گردشگری

گروه گردشــگری -پرداخت
حقوق کارگران پایگاههای میراث ملی
و جهانی همواره با تاخیر و تعلیق مواجه
است ،وضعیت اســتخدام و قرارداد
کار بســیاری از آنها هم بالتکلیف و
نابهسامان است .بیشتر آنها نسبت به
کف دستمزدهایشان که از یک کارگر
معمولی پایینتر است ،شاکیاند.
وضعیت این نیروها که به مرمت،
حفاظــت و نگهبانــی از آثار تاریخی
ایران مشغولاند ،به گونهای نابهسامان
اســت که علــی دارابــی ـ قائم مقام
وزیر میراث فرهنگی ،گردشــگری و
صنایع دســتی ـ در اردیبهشــتماه
 ۱۴۰۱پس از آنکــه نامه کارگران دو
پایــگاه جهانی چغازنبیل و شــوش
به عزتاهلل ضرغامــی ـ وزیر میراث
فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی
ـ در اعتــراض بــه وضعیت پرداخت
حقوقهــا و تاخیرهای طوالنیمدت
و مکرر و بالتکلیفــی در قرارداد کارِ
نیروها منتشر شد ،گفت« :همکاران ما
در پایگاهها نزدیک به  ۸۰۰نفر هستند
که حقوقشــان در ماه  ۶میلیارد تومان
میشود ،محل پرداخت این حقوق از
طرحهای عمرانی است که تا به جریان
بیافتد سه ماه از سال میگذرد ،بنابراین
ب ماندگی در پرداخت
همیشــه با عق 
حقوق این همکاران روبهرو هســتیم.
مکاتبه کردهایم ،وزیر میراث فرهنگی
هم با معاون اول رئیسجمهور (محمد
مخبر) برای حل این موضوع صحبت
کرده اســت .دستور داده شده موضوع
در ســازمان برنامه و بودجه پیگیری
میشــود و قرار شده راهی را باز کنند.
وزارت میــراث فرهنگــی هم به جد
دنبال این اســت که مشکل همکاران
پایگاهها را حل کند ».حلِ این مشکل
اما به دســتورالعملی منتج شده که در
 ۱۴تیرماه  ۱۴۰۱با هدف انتظامبخشی
به امور اداری و اســتخدامی کارگران
پایگاههــای میراث ملــی و جهانی،
در شــورای معاونــان وزارت میراث
فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی
تصویب شــده اســت .طبق ماده یک
فصل اول این دســتورالعمل ،آن دسته
از کارگران شاغل در پایگاههای میراث
ملی و جهانی که از محل اعتبارات ملی
حقالزحمه دریافت میکنند ،پیش از
اسفند سال  ۱۴۰۰شاغل به کار بودهاند،
مشــمول این دستورالعمل میشوند و
افرادی که از محل اعتبارات طرحهای
تملک و دارایی ســرمایهای یا جاری
استانی ،حقالزحمه دریافت میکنند،
مشــمول مقررات این دســتورالعمل
نبوده و مدیرکل اســتان در چارچوب

قوانین و مقررات ابالغی و مورد عمل
مسؤول تمام امورات آنها است.
در فصل دوم این دســتورالمعل
آمده است« :جلب و بهکارگیری افراد
جدید از محــل اعتبارات ملی ممنوع
اســت و در صــورت تخلــف ،کلیه
مســؤولیتهای قانونی ناشی از عدم
رعایــت مفاد این مــاده متوجه مدیر
پایگاه و مدیرکل استان خواهد بود».
در تبصره یک ماده سه فصل دوم
این دستورالعمل آمده است« :در موارد
کامال ضروری جذب و بکارگیری فرد
یا افراد جدید ،برقراری تمام شــرایط
الزامی است ،این شرایط شاملِ رعایت
ســقف تعداد کارگــران پایگاههای
میراث ملی و جهانی ،رعایت مقررات
و پیشبینی اعتبارات در قالب بودجه
سالیانه ،تشخیص و دستور کتبی وزیر
یــا مقام مجاز و از طریق مصوبه کمیته
تخصیص و بودجه است».
تبصره ســه همین ماده نیز تاکید
دارد« :ادارات کل اســتان با هماهنگی
اداره کل پایگاههــا مکلــف هســتند
هرگونــه تغییر در کمیــت کارگران
پایگاههــای میراث ملــی و جهانی را
اعم از فوت ،بازنشستگی ،جابهجایی،
خروج خدمــات و  ...بالفاصله و کتبا
و جزئیات را به اداره کل توســعه منابع
انســانی و تحــول اداری و اداره کل
پایگاهها منعکس و اداره کل پایگاهها
باید نســبت به تنظیــم دوباره و ابالغ
تفاهمنامه جدید اقدام کنند».
اما آنچه بیشتر محل اعتراض بوده،
موضوع ماده چهار این دســتورالعمل
اســت که تکلیف میکند« :کارگران و
افــراد جذب و به کارگیریشــده (در
چارچوب ساز و کار پیشبینی شده در
این دستورالعمل) از لحاظ حقالزحمه
مشــمول مقررات قانون کار و قرارداد
آنان از طریق شرکتهای پیمانکاری
مربــوط ،تنظیــم و از نظــر خدمات
درمانی ،بازنشســتگی ،حوادث ناشی
از کار و غیــر از آن و ســایر خدمات،
مشمول مقررات قانون تامین اجتماعی
خواهنــد بود و حق بیمــه مقرر همه
ماهــه برابر با قانون تامین اجتماعی از
طریق شــرکت مذکور به صندوق ذی
ربط واریز خواهد شد».در تبصره یک
همین ماده تاکید شــده است« :وزارت
میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع
دستی در مقابل این کارکنان هیچگونه
تعهد اســتخدامی نــدارد».در ادامه،
تبصره دو تاکید کرده اســت« :ادارات
کل استان مکلف به ساماندهی کارگران
از طریق برونســپاری در شرکتهای
پیمانکاری با رعایت قوانین و مقررات

اعتراض جمعی از متخصصان
میراث فرهنگی به رفتار با کارگران
پایگاههای میراث ملی و جهانی
جمعی از متخصصان میراث فرهنگی و نیروهای پایگاههای میراث ملی و جهانی با انتشار نامهای سرگشاده نسبت
به تعیین وضعیت و استخدام نیرو انسانی شاغل در این پایگاهها معترض شدند و نسبت به آینده مرمت ،نگهداری و
حفاظت از مهمترین آثار تاریخی ،هشدار دادند.

حاال جمعی از متخصصان میراث فرهنگی و نیروهای پایگاههای میراث ملی و جهانی به
محتوایایندستورالعملواکنشنشاندادهودرنامهسرگشادهاینسبتبهآنمعترض
شــدهاند .سخن آنها این است که دستورالعمل اداری و استخدامی کارگران پایگاههای
میراث ملی و جهانی ،نه تنها جایگاهی را نظام و ارتقاء نمیبخشد که سبب از دست رفتن
تعداد زیادی از کارگران و نیروهای انسانی این پایگاهها خواهد شد و حافظت ،مرمت و
تخصص در این پایگاههای مهمترین آثار تاریخی کشور را به مخاطره خواهند انداخت.
هســتند ».همچنین در ماده شش این
دستورالعمل آمده است« :به کارگیری
افــرادی که بــه واســطه آراء مراجع
قضایی و یا براساس قانون رسیدگی به
تخلفات اداری کارمندان اخراج شده،
به هیچ عنوان مجاز نیست».
ماده هفــت نیز تاکیــد میکند:
«بــه کارگیری افراد بازنشســته به جز
موارد اســتثناء در قانون اصالح قانون
ممنوعیت بکارگیری بازنشســتگان
ممنوع است ».و این توضیح در تبصره
اضافه شــده که «به کارگیــری افراد
بازنشســته و ظرفیت قانونی این ماده
پس از اخذ مجوز امکانپذیر است».
حــاال جمعــی از متخصصــان
میراث فرهنگی و نیروهای پایگاههای

میراث ملــی و جهانی به محتوای این
دســتورالعمل واکنش نشان داده و در
نامه سرگشادهای نسبت به آن معترض
شــدهاند .ســخن آنها این است که
دســتورالعمل اداری و اســتخدامی
کارگــران پایگاههای میــراث ملی و
جهانــی ،نه تنها جایگاهــی را نظام و
ارتقاء نمیبخشــد که سبب از دست
رفتــن تعــداد زیــادی از کارگران و
نیروهای انسانی این پایگاهها خواهد
شــد و حافظت ،مرمت و تخصص در
این پایگاههای مهمترین آثار تاریخی
کشور را به مخاطره خواهند انداخت.
در ایــن نامــه کــه اســامی
امضاکنندگان آن نزد ایســنا محفوظ
بوده ،آمده اســت «این دستورالعمل به

پایان شوآف مالزیاییها برای دعوت از گردشگران ایرانی
ِ

گــروه گردشــگری -پس از
گذشــت سه ماه از میهمانی مالزیاییها
در هتل اسپیناس و وعدههایی که برای
رونق دوباره گردشگری بین دوکشور
داده شــد ،فرودگاههای مالزی به دلیل
تحریم به هواپیماهای ایرانی ســوخت
نمیدهند .اردیبهشــت امسال بود که
مالزیاییهــا در هتل اســپیناس تهران
میهمانــی برپا کردند که هدفش جذب
گردشگران ایرانی بود .همایش توریسم
مالــزی بــا حضور جمعــی از فعاالن
گردشــگری ایران و مالــزی ،مقامات
کشور مالزی ،شرکتها و آژانسهای
گردشــگری دو کشــور در روزهای
بهاری تهران برگزار شــد تا خزان سفر
گردشــگران ایرانی به مالزی را جانی
دوبارهببخشد.

تا همین چند ســال پیش ،مالزی
مقصد پررونق سفر ایرانیها محسوب
میشد و تبلیغات وسیعی را برای سفر به
این کشور شاهد بودیم .مالزی هم چون
بهشتی ترسیم شــده بود که بسیاری از
خانوادههای ایرانی را وسوسه میکرد تا
به این کشور سفر کنند .مسوالن هم گویا
بدشان نمیآمد که این کشور به مقصد
پرطرفدار گردشگران ایران تبدیل شود.
اما در دو دهه اخیر رفته رفته بازار
ســفر به مالزی کم رونق شــد و سفر
گردشــگران ایرانی رو بــه افول رفت.
مالزیمحبوبدیگرحتیبرایایرانیها
آن برو بیای قبلی را نداشت و بازارهای
جدیــدی جــای آن را گرفت .افزایش
قابــل توجه بلیت پرواز ،کاهش ارزش
پول ملی ،گرانی خدمات و اقامت و این

گروه گردشــگری -گروهی از
باستانشناســان حین کاوش در داخل
و اطراف یک آمفیتئاتر رومی باستانی،
مقبرههــای گالدیاتورهــای رومی را
کشف کردند.

این اکتشــاف در شــهر باستانی
«آناوارزا» (در منطقه آدانا ،حوالی جنوب
ترکیه) صورت گرفته اســت .این شهر
باستانی ،سکونتگاه تمدنهای مختلفی
از یونان باســتان تا امپراتوری عثمانی

اواخر شیوع بیماری کرونا موجب شد
تا مالزی از چرخه توجه ایرانیها حذف
شود .همین دالیل موجب شده بود که
مقامات بلند پایه گردشــگری مالزی به
ایران ســفر کنند تا دوباره بتوانند برای
گردشگران ایرانی دلربایی کنند.
«زین الدین عبدالوهاب» مدیرکل
وزارت گردشــگری مالزی در نشست
خبــری خــود در تهران گفتــه بود :ما
امیدواریم تا یکی دو سال آینده با توجه
به افزایش پروازها شــرایط سفرهای
بینالمللیآسانتروقیمتهاکمترشود.
ایران یکی از بازارهای مهم ما محسوب
میشــود و برای اینکــه به حالت قبل
برگــردد تمرکز روی جذب خانوادهها
اســت ،برای همین قرار است تورهای
آشناســازی با این رویکرد اجرا شود و
از آنجا که شبکههای اجتماعی در ایران
محبوب اســت ما تبلیغات گردشگری
مالزی را در این فضا آغاز کردهایم .ایران
برای مالزی بسیار مهم است ،به گونهای
که اولین کشــور در خاورمیانه است که
بازاریابی در آن را شروع کردهایم و پس
از آن سراغ عمان و قطر خواهیم رفت.
اما امروز پس از سه ماه از میهمانی
مالزیاییها در هتل اسپیناس ،آرزوهای
مقامــات گردشــگری این کشــور
برای بازگشت گردشــگران ایرانی به
کشورشــان ،نقش بر آب شــده است.

دبیر انجمن شــرکتهای هواپیمایی
اعــام کرد که روز جمعه آخرین پرواز
ایرالین ایرانی به مالزی انجام شد چراکه
به دلیل تحریمها ،فرودگاههای مالزی به
هواپیماهای ایرانی سوخت نمیدهند.
روز – جمعه ۲۱مرداد ماه -آخرین پرواز
ایرالین ایرانی به مقصد کواالالمپور در
ساعت  ۱۹و  ۵۰دقیقه انجام شد و دیگر
پروازی از سوی ایرالینهای کشورمان
بــه مالزی نخواهیم داشــت .این خبر
بیش از همه بیانگر پایان گردشــگری
میان دو کشــور اســت .چراکه مالزی
دیگر به ایرالینهای ایرانی ســوخت
نمیدهد .شرکتهای سوخترسانی
در فرودگاههــای مالزی با آمریکاییها
همکاری دارند و به این شرکتها اعالم
شده اگر به هواپیماهای ایرانی سوخت
دهند ،مشمول تحریمها میشوند .این
رویکرد مالزیاییها نشــان داد که نباید
دلخوش به شوآف مقامات گردشگری
این کشور در تهران بود .همان مقاماتی
که اختیاری در تصمیمگیری برای رونق
گردشگریمیاندوکشورندارندوجلب
توجه آمریکاییها را بر روابط دو ملت
ترجیح میدهند .البته سفر به این کشور
سالهاســت که بــرای ایرانیها رونقی
ندارد و رفتار توهینآمیز فرودگاههای
این کشور به همین پروازهای اندک نیز
پایان خواهد بخشید.

مقبر ه گالدیاتورهای رومی کشف شد
را در خود جای داده اســت .گروههای
مختلف باستانشناســان در چند سال
اخیر مشغول حفاری در آمفیتئاتر و این
شهر باستانی بودهاند .کاوش اخیر در این
محوطه به سرپرستی دکتر «گولشن» از
دانشــگاه «چوکورا» انجام شده است.
«گولشن» به خبرگزاری «آناتولی» گفته
اســت« :به همراه همکارانم مقبرههای
گالدیاتورهای را در بخش جنوبی این
محوطه باستانشناســی و در نزدیکی
آمفیتئاتر کشف کردیم .گمان میرود
گالدیاتورهــا در این مکان با یکدیگر
مبارزه کرده باشند.
بــا اینکه مقبــره گالدیاتورهای

این شهر باستانی شناسایی شده است،
اما هنوز اسکلتهای این گالدیاتورها
کشف نشده اســت و انتظار میرود با
ادامه کاوشها در این منطقه اســکلت
این افراد نیز کشف شود .کاوش در این
محوطه از سال  ۲۰۱۴آغاز شده است و
محققان از آن زمان تاکنون مجسمههای
ســنگی الهههای یونان باستان و چند
موزائیک و اثر تاریخی دیگر را کشــف
کردهاند .بنابر گزارش باستانشناسان،
اینشهرباستانیقدیمیترینونخستین
خیابان جهان را در خود جای داده است.
این خیابان به طول  ۲۷۰۰متر و  ۳۴متر
عرض ساخته شده است.

جای تعیین تکلیف و تبدیل وضعیت
و ارتقــاء جایگاه نیروهای پایگاههای
میراث ملی و جهانــی ،از جایگزینی
شــرکتهای پیمانــکاری حرف زده
اســت .درحالیکه با شــرکتی شدن
نیروهای تخصصی شاغل در پایگاهها
که مســتقیم ًا در مطالعــه ،حفاظت،
مرمــت و نگهــداری مجموعههای
تاریخی نقــش دارند ،چطور میتوان
ِ
حفاظت
انتظار داشت هنگام مرمت و
مهمترین آثار تاریخی احتماال خطای
انسانی رخ ندهد؟
یکی از بخشهای مهم و حساس
حــوزه میراث فرهنگــی ،پایگاههای
میراث ملی و جهانی اســت که وظیفه
حفاظــت ،مرمت ،نگهداری و مطالعه
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و پژوهــش در بناهــا و محوطههای
تاریخیِ شــناخته شــده این کشور را
دارنــد .اهمیت این حوزه نســبت به
دیگر حوزههــای مأموریتی وزارت
میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع
دستی در آن است که فعالیت این حوزه
به صورت تخصصی و میدانی است و
هرگونه اشــتباه و خطا در آن ،غیرقابل
برگشت و جبرانناپذیر است».
نامــه سرگشــاده تعــدادی از
متخصصان میراث فرهنگی و نیروهای
پایگاههای میراث ،با طرح پرسشهایی
اینگونه ادامه پیدا میکند« :کارشناسان
پایگاههای میراث ملی و جهانی بیش
از یــک و حتی دو دهه اســت که در
گرمای تابســتان و ســرمای زمستان،
با تحمــل همه مشــکالت از جمله
بالتکلیفــی در وضعیت اســتخدامی
و مشکالت مالی بســیار ،به صورت
خســتگیناپذیر و با باالترین دقت ،از
هویت و تمدن ایرانی -اســامی این
سرزمین حفاظت و پاسداری میکنند.
حال پس از گذشت سالها از تالش و
فعالیت ایشان ،به جای تعیین تکلیف
و تبدیل وضعیت و ارتقاء این نیروها،
قرار اســت شرکتهای پیمانکاری به
میــان آیند که ایــن موضوع موجی از
نگرانــی را در دل کارکنان پایگاهها و
خانوادههای ایشــان بــه وجود آورده
و عجیب اســت کــه وزارت میراث
فرهنگی در تخصصیترین حوزههای
فعالیتی ،یعنی پایگاههای میراث ملی
و جهانی قصد اجرای چنین تصمیمی
را دارد .مگــر نه آنکه رســالت اصلی
این وزارتخانه پشــتیبانی از سه حوزه
مأموریتی ،ازجملــه میراث فرهنگی
اســت که بناها و محوطههای جهانی
و ملی در باالترین رأس آن اســت؟ آیا
با شرکتی شــدن نیروهای تخصصی
شــاغل در پایگاهها که مســتقیم ًا در
مطالعه ،حفاظت و مرمت و نگهداری
مجموعــه تاریخــی نقــش دارند،
این رســالت زیر ســوال نمیرود و
ِ
حفاظت
نگرانیهایی از بابت مرمت و
مهمترین آثار تاریخــی این مملکت
حادث نمیشود؟
بــه نظر میرســد این شــکل
تصمیمگیری از نبــود اراده برای حل
اساسی مشــکالت ناشی شده است؛
چرا که این دســتورالعمل با توجه به
ایرادهــای فنی و اصولــی که دارد ،به
جای حلِ مسئله وضعیت استخدامی
کارگران ،بیشتر به پاک کردن صورت
مســئله اقدام کرده است ،گویی که از
چاله به چاه افتاده باشیم .این سوال هم
مطرح اســت :مگر حفاظت ،مرمت،

پژوهــش و مطالعــه کــه از وظایف
اصلی پایگاهها است ،فعالیتی موقتی،
خدماتــی و غیرتخصصی اســت که
ِ
پیمانکاری
بتوان آن را به شرکتهای
تأمین نیروی انسانی واگذار کرد؟ آنچه
مسلم اســت این موضوع از شناخت
ضعیف و درک نادرست مدیران نسبت
به میراث فرهنگی و پایگاههای میراث
ملــی و جهانی حکایت دارد.ای کاش
امثــال دکتر آیتاهلل زاده شــیرازی و
سایر بزرگانی که میراث فرهنگی این
مملکت را بنا نهادند و در شــکل دادن
پایگاهها و تربیت کارشناسان و ایجاد
رشتههای دانشــگاهی حوزه میراث
فرهنگی نقشــی اساسی داشتند ،مدیر
متخصص ،شجاع و دلسوز هم تربیت
میکردند تا که تخصصیترین بخش
وزارت میراث فرهنگی ،دســتخوش
تصمیمات لحظهای ،و غیرکارشناسی
قرار نگیرد ...
این دغدغه دربــاره پایگاههای
میــراث جهانی که دولــت متعهد به
کنوانســیون میراث جهانی یونسکو
است ،از حساسیت بیشتری برخوردار
اســت؛ چرا که حفظ و تربیت نیروی
انســانی پایــدار و تخصصــی در
ســایتهای میراث جهانی ،از جمله
مهمترین وظایــف پایگاهها ()Base
در سراسر جهان است .به نظر میآید،
تصور تصمیمگیران و تهیهکنندگان آن
دستورالعمل از پایگاههای میراث ملی
و جهانی ،چیزی شــبیه به پایگاههای
امداد جادهای یا پایگاه اطالعرسانی یا
چیزی شبیه به آن است ،شاید نمیدانند
پایگاههای میراث جهانی و ملی ،پرچم
افتخــار تاریخ و تمدن این ســرزمین
هستند و باید با پشتیبانی شخص وزیر
و همه معاونتهای وزارتخانه بهویژه
حوزههای میراث فرهنگی ،توســعه
مدیریت و گردشــگری ،تمدن ایرانی
اسالمی این سرزمین را در عرصههای
جهانی اســتوار نگه دارنــد ،نه اینکه
با کارگــری خطاب کــردن ماهیت
فعالیــت پایگاهها ،زحمات مرمتگران
بنــا ،مرمتگران آثار ،باستانشناســان،
متخصصــان آزمایشــگاه ،معماران،
متخصصــان زبانهــای باســتانی،
مســتندنگاران ،تاریخ پژوهــان  ...و
بسیاری از تخصصهای میان رشتهای
کــه در مهمتریــن و نفیسترین آثار
کشــور در حال تالش هســتند ،کم
ارزش قلمــداد شود.سالهاســت که
ســایر وزارتخانهها ماننــد آموزش و
پــرورش ،نیروهــای حقالتدریس و
نهضت ســوادآموزی خــود را که به
مراتب بســیار بیشتر از تعداد کارکنان
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شــاغل در پایگاهها هستند ،با دریافت
مجوزهــای الزم از مجلــس و هیأت
دولــت در چندیــن مرحلــه تبدیل
وضعیــت کردهاند و به نیروی پیمانی
و رســمی ارتقــاء دادهاند ،حال آن که
وزارت میــراث فرهنگی با گذشــت
بیش از دو دهه کماکان نتوانسته فکری
اساســی برای  ۸۰۰نیروی شــاغل در
پایگاههای تخصصی خود که اکثرا ً از
تحصیالت باالیی برخوردارند ،داشته
باشــد و به واقع جای بســی تأسف
اســت اگر وزارت میــراث فرهنگی،
گردشــگری و صنایع دســتی ،توان
تبدیل وضعیــت نیروهای تخصصی
پایگاههای خود را نداشته باشد .دیگر
اینکه با اســتناد به قانون برنامه ششم
توسعه ،وزارت میراث فرهنگی مجاز
است پایگاهها و محوطههای تاریخی
را از طریق هیــأت امنا مدیریت کند،
پــس چرا بــه ماننــد وزارتخانههای
علوم و بهداشــت که دانشگاهها را به
صورت هیأت امنایــی اداره میکنند،
پایگاهها را مطابــق قانون به صورت
هیــأت امنایی مدیریــت نمیکنند تا
با ایجاد ســازمانی عمومی و مستقل،
مدیریت مناســبتری لحاظ شود و
بتواند عالوهبر بودجه کنونی ،از سایر
ظرفیتهای درآمــدی دیگر نیز بهره
گرفته و کیفیت خدمات به گردشگران
نیز افزایش یابد .البته ،در ســال ۱۳۹۹
نیز در این خصوص قدمهایی برداشته
شــد ،اما با تغییر دولت بی نتیجه ماند.
نظــر به آنچــه گذشــت ،از مدیران
وزارت میراث فرهنگی ،گردشــگری
و صنایع دســتی انتظار میرود نسبت
به ظرفیتهای درونی وزارت متبوع،
بهویژه نیروی انسانی متخصص شاغل
در پایگاهها و موزهها توجه بیشــتری
نشــان دهند؛ چراکه شــرکتی کردن
کارکنــان پایگاهها و بــاز کردن پای
پیمانــکاران در نفایس ملی مملکت
باز میکند و استفاده از واژههایی مانند
«وزارتخانه هیچ تعهدی در اســتخدام
نیروهای پایگاهها ندارد» ،بیشتر شبیه
پاک کردن صورت مســئله است که نه
تنها کمکی در حل مشکالت نخواهد
کرد ،بلکه نتیجــه آن بر باد رفتن عمر
جوانان تحصیل کردهای است که بیش
از یک تا دو دهه عمر خود را مخلصانه،
فدای میراث فرهنگی کردند .از این رو
اینگونــه مدیریت و تصمیمگیریها
نتیجهای جز حسرت و نا امیدی در دل
نیروهای خط مقــدم میراث فرهنگی
کشور به همراه نخواهد داشت و نتایج
آن حتی در کوتاهمدت خود را نشــان
خواهد داد».

