
5 گردشگری

گروه گردشگری - معاون جدید 
گردشــگری وزارت میراث فرهنگی 
در ســالن اجتماعات ایــن وزارتخانه 
معارفه و تیموری معاون ســابق تودیع 
شد. علی اصغر مونسان رئیس سازمان 
میراث فرهنگی وقت در مهر ماه ســال 
۹۷ با صــدور حکمی ولی تیموری را 
به عنوان معاون گردشــگری منصوب 
کرد. مدیــرکل دفتر مناطــق نمونه و 
مدیرکل  زیرساخت های گردشگری؛ 
نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری 
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری، معاون دفتر برنامه ریزی 
و حمایت از توسعه گردشگری سازمان 

میراث فرهنگی، سرپرســت دفتر امور 
بین الملــل و ســازمان های تخصصی 
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشــگری، کارشــناس مسؤول 
بازاریابــی و امور بین الملل ســازمان 
ایرانگــردی و جهانگــردی از جمله 
ســوابق تیموری بود.پس از سه سال با 
آمدن عزت اهلل ضرغامی به عنوان دومین 
وزیر میراث فرهنگی، معاون گردشگری 
کشور نیز با حکم او در سالن اجتماعات 
ارگ آزادی معرفی شد. ضرغامی برای 
این ســمت علی اصغر شــالبافیان را 
انتخاب کرده است.عضو هیأت علمی 
رســمی دانشگاه سمنان از سال ۱۳۸۷، 
معــاون اقتصادی و ســرمایه گذاری 
هلدینگ گردشــگری تأمین اجتماعی 
)کامل ترین زنجیره گردشگری کشور(، 
عضو هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت 
مدیره یکــی از گروه های هتلی، عضو 
هیئت مدیــره و نایــب رئیس هیئت 
مدیره شــرکت متعلق به آستان قدس 
رضوی، عضو هیئت مدیره مجتمع های 

فرهنگی رفاهی والیت )مرکز خدمات 
حوزه های علمیه کشور(، عضو هیئت 
مدیره انجمن علمی گردشگری ایران 
وابســته به وزارت علــوم تحقیقات و 
فناوری، مشاور سرمایه گذاری صندوق 
احیا و بهره بــرداری از اماکن تاریخی 
و فرهنگــی. تهیــه و نظــارت بر ۴۰ 
گزارش توجیهی فنی اقتصادی، مشاور 
معاون گردشــگری کشور، پژوهشگر 
مرکــز پژوهش های مجلس، مشــاور 
رئیس کمیســیون فرهنگی و اصل ۹۰ 
مجلس شــورای اسالمی و فراکسیون 
گردشــگری مجلس شورای اسالمی، 
دبیر همایش بین المللی سرمایه گذاری 
در صنعت هتلداری، کارشــناس طرح 
برون سپاری فعالیت های بانک صنعت 
و معدن و ســئول آموزش و تحقیقات 
کمیته گردشگری ســالمت کشور از 
جمله سوابق شــالبافیان است.تدوین 
شرح وظایف وزارت میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشــگری، تدوین 
قانون حمایت از احیا و مرمت بافت های 

فرهنگــی تاریخی و توانمندســازی 
ساکنین و مالکین آن ها، قانون حمایت 
از هنرمنــدان و اســتادکاران صنایــع 
دســتی، مدیریت طرح تنقیح قوانین و 
مقررات گردشگری، مشاور آئین نامه 
ایجاد، اصالح، تکمیــل، درجه بندی 
و نرخ گذاری تأسیســات گردشگری 
مصوب ۱۳۹۴، تهیه کننده طرح تبدیل 
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشــگری به وزارت، مشارکت در 
تدوین ســند راهبردی توسعه صنعت 
گردشگری، تدوین ۲ بند از قانون برنامه 
ششم توســعه در حوزه گردشگری، 
تدویــن ۲ بند از قانون برنامه ششــم 
توســعه در حوزه گردشگری، پیشنهاد 
اصــالح ماده ۱۳۲ قانــون مالیات های 
مســتقیم، تدوین گزارش کمیســیون 
اصل ۹۰ در حوزه های عملکرد میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از 
دیگر فعالیت های وی در حوزه میراث 
فرهنگی صنایع دســتی و گردشگری 

بوده است. 

گروه گردشگری - مدیر پایگاه 
میراث جهانی تخت جمشید درحالی 
خبــر از جانمایی دوباره کتیبه شــاپور 
تنگ براق اقلید می دهد که معتقد است: 
نبود تابلوهای معرفی سبب می شود تا 
سوداگران عتیقه بنابر باورهای غلط خود 
پندارند که پای هر کتیبه ای گنجی نهفته 
است. چندی پیش خبرها از بازگشت 
کتیبه شاپور اول ساسانی تنگ براق اقلید 
به مکان اصلی خود حکایت داشتند. اما 
چــه اتفاقی برای این کتیبــه افتاده که 
نیازمند بازگشــت به مکان اصلی خود 

بود؟ 
حمید فدایی با اشاره به آنکه کتیبه 
شــاپور تنگ براق اقلید متنی مشابه با 
کتیبه شــاپور در حاجی آباد شهرستان 
مرودشــت دارد کــه موضوع شــکار 
این پادشاه ساســانی را شرح می دهد، 
گفت: هرچند این کتیبه به اندازه کتیبه 
حاجی آباد مفصل نیســت اما این امر 
از اهمیــت آن نمی کاهد. در این کتیبه 
شرح شــکار با خط پهلوی کتیبه ای و 
خط پارتی بیان شــده. ضمن آنکه این 

کتیبه نیازمند حفاظت و ساماندهی بود 
چراکه در شیب دره قرار دارد و با توجه 
به حفاری های غیرمجازی که توســط 
ســوداگران عتیقه در پای این ســنگ 
صورت گرفته، احتمال آن می رفت که 
از جای خود جابه جا شــده و به پایین 
بی افتد. چنانکه این امر در سال های دور 
اتفاق افتاده بود و گروهی از استادکاران 
مرمت تخت جمشید در سال ۱۳۸۱ آنرا 
در جای خود قــرار داده و تثبیت کرده 
بودند. انتقال کتیبه از شیب دره به باالی 
صفه مسطح مقابل غار تنگ براق درحال 
انجام است و طی چند روز آینده به پایان 
می رسد.این کتیبه در سطح باالتری در 
مقابــل غار تنگه براق قرار داشــت که 
محوطه ای صاف و مســطح است اما 
در دهه های گذشــته برخــی افراد با 
انگیزه هــای واهی این کتیبه را به درون 
دره انداخته بودند. این کتیبه حدود هفت 
تن وزن دارد و انتقال آن با ســختی های 
فراوان همــراه بود.مدیر پایگاه میراث 
جهانی تخت جمشــید درخصوص 
نگرانی هایی کــه درخصوص حضور 

ســوداگران عتیقه و آسیب رساندن به 
این کتیبه وجود دارد، گفت: با توجه به 
جانمایی این کتیبه و عناصر طبیعی که 
در اطراف دارد متاســفانه به دلیل تفکر 
غلطی که بین سوداگران عتیقه و حفاران 
غیرمجاز وجود دارد، این تصور وجود 
دارد که هرجا کتیبه و نقش برجســته 
باشد، در کنار یا زیر آن گنج نهفته است 
و بــه دالیل واهــی آن کتیبه را خودش 
گنج موجود است را تخریب می کنند. 
متاســفانه این یک باور غلط است که 

نیازمند فرهنگســازی است. بسیاری 
از ایــن کتیبه ها تابلوی معرفی ندارند تا 
اطالعات کافی در اختیار مخاطبان قرار 
دهد از این رو چنین شــائبه هایی برای 
حفاران غیرمجاز ایجاد می شود. از این 
رو ما درصدد نصب تابلو معرفی برای 
این کتیبه برآمدیم که شــرح آن است و 
در کنار کتیبه شاپور تنگ براق اقلید قرار 
خواهد گرفت تا اطالعات الزم دراین 
خصــوص را در اختیار مخاطبان قرار 

دهد.

گــروه گردشــگری -  معاون  
پیشین گردشگری از انتخاب و معرفی 
سه روســتای ایران به سازمان جهانی 
جهانگردی در راســتای اجرای طرح 
ابتکاری دهکده های گردشگری خبر 

داد.
ولی تیموری گفت: در راســتای 
اجرایی کردن طرح ابتکاری دهکده های 
گردشگری سازمان جهانی جهانگردی، 

ســه روســتای برندق، خرانق و الرک 
توسط کمیته داخلی معاونت گردشگری 
مطابق با معیارهای اعالم شده از سوی 

UNWTO انتخاب و معرفی شد.
او درباره ایــن طرح توضیح داد: 
طرح ابتکاری دهکده های گردشگری 
سازمان جهانی گردشگری  در راستای 
شــعار سال این سازمان )گردشگری و 
توسعه روستایی( به کشورهای عضو 

ابالغ شد.   این طرح به منظور شناسایی 
و معرفی روســتاهای گردشگرپذیر و 
تشــکیل شبکه ای از روستاها در سطح 
جهان ارائه شد. معیارهای مورد نظر در 
این طرح شــامل دارا بودن جاذبه های 
تاریخــی فرهنگی، جاذبه های طبیعی، 

صنایع دستی، محوریت اقتصاد روستا بر 
پایه گردشگری، مشارکت مردم روستا 
در فرایند توســعه و دارا بودن امکانات 

اولیه برای ورود گردشگر است.
معــاون پیشــین گردشــگری 
گفت: با توجه بــه این که در این طرح 

از هر کشــور فقط ســه روســتا باید 
معرفی شــود، بر همیــن مبنا کمیته ای 
در  معاونت گردشــگری تشکیل و بر 
پایه معیارهای اعالم شده و در راستای 
معرفی روستاهای گردشگرپذیر و کمتر 
شناخته شدۀ کشور، ســه روستا به نام 

برندق )اســتان اردبیل(، خرانق )استان 
یــزد(، الرک )اســتان هرمزگان( برای 

جمع آوری اطالعات انتخاب شدند.
وی افــزود: با همــکاری ادارات 
کل اســتانی اطالعات جامعی از قبیل 
ویژگی های گردشــگری روســتاها، 

سیاســت های روســتا در خصوص 
توســعه پایدار و مشارکت اجتماعی، 
نحوه مدیریت  گردشــگری در روستا، 
شــیوه های بازاریابی و تبلیغ جاذبه ها و 
مزیت های رقابتی آن جمع آوری و در 
سامانه سازمان جهانی جهانگردی وارد 

شد.
تیمــوری گفــت: طبــق برنامه 
زمان بندی اعالم شده، قرار است آذرماه 

امسال اطالعات ارسالی ارزیابی و نتیجه 
نهایی به کشورهای عضو اعالم شود.

معاون پیشین گردشگری افزود: 
در صورت انتخــاب و تایید نهایی هر 
یک از این روســتاها، نام آن ها در شبکه 
روستاهای گردشگری قرار می گیرد و 
به هر یک از آن ها، لوگو و نشان سازمان 
جهانی تعلــق می گیرد و حمایت های 

"معنوی" شامل آن ها می شود.

علی اصغر شالبافیان؛ معاون وزارت گردشگری شد

»باورهای غلط سوداگران عتیقه« بالی جان کتیبه های تاریخی

گــروه گردشــگری - اینک با 
امضای یادداشت تفاهم همکاری بین 
ایران و تاجیکســتان در جریان ســفر 
رییس جمهور، پیش بینی می شود یخ این 
رابطه ذوب شــود و سفر بین دو کشورِ 

هم زبان رونق بگیرد.
رونــق گردشــگری بیــن 

دوکشور هم زبان
براســاس مطالعاتــی کــه دفتر 
بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی 
در شهریورماه ۱۴۰۰ انجام داده است، 
در ســال ۲۰۱۸ حدود ۳۱ هزار تاجیک 
به بیرون از کشــور خود سفر کرده اند 
و در مقابــل، این کشــور ۱۰۳۵ هزار 
گردشــگر خارجی جذب کرده و ۱۷۱ 
میلیون دالر درآمد از این طریق به دست 
آورده اســت، درحالی که تاجیک ها در 
ســفرهای خارجی خود حــدود ۱۰ 
میلیــون دالر هزینه کرده اند. اطالعات 
ســفارت ایران در تاجیکســتان نشان 
می دهد، محبوب ترین و مطلوب ترین 
مقاصــد ســفر تاجیک ها بــه ترتیب 
روسیه، قزاقســتان، ازبکستان، چین، 
ترکیه، امــارات، هند و ایران اســت. 
انگیزه این ســفرها بیشتر کار، تجارت، 
دیدار اقوام، بازدید از شهرهای تاریخی 
مثل ســمرقند و بخارا، تحصیل، درمان 
و گردشگری اســت. ارزیابی ها نشان 
می دهد تاجیکســتانی ها به ایران سفر 
می کنند، چون کشوری با زبان و فرهنگ 
مشترک و دارای امکانات درمانی است.    
با همین رویکرد، در ۹ ماه نخست 
سال ۱۳۹۸، پیش از همه گیری ویروس 
کرونا، ۲۲۰۹ نفر از تاجیکستان به ایران 
ســفر کردند. این تعداد در مدت زمان 
مشابه ســال ۹۹، به وقت شیوع کرونا 
و توقف صدور ویزای توریســتی، به 
۲۷۸ نفر رســید که تغییرات آن بیش از 
۸۷ درصد منفی بــود. در همین مدت 
زمان، ۲۵۶۲ نفر از ایران به تاجیکستان 
ســفر کردند که در ۹ ماه نخست سال 
۹۹ تعــداد آن ها به ۵۰۷ نفر رســید و 
این آمــار، بیش از ۸۰ درصد افت کرد. 
آمارها نشان می دهد روند تبادل مسافر و 
گردشگر بین تاجیکستان و ایران حدودا 
تا ســال ۲۰۱۶ رو به رشد بوده، اما پس 
از آن تحت تاثیر تنش های سیاســی و 

اقتصادی بین دو کشــور، این آمار افت 
کرده اســت. اکنون با امضای یادداشت 
تفاهم همکاری بین دو کشور در جریان 
سفر سیدابراهیم رئیسی به تاجیکستان، 
بارقه هایی از امید بــرای بهبود روابط 
توریســتی و فرهنگی بین دو کشــور 

روشن شده است.
مطالعــات نشــان می دهد مردم 
تاجیک عالقه وافری به شعر و ادبیات 
و موسیقی ایرانی دارند. عالوه بر وجود 
مشــاهیر مشــترک همچون رودکی، 
فردوســی، فارابی و بوعلی و حضور 
دائمی حافظ، ســعدی، موالنا، خیام، 
بیدل و الهوتی در زندگی آن ها، در زمینه 
ادبیات سیاســی و اجتماعی با نام هایی 
همچون ســعید نفیســی، ایرج میرزا، 
ملک الشعرای بهار، رهی معیری، سیمین 
بهبهانی، نادر نادرپور، صادق چوبک، 
بزرگ علوی و محمــود دولت آبادی 
کامال آشــنایی دارند. دفتر بازاریابی و 
توسعه گردشگری خارجی همچنین در 
بررسی چالش ها و موانع موجود در مسیر 
توسعه گردشگری ایران و تاجیکستان، 
به این نتیجه رسیده که ترکیه با برگزاری 
پروازهای مستقیم هفتگی و اختصاص 
هزینه های پایین هتل برای گردشگران 
تاجیکستان و هند با کاهش هزینه های 
درمان در جذب گردشــگران سالمت، 
اصلی ترین رقیب ایران به شمار می آید. 
در این میان، تبلیغات ویژه اسرائیل برای 
جذب گردشگران سالمت و تبلیغات 
ویــژه با هــدف نشــان دادن ظرفیت 
گردشــگری مذهبی برای مسلمانان با 
تاکید بر مســجداالقصی یک چالش به 
شمار می آید. در گزارش دفتر بازاریابی 
معاونت گردشگری همچنین آمده که 
به دلیل نبود نمایندگی های اطالع رسانی 
گردشــگری جمهوری اسالمی ایران 
در تاجیکستان و نبود متولی خاص در 
ارائه خدمات به گردشگران این کشور 
در زمینه معرفی به مراکز گردشگری یا 
درمانی، بعضاً افراد سودجو از بیماران 
تاجیک اخاذی کرده و عمال هزینه های 
اتبــاع اعزامی به ایران باال رفته و همین 
عامل رقابت پذیری کشورمان را در قبال 
ســایر رقبا به شدت کاهش داده است. 
بنابراین، اگر نمایندگان شــرکت های 

گردشــگری ســالمت و یــا بخش 
خصوصی ابتدا بیمار را در تاجیکستان 
شناســایی کنند و از بیمارســتان های 
تخصصــی بدون واســطه  برای آن ها 
پذیرش بگیرند دســت ســوداگران 
کوتاه خواهد شد. طرف ایرانی امیدوار 
اســت با لغو رواید گروهی، راه اندازی 
شــبکه ماهواره ای فارسی زبان با هدف 
معرفی جاذبه های گردشگری و اجرای 
تورهای تلفیقی و ادبی و تعریف مسیر 
گردشگری در جاده ابریشم، رابطه دو 

کشور بیش از گذشته تقویت شود.
ســابقه تعامالت رســمی ایران 
و تاجیکســتان در بخش گردشگری 
به ســال ۲۰۰۲ برمی گردد؛ دو کشــور 
برای نخســتین بار یادداشــت تفاهم 
همکاری با اعتبار ۱۰ سال امضا کردند. 
در ســال ۱۳۸۹ نیز یادداشــت تفاهم 
دیگری بین ســازمان میراث فرهنگی 
و گردشــگری ایران و کمیته جوانان، 
ورزش و جهانگردی تاجیکستان امضا 
شــد که تا ســال ۲۰۱۴ اعتبار داشت. 
از ســال ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۰ بین دو کشور 
هیچ ســند همکاری دیگری در بخش 
گردشــگری امضا نشد. هرچند معاون 
گردشگری می گوید کانال ارتباطی دو 
کشــور در این مدت مسدود نشده بود.
اکنون در جریان سفر رییس جمهور به 
تاجیکســتان برای شرکت در اجالس 
سازمان همکاری های شانگهای، پس 
از گذشت هفت سال، یادداشت تفاهم 
همکاری بین دو کشور امضا شد. ولی 
تیموریـ  معاون پیشــین گردشگری 
وزارت میراث فرهنگی، گردشــگری 
و صنایع دســتیـ  در این باره می گوید: 
همراهــی وزیــر میــراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دستی با هیأت 
ریاست جمهوری در سفر تاجیکستان 
از دو بُعــد مهم بود؛ نخســت تقویت 

روابط گردشــگری دوجانبــه ایران و 
تاجیکســتان و دیگــری عضویت در 
سازمان همکاری های شانگهای و تاثیر 
آن در توسعه گردشگری بین کشورهای 
عضو این ســازمان. ما در هر دو بخش 
همکاری هایــی داریــم و ضوابطی را 
پیگیری می کنیم. او یادآور می شــود: 
ایران و تاجیکستان از گذشته، اسنادی 
را برای توســعه و تقویت همکاری در 
زمینه گردشــگری داشــتند که اعتبار 
آن ها گذشــته بود. این اســناد معموال 
زمان بندی دارد که آخرین بار در ســال 
۱۳۸۹ بین دو کشور امضا شد و تا سال 
۱۳۹۳ اعتبار داشــت. پس از آن، دیگر 
سند گردشــگری بین دو کشور امضا 
نشــد تا در سفر اخیر رییس جمهور به 
تاجیکســتان که آقای ضرغامی، وزیر 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی همراه این هیأت بود و یادداشت 
تفاهم همکاری های گردشگری بین دو 
دولت به پیشنهاد تاجیکستان امضا شد.

معاون پیشــین گردشگری بیان 
می کنــد: ممکن اســت این پرســش 
مطرح شــود که چرا یادداشت تفاهم 
همکاری های گردشــگری دو کشور 
در ســطح دولت ها امضا شده و وزرای 
مربوط بــه بخش گردشــگری آن را 
امضــا نکرده اند که علت آن به نامتوازن 
بودن ســاختار گردشــگری دو کشور 
برمی گردد. در تاجیکســتان موضوع 
گردشــگری از طریــق یــک کمیته 
پیگیری می شود، درحالی که سطح آن 
در ایران وزارتخانه اســت، برای همین 
الزم بود این یادداشــت تفاهم از سوی 
رؤســای دولت ها امضا شود.به گفته 
او، این یادداشــت چارچوب و محور 
همکاری هــای دو کشــور را در زمینه 
گردشگری تعیین می کند. ضمن این که 
بنــدی در آن جای داده شــده که برای 

اجرای مفاد، کمیته فنی مشــترک بین 
دو کشــور با حضور نمایندگان بخش 
خصوصی و دولتی تشــکیل شــود تا 
برنامه های اجرایی این سند را پیگیری 
کنــد. تیموری با اشــاره به محورهای 
مورد همــکاری و توافق دو کشــور، 
اظهــار می کند: طــرف تاجیک روی 
تبادل کارشناســان گردشگری در دو 
بخش دولتی و خصوصی تاکید داشته و 
برای تبادل تجربه عالقه مند است. تبادل 
ســرفصل های آموزشــی و پرورشی، 
برگزاری دوره های مشترک آموزشی در 
زمینه هتلداری و گردشگری و کارورزی 
برای کارکنــان این بخش ها، برگزاری 
نمایشگاه مشترک گردشگری، آشنایی 
جوامع محلی با آداب و رسوم یکدیگر 
و همــکاری در بخش ســازمان های 
بین المللی و حقوقی از دیگر محورهای 
مــورد تاکید و مطالعــه طرف تاجیک 
و مــورد توافق ایران نیز بوده اســت. 
تاجیکستان از نظر گردشگری سالمت 
بــرای ایران بازار حائز اهمیتی اســت 
که براســاس این یادداشــت تفاهم، 
روی آن اقدام خواهد شــد. همچنین 
عالقه مندیم در زمینه گردشگری اقوام 
و خویشاوندان با این کشور همکاری 
بیشتری داشته باشیم. او با اشاره به سطح 
روابط سیاسی و اقتصادی دو کشور در 
سال های اخیر که با چالش هایی همراه 
بود، می گوید: دو کشــور با وجود فراز 
و نشــیب هایی که در روابط سیاسی و 
اقتصادی در ســال های اخیر داشته اند، 
همچنان نسبت به حفظ و توسعه روابط 
گردشگری در این سال ها عالقه نشان 
داده اند. ســعی کردیم در هر شرایطی 
کانــال ارتباطی با این کشــور را حفظ 
کنیم، نمونه آن وبینارها و اجالس های 
مشترکی بود که این اواخر نیز با حضور 
نمایندگان گردشــگری تاجیکســتان 

برگزار شــد.او بیان می کند: اگر روابط 
گردشگری ایران و تاجیکستان تا کنون 
گسترده نشده، قطعا مسائل حاشیه ای 
و سیاســی مانع آن بوده و نداشتن اراده 
دلیل آن نیســت. تاجیکستان از منظر 
گردشگری ســالمت برای ما اهمیت 
دارد، می بینیــم کــه گردشــگران این 
کشور برای درمان به کشورهای دیگر 
ســفر می کنند، درحالی که ایران کشور 
هم زبان و نزدیک به تاجیکستان است و 
بازار خوبی محسوب می شود. در یکی 
دو سال گذشته هم سعی شد روی این 
ظرفیت بیشتر متمرکز شویم، از همین رو 
ســال ۱۳۹۸ در اجالس گردشــگری 
سالمت که در اردبیل برگزار شد، از مقام 
گردشگری تاجیکستان دعوت شد. در 
یک سال گذشته هم کمیته فنی مشترک 
بین دو کشور به صورت مجازی برگزار 
شــده و آقای مونســانـ  وزیر پیشین 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستیـ  هم سفری به این کشور داشت.

تیموری در ادامه اظهار می کند: ما 
در تمام این ســال ها که روابط سیاسی 
و اقتصادی با چالش هایی مواجه شده 
بود، روابط گردشگری با تاجیکستان را 
قطــع نکردیم و از طریق همکاری ها و 

به عبارتی دیپلماسی گردشگری سعی 
کردیم به تلطیف روابط سیاسی بین دو 
کشــور کمک کنیم. این کانال همیشه 
باز بــوده و رفت وآمدهــا برقرار بوده 
است.   امیدواریم با سفر رییس جمهور 
و امضای یادداشــت تفاهم همکاری 
بین دو کشــور، یخ روابط سیاســی و 
دیگر مســائل آب شود. قطعا در چنین 
شــرایطی یادداشــت تفاهم و برنامه 
مشــترک به شناخت بیشــتر دو ملت 
کمک می کند و ســایر همکاری ها را 
در سایه گردشگری گسترش می دهد. 
معاون گردشــگری به بخش دیگر این 
ســفر می پردازد و می افزاید: بهانه سفر 
این هیأت، شرکت در اجالس سازمان 
همکاری های شانگهای بوده است، این 
سازمان هشــت عضو اصلی داشته که 
ایران نهمین عضو آن شد. تا پیش از این، 
ایران عضو ناظر بود. با این حال، روابط 
و همکاری هایی در سطح گردشگری 
با کشورهای عضو این سازمان داشتیم. 
در آخرین نشست هم که هفته پیش در 
سطح مقامات گردشگری کشورهای 
عضو به میزبانی تاجیکســتان برگزار 
شــد، قرار شــد برنامه همکاری های 
مشترک منطقه ای پیش نویس شود که 

از ایران نیز به عنــوان عضو ناظر، نظر 
و پیشــنهاد خواسته شــد و ما درحال 
جمع آوری محورها هســتیم.او اظهار 
می کند: اکنون که ایران عضو رســمی 
ســازمان همکاری های شانگهای شده 
اســت، قطعا پیشنهادهای ما اثرگذاری 
بیشتری خواهد داشت. بر همین اساس 
اگر وزرای خارجه کشــورهای عضو 
موافقت کنند، پیشــنهاد تسهیل تردد 
گردشــگران در بین کشورهای منطقه 
و عضو جدی تر پیگیری می شــود. این 
جدی ترین پیشنهاد بخش گردشگری 
ایران به این سازمان است، به ویژه آن که 
در سال های اخیر تمرکز ایران بیشتر بر 
بازارهای گردشگری منطقه و همسایه 
بوده اســت.تیموری با بیان این که سفر 
آقای ضرغامی به تاجیکستان محدود 
به موضوع گردشــگری نبوده اســت، 
می گویــد: وزیــر میــراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دستی در جریان 
این ســفر، عالوه بــر مذاکراتی که در 
زمینه گردشگری داشــته، دیدارهایی 
درباره میراث فرهنگی و صنایع دستی 
با مسؤوالن مرتبط با کشورهای عضو 
ســازمان همکاری های شانگهای، به 

ویژه تاجیکستان داشته است.
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حضــور در نمایشــگاه ها و بازاریابــی در حال حاضر برای ایران بســیار مهم اســت. پس 
از دو ســال وقفه در گردشــگری، امســال ســال مهمی برای تبلیغات اســت بنابراین باید 
وزارت میــراث فرهنگــی کمــک ویژه تری به شــرکت ها در این خصوص داشــته باشــد.

۳ روستای ایران نامزد دهکده جهانی گردشگری شدند

رفت و آمد گردشگران بین ایران و تاجیکستان در سال های اخیر موازنه منفی داشته که بیشتر تحت تاثیر 
روابط سیاسی و اقتصادی دو کشور بوده است. 

یخ رابطه گردشگری تاجیکستان و ایران ذوب می شود؟

رونق گردشگری بین دوکشور هم زبان

برای تهیه ظروف سفالی دست ساز میتوانید 
به صفحه اینستاگرام مراجعه کنید

       من برای ادای دین به زمین به نقطه ای پناه برده ام 

که  شناخت دقیقی از آن دارم خاک
tarkhancollection@       سعی برای لمس آنچه از آب و خاک می آفرینم


