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اداره ﮐﻞ ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ،ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ
و ﮔﺮدﺷﮕﺮی اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن
ﭘﺎﯾﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧ اداره ﮐﻞ ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨ،ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘ و ﮔﺮدﺷﺮی اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن

اﻋﺘﺒﺎرات اﺑﻼﻏﯽ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻧﯿﺴﺖ
ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۹ ,دی ﻣﺎه ۱۳۹۷

“ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻓﺮﺧ ”در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن از اداره ﮐﻞ ﻣﯿﺮاث
ﻓﺮﻫﻨ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺸﻼت ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ اداره ﮐﻞ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﺶ از  ۴۵۰ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺮوی
اﻧﺴﺎﻧ ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤ ،ﻗﺮاردادی و ﺷﺮﮐﺘ درﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ اداره ﮐﻞ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ،
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟ اﺳﺖ ﮐﻪ ادارات ﮐﻞ ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨ ﺳﺎﯾﺮ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮ از ﯾ ﭼﻬﺎرم اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن ﻧﯿﺮو در
اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ.
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وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮاﯾﻨﻪ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬ از اﻋﺘﺒﺎرات اداره ﮐﻞ ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨ اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن در ﻗﺎﻟﺐ ﺣﻘﻮق و
دﺳﺘﻤﺰد ﭘﺮداﺧﺖ ﻣ ﺷﻮد ،اﻓﺰود :در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ،اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺮای ﻣﺮﻣﺖ ﺑﻨﺎﻫﺎ  ،ﻧﻬﺪاری ﺑﺎﻏﺎت ﺗﺎرﯾﺨ و اﻧﺠﺎم
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮔﺮدﺷﺮی ﺑﺎﻗ ﻧﻤ ﻣﺎﻧﺪ.
ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨ،ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘ وﮔﺮدﺷﺮی اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ وﺟﻮد  ۴۴ﭘﺎﯾﺎه ﯾﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ
ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨ در ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎه ﻫﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﺧﻮدرو و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻻزم
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮاﯾﻨﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎی ﻧﺨﺴﺖ دﻫﻪ ﻫﺸﺘﺎد ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻄ ﺣﺠﻢ زﯾﺎدی ﻧﯿﺮو در ﯾﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﯿﺮاث
ﻓﺮﻫﻨ اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن ﺟﺬب ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :اﯾﻦ در ﺷﺮاﯾﻄ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان اﻋﺘﺒﺎرات درﯾﺎﻓﺘ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﻪ ﺑﺨﺸ از اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﻨﺎد ﺧﺰاﻧﻪ اﺳﺖ ،اﻓﺰود :در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﯿﻤﺎﻧﺎران
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ اﻋﺘﺒﺎرات و ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﺎﻧﺪن ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﺮوژه ﻫﺎی
ﻣﺮﻣﺘ ﻣ ﺷﻮد.
ﻓﺮﺧ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯿﺰان ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎی ﭘﺮداﺧﺘ ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن رﺳﻤ ﺑﺎ ﻗﺮاردادی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :اﻧﺘﻈﺎر ﻣ
رود ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ اﻋﺘﺒﺎرات اﯾﻦ اداره ﮐﻞ ﺑﺘﻮان اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ را ﮐﺎﻫﺶ داد.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ وﺳﻌﺖ و ﭘﻬﻨﺎوری اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺴﯿﺎری از ادارات و دﻓﺎﺗﺮ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔ اﯾﻦ اداره ﮐﻞ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اداری ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨ،ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘ وﮔﺮدﺷﺮی اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاران ،ﺑﺨﺸﺪاران ،دﻫﯿﺎران
و دوﺳﺘﺪاران ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨ اﻧﺘﻈﺎراﺗ در ﺧﺼﻮص ﻣﺮﻣﺖ ﻓﻮری ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨ ﺣﻮزه ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را دارﻧﺪ،
ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨ ﭘﺎﺳﺨﻮی ﻣﺮﻣﺖ ﺣﺪاﻗﻞ ۳درﺻﺪ ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨ اﺳﺖ و ﺑﺎ اﯾﻦ
وﺿﻌﯿﺖ ﻧﻤ ﺗﻮان اﻗﺪام ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬ در ﺑﺤﺚ ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﻧﻬﺪاری اﯾﻦ آﺛﺎر ﺑﻌﻤﻞ اورد.
در اداﻣﻪ رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ وﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن از ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﺮی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ از ﭼﻬﺎر
ﻣﺤﻮر اﺻﻠ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﻧﺎم ﺑﺮد و اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﺎﯾﺪ از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻣﺎﮐﻦ
ﺗﺎرﯾﺨ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
دﮐﺘﺮ رودری ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺑﺮون ﺳﭙﺎری ﺑﺨﺸ از اﻣﻮر درﺣﻮزه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨ،ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘ و
ﮔﺮدﺷﺮی ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺣﻞ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﻼت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ روش ﻫﺎ و ﻋﺪم اﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﻫﺎی
دوﻟﺘ ﻗﺎﺑﻞ رﻓﻊ اﺳﺖ.
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