
سیدعزت اهلل ضرغامی  در اولین نشست خبری با اصحاب رسانه 
گفت: حفاظت و مرمت آثار میراث فرهنگ هزینه هایی هم دارد 
و این هزینه ها را ما حتماً می دهیم. به لحاظ قانونی مشکالتی بود 
که مردم نمی توانستند کمک های مالی خود را به میراث فرهنگی 
هدیه کنند اما بعد از مصوبه دو هفته پیش دولت این مشــکل 

حل شد.
وی گفت: در اساســنامه صندوق احیا این امکان وجود دارد و 
انجمن خیرین میراث فرهنگی تشــکیل می شود. ما باید زمینه 
جذب کمک های مردمی ریالی و ارزی را فراهم کنیم. برخی از 
مردم در خارج از کشور هستند که می خواهند به میراث فرهنگی 
ایران کمک کنند، چه اشکالی دارد که بتوان این کمک ها را جذب 

کرد.
وزیــر میراث فرهنگی افزود: برخی تصور می کنند حفاظت از 
میراث فرهنگی این است که اگر مشکلی دارد، مردم آن میراث 
را نبینند. اگر قرار بود که مردم میراث فرهنگی را نبینند باید آن 
را دفن می کردیم پس چرا کاوش کرده و بیرون آوردیم؟ میراث 
فرهنگی باید در دسترس باشد. پدیده ای به نام مخزن داریم که به 

آن کمتر توجه شده است.
ضرغامی گفت: با سازمان اوقاف تفاهم نامه امضا کردیم تا بتوانند 
با پول اوقاف بناهای تاریخی موقوفه را مرمت کنند. برخی تصور 
می کنند که اوقاف در این حوزه مسئولیتی ندارد در حالی که این 

طور نیست. 
ضرغامی گفت: میراث فرهنگی مهم است، نباید غفلت کنیم، 
نگاه ها باید یکی شود که به میراث فرهنگی آن طور که الزم است 
بپردازیــم و پس از حفظ بتوانیم آن پیام را عرضه کنیم. یکی از 
وظایف راهنمایان موزه ها این است که این پیام ها را به درستی 
تفســیر کنند به نحوی که بازدیدکننده نکاتی را از آن موزه یاد 

بگیرد.
۱۰چهرهماندگارحوزهمیراثفرهنگیمعرفیمیشوند

ضرغامی بیان کرد: ما در بحث های سیاسی به نکاتی بر می خوریم 

که می گویند اگر میراثی برای دوره پهلوی با قاجار اســت باید 
سانســور کرده و نگوییم؛ در حالی که این طور نیست ما به این 
میــراث هم نگاه معماری و طراحی داریم. من پل ورســک را 
دیدم که دانمارکی ها ســاخته اند. چه اشکالی دارد بگوییم آنها 
انجام دادند؟ کار خوبی بوده و کار مهندســی انجام شده است. 
در زمان حکومت قبل ســاخته شده ولی ما آن را ثبت می کنیم 
و اشــکالی ندارد، حتی هزینه هایی هم دارد و این هزینه ها را ما 

حتماً می دهیم.
وی ادامه داد: همایش چهره های ماندگار را برگزار می کنیم، در 
صدا و سیما اثر آن را دیده ام، در اولین برنامه ۱۰ چهره ماندگار 
حوزه میراث فرهنگی معرفی خواهد شد و به عنوان ارزش مهم 

در کشور به صورت سالیانه برگزار می شود.
ضرغامی درباره طرح مجلس برای استفاده بهینه از آثار تاریخی 
گفت: نامه ای تهیه شد و برای نمایندگان مجلس ارسال شده است 
و اشکاالت را اعالم کردیم من هم گفتم در جریان ارائه و محتوای 
آن قرار نگرفته بودم البته این اتفاق کم می افتد و هماهنگی ها به 
حدی است که مشارکت انجام می شود نمی دانم چه سیری طی 
شده بود که به اطالع ما نرسید. گفتند با توجه به قانون جامع میراث 
فرهنگی که در حال تکمیل است این طرح متوقف می ماند. وقتی 
قانون جامع وزارت را به مجلس ارائه کنیم می توانیم بســیاری 
از اصالحات را با کمک دیگران انجام دهیم. متأســفانه یکی از 

مشکالت کشور این است که کارها عقب می افتد.
هیچمحدودیتیبرایسرمایهگذاریگردشگریوجود

ندارد
ضرغامــی درباره امکان ســرمایه گــذاری خارجی در حوزه 
گردشــگری و مشکالت سرمایه گذاران گفت: سیاست ما در 
این حوزه مشخص است هیچ محدودیتی در این زمینه وجود 
ندارد روز گذشته با مجموعه ای از سرمایه گذاران ترکیه مالقات 
داشتم حتی محل های سرمایه گذاری را مشخص کردند همه 
نوع همکاری با آنها انجام می شــود. برای هیچ کشوری در این 

حوزه غیر از رژیم صهیونیستی محدودیتی نداریم. اعالم کردم با 
افرادی که سرمایه گذاری کالن می کنند شخصاً مالقات می کنم. 
شاید برخی از قوانین و موانع در این باره وجود داشته باشد که 

در حال برطرف کردن آن هستیم.
اصحابقدرتوثروتآثارتاریخیراتخریبکردهاند

ضرغامی همچنین درباره دلیل وقوع تخریب های گسترده در 
محوطه های باســتانی با وجود اشاره ای که به استفاده از مدیران 
متخصص داشــته است، گفت: یکی از کارهای وزارتخانه این 
اســت که جدی با تخریب آثار مقابله کند. مثالً در ســمنان تپه 
تاریخی چند هزار ساله را دیدم که النه معتادان شده بود. از طرفی 
هم بعد شهرداری برای یک رستوران چنان تیرآهن ها را در آن 
محوطه تاریخی فروگذاشــته بود. کسی هم تا حاال حرف نزده 
است. یا وقتی از شمس العماره بازدید کردم متوجه ساخت یک 
ساختمان بلند شدم؛ متاسفانه در کشور به خاطر برخی مداخالت 
اصحاب قدرت و ثروت و بی توجهی ها، آثار را تخریب کرده اند 

و ما مخالف هستیم .
وی اضافه کرد: در سفرهای استانی مراجعات بسیار زیادی دارم 
که در این باره تقاضاهایی می شــود، مثالً در همین سفر ماکو، 
تجمعات فراوان مردمی شکل گرفته بود که مجبور می شدم با 
لبخند توضیح دهم، مثال به مادر شهید بگویم من شرمنده هستم، 
اما گاهی در برخی مناطق، حریم اثر را خیلی گسترده گرفته اند 
که چیزی هم در آن نیســت و احتمــال می دهند اقالمی در آن 
باشــد، ولی مردم در آن منطقه زندگی می کنند، اتفاقا از آثار آن 
هم حفاظت می کنند؛ درباره این مناطق می شود با بررسی دوباره 
حریم ها و کامال علمی و قانونی توسط پژوهشگاه، تا جایی که 

بشود مشکل مردم، نه اصحاب ثروت و قدرت را حل کرد.
ضرغامی تاکید کرد: فعال هیچ همکاری ای برای بعضی از ساخت 
و سازها نمی توانیم انجام دهیم تا ببینیم در مراحل کارشناسی، 
بررسی ها به چه نتیجه ای می رسد. درباره تخریب محوطه ها نیز 
اگر مدیر اســتانی تخلف آشکار کند، من مسؤول و پاسخگو 

هستم.
موانعسرمایهگذاریرابرمیداریم

ضرغامی افزود: بخشــی از کسانی که ســرمایه گذاری کالن 
می خواهند انجام دهند نیز از کشورهای خارجی هستند که قصد 
دارند سرمایه گذاری خاص انجام دهند. در این رابطه با قطری ها 
مالقات داشــتم که محل هایی را مد نظر دارند. به هر حال برای 
سرمایه گذاری مراحل قانونی داریم، اما بنا داریم این موانع را از 

بین ببریم.
وزیــر میراث فرهنگی به عمر کوتاه مدیریت های قبلی حوزه 
میراث فرهنگی، گفت: من در چهار دولت پیوسته و مستمر عضو 
دولت بودم، هنوز شــخصی را سراغ ندارم که حتی سه دولت 
پیوسته را تجربه کرده باشد. بنابراین یکی از وظایفی که احساس 
می کنم باید انجام دهم، برخورد فعال در دولت و انتقال تجربیات 
گذشته ام است. از آقای رییسیـ  رییس جمهوریـ  تشکر می کنم 
که هر وقت مطلبی را براساس یک تجربه مطرح کردم با جدیت 

قبول کردند و همراهی کردند. 
وی درباره حل مسائل پیش روی صنعت گردشگری گفت: باید 
با سایر نهادها و دستگاه ها همکاری و هم اندیشی کنیم، برای 
توســعه گردشگری دریایی باید با ارتش، سپاه و سازمان بنادر 
همکاری و همفکری داشته باشیم. بزرگترین مشکل گردشگری 

دریایی مساله هزینه سوخت است. یک کشتی کروز که سه هزار 
نفر را به دوحه قطر جا به جا میکند سوخت یارانه آن ۶۰ میلیون 
تومان می شــود و ســوخت آزاد آن ۵ میلیارد تومان می شود، 
دولت های قبل خیلی تالش کردند اما نتوانســتند اما ما در این 
دولت سوخت را یارانه ای کردیم زیرا با نهادهای مختلف ارتباط 
داریم، وقت برای تلف کردن نداریم باید به سرعت این مسائل 
را حل کنیم، ما سعی می کنیم قانون را در بعضی از حوزه ها تغییر 

دهیم تا هر شخصی که می آید مسیر برایش همراه شود.
گردشگرانجامجهانیقطرراجذبمیکنیم

ضرغامی در پاسخ به خبرنگار رسانه قطری درباره برنامه ایران 
برای جذب گردشگرانی از کشورهای روسیه، چین و همینطور 
جام جهانی قطر، اظهار داشــت: برای کشورهای همسایه در 
گردشگری زمینی و هوایی و دریای اولویت قائل هستیم. اصال 
اختصاص سوخت یارانه ای به کشتی ها که در حمل و نقل دریایی 
نقش مهمی دارند، یکی از اقدامات و برنامه های ما در این راستا 
بوده است. البته درباره کروز وقتی سوخت یارانه ای اختصاص 
دادیم کشــتی در آب های شور خلیج فارس دچار مشکل شد 
و فعال ترجیح دادیم تا رفع این مســاله حرکت کروز در خلیج 

فارس را عقب اندازیم. 
وی توضیح داد: ســتاد جام جهانی قطر راه اندازی شده و چند 
دستگاه مامور شده اند تا از فرصت جام جهانی قطر استفاده کنند، 
برنامه ما جذب گردشگران جوان و پرشور  جام جهانی از طریق 
مناطق آزاد اســت. سعی می کنیم آمادگی الزم را برای پذیرش 

گردشگران جام جهانی قطر فراهم کنیم.
ایرانهراسیرابرایجامجهانیقطرشروعکردهاند

ضرغامی درباره تغییر رویکردها به ویژه در حوزه گردشگری، 
گفــت: معتقدم تغییر نگاه صورت گرفته، اما هنوز راه زیادی 
در پیش داریم. نگاه باید جامع تر باشد. ایران هراسی مسأله ای 
جدی ما است. ما نمونه های خوبی برای مقابله با ایران هراسی 
داریم؛ خانم شرلی آودیان یک مدیر موفق برای مقابله با ایران 
هراسی است ؛ او به زبان ارمنی انگلیسی و روسی مسلط است.

وقتی برای گردشگران خارجی توضیح می دهد باورشان نمی 
شــود که جمهوری اســالمی ایران با این شرایط  اقتصادی و 
معیشتی مردم بودجه ای را هم برای مرمت و نگهداری کلیساها 

قرار داداه است. 
وزیر میراث فرهنگی گفت: برای مقابله با ایران هراســی اصال 
ســخنرانی الزم نیســت ، نیاز به پول خرج کردن نیست، یک 
ویدیوی خــوب از ایران می توان کمک کند، بر عکس آن هم 
تصویری از بی توجهی از ورود خانم ها به ورزشگاه است که 
نباید می افتاد، کنســرت ساالر عقیلی در کرمان با در باغ شازده 
بیش از ۲۰ هزار نفر آمدند هیج مســاله امنیتی پیش نیامد و از 
دماغ یک نفر آن ها خون نیامد. دشــمن کار را شروع کرده برای 

بازی های قطر ایران هراسی را شروع کرده اند.
وی با اشــاره به دیدارهایی که با برخی تشکل های رسانه ای 
از جمله اتحادیه رادیو و تلویزیون کشــورهای اسالمی برای 
استفاده از ظرفیت شبکه های آن ها برای مقابله با ایران هراسی 
داشــته است، یادآور شد: براســاس مصوبه ای در دولت، در 
صــورت معرفی و تبلیغ ایران، هزینه مصرف شــده به ازای 
مالیات درنظر گرفته می شود. ما دنبال راه های کم هزینه برای 

معرفی ایران هستیم. 
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اقتصادکیش-وزیرمیراثفرهنگی،گردشگریوصنایعدستیگفت:انجمنخیرینمیراثفرهنگی
برایجذبکمکهایارزیوریالیدوستدارانمیراثفرهنگیدرداخلوخارجکشورتشکیلمیشود.

اقتصادکیش-  مدیر امور فرهنگی و آموزشی معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان 
منطقه آزاد کیش گفت: به مناسبت سوم خرداد سالروز آزادی خرمشهر تعداد ۷۵ 

تئاتر خیابانی در نقاط مختلف این جزیره اجرا می شود. 
رضا اردالن ظهار داشت: امسال معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد 
کیش برنامه های مناسبت سوم خرداد سالروز آزادی خرمشهر را در ۶ بخش پیگیری 

می کند.
وی با بیان اینکه اجرای همخوانی سرود سالم فرمانده با حضور دهه هشتادی ها و 
نودی ها مهمترین برنامه تدارک دیده شده برای این مناسبت است افزود: مقرر شده 
عصر دوشنبه دوم خرداد در قالب ویژه برنامه گرامیداشت سالروز آزادی خرمشهر 
نسل جدید انقالب در آبنمای آوای خلیج فارس جزیره کیش برای همخوانی این 

سرود گرد هم آیند.
مدیر امور فرهنگی و آموزشی معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش 
یادآور شد: اجرای ۷۵ تئاتر توسط پنج گروه تئاتر با موضوع های مختلف از جمله 
ایثار و شهادت از روز دوشنبه تا چهارشنبه دوم تا چهارم خرداد از دیگر برنامه های 

تدوین شده برای این مناسبت است.
وی افزود: این نمایش ها هر روز در قالب سه تا پنج سانس از ساعت ۱۸ تا ۲۰ در 
فرودگاه، اسکله تفریحی، اماکن عمومی همچون مساجد امیرالمومنین )ع(، خاتم 
االنبیا )ص(، امام حسن )ع(، حضرت زینب )س( و امام صادق )ع(، و مراکز خرید 

پردیس ۱ و ۲، مرکز تجاری، پانیذ، آرین، عربها اجرا خواهد شد.
اردالن اضافه کرد: روایتگری حاج حسین کاجی از یاران هشت سال دفاع مقدس با 
موضوع روز مقاومت، ایثار و خاطرات شهدا در روزهای سوم و چهارم خرداد در 
اسکله تفریحی و مسجد امام حسن)ع(، ویژه برنامه آزادسازی خرمشهر روز سوم 
خرداد بعد از نماز مغرب و عشا در مسجد امام حسن )ع( دیگر برنامه های تدوین 

شده در این روز است.
وی گفت: دیگر برنامه های تدوین شده برای گرامیداشت این مناسبت شامل پخش 
مستند سه قسمتی سرگرد )روایت آزادسازی خرمشهر و مقاومت( و فضا سازی 
و محوطه سازی جزیره کیش، نصب سروهای مقاومت با تصاویر شهدا از میدان 

ساحل به سمت اسکله تفریحی است.
آزادسازی خرمشهر از اهداف اصلی عملیات بیت المقدس در خالل جنگ ایران 
و عراق بود، که توســط ارتش جمهوری اســالمی ایران و سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی انجام گرفت؛ بعد از این نبرد، شهر خرمشهر پس از ۵۷۶ روز اشغال توسط 
نیروهای ارتش عراق، در روز سوم خرداد سال ۱۳۶۱ بوسیله نیروهای مسلح ایران 

بازپس گرفته شد.
 فتح خرمشهر بازتاب جهانی داشت و عراق با از دست دادن خرمشهر، از نظر سیاسی 
تکیه گاهش را برای مذاکره از دســت داد و این نبرد از لحاظ نظامی، به عنوان نقطه 

عطفی در تاریخ جنگ ایران و عراق شناخته می شود.
 شورای عالی انقالب فرهنگی؛ سوم خرداد را به عنوان؛ روز مقاومت، ایثار و پیروزی 

در تقویم رسمی ایران نام گذاری کرده است.

مدیر امور فرهنگی و آموزشی معاونت فرهنگی و اجتماعی 
سازمان منطقه آزاد کیش:

ایتالیا مرمر پارتنون را به یونان پس داد

رئیس ایکوموس:

مقابله موفق با کرونا؛ ترویج گردشگری پزشکی
گروه گردشــگری-  پرایوت چان اوچا، نخست وزیر تایلند اظهار کرد که 
قصد دارد بازدیدکنندگان خارجی بیشتری را در دوره پساکرونا با معرفی خود به 
عنوان یک مرکز گردشگری پزشکی و با تکیه بر سابقه خوب خود در مدیریت این 
بیماری همه گیر جذب کند. یک گروه ویژه به ریاست پرایوت درخواست هایی را 
برای بازگشایی مکان های تفریحی که بیش از یک سال است در بحبوحه بازگشت 
گردشگران، تعطیل شده اند را بررسی خواهد کرد. برداشتن محدودیت ها به عنوان 
کلیدی برای جذب بازدیدکنندگان بیشــتر در دوره ژوئن تا ســپتامبر که فصلی 
کاهشی برای گردشگری تایلند محسوب می شود، تلقی خواهد شد. تایلند سابقه 
اثبات شــده ای در مقابله با شــیوع کووید-۱۹ دارد و از این موضوع برای ترویج 
گردشگری پزشکی و درمان سالمت کشور برای جذب بازدیدکنندگان خارجی 
در پســاکرونا اســتفاده خواهد کرد. تایلند انتظار دارد که تعداد گردشگران از ماه 
اکتبر به بیش از سه برابر تا حدود یک میلیون نفر در ماه برسد زیرا این کشور بیشتر 

محدودیت های سفر دوران همه گیری را لغو می کند.

5 گردشگری

تشکیل کمیته منطقه آسیا و اقیانوسیه در ایکوموس

امروز با میراث فرهنگی فقط تفریح می کنیم
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گروه گردشگری - عضو هیئت 
مدیره شورای جهانی محوطه ها و بناها 
و موزه، از تشکیل کمیته های منطقه آسیا 

و اقیانوسیه خبر داد.
مجمع عمومی و عادی مؤسســه 
فرهنگی ایکومــوس در خانه تاریخی 
وثــوق الدوله با حضــور اعضای این 

مؤسسه فرهنگی برگزار شد.
در این مراســم ناصر نوروز زاده 
چگینی عضو هیئت مدیره ایکوموس 
گفت: در دو ســالی که بیماری کووید 

۱۹ شــیوع پیدا کرد، جلســات آنالین 
ایکوموس به صورت مســتمر برگزار 
شــد. برای هر جلســات نیز با رئیس 
میــراث فرهنگی ازبکســتان رئیس 
ایکومــوس جمهــوری آذربایجان و 
رئیس پژوهشکده سوانح طبیعی برگزار 
شد و با برخی از آنها تفاهم نامه به امضا 

رسید.
وی گفــت: ایکومــوس جهانی 
تعــدادی کمیته دارد کــه برخی از آنها 
فعال هســتند و برخــی دیگر فعالیت 

کمی دارند. کمیته علمی معماری بومی، 
کمیته استادکاران و فناوری کهن، کمیته 
معماری دســتکند و منظر فرهنگی و 
کمیته اســناد و انتشارات زیر مجموعه 
ایکوموس هســتند. یکی از بیشترین 
و فعال ترین کمیته ها در ســال گذشته 
معماری بومی بوده اســت. هر کدام از 
ایــن کمیته ها نیز فعالیت های متعددی 

انجام می دهند.
چگینــی گفت: از دی ماه ســال 
۱۴۰۰ با توجه به اینکه شهریه ها تغییر 

کرد اما خوشبختانه اعضای متعددی به 
عضویت در آمدند یا عضویت خود را 
تمدید کردند ما بیشــترین تعداد اعضا 
را در ســال های ۹۴، ۹۵ و ۹۶ داشــتیم. 
آبان ســال گذشــته مجمع ایکوموس 
برگزار شــد و ۱۹ نفر از اعضای هیئت 
مدیره و بازرسی انتخاب شدند. مهدی 
حجت مجدد به عنوان رئیس ایکوموس 
انتخاب شد، مهناز اشرفی بوستانی و الله 
برخی از اعضــای اصلی و علی البدل 

بودند که معرفی شدند.

گروه گردشگری -یک تکه مرمر 
معبد »پارتنون« برای همیشه از ایتالیا به 

یونان بازگردانده می شود.
ایتالیــا تکه ای از مرمرهای معبد 

باســتانی پارتنون را کــه در یکی از 
موزه های ایتالیا نگهداری می شــد به 
طور دائمی به یکی یونان بازمی گرداند. 
این اقدام از اهمیت بسیار زیادی برای 
یونــان برخودار اســت، چراکه این 
کشور مدت هاست تالش برای پس 
گرفتن آثــار تاریخی متعلق به اماکن 
باســتانی و مشهور یونان را آغاز کرده 

است.
ابعــاد این تکه مرمــر ۳۵ در ۳۱ 
سانتی متر است و  در حقیقت بخشی 
از پای »آرتمیس« الهه یونان باســتان 

را درحالی که نشسته است به تصویر 
می کشــد. این مرمر بخشــی از کتیبه 
شرقی این معبد بوده است که به قرن 

پنجم پیش از میالد تعلق دارد.
ایــن مرمر زمانی یکــی از آثار 
مجموعه »رابرت فاگان« سیاستمدار و 
باستان شناس بریتانیایی قرن نوزدهم 
بود. پس از درگذشت این دیپلمات، 
»دانشگاه سلطنتی پالرمو« این اثر را از 
همسر او خریداری کرد.وزیر فرهنگ 
یونان با تشــکر از مقام های »سیسیل« 
بیان کرد: »این مرمــر که با نام »مرمر 

فاگان« شــناخته می شــود می تواند 
تا ابــد در یونان بماند. سیســیل راه 
بازگشت مرمرهای پارتنون به یونان 
را همــوار کرد.«مقام های یونان بارها 
از موزه بریتانیا در لندن خواســته اند 
مجســمه های ۲۵۰۰ ســاله ای را که 
»لرد الگیــن« بریتانیایی در اوایل قرن 
نوزدهــم از معبــد آکروپولیس جدا 
کرد بازگردانند و اکنون اســترداد یک 
تکه مرمر از یونان اقدامی قابل توجه 

محسوب می شود.
موزه بریتانیــا در حال حاضر از 

نیمی از کتیبه ۱۶۰ متری که در پارتنون 
نصب شده بود نگهدار می کند.یونان 
پــس از افتتاح یک موزه جدید در تپه 
آکروپولیس، تالش برای بازگرداندن 
مرمرهای پارتنون را از چند سال پیش 
آغاز کرده  و امیدوار اســت این موزه 
جدیــد روزی خانه ایــن مرمرهای 

باستانی شود.
»یونسکو« در ماه مارس از یونان 
و بریتانیا خواســت مذاکراتی را برای 
رســیدن به توافق درباره این مســئله 

آغاز کنند.

گــروه گردشــگری - رئیس 
ایکومــوس گفت: متأســفانه امروز ما 
بــا میراث فرهنگی تفریــح می کنیم و 

ارزش های آن را نمی دانیم.
مجمع عمومی و عادی مؤسســه 
فرهنگــی ایکومــوس در خانه وثوق 
الدوله با حضور اعضای آن برگزار شد.

در این جلســه مهــدی حجت 
رئیس ایکوموس گفت: ما در ۲۰ ســال 
گذشته برآورد کردیم که فعالیت ما در 
ایکوموس مثبت و مثمــر ثمر نبوده و 
نتوانستیم در ایران با امکانات و ظرفیتی 
که دارد کاری که شایســته کشــورمان 
باشد انجام دهیم. به همین دلیل به نظرم 
رســید که در این مجموعه باید جهت 
گیری و اهــداف ایکوموس بازنگری 
شود و مســیری را در پیش بگیریم که 
مؤثر باشد. یکی از دالیل عدم موفقیت 
ما، عدم مشــارکت اعضا است. یعنی 
نتوانستیم کاری کنیم که ۵۰۰ نفر عضو 
ایکوموس به عنــوان ۵۰۰ ان جی اوی 

فعال باشند. این در حالی است که همه 
آنها عالقه مند هستند.

وی گفــت: در حــال حاضــر 
ایکوموس جهانــی موضوعی را برای 
هر ســال مشــخص می کند اما ما در 
کشورمان گرفتاری زیادی داریم که به 
آن موضوع پرداخته نمی شود و یکباره 
می بینیم که ایکومــوس جهانی درباره 
مثاًل باستان شناسی زیر آب برنامه دارد. 
این در حالی است که ما مسائل مهمتری 
بــرای پرداختن آن داریم. بنابراین فکر 
کردیــم که هر کــدام از ایکوموس ها 
در هر کشــوری که قــرار می گیرد بر 
اساس مسائل آن کشــور کار کند و از 
امکانات بین المللی برای مســائلی که 
در کشورشان وجود دارد استفاده کنند.

حجت بیــان کرد: به این موضوع 
فکــر کردیم که چطور می توان اعضا را 
گردهــم آورد و همه آنها اعضای فعال 
باشند. بزرگترین مشکل ما در این حوزه 
چیست؟ قرار بر این شد که گروه هایی 

تشکیل شــود و هر ســرگروه درباره 
فعالیت های آن به اعضا گزارشــی ارائه 
کند. اگر اعضایی غیرفعال باشند ما از آنها 
عذرخواهی خواهیم کرد و عضویتشان 

تمدید نمی شود.
وی همچنیــن بیان کــرد: برخی 
از گرفتاری ها را در این ســال ها پشت 
سر گذاشــته ایم و متوجه شدیم اصل 
قضیه ای که مشــکل داریم عدم آگاهی 
مردم نسبت به داشته هایشان است. در 
این باره بیانیه ای ۴ صفحه ای نوشته ایم. 
بررسی انجام گرفته و دیدیم علت اینکه 
کســی در خانه اجدادی اش می نشیند 
و روی آن آب می بندد تا خراب شــود 
چیســت؟ و یا چرا مجلس چنین طرح 
خطرناکی می دهد؟ اینها همگی ناشی 
از آن است که نمی دانیم میراث فرهنگی 

چیست و چه ارزشی دارد؟
حجــت گفت: می دانــم که این 
موضوع بســیار زمانبر اســت اما به آن 
اعتقــاد دارم و فکر می کنــم مردم باید 
بدانند که چه چیزی دارند و آن چیز چه 
ارزشی دارد؟ متأسفانه ما امروز با میراث 
فرهنگی تفریح می کنیم، سلفی گرفته و 

گردش می کنیم.
رئیس مؤسسه فرهنگی ایکوموس 
درباره طــرح جنجالی بهینه ســازی 
اشیای تاریخی که چندی پیش توسط 
نمایندگان مجلس مطرح شد گفت: در 
این طرح درباره اشیای تاریخی و کشف 
آن صحبت شده بود. من از آنها پرسیدم 
اشــیای تاریخی چیست؟ چون دیگر 

اشــیای تاریخی تنها به یک شیئی گفته 
نمی شــود. االن برای ما حتی یک تکه 
استخوان و یا خاک هم مهم است چون 
می توان از آن اطالعات زیادی برداشت 
کرد. علم باستان شناسی دیگر تنها علم 
اشــیا نیست. همه ما باید کمک کنیم تا 
مردم ارزش میراث فرهنگی خودشان 
را بدانند تا شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم.

وی گفت: میراث فرهنگی سه پایه 
دارد. پژوهــش، حفظ و احیا، معرفی و 
آموزش پایه های آن است. باید میراث 
فرهنگی معرفی شــود اما به درســتی. 
میراث فرهنگی با معرفی زنده اســت. 
پژوهش و نگهــداری نیز برای معرفی 
است اما وقتی معرفی شد نباید ماهیت 
خــود را به تفریــح تغییر دهد. حجت 
همچنین در ادامه این برنامه به سواالت 
برخی از اعضای ایکوموس پاسخ داد. 
یکی از این ســواالت درباره این بود که 
چرا ایکوموس به طــرح ۵۷ هکتاری 
بافت تاریخی شــیراز واکنشی نداشته 
اســت که در پاسخ به آن گفت: اگر فکر 
می کنید که ایکوموس با طرح مجلس یا 
طرح ۵۷ هکتاری شیراز موافق است و 
یا حتی به آن شک دارید ایکوموس و من 

را نشناخته اید. 
ما اطالعیه ای نمی دهیم اما درباره 
آن کار می کنیم. موضع ایکوموس بسیار 
روشــن اســت. ما به جای اینکه برای 
چنین اتفاقاتی بیانیه داده و شلوغ کنیم به 
نحو دیگری فعالیت کرده و روشنگری 

می کنیم.

گروه گردشگری - وزیر میراث 
فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی 
در پنجمین گردهمایــی فرماندهان و 
مدیران پایگاه های یگان حفاظت میراث 
فرهنگی، با بیان این که جدی ترین وظیفه 
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی حفاظت از میراث فرهنگی 
است و ماموریت میراث فرهنگی حاکم 
بر سایر ماموریت های وزارتخانه است، 
به نقش کلیدی یگان حفاظت اشاره کرد 
و افــزود: در این حوزه عدد و رقم معنا 
ندارد، گنجینه ای که در اختیار ما است 
بی انتهاست و عزیزان یگان حفاظت و 

همه ما از گنجینه ارزشمندی محفاظت 
می کنیم کــه تعیین عدد و رقم برای آن 

معنا ندارد.
گزارشــی به رییس جمهور 

برای رفع محدودیت های یگان
ضرغامــی با اشــاره بــه برخی 
محدودیت های یگان حفاظت میراث 
فرهنگــی، اظهار کــرد:  ماموران یگان 
برای انجام ماموریت های خود به ابزار 
نیاز دارنــد، درحالی که از حداقل ابزار 

محروم اند. 
در این باره آسیب شناسی صورت 
گرفته و حداقل نیازهای یگان حفاظت 

برای انجام ماموریت ها در قالب نامه ای 
بــه رییس جمهور بــه زودی گزارش 
می شــود. این ابزار از نیروی انسانی و 
خــودرو گرفته تا تجهیزات و امکانات 
نرم افزاری و ســخت افزاری و بعضی 
اختیارات قانونی اســت که همه آن ها 
جمع بندی شده است و سعی می کنیم 

به تدریج آن ها را رفع کنیم.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دســتی اضافه کرد: در قانون 
وزارت میــراث فرهنگــی که مراحل 
پایانــی را طی می کند، بند مشــروحی 
درباره یگان حفاظت میراث فرهنگی به 

عنوان ضابط قضایی آورده شده است، 
محدودیت و مشکلی که یگان همیشه 
بــا آن در برخورد بــا تخلفات مواجه 
بود و فرمانده فراجا هم در حاشــیه این 
برنامه در جمع خبرنگاران از پذیرش و 

آموزش یگان به عنوان ضابط خبر داد.
او در ادامــه خطاب به فرماندهان 
یگان حفاظت گفت: بخش مهمی از کار 
ما حفاظت در حوزه "سخت" است، اما 
بخش زیادی از حفاظت ما در حوزه نرم 
تعریف می شود. این موضوع را جدی 
بگیرید و راه های نرفته را امتحان کنید. 
باید توجه کرد که بیشتر نیروهای ما افراد 
رسمی نیستند، آحاد مردم نیروهای ما 

هستند. 
در واقــع ما به انــدازه آحاد مردم 
ایران نیــروی محافظ میراث فرهنگی 
داریم.وزیر میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دســتی با اشاره به گستردگی 
میراث فرهنگی در سراسر کشور افزود: 
وجــود ۳۵ هزار اثــر تاریخی ملی در 
کشــور شوخی نیست. در سفر استانِی 
اخیر ریاســت جمهوری کــه به ماکو 
رفته بود، یک پــل تاریخی را دیدم که 
درحال تخریب بود، می گفتند به دوره 
صفوی مربوط می شــود، گفتم وقتی 
اعتبار حفاظت و مرمت از این اثر هنوز 
نیامده اســت، حداقل یک تابلو معرفی 
بزنید که مشخص شود این پل تاریخی 
و مربوط به چه دوره ای است. زباله های 
پایین دست آن را جمع کنید و تا زمانی که 
اعتبار برسد از روی آن رفت وآمد نکنید. 
آنقدر مسأله در ماکو بود که کسی به این 
پل تاریخی توجه نمی کرد، درحالی که 
این پــل یکی از آن ۳۵ هــزار اثر ملی 

شناسایی شده است.
او ضرورت راه اندازی سامانه ای 
مردمی برای جلب حمایت و دریافت 
اطالعــات و گزارش های مردمی را به 
یگان حفاظت یادآور شــد و گفت: این 
سامانه در بخش گردشگری راه اندازی 

شده و نتیجه بخش بوده است. امیدوارم 
این شــماره تماس و ارتبــاط مردمی 
ســریع تر در حوزه میــراث فرهنگی 
راه اندازی شــود. هرچند فعال فضای 
مجازی مثل موهبت الهی برای ما است 
که با انگیزه اطالع رسانی می کند،   حال 
ممکن است گزارش های اشتباهی هم 

بدهند، اما تحقیق می شود.  
ضرغامی همچنین به کمبود منابع 
مالی برای حفاظت از میراث فرهنگی، 
شاره کرد و افزود: البته اعتبارات دوبرابر 
شــده و اساســنامه صندوق هم برای 
جلب اهدایی ها و هبه مردمی در هیأت 
دولت تصویب شــده است و از دولت 
جای تشــکر دارد؛ چرا که نظام اداری 
مثل بختک می ماند و بحث هایی هم در 
دولت درباره بخش هایی از این مصوبه 
مطرح شد،   اما با پیگیری رفع ابهام شد. 
یکــی از مفاد این مصوبه، مشــارکت 

مردمــی به صورت هبه و اهدای کمک 
است که لکنون کلیت مصوبه به شورای 
نگهبان رسیده و ایرادهایی هم آنجا وارد 
کرده اند که البته به این بخش برنمی گردد 
و جای نگرانی هم ندارد و فکر می کنیم 
از مرحله شورای نگهبان هم با موفقیت 

گذر کند.
حل مشــکل حقوق کارگران 
پایگاه ها با دستور رییس جمهور

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دســتی دربــاره مرمت های 

نیز اظهار کرد: خیلی از مشــکالت را 
می تــوان با صــدور مجوزهای محلی 
و منطقــه ای حل کرد. البته که مســأله 
مرمت حســاس است و به کارشناسی 
نیــاز دارد، اما مرمــت را می توان در دو 
الیه تعریف کــرد، یک الیه مرمت در 
بناهایی مثل تخت جمشید است که از 
نزدیک آن را دیدم و اتفاقا در روز بازدید 
مرمتگران تخت جمشید می گفتند که 
دو ماه حقوق نگرفته اند و خوشبختانه 
با دستور رییس جمهور مشکل پرداخت 
حقوق همکاران پایگاه ها حل می شود.

او اضافــه کرد: توجه شــود که 
همه مرمت ها از جنس تخت جمشید 
نیســت، وقتی بنایی بر اثر فرســایش 
درحال نابودی است می توان از نیروهای 
مردمی، عالقه مندان، بسیج و تشکل های 
مساجد کمک گرفت تا مانع از تخریب 
این دســته از بناها شــد. حداقل جلو 

فرســایش بیشتر را گرفت. گاهی پیش 
آمده که از ترس این که بنا تغییر هویت 

بدهد، به آن دست نمی زنند.
ضرغامــی همچنیــن از یــگان 
حفاظت خواست برای حفاظت از ۳۵ 
هزار اثر ملی که هنوز بســیاری از آن ها 
شناســنامه ندارند، برنامه داشته باشد و 

سامانه ارتباط مردمی تشکیل دهد.
ماجــرای گنــج حضــرت 

سلیمان و گورستان یهودی ها
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری 

و صنایع دســتی در بخــش دیگری از 
سخنانش به گزارش ها و ادعاهای مربوط 
به گنج  که از سوی برخی شخصیت های 
سیاسی در اختیار او قرار می گیرد،   اشاره 
کــرد و با بیان این کــه این صحبت ها 
نمی تواند و نباید محرمانه باشــد و هر 
چه مردم درباره میراث فرهنگی بیشتر 
اطالعــات داشــته باشــند، از آن بهتر 
محافظت می کنند، گفت:  گزارش شده 
بود که مثال گنجینه حضرت سلیمان در 
فالن روســتا وجود دارد و اگر حفاری 
نکنید به دست نااهلش می افتد و با این 
گنجینه می توانید جمهوری اسالمی را 
نجات بدهــد، ما هم مجبوریم مطالعه 

اولیه و تحقیق میدانی انجام دهیم. 
اتفاقا همه پروژه هایی که گزارش 
داده انــد مشــابه هم بوده اســت، یک 
شخصیت سیاســی مورد اعتماد بنده 
زنگ می زند که گنجینه ای پیدا شــده 

است و ما مجبوریم تحقیق میدانی کنیم 
و بعد اطالع رسانی کنیم.

او سپس از یکی از شخصیت های 
دولت نام برد که این گزارش ها را بارها 
به وزارت میراث فرهنگی داده اســت 
و افزود:  یکی از سیاســیون که ارتباط 
گرفتن با ایشان هم بسیار سخت است، 
چنــد بار به بنده گزارش دادند که بنا بر 
گزارش های یک زمین شناس معروف، 
در فالن نقطه گنجینــه ای وجود دارد، 
مــا هم تحقیق میدانــی را آغاز کردیم 

چندین متــر آن منطقه را بــه پایین و 
چپ و راســت حفاری کردیم و آخر 
ســر اعالم کردم که می خواهیم دستور 
توقف بدهیم، چون چیزی پیدا نشــده 
اســت. ضرغامی بیان کرد: ما همه نوع 
گزارشــی داریم، بعضی ها به صراحت 
می گویند ثروت هایــی وجود دارد، اما 
به درون سیســتم خــود اعتماد نکنید، 
جریان های فاسدی هستند که به محض 
اطالع یافتن سراغ آن می روند، محرمانه 
اقدام کنید، ولی به آن ها هم ثابت کردیم 
که این گونه نیســت. از روز اولی که به 
این وزارتخانه آمدم شورای سه نفره ای 
از معاون اداره مالی، مســول حراست و 
یگان حفاظت تشکیل دادم و تاکید کردم 
کــه حفاظت موزه ها و بناهای تاریخی 
مهم است. اطالع رسانی هم نکردم. هر 

کجا می روم این کار در اولویت است.
وزیــر میراث فرهنگــی، میراث 
فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی 
به گــزارش یکی از نمایندگان مجلس 
درباره گنج یابی ها اشــاره کرد و گفت: 
نماینــده جامعه کلیمیان در مجلس در 
دیداری که با ما داشت تنها درخواست 
خود را حفاظت از قبرســتان یهودیان 
مطــرح کرد. ایشــان می گفــت، این 
گورســتان متروکه شــده ولی برخی 
بــر این باورند کــه اموات ما را با طال و 
جواهر دفن کرده اند و این قبرســتان را 
شــخم زده اند. درخواست کرد فنس 
بکشــیم، گفتم ما حتی بودجه این کار 
را نداریم، اما قرار شد یگان حفاظت از 
این گورستان بازدید داشته باشد و با هر 
کسی که زمین را آنجا می َکنَد، برخورد 
کند تا فضای این گورستان برای حفاران 

ناامن شود.  
 ضرغامی سپس از یگان حفاظت 
به خاطر برخورد خوب با گردشگران 
داخلــی و خارجــی قدردانــی کرد و 
خواســت که این رفتــار به عنوان یک 

مزیت ادامه پیدا کند.

عزت اهلل ضرغامی از ارائه گزارش به رییس جمهور برای رفع محدودیت های یگان حفاظت میراث فرهنگی و موافقت 
ریاست جمهوری با حل مشکل پرداخت حقوق کارکنان پایگاه های میراث فرهنگی خبر داد و از گزارش های برخی مسؤوالن

 و نمایندگان مجلس درباره گنج و گنج یابی سخن گفت.

حرف های غیرمحرمانه ضرغامی از 
گزارش  سیاسیون درباره گنج و گنج یابی

وجود ۳۵ هزار اثر تاریخی ملی در کشــور شــوخی نیســت. در ســفر اســتانِی اخیر 
ریاســت جمهوری که به ماکو رفته بود، یک پل تاریخــی را دیدم که درحال تخریب بود، 
می گفتند به دوره صفوی مربوط می شــود، گفتم وقتی اعتبار حفاظت و مرمت از این اثر 
هنوز نیامده اســت، حداقل یک تابلو معرفی بزنید که مشــخص شــود این پل تاریخی و 
مربوط به چه دوره ای اســت. زباله های پایین دست آن را جمع کنید و تا زمانی که اعتبار 
برســد از روی آن رفت وآمد نکنید. آنقدر مســأله در ماکو بود که کسی به این پل تاریخی 
توجــه نمی کــرد، درحالی که این پل یکی از آن ۳۵ هزار اثر ملی شناسایی شــده اســت.

شرکت هولدینگ توسعه سورینت قشم در نظر دارد تعدادی واحد تجاری و اداری شرکت های زیر مجموعه خود 
را مطابق با مشــخصات شرایط زیر به باالترین قیمت پیشــنهادی واصله به صورت اجاره و مدت یکسال از طریق 

مزایده عمومی واگذارنماید.
1- 24 باب واحد تجاری و 2 باب کانتر واقع در بازار مرجان جزیره کیش

2- یک باب واحد تجاری واقع در بابلسر جنب شهرک دریا سر
۳- 2 باب واحد اداری واقع در تهران مرکز خرید ونک

 تذکــر : متقاضیــان می توانند برای هــر یک از موارد مذکور به صورت تکی و یا یکجا پیشــنهاد خود را ارائه نمایند 
.1-متقاضیان می توانند برای خرید اســناد به نشــانی های ذیــل در تهران وکیش از تاریــخ 1401/0۳/02 لغایت 

1401/0۳/11  در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 الی 17 مراجعه نمایند.
1-1 تهران میدان آزادی، ابتدای بزرگراه لشگری، خیابان ریاحی، پالک 9.

1-2 جزیره کیش -میدان امیر کبیر- هتل مریم .
متقاضیان میبایست مبلغ 1.000.000 ریال بابت خرید اسناد مزایده به حساب شماره 1-14079890-110-290 بنام 
شرکت هولدینگ توسعه سورینت قشم نزد بانک پاسارگاد  شعبه جهان کودک کد 290 واریز و اصل فیش آن را هنگام 

دریافت اسناد تحویل نمایند .
شماره های تماس جهت کسب اطالعات بیشتر:09229440841- 0912۵1779۳۵ –  021446۳0707  ) داخلی ۳00(

2 - متقاضیان می توانند از تاریخ 1401/0۳/02 لغایت 1401/0۳/10 با هماهنگی قبلی نسبت به بازدید موضوع مزایده 
اقدام نمایند.

۳ - آخرین مهلت ارسال اسناد و پیشنهاد قیمت تا ساعت 12:00 روز شنبه 0۳/21/ 1401 می باشد.
4 - مبلغ تضمین سپرده شرکت در مزایده می بایست ۵ درصد از مبلغ پیشنهادی اجاره ساالنه ملک مورد نظر بوده 

و به صورت یکی از روشهای ذیل ارائه گردد :
4-1ارائه یک فقره ضمانت نامه بانکی با اعتبار ۳ ماه به صورت غیر مشروط ، آزاد ، قابل وصول و قابل تمدید در وجه 

شرکت هولدینگ توسعه سورینت قشم صادر و اصل آن جزو مدارک شرکت در مزایده ارائه گردد.
4-2واریز نقدی به حســاب شماره 1-14079890-110-290 بنام شرکت هولدینگ توسعه سورینت قشم نزد بانک 

پاسارگاد  شعبه جهان کودک کد 290 و اصل فیش آن را تحویل نمایند.
4-۳ ارائه یک فقره چک بانکی تضمین شده در وجه شرکت هولدینگ توسعه سورینت قشم

۵-کمیسیون معامالت در رد یا قبول  هر یک یا تمام پیشنهادات ارائه شده مختار است.
6-پیشنهادات  ناقص، مخدوش، فاقد سپرده یا کمتر از میزان مقرر، مبهم ، مشروط ، غیر یکسان و یا مانند آنها مردود 

می باشد و پاکات پیشنهاد میبایست مهر و موم شده تحویل شود .
7-پاکات پیشنهادات متقاضیان رأس ساعت 14 روز شنبه مورخ 1401/0۳/21 بازگشایی خواهد شد.

8-حضور و عدم حضور  هر یک یا تمامی پیشنهاد دهندگان مانع از ادامه روند مزایده و بازگشایی پاکات نمی باشد.
9-هزینه آگهی برعهده  برنده مزایده بوده که می بایست تا ۳ روز بعد از بازگشایی پاکات واریز شود.
10-در صورت یکسان بودن مبالغ پیشنهادی، تعیین برنده با قرعه کشی صورت خواهد پذیرفت.

11-متقاضیان می بایســت در ذیل کلیه اسناد مزایده دریافتی عبارت »خوانده شده و مورد قبول است« را 
نوشته و مهر و امضا نمایند.

12-سایر شرایط مزایده به شرح اسناد مزایده می باشد

آگهی مزایده عمومی ) نوبت اول(

جهت دریافت آخرین اخبار  و رویدادهای 
کیش و منطقه  به نشانی زیر مراجعه نمایید

EGHTESAD-KISH.IR

حاشیه های بازار خودرو در کشور و در مناطق آزاد موضوع جدیدی نیست و هر 
روز خبرهای ضد و نقیض گاهی خوب و گاهی بد به گوش می رسد. کمبود قطعات 
خودرو و فرسودگی خودرو ها در کیش از یک سو و عدم واردات خودرو مشکالت 
بسیاری را برای مردم ایجاد کرده است.  از زمان ممنوعیت واردات خودرو به مناطق 
آزاد صحبت از آزادسازی آن نیز مطرح است اما تاکنون نه تنها این وعده محقق نشده 

بلکه وعده ها موجب ایجاد مشکالت فراوان  در بازار شده است.
اکثر خودروهای موجود در جزیره کیش فرسوده شده اند و نیاز مبرم به روزرسانی 
این خودروها  وجود دارد  .همچنین برخی قطعات خودروهای خارجی در جزیره 
موجود نیست  و باید از دوبی وارد شود که آن هم با نبودن پرواز بین کیش و دوبی 
مشکل را دوچندان کرده است .  خودروها در انتظار قطعه در تعمیرگاه ها می ماند و 
این کارها و فعالیت های روزمره مردم است که می خوابد و مختل می شود.بایستی 
فکری به حال خودروهایی که به دلیل شــرایط آب و هوایی جزیره روز به روز در 
حال فرسوده شدن هستند و جایگزینی آن ها با خودروهای با کیفیت وارداتی فکری 
کرد در صورت ادامه این روند معلوم نیســت چه اتفاقی در انتظار بازار خوردو در 

جزیره کیش خواهد بود...

نقد روز ...

فرسودگی خودروهای جزیره 

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی:

۷۵ تئاتر خیابانی در کیش تماشاگران جام جهانی را از طریق مناطق آزاد جذب می کنیم تماشاگران جام جهانی را از طریق مناطق آزاد جذب می کنیم
 اجرا می شود 

اقتصادکیش- تیم ملی کشتی آلیش زنان ایران قهرمان رقابت های آسیا در کشور 
قرقیزستان شد. 

رقابت های کشتی آلیش کالسیک قهرمانی آسیا، در شهر اوش قرقیزستان برگزار شد 
که در پایان تیم ایران با کسب یک طال، چهار نقره و یک برنز به عنوان قهرمانی رسید.

در رده بندی تیمی ایران با ۱۱۵ امتیاز به عنوان قهرمانی دســت پیدا کرد و تیم های 
قرقیزستان و ازبکستان به ترتیب با ۱۱۲ و ۹۴ امتیاز دوم و سوم شدند.

 تیم ایران در این مسابقات با ۶ نماینده شرکت کرده بود که سارا علیپور در وزن ۷۵ 
کیلوگرم به مدال طال، سپیده بابایی در وزن ۵۵ کیلوگرم، شیدا فهیمی در وزن ۶۵ 
کیلوگرم، سحر غنی زاده در وزن ۷۰ کیلوگرم و هانیه عاشوری در وزن +۷۵ کیلوگرم 

به مدال نقره و فاطمه فتاحی در وزن ۶۰ کیلوگرم به مدال برنز رسیدند.

زنان کشتی گیر ایران قهرمان آسیا 
شدند

اقتصادکیش-  دوره آموزشی نظام آراستگی محیط کار بر اساس استاندارد 5s در 
شرکت عمران، آب و خدمات کیش بر گزار شد

به گزارش اقتصاد کیش ، دوره یک روزه آشــنایی با اصول نظام آراســتگی محیط 
کار بر اساس استاندارد 5s  با هدف اجرا و پیاده سازی این نظام در جهت بهسازی 
فرایندها و پیشگیری از هرگونه اتالف ، برای اولین گروه کارکنان شرکت عمران ، 
آب و خدمات برگزار شد. استاندارد 5s روشی نظام یافته برای ساماندهی و آراستگی 
محیط کار ، برقراری مقررات و استانداردها ، حفظ نظم و انضباط الزم برای انجام 

صحیح فعالیتها باتوجه به دامنه کاربرد طرح ریزی شده در سازمان است.
ایجاد زیرساخت آموزشی و توانمندسازی منابع انسانی به منظور استقرار پایدار نظام 
آراستگی محیط کار و افزایش بهره وری سازمان در ابعاد مختلف، از جمله مدیریت 
دارایی  های فیزیکی از طریق کاهش ضایعات )زمان، مواد و انرژی(، کاهش هزینه ها 
و بهبود ایمنی و حفاظت از محیط زیست از دیگر اهداف استفاده از این نظام است.

از جمله مباحث مطرح شده در این دوره می توان به ارتباط 5S و مفاهیم بهبود مستمر، 
اهداف و نتایج حاصل از اجرای 5S، شناخت تأثیر 5S در شاخص های بهره وری و 
معرفی S5 این نظام  به عنوان یکی از ابزارهای مؤثر در کاهش هزینه ها و بهبود مستمر 
در سازمان ها اشاره کرد. این دوره آموزشی به همت مدیریت برنامه ریزی و توسعه 

در سالن اجتماعات شرکت عمران ، آب و خدمات کیش برگزار شد.

 استمرار برگزاری دوره های آموزشی 
در شرکت عمران ، آب و خدمات کیش


