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تشکیل ستاد ملی حفاظت از آخرین یوزهای باقی مانده آسیایی در ایران ضروری است

جمعی از متخصصان میراثفرهنگی نسبت به آینده مرمت
آثار تاریخی هشدار دادند

جاده ها علیه یوزها

کوشکی اولین شرکت کننده در پروژه تکثیر یوز ایرانی

ایرنا

ëëگربه نازک اندام کویر ایران
امــروز بــرای جلوگیری یــا کاهش تلفات واپســین
شــماره یوزهــای آســیایی ،پیــش و بیــش از انجام
کارهــای «نمادیــن» نیــاز بــه اقدامــات «تأمینی»
و «عملــی» داریــم .بیــش از دوازده ســال از نقش
بســتن چهره گربــه نــازک انــدام کویر ایــران روی
پیراهــن تیــم ملــی فوتبــال کشــورمان میگــذرد.
در ایــن مــدت از «نقــی معمولــی» و «پنجعلی»
گرفتــه تــا خیلیهای دیگــر برای فرهنگســازی و
شناساندن موقعیت و وضعیت شکننده این گونه
ارزشــمند آســتین باال زدنــد و در انــدازه توان خود
تالش کردند .از آن زمان در بســیاری از شــهرهای

گزارش

دربـــــــــــاره واپســین
شمــــــــــــــــــا ر هها ی
باقیمــــــــــــــانده یــوز
آســیایی بــا شــرایطی
روبــهرو هســتیم کــه
حنیف رضا گلزار
عضو هیأت مدیره
تــا تلفاتــی رخ ندهــد،
جمعیت دیده بان
هیچ شــخص یــا نهاد
طبیعت
مســئولی یادی از این
«گونــه» در آســتانه انقــراض کره زمیــن نمیکند.
این نشــان میدهــد حال و آینــده یوز آســیایی در
ایــران و سرنوشــت این گونه هنوز حتــی به یکی از
دغدغههــای اصلــی و اساســی ســازمان حفاظت
ط زیست هم تبدیل نشده است .در سالهای
محی 
گذشــته دســتکم  9قــاده از ایــن گونــه را تنها در
پــی تصــادف بــا خودروهــای عبــوری در محدوده
کنارگــذر میاندشــت – عباسآبــاد کــه از حاشــیه
مهمترین زیســتگاه ایــن گونه (منطقــه حفاظت
شــده توران) از دســت دادهایم .باز شــوربختانهتر
اینکه هشــت قــاده از این  9قالده یوز تلف شــده،
مادر زایــا و پنج قالده توله
ماده بودند! ســه قالده ِ
ماده! بیگمان میتوان چنین گفت همانطور که
«ظل الســلطان» در شــبه جزیره میانکاله تنها در
یک روز  35قالده ببر مازندران را نسلکشی کرد و
از آن روز سراشیبی انقراض بزرگ ترین گربهسان
ایران و بزرگ ترین گونه ببر جهان آغاز شد ،بدون
ل هشت ماده یوز در این گذرگاه شوم نیز،
تردید قت 
آزادراه انقراض یوز آســیایی را نه در ایران بلکه در
سطح جهان هموار کرده است.
اگرچه ســازمانهای مردمنهاد و مسئوالن محلی
بویــژه مجموعــه مدیریــت پــارک ملــی تــوران
در ســالهای گذشــته تالشهــای زیــادی بــرای
ساماندهی زیســتگاه این گونه و امنسازی گذرگاه
یوزها به طور ویژه در محدوده میاندشت – عباس
آباد و مهمتر از آن شناســاندن این گونه ارزشمند
انجام دادهاند ،ولی گســتردگی زیســتگاه ،طوالنی
بــودن کنارگذری که از حاشــیه مجموعه حفاظت
شــده تــوران میگــذرد و ناآگاهــی یــا بیتوجهــی
رانندگانــی که از این مســیر میگذرنــد و مهمتر از
همه بیتوجهی و کمکاری وزارت راه و شهرسازی
در جایــگاه متولی مدیریت جادههای کشــور برای
تأمیــن امنیــت ایــن گــذرگاه پرخطر بــرای حیات
وحــش ،همگــی دســت به دســت هــم دادهاند تا
ســریال تصــادف یوزها بــا خودروهای عبــوری در
این محدوده همچنان شــیب سراشــیبی انقراض

یوزها را تندتر نمایــد .البته تصادف با خودروهای
عبــوری تنها عامل تهدیدکننده جمعیت یوزهای
آســیایی در تــوران و در نگاهــی کالنتــر در ســطح
کشــور نیست؛ تداوم اســتقرار دامسراها و گلههای
گوســفند بــه همــراه انبوهــی از ســگهای گلــه در
ی سالهای گذشته
داخل زون حفاظتی ،خشکسال 
که با تضعیف پوشــش گیاهی زیســتگاه جمعیت
علفخواران منطقه را تحت تأثیر قرار داده و البته
برخــی خبرهــای پراکنــده ولی مقــرون به صحت
دربــاره زندهگیــری و قاچــاق اینگونه ارزشــمند به
خارج از کشــور را نیز باید به لیســت دشــمنان یوز
آسیایی در ایران افزود.
با این وصف ،تصادفهــای جادهای ،همچنان
در صدر لیســت بزرگترین عوامــل تهدیدکننده
جمعیــت ایــن گونــه رو به انقــراض قــرار دارد
ط زیســت ،حتــی اگر
و ســازمان حفاظــت محی 
بخواهــد هــم از توانمنــدی الزم و کافــی بــرای
مهــار ایــن عامــل خطرآفریــن بــرای ایــن گونه
برخوردار نیست .کاهش تصادفهای جادهای
در کنارگــذر مجموعــه حفاظتی تــوران نیازمند
همــکاری فــوری وزارت راه و شهرســازی بــرای
کاهــش هرچــه بیشــتر حداکثــر ســرعت مجــاز
خودروهــا دســتکم در حدفاصل بین «عباس
آباد» تا «میاندشــت» و همچنین فراهمسازی
سامانه روشنایی این کنارگذر در محدوده اشاره
شــده اســت .این مســأله پیش از فراهمســازی
منابــع مالــی الزم« ،توجیه» وزارتخانــه متولی
جادههــای کشــور درخصــوص ضــرورت حفظ
امنیت این گونه را میطلبد که متأســفانه گویی
هنوز ســازمان حفاظت محیط زیســت توفیقی
برای تحقق این مهم نداشته است.

اعتراضبهوضعیتشغلیکارگرانپایگاههای
میراث ملی و جهانی

ایران را قاچاقچیها زندهگیری کردند

کویری کشــور که روزگاری رد و نشانی از یوزآسیایی
در آن ثبــت شــده بــود ،تندیسهایــی از این گونه
ســاخته و در میادین شــهرها نصب شد و خالصه
اینکه سرنوشت یوز آسیایی هرچند محدود و گذرا،
بــه ادبیــات و محــاورات عموم جامعــه راه یافت.
اگرچــه همه ایــن کارهای نمادیــن الزم و ضروری
بود ولی امروز با گذشــت بیــش از یک دهه از آغاز
آن نمادســازیها و فرهنگســازیها ،وضعیــت
یوزهــای آســیایی در ایــران در نگاهی خوشــبینانه
بهتر نشــده و گروهــی از کارشناســان معتقدند که
باید با حقیقتی به نام «انقراض یوز آسیایی» کنار
بیاییم.
ëëلزوم تشکیل ستاد ملی حفاظت از یوز آسیایی
ت باقــی مانده
بــرای حفاظــت عملــی از جمعیــ 
یوزهــای آســیایی ،نیــاز بــه «عــزم ملــی» داریــم.
ایــن «عــزم ملــی» میتوانــد بــا تشــکیل «ســتاد
ملــی حفاظت از یوز آســیایی» با مشــارکت فعال
ط زیســت ،وزارت راه و
ســازمان حفاظــت محیــ 
شهرسازی ،نیروی انتظامی ،پلیس راهور ،سازمان
منابع طبیعی و آبخیزداری کشــور ،معاونت امور
دام وزارت جهــاد کشــاورزی ،فراکســیون محیــط
زیســت مجلــس ،اســتانداری ســمنان و دیگــر
اســتانهای زیســتگاه ایــن گونــه و البته مشــارکت
نمایندگان جوامع محلی و همچنین نقشآفرینی
ســازمانهای مردم نهاد محلی متبلور شــود ،چرا

ایران و فیروز دو توله خود را بر اثر اشتباه تیم تکثیر از دست دادند

که آنگونه که بدان اشــاره رفت ،سازمان حفاظت
ط زیســت هرگز نمیتواند به تنهایی از عهده
محی 
ســاماندهی زیســتگاه و برقراری امنیت نســبی در
داخل و حاشیه زیستگاههای این گونه برآید.
ëëتجربه ناموفق ستاد ملی دریاچه ارومیه به دلیل
عدمحمایتمردمی
تشــکیل «ســتاد ملی یوزهای آســیایی» ،شــاید با
اســتناد بــه تجربــه شکســت خــورده «ســتاد ملی
احیــای دریاچه ارومیه» از ابتدا مــورد نقد یا حتی
نفــی بســیاری از کارشناســان و دغدغهمندان این
حــوزه قــرار گیــرد .اما توجــه به این نکتــه ضروری
اســت کــه بــا توجــه بــه آگاهــی و دغدغهمنــدی و
مطالبهگری جوامع محلی و همراهی سازمانهای
ط زیســت و منابع طبیعی
مردم نهــاد حوزه محی 
منطقــه که اتفاقاً ســابقه و تجربه قابــل دفاعی در
امر فرهنگســازی و حفاظت عملی از یوزآسیایی
را دارنــد ،بهعنــوان «پشــتوانه مردمــی» محکم و
اســتوار این «ســتاد ملی» میتوانــد موفقیتآمیز
بــودن عملکــرد و اجرایــی کــردن مصوبــات ایــن
«ســتاد ملی» را ضمانت کند .فراموش نکنیم که
یکــی از عمدهتریــن دالیل شکســت «ســتاد ملی
احیــای دریاچــه ارومیــه» ،عدم همراهــی جوامع
محلی با تصمیمات آن ســتاد بود و خوشــبختانه
این موضوع نه تنها قابل بسط و تعمیم به برنامه
نجات یوز آســیایی نیســت ،بلکه تحقق این مهم

حتــی بــا اعمــال پــارهای محدودیتهــا برخالف
آنچــه در فراینــد احیای دریاچه ارومیه شــاهدش
بودیــم ،مطالبه و خواســت جــدی جامعه محلی
اطراف زیستگاه یوز آسیایی است .بنابراین «ستاد
ملــی حفاظت از یوز آســیایی» در صــورت تحقق
و تشــکیل ،به لحــاظ زیربنایی ،ماهیــت و اهدافی
که در پی آن اســت ،هرگز قابل مقایســه با «ســتاد
احیای دریاچه ارومیه» نخواهد بود.
از سوی دیگر در سالهای گذشته شاهد تخصیص
بودجههایی برای انجام پارهای اقدامات حفاظتی
شــامل فنسکشــی گــذرگاه یــوز آســیایی و برخی
اقدامــات پیشــگیرانه دیگر و همچنین آزادســازی
مراتع واقــع در داخل محدوده زونهای حفاظتی
مجموعــه تــوران بودهایــم .شفافســازی دربــاره
مبالــغ تصویب و تخصیــص یافته ،پیشــرفت کار
و دالیــل احتمالی عــدم تحقق اهــداف بارگذاری
شــده بــر مبنــای بودجههــای پیشبینــی شــده،
همچنیــن ســوابق اجرایــی ،عملــی و توانمنــدی
کارشناســی شــرکتهای پیمانــکاری کــه در ایــن
مســیر بــه کارگرفته شــدند و البتــه دســتاوردهای
احتمالی اقدامات انجام شده نیز از جمله حقوق
شــهروندی ،حــق مســلم و مطالبــه جــدی کلیــه
کنشــگران و دغدغهمنــدان آینــده یوزآســیایی در
ایران اســت که امیدوارم سازمان حفاظت محیط
زیســت درباره ایــن مطالبه بحق نیز روشــنگری و
شفافسازی را در دستورکار خود قرار دهد.

دمای بسیار باال و شرجی بودن هوا اجازه نمیدهد مردم آلودگی سکوهای نفتی را از تن خلیج فارس پاک کنند

جمعآوری دستی لکههای نفتی
بیتامیرعظیمی

خبرنگار

مهر

ëëپاکسازی سواحل کند است
وی عملیــات پاکســازی ســواحل را کنــد ارزیابــی

ëëخسارات زیست محیطی مطالبه میشود
این مقام مسئول ،جمعآوری آلودگیهای نفتی
را نیازمنــد دســتگاهها و تجهیــزات تخصصــی
دانســته و تصریــح میکنــد :لکههــای نفتــی
معموالً نیمهجامد بوده و با دســتگاههای ساده
به ســهولت پــاک نمیشــوند .در همین راســتا،
شــرکت نفت و ســایر ارگانهــای متولــی باید با
همکاری یکدیگر نســبت به ســاخت و اســتفاده
دســتگاهها و تجهیــزات پیشــرفتهتری بــرای
پاکسازی لکههای نفتی از سواحل اقدام کنند .در
این مســیر نیز میتوانند از طرحها و دانشهای
ارائــه شــده از ســوی شــرکتهای دانشبنیان و
تجارب کشورهای دیگر بهره بگیرند.
او به خســارات زیســت محیطی ایــن حادثه در
دریا و خشــکی اشــاره کــرده و میگویــد :بزودی
خســارات زیســتمحیطی ناشــی از آلودگــی
لکههای نفتی در ســواحل خلیج فارس را وفق
قوانین زیست محیطی برآورد کرده و به منظور
احیــا و بازســازی اکوسیســتمهای دریایی ،تنوع
زیســتی و آبزیــان و ...مطالبه خواهیم کرد .پس
از آن ،شــرکتهای آلــوده کننده باید خســارات
وارد شــده به اکوسیستم ساحلی بویژه ماهیان،
صیــد صیــادی در مناطق ســاحلی و بندری که
بخشــی از معیشــت پایدار هموطنان جنوبی را
تشکیل میدهد ،جبران کنند.
وی خســارت وارده بــه آبزیــان ،ماهیان و ســبد

صید معیشــت مردم ســواحل خلیــج فارس را
عاملــی در ناپایداری اکوسیســتم کالن توصیف
میکند.
ëëوزارت نفت مسئول آلودگی است
در همین حال «محمد شکیبی نسب» ،مدیرکل
بنــادر و دریانــوردی اســتان بوشــهر نیــز وزارت
نفــت را مســئول آلودگی ســواحل خلیج فارس
دانســته و به «ایــران» میگویــد :مطابق آخرین
یافتههای بهدســت آمده از تصاویر ماهوارهای،
ســواحل بنک بندر کنگان و عســلویه با لکههای
نفتی آلوده شــده اســت .حجم لکهها زیاد بوده
و گلولههــای قیــر تنها باید با دســت جمعآوری
شــود .به گفته او اگر مردم همکاری کنند انتظار

می رود طی یک هفته جمعآوری شوند.
وی بــر ضــرورت احســاس مســئولیت تمــام
دســتگاههای متولــی بــرای مقابلــه بــا آلودگی
دریایــی تأکید کرده و میگویــد :در حوزه محیط
زیســت دریایی باید همکاری گروهی و گسترده
در راستای حفظ محیط زیست دریایی افزایش
یابــد .عالوهبــر مشــارکت دســتگاهها و صنایــع
برای پاکســازی ،باید انجمنهــای مردمی وارد
کارزار شــده و بــا بهرهگیــری از مشــارکت مردم
ساحل نشین به پاکســازی این آلودگیها اقدام
کننــد .اگــر ایــن اتفــاق بیفتــد ،طــی یــک هفته
میتــوان تمــام آلودگیهــا را از ســواحل خلیج
فارس جمعآوری کرد.

لزوم صدور شناسنامه برای شهیرترین صنایع دستی کشور

مهر

فرش،به عنوان بزرگترین و شناختهشــدهترین صنایعدســتی ایران شناسنامه
ندارد .متولیــان امر در چند دهه گذشــته آنقدر در صدور شناســنامه فرش تعلل
کردند کــه چین ،هند ،نپــال ،تبت و پاکســتان بازار جهانــی را از ایــران گرفتند و
نـــــما
مدتهاســت که دســتبافتههای خود را به نام ایران میفروشند .از سوی دیگر
ورود قاچاق بیرویه فرش افغانستان به کشور که به نام فرشهای بلوچ ،ترکمن ،قشقایی و خراسان
به فروش میرسد و در کنار آن تولید برخی فرشهای بیکیفیت با گرههای تقلبی ،مشتری داخلی را
بیاعتماد و دلسرد به خرید فرش دستباف میکند.
نبود شناسنامه فرش که میتواند سند مالکیت و از طرفی بیانگر مشخصات کامل فرش باشد ،راه را
برای بسیاری از متخلفان و متقلبان در داخل و خارج از کشور باز گذاشته است.
در دولــت قبل شــرکت دانشبنیانی ،شناســنامهای را پس از 6ســال تحقیق و آزمــون و خطا با
حضور معاون اول دولت ســابق و رئیــس مرکز ملی فرش رونمایی کــرد .تفاهمنامهای نیز بین
این شرکت و مرکز ملی فرش منعقد شد و قرار بود سرورهای سامانه ثبت شناسنامه با مدیریت
مرکــز ملی فرش در این مرکز راهاندازی شــود ،ولی با توجه به تأمین نشــدن نیــروی دولتی برای
اداره این سامانه اتفاق خاصی در این حوزه رخ نداد .جامعه فرش از وزیر صمت انتظار دارد برای
پیشگیری از عرضه فرشهای تقلبی و سد راه قاچاق و بازگرداندن اعتبار هنر چند هزار ساله قالیبافی
ایرانیان با جدیت صدور شناسنامه فرش را پیگیری و اجرایی کند.

ایسنا-جمشیدمحبتخانی،فرماندهیگانحفاظتسازمانمحیطزیستدر
راستای پیگیری قتل محیطبان برومند نجفی گفت :چرا باید محیطبان به این
راحتی آن هم در مقابل مجتمع قضایی که باید ضریب امنیت باالیی داشته
باشد ،مورد سوءقصد قرار بگیرد؟ این سؤالی است که محیطبانان مرتب از خود
من میپرسند چراکه برای جامعه محیطبانی کشور ایجاد نگرانی کرده است.
مــا باید بتوانیم امنیت محیطبانان خود را در صورت اســتفاده بجا و قانونی از
سالحشان در حین انجام وظایف قانونیشان به طور کامل تأمین کنیم.
ایرنا  -حســن اکبــری ،معاون محیطزیســت طبیعی و تنوع زیســتی ســازمان
حفاظــت محیطزیســت بــا بیــان اینکه شــاهد افت چشــمگیر کمــی و کیفی
تجهیزات ســازمان طی  ۱۰سال اخیر هستیم ،گفت :نیازمند تخصیص اعتبار
برای بهروزرسانی این امکانات هستیم چون تجهیزات شکارچیان و متجاوزان
به حریم طبیعت افزایش کمی و کیفی داشته است.
ایسنا -سمیه رفیعی ،رئیس فراکسیون محیطزیست مجلس شورای اسالمی
بــا تأکید بر اینکه آتشســوزی جنگلها نیازمند مدیریت بحران اســت ،گفت:
از مصادیــق این مدیریت بحــران پرواز بالگردها برای اطفای حریق اســت که
متأســفانه حق بیمه این بالگردها پرداخت نشــده اســت و آنها نه اجازه پرواز
دارند و نه اورهال(بازآماد) شدهاند.
فــارس -پرویــز ســروری ،نایــب
رئیس شورای شهر تهران گفت:
اکوپــارک  ۳۵هکتــاری بــرای
احیــای فرحزاد توســط ســازمان
بوســتانها و فضای ســبز شهری
تهیه شده و با همکاری مناطق ۵
و  ۲شهرداری تهران در دستور کار
قرار گرفته که تا اواخر اسفند ماه تکمیل میشود.
ایســنا -رضا رهنما ،کارشناس پژوهشی پژوهشــگاه ملی اقیانوسشناسی و علوم
جویگفت:نتایجبررسیمحققانپژوهشگاهملیاقیانوسشناسینشانمیدهد
که «شــکوفایی جلبکی»« ،شــکوفایی ماکروجلبــک» و «ورود گونههای مهاجم»
از جمله مخاطرات دریای خزر اســت .ضمن آنکه تنها پســتاندار فون آبی دریای
خزر «فک خزری» اســت که جمعیت این گونه بهدلیل شکار بیرویه و وجود باور
نادرست و بیاساس که چربی آن خاصیت درمانی دارد ،در حال کم شدن است.

خبر در خبر

هفته گذشــته لکههای نفتی ،برخی از ســواحل
ج فــارس را آلــوده کــرده و ایــن آبراهــه
خلیــ 
پراهمیــت در آســیای غربــی و خاورمیانــه را بــا
چالشهــای زیســت محیطــی جدیــدی مواجه
کــرد .مدیــرکل حفاظت محیط زیســت اســتان
بوشــهر به «ایران» میگوید ،در ابتدا پیشبینی
شــد کــه عامــل آلودگــی نفتــی ســواحل کنگان
و عســلویه ناشــی از نشــت شــناورها اســت؛ اما
بررســیهای بیشتر نشــان داد که احتماالً نشتی
یکــی از ســکوهای نفتی در خلیــج فارس عامل
آلودگــی آبــی اســت .در حــال حاضر پاکســازی
لکههــای نفتی آغاز شــده و پیشبینی میشــود
پاکســازی کامل سواحل تا یک هفته آینده ادامه
داشته باشد.
«فرهــاد قلینــژاد» ،مدیــرکل حفاظــت محیط
زیســت اســتان بوشــهر بــا اشــاره بــه آلودگــی
ســواحل بنــک ،دیّــر ،کنــگان ،عســلویه و نایبند
در اســتان بوشــهر و کیــش در اســتان هرمــزگان
به لکههــای نفتی میگوید :بــه محض اطالع از
آلودگی ســواحل خلیج فارس با لکههای نفتی،
پیگیریهــا و برنامهریزیها برای پاکســازی آنها
آغاز شــد .با بررســی تصاویر ماهوارهای و آنالیز
نوع نفت ،پیشبینی میشــود که احتماالً منشأ
این آلودگیها سکوهای نفتی بوده است.

کــرده و به «ایران» میگوید :هم اکنون پاکســازی
بهصــورت دســتی و بــا ابزارهــای ابتدایی توســط
کارکنان حفاظت محیط زیست کنگان ،عسلویه،
دیّــر و همــکاری منطقــه ویــژه پــارس جنوبــی،
شــهرداریهای مناطــق جنوبی اســتان بوشــهر و
ســازمانهای مــردم نهــاد در حال انجام اســت.
امــا بــه دلیــل دمــای بســیار بــاال و شــرجی بودن
هوا ،عملیات به کنــدی پیش میرود؛ هرچند که
پیشبینی میشود تا چند روز آینده (حداقل یک
هفته آینده) سواحل را پاکسازی کنیم.
«فرهــاد قلینژاد» میافزایــد :مطابق قوانین و
مقررات کشور ،ارگان ،شرکت یا واحدی که این
آلودگی را ایجاد کرده اســت مســئول مســتقیم
ایــن آلودگیهــا و خســارتهای ناشــی از آن
اســت .این شــرکتها و واحدها در ابتدا مسئول
اطالعرســانی ســریع بــرای مهــار آلودگیهــا
هســتند ،اما متأسفانه در این موارد شاهدیم که
اطالعرســانی یا انجام نشــده یا به کندی انجام
میشود.
در همین راستا نیز ما از وزارت نفت درخواست
داریم ضمن اعمال اقدامات پیشگیرانه همانند
تعویــض خطــوط لوله انتقــال نفت فرســوده و
اعمال مالحظات زیســت محیطی در سکوهای
نفتی ،به محض ایجاد آلودگی و برای جلوگیری
از رخنه لکههای نفتی بیشــتر به سواحل ،اطالع
ط زیســت،
رســانیهای الزم را بــه اداره محیــ 
ســازمان بنــادر و دریانــوردی ،اســتانداریها و
فرمانداریها و ...انجام دهد ،چرا که در صورت
خســارات بیشــتر به ســواحل از جملــه درگیری

خاک بــا لکههــای نفتــی ،عملیات پاکســازی با
فرایند پیچیده تری مواجه خواهد شد.

زیستبوم-جمعی ازمتخصصانمیراثفرهنگیونیروهایپایگاههایمیراث
ملی و جهانی با انتشار نامهای سرگشاده نسبت به تعیین وضعیت و استخدام
نیروی انســانی شاغل در این پایگاهها معترض شــده و نسبت به آینده مرمت،
نگهداری و حفاظت از مهمترین آثار تاریخی هشدار دادند .سخن آنها این است
که دستورالعمل اداری و استخدامی کارگران پایگاههای میراث ملی و جهانی ،نه
تنها جایگاه آنها را نظم و ارتقا نمیبخشد که سبب از دست رفتن تعداد زیادی از
کارگران و نیروهای انسانی این پایگاهها خواهد شد و حفاظت ،مرمت و تخصص
در پایگاههــای مهمتریــن آثــار تاریخی کشــور را بــه مخاطره خواهنــد انداخت.
سالهاست که پرداخت حقوق کارگران پایگاههای میراث ملی و جهانی همواره
با تأخیر و تعلیق مواجه بوده و وضعیت استخدام و قرارداد کار بسیاری از آنها با
بالتکلیفیونابسامانیمواجهاست.بیشترآنهانسبتبهکفدستمزدهایشانکه
از یک کارگر معمولی پایینتر است ،شاکیاند .وضعیت این نیروها که به مرمت،
حفاظت و نگهبانی از آثار تاریخی ایران مشــغولاند ،به گونهای نابسامان است
که قائم مقام وزیر میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی در اردیبهشتماه
 ۱۴۰۱پس از انتشار نامه اعتراض کارگران دو پایگاه جهانی چغازنبیل و شوش با
توجــه به وضعیت پرداخت حقوقها و بالتکلیفــی در قرارداد کار نیروها ،گفت:
«همــکاران مــا در پایگاههــا نزدیک به  ۸۰۰نفر هســتند که حقوقشــان در ماه ۶
میلیارد تومان میشود؛ محل پرداخت این حقوق از طرحهای عمرانی است که
ب افتادن پرداخت
تا به جریان بیفتد سه ماه از سال میگذرد ،اما همیشه با عق 
حقوق این همکاران روبهرو هستیم .مکاتبه کردهایم ،دستور داده شده و موضوع
در ســازمان برنامه و بودجه پیگیری میشــود و قرار شده راهی را باز کنند .وزارت
میراثفرهنگی هم بجد دنبال این اســت که مشــکل همــکاران پایگاهها را حل
کند».البته حل این مشکل به دستورالعملی منتج شده که در  ۱۴تیرماه  ۱۴۰۱با
هدف انتظامبخشی به امور اداری و استخدامی کارگران پایگاههای میراث ملی و
جهانی ،در شــورای معاونان وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی
تصویب شــده اســت .طبق ماده یک فصل اول این دســتورالعمل ،آن دســته از
کارگــران شــاغل در پایگاههای میــراث ملی و جهانی که از محــل اعتبارات ملی
حقالزحمه دریافت میکنند و پیش از اســفند ســال  ۱۴۰۰شاغل به کار بودهاند،
مشــمول ایــن دســتورالعمل
میشــوند و افرادی کــه از محل
اعتبــارات طرحهــای تملــک
و دارایــی ســرمایهای یــا جــاری
اســتانی،حقالزحمــه دریافت
میکنند ،مشمول مقررات این
دســتورالعمل نبوده و مدیرکل
اســتان در چهارچــوب قوانین و
مقــررات ابالغــی و مــورد عمل
مســئول تمام امور آنها اســت.
ماده چهارم این دســتورالعمل نیز بیشتر محل اعتراض بوده است؛ چرا که این
ماده تکلیف میکند :کارگران و افراد جذب و به کارگیریشده از لحاظ حقالزحمه
مشــمول مقــررات قانــون کار و قــرارداد آنان از طریــق شــرکتهای پیمانکاری
مربوط ،تنظیم و از نظر خدمات درمانی ،بازنشستگی ،حوادث ناشی از کار و غیر
از آن و سایر خدمات ،مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعی خواهند بود و حق
بیمه مقرر همه ماهه برابر با قانون تأمین اجتماعی از طریق شــرکت مذکور به
صندوق ذیربط واریز خواهد شد .در تبصره یک همین ماده تأکید شده که وزارت
میــراث فرهنگی ،گردشــگری و صنایع دســتی در مقابل ایــن کارکنان هیچگونه
تعهد اســتخدامی ندارد .حال با توجه به این وضعیت ،جمعی از متخصصان
میــراث فرهنگی و نیروهــای پایگاههای میــراث ملی و جهانی بــه محتوای این
دســتورالعمل واکنش نشــان داده و در نامهای سرگشاد ه نسبت به آن معترض
شــدهاند .در این نامه آمده اســت :این دســتورالعمل به جــای تعیین تکلیف و
تبدیــل وضعیت و ارتقای جایگاه نیروهای پایگاههــای میراث ملی و جهانی ،از
جایگزینی شــرکتهای پیمانکاری حرف زده اســت .درحالیکه با شرکتی شدن
نیروهای تخصصی شاغل در پایگاهها که مستقیماًدر مطالعه ،حفاظت ،مرمت
و نگهــداری مجموعههــای تاریخی نقــش دارند ،چطور میتوان انتظار داشــت
هنــگام مرمــت و حفاظت مهمتریــن آثار تاریخــی احتماالً خطای انســانی رخ
ندهد؟
به نظر میرسد این شکل تصمیمگیری از نبود اراده برای حل اساسی مشکالت
ناشــی شده اســت؛ چرا که این دستورالعمل با توجه به ایرادهای فنی و اصولی
حل مسأله وضعیت استخدامی کارگران ،بیشتر به پاک کردن
که دارد ،به جای ِ
صورت مسأله اقدام کرده است ،گویی که از چاله به چاه افتاده باشیم.
در همین راســتا از مدیران وزارت میراث فرهنگی ،گردشــگری و صنایع دســتی
انتظار میرود نسبت به ظرفیتهای درونی وزارت متبوع ،بویژه نیروی انسانی
متخصص شاغل در پایگاهها و موزهها توجه بیشتری نشان دهند؛ چراکه شرکتی
کردن کارکنان پایگاهها ،بیشــتر شبیه پاک کردن صورت مسأله است که نه تنها
کمکی در حل مشــکالت نخواهد کرد ،بلکه نتیجه آن بر باد رفتن عمر جوانان
تحصیلکــردهای اســت که بیش از یک تا دو دهه عمــر خود را مخلصانه ،فدای
میراث فرهنگی کرده اند.

