
5 گردشگری

وعده ضرغامی درباره ویزای توریستی ایران
گروه گردشــگری -عزت اهلل ضرغامی از 
برداشــته شــدن منع صدور روادید گردشگری 
ایران خبر داد. صدور این روادید از ابتدای ســال 

۹۹ متوقف شده است.
وزیر میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع 
دســتی در مراسم تودیع و معارفه معاونان میراث 
فرهنگی و گردشــگری این وزارتخانه گفت: با 
صحبت هایی کــه با رییس جمهور داشــتم منع 
صدور روادید برداشته خواهد شد. ایشان نیز این 
موضــوع را قبول کرده و البته نگرانی هایی درباره 
ویروس کرونا داشــتند که توضیحات الزم را به 

آقای دکتر رئیســی ارائه کرده ام. بســیاری از کشــورهای دنیا صدور روادید را شروع کرده اند و بهتر است ما نیز این 
موضوع را شروع کنیم.

ضرغامی همچنین بیان کرد: گردشــگری حق همه مردم در همه جای دنیا اســت و نقش ویژه ای در دیپلماسی 
عمومی دارد. این صنعت می تواند روابط تیره دیپلماتیک را بهبود بخشد و روابط حسنه را بین دولت ها پایدار کند.
صدور روادید گردشگری ایران همزمان با همه گیری ویروس کرونا به دستور ستاد ملی کرونا متوقف شد. بیشتر 
از یک ســال اســت که در ســطح وزارت امور خارجه و ستاد ملی کرونا برای ازسرگیری صدور این روادید مذاکره 
می شــود و حتی در کمیته های ســتاد ملی کرونا مصوبه می گیرد، اما هر بار در صحن ستاد با آن مخالفت شده است. 
فعاالن گردشگری بارها از ستاد ملی کرونا درخواست کرده اند با اجرای قوانین سختگیرانه و رعایت پروتکل های 
بهداشــتی، به گردشــگرانی که دو ُدز واکســن کرونا را تزریق کرده اند، اجازه سفر به ایران داده شود. درحال حاضر 

ایران تنها برای درمان، تجارت و تحصیل ویزا صادر می کند.

گروه گردشــگری - در ادامه 
تغییرات ضرغامی در وزارت میراث 
فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع 
دســتی، معاون گردشگری نیز تغییر 
کــرد و احکام دیگری برای ســایر 

مسؤولیت ها صادر شد.
پس از معارفه علــی دارابی به 
عنــوان قائم مقام و معــاون میراث 
فرهنگی وزارت میــراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی علی اصغر 
شالبافیان به عنوان معاون گردشگری 
معرفــی و ولی اهلل تیمــوری از این 

سمت تودیع شد. 
تیموری کــه از کارشناســان 
گردشــگری نیز بوده از سال ۱۳۹۷ 
مسؤولیت معاونت گردشگری را به 

عهده داشت.
شــالبافیان نیــز از بدنه صنعت 
گردشگری شــناخته می شــود. او 
از ســال ۱۳۸۷ عضــو هیأت علمی 
دانشــکده گردشــگری دانشــگاه 

ســمنان بوده که با حکــم عزت اهلل 
ضرغامــی، وزیر میــراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایــع دســتی به 
 عنوان معاون گردشــگری منصوب 

شد.
در ســوابق و کارنامه حرفه ای 
شــالبافیان آمــده کــه او معــاون 
اقتصادی و سرمایه گذاری هلدینگ 
گردشــگری تأمین اجتماعی، عضو 
هیأت مدیره و نایــب رییس هیأت 
مدیــره شــرکتی متعلق به آســتان 
قدس رضوی، عضــو هیأت مدیره 
مجتمع های فرهنگی رفاهی والیت 
)مرکــز خدمات حوزه هــای علمیه 
کشــور(، عضو هیأت مدیره انجمن 
علمی گردشــگری ایران وابسته به 
وزارت علــوم، تحقیقات و فناوری، 
مشاور سرمایه گذاری صندوق احیا 
و بهره بــرداری از اماکــن تاریخی و 

فرهنگی بوده است.
مشــاور  همچنین  شــالبافیان 

معــاون گردشــگری، پژوهشــگر 
مرکز پژوهش های مجلس، مشــاور 
رییس کمیسیون فرهنگی و اصل ۹۰ 
مجلس شورای اسالمی و فراکسیون 
گردشگری مجلس شورای اسالمی، 
دبیر همایش بین المللی سرمایه گذاری 
در صنعت هتلداری، کارشناس طرح 
بانک  فعالیت هــای  برون ســپاری 
صنعت و معدن و مسئول آموزش و 
تحقیقات کمیته گردشگری سالمت 

کشور بوده است.
او در تدویــن شــرح وظایف 
وزارت میــراث فرهنگــی، صنایع 
دستی و گردشــگری، تدوین قانون 
حمایــت از احیا و مرمت بافت های 
فرهنگی تاریخی و توانمندســازی 
ساکنین و مالکین آن ها، قانون حمایت 
از هنرمنــدان و اســتادکاران صنایع 
دستی، مدیریت طرح تنقیح قوانین و 
مقررات گردشگری، مشاور آئین نامه 
ایجاد، اصالح، تکمیل، درجه بندی و 

نرخ گذاری تأسیســات گردشگری 
مصوب ۱۳۹۴، طرح تبدیل سازمان 
میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشــگری به وزارت، تدوین سند 
راهبردی توسعه صنعت گردشگری، 
تدوین ۲ بند از قانون برنامه ششــم 
توسعه در حوزه گردشگری، تدوین 
۲ بند از قانون برنامه ششم توسعه در 
حوزه گردشــگری، پیشنهاد اصالح 
ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم، 
و تدویــن گزارش کمیســیون اصل 
۹۰ در حوزه هــای عملکرد میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
نقش داشــته است.در ادامه تغییراتی 
که یکشنبه ۲۸ شهریورماه در وزارت 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی آغاز شــد، ضرغامی، طاهره 
قیومی را به عنوان مشــاور و مسؤول 
پیگیری هــای ویــژه وزیــر میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 

منصوب کرد. 

او پیش تــر ریاســت مرکــز 
ارتباطــات و اطالع رســانی دفتــر 
ریاست جمهوری حسن روحانی را 

به عهده داشت.
احمــد خورشیدســوار نیز با 
حکم ضرغامی، مشاور وزیر در امور 
فناوری های نوین  برای گســترش 
ظرفیت هــای اســتارت آپی شــد. 
خورشیدسوار سابقه فعالیت در صدا 
و ســیما را داشــته و مسؤول فضای 
مجازی این ســازمان در مرکز استان 

فارس بوده است.
ضرغامــی همچنین بــا تغییر 
محمدحســن طالبیــان از معاونت 
میراث فرهنگی، او را به عنوان مشاور 
وزیر میراث فرهنگی، گردشــگری 
و صنایع دســتی منصــوب کرد.او 
هفته گذشــته نیز مدیــرکل روابط 
عمومی ایــن وزارتخانه را تغییر داد 
 و حســن میثمی را در این ســمت 

منصوب کرد.

گروه گردشــگری -با توجه 
بــه انتخاب وزیر میــراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دستی کشور؛ 
جامعه باستان شناســی ایران نامه ای 
سرگشاده را نسبت به اوضاع و احوال 
میراث فرهنگی و پیشــنهادات و راه 

کارهای آن نگاشته است. 
بخشی از متن نامه به شرح زیر 

است:
با تبریک انتخاب شما به عنوان 
وزیر میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دســتی، مایلیــم به نمایندگی 
جمعی از باستان شناســان ایرانی و به 
عنوان فرزندان این آب و خاک که تعلق 
قلبی و اخالقی به آن داریم و به اعتبار 
میراث کهنی که بر آن می بالیم و بر آن 
آگاهی و دانشــی داریم، در خصوص 
میراث فرهنگی و سرمایه های تمدنی 

کشور، کوتاه با شما سخن بگوییم.
بدرستی اشــاره کردید، میراث 
فرهنگی به مثابه عاملی برای تقویت 
هویت مّلی اســت و تاکنون وزارت، 
حیــات خلــوت دولت ها بــوده و 
زخم خورده از تصمیمات کارشناسی 
نشــده و ســلیقه ای مدیرانی سیاسی 
است که به اشتباه به این حریم و حدود 
گام نهادند. شما بخشی از مشکالت و 
آسیب های این وزارتخانه را بدرستی 
بیان کردید، شنیدیم و ما را بر این باور 
رساندید که هم خود تا حّدی به آنچه 
مأموریت یافته اید، آگاهی دارید و هم 
ما می توانیم در این حوزه از دغدغه ها 

و مشــکالت موجود سخن بگوییم و 
برای برون رفت، راهی بیابیم.

ضرغامــی،  آقــای  جنــاب 
شــما با پیشــینه ای کاری در حوزه 
فرهنگ، امروزه به رســالتی تاریخی 
مأمور شــده اید. نگاهبانی و معرفی 
ســرمایه های فرهنگــی یــک مّلت 
فرصتی ارزشمند و امروزه در اختیار 
شماســت تا با قدرشناسی، آگاهی، 
برنامه و تدبیر به آن بپردازید. در برنامه 
و سخنان شــما جای خالی توجه به 
میراث فرهنگی و برنامه ای مدّون برای 
پژوهش و حفاظــت از آثار تاریخی 
آشــکارا دیده می شود. از شما تقاضا 
می شود کارشناســان آگاه و بادانشی 
که عموماً ســرخورده از شرایط تلخ 
اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشور 
هســتند را بخوانید، از آنان مشــاوره 
بگیریــد، برنامــه و کار بخواهیــد و 
مدعیان بی مایه کارشناسی و مدیریت 
را از کــه احتمــاالً چون همیشــه، 
همه جــا حاضرند، از محیط مدیریتی 
و تصمیم گیــری خود دور کنید ورنه 
تغییری حاصل نخواهد شــد. تغییر 
الزامــاً نیازمند برنامه و نیروی کاردان 
است و شعار دادن تاریخ انقضاء دارد. 
تقاضا داریم از تصمیم های کارشناسی 
نشــده و شتاب زده بپرهیزید و در پی 
تدوین برنامه ای جامع باشید که بتواند 
چشــم انداز آینده میراث فرهنگی و 
تمدنی ایــران را تامین کند. این خیر 
شما و صالح مملکت است. چنانچه 

کارشناسانی آگاه به تاریخ و فرهنگ در 
کنار شما می بودند، احتماالً آن اشتباه 
روایــی در صحن علنی مجلس اتفاق 

نمی افتاد.
جناب آقای ضرغامی، پایه و بنیان 

گردشگری کشور، میراث فرهنگی و 
طبیعی است و جنس گردشگر ایران 
عمدتاً فرهنگی و تاریخی اســت. از 
شما که به ارزش و جایگاه فرهنگ و 
میراث فرهنگی آگاهید، توقع می رود 

توازنی ماندگار و شــدنی میان پیکرۀ 
وزارتخانــه پدید آوردیــد تا چون 
گذشــته، از این بی توازنی رنج نبرد. 
تاکنون برخی این بی توازنی را بهانه ای 
برای نپرداختن به هر کدام از اجزاء این 

پیکر کرده اند.
جنــاب آقــای ضرغامی، نیک 
می دانید میراث فرهنگی تنها تپه های 
باســتانی، بناهای تاریخی و اشــیاء 
موزه ای نیســت. میراث ناملموس، 
آیین ها و مناسک، تجربه های مدیریتی 
و حکمرانی، متفکران و دانشــمندان، 
الگوهای رفتاری و زیســتی، هنرها و 
بســیار تا بسیار عناصر فرهنگی دیگر 
همگی در شــمول میــراث تمدنی، 
فکــری و رفتاری نیاکان ما هســتند. 
انتظار ما این اســت که نگاه شــما به 
میراث فرهنگی به ســبب جایگاهی 
کــه بــر آن ایســتاده اید دقیق تــر و 
جامع تر باشــد و با بهره گیری از رای 
و نظر صاحب نظران و کارشناســان 
این حوزه برای آسیب های فرهنگی و 
غیرفرهنگی کشور راه حل هایی بیابید. 
میراث فرهنگی می تواند آنچنان که به 
مثابه دانایی و آگاهی اســت، به مثابه 

اقتصاد و دیپلماسی نیز باشد. متأسفانه، 
میراث فرهنگی و گردشگری در نزد 
کلیت حاکمیــت به خوبی تعریف و 
تبیین نشده اســت و ظرفیت های آن 
معطل مانده اســت. چه کسی بهتر از 

وزیر میراث فرهنگی و گردشــگری 
می تواند پیشــرو در چنین شناختی 
باشد. برقراری ارتباط مؤثر با مراجع 
تقلید، شــورای نگهبــان، مجلس و 
بویژه مرکز پژوهش های آن، سازمان 
اوقاف و امور خیریه و دیگر نهادهای 
باالدستی و حتی شــوراهای شهر و 
روستا که رأی و نظر آن ها در صیانت 
و حفاظــت از میــراث فرهنگــی و 
تمدنی کشــور اثرگذار است، تاکنون 
جدی گرفته نشده و می بایست از این 

ظرفیت ها بهره ُجست.
جناب آقای ضرغامی، مواریث 
فرهنگی و تمدنی کشور در دهه های 
گذشــته از وجود نهادهــای موازی 
به شــدت آســیب دیده اســت. کم 
نیســتند بناهای تاریخی که در اختیار 
وزارتخانه ها و نهادهایی چون سازمان 
اوقــاف، بانک ها، نهادهــای نظامی، 
قضائی، دانشگاه ها و نظایر اینها هستند 

و کمترین نظارتی از سوی وزارتخانه 
بر آن ها نمی شود. فرصت های آزمون 
و خطا در این حوزه به سر آمده است 
و ضــرورت دارد تولیــت مواریث 
فرهنگی کشور به گونه ای ساماندهی 

شــود که چابک، یکپارچه و کارآمد 
شــود و این مهم همت چون شــما 
را می طلبد. جنــاب آقای ضرغامی، 
میراث فرهنگی مانع و ضد توســعه 
نیســت بلکه این سوء مدیریت است 
که توســعه و میــراث فرهنگی را در 
برابر هم قرار داده اســت. متأسفانه، 
قلب هایمان آکنده از دردهایی اســت 
کــه از تخریب میــراث فرهنگی و 
معنــوی و آثار تمدنی کشــورمان به 
بهانه توسعه، عمران و آبادانی شهرها و 
روستاهای کشور نشأت گرفته است. 
تجربه تاریخی و موفق کشورهایی که 
در مسیر توسعه گام نهاده اند را مطالعه 
کنید و با آنچه بر سر مواریث فرهنگی 
کشور ما رفته است بسنجید تا پهنه و 

ژرفای فاجعه را ببینید.
امیــد می رود، برخــالف آنچه 
گذشتگان در این حوزه کردند و به سخن 
و نگاه کارشناســان و صاحب نظران 

پشــت پا زدند، به نظرات شان وقعی 
بنهید، آنــان را فــرا بخوانید و برای 
روزهــای بهتــر مواریــث فرهنگی 
 کشــور جریانی قدرتمنــد و پایدار 

پدید آورید.

سه شنبه 30 شهریور 1٤،1٤00 صفر 1٤٤3 ،21 سپتامبر 2021، شماره 3816، صفحه

میراث ناملموس، آیین ها و مناســک، تجربه های مدیریتی و حکمرانی، متفکران و دانشمندان، 
الگوهای رفتاری و زیستی، هنرها و بسیار تا بسیار عناصر فرهنگی دیگر همگی در شمول میراث 
تمدنی، فکری و رفتاری نیاکان ما هستند. انتظار ما این است که نگاه شما به میراث فرهنگی به سبب 
جایگاهی که بر آن ایستاده اید دقیق تر و جامع تر باشد و با بهره گیری از رای و نظر صاحب نظران 
و کارشناســان این حوزه برای آســیب های فرهنگی و غیرفرهنگی کشور راه حل هایی بیابید. 

بازدید مدیران شرکت عمران، آب و خدمات کیش از مراکز 
اقامتی بمنظور اصالح معابر و حفظ انضباط شهری

ادامه تغییرات گسترده در وزارتخانه گردشگری

جامعه باستان شناسی ایران نامه ای سرگشاده را نسبت به اوضاع و احوال میراث فرهنگی و پیشنهادات 
و راهکارهای آن نگاشته است.

نامه  جامعه باستان شناسی ایران خطاب به وزیر میراث و گردشگری؛

سوء مدیریت؛ توسعه و میراث فرهنگی را 
در برابر هم قرار داده است

عکس: جعفر همافر


