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شطرنج به من آموخت؛«ما همانی هستیم که میاندیشیم»

شــانههای بزرگان و نامداران زیادی را در جهان
بر خاک مالیــده ،نه در گود کشــتی که در صفحه
شــطرنج« .احســان قائممقامــی» اســتاد بزرگ
شــطرنج ایران ،به همــراه ُمهرههایــش ،در بیش
از دو دهه گذشــته ،افتخــارات فراوانــی را برای
کشورمان به ثبت رسانده است.
او در 14سالگی از میان 80فینالیست مسابقات
شطرنج بزرگ ساالن کشــور ،عنوان قهرمانی را
از آن خود کرد تا خیلیها از نبوغش ،انگشــت به
دهان بماننــد .قائممقامــی اولین اســتاد بزرگ
شطرنج ایران اســت که در سال  ۲۰۰۱میالدی
به این عنوان دست یافت.او همچنین رکورددار
عنــوان قهرمانی ایــران و دارنــده باالترین درجه
بینالمللــی در تاریــخ شــطرنج ایــران اســت .از
دیگر افتخاراتش میتوان به پیــروزی بر آناتولی
کارپوف ،قهرمان اسطورهای جهان در بهمن ماه
 ۱۳۸۷اشاره کرد.
در این میان ،قائممقامی با ثبــت نامش در کتاب
رکوردهــای گینس ســنگ تمام گذاشــت .او در
رقابتی موســوم به «ســیمولتانه» که بیش از ۲۵
ســاعت به طول انجامید ،با  ۶۰۴شــطرنجباز به
رقابت پرداخت و  590نفر را کیش و مات کرد تا
یکی از گینسیهای جهان شود .رکوردی که تا به
امروز شکسته نشده است.
از این ورزشکار موفق ،به بهانه سفرش به مشهد،
احوال این روزهایش را جویا شدیم:

خواجه عبدا ...انصاری

الهی!
آب عنایت تو گر به سنگ رسید ،سنگ بار گرفت
سنگ درخت رویانید  ،درخت میوه بار گرفت
چه درختی ؟ درختی که بارش همه شادی
مزه اش همه انس و بویش همه آزادی
درختی که ریشه آن در زمین وفا  ،شاخ آن برای رضا
میوه آن معرفت و صفا  ،حاصل آن دیدار و لقاء

با شاعران
موالنا

•شطرنج بزرگ ترین معلم زندگی من
بوده است

قائممقامــی همان ابتــدای صحبت مــان ،حرف
را میکشد ســمت شــطرنج و از تاثیری میگوید
که این رشــته بر زندگی او داشته است«:شطرنج
بزرگ ترین معلم زندگی من بوده است و همیشه
از آن درس زندگی گرفتــهام .در جدال با خودم،
افکارم ،محیط پیرامونم ،جهان هستی و حتی در
کش و قوسهای زمانه ،این شطرنج بوده که برایم
گرهگشا شده است .با این رشته رشد پیدا کرده و
بزرگ شدهام .شطرنج را کامل ترین ،جذابترین
و واقعیترین بازی میدانم که بیشتر خصلتهای
شخصیتی بازیکنان را به چالش میکشد و البته
که در زمره شیرینترین و در عین حال سختترین
بازیهای دنیاست».

خراسان به روایت
 12شهریور 1343

خرگوش اسرارآمیزی که محل تریاک ها را نشان داد
53سال پیش در چنین روزی ،روزنامه «خراسان» نوشت:
چندی قبل چند زارع که به دروگری مشغول بودند ،پس
از درو خرمــن ها ،چون ظهر فرارســید برای صــرف غذا و
استراحت در زیر درختی جمع شده و به صحبت مشغول
شــدند.در این موقع ،یکــی از آن هــا که از شــدت گرما به
جان آمده بود ،برای آب تنی از جمع خارج شده و به طرف
رودخانه به راه افتاد .در بین راه خرگوشی از جلوی پایش
به داخــل علف هــا گریخت .شــخص مزبور بــرای گرفتن
خرگوش به تعقیبش پرداخت.خرگوش پس از گذشتن از
چندین پستی و بلندی به داخل گودالی رفت .مرد که در
تعقیب خرگوش وارد گودال شده بود ،یک دفعه چشمش
به کیســه ای افتاد و پس از گشودن در کیســه متوجه شد
محتویات آن همه تریاک است .بالفاصله کیسه تریاک ها
رادرزیرخرمنهامخفیکردوجریانرابارفقایشدرمیان
گذاشت .پس از یک جلسه مشاوره ،باالخره به این نتیجه
رسیدند که باید تریاک ها را بین خود تقسیم نمایند.چند
روز بعد ،ژاندارمی که برای رساندن ابالغ و اخطار به محل
رفته بود ،از جریان مطلع شــد و تهدید کرد که اگر تریاک
ها را به مــن ندهید ،به ژاندارمری اطــاع می دهم.ناچار
قسمتی از تریاک ها را به او دادند اما از آن جایی که هرگز
چیزی برای همیشه پنهان نمی ماند ،گروهان ژاندارمری
از جریان مطلع شد و به تعقیب موضوع پرداخته و متهمین

دســتگیر شــدند .روز گذشــته شــعبه اول دادگاه جنایی
تشکیل و به اتهام متهمین رسیدگی شد .این دادگاه پس
از رسیدگی کامل به پرونده هر کدام از این افراد ،متهمین
را به شش ماه زندان و پرداخت جریمه کامل محکوم کرد.

•بلبل و  15خروار مواد غذایی فاسد

بازرسانادارهمهندسیبهداشتبهاتفاقمعاونکالنتری
بخش 2مشهدبهمنزلشخصیبهنام«ر»معروفبه«بلبل»
واقع در بازار سرشــور مراجعه و از منزل مزبور بازرسی به
عمل آوردندو در نتیجه 43خمره محتوی خرمای گندیده
و پوست میوه جات و سایر اجرام خارجی که شناخته نمی
شد و به عنوان سرکه فروخته می شد را کشف و بالفاصله
رئیس بازرسی بهداری کل در محل حاضر و پس از بازدید
از محتویات خمره ها همه را فاسد اعالم نمود.سپس کلیه
محتویات خمره ها که تقریبا 15خروار می شد را به وسیله
دو کامیون به خارج شهر حمل و در بیابان معدوم کردند.
«بلبل»نیزباپروندهاشبهدادسراتحویلوازطرفبازپرس
حکم بازداشتش صادر شــد.همچنین طبق دستور اداره
مهندسی بهداشت ،در هفته گذشــته بازرس این اداره به
اتفاق رئیس اماکن شهرداری از 40مسافرخانه بازدید و
 80فقره صورت مجلس خالفی مربوط به مسافرخانه ها
تنظیم و به دادگاه ارسال شد.
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قیمت(تومان) واحد

گوجه فرنگی

1500

کیلو گرم

سیب زمینی

1500

کیلوگرم

پیاز زرد

2000

کیلو گرم

عدس کانادایی

5200

کیلو گرم

لوبیا قرمز

8200

کیلو گرم

روغن نباتی ذرت

25500

حلب 4.5
بدون پالم

رئیس پژوهشکده نوین شهر معنوی ثامن

گپی با احسان قائم مقامی؛ استاد بزرگ شطرنج ایران:

مناجات

کاال

19

21

21

19

8

13

کاال

قیمت(تومان)

واحد

برنج پاکستانی درجه یک

7100

کیلو گرم

روغن مایع

5300

بطری
 810گرمی

مرغ گرم

7500

کیلو گرم

گوشت گوسفندی
(الشه)

 37500کیلو گرم

گوشت گوسفندی
(ران بی چربی)

 48000کیلو گرم

•میخواهم  ٨٠درصد وقتم را صرف
بازی شطرنج کنم

قائم مقامــی اگرچه نامــش برای خــرد و کالن
آشناست اما در این سالها کمتر در عرصههای
رقابتی حضور داشته است ،دلیلش را که جویا
میشــویم ،میگوید :به فعالیتهــای متنوعی
مشــغول هستم.بیشــتر زمان من صرف رشته
شطرنج میشود؛البته عالوه بر بازی به عنوان
یک شطرنجباز حرفهای ،چندین پایگاه و مرکز
شطرنج در مشهد را مدیریت میکنم .از طرفی
به تدریــس در دانشــگاه نیز مشــغول هســتم.
بخشــی از اوقاتم نیز به کار مشــاوره میگذرد.
بــه همــه اینهــا تدریــس شــطرنج و مطالعات
شخصی را هم بیفزایید .عالقهام به فعالیتهای
مدیریتــی و اقدامــات تاثیرگــذار اجتماعــی و
پیگیری بعضــی دغدغههــای رفاهــی در کنار
نداشتن حامی مالی ثابت برای امور آموزشی و
حرفهایام از جمله دالیلی است که باعث شده
من چند حــوزه مختلــف را به صــورت همزمان
پیگیری کنم.
وی ادامــه میدهد:البتــه ایــن برنامــه شــلوغ و
ســنگین را برای یــک بازیکن حرفهای شــطرنج
مناســب نمیدانــم ،از ایــن رو قصــد دارم ســر و
سامانی به کارهایم بدهم تا بتوانم80درصد وقتم
را صرف بــازی و تمریــن حرفهای شــطرنج کنم.

 #مشهد

قصد دارم در ١٠سال آینده برای پیشرفت بیشتر
به عنوان یک شــطرنجباز حرفــهای و هدفمند ،با
برنامه و تمرکز بهتری حرکت کنم.

•انتخابی میان فوتبال و شطرنج

در بیوگرافیهایــی کــه از او بــه چــاپ رســیده،
نوشتهاند که در کودکی میان فوتبال و شطرنج،
دومی را انتخاب کرده است ،آن هم در حالی که
مربیانش تاکید داشــتند که اســتعداد خوبی در
فوتبال دارد.
قائممقامــی خــودش دربــاره آن انتخــاب چنین
میگوید :در کودکی فوتبال بــازی میکردم و از
قضا در این رشته بسیار موفق بودم اما آشناییام با
شطرنج همه چیز را عوض کرد .مسحور جذابیت
آن شــدم .روزی که در معرض انتخــاب میان این
دو رشته قرار گرفتم ،در کمال تعجب اطرافیانم،
«شــطرنج» را برگزیــدم .راســتش را بخواهید آن
روزها در فوتبال خیلی جلوتر بودم و حتی مربیانم
برایم آینده درخشــانی را در این رشته پیشبینی
میکردند و همین هم باعث شــگفتی خانوادهام
شد.
وی ادامــه میدهــد :روزی که ترجیــح دادم تیم
نونهاالن تهران را در رشته شطرنج همراهی کنم،
انتخابم بر مبنای خواســت قلبیام بود و همیشه
هم بــه آن افتخار میکنــم .باور دارم شــطرنج در
زمره رشتههای ناب ورزشی است که اگر انسان به
خوبی با زیر و بم آن آشنا شود ،نمیتواند رهایش
کند .بسیاری از گمشــدههایمان را میتوانیم در
صفحه شطرنج پیدا کنیم.

•وجه مشترک حقوق و شطرنج

استاد بزرگ شــطرنج ایران ،در عرصه تحصیل،
حقوق و ســپس مدیریت را انتخاب کرده اســت،
وقتــی بــا تعجــب از ارتبــاط حقــوق بــا شــطرنج
میپرســیم ،با لبخندی پاســخ میدهــد :این دو
بحث ،وجــوه مشــترک زیــادی دارنــد ،در هر دو
تحلیــل و اســتدالل بــر مبنــای نیازهــای واقعی
صورت میگیرد .سطح دسترسی به حقیقت در
هر دو کام ً
ال نسبی است.از طرفی هر چند سطح
تفســیر در آنها از اهمیت باالیی برخوردار است
اما به هیچ وجه مطلق نیست .در شطرنج قضاوت
خیلی مهم است و معمو ًال در سطوح باال ،بازیکنان
مطرح جهان باید قاضی های خوبی باشند .درک
و قضاوت وضعیتها ،منشــأ تصمیــم گیریهای
قوی است و گاهی اوقات فقط باید تنها یک راه را
از بین صدها انتخاب متفاوت که بسیاری از آن ها
فریبنده هستند ،برگزید.البته شطرنج دقیقتر و
حساستر و حقوق عامتر و نظریتر است.

•ما همانی هستیم که میاندیشیم

خودش میگوید شــطرنج برایــش درس زندگی
بوده است و در تاکید بر این باور ،توضیح میدهد:
تالش و ایســتادگی ،برخــورداری از یک زندگی

شهر و استان در شبکههای اجتماعی

لزوم ادامه روند بازنگری بنیادین
در طرح نوسازی و به سازی بافت
پیرامونی حرم رضوی

هدفمنــد ،ارزش انتخاب ،واقعبینی ،احســاس
مســئولیت ،مهربانــی ،صبــر و خویشــتنداری،
ابتکار عمل ،زندگی اصولی ،احترام به دیگران و
حقوق آنها ،مهارت حل مسئله ،درون اندیشی،
شــناختن ارزش تجربهها ،تالش برای آشــنایی
بــا روحیــات دیگــران ،اســتفاده از ظرفیتهای
تجسم ،تخیل ،حافظه ،آنالیز ،محاسبه ،تحلیل،
اســتدالل ،قیاس و اســتنتاج مغز و ارتبــاط آن با
جهان هســتی از درسهایی اســت که شــطرنج
به من آموخــتَ .مخلص کالم ایــن که؛«ما همان
هستیم که می اندیشیم».

•شطرنج ایران؛ پویا و مستعد افتخارات
بیشتر است

حرف را با قائم مقامــی به وضعیت ایــن روزهای
شــطرنج ایــران در ســطوح جهانی میکشــانیم
کــه در پاســخ بیــان میکند :شــطرنج ایــران در
وضعیت پویا و مستعدی قرار دارد .موفقیت های
جهانی ،قــارهای و بین الملل پــی در پی ایرانیان
در ســالهای اخیــر در رده هــای مختلف ســنی
بسیار خیره کننده و تحسین برانگیز بوده است.
دنیــا ،شــطرنج ایــران را آینــدهدار میبینــد .در
سطح نوجوانان ،تیم ملی دو بار پی در پی در بین
 ١٨٨کشور عضو فدراســیون جهانی ،قهرمانی
بالمنازع جهان را کســب کرده اســت .در بزرگ
ســاالن نیز اکنون ایران بعد از چین و هند ،قطب
سوم قاره آسیاســت .عملکرد بزرگ ساالن ایران
درالمپیادجهانیسالگذشتهنیزدرحدبسیاری
از غولهای دنیا بود .شاید کمتر از پنج سال دیگر،
ایــران در رده بزرگ ســاالن جهان هــم بتواند در
بخش تیمی تبدیل به یک قطب جدی شــود و در
دایره برترین ها قرار گیرد.

•شطرنج شخصیت افراد را میسازد

او تصریح مــی کند :عنــوان یازدهمی مشــترک
در بین  ١٨٢کشور در رشــته ای که حداقل ٧٠
کشــور به صورت قــوی در آن فعالیــت میکنند،
بســیار امیدوار کننده است .در ســالهای اخیر
اســتقبال فوق العــاده ای از شــطرنج شــده و هر
چه خانواده ها بیشــتر اســتقبال کنند ،پیشرفت
این رشــته تسریع میشــود .تاثیرات سازنده این
رشــته باعث شــده که مردم ،شــطرنج را فراتر از
یــک ورزش و بــازی با انگیــزه های خــاص مانند
قهرمانی ببینند؛ چراکه شطرنج شخصیت افراد
را میسازد و کمک میکند تا انسان امور زندگی
خود را ســنجیده تــر مدیریت کنــد .ایــن تاثیر به
مراتب از قهرمانی مهمتر است.
این قهرمــان شــطرنج توصیه میکنــد :آنهایی
که عالقهمند آموختن شــطرنج هســتند ،معطل
نکنند و برای یادگیــری آن در یکی از پایگاههای
آموزشی این رشــته ثبتنام کنند ،چون تاثیر آن
بر زندگیشان قطعا شگفتانگیز خواهد بود.

# Mashhad

رضا کیانیان :نقشهای تکراری بازی نمیکنم
رضا کیانیان ،بازیگر سینما و تلویزیون در مصاحبهای با خبرگزاری میزان گفت که از انتخاب نقشهای تکراری پرهیز
ی که بازی کردهام ،تفاوتهایی داشته
میکند و افزود :همیشه سعی کردم نقشهایی را بازی کنم که با نقش های قبل 
باشد .اوایل کارم نقشهای بسیار خوب و مهمی به من پیشنهاد می شد اما چون شبیه کار قبلیام بود ،آنها را قبول
نمیکردم.وی به هشدارهای دوستانش درباره این رویکرد اشاره کرد و یادآور شد :خیلیها در آن زمان به من میگفتند
کاری که تو انجام میدهی دیوانگی است ،اما به هرحال چون دوست داشتم همیشه نقشهای متفاوتی بازی کنم،
این روند را ادامه دادم و پیش میآمد که مدتها بیکار بودم یا شاید نقشهای خیلی کوچکی را بازی می کردم که فقط
با نقش قبلیام تفاوت داشت .باالخره هم به آن آرزویی که در بازیگری داشتم رسیدم .وقتی در فیلم یا سریالی بازی
میکنم ،تماشاگر متوجه این تفاوت با کارهای قبلیام میشود و نمی تواند حدس بزند که اینبار در چه نقشی ظاهر
میشوم ،یعنی مخاطب منتظر است که ببیند اینبار در چه نقشی ظاهر میشوم و برای این هدف سالها زحمت کشیدم
و خوشحالم که به این نقطه رسیدم.وی درباره برنامههای این روزهایش نیز گفت :عادت به انجام چند کار باهم ندارم پس
در نتیجه هم اکنون فقط در سریال «شهرزاد» به ایفای نقش میپردازم ولی تئاتر «حرفهایها» را که سال گذشته بازی
کرده بودم ،آماده است که بهزودی آن را برای دومین بار احتماال در کانادا به روی صحنه خواهم برد.

هنرمندان خراسانی
نظیر؛ الله و ستاره
اسکندری ،حجت
اشرفزاده و ...در
صفحه های شخصی
خود با خانواده
قربانیان واژگونی
شآموزان
اتوبوس دان 
هرمزگانی همدردی
کردند.
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تصویری از یک ماشین عروس بامزه و به شدت رمانتیک

حرم مطهر رضوی به عنوان یک مجموعه نفیس تاریخی
در 15دی ماه  1310به شــماره  140به ثبــت آثار ملی
رســیده اســت .ایــن مجموعــه نفیــس تاریخی ،فــارغ از
هرگونه نگاه معنوی و مذهبی ،فقط و فقط با نگاه حفاظت
از یک اثــر تاریخی ،باید دارای حریمی باشــد تــا از ارزش
های تاریخی این مجموعه پاســداری کنــد .به طور کلی
این بافت به دلیل نقش و کارکرد خــود در ترویج فرهنگ
رضوی طی یک ســده اخیر ،درگیر فرایند معاصرســازی
شهری و تطابق با نیازهای روز بوده است که تا به امروز نیز
همچنان در قالب فرایندهای نوسازی و به سازی با اشکال
و نیــات گوناگون دنبال می شــود .اگــر بخواهیم نگاهی
کوتاه به ســیر رویدادهای بافت مرکزی مشهد در دوران
معاصر بیندازیم ،بی شک سرآغاز مداخالت وسیع به سال
های دهه – 50پیش از انقالب اســامی -و پاک ســازی
محدوده  30هکتاری اطراف حرم مطهر باز می گردد که
با تخریب کامل فلکه حضرتی و بافت مسکونی پیرامون آن
همراه بود .با آغاز دهه  70و دوران بازسازی پس از جنگ
تحمیلی ،به منظور جبران عقب ماندگی های دهه های
 50و  ،60گرایشی مبتنی بر کالننگری کمی نسبت به
مفهوم توسعه شــکل گرفت .بدین معنا که با تزریق پول و
ایجاد پروژه های بزرگ مقیاس ،می توان زمینه پیشرفت
را برای شهرها و به تبع آن کشــور فراهم آورد .از این رو به
پشتوانه رشد اقتصادی ناشی از فروش نفت و دریافت وام
های بین المللی ،سهم بودجه پروژههای عمرانی به طور
چشمگیری نســبت به ســایر فعالیتهای دولت افزایش
یافت .بر مبنای همیــن تفکر ،در ســال  1371به تدریج
زمزمههای تغییر و تحول در مشــهد و آن هــم در محدوده
 300هکتاری پیرامون حرم مطهر امام رضا(ع) به واسطه
معضالت پیش آمده ناشی از رشد جمعیت شهر و زائران
شکل گرفت و طرحی با عنوان «نوسازی و بازسازی بافت
پیرامون حرم مطهر» توســط شــرکت مهندســین مشاور
طاش به پیروی از نوعی الگوی عام مدرنیستی اقتدارگرا
همراه با نفی گذشــته تهیه شــد .این طرح ،بافت مرکزی
شهر را بدون ارزش کلی شهرسازی و معمارانه ارزیابی می
کرد و به دلیل فرسودگی بیش از حد و جواب گو نبودن آن
به نیازهای ســاکنان و زائران ،ویران سازی ،انهدام بافت
موجود و جایگزینی کالبدی نوین را ضروری می دانست.
این طرح ،با این پیش فرض که عرصــه بافت کام ً
ال تهی و
ترکیبی شعاعی – شطرنجی
خالی از سکنه است ،الگوی
ِ
را که هیچ انطباقی با وضع موجود نداشت ،ارائه میداد.
مشکالت موجود در مسیر تملکها و مخالفت و همراهی
نکردن شهرداری و آستان قدس ،سبب بالتکلیفی طرح
می شــود و به توقف نســبی آن میانجامد و ســرانجام در
اواخر ســال 1376مقرر می شــود که بازنگری شود.در
سال 1378طرح مذکور با رویکرد به سازی و نه بازسازی،
پی ریزی شد که منطبق بر بلوکهای وضع موجود بود و
در عین حال ،ســاختار طرح اولیه مانند شــبکه شعاعی،
حلقه مبدل و سطحبندی فضاهای گذرها و رهباغها را نیز
حفظ میکرد .این طرح مدتی بعد با انجــام تغییراتی در
ضوابط آن به منظور افزایش جاذبه برای سرمایهگذاران
در سال  1387توسط شــرکت مهندس مشاور(شرکت
طاش) بازنگری شد و با عنوان «نوسازی و به سازی بافت
پیرامون حرم مطهر امام رضا(ع)» (معروف به طرح طاش)
به تصویب رســید و تا به امروز ،مبنای اقدامات و عملیات
اجرایی در بافت پیرامــون حرم مطهر قرار گرفته اســت.
حال پس از گذشــت دو دهه از آغاز اجرای طرح مصوب،
آسیبها و تبعات منفی ناشی از این تلقی اشتباه از توسعه،
به مرور نمایان شــده و ادامــه کار را با چالــش های جدی
مواجه کرده اســت.بنابراین میتوان چنیــن اذعان کرد
در نبود نظارت ملی ،تغییرات سریع و شتابزده در بافت
پیرامون حرم مطهر رضوی از خالء قانونی سود برده و به
حرم مطهر رضوی و حریم آن آسیب رسانده است .سرعت
این تغییرات ،باعث شده اســت امکان ارتباط سازههای
نوظهور با بستر کاهش یابد و در نتیجه سازه های به وجود
آمدهتناسبیبابسترخودودرنهایتکانونمقدسموجود
در مرکز آن یعنی حرم مطهر رضوی نداشته باشد .چنان
که طرح قبلــی (طاش) که به بهانه تجدید حیات شــهری
در بافــت پیرامون حرم مطهــر رضوی مطرح شــد ،باعث
شــد آخرین رگه های حیات هــم در این محــدوده از بین
برود به نحوی که هر روز ،شــاهد خروج تعداد بیشتری از
اصیلترین و قدیمیترین مردم مشهد از این هسته اصلی
و انقالبی شهر هستیم و جریان زندگی و حیات شهری و به
ویژه اکوسیستم زیارتی که در این بافت طی قرون متمادی
شکل گرفته است ،نفسهای آخرش را میکشد .حال که
پس از ایجاد مطالبات نخبگانی گسترده برای توقف روند
تخریب و انهدام مهمترین بافت معنوی و راهبردی کشور،
شــورای عالی معماری و شهرســازی کشــور ،مصوبهای
تاریخی و مهم را گذرانــده و لغو طرح طــاش را اعالم و بر
بازنگریبنیادینطرحمبتنیبر راهبردهاییشایسته ودر
خور شأن این حریم معنوی تأکید کرده است ،باید ضمن
سپاس از این اقدام شــجاعانه و آگاهانه ،قدر این فرصت
را بهدرســتی دانســت و از تمام ظرفیتها و توان علمی و
تجربی برای تکمیل و اصالح این طرح بازنگری (که حتما
نیاز به تدقیق و تکمیل دارد) استفاده کرد و در واقع همه
باید برای نجات ایــن بافت بینظیر و راهبردی که اســیر
یک مداخله گسترده ویرانگر قیممآبانه شده است ،بسیج
شوند .همکاری و تعامل میان رشتهای در کلیه حوزههای
دانشــی به همراه ســازوکاری توانمند بــرای جمعبندی
و تصمیمســازی زیر نظر نخبگان ،متخصصــان و مدیران
دلســوز و متعهد ،می تواند امکان نجــات و احیای واقعی
بافت و کارکردهای اصیل و مــورد انتظار را فراهم آورد .و
کالم آخر ،همانگونه که امروز ،گذشته را نقد میکنیم،
آینده و آیندگان ،تصمیم و اقدام امروز ما و مدیران مان را
قضاوت خواهند کرد.

