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نظام نامه  پایگاه های میراث ملی و جهانی 
تدوین شد

گروه گردشگری- مدیرکل امور پایگاه های میراث ملی و جهانی وزارت 
میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی گفت: از ابتدای مهرماه با ابالغ 
نظام نامــه  پایگاه های میراث ملی و جهانی شــاهد فصل جدیدی از مدیریت 
پایگاه های میراث فرهنگی کشــور خواهیم بود. رضا سامه در جلسه کارگروه 
تخصصــی مدیریت پایگاه های میراث ملی و جهانی گفت: این جلســه ۲۸ و 
۲۹ شــهریورماه، یک ماه بعد از نشســت تخصصی مدیران پایگاه های سراسر 
کشــور برگزار شد. او افزود: جلســه کارگروه تخصصی مدیریت پایگاه های 
میراث ملی و جهانی به منظور بررسی و تدوین نظام نامه پایگاه ها برگزار شد و 
نقطه نظرات کلیدی و پیشنهادهای مربوطه برای تصمیم گیری توسط معاونت 
میراث فرهنگی مطرح شد. سامه تصریح کرد: نظام نامه پایگاه ها پس از بررسی 
و انجام اصالحات، توسط علی دارابی قائم مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی 
کشــور به اســتان ها ابالغ می شــود و از ابتدای مهرماه سال جاری شاهد فصل 

جدیدی از مدیریت پایگاه های میراث فرهنگی کشور خواهیم بود.

یافته های جدید درباره کشتی پادشاه دانمارک

شفیعی مطرح کرد؛

افتتاح مدرسه پاییزه گر دشگری

 

گــروه گردشــگری- مرکز 
آمــوزش عالی میــراث  فرهنگی از 
نخســتین مراکز آموزشی در حوزه 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دســتی بوده که برای سازمان متبوع 
آن، کارشناسانی را تربیت می کرد، اما 
چند سالی است که این مرکز تعطیل 
شده اســت و به دنبال آن، نقدهایی 
مبنی بــر این که بدنه میراث  فرهنگی 
خالی از کارشناس و متخصص شده 

وجود دارد.
ایســنا درباره آسیب های ناشی 
از تعطیلــی این مرکــز و ضرورت 
بازگشــایی آن با توجــه به مصوبه 
شــورای عالــی اداری و همچنین 
نقدهایــی کــه به رویــه آموزش و 
به کارگیری نیروهای پرورش یافته در 
این مرکز وارد شده، گفت وگوهایی 
با شــماری از کارشناســان میراث 
فرهنگی و فارغ التحصیالن این مرکز 

انجام داده است.
از  یکــی  فالح فــر،  ســعید 
دانش آموختگان مرکز آموزش عالی 
میراث  فرهنگی در رشته کارشناسی 
مرمت اســت، اما او از ســال ١٣۸۲ 
دیگر همکاری ایی با میراث فرهنگی 
نداشــته و در حال حاضر در وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اســالمی فعالیت 

می کند.  
فالح فر درباره آسیب شناســی 
تعطیلی مرکــز آموزش عالی میراث  
فرهنگــی اظهار کرد: این موضوع از 
دو جهت قابل بررســی است؛ بخش 
اداری میراث فرهنگــی این تعطیلی 
را توجیــه کرده اســت، مثال یکی از 
توجیهات این بــود که در یک نظام 
دانشگاهی چرا نیرو تربیت کنیم، در 
دانشگاه ها رشته های وابسته به حوزه 

میراث ایجاد می شــود و کارشناسان 
در این رشــته ها تربیت می شــوند و 
ما برگزیده هــا را جذب می کنیم، اما 

عمال این اتفاق نیفتاده است.
او اضافه کرد: موضوع دیگر این 
است که سازمان میراث  فرهنگی در 
ســال های اخیر اعتقادش را به بدنه 
کارشناســی از دســت داده است؛ 
یعنی یک ســازمان فرهنگی، هنری 

و علمــی با جریاناتی کــه در ادغام 
ســازمان میراث فرهنگی اتفاق افتاد، 
به یک ســاختار سیاسی و اقتصادی 
تبدیل شــد. در واقع آن نگاه صنعت 
گردشــگری به جای این کــه به داد 
میراث  فرهنگی برسد ماهیت علمی، 
فرهنگــی و هنــری آن را از بین برد 
و نظرات کســب درآمــد و مواردی 
که در گردشــگری دیده می شود به 

بخش میراث  فرهنگی هم ســرایت 
کــرد. در این مــورد کم کم اعتماد به 
بدنه کارشناســی کم تر و کم تر شد و 
کار به جایی رســید کــه به این باور 
برســند میراث  فرهنگــی نیازی به 
کارشــناس ندارد و بــه جای این که 
دنبال کارشناسان درجه یک باشد به 
دنبال ســرباز اداری است و مدیران 
امــروز عمدتا از نهــاد دیگری وارد 

میراث فرهنگی می شوند.
این کارشــناس مرمــت با بیان 
این که این نگاه به جایگاه کارشناسی 
در بدنــه میــراث  فرهنگــی طبیعتًا 
موجب می شــود نیازی بــه تربیت 
کارشــناس وجود نداشــته باشــد، 
افــزود: در نتیجــه آن نــگاه، علت 
وجودی مرکز آموزش عالی میراث  
فرهنگی در تفکرات مدیران و نسل 
جدید از بین رفت و حساسیتی برای 
این موضوع دیگر وجود ندارد و نگاه 
اقتصــادی حاکم در میراث  فرهنگی 
به این موضوع دامن بیشــتری زد و 

این تفکر به وجود آمد که به صرفه تر 
است هزینه ای برای چنین دانشگاهی 

نپردازند.  
فارغ التحصیــل مرکز آموزش 
عالــی میراث فرهنگــی اظهار کرد: 
مرکز آموزش عالی دو جنبه متفاوت 
داشــت که باهم قابل قیاس نیستند؛ 
یکی آموختن دانش و توانایی میراث  
فرهنگی و دیگری ایجاد غیرتمندی، 
عالقه و ِعرق در دانشــجویان که این 
موضوع گاهــی از دانش هم مهم تر 
است، معموال در دانشگاه ها به جنبه 
دانش دانشجویان پرداخته می شود، 
اما این خصلت در دانشــکده میراث  
فرهنگی برای دانشــجویان به وجود 

آمد که در دانشــگاه ها دست  نیافتنی 
اســت.  بنابراین عرق کارشناسی که 
در نسل تربیت شده دانشکده  میراث  
فرهنگی وجود داشته در دانشجویان 
جدیدی که از دانشگاه های مختلف 
فارغ التحصیل شده اند، وجود ندارد.  
او بیان کرد: مدیر یا کارشناسی 
که سال ها در صداوسیما کار می کرده 
به یک باره وارد میراث  فرهنگی شده 
اســت یا فردی با کارشناســی ارشد 
عمران، کارشناســی ارشــد مرمت 
هم گرفته و یک شــرکت خصوصی 
مرمت تاســیس کرده اســت مانند 

فردی کــه از ابتدا در این حوزه بوده 
و با عشــق و عالقه آن را دنبال کرده 
است، عمل نمی کند. کسی که از ابتدا 
عمران خوانده با مدرک فوق لیسانس 
نگاه فرهنگی اش عوض نمی شود، او 
شکل و شمایل عمرانی اش را گرفته 

است.  
بنابرایــن عــرق این افــراد به 
میراث  فرهنگی قابل قیاس با نســل 
تربیت شده دانشکده میراث  فرهنگی 

نیست.
فالح فــر گفت: برای نســل ما 
مرمت شــغل و منبع درآمــد نبود، 
برایمان نوعی وظیفه بود، اما ناگهان 
با نسلی مواجه شــدیم که مرمت را 

یک وظیفه اخالقی نمی بیند، بلکه آن 
را شغل می داند.

این کارشــناس مرمت در ادامه 
صحبت هایش به وضعیت اشــتغال 
فارغ التحصیالن مرکز آموزش عالی 
میراث  فرهنگی اشــاره کرد و افزود: 
مرمت و مــوزه داری که جزو اولین 
رشــته های ورودی دانشکده میراث  
فرهنگی بود، در دفترچه کنکور جزو 
رشــته های ســتاره دار بودند به این 
معنی که دانشجوی این رشته ها تعهد 
خدمت دارند و بعد از فارغ التحصیلی 
مشــغول به کار می شوند، اما وقتی به 

فارغ التحصیلی رســیدیم این تعهد 
عملی نشــد. از طرفی این رشــته ها 
که ستاره دارِ سازمان میراث فرهنگی 
بودند جزو اســتخدام های سازمان 
برنامــه و بودجه قرار نمی گرفتند در 
نتیجه، یک لیســانس مرمت به دلیل 
تعهد به خدمــت در جای دیگر هم 

نمی توانست مشغول کار شود.  
او افزود: میراث فرهنگی نه تنها 
تالشی برای جذب فارغ التحصیالن 
ایــن مرکز نکــرد، بلکه بــه جای 
استخدام کارشناسان دانشکده میراث 
فرهنگی از دانشگاه های دیگر جذب 
نیرو کرد. البته دلیل دیگری هم وجود 

داشت.

فالح فــر اضافــه کرد: نســلی 
از مدیــران میــراث فرهنگــی از 
توانایی هــای فارغ التحصیــالن این 
دانشکده ترســیدند. فکر می کردند 
دانشــجوها پس از فارغ التحصیلی 
بــه عنوان یک کارشــناس معمولی 
مشــغول به کار می شوند، اما دیدند 
دانشــجویان تواناتر از آن چیزی که 
فکر می کردند، هســتند. برای همین 
احســاس کردند این نیروها از آن ها 
باســوادتر و مطالبه گرتر هســتند و 
از این موضوع ترســیدند و ترجیح 
دادنــد افرادی را جــذب کنند که نه 
ســواد و نه عرق بچه های دانشکده 
میراث فرهنگی را داشــته باشند تا از 
مطالبه گری و نقدهای این دانشجویان 
در امــان بمانند. فارغ التحصیل مرکز 
آموزش عالی میراث فرهنگی درباره 
بازگشــایی این مرکز گفت: در وهله 
اول مدیران میراث فرهنگی بپذیرند 
به بدنه کارشناسی تربیت شده احتیاج 
دارند و بدانند که باید سلسله  مراتب 
رشد کارشناســی در سیستم اداری 
میراث  فرهنگی طراحی شــود و بعد 
از این باید بررسی شود که این تربیت 
کارشــناس باید در دانشگاه ها اتفاق 
بیفتد یا دوبــاره مرکز آموزش عالی 
را احیــا کنند. از نظر من با این روش 
آموزشــی که در دانشــگاه ها داریم 
بهتر اســت که مرکــز آموزش عالی 
میراث فرهنگی را احیا کنیم. این مرکز 
عالوه بر ایجاد عرق و انگیزه، باالبردن 
سطح دانش دانشجو می تواند باعث 
ایجاد تجربه شود. شرط بقای آن هم 
این اســت کــه میراث فرهنگی باور 
کند به کارشــناس غیرتمند، باسواد 
و عالقه مند نیــاز دارد نه کارمند بله 

قربان گو!

یک کارشناس مرمت درباره لزوم بازگشایی مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی که سال هاست تعطیل شده، 
گفت: شرط احیا و بقای مرکز آموزش عالی میراث  فرهنگی این است که میراث  فرهنگی باور کند به کارشناس

 غیرتمند، باسواد و عالقه مند نیاز دارد، نه کارمند بله قربان گو!

آسیب شناسی مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی از نگاه یکی از فارغ التحصیالن؛

میراث  فرهنگی به بله قربان گو 
نیاز ندارد!

مرمت و موزه داری که جزو اولین رشته های ورودی دانشکده میراث  فرهنگی بود، در 
دفترچه کنکور جزو رشته های ستاره دار بودند به این معنی که دانشجوی این رشته ها تعهد 
خدمت دارند و بعد از فارغ التحصیلی مشغول به کار می شوند، اما وقتی به فارغ التحصیلی 
رسیدیم این تعهد عملی نشد. از طرفی این رشته ها که ستاره دارِ سازمان میراث فرهنگی 
بودند جزو اســتخدام های ســازمان برنامه و بودجه قرار نمی گرفتند در نتیجه، یک 
لیسانس مرمت به دلیل تعهد به خدمت در جای دیگر هم نمی توانست مشغول کار شود.  

کشف سازه ای قدیمی تر از »استون هنج« و اهرام مصر
گردشــگری-  گــروه 
باستان شناســانی کــه در نزدیکی 
»پراگ« مشــغول فعالیت بودند به 
بقایای سازه ای متعلق به عصر حجر 

دست  یافتند.
گروهی از باستان شناســان با 
کاوش در اطــراف »پراگ« پایتخت 
جمهوری چک، بقایای یک ســازه 
عصــر حجــر را کشــف کرده اند 
کــه قدمتی فراتر از اهــرام مصر و 
»اســتون هنج« دارد؛ یــک مجتمع 

مرموز دایره ای شکل. 
ســال  هفت هــزار  حــدود 

پیــش، یعنــی در اواخــر دوران 
پارینه ســنگی یا اوایل عصر حجر 
گروهی از کشــاورزان در این سازه 
دایره ای شــکل گرد هم می آمدند. 
البتــه هدف دقیق ایــن گردهمایی 

مشخص نیست.
ایــن مــکان دایره ای شــکل 
فضــای بزرگی را به قطر ۵۵ متر در 

برگرفته است.
به گفته ســخنگوی »مؤسسه 
باستان شناسی آکادمی علوم چک« 
)IAP(، هنــوز اظهارنظــر درباره 
مردمی که این ســازه را ساخته اند 

بسیار زود است، اما واضح است که 
این مردم به تمدنی تعلق داشتند که 
در فاصله بین ۴۹۰۰ تا ۴۴۰۰ پیش 

از میالد شکوفا شده است.
نخستین شــواهِد وجود این 
سازه نخستین بار در دهه ۸۰ میالدی 
و در جریــان لوله کشــی آب و گاز 
کشــف شــد، اما کاوش های اخیر 
تمام بخش های این ســازه را برای 

نخستین بار آشکار کرده است. 
باستان شناســان تاکنون موفق 
شــده اند در ایــن مــکان تکه های 
ظروف ســفالین، اســتخوان های 

حیوانات و ابزارهای سنگی کشف 
کنند.

رادیوکربــن  تاریخ گــذاری 
بقایای کشف شــده در این ســازه 
دایــره ای می تواند بــه محققان در 
تعیین زمان ساخت این سازه کمک 

کند.
ســازه های  نــوع  ایــن 
دایره ای شــکل تا چنــد دهه اخیر 
بقایای باســتانی شناخته شــده ای 
نبودند، اما اکنون باستان شناســان 
می دانند کــه این نوع ســازه های 
شواهد  قدیمی ترین  می شوند. از معماری در تمام اروپا محسوب دایره ای شکل 

گردشــگری-  گــروه 
باستان شناســانی که مشغول کاوش 
در کشــتی تاریخــی متعلق به یکی 
از پادشــاهان دانمــارک بودند، به 

یافته های جدیدی رسیده اند.
ادامــه کاوش باستان شناســان 
در »Gribshunden«، کشــتی 
تاریخــی و پرچمــدار »یوهــان«، 
پادشاه دانمارک اکتشافات جدیدی 

را به همراه داشته است.
این کشــتی جنگی دانمارکی 
در ســال ١۴۹۵ میــالدی در دریای 
بالتیــک و در نزدیکــی ســواحل 
»رونیبه« واقع در ســوئد غرق شد. 
نامه ای که توســط پادشاه »یوهان« 
در ســال ١۴۸۴ میالدی نوشته شده 
اســت، قدیمی ترین ســند مربوط 
 بــه وجود این کشــتی محســوب 

می شود.
این کشتی زمانی که در نزدیکی 
بندر »رونیبــه« لنگر انداخته بود، به 
طرز مرمــوزی آتش  گرفت و غرق 
شد. این واقعه در کتاب های تاریخی 
مختلف آلمانی و ســوئدی به ثبت 

رسیده است.

گروهی از غواصان نخستین بار 
در دهه ۷۰ میالدی بقایای این کشتی 
غرق شــده را در عمق ١۰ متری دریا 
کشــف کردند، امــا در آن زمان از 
اهمیــت ایــن یافته مطلــع نبودند. 
هویت این کشــتی غرق شده تا سال 

۲۰١٣ مشخص نشد.
بقایای این کشتی غرق شده به 
عنوان ســالم ترین کشتی  غرق شده 
متعلق به »عصــر کاوش« از اهمیت 

جهانی برخوردار است.
محققــان در جریــان پــروژه 

تحقیقاتــی که به همت »دانشــگاه 
لونــد«،   »موزه بلکینگــه« و »موزه 
کشتی وایکینگی دانمارکی« ترتیب 
داده شــده اســت، موفق شــدند 
توپخانــه، تپانچه ها و چند اثر دیگر 

را کشف کنند.
یکــی از محققانی کــه در این 
پروژه تحقیقاتی همکاری داشــت، 
بیان کرد: »هیچ کشتی دیگری متعلق 
به »عصر کاوش«   تا این حد سالم باقی 
 »Gribshunden« .نمانده است
بینش جدیدی درباره این کشــتی ها 

ارائه می دهد. ما اکنون از اندازه دقیق 
و طراحی کشــتی هایی که جهان را 

تغییر داده اند مطلع هستیم.«
محققان با همــکاری یکدیگر 
نمونه های ســه بعدی سکان کشتی، 
توپخانه و بخشــی که شاه به همراه 
اشــراف زادگان در آن مســتقر بود 
را طراحــی کرده انــد. در نتیجه این 
مطالعات جزئیات بیشــتری درباره 
عرشه کشتی، عملکرد خدمه، اداره 
 کشــتی و اســتحکامات آن حاصل 

شد.
با این حــال، محققان معتقدند 
یک معمای بزرگ درباره این کشتی 
همچنان حل  نشده باقی مانده است: 

علت غرق شدن این کشتی.
به گفته محققان، اسناد تاریخی 
نشــان می دهند این کشــتی دچار 
آتش ســوزی و انفجار شده است، 
این درحالی اســت کــه هنوز هیچ 
شــواهدی از وقوع این اتفاق کشف 
نشــده اســت. محققان امیدوارند 
با کاوش های ســال آینــده بتوانند 
 شــواهدی درباره ایــن فاجعه پیدا 

کنند.

گروه گردشــگری- مدیرکل 
و  آمــوزش  مطالعــات،  دفتــر 
گفت:  گردشــگری  برنامه ریــزی 
مدرسه پاییزه گردشــگری در نهم 

مهرماه کار خود را آغاز می کند.
زاهد شــفیعی مدیــرکل دفتر 
مطالعات، آمــوزش و برنامه ریزی 
گردشگری از بروزرســانی محتوا 
و  آموزشــی  ســرفصل های  و 
اســتقرار صالحیت هــای حرفه ای 
آموزش کشــور به عنوان سه هدف 
 اصلی حوزه آموزش گردشــگری 

خبر داد.
او با اشــاره به افتتاح مدرســه 
پاییزه گردشــگری هم زمان با هفته 
گردشگری بیان کرد: این مدرسه در 
نهم مهر ماه و در شــش عنوان آغاز 

به کار می کند.
شــفیعی با بیان اینکه در هفته 
گردشگری هشتاد دوره آموزشی در 
اســتان ها برگزار می شود،  از قوانین 
و مقــررات کاربردی دفاتر خدمات 

مسافرتی، میزگرد آموزشی و تبیین 
شعار سال، کارآفرینی و حوزه های 
دانش بنیــان، مدیریــت تور هــای 
ورودی و جذب گردشگر خارجی، 
بسته آموزشی گردشگری سالمت، 

تشریک تجربیات موفق گردشگری  
به عنــوان برنامه هــا و عناوین هفته 

گردشگری نام برد.
ورود سند صادرات گردشگری 
به فاز عملیاتی، تدوین پنج ســند در 
حوزه مطالعات ملی، سند گردشگری 
سالمت، استانداردســازی زنجیره 
ارزش خدمات گردشــگری،  سند 
گردشــگری تعالی بخــش، ســند 
گردشــگری ارزش محــور، طرح 
شناسایی ارزیابی روستا های هدف 
گردشگری، سند اســتراتژی تولید 
محتوای گردشــگری اولویت های 
دفتــر  مدیــرکل  اشــاره  مــورد 
مطالعات، آمــوزش و برنامه ریزی 
 گردشــگری در حــوزه مطالعات 

بود.


