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لیگ دانشجویی سازمان جهانی 
گردشگری ۲۰۲۲ در سوئیس آغاز شد

گروه گردشگری- سازمان جهانی گردشگری )UNWTO( و دبیرخانه 
دولتــی امور اقتصادی ســوئیس )SECO( برای راه انــدازی اولین لیگ ملی 
دانشجویان سال این سازمان با یکدیگر همکاری می کنند. لیگ دانشجویان برای 
ترویج توسعه استعدادهای محلی و همکاری با جوانان برای طراحی راه حل هایی 
برای برخی از مهم ترین چالش های پیش روی گردشگری طراحی شده است. 
در طول این مسابقه، دانشجویان )و دانش آموزان( از کارشناسان برتر گردشگری 
هم در کشــور خود و هم در سطح بین المللی آموزه های جدیدی فرامی گیرند. 
تالش های شــرکت کنندگان توسط هیئت داوران بین المللی ارزیابی می شود و 
پس از اولین دور مســابقات در ســطح ملی، لیگ با یک فینال بزرگ جهانی به 

پایان می رسد.  
با استقبال خوبی که از دو دور اول این مسابقات شد و با مشارکت حدود 
هزار دانشــجو از سراسر جهان، UNWTO و SECO اکنون برای پرورش 
 UNWTO استعدادهای جوان در سوئیس از طریق اولین لیگ ملی دانشجویان
در سوئیس ۲۰۲۲ همکاری می کنند. همانند سال های گذشته که دانش آموزان 
از مقطع راهنمایی تا دانشــجویان مقطع کارشناسی ارشد راه حل های پایدار و 
نوآورانــه ای را برای موضوعات داغ جهانی مانند مدیریت گردشــگری انبوه، 
کاهش اســتفاده از ظروف پالســتیکی یکبارمصرف در محل اقامت و مقاصد 
گردشــگری، تقویت توسعه روستایی از طریق گردشگری، ایجاد راه حل های 
ارتباطی دیجیتال، فراگیر کردن گردشگری و بسیاری موارد دیگر، دانشجویان 
از سراســر سوئیس اکنون این فرصت را خواهند داشت تا با شرکت در چالش 
»Off the Beaten Track« ثابــت کنند کــه چرا باید به حرف های آن ها 

گوش داده شود. 
اکنون ثبت نام برای تیم های دانشــجویان کارشناســی گردشــگری و 
مهمان نوازی از ســوئیس - تا ســن ۲۵ سال - باز است و در ۴ اکتبر ۲۰۲۲ پایان 
می یابد. تیم برنده پس از مســابقه Final۴ زنده با همکاری دانشــگاه علمی 

کاربردی )ZHAW( زوریخ اعالم می شود.

گــروه گردشــگری- دولت 
ســیزدهم و وزارت میراث فرهنگــی، 
گردشــگری و صنایع دســتی در این 
شرایط بزنگاه پساکرونایی، همه تمرکز 
و توان خود را برای حفظ و رونق بازار 
صنایع دستی در سه ســال پیش روی 
خود و حتی سال های آتی و بلندمدت، 
بر روی رایزنی بــا قانون گذاران برای 

ارتقا جایگاه صنایع دســتی در احکام 
برنامه هفتم توســعه قرار دهند. آینده و 
جایگاه آثار نفیس و فاخر صنایع دستی 
بــه تــداوم سیاســت های حمایتی 
دولــت و گام هــای منطقــی و علمی 
و  میراث فرهنگی،گردشگری  وزارت 
صنایع دستی برای پررنگ تر کردن نقش 
صنایع دســتی در اقتصاد ملی نسبت به 

۶ برنامه قبلی توســعه بستگی دارد که 
بزرگترین خدمت به جامعه هنرمندان و 

تولیدکنندگان صنایع دستی است.
برنامه هفتم توسعه بزنگاه 

مهمی برای صنایع دستی است
حجت اهلل مرادخانی اظهار داشت: 
صنایع دســتی در برنامه های پنج ساله 
توسعه، حداقل در دو برنامه آخر )پنجم 

و ششم( وضعیت و جایگاه خوبی ندارد، 
حتی باوجود تاکیدهای مکرری که بر 
بحث تولید ملی، اقتصاد داخلی و رشد 
اقتصاد مقاومتی شده، اصال دیده نشده 
اســت که امیدوارم با پیگیری های نهاد 

متولی، احکام بیشــتری در برنامه هفتم 
توسعه درباره صنایع دستی قرار بگیرد.

پژوهشگر هنرهای سنتی و صنایع خالق 
گفت: برنامه هفتم سرنوشت پنج ساله 
آینده مدیریت صنایع دســتی در بخش 

دولتی و خصوصی را تعیین می کند، هر 
چه صنایع دستی در این برنامه پررنگ تر 
باشد متولیان آن در اختصاص اعتبار در 
بودجه ساالنه دســت پرتری خواهند 
داشت. از طرفی وقتی صنایع دستی در 

سند باالدستی مانند برنامه های توسعه، 
جایگاه پررنگ تری داشته باشد از این 
موقعیت برزخ گونه در می آید و می تواند 

قابلیت خود را به فعلیت برساند. 
در این حالت است که توجه سایر 
نهادها را جمع می کند. در حال حاضر 
نــگاه ترحمی به حوزه صنایع دســتی 
وجود دارد؛ در صورتی که صنایع دستی 
مزیت اصلی کشور ما است. اگر آگاهانه 
به این حوزه بپردازیم، می توانیم بسیاری 
از مشــکالت را حل کنیم. باید در این 
بزنــگاه مهم تدوین برنامــه هفتم این 
حساسیت ها شــکل بگیرید، البی ها 
ادامه ها داده شــود و احکام بیشتری در 

برنامه تصویب شود.
شورای ارزشیابی هنرمندان 
تشکیل  زودتر  صنایع دســتی 

شود
مرادخانی دربــاره اعطای درجه 
هنری به هنرمندان صنایع دستی توسط 
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دســتی گفت: این مدارج با رتبه 
بنــدی از یک تا پنج پس از ارزشــیابی 
توسط شــورای ارزشــیابی از سوی 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی به 

همه هنرمندان اعطا می شــود. پیش تر 
در این شــورا برای ارزشیابی هنرمندان 
صنایع دستی و هنرهای دستی کمیته ای 
تشکیل شــده بود که دبیر آن از سوی 
ســازمان )وزارت( میراث فرهنگــی 
معرفی می شــد. روند اعطای درجه به 
هنرمندان صنایع دستی تا زمان تشکیل 
وزارت میراث فرهنگی ادامه داشــت 
که ظاهرا مدتی اســت از سوی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی متوقف شده و 
به طور کامل به وزارت میراث فرهنگی 

واگذار شده است. 
وی درجه هــای هنــری را برای 
هنرمندان دارای اعتبار معنوی دانست 
و گفت: این مدارج برای آنها ارزشمند 
بوده بلکه دارای ارزش حقوقی است؛ 
به طور مثال درجه یک هنری اعتباری 
معادل مدرک دکتری دارد که هنرمندان 
به استناد آن می توانند عضو هیات علمی 
دانشگاه ها و مراکز پژوهشی شوند. این 
مدارج، تخصــص و مهارت ویژه یک 
هنرمند را نشان می دهد که تاییدکننده 
اعتبار اجتماعی هنرمندان صنایع دستی 
است که سالیان سال در گمنامی مهجور 

مانده اند.

گروه گردشــگری- سیداحمد 
محیط طباطبایی روند شکل گیری مرکز 
آموزش عالی میراث فرهنگی تا تعطیلی 
آن را شرح داد و از فقدان این مرکز در 

حوزه میراث فرهنگی انتقاد کرد.
عالــی  آمــوزش  مرکــز 
میراث فرهنگی اواخر دهه شــصت با 
هدف تربیت متخصص در حوزه های 
میراث فرهنگی در ساختمانی در محوطه 
کاخ نیــاوران در رشــته های هنرهای 
مردم شناســی،  موزه داری،  ســنتی، 
باستان شناســی، مرمت آثار تاریخی، 
مرمت بناهای تاریخی، راهنمای موزه 
و محوطه هــای تاریخــی و هنرهای 
ســنتی به تربیت کارشناسان مجرب 
مورد نیاز ســازمان میراث فرهنگی و 

سایر سازمان ها می پرداخت.
هرچند نقدهایــی درباره به کار 
نگرفتن فارغ التحصیالن این مرکز در 
ســال های مؤخر همواره مطرح بود، 
اما این مرکز تنها ســاختار آموزشی در 
حــوزه میراث فرهنگی بود که به طور 
تخصصی به آموزش نیروی انسانی در 
این حوزه ها می پرداخت. با این حال، 
در اواخــر دهه هشــتاد، رئیس وقت 
سازمان میراث فرهنگی دستور انحالل 
این مرکز را صادر کرد که در اوایل دهه 

نود بــا توجه به خالئی که در آموزش 
احساس می شد، پس از نامه نگاری های 
متعدد با رییس جمهور وقت، سرانجام 
بــا ابقــاء و تداوم فعالیــت این مرکز 
موافقت شد اما در ادامه درگیر اختالف 
نظر شورای عالی اداری و وزارت علوم 
شــد. در سال ۱۳۹۸ اما رییس سازمان 
وقت میراث فرهنگی، سرپرســتی را 
بــرای این مرکز انتخــاب و او را ملزم 
کرد که ظرف شش ماه به استناد مصوبه 
سال ۹۰ شورای عالی اداری، این مرکز 

را ابقا کند. 
در همان ســال وســایل مرکز 
آموزش عالی میراث فرهنگی از نیاوران 
به خوابگاه دانشجویی پسران در خیابان 
»به آفرین« تهران منتقل می شود، ولی تا 
امروز خبری از راه اندازی دوباره مرکز 
آموزش عالی میراث فرهنگی نشــده 
است. به دنبال طوالنی شدن این تعطیلی 
که بدون هیچ جایگزینی اتفاق افتاده و 
با توجه به ضرورت متخصص پروری 
به ویــژه در حوزه میــراث فرهنگی و 
نقدهایــی که به خــالء متخصص در 
اداره های میراث فرهنگی اســتان ها، 
پایگاه هــا و محوطه هــای تاریخی و 
همچنین پژوهشگاه میراث فرهنگی 
می شود، ایسنا در رشته گفت وگوهایی، 

ضرورت راه اندازی دوباره این مرکز را 
با نگاهی به انتقادها، بررسی می کند.

ســیداحمد محیط طباطبایی که 
درحال حاضر رییس کمیته ملی موزه ها 
در ایران )ایکوم ایران( اســت و از سال 
۱۳۷۷ تا ۱۳۸۳ مدیریت معاونت معرفی 
و آموزش ســازمان میراث فرهنگی را 
به عهده داشــت، در گفت وگو با ایسنا 
درباره روند شکل گیری مرکز آموزش 
عالی میراث فرهنگــی، توضیح داد: با 
تشکیل ســازمان میراث فرهنگی در 
پایان دهه شصت متولیان سازمان در آن 
زمان متوجه این امر شدند که فاقد تعداد 
کافی و الزم از کارشناسان ذی ربط در 
حوزه های موزه داری و مرمت هستند 
و به همین دلیل در این رشــته ها لزوم 
تأسیس یک مرکز آموزشی وجود دارد. 
هدف از تشــکیل این مرکز این بود که 
از فارغ التحصیالن آن در بدنه سازمان 
میراث فرهنگــی که با خــأ نیروی 

متخصص مواجه بود، استفاده شود.  
او ادامــه داد: نکته مهم در مرکز 
آموزش عالی میراث فرهنگی این بود 
که به جز اســاتیدی که در رشته های 
ذی ربــط دارای تخصص و تجربه در 
دانشــگاه های مختلف بودند، از خود 
حوزه کارشناسی میراث فرهنگی نیز 

استفاده شــود و از ِخبرگان این امر که 
دارای تجربیاتی چند دهه ای نیز بودند، 
در بخش های مختلف ســازمان برای 
آمــوزش و انتقال تجربیات اســتفاده 
شــود. محیط طباطبایی گفــت: این 
رفتار و روند در ابتدا بســیار موفق بود 
و مرکز در یکی از بخش های ســازمان 
میراث فرهنگی تشــکیل شد و شروع 
بــه فعالیت کرد. بعدهــا روند جذب 
ورودی هــا به علت مســائل اداری یا 
این که جذب رسمی دارای معذورات 
و مشکالتی بود، دیگر مثل قبل انجام 
نشــد، اما مرکز آموزش عالی همچنان 
به عنــوان یک مرکز تخصصی علمی 
باقی ماند تا با گســترش رشته ها و با 
استفاه از کارشناسان خبره و قدیمی که 
می توانستند تجربیاتشان را در اختیار 
دانشجوها قرار دهند، در حوزه میراث 
فرهنگی به حیات خود ادامه دهد و به 
این ترتیب، شامل جایگاهی در حوزه 

آموزش عالی ایران شود. 
رییس ایکوم ایران در ادامه به روند 
تعطیلی مرکز آمــوزش عالی میراث  
فرهنگی اشاره کرد و افزود: به هر حال 
مرکز آموزش به آن شکل تأسیس شده 
بود و بعد به شکل مرکز آموزشی سایر 
دانشکده های کشور درآمد، متأسفانه 

در دوره ای به علت مسائل مختلف که 
خیلی هم شــفاف به آن پرداخته نشد، 
مورد بی مهری سازمان میراث فرهنگی 
قــرار گرفت و مرکزی را که بخشــی 
از حافظــه و خاطره ســازمان میراث 
فرهنگی در دهه هفتاد و هشــتاد بود، 
به تعطیلی کشــاندند. اگرچه قرار بود 
این مرکز در جای دیگر به کارش ادامه 
دهد، اما این اتفاق نیفتاد و امروز جای 
خالی آن را به شــدت حس می کنیم. 
محیط طباطبایی با انتقاد از فقدان مرکز 
آموزشی در بدنه میراث فرهنگی، اظهار 
کرد: سازمان میراث فرهنگی زمانی  به 
شــکل پژوهشگاه و بخشی از وزارت 
علــوم بــود و با عنوان یک ســازمان 
علمی و تخصصی شــمرده می شد. با 
جابه جایی هــا که بعدا صورت گرفت 
به تدریج از این جایگاه فاصله گرفت 
و بعدها ادغام و به شــکل ســازمانی 

مرکب با گردشــگری و بعدها هم به 
شــکل وزراتخانه فعلی درآمد. در آن 
شکل پژوهشــگاهی، واحدآموزشی 
جــزو ملزومات و مکمل فعالیت های 
آن شــمرده می شــد. امروز نیز مانند 
هر پژوهشــگاهی، بخش پژوهشگاه 
میراث فرهنگــی بایــد دارای فضای 
آموزشی باشد تا بتواند کارشناسان را 
در سطوح باالتر )دکتری( تربیت کند 
و در رشته های مرتبط با میراث فرهنگی 
همچون، باستان شناسی و مردم شناسی 
و نه فقط مرمت آثار و بنا حضور مؤثری 
داشته باشد، اما متأسفانه هیچ گاه این امر 
در حوزه پژوهشگاهی میراث فرهنگی 
شکل نگرفته و این نگاه و دقت نظر و 
پشتیبانی الزم از آن به عمل نیامده است 
و به طور کلی بــه این جایگاه میراث  
فرهنگی در ساختار علمیـ  پژوهشی 

کم تر توجه می شود.

پژوهشگر هنرهای  سنتی و صنایع خالق گفت: برنامه هفتم توسعه سرنوشت پنج سال آینده مدیریت
 صنایع دستی را تعیین می کند. هر چه صنایع دستی در اسناد باالدستی مانند این برنامه جایگاه پررنگ تری داشته باشد

 از این موقعیت برزخی خارج می شود.

پژوهشگر هنرهای سنتی و صنایع خالق:

صنایع دستی با برنامه هفتم توسعه 
از این موقعیت برزخی خارج شود

در حــال حاضر نگاه ترحمی به حوزه صنایع دســتی وجــود دارد؛ در صورتی که 
صنایع دستی مزیت اصلی کشور ما است. اگر آگاهانه به این حوزه بپردازیم، می توانیم 
بسیاری از مشکالت را حل کنیم. باید در این بزنگاه مهم تدوین برنامه هفتم این حساسیت ها 
شــکل بگیرید، البی ها ادامه ها داده شــود و احکام بیشتری در برنامه تصویب شود.

رییس پژوهشکده باستان شناسی خبر داد:

تصمیم های تازه برای پژوهش های باستان شناسی ایران
گــروه گردشــگری- رییس 
پژوهشــکده باستان شناســی با انتقاد 
از تعلــل برخــی باستان شناســان در 
ارائه گــزارش پژوهش هــای میدانی 
که گاه تا دو دهه طول کشــیده اســت، 
از ســامان دهی و نظــارت بیشــتر 
پژوهش های باستان شناســی کشــور 
خبر داد. کوروش روســتاییـ  رییس 
پژوهشــکده باستان شناسیـ  یکی از 
دغدغه هــای ناظران آگاه به مســائل 
باستان شناســی کشــور در سال های 
اخیر را مســأله چگونگی ساماندهی 
پژوهش های باستان شناسی دانست و 
گفت: این که چرا ایــن موضوع مورد 
توجــه قرار گرفت، بررســی، رصد و 
ارزیابی پژوهش های انجام شــده طی 
ســه دهه اخیر بود. این بررسی ها نشان 
داد که در بسیاری از موارد پژوهش های 
میدانِی باستان شناســی نه تنها منتشر 
نشــده اســت، بلکه حتی گزارش آن 
برنامه میدانی نیــز در نهاد مربوطه، که 
پژوهشکده باستان شناسی باشد، وجود 
ندارد. روســتایی بیان کــرد: می توان 
گفت نخستین گام در ساماندهی اولیه 
پژوهش های باستان شناسی کشور در 
زمان مدیریت زنده یاد مسعود آذرنوش 
بر پژوهشــکده باستان شناسی )اواخر 
۱۳۷۹ تا تابســتان ۱۳۸۵( برداشته شد، 
تا آن زمان الزامی برای باستان شناســان 
وجود نداشت که آن ها را به ارائه گزارش 
پژوهش میدانی موظــف کند.رییس 
پژوهشکده باستان شناسی اضافه کرد: 
در این میــان، برخی گزارش می دادند 
و برخی نــه. در زمان زنده یاد آذرنوش 
ـ به جز  قاعده ای نهاده شــد که تاکنونـ 
ـ تقریباً اجرا می شود و  موارد معدودیـ 
آن این بود که پژوهشگر باستان شناسی 
کــه طرحی برای انجام کار میدانی ارائه 
می کــرد می باید پیــش از آن، گزارش 
برنامه میدانی قبلی خود را به مرکز اسناد 
پژوهشکده تحویل می داد. همین ابتکار 
زنده یاد آذرنوش در آن زمان، یعنی نیمه 
نخســت دهه ۱۳۸۰، صدای اعتراض 
برخــی را درآورد، ولی به مرور زمان به 
امری معمول تبدیل شــد. عضو هیأت 
علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی بیان 

کرد: اساســاً ماهیت »قوانین« همینطور 
اســت؛ در ابتدای وضع یک قانون، در 
برابر اجرای آن مقاومت هایی می شود، 
ولــی به تدریج جا می افتد و این زمانی 
اســت که به اصطــالح »ضمانت های 

اجرایی« آن موجود باشد.
پژوهشکده  رؤســای  عمر 
باستان شناسی ایران یک سال و 

سه ماه است
پس از مدیریت زنده یاد آذرنوش، 
مدیریت دستگاه باستان شناسی کشور 
دچــار افت وخیزهــای زیادی شــد، 
به طــوری که طی ۱۵ســال از ۱۳۸۵ تا 
۱۴۰۰ پژوهشــکده باستان شناســی 
۱۱ مدیــر به خود دیــد، یعنی به طور 
متوســط طول عمــر مدیریت هر یک 
فقط حدود یک ســال و ســه ماه بود. 
به گفته روســتایی، چنیــن وضعیت 
ناپایداری خود یکــی از دالیل مهم پا 
نگرفتــن بنیان های کاربردی و عقالنی 
در پژوهشکده باستان شناسی به منظور 
ساماندهی پژوهش های باستان شناسی 
بوده و طبیعی اســت کــه عامل دیگر 
در این که در این ســال ها پژوهش های 
باستان شناسی کشــور سامانی به خود 
ندید انتخاب هــای غیرکیفی برخی از 
مدیران دســتگاه باستان شناسی کشور 
بود. روســتایی افزود: بــا توجه به این 
وضعیت، بدیهی است که در دهه های 
گذشته ســازوکاری برای ساماندهی 
پی ریزی  باستان شناسی  پژوهش های 
نشده باشــد. در چنین شرایطی، شأن 
دســتگاه باستان شناسی کشور در حد 
صــدور مجوز کار میدانی آن هم بدون 

توجه به معیارهای الزم و ضروری برای 
انجام چنین پژوهش هایی فروکاهیده 
شد. وضعیت بی ضابطه پژوهش های 
باستان شناســی طی دهه های گذشته، 
باعث شــد کــه در طیــف بزرگی از 
باستان شناسان این توقع ایجاد شود که 
پیشــنهاد یک طرح پژوهشی مساوی 
بــا صدور مجوز آن از طرف دســتگاه 
باستان شناســی اســت. بــا توجه به 
همین وضعیت بود که در ســال ۱۳۹۷ 
پژوهشــکده باستان شناســی طرحی 
چهــار ماده ای آماده کــرد که با اجرای 
آن بتوان پژوهش های باستان شناســی 
را ســاماندهی کــرد. بــه گفته رییس 
پژوهشــکده باستان شناسی، این طرح 
در بهــار ۱۴۰۱ به تصویب شــورای 
پژوهشی پژوهشگاه رسید و به ادارات 
کل استان ها ابالغ شد که در واقع سه بند 
از چهار بند این طرح پیش تر، کم و بیش 
اجرا می شــد، ولی نظارت دقیقی بر آن 
نبود. این مصوبه شامل چهار بند است 
که طبق آن مجری باید تجربه کافی برای 
انجام پروژه را داشــته باشد، پروپوزالی 
آراسته و مســتدل ارائه کند، ضرورت 
انجــام کار را به وضوح توضیح دهد و 
گزارش و انتشارات معوقه نداشته باشد.
تعداد زیادی از پژوهش های 
میدانی باستان شناسی پس از دو 

دهه هنوز منتشر نشده
روستایی با بیان این که بند چهارم 
این طرح اشــاره به انتشــارات معوقه 
دارد، اظهــار کرد: دلیــل وجودی این 
بند این اســت که با بررسی مجوزهای 
صادرشــده در ســال های گذشــته و 

انتشارات مربوط به آن ها، مشخص شد 
که شمار نه چندان کمی از پژوهش های 
میدانی پس از چندین ســال و گاه بیش 
از دو دهه، هنوز منتشــر نشــده است. 
واقعیت این اســت که در ســال های 
گذشته دستگاه باستان شناسی کنترلی 
بر برنامه های میدانی باستان شناســی 
نداشــته و دلیل اصلی آن نیز این بوده 
که متر و معیاری برای انجام برنامه های 
میدانی وجود نداشــته است. همین امر 
باعث شــده بود که عده ای به حق این 
اعتــراض را مطرح کنند که مالک برای 
اعطای مجوز کار میدانی چیست و چرا 
عده ای بسیار بیشتر از سایرین به میدان 
می روند، در حالی که کارهای پیشــین 
خود را هنوز منتشر نکرده اند. از سوی 
دیگر باید اذعان کرد در سال های گذشته 
دستگاه باستان شناسی، به دالیل مختلف 
نتوانسته نقشه راهی برای پژوهش های 
باستان شناسی کشــور طراحی و اجرا 
کنــد. عضو هیأت علمی پژوهشــگاه 
میراث فرهنگی گفــت: دالیل این امر 
متعدد اســت، برای نمونــه می توان به 
کمبود یا نبود بودجه های پژوهشی در 
پژوهشــگاه و نیز ادارات کل استان ها، 
ضعــف رابطه ســاختاری ادارات کل 
استان ها و پژوهشگاه و نبود برنامه های 
کالن نگر در دســتگاه باستان شناســی 
اشــاره کرد. البته همین جا باید این را 
گفت که بخش قابل توجهی از نیروی 
کارشناسی پژوهشکده صرف مدیریت 
برنامه های نجات بخشی می شود که این 
خود باعث شــده زمان و انرژی زیادی 
بــرای مدیریت هــای کالن نگر باقی 
نمانــد و دلیل مهم دیگر کمبود نیروی 
متخصص در پژوهشــکده است.   در 
دو دهــه اخیر بیش از ۱۰ نفر از اعضای 
هیأت علمی و کارشناس پژوهشکده یا 
بازنشسته شده اند یا به مراکز آموزشی 
انتقالی گرفته اند، ولی در برابر، کمتر از 
نیمی از این تعداد به پژوهشکده افزوده 
شده است. روســتایی گفت: واقعیت 
این اســت برای کشوری چون ایران با 
صدها هزار محوطه باســتانی، دستگاه 
باستان شناسی ما باید بسیار بزرگتر از آن 

چیزی باشد که هم اکنون هست.

در گفت وگو با سیداحمد محیط طباطبایی بررسی شد:

از راه اندازی تا تعطیلی مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی

بدینوسیله از کلیه مالکان  برج اداری نمایشگاهی مونا  دعوت بعمل 
می آید که در جلسه مجمع عمومی عادی برج اداری نمایشگاهی مونا 
که در ساعت 18 روز یکشنبه  مورخ1401/07/10  در محل برج مونا 
پالک bo139 ،  طبقه دوم، واحد 10 برگزار می شــود حضور به عمل 

رسانند .
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