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رئیس ایکوم ایران بــه دنبال اقدام 
تبدیل هفت حوض حیاط موزه فرش 
ایران به باغچه گفت: مجموعه آب و موزه 
با یکدیگر کار می کردند و حاال بهترین 
کار احیای جریان و حرکت آب به منزله 
طهارت و پاکی بــود و فرش که نمادی 
از هنر ایرانی اســت، بهتر بود حوض ها 

احیا شوند. 
به گزارش تسنیم؛ سجاد نوروزیان 
کــه چندی پیــش با حکــم عزت اهلل 
ضرغامــی، وزیــر میــراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دستی به  عنوان 
رئیس موزه فرش ایران  منصوب شــد، 
در اقدامــی عجیب دســتور داد هفت 
حوض حیاط مــوزه فرش ایران تبدیل 

به باغچه شود.
به دنبال این اقدام رئیس موزه فرش 
ایران، سید احمد طباطبایی رئیس ایکوم 
)کمیته ملی موزه ها( ایران خواســتار 
احیای حوض ها شد و نوشت: زمانی که 
موزه ملی فرش ایران در تهران به عنوان 
موزه قالیچه های شهری در 22 بهمن 
سال 56 افتتاح شد، حصار و نرده ای برای 
تفکیک عمارت موزه از محوطه خیابان 
وجود نداشت و به همین دلیل این امکان 

وجود داشت که حوض های مقابل آن از 
آب رونده پر شوند و از طریق چند حوض 
در نهایت به حوض روبه روبنای نمازخانه 

موزه هدایت شوند.
هدف معمار از این کار، القای حس 
وضوخانه برای مخاطب بود. چند جفت 
کفش پست نمازخانه و دستی که توسط 
پرویز تناولی ساخته شده بود به سوی 
قبله، مجموعه ای را می ساخت که نماد 

اعتقاد قالی بافتن بود.
بنابراین این مجموعــه آب و موزه با 
یکدیگر کار می کردنــد و حاال بهترین 
کار احیای جریان و حرکت آب به منزله 
طهارت و پاکی بــود و فرش که نمادی 
از هنر ایرانی اســت، بهتر بود حوض ها 

احیا شوند.
گفتنی است ساختمان موزه فرش 
ایران 3400 مترمربع مســاحت دارد و 
آذین های نمای بیرونی آن شبیه دار قالی 
است. طراح بنای این موزه، عبدالعزیز 
فرمانفرمائیان است. ساختمان دارای دو 
تاالر است و برای نمایش انواع قالی های 
دســت بافت و گلیم مورد استفاده قرار 
می گیرد. طبقه همکف این موزه برای 
نمایش دائمی 150 قطعه فرش و طبقه 

دوم آن برای برگزاری نمایشــگاه های 
موردی و فصلی در نظر گرفته شده  است.

هفت حوض حیاط بیرونی این بنا بر 
اساس اعداد مقدس ایرانی بنا شده است 
و حوض آب که رکن اصلی هویت بخشی 
معماری سنتی ایرانی را دارد در آن تعبیه 

شده بود.
موزه فرش ایران دارنده با ارزش ترین 
نمونه های قالی ایران از قرن نهم هجری تا 
دوره معاصر است و از منابع غنی تحقیقی 
برای پژوهشگران و هنر دوستان به شمار 
می آید. معموالً حــدود 135 تخته از 
شاهکارهای قالی ایران، بافت مراکز مهم 
قالی بافی مانند کاشان، کرمان، اصفهان، 
تبریز، خراسان، کردستان و جز آن ها، 
در تاالر طبقه هم کف به معرض نمایش 

گذاشته می شود.
 نیامده حاشیه ساز شد 

کانــال تلگرامی میــراث خبر هم 
در همین مورد نوشــت: دوســتداران 
میراث فرهنگی بارها و بارها هشــدار 
داده بودند، حوزه یمیراث فرهنگی امری 
تخصصی است و مدیریت در بخش های 
مختلف آن، نیاز به تبحر و تخصص الزم 
در این حوزه را دارد، اما به نظر می رسد 

که با دستورهای اخیر پشت انتخاب این 
وزیر مســئله دیگری فراتر از یک مدیر 
بی تجربه است. اکنون زمان آن رسیده 
که پرسید تا چه زمانی باید شاهد چنین 
تصمیم هایی باشیم که معماری و تاریخ 

ایران را به خطر می اندازد؟ 
ســجاد نوروزیان که کار اصلی اش 
تهیه فیلــم تبلیغاتی بــرای توتون  در 
فضای مجــازی بود و خــود را چلمن 
ســیزدهم معرفی می کــرد و با حکم 
عزت اهلل ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی به ریاست 
موزه فرش ایران رسید، اکنون دستور 
داده در هفــت حوض حیــاط موزه ی 

فرش گل کاشته و تبدیل به باغچه شود! 
شنیده شده است او قصد دارد به زودی 
کتاب های نفیس کتابخانه موزه فرش 
را امحا کند و به جــای آن از باغ کتاب، 
کتاب های جدید بخرد! دســتوری که 
هنوز اجرایی نشده اما زنگ خطر آن به 

صدا در آمده است!
دوســتداران میراث فرهنگــی 
بارهــا و بارهــا هشــدار داده بودند، 
حوزه یمیراث فرهنگی امری تخصصی 
است و مدیریت در بخش های مختلف 
آن، نیاز به تبحر و تخصص الزم در این 
حوزه را دارد، اما به نظر می رســد که با 
دستورهای اخیر پشــت انتخاب این 
وزیر مســئله دیگری فراتر از یک مدیر 
بی تجربه است. اکنون زمان آن رسیده 
که پرسید تا چه زمانی باید شاهد چنین 
تصمیم هایی باشیم که معماری و تاریخ 

ایران را به خطر می اندازد؟
این اقدام ســجاد نوروزیان خالف 
قوانیــن و ضوابــط مجلس شــورای 
اسالمی ایران است. طبق قانون منهدم 
کردن یا خرابی وارد آوردن به آثار ملی 
و مستور ســاختن روی آن ها به اندود 
یا رنگ و رســم کردن نقوش و خطوط 
بر آنها جرم محســوب می شود. موزه 
فرش ایران در فهرســت آثار ملی قرار 
دارد و هر گونه تغییــری در محوطه و 
بنای این مجموعه مشــمول قوانین 

میراث فرهنگی می شود.
طراح این بنای ارزشمند عبدالعزیز 
فرمانفرمائیــان اســت. عبدالعزیــز 
فرمانفرمائیان، معمــار معاصر ایرانی، 
استاد دانشگاه تهران و از بنیان گذاران 
نظام مهندســی جدید در ایــران بود. 
او معمار ورزشــگاه آزادی بــود. او این 
ســاختمان را با دو تاالر ساخت و برای 
نمایش انواع قالی های دست بافت و گلیم 

مورد استفاده قرار داد.
طبقه همکف این موزه برای نمایش 
دائمی 150 قطعه فرش و طبقه دوم آن 
برای برگزاری نمایشــگاه های موردی 

و فصلی در نظــر گرفته شده اســت. 
ساختمان موزه 3 هزار و 400 متر مربع 
مساحت دارد و آذین های نمای بیرونی 

آن شبیه دار قالی است.
هفت حوض حیاط بیرونی این بنا بر 
اساس اعداد مقدس ایرانی بنا شده است 
و حوض آب که رکن اصلی هویت بخشی 
معماری سنتی ایرانی را دارد در آن تعبیه 

شده بود.
در این موزه فرش های بسیار نفیس 
از سراسر ایران و حاصل کار هنرمندان 
مشهور به نمایش گذاشته شده  است. 
هدف از تشــکیل این موزه را می توان 
پژوهشی در سوابق، تحصیالت و کیفیت 
تاریخی هنر و صنعت فرش خاصه فرش 

ایرانی عنوان کرد. 
حــال باید دید مســئوالن ارشــد 
وزارتخانــه جلوی رونــد تخریب ها و 
تصمیم های رئیس موزه فرش ایران را 
می گیرند یا این که ما باید شاهد تخریب 
تدریجی و تغییرات خالف قانون در این 

موزه ملی باشیم.
موزه فرش ایــران در خیابان کارگر 
شمالی تقاطع دکتر فاطمی یا به عبارتی 
دیگر در ضلع شمال غربی پارک الله واقع 

شده است.

نوروزیان حوض های موزه فرش ایران را تبدیل به باغچه کرد!

واکنش رئیس ایکوم ایران به اقدام مدیر صفر کیلومتر

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

دکتر سامان حیدری گوران،  باستانشناس و 
سرپرست فصل چهارم کاوش در مجموعه غار و 
پناهگاه صخره ای باوه یوان کرمانشاه از کشف 
زوایایی جدیدی از زندگی نئاندرتال ها در این 
محوطه خبر داد.این باستانشناس کرمانشاهی 
با اشــاره به کشــف حدود دو هزار قطعه ابزار 
سنگی از الیه های مختلف این محوطه در این 
فصل از کاوش  و همچنین با توجه به 10 هزار و 
600 قطعه ابزار سنگی و استخوان کشف شده 

در سه مرحله کاوش قبلی اظهار کرد: دستاورد 
کاوش های اخیر در مجموعــه غار و پناهگاه 
صخره ای باوه یوان افق های جدیدی را در رابطه 
با زندگی انسان نئاندرتال پیش روی ما ترسیم 
می کند و به جــرات می گویم که محوطه باوه 
یوان می تواند در آینده به عنوان یک محوطه 
مرجع در کوهســتان زاگرس، فالت ایران و 

حتی خاورمیانه باشد.
این باستان شناس پارینه سنگی با حضور 

در دفتر ایســنا گفت: براســاس مطالعات ما 
انسان های مدرن از حدود 41 هزار سال قبل 
در کرمانشاه زندگی می کرده اند، یعنی همان 
زمان که نئاندرتال ها هم بوده اند، بنابراین با 
استناد به اطالعاتی که داریم معتقدیم در این 
دوره احتماال در کرمانشاه یکدیگر را دیده اند 
در نتیجه کرمانشاه باید در جریان این برخورد 
نقش ایفا کرده و این دو در کرمانشــاه امتزاج 
خویشاوندی داشته اند و دارای فرزند شده اند. 

آخرین نسل نئاندرتال ها   در کرمانشاه

 
رئیس اداره میراث و گردشگری نیشابور از آتش سوزی و تخریب سقف های چوبی 

آنچه از خانه مشکاتیان باقی مانده بود خبر داد.
به گزارش ایلنا، منزل پدری پرویز مشکاتیان با حدود ۷0 سال قدمت در خیابان بعثت 
نیشابور واقع شده. این خانه در اوایل سال 13۹۹ در فهرست میراث ملی به ثبت رسید با 

این وجود چندی بعد از ثبت، بیش از ۸0 درصد آن با لودر تخریب شد.
محمداسماعیل اعتمادی، رئیس اداره میراث و گردشگری نیشابور، درخصوص وقوع 
آتش سوزی در خانه مشکاتیان گفت: بیشتر بخش های خانه مشکاتیان سال گذشته 
تخریب شده بود. تنها چند اتاق از این خانه تاریخی باقی مانده بود که به دلیل عدم وجود 
دیوارکشی، تبدیل به محلی برای تجمع معتادان شــده بود. بعد از رای زنی های انجام 
شده، شهرداری دیواری دورتادور بنا کشید اما بازهم مانعی برای حضور معتادان نشد. بر 
اساس گزارش های رسیده گویا شامگاه گذشته آتش سوزی در خانه مشکاتیان اتفاق 

افتاده بود که گفته می شود عامدانه بود. این آتش شب گذشته خاموش شده بود اما گویا 
مجدد صبحگاه امروز آتش زبانه کشیده و آتش سوزی از سر گرفته شد که با حضور آتش 

نشانی خاموش شد.
به گفته او، بخش عمده ای از این بنا سال گذشته تخریب شده بود و از آنجایی که سقف 
چند اتاق باقی مانده چوبی بود آن هم در آتش سوزی امروز سوخت و اکنون جز دیوارهای 
تخریب شده و چیزی از خانه مشکاتیان باقی نمانده. با توجه به آنکه این خانه ثبت ملی 
است باید عین به عین ساخته شود. مالک در صدد خروج ملک از ثبت ملی است و میراث 

پیگیر بازسازی خواهد بود.
اعتمادی درخصوص شکایتی که از تخریب اولیه ملک با لودر صورت گرفت بود، گفت: 
در دادگاه اولیه مالک از اینکه جرمی اتفاق افتاده تبرئه شد. در دادگاه تجدید نظر هم تبرئه 
شد. اکنون هم در پی خروج از ثبت است و پرونده باز است. میراث فرهنگی نیز مخالف 

است و پیگیر موضوع خواهیم بود.

مدیر عامل سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شهرداری نیشابور از وقوع آتش 
سوزی در خانه مشکاتیان خبر داده و عنوان کرده است: با توجه به حساسیت این بنا تالش 
بر این بود که خاموش کردن آتش با کمترین خسارت صورت پذیرد، اما متاسفانه با توجه 
به اینکه آتش به چوب های سقف و ایزوگام پشت بام سرایت کرده بود به راحتی خاموش 
نشد. در این حادثه با این که از دو تانکر پشتیبانی آب برای اطفای حریق استفاده شد، اما 
با توجه به قدیمی بودن سازه و آبی که برای اطفای حریق استفاده شده بود خطر ریزش 

ساختمان بسیار زیاد است.

آتش سوزی عمدی بود

 سقف های خانه تاریخی مشکاتیان کامل سوخت 

میراث

هفت حوض حیاط 
بیرونی این بنا بر اساس 

اعداد مقدس ایرانی بنا و 
حوض آب که رکن اصلی 

هویت بخشی معماری 
سنتی ایرانی را دارد در آن 

تعبیه شده بود

سجاد نوروزیان که کار 
اصلی اش تهیه فیلم 

تبلیغاتی برای توتون  
در فضای مجازی بود و 

خود را چلمن سیزدهم 
معرفی می کرد و با حکم 

عزت اهلل ضرغامی، 
وزیر میراث فرهنگی، 

گردشگری و صنایع دستی 
به ریاست موزه فرش ایران 
رسید؛ اکنون دستور داده 
هفت حوض حیاط موزه ی 

فرش تبدیل به باغچه شود!

 شماره   923 /دوشنبه 10 آبان   1400  /   25 ربیع االول 1443  / اول نوامبر   2021

صاحب امتیاز: موسسه اطالع رساني و خبرگزاري ایلنا
مدیرمسئول: مسعود حیدري

زیرنظر شوراي سردبیري
مدیر بازرگانی و  روابط عمومی: مرتضی بلوکی

چاپ: کار و کارگر 66817317
نشاني تحریریه: تهران، خیابان انقالب، خیابان دانشگاه نرسیده به روانمهر، پالک 132

              t oseeir ani . i r :نشانی سایت تلفن تحریریه: 66956600)021(   
t osei r ani@gmai l .com :ایمیل    @t osee. i r ani :اینستاگرام

 امکانی تازه برای حضور 
در چهلمین جشنواره تئاتر فجر

دبیرخانه چهلمین جشنواره بین المللی تئاترفجر 
طی اطالعیه ای، امکانی تازه  برای حضور گروه های 
نمایشــی در این رویداد را فراهم کــرد. با توجه به 
محدودیت های ایجاد شــده در اجرای  نمایش ها 
در سال منتهی به چهلمین جشنواره بین المللی 
تئاتر فجر )آذر ماه 13۹۹ تا آبان ماه 1400( و به دلیل 
تعطیلی های ناشــی از همه گیری ویروس کرونا و 
بازماندن گروه های نمایشی از اجرای عمومی آثار 
در سطح کشــور، در پی تقاضای فعاالن تئاتر و بنا 
به تصمیم دبیر جشــنواره این امکان ایجاد شده تا 
گروه های تئاتری که فرصت اجرای نمایش آن ها 
فراهم نبوده اســت، بتوانند متقاضــی حضور در 

جشنواره باشند.
بدین منظور تمامی گروه هایــی که آثار خود را 
آماده کرده و در نوبت اجرا بودند، این امکان را دارند  
حداکثر تا تاریخ 15 آذر ماه تقاضای خود را به منظور 
حضور در جشنواره ثبت کنند. این امکان صرفاً ویژه 
آن دسته از گروه هایی اســت که برای اجرا پیش از 
تعطیلی ها با تاالرهای نمایشی توافق کرده باشند. 
از این رو ارائه تاییدیه تاالرهای نمایشــی مبنی بر 
توافق با گروه به منظور اجرا جزء الزامات این تقاضا 

خواهد بود.
فرایند ثبت تقاضا از طریق ســایت جشنواره 
امکان پذیر خواهد بــود و متقاضیان می توانند با 
مراجعه به سایت جشنواره بین المللی تئاترفجر 
به نشانی: http://fitf.ir نسبت به ارائه مدارک الزم و 
ثبت تقاضای خود در جشنواره اقدام کنند. فرصت 
تعیین شــده )15 آذر ماه( به هیــچ وجه تمدید 

نخواهد شد.

 فیلم توقیف شده  کاهانی
در آستانه اکران جهانی 

فیلــم  ن  ا کــر ا
»ارادتمنــد؛ نازنین، 
بهــاره، تینــا« بــه 
کارگردانی عبدالرضا 
کاهانی و تهیه کنندگی 
سعید خانی به زودی 

در سینماهای اروپا، کانادا و امریکا آغاز می شود.
به گزارش فیلم نیوز، این فیلم قرار است بعد 
از اکران در اروپا، برای تماشا در دسترس عموم 
قرار بگیرد. فیلم »ارادتمند؛ نازنین بهاره تینا« 
زمستان ۹4 با بازی مهناز افشار، طناز طباطبایی، 
آیدا ماهیانی، مهران غفوریان، امیررضا رنجبران 
و سحر دولتشاهی به تهیه کنندگی سعید خانی 
با پروانه ساخت مقابل دوربین رفت و پس از آن 

تاکنون درگیر توقیف بوده است.

در حکمی از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی؛ 
مدیرکل مطبوعات و 

خبرگزاری های داخلی معرفی شد 
وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی در حکمی ایمان 
شمســایی را به عنوان 
مدیــرکل مطبوعات و 
خبرگزاری های داخلی 

منصوب کرد. 
به گزارش ایلنا، ازجمله ســوابق اجرایی ایمان 
شمسایی می توان به مدیرعامل موسسه فرهنگی 
قدس و مدیرمسئول روزنامه قدس وابسته به آستان 
قدس رضوی، قائم مقام و سردبیر خبرگزاری مهر، 
عضو هیات مدیره موسسه مطبوعاتی ایران، مشاور 
رئیس و دبیر کمیته اطالع رسانی سازمان بازرسی 

کل کشور اشاره کرد.
یادآور می شود، پیش از این احسان اهلل حجتی 
عهــده دار ایــن مســئولیت در وزارت فرهنگ و 

ارشاداسالمی بود.

تئاتر

پردهنقرهای

انتصاب


