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ایرنا :مراســم پنجمین سالگرد ارتحال آیتا ...شیخ حسین
شــبزندهدار جهرمی   و ســالروز تخریب قبور ائمــه بقیع با
حضور مسئوالن استانی ،در مســجد الزهرا (س) شهر جهرم
گرامی   داشته شد.
در این آییــن ،آیتا ...مهدی شــبزندهدار جهرمی   عضو
فقهــای شــورای نگهبان و فرزنــد مرحوم آیتا ...حســین
شــبزندهدار ،آیتا ...لطــفا ...دژکام نماینــده ولی فقیه در
اســتان فارس و امــام جمعه شــیراز ،نماینده مــردم جهرم
در مجلــس و مســئوالن محلــی و اقشــار مختلــف مردم
حضور داشتند.
حجتاالســام علیرضا حدائــق رئیس مدرســه علمیه
منصوریه شــیراز شامگاه دوشــنبه در این آیین گفت :آیتا...
شــیخ حسین شــبزندهدار جهرمی   فقیه پارسا و استاد اخالق
حوزههــای علمیــه و مصداقی از ناشــران معــارف قرآنی و
معارف الهی بودند.
مدیرعامــل بنیــاد مهدویــت اســتان فــارس گفــت:
میزان االعمال هر فرد در هر دورهای فردی است و هرکس با
همترازانش ســنجیده خواهد شد .میزاناالعمال ما نیز علمای
ما هستند.
حدائق اظهار کرد :من در شــرح خاطــرات مرحوم آیتا...
شیخ حسین شبزندهدار خواندم که پدر ایشان هنگام تجارت
با روســتاییان به آنها احکام الهی را میآموختهاند و بیشــک
خداوند نیز به پاداش این عمل نیک ایشان ،نشر معارف الهی
را در خاندان ایشان قرار داده است.
وی اضافه کرد :تخریب قبور ائمه بقیع دوبار در ســالهای
 ۱۲۲۰و  ۱۳۴۴قمــری رخ داد و وهابیت تــا تخریب گنبد و
بارگاه مضجــع مطهر پیامبر اســام و تخریب و غارت حرم
سیدالشهدا پیش رفت که با اعتراض مسلمانان عقب نشستند.
مرحوم آیتا ...شــیخ حسین شــبزندهدار از استادان برجسته
حوزه علمیه قم بود و بیش از چهل سال سابقه تدریس دروس
عالیه را در این حوزه علمیه داشت.
آن مرحوم در دوران تدریس خود ،تألیفات بســیاری را از
جملــه تقریرات دروس خارج فقه و اصــول امام خمینی (ره)،
حواشــی بر تفاســیر مجمعالبیــان و المیزان ،شــرح دعای
مکارم االخالق و مجموعه یادداشتهای مدون شده پیرامون
مسئله امامت را به رشته تحریر در آورده است.
از جمله شاگردان آن فقیه بزرگوار میتوان به حجت االسالم
قربانعلی دری نجف آبادی ،شیخ محمدجعفر امامی ،محمدجواد
فاضل ،مهدی شــب زنده دار ،سید حسن طاهری خرمآبادی،
حجتا ...ساکی خرمآبادی ،علی کریمی   جهرمی ،شیخ حسین
کرمانی ،ســید جمالالدین دینپــرور و محمدمهدی موحدی
کرمانی اشاره کرد.
مرحوم آیتا ...شــب زنده دار جهرمی   چهارم مرداد سال
 ۱۳۹۳شمســی در ســن  ۸۵ســالگی به علت بیماری در قم
درگذشــت و پس از تشــییع در حرم فاطمه معصومه (س) به
خاک سپرده شد.

پایش و کنترل آفت ملخ صحرایی در
منابع طبیعی فارس

مهر :رئیس اداره منابع طبیعی زرین دشــت از تشــکیل
اکیپ ویژه مقابله با هجــوم ملخ صحرایی در اراضی منابع
طبیعی خبر داد.
اقدامات اجرائی و عملیات پیشگیرانه آفت ملخ صحرایی
با هدف حفاظت از پوشــش گیاهی در ســطح عرصه های
منابع طبیعی شهرستان زرین دشت آغاز شد.
رئیس اداره منابع طبیعی شهرســتان زرین دشت ضمن
اشــاره به پایــش روزانــه عرصه های منابــع طبیعی این
شهرســتان در راستای مقابله با ملخ صحرایی و هجوم این
آفت به ســایر نقاط اســتان گفت :در حال حاضر عملیات
اجرایی مقابله با افزایش جمعیــت ملخ ها به  صورت روزانه
در حال انجام است.
مرتضی ســلیمانی جلوگیری از آســیب و خســارت به
عرصه های مرتعی و پوشش گیاهی را از اهداف مهم اقدامات
انجام گرفته در این راســتا عنوان کرد و گفت :در این راستا
بر اساس مصوبات کارگروه مدیریت بحران شهرستان زرین
دشــت که با حضور فرماندار و معاونین شهرستان ،فرمانده
ســپاه و ناحیه بســیج ،فرمانده نیروی انتظامی   شهرستان
و بخشــداران برگزار شــد تمامی   عرصه هــای طبیعی این
شهرستان به  ۵پهنه تقسیم بندی و تعداد  ۵اکیپ ویژه سیار
عملیات پایش منطقــه ای آفت ملخ صحرایی را به  صورت
تمام وقت انجام می  دهند.
رئیــس منابع طبیعــی شهرســتان زرین با اشــاره به
فرهنگســازی و ترویج فرهنگ حفاظــت از اراضی جنگلی
شهرستان در بین بهره برداران این عرصه ها اظهار داشت:
در بخش های زیادی از عرصه ها کار پایش و مبارزه با این
آفت با مشــارکت مرتعداران و بهره برداران عرصه ها انجام
شده است.
وی در ادامه با اشــاره به پراکندگی آفت در سطح استان
از جمله اراضی مرتعی و جنگلی شهرســتان اظهار داشت:
اقدامات الزم جهت پیشگیری و مبارزه با این آفت در سطح
شهرســتان ها انجام و جای هیچ گونه نگرانی وجود ندارد.
وی تصریح کرد :با انجام اقدامات فنی و بموقع تاکنون هیچ
گونه طغیان و وضعیت بحرانی گزارش نشده است و شرایط
تحت کنترل می   باشد.
ابراهیم خرم فرماندار شهرستان زرین دشت هم با اشاره
به ضــرورت حفاظت از عرصه های منابع طبیعی از بالیایی
چون حریق و هجوم آفات گفت :در راســتای پشــگیری از
آفت ملخ صحرایی با توجه به گستردگی این عرصه ها کلیه
ادارات مکلــف به همکاری با منابع طبیعی و مدیریت جهاد
کشاورزی شهرســتان جهت مقابله و پایش سراسری این
آفت هســتند.وی افزود :بر اســاس هماهنگی های بوجود
آمده مقرر گردید تجهیزات و امکانات الزم از جمله تعدادی
کارشــناس آموزش دیده بــه همراه خــودرو جهت انجام
عملیات مبارزه با این آفــت در اختیار تیم های پایش منابع
طبیعی و جهاد کشاورزی قرار گیرد.
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احمدی زاده ،معاون سیاسی استانداری فارس:

احزاب سیاسی زمینه ساز مشارکت حداکثری
مردم در انتخابات باشند

ایرنــا :معاون سیاســی ،امنیتــی و اجتماعی
اســتانداری فارس گفت :در شــرایط کنونی که
کشــور نیازمند اتحــاد و همدلی هرچه بیشــتر
است ،احزاب و گروههای سیاسی فارغ از هرگونه
اختالف نظر و تفاوت دیدگاه ،زمینه ساز مشارکت
و حضور حداکثری مردم در انتخابات دوم اسفند
باشند.
ســید احمد احمدی زاده افزود :ستاد انتخابات
اســتان فارس در کنار توجه به مســاله امنیت و
سالمت انتخابات ،بحث مشارکت حداکثری مردم
در انتخابات پیش رو را نیز با جدیت دنبال میکند
و استاندار فارس نیز بر این مهم تاکید دارد.
وی ادامه داد :بحث حضور پرشــور مردم در
انتخابــات برای ما به عنوان یک اصل اساســی
مطرح اســت و به فرمانداران نیز تاکید کرده ایم

که با همراهی و مشــارکت احــزاب و گروههای
سیاسی ،شرایط را برای این حضور فراهم کنند.
او اظهار داشــت :مســاله مهم دیگری که به
فرمانداران و دیگر دســت انــدرکاران برگزاری
انتخابات تاکید شــده رعایت اصــل بی طرفی
در انتخابــات اســت و اینکه نام چه کســی از
صندوق آرا خارج میشــود بســته به انتخاب و
رأی مردم دارد.
رئیس ســتاد انتخابات اســتان فارس اضافه
کرد :وظیفه ما فراهم کردن شرایط برای حضور
حداکثری مردم در انتخابــات و صیانت از آرای
آنهاست و به همه مردم اطمینان میدهیم که با
بهره گیری از تمام ظرفیتها از رأی آنها صیانت
خواهیم کرد.
اســتعفای  ۲۵نفر از مدیران فارس

برای شرکت در انتخابات
احمــدی زاده ،با اشــاره به اینکــه تاکنون
اســتعفای  ۲۵نفر از مدیران و مســئوالن استان
مسجل شده گفت :البته
برای شرکت در انتخابات ّ
اســتعفای تعداد این افراد با اعالم و ثبت نهایی
آنها بیشتر خواهد شد.
تبلیغات زود هنگام ممنوع
رئیس ستاد انتخابات استان فارس ،با اشاره به
رصد روزانــه فعالیت داوطلبان نمایندگی مجلس
گفت :چنانچــه این فعالیتها خــارج از ضوابط
قانونی باشــد ،این تخلفات در مراحل بررســی
صالحیتها توســط هیأتهای اجرایی و نظارت
لحاظ خواهد شد.
احمدی زاده افزود :به فرمانداران اســتان نیز
تاکید شــده که ضمن رصد اینگونــه فعالیتها،
گزارشــی از فعالیتهای انتخاباتی کاندیداها در
اختیار ستاد انتخابات استان قرار دهند.
آماده برگزاری الکترونیکی انتخابات
هستیم
معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری
فارس ،برگزاری الکترونیکی انتخابات را منوط به
موافقت شورای نگهبان دانست و گفت :چنانچه
شــورای نگهبان با این کار موافقیت کند آمادگی
داریم که با فراهم ساختن زیرساختها این مهم
را در استان عملیاتی کنیم.
یازدهمیــن دوره انتخابات مجلس شــورای
اســامی   و انتخابــات میــان دورهای مجلس
خبرگان رهبری دوم اســفند  ۹۸در کشور برگزار
خواهد شد.

طراحی ،ساخت و نصب دستگاه بتن سازی B.P.T
به دست متخصصان سازمان عمران شهرداری شیراز
رئیس ســازمان عمران و بازآفرینی فضاهای
شهری شهرداری شیراز از طراحی ،ساخت و نصب
دستگاه بتن سازی  B.P.Tبه دست متخصصان
توانمند این سازمان خبر داد.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی شــهرداری
شــیراز ،مهندس شکوهیان با اشــاره به اهمیت
تجهیــز کارگاه دســتگاه بتن ســازی به منظور
تامیــن بتن مــورد نیــاز عملیات هــای اجرایی
پــروژه افزود :در راســتای کاهــش هزینههای
تجهیز کارگاه ،از ســوی نیروهای فنی ســازمان
عمران ،این دســتگاه را با هزینــه ای در حدود
 40میلیون تومان طراحی ،ساخته و نصب کردند
که با این اقدام ،بالغ بر200میلیون تومان درخرید
دســتگاه در بازار و تجهیــز کارگاه صرفهجویی
شده است.
رییس ســازمان عمران و بازآفرینی فضاهای
شــهری شــهرداری شــیراز افــزود :دســتگاه
بتن ســازی  ،B.P.Tبا ظرفیت ســاخت بتن به
میزان  20متر مکعب در ســاعت ،سیلوی ذخیره

سیمان با ظرفیت  40تن و دو عدد سیلوی ذخیره
مصالح ســنگدانه به گنجایش  14متر مکعب در

فضایی به مساحت  72متر مربع ساخته شده است.
وی با اشاره به نبود مکان مناسب برای تجهیز
کارگاه پروژه هــای عمرانــی و زیربنایــی کالن
شهرها افزود :باید طراحیهای ویژهای به منظور
کم کردن ابعاد ماشــینآالت به ویژه دستگاههای
تولید بتن انجام گیرد.
رییس ســازمان عمران و بازآفرینی فضاهای
شهری شــهرداری شــیراز ادامه داد :در راستای
تحقق این مهم ،با اســتفاده از تجربه و تخصص
نیروهای ســازمان عمران و بازآفرینی فضاهای
شــهری شــهرداری شــیراز طراحی ،ساخت و
نصب دســتگاه بتن ســازی ( )B.P.Tدستگاه
تمــام اتوماتیــک تولیــد بتن در محــل کارگاه
پروژه ایســتگاه ۹خط  ۲قطار شــهری شــیراز
صورت گرفت.
شکوهیان در پایان ضمن تقدیر از متخصصان
توانمند ســازمان عمران ابراز امیــدواری کرد در
آینده نیز خودبــاوری و خودکفایی در بخش های
مختلف شهرداری شیراز تداوم داشته باشد.

آمار باالی تلفات جادهای در رستم؛

تکمیل بزرگراه شیراز  -اهواز تصادفات را کاهش میدهد
تسنیم :بالتکلیف ماندن باند دوم محور کوپن
در شهرســتان رستم بخشــی از پروژه بزرگراه
شیراز  -اهواز است که انجام آن حدود  ۷۰درصد
تصادفات در این مسیر را کاهش میدهد.
آمــار باالی تصادف در اســتان فارس یکی
از موضوعاتــی اســت کــه با یک جســتجوی
ســاده اینترنتی میتوان آن را البــهالی اخبار
خبرگزاریهــا و روزنامهها پیــدا کرد .موضوعی
که بارها از ســوی مســئوالن ارشــد استان نیز
مطرح و بــر راهکارهای کاهش تصادفات تاکید
شده است.
بالتکلیف ماندن دو بانده شــدن یک
مسیر
یکی از عوامل تصادف در جادههای اســتان
فــارس ،راهها و مناســب نبودن مسیرهاســت.
جادههای شهرســتان رســتم یکی از مسیرهای
پرخطر است که میتوان گفت روزانه تصادفاتی
در این مســیر رخ میدهد و سبب داغدار شدن
خانوادهها میشود ،نمونه آن تصادف یک پراید با
تریلی در محور کوپن شهرستان رستم به سمت
باشــت بود که در تعطیالت عیــد فطر رخ داد و
منجر به مرگ یک عروس و داماد شد.
بالتکلیــف ماندن بانــد دوم محــور کوپن
 باشــت موضوعــی اســت کــه بــه عنوانمطالبــه مردمی   پــس از این تصــادف مطرح
شــد و مردم منطقــه معتقدند اگــر این محور
دو بانده شــود تصادفــات کمتــر رخ میدهد.
ایــن محور جزئــی از پروژه بــزرگ بزرگراه
شــیراز  -اهواز است که بخشــی از آن انجام و

بخشــی هنوز انجام نشده اســت .بزرگراه شیراز
 اهــواز که در ســالهای ابتدایی دهه  90آغازشــد ،از  3اســتان فارس ،کهگیلویه و بویراحمد
و خوزســتان میگــذرد که مســیر آن در حوزه
اســتحفاظی اســتان فارس چنین است :شیراز-
دشــت ارژن-تنگ ابوالحیات -قائمیه -نورآباد-
پــل فهلیان -بابامیدان ( -کوپــن )پل بریم که
پس از آن وارد منطقه بوســتان و باشــت استان
کهگیلویه و بویراحمد میشود.
ابوطالب حسینی فرماندار شهرستان رستم در
گفتوگو با تسنیم در باره تصادفات در این مسیر
توضیحاتی ارائه داد .به گفته وی کل مســیر این
پروژه در شهرستان رستم حدود  31کیلومتر است
که بخشی توسط پیمانکار در حال انجام است اما
 10کیلومتر آخر یعنی از کوپن به سمت پل بریم
و اســتان کهگیلویــه و بویراحمد قــرار بود به
پیمانکار واگذار شود که هنوز انجام نشده است.
مناقصه قبل باطل شده ،منتظر انتخاب
پیمانکار جدیدیم
فیروز تکاور ،مدیرکل راه و شهرسازی استان
فارس در گفتوگو با تسنیم در     باره بزرگراه شیراز
 اهواز در حوزه اســتحفاظی فارس توضیحاتیارائه کرد .به گفته وی  210کیلومتر از این پروژه
در اســتان فارس است که بخشی از آن کامل و
بخشی هنوز نیمه تمام است.
بر    اســاس گفتههای تکاور مســیر شیراز -
دشــت ارژن کامل شــده ،دشــت ارژن  -تنگ
ابوالحیات  20درصد پیشــرفت فیزیکی داشته،
ابوالحیات تا قائمیه کامل شده ،قائمیه تا خومه زار
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طراحی ،ساخت و نصب دستگاه بتن سازی  B.P.Tبه دست متخصصان
سازمان عمران شهرداری شیراز
رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری شیراز از طراحی ،ساخت...

فصل اول کار مرمتگران بدون مرز در تخت جمشید پایان یافت
مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید گفت :فصل اول همکاری های حفاظتی
و مرمتی مرمتگران بدون مرز در تخت جمشید شامل مرمت...

یاد آیتا ...شیخ حسین
شبزندهدار در جهرم گرامی   داشته شد

 8شوال 1440

فارس

کامل شده ،خومه زار تا نورآباد  90درصد پیشرفت
داشــته و تا پایان مردادماه تمام میشود ،مسیر
نورآباد تا پل فهلیان کامل شــده ،از پل فهلیان
تا کوپن با  25درصد پیشــرفت در حال اجراست
و کوپن تا پــل بریم هم به دلیل باطل شــدن
مناقصه بالتکلیف دانسته است.
مدیرکل راه و شهرســازی استان فارس ابراز
امیدواری میکند تا بــا برگزاری دوباره مناقصه
پیمانکار سریعتر مشخص شود و عملیات اجرایی
این مسیر نیز انجام شود.
کاهــش  70درصــد تصادفــات با
دو بانده شدن مسیر
حسینی ،فرماندار رستم به تصادفات بسیاری
که در این مســیر رخ میدهد ،اشــاره میکند و
معتقد است که این تصادفات علتهای متفاوتی
دارد که نمیتــوان تنها به جاده ربطش داد .وی
علــت تصادف پراید و مرگ عــروس و داماد را
در تعطیــات عید فطر انحــراف به چپ خودرو
اعالم کرد.
فرمانداررستممعتقداستکههرچنددوباندهشدن
مسیر به کاهش تصادف کمک میکند اما تحقق
این مهم عامل اصلی نیســت بلکه باید فرهنگ
سازی نیز در این زمینه انجام شود.
با این وجود کارشناســان امر بــر این عقیده
هســتند که دو بانده شــدن این مســیر حدود
 70درصد تصادفــات را کاهش میدهد به علت
اینکه خودروها اصطالحا رخ به رخ نمیشوند ،اما
با این حال نقش فرهنگ سازی و عامل انسانی
نیز مهم است و نباید نادیده گرفته شود.

احزاب سیاسی زمینه ساز مشارکت حداکثری مردم در انتخابات باشند
معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری فارس گفت :در شرایط کنونی که کشور
نیازمند اتحاد و همدلی هرچه بیشتر است...

فصل اول کار مرمتگران بدون مرز در تخت جمشید پایان یافت

ایرنا :مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشــید گفت :فصــل اول همکاری های حفاظتی و مرمتی
مرمتگران بدون مرز در تخت جمشــید شــامل مرمت بخش هایی از دروازه کاخ شورا و بخشی از کاخ
تچر به پایان رسید.
حمید فدایی افزود :مرمتگران بدون مرز ســال گذشــته به تخت جمشــید سفر کردند و در گام اول
بررســیها و مطالعات الزم را با کمک باســتان شناســان ایرانی انجام دادند و بــرای بخشهایی که
میتوانســت در موضــوع تفاهم نامه مذکور هدف همکاری مشــترک قرار گیرد در جلســات متعددی
تصمیم گیری شد.
وی بیان کرد :در پی بررســیهایی که ســال  ۹۷با رایزنی با هیأت خارجی انجام گرفت دو نقطه از
مجموعه جهانی تخت جمشید شــامل دروازهای از کاخ شورا و بخشی از کاخ تچر (نمای شرقی) برای
عملیاتی شدن فصل اول این همکاری مشخص شد.
فصل اول همکاری مرمتگران ایرانی و بدون مرز در تخت جمشید
وی با بیان اینکه در قالب این عملیات اجرایی حفاظت و مرمت بخشهایی از تخت جمشــید توسط
گروهی از مرمتگران و باســتان شناسان ایرانی در کنار مرمتگران بدون مرز ایتالیایی از دهم اردیبهشت
 ۹۸در این مجموعه جهانی آغاز شده ،گفت :تیم ایرانی که در کنار مرمتگران ایتالیایی قرار گرفت تجربه
همکاری با مرمتگران ایتالیایی در پاسارگاد را نیز دارد.
مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید عنوان کرد :پیش از شروع فصل اول همکاری با مرمتگران
بدون مرز دو کارگاه استاندارد با امکان کار در ارتفاع در کاخهای تچر و شورا توسط پایگاه میراث جهانی
تخت جمشید تجهیز شد.
وی ادامه داد :با شــروع فصل اول مرمت و حفاظت توســط تیم مرمتگران بدون مرز و گروه ایرانی
پاکســازی ،رســوب زدایی و بازنگری مرمتهای قبلی در دو مکان ذکر شده در دستور کار قرار گرفت
و همچنین طرف ایتالیایی به همراه خود تجهیزات مناســب ،مواد و مصالح ویژه ای نیز به ایران آورده
بودند که مورد استفاده مرمتهای این فصل در تخت جمشید قرار گرفت.
ســابقه حضور مرمتگران ایتالیایی در تخت جمشید به پیش از انقالب اسالمی   باز میگردد که هیاتی
از این کشور کار حفاظت و مطالعه را در بناهای ایران از جمله تخت جمشید و پاسارگاد انجام داده اند.
فدایی گفت :بعد از پیروزی انقالب اســامی   این ارتباطات قطع شد اما در دو سال گذشته تالشی به
عمل آمد که بتوانیم تبادل و اشــتراک گذاری تجربیات در حوزه مرمت و حفاظت میراث فرهنگی را با
مرمتگران مطرح جهان ادامه دهیم.
مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید ادامه داد :تالشها برای گسترش همکاریهای بین المللی
در عرصه میراث فرهنگی در ســالهای اخیر به انعقاد تفاهم نامهای سه جانبه بین پایگاه میراث جهانی
تخت جمشید ،مؤسسه مرمتگران بدون مرز که متشکل از نخبگان حفاظت از میراث فرهنگی جهان که
کانون آن در کشــور ایتالیاست و پژوهشکده حفاظت و مرمت میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی
صنایع دستی و گرشگری کشور منجر شد.
آبان ماه  ۹۸شروع فصل دوم فعالیت مرمت گران بدون مرز در تخت جمشید
فدایی بیان کرد :پایان فصل اول کار مرمتگران بدون مرز  ۲۱خرداد  ۹۸بود که فصل دوم همکاری
عملیاتی برای مرمت میراث جهانی تخت جمشــید با این گروه خارجی از حوالی آبان ماه همین ســال
آغاز خواهد شد.
وی اظهار داشت :کاخهای تچر و شورا از نقوش ،تزئینات و حجاریهای زیادی تشکیل شده که کار
مرمت در این محل را بســیار زمان بر و سخت کرده است و در فصل دوم همکاری با مرمتگران بدون
مرز فعالیت و مرمت در این دو محل ادامه خواهد یافت و در پایان فصل دوم احتما ًال به بخشی از اهداف
تعیین شده در تفاهم نامه منعقد شده دست خواهیم یافت.
تالش برای بومی   کردن مصالح مرمتی
وی با اشــاره به اینکه بعد از اتمام فصل دوم همکاریها با مرمتگران بدون مرز ،کار در ســایر نقاط
این مجموعه جهانی دنبال خواهد شد و بخشهای دیگری از این بنا مورد مرمت این گروه قرار خواهد
گرفــت ،افزود :قرارداد با این گروه خارجی برای حفاظت و مرمت بنای جهانی تخت جمشــید به مدت
پنج سال منعقد شده است.
مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید اهدافی که از انعقاد این تفاهم نامه دنبال شده را آموزش و
تبادل دانش روز در حوزه مرمت میراث فرهنگی عنوان کرد و گفت :از دهههای گذشــته موادی که در
مرمت سنتی مرمتگران ایرانی به کار می   رفته اغلب سیمان بوده است اما در این همکاری با مرمتگران
بدون مرز بیشــتر از ترکیبات آهکی فرآوری شده استفاده شد که این مواد در ایران تولید نمیشود که با
همکاری این گروه به دنبال بومی   کردن تولید این مصالح نیز هستیم.
استفاده از لیزر برای مرمت و احیای رنگهای تاریخی
وی عنوان کرد :بخشــی از همکاری اخیر با گروه مرمتگــران بدون مرز ایتالیایی که قابل توجه بود
استفاده از ابزار لیزر بود که به واسطه استفاده از آن میتوان باقی مانده رنگهایی را که ممکن است از
دوران هخامنشیان بر روی قسمتهایی از بنای تخت جمشید وجود داشته باشد احیا کرد.
فدایی ادامه داد :با هیچ ابزاری به جز لیزر نمیتوان پاکســازی رســوبات روی نقوش و حجاریهای
تخت جمشید را به گونهای انجام داد که الیههای ضعیف رنگی که ممکن است در بخشهایی از تخت
جمشید وجود داشته باشد نیز احیا کرد.
وی با بیان اینکه بر    اســاس آنالیزها و مطالعاتی که در گذشــته انجام شــده مشــخص شده که در
بخشهایی از تخت جمشــید الیههایی از رنگ در زیر رســوبات وجود دارد ،گفت :تیم مرمتگران بدون
مرز سیستم لیرزی را به خدمت گرفتند تا پاکسازی و رسوب زدایی منجر به نابودی الیههای رنگی که
ممکن است زیر آن وجود داشته باشد نشود.
فدایی گفت :با روشهای سنتی هرگز نمیتوان رنگهایی را که ممکن است زیر رسوبهای بناهای
تاریخی وجود دارد احیا کرد.
مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشــید افزود :گروه مرمتگران بدون مرز کشور ایتالیا که در فصل
نخســت اقدامات عملیاتی در تخت جمشــید حاضر شدند از شــش نفر از متخصصین مرمت ،یک نفر
مســتندنگار خبره و عکاس ،یک نفر متخصص تراز باالی جهانی در خصوص استفاده از لیزر و یک نفر
دانشمند ،شیمیدان و مطالعه گر بر روی آثار سنگی دنیا تشکیل شده است.
وی با اشــاره به اینکه شــش نفر مرمتگر جوان ایرانی نیز در کنار این گروه خارجی فعالیت میکند،
گفت :بر    اســاس تفاهم نامه این همکاری تا پنج سال آینده ادامه خواهد داشت و بنا به خواست طرفین
امکان به روز شدن آن نیز وجود دارد.
فدایی اظهار داشــت :این طرح مخارجی را نیز در پی داشته که طرف ایتالیایی مخارج خود را فراهم
میکنــد و بطور افتخاری در این کار همکاری دارند و ما نیز مخارج گروه ایرانی و تجهیز کارگاهی این
کار را تقبل می کنیم.
وی عنوان کرد :فعالیت مرمتگران بدون مرز ایتالیایی به گونهای است که بخش اعظم مخارج مورد
نیاز مرمت و حفاظت از میراث جهانی تخت جمشید خصوص ًا در زمینه تأمین مواد و مصالح را خودشان
تأمین میکنند.
مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشــید ،فعالیت مرمتگران بدون مرز ایتالیایی در تخت جمشید را
واقعهای خوب دانســت و اضافه کرد :در سایتهای جهانی کشور مانند تخت جمشید و پاسارگاد نیازمند
این هســتیم که از حضور فعاالن و مرمتگران جهانی اســتفاده کنیم که اکنون این موقعیت در تخت
جمشید ایجاد شده که باید از آن در زمینه انتقال تجربه حداکثر بهره برده شود.
یادمان تاریخی تخت جمشید که متعلق به دوره هخامنشیان است یکی از چهار اثر ثبت شده استان
فارس در فهرست آثار جهانی است که در سال  ۱۹۷۹میالدی با شماره  ۱۱۴در سازمان جهانی علمی،
فرهنگی و تربیتی ملل متحد (یونسکو) ثبت شد.
سلسله هخامنشیان از سال  ۳۳۰تا  ۵۵۰پیش از میالد حکومت کرده اند.

