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مفاد «قانون توســعه صنعت
ايرانگــردي و جهانگردي»،
مصــوب  1370/7/7كــه در قانون
تشكيل ســازمان ميراث فرهنگي و
گردشگري ،مصوب  1382نيز معتبر
دانســته شــد ،نشــان ميدهد كه
قانونگذار وظايف اين ســازمان در
بخش گردشگري را در امور مربوط به
تشويق و تســهيل ســفر و ايجاد
زيرســاختهاي الزم براي صنعت
گردشگري محدود كرده و به هيچروي
براي بخش گردشــگري يا مديريت
كالن سازمان اين حق را قائل نشده
اســت كه ميــراث فرهنگــي را با
ســنجههاي اقتصادي تعريف و اداره
كنند

تأملي در سخنان شماري از مديران ميراث فرهنگي ،صنایع دستی و گردشگري

ميراث فرهنگي
سند هويتي يا ابزار اقتصادي؟

حميدرضا حسيني

«بناهاي تاريخي به عنوان يك بنگاه اقتصادي نقش مؤثري در فرآيند توسعه اقتصادي
كشور دارند»؛ «ثبت جهاني يك اثر تاريخي كمك فراواني به اقتصاد و درآمدزايي ميكند».؛
«سه بخش ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري به يك اندازه اهميت دارند و ميراث
فرهنگي كه [باعث] افتخار و سربلندي تمدن ايران زمين است با حضور گردشگران معنا
پيــدا ميكند».؛ «وجود طيف بزرگي از آثار تاريخــي و جاذبههاي مختلف درصورتي كه
بازديدكننده و گردشگر نداشته باشد اثرگذاري در اقتصاد ندارد و ارزش و جايگاه آن با گذر
زمان كمرنگ ميشود ».اينها چند نمون ه از سخناني هستند كه از سوي طیفی از مديران

در خصوص رابطه ميراث فرهنگي
و گردشگري سه نكته مفروض است:
 -1توســعه گردشــگري يكي از
نيازهاي اصلي اقتصاد ايران در شرايط
كنوني اســت كه ميتواند افزودن بر
اشــتغالزايي و درآمدزايي فراوان ،از
نظر فرهنگي و سياســي نيز بهرههاي
قابل توجهي داشته باشد.
 -2اصليترين ســرمايه ايران براي
توسعه گردشــگري ،ميراث فرهنگي
غني و شكوهمند آن است.
 -3توســعه گردشــگري ميتواند
– با در نظر گرفتــن پارهاي الزامات و
اقتضائــات – منابع مالــي كافي براي
حفظ ،احيــا و معرفي ميراث فرهنگي
را فراهم آورد و آنها را از خطر نابودي
نجات دهد.
با اين حال و باوجود اين مفروضات،
ارزش و اعتبــار ميــراث فرهنگــي
هيچگونه وابستگي به گردشگري ندارد
و ايــن گزاره كه «ميــراث فرهنگي با
حضور گردشگران معنا پيدا ميكند».
دستكم از نظر قانوني ،در تضاد آشكار
بــا قوانين ناظر بر فلســفه وجودي و
مسئوليتهاي قانوني سازمان ميراث
فرهنگي است.
  قوانين ملي چه ميگويند؟
قانون اساســنامه ســازمان ميراث
فرهنگي كشــور ،مصــوب 67/4/28

كه در قانون تشــكيل سازمان ميراث
فرهنگــي و گردشــگري ،مصــوب
 82/10/23اساس اداره سازمان جديد
شناخته شــد ،در ماده يك خود بيان
ميدارد« :ميراث فرهنگي شــامل آثار
باقي مانده از گذشــتگان اســت كه
نشانگر حركت انســان در طول تاريخ
است و با شناسايي آن زمينه شناخت
هويت و خط حركت فرهنگي او ميسر
ميگــردد و از ايــن طريق زمينههاي
عبرت براي انســان فراهم ميآيد ».بر
اين مبنا در ماده دوم اين قانون هدف
ســازمان ميراث فرهنگي« ،عبرت از
حركــت فرهنگي انســان و بقا و رقاء
هويت و شــخصيت فرهنگي جامعه»
شناخته شــده اســت .بدين ترتيب
روشــن ميشــود كه در قوانین ملی،
اعتبار ميراث فرهنگي از ابعاد تاريخي
و هويتــي آن سرچشــمه ميگيرد و
كوچكترين وابستگي به گردشگري يا
هر مقوله اقتصادي ديگر ندارد .از اين
گذشته در ماده سوم قانون يادشده كه
ناظر بر وظايف سازمان ميراث فرهنگي
است ،قانونگذار  25وظيفه را براي اين
سازمان برشــمرده كه مورد بيست و
سوم آن «همكاري در امور ايرانگردي و
جهانگردي» است.
همچنيــن ،مفاد «قانون توســعه
صنعــت ايرانگــردي و جهانگردي»،

میراثفرهنگی

عرصه ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري كشور شنيده ميشود .شايد در نگاه اول
بتوان اين سخنان را اظهار نظرهايي شخصي بدون بار معنايي عميق و گسترده ارزيابي كرد؛
اما بيان مكرر و مداوم آنها نشــان ميدهد كه در ورايشان ،نظريهاي قرار دارد كه ميراث
فرهنگي را وابسته به گردشگري تعريف ميكند و از يك امر هويتي به يك مقوله اقتصادي
فروميكاهد .كافي است سخنان مورد اشاره را به صورت معكوس بخوانيم و بپرسيم كه اگر
گردشگران به ديدن آثار تاريخي نروند يا اين آثار درآمدزا نباشند ،اعتبارشان وابسته به
چيست و حفظ و احياي آنها چه ضرورتي خواهد داشت؟

مصــوب  1370/7/7كــه در قانــون
تشــكيل ســازمان ميــراث فرهنگي
و گردشــگري ،مصــوب  1382نيــز
معتبر دانســته شد ،نشان ميدهد كه
قانونگذار وظايف اين سازمان در بخش
گردشگري را در امور مربوط به تشويق
و تسهيل سفر و ايجاد زيرساختهاي
الزم براي صنعت گردشــگري محدود
كــرده و به هيــچروي بــراي بخش
گردشــگري يا مديريت كالن سازمان
اين حق را قائل نشده است كه ميراث
فرهنگــي را با ســنجههاي اقتصادي
تعريف و اداره كنند.
در عين حال ،اين مدعا كه «ســه
بخش ميراث فرهنگي ،صنايع دستي
و گردشــگري به يك انــدازه اهميت
دارند» از قوانين موجود قابل برداشت
نيست؛ زيرا اگر چنين بود ،نام سازمان
پــس از ادغام با حوزه گردشــگري بر
اســاس ترتيب الفبا انتخاب ميشــد،
حال آنكه قانونگــذار عبارت «ميراث
فرهنگي» را مقدم بر «گردشــگري»
آورده و به روشــنترين وجه ممكن،
اصالت و اولويت را به ميراث فرهنگي
داده اســت .بــه بيان ديگــر ،فعاليت
صنعت گردشگري تا جايي پذيرفتني
و قابل دوام اســت كه مخل صيانت از
ميراث فرهنگي نباشد و خدشهاي به
وجوه هويتي آن وارد نياورد .شــايان

گفتن است كه صنايع دستي به عنوان
يكي از بخشهاي ســهگانه سازمان،
از آنرو كه ريشــه در هنرهاي بومي
و دانشهاي كهــن دارد ،در چارچوب
ميراث فرهنگي قابل تعريف است.
  قوانين بينالمللي چه ديدگاهي
دارند؟
رويكرد قوانين ملي ايران به ميراث
فرهنگــي ،در تطابق كامــل با نگاهي
است كه منشــورها و كنوانسيونهاي
بينالمللي به اين مقولــه دارند .براي
مثال ،در حالي كه برخي مديران ارشد
سازمان ميراث فرهنگي ،به طور مداوم
ثبت آثار تاريخي در فهرســت ميراث
فرهنگي جهانــي را از حيث كمك به
رونق گردشگري و درآمدزايي با اهميت
توصيف ميكنند« ،كنوانسيون حمايت
از ميــراث فرهنگي و طبيعي جهان»،
مصوب شانزدهمين اجالسيه عمومي
يونســكو در تاريــخ  16نوامبر 1972
ميالدي ،حاوي هيچ اشــارهاي نيست
كه نشان دهد يونســكو ،ثبت جهاني
آثار تاريخي را در ارتباط با فعاليتهاي
گردشــگري تعريف كرده اســت .در
مقدمه اين كنوانسيون ،هفت موضوع
به عنوان نقطه عزيمــت و توجيهات
ثبت جهاني ميراث فرهنگي و طبيعي
مطرح شده است كه هيچكدام ربطي
به گردشــگري ندارند و تماماً معطوف

به مســائل تاريخي و هويتي هستند.
افزون بر اين ،در جايي كه كنوانسيون
 1972وظايف كميته بينالدول براي
حمايت از ميــراث فرهنگي و طبيعي
جهان يا برنامههاي آموزشي و شرايط
و چگونگي مساعدتهاي بينالمللي را
برميشمارد ،اشــارهاي به گردشگري
نــدارد و بر صيانــت از آثار تاريخي به
مثابه ميراث تاريخي و ســند هويتي
تمدن بشري انگشــت تأكيد مينهد.
اين رويكرد در ســاير كنوانسيونها و
منشورهاي بينالمللي مرتبط با ميراث
فرهنگي نيز حفظ شده است.
  ميراث بيگردشگر دور ريختني
است؟!
وابسته ساختن ميراث فرهنگي به
گردشگري ،گذشته از اينكه با قوانين
ملي و بينالمللي همخوان نيســت ،از
نظر عملي نيز با موانع جدي روبهروست.
مديران سازمان ميراث فرهنگي بارها
اعــام كردهاند كه در ايران حدود يك
ميليون و دويســت هزار اثر و محوطه
تاريخي وجود دارد .بايد پرسيد از ميان
اين همه اثر ،چند درصد ميتوانند به
عنوان منابع يا جاذبههاي گردشگري
مورد بهرهبرداري قــرار گيرند؟ براي
مثــال ،يك ســايت باستانشناســي
متعلق بــه دورههاي پيش از تاريخ كه
در نقطهاي صعبالعبور و دوردســت

يک هفته با خبرهای ميراث فرهنگي

کشف آثار  7000ساله در بوانات فارس

روابط عمومي پژوهشــگاه
ميراث فرهنگي و گردشــگري
خبــر داد که نخســتين فصل
بررسي باستان شناختي بخش
مرکزي و مزايجان شهرســتان
بوانات استان فارس به شناسايي
و ثبت  200اثر انجاميده است.
در همين بــاره ،مرتضي خاني
پور ،سرپرست نخستين فصل
بررســي باستان شــناختي بخش مرکزي و مزايجان شهرســتان بوانات گفت:
قديمي ترين آثار شناسايي شــده مربوط به هزاره پنجم پيش از ميالد بود .او
افزود :شهرســتان بوانات به دليل قرار گرفتن ميان حوزههاي فرهنگي متفاوت
فارس ،کرمان و جنوب شــرق ،از نظر پژوهشهاي باستان شناختي از اهميت
ويژهاي برخوردار اســت .بنابراين و با توجه به انجام نشــدن مطالعات باســتان
شــناختي سيستماتيک در منطقه بوانات و نبود شناخت تحوالت فرهنگي اين
منطقه در ادوار گوناگون ،انجام بررسي باستانشناختي براي شناسايي و معرفي
تمامي محوطههاي مربوط به دورههاي فرهنگي متفاوت ،ضروري است.
خانيپور مهمترين اهداف پژوهش اخير در بوانات را شناسايي استقرارگاههاي
دورههاي مختلف منطقه ،تهيه نقشههاي باستان شناسي مورد بررسي به تناوب
دورههاي فرهنگي مختلف و بررســي و مطالعه روند تحوالت اســتقرارگاهها در
دورههاي مختلف دانست و گورستان کهنه ،تپه شاه آباد ،محوطه پشنگي ،کتکتو،
جعفرآباد ســفلي ،تل آنگها ،آرامگاه درويش ،قلعه مسه ،تپه گور حيدر ،مسجد
شيدان ،آب انبار بزم ،حمام اکبري ،قلعه ريزکان و ...را از جمله اين آثار اعالم کرد.

قرار گرفته اســت ،باوجود اهميتي كه
از نظر تاريخي دارد ،براي گردشگران
داخلــي يا خارجــي چــه جذابيتي
ميتواند داشــته باشــد؟ در نمونهاي
ديگر ،در شــهر اصفهان حدود 1000
اثر تاريخي نفيس شامل خانه ،مسجد،
كليســا ،كنيسه ،آتشــكده ،زيارتگاه،
گورســتان ،پل ،حمام ،مدرسه ،بازار،
كاروانسرا ،كبوترخانه و ...وجود دارد كه
در بهترين حالت كمتر از  50مورد آنها
به عنوان جاذبه گردشگري يا اقامتگاه
سنتي مورد اســتفاده قرار ميگيرند.
بقيه آثار كه برخيشــان از نوادر آثار
تاريخــي و معماري ايران هســتند،
نه تنها درآمدزايــي ندارند بلكه براي
بقا نيازمند صــرف بودجههاي كالن
هستند .حال با اين ديدگاه كه «ميراث
فرهنگي با حضور گردشگران معنا پيدا
ميكند ».و «بناهاي تاريخي به عنوان
يك بنگاه اقتصــادي نقش مؤثري در
فرآيند توسعه اقتصادي كشور دارند»
آيا ضرورت و اولويت نگهداري بيش از
 900اثر تاريخي نفيس در اصفهان زير
سؤال نميرود؟
  هركه كارد قصد گندم بايدش
اگر قرار باشد پيشروترين كشورهاي
جهان در گردشگري فرهنگي را معرفي
كنيم ،بيشك نام كشــورهايي چون
فرانســه ،بريتانيا و ايتاليا با شهرهاي
تاريخي چــون پاريس ،لندن ،رم ،ونيز
و فلورانس در صدر قرار ميگيرند .در
ايــران نيز هرگاه كه بخواهند باالترين
افق گردشــگري فرهنگي را ترســيم
كنند ،همين كشورها را مثال ميآورند
اما معموالً از كنار اين پرسش بنيادين
ميگذرند كه آيا اين كشورها از حفظ
و حراست ميراث فرهنگي به مثابه يك
امر هويتي ،به پيشــرفت گردشگري
رســيدهاند يا در مســير عكــس راه
پيمودهاند؟ آيا آثــار تاريخي لندن در
ادامه يك ســنت ريشــهدار احترام به
ميراث فرهنگي حفظ شــد و سپس
سرمايه صنعت گردشگري قرار گرفت
يا حفظ اين آثار از ابتدا به منظور جذب
گردشگر بود؟ آيا فرانسويها موزه لوور
و انبوهي از موزهها و گالريهاي هنري
پاريس را براي تثبيت جايگاه اين شهر
به عنوان پايتخت فرهنگي اروپا ايجاد
كردند و سپس از ثمرات آن در بخش
گردشــگري بهره بردنــد ،يا همه اين
اقدامات را با نگاه به صنعت گردشگري
صورت دادنــد؟ به بيان بهتر ،مفروض
است كه اگر آثار تاريخي-فرهنگي به
مثابه اوراق هويتي يك ملت در بهترين
شكل ممكن حفظ شوند ،بهرهبرداري
اقتصادي از آنها دور از دسترس نيست
امــا اگر اين آثار صرفاً با نگاه اقتصادي
مورد ارزيابي قرار گيرند ،آيا به تمامي و
در بهترين شكل ممكن حفظ خواهند
شد؟ شايد الزم باشــد به آن دسته از
كساني كه ميگويند «ميراث فرهنگي
با حضور گردشگران معنا پيدا ميكند»
تجربههاي جهاني را در قالب اين شعر
موالنــا يادآوري كنيم كه «هركه كارد
قصد گندم بايدش /كاه خود اندر ت ََبع
ميآيدش»

 15هزار نسخه خطي فارسي در موزه سن پطرزبورگ

رئيس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي از وجود  15هزار نسخه خطي
زبان فارسي در موزه سن پطرزبورگ خبرداد و گفت :نگاه ايران شناسان روسي
به کشور ما در دوران قبل از انقالب اسالمي متوقف شده و اين نگاه بايد تغيير
کند.
به گزارش ايرنا ،ابوذر ابراهيمي ترکمان در مراســم اختتاميه سومين دوره
دانش افزايي ايران شناســان کشورهاي روسيه و ارمنســتان در ايران افزود:
ايرانشناســي در روســيه قدمت زيادي دارد اما مطالب ارائه شده درباره ايران
از نــگاه چپگراهاي قبل از انقالب اســت و با توجه به تحوالت بزرگ رخ داده
در جمهوري اســامي پس از انقالب اسالمي نيازمند تغيير و اصالح است .او
با اشــاره به وجود سه مکتب ايرانشناسي تاتارستان ،سن پطرزبورگ و مسکو
اظهار داشت :در جمهوري اسالمي هنوز رشته روسيه شناسي عمومي است و
تخصصي نشده اما در  10دانشگاه ايران زبان روسي آموزش داده ميشود تا در
آينده از ميان آنان روس شناسان متخصص نيز داشته باشيم.

ثبت  300اثر در فهرست ميراث طبيعي

معاونت ميراث فرهنگي سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري
کشور اعالم کرد که با ثبت  11اثر جديد ،آمار آثار ثبت شده در فهرست ميراث
طبيعي از مرز  300اثر گذشــت .فرهاد نظري ،مديرکل دفتر ثبت آثار و حفظ
و احياي ميراث معنوي و طبيعي با اعالم اين خبر گفت :در جلسه اخير کميته
تخصصي و حريم ميراث طبيعي ثبت  6اثر از استان خوزستان 3 ،اثر از استان
آذربايجان غربي و  2اثر از اســتان مازندران به تصويب رسيد .او ثبت ،حفاظت
و تکثير گونههاي نادر را از جمله راهکارهاي ذخيره ژنتيکي گونههاي گياهي
دانست که ميتواند به تنوع زيستي کمک کند .رويشگاه گونه دارويي گاوزبان
خوزستاني ،درخت کهنسال کنار مرحبا ،درخت کهنسال چنار کيقباد با حدود
 400تا  500ســال قدمت ،نرزيتي يا درخت کهنســال زيتون مارياب دهدز،
درخت کهنســال کنار جارو و ارس زار در دهدز از جمله آثار استان خوزستان
اســت که به تازگي در فهرست ميراث طبيعي به ثبت رسيده است .همچنين،
درخت کهنسال آزاد(آزار) با قدمت  650تا  720سال روستاي سرخ کال مربوط
به شهرســتان سوادکوه بخش شــيرگاه و مجموعه آبشارهاي اوبن از آثار ثبت
شــده استان مازندران در فهرســت ميراث طبيعي است .چمن شناور (چملي
گول)؛ زندان نبي کندي و زندان برنجه تکاب نيز سه اثر به ثبت رسيده استان
آذربايجان غربي به شمار ميرود.

ضرورت به روزرساني ضوابط حفاظتي ابيانه

احمد نجيبــي ،مدير پايگاه
ميراث فرهنگــي ابيانه گفت:
ثبت جهانــي اين روســتاي
تاريخي نيازمند تعريفي دقيق و
جامع از عرصه و حريم طبيعي
و تاريخــي روســتاي ابيانه و
منظومه زيستي پيوسته به آن
است.
او افزود :ضوابط و حريم روســتاي تاريخي ابيانه با وجود ابالغ در سال  77و
همزمان با اعالم عرصه و حريم آن توسط سازمان ميراث فرهنگي ،صنايعدستي
و گردشگري ،نيازمند بازنگري و بهروزرساني است .نجيبي اظهار داشت :ساخت
و سازهايي که در ابيانه صورت ميگيرد ،بايد محدود به قواعد و ضوابطي شوند
که از ســنت معماري ابيانه تبعيت کنــد و به همين دليل همخواني خانههاي
جديــد با معماري تاريخي ابيانه نياز به بازتعريف دارد .او با اشــاره به خارج از
حريــم قرار گرفتن بخش قابل توجهي از مزارع و باغــات ابيانه بويژه در غرب
روســتا ادامه داد :در اين محدوده ،ساختمانسازي موجب تزلزل بنيان روستا
نميشود؛ اما باعث از بين رفتن منابع طبيعي بويژه زمينهاي کشاورزي شده و
ساختار اقتصاد سنتي و سيماي منظر فرهنگي ابيانه را تهديد ميکند .به گفته
مدير پايگاه ابيانه ،از آنجا که محور ابيانه از ابتداي دره هنجن تا روستاي ابيانه به
عنوان منطقه نمونه گردشگري ثبت شده ،الزم است منظر طبيعي دره هنجن
به عنوان يک رکن اساسي جاذبههاي گردشگري ابيانه حفظ و حراست شود.

آمادگي ايران و انگليس
براي همکاري در بهرهبرداري از آثار تاريخي

توسط طراح و گرافیست اصفهانی منتشر شد

باغ نگار؛ ابتکاری کارآمد در طراحی نقشههای گردشگري

بخشی از نقشه گردشگری باغ نگار

هرســال در آســتانه نــوروز ،نقشــههاي
گردشگري مختلفي از شــهرها و استانهاي
كشور تهيه و در تعطيالت نوروز به گردشگران
عرضه ميشود .اين نقشــهها اگرچه راهگشا
هستند اما كاســتيهاي قابل توجهي در آنها
به چشــم ميآيد و در عين حال ،در بسياري
مواقع ،شــكل تكــراري و غيرنوآورانه به خود
گرفتهاند .امســال اما ،اصفهانيها نقشهاي را
تــدارك ديدهاند كه نه تنهــا راهنماي خوبي
براي گردشــگران اين شــهر به شمار ميرود
بلكــه ميتوانــد نقشــه راهي براي دســت
اندركاران گردشــگري ديگر شــهرهاي ايران
باشد تا از اين پس نقشههاي خود را به شكلي
زيباتــر ،كاربرديتر و خالقانهتــر در اختيار
گردشگران قرار دهند.
«نقشه گردشگري مركز شــهر اصفهان»
كه نام «باغ نگار» بر آن نهاده شــده ،از سوي
«مركز خالقيت و نوآوري شهرداري اصفهان»
تهيه و منتشــر شــده و «مهــدي تميزي»،
طراح و گرافيســت آن بوده است .او در پاسخ
به اين پرســش كه نقشــه طراحي شده چه
ويژگيهايي دارد و معطوف به رفع كدام نياز

گردشگران است ،ميگويد« :به گفته بزرگان،
زمان طالست ،اما ميدانيم كه زمان براي يك
گردشــگر ،ارزشي بســيار باالتر از طال دارد.
يك گردشــگر حرفهاي ،در يــك دوره زماني
مشــخص ـ كه به طور معمــول خيلي كوتاه
يا كوتاه اســت ـ بايد اطالعاتي داشته باشد تا
زمان را از دست ندهد .برخي از اين اطالعات
چنين است :گستره اصلي گردشگري و تمركز
بــر آن؛ مجموعهها و شــاخصههاي تاريخي؛
دانــش حدودي از زمان ســاخت و شــمايل
شاخصههايي كه قرار بازديد دارد؛ مسيرهاي
اتومبيــلرو (خيابان؛ بــا تفكيك يكطرفه و
دوطرفه)؛ مســيرهاي پيادهرو؛ بيمارستانها؛
پاركينگهــا؛ پمپ بنزينها؛ مراكز تفريحي و
مــواردي از اين دســت ».او ميافزايد« :البته
اطالعات ديگري نيز بهتر است در نظر گرفته
شود كه به داليلي ،در اين نقشه جاي نگرفت؛
مانند ســاعتهاي باز بودن مراكــز بازديد و
نيز روزهاي رســمي تعطيلي آنهــا؛ هتلها،
ميهمانخانههــا و كمپها (با در نظر داشــتن
ســتاره و حدود قيمت اتاق) ،رســتورانها و
فروشــگاههاي غذاهاي محلي (بومي) و ملي

و بينالمللي؛ ايســتگاههاي پليس ،دوچرخه،
تاكســي ،اتوبوس ،متــرو و مــواردي از اين
دست».
تميــزي با بيــان اينكــه در اين نقشــه
همچنين به گردشــگر غيــر ايراني نيز توجه
شــده و نقشــه به صورت دو زبانه (فارسي ـ
انگليســي) طراحي و اجرا شده است ،درباره
ايده اوليه نقشــه باغ نگار ميگويد« :با توجه
بــه عالقهمندي و دغدغههايــي كه در مورد
گردشــگري و نقشههاي گردشــگري دارم،
همچنين كمبودهاي زيادي كه در اين زمينه،
گريبانگير صنعت گردشگري ايران است ،ايده
و چگونگــي انجام طرح را بــه مركز خالقيت
و نــوآوري شــهرداري اصفهان ارائــه دادم.
اعتماد مديريت اين مركز به ايده بنده ،دليل
نخســت بود براي اينكه آنچه در ذهن داشتم
را طراحــي و اجرا كنــم ».او در ادامه اظهار
ميدارد« :نخســت ،پژوهشي بر گستره اصلي
گردشــگري و انتخاب آثار تاريخي و شاخص
و ســپس اســتخراج اطالعات ،تصويرسازي،
نقشهنگاري ،ترجمه و طراحي گرافيك ،انجام
گرفــت .مركز خالقيت و نوآوري شــهرداري

اصفهان نيز پس از تأييد نهايي ،سرمايهگذاري
و انتشار نقشه را به سرانجام رسانيد .اين مركز،
طراحي و اجراي مجموعه برنامهها و توليدات
فرهنگي را به منظور ارتقاي خالقيت ،نوآوري،
گردشــگري و پرداختن به صنايع دســتي و
مردمي در اصفهان برعهده دارد».
به گفته اين گرافيست« ،سازمان آموزشي،
علمــي و فرهنگي ملل متحد (يونســكو) در
ســال  2015ميالدي اصفهــان را به عنوان
شــهر خالق معرفي كرد ،بنابراين بسياري از

توليدات این مركز ،طرح مشــتركي اســت با
يونسكو».
گفتنــي اســت توزيــع ايــن نقشــه در
روزهاي نوروز  1395در تمام كيوســكهاي
اطالعرساني و گردشگري شهرداري اصفهان
صــورت ميگيــرد .همچنيــن در نهميــن
نمايشــگاه بينالمللي گردشــگري و صنايع
وابسته كه از  27تا  30بهمن  1394در تهران
برگزار ميشــود ،ميتوان به نقشــه باغ نگار
دست يافت.
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محمدرضا پوينده ،مديرعامل
صندوق احيــا و بهره برداري از
اماکن تاريخي و فرهنگي اعالم
کرد ،اين صندوق آمادگي دارد
تا در انتقــال دانش و تجربيات
مشــترک در حــوزه مرمت و
نگهــداري از بناهاي تاريخي و
فرهنگي با شــرکت مهندسان
مشــاور « »WSPانگلســتان تعامل داشته باشــد .او در ديدار با مدير شرکت
 WSPبا اشاره به ورود بيش از ۵ميليون گردشگر در سال  ۲۰۱۵به ايران گفت:
بناهايي که توسط صندوق احيا براي بهرهبرداري واگذار شده پس از احيا و مرمت
و ورود به چرخه بهره وري مورد توجه بســياري از گردشگران بهعنوان مقاصد
گردشــگري قرار گرفته اســت .او افزود :کاربريهاي تعريف شده براي بناهاي
تاريخي و فرهنگي که قرار اســت براي بهره برداري واگذار شــوند ،کاربريهاي
متعددي نظير مجموعه اقامتي و پذيرايي ،مجتمعهاي فرهنگي و نظاير آن در
نظر گرفته شده که با دقت مورد کارشناسي قرار ميگيرند تا با کالبد حاکم بر بنا
منطبق باشد .در اين ديدار ،پرست لند ،مدير شرکت مهندسين مشاور WSP
نيز اظهار داشــت :هم اکنون  ۱۳۰مهندس ايراني در شرکت« »WSPمشغول
فعاليت هســتند و اين شرکت با  ۵۰۰شــرکت در  ۴۰کشور دنيا همکاريهاي
مشــترک دارد که با توجه به ظرفيتهاي اثربخش صندوق احيا تعامل با اين
مجموعه ميتواند عاملي براي ارتقاي هر چه بيشــتر طرفين شود .او با تأکيد بر
اينکه حفظ ،نگهداري و مرمت بناهاي تاريخي تخصص ويژه شــرکت متبوعش
است که با بيش از  ۳۵هزار کارمند مشغول فعاليت است ،افزود :پارلمان لندن با
قدمت بيش از دو قرن يکي از مجموعه هايي است که اين شرکت در مورد حفظ
و بهره برداري از آن فعال است.

