بهگفته مونســان ،دولت در برنامههای توســعهای کشور
توسطمجلستکالیفسنگینیبرایرشداقتصادیوایجاد
اشــتغالداردودولتمکلفشدهساالنهیکمیلیونشغل
ایجادکردهوبهرشد۸درصدیاقتصادیدستپیداکند.
اومــیگویــد«:تحقــقایجادیکمیلیونشــغلدرســال
بسیار دشوار اســت و تحقق این مهم نیازمند سرمایهگذاری
 ۷۷۰هزارمیلیاردتومانیدراقتصادکشوربودهودولتبرای
جــذباینمیزانســرمایهگذاریتکلیفســنگینیبرعهده
دارد».مونســاناعتقادداردظرفیتهایگردشــگریکشــور
برایایجاداشــتغالمناســببودهوامیدواریــمدراینحوزه
اقداماتخوبیانجامشود.بهگفتهاوتحققاشتغالنیازمند
توجهجدیبهظرفیتهایگردشگریوصنایعدستیاست
وبرایایجادشــغلدربخشخدماتمیتوانبا ۵۰میلیون
تومــان،شــغلایجادکــردواینبخششــاملحــوزهصنایع
دستیوگردشگرینیزمیشود.
4مدیربراییکسازمان
ســازمانمیراثفرهنگیدرسال ۹۶دومدیربهخوددید.
زهرااحمدیپورانتخابموقتروحانیبرایعمارتآزادی
بود.اودرفاصلهرفتنمســعودســلطانیفربهوزارتورزش
وجوانانوآمدنعلیاصغرمونســانبهنبشآزادی،یادگار
امام این مســئولیت را پذیرفــت .احمدیپــور فرصت کوتاه
حضورخوددرعمارتآزادیراخرجمعاونتصنایعدستی
کرد.بســیاریازهمانابتداحضوراوراکوتاهمدتپیشبینی
میکردنــدومعتقدبودندکهحضوراودیــرینخواهدپایید.
صنایــع دســتی در دولــت اول روحانــی و ســال اول دولــت
دوازدهم گامهای خوبی برداشــت کــه حمایت احمدیپور
راهمبهدنبالداشــت.بســیاریباتوجهبهبیتجربهبودناو
درســطحمعاونترئیــسجمهــوریاوراانتخابمطلوبی
ندانستند.نگاهآنهابیراههمنبود.اونتوانستبابدنهقدیمی
سازمانمیراثفرهنگیکهدرطولدهههایگذشتهجایگاه
ثابتییافتهبودندارتباطبرقرارکند.
احمدیپــوردرهمانمدتکوتــاهتوجهخودرامعطوف
معرفیاســتانهایکــمبرخوردارکــرد.ســال ۹۶رابهعنوان
ســال گردشــگری سیســتان و بلوچســتان نامگــذاری کــرد.
ترکیباو ،علیاوســطهاشــمیبهعنواناستاندارسیستانو
بلوچستانوکامبیزمشتاقگوهریبهعنوانمدیرکلمیراث
فرهنگی اســتان ،افق روشــنی از گردشــگری برای این استان
جنوب شــرقی را نشــان میداد .صنایع دســتی آن خطه هم
کمکــمراهخودرابازمیکــرد.امادردولــتدومروحانیاین
مثلث هماهنگ دیگر وجود نداشــت .علی اوســط هاشمی
ازسیســتانوبلوچستانرفت.مشــتاقگوهریهمبهتهران
آمد.زهرااحمدیپوردرنهایتبهعنوانیکمدیرپاکدست،
ســازمانمیراثفرهنگیراترککردتاعلیاصغرمونســان
جایاورابگیرد.
خروجیعوارضازمجلس
ســهبرابرشــدنعوارضخروجازکشــوردرالیحهبودجه
 ۹۷از پرواکنشتریــن اخبار حوزه گردشــگری بــود .دولت در
الیحهبودجهسال ۹۷پیشازرسیدنبهراهروهایمجلس،
عوارضخروجازکشــوررابرایهرنفر ۲۲۰هزارتوماندرنظر
گرفتهبود.اینمبلغبرایسفردومحدود ۵۰درصدافزایش
مییافت( ۳۳۰هزارتومان)وبرایســفرهایسوموبیشتربا
۱۰۰درصدافزایش،به۴۴۰هزارتومانمیرسید!
خبــری کــه ســازمان میــراث فرهنگــی ،صنایع دســتی و
گردشگریرویخطخبرهابرد.عوارضیکهفعاالنرسانهای
درشبکههایاجتماعیآنراپیشنهادعلیاصغرمونسانبه
دولتدانســتند.دراخباراولیههمســازمانمیراثفرهنگی
از درآمدزایــی بهدنبــال افزایــش عــوارض خــروج از کشــور
استقبالکرد.بهگفتهمونسان ۱۶۰میلیاردتومانازاعتبارات
عوارضخروجبهسازمانتعلقمیگرفت.بهدنبالاعتراض
درشبکههایاجتماعی،مونسانواکنش دیگرینشاندادو
توگو
اعالمکردبایددرتعیینبودجهبادستگاههایدرگیرگف 
توگــوبا«ایــران»همانتصاب
کــردونظرخواســت.اودرگف 
پیشــنهادسهبرابرشدنعوارضخروجازکشــوررا بهخودرد
کردوگفتبایدبهدنبالافزایشیمنطقیبود.هرچندمحب
خداییمعاونگردشــگریکشــورکتماننکردکهمیخواهد
خروجازکشورراگرانکندوتخفیفهارابهسمتگردشگری
داخلیببرد.درنهایتمجلسبــاافزایشعوارضخروجاز
کشــورموافقتکرداماتکنرخی؛تاعوارضخروجازکشوراز
۷۵به۲۲۰هزارتومانبرسد.
میراثدراضطراب
میراثفرهنگیهرچندباثبتهایجهانیهمارهجایی

در اخبــار خــوش دارد اما تجربه نشــان داده کــه ثبت جهانی
هرگــزتضمینیبرایجلوگیــریازتخریبمیــراثفرهنگی
نیســت.درتازهترینخبرهامنطقهآزادشوشدرکمینشهر
باستانی ۷هزارسالهشوشنشستهاست.مسألهآنقدرجدی
اســت که مونســان برای جلوگیری از این اتفاق تلخ دست به
قلمبردوازاسحاقجهانگیریخواستتاجلویتخریباین
شهرارزشــمندرابگیرد.درهمینزمانبخشــیازآبشارهای
شوشــترهمفروریخت.آبشارهایشوشــترازجمله ۱۳سازه
آبیخوزســتانهستندکهدرفهرســتجهانیثبتشدهاند.
آنهامهندسیآبایراندر۱۷۰۰سالپیشرادرحافظهبشری
ثبتکردهاند.ثبتملیهمنتوانستهتضمینیبرایپاسداری
ازبناهایتاریخیدرمقابلتیغمدرنسازیونوسازیباشدتا
جاییکهخانهنیمایوشــیجبارأیدیوانعدالتاداریازثبت
خارجشد.تنهافشــارگروههایمختلفباعثشدتاسازمان
میــراثفرهنگیدوبارهآنراثبتکنداماهمچنانکیانآناز
ســویمالکتهدیدمیشود.هرچنداعتراضهاخانهنیمارا
بهفهرستملیبازگردانداماخانهازسویمالکرهاشدهکه
میتواندبهتخریبتدریجیآنمنجرشود.
تختجمشیددرزمانهرسهمعاونروحانیدرعمارت
آزادیدرصــدراخبارقرارداشــتهودارد.چاههایغیرمجاز،
فــرونشســتزمیــنرابهجــانتختجمشــیدانداخــت.با
وجود اعتراض بسیار فعاالن میراث فرهنگی و کارشناسان،
امــا نماینــدگان مرودشــت توانســتند در حریــم درجه یک
تخت جمشید مجوز حفر چاه بگیرند .دفن شهدای گمنام
درحریــمایــناثرجهانییــکباردیگرتختجمشــیدرادر

ســیرجانرازنانجهانیکردندوهمســفالکلپــورگانراگام
بلندی اســت اما تا رســیدن به ایــدهآل و پس گرفتــن جایگاه
از دســت رفتــه در بازارهای جهانــی راه زیادی پیش روســت.
بــاوجودایــنهنرمندانصنایعدســتیباحمایــتمعاونت
صنایع دســتیکشــوربــهنمایشــگاههایجهانــیراهیافتند.
صــادراتصنایعدســتیرقمقابــلتوجهیداردامــاواردات
صنایع دســتی چند برابــر صادرات آن اســت .بویــژه آنکه در
صــدروارداتفرشقــراردارد؛فرشــیکهروزگاریدنیــاآنرا
بهنامایرانمیشــناخت.ازســویدیگرآمارهاخبرازکاهش
صادراتفرشدارد.
باوجوداین«بهمننامورمطلق»معاونصنایعدســتی
تصویب طــرح حمایت از هنرمنــدان را آغاز تحــول بنیادین
درحوزهصنایعدســتیمیداند.اواعتقــادداردکهمهمترین
اتفــاقحوزهصنایعدســتیدردههاخیررقمخــورده«:طرح
حمایــتازهنرمندان،اســتادکارانوفعاالنصنایعدســتی،
تحولی بنیادین در قوانین این حــوزه ایجاد میکند ».به گفته
او«ایــنطرحدرســال 94بادرخواســتهنرمنــدانومدیران
حوزهصنایعدستیبهمجلسشورایاسالمیارائهشد.پس
ازارائهطرح،جلســاتمتعددیبااعضایکمیسیونصنایع
ومعادنمجلسشــورایاســامیبرگزارشــد.باپایــاندوره
نهم مجلس و انتخابات دوره دهــم ،وقفهای در پیگیری این
طرح افتــاد و پــس از آن پیگیریها دوباره آغاز شــد ».معاون
صنایعدســتی و هنرهای ســنتی میگوید« :این طرح را که در
14مــادهتدوینوارائهشــدهاســتمیتــوانمهمتریناتفاق
حوزهصنایعدســتی در دهه اخیر دانســت،چراکــه اینحوزه

سه برابر شدن عوارض خروج از کشور در الیحه بودجه ۹۷از پرواکنشترین اخبار حوزه گردشگری بود .دولت
در الیحه بودجه سال  ۹۷پیش از رسیدن به راهروهای مجلس ،عوارض خروج از کشور را برای هر نفر
 ۲۲۰هزار تومان در نظر گرفته بود .این مبلغ برای سفر دوم حدود ۵۰درصد افزایش مییافت

صــدراخبــارقــرارداد.تختجمشــیدمقصداولبســیاری
ازگردشــگرانخارجــیوایرانــیاســت.حضورگردشــگران
بویژهدرتعطیالتنوروزاینســایت ۲۵۰۰ســالهرابهیکیاز
پربازدیدکنندهترین آثار میراث جهانی تبدیل کرده اســت.
موججدیدگردشــگرانبــاورودروحانیبهپاســتوروفرجام
برجامواردکشــورشدند.اصفهاندرفروردینواردیبهشت
امســالدوبــاررکورد ۴۰ســالهحضــورگردشــگردرپایتخت
صفویهــا را شکســت .تغییــر نــگاه بــه ایــران بعــد از ورود
روحانی،ترکیبسنیگردشگرانرابههمزدتاایرانمیزبان
گردشگرانجوانبههمراهخانوادههایشانباشد.
جهانیشدنصنایعدستی
صنایعدستیبهعنوانمهجورترینبخشحوزهسازمان
میراثفرهنگی،صنایعدســتیوگردشگریتوجهویژهایدر
دولــتروحانیبهخوددید.البتهاینبهمعنایگرفتننتایج
ویژهنیســتامابراینخستینبارشــهرهایاصفهان،تبریز،
همدان،مشــهدومریوانبهعنوانشــهرهایصنایعدســتی
درشــورایجهانیصنایعدســتیثبتجهانیشــد.روستای
«دارستان»سیرجانکرمانوکلپورگانسیستانوبلوچستان
هــم در ردیــف روســتاهای جهانی قــرار گرفتند .زنــان نقش
آفرینــاناینثبــتجهانیبودنــد.همگلیم«شــیرکیپیچ»

بیشازهــرچیزازکمبودقوانینرنجمیبــردوهیچگاهطرح
جامعی در بخش صنایعدســتی وجود نداشــت ».به اعتقاد
نامورمطلــق ،طــرح حمایــت از هنرمنــدان ،اســتادکاران و
فعاالن صنایعدســتی بخش بزرگی از فقــدان قوانین در این
بخــشراجبــرانمیکنــد،اختیاراتحــوزهصنایعدســتیرا
افزایش میدهد و امکان حمایتهای الزم از صنایعدســتی
را فراهــم میکنــد«:در ایــن طــرح همچنیــن بــه اعتبــارات
حوزه صنایعدســتی اشاره شــده اســت ».طرح به گفته نامور
مطلقحامیهنرمنــدانحوزهفرشنیزهســت.بهگفتهاوو
براســاسطرححمایــتازهنرمندان،اســتادکارانوفعاالن
صنایعدستی ،گفتمانســازی صنایعدســتی در صداوسیما
بایدمــوردتوجهقرارگیرد.همچنینایجادیکصندوقاحیا
توسطحوزهمیراثفرهنگیوصنایعدستیبرایاحیاوترویج
صنایعدستیدردستورکارقرارخواهدگرفت.
مجلســیهاهمچنینبــاتصویبایــنطرح،اســتفادهاز
فضاهایتاریخیبرایبرگزاریکارگاه،فروشــگاهونمایشگاه
درحوزهصنایعدستیرابهصورتقانونیممکنکردند.نامور
مطلق میگویــد« :توجه و تأکیــد بیمه هنرمندان نیــز در این
طرحبهصورتجدیمطرحشــدهوشهرداریهانیزموظف
بهاستفادهازصنایعدستیدرفضاهایشهریهستند».
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