
5 گردشگری

گروه گردشــگری -برخی از 
بناهایی که دارای ارزشــهای تاریخی و 
هنری هستند، پس از ثبت ملی به حال 
خود رها می شوند و اراده ای برای حفظ 

و مرمت آنها نیست.
با وجــود پیگیری وزارت میراث 
فرهنگی و گردشگری درخصوص ثبت 
ملی بنا هــای تاریخی، هنوز خانه های 
ارزشــمندی در پایتخت وجود دارند 
که بدون حفاظت و مرمت، دستخوش 
سرنوشت نازیبایی شده اند. خانه هایی 
که در فهرست آثار ملی ثبت شده اند، اما 
چهره ی غم زده شان، خبر از دل شکسته 

آن ها می دهد.
از این قبیل خانه های رها شده، دور 
از چشم ما نیستند. به عنوان نمونه، خانه 
شیخ فضل اهلل نوری، که تحت مالکیت 

اتحادیه کفاشــان است، در سال ۱۳۹۸ 
در فهرست آثار ملی به ثبت رسید. اما با 
وجــود اثبات ارزش این بنا، نه از طرف 
مالک و نه از طــرف میراث فرهنگی، 
اقدامی در جهت حفظ و مرمت این بنا 

صورت نگرفته است.
برای پیگیری درباره علت مرمت 
نشدن برخی از خانه های تاریخی ثبت 
ملی، با مرتضی ادیب زاده، معاون میراث 
فرهنگی استان تهران، گفتگویی انجام 

شده است.
مرتضی ادیب زاده، معاون میراث 
فرهنگی استان تهران، بیان کرد: بناهای 
ثبت ملی یا تحت مالکیت دستگاه های 
دولتــی، و یا دســتگاه های خصوصی 
مــی باشــند. بناهای تحــت مالکیت 
دســتگاه های دولتی، براســاس قانون 

حفظ و احیــا، دولت وظیفــه دارد از 
بودجه های ساالنه برای حفظ و مرمت 

این آثار ملی، اعتباری را در نظر بگیرد.
وی افــزود: در خصوص بنا های 
تحت مالکیت بخش خصوصی، عالوه 
بــر اینکه مالکین موظف به حفاظت از 
آن ها هســتند، وزارت میراث فرهنگی 
نیز با ارائه طرح های مشــارکتی، آن ها 
را جهــت مرمــت و باززنده ســازی 
حمایــت می کند.ادیــب زاده درباره 
نحوه ارائه تســهیالت حمایتی جهت 
مرمت بنا گفت: در ســال های گذاشته 
تســهیالت حمایتی مرمت به صورت 
نقدی در اختیــار مالکان قرار میگرفته 
است، اما در حال حاضر این تسهیالت 
در قالــب قرارداد های مرمتی در اختیار 
مالکان خصوصی، جهت احیا و طرح 

اشــتغال زایی تعلق می گیرد. به عنوان 
نمونه در بازار تهران در قالب طرح های 
مشارکتی تیمچه حاجب الدوله توسط 
میراث فرهنگی، بامشارکت شهرداری 
و کســبه مورد مرمت و حفاظت قرار 

گرفته است.
وی همچنین درباره بنا های واجد 
ارزش که ثبت ملی نشده اند، بیان کرد: با 
حفظ بخش ارزشمند این بنا ها در قالب 
طرح های میان افزا و توسعه ای محدود 
می توان از فضا های خالی مانند حیاط، 
زمیــن و ... در پیرامــون بنا های واجد 
ارزش استفاده کرد. این نوع بهره برداری 
با رویکرد حفاظتی در کشور های دیگر 
نیز مرســوم می باشد و در پی آن جداره 
ارزشــمند حفاظت و بخش های فاقد 

ارزش نوسازی می شود.

وی افزود: امروزه بنا های تاریخی 
صرفا بنایی فرســوده و رها شده نبوده 
و ارزش افــزوده ای پیدا کــرده اند. در 
تهران نیز چند سالی است این حرکت 
به وجود آمده اســت و مالکین به جای 
تخریب، درصدد هســتند بنا را مرمت 
نمــوده و آن را بــه فضا های فرهنگی، 
و یــا کاربری های درخــور هویت بنا 
تبدیــل نمایند. برای مثال خانه رهاوی 
در خیابان هدایت نیز علیرغم دارا بودن 
رای دیــوان جهت تخریب بنا، در حال 

حاضر درحال مرمت هستند.
ادیب زاده دربــاره بنا هایی که به 
مرمت آن ها رسیدگی نمی شود، گفت: 
این بنا ها عمدتا مالک خصوصی دارند 
و رها شــده انــد. برخــی از این بنا ها 
حتــی به دالیلی پلمپ شــده و دارای 

پرونده های حقوقی می باشند.باوجود 
تالش وزارت میراث فرهنگی بر ثبت 
ملــی بنا های تاریخــی دارای مالکیت 
خصوصی، جای خالی حمایت از این 
آثار، بعــد از ثبت ملی به وضوح حس 

می شــود. اما در این میــان، رضایت و 
همکاری مالک خصوصی، حرف اول 
را در خصوص مرمت بنا می زند. طبق 
قانون، میراث فرهنگی نیز بدون رضایت 
مالک نمی تواند به شخصه برای مرمت 

بنا اقدام کند. همچنین عدم حفظ و احیا 
بنا های تاریخی، درنهایت باعث ویرانی 
بنا شــده و در این صــورت، احتمال 
می رود خروج بنا از فهرســت آثار ثبت 

ملی امکان پذیر باشد.

گروه گردشگری - یک کارآفرین 
گردشگری هنری به عزت اهلل ضرغامی 
به عنوان چهــره تلویزیونِی نوآمده به 
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دســتی، پیشنهاد کرد درآمد ۳.۳ 
میلیــارد یوریی ونیز از اقتصاد هنری را 

بومی سازی کند.
محبوبه کاظمی دوالبی، کارشناس 
هنری و گردشگری در یادداشتی نگاهی 
داشته به تجربه شهر توریستی ونیز در 
اقتصاد گردشــگری هنری و انتظاری 
که از یک مدیر تلویزیونی و ســینمایی 
راه یافتــه به وزارت میــراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی، می رود. او 
نوشته است: »در حالی که دنیا مرز میان 
هنرها را برداشته و با درآمیختن با صنعت 
و گردشگری از آن پول می سازد، ایران 
ســرزمین هنــر و فرهنــگ همچنان 
دلخوش به گذشــته های دور، سهمش 
بوی کباب و به به و چه چه است، آفتابه 

لگن هفت دست، شام و ناهار هیچی.
در این میان افسوس بسیار بزرگ 
این است که تلفیق گردشگری و هنر و 
ارزآوری و ده ها محسنات مالی و معنوی 
آن بــا ده ها نمونــه موفق جهانی پیش 
روی چشم همه ماست، اما مراکز مهم 
تصمیم ساز ما، همۀ این سال ها همچنان 

چشم به فرمول های قدیمی دارند.
خود را به ندیدن و نشــنیدن زدن، 
اولین تلقی از رفتار کسانی است که نقشه 
کالن گردشگری کشور را سیاستگذاری 

کردند، زیرا واقعا غیرممکن است انبوه 
تولید محتوا در باب منافع گردشگرِی 
هنــری را ندیــد و نشــنید، اما گویی 
گیرنده هــای محترم پیامــی دریافت 
نکرده اند. بارها گفته شده به  ازای هر یک 
شغل در عرصه هنری، سه تا پنج شغل 
در شاخه های وابسته به آن فعال می شود 
و اگر این پتانسیل بزرگ با گردشگری 
پیوند خورد که خود منبع اشتغال آفرینی 
اســت، یک تحول چشمگیر در تولید 
ثروت ملی شــکل خواهد گرفت، اما 

عزم ملی که باید، پدید نیامده است.
این روزها برخی تئوریسین ها برای 
برپایی دوساالنه معماری ونیز، این شهر 
کوچک و خاص ایتالیا را مثال می آورند 
که اساس اقتصاد آن بر پایه گردشگرِی 
هنری است. سال های فرد شش ماه بینال 
معماری، سال های زوج شش ماه بینال 
هنر و هر سال جشنواره های بین المللی 
فیلــم، موســیقی و ...، این شــهر را به 
مرکز ثقل گردشگران هنری بدل کرده 
اســت. جالب است که هم اکنون، یک 
ســال و اندی است »روبرتو چیکوتو« 
تهیه کننده نامدار سینمای ایتالیا مدیریت 
دوســاالنه های ونیز را به عهده دارد. او 
در نخســتین اقدام در این اندیشه است 
که درآمد ســاالنه ۳.۳ میلیارد یورویی 
صنعت گردشگری ونیز را که به سبب 
کرونا آسیب دیده درمان کند.  نکته مهم 
دیگر که بازتاب رســانه ای گسترده ای 
هم داشــت این بــود که جمعیت ونیز 

کــه در دهه ۱۹۵۰ حدود ۱۷۵ هزار نفر 
بود، امروز به ۵۰ هزار نفر رسیده است 
و برنامه جدی این چهره سینمایی این 
است که با راه اندازی دوره های هنری و 
دانشگاهی پای دانشجویان را به ونیز باز 
کند و در کنار آن با در اختیار گذاشــتن 
امکانات دوساالنه برای افزایش جمعیت 
شهر بکوشد. تاکید او بر حفظ ساختار 
گردشگری هنری تا به آن جا است که در 
این ماه ها با منتقل کردن آرشــیو ونیز به 
مجموعه باغ آرسناله، برنامه ریزی برای 
تبدیل کردن دوســاالنه ونیز به قطب 
پژوهشی در حوزه های تئاتر، تجسمی، 
ســینما، معماری و موســیقی، تالش 
می کند این نوع توریسم را عمق ببخشد.

به نوشته رســانه ها، در واقع او با 
جابه جا کردن آرشیو تاریخی هنرهای 
معاصر شامل پوســترها، کاتالوگ ها، 
عکس ها و اســناد و آثار چندرسانه ای 
دوساالنه از نخستین دوره آن در ۱۸۹۵ 
به باغ آرسناله در مرکز شهر تاریخی ونیز 
یک پیام آشــکار به مشتاقان هنر در دنیا 
فرستاد که عالوه بر حضور در فستیوال ها 
از ایــن پس برای تحقیق و پژوهش هم 
بلیت پرواز به ونیز بخرید و در هتل های 
این شهر و یا مستره )Mestre(ـ  یک 
منطقه  مســکونی در ایتالیا است که در 

ونیز واقع شده استـ  جا رزرو کنید.
رســانه های ایتالیایی نوشــته اند 
دوســاالنه ونیز با همیــن جابه جایی 
و تمرکز دادن به آرشــیو از بودجه ۲۰ 

میلیون یورویی دولت برای تبدیل کردن 
فضای ۸۲۰۰ مترمربعی باغ آرسناله به 
قطب آرشــیو، کنفرانس و سالن های 
دیدار بهره خواهد برد. به گفته چیکوتو، 
این برنامه بالفاصله آغاز می شود و در 

دو سال به پایان می رسد.
۱۴۰ مؤسســه هنری عمومی و 
خصوصی فعــال در ونیز از سراســر 
جهان بازدیدکننده و رابطه ای تنگاتنگ 
با اقتصاد شــهر دارند. چیکوتو با اشاره 
به حیاتی بودن افزایش جمعیت حاضر 
در ونیز می گویــد: »از این میراث باید 
بهره بــرد، نه به عنوان یک مرجع متنی 
و لفظی بلکــه در مطالعات کاربردی با 

دستاوردهای ملموس.«
رییــس دوســاالنه ونیــز برای 
دانشــجویان حاضر در شهر هم برنامه 
دارد و می خواهــد آن هــا را درگیــر 
راه انــدازی پــروژه دانشــنامه ونیز از 
یک چشــم انداز جهانی کند. این متن 
می توانــد پایه و اســاس مجموعه ای 
از کنفرانس های ژئوپلیتیک باشــد که 
وابســتگی متقابل تاریخی بین ونیز و 
دیگر شهرهای جهان را بررسی می کنند.

اوج نبوغ این تهیه کننده ســینما 
وقتی بود که سال پیش به خاطر هجوم 
سخت کرونا به ایتالیا، دوساالنه لغو شد. 
او بــرای زنده داشــت اهمیت ونیز در 
ذهن گردشگران هنری، یک نمایشگاه 
چهارماهــه با همکاری شــش مدیر 
بخش های مختلــف ونیز راه انداخت. 
این شش نفر با استفاده از مواد آرشیوی 
سراغ تاریخ ۱۲۵ ساله ونیز رفتند و آن را 
در یک بستر شبکه های اجتماعی برای 

کاربران به نمایش گذاشتند.
 او امســال توانست با وجود همه 
محدودیت ها، دوساالنه معماری را ۲۲ 
ماه می افتتاح کند و حوالی آبان ماه پیش 

رو این رویداد به پایان می رسد. 
حال، چشــم ایرانیــان به چهره 
ســینماییـ  تلویزیونــی نوآمــده به 
وزارت میراث فرهنگی، گردشــگری 
و صنایع دســتی اســت تا ببینند ایران 
که چندین شهر با پتانسیل های سترگ 
گردشگری هنری دارد می تواند به یکی 
 از مقاصد سفر توریست های هنری بدل

 شود؟«

پیشنهاد به ضرغامی درباره استفاده از تجربه ونیز

چه کسی پاسخگوی مرمت بنا های ثبتی است؟

گروه گردشــگری -علی اصغر 
شالبافیان در نشست جامعه تورگردانان 
ایران کــه در فضای مجازی با حضور 
فعاالن و ســرمایه گذاران گردشگری، 
نماینــدگان راهنمایان تــور، رییس 
انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی 
ایران و رییس کمیســیون گردشگری 
اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، اظهار 
کرد: در شــرایط بحران زده کنونی که 
کسب و کارهای گردشگری به شدت 
آسیب دیده اند، به همدلی، یک صدایی 
و انســجام نیاز داریم تــا این حوزه را 
تدریجی از وضعیــت موجود خارج 
کنیم. به جهت ارتباطی که با بخش های 
مختلف این حوزه داشتم تصورم این 
اســت که با کمک همدیگر اقدامات 

مؤثری می توانیم انجام دهیم.
او با اشاره به محوریت برنامه هایی 
که در اولویــت پیگیری خواهد کرد، 
گفت: جهت گیــری اصلی محوریت 
تمام برنامه ها بر جلب همکاری تمام 
بخش ها از خصوصی تا دولتی خواهد 
بــود؛ چرا که  در ایــن حوزه نقص ها 
و خالء های زیــادی وجود دارد که با 
وجود تمام تالش هــا، همچنان حل 

نشده و پابرجا است.
معاون گردشگری وزارت میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
با تاکید بر لزوم قدرت گرفتن جایگاه 
گردشــگری در نظام اداری کشــور، 
حضور در محافــل تصمیم گیرنده و 
در اختیار گرفتــن تریبون را از جمله 
محورهای اصلــی در ماموریت خود 
ذکر کرد و افــزود: باید این جایگاه را 
در نظــام اداری بازتعریــف کرد و در 

مجامــع، محافل و شــوراها، حضور 
فعال تری داشــته باشیم. رویکردی که 
از این جریان دنبال می شــود اصالح و 
تعریف قوانین است، مثل قانون توسعه 
ایرانگردی و جهانگردی که نزدیک به 
ســه دهه از تصویــب آن می گذرد و 
اکنــون به اصالح و بازنگری نیاز دارد. 
گردشگری به تدوین و تصویب قوانین 

حمایتی نیز نیاز دارد.
او با اشــاره به پیگیری تســهیل 
ورود گردشــگران خارجی به ایران و 
ازسرگیری صدور روادید گردشگری 
به عنوان یکی از سه محور و ماموریت 
اصلی خود در معاونت گردشــگری، 
اظهار کرد: در چند روز گذشــته تاکید 
آقای ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دســتی مبتنی 
بر تســهیل شرایط ســفر گردشگران 
خارجــی به ایــران بوده اســت که 
امیدواریم با پیگیــری مجدانه وزیر، 
صدور دوباره روادید گردشــگری به 

تدریج از سر گرفته شود.
او بیان کرد: ورود گردشــگران 
خارجــی به ایــران بایــد امکان پذیر 
باشــد، به گونه ای که شــرکت های 
واردکننده گردشگر بتوانند برای آینده 
برنامه ریزی کنند. یکی از اصلی ترین 
محورهای کســب و کار این است که 
روی جهت گیری آتــی برنامه ریزی 

داشته باشیم.
شــالبافیان تحریــک تقاضا در 
سفرهای داخلی و خارجی را که تحت 
تاثیر کرونا قرار گرفته و سامان دهی و 
نظم بخشیدن به برنامه های این بخش 
را در ادامــه اقداماتی که تا کنون انجام 

شــده اســت، از دیگر ماموریت های 
خود برشــمرد و در ادامه گفت: آن چه 
درحال حاضر با آن روبه رو هســتیم، 
موضوع نمایشــگاه های گردشگری 
اســت که به حق، تورگردان ها انتظار 
دارند از سیاســت دولــت در این باره 
مطلع شــوند. از هفته آینده قرار است 
اکســپو به مدت شش ماه در شهر دبی 
برگزار شــود، بخش گردشگری ایران 
نیــز در این رویداد مهم حضور دارد و 

به معرفی ظرفیت های گردشگری آن 
پرداخته خواهد شــد. اکسپو یکی از 
همان تریبون هایی اســت که ما باید از 
آن استفاده کنیم تا بستری جذاب برای 
گردشگران ایجاد شود. بر همین اساس، 
وزیــر میراث فرهنگی، گردشــگری 
و صنایــع دســتی از طریــق دولت 
درباره ازســرگیری صدور ویزا برای 
گردشگران پیگیری هایی داشته است. 
معاون گردشگری همچنین از فعاالن 

گردشگری و تورگردانان درخواست 
کرد نمایشگاه اکسپو را جدی بگیرند و 
در ادامه گفت: برنامه هایی برای تسهیل 
حضور کسب و کارهای گردشگری با 
حمایت ویژه از کسب وکارهای نوپا و 
کم بضاعت به منظور حضور در اکسپو 
در نظر گرفته شده است و جلساتی با 
فعاالن و بخش خصوصی نیز خواهیم 
داشت تا حداکثر بهره برداری را از این 

نمایشگاه داشته باشیم.

در این نشســت کــه به صورت 
مجــازی و در بســتر کالب هــاوس 
برگزار شــد و بیش از سه ساعت طول 
کشید، ابراهیم پورفرجـ  رییس جامعه 
تورگردانان ایرانـ  درباره ضرورت به 
نتیجه رسیدن صدور ویزای گردشگری 
ایران در آســتانه برگزاری اکسپو دبی 
یادآور شد: اگر صدور ویزا امکان پذیر 
شود، قطعا گردشــگران به سرعت و 
فوری روانه ایران نمی شــوند. اصوال 
گردشــگر خارجی برای برنامه ریزی 
سفر به چندماه زمان نیاز دارد، بنابراین 
اگر امروز ویزای ایران آزاد شود، چند 
ماه طول می کشــد تا توریســت ها به 
ایران سفر کنند. اما درخواست ما برای 
ازســرگیری صدور ویزای توریستی 
بســیار جدی است، چون ما حتی اگر 
در دبی یا هر نمایشگاه دیگری حضور 
داشــته باشیم و نتوانیم به طرف مقابل 
درباره صــدور ویزا جــواب قطعی 
بدهیم، حضور و بازاریابی مان بی معنی 

و بی منطق خواهد بود.  
محســن امامی از کارشناســان 
و صاحب نظــران گردشــگری نیــز 
بــا ایــن توصیه که  قــدرت وزیر در 
مســیر البی گری برای گشــایش ِگره 
مشکالت گردشــگری به کار گرفته 
شــود، بر لــزوم ارتبــاط مؤثر بخش 
دولــت به ویژه معاونت گردشــگری 
بــا بخــش خصوصی تاکیــد کرد و 

راه اندازی دوباره کانون ملی هماهنگی 
گردشگری را درخواست کرد و گفت: 
در این کانون حدود ۴۰ دستگاه عضو 
بودند و مصوبات آن در ســطح هیأت 
وزیران ارزش داشت، اما سال ها است 
که غیرفعال شــده، اکنــون با توجه به 
انبوه مشــکالتی که گردشگری دارد 
این کانون بهتر است دوباره پس از این 

وقفه طوالنی راه اندازی شود.
علی صدرنیا از جامعه راهنمایان 
ایرانگــردی و جهانگردی هم به تغییر 
ذائقه بازار گردشــگری و مشتری های 
ایران با توجه به همه گیری کرونا اشاره  
کرد و تبلیغ گســترده تر را در شرایطی 
که بسیاری از مشتری ها ایران به خاطر 
کرونا از دست رفته اند، الزامی دانست.
ایــرج نــوروزی، راهنما و فعال 
گردشگری به تصمیم های خلق الساعه 
و ناگهانــی به ویــژه در موضوع لغو 
روادیــد و لزوم خــودداری از تکرار 
چنین اشتباهانی پرداخت و برای نمونه 
به تصمیم یک باره و بدون برنامه ریزی 
که درباره لغو یک طرفــه رواید ایران 
برای اتباع چینی گرفته شــد، اشــاره 
کرد و افزود: این تصمیم باعث شــد با 
یک سری گردشــگِر بدون کیفیت در 
ایران مواجه شــویم که امیدوارم دیگر 

اتفاق نیافتد.    
حرمــت اهلل رفیعــی، رییــس 
هیأت مدیــره انجمن صنفــی دفاتر 

خدمات مســافرتی ایران نیز از معاون 
گردشگری، بازنگری در بخشنامه هایی 
را کــه در یکی دو ســال اخیر صادر و 
ابالغ شــده درخواســت و تاکید کرد 
که بخش خصوصی در تدوین برنامه 
هفتم توسعه به مشارکت گرفته شود.  
ســنگ اندازی در فرآیند صدور 
مجوزها که ســرمایه گذاران را فراری 
داده اســت، لزوم توجه به گردشگری 
ریلی و دریایی،  نداشــتن نقشه راه و 
بی برنامگی، برخوردهای سلیقه ای و 
خارج از ضوابــط و مقررات معاونان 
گردشگری استان ها، سرانجام نامعلوم 
برخی طرح ها از جمله سند راهبردی 
توسعه گردشگری و حساب اقماری 
از دیگــر مــواردی بــود کــه در این 
نشست مطرح و از معاون گردشگری 

درخواست پیگیری و رسیدگی شد.
علی اصغــر شــالبافیان از روز 
یکشــنبه، ۲۸ شــهریورماه بــا حکم 
عــزت اهلل ضرغامــی، وزیــر میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
به ســمت معــاون گردشــگری این 
وزارتخانــه منصوب شــد. او عضو 
هیأت علمی دانشــکده گردشــگری 
دانشــگاه سمنان اســت که در زمینه 
گردشــگری در مشارکت و همکاری 
با بخــش خصوصی و همچنین مرکز 
پژوهش های مجلــس کارنامه فعالی 

داشته است.
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درخواســت ما برای ازسرگیری صدور ویزای توریســتی بسیار جدی است، چون ما حتی 
اگر در دبی یا هر نمایشــگاه دیگری حضور داشــته باشیم و نتوانیم به طرف مقابل درباره 
صــدور ویزا جواب قطعی بدهیم، حضور و بازاریابی مان بی معنی و بی منطق خواهد بود.  

فقدان حفاظت پس از ثبت ملی بناهای میراثی

معاون جدید گردشگری قدرت گرفتن جایگاه گردشگری، تسهیل ورود گردشگران خارجی با از سرگیری
 صدور ویزا و تحریک تقاضا در سفرهای داخلی و خارجی را سه ماموریت اصلی خود اعالم کرد.

شرح ماموریت معاون جدید گردشگری؛

از اکسپو دبی تا ویزای ایران

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


