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گروه گردشگری - اکسپو ۲۰۲۰ 
بــا عنوان پیوند اذهــان و خلق آینده با 
حضور ۱۹۸ کشور جهان از ۹ مهر ۱۴۰۰ 
در حالی در دبی آغاز به کار کرده است 
که کرونا همچنــان چالش اول جهان 
در بخش های مختلف به ویژه اقتصاد، 
تجارت و صنعت گردشــگری است؛ 
اگــر چه این رویداد به دلیل همه گیری 
با یکســال تاخیر برگزار و به ســنت 
همیشگی ۶ ماه و تا ۱۱ فروردین ۱۴۰۱ 
ادامه خواهد داشت، اما به نظر می رسد با 
شتاب واکسیناسیون عمومی، جهان آرام 
آرام از خواب سنگین کرونایی بیدار و 
برای گردهمایی ها و رویدادهای جهانی 
در ماه های آینده آماده می شود. اکسپوها 
بنا به فلســفه ذاتی اگر چه اقتصادی و 
تجاری هســتند، اما بنا بــه رخ نمایی 
مرســوم در همه رویدادهای جهانی از 
ورزشی و هنری تا علمی و صنعتی، آثار 
فرهنگی و هنری ویترین چشم نواز برای 
نمایشــگاهی با این وسعت و معرفی و 
آغاز تعامالت بین المللی است حتی اگر 
این روابط بستر توسعه و همکاری های 

اقتصادی یا سیاسی کشورها باشد.
اکســپو فرصت ارزشــمند 
برای افزایش تعامالت بین المللی

رویداد اکسپو همیشه جشنواره ای 
از زیبایی هــای فرهنگی و تمدنی را در 
خود دارد و کشــورها در ۶ ماه فرصتی 
که دارند عالوه بر ارائه همه توانمندی ها 
و دســتاوردهای اقتصادی و صنعتی، 
چشــم اندازهای آتــی و ظرفیت ها و 
جاذبه هــا فرهنگی و تمدنی خود را به 
وضوح به نمایــش می گذارند. مدت 
زمان ۶ ماه برای اکســپو در مقایســه با 
سایر رویدادهایی با بازه زمانی حداکثر 
۱۰ روز، فرصت ارزشــمندی است که 
کشــورها عالوه بر حضور در الیه های 
مختلــف اقتصادی، علمــی، صنعتی، 
اجتماعی و فرهنگی به صورت حقیقی 
و حقوقی، می توانند تعامالت بین المللی 
خــود را افزایش دهند و با شــناخت 
بیشــتر از فضای ارتباطات بین الملل و 
حوزه های پیشــرو، ظرفیت های ملی 

خود را معرفی کنند. 
تور اکسپو ویژه طراحان مد 
و لباس/ بازدید از ۲ نمایشگاه در 

دبی
خاتون شهبازی کارشناس توسعه 
کســب وکارهای کوچک صنعت مد 
و لبــاس و دبیر جشــنواره مد و لباس 
ســی پال )CIPAL( معتقد است که 
رویدادی مانند اکسپو۲۰۲۰ دبی فرصت 
طالیی برای فعاالن حوزه های مختلف 
در ایران اســت که تجربه حضور در آن 
عالوه بر آشــنایی با ظرفیت های بازار 

جهانی در هر صنف و صنعتی، می تواند 
به ترســیم چشــم انداز آینده پژوهی و 
راهبردهای تولید، بازاریابی، صادرات، 
رقابت پذیری و بازاریابی فعاالن به ویژه 

توسعه کسب وکار کوچک کمک کند.
برگزاری اکســپو البته با یکسال 
تاخیر، یکی از سه رویداد بزرگ و معتبر 
جهــان )در کنار المپیک و جام جهانی 
فوتبال( اســت که برای نخستین بار در 
منطقه غرب آسیا و آن هم در همسایگی 
ایــران برگزار می شــود. بــا حضور و 
بازدیــد از پاویون کشــورهای حاضر 
در این نمایشــگاه جهانــی می توان با 
رویکرد فعاالن آنها در صنایع مختلف و 
پیشرفت هایی که داشته اند و پیشنهادات 

و طرح هایــی که برای آینده بهتر دارند، 
آشــنا شــد. وی اظهار داشت: حضور 
در اکســپو و بازدید از پاویون کشورها 
منجر به آشــنایی بــا تاریخ و فرهنگ 
گذشته ملت ها و همچنین جدیدترین 
دســتاوردهای اقتصــادی، صنعتی و 
اجتماعی می شود. از طرف دیگر در این 
رویداد می تــوان  از پیش بینی های آنها 
برای آینده با در نظر گرفتن اولویت هایی 
مانند محیط زیست، توســعه پایدار و 
فناوری های نوین آگاه شــد. شهبازی 
با اشاره به برنامه ریزی انجام شده برای 
حضور گروهــی از فعاالن صنعت مد 
و لبــاس، افزود: با توجــه به برگزاری 
یازدهمین نمایشگاه منسوجات دبی با 

حدود ۱۰۰ غرفه از شرکت های مختلف 
تولیدکننده و توزیع کننده این حوزه از 
لباس و کیف و کفش نســاجی و چاپ 
به گونه ای برنامه ریزی کردیم تا همزمان 
بــا این رویداد از اکســپو بازدید کنیم. 
کارشناس توسعه کسب وکار کوچک 
مد و لباس اظهار داشت: سفر و بازدید 
گروهی و محدود برای ۱۰ نفر از فعاالن 
صنعــت مد و لباس را  از ۷ تا۱۱ آذرماه 
برنامه ریزی کردیم، تــا هر دو رویداد 
را هــم از منظر برگــزاری رویدادهای 
بین المللی والزامات آن و هم آشــنایی 
با ســایر فعاالن بین المللــی حوزه مد 
و لبــاس و بهره منــدی از فرصت های 
معرفی و همکاری، به صورت همزمان 

تجربه کنیم.
را  دبــی  تــور  تجــارب 
مستندسازی کرده و به اشتراک 

می گذاریم
شــهبازی بــر ضــرورت بــه 
اشــتراک گذاری تجــارب حضور در 
اکســپو تاکید کــرد و افــزود: در این 
ســفر با همکاری یکی از رســانه های 
تخصصی مــد )ایران مد تی وی( قصد 
داریم تجارب این تور را مستندسازی 
کنیــم و به صــورت آنالین حضور و 
تجارب را با همــکاران خود در ایران 
به اشــتراک بگذاریم. دبیر جشنواره مد 
و لباس ســی پال اظهار داشت: توسعه 
پایدارصنایــع خالق بــه همکاری و 
هم افزایی همه زیرشــاخه های صنایع 
فرهنگــی خالق که مد و لباس یکی از 
آنهاست، نیاز دارد. خانواده مد و لباس 
حدود ۸ سال است که به صورت رسمی 
با عنوان بنیاد ملی مد و لباس شکل گرفته 
و نیاز اســت تجربه های این چنین را با 
یکدیگر به اشتراک بگذاریم و یک هم 
اندیشی و همکاری مستمر را ایجاد کنیم. 
با توجه به اینکه تور دبی و بازدید اکسپو با 
تعداد محدود طراحی شده، خود را ملزم 
می دانیم را برای حضور قدرتمندتر در 
عرصه بین المللی و ارائه راه کارها برای 
پیشرفت و توسعه بهره وری بیشتر حتما 
دســتاوردهای این سفر را با همکاران 
خود و فعاالن صنعــت مد و لباس در 
ایران در قالب کارگاه ها و نشست های 

تخصصی به اشتراک بگذاریم. 
اعــزام نخســتین گــروه 
راهنمایان گردشگری به اکسپو 

۲۰۲۰ دبی
یکی از ضرورت های شــرکت 
در نمایشگاه هایی با ابعاد جهانی مانند 
اکســپو، حضور راهنمایان حرفه ای و 
آگاه در غرفــه کشورهاســت. اهمیت 
اکســپو به اندازه ای اســت که وزارت 
و  گردشــگری  میراث فرهنگــی، 
صنایع دســتی برای چهار مــاه پایانی 
این رویداد هر دو هفته گروه های ســه 
نفره راهنمایان گردشــگری را که به دو 
زبان انگلیســی و عربی مسلط هستند، 
برای اســتقرار در پاویــون جمهوری 
اســالمی ایران به دبی اعزام می کند تا به 
صورت هدفمند جاذبه های فرهنگی و 
گردشــگری ایران را به بازدیدکنندگان 
معرفی و برای آشــنایی با پاویون ایران، 
آنها را هدایت کنند. علی اصغر شالبافیان 
که اعزام راهنمایان گردشگری به اکسپو 
را در چارچــوب اجــرای طرح روش 
بازدید هدفمند از پاویون ایران می داند، 
توضیح داد: )اوایل مهر ماه( در روزهای 
آغازین افتتاح نمایشگاه اکسپو به دبی 

ســفر کردم. یکی از مواردی که در این 
رویــداد مهم بین المللــی مورد توجه 
قــرار گرفت؛ نحوه حضور و بازدید از 
غرفه کشــورها بود. به گونه ای که چند 
نفر در ورودی غرفه مورد نظر حضور 
می یافتنــد و با توضیحــات و هدایت 
راهنمایــان آموزش دیده و تخصصی 
به بخش هــای مختلف غرفه موردنظر 
هدایت می شــدند. تصمیم گرفتم این 
روش بازدیــد هدفمنــد را در پاویون 

جمهوری اسالمی ایران اجرا کنم.
از فضل »اکسپوی دبی« ما را 

چه حاصل؟ 
نحوه دایرکردن، طراحی و چیدمان 
غرفه و حتی حضور و مستندســازی 
رویدادهــای بین المللی مانند اکســپو 
منتقدانی هم دارد که معتقدند اکســپو 
رویدادی صرفا ســیاحتی و تماشایی 
نیســت، بلکه حضور مدیران و فعاالن 
صنایع مختلــف از بخش های دولتی 
و خصوصــی در این نمایشــگاه باید 
بــه فرصت های گســترش همکاری 
بین المللی اقتصادی تجاری و فرهنگی 
تبدیل شــود. حجــت اهلل مرادخانی 
پژوهشــگر صنایع خــالق و مدرس 
دانشــگاه حضور فعاالن، هنرمندان و 
نخبگان حوزه های مختلف در اکسپوی 
دبــی ۲۰۲۰ را یک ضرورت و فرصت 
دانســت و گفت: حضور در رویدادی 
با این تــراز باید تجربه های بین المللی 
و کیفیــت آثــار صنایع خــالق ما را 
ارتقا دهد، در غیر این صورت ســیر و 
سیاحت چند روزه و نمایشگاه گردی و 
چند فریم عکس یادگاری،  هیچ حاصل 
و دستاوردی جز صرف هزینه برای ما 
نخواهد داشت. پژوهشگر صنایع خالق 
تصریح کرد: اینکه ما فقط از شــکوه و 
عظمت اکسپوی دبی تعریف و تمجید 
کنیم، چه سودی برای ما خواهد داشت، 
از فضل اکسپو ما را چه حاصل؟ امارات 
و دبی که در چنددهه از هیچ یک مرکز 
اقتصادی جهانــی در قلب خاورمیانه 
ســاخته است، به طور حتم اکسپو را به 
خوبی برگــزار می کند، در همین ۲ ماه 
اول با همه شرایط سختی که کرونا برای 
بازدید ایجاد کرده اما بازدیدکنندگان و 
مخاطب خود را از دورترین نقاط جهان 
جذب کرده است. اینکه از ظاهر و نظم 
نمایشگاه جهانی اکسپو با هیجان تعریف 
می کنند، نه از ســر حســادت، اما این 
موفقیت دیگران است، اتفاقا اگر به دنبال 
دســتاورد از این رویداد بزرگ هستیم 
وزارتخانه های تخصصی با همکاری 
اتاق های بازرگانی فرصت و بســتری 
را برای ســفر، بازدید و اقامت گروهی 
فعاالن، متخصصــان و نخبگان حوزه 

فناوری های فرهنگی شامل صنعت مد 
و لباس، صنایع دســتی، صنعت بازی و 
انیمیشــن و معمــاری... به خصوص 
افرادی را که به زبان انگلیســی، عربی و 
فرانسه مسلط هستند، فراهم کنند. حتی 
اگر بخشــی از هزینه های سفر تامین و 
تسهیالت سفر به این گروه ها ارائه شود، 

سرمایه گذاری بلندمدت است.
حضور طراحان مد و لباس 
در  اکســپو ظرفیت های فرهنگی 

ایران را به جهان نشان می دهد
مرادخانی بیان کــرد: گروه های 
اعزامــی از طــراح و تولیدکننــده و 
صادرکننده صنایع خالق ایران در بازدید 
از نمایشگاه و گفت وگو با همتایان خود 
در اکسپو با راهبردهای توسعه کشورها 
در حوزه های مختلف از جنوب شرق 
آسیا تا آفریقا و آمریکای جنوبی برای پنج 
سال آینده آشنا می شوند. بر همین مبنا و 
نیاز بازارهای این مناطق، می توانند برای 
آینده بازار محصوالت خود برنامه ریزی 
و اولویت بنــدی کنند.وی همچنین با 
انتقاد از نحوه غرفه آرایی و رنگ لباس 

اعضــا پاویون ایران در اکســپو ۲۰۲۰ 
گفت: لباس یکــی از قدرتمندترین و 
پرنفوذترین رسانه های فرهنگی است 
که ما از این ظرفیت به خوبی اســتفاده 
نمی کنیم؛ طراحان و ایده پردازان بسیار 
ماهر و شناخته شــده ای حتی در سطح 
جهانــی داریــم، اما با آنها مشــورت 
نمی شود. مرادخانی با اشاره به برگزاری 
تور اکسپو برای طراحان مد و لباس بیان 
کــرد: حضور طراحان مد و لباس ایران 
در نمایشگاه هایی مانند اکسپو ظرفیت 
فرهنگی، فکــری و صنعتی ایران را به 
جهان نشــان می دهد. امیدوارم در چند 
ماه باقی مانده نهادهای مرتبط اتاق های 
بازرگانــی، وزارت فرهنگ وارشــاد 
اســالمی و وزارت میراث فرهنگــی، 
گردشــگری و صنایع دســتی با ابتکار 
عمل و دوراندیشــی امــکان بازدید 
گروهی فعــاالن بخش هــای صنایع 
فرهنگی و خالق کشور را تسهیل کنند 
و در بازگشــت این تجارب در داخل با 
عالقه مندان در قالب کارگاه های تجربی 

به اشتراک گذاشته شود.

4ماه به پایان اکسپو 2020؛

ضرورت اشتراک گذاری 
تجارب حضور در اکسپو

در مصوبه ساماندهی گردشگری جنگل و سواحل تشریح شد؛

نبود زیرساختهای اولیه در سواحل

رویداد اکســپو همیشــه جشــنواره ای از زیبایی های فرهنگی و تمدنــی را در خود دارد و 
کشــورها در ۶ مــاه فرصتی کــه دارند عالوه بر ارائــه همه توانمندی ها و دســتاوردهای 
اقتصــادی و صنعتی، چشــم اندازهای آتی و ظرفیت ها و جاذبه هــا فرهنگی و تمدنی خود 
را بــه وضوح بــه نمایش می گذارند. مدت زمان ۶ ماه برای اکســپو در مقایســه با ســایر 
رویدادهایی با بازه زمانی حداکثر ۱۰ روز، فرصت ارزشــمندی اســت که کشورها عالوه بر 
حضــور در الیه هــای مختلف اقتصادی، علمــی، صنعتی، اجتماعــی و فرهنگی به صورت 
حقیقی و حقوقی، می توانند تعامالت بین المللی خود را افزایش دهند و با شــناخت بیشــتر 
از فضــای ارتباطات بین الملل و حوزه های پیشــرو، ظرفیت های ملــی خود را معرفی کنند. 

گــروه گردشــگری - مصوبه 
ســاماندهی گردشــگری جنــگل و 
سواحل وظایف هر یک از دستگاهها 
را در این حوزه مشخص کرده همچنین 
در ایــن مصوبه چالش و اقدامات الزم 
از جمله واگــذاری خدمات رفاهی و 
ایمنی به جوامع محلی تشــریح شده 

است.
چند روز پیش هیأت وزیران طرح 
جنگل های  گردشــگری  ساماندهی 
شمال و شمال غرب کشور و زاگرس 
و سواحل شمالی و جنوبی با اولویت 
ســواحل مکــران را تصویــب کرد. 
این طرح به پیشــنهاد وزارت میراث 
فرهنگی با همکاری ســازمان برنامه 
و بودجه تهیه و وظایف دســتگاه ها، 
اهداف، چالش هــا و اقداماتی که باید 

انجام دهند تبیین شده است.
یکی از وظایفی که برای وزارت 
میراث فرهنگی تعیین شده این است 
که باید برای فرهنگ ســازی و تعهد 
به اصول توســعه پایدار گردشگری 
در مناطق جنگلی و ســاحلی، برنامه 
آموزش همگانی را با رویکرد ســفر 
مســئوالنه در مدت شش ماه از تاریخ 
ابــالغ این تصویــب نامه تهیــه و با 
همکاری ســازمان حفاظت از محیط 
زیست، جهاد کشــاورزی و سازمان 

صدا و سیما اجرا کند.
قــرار اســت طبق ایــن مصوبه 
وزارت میراث فرهنگی شــبکه داده ها 
و اطالعات گردشــگری ســواحل و 
جنگل را در پایگاه اطالع رسانی خود 
ایجاد کند. تمامی دستگاه های ذی ربط 
هم موظف به همکاری برای اشتراک 
گذاری اطالعات مربوط به آن هستند.

همچنیــن به دلیل عــدم انطباق 
شــرح خدمات مطالعات پارک های 
جنگلی با شرح خدمات ابالغی مناطق 
نمونه گردشــگری، در مدت ۶ ماه از 
تاریخ ابالغ این تصویب نامه، وزارت 
جهاد کشــاورزی و میراث فرهنگی 
و محیط زیست نســبت به اصالح و 
تدوین شــرح خدمات یکپارچه اقدام 

کنند.
در بند دیگری از این تصویب نامه 

آمده که برای آگاهی ســرمایه گذاران 
گردشگری از ضوابط و نحوه استفاده 
از اراضــی جنگلــی و ســاحلی باید 
دستگاه های مرتبط براساس مطالعات 
نیازســنجی وزارت میراث فرهنگی 

اطالع رسانی الزم را انجام دهند.
همچنین وظیفــه هماهنگی بین 
دســتگاه های اجرایــی و نظارت بر 
اجرای مفاد این تصویب نامه به عهده 
شــورای راهبردی و نظارت بر تحقق 
ســند راهبردی توســعه گردشگری 
است. بنابراین وزارت میراث فرهنگی 
باید گزارش عملکرد ساالنه این طرح 
را به ســازمان برنامه و بودجه ارسال 
کند. اعتبارات الزم برای اجرای آن نیز 
در لوایح بودجه ســنواتی دستگاه های 

اجرایی پیش بینی می شود.
در بخــش مربوط بــه چالش ها 
و تنگناهــای ایــن طرح آمــده که در 
بخش گردشگری ســواحل، اراضی 
همجوار در سواحل تغییر کاربری داده 
شــده و این اراضی توسط نهادهای و 
دستگاه های اجرایی تصاحب شده اند 
و مردم نمی توانند به آن دسترسی داشته 
باشند. طرح های توسعه ای سطح بندی 
شــده وجود ندارد و نظارت کافی بر 

پروژه های توسعه ای نیست.
همچنین در برخی از ســواحل 
بهــره برداری های غیر اصولی شــده 
است. زیرســاختهای اولیه و امکانات 
تفریحی در ســواحل موجود نیست. 
ســامانه مناســب جمع آوری و دفع 
پسماندهای کشاورزی وجود ندارد و 

این پســماندها در سواحل و آب دریا 
جاری است.

در بخش دیگری اشــاره شده که 
به حریم و بســتر دریا تعرض شده و 
تصرفات غیرقانونی توسط افراد حقیقی 
و حقوقی انجام شــده اســت. قوانین 
متنوعی در حوزه سواحل و جنگل ها 
وجود دارد و ساز و کارهای متمرکزی 
نیســت به همین دلیل برداشــت های 
متفاوتی از قوانین می شــود. همچنین 
اقامتگاه ها و مهمانسراهای اختصاصی 

ایجاد و راه اندازی شده است.
در حوزه گردشــگری جنگل ها 
نیــز آمده که کاربری این اراضی تغییر 
و در نتیجه منجر به تخریب جنگل ها 
شده است. توجه کافی از سوی جوامع 
محلی به اهمیت جنگل ها نمی شــود. 
این بی توجهی در حوزه متولیان توسعه 
و حفاظت از جنگل ها نیز وجود دارد. 
ضمن اینکه هماهنگی بین دستگاه ها 
برای تسهیل فعالیت های گردشگری 
در نواحی جنگلی کافی نیست. قوانین 
و مقررات دستگاه های متولی با قوانین 
سرمایه گذاری وزارت میراث فرهنگی 

هم تطابقی با هم ندارند.
۲۰ اقدامــی که بایــد انجام 

شود
براساس این مصوبه ۲۰ اقدام در 
نظر گرفته شــده تا بتــوان این مصوبه 
را اجرایــی کرد که شــامل این موارد 
می شود: بازنگری قوانین برای تسهیل 
اســتفاده از ظرفیت های گردشگری 
سواحل و جنگل ها، واگذاری اراضی 

ملی و دولتی برای احداث تأسیســات 
و خدمات گردشگری در چهارچوب 
قوانین و مقررات مربوط، تهیه پیوست 
تخصصی گردشــگری پایــدار برای 
طرح های توسعه گردشگری، تصویب 
بســته حمایتی و تشویقی برای جذب 

سرمایه گذاران غیردولتی.
همچنیــن مکان یابــی و معرفی 
اراضی ساحلی دارای ظرفیت و قابلیت 
استقرار کاربری های گردشگری، تهیه 
دســتورالعمل واگذاری امور مربوط 
به خدمات رفاهی و ایمنی ســواحل 
بــه جوامع محلی، اجــرای طرح های 
برندســازی گردشــگری سواحل و 
جنگل ها بنا بــه مقتضیات، برگزاری 
رویدادهای بین المللی، جلوگیری از 
ساخت و سازهای غیر مجاز در حریم 

سواحل بخشی از این اقدامات است.
گــردآوری و تدویــن ضوابط 
مدیریــت هدفمنــد در پارک هــای 
جنگلــی و ســواحل، گــردآوری و 
تدویــن یکپارچه قوانیــن و مقررات 
گردشگری سواحل، انعقاد قرارداد یا 
واگذاری امتیاز خدمات برای اجرای 
طرح جمع آوری پســماندها، تشویق 
و ترویــج فرهنگ طبیعت دوســتی، 
اطالع رســانی و آگاه کــردن مردم از 
ظرفیت های توسعه گردشگری نواحی 
جنگلی، تهیه ســامانه جامع بانک آمار 
و اطالعات برای شناســایی وضعیت 
سواحل و جنگل ها موقعیت تأسیسات 
و امکانات گردشگری، تدوین ضوابط 
با همــکاری وزارت میراث فرهنگی، 
تدوین ضوابط مدیریت هدفمند و امور 
توســعه و بهره برداری از بوستان ها و 
تأسیسات گردشگری، صدور مجوز به 
مجریان صاحب صالحیت طرح های 
گردشــگری دریایی برای راه اندازی 
اســکله های تفریحی و کشــتی های 
مســافرتی داخلی و خارجی، تدوین 
قوانین اثربخــش و بازدارنده و ایجاد 
ســاز و کار مناسب اجرایی برای بهره 
مندی مــردم از مواهب طبیعی که در 
زمره انفال محسوب می شوند؛ از دیگر 
اقداماتی است که در این مصوبه به آن 

اشاره شده و باید انجام شوند.

بازدید فعاالن، هنرمندان و نخبگان حوزه های مختلف از »اکسپوی ۲۰۲۰ دبی« فرصتی برای شناخت و ارتقای 
کیفیت محصوالت برای رقابت در بازارهای جهانی است، اکنون در دومین ماه از آغاز این رویداد جهانی، گروهی از »طراحان مد 

و لباس« برای حضور در نمایشگاه منسوجات و اکسپو به دبی سفر می کنند.

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

دبی، میزبان ۲۰۲۵ کنفرانس شورای 
بین المللی موزه ها

گروه گردشــگری -»کنفرانس شــورای بین المللــی موزه ها« پس از 
توقف ســال آینده در ایســتگاه پراگ جمهوری چک، در سال ۲۰۲۵ میهمان 
دبی خواهد بود.، شــیخ محمد بن راشد نخست وزیر امارات متحده عربی و 
حاکم دوبی اعالم کرد شــهر دوبی در سال ۲۰۲۵ میزبان کنفرانس بین المللی 
شــورای موزه ها خواهد بود.این رویداد که هر سه سال یکبار برگزار می شود، 
بزرگترین گردهمایی جهانی نمایندگان و کارشناســان موزه ها برای بحث و 
گفت وگو درباره تبلیغ و حفاظت از میراث طبیعی و فرهنگی و بررسی آینده 
این صنعت است.شیخ محمد در توییت خود عنوان کرد ۲۰ هزار موزه از ۱۱۹ 
کشــور جهان در رویدادی که در دوبی برگزار خواهد شــد، شرکت می کنند.

کنفرانس بین المللی شورای موزه ها بیانیه ای درباره محور رویداد سال ۲۰۲۵ 
خود منتشر کرده است که مشخصا بر چگونگی سرپا شدن حوزه فرهنگ از 
ضربه ناشــی همه گیری کرونا تمرکز خواهد داشت.در این بیانیه آمده است: 
جهانی که امروز در آن زندگی می کنیم با دنیایی که مدتی پیش می شــناختیم 
تفاوت فاحشــی دارد. جریانی شدید از اتفاقات، از همه گیری کرونا گرفته تا 
اعتراضات گســترده، بالیای طبیعی، افزایش بی عدالتی ها و انقالب در حوزه 
فناوری و دنیای دیجیتال هرآنچه را فکر می کردیم می شناسیم تغییر داده و به 
چیزی منجر شــد که می توان از آن مطمئن بود: این که فردا نامعلوم اســت. در 
تالشیم بیاموزیم چطور با فضایی آکنده از تغییرات سریع، سازگار شده، خود را 
با شرایط وفق داده، تغییر و پیشرفت کنیم. )آن هم در شرایطی که( برخی جوامع 
و مردم در مواجهه با تغییرات در مقایسه با دیگران مجهزترند.در بخش دیگری 
از این بیانیه می خوانیم: موزه های ما نیز با روند مشابهی روبه رو بوده اند البته نه با 
سرعتی مشابه. همزمان با آن که سعی می کنیم خودمان را تغییر داده و با دیگران 
ارتباط برقرار کنیم، موزه ها نیز همین طورند. در این کنفرانس همین را مطرح 
خواهیم کرد این که قدم بعدی مشترک موزه ها و جوامع برای رسیدن به یک 
آینده بهتر چیست؟   دوره آتی از کنفرانس شورای موزه ها سال آینده میالدی در 
پایتخت جمهوری چک برگزار می شود. این کنفرانس با محور قدرت موزه ها، 
بــه راه هایی می پردازد که از طریق آنها می توان ظرفیت موزه ها و نقش آنها در 

جامعه و اقتصاد جهانی را گسترش داده و تقویت کرد.


