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گروه گردشــگری - تفاهم نامه 
همکاری بیــن وزارت میراث فرهنگی 
و ســازمان اوقــاف و امور خیریه امضا 
شــد. تخریب ها و تعرض هــا در بناها 
و گورســتان های تاریخــی تحت نظر 
اوقــاف از چالش برانگیزترین اتفاقات 
میراث فرهنگی اســت. وزارت میراث 
همچنیــن در تعطیالت نوروز برای در 
اختیار گرفتن امکانات اقامتی اوقاف به 
ویژه در امامزادها تمایل نشان داده بود.
روابط عمومی وزارت میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دستی اعالم کرد 
که این تفاهم نامه بیشــتر در راســتای 
همکاری برای پیشبرد اهداف و استفاده 
بهینه از ظرفیت های موجود مشــترک 
به منظور حفظ و معرفی میراث فرهنگی 
و فرهنگ غنی اســالمی، شــناخت و 
بهره گیــری از ظرفیت های طرفین در 
تولید دانش و ایجاد اشــتغال مبتنی بر 
مأموریت های مشــترک، همکاری در 
شــناخت و ترویج ظرفیت ها و مزایای 

اقتصادی و اجتماعِی فرهنگ غنی وقف 
در کشــور، بهره گیری از ظرفیت های 
طرفین برای شــناخت، ثبت، حفاظت، 
صیانت، مرمت، ســاماندهی و معرفی 
تمام آثار تاریخــی منقول و غیرمنقول 
فرهنگیـ   تاریخــی و طبیعی موقوفه، 
عام المنفعه و میراث معنوی کشــور در 
چارچوب قوانین و ضوابط ملی حفاظت 
از میراث فرهنگی و طبیعی، همکاری در 
ایجاد و توسعه موزه ها و نمایشگاه های 
جنبی مبتنی بر آثار و موضوعات تاریخی 
و فرهنگی ملموس و ناملموس تحت 
تولیت ســازمان اوقاف، بهره گیری از 
ظرفیت های طرفین در توســعه انواع 
گردشگری مبتنی بر میراث ملموس و 
ناملموس تحت تولیت سازمان، توسعه 
و ترویج صنایع دستی و بومی و هنرهای 
ســنتی و آیینی در تمام مناطق کشــور 
به امضای ســید عــزت اهلل ضرغامی و 
حجت االسالم ســیدمهدی خاموشی 

رسیده است. 

رییس سازمان اوقاف و امور خیریه 
در آیین امضای این تفاهم نامه گفت: از 
پیگیری های مهنــدس ضرغامی برای 
امضای این تفاهم نامه تشــکر می کنم، 
تالقی فعالیت های ســازمان اوقاف و 
امور خیریــه و وزارت میراث فرهنگی 
باید در چند جا مدیریت شود. بسیاری 
از بقاع متبرکه جنبه میراث فرهنگی دارد. 
در درجــه اول می توانیم به قریب 
به ۲هزار بقعه رســیدگی کنیم و بعد تا 
۸۷۰۰ مورد پیش برویــم. او بیان کرد: 
مردم عالقه قلبی به بقاع متبرکه دارند. این 
حوزه تاثیرگذار است و باید مطالبه کنیم. 
در کاروانسراها و قبرستان های تاریخی 
تالقی فعالیت با وزارت میراث فرهنگی 
داریم که برای مرمت آن باید ســرعت 
عمل باالیی داشته باشیم. رییس سازمان 
اوقاف و امور خیریه افزود: برخی از ابنیه 

ما میراثی است. 
امیدواریم با امضای این تفاهم نامه 
مشــکالتی که در این زمینه وجود دارد، 
رفع شــود. تقاضا داریم تا تیم مشترکی 
برای حل این مشــکالت تشکیل شود. 
از امضــای ایــن تفاهم نامه اســتقبال 
می کنیــم و به قوانیــن میراث فرهنگی 
اعتماد داریم. در ســال  جاری باید برای 
حرایم امامزاده ها و بقعه ها فکری کنیم. 
خاموشــی گفت: برای تسهیل رفت و 
آمد هیأت های شاخص و نظافت محیط 
بقاع  متبرکه کارهای مختلفی انجام شده 
اســت. بیش از ۶۰۰ هیأت شاخص به 
این اماکن آمدند.  میزان استقبال مردم در 

بقاع متبرکه بی نظیر بوده و نشان دهنده 
هویت دینی مردم اســت. امیدواریم با 
امضای این تفاهم نامه شاهد رونق تمامی 
بقاع متبرکه باشــیم. سیدهادی احمدی 
روئینیـ  مدیرکل حفظ و احیای بناها، 
محوطه هــا و بافت های تاریخیـ  نیز با 
بیان این که این تفاهم نامه تفاهم نامه در 
سه حوزه میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی امضا شده است، گفت: 
بــه نوعی با ســازمان اوقــاف و امور 
خیریه، رســالت مشــترکی از میراث 
مادی و معنوی ایران داریم. ان شــاءاهلل 
این رســالت با کمک دو سکاندار این 
دو نهاد به طوری که هم افزایی بیشتری 
داشته باشد، بتوانیم سهم قابل توجهی از 
کارهای روی زمین مانده را انجام دهیم.
سهم مساجد مهم تاریخی و آرامگاه ها 
و بقــاع متبرکه ۱۰درصد از فهرســت 
آثار ملی اســت. هر ســال ۳۰ درصد از 
منابع مالی حداقلی کــه داریم، صرف 
حفاظت و مرمــت این آثار می کنیم، به 
همین دلیل این منابع اندک موجب شده 
تا فاصله معناداری بین انتظار مردم و شأن 

کشورمان وجود داشته باشد. 
مدیــرکل حفظ و احیــای بناها، 
محوطه ها و بافت های تاریخی ادامه داد: 
دو تفاهم نامه در گذشــته امضاء شد که 
متاســفانه بیشترین انتظاری که داشتیم، 
عملیاتی نشد. امیدواریم با تغییراتی که 
در تفاهم نامه ایجاد شده و آسیب شناسی 
که انجام شــده اســت، در این حوزه ها 

راهگشا باشد.

گروه گردشــگری -رئیس کل 
موزه ملی با اشــاره به آنکــه موزه ها 
در مقــام مکانی برای کســب اطالع و 
رســیدن به شناخت، عنصر موثری در 
جامعه هستند، گفت: قدرت در موزه ها 
نیاز به شبکه سازی دارد. جبرئیل نوکنده 

)رئیس کل موزه ملی( با اشــاره به روز 
جهانی موزه ها گفت: بسیار خرسندیم 
بعد از دو سال وقفه به دلیل همه گیری 
کرونا بار دیگر شاهد حضور عالقمندان 
در موزه ها هستیم. طی این مدت اگر چه 
سالن های نمایش موزه ها یا بسته بودند 

یا بــا محدودیت هایی مواجه بودند اما 
فعالیت های آموزشــی و پژوهشی در 
موزه ها ادامه یافت و موزه ها با استفاده 
از بسترهای نوین با مخاطبین خود در 

ارتباط بوده و هستند.
او ادامــه داد: ایــن یعنی موزه ها 

توانمندتر و قدرتمندتر از تشــکیالت 
صرف ادارای هستند. موزه ها به عنوان 
یکی از هسته های اصلی فرهنگ همیشه 
فعال و پویا هستند. شعار امسال ایکوم 

قدرت موزه ها است. 
البته مــن اینجا قدرت را مترادف 
توان موزه ها درنظر می گیرم. در اولین 
سال های ســده گذشــته، طراحان و 
سازندگان موزه ایران باستان در ورودی 

موزه شعر فردوسی بزرگ را به یادگار 
نوشتند که »توانا بَود هر که دانا بَود«. این 
نقل قول نشان می دهد که مفهوم شعار 
امسال ایکوم، یعنی قدرت موزه ها برای 
فعاالن مــوزه در ایران مفهوم جدیدی 
نیســت و بیش یک قــرن پیش به آن 
واقف بودنــد. موزه ها در مقام مکانی 
برای کسب اطالع و درنهایت رسیدن 
به شــناخت، عنصر موثری در جامعه 

هســتند. به گفته نوکنــده، موزه های 
کشور باید این شعر ارزشمند فردوسی 
را آغــازی بر تالش برای آگاه ســازی 

جامعه و نشر دانایی قرار دهند. 
از ابزارهــای مــدرن ارتباطی در 
فضای مجازی کمــک بگیریند تا در 
جامعه حضور بیشــتری داشته باشند 
و در بهبــود وضع جامعــه و مردم مان 
موثر باشــند. پس از یک ســده تجربه 

موزه داری، در سده جدید باید رویکرد 
جدیــدی در پیــش گرفــت و نقش 
موثرتــری ایفا کــرد. از صرف مکانی 
حاشــیه ای بودن برای قشری خاص 
عبور کرد و طیف وسیع تری از جامعه 

را جذب کرد. 
به بخشی از زندگی روزانه مردم 
بدل شــد و چتری از دانایی بر فراز این 
سرزمین گستراند. او یادآور شد: قدرت 

در موزه ها نیاز به شبکه ســازی دارد و 
در این راســتا از برخــی از موزه های 
بین المللــی که ارتبــاط نزدیک کاری 
داریــم پیام های تصویــری دریافت 
کردیم که نشــان از همکاری نزدیک 
جامعه مــوزه داری جهانی دارد. امروز 
موزه ها نه تنها درباره تجربیات گذشته 
آگاهی رســانی می کنند، بلکه حال و 

آینده را می سازند.

گروه گردشگری - معاون رئیس کمیته ارشد گردشگری جمهوری تاجیکستان 
در راســتای توسعه همکاری های گردشگری بین ایران و تاجیکستان، از ظرفیت ها 
و تاسیســات گردشگری خراســان رضوی بازدید کرد. مدیرکل میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دســتی خراســان رضوی با اعالم این خبر اظهار کرد: هیات 
تاجیکستانی که برای فراهم کردن مقدمات توسعه گردشگری و امضای تفاهم نامه به 
تهران آمده است، در سفر به خراسان رضوی از تاسیسات گردشگری، ظرفیت های 
گردشگری ســالمت و دیگر جاذبه های گردشگری خراسان رضوی بازدید کرد.

سیدجواد موسوی تصریح کرد: آمادگی داریم تور آشناسازی برای فعاالن گردشگری 
و فعاالن رسانه تاجیکستان برگزار و از آن ها میزبانی کنیم. تجارب خوبی را استان در 
ساخت واحدهای اقامتی، خدمات رسانی و پذیرایی دارد که این تجربیات می تواند 
به تاجیکستان منتقل شود.همچنین حبیب اهلل امیر بیک زاده، معاون اول رئیس کمیته 

ارشــد گردشگری جمهوری تاجیکســتان عنوان کرد: برای اجرایی شدن تبادالت 
گردشگری بخش خصوصی ترکمنستان با بخش خصوصی ایران مذاکره خواهیم 
کرد تا تفاهماتی صورت بگیرد.وی با حضور در مراسم بزرگداشت و گلباران مزار 
خیام نیشابوری بیان کرد: با توجه به اینکه مردم هر دو کشور یک زبان، یک فرهنگ و 
یک ریشه دارند، نسبت به یکدیگر دلبستگی زیادی دارند. مردم تاجیکستان ایرانی ها 
را از صمیم قلب دوســت دارند و فارســی صحبت کردن را افتخار خود می دانند.بر 
اســاس گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
خراسان رضوی، معاون اول رئیس کمیته ارشد گردشگری جمهوری تاجیکستان با 
اشاره به قدمت و هویت فرهنگی و تاریخی نیشابور خاطرنشان کرد: نیشابور می تواند 
در برنامه سفر گردشگران خارجی به عنوان مقصد سفر آنان قرار گیرد و گردشگران 

خارجی با حضور در نیشابور می توانند سفری به یادماندنی را تجربه کنند.

گروه گردشگری - علی دارابی 
)معاون میراث فرهنگی و قائم مقام وزیر 
میراث و گردشــگری( همزمان با هفته 
میراث فرهنگی در جمع خبرنگاران در 
خصوص قانون جامع میراث فرهنگی 
کــه چندی پیش توســط وزیر میراث 
فرهنگی به آن اشــاره شــد، گفت: از 
ســال گذشــته دولت مکلف شده بود 
مســئله قانون و الیحه شــرح وظایف 
و ماموریت هــای وزارتخانــه میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را 
ظرف مدت یک سال تدوین و در قالب 
یک الیحه به مجلس ارائه دهد تا مورد 
تصویب قرار گیرد. او ادامه داد: هنگامی 
که وزارتخانه به وزیر جدید واگذار شد 

با بررسی هایی که انجام دادیم، متوجه 
شــدیم که این قانون اصالحات جدی 
نیاز دارد از این رو از مجلس درخواست 
مهلت کردیم تــا بتوانیم طی برگزاری 
جلساتی در دولت و کمیسیون فرهنگی 
و اجتماعی دولت این مباحث را مطرح 
کنیم. اکنون زمان آن رسیده که الیحه و 
قانون میراث فرهنگی در صحن دولت 
مورد بحث و سپس در قالب یک الیحه 
در اختیار مجلس قرار گیرد تا به عنوان 
قانون جامع میراث فرهنگی به تصویب 

برسد.
به گفته دارابــی؛ این قانون دارای 
۱۰۰ مــاده اســت و بســیاری از کم و 
کاســتی های حوزه میراث فرهنگی در 

این قانون مدنظر قرار گرفته است.
او در پاســخ به این ســوال که آیا 
قانون جامع میراث فرهنگی تمام قوانینی 
که در گذشته و در قانون ادغام سازمان 
قرار گرفته بــود را حتی آن قوانینی که 
هنوز کامل نشده اند، پوشش خواهد داد، 
گفت: بله، طبق بندهایی که به ما اعالم 

شد قوانین متعددی وجود داشت. 
تمــام این قوانیــن در یک قانون 
جامع تجمیع شده است و تمام قوانین 

گذشته را دربرخواهد گرفت.
آثار  بهینه ســازی  طــرح 
تاریخــی و امضاهایــی که پس 

گرفته شد
معــاون میراث فرهنگی کشــور 

همچنین در پاســخ به این ســوال که 
چندی پیش شاهد ارائه طرحی از سوی 
نمایندگان مجلس مبنی بر استفاده بهینه 
از آثــار تاریخی و گنــج بودیم و اینکه 
گفته می شــود، در حال حاضر تعدادی 
از نماینــدگان امضای خــود را از این 
طرح پس گرفته و خواهان آن شــده اند 
که وزارت میراث طرحی مشــابه آن را 
به مجلس ارائه دهــد، گفت: ماجرا از 
آن قرار اســت که جمعی از نمایندگان 
مجلس شــورای اســالمی بر اساس 
وظایفی که دارند و می توانند طرح ارائه 
دهند، طرح استفاده بهینه از آثار تاریخی 
و گنج ها را ارائه دادند. البته در ارائه این 
طرح، وزارت میراث مورد مشورت قرار 
نگرفته بود و دخلی در این طرح نداشت. 
حتی پس از انتشار طرح در رسانه ها بود 
که متوجه آن شدیم، در نهایت بیانیه ای 
در ۸ مــاده صادر شــد و این طرح یک 
کار نادرست شــناخته شد. نمایندگان 
مجلس نیز پــس از گفت وگوهایی که 
داشــتیم، یک پس از دیگری امضاهای 
خود را پس گرفتند. در نهایت بیانیه ای 
توسط نمایندگان مجلس تهیه شد مبنی 
بر آنکه از آنجایی که قانون شرح وظایف 
میراث در دولت در دستور کار قرار دارد 
و قرار است به مجلس ارائه شود، آن ها 
منتظر می مانند تا ببینند آن الیحه تکلیف 
مباحث مــد نظر آن ها در حوزه میراث 
و آثار باســتانی چگونه در نظر گرفته و 
چگونه پاسخگوی آن ها است.معاون 
میــراث فرهنگی تاکید کــرد: هر نوع 
کاوش، اکتشــاف و حفاری طبق قانون 
جرم تلقی می شــود و فقط در انحصار 
وزارت میــراث فرهنگی قرار دارد و ما 
این مهم را به طور جدی پیگیر هســتیم 
و قانون جامع میراث فرهنگی نیز به این 
نکات توجه ویژه شده است. دارابی در 
خصوص خرید و فروش آثار تاریخی 
و عتیقه جات در شــبکه های مجازی و 
شبکه های فروش آثار نیز گفت: اصوال 
بحث قاچاق که در بخش های مختلف 
در کشــور وجود دارد، در حوزه میراث 
فرهنگی نیز فعال است. حتی در برخی 
از نمایشگاه هایی که شاهد نمایش آثار 
اهدایی توسط تاریخ دوستان هستیم نیز 
شاهد آن هستیم که کارشناسان خبره نیز 

نمی توانند اصالت شــیئی را به درستی 
تشــخیص بدهند و حتی در میان آثار 
اینچنینی نیز شــیءهای تقلبی وجود 
دارند. نباید فراموش کرد که در وزارت 
میراث فرهنگی، کمیته تشخیص نفایس 
با حضور جمعی از اســاتید و بزرگان و 
کارشناسان میراث فرهنگی فعال است 
که تشــخیص اصالــت و نفیس بودن 
اشــیاء برعهده آن ها است.  او ادامه داد: 
سال هاست بحث خرید و فروش آثار و 
اصالت سنجی آن ها مطرح است. حتی با 
پیگیری هایی که در خصوص فلزیاب ها 
صورت می گیرد شاهد خرید و فروش 
و حتــی تبلیغ آن ها در فضای مجازی و 
رسانه ها هستیم.  اینها مواردی است که 
مبنای قانونی ندارنــد، وزارت میراث 
موافق این مســائل نیست. مرجعیت 
این امر برعهده میراث اســت و ما از آن 

صیانت می کنیم.
حق الکشف آثار تاریخی

دارابــی همچنیــن در خصوص 
حق الکشــف و قیمت گذاری بر روی 
اشیائی که به طور اتفاقی کشف می شوند 
نیز گفت: موضوع حق الکشف نیازمند 
بازنگری اســت. در این میان کمیته ای 
تشکیل شــده تا این موضوع را به روز 

کند چرا که دستگاه های مختلف از قوه 
قضائیه، نیروی انتظامی گرفته تا نهادهای 
اطالعاتی، امنیتی و… در این امر دخیل 
هستند و میراث فرهنگی نیز بخشی از آن 
است. این مهم نیازمند تدوین آیین نامه 
فرادســتگاهی که توسط ما نوشته شده 
و در حال گفت وگو با ســایر دستگاه ها 
برای تبدیــل آن به یک آیین نامه جامع 
هســتیم تا در دولت مصوب شود که بر 
اساس آن عمل شود. البته مکانیزم هایی 
در این خصوص تدوین شــده چرا که 
ما نباید فراخوان برای حفاری و کشف 
اشــیاء ارائه دهیــم و در عین حال باید 
حامی افرادی باشــیم کــه به صورت 
تصادفی شیء باســتانی پیدا می کنند 

چنانکه در مــواردی در حوزه کارهای 
عمرانی شــاهد آن بودیم که به صورت 
تصادفی اشــیاء تاریخی به دست آمده 
است. باید مکانیزم تشویق برای افرادی 
تعریف شــود که به صورت اتفاقی آثار 

تاریخی پیدا می کنند.
حقــوق کارکنان پایگاه های 

میراث فرهنگی چه شد
قائم مقــام وزیر میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی در خصوص 
پرداخــت حقوق کارکنان و پرســنل 
پایگاه های میــراث جهانی و تاخیری 
کــه در پرداخت حقوق آن ها شــاهد 
هســتیم، گفت: حدود ۸۰۰ نفر پرسنل 
در پایگاه ها فعال هستند که حقوق آن ها 
به صورت ماهانه حدود ۶ میلیارد تومان 
می شود.  محل پرداخت حقوق آن ها از 
طرح های عمرانی اســت و متاسفانه تا 
این طرح ها به جریان بیفتد ۳ از آغاز سال 
گذشته است و پرداخت حقوق پرسنل 
پایگاه های میــراث فرهنگی همواره با 
چنین تاخیری همراه است.  با توجه به 
این موضوع، مکاتباتی صورت گرفت 
و وزیــر با معــاون اول رئیس جمهور 
صحبت هایی در این خصوص داشت 
و اکنون این موضوع در سازمان برنامه و 

بودجه در حال بررسی است.
اســترداد اشــیاء باستانی 

ایران
دارابــی همچنیــن در خصوص 
وضعیت اســترداد اشــیاء تاریخی به 
کشــور و آخرین وضعیت بازگشــت 
الواح هخامنشی باقی مانده در شیکاگو 
بــه ایران نیز گفــت: وزارت خارجه و 
سازمان فرهنگ و ارتباطات تالش های 
بایسته ای برای اســترداد آثار و اشیائی 
کــه متعلق به ایران اســت و در خارج 
از کشــور قرار دارد، داشتند. این امر در 
قالب یک پروتکل به جد مورد پیگیری 
اســت. آثار فراوانی در خارج از کشور 
داریم که در گذشته بنا بر دالیل مختلف 

از مطالعات گرفته تا غیره از کشور خارج 
کرده اند و دیگر به کشور بازنگشته اند. 
یا اشــیائی داشته ایم که به طور مختلف 
قاچاق شــده اند. اکنــون اقداماتی در 
خصوص اســترداد آثار صورت گرفته 
اما از آنجایی که پروســه استرداد بسیار 
طوالنی است حتی ممکن است به عمر 
یک دولت نیز کفاف ندهد اما ما این عزم 
را داریم اشیائی که متعلق به مردم ایران 
اســت را بازگردانیم. الواح هخامنشی 
نیز کارهای بازگشــت آن ها انجام شده 
اما به بهانه های واهی از جمله تحریم ها 
در خصوص بازگشــت ســایر اشیاء 
بهانه جویی می شود. برخی از این موارد 
نیازمند اقدام است تا اعالم و امیدواریم 
بعد از انجام اقدامات بتوانیم اخبار آن را 

اعالم کنیم.
و  مســعودیه  امــارت 
تخریب های صورت گرفته در آن

قائم مقــام وزیر میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایــع دســتی در 
خصوص وضعیت امارت مسعودیه و 
تخریب هایــی که در آن صورت گرفته 
نیز گفت: نه تنها امارت مسعودیه بلکه 
بناهای تاریخی، سیاست کلی در مورد 
آن ها اجرا می شــود و آن هم آن اســت 

که کارویژه بناهــای تاریخی از بخش 
اداری خــارج و به بحــث تاریخی و 
موزه ای تبدیل شــود اما چند مشــکل 
پیش رو داریم که از آن جمله می توان به 
بودجه و اعتبارات اشاره کرد تا بتوانیم 
این بناها را تملک کنیم و بخریم. مسئله 
بعد آن است که بودجه برای مرمت این 
آثار در نظر بگیریم؛ این در حالی است 
که بودجه بسیار کمی در اختیار داریم. 
انجمن خیرین میــراث فرهنگی برای 
آن قرار است شکل بگیرد که بتوانیم از 
امکانــات مردمی برای مرمت و احیای 
میــراث فرهنگی و بناهــای تاریخی 
استفاده کنیم. گزارش امارت مسعودیه 
آماده شــده و تیمی برای ارائه گزارش 

میدانی و بازدید از اثر اعزام و همچنین 
تیم دیگری آماده اعزام است. 

امیدواریم به زودی شاهد اتفاقات 
خوبی در این مورد باشــیم. به زودی با 
خبرنگاران نشستی در امارت مسعودیه 
خواهیم داشــت.قائم مقام وزیر میراث 
فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی 
همچنین با اشــاره به روز جهانی موزه 
و آغــاز هفته میراث فرهنگی گفت: به 
این مناســبت جلســه ای در موزه ملی 
ایران داشــتیم که بعد از آن با گشایش 
نمایشگاه آثار اهدایی همراه شدیم. در 
این نمایشــگاه از ۱۵۰۰ شیء رونمایی 
شد که برخی از آن ها قدمت ۷۰۰۰ساله 
دارنــد. این آثار توســط دو خانواده به 
موزه ملی و وزارتخانه میراث فرهنگی 
اهدا شده اند. آغاز هفته میراث همچنین 
با برنامه های متعــدد و متنوعی همراه 
خواهد بود کــه از آن جمله می توان به 
افتتاح همزمان بیش از ۷۵ طرح و پروژه 
میراث فرهنگی در کشــور اشاره کرد 
که بــه طور مثال یکی از آن ها پروژه ای 
است که بعد از ۱۱ سال شاهد باز شدن 
داربســت های گنبد مســجد امام در 

اصفهان خواهیم بود. 
مرمت این گنبد به پایان رســیده 
و یکــی از پروژه های مهم در مرمت به 
حســاب می آید.او ادامه داد: هماهنگی 
با دســتگاه مختلف از اوقاف گرفته تا 
نیروی انتظامی، رونمایی از ثبت الواح 
جهانی، تجلیل و تقدیر از فعاالن موزه و 
میراث فرهنگی و… از دیگر برنامه های 
هفته میراث فرهنگی خواهد بود. به گفته 
دارابی، از میان ۷۹۰ موزه فعال در کشور 
۲۶۰ مــوزه در اختیــار وزارت میراث 
فرهنگی قرار دارد و ســایر موزه ها در 
اختیار بخش خصوصی مجموعه داران 
دستگاه های مختلف قرار دارد و ما طی 
ســال اخیر شاهد آن بودیم که در هر ۵ 
روز یک موزه افتتاح شــده است و در 
برنامه ما آن است که در آینده بتوانیم هر 
شــهر یک موزه داشته باشد؛ این کاری 
اســت که موزه ها در تبــادل فرهنگی، 
کارهای ویژه آموزش و انتقال تجارب 
و آنچــه که در تعریــف موزه ها انجام 
می شود به عنوان ویترین یک جامعه و 

کشور قابل مشاهده باشد.

معاون میراث فرهنگی و قائم مقام وزیر میراث و گردشگری با اشاره به تدوین قانون ۱۰۰ ماده ای برای میراث فرهنگی 
گفت: نمایندگان مجلس امضای خود از طرح استفاده بهینه از آثار تاریخی را پس گرفتند و در انتظار قانون جامع هستند.

معاون میراث فرهنگی:

از قانون ۱۰۰ ماده ای برای 
میراث تا استرداد اشیاء تاریخی

وزارت خارجــه و ســازمان فرهنــگ و ارتباطــات تالش هــای بایســته ای بــرای  در تحریم قرار گرفته اند
اســترداد آثــار و اشــیائی کــه متعلق بــه ایران اســت و در خــارج از کشــور قرار 
دارد، داشــتند. ایــن امــر در قالــب یــک پروتــکل بــه جــد مــورد پیگیری اســت. 


