهای کــه مربــوط بــه اواخــر دوره اســامی
اســت ،ثبتملــی شــده و عرصــه بقایــای آن
خارج از پروژه بامکرمان است.
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