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عضو هیات علمی پژوهشکده باستان شناسی عنوان کرد :

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران :

ادعاها درباره حذف عنوان شهید از معابر
دروغی بیش نیست

عکسها و متنها ،جایگزینی برای گردشگریهای تاریخی
عضــو هیــات علمــی پژوهشــکده باســتان شناســی،گفت:
تخریــب مکانهــای گردشــگری در کشــور موجــب شــده
تــا عکسهــا و متنهــای بــه جــا مانــده از آثــار تاریخــی
بــار دیگــر زنــده شــده و اهمیــت پیــدا کننــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــگاه میــراث فرهنگــی
و گردشــگری ،احمــد چایچــی ایــن مطلــب را در کارگاه
آموزشــی « باســتان شناســی تاریخــی ،گردشــگری و
تاریخــی راه انزلــی بــه تهــران در دوره قاجــار » کــه بــه
همــت پژوهشــکده گردشــگری برگــزار شــد ،مطــرح کــرد.
وی تصریــح کــرد :امــروزه بــه دلیــل تخریــب و از بیــن
رفتــن برخــی اماکــن تاریخــی در کشــور وجــود متــن در
باســتان شناســی تاریخــی از اهمیــت خاصــی برخــوردار
اســت و مــا بــا وجــود عکــس هــا و متــن هــای باقــی مانــده
از آن دوران هــا مــی توانیــم بــه گذشــته خــود پــی ببریــم.
وی افــزود :نیــاز امــروز مــا در گردشــگری تاریخــی بــه متــن
و عکــس هــای بــه جــا مانــده بســیار اســت.
چایچــی بــا بیــان اینکــه مخاطــب گردشــگری عــام اســت،

ادامــه داد :مطالعــات و تحقیقــات گســترده در گردشــگری
موجــب نــگارش متــن هایــی مــی شــود کــه مــا را بــا
گذشــته بیشــتر آشــنا مــی کنــد.
او عنــوان کــرد :در ایــن کارگاه آموزشــی مســیر انزلــی بــه
تهــران و بالعکــس و آثــار باقــی مانــده از دوره قاجــار در ایــن
مســیر مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفــت.
وی بــه وجــود  ۳۰۰عکــس باقــی مانــده بــرای ایــن مســیر
اشــاره کــرد و گفــت :وجــود ایــن عکــس هــا تحــول عمــده
ای را در برنامــه گردشــگری ایجــاد خواهــد کــرد.
عضــو هیــات علمــی پژوهشــکده باســتان شناســی اظهــار
داشــت :در مســتند گردشــگری تاریخــی مــا بــا تنــوع فــوق
العــاده زیــادی مواجــه هســتیم کــه نیــاز منــد ســرمایه
گــذاری اســت تــا بتوانیــم طبــق اســناد و مــدارک و یــا
عکــس هــای بــه جــا مانــده آثــار تاریخــی و یــا مــکان هــای
تاریخــی را کــه تخریــب شــده و یــا از بیــن رفتــه انــد را
بازســازی کنیــم ویــا بســازیم.
چایچــی در ادامــه تعاریفــی را از گردشــگری ،تاریــخ ،علــم

باســتان شناســی ،باســتان شناســی تاریخــی و گردشــگری
تاریخــی ارائــه داد.
وی در تکمیــل تعریــف گردشــگری تاریخــی عنــوان کــرد
کــه نوعــی از گردشــگری اســت کــه بــر روی سرگذشــت
برخــی مــکان هــا ،انســان هــا ،اشــیا و رویدادهــا تکیــه مــی
کنــد.
ایــن عضــو هیــأت علمــی پژوهشــکده باســتان شناســی،
تاکیــد کــرد :گردشــگری تاریخــی مــی توانــد کامــا
تخصصــی و یــا بــه صــورت ترکیبــی بــا دیگــر گردشــگری
هــا انجــام مــی شــود و یکــی از مشــکالت ایــن نــوع
گردشــگری آمیختــه شــدن تاریــخ بــا اســطوره و افســانه
اســت.
در ایــن کارگاه عکــس هــای مختلــف از آثــار مســیر انزلــی
بــه تهــران در دوره قاجــار بــه نمایــش گذاشــته شــد.

رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان:

تخفیفهای غیرمتعارف در حوزه نشر پیگیری میشود

رئیــس اتحادیــه ناشــران و کتابفروشــان میگویــد :بهدنبــال
پیگیریهــای خــود در بحــث تخفیفهــای غیرمتعــارف در
حــوزه نشــر ،امیدواریــم اتــاق اصنــاف بــه زودی زمینـهای ایجــاد
کنــد تــا درصــد قانونــی بــرای تخفیفهــا در نظــر گرفتــه شــود.
بــه گــزارش ایســنا ،بــر اســاس خبــر رســیده ،هومــان حسـنپور
 رئیــس اتحادیــه ناشــران و کتابفروشــان تهــران  -در نشســتعمومــی اتحادیــه ناشــران و کتابفروشــان طــی گزارشــی از
عملکــرد هیاتمدیــره گفــت :نخســتین جلســه هیــات مدیــره
 ۱۷بهمــن  ۹۷برپــا و تاکنــون  ۲۳جلســه شــامل  ۹۳ســاعت
توســط اعضــای هیــات مدیــره بهصــورت رســمی برگــزار شــده
اســت .شــروع فعالیتهــای مــا برخــورد بــا قاچاقچیــان کتــاب
بــود و ایــن کار را بــا همــکاری کمیســیونها و کارگروههــای
فعــال در اتحادیــه دنبــال کردیــم و در ایــن زمینــه از اعضــای
کمیســیونها و کارگروههــای قبلــی خواســتیم کــه کار خــود را
ادامــه دهنــد تــا اعضــای جدیــد انتخــاب شــوند.
او بــا بیــان اینکــه رســیدگی بــه مســائل و مشــکالت
دســتفروشهای کتــاب از دیگــر موضوعاتــی بــود کــه در هیــات
مدیــره دنبــال کردیــم ،اظهــار کــرد :در ایــن زمینــه بــرای
ســاماندهی دستفروشــان کتــاب و برخــورد بــا قاچاقچیــان،
جلســاتی بــا اعضــای شــورای شــهر ،شــهرداری تهــران و نیــروی
انتظامــی داشــتیم .در کنــار ایــن موضوعــات بحــث نمایشــگاه

بینالمللــی کتــاب تهــران را دنبــال میکردیــم و تــاش مــا بــر
ایــن بــود کــه فقــط کارهــای نمایشــگاه را دنبــال نکنیــم؛ بلکــه
دیگــر اقدامــات اتحادیــه را نیــز پیگیــری کنیــم.
حس ـنپور بــا اشــاره بــه تغییــر اولویــت کاغــذ از کاالی درجــه
یــک بــه کاالی درجــه دو ،گفــت :ایــن موضــوع لطمــه بزرگــی
بــه حــوزه نشــر و کتــاب وارد کــرد و قیمــت کاغــذ افزایــش
زیــادی یافــت و از آنجایــی کــه ایــن حــوزه شــامل ســه ضلــع
ناشــر ،مــوزع و کتابفــروش اســت ،فشــار بــر ناشــران بــه دیگــر
اضــاع ایــن هــرم نیــز فشــار وارد میکنــد.
رئیــس اتحادیــه ناشــران و کتابفروشــان تهــران بــا بیــان اینکــه
در نمایشــگاه بینالمللــی تهــران موضــوع گرانــی کاغــذ را
بهطــور جــدی دنبــال کردیــم ،عنــوان کــرد :طــی جلســاتی کــه
بــا حضــور اعضــای شــورای عالــی اقتصــاد در نمایشــگاه برگــزار
شــد ،اتحادیــه عنــوان کاغــذ فرهنگــی را تعریــف کــرد کــه بــا
اســتقبال روبـهرو شــد و قــرار بــر ایــن شــد کــه در ایــن زمینــه
کاغــذ بــا ارز دولتــی بــه حــوزه فرهنــگ و نشــر اختصــاص پیــدا
کنــد .او خاطرنشــان کــرد :در ایــن زمینــه یــک میــزان کاغــذ
فرهنگــی بــرای حــوزه نشــر مشــخص شــد و دولــت اعــام کــرد
در صورتــی کــه صنــف در کنــار کار باشــد ایــن اقــدام را دنبــال
میکنــد و مــا قبــول کردیــم تــا در مرحلــه تخصیــص کاغــذ
بهصــورت کامــل مشــارکت داشــته باشــیم .در مرحلــه توزیــع
کاغــذ شــرکت آشــنا فعالیــت دارد و در مرحلــه نظــارت نیــز
اتحادیــه کارهــا را پیگیــری میکنــد.
حســنپور بــا اشــاره بــه ورود ســازمان تعزیــرات و ســازمان

حمایــت از مصرفکننــدگان بــه ایــن حــوزه ،گفــت :مــا قبــل
از اینکــه ایــن دو ســازمان بــه مســئله کاغــذ ورود پیــدا کننــد
بهســراغ آنهــا رفتیــم و گفتیــم کــه در اتحادیــه ســازوکاری
وجــود دارد کــه میتوانیــم مشــخص کنیــم قیمتگــذاری
کتابهــا مناســب اســت یــا نــه .زیــرا کتــاب هماننــد یــک
کاالی صنایــع دســتی خــاص و ویــژه اســت و هــر اثــری
قیمــت خــاص خــود را دارد .حســنپور در بخــش دیگــری از
صحبتهــای خــود بــا اشــاره بــه برخــی از اقدامــات انجامشــده
در کارگروههــای اتحادیــه ناشــران و کتابفروشــان تهــران گفــت:
در کارگــروه دانشــگاهی اقداماتــی انجــام شــده اســت تــا از
تکثیــر و کپــی کتابهــا در مراکــز کپــی دانشــگاهها جلوگیــری
شــود و اقداماتــی در ایــن زمینــه بــا مشــارکت وزارتخانههــای
فعــال در ایــن حــوزه انجــام شــده اســت .او افــزود :در کارگــروه
شــهرداری نیــز طــرح پهنــه فرهنگــی خیابــان فخــر رازی مطــرح
شــده و اتحادیــه نظــرات و دیدگاههــای خــود را بــا اولویــت
منافــع و مصالــح کتابفروشــان و ناشــران بــه شــورای شــهر اعــام
کــرده اســت.
حســنپور بــا اشــاره بــه پیگیــری بحــث تخفیفهــای
غیرمتعــارف در اتحادیــه عنــوان کــرد :مــا بعــد از ســال نــو
نامــهای بــه اتــاق اصنــاف و وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت
نوشــتیم و خواســتار رســیدگی بــه ایــن موضــوع شــدیم تــا
درصــد و قانونــی بــرای تخفیفهــا در نظــر گرفتــه شــود تــا بــه
ناشــران و کتابفروشــان کمتریــن آســیب وارد شــود و امیدواریــم
بــهزودی اقداماتــی در ایــن زمینــه انجــام گیــرد.

به مناسبت روز جهانی صلح ؛

مستند «زنانی با گوشواره های باروتی» از صلح حرف می زند

مســتند ســینمایی «زنانــی بــا گوشــواره هــای باروتــی»
بــه کارگردانــی رضــا فرهمنــد و تهیــه کنندگــی مرتضــی
شــعبانی بــه مناســبت روز جهانــی صلــح ویــژه اهالی رســانه
بــه نمایــش درآمــد.
مســتند ســینمایی «زنانــی بــا گوشــواره هــای باروتــی» بــه
مناســبت روز جهانــی صلــح در ســالن عبــاس کیارســتمی
بــرای اهالــی رســانه بــه نمایــش درآمــد و مرتضــی شــعبانی
تهیــه کننــده و رضــا فرهمنــد کارگــردان دربــاره اکــران
ایــن مســتند ســخن گفتنــد.
در ابتــدای ایــن نشســت رضــا فرهمنــد بــا اشــاره بــه
ماهیــت مســتند ســینمایی «زنانــی بــا گوشــواره هــای
باروتــی» گفــت :آنچــه مســلم اســت ایــن فیلــم پیــام صلــح
دارد و هــدف ایــن بــود کــه بــا روایــت یــک مســتند زنانــه
خشــونت را کــه امــری نکوهیــده در میــان انســان هــا اســت
نفــی کنــد و بــه تبــع بــرای روایــت قصــه صلــح بایــد

داســتانی زنانــه تعریــف مــی کردیــم .چراکــه بــر هیــچ یــک
از مــا پوشــیده نیســت کــه زنــان همــواره روایتگــر صلــح و
مهربانــی بــوده انــد و ایــن مســتند هــم اثــری در جســتجوی
صلــح اســت کــه زنــان آن را روایــت مــی کننــد.
مرتضــی شــعبانی در ادامــه افــزود :فیلــم هایــی از جنــس
«زنانــی بــا گوشــواره هــای باروتــی» فیلــم هــای مهمــی
هســتند کــه هــم از بُعــد اقتصــادی و بازگشــت ســرمایه و
از جهــت دیــده شــدن توســط عامــه مــردم اهمیــت دارد.
چراکــه آثــاری از ایــن دســت در شــرایط امــروز و اعمــال
زور و خشــونت مــی تواننــد پیــام صلــح جهانــی را منتقــل
کننــد.
وی ادامــه داد :در تجربــه هایــی کــه در جشــنواره هــای
مختلــف جهانــی داشــتیم اســتقبال از پیــام صلــح بــا ایــن
مســتند ســینمایی را شــاهد بودیــم و معتقــدم ایــن پیــام
توســط هموطنــان نیــز درک خواهــد شــد و تاثیــر خــود را
در ایجــاد همدلــی و همبســتگی در شــرایط فعلــی کــه در
آن بــه ســر مــی بریــم مــی گــذارد.
فرهمنــد تاکیــد کــرد :مســتند ســینمایی «زنانــی بــا
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گوشــواره هــای باروتــی» حــرف از انســان مــی زنــد و
هیــچ هــدف ایدئولوژیــک نــدارد .داعــش در ایــن فیلــم
بهانــه اســت و بیشــتر روابــط دو زن از دو وجهــه متفــاوت
و فــارغ از مباحــث ایدئولوژیــک را مطــرح مــی کنــد .وجهــه
انســانی فیلــم بــه انــدازه ای اســت کــه هــر دو فیلــم «زنانــی
بــا گوشــواره هــای باروتــی» و «نــت هــای مســی» تنهــا
نماینــدگان ایرانــی در جشــنواره لوکارنــو بودنــد و ایــن
نمایندگــی پیــام ویــژه ای را در بــردارد.
ایــن مستندســاز بیــان داشــت :بعــد از نمایــش ایــن مســتند
در جشــنواره لوکارنــو بــا بازتــاب و اســتقبال خوبی از ســوی
مخاطــب مواجــه بــودن و در گــپ و گفــت هایــی کــه بــا
هــم داشــتیم حــرف از جنــس نفــی خشــونت بــه دور از هــر
شــعاری بــود .چراکــه همــه مــا مــی دانیــم امــروزه جهــان
بــه دنبــال صلــح اســت.
در پایــان ایــن نشســت عوامــل بــه پرســش هــای اهالــی
رســانه پاســخ گفتنــد .مســتند ســینمایی «زنانــی بــا
گوشــواره هــای باروتــی» بــه زودی در گــروه ســینمایی
«هنــر وتجربــه» اکــران مــی شــود.

رئیــس کمیســیون فرهنگــی
شــورای شــهر تهــران بــا
دروغخوانــدن ادعاهــا دربــاره
حــذف عنــوان شــهید از
معابــر گفــت :شــهیدزدایی
نــه بــه چمــران ،نــه بــه
قالیبــاف و نــه بــه شــورای
پنجــم میچســبد .بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم،
محمدجــواد حــق شــناس در ادامــه بــا انتقــاد از ســخنان
ســردار کارگــر رئیــس بنیــاد آثــار دفــاع مقــدس اظهــار کــرد:
چنــد وقتــی اســت کــه پــروژه تحــت عنــوان شــهیدزدایی در
شــهر مطــرح شــده اســت و در واقــع ایــن موضــوع دروغــی
بیــش نیســت و ایــن روزهــا افــرادی در شــهرداری بــا اعــام
بخشــنامههایی بــه گونــهای ایــن پــروژه را تاییــد کردنــد.
وی تصریــح کــرد :طــی دو ســال گذشــته  156نامگــذاری در
تهــران انجــام شــده اســت کــه حــدود یــک ســوم از آنهــا (35
درصــد) مربــوط میشــود بــه نــام شــهدای انقــاب اســامی،
جنــگ و شــهدای حــرم عــاوه بــر اینکــه بوســتانهای زیــادی
از جملــه بوســتان شــهید حججــی کــه یکــی از بزرگتریــن
بوســتانهای شــهر تهــران اســت بــه نــام وی نامگــذاری
شــده اســت .رئیــس کمیســیون فرهنگــی شــورای شــهر
تهــران گفــت :تابلوهایــی کــه اخیــرا بــه عنــوان حــذف
عنــوان شــهید مطــرح میشــود تابلوهــای قدیمــی اســت و
تعــداد آنهــا نیــز انگشتنماســت و مربــوط بــه میشــود بــه
پیمانــکار ســال  90و  91و در واقــع مــا بــه عنــوان اعضــای
شــورای شــهر تهــران جدیــد اگرچــه بــا همکارانمــان در
شــورای گذشــته بــه لحــاظ سیاســی تناقضاتــی داریــم امــا
االن عنــوان شــهیدزدایی نــه بــه قالیبــاف ،نــه بــه چمــران و
نــه بــه مــا میچســبد.

شهرداری تهران  ۱۰میلیارد تومان
در مراسم اربعین هزینه میکند
اعضــای شــورای اســامی شــهر تهــران بــه یــک فوریــت
الیحــه شــهرداری بــرای هزینــه کــرد تــا ســقف  ۱۰میلیــارد
تومــان در مراســم اربعیــن امســال رای مثبــت دادنــد.
بــه گــزارش ایرنــا ،حامــد مظاهریــان معــاون برنامهریــزی
شــهرداری تهــران در یکصــد و شــصت و ششــمین جلســه
علنــی شــورای پنجــم شــهر تهــران در دفــاع از ایــن الیحــه
بــا بیــان اینکــه شــهرداری خــود را مکلــف میدانــد در کنــار
مــردم در رویــداد بــزرگ اربعیــن حســینی مشــارکت داشــته
باشــد از اعضــای شــورا خواســت بــا تصویــب یــک فوریــت
و کلیــات الیحــه ،اجــازه دهنــد شــهرداری بــرای خدمــات
رســانی بــه شــهروندان در ایــن مراســم هزینــه کنــد.
وی ادامــه داد :پیشبینــی انجــام شــده در ســتاد اربعیــن ایــن
اســت کــه رفــت و روب مســیر پیــادهروی توســط شــهرداری
انجــام شــود و ایــن اقــدام نیــز بــه لحــاظ نظافــت مســیر
و فرهنگســازی در راســتای فعالیــت شــهرداری تهــران
قلمــداد میشــود .معــاون شــهردار تهــران تصریــح کــرد :رای
قاطــع اعضــای شــورای شــهر بــه ایــن مصوبــه نشــانه حمایــت
یکپارچــه مدیریــت شــهری از رویــداد بــزرگ مذهبــی در
کنــار ســایر اقشــار مــردم اســت.
حســن رســولی عضــو شــورا در مخالفــت بــا یــک فوریــت
الیحــه گفــت :علــت مخالفــت مــن تبصــره یــک بنــد ۴
مــاده  ۶آییننامــه رســیدگی بــه طــرح هــا و لوایــح در
شــورای شــهر اســت .وی افــزود :ایــن الیحــه از جنــس لوایــح
بودجــهای اســت و میتوانســت  ۱۵آذر ســال گذشــته بــه
صحــن شــورا ارائــه شــود و اربعیــن نیــز یکــی از مناســبات
رســمی کشــور بــه شــمار مــیرود ،بنابرایــن نبایــد ایــن
الیحــه بــه شــکل یــک فوریتــی مطــرح میشــد.
محمــد جــواد حــق شــناس رییــس کمیســیون فرهنگــی
و اجتماعــی شــورا نیــز در موافقــت بــا ایــن فوریــت اظهــار
داشــت :حــدود یــک مــاه بیشــتر بــه اربعیــن باقــی نمانــده
و شــهرداری هــای ســایر شــهرها مأموریــت هــای خــود را در
ایــن حــوزه آغــاز کــرده انــد .وی افــزود :شــهرداری تهــران
نیــز در ایــن زمینــه فعالیــت هــای خــود را آغــاز کــرده اســت،
بنابرایــن پیشــنهاد میکنــم بــرای شــفاف ســازی هزینــه هــا
بــا ایــن یــک فوریــت موافقــت شــود.

