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معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی خبر داد:

خدمات صندوق ضمانت صادرات ایران 
به حوزه گردشگری تسری پیدا کرد

Tiyam.ir07191092675 07644805  -   76 و

معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: همه خدمات »صندوق ضمانت
 صادرات ایران« به حوزه گردشگری تسری پیدا کرد.

واکنش جامعه باستان شناسی به مرمت بنای دو هزارساله پایتخت

فرصت معرفی ایران را از دست داده ایم

گروه گردشگری- مرمت بنای 
دو هزار ســاله دژ رشکان مورد انتقاد 
جامعه باســتان شناســی کشور قرار 
گرفته اســت. این جامعــه از متولیان 
میراث فرهنگی خواســت تا درباره 

این اتفاق پاسخگو باشند.
روزی نیســت که خبری تازه و 
تأثربرانگیز از تخریب و تاراج میراث 
فرهنگی ایران به گوش دلســوزان و 
عالقه مندان آن نرسد. از سدهایی مانند 
چمشیر که به جای فرصت پژوهش و 
استخراج اطالعات در زمینه تاریخ و 
فرهنگ ایران، گورستان محوطه های 
تاریخی کشور می شوند، تا بافت های 
تاریخی شــهری چون یزد و شیراز و 
… کــه ســوداگرانه و به ســبب بی 
مباالتی نهادهای مسئول و ترک فعل 
آنان، برنامه ریزی نامناســب و ضعف 

نظارت تخصصی ویران می شوند.
بناهــای گوناگــون و فــراوان 
تاریخی همچون مســجد شیخ لطف 
اهلل و شــاه عباســی اصفهان به دست 
افــراد نابلد و در زدوبندهای اداری به 
نام مرمت و ساماندهی و بدون نظارت 
مناسب به ناشیانه ترین شکل اصالت 

زدایی می شوند.
در همین راســتا جامعه باستان 
شناســی کشور در بیانیه ای که درباره 
مرمت دژ رشــکان نیز واکنش نشان 
داده و آورده: به تازگی »مرمت« بخش 
هایی از بنای دژ رشکان و کهندژ ری 
)منطقه ۲۰ تهران( آه از نهاد کارشناسان 
و دوســتداران مواریــث تاریخی_ 
فرهنگی برآورده است و شگفت آور 
اینکه تاکنون واکنشی از سوی نهادهای 
مسئول مانندمعاونت میراث فرهنگی 

کشور، اداره کل پایگاه ها میراث مّلی 
و جهانی، پژوهشگاه میراث فرهنگی 
و از همه مهمتر اداره کل میراث استان 
تهران نســبت به تخریب، آســیب و 
لطمــه به اصالت این اثــر تاریخی_ 
فرهنگی دیده نمی شــود. دژ رشکان 
تازه ترین نمونه از زنجیره تخریب ها 
و وضعیت بیمار میراث فرهنگی ایران 
اســت. تصاویر منتشر شده گویاتر از 
واژه ها و توصیف هاست. مرمت بنای 
دو هزارســاله با مصالح ناهمخوان و 
ناهمگن و استفاده از سنگ و سیمان!

آن هــم در دل پایتخــت و نــه 
گوشــه ای دور دست. آشکارا دانش 
و تخصــص بــه بــازی گرفته می 
شــود. مدیریت، نظارت، ارزیابی و 
پاســخگویی هم که وجــود ندارد. 
اتفاقــی که به تدریج به روندی عادی 
در تشــکیالت میراث فرهنگی ایران 

تبدیل شده است.
تردید نیست که متأسفانه بخش 
عمده ای از فعالیــت های حفاظتی، 
مرمتی و ســاماندهی بناها و محوطه 
های تاریخی کشــور بــدون نظارت 
کارشناســان و متخصصین انجام می 
شــود. مراکز مسئول باید پاسخگوی 
چنیــن فعالیت هایی کــه اصالت و 
ماهیت آثار تاریخی کشــور را نشانه 
گرفته است باشند. افکار عمومی باید 
بداند چرا و چگونه با بودجه عمومی، 

آثار فرهنگی و تاریخی کشــور چنین 
آســیب و لطمه می بینند. چگونگی 
انتخاب مجریان این برنامه ها، اجرا و 
نظــارت بر آنها اینک بیش از هر زمان 

مورد پرسش و ابهام جدی است.
چــرا پژوهشــکده حفاظت و 
مرمــت هیچگونه نظارتــی بر امور 
حفاظتی و مرمتی آثار تاریخی کشور 
ندار؟ چــرا این مرکز علمی و اداری، 
مســئوالنه به این رویه غلط اعتراضی 

نمی کند؟
باستان شناســی  »جامعــه 
ایــران«، ضمــن هشــدار از آنچه بر 
میــراث فرهنگی کشــور می گذرد، 
پاســخگویی  و  مســئولیت پذیری 
نهادهای متولی به ویژه معاونت میراث 
فرهنگی کشور، اداره کل حفظ و احیاء 
بناها و محوطه های تاریخی، اداره کل 
پایگاه هــا میراث مّلــی و جهانی، و 
مراکز استانی به ویژه اداره کل میراث 
فرهنگی اســتان تهران را در مورد دژ 

رشکان خواستار است.
همچنین از متخصصان و جامعه 
مرمتگران کشــور دعوت می کند با 
نقد این رویــه مرمتی، ضمن دفاع از 
اعتبــار حرفــه ای جامعه حفاظت و 
مرمــت ایران که کارهای درخشــان 
نیــز در کارنامه خود دارند، درباره راه 
های پیشگیری از وقوع این اقدامات 

مخرب چاره اندیشی کنیم.

گــروه گردشــگری- رییس 
جامعــه تورگردانان ایــران گفت: 
پیش از این در بیشــتر نمایشگاه های 
خارجــی و بازارهای جهانی حضور 
داشتیم اما متاسفانه در سال های اخیر 
تحت تاثیــر کرونا و ســایر اتفاقات 
تحمیلــی فرصت معرفــی ایران در 
عرصه هــای جهانــی را از دســت 

داده ایم.
ابراهیــم پورفرج در نشســت 
آموزشی صندوق ضمانت صادرات 

ایران، گفت: فعالیت تورگردانان در 
قالب صادرات از ســال ۸۴ پذیرفته 
شــده اســت و هم اکنون بــه دلیل 
ارزآوری از مالیــات معاف شــدیم. 
صنعــت گردشــگری تحت تاثیــر 
مســتقیم اتفاقــات محیطی اســت 
و در ســال های گذشــته آســیب و 
 خسارات بســیاری را متحمل شده 

است.
او بــا بیــان این کــه صندوق 
ضمانــت صادرات ایــران می تواند 

در زمینه هــای مختلــف یاری گــر 
دفاتر خدمات مســافرتی برای ورود 
گردشگران به کشور باشد، تاکید کرد: 
نیاز است تا به تورهای ورودی کمک 
شود تا ما بتوانیم دوباره به بازارهای 
 جهانــی گردشــگری ورود جدی 

داشته باشیم.
تورگردانان  جامعــه  رییــس 
چندی پیش با اشــاره به رکود سفر 
در پاییز  ۱۴۰۱، به رسانه ها گفته بود: 
برای سفر به ایران در فصل بهار هنوز 

از سوی گردشگران خارجی رزروی 
انجام نشــده اســت و آژانس های 
خارجــی تور ترکیــه، عمان، دبی و 
آذربایجــان جایگزین تورهای ایران 

کرده اند.
به گفتــه پورفرج، تعداد اندکی 
از گردشگران کشــورهای همسایه 
کــه به انگیزه زیارت به ایران ســفر 
می کنند، به اندازه گردشــگران دیگر 
 کشورها، درآمدی برای کشور تولید 

نمی کنند.

گــروه گردشــگری- کارگاه 
آموزشی و توجیهی نحوه بهره مندی از 

ظرفیت های صندوق ضمانت صادرات 
ایران با عنوان تنظیم قراردادهای اسناد 

الزم مرتبــط بــا صندوق بــا حضور 
علی اصغر شالبافیان معاون گردشگری 

وزارت میراث فرهنگی، گردشــگری 
و صنایع دســتی و ســید امیر برهانی 
سرپرست صندوق ضمانت صادرات 
ایران در ســالن اجتماعــات وزارت 
و  گردشــگری  میراث فرهنگــی، 

صنایع دستی برگزار شد.
شــالبافیان در حاشیه این کارگاه 
آموزشی اظهار داشت: با توجه به مصوبه 
هیأت وزیران مبنی بر صادراتی قلمداد 
کــردن درآمدهای حاصــل از جذب 
گردشــگران ورودی و با پیگیری های 
وزیر میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دســتی مبنی بر تسری خدمات 
صنــدوق ضمانت صــادرات ایران به 
 حوزه گردشــگری، این مهــم انجام 

شد.
معاون گردشــگری کشور افزود: 
خوشبختانه با همکاری وزیر صنعت، 
معدن و تجــارت و همراهی صندوق 

ضمانت صادرات ایران، همه خدمات 
این صندوق به حوزه گردشــگری هم 
تســری پیدا کرد، به همین منظور برای 
عملیاتــی و اجرایی شــدن خدمات 
مختلف صنــدوق ضمانت صادرات 
ایــران از جمله ســرمایه در گردش، 
تنظیم سرمایه گذاری، نحوه بیمه کردن 
تورهای گردشگری ورودی، نشست 
توجیهی آموزشــی با حضــور دفاتر 
خدمات مســافرتی فعال در این حوزه 
و همکاران صندوق ضمانت صادرات 
ایران و معاونت گردشگری برگزار شد، 
تا نحوه اجرایی شــدن این حمایت ها 

مشخص شود.
شالبافیان تصریح کرد: در نمایشگاه 
بین المللی گردشگری تهران نیز صندوق 
ضمانت صادرات ایران به برگزاری این 
نشست توجیهی برای سایر عالقه مندان 

حوزه گردشگری اقدام خواهد کرد.

یونسکو جلسه فوق العاده تشکیل داد؛ 

۳ اثِر در خطر به میراث جهانی اضافه شدند

رییس جامعه تورگردانان ایران:

خوشبختانه با همکاری وزیر صنعت، معدن و تجارت و همراهی صندوق ضمانت صادرات ایران، 
همه خدمات این صندوق به حوزه گردشگری هم تسری پیدا کرد، به همین منظور برای عملیاتی 
و اجرایی شــدن خدمات مختلف صندوق ضمانت صادرات ایران از جمله سرمایه در گردش، 
تنظیم سرمایه گذاری، نحوه بیمه کردن تورهای گردشگری ورودی، نشست توجیهی آموزشی 
با حضور دفاتر خدمات مســافرتی فعال در این حوزه و همکاران صندوق ضمانت صادرات 
ایران و معاونت گردشــگری برگزار شــد، تا نحوه اجرایی شدن این حمایت ها مشخص شود.

در ماه های اخیر، به موازات روند ثبت مرکز تاریخی اودسا در فهرست میراث جهانی، یونسکو 
اقدامات اضطراری را برای کمک به حفاظت از این محوطه اجرا کرده است. یونسکو به طور 
مشخص از مرمت خسارات وارد شده به موزه هنرهای زیبا و موزه هنرهای مدرن اودسا از 
آغاز جنگ روسیه اطمینان حاصل کرده است. این سازمان همچنین تجهیزاتی برای دیجیتالی 
کردن نزدیک به 1000 اثر هنری و مجموعه مستند آرشیو اودسا فراهم کرد. تجهیزاتی نیز برای 
محافظت از ساختمان ها و همچنین آثار هنری در فضای باز به اوکراین تحویل داده شده است.

جریان  گردشگری-در  گروه 
هجدهمین نشست فوق العاده کمیته 
میراث جهانی یونسکو، سه محوطه 
در کشورهای اوکراین، یمن و لبنان 
همزمــان در دو فهرســت »میراث 
جهانی« و »میــراث در خطر« ثبت 

شدند.
هجدهمین نشست فوق العاده 
میراث جهانی یونســکو در شــهر 
پاریس در دو روز برگزار شد و طی 
آن مرکز تاریخی اودســا )اوکراین( 
در فهرســت میراث جهانی به ثبت 
رســید. این تصمیم بر اساس تهدید 
به تخریب این منطقه تاریخی گرفته 
شد که بر ارزش جهانی و وظیفه تمامِ 
 بشریت برای محافظت از آن، تاکید 

می کند.
»ادره آزوله«ـ  دبیر کل یونسکو 
ـ در ایــن باره گفت: »اودســا، یک 
شــهر آزاد، یک شــهر جهانی، یک 
بندر افســانه ای اســت که اثر خود 
را در ســینما، ادبیــات و هنر به جا 
گذاشــته اســت. بنابرایــن تحت 
حمایت مضاعف جامعه بین المللی 
قــرار می گیــرد. در حالی که جنگ 
ادامه دارد، ایــن ثبت جهانی مظهر 
عزم جمعــی ما بــرای اطمینان از 
این اســت که این شهر، که همیشه 
تــاب  را  جهانــی  ناآرامی هــای 
 آورده، از تخریب بیشــتر محافظت 

می شود.«

بر اساس شــرایط کنوانسیون 
میراث جهانی، ۱۹۴ کشــور عضو 
کنوانســیون، متعهد می شــوند که 
هیچ اقــدام عامدانه ای انجام ندهند 
کــه احتماال بــه طور مســتقیم یا 
غیرمستقیم به سایت میراث جهانی 
آسیب برســاند و در حفاظت از آن 

کمک کنند.
مرکز تاریخی اودسا همچنین 

در فهرســت »میــراث جهانی در 
خطر« ثبت شــده اســت که به آن 
امــکان دسترســی بــه کمک های 
 فنی و مالــی بیشــتر بین المللی را 

می دهد.
در ماه های اخیــر، به موازات 
روند ثبت مرکز تاریخی اودســا در 
فهرســت میراث جهانی، یونسکو 
اقدامات اضطراری را برای کمک به 
حفاظت از ایــن محوطه اجرا کرده 
اســت. یونسکو به طور مشخص از 
مرمت خســارات وارد شده به موزه 

هنرهای زیبا و موزه هنرهای مدرن 
اودسا از آغاز جنگ روسیه اطمینان 
حاصل کرده اســت. این ســازمان 
همچنین تجهیزاتی برای دیجیتالی 
کــردن نزدیک به ۱۰۰۰ اثر هنری و 
مجموعه مستند آرشیو اودسا فراهم 
کرد. تجهیزاتی نیز برای محافظت از 
ســاختمان ها و همچنین آثار هنری 
در فضای باز به اوکراین تحویل داده 

شده است.
این اقدامات بخشــی از برنامه 
اقدام کلــی یونســکو در اوکراین 
اســت کــه تاکنــون بیــش از ۱۸ 
میلیــون دالر برای آمــوزش، علم، 
 فرهنگ و اطالعــات، جمع آوری 

کرده است.
دو میــراث لبنــان و یمن 
از بیــم تهدیــد و درگیری در 

فهرست »درخطر« ثبت شدند
نشســت فوق العــاده کمیتــه 
میــراث جهانی در پاریس همچنین 

به ثبت »نمایشگاه بین المللی راشد 
کرمه طرابلس« )لبنــان( رأی داد و 
این سازه نیز همزمان در دو فهرست 
میراث جهانی و میراث در خطر قرار 

گرفت. 
نمایشــگاه بین المللی راشــد 
کرمــه طرابلس که در شــمال لبنان 
واقع شــده است، در ســال ۱۹۶۲ 
میــالدی توســط معمــار مطرح 

برزیلی »اسکار نیمایر« در زمینی به 
وسعت ۷۰ هکتار بین مرکز تاریخی 
طرابلس و بندر المینه طراحی شــد. 
ســاختمان اصلی نمایشگاه متشکل 
از یک ســالن بزرگ سرپوشیده به 
شــکل بومرنگ به ابعاد ۷۵۰ متر در 
۷۰ متر است که فضایی قابل انعطاف 
 برای کشــورها و برپایی نمایشگاه 

است.
این نمایشــگاه پروژه شاخص 
سیاست مدرنیزاسیون لبنان در دهه 
۱۹۶۰ میالدی بود. همکاری نزدیک 

»اســکار نیمایر«، معمــار پروژه با 
مهندســان لبنانی باعث ایجاد نمونه 
قابــل توجهی از تبــادل بین قاره ای 
شــد. این بنا از نظر مقیاس و غنای 
ُفــرم ســاخت، یکــی از مهم ترین 
آثار معماری مدرن قرن بیســتم در 
خاورمیانه و حوزه کشورهای عربی 

است.
کمیته میــراث جهانی به دلیل 
حفاظت  نگران کننــده  وضعیــت 
از این بنا، کمبــود منابع مالی برای 
نگهداری آن و خطر پنهاِن توســعه 
که می تواند یکپارچگی مجموعه را 
تحت تاثیــر قرار دهد، از یک روش 
اضطــراری برای ثبت این ســایت 
 در فهرســت میراث جهانی استفاده 

کرد.
همچنین این مکان در فهرست 
میراث جهانی در خطر ثبت شــد، 
که دسترســی بــه کمک های فنی و 
مالی پیشــرفته بین المللی را تسهیل 

می کند.
بقایای پادشاهی باستانی »سبا« 
در شهر مارِب کشور یمن نیز دیگر 
پرونده ای بود کــه به طور همزمان 
در فهرست میراث جهانی یونسکو 
و فهرســت میراث در خطر به ثبت 

رسید.
بقایای پادشاهی باستانی سبا، 
یک محوطه ســریالی متشــکل از 
هفت مکان باستان شناسی است که 

بر پادشاهی غنی سبا و دستاوردهای 
معماری، زیبایی شناســی و فناوری 
آن از هــزاره اول پیــش از میالد تا 
ورود اسالم در حدود سال ۶۳۰ پس 
از میالد گواهی می دهد که شــامل 
مدیریت متمرکز و پیچیده پادشاهی 
اســت که بخش عمده ای از »جاده 
عود« در سراسر شبه جزیره عربستان 
را تحت کنترل داشــت و نقشــی 
کلیدی در شبکه گسترده تر مبادالت 
فرهنگــی ایفا می کرد که توســط 
تجارت با دریای مدیترانه و شــرق 
آفریقا تقویت می شــد.این محوطه 
که در یک چشــم انداز نیمه خشک 
از دره هــا، کوه هــا و بیابان ها قرار 
ســکونتگاه های  بقایــای  دارد، 
بزرگ شــهری بــا معابــد، باروها 
 و ســاختمان های دیگــر را در بــر 

می گیرد. 
باســتانی  آبیــاری  سیســتم 
نشــان دهنده توانایی های فن آوری 
و  هیدرولــوژی  مهندســی  در 
کشــاورزی در مقیاسی بی نظیر در 
جنوب شــبه جزیره عربستان بوده 

است.
کمیته میــراث جهانی از یک 
روش اضطراری برای ثبت این مکان 
در فهرست میراث جهانی در خطر 
به دلیل تهدیدات تخریب ناشــی از 
درگیری های جاری در یمن استفاده 

کرده است.


