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راهکارهای مهندسی غربی آب با صورت مسألههای جغرافیای ایران نمیخواند

«دانش بومی»؛ گمشده مهندسی آب ایران!

به مناسبت روز جهانی موزه و آغاز هفته میراث فرهنگی

واحد تولید در کشور باید کیلوگرم در متر مکعب آب مصرفی باشد نه کیلوگرم در هکتار

«نقش موزهها در دیپلماسی فرهنگی»

هستی بختیاری

آببندان رودبست در بابلسر /ایرنا

آسیابهای آبی در شوشتر

ایرنا

جام (بشقاب) سیمین زراندود  1700ساله «رشی» کشفی
در پــی زلزلــه رودبــار ()1369در ســال  72بــود .این جام
در مرمــت و بازســازی یــک واحد مســکونی در روســتای
نـــــما
رشــی بخش رحمت آباد رودبــار به همــراه مجموعهای
از جامهای پایهدار ،اشــیای مفرغی و ظروف سفالی به طور اتفاقی کشف شد
و  6ماه بعد از موزه «رشــت» به ســرقت رفت .پرونده ســرقت آن تشکیل و
موضوع در اینترپل (پلیس بینالملل) مورد پیگیری قرار گرفت و درنهایت
در ســال  ۱۳۷۳در لنــدن شناســایی و پــس از اعالم نظر کارشناســی توســط
مرحوم علی حاکمی ،این شــیء در همان ســال به کشــور بازگردانده شــد و با
شماره  ۴۱۵در موزه ملی ایران به ثبت رسید .جام رشی به همراه سایر اشیای
نفیس موزه ملی ایران به مدت پنج ســال در «نمایشگاه هفت هزار سال هنر
ایران»درکشورهایاروپاییبهنمایشدرآمد.عالوهبرایننمایشگاه،بشقاب
سیمین رشــی در چند نمایشــگاه دیگر از جمله نمایشــگاه ایران ،مهد تمدن
در موزه درنتس هلند و موزه آلیکانته اســپانیا نیز به نمایش درآمد .این شیء
تاکنون در پنج کاتالوگ نمایشــگاههای موزه ملی ایران معرفی شــده است.
بشقاب ســیمین رشــی یک نمونه زیبا از هنر قلمزنی دوره ساسانی محسوب

میشود که ســطح داخلی آن دارای نقوش برجسته قایقرانان ،ماهی ،اردک
و موجودات افسانهای است .موضوعات تصویر شده در بشقاب رشی با دیگر
ت است ،زیرا اکثر ظروف و جامهای منقوش این دوره
ظروف ساسانی متفاو 
در تجلیل از شاه ساسانی و نمایش اقتدار و زندگی پر تجمل شاهانه یا نقوش
حیوانات اســاطیریاند .اما بشــقاب رشــی منقوش به نقش  ۱۸ماهی است
که در ســه مورد تنها دمهایشــان در بیرون از آب تصویر شده است .نقش ۱۸
اردک روی ســطح آب شناورند که از میان آنها ســر و گردن چهار اردک بیرون
از آب تصویر شــده اســت .شــاید بتوان گفت که بشقاب رشــی یکی از اولین
نمونههای هنر دوره ساسانی است که موضوع نقوش به کار برده شده در آن
مربوط به زندگی عموم جامعه ساســانی اســت .موضوع اصلــی به کار برده
شده روی این بشقاب ماهیگیری است.کارشناسان احتمال میدهند بشقاب
رشی توسط هنرمندان منطقه گیالن و به سفارش یکی از بزرگان ساسانی ،که
شــاید با خانواده سلطنتی نیز ارتباط داشته ،ســاخته شده است .شاید بتوان
این شــخص را همان فرد نشســته در درون یکی از قایقها دانست که ناظر بر
کار ماهیگیران است.بشــقاب رشی متعلق به قرون  ۶و ۷میالدی و مربوط به
اواخر دوره ساسانی است.

خبر در خبر

ســازههای آبی کاربردی در شــمال کشور را رسوب
گرفت .او بخشــی از وضعیــت نامطلوب تاالبها
از جملــه تــاالب بینالمللی انزلی را ناشــی از این
روند اشــتباه میداند و میگویــد« :آببندانهای
اطــراف تــاالب انزلــی در ســالهای دور بهصورت
ســنتی توســط مــردم الیروبی میشــد ،امــا وقتی
مدیریــت از آنهــا گرفتــه شــد ،آببندانهــا پــر از
رســوب شــدند .حال کشــاورزان بهدنبال تخریب
آببندانها ،روی تاالب انزلی پمپ میزنند و آب
را بــه شــالیزارهای اطراف منتقــل میکنند و یکی
از دالیل خشکشــدن بخشهایــی از تاالب انزلی
همین پمپهای برداشت آب است».
او بــه تاالبهــای اقمــاری دریاچــه ارومیــه در
آذربایجان شرقی و غربی اشاره میکند و میگوید:
«تــا پیــش از ســاخت ســدها ،مدیریــت ســنتی
آب حاکــم بــود ،جامعــه محلــی از رودخانههای
منطقه ،چــون زرینــهرود آب را بهصورت جمعی
بــا مدیریت خــان و کدخداهــا بــه دور افتادهترین
زمینهــای کشــاورزی روســتاهای پاییــن دســت
میبردنــد .امــا وقتی ســدها ســاخته شــد ،وزارت
نیرو شبکه درجه چهار انتقال آب را تکمیل نکرد،
بنابرایــن برخــی روســتاهای پایین دســت بیآب
ماندنــد .تــا پیــش از آن مردم روســتاهای منطقه
روزهایی را مشــخص میکردنــد ،آب زرینه رود را
به زمینهای کشاورزیشــان منحــرف میکردند،
این سیســتم ســنتی بــه هم خــورد ،شــبکه پایاب
سدها هم تکمیل نشد .همین مسأله باعث شده
تا روســتاهای زیــادی چون آغــداش ،چپقلو و قره
قشــاق و ...بــرای ســالها از منابع آبــی رودخانه
بیبهره ماندهاند».
ëëقنات؛ مدیریت مردمی موفق آب
مجتهــدی قناتهــا را هــم یــک سیســتم آبی
مبتنــی بــر مدیریــت مردمــی معرفــی میکنــد و
میگوید« :تا پیش از آنکه دولت مدیریت قناتها
ت بــا نظام عرفی مدیریت
را بــه عهده بگیرد ،قنا 

و الیروبی میشد .مردم محلی مواظب وضعیت
قنات روستایشــان بودند .کدخدا و ریشســفیدها
قناتها را مدیریت میکردند .مردم میدانستند
کــه باید پاســدار حریم این ســازههای آبی ســنتی
باشــند و در حریــم آن چاهــی حفر نشــود .اما کار
دســت دولــت کــه افتــاد آنقــدر الیروبــی قناتها
انجــام نشــد و بــا حفرچــاه بیرویــه از منابــع آب
زیرزمینی برداشــت کردند که بســیاری از قناتها
از بین رفتند».
ëëسیالب نعمت است نه نفرین
مجتهدی بحث را به میناب هرمزگان میبرد.
مینــاب به گفتــه کارشناســان با باغهــای مرکبات
و نخــل هایش منبع درآمدزایی پایدار کشــور بود،
اما ســد اســتقالل شــیره جــان رودخانه مینــاب را
کشــید و میناب و داشتههایش دچار فروچالههای
دشت میناب شد .مجتهدی میگوید« :تمام نوار
ســاحلی جنــوب و تاالبهــای ســاحلی -دریایــی
چون تاالب شور و شیرین در میناب شرایط مشابه
و نظام بارش شــبه حارهای دارد .آنها تحت تأثیر
بادهای مونســون هســتند .مونســون طوفانهای
دریایــی اســت .شــرایط بــارش نــوار ســاحلی بــه
گونــهای اســت که در یک ســال ممکن اســت یک
قطــره هــم باران نبــارد ،اما در کمتر از یک شــبانه
روز ممکــن اســت تــا ۳۰۰میلیمتــر بــاران ببــارد.
این موضوع بویژه در بشــاگرد و مکــران زیاد دیده
میشود ».مجتهدی بارش  200میلیمتر باران در
یک شــبانه روز را یک نعمــت میداند ،نه نفرین
و میگویــد« :یــک دانــش بومــی پویــا در جنــوب
کشــور وجود داشــته که ســیالب را پخش و ذخیره
میکــرده ،این شــیوه در باغها و کشــاورزی میناب
و ســیریک هــم مرســوم بــوده اســت ».مجتهدی
میگوید« :از قدیم ســیالب رودخانــه گز و هیوه با
این روش پخش میشــد .اما چهار دهه اســت که
مدیریت ســنتی در این مناطق از میناب ،سیریک
و جاسک کنار گذاشته شده است ».ریشسفیدان

قنات زارچ در یزد

جامعــه محلــی منطقه نیــز نحــوه ایجــاد برخی
سیلبند(خاکریز)های آبخیزداری در این منطقه،
بدون در نظر گرفتن دانش بومی پخش ســیالب،
توســط ســازمان جنگلها و آبخیزداری را در بلند
مــدت زیانبــار میداننــد .آنهــا اعتقاد دارنــد این
سیلبندها با قطع جریان روانآب به پایین دست
با این روش مانع رویشهای بهاره گیاهان منطقه
و عامــل ایجاد ریزگــرد در مناطقی چــون منطقه
بیابان و سیریک است.
ایــن کارشــناس یکــی از آســیبهای مدیریت
دولتــی آب را عــدم شــناخت شــرایط اکولوژیک و
بومشناسی بیابان میداند و میگوید« :این حلقه
مفقــوده اجــازه نمیدهــد ،بســیاری از طرحها در
زمینه مدیریت آبی سرزمینی به سرانجام برسد».
ëëذخیره باران
او اعتقــاد دارد کــه عالوهبر بازیابــی روشهای
ســنتی مدیریــت آب در هرمــزگان ،شــهرداری
شــهرهایی مثــل خمیــر ،مینــاب و ســیریک و...
بایــد به ســمت تعبیــه ســازههایی در شهرســازی
و ساختمانســازی برونــد کــه بــا الگوبــرداری از
شیوههای ســنتی ذخیره سیالب بتوانند آب باران
را ذخیــره کننــد .مجتهــدی میگوید« :متأســفانه
مهندســی عمران ،شهرســازی و ساختمانسازی
در کشــور به الگوهای معماری و شهرسازی بومی
بیتوجه اســت و شــیوه ساختمانســازی غربی را
بدون تناســب با اقلیــم و جغرافیای بومی کشــور
اجرا میکنند».
او میپرســد بــا توجــه بــه بارندگــی عالــی
مینــاب در ســال  ۱۴۰۰کــه بیــش از ۵۰۰میلیمتــر
بــود ،شــهرداریها و ،...چــه ســازوکاری بــرای
مدیریــت پایــدار و ذخیره آب حتــی رعایت حریم
آبراهههــای فصلی(درغها) دارنــد؟ به گفته او آب
از کوهســتانها از طریق درغ(آبراهه)ها وارد جلگه
میناب میشــود و در بخشهایی از شهر میگذرد.
شــهرداریها باید حریم درغها را بشناســند و روی

پلبند لشکر در شوشتر

آن شهرسازی نکنند .اما االن سیالبها از کوهستان
به ســمت شــهر که میآیــد ،تأسیســات را تخریب
میکند ،چون در مســیر درغها ســاخت و ساز شده
و این نوع شهرســازی ناآشنا با ویژگیهای طبیعی
منطقه عامل تخریبهای مکرر سیالب است.
ëëعلم وارداتی!
او در مثالــی دیگر تخریب قناتهای روســتای
پلنــگ آبــاد اشــتهارد را نتیجــه ناآشــنا بــودن
مهندسان با شرایط زیست بومی منطقه میداند
و میگویــد« :پیرمردهای منطقــه میگویند وقتی
جــاده اشــتهارد بــه بوئیــن زهــرا را کشــیدند ما به
آنها گفتیم که اینجا مســیر یک قنــات وجود دارد
امــا به حرف ما گوش ندادند .حاال هر ســال جاده
در محل قنات ریزش میکند و مهندســان هم به
آن بتــن تزریق میکنند تا جاده را بســازند .ریشــه
ایــن موضــوع در آن اســت کــه در دانشــگاههای
غــرب از جمله اروپا و امریکا قنات وجود نداشــته
و مهندســی ما که وارداتی غرب اســت ،شــناختی
از شــرایط و ویژگیهای کهن این ســرزمین ندارد،
لذا نمی دانند حریم قنات محل راهسازی نیست.
او یــادآور میشــود«:علم در ایــران در بســیاری از
رشــتهها از جملــه کشــاورزی نیــز وارداتی اســت،
بنابــر ایــن واحــد راندمان مــا در تولید کشــاورزی،
مثــل اروپــا میــزان تولیــد در واحــد ســطح یــک
هکتــار اســت .ایــن اشــتباه اســت ،زیــرا در اروپــا
عامل محدودکننــده زمین اســت ،بنابراین واحد
راندمانــش چنین تعریف شــده ،ولی ما از جنوب
تهــران تــا چابهــار و کــران تا کــران کشــور بیابان و
زمیــن داریــم ،محدودیت اراضــی نداریم ،عامل
محدودکننــده ما ،آب اســت ،بنابرایــن باید واحد
تولید کشــاورزی در ایران کیلوگــرم در مترمکعب
آب مصرفی باشــد ،اما هنوز هم در دانشــگاههای
کشــاورزی واحــد تولید ،همان تن در هکتار اســت
و بــه میــزان مصرف آب بــرای تولید هر محصول
توجه نمیشود».

ایرنا« -جبار گوهری» سرپرســت میراث فرهنگی ،گردشــگری
و صنایع دســتی استان کرمانشــاه؛ راه نجات نگهداری بناهای
تاریخی استان را تغییر کاربری به روز آنها دانستوگفت :یکی
از سیاســتهای مهــم وزارتخانه برای نگهداری تعداد وســیع
بناهــای تاریخی کشــور؛ واگــذاری بهرهبــرداری آنهــا به بخش
خصوصی اســت و این سیاســت در کرمانشــاه در حال پیگیری
است.

عکس نعیم احمدی /ایران

زلزله جام «رشی»

یادداشت

خبرنگار

مدیریــت ســنتی(مردمی) منابــع آبــی ایــران در
هزارههــای گذشــته بــه ســاخت ســازههای آبــی
درخشــان ،ازجملــه ســازه شوشــتر ،قناتهــا ،آب
بندانهــا ،بادگیرهــا در کشــور منجــر شــد .وجــود
شــهر یزد در کویر مدیون مهندسی قناتها است.
تبدیل تــاالب بینالمللی هورالعظیم و شــادگان
در یکــی از حاصلخیزتریــن جلگههای کشــاورزی
ایران به کانــون ریزگردها ،را می توان ازجمله آثار
ســوء برخی پروژههای سدسازی دانست .سیستم
قناتهــا و آببندانهــا تنهــا رهــاورد مهندســی
ســنتی تاریخــی آب ایــران نیســت .بســیاری از
ســازههای محلــی و بومــی در رهگــذر سدســازی
و مدیریــت دولتــی آب از بیــن رفتــه و آخریــن
نشــانههای آنهــا در ذهــن افراد کهنســال در حال
پاک شــدن است .سازههای آبی شوشتر و قناتها
هــم نقشــی در مدیریــت آبــی ندارنــد و فقــط در
فهرست جهانی یونسکو ثبت شدند اما این پایان
ماجرا نیســت .نقــش جوامع محلــی در حفاظت
از منابــع آبی هم بــه همراه دانش بومیشــان به
فراموشــی ســپرده شــده اســت! مهندســی سنتی
آب ایــران بــا دســتاندرکارانش جای خــودش را
به آموزههای دانشــگاهی از روی کتاب های غربی
داد! راهکاری که با صورت مسألههای جغرافیای
ایــران نمیخوانــد .برای همین اســت کــه نه تنها
به جواب نمیرســد که خود منشــأ هزاران سؤال و
مسأله است که جواب آنها یکی است ،بومشناسی
سرزمینی و پذیرفتن مشــارکت مردمی بر اساس
زاد بوم .آن روز شــاید مهندســان ســازه ساز قبول
کنند که واحد تولید در کشور ما برخالف کشورهای
اروپایی باید کیلوگرم در متر مکعب آب مصرفی
باشد نه کیلوگرم در هکتار!
ëëحــذف نظامهــای عرفــی و شــیوههای ســنتی
مدیریت منابع آب
ســید مهــدی مجتهــدی ،کارشــناس محیــط
زیســت ،نقــش و اهمیــت جوامــع محلــی در
حفاظت و مدیریت منابع آب را بنیادین میداند
و میگویــد« :در مدیریــت آب بایــد دانــش بومی
لحــاظ شــود ،نقــش جوامــع محلــی در ســطوح
مختلف از سیاســتگذاری و تخصیــص منابع آبی
تــا مدیریت محلــی آن باید دیــده شــود ».او آغاز
کمرنگ شــدن نقش جوامع محلــی در حفاظت
از منابــع آبــی را از دوره اصالحات ارضی میداند
که متأسفانه در دهههای بعد با استیالی مدیریت
دولتمحور بــر منابع آب و ســرزمین ادامه یافته
اســت .ایــن رونــد بــه حــذف نظامهــای عرفــی و
شیوههای ســنتی مدیریت منابع آب که مبتنی بر
دانش بومی بودند منجر شد .مجتهدی وضعیت
آببندانهــای شــمال ایــران را مثــال میزنــد و
میگوید« :آببندانها نمونهای موفق از مدیریت
ســرزمین در شــمال کشور اســت که هم آب مورد
نیاز شــالیزارهای برنج را تأمین میکردند ،هم در
زمستان زیســتگاه پرندگان بودند و در آن پرورش
ماهی و صید آبزیان هم انجام میشد و روستاییان
در آببندانها آبزیپروری هم داشــتند .الیروبی
آببندانهــا از رســوبات هــم فعالیت جمعیای
بود که توسط کل اهالی بهصورت مشارکتی انجام
میشد».
بــه گفتــه او در گذشــته یــک روز تمــام مــردم
روســتاهای مجاور آببندان بــا هماهنگی کدخدا
جمــع میشــدند ،هــر خانــوادهای نیــروی کار
میفرستاد و آب بندانها را الیروبی میکردند .اما
سیستم دولتی(سازمان آب منطقه ای)جایگزین
شد و الیروبی را به شرکتهای پیمانکار واگذار کرد.
شــرکتها گاهی الیروبی را انجام میدادند و یک
سال هم بهدلیل بیپولی الیروبی انجام نمیشد.
مردم کم کم قبول کردند که الیروبی آببندانها
کار خودشــان نیســت و وظیفــهای دولتــی اســت.
بدین ترتیب نظام عرفی مدیریت جامعه محلی
بــر آببندان از بیــن رفت ،شــیوه جدید مدیریت
دولتی هم کارآمد نبود ،لذا بسیاری از آببندانها
دچار مشــکل شــدند .بــه همیــن ســادگی یکی از

دیپلماســی فرهنگــی یکــی از مهمترین
مســائل مدیریــت اســتراتژیک فرهنگی
اســت ،کــه در واقــع ســازوکار بهکارگیری
ابــزار و ظرفیتهــای فرهنگــی بــرای
دکتر علی دارابی تأثیــر بــر افــکار عمومــی و ارتباطــات
قائم مقام وزیر و معاون بــا دولتهــای ســایر کشــورها اســت.
میراثفرهنگی
دیپلماســی فرهنگی بر روابــط فرهنگی
و پیوندهایــی کــه میــان انســانها در
حوزههای ملی و فرهنگی به وجود میآید ،مؤثر است.
بــه نظر میرســد بــا توجــه بــه تصویر نادرســتی کــه بعضاً
در رســانهها و افــکار جمعــی جهانــی در زمینــه ایرانهراســی
و اسالمهراســی ایجــاد شــده اســت؛ بازیابی جایــگاه تمدنی و
فرهنگــی جمهــوری اســامی ایــران در عرصــه بینالمللــی با
استفاده از ظرفیتهای دیپلماســی فرهنگی ،بتواند در بهبود
وضعیــت سیاســی ،امنیتــی ،اقتصــادی و اجتماعــی کشــور و
اصالح این تصویر نادرست از کشورمان مهم و راهگشا باشد.
ار آنجایــی کــه «هویت ملــی» مفهومی کلیدی در شــکل
دهی به ابعاد فرهنگی سیاست خارجی است ،در کلیه مراتب
شــکلگیری سیاســت خارجــی ،توجه بــه هویــت و منافع ملی
در چهارچوبهــای فرهنگــی دارای اهمیت و ضرورت اســت.
کشــورها بــا ارائــه تصویــری ســازنده از خود بــه دیگر کشــورها
بــه منزلــت و اعتبار جهانی خــود بهای بیشــتری داده و چنین
منزلتــی بــر فرایند تحصیل منافع ملی و پیشــبرد دیپلماســی
کمــک شــایانی خواهــد کــرد .از این رهگــذر هویــت و فرهنگ
ملــی مــا ،به عنــوان بازیگری در عرصــه بینالمللــی میتواند
بــه معرفی هرچه بهتر کشــور عزیزمــان ایران نقــش ایفا کند.
توسعه گردشــگری و معرفی میراث فرهنگی از ابزارهای ویژه
توسعه دیپلماسی فرهنگی است.
اگــر باورها ،ارزشها و نگرشها را هســته فرهنگ و میراث
فرهنگــی (ملمــوس و ناملمــوس) را بخشــی از بــروز و تجلی
فرهنگ بدانیم؛ با این دیدگاه موزه؛ به عنوان نمادی از آگاهی
بشر بر لزوم صیانت از آثار میراث فرهنگی ،نهتنها جلوهگاهی
بــرای الیه بیرونــی فرهنگ خواهد بــود بلکه حافــظ و معرف
تمامــی الیههــای فرهنگ اســت و بدین ترتیب نقــش خود را
در راســتای حفاظــت پایدار از آثار فرهنگــی  -تاریخی و تداوم
روح فرهنگ ،بهخوبی ایفا خواهد کرد .با این نگاه ،موزه نقش
راهبردی و تعیینکننــده در صیانت ،حمایت و مانایی هویت
ملت و جامعه ما خواهد داشت.
موزههــا ،چــه حقیقــی و چــه در قالــب نویــن موزههــای
مجــازی ،بــا نقش ویــژه خــود در معرفــی تجلیــات فرهنگی
کشــور و گردشــگری ،میتواننــد به عنــوان ابــزاری قدرتمند و
مؤثر در توسعه دیپلماســی فرهنگی ایران ایفای نقش کنند.
چراکــه مخاطب مــوزه در مواجهه با آثــار فرهنگی  -تاریخی
و جنبههای ارزشــمند گوناگون آن ،بــه روند فکری و فرهنگی
یک ملت ،شناخت مییابد .لذا در مسیر ارتقای سطح کیفی
موزهها و توســعه آنها الزم اســت تمامی جنبههای مدیریت
مــوزه از قبیل تعیین سیاســتها و برنامههــا ،طراحی فضا و
چیدمــان آثــار ،روشهــای نمایــش آثــار و معرفــی مفاهیم
و ارزشهــای مرتبــط با آثــار فرهنگی  -تاریخــی مدنظر قرار
گیرد.

مهر« -علی ســاجقه» معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان
ط زیست
ط زیست گفت :سازمان حفاظت محی 
حفاظت محی 
بــرای پی بــردن به دالیــل تلف شــدن دو توله یوزپلنــگ ایران
کمیته حقیقتیاب تشکیل داده است.
مهــر« -حســن ساســانی» مدیرعامــل شــرکت آب منطقهای
اصفهــان گفــت :تاکنــون بیــش از  ۷۶کیلومتــر از رودخانــه
زایندهرود ساماندهی شده است.
ایرنــا« -علیاصغــر شــالبافیان» معــاون گردشــگری وزارت
ث فرهنگــی ،گردشــگری و صنایعدســتی از اجرایــی
میــرا 
شــدن قانــون حمایتی تعرفه مصــرف گاز طبیعی تأسیســات
گردشــگری ،آبدرمانی و هتلها از ابتدای ســالجاری مشــابه
تعرفه بخش تجاری و خارج شدن از تعرفه صنعتی به ادارات
ث فرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی خبر داد.
کل میرا 
ایســنا« -پرهــام جانفشــان» مدیــرکل میــراث فرهنگــی،
گردشــگری و صنایــع دســتی اســتان تهــران بــه آژانسهــای
مسافرتی نســبت به صدور مدارک و ویزای درمانی غیرمعتبر
برای اتباع خارجی که بویژه برای درمان به ایران سفر میکنند،
هشدار داد.
ایســنا« -علیرضــا ارجمنــدی» مدیــرکل میــراث فرهنگــی،
گردشــگری و صنایعدســتی قــم از قرارگیــری نام کاروانســرای
دیرگچیــن در مجموعــه ثبــت جهانــی کاروانســراهای جــاده
ابریشم خبر داد.
ایــران -اکبــر صوتی هنرمند پیشکســوت صنایعدســتی رشــته
مشــبک درگذشــت .او متولــد  ۱۳۰۸در کرمــان و تاکنون بیش
از  ۱۵۰نمایشــگاه در داخل و خارج از کشــور برگزار کرده است.
صوتــی بیــش از  ۷۵ســال از عمــر خود را بــه تولیــد  ۳۰۰اثر از
جملــه تصاویر بــزرگان ایرانزمیــن و مشــاهیر و مفاخر جهان
گذرانده است.

