
5 گردشگری

علمی و آموزشی - در نشست 
تخصصی مدیران پایگاه های میراث 
ملــی و جهانــی از پایگاه ها به عنوان 
محــور ایجــاد مســیرهای جدید 
گردشــگری یادشــده که از هویت 

مذهبی و ملی کشور دفاع می کنند.
پنجمین همایش سراسری افق 
تحول با سخنرانی مدیران پایگاه های 
میــراث ملــی و جهانــی و معاونان 
وزارتخانه میراث و گردشگری ادامه 

یافت.
امین قهرمانی )مدیر پایگاه ملی 
محور ساســانی کرمانشــاه - قصر 
شــیرین( با اشاره به آنکه پایگاه ها در 
حوزه گردشــگری و صنایع دســتی 
و ســرمایه گذاری درگیرنــد، گفت: 
بررســی وضعیت فعلــی و موجود 
پایگاه ها از نظر نیروی انســانی نشان 

می دهــد با زیاد شــدن فعالیت های 
مختلــف پایگاه ها، تعداد نیروها زیاد 
نشده و بدنه کارشناسی در این بخش 

ضعیف شده است.
او درباره مشــکالت دســتمزد 
نیروهای پایگاه هــا نکاتی را مطرح 
کرد و گفت: نیاز است تا نگاه مدیران 
استان نسبت به پایگاه ها اصالح شود 
و پایگاه هــا را از وزارتخانه بدانند تا 
بســیاری از مشــکالت ما حل شود. 
بسیاری از پایگاه ها اعتبارات استانی 

و ملی ندارند.
اعتبــارات قطــره ای بــه 

میراث فرهنگی آسیب می زند
فریبا خطابخــش )مدیر پایگاه 
جهانــی میــدان امام اصفهــان( نیز 
اظهــار کــرد: اعتبــارات قطــره ای 
مشــکل پایگاه ها را رفع نمی کند. این 

موضــوع به میراث فرهنگی آســیب 
می زند. متاســفانه اعتبار اضطراری 
بــرای مرمت های ضروری در اختیار 
پایگاه ها قــرار ندارد، تقاضا داریم در 
تخصیص اعتبارات تجدیدنظر شود. 
با اعتبارات کم نمی توان با استادکاران 

کار کرد.
ســفرها محدود بــه چند 

استان است
علی اصغــر شــالبافیان )معاون 
گردشــگری کشور(  نیز گفت: میزان 
کم هم افزایی در بخش های مختلف به 
سازمان وقت آسیب رساند. طی یک 
سال گذشــته معاون میراث فرهنگی 
کشــور تالش زیادی برای هم افزایی 

میان بخش هــای مختلف وزارتخانه 
انجــام داد. در حــوزه گردشــگری 
داخلی با وجود آنکه تالش کردیم تا 
توزیع مکانی سفر داشته باشیم، سفرها 

محدود به چند استان است.
او درخصوص ورود گردشگران 
خارجی نیز گفت: از نظر گردشگری 
فرهنگــی و تاریخی دیدن جاذبه ها با 
وجــود ظرفیت های عظیم تاریخی و 
فرهنگی کشور محدود به چند استان 

شده است. 
در این میــان پایگاه ها نقاط ثقل 
گردشــگری کشور هستند. در حوزه 
گردشگری تاریخی بهتر از پایگاه های 
ملــی و جهانــی نداریــم. اگر قصد 

داریم گردشــگری داخلی و ورودی 
گردشــگری خارجــی را از تمرکز 
مکانــی نجات دهیم، باید به ســمت 

پایگاه ها برویم.
بــه گفتــه شــالبافیان، بایــد 
و  نرم افــزاری  زیرســاخت های 
پایگاه هــای  در  را  ســخت افزاری 
ملی و جهانی فراهــم کنیم تا میزبان 
گردشگران داخلی و خارجی شوند. 
پایگاه ها محور ایجاد مسیرهای جدید 

گردشگری هستند. 
خــاص  محــور  پایگاه هــا 
تورهای گردشــگری می دانیم؛ مانند 
کلیســاگردی. این پایگاه ها می توانند 
محلــی برای برگــزاری رویدادهای 

ملی و موضوعی باشند.
تمــام وجــود معاونــت 
میراث فرهنگــی بــه پایگاه ها 

بستگی دارد
)معــاون  اوحــدی  ســعید 
توســعه مدیریت و منابــع وزارت 
و  گردشــگری  میراث فرهنگــی، 
صنایع دســتی( نیز با تاکیــد برآنکه 
پایگاه هــا در مرکز و نقطــه کانونی 
اهــداف وزارت میراث فرهنگی قرار 
گرفته اند، گفت: اگر پایگاه ها نباشند، 

حوزه گردشگری وجود ندارد. 
همچنین تمــام وجود معاونت 
میراث فرهنگی به پایگاه ها بســتگی 
دارد. یکی از اهــداف قائم مقام وزیر 

میراث فرهنگــی و مدیــرکل امــور 
پایگاه ها در وزارتخانه دنبال می کنند، 
رفع مشکالت پایگاه هاست. پایگاه ها 
از هویت مذهبی و ملی کشــور دفاع 

می کنند.
او با اشاره به آنکه با نظر پایگاه ها 
درباره اعتبارات قطره ای موافق است، 
ادامــه داد: وزیر همیشــه اعتبارات 
کم وزارتخانــه را در هیئت دولت و 
مجلس مطرح کرده  و برای پرداخت 
حقوق پایگاه ها در سال گذشته تالش 
زیادی انجام داد تا در نهایت بعد از دو 
دهه، ردیفی در قانون بودجه ۱۴۰۱ با 
عنوان حقوق و دستمزد پایگاه ها قرار 
گرفت. از مسائل و مشکالت پایگاه ها 

آگاهیم. 
با کمک مدیران پایگاه های ملی 
و جهانــی قدم های بعــدی را برای 

رفع مشــکالت برمی داریم و ساختار 
پایگاه ها را تعریف خواهیم کرد. 

به گفته معاون توســعه مدیریت 
و منابــع وزارت میراث فرهنگــی، 
گردشگری و صنایع دستی، دوگانگی 
در ســاختار و ارتباط میان مدیران کل 
استان ها و پایگاه ها وجود دارد. نقش 
مدیران  کل استان ها برای رفع مشکل 

پایگاه ها مهم است. 
بعــد از تصویب قانون و اهداف 
وظایــف وزارت میراث فرهنگــی، 
گردشگری و صنایع دستی در مجلس 
باید ســاختار وزارتخانــه را تعریف 
و تدویــن کنیــم، حتما مشــکالت 
پایگاه هــا را در این ســاختار در نظر 
خواهیم گرفــت. چیزی به نام تاخیر 
در پرداخت حقوق پایگاه ها نخواهیم 

داشت.

در نشست تخصصی مدیران پایگاه های میراث ملی و جهانی مطرح شد:

پایگاه ها محور ایجاد مسیرهای جدید گردشگری هستند
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گروه گردشــگری- سید عزت 
اهلل ضرغامی در حاشــیه نشســت افق 
تحول کــه در وزارت میراث فرهنگی 
بــا حضور مدیــران پایگاه های ملی و 
جهانی برگزار شد در جمع خبرنگاران 
گفت: همه کســانی که می خواهند در 
حوزه گردشگری دریایی فعالیت کنند 
کشتی ها و شناورهای بزرگ را بیاورند، 
هر مقدار که می خواهند سوخت بزنند 
برای آن ها بسیار مقرون به صرفه است 

و همه یارانه ای حساب می  شود.
وزیر میراث فرهنگی درباره بیمه 
راهنمایان گردشــگری گفت: قانونی 
به صورت کلــی در دولت درباره بیمه 
شده ها تصویب شد چیزی به نام آزمون 
وسع را اعالم کردند من هم با آن مخالف 
بودم. به مجلس هم اعالم کردم. بعد از 
اینکه این آئین نامه ابالغ شد با معاون اول 
رئیس جمهــوری برای همین موضوع 
جلســه برگزار کردم و به سرپرســت 
وزارت کار گفته شد هر کسی که اسمش 
را بدهید بیمه می کنیم. حاال مأموریت بر 
عهده ماست که فهرست فعاالن صنایع 
دســتی و راهنماها را اعالم کنیم. بعدها 
شاید متوجه شدیم عده ای مشمول بیمه 
نیســتند بنابراین عدالت حکم می کند 
تصمیمی درباره آنها گرفته شود و افراد 

دیگر که محق هستند، بیمه شوند.
ایرالین ها مشکل جدی حوزه 

گردشگری هستند
ضرغامــی دربــاره احتمال نرخ 
دالری هواپیماهــا بعد از اربعین گفت: 
با همه اســتداللی که داشتند و ما قبول 
نداشــتیم گفتند که بــه هیچ وجه آن را 
پس نمی گیریم هر کسی اعتراض کرده 
بود قبول نکردند. من از رئیس سازمان 
هواپیمایی تشــکر می کنم که دعوتم را 

قبــول کرد و به وزارتخانه ما آمد. اعالم 
کردم »حتما این کار، درســت نیست«. 
بحث آنها این بود که »مســئله دخل و 
خرج ایرالین ها متفاوت است. این طور 
نیست که ما همیشه به آنها دستور دهیم و 
آنها هم به حرف ما گوش دهند. باالخره 

باید دخل و خرجشان یکی باشد.«
وی گفت: به آنها گفتم شما مسئول 
آنها هســتید و اگــر بخواهید عاقبت 
ایرالین ها حفظ شود و هم گردشگری 
دچار مخاطره نشود، باید این موضوع 
حل شود. او هم به من قول حل موضوع 
را داد و فردای آن روز گفتند که مســئله 
منتفی اســت. حاال ما بحث های دیگر 
اصولی بــا ایرالین هــا از قیمت ها تا 
کیفیت داریم که کم نیســت.ایرالین ها 
مشکل جدی حوزه گردشگری هستند 
باید بســیاری از این مشــکالت حل 
شــود اما آرام آرام با بحث های رسانه 
ای یکباره حل نمی شود. آقای مهندس 
قاسمی رئیس سازمان هواپیمایی کشور 
مدیر جهادی است و با ما همکاری دارد.
برای بررسی بافت تاریخی 

شیراز هیأتی را مشخص کردیم
علی دارابی قائم مقام وزیر میراث 
فرهنگی نیز در حاشیه نشست مدیران 
پایگاه هایی میراث ملــی و جهانی در 
جمع خبرنــگاران درباره آخرین اقدام 
این وزارتخانه برای محافظت از بافت 
تاریخی شیراز با توجه به تملک خانه ها 
از سوی وزارت راه و شهرسازی بدون 
حق انتخاب از ســوی مالکان به ویژه 
خانه های تاریخــی و از طرفی، وجود 
طرحی که به پژوهشگاه میراث فرهنگی 
نســبت داده شــده و منجر به تخریب 
حدود ۳۵ خانه تاریخی در بافت شیراز 
باشــد، البته به عنــوان متولی میراث وزارت میراث فرهنگی، تصمیم گیرنده بافت شــیراز موضوعی نیست که فقط می شــود، اظهار کرد: بحث مربوط به 

فرهنگــی، هیأتی را مشــخص کردیم 
و رییس پژوهشــگاه میراث فرهنگی 
هم نماینده تام االختیــار وزارتخانه در 
این موضوع است، چون ایشان هشت 
ســال رییس میراث فــارس بودند و 
شــناخت کافی از مجموعه دارند و از 
طرفی، امکانات گســترده ای در اختیار 

پژوهشگاه است.
وی افزود: هیأت های متعددی از 
وزارت میــراث فرهنگی، وزارت راه و 
شهرسازی و دستگاه های دیگر از بافت 
شــیراز بازدید کردند و بنا است جلسه 
مشــترکی را با وزارت راه و شهرسازی 
در شــیراز برگــزار کنیم تا براســاس 
گزارش هایی که هر دستگاه دارد در آن 

جلسه به جمع بندی برسیم.
معاون میــراث فرهنگــی ادامه 
داد: درباره بافت شــیراز باید کارگروه 
مشترکی متشکل از وزارت راه، وزارت 
میــراث، اســتانداری و تولیــت حرم 
شــاهچراغ به جمع بندی برســد و بر 
آن اساس تصمیم  گیری شود. خیلی ها 
معتقدند در شــیراز خانه های بیشتری 
خراب می شــود، امــا آن گزارش ها تا 
وقتی گزارش رســمی میراث فرهنگی 
منتشر نشــود، قابل اعتنا نیست که اگر 
آن گزارش رسمی منتشر شود، حتما با 

صدای بلند آن را اعالم می کنیم.
دارابی، زمان انتشار گزارش بافت 
شیراز را مستلزم این دانست که هیأتی 
از وزارتخانه های میراث و شهرسازی 
از بافت شیراز بازدید کند و افزود: البته 
این هیأت چندبار به شــیراز رفته است 
و  جلســاتی هم داشته است، اما کاری 
که مشکل ایجاد کرده این است که میان 
دیدگاه ما و دستگاه های دیگر اختالف 
نظر فراوان اســت. باید دیدگاه ها بهم 

نزدیک شود تا این موضوع را مدیریت 
کنیم.

وی خاطرنشــان کــرد: وقتــی 
دســتگاهی معتقد است همه آن بافت 
تاریخی شــیراز باید تخریب شود، با 
دستگاهی که معتقد است خانه ها تک 
به تک باید شناسایی و ارزشیابی شود، 
فاصله زیادی اســت و مفاهمه آن زمان 
می برد. بخشــی از این موضوع هم به 
بحث های کارشناســی مــا در وزارت 
میراث فرهنگی برمی گردد تا هم بافت 
تاریخــی را محافظــت کنیم و هم اگر 
امکان گره گشــایی وجود دارد، گره را 

باز کنیم.
معاون میــراث فرهنگی وزارت 
میراث فرهنگی اظهار داشت: خانه هایی 
کــه وزارت راه خریــداری می کنــد، 
خانه هایــی اســت که از نظــر میراث 
فرهنگــی، البته تعــدادی از آنها، چون 
نقشه آنجا االن در اختیارم نیست، ولی 
آنچه بر اساس پرونده پیش روی میراث 
فرهنگی است، خانه های ثبت شده بوده 
و نمی شود وســط کار دنبال خانه های 
ثبت نشده باشیم. به هر صورت منوط به 
آخرین جمع بندی در یکی دو ماه آینده 
هستیم که البته اختالف نظر در این باره 

هم زیاد است.
قائم مقام وزارت میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دستی، همچنین 
درباره اســترداد آثــار تاریخی با توجه 
بــه این که درحال حاضر ۱۳ پرونده در 
دست رســیدگی است، گفت: استرداد 
آثار تاریخی فراینــد خیلی پیچیده ای 
دارد. بــرای تعــدادی از آنها اقامه دعوا 
شــده است و سال گذشــته ۲۷ قلم به 
کشــور برگردانده شد و درحال حاضر 
پرونده مهم، بازگشت الواح هخامنشی 

است که )حدود ۱۷هزار لوح( در اختیار 
موسسه شیکاگو قرار دارد.

مانع تراشــی »اوفک« برای 
بازگشــت الواح هخامنشــی به 

ایران
دارابی در پاســخ به این سوال که 
آیا بازگشت الواح هخامنشی به مسایل 
سیاسی گره زده شده است، گفت: به هر 
حال ما با کشــوری طرف هستیم که با 
اندک بهانه هایی موضوع را گره می زند و 
مشکالتی را ایجاد می کند، چون بنا بوده 
ایــن الواح چندماه قبل به ایران تحویل 
داده شــود. این اراده سران آمریکا است 
که )بازگشــت الواح هخامنشی را( با 
موضوعاتی گره زده است، آن هم وقتی 
دادگاهی برگزار شــده و حکمی صادر 

شده است.
معــاون میراث فرهنگــی درباره 
این که آیا اوفک )دفتر کنترل دارایی هایی 
خارجــی وزارت خزانه داری آمریکا( 
هنوز اجازه بازگشــت الواح به ایران را 
نداده اســت؟ تصریح کرد: خیر! هنوز 
اجازه نداده اســت. برای این موضوع 
محدودیــت و ممنوعیت هایس ایجاد 

می کنند.
دارابــی در پاســخ بــه برخــی 
اظهارنظرهــا درباره بازگشــت الواح 
هخامنشی به ایران تا حدود دو ماه دیگر، 
گفت: زمان را که نمی توان مشــخص 
کرد. علت این اســت کــه هم ما و هم 
وزارت خارجه و هم معاون اول رئیس 
جمهوری تالش می کنیم آثار برگردد، 
اما ســیزده پرونده است، بعضی از آنها 
پیش رفته و برخی به زمان بیشتری نیاز 
دارد. ما دنبال این هستیم استرداد اتفاق 
افتد ولی تحوالت جهانی در اختیار ما 

نیست.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: هر کس می خواهد در حوزه گردشگری دریایی فعالیت کند،
 کشتی  و شناورهای بزرگ را بیاورد و هر میزان که می خواهد سوخت بزند همه یارانه ای حساب می شود.

ضرغامی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی:

شناور گردشگری بیاورید 
سوخت یارانه ای بگیرید

گروه گردشــگری- با تشکیل 
نخســتین میز تخصصی گرم نوش و 
ســردنوش در معاونت گردشگری 
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی، تالش برای برندسازی و 
آموزش به عنوان دو مولفه زیربنایی در 
راستای بهره مندی صنعت گردشگری 

کشــور از ظرفیــت گرم نوش هــا و 
ســردنوش ها در جذب گردشــگر 
آغاز شــد.  با هــدف معرفی و تبیین 
گردشــگری موضوعــی و عملیاتی 
کــردن آن در صنعت گردشــگری 
کشــور، دفتر توســعه گردشــگری 
داخلی راه انــدازی ۴۹ میز تخصصی 

از زیرشاخه های صنعت گردشگری 
را در دســتور کار قرار داده اســت که 
یکی از آنها میز گردشــگری خوراک 
بــا ۴ زیرمجموعه تخصصی خوراک 
ایرانی، خوراک ملل، نان و شیرینی و 

گرم نوش و سردنوش است.
بــا تشــکیل میــز تخصصی 
گرم نــوش و ســردنوش، تاکنون هر 
۴ بخــش میز تخصصی خــوراک با 
مشــارکت فعال بخش خصوصی و 
فعاالن این حوزه تشکیل شده است تا 
با دستاوردهای حاصل گام های جدی 
به سوی رونق گردشگری موضوعی 

در ایران برداشته شود.
میــز تخصصــی گرم نــوش و 
ســردنوش ماننــد ســایر میزهای 
تخصصی با مدیریت بخش خصوصی 
و حمایت بخش دولتی شــکل گرفته 
اســت در نخســتین جلســه خود 

دستاوردهایی از جمله پایه گذاری در 
مسیر برندسازی، آشنایی با پیشگامان 
و فعــاالن این حــوزه، برنامه ریزی 
برای آمــوزش، ایجاد حس و تجربه 
متفاوت با پرداختــن به فرآیند کامل 
تهیه مواد اولیه، آماده ســازی، سرو و 
مصرف دمنوش و سردنوش ها، ورود 
راهنمایان تخصصی گردشــگری به 
این موضوع، استانداردســازی مواد 
مورد نیاز، احیای شربتخانه های سنتی 
به عنوان مراکــز تخصصی مربوطه، 
تامین امنیت غذایی حوزه گردشگری 
خــوراک و نیز اقــدام جهت جذب 
گــردش مالی قابل توجه این حوزه از 
جمله مباحث مطرح شده در نخستین 
جلســه گرم نوش و ســردنوش بوده 
اســت که مصوبات اجرایــی آن در 
جلسات آتی پیگیری و اعالم خواهد 

شد.

گروه گردشگری- اهرام سه گانه، 
مجسمه ها عظیم ابولهول، مومیایی های 
اشرافی، تابوت های مجلل و عظیم فقط 
بخشــی از عجایــب دوره ای از تاریخ 
هســتند که امروزه آن را مصر باســتان 
می نامیم. درون مقبره های پر رمز و راز 
این مردم، اجســاد با رسوم خاصی در 
مقبره قرار داده می شــدند؛ در برخی از 
موارد این اجساد با صندل هایی از جنس 
طال راهی جهان پس از مرگ می شدند.

برگزاری مراســم و تشریفات پر 
زرق و برق مربــوط به تدفین، یکی از 

ویژگی های بارز مصریان باســتان بود. 
فرقی ندارد که فرد متوفی فرعونی باشد 
که در »دره پادشــاهان« دفن شــده و یا 
دیوان ســاالری که در یک مقبره سنگی 
ساده دفن شده است؛   اشیایی که به همراه 
اجساد در مقبره ها قرار داده می شدند به 
منظور تسهیل سفر به جهان پس از مرگ 

در مقبره ها بود.
صندل های ترحیمی که به همراه 
اجســاد در مقبره هــا دفن می شــدند 
ممکن بود مشابه صندل هایی باشد که 
در زندگــی واقعی مورد اســتفاده قرار 

می گرفتند و اغلب از جنس چرم یا حتی 
پاپیروس بودند. با این حال باشکوه ترین 
این صندل ها که به همراه افراد سلطنتی 
دفن شده اند، اغلب از طالی درخشان 
ساخته شده است.این صندل های طال 
امروزه در موزه ها به نمایش گذاشــته 

شده اند. 
برخــی از مشــهورترین ایــن 
صندل های پرزرق و برق در مقبره های 
ملکه های »تحوتموس ســوم« کشف 
شــده اند. این فرعون دودمان هجدهم 
مصر،   همسرانش را به همراه صندل هایی 
از جنــس ورقه های طال دفن کرد. این 
صندل ها به گونه ای طراحی و حکاکی  
شــده اند که شبیه صندل های چرمی به 
نظر برســند.امروزه اغلب روکش های 
باقی مانده  به دودمان هجدهم پادشاهی 

نوین تعلق دارند.
در مقبره افراد ســلطنتی، عالوه بر 
این صندل های طال، اغلب روکش های 
طال برای انگشتان پا نیز استفاده می شد. 
این روکش ها از انگشــتان مومیایی ها 

حفاظت می کردند. 
بر اساس باورهای مصریان باستان، 

متوفی باید به صورت یک جسد کامل در 
مقبره قرار می گرفت. حتی مومیایی های 
غیرسلطنتی نیز به همراه روکش های از 
جنــس فلزات کم ارزش تــر یا حتی از 

جنس سفال دفن می شدند.
مردم طبقه متوســط جامعه اما با 
صندل هایی دفن می شــدند که از مواد 
اولیه رایج همچــون پاپیروس یا چرم 
ســاخته شده اســت. در این مدل، کفه 

صندل توسط بند به پا وصل می شد.
صندل ســازان بــرای ســاخت 
صندل های مخصوص اجســاد و مردم 
عادی تخصص داشــتند. صندل سازان 
همچنین یکی از موضوعات نقاشی هایی 
هســتند که روی دیوارهای مقبره های 
باستانی مصر نقش بسته اند. تصویری 
از یک ســازنده صندل که روی مقبره 
»رخمیرع« اشراف زاده دودمان هجدهم 

مصر باستان نقش بسته است
بــا این کــه قدمت بســیاری از 
نمونه های صنــدل به دودمان هجدهم 
مصر بازمی گردد،   اما ســنت استفاده از 
صندل و روکِش انگشت تا دوران رومی 

در مصر ادامه پیدا کرد.

 گرم نوش  و سردنوش  روی میز گردشگری خوراک

مصریان با صندل های طالیی در گور!

هیأت هــای متعــددی از وزارت میــراث فرهنگــی، وزارت راه و شهرســازی 
و دســتگاه های دیگــر از بافــت شــیراز بازدیــد کردنــد و بنا اســت جلســه 
مشــترکی را با وزارت راه و شهرســازی در شــیراز برگزار کنیم تا براســاس 
گزارش هایــی کــه هــر دســتگاه دارد در آن جلســه بــه جمع بندی برســیم.


