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اعتراض وزیر میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی به معماری
مجموعه فرهنگی ولیعصر

وزارت میراث فرهنگی در پرونده شکایت از بهرهبردار کاخ ظلالسلطان شکست خورد

بازگشت عمارت مسعودیه به سرخط

پدیده نامیمون مخزن داری به جای موزه داری

نگاه

مدیرعامل اسبق صندوق حفظ و احیای بهره برداری از اماکن تاریخی :تا خرداد  1394یک برگ از هزینه کرد مجموعه توسط سرمایهگذار ارائه نشده بود
مرجان حاجی رحیمی

خبرنگار

در میان دعوای حقوقی ،عمارت نفیس مسعودیه تخریب شد

ëëاو در این گفتوگوی تلویزیونی از رشــد  40درصدی گردشگری داخلی و ورود
ســه میلیون نفر گردشــگر خارجی پس از فروکش کردن کرونا به کشــور خبر داد.
ضرغامــی اعتقاد دارد که این گردشــگران توانســتهاند هتلها را از ورشکســتگی
نجات بدهند.
ëëحســاب و کتابهای ضرغامی نشان میدهد بودجه میراث فرهنگی برای 35
هزار اثر ثبتی کم اســت و اعتبار روزانــه این وزارتخانه برای هر اثــر تاریخی تنها
 300هزار تومان است.
ëëوزیــر میراث فرهنگی مخــزنداری به جای مــوزهداری را پدیــده نامیمونی در
میراث فرهنگی خواند.
ëëضرغامی دلیل عدم موفقیت ایران در گردشــگری دریایی را مســأله سوخت
آزاد عنوان و اعالم کرد یارانه سوخت به شناورهای گردشگری داده میشود.

خبر در خبر

پــس از گذشــت  6ســال دعــوای حقوقــی،
ســرانجام دادگاه بــه نفــع بهرهبــردار کاخ
مســعودیه رأی داد و وزارت میــراث
فرهنگی،گردشــگری و صنایــع دســتی در این
پرونده پرفراز و نشیب شکست خورد.
عمارتــی کــه برخــی مشــروطهخواهان
دوم تیرمــاه  1287خورشــیدی کــه بعــد از
آن مجلــس بــه توپ بســته شــد در آن ســنگر
گرفتند ،ساختمانی که در سال  1304نخستین
کتابخانه ملی ایران توسط انجمن معارف در
آن راهاندازی شد و بنایی که نخستین مدرسه
طب و حقوق در حیاط خلوت مشــیرالملکی
آن شــکل گرفــت ،در آبــان  1389توســط
ســازمان میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع
دســتی کــه حمیــد بقایــی رئیــس آن بــود ،در
یک قرارداد  59ســاله به شرکت قطعهسازی
عظام به سرپرستی عباس ایروانی (که بعدها
دچار پرونده فساد مالی شد) ،واگذار شد.
کاخ ظلالســلطان در میــدان بهارســتان
یکی از ســاختمانهای نفیس تهران به شمار
مــیرود کــه بخشــی از آیینهکاریهــای آن از
کاخ چهلســتون اصفهــان بــه ایــن عمــارت
منتقل شــد ،زمانی که پســر ناصرالدین شــاه،
مســعودمیرزا ظــل الســلطان والــی اصفهان
بــود .ایــن کاخ بــا وجــود تمــام مخالفتهای
کارشناســان ،در اواخــر دهــه  80خورشــیدی،
از ســوی صنــدوق احیــا و بهرهبــرداری از
اماکــن تاریخــی وقت بــرای کاربــری اقامتی و
پذیرایی به بخش خصوصی واگذار و قرار شد
بهرهبــردار بالفاصلــه مرمــت را آغــاز کند و تا
پیش از اتمام مرمت ،از عمارت بهرهبرداری
نشود 3 ( .ســال زمان مرمت و  7سال تنفس
پــس از مرمــت) اما ایــن اتفــاق رخ نــداد ،نه
تنهــا درصــد مرمتی قابــل توجه نبــود بلکه از
همان ماههای نخســت ،بهرهبــرداری آن هم
بــا کاربری غیــر از آنچه در قــرارداد آمده بود،
آغاز شد.
بدیــن ترتیــب بــود کــه در ســال 1395
ســازمان میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع
دســتی عمــارت را از بهرهبــردار پــس گرفت.
محمدرضــا پوینــده ،رئیــس وقــت صنــدوق
حفــظ و احیــا در آن زمــان به ایرنــا گفت :این
قرارداد بشــدت از ســوی نهادهــای نظارتی از
جمله ســازمان بازرسی کل کشور مورد اشکال
بوده و این مراجع نظارتی طی مکاتبات مکرر
درخواســت لغو و فســخ قرارداد را داشتهاند.
عمارت مســعودیه طبق قرارداد در مدت سه
ســال باید کامالً مرمت میشــد و در ســال 92
مراحل مرمت باید به اتمام میرسید.
پوینــده افــزود :در دو ســال گذشــته طــی
مکاتبــات مکــرر ،تذکــرات حقوقــی و فنــی را
بــه شــرکت مذکــور اعالم کــرده و درخواســت
کردیــم کــه بــا توجــه بــه وضعیــت اســفبار
نگهــداری عمــارت مســعودیه نســبت بــه
مرمــت بنــا بر اســاس قــرارداد اقدام کــرده و
هرگونــه بهرهبــرداری صنفــی از جملــه کافی
شــاپ ،برگزاری کنســرتهای موسیقی ،تئاتر،
عکاسخانه و فروش زیور آالت را متوقف کنند
که متأســفانه کمترین توجهی به این تذکرات
و درخواستها از سوی شرکت بهرهبردار نشد
لــذا از آنجایــی کــه کارشناســان فنــی صندوق
احیا وضعیت عمارت مســعودیه را به لحاظ
فنی بســیار نامناســب تشــخیص دادند ،پس
از تأمیــن دلیــل از ســوی کارشناســان رســمی
دادگســتری درخصــوص میــزان مرمــت و
بهرهبــرداری و علی رغم میل باطنی نســبت
بــه فســخ قــرارداد و بازپسگیــری عمــارت

مســعودیه اقدام شد.پوینده در تشریح برخی
مــوارد تخلــف شــرکت بهرهبــردار گفتــه بود:
براســاس ماده  2قرارداد مبنی بر مدت زمان
مرمــت و بنــد  6ذیــل مــاده  4مبنــی بــر عدم
رعایــت اصول و قواعد حرفهای و ابالغیههای
صندوق و همچنیــن بند  11ذیل ماده  4مبنی
بر عــدم رعایت اصول و ضوابط فنی در زمان
بهرهبــرداری غیر مجــاز تخلفات گســتردهای
در بهرهبــرداری از این بنا انجام شــده اســت.
شــرکت عظام در بند 12ذیل مــاده  4مبنی بر
اســتفاده از بنــا در موارد خــارج از کاربریهای
ذکــر شــده در قــرارداد و بــر اســاس مــاده 13
دیر کــرد در شــروع عملیات مرمــت و احیای
بنــای تاریخــی ،واگذاریهــای بــه غیــر بــدون
کســب اجــازه قبلی از صندوق احیــا نیز خارج
از قــرارداد اقــدام کــرده کــه بایــد در مراجــع
قضایی پاســخگو باشد.او با بیان اینکه شرکت
عظــام قبل از اجرا و به پایان رســاندن مراحل
مرمت  ،تخلف کرده و نســبت به بهرهبرداری
اقدام نموده اســت ،یادآور شــد :از آنجایی که
صنــدوق احیــا حفاظت و اســتحکام بنــا را به
دلیــل بهرهبــرداری غیــر اصولــی در مخاطره
میدیــد به ناچار بــرای حفاظت و مرمت این
بنــای تاریخــی فاخر شــهر تهــران بــا توجه به
مفــاد قــرارداد و تعهدات دو طرف نســبت به
فسخ قرارداد و بازپسگیری بنا اقدام کرد.
ëëرأی دادگاه پس از  6سال
پــس از ایــن اتفــاق شــرکت عظــام نیــز
ســاکت ننشســت و از ســازمان میــراث
فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی به دادگاه
شــکایت کــرد و حــاال در رأی نهایــی دادگاه،
الــزام به ایفای تعهــد مبنی بر تغییــر کاربری

جهانی شدن شهرکرد هم نمد را نجات نداد
نمد نوعی بافته سنتی زیراندازی است که با پشم تولید میشود .نمد را
نمیبافند بلکه با ایجاد فشــار و رطوبت و حرارت ،موجب درهمرفتن
الیاف پشــمی میشــوند .دو خاصیت جعدیابی و پوستهای شدن پشم
نـــــما
امکان تولید نمد را میســر میســازد .نمد یکــی از مهمترین محصوالت
بخش صنایع دســتی اســتان چهارمحال و بختیاری است و یکی از شــغلهای قدیم مردم
این اســتان بویژه در شهرستانهای بروجن و شهرکرد به شــمار میرفته است .چهارمحال
و بختیاری یکی از مهمترین مراکز دامپروری کشــور به شــمار میرود و پشم گوسفند که ماده
اولیه نمد است به وفور در این استان تولید میشود.
نمد مالی و تولید محصوالت نمدی شــغلی طاقتفرســا و ســخت در اســتان چهارمحال
و بختیــاری بــه شــمار میرفته اســت .نمــد مالی هنر و شــغلی اســت کــه به تاریخ اســتان
چهارمحال و بختیاری گره خورده و منبع درآمد بســیاری از مردمان این استان در سالهای
نه چندان دور به شــمار میآمده است .این در حالی است که هماکنون آخرین کارگاههای
تولید ســنتی و مغازههای فروش محصوالت این هنر در حال جمع شدن است و کمتر کسی
دیگر به ســمت تولید یا خرید این محصول دســتی میرود .هماکنون اکثر کارگاههای فعال
نمدمالی با مشــکالت گرانی مواد اولیه و نبود بازار خرید محصوالت نمدی مواجه هســتند.
محصوالتی که ســابقه صادرات به سایر کشورها را داشــته اما اکنون در انبارهای کارگاههای
نمدمالــی خــاک میخــورد و با وجــود معرفی شــدن شــهرکرد به عنوان شــهر ملــی نمد و
اختصاص دبیرخانه به این محصول همچنان مشکالت نمدماالن حل نشده است.

از اقامتــی بــه فرهنگی و آموزشــی داده شــده
است.
در ایــن باره احســان ایروانی کــه در فاصله
ســالهای  ۱۳۹۱تــا  ۱۳۹۴مدیرعامل صندوق
حفــظ و احیــا و بهرهبــرداری از اماکن تاریخی
بــود ،بــه روزنامه ایــران گفــت :در قــرارداد به
نــکات مهمــی اشــاره شــده ،از جملــه اینکــه
ســرمایهگذار ملزم اســت اســناد مثبته هزینه
کــرد را تحویــل صنــدوق بدهــد کــه بررســی
نهایت وجاهت اسناد برعهده صندوق است.
تعییــن و تغییرکاربــری بنــا جــزو اختیــارات
انحصاری صندوق اســت و تحت هیچ عنوان
ســرمایهگذار نمیتواند در آن دخل و تصرفی
داشــته باشــد .اگــر بخشــی از قــرارداد اجرایی
نباشــد یــا باطل شــود بر مفــاد دیگر قــرارداد
تأثیــری ندارد و اگر بنیاد قرارداد را تحت تأثیر
قرار دهد ،قرارداد منفســخ یا باطل اســت .در
ایــن رابطه هیچ گونه تعهــدی مبنی بر تغییر
کاربــری در قــرارداد برعهــده صنــدوق احیــا
نبوده و نیست.
او درباره تغییر کاربری عمارت مســعودیه
گفــت :هر دو طرف قرارداد متفقالقول بودند
کــه کاربری اقامتی برای این عمارت مناســب
نیســت( .هزینــه بــاالی مرمــت و درآمد کمتر
نســبت به کاربری فرهنگی ،آموزشی و آسیب
بیشــتر بــه بنا) بــه همین دلیل در ســال 1390
یعنی فقط چند ماه بعد از واگذاری ،با حضور
مدیرعامل وقت صندوق ،جلسه برگزار شد تا
پیشــنهاد شــرکت ســرمایهگذار مبنی بر تغییر
کاربــری اســتماع شــود .در ایــن جلســه قــرار
شــد برنامه و طرح پیشــنهادی خــود و توجیه
اقتصــادی آن را بــه صنــدوق تحویــل دهــد تا
بررسی حقوقی شود.

مدیرعامل اســبق صنــدوق حفظ و احیای
بهرهبرداری از اماکن تاریخی ،با اشــاره به بند
مــاده  88قانــون تنظیــم بخشــی از مقــررات
مالــی دولــت ،اشــاره کــرد کــه تغییــر کاربری
اماکــن واگذار شــده ممنوع اســت مگــر اینکه
تفــاوت کاربــری اقتصــادی احصــا و بــه نفــع
دولــت تعییــن و در ســطح هیــأت وزیــران
تصویب شود.
او گفــت :بدیــن ترتیــب قــرار شــد تغییــر
کاربــری عمارت مســعودیه بــرای تصویب به
کمیســیون لوایح دولت بــرود تا حقوق دولت
تأمین شــود .شــرکت عظام هم پذیرفت و در
طول حدود  10ماه ،چند جلســه برگزار شــد تا
جوانــب کار و علل و عوامل بررســی شــود .در
کمیســیون لوایــح بــه طور شــفاهی گفته شــد
کــه محاســبات اقتصادی مجــدداً محاســبه و
قرارداد انفســاخ و دوباره در مزایده طرح شود
اما دیگر از شــرکت عظام کــه بر تغییر کاربری
اصرار داشــت ،خبری نشــد و این بی خبری تا
اردیبهشت سال  94ادامه پیدا کرد.
او افزود :در فروردین  ،94مسعود سلطانی
فــر ،رئیــس وقــت ســازمان میــراث فرهنگــی
بازدیــدی از مســعودیه داشــت کــه مــن در
آن حضــور نداشــتم و کمــی بعــد از آن در
 16اردیبهشــت همــان ســال ،رئیس ســازمان
میراث فرهنگی با دبیر کمیســیون لوایح نامه
نــگاری و درخواســت کــرد کــه موضــوع تغییر
کاربری عمارت مســعودیه از دستور کار خارج
شــود و مــن نیــز خرداد همان ســال از ســمت
خــود کنارهگیری کردم گرچــه در  ۲۴فروردین
مــاه نامــه لغــو بهرهبــرداری موقــت را ابــاغ
کردم.
ایروانــی گفــت :مــا تــا ســال  1394یعنــی

 5ســال پــس از واگــذاری عمــارت مســعودیه
به شــرکت عظــام ،هیــچ صــورت هزینهکرد و
اســناد مثبتهای دریافــت نکردیم کــه بتوانیم
جمعبندی هزینههای ســرمایهگذار را داشــته
باشــیم .تــا آن زمــان جمعبنــدی حــدودی
صنــدوق رقمی حدود  600میلیون تومان بود
کــه زیر  20درصد هزینهکرد میشــود .از ســال
 94تــا  95هــم که صنــدوق به صورت شــفاف
مخالفت خود را با تغییر کاربری اعالم کرد.
ëëمنتظر تکمیل پروژه باشیم
احســان ایروانــی در ادامه با اشــاره به رأی
دادگاه گفــت :حاال که شــرکت عظــام مدعی
شــده اســت کــه  30درصــد عملیــات مرمتی
بــر اســاس کاربــری اقامتــی مســعودیه جلــو
رفته مــا بیصبرانه منتظــر تکمیل  70درصد
باقیمانــده هســتیم و ایــن را بایــد بدانیــم که
وظیفه صندوق حفظ و احیای تعیین کاربری
پیش از قرارداد اســت نه تغییر کاربری پس از
قرارداد و این امر در صالحیت آن نیست.
او افــزود :تــا خــرداد  1394یــک بــرگ از
هزینهکرد مجموعه توســط ســرمایهگذار ارائه
نشده بود و تخمین بنده قریب به  500تا 600
میلیون تومان هزینهکرد بود.
از ایــن تاریخ تــا زمان تصرف صندوق هم
کــه طرحی وجــود نداشــت و اجرایــی صورت
نگرفتــه اســت پــس چگونــه  30درصــد از
عملیــات اجرایی به مبلــغ  1.2میلیارد تومان
(با ارزش سال  )1389تعیین شده است؟ این
در حالــی اســت کــه در صــورت هرگونه توقف
قراردادی که پیشرفت مالی کمتر از  20درصد
باشــد ،هیچ حقی از جانب ســرمایهگذار قابل
مطالبه نخواهد بود.

عزتاهلل ضرغامی وزیر میراث فرهنگی ،گردشــگری و صنایع
دستی به معماری مسجد کنار تئاتر شهر اعتراض کرد و یکبار
دیگــر نگاهها را به ســمت این معماری بــرد .او در یک برنامه
تلویزیونی در شبکه خبر گفت« :بعد از انقالب معماری قابل
قبولی نداریم .مثالً کنار تئاتر شهر مسجدی ساخته شده که هیچ المان معماری
نــدارد .در وزارت میــراث فرهنگــی دســتور دادم تــا طرحهایــی را آمــاده کنند که
درحوزه معماری بناها و معماری شــهری اســت و باید ببینیم که آیا میتوان این
کمبود را جبران کرد یا نه».

ط زیســت در
مهــر« -جمشــید محبــت خانی» فرمانــده یــگان حفاظت محی 
خصــوص بحــث شــهادت محیطبــان نجفــی تصریــح کــرد :محیطبــان ما از
قصاص مبرا شــده و در رأی صادره ،قتل عمد به شــبه عمد تبدیل شــده بود.
ایشــان را در حیــن بدرقه و دســت و پا بســته در یک عملیــات ناجوانمردانه و
تروریستی به شهادت رساندند.

ت وحش از
ایسنا« -غالمرضا ابدالی» سرپرست دفتر حفاظت و مدیریت حیا 
حضور «پیروز»  -توله یوز نر  -در ســایت فضای باز پردیسان بهصورت دائمی
از شــهریورماه همچنین وضعیت خوب ایران  -مادر پیروز  -و تمرکز ســازمان
ط زیست بر حفظ یوز ماده تازه پیدا شده به همراه چهار تولهاش خبر داد.
محی 

مهر« -حسن خوشخو» معاون هوانوردی و امور بینالملل سازمان هواپیمایی
کشــوری از ابالغ بلیت  ۶میلیون تومانی پروازهای رفت و برگشــت اربعین به
شرکتهای هواپیمایی خبر داد.

ث فرهنگی اســتان بوشــهر ،از
میــراث آریا« -نصــراهلل ابراهیمی» معاون میرا 
مرمت موزه مردمشناســی در اســتان خبــر داده و گفت« :موزه مردمشناســی
بوشــهر در عمارت طاهری بافت تاریخی بوشــهر قرار دارد که بخشــی از موزه
نیازمند بهسازی بود و عملیات اجرایی آن آغاز شده است».

ایســنا« -محمدرضا کرمینژاد» مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب خوزستان
از آبرســانی با تانکر به برخی از روســتاهای بخش گمبوعه شهرستان حمیدیه
خبر داده است .او میگوید ۱۷ :روستا در این منطقه مشکل آبرسانی دارند که
بخشــی از آن بهدلیل افت فشار شبکه آبرسانی است .این مقام مسئول وعده
داده که مشکل این روستاها طی روزهای آینده حل خواهد شد.

میــراث آریا« -ســرهنگ حســینعلی فضلی» فرمانــده یگان حفاظــت میرا 
ث
فرهنگی ،گردشــگری و صنایعدستی زنجان از کشف سه ظرف سفالی تاریخی
بــا قدمت هــزاره اول قبل از میــاد در حین پایش نیروهای یــگان حفاظت در
روستای انذر خبر داد.
ایســنا« -صــادق ضیاییــان» رئیس مرکــز ملی پیشبینــی و مدیریــت بحران
مخاطــرات وضع هــوا ،از افزایش ابر و بارش پراکنده در ارتفاعات البرز مرکزی
و زاگرس ،خیزش گرد و خاک در نواحی شــرقی و مرکز کشــور و کاهش کیفیت
هوا در غرب خبر داد.

مهــر« -ادریــس مازندرانــی» ،مدیــر پاویــون ایــران در نمایشــگاه بینالمللی
صنعت گردشــگری نجف گفت :هدف اصلی از مشــارکت شرکتهای ایرانی
در پاویون ویژه ایران در نمایشــگاه گردشگری نجف ،افزایش ورود گردشگران
عراقــی به سراســر ایــران در حوزههای ســامت ،ورزشــی ،تفریحــی و مذهبی
خواهد بود که قطعاً نیازمند ارائه و معرفی پتانســیل هر اســتان توسط برترین
فعالین این صنعت است.

میــراث آریــا« -احمــد حمــزهزاده» مدیــرکل میراثفرهنگــی ،گردشــگری و
ن شــرقی ،از مرمت گراندهتل تبریز خبر داده و گفت:
صنایعدســتی آذربایجا 
گراندهتــل اولیــن هتل مدرن تبریز محســوب میشــود کــه در دوره پهلوی در
خروجی «کوچه پاســاژ» به ســمت چهارراه شریعتی واق ع شــده و در فهرست
آثار ملی کشور به ثبت رسیده است .لذا مرمت و ساماندهی این هتل تاریخی
بهصورت مشارکتی در دستور کار این ادارهکل قرار گرفت.

میــراث آریــا« -الهــه خاکبــاز الوندیــان» ،رئیــس گــروه موزههــای ادارهکل
میراثفرهنگــی ،گردشــگری و صنایعدســتی اســتان یزد از مرمــت کهنترین
زیلوی کشور در موزه زیلوی میبد خبر داده و گفت :این اثر ارزشمند تنها زیلوی
ســه رنــگ در ایران با رنگهای ســفید ،آبی و قرمز اســت که در ابعــاد  ۷۴۰در
 ۳۱۴ســانتیمتر با بیستوچهار نقش سجادهای ،در دو ردیف ۱۲تایی متناسب
بــا فرشانداز ایوان مســجد جامع میبد بافت ه شــده اســت .در حــال حاضر نیز
مراحــل پایانــی حفاظت و مرمــت این اثر در حال انجام اســت و پس از اتمام
مرمت در یک نشســت تخصصی نحوه برخورد حفاظتی و مرمتی با آن ارائه
خواهد شد.

