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ëëخبر تعطیلی دفاتر اطالعرســانی گردشگری جمهوری اســامی ایران را در کشــورهای مختلف تأیید میکنید؟ جایگزین
سازمان برای دفاتر چیست؟
ســازمان در راســتای عملیاتی کردن سیاســت کالن صنعت گردشــگری کشــور بهعنوان دیپلماســی عمومی و با هدف
شناســاندن و معرفی ظرفیتهای گردشگری ،اطالع رسانی ،تبلیغات ،بازاریابی بینالمللی گردشگری و ایجاد تعامل
در کشورهای هدف گردشگری با تمرکز روی توانمندی ایرانیان مقیم خارج از کشور ،از سال  1394اقدام به اعطای مجوز
نمایندگیهای اطالعرســانی گردشــگری خارج از کشور کرد .در همین راستا و براســاس توافقنامه معاونت گردشگری و
کانــون جهانگــردی و اتومبیلرانی فرآیند صدور مجوز با اســتعالم از مراجع ذیصالح انجام پذیرفت و بر همین اســاس
تعداد  22نمایندگی در  15کشور مجوز فعالیت خود را دریافت کردند .در حال حاضر مهلت اعتبار آنها منقضی شده و
معاونت گردشــگری تا اتخاذ تصمیم مناســب ،هیچ یک از آنها را تمدید نکرده است .اگرچه تعدادی از نمایندگیهای
مذکــور در چارچــوب وظایــف ابالغی و بدون حمایت مالی از طرف ســازمان ،جهت معرفی ایــران به انحای مختلف از
هیچ تالشی فروگذار نکردند.
همچنیــن در پــارهای از مــوارد نیز حواشــی و سوءاســتفادههایی از ایــن مجوز و اعتبار ســازمان صورت گرفته لذا شــرایط
بــه گونــهای پیش رفت که این معاونت را بر آن داشــت تا تدبیر دیگری برای معرفی توانمندی های گردشــگری کشــور
درخارج از کشــور اتخاذ کند .معاونت گردشــگری با بررســی تجارب ســایر کشــورها به این نتیجه رســیده اســت که آنچه
بهعنوان دفاتر اطالعرســانی خارج از کشــور در بســیاری از کشورهای موفق در حوزه گردشــگری وجود دارد دقیقاً مشابه
اقدامات و ساختاری است که رایزنان فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات کشورمان ،بدان مشغول هستند.
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بنابراین روند رشــد گردشــگری کشــور در
ایــن ســالها ادامــه دار اســت ،یعنــی از
ســال  1387کــه تنهــا  2میلیون گردشــگر
داشــتهایم ایــن عــدد در ســال  1390بــه
 3.2میلیــون رســید و در ســال  96بــه 5.1
میلیون گردشــگر رســید .این رقم با بیش
از  50درصد رشــد در ســال  1397به 7.8
میلیون گردشــگر رســید .یعنی در این 12
ســال نــرخ رشــد گردشــگری ما هیــچ گاه
کاهشــی نبوده است ،حتی در اوج تحریم
ها .این نشــان میدهد که حرکت مردمی
قابــل تحریم نیســت .گردشــگری ســنبل
تعامالت مردمی اســت ،خوشبختانه این
آمــار در ســه مــاه اول  1398نیــز با جذب
بیــش از  2میلیون گردشــگر ،در حدود 40
درصد رشد داشته است.
نکته مهم آن است که تحریمها یا نبودن
تحریمها موجب میشــود که در برخی از
بازارها گردشــگر کم (مثل بــازار اروپایی و
امریکایــی) یــا زیاد شــود ولــی در مقیاس
کالن حجــم گردشــگر ورودی بــه کشــور
کاهش نیافته است و از درصد رشد خوبی
 باالتــر از میانگیــن جهانــی -برخــورداربوده است.
ëëگردشــگری ســامت ما هــم همچنان با
مشــکالت نبود نظارت کافی روبهرو است.
فعــاالن ایــن حــوزه از ،از دســت رفتــن
گردشــگران ســامت کشــورهای همسایه
در شــمال خبر میدهند مثــل آذربایجان.
ســفیر ایران هــم از افتــادن بازار ایــران به
دست هندوستان خبر میدهد .چرا ما این
بازار را از دست دادهایم؟

البتــه مــا معتقدیــم در حوزه گردشــگری
ســامت نظارت از سوی ســازمان میراث
فرهنگــی ،صنایــع دســتی و گردشــگری
وجــود دارد و فعــاالن حــوزه پــس از اخذ
گواهــی حرفهای گردشــگری ســامت در
چارچــوب مقــررات ســازمان فعالیــت
میکنند.
همچنین آمــار و ارقام نشــان میدهد که
بازار در گردشــگری ســامت از کشورهای
همســایه از جملــه آذربایجــان نــه تنها از
دســت نرفته بلکه رشــد چشــمگیری نیز
داشته اســت .اما بدیهی است با توجه به
وجود رقبای قدرتمند مانند هند و ترکیه،
برنامهریــزی دقیــق و ســرمایهگذاری در
تبلیغــات از جانــب بخــش خصوصــی و
دولتی در ســطح کالن و حرفهای ضروری
است.
ëëبــازار گردشــگری ســامت عــراق
هــم همچنــان از ســوی دالالن تهدیــد
میشــود .چرا باوجــود دادن وعدهها برای
ســاماندهی ،ایــن بــازار همچنــان بیمــار
اســت .چــرا نظارتــی روی قیمتهــای
جراحی نیست؟
ایران مرز زمینی با کشــور عــراق دارد که
تردد گردشــگران عراقــی از معابر مرزی
براحتــی و بــدون ویــزا در نقــاط مختلف
کشــور امــکان پذیــر اســت .لــذا بــا توجه
بــه دسترســی آســان و وجــود هموطنان
عــرب زبــان و پذیــرش این افراد توســط
مراکز درمانی ،تهدید رشــد دالالن جدی
اســت که بــا برنامهریزی و اعتبارســنجی
فعــاالن قانونــی ایــن حــوزه و همــکاری

گــــفتار

تحریم موضوعی است که فشار مضاعف
مــیآورد یعنی هم در آن طرف آب علیه
ایران تبلیغ میکنند و مانع سفر میشوند
و هم در تأمین منابع مالی دچار مشــکل
میکنند.
در ســال اولــی کــه برجــام شــکل گرفــت
(تیرمــاه  )1394بــا  25درصــد افزایــش
گردشگر ورودی نســبت به سالهای قبل
روبهرو بودیم .خطوط هواپیمایی جهانی
به کشــور ما برگشــتند (لوفتانزا و بریتیش
ایرویز و ،)...سرمایهگذار خارجی وارد شد
(هتــل آکــور فرودگاهی) و مســائلی از این
دســت موجب قوت صنعت گردشــگری
ما شد.
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ثبت جهانی  8اثر در  6سال

شرکتهای گردشــگری عراقی سعی در
ســاماندهی و ثبــت آمــار ورودی در ایــن
حوزه داریم.
بدیهــی اســت همــکاری دســتگاههای
مرتبط از جمله وزارت بهداشــت ،درمان
و آمــوزش پزشــکی در مکلــف کــردن بــه
پذیــرش گردشــگران ســامت از مجــرای
قانونی (شــرکتهای خدمات مســافرتی
و گردشــگری) و نظــارت دقیــق بــر ارائــه
نرخگذاری و ارائه خدمات پزشــکی بسیار
مؤثر خواهد بود.
ëëبــا توجه بــه اینکــه جراحیهــای زیبایی
یکی از را ه های ورود گردشــگران ســامت
به ایران اســت و از ســوی دیگــر عملهای
جراحــی توســط پزشــکان غیرمتخصص
انجــام میشــود .چــه برنامــهای بــرای
جلوگیــری از اتفــاق احتمالــی مــرگ
توریستهای سالمت دارید؟
اساســاً بــا ایــن صــورت مســأله (مــرگ
توریســتهای ســامت) مخالفــم.
توانمندی های علوم پزشــکی ،پیشــرفت
تکنولــوژی و امکانــات مراکــز درمانــی از
مزیتهــای نســبی کشــور در گردشــگری
ســامت اســت و خدمــات ارائــه شــده
در همــه رشــتههای پزشــکی از جملــه
جراحیهای زیبایی بــه هموطنان عزیز و
گردشگران سالمت در سطح قابل قبولی
اســت و آمار منفی در این خصوص بویژه
در گردشگری سالمت بسیار ناچیز است،
البتــه که همکاران ما در وزارت بهداشــت
میتوانند دقیقتر پاســخگوی موارد فوق
باشند.
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پیــدا کند قطعــاً آســیبهای اجتماعی
هم افزایش مییابد ،مشکل اینجاست
که پــس از این اتفاق مشــکالت دو ســه
ســال بعد خود را نشــان میدهند پس
همیشــه بایــد قبــل از اینکــه مشــکالت
اجتماعــی نمایــان شــوند ،بــه فکر حل
مشــکالت اقتصــادی نیــز بــود .تــاش
جامعــه در راســتای توســعه اســت،
درست است که توسعه فرهنگی مالک
اســت ولی باید این مسائل را با گفتمان
حــل کــرد ،بــا مبــارزه و موضعگیــری
نمیتوان امور را پیش برد.
ëëافزایــش آســیبها در گــرو نبــود
تفریحات سالم
بحــث اســتادیومها و ورود بانــوان بــه

محوطههــای ورزشــگاهی همــراه بــا
مــردان نیــز از جمله مســائل فرهنگی
است که این روزها زیاد به آن پرداخته
میشود.
کاظمیپــور در ایــن خصــوص توضیح
میدهــد :چنانچه امنیت اســتادیومها
بــاال رود و مدیریــت فرهنگی نیز وجود
داشته باشد صدالبته میتوان براحتی
ایــن مســأله را نیــز حــل کــرد .آنچــه
کــه نبایــد از آن غافــل شــد ایــن اســت
کــه پرکــردن اوقــات فراغــت جوانــان
و خصوصــاً دختــران جــوان نبایــد
نادیــده گرفتــه شــود .جــوان در ســنین
جوانی دیگر با خانــواده ارضای روحی
نمیشود و دوست دارد در محیطهای
اجتماعــی حضــور فعــال تری داشــته

باشــد .چنانچــه هیــچ جایگزیــن
اجتماعــی برای جوانــان در نظر گرفته
نشــود و از حضــور آنهــا در محیطهای
مختلــف تفریحــی جلوگیــری شــود،
طبعاً خطرات زیادی جوانان را تهدید
خواهد کرد.
وی میافزایــد :وقتــی جــوان تفریــح
نداشــته باشــد ناخــودآگاه بــه ســمت
کارهــای خــاف مــیرود .نمیتــوان
دست و پای جوان را بست که ب ه سمت
خالف نــرود ولی میتــوان آزادیهایی
به او داد که بواســطه آن خودبهخود به
سمت مســائل منفی و خالف از جمله
اعتیاد نرود.
بــا فکــر و برنامهریــزی مشــکالت حــل
میشــوند؛ همان طــور کــه در خانواده

چنانچه امنیت استادیومها باال رود و
مدیریت فرهنگی نیز وجود داشته باشد
صدالبته میتوان براحتی مسأله ورود بانوان
به استادیومها را حل کرد .آنچه که نباید از آن
غافل شد این است که پرکردن اوقات فراغت
جوانان و خصوصاً دختران جوان نباید
نادیده گرفته شود
بــا مدیریــت صحیح میتــوان پلههای
موفقیــت را طــی کــرد در ســطح
جامعــه هم به همیــن گونه میتوان با
مدیریــت صحیــح بــه اهــداف نزدیک

شد .در بحث اســتادیومها ،با بازسازی
اســتادیومها و مشــارکت تماشاچیان و
نظــارت صحیح مســئوالن میتوان به
هدف مورد نظرنزدیک شد.

افزایــش چشــمگیر تعــداد آثــار ثبــت شــده
جمهــوری اســامی ایــران در فهرســت میــراث
جهانــی نشــان دهنده عمــق فرهنــگ ،تاریخ و
تمدن این کشور است .در این راستا  8اثر میراث
فرهادعزیزی
جهانی در شــش سال گذشــته (در دولت حسن
دبیرکل دفتر ثبت آثار
روحانــی) در فهرســت میــراث جهانی یونســکو
و حفظ و احیای میراث
ثبت شــد .از مجمــوع  24اثری کــه هماکنون در
معنوی و طبیعی کشور
فهرســت میراث جهانی به ثبت رســیدهاند ،هر
یــک دارای معیاریهای ویژهای هســتند که این
ویژگیهای بیمانند و استثنایی قابل مقایسه با یکدیگر نبوده و نشان از تنوع
و گوناگونی آنها دارد .از میان این تعداد  22اثر میراث فرهنگی و دو اثر میراث
طبیعــی اســت .هر دو اثر میــراث طبیعی در دولت روحانــی به ثبت جهانی
رسید .پرونده بیابان لوت و جنگلهای باستانی هیرکانی .جنگلهای هیرکانی
نخستین پهنه جنگلی کشور است که در فهرست جهانی یونسکو جا میگیرد.
بدیهــی اســت کــه ایــن میراثهای طبیعــی ،فرهنگــی و جهانی یــک منبع
غیرقابل برگشت و تجدیدناپذیر و در عین حال آسیب پذیر هستند که هدف از
حفاظت آنها ،صیانت از ارزشهایی است که بواسطه آن در فهرست میراث
جهانــی قــرار گرفتهاند .لــذا برنامهریزی حفاظــت از آنها بویــژه زمانی که در
مناطق روستایی و شهرهای بزرگ واقع شده باشند ،خود جزئی جداییناپذیر
از برنامههــای توســعه منطقهای و ملی به شــمار میرود .الزم اســت که این
برنامههــا با دیدگاههای اجتماعی ،اقتصادی و گردشــگری همخــوان بوده و
مورد توجه مدیریت واحد شهری ،منطقهای و حتی ملی قرار گیرد.
تهیه پروندههای ثبت جهانی و نامزدی آثار ،نیازمند تدارک شرایط ،بسترها
و استانداردهای یکســان جهانی است .این پروندهها اغلب با مشارکت همه
جانبه منطقهای و ملی صورت میپذیرد .بر این پایه آثار فرهنگی و طبیعی
در سطوح استانی ،ملی وجهانی ،حفاظت ومرمت شده و از زیرساختهای
مناسب برای پژوهشگران و گردشگران برخوردار میشوند .همچنین معرفی
ایــن آثــار به گونــهای انجام میشــود کــه محتــوای آن بیانگر پیامی از ســوی
سرزمین ،تمدن و فرهنگ ایران برای جهانیان بوده تا توانایی انتقال دانش و
فرهنگ ارزشمند خویش را به دیگر مردمان داشته و شاهد تأثیرگذاری آن بر
افکار عمومی جهان باشد.
در حــال حاضــر محوطههایــی کــه در فهرســت میــراث جهانــی بــه ثبــت
رســیدهاند از برنامههــا ،سیاســتهای اجرایی حفاظتی و شــیوههای نظارت
و پایش مناســبی بهرهمند هســتند .آموزشهای فنی الزم به تیمهای بومی
مدیریت محوطه ،آگاهیرســانی و اطالعرســانی به جامعه جهانی که باعث
افزایش فعالیت گردشــگری و بهدنبال آن جذب منابع مالی و رونق اقتصاد
محلی و عامه مردم شــده ،مشــارکت ملی وکمکهای بینالمللی عبارت از
جــذب همکاریهــای علمی از ســایر کشــورهای عضو کنوانســیون با تجارت
مشــابه ،بهرهگیــری از همفکری فنــی کمیتــه و هیأتهای مشــاور آن ،اعزام
کارشناســان متخصص به محوطه ،تهیه تجهیزات غیردسترس برای کشور،
اعطای کمکهای بالعوض در موارد اســتثنایی از محل صندوق بینالمللی
میراث جهانی که از جمعآوری حق مشــارکت کشــورهای عضو و کمکهای
داوطلبانه تأمین میشــود ،شناســایی و توجه ویژه از ســوی مردم و رســانهها
بــه محوطههای مورد نظر نتایج ویژهای بخصــوص در زمینه پایش و کنترل
تخصصــی وعمومــی توســط کارشناســان فــن و مــردم محلــی از جمله این
سیاستهاهستند.
پیش فرض اولیه هر اثر ثبت شده در این فهرست حفظ ارزشهایی است که
آن اثر به جهان پیرامونی و جامعه بشری هدیه میدهد .از این رو ،حذف هر
یک از این عوامل به معنای آسیب به ماهیت ارزشمند اثر است.
از ســوی دیگر ،میراث جهانی با شــعار میراث بشــریت ،پرچمــدار محوریت
انسان ،آثار دست ساخته و فرهنگی است که در طول سالیان مدید در جریان
تکویــن و تعامل در طبیعت خدادادی از خود به جای گذارده و انتفاع نســل
حاضــر از منافع آن اســت .در این راســتا ،تمامی تالشهــا به طور همگون بر
انتقــال این میراث به نســلهای بعد و امتداد ســنتها و تنوع فرهنگی ملل
متمرکز شده است.
بــه این منظور در راســتای پایبندی به تعهدات انســانی ،ملی و بینالمللی،
ســازمان میراث فرهنگی ،صنایع دســتی و گردشــگری بهعنــوان متولی آثار،
فعالیــت ویــژهای بــرای توانمندســازی جوامــع محلــی از لحــاظ اقتصادی،
اجتماعــی ،محیطــی در راســتای بهبــود وضعیــت محیطــی و ارتقــای
زیرساختهای شهری –روستایی و گردشگری به منظور مشارکت در ارتقای
معیشتی مردم منطقه آغاز کرده است.
پیــش از ثبــت هر اثر در فهرســت میراث جهانی ،برخــی اقدامات مطالعاتی و
اجراییبهمنظورکسباستانداردهایالزمازابعادگوناگونزیرساختی،حفاظتی
و پایشی و ...ضرورت دارد .این اقدامات در قالب تبیین ساختار مدیریت مناسب
به منظور مدیریت یکپارچه دولتی و خصوصی در محدوده اثر و بستر پیرامونی
آن باید لحاظ شــود .ســاختار مدیریتی به شکل چارت سازمانی ،نیروی انسانی
و مالی تخصیص یافته ،ســاختار تصمیمســازی و ساختار اجرایی پیش از تهیه
پرونده ثبت جهانی اثر ،تبیین میشود .همچنین تأمین زیرساختهای میراث
فرهنگی و گردشــگری الزم ،ارائــه مراتب حفاظت از اثر ،بهرهگیــری از قوانین،
مقررات و تدوین ضوابط ویژه هر سایت ،شاخصهای پایش و کنترل اقدامات
انجام شــده و برنامهریزی شــده از جمله مواردی اســت که پیش از درخواســت
کشور عضو برای ثبت اثر باید به دقت در پرونده گنجانده شود.
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