
5 گردشگری

پانزدهمین جشنواره خلیج فارس کلید خورد

گروه گردشــگری - مصوبه 
برنامه جایگزینی شناورهای دریایی 
سنتی با ظرفیت کمتر از ۵۰۰ تن با لنج 
تجاری از منظر گردشگری و میراث 
فرهنگی مورد بررســی کارشناسان 
مرکــز پژوهش های مجلــس قرار 
گرفت آنهــا در این گــزارش چند 

راهکار و پیشنهاد نیز ارائه کردند.
در گزارش مرکــز پژوهش ها 
آمــده اســت: مهارت های ســنتی 
ســاخت و دریانوردی با لنج سنتی 
در خلیج فارس به عنوان هشــتمین 
اثــر ناملموس ایران در ســال ۱۳۹۰ 
ثبت جهانی شد. این اثر از آن جهت 
که ســابقه چندین هزارساله ساخت 
و اســتفاده از لنج در سواحل جنوبی 
ایران را جهانی کرده است و علیرغم 
مخالفت هــای برخی کشــورهای 
همســایه با ذکر عبارت خلیج فارس 
و ثبت در فهرســت »عناصر نیازمند 
پاســداری فــوری یونســکو« قرار 
گرفتــه، دارای ارزش راهبــردی و 

سیاسی است.
هرچند قــرار گرفتــن این اثر 
در فهرســت جهانی یونسکو دارای 
ارزش اســت و حمایــت از این اثر 
را الــزام آور می کنــد، اما جنبه های 
چندبعدی بومی مربوط به آن دارای 
ارزشــهای نهفته بسیاری است، زیرا 
حفاظت و نگهداشــت مهارت های 
ســنتی ســاخت تا نگهداشت این 
لنج ها مقوله ای فرهنگی _اقتصادی 
اســت که هم به بقای فرهنگ بومی 
ایران با قدمت دوره افشــاریان منجر 
می شــود و هم اقتصاد مشاغل پایه و 
پیرو وابسته به این لنج ها را حفاظت 

می کند. 
متأسفانه در انتهای سال ۱۳۹۹ 
دولــت اقدام به تصویــب برنامه ای 
کرده کــه زمینــه جایگزینی بخش 
زیادی از این لنج های زنده میراثی را 
فراهم آورده است. این اقدام به گفته 
مســئوالن با پس زمینه ذهنی دولت 
برای مقابله با قاچاق و مسائل مرتبط 
با ساخت و نگهداری لنج ها صورت 
گرفته اســت، درحالی که با اسقاط 
لنج های مذکور و ناتوانی بخشــی از 
جامعه محلی در تهیه لنج های جدید، 
هم مشــکالت اقتصادی آن بخش از 
جامعه تشــدید می شود و هم مسیر 

قاچاق هموار خواهد شد. 
ضمنــاً موضــوع هزینه هــای 
ســاخت و نگهــداری از لنج هــای 
فوق بیشــتر از آنکه به بخش دولتی 
مرتبط باشد، وابسته به جامعه محلی 
و مصرف کنندگان این لنج هاســت. 

اســقاط این لنج ها از هــر زاویه که 
مورد بررسی قرار گرفته باشد، بدون 
شک از منظر میراثی و سیاسی دارای 

اشکال است.
عــالوه بر این، طبــق آمارهای 
موجــود کــه در ادامه به آن اشــاره 
می شود، بخش عمدهای از لنج ها از 
کارایی الزم برخوردارند. برای آنکه 
مالحظات دولت در حوزه ممانعت 
از قاچاق نیز برآورده شــود، می توان 
بــا تمهیداتی لنج ها را به وســایلی 
مجهــز نمود که امکان انجام کارهای 

غیرقانونی را به حداقل رساند.
وضعیت موجود

قدیمی تریــن کارگاه های لنج 

ســازی جنوب کشور در بنادر کنگ 
و الفــت بوده اســت، هرچند مراکز 
دیگری مثل جزیره قشــم، کولغان، 
بند درگهان، رمچاه، ســوزا، دوالب، 
گــوران و پــی پشــت نیــز دارای 
کارگاه های مشــابهی هستند. دانش 
ســنتی مرتبط با لنج، عالوه بر اینکه 
مهارت ها و اصطالحات دریانوردی 
و ناوبــری و پیش بینی وضعیت آب 
و هوا که به دریانوردی بسیار نزدیک 
اســت و خود مهارت های ســاخت 
کشــتی چوبــی، ادبیات شــفاهی، 
هنرهای نمایشی و فستیوال ها را نیز 

شامل می شود. 
دانش ســنتی دریانوردی لنج به 
صورت ســنتی از پدر به پسر منتقل 
می شــود، بنابرایــن ماهیتی ضمنی 
دارد. در بخش دیگری از این گزارش 
آمــده: پیرو آمارهای ارائه شــده از 
طرف دفاتر ثبت کشــتی های استان 

خوزستان و شیالت آبادان، درنتیجه 
اقدامــات انجام شــده، بیش از ۷۰ 
درصد این لنج ها قابل استفاده هستند 
و تنها کمتر از ۱۰ درصد آنها غیرقابل 
استفاده اســت. بنابراین بالاستفاده 
نبودن این لنج ها از دید آمار، تصمیم 
گیری در مورد بــه کارگیری آنها به 
مردم محلی واگذار می شود نه دولت.
هیئت وزیران در جلســه اسفند 
ماه ســال ۹۹ اقدام به مصوب کردن 
برنامه جایگزینی شناورهای دریایی 
ســنتی با ظرفیت کمتر از ۵۰۰ تن با 
لنج تجاری کرد که در آن ساماندهی 
شناورهای سنتی و ترغیب دارندگان 
شــناورهای جایگزین بــا کاربری 

تجاری، مد نظر اســت. درحالی که 
در ابتدای مصوبه، وزارتخانه میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
به عنوان یکی از پیشــنهاددهندگان 
عنوان شــد، اما پس از تصویب آن، 
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی و رئیس ایکوم ایران در 
نامه هایی درخواست تغییر و اصالح 
این مصوبه را داشتند و نشست هایی 
نیز با سازمان بنادر برگزار شد، ولیکن 
در ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ این مصوبه 
با تغییراتی در مفاد مربوط به ســود 
بازرگانی از کاالهای ملوانی ناشی از 
اجرای تصویــب نامه، به قوت خود 

باقی ماند. 
این موضوع نشــان دهنده این 
اســت که در تصویــب این مصوبه 
اولویت بــه جنبه های اقتصادی داده 
شــده و مباحث میراثی و فرهنگی_ 
سیاسی مربوط به خلیج فارس مورد 

غفلت قرار گرفته اســت. یونســکو 
کنوانســیون پاســداری از میــراث 
فرهنگی ناملموس را در سال ۲۰۰۳ 
تصویب کرد و جمهوری اســالمی 
ایــران در ســال ۱۳۸۴ قانون الحاق 
بــه آن را مصوب مجلس شــورای 
اسالمی کرد. هدف این کنوانسیون، 
پاســداری، تضمین احترام، ارتقای 
آگاهی و تــدارک همکاری و کمک 
بیــن المللی حول میــراث فرهنگی 

ناملموس است. 
جمهوری اسالمی ایران در سال 
۲۰۱۱ با ثبت جهانی لنج سازی خلیج 
فارس در فهرســت عناصر نیازمند 
پاســداری فوری یونسکو، در خطر 

جدی قرار داشــتن پرونده مذکور را 
اطالع رســانی کرده و متعهد به ارائه 
گزارش هایی دربــاره رفع خطرات 
مربوطه شد. ظرافت اقدام جمهوری 
اســالمی ایران در ثبت اثر این بود که 
علیرغم مخالفت برخی کشــورهای 
همســایه، پرونده با نام خلیج فارس 
ثبت جهانی شــد و این سندی است 
جهانی در تکذیب اســم های جعلی 
حــول آن. بنابراین ثبت و حفظ این 
پرونده در شــرایطی که شرارت های 
بیــن المللی در موضــوع نام خلیج 
فارس همچنــان وجود دارد، الزم و 

راهبردی است. 
از زاویه ای دیگر، کشــورهای 
حاشــیه خلیج فارس کــه مخالفت 
علنــی خــود را با ثبت ایــن میراث 
ناملمــوس ایران اعــالم کردند، در 
مورد فروش لنج های فایبرگالس به 
ایــران آمادگی کامل دارند. ولی نکته 

تأمل برانگیزتر، آن اســت که همان 
کشــورها در مــورد خرید و احیای 
لنج های ســنتی ایــران عالقه مندی 

بیشتری از خود نشان می دهند. 
این موضوع می تواند دارای دو 
بعد باشد، یکی استفاده از این لنج ها 
برای گردشگری دریایی کشورهای 
حاشیه خلیج فارس و دیگری جمع 
آوری و نابودسازی لنج های موجود 
ثبت جهانی شده خلیج فارس ایران.

پیشنهادها
تصمیم دولت در مورد لنج های 
مورد بحث به نظر غیرکارشناســی 
و مخاطــره برانگیز اســت و انتظار 
می رود با لغو مصوبه فوق، اقدامات 
حمایتی و حفاظتی الزم را با تکیه بر 
خودکفایی کسب و کارهای مربوطه 

فراهم سازد. 
زیــرا در کنار بــی توجهی به 
اهمیت میراث ناملموســی که ثبت 
جهانی شده است، موضوع فرهنگ 
و معیشــت خانوارهای بســیاری 
را تحــت تأثیر قرار داده اســت. اگر 
هــدف از این مصوبه، بهینه ســازی 
کســب و کارهای مربوطه، مقابله با 
قاچاق کاال و کمک رسانی به جامعه 
محلی اســت، بهترین کار استفاده از 

تجهیزاتی اســت کــه در این لنج ها 
وجود دارد، تا امکان سوءاســتفاده 
بــه حداقــل کاهش یابــد؛ بنابراین 

پیشنهادهای زیر قابل طرح است:
در ابتدایی تریــن و فوری ترین 
اقدام، الزم اســت که مصوبه مذکور 
بر اســاس ضوابط فنــی و فرهنگی 
اصــالح شــود تا دانش ســاخت و 
چرخــه فعالیت های مرتبط با آن، که 
در یونســکو ثبت جهانی شده است، 
به مخاطره نیفتنــد. در متن مصوبه، 
جهت جایگزینی شناورهای سنتی و 
حل مشکل اشتغال ملوانان به واسطه 
این جایگزینی، بودجه مشــخصی 
پیش بینی نشــده اســت. لذا برنامه 
مذکور فاقد پیشنهاد بودجه ای است 
که الزم است در اقدام اصالحی آتی 
مورد توجه قرار گیرد. لنج های قابل 
اســتفاده ملزم به تجهیز سامانه های 
نظارتی شــوند. لذا نظارت پذیری 
فعالیت هــای این لنج ها و مســئله 
قاچــاق کــه یکی از دالیــل اصلی 
تصویب این مصوبه است، قابل رفع 

خواهد بود. 
بنابرایــن مالکین ایــن لنج ها 
در فعالیت هــای قبلــی یــا فعالیتی 
گردشــگری بــا اختیار خــود باقی 
خواهند ماند. از آن جهت که مســئله 
قاچاق به سوءاستفاده از معافیت های 
ملوانی و ته لنجی هم مرتبط اســت، 
بایــد زمینه هــای سوءاســتفاده از 

معافیت هــا و یا حــذف تدریجی 
آنها در دســتور کار قرار گیرد 

و مشوق های جایگزین 

در این مورد تدوین شود. 
تعریــف  استانداردســازی، 
مؤلفه های الزم برای ایمن ســازی و 
نظارت بر حسن انجام این موارد باید 
توسط ســازمان بنادر و دریانوردی 
صورت گیرد. بنابراین مسئله ایمنی 
و خطرات مربوط به آن از این طریق 

قابل کنترل و برطرف سازی است.
کلیه لنج های خلیــج فارس با 
همکاری مالکیــن آنها و بدون هیچ 
تأثیــر در مالکیت آنها در فهرســت 
آثــار ملــی ثبت شــوند و خدمات 
کارشناسی، فنی و علمی برای مرمت 
و حفاظــت از این آثــار به صورت 

رایگان خواهد بود.
در صورتــی که در اساســنامه 
جدید صندوق توسعه صنایع دستی 
و فرش دستباف و احیا و بهره برداری 
از اماکــن تاریخی و فرهنگی، حیطه 
اختیــار این صنــدوق از احیا و بهره 
برداری از اماکن و بناها به احیا و بهره 
بــرداری از اموال منقول و غیرمنقول 
میراثی و واجد ارزش فرهنگی تغییر 
کنــد، این صندوق ظرفیت های الزم 
برای حفاظت، حمایت و پاســداری 
لنج های خلیج فارس را دارا خواهد 
بــود. برای بهــره بــرداری بهینه از 
لنج های خارج از دســترس و فاقد 
کارکرد، وزارت میــراث فرهنگی، 

گردشــگری و صنایــع دســتی با 
همکاری وزارت راه و شهرســازی 
مکلف شــود موزه میراث ناملموس 
لنج های خلیج فارس را تأســیس و 
توسعه دهد و زمینه کسب و نمایش 
دانش ضمنــی و عینی مرتبط با این 

میراث ناملموس را فراهم کند.
این موزه محلی برای مشــاهده 
ایســتا و پویــای موضوعات مرتبط 
بــا لنج های خلیج فــارس را فراهم 
خواهــد کرد. بنابرایــن کارگاه های 
ســاخت و ســاز و احیــای لنج در 
این موزه بــه صورت عملیاتی فعال 
خواهد شد تا بازدیدکنندگان امکان 
مشــارکت و مشــاهده رویدادها و 

آئین های مربوطه باشند. 
برای فعــال ســازی ظرفیت 
لنج هــای قابل اســتفاده و ســالم، 
از همــکاری بیــن وزارت راه و 
شهرســازی و وزارتخانــه میراث 
فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع 
دستی نقشــه توســعه گردشگری 
دریایی مناسب برای این لنج ها تهیه 
شــود و تورهای ترکیبی گردشگری 
برای لنج های ثبت ملی شده، طراحی 
و اجــرا شــود. بنابراین تمامی پیش 
نیازهــای قانونی، امنیتــی، ایمنی و 
اجرایــی الزم برای فعالیت لنج ها در 
کاربری گردشگری باید تهیه و آماده 

اجرا شود.
ثبت نام لنج های قابل استفاده و 
ســالم در این تورها با اختیار مالکین 
آنهــا و تنها در صورت دریافت 
گواهی ثبــت ملی صورت 

خواهد گرفت.
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از آن جهت که مسئله قاچاق به سوءاستفاده از معافیت های ملوانی و ته لنجی هم مرتبط است، 
باید زمینه های سوءاستفاده از معافیت ها و یا حذف تدریجی آنها در دستور کار قرار گیرد و 
مشوق های جایگزین در این مورد تدوین شود. استانداردسازی، تعریف مؤلفه های الزم برای 
ایمن سازی و نظارت بر حسن انجام این موارد باید توسط سازمان بنادر و دریانوردی صورت 
گیرد. بنابراین مسئله ایمنی و خطرات مربوط به آن از این طریق قابل کنترل و برطرف سازی است.

برپایی نخستین دوره آموزشی»مدیریت تاسیسات 
گردشگری« در جهاد دانشگاهی هرمزگان

سرپرست معاونت فناوری مراکز رشد واحد های فناوری جهاددانشگاهی خبر داد:

گروه گردشگری - سرپرست 
معاونت فناوری مراکز رشد واحد های 
فناوری جهاددانشگاهی از برگزاری 
نخســتین دوره آموزشی »مدیریت 
گردشگری«توســط  تاسیســات 
موسسه گردشگری جهاد دانشگاهی 
هرمــزگان بــا همــکاری معاونت 
گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی استان در 
جهاد دانشــگاهی خبــر داد. صدیقه 
مظفــر، اظهــار کرد: دســتورالعمل 
اجرایی راه انــدازی دوره کوتاه مدت 
»مدیریــت عمومــی تاسیســات 
گردشــگری« از ســوی ریاســت 
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری به ادارات کل ۳۱ استان 
کشــورابالغ شد. براســاس دستور 
العمل سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشــگری گذراندن دوره 
»مدیریت تاسیســات گردشگری« 
بــرای متقاضیــان دریافــت کارت 

مدیریت انواع تاسیسات گردشگری 
و عالقه مندان الزامی است.

سرپرســت معاونــت فناوری 
مراکــز رشــد واحد هــای فناوری 
موسســه  گفت:  جهاددانشــگاهی 
دانشــگاهی  جهــاد  گردشــگری 
هرمزگان به عنــوان یک نهاد علمی 
بــا بهره گیــری  از اســاتید مجرب 
دانشــگاهی بــا ســوابق کاری باال 
دوره آموزشــی»مدیریت تاسیسات 
مظفر  برگزارمی کند.  گردشگری«را 
در تشــریح ســرفصل های دروس 
دوره آموزشی کوتاه مدت »مدیریت 
عمومی تاسیســات گردشــگری« 
" اظهــار کرد: »آشــنایی با پذیرش 
میهمانان و مســافران«، «آشــنایی 
با مهــارت تشــریفات و پذیرایی«، 
»آشنایی با قوانین و ضوابط تاسیسات 
گردشگری« و نیز » آشنایی با فن بیان 
و بازاریابی« از سرفصل های آموزشی 
این دوره اســت. این مقام مسئول در 
تشــریح جامــع هــدف »مدیریت 
تاسیسات گردشگری« ، بیان کرد: این 
دوره بــرای » هتل ها و مهمانپذیر«، 
»مراکز اقامتی خودپذیرایی شــامل 
هتــل آپارتمان«، »زایرســرا و خانه 

مسافر«، »اقامتگاه های بوم گردی و 
اقامتگاه های سنتی«، »مراکز تفریحی 
و ســرگرمی گردشگری«، »مجتمع 
هــا، اردوگاه هــا و محوطــه های 
گردشــگری«، »مراکز گردشگری 
سالمت از قبیل مجتمع های سالمت 
تندرســتی و آب درمانی«،»هتــل 
بیمارســتان«، »محیط ها و پارکهای 
طبیعتگردی و گردشــگری روستایی 
و عشــایری«، »مراکز گردشــگری 
ســاحلی و دریایی«،»واحدهــای 
غذاخــوری  انــواع  و  پذیرایــی 
هــای منفــرد بین راهــی موجود«، 
»تأسیســات اقامتی و پذیرایی واقع 
در مجتمــع های خدمات رفاهی بین 
راهی«،»واحدهای پذیرایی واقع در 
پایانه )ترمینال( فرودگاه ها«،» پایانه 
های مسافربری زمینی برون شهری«، 
»دریایی و ریلی، واحدهای پذیرایی 
واقع در پایانه های مســافری مرزی 
کشــور«، »سفره خانه های سنتی«، 
»مناطــق نمونــه گردشــگری«،» 
دهکده های ســالمت«و نیز»دفاتر 
یا شــرکت های خدمات مســافرتی 
و جهانگردی« در  نظر گرفته شــده 
است.  سرپرســت معاونت فناوری 

مراکــز رشــد واحد هــای فناوری 
جهاددانشــگاهی تصریــح کرد: به 
عالقه منــدان و فراگیران که موفق به 
طی این دوره شوند، گواهی نامه معتبر 
زیــر نظر وزارت میــراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی کل کشور 
اعطا می شــود. مظفردر پایان گفت: 
متقاضیان می توانند جهت مشــاوره 
بیشــتر و شــرکت در دوره  با شماره 
۳۳6۸۴۴۰۹و ۰۹۳۷۸۳۴۵۷۸6تماس 
https://  بگیرند یا به پیج اینستاگرام
www.instagram.com/p/
CT4sC3YIT6S/?utm_
مراجعه   medium=copy_link
و اقدام الزم را انجام دهند. نخســتین  
دوره »مدیریت عمومی تاسیســات 
گردشــگری« با هدف تربیت نیروی 
انســانی متخصص بــرای مدیریت 
انواع مختلف تاسیسات گردشگری 
توســط موسسه گردشــگری جهاد 
دانشــگاهی هرمزگان بــا همکاری 
معاونت گردشگری اداره کل میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
اســتان به صورت آنالین و از طریق 
ســامانه امجد  در جهاد دانشــگاهی 

استان برگزار می شود.

گروه گردشگری - پانزدهمین 
جشــنواره ملی خلیج فارس با تجلیل 
از مفاخر خلیج فارس در اردیبهشــت 

۱۴۰۱ برگزار می شود.
رحیــم یعقــوب زاده ـ مدیــر 
مرکز گردشــگری علمــیـ  فرهنگی 
دانشــجویان ایرانـ  با اعالم این خبر 
گفــت: پانزدهمین دوره بــا برپایی 
رویدادهــای مرتبط با ایــن حوزه از 
جمله همایش علمی و نشســت های 
تخصصی، مراســم تجلیل از نامداران 
برپایــی  خلیج فــارس،  مفاخــر  و 
نمایشگاه های کتاب، اسناد و نقشه های 
خلیج فــارس، فراخــوان ایده هــای 

برتــر با موضوع خلیج فــارس و ده ها 
رویداد مرتبط دیگر در ســطح کشور 
برگزار می شــود. او با اشاره به این که 
خلیج فارس از دیرباز در ابعاد گوناگون 
به عنوان مزیت و اولویت در سطح ملی، 
منطقــه ای و نیز بین المللی مطرح بوده 
اســت، اظهار کرد: ایــن آبراهه برای 
ایرانیان به مثابه داشته تاریخی و هویتی 
اســت، از این رو شایسته است در کنار 
تجزیه  و تحلیل مزیت های خلیج فارس 
در مجامع علمــی، اقدامات متعددی 
برای پاسداشت نام خلیج فارس انجام 
شود. یعقوب زاده بیان کرد: باتوجه به 
مسائل روز خلیج فارس و حساسیت 

بیــش از پیش این منطقــه، دبیرخانه 
جشنواره سعی خواهد کرد با همکاری 
مختلف  پژوهشــگران حوزه هــای 
مطالعات خلیج فــارس نظیر تاریخ و 
فرهنگ، انرژی، محیط زیســت، علوم 
سیاســی و اجتماعی، گردشگری و ... 
به شــیوه مســتند به مقابله با تحریف 
نــام تاریخــی خلیج فــارس بپردازد 
و مزیت هــای بی شــمار اقتصادی، 
فرهنگــی، تجــاری، گردشــگری و 

راهبردی خلیج فارس را معرفی کند.
او افــزود: رویدادهــای ایــن 
جشــنواره توســط مرکز گردشگری 
علمــیـ  فرهنگی دانشــجویان ایران 

بــا همــکاری برخــی از واحدهای 
جهاددانشگاهی از اواخر مهرماه سال 
۱۴۰۰ آغــاز و اختتامیه آن همزمان با 
روز ملی خلیج فارس در اردیبهشت ماه 

۱۴۰۱ برگزار خواهد شد.
علمــی  گردشــگری  مرکــز 
– فرهنگــی دانشــجویان از ســال 
۱۳۸۴ تعــداد ۱۴ دوره همایــش ملی 
خلیج فارس را در پیوند با پاسداشت نام 
خلیج فارس و بیان مزیت های تاریخی، 
راهبردی، سیاســی، گردشــگری و 
اقتصادی خلیج فارس در اســتان های 
حاشیه خلیج فارس و همچنین تهران 

برگزار کرده است.

کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس در بررسی پیرامون مصوبه جایگزینی شناورهای سنتی پیشنهاد کردند در فوری ترین اقدام، 
مصوبه مذکور بر اساس ضوابط فنی و فرهنگی اصالح شود.

پیرامون مصوبه جایگزینی لنج های سنتی با شناورهای تجاری؛

پیشنهاد مرکز پژوهش های مجلس درباره 
امحای لنج های سنتی؛اصالح مصوبه

برای تهیه ظروف سفالی دست ساز میتوانید 
به صفحه اینستاگرام مراجعه کنید
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