
 بنام خدا

  جناب آقای دکتر حسن روحانی

 ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران

 گردشگریو صنایع دستی  ،سازمان میراث فرهنگی انداز مدیریتیبرای چشم پیشنهادهاییموضوع: 

 ؛و احترام با سالم

عنوان بخش کوچکی از کنندگان متن حاضر بهامضا، کشور دستی و گردشگریسازمان میراث فرهنگی، صنایعمدیریت در  تغییر احتماله ببا توجه

 بارهپیشنهادهای خود را درای از اند تا مجموعهفرصت را غنیمت شمرده، ری و شهرسازیمعمافعاالن و کارشناسان حرفه ای جامعه بزرگ 

 شود:مقدمه، نکاتی معروض میعنوان هب پیش از ورود به اصل موضوع،  به حضرتعالی عرضه کنند.، این سازمانمدیریتی انداز چشم

و گردیده  ارسال حضرتعالیبرای  و تهیه 1395ماه آبان 9که در تاریخ  میراث حوزه فعاالن نامهشده در اهمیت مطالب مطرح بر این نوشتار با تأکید .1

ای معماری و حرفه جامعه همراهی نشانگر همدلی وو  شدهتدوین، اندآن بودهگام پیشکنندگان آن مکتوب، تهیهمدنی که  حرکت در ادامه

  های مرتبط است.فعاالن سایر حوزه شهرسازی کشور، با 

  تحوالت کنونی را ،متن حاضر کنندگاناست، بلکه امضاتلقی نشدهبودن تغییرات قطعی معنایتی بهریمدی ها برای تغییراتزنیشدن رایایرسانه .2

 دانند.میدر این حوزه  ، مبتنی بر تخصصو گزینش  بستر گفتمانِ یارتقا برایتی مغتنم فرص

عی موجود، س زشمندار ساختار به احترام با و سازمان اهداف پیشبرد در میانی و عالی مدیران تخصصی نقش بر تاکید باکنندگان این نوشتار، امضا .3

 خواهد شد. ،سازمان راهبردی پایداری و ماندگاری وساختار  تقویت و تثبیت معتقدند باعث از پیشنهادها  دارند کهای مجموعه طرحدر 

کنندگان متن حمل بر تبیین واضحات از جانب امضا است کهامید باشد. از واضحات  تمام آن،متن و حتی شاید  هایی ازاست پارهممکن .4

 باشد واضحات یادآورى مقام در همواره بایدمى عام طوربه عنوان یک صنف تخصصیبه و شهرسازی معماریای حرفه نگری نشود. جامعهسطحی

 از بخشیبهنهایتا  ،های تخصصیها در تبیین دغدغهتمرین گونهکه اینند کنندگان متن حاضر معتقدامضا .گردد تبدیل واقع امور به واضحات تا

 خواهد داشت. ایرانآینده  زدنرقم نقشی در، یادآورى در د و استمرارشومی تبدیل معاصر تاریخ

جانب ریاست از  او یا درخواست انتصابدارى از شخص خاص جانب است کهگیری انجام شدهمتن حاضر با توجه به این جهتهمچنین، تهیه  .5

گفتمان صنفی ای از معیارها که از . در عین حال، مجموعهن جامعه معمارى استأش مناسب و به دور از اصول صنفى ودرخواستى نا محترم جمهور

 شود.می شتهدر میان گذا حضرتعالیبا  ،سته استکنندگان برخاامضا

 شود:می حضور بند تقدیم 13در طی ، مورد نظرپیشنهادهای اصلی  پس از مقدمات فوق، 

فرهنگی  میراثملی که تصدی  یسازمان کیان یاعتالبه منظور  اما، سیاسی است الجرم پستی، جمهوریشکی نیست که منصب معاونت ریاست  -1بند

نظام تخصصی آن  یارتقا ،در عین حالو  سیاستعملکرد آن از  استقالل بخشیدن به در  بایدمی اکثرى مدیریت کالن کشورتالش حدعهده دارد، کشور را بر

 باشد.

تکالیف قانونی  در این سه حوزه، دستی و گردشگریمیراث فرهنگی، صنایعمتولیان سه حوزه  مأموریتدی رهای مفهومی و عملکبا وجود همپوشانی -2بند

استقالل سازمانی در مدیریت تی بخشی دارد. بین بخشی و صنایع دستی ماهی بخشی، گردشگری ماهیتیفرا تجانس ماهوی ندارند. میراث فرهنگی ماهیتی

تغییر سازمانی به معنی تبدیل ساختار به سه سازمان  اینگونه. البته واضح است که استها موثر در تسهیل عملکرد کارشناسی در این حوزه ،این سه حوزه



نیاز ، ها در باره آن گفتگو شده( )که در بعضی رایزنین تعریف نهادی جدید در سطح وزارتخانه یا بررسی امکا ،مدیریت یک معاونت رییس جمهوری بامستقل 

 دارد. تأمالت کارشناسی و مدیریتیبه 

وظایف  این دادنانجامبرای است و  ای از وظایفمجموعه دادن به انجام مأمور ،بر مبنای قانون قاعدتا ،فرهنگیمیراث متصدی و متولی سازمان  -3بند

 مجهز باشد و پشتیبانی شود.کافی، و بودجه  فعالیتیهای از جمله نیروی کارشناسی، تجهیزات، فضاابزار و ملزومات، به می باید توسعه یابد و  ،قانونی

 تجربه و سابقه که ایانتصاب چهره بنابراین .داردفرهنگی  زدن آینده میراثدر رقم سزاهب نقشى ،فرهنگی میراثمتصدی و متولی سازمان مدیریت  -4بند

چوب قاعدتا در مقام مشاورت و معاونت و در چهاردر تامین اهداف کالن سازمان موثر است و  ،باشدداشتهمیراث فرهنگی  حوزه در ورزیاندیشه و کار

  است.  و مطلوب ضروری ، فرهنگی میراث زمینه در موثر فعالیت و تجربه شده پاالیش پیشینی دانش با متخصصانیهای تخصصی، حضور کمیته

وب ارچعمومی و مدنی مدیریت سازمان، در چپذیری رتنظاضرورت دارد که یت، جامعه ایران معاصر در مسیر مدن پیشرفتبا توجه به حرکت رو  -5بند 

های ویژه مدیریت سازمان ، جزو وظایف و تواناییهارسانه به مستمر گوییپاسخو مند به میراث فرهنگی های مردمی متعهد و عالقهتشکل هاسمن با تعامل

 شمرده شود.

طبیعی و  میراث گریتولی سو یک از. کندمیعمل  فرابخشی و بخشی بین های مختلف بخشی،در حوزه سازمان این به فرض حفظ ساختار کنونی، -6بند

است.  نهفتهدر عملکرد آن  سازمانی بین ارتباط ،دیگر طرف از شود،میراهبری  سازمان این میراث معاونت توسطملموس ناملموس و فرهنگی  میراث

در عین  منصب مدیریت سازمان است.از ملزومات  دستگاهی بین صحیح تعامالت و سازیهماهنگ در باال توانبنابراین، درک صحیح از جایگاه سازمان و 

 باشد. الزم تلقی ی اجرایی،هابرای سایر دستگاه در حوزه فعالیتش، احکام آناجرای که  قرار گیرددر جایگاهی  بایدسازمان میحال این 

 وظایف اما ،نیست واگذاری قابل حاکمیتی است. وظایف تفکیکقابل  «اجرایی» و «حاکمیتی» وظایفدر دو بخش  فرهنگی میراث سازمان وظایف -7بند

تشکل بخشی، سازی برای زمینهو گذاری سرمایهته است سبنابراین شای. دامکان واگذاری دارظرفیت تخصصی در بخش خصوصی، آمدن اجرایی به شرط پدید

 ،کوتاه مدت و میان مدتهای زمانی بازهه در کنونی ک وضعدر . در دستور کار سازمان قرار گیردمرتبط،  هایحوزهازی بخش خصوصی در ستوانمندتوسعه و 

امور قابل سپاری برون بخش خصوصی و ظرفیتوجود ندارد، استفاده از  با میراث فرهنگیهای مرتبط حوزهو منابع مالی بودجه چه بسا امکان افزایش سریع 

 است. ثیر سازمان در مقیاس ملی و حتی جهانی، موثرزه تأحو سازیبیشینهمیراث در  واگذاری

از محورهای توسعه اقتصادی  عنوان یکیبازده به الن با تمرکز بر حوزه اقتصاد زود، نگاه مدیریت کو عادی فیشکل عردر حوزه گردشگری، به -8بند 

 یگردشگری بر ارتقاچون تاثیر هم موضوعاتیکه شامل  ؛شودنیاز مبرم به بازبینی مفاهیم اولیه در این عرصه احساس میی که، است. در حالمتمرکز شده 

بهره گیری از طور خالصه، و به ، ساختن تصویری متمایز و معتبر از ایرانتفاهمات فرهنگیرفع سوء پایدارسازی اقتصادی، ه عمومی، ت رفاامنیت ملی، تقوی

 بهاز نگاهی صرفا اقتصادی و سوداگرانه  ،یمقوله گردشگر درمدیریتی کالن، تغییر موضع شایسته است . باشدمیبرای توسعه کشور،  عمومی دیپلماسی ابزار

 ارتقایو  ایمنطقه -ملی اصالتسازی ای جهت جهانیبه محمل و رسانه فرهنگی و میراثی برای تبدیل تجربه گردشگری های توسعه پایدار،ظرفیتتمرکز بر 

 شود.از سوی دولت محترم جمهوری اسالمی ایران، حمایت  ، المللیوجهه ایران در عرصه بین

لحاظ اقتصادی در حوزه های فرهنگی بهکند، گذشته از تمامی ارزشکه به صورت بخشی عمل می فرهنگی ای از میراثعنوان حوزهدستی بهصنایع -9بند 

  یابد.روز رسانی شود و توسعه به ،برای ایجاد امکان رقابت در عرصه جهانی بایدمی و آوردپدید میگسترده  فرصت هاییزایی اشتغال

 امکان های مدیریتی و کارشناسی سازمان،روی فعاالن و متخصصان مرتبط حوزهبه فرهنگی میراث سازمان پژوهشی ساختارگشودن درهای  -10بند 

 خواهد آورد. فراهم سطوح گوناگون در را سازمان خارج و داخل بین مستمر گفتگوی



از شرایط بحرانی عبور کرده و به  اضطراریصورت های اخیر بهانهدام کامل قرار داشت و در طی سال های گذشته در معرضسازمانی که در سال -11بند 

 این مهم داشته باشد. رساندن اهتمام به انجام بایدمدیریت آن می بِو منتص ،است بنیادی نیازمند بازسازی کنونی وضعدر ، است نسبی دست یافته آرامشی

 و اصول تدوین و تعریف برای را معماران کارشناسی نیروی بایدها، میت میراث تمدنی ملتمیراث معماری و شهرسازی در کلیه با توجه به جایگا -12بند 

  .گرفت کارهب فرهنگی میراث منشور

 میراث معماری بر سازیزنده باز و نگهداری ثبت، درزمینه معماران جامعه پیشنهادی جزئیات اهم ،استآمده 12نچه در بند آنهایتا و در راستای  -13بند 

، زیر شرح به شده، منتشر ایران معماری میراث یزمینه در پژوهشگران همتبه اخیر هایسال در که مکتوبی تخصصی ادبیات و المللیبین تجاربی پایه

 شود:می معروض

 مراحل هنوز آنان از بسیاری که آثاری برای ایران سراسر در اسناد انتشار و مستندنگاری آثار، شناسایی و بررسی اهتمام در -1ماده 

 باشد.می نیز این مهم باالخص شامل میراث معماری معاصر ایران .استنکرده طی را ثبت مقدماتی

مراقبت  و پایش نگاری، مستند برای فرهنگی میراث به مندهعالق نهادهای و شهرسازان و معماران صنفی هایانجمن ترغیب -2ماده 

 و نمتخصصا نظارت عرصه کردنمنظور فراهمبه فرهنگی میراث سازمان ظرفیت باالبردن همچنین و موشکافانه و دقیقمستمر، 

 شهر و معماری میراث حوزه در فعال و مدنی اجتماعی هایگروه

 ملی و انقالبی، نهادهایو سایر ها شهرداری و دولتی مسئول نهادهای مشارکت جلب برای مدیریتی هایطرحو اجرای  تهیه -3ماده 

 آثار این حفظ منظوربه  نفعذی سایر نهادهای و مردمی در کنار تشکیالت هستند، بناها این از برخی مالک کنونیکه 

و ایکوم در حوزه  بنیه، ایکیوم در حوزه حفاظت اشیادر حوزه حفاظت ا ایکوموس مانند فراملی نهادهای با ترگسترده همکاری -4ماده 

 ها و شهرهای تاریخیو حفاظت از محوطه هاموزه

 برداریبهره و بازسازی نحوه در اثر اصالت موضوع بهتوجه و تاریخی و مدرن معماری میراث حفاظتی اصول تدوین -5ماده 

قتصادی یا قابل احیا به منظور تبیین نظام ا شده  ثار احیاآ بردارانبهره و مالکان منافع تأمین برای راهکارهاییطرح و پیشبرد  – 6ماده 

 ی از این دستیهای در تعریف پروژهپایدار برای تداوم عملکرد

اشراف یا فراگیری کامل بر همه موضوعات، و شده بل بررسیهای قاوزهاز ح دیمحدو بخشاین نوشتار تنها اشاره بهبندهای در شود که تاکید بایددر انتها می

 محدود را به منشوری کاملپیشنهادهای این  ،های تخصصیکمیته در کارشناسی تأمالت امتدادمدنی در شنیدواستمرار در گفتامید است که  را مدعی نیست.

 کند.بدل  و عملیاتی

امیدواریم جامعه معماران و شهرسازان میهن عزیز بتواند در اعتالی  ،حضرتعالیو سپاس فراوان از توجه  با اعتذار از تصدیع اوقات شریف آن مقام محترم
 کند.های قانونی کشور، ایفای نقش فرهنگ و میراث این سرزمین، در کنار نهادها و سازمان
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