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نقل قول خبر
فرحناز رافع
رئیس مرکز ملی فرش ایران
ســفر پوتیــن بــه ایــران منجــر بــه توســعه
بازارهــای جدیــد فــرش ایران شــده اســت.
اما در فضای مجازی خبری منتشر شد که
فرش بافته شده با سه و نیم کیلوگرم طال و
نقره در سفر والدیمیر پوتین به تهران به او
اهدا شده است و ســؤال من این است که
آیا اصال میشود با سه و نیم کیلو طال فرش
۶متری بافــت؟ بــرای بافــت چنین فرشــی
30کیلوگرم طال نیاز است.
مصطفی فاطمی
دبیر ستاد خدمات سفر
قطار ویژه محرم برای استان زنجان راهاندازی
شــد و این قطار کــه از روز شــنبه ۱۵مردادماه
همزمــان بــا هشــتم مــاه محــرم از تهــران بــه
مقصــد زنجــان برقــرار میشــود ،حــدود
۳۰۰صندلــی ظرفیــت دارد .بــرای راهانــدازی
قطار ویژه به مقصد قم ،کاشــان و یــزد که در
روزهای پایانی دهه اول محرم ،آیینهای ویژه
عزاداری برگزار میکنند مذاکره شده است.

عدد خبر
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اثر

۳۸۰

رویداد

اســتان خراســان رضــوی در فهرســت
میــراث ناملمــوس کشــور ثبــت شــدند
و علــی دارابــی ،معــاون میراثفرهنگــی
وزارت میراث فرهنگی در  2نامه جداگانه
مراتــب ثبت ملــی این آثــار را به اســتاندار
خراسان رضوی ابالغ کرد .مهارت ساخت
عروسکهای بومی ،دانش و فنون سنتی
بهرهبــرداری از منابع آب ،پخــت غذاهای
محلی و آیینهای مذهبی در این فهرست
قرار دارند.

گردشــگری کشــاورزی از ابتــدای ســال
تاکنــون در کشــور اجــرا شــده اســت کــه
براساس اعالم معاونت گردشگری کشور
بســیاری از ایــن جشــنوارهها بــا موضــوع
خوراک ترکیــب شــده بودند .گردشــگری
کشــاورزی یکی از شــاخههای گردشگری
اســت کــه در وزارت میــراث فرهنگــی،
گردشــگری و صنایعدســتی یــک میــز
تخصصی دارد.

تشکیل کمیته مقابله با قاچاق در وزارت میراث
وزارت میراثفرهنگی کمیته مقابله با قاچاق اشیای تاریخی را به فرماندهی معاون میراث فرهنگی تشکیل داد

یک روز پس از خبری شدن ورود
سازمان بازرســی کل کشور به
گزارش
ماجــرای ربوده شــدن تابلوی
منتسب به مظفرالدینشاه قاجار و فروش آن در
حراجی کریســتی لندن ،فرمانده یگان حفاظت
میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی کشور
از تشــکیل کمیته مقابله با قاچاق آثار تاریخی و
صنایعدستی در وزارت میراث فرهنگی بهعنوان
بازوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز خبر داد.
به گزارش همشهری ،این خبر درست در شرایطی
اعالم میشود که ماجرای سرقت یکی از اعضای
سابق یگان حفاظت میراثفرهنگی از موزه همدان
هم خبری شد و این فرد که آن زمان با قرار وثیقه
آزاد شــده بود بهتازگی در تهــران و اینبار نیز
بهدلیل قاچــاق و عرضه آثار تاریخی کشــور در
تهران بازداشت شد.
اگرچه براســاس قوانین کشــور موضوع قاچاق
و خرید و فروش اشــیای تاریخی جرم اســت و
مجرمان نیــز به مجازات حبــس و جزای نقدی
محکوم میشــوند امــا وزارت میراثفرهنگی و
کارشناســان آن حوزه همچنان از کافی نبودن
مجازاتهای مرتبط با قاچاق اشیای تاریخی در
کشــور خبر میدهند .مجازاتهایی که به زعم
آنها بازدارنده نیست و مجرمان این بخش به رغم
تالش نیروهای یگان حفاظــت میراث فرهنگی
برای کشف جرم با قرار و تودیع وثیقه یا گذراندن
حبسهای کوتاهمدت آزاد میشوند و بار دیگر به
چرخه قاچاق و خرید و فروش آثار تاریخی کشور
ورود میکنند.
مقابله با حفاریهای غیرمجاز

عزتاهلل ضرغامی پیشتر درخصــوص مقابله با
قاچاق اشیای تاریخی و حفاریهای غیرمجاز در
محوطههای باستانی گفته بود که هنر آن است که
مجرمان این حوزه را تبدیل به دوستداران میراث
فرهنگی کشور کنیم.
برخی ناظران حوزه میراثفرهنگی اما از افزایش
حفاریهای غیرمجاز و خرید و فروش آثار تاریخی
در بازارهای سیاه بهدلیل شــرایط بد اقتصادی
به همشــهری خبر دادهاند .بهگفته آنها در نقاط
محروم کشــور که بیکاری معضل فراگیر است،
روســتاییان و مردم محلی به حفــاری غیرمجاز
در برابر دریافت مبالغ ناچیز ترغیب و تشــویق

میشوند .درحالیکه سود اصلی ناشی از اقدامات
آنها به جیب قاچاقچیان حرفهای اشیای تاریخی
سرازیر میشود.
تشکیل کمیته مقابله با قاچاق

حاال اما سردار حسن مهری ،فرمانده یگان حفاظت
میراثفرهنگی ،گردشــگری و صنایعدستی از
تشکیل کمیته مقابله با قاچاق اشیای تاریخی و

برنامهریزی کالن

مکث

محصوالت صنایعدستی در وزارت میراث فرهنگی
خبر داده است که بهگفته او با وظایف ستاد مقابله
با قاچاق کاال و ارز همخوان است و قرار است این
کمیته ارتباط ویژهای با ســتاد مقابله با کاال و ارز
برقرار کند.
ســردار حســن مهری گفته اســت که کمیته
مقابله با قاچاق اشــیای تاریخــی و محصوالت
صنایعدســتی ایران با دستور عزتاهلل ضرغامی،

دبیر کمیته مقابله با قاچاق میراث فرهنگی و صنایعدستی با اعالم این موضوع که براساس بند
«ج» ماده ۳۶قانون مبارزه با کاال و ارز ،وزارت میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی در
فهرست دستگاههای کاشف است و به همین دلیل ،برنامهریزی کالن و تشریک مساعی با هدف
پیشگیری و مقابله با قاچاق کاال در حوزه میراثفرهنگی و صنایعدستی ،ایجاد هماهنگی و
تعامل سازنده با ستاد مقابله با کاال و ارز ،ایجاد کارگروههای آموزشی و هماهنگی با دستگاههای
کاشف ،تشدید مقابله با سوداگران و انجام اقدامات پیشگیرانه ،جلوگیری از ورود صنایعدستی
قاچاق و تقلبی به کشور و ...از مهمترین اهداف تشکیل کمیته مقابله با قاچاق اشیای تاریخی
و صنایعدستی است.
فرمانده یگان حفاظت میراثفرهنگی گفته است :براساس برنامهریزیها جلسات این کمیته
هر 3ماه یکبار به ریاست قائممقام وزیر و معاون میراثفرهنگی برگزار میشود و نخستین
جلسه این کمیته نیز بهزودی برگزار خواهد شد و امید است با فعالیت این کمیته شاهد کاهش
جرائم در حوزه قاچاق میراثفرهنگی و صنایعدستی باشیم.

وزیر میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی
تشکیل شده است.
بهگفته این مقام مســئول امنیتی ،علی دارابی
قائممقام وزیر و معاون میراثفرهنگی کشور نیز
پیگیری زیادی برای تشکیل این کمیته داشت و
هدف اصلی از این اقدام ،کاهش جرائم مرتبط با
قاچاق در حوزه میراثفرهنگی و صنایعدســتی
کشور است.
ســردار مهری براســاس خبــری کــه وزارت
میراثفرهنگــی مخابره کرده گفته اســت که
از نخســتینروزهای انتصاب به سمت فرمانده
یگان حفاظــت میراثفرهنگی بهعنوان نماینده
تاماالختیار وزیر در جلسات ستاد مقابله با کاال و
ارز نیز شرکت میکرد.
او گفته است با توجه به حساســیتها در حوزه
مقابله با قاچاق اشــیای تاریخی و صنایعدستی
ضرورت تشــکیل این کمیته احســاس میشد
و خوشــبختانه ایــن کمیتــه تشــکیل و دبیر
و اعضــای ایــن کمیتــه در حکمی از ســوی
قائممقــام وزیــر و معــاون میراثفرهنگــی
منصوب شدند.

خبر روز

جدال رسانهای در معرفی ایران
توسط اینفلوئنسرهای روس
ورود اینفلوئنســرهای روس به ایران به همت یک زن روس
مقیم ایران تبدیل به یک جدال رسانهای در غرب با صنعت
گردشگری ایران شده است .تصاویر و فیلمهای حضور این
افراد در فضاهای مجازی به نوشته خبرگزاری مهر ترند شده
اســت و به تازگی نیز روزنامه تایمز در گزارشی درباره سفر
اینفلوئنسرهای روس به ایران اعالم کرد :ایران مقصد جدید
اینفلوئنسرهای روس شده است .اگر در گذشته آنها به اروپا
هجوم میبردند و لباس طراحان را در پاریس و لندن به رخ
میکشیدند ،حاال وارد تهران میشوند .چون دیگر اروپا به آنها
ویزا نمیدهد .در این گزارش به نقل از یکی از وبالگنویسان
روس که به ایران سفر کرده نوشته شده «از تفاوت بین انتظار
و واقعیت شگفتزده هســتم و چقدر ما درباره ایران تعصب
داریم!» ورود بالگرهای روس به ایــران در گزارش تایمز به
ســفر پوتین به تهران نیز گره خورد .اما در مقابل آن به این
موضوع پرداخته شده که خیلیها از اینکه گردشگران خارجی
در قالب بالگر به ایران میآیند ناخرسند هستند و میگویند
اینفلوئنسرهای تبلیغاتی روس از سبک زندگی مجلل خود
در ایران لذت میبرند.
به گزارش مهر ،نکتهای که در همه این گزارشها و انتقادها
نادیده گرفته میشــود این اســت که چرا نباید ایران زیبا
را نشــان داد؟ فارغ از اینکه این نمایش توســط خارجیها
انجام شــود یا افراد دیگر و حتی فارغ از اینکه چه کسانی با
چه اهدافی بالگرها را به ایران میآورند ســؤال اینجاســت
که ارائه تصویر از زیباییهای ایران چه مشــکلی را بهوجود
میآورد؟ همه ایرانیها بر این باور هســتند که کشورمان 4
فصل و دارای جاذبههای گردشــگری زیبایی است خیلی از
آنها وقتی تصویری از این زیباییها را منتشــر میکنند در
کنارش مینویسند اگر این زیباییها در خارج از کشور بود
چه تبلیغاتی که برای آن نمیشــد .اما حاال کافی است در
موتورهای جستوجوگر کلمه «ایران» نوشته شود آن موقع
است که خیلی از ما از انتشار تصاویر سیاه از ایران زیبایمان
ناراحت میشویم و میگوییم چرا خارجیها تصور میکنند
ایرانیها هنوز با شتر جابهجا میشوند و یا ايران کشوری ناامن
اســت .در این میان نباید نادیده گرفته شود که توقع تبلیغ
ایران از نهادهای مرتبط و افراد فعال در حوزه گردشــگری
کم نیســت ولی با وجود این ذکر این نکته ضروری است که
فعالیت گسترده رسانههای معاند موجب شده تا موانع زیادی
برای دیدن جذابیتهای ایران بهوجــود بیاید آنقدر که هر
اندازه ایران را با تصاویر زیبایش نشان دهیم کسی آن را باور
نمیکند .هر چند در این نوع تصاویر و تورهای گردشــگری
باید نکاتی مدنظر قرار گیرد ازجمله اینکه شــرایط حضور و
حتی پوشش افراد در جاذبههای گردشگری باید بهگونهای
باشد که برای همه مردم در دسترس باشد نه عدهای خاص.

