
5 گردشگری

هشدار جامعه باستان شناسی درباره وضعیت نامناسب حفاظت آثار تاریخی
     گروه گردشگری - جامعه باستان شناسی 
دربــاره وضعیت نامناســب حفاظت از آثار 
تاریخی از جمله اتفاقات مربوط به طاق کسری 

و فروش قرآن به سرقت رفته هشدار داد.
سال هاست که میراث فرهنگی ایران چوب 
بی تدبیــری، ناکارآمدی، و سیاســت های 
غلط مدیران کم دانش، ناآزموده و سیاســت 
زده خود را می خورد و روزی نیســت که در 
گوشــه و کنار کشور شاهد مرگ و تخریب 
یک اثر باستانی نباشیم. تجربه دهه های گذشته 
نشــان داده است که با آمدورفت دولت ها نه 
تنها دردهای میــراث فرهنگی التیام نیافته، 
بلکه ســبب بی جان شــدِن امید و آرزوی 
حداقلِی کارشناسان، پژوهشگران، دلسوزان 
و دوســتداران میراث شده است. بر خالف 
انتظــار، هر کجا که میراثــی گرانبارتر دارد، 
پردرد و رنج تر است! برای نمونه کافی است 
به وضعیت استان خوزستان نظری بیفکنیم. 

آنچه امروزه در خوزستان بر مجموعه میراث 
جهانی شوش و محوطه های شاخصی چون 
چگاســفلی، جوبجی، ایوان کرخه، جندی 
شــاپور، نگارکندهای ایذه و صدها محوطه 
باستانی دیگر می گذرد، مأیوس کننده و دلهره 

آور است.
وضعیت ســایر اســتان ها هم بهتر نیست. 
محوطه میراث جهانی فیروزآباد، برم دلک، 
کاروانسرای خان خوره و صدها محوطه دیگر 

در فارس وضعیتی بغرنج و بحرانی دارند.
خبر فروش قرآن نفیس به ســرقت رفته از 
موزه پارس شیراز در حراجی های بین المللی 
و پاسخگو نبودن مدیران و مسئوالن مربوطه، 
تنها انفعال و آشفتگی این وزارتخانه و ادارت 

استانی را نشان می دهد.
متجاوزین به حدود و حریم آثار تاریخی در 
سایه تنبلی و پیگیر نبودن بخش های حقوقی، 
بیش از پیش احساس امنیت کنند. قاچاقچیان 

آثــار تاریخی در ســکوت و بــی اعتنایی 
بخش های مســئول وزارتخانــه و ادارات، 
آزادانه فعالیت می کنند و قانون را به ریشخند 
می گیرند. یگان حفاظت میراث فرهنگی از 
کمبود امکانات به شدت رنج می برد و بدون 
ابتدایی ترین ابزارها و دســت خالی به نبرد با 
قاچاقچیان مسلح و پشتوانه دار می رود. این 
نیروها در برخی استان ها بر خالف مأموریت 
سازمانی به کارهای اداری گمارده می شوند! 
در چنین شــرایطی کــه محصول مدیریت 
شایسته نیست، محوطه های باستانی بی پناه 

مانده و به یغما می روند.
به موازات شــرایط ناگــوار داخلی، میراث 
فرهنگی ایران در بیرون از مرزها نیز از هرگونه 
حمایتی بی نصیب مانده اســت. سالهاست 
کارشناسان از شرایط نامناسب حفاظتی تاق 
کسری در کشــور عراق سخن گفته اند و از 
مدیران مربوطه تنها وعده های بی سرانجام، 

شعار و مصاحبه شنیدند. به راستی آیا مسئوالن 
وزارتخانه و مدیران مربوطه، توان بهره بردن 
از ظرفیت های دیپلماسی خارجی یا امکانات 
نهادهای بین المللی و سایر سازمان های فعال 
در کشور عراق را نداشتند تا از تخریب بیشتر 
این میراث بزرگ معماری بشری جلوگیری 

کنند؟
جامعه باستان شناسان ایران بار دیگر شرایط 
نامناســب میراث فرهنگی کشور را هشدار 
می دهــد و مصرانه خواهان رســیدگی به 
چنین شرایطی از ســوی نهادهای نظارتی 
اســت. از مدیران و مســئوالن وزارتخانه و 
ادارات استانی می خواهد بدون بهانه، در برابر 
سرنوشت آثار ارزشمند تاریخی و فرهنگی 
بویژه محوطه های باستانی در خطر همچون 
چگاسفلی، جوبجی، شوش، فیروزآباد، تاق 
بســتان، ایوان مدائن و … پاســخگو بوده و 

مسئوالنه رفتار کنند.

     گروه گردشگری - ژئوپارک ارس برای جهانی شدن همچنان منتظر 
پایین آمدن تب کرونا و سفر ارزیابان یونسکوست چون سفری که قرار بود 

کارشناسان در ایران داشته باشند، به سال ۲۰۲۱ موکول شد.
بیش از ۳ سال است که اقدامات اجرایی برای تهیه پرونده ژئوپارک ارس 
انجام شــده اســت. قرار بود آذر ســال ۹۸ این پرونده به شورای جهانی 
ژئوپارک های یونسکو تحویل داده شــود و اوایل خردادماه سال ۹۹ نیز 

ارزیابان یونسکو برای بررسی وضعیت به ارس سفر کنند.
اسفند سال ۹۸ نتیجه نهایی پرونده و اعالم تأیید پرونده و موفقیت و ورود 
به مرحله ارزیابی میدانی از سوی یونسکو اعالم شد. همه اقدامات برای 
جهانی شدن پرونده ژئوپارک ارس انجام شده بود، که شیوع ویروس کرونا 

سفر ارزیابان را به تعویق انداخت.
ارزیابان یونســکو هر ۴ ســال یک بار ژئوپارک های ثبت شده را نظارت 
می کنند تا اگر خارج از معیارها رفتار شده باشد آنها را از ثبت جهانی خارج 

کنند و یا شرایط جهانی شدن آنها را مورد کارشناسی قرار دهند.
بنابراین با وجود اینکه ژئوپارک ارس موفق شده بود نظر کارشناسان برای 
ورود به مرحله ارزیابی کسب کند، اما کرونا موجب شد نه تنها این سفر به 

ایران لغو شود بلکه ارزیابی ژئوپارک های دیگر در جهان نیز معلق بماند.

در تازه ترین اقدام، شورای جهانی ژئوپارک های یونسکو به همه کشورهای 
دارای ژئوپارک اعالم کرده ارزیابی ها به ســال ۲۰۲۱ موکول خواهد شد. 

البته در صورتی که شیوع ویروس کرونا باز هم مانع سفر ارزیابان نشود.
در ایــن مدت ژئوپارک های جهان همچنــان به فعالیت های خود ادامه 
می دهند. ژئوپارک ارس نیز با ادامه فعالیت های خود، به جهانی شــدن 
نزدیک می شود تا پس از ارزیابی کارشناسان در فهرست جهانی قرار گیرد.

گروه گردشــگری - آذر ماه سال 
۹۰ بود که دانش ســنتی لنج ســازی و 
دریانــوردی با لنــج در خلیج فارس به 
تصویب سازمان جهانی یونسکو رسید 
اما پس از گذشــت ۹ سال، ۲۴ آذر ماه در 
جلسه هیئت دولت، امحای شناورهای 

چوبی و فایبرگالس تصویب شد.
در ایــن مصوبــه آمــده: هیئت 
وزیران برنامه جایگزینی شــناورهای 
سنتی تجاری )چوبی و فایبرگالس( با 
ظرفیت کمتر از ۵۰۰ تن )لنج تجاری( را 
با هدف حذف ابزار قاچاق کاال از دریا، 
انتقال فعالیت های غیررسمی به رسمی و 
تجاری، رونق فعالیت های کشتی سازی 
داخلی و خدمات تعمیر و نگهداری آنها 
و نیز افزایش ایمنی دریایی، به تصویب 

رساند.
برنامه یاد شده ناظر بر محورهایی 
نظیــر ایجاد نظام انگیزشــی در الگوی 
جایگزینی شناورهای سنتی به شناورهای 
فلــزی، الگوهای تأمیــن مالی مربوط 
به طرح یادشــده، امحای شــناورهای 
جایگزین شونده و تأمین بیمه بیکاری 
بــرای دریانوردانی اســت که در نتیجه 
اجرای این طرح شــغل خود را از دست 

می دهند.

برنامه جایگزینی شناورهای سنتی 
تجاری که ســال ها با مخالفــت افراد 
مختلف رو به رو شــده بــود این بار در 
دولت دوازدهم به تصویب رسید. آنچه 
که از مفاد این مصوبه بر می آید این است 
که شناورهای سنتی و چوبی که دانش و 
مهارت ساخت آنها در فهرست میراث 
ناملموس یونســکو به ثبت رسیده بود؛ 
باید تا ۵ ســال آینده امحا شوند. همان 
شــناورهایی که در مصوبــه به عنوان 
شناورهای ســنتی تجاری از آنها نیز به 
همراه شــناورهای فایبرگالس نام برده 

شده است.
طرح ایــن برنامه در کمیســیون 
اقتصــاد، بــه پیشــنهاد وزارت راه و 
شهرســازی در جلســه ای ارائه شد که 
یکی از غایبان آن علی اصغر مونســان 
وزیــر میراث فرهنگی بود. در حالی که 
مونسان متولی گردشگری در ایران است 
و می بایست نظرات خود را در خصوص 

این طرح ارائه می داد.
در متن تصمیم کمیسیون اقتصاد 
پس از اینکه اصالحاتی در آن اعمال شد 
در توضیح شــناور سنتی تجاری نوشته 
شده: شــناورهایی با شکل و طرح لنج 
با فرم های معمول بوم، ناکو، ســمبوک، 

جالبوت )شناور چوبی بادبانی( با جنس 
بدنه چوبی و فایبــرگالس که کاربری 
آنها در گواهینامه ثبت »باری« درج شده 

است.
بوم ایرانی که به عروس دریاها 

معروف است
اینجا یک نکته اساسی وجود دارد 
و آن هم اینکه شــناور با طرح لنج و فرم 
معمول بوم همان لنج های چوبی بادبانی 
هستند که در میان دریانوردان قدیمی به 

عروس دریا شناخته می شوند.
از طــرف دیگر در این طرح اعالم 
شد کارگروهی با مسئولیت سازمان بنادر 
و دریانوردی و با عضویت نهادهایی از 
جمله وزارت میراث فرهنگی در مدت 
یک ماه از تاریخ الزم االجرا شــدن این 
آئین نامه، برنامه جایگزینی شناورهای 
دریایی سنتی را طی ۵ سال با شناورهای 
فلزی و با حذف و تغییر کاربری آنها، به 

هیئت وزیران ارائه کند.
پس از آنکه پیش نویس این طرح 
در جلســات مختلفی به شور گذاشته 
شــد، اصالحاتی در آن صورت گرفت 
که بخشــی از ایــن اصالحات مربوط 
به کاربری گردشــگری می شد. به این 
معنی که در این طرح آمده تغییر کاربری 

شناورهای جایگزین شونده به تفریحی 
و گردشــگری، با رعایت استانداردها 
و  راه  وزارت  دســتورالعمل های  و 
شهرسازی )ســازمان بنادر( و وزارت 

میراث فرهنگی بالمانع است.
عروس دریاها طبق ضوابط سازمان 

بنادر پیر شده است!
بررسی و مطالعه دستورالعمل های 
سازمان بنادر برای شناورهای تفریحی و 
گردشگری کامالً مشخص می کند که چه 
محدودیت هایی برای این شناورها وجود 
دارد از جمله اینکه هیچکدام نباید بیشتر 
از دو مایل از مبدا فاصله داشــته باشند و 
اینکه سن شناور نباید بیشتر از ۱۵ سال 
باشد این در حالی است که به عنوان مثال 
همان بوم و یا عروس دریاها از ۳۰ سال 
پیش تا کنون ســاخته نشده اند بنابراین 
بوم های بادبانی نمی توانند در این حوزه 

تغییر کاربری دهند!
در بخــش مربوط به تســهیالتی 
که خریــداران شــناورهای جایگزین 
شــده )یعنی شــناورهای فلزی مورد 
تأیید ســازمان بنادر( داده می شــود نیز 
آمده که خریداران شــناورهای فلزی به 
ازای گواهی تغییر کاربری هر شــناور 
جایگزین شــونده )همان شناورهای 

چوبی( به تفریحی و گردشگری، مطابق 
ساز و کاری که در دستورالعمل کارگروه 
این مصوبه پیش بینی می شود، حداکثر 
می تواننــد از یک واحد درصد تخفیف 
بیشــتر در سود تســهیالت و حداکثر 
کاهش ســه واحد درصد ســهم آورده 
متقاضی تسهیالت خرید شناور جدید 

موضوع این مصوبه بهره مند شوند.
همچنین در این مصوبه که قید شده 
هیچ بار مالی برای دولت نخواهد داشت، 
صیادی برای شــناورهای مورد اشاره 

ممنوع اعالم شده است.
از آنجــا که این طرح ســال ها با 
مخالفت رو به رو بوده است، علی یقطین 
و ابوالفضل محمودی از کارشناســان 
گــروه مطالعات صنایــع دریای مرکز 
مطالعات تکنولوژی دانشــگاه صنعتی 
شریف در مقاالتی به بررسی مشکالت 
این طرح پرداخته بودند آنها در گزارش 
خــود نوشــته اند: »ویژگی های خاص 
شــناورهای چوبی باعث شده پس از 
گذشت سال های طوالنی در بسیاری از 
کشورهای جهان هنوز این شناورها مورد 

استفاده قرار گیرند.«
اما آیا واقعاً نمی شد لنج های چوبی 
و نه آنها که فایبرگالس بودند را در مقابل 

فرسودگی و آتش سوزی ایمن کرد و از 
آنها برای تفریحات گردشگری دریایی، 
رســتوران های دریایــی، اقامتگاه های 
دریایی و… بهره برد؟ آیا لزومی به امحای 
همه آنها بود یا فقط تعدادی از لنج ها که 

نمی توانستند به این چرخه برگردند؟
چطور اقدامات پاسدارانه ایران درباره 

لنج سازی تاییدیه گرفت؟
بررســی این طرح باز هم نشــان 
می دهد که نه تنها طرح امحای شناورهای 
چوبی، فرهنگ دریانوردی و لنج سازی، 
مردمان ساحل نشین ایران را از بین می برد 
بلکه پرونده لنج سازی خلیج فارس را که 

ســال ۲۰۱۱ به عنوان »میراث در خطر و 
نیازمند پاسداری فوری« به ثبت رسیده 
بود باز هم با چالش مواجه خواهد کرد. 
چون باید هر ساله، شیوه مدیریت سازمان 
یافته ای در ارتباط با این پرونده به سازمان 

یونسکو ارائه شود.
تصویب چنین طرحی از ســوی 
دولــت همزمان با اجالس ۲۰۲۰ کمیته 
جهانــی میراث ناملموس یونســکو و 
ارسال گزارش اقدامات پاسدارانه ایران 
در خصوص پرونده لنج سازی شد گویا 
الزم است وزارت میراث فرهنگی درباره 
اقدامات پاسدارانه خود و گزارشی که به 

یونسکو ارسال کرده و توانسته تاییدیه 
آنهــا را بگیرد با وجود چنین مصوبه ای 

توضیح دهد!
همچنین الزم اســت علی اصغر 
مونسان وزیر میراث فرهنگی که درصدد 
تهیه گزارشــی از عملکرد خود در پایان 
دولت دوازدهم اســت؛ به عنوان متولی 
گردشــگری ایران درباره اســتفاده از 
ظرفیت گردشگری دریایی، رفع موانع 
موجود و موافقــت با تصویب امحای 
بخش مهمی از لنج های سنتی که از آنها 
در پرونده لنج ســازی یونسکو نام برده 

شده؛ پاسخگو شود.

زنگ خطر بی توجهی به میراث ناملموس یونسکو

    درحالی که »دانش سنتی لنج سازی و دریانوردی با لنج در خلیج فارس« به نام ایران در سازمان یونسکو به ثبت رسیده؛ 
به تازگی هیئت دولت مصوبه امحای شناورهای سنتی چوبی را تصویب کرده است!

از جایگاه خزانه مرموز تا نقطه ای که مرگتان در آن حتمی است!

عجیب ترین جزایر جهان
گروه گردشــگری - در اینجا لیستی از 
جزایــری را خواهید دید که به گونه ای، 
غیر معمول و یا برجســته هستند. طبقه 
بندی آن ها از شماره یک تا شماره ده نیز 
دلیل خاصی ندارد. هر کدام از این جزایر 
به شــیوه خود منحصر به فرد هستند و 

نمی توان آن ها را رتبه بندی کرد.
»Ni’ihau« نیهاو

یکی از جزایر هشت گانه ایالت هاوایی 
آمریکا در اقیانوس آرام است که بر خالف 
هفت جزیره دیگر، ورود هرکسی به آن 
ممنوع اســت و در واقع این جزیره یک 
ملک شخصی است. »الیزابت سینکلر« 
این جزیره را در ســال ۱۸۶۴ خریداری 
کرده بود. از آنجایی که کسی حق ورود 
به آن را ندارد، به این مکان جزیره ممنوعه 
گفته می شــود. البته در سال های اخیر 
توریســت هایی به صورت محدود از 
این مکان بازدید کرده اند. در سال ۲۰۰۹ 
گزارش داده شد که این جزیره ۱۳۰ نفر 

جمعت دارد.
»Attu Island« جزیره آتو

ایــن جزیره در بین جزایــر زنجیره ای 
آلیوتی در آالسکا قرار دارد. این مکان که 
غربی ترین جزیره، دربین جزیار آلیوتی 
اســت، در واقع در نیم کره شرقی زمین 
واقع شده اســت. جمعیت این جزیره 
برای مدتی ۲۰ نفر بود و از سال ۲۰۱۰ تا 
کنون جمعیت این مکان به صفر رسیده 

است.
جزیره مونوریکی

»Monuriki Island« 
مونوریکی، جزیــره ای کوچک و غیر 
مسکونی است که در جمهوری جزایر 
فیجی قــرار دارد. این جزیره از جنبه و 
دلیــل خاصی برای ذکر شــدن در این 
لیست ندارد، اما زمانی مورد توجه ما قرار 
می گیرد که می فهمیم که فیلم سینمایی 
»دورافتاده« تام هنکس در سال ۲۰۰۰ در 
این جزیره فیلمبرداری شده است. این 
فیلم در مــورد مردی بود که بعد از یک 
سانحه هوایی برای ۴ سال در یک جزیره 
گرفتار می شود. در فیلم این جزیره کامال 
دور افتاده به تصویر کشیده می شود، اما 
در واقعیــت در نزدیکی این مکان، چند 
جزیره دیگر وجود دارند که مســکونی 
هستند. جزیره مونوریکی به دلیل آنکه 
لوکشین فیلم »دور افتاده« بوده مورد توجه 

توریست ها قرار گرفته است.
»Navassa Island« جزیره ناواسا

جزیره ناواسا که خالی از سکنه است در 
دریای کارائیب قرار دارد. صخره های پر 
فراز و نشــیب دور تا دور این جزیره را 
احاطه کرده اند و به همین دلیل رفتن به 
این مکان با قایق غیرممکن است. برای 
ورودر به مکان باید از دولت ایالت متجده 
اجازه گرفت که به ندرت به آن موافقت 

می شود.

»Spitsbergen« اسپیتس برگن
بزرگ ترین جزیــره در مجمع الجزایر 
ســوالبارد است و جزو کشــور نروژ 
محسوب می شــود. اسپیتس برگن تنها 
جزیره در این مجمع الجزایر اســت که 
ساکنان دائمی دارد. در این جزیره خزانه 
جهانی بذر ســوالبارد نیز قرار دارد که بر 
اهمیت آن افزوده اســت. در این خزانه 
انواع مختلفی از دانه گیاهان ذخیره شده 
که از هر گونه فاجعه در مقیاس های عظیم 

محافظت شوند.
جزیره مرجانی پالمیرا
»Palmyra Atoll« 

جزیره پالمیرا در واقع مجموعه ای از جزایر 
کوچک اســت و بین هاوایی و ساموا در 
اقیانوس آرام قرار دارد. بزرگترین جزیره 
این منطقه به نام جزیره کوپر، خصوصی 
است و توسط یک سازمان محیط زیستی 
اداره می شود. باقی این جزیره متعلق به 
دولت آمریکاست و اداره آن به »خدمات 
حیات وحش« سپرده شــده است. در 
سال ۱۹۷۴ در این منطقه دو قتل صورت 

گرفت.
»Howland Island« جزیره هاولند

این جزیره نیز در اقیانوس آرام قرار دارد 
و فقط ۵۵۰ مایل با اکوادور فاصله دارد. 
مثل دیگر جزایر کوچک در اقیانوس آرام 
ایاالت متحد مدعی مالکیت این منطقه 
اســت. بعد از بمبــاران و حمله به پرل 

هاربــر در جنگ جهانی دوم این جزیره 
نیز توسط ژاپنی ها بمب باران شد. هاولند 
بیشتر به  دلیل ناپدید شدن آملیا ایرهارت 
خلبــان زن آمریکایــی در نزدیکی این 

جزیره شناخته شده است.
»Bouvet Island« جزیره بووه

بووه دورافتاده تریــن نقطه و جزیره در 
جهان اســت و زیر مدار قطب جنوب 
است. این منطقه هیچگاه مسکونی نبوده 
به نظر می رســد در آینــده نیز هیچگاه 
مسکونی نباشد. بیشــتر این جزیره به 
وسیله یخ پوشانده شده و اطراف آن نیز 
صخره های عظیمی قرار دارند که رفتن به 

آنجا با قایق را سخت می کند.
 North« جزیره سنتینل شمالی

»Sentinel Island
سنتینل، جزیره ای به وسعت ۷۲ کیلومتر 
مربع از جزایر آندامان و نیکوبار در خلیج 
بنگال می باشد. این جزیره به طور کامل 
توسط جنگل ها پوشانده شده و عجیبی 
این جزیره از ان جهت است که مردمانی 
در آن حضور دارند که از هر گونه ارتباط 
با مردمان دیگر دوری می کنند. چندین بار 
گروه های اکتشافی که قصد رفتن به این 
مکان را داشته اند توسط بومی ها با نیزه 
و تیر قرار مورد حمله قرار می گرفتند. در 
ژانویه ۲۰۰۶ دو ماهیگیر که قایق آن ها به 
جزیره نزدیک شده بود توسط سنتینلی ها 

کشته شدند.

لنج های چوبی را احیا کنید!
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