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ادارهکلمیراثفرهنگی،گردشگریوصنایعدستیزیرذرهبیــنبیستوهفتمین«سرزده»خراسانرضوی

رنجمیراثفرهنگی ازکمبودنیرو وبودجه

گزارش :محمدبهبودینیا | عکس :خراسان

«میراث فرهنگی»« ،گردشـگری» و «صنایع دستی» ،سـه حوزه ای که هر کدام
به تنهایـی دنیایـی از کار و برنامـه و فعالیت اسـت اما براسـاس سـاختار تعریف
شـده در کشـور ،یک وزارتخانـه مسـئولیت مدیریت هرسـه حـوزه را بـر عهده
دارد .وزارتخانـه ای کـه تـا همین چنـد ماه قبل یـک «سـازمان» بـود و در نهایت
مجلـس شـورای اسلامی ،رای بـه ارتقـای آن بـه وزارتخانـه داد؛ منتها سـاختار
ایـن وزارتخانه در اسـتان هـا تغییـر خاصی نداشـت و همچنـان در قالـب همان
ادارات کل مدیریت می شـود .طی یک دهـه اخیر ،اداره کل میـراث فرهنگی،
گردشـگری و صنایع دسـتی خراسـان رضـوی یکـی از ادارات پرچالش اسـتان
بوده و بارها حاشـیه هایی داشـته که نتیجه آن عزل و نصب هـای مکرر مدیران
و معاونان اسـت .اگرچه در تصور اولیه به نظر می رسـد ایـن اداره ،ارباب رجوع
چندانـی نداشـته باشـد ،امـا حضـور میدانـی در سـاختمان اداره کل میـراث
فرهنگی اسـتان ،نشـان داد که اتفاقا در زمینه فعالیت اش ،مراجعان بسـیاری
دارد .این هفته اداره کل میراث فرهنگی ،گردشـگری و صنایع دسـتی مقصد
بیست و هفتمیـــن «سـرزده» خراسـانرضوی است.
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آمار کشف سرقت آثار تاریخی
در  6ماه نخست امسال

خلوت چشمگیر اداره ،نتیجــه برونسپاری و
ارائه خدمات الکترونیک

کمبود نیروی متخصص
دلیل تاخیر در رسیدگی به درخواستها

میراثفرهنگی در صیانت از فضای اطراف آثار
تاریخی ،جدی است یا بیتفاوت؟

برخالف دیگر ادارات دولتی ،اولیــن چیزی که هنــگام ورود به اداره کل
میراثفرهنگی،گردشگریوصنایعدستیباآنمواجهمیشویم،خلوتی
چشمگیر این اداره است .در عینحال چندین نفر از کارمندان این اداره،
موظف شده اند روزانه ،همزمان با انجام امور کاریشان ،پشت میز خدمت
ِ
خدمت دیگــر ادارات دارد ،قرار بگیرند
که ظاهر مناســبتری با میزهای
و پاسخ گوی سواالت و خواســتههای مراجعان باشند .پس از گفت و گو با
تعدادی از مراجعان ،به ســراغ «ابوالفضل مکرمی فــر» مدیرکل اداره کل
میراثفرهنگی،گردشگریوصنایعدستیخراسانرضویمیرویم.وی
درباره شرایط کلی این اداره توضیح میدهد« :ما در سه سال اخیر ،تمرکز
زیادی بر ایجاد زیرساختهای الزم برای انجام امور مربوط به زمینه های
فعالیت ادارهمان به صورت غیرحضوری داشتیم و خلوت بودن چشمگیر
ســاختمان این اداره کل ،بــه دلیل برونســپاریهای ماســت .از ابتدای
امسال هم برنامه ریزی هایی انجام شده اســت تا در دفاتر پیشخوان هم،
یکسری خدمات به متقاضیان ارائه شود و درخواست های معمول از آن
طریق صورت گیرد .گزارش پیشرفت پرونده به صورت مرحله به مرحله،
به شکل پیامک برای فرد ارسال می شود تا تقریبا تمام مراجعات حضوری
حذف شود».

«حجـــازیان» یکــی از مراجعان کالفــه که برای
تغییر لوگوی شــرکت مســافربریاش بــه اداره
کل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی
آمده اســت ،جــزو اولین نفراتی اســت کــه با ما
همصحبــت میشــود و گالیه میکنــد« :حدود
شــش ماه اســت که برای تغییر لوگوی شــرکتم
منتظر صــدور مجــوز و دســتور الزم از این اداره
هستم اما مسئول بخش مربوط ،به دلیل مشغله
های کاری ،هنوز اقدامــات الزم را انجام نداده
اســت و هر وقت مراجعه می کنم حضــور ندارد
و مدام اعالم می شــود ایشــان در جلســه کاری
هســتند .واقعیــت این اســت کــه تایید نشــدن
لوگوی جدید ،بــرای ما مشــکالتی ایجاد کرده
و کارمان معطــل مانده اســت» .از آن جا که این
گالیه ،در تناقض با روحیه و شرایط حاکم بر این
اداره برای پاســخ گویــی به اربابرجوع اســت،
دلیــل طوالنی شــدن این رونــــد را میپرســیم

«امیرحســین» ،یکــی دیگــر از مراجعان ایــن اداره که خــود را عضو یک
مردمی حامی میراث فرهنگی معرفی می کند ،در گفت و گو با ما
انجمن
ِ
مدعی میشود« :اداره میراث فرهنگی درخصوص ساخت و ساز و ایجاد
تغییرات اطراف آثار تاریخی ،بی تفاوت است و جدیت الزم را درخصوص
حفظ و صیانت از حریــم این آثار ندارد ».مکرمی فر در پاسخ به این دغدغه
و ادعا می گوید« :اگر مورد خاصی مدنظر این شهروند است ،باید به شکل
مصداقی طرح و بررسی شود .منتها به شکل کلی ،ما در زمینه حفظ آثار
تاریخی با کسی تعارف نداریـــم و چنان چه براساس یک اشتباه ،یک اثر
آسیب و صدمه ببیند ،نمی توان این اشتباه را به هیچ شکلی جبران کرد.
به همین دلیل ،در این زمینه قوانین سختگیرانه ای داریم».
اما باید بــه این نکته اشــاره کنیم کــه در حریم این آثــار ممنوعیت صادر
نمیشود ولی محدودیتها ایجاد میشود.

شایعه زد و بند در واگذاری قراردادهای میراثفرهنگی ،صحت دارد؟
فردی که خودش را پیمانکار مرمــت آثار تاریخی
معرفی می کند ،ضمن انتقاد از شرایـط موجود در
واگذاری قراردادهای اداره کل میراثفرهنگی،
ادعــا مــی کنــد« :معمــوال یــک یــا دو پیمانــکار
نورچشــمی که ظاهــرا فامیــل برخی مســئوالن
اداره هستند ،برنده قراردادهای پر و پیمان و چاق
و چله می شــوند و بقیه پیمانکاران ،مناقصههای
جزئــی را مــی برند .ســوالم این اســت واقعــا این
شرایط ،اتفاقی است یا شــایعه فامیلبازی و زد و
بند در این اداره ،واقعیت دارد؟» «مرجان اکبری»
معاون اداره کل میراث فرهنگی اســتان ،در این
زمینــه توضیح میدهــد« :قراردادهای ما به ســه
دســته قراردادهــای کوچــک ،متوســط و بزرگ
تقسیم می شود که تمامشان به صورت سیستمی
و از طریــق ســامانه و بــه صــورت عمومــی اطالع
رســانی و برگزار می شــود ».مکرمی فر هم ادامه
می دهــد« :تنها اختیــارات بعضــی قراردادهای

6ماه معطلی ،برای دریافت مجوز تاسیس اقامتگاه بوم گردی
یکیدیگرازمراجعان،گالیهمیکندومیگوید:
«شــش ماه اســت درگیر دریافت مجوز تاسیس
یک واحد بوم گردی هستم اما بهدلیل روند کند
انجام امور اداری ،ســنگ اندازی به دلیل پایین

کوچک کــه در حــد دو میلیــون تومان اســت ،در
دســت مســئوالن میراث فرهنگــی اســت و بقیه
قراردادها از طریق سامانه و به شکل سیستماتیک
به سرانجــــام مــی رســد .در تمامــی مناقصهها،
تمامی مبالغ پیشنهادی در روز آخر که قرار است
تصمیم گیری نهایی برای واگــذاری پروژه انجام
شــود ،باز و بررسی می شــود و هیچ کس از مبالغ
پیشنهادی دیگر شــرکت ها اطالع ندارد و چنین
شایعاتی را ،صد درصد رد می کنم».

آیا یگانهای حفاظت میراثفرهنگی ،از عهده حفظ و صیانت از آثار
تاریخی استان برمیآید؟
یکــی از شــهروندان مدعــی مــی شــود« :تعــداد
ِ
زیســت میــراث
یگانهــای حفاظــت از محیــط
فرهنگی ،خیلی کم و محدود است .به گونه ای که
تازه بعد از تخریب برخی آثار تاریخی ،متوجه و وارد
عمل می شوند .اداره کل میراث فرهنگی استان،
در مشهد تنها یک یگان حفاظت دارد که در منطقه
توس مستقر شده است و فرصت رسیدگی به همه
آثار تاریخی در ســطح شــهر را نــدارد ».ابوالفضل
مکرمی فر در این باره می گوید« :ما در استان حدود
چهار هزار اثر تاریخی ثبت شــده داریــم و از طرفی
اســتان ما دارای وســعت باالیی اســت .نمی گویم

که مکرمی فــر توضیح میدهد« :ایــن اتفاقات،
بــه دلیــل کمبــود نیروســت و دقیقــا بــه همین
دلیل اســت که به دنبال ایجاد زیرساخت برای
خدمــات الکترونیــک هســتیم .همــکاری کــه
مسئولیت انجام این کار را به عهده دارد ،باید به
درخواســتهای زیاد و متنوع دفاتر گردشگری
که به تازگی تعداد آن ها به  470دفتر رســیده،
رســیدگی کند و ایــن رونــد ،زمانبر اســت .ما

در شرایط ایده آلی هستیم و این را می پذیرم که با
شرایط مطلوب فاصله داریم اما اقدامات همکاران
ما نیز خــوب و به موقع اســت .اگر چــه در خصوص
یگانهای حفاظت محدودیت داریم ،اما این یگان
هادرشهرستانهاییکهتعدادبیشتریآثارتاریخی
دارند ،یگان های فرماندهی و انجمن های میراث
فرهنگی که تعدادشــان به  900انجمن می رسد،
تشکیل داده اند .در مشهد هم ،یگان ما بازدیدهای
دوره ای دارد و این طور نیست که به صورت دایمی
در یک نقطه حضور و بر یک منطقه نظارت داشــته
باشد و به دیگر آثار تاریخی سرکشی نکند.

هم اکنــون در زمینه کمبــود نیرو و کارشــناس
بــا مشــکالت جــدی مواجــه هســتیم و بــه 60
کارشناس تخصصی در این اداره نیاز داریم ولی
اجازه جذب نیرو نداریم .تا دو سال آینده  30نفر
دیگر بازنشسته می شوند و از نظر منابع انسانی،
شرایط سخت تری را تجربه خواهیم کرد و مهم
است به نحوی ،این مشکالت و کمبودها مرتفع
شود تا شرمنده مردم نشویـــم».

بودن متراژ بنا و موارد این چنینی ،هنوز موفق به
دریافتاینمجوزنشدهام.ایندرحالیاستکه
مدام درباره حمایت از کسب و کارهای خرد در
زمینه گردشگری ،شعار داده میشود».

«بیدخوری» ،سرپرست معاونت گردشگری اداره کل میراثفرهنگی استان خراسان در
پاسخ به این انتقاد می گوید« :برای راهاندازی اقامتگاه های بوم گردی ،به لحاظ فنی باید
ِ
کوچک واقع در
شرایطی رعایت شود که نمی توان آن را نادیده گرفت .مثال در واحدهای
فضاهای روستایی ،امکان پذیرایی از گردشگران وجود ندارد و متراژ باالتری برای ایجاد
استراحتگاه ،مطبخ ،فروشگاه و ...نیاز است .ضمن این که توجه به ملزومات معماری و
فضاسازی دوره های تاریخی ،نحوه تزیین فضا ،نوع مصالح به کار برده شده و ...هم شرط
است.برایاحداثمجموعههایبومگردی،یکآییننامهمشترکوجودداردکهاینمکان
ها باید حداقل چهار تا پنج اتاق داشته باشد و متراژ مشخصی برای اتاقها در نظر گرفته
شده است .بالطبع اگر تمام این شرایـط مهیا باشد ،در بازه زمانی یک ماهه صدور پروانه
انجام می شود اما در برخی موارد ،بعضی افراد می خواهند بدون رعایت بایدها و نبایدها
مجوز را دریافت کنند که حتی در این صورت هم ،باید بازسازی های اولیه انجام شود و
احتماال دلیل طوالنی شدن روند دریافت مجوز ،همین است».

جای خالی آموزشهای مدیریت بوم گردی در شهرستانها
مراجعهکنندهدیگریکهاوهممتقاضیراهاندازی
یک واحد بــوم گــردی در یکی از شهرســتانهای
استان است ،اعتراض میکند و می گوید« :میراث
فرهنگی،دورههایآموزشیمفیدیبرایچگونگی
مدیریتاقامتگاههایبومگردی،درمشهدبرگزار

میکند که گذرانــدن ایــن دوره ها بــرای دریافت
مجــوز،الزامیاست.منتهاشرکتدرایندورهها،
برای خیلیها مثل من که در مشهد اقامت ندارند،
دشوار اســت .کاش این دورهها در شهرستان ها و
روستاهایاستانهمتشکیلمیشد».

بیدخوری در پاسخ به این انتقاد می گوید :هم اکنون مجوز تاسیس یک آموزشگاه با
همین کاربرد ،به غیر از مشهد ،در شهرستان طرقبه شاندیز داده شده اما واقعیت این است
که در برخی شهرستان ها به دلیل این که تعداد اقامتگاه ها کم است ،برگزاری این دوره
ها صرفه اقتصادی ندارد و ما برای حل این مشکل ،به دنبال این هستیم که استادان برای
آموزش افراد به شهرستان های مختلف بروند».

تومانی سال
تنها  5میلیارد از بودجه 30میلیارد
ِ
 ،98به شکل اوراق به دستمان رسیده
در پایــان ،ســید «مهدی کفشــچی» معــاون توســعه مدیریــت اداره کل
میراثفرهنگــی اســتان هــم ،دربــاره کســری اعتبــارات ،کــه یکی از
کارشناســان آن را دلیل اصلی کنــدی فعالیت ها اعالم کــرده بود ،می
گوید« :جمع اعتبارات عمرانی ،ملی و اعتبارات توس در خراسان رضوی
برای امســال حدود  30میلیارد تومان مصوب شــده بود که تنها شــش
میلیارد تومان آن به تازگی ابالغ شده است .از کل بودجه ای که به استان
اختصاص داده اند ،پنج میلیاردتومان مربوط به اعتبارات عمرانی است
که به شــکل اوراق پرداخت شــده و همین مبلغ هم نقدی نیســت و باید
سود اوراق را به ازای هر سال بدهیم و  15درصد زیان را نیز باید از همین
محل پرداخت کنیم .در نتیجه بــا  3/5میلیارد تومان باقی مانده ،فقط
می توانیم از آثار تاریخی نگهداری کنیم و بالطبع در مرمت و گســترش
کار و پیشبرد اهدافمان ،با کاستی مواجه می شویم».
•ماهانه 10میلیون تومان ،اجاره ساختمان 4طبقه
میراثفرهنگی در بولوار شهید صادقی

کفشچی ،در پاسخ به ادعای شهروندی که بیان کرده بود ساختمان اداره
کل میراثفرهنگی اســتان واقع در بولوار شــهید صادقی ،با قراردادی
مبهــم و قیمتی نجومــی اجاره شــده ،توضیــح میدهد« :ما همیشــه در
ساختمان های اجاره ای مستقر بودیم امسال ،به دلیل ساخت و ساز در
یکی از ساختمان ها ،واحدهای اجاره ای مان را تجمیع کرده ایم و در یک
ساختمان چهار طبقه در بولوار شــهید صادقی فعالیت می کنیم .بستن
قراردادها و مبالغ پرداختی هم ،کامال قانونی و معقول است و هیچ کدام
از قراردادهای اجاره ما بدون نظرکارشناس رسمی دادگستری منعقد
نمی شود .این ساختمان چهار طبقه را به شکل ماهانه  10میلیون تومان
اجاره کرده ایم که به نسبت گرانیهای اخیر بازار رهن و اجاره و موقعیت
مکانی این محل رقم باالیی به نظر نمی رسد».

