
 استاندار یزد:

گردشگری بدون توجه به صنایع 
دستی دارای حلقه مفقوده است

گروه گردشگری- استاندار یزد 
با بیان این گردشــگری بدون توجه به 
صنایع دســتی دارای یک حلقه مفقوده 
است، بر تالش برای تقویت این حوزه 

تاکید کرد.
»مهــران فاطمــی« در حاشــیه 
افتتاح سیزدهمین نمایشگاه سراسری 
صنایع دســتی در استان یزد اظهار کرد: 
نمایشگاه ها در واقع ویترین مجموعه ای 
هســتند که به منظور معرفی آن برگزار 

می شــوند و نمایشگاه صنایع دستی نیز ویترین صنیاع دستی استان یزد و دیگر 
اســتانهای کشورمان هستند و محل خوبی برای ارائه، معرفی و بازاریابی صنیاع 
دســتی است. البته بازارسازی به مراتب مهمتر از بازاریابی است که باید در این 
راســتا کار کنیم. وی افزود: گردشگری بدون توجه به صنایع دستی دارای یک 
حلقه مفقوده است لذا تمام تالش و توان ما تقویت این حوزه است و امیدواریم 
با ایجاد شهرک صنایع دستی در حوزه های مختلف به صورت تخصصی ایجاد 
کنیم و آمیزه ای از صنعت، هنر. مهارت و هویت ماست را روز به روز پررنگ تر 
و پررونق تر کنیم. فاطمی در پایان گفت: خوشبختانه برپایی این نمایشگاه پس از 
دو سال تعطیلی و محدودیتهای کرونایی شور و نشاط خوبی را در بخش صنایع 
دستی استان و کشور ایجاد کرده است و امیدواریم انرژی مضاعفی را ایجاد کند 

تا دستاوردها و تولیداتشان را پرقدرت تر، متنوع تر و نوآورانه تر ارائه کنند.

5 گردشگری

درآمد ۱۳۰ تا ۱۷۰ میلیارد یوریی از گردشگری لوکس در اروپا

تبریز و آنکارا در زمینه تبادل گردشگر همکاری می کنند
مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری آذربایجان شرقی:
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گروه گردشگری - گردشگری 
لوکــس در اروپــا امتیــازی قلمداد 
می شود که ساالنه ۱۳۰ تا ۱۷۰ میلیارد 
دالر درآمد دارد؛ گردشگران »لوکس« 
نزدیک به ۲۲ درصد از کل درآمد های 
گردشگری اروپا را به خود اختصاص 

داده اند.
بر اساس مطالعه ای که دیروز سه 
شنبه منتشر شد، گردشگری لوکس در 
اروپا امتیازی قلمداد می شود که ساالنه 

۱۳۰ تا ۱۷۰ میلیارد دالر درآمد دارد.
ایــن درآمد تا ده ســال آینده با 
توســعه مقاصد خاص گردشگری 
و ســرمایه گذاری در زیرساخت ها 
می تواند ســه برابر شود. پنج سازمان 
اروپایی متشکل از کشور های ایتالیا، 
فرانسه، اسپانیا، آلمان و انگلیس برای 
اولین بار به بررسی این مسئله پرداخته 

اند.
در این مطالعه و بررســی آمده 

اســت اروپا اولین مقصد گردشگری 
جهان اســت و درآمدی ۱۳۰ تا ۱۷۰ 
میلیــارد یورویی برای این قاره از این 

گردشگری به دست می آید. 
بر اســاس  این مطالعه امکانات 
پذیرایــی تنها دو درصد از این درآمد 
را تشــکیل می دهند، گردشــگران 
»لوکــس« نزدیک به ۲۲ درصد از کل 
درآمد هــای گردشــگری اروپا را به 
خود اختصــاص داده اند، هزینه های 
اقامتی ۲۲ درصد و هزینه های مربوط 
به فرهنگ، ســرگرمی و خرید تا ۳۳ 
درصــد از درآمد های گردشــگری 

لوکس را تشکیل می دهند. 
گردشگران لوکس هشت برابر 
بیشــتر از میانگین هزینــه می کنند و 
صنعت هتلداری ســطح باال دو برابر 
بیشتر از صنعت هتلداری به اصطالح 

کالسیک، کارمند دارد.
فرانسه، ایتالیا، اسپانیا و انگلیس 
با گردشــگری لوکس که بیش از ۲۰ 
میلیارد یورو اســت، پیشتاز هستند. 

آلمان بیــن ۵ تا ۱۰ میلیارد یورو یا به 
اندازه ســوئیس از این گردشــگری 
ســهم دارد، اما کشــور های دیگر نیز 
عملکرد خوبی در ایــن زمینه دارند 
از جملــه یونان با ۱۰ میلیارد یورو )۷ 
درصد تولیــد ناخالص داخلی آن( و 
پرتغال بین ۴ تــا ۶ میلیارد یورو. این 
گزارش همچنین بر ظهور مقاصدی 
مانند کرواسی، اسلوونی و کشور های 
شــمال اروپا که بــا جنبه های طبیعی 

خود گردشگران را جذب می کنند.
گردشگران ســطح باال ترجیح 
می دهند به دالیلی مانند غذا، فرهنگ، 
تاریــخ، هنر و خریــد، از اروپا دیدن 
کننــد، اما بر خــالف مقاصدی مانند 
بالی، اســترالیا یا ژاپــن، اروپا از نظر 
طبیعت و رفاه پایین تر است. براساس 
ایــن مطالعــه در صورت توســعه 
زیرســاخت ها اروپــا می تواند بین 
سال های ۲۰۳۰ و ۲۰۳۵، حدود ۵۲۰ 
میلیارد یورو از گردشــگری لوکس 

درآمد داشته باشد.

گروه گردشگری - احمد حمزه زاده مدیرکل 
میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری 
آذربایجان شرقی با اشاره به دیدار اخیر مدیر یکی 
از شرکت های معتبر گردشگری بخش خصوصی 
ترکیه از ظرفیت های گردشگری آذربایجان شرقی، 
افزود: در این دیدار ضمن تبیین برنامه های مشترک 
گردشگری مابین ترکیه و ایران، بر تبادل هیات ها و 
کاروان های گردشگر بین شهرهای تبریز و آنکارا 

تاکید شد.
وی بــا بیان اینکه شــرکت مزبــور در زمینه 
گردشــگری فعالیــت دارد، اظهار داشــت: طبق 
مذاکرات انجام شــده در این جلسه، برنامه دیدار و 
تبادل نظر با مدیران گردشــگری و میراث  فرهنگی 
آنکارا در دســتور کار قرار گرفــت تا برنامه های 
مشترک معرفی جامع ایران و به خصوص ظرفیت 
های گردشــگری آذربایجــان و تبریز تحت نظر 

کارشناسان تبیین شود.
حمــزه زاده ادامــه داد: با توجــه به نزدیکی 
فرهنگــی، تاریخی و روابــط برادرانه جمهوری 
اســالمی ایران و منطقه آذربایجــان با جمهوری 
ترکیه، در این دیدار برنامه های مشــترک توســعه 
گردشــگری بین آنکارا و تبریز مورد بررســی و 
راهکارهای توســعه و بسط این همکاری ها مورد 

کنکاش قرار گرفت.
وی لزوم معرفی جامع تبریز و ایران به جامعه 
ترکیه و به خصوص قشــر جوان این کشــور را از 
جمله خواسته های طرف های ترکیه ای برشمرد و 
افزود: بر این اساس میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری آذربایجان شرقی برنامه های مدونی 

برای تبلیغات حوزه گردشگری برای جامعه ترکیه 
تهیه می کند.

حمزه زاده اضافه کرد: طبق اظهارات اعضای 
این هیات، فعالیت هنرمندان صنایع دســتی در این 
کشــور با کاهش قابل توجهی مواجه اســت، لذا 
طبق درخواســت آن ها برای معرفی ظرفیت هنری 
آذربایجان شرقی تعامالت الزم توسط آژانس های 
مســافرتی و هتل های ترکیه بــرای فروش صنایع  

دستی استان در این کشور انجام خواهد شد.
وی اظهار داشــت: با توجه بــه اینکه اجرای 
فم تورهای ) تورهای آشناســازی( جامع نقش به 
ســزایی در آشنایی مردم ترکیه با آذربایجان شرقی 
خواهد داشــت، اجرای مشــترک ایــن تورهای 

آشناسازی نیز در دستور کار قرار گرفت.
مدیــرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری آذربایجان شرقی با بیان اینکه هماهنگی 
های الزم برای بررسی مسیرهای گردشگری مورد 
نظر هیات ترکیه ای انجام شده است، گفت: تبریز، 
اردبیــل، مشــهد و تهران جزو مســیرهای اصلی 
پیشنهادی هیات ترکیه ای برای حضور گردشگران 

ترکیه ای در ایران می باشد.

گــروه گردشــگری - پنــج 
نماینــده مجلس که طرح بحث انگیز 
»اســتفاده بهینه از اشــیاء باستانی و 
گنج ها« را امضاء کرده بودند، از جمع 
امضاکنندگان این طرح خارج شده و 
در نامه ای به رییس مجلس شــورای 
اسالمی درخواست کردند: این طرح 
از دســتور کار کمیســیون مربوطه و 

مجلس خارج شود.
»اســتفاده بهینه از اشیاء باستانی 
و گنج هــا« که بیشــتر از آن به حراج 
اشیاء تاریخی ایران تعبیر شده است،   
حدود یک هفته پیش رســانه ای شد، 
درحالی که پیگیری ها نشــان می دهد 

این طرح ســال گذشــته از سوی ۴۶ 
نماینده به مجلس ارائه شده بود.

طرح با مخالفت و اعتراض های 
گســترده باستان شناسان، کارشناسان 
میــراث فرهنگی، مقامــات وزارت 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دســتی و افکار عمومی مواجه شده 
است. بیشــتر انتقادها هم به رویکرد 
نمایندگان به میراث فرهنگی به مثابه 

گنج است. 
برخی دیگر همچــون انجمن 
علمی باستان شناســی ایران این طرح 
به ویژه مفــاد آن را که به حفاری ها و 
قاچاق هــای غیرمجاز، رســمیت و 

وجاهت قانونی می بخشد، »خطرناک« 
و »شرم آور« توصیف کرده اند و بعضی 
کارشناســان، همچون پیروز حناچی 
آن را یــک عقب گرد به دوران قاجار 
که بیشــترین تاراج میــراث تاریخی 
ایران در آن دوره طی توافق های دولتی 
رخ داد، دانسته اند. نامه های متعددی 
نیز درباره توقــف و باطل کردن این 
طرح از سوی استادان،  دانشجویان و 
تشکل های باستان شناسی خطاب به 
محمدباقر قالیباف نوشته شده و حتی 
رایزنی هایــی بــا نمایندگانی که این 
طرح را امضا کرده اند صورت گرفته 

تا انصراف دهند.
اینــک، پنج نماینــده که طرح 
»اســتفاده بهینه از اشــیاء باستانی و 
گنج ها« را امضا کرده بودند، در نامه ای 
بــه محمدباقر قالیباف درخواســت 
کردنــد این طرح از دســتور خارج 
شــود. از بین امضاها اسامی ذبیح اله 
اعظمی ســاردوییـ  نماینده جیرفت 
، مجتبی توانگر  و عنبرآبــاد )کرمان(ـ 
ـ نماینــده اسالمشــهر، تهران، ری و 

شمیراناتـ  محمدمهدی فروردینـ  
نماینده فیروزآباد، کارزین و فراشبند 
)فــارس(ـ  و عبــاس جهانگیرزاده ـ  
نماینده پارس آباد و بیله سوار )اردبیل( 

ـ خوانا است.
در نامــه آن پنــج نماینده که به 
رییس مجلس نوشــته شــده، آمده 
اســت: »همانگونه که مســتحضرید 
طرح »اســتفاده بهینه از اشیاء باستانی 
و گنج ها« که توسط یکی از همکاران 
مطرح شده است دارای اثرات بسیار 
مخــرب بر میراث فرهنگی کشــور 
است، به خصوص در زمینه گسترش 
حفاری هــای غیرمجــاز،   قاچاق و 
غــارت اشــیاء باســتانی و تاریخی 
اثرات جبران ناپذیری به دنبال خواهد 
داشت. از طرف دیگر این طرح ناقض 
اصــل ۸۳ قانون اساســی جمهوری 
اسالمی و کنوانسیون های بین المللی 
اســت. در نتیجه این طرح نه تنها آثار 
و اشــیای تاریخی را حفظ نمی کند، 
بلکه خیانتی در حق نســل های آینده 
و میراث تاریخی ارزشمند کشورمان 

است.
لذا اینجانبان که قبال این طرح را 
امضاء کرده ایم، اما پس از بررسی های 
دقیق و کارشناســی بــر مضرات آن 
واقف ]شده[، لذا امضای خود را پس 
گرفته و از این طرح حمایت نمی کنیم. 
در همین راستا خواهشمند است 
دستور فرمایید اسامی اینجانبان از ذیل 
طرح فوق در ســامانه مجلس حذف 
شــود و همچنین انتظار است ترتیبی 
اتخاذ شــود تا طرح فوق از دســتور 
کار کمیسیون مربوطه مجلس خارج 

شود.«
طــرح نماینــدگان مجلــس با 
توجیه اشــتغال زایی و ســر و سامان 
دادن به کاوش های باستان شناســانی 
و با برشــمردن مزایایی چون تبدیل 
ایــران به هــاب منطقــه ای خرید و 
فــروش آثار باســتانی و ورود ارز به 
کشــور، ایجاد ردیف درآمدی جدید 
برای وزارت گردشــگری و میراث 
فرهنگــی برای خریــد و حفظ آثار 
باســتانی، اشــتغال زایی فراوان برای 

فارغ التحصیالن رشــته های مرتبط با 
تاریخ، گوهرشناسی و باستان شناسی، 
حفــظ گنجینــه تمدنــی و میراث 
باســتانی از تخریب ها و کاوش های 
غیرکارشناسی و حفظ گنجینه تمدنی 
و میراث باســتانی از فروش به ثمن 
بخــس بــه دالالن و قاچاقچیان، به 

جریان افتاده است.
هرچنــد نمایندگان گفته اند این 
طرح هنوز در دستور کار کمیسیون ها 
قرار نگرفته، امــا نگرانی هایی از این 
نظر وجود دارد که با دســتور کار قرار 
گرفتن در مجلس و کمیسیون ها نتوان 
از پیش روی این طرح که در تعارض 
کامــل با  الیحــه قانونــی راجع به 
جلوگیری از انجام اعمال حفاری های 
غیرمجاز و کاوش به قصد به دســت 
آوردن اشــیاء عتیقه و آثار تاریخی که 
بر اســاس ضوابط بین المللی مدت 
یک صد ســال یا بیشتر از تاریخ ایجاد 
یا ســاخت آن گذشته باشد مصوب 
 ۱۸/۰۲/۱۳۵۸ اســت، جلوگیــری 

کرد.

گروه گردشگری - چند ماهی 
از گردهمایی مدیران میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی پنج استان 
غربــی کشــور از جمله کردســتان، 
کرمانشــاه، همدان، لرســتان و ایالم 
می گذرد. اجتماعی که برای تعریف و 
شکل دهی به محوری جدید درحوزه 
گردشگری شکل گرفت و قرار بر آن 
شد تا محور گردشگری غرب با داشتن 
جاذبه های تاریخی، طبیعی، فرهنگی، 

تنوع قومی، زبانی و مذهبی در دوران 
پسا کرونا بیش از گذشته مورد توجه 

قرار گیرد و توسعه یابد.
در ایــن میــان تقســیم کار بین 
اســتان های غربی انجام و مسئولیت 
کمیته برنامه ریزی و سیاســت گزاری 
به کرمانشاه، کمیته تبلیغات، بازاریابی 
و اطالع رسانی به لرستان، کمیته اقتصاد 
و زیرساخت به همدان، کمیته آموزش 
و پژوهش به کردستان و کمیته توسعه 

گردشــگری خارجی )با تمرکز روی 
کشورهای همسایه( به ایالم داده شد.

ســیدمصطفی فاطمی )مدیرکل 
دفتــر توســعه گردشــگری داخلی 
وزارت میراث فرهنگی( درخصوص 
آخرین وضعیت توســعه گردشگری 
محور غرب کشــور گفت: نشســت 
خوبی با تشکل های گردشگری فعال 
در اســتان های غربی کشــور داشتیم 
و ســعی کردیم تا NGOهــا را در 

موضوع محور غــرب درگیر کنیم تا 
بتوانند واســطه ای بین گردشــگران 
وفعاالن گردشــگری و جوامع میزبان 
باشــند. دراین میان طــی برگزاری 
همایشی فعاالن گردشگری ۵ استان را 

گردهم آوردیم و کارگاه های آموزشی 
متعدد برگزار کردیم.

او درخصوص چگونگی توسعه 

گردشگری در محور غرب نیز گفت: 
شناسایی جاذبه ها، سطح بندی آن ها، 
تعیین محورهای گردشــگری، تهیه 
بسته های ســفر به مقصدهای غرب 
کشــور، تهیه بسته های آموزشی برای 

نیروهای انسانی، راهنمایان و فعاالن 
گردشگری… در این میان محورهای 
مختلــف از رویداد گرفته تا خوراک، 

طبیعت و میراث فرهنگی مد نظر قرار 
گرفته است.

مدیرکل دفتر توسعه گردشگری 
داخلی وزارت میراث فرهنگی افزود: 
در ایــن میــان تبلیغــات و بازاریابی 

در غرب کشــور محصــول محور و 
گردشــگر محور شــد بدین صورت 
کــه تمرکز و معرفی رویدادها بیش از 

گذشته مد نظر قرار گرفت چراکه طی 
دو سال گذشته به واسطه شیوع کرونا 
شاهد تعطیلی و لغو برگزاری بسیاری 
از رویدادها بودیم. اکنون در دوران پسا 
کرونــا برگزاری رویدادها رونق یافته 
و می تواند تبدیل به محور گردشگری 
برای توسعه گردشگری داخلی شود. 
در این میان تاکید بر انجام فعالیت های 
مشــترک از حضور در نمایشگاه های 
داخلی و خارجی گرفته تا برندسازی 
و طراحی لوگوی مشترک استان ها را 
شامل می شــود. این برند گل لوتوس 
اســت که اتحاد این ۵ استان را نشان 

می دهد.
بــه گفتــه فاطمــی، تاکیــد بر 
گردشــگری برای همــه بخصوص 
گردشگری برای معلوالن، سالمندان 
و کودکان از دیگر برنامه هایی اســت 
که در توسعه گردشگری محور غرب 
کشــور مد نظر قــرار گرفت. محور 
هورامان که ثبت جهانی شــده، توجه 
به نیازهای جامعه محلی، حفظ محیط 
زیست و توسعه گردشگری پایدار نیز 

مد نظر قرار گرفت.
او خاطرنشان کرد: درحال حاضر 
نیز شــاهد توسعه و رشد گردشگری 
در محــور غرب کشــور هســتیم به 
خصوص کردستان که گام های خوبی 
در این راســتا برداشته. در لرستان نیز 

شاهد برگزاری جشنواره اقوام بودیم 
که مورد اســتقبال قرار گرفت. به نظر 
می رسد که محور غرب درحال حاضر 
به دلیل رویدادهایی که برگزار می کند 
از سایر محورهای گردشگری کشور 
جلو افتاده و میزبــان تعداد زیادی از 
گردشگران است. رقابت سالمی بین 
استان های محور غرب کشور وجود 
دارد و همــکاری خوبی در این میان 

شکل گرفته.
فاطمی یادآور شد: درحال حاضر 
یکی از موضوعاتی که در گردشگری 
داخلی مورد اســتقبال قــرار گرفته، 
رویدادها هستند. حجم برگزاری این 
رویدادها در کشــور زیاد و البته میزان 
استقبال نیز بسیار خوب است. تاکنون 
دیده نشــده بود که از جشنواره سمنو 
پزان اراک یا جشــنواره گل غلطان تا 
این اندازه استقبال شود. اگر برگزاری 
این رویدادها تا ســال های گذشته به 
صورت محلی برگزار می شد، اکنون 
ابعــاد ملی پیدا کرده و در صدد تنظیم 
تقویم رویدادها هســتیم تــا بتوانیم 
رویدادهــای ملی در تقویم رســمی 
رویدادهای گردشــگری کشور ثبت 
کنیــم. او ادامه داد: اعــزام گروه های 
تســهیلگر به نقاط مختلف کشور به 
منظور توسعه پروژه محور نیز مد نظر 

قرار گرفته است.

مدیرکل دفتر توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث فرهنگی از استقبال گردشگران داخلی از حضور در 
رویدادهای مختلف خبر داد و گفت: گردشگری رویدادمحور در دوران پسا کرونا بسیار مورد استقبال قرار گرفته و در این میان 

محور غرب کشور رشد خوبی در این حوزه داشته است.

مدیرکل دفتر توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث فرهنگی مطرح کرد:

استقبال از گردشگری 
رویداد محور

در ایــن میان تبلیغات و بازاریابی در غرب کشــور محصول محور و گردشــگر محور 
شــد بدین صورت کــه تمرکز و معرفی رویدادها بیش از گذشــته مــد نظر قرار گرفت 
چراکه طی دو ســال گذشــته به واسطه شــیوع کرونا شــاهد تعطیلی و لغو برگزاری 
بســیاری از رویدادهــا بودیم. اکنون در دوران پســا کرونا برگــزاری رویدادها رونق 
یافته و می تواند تبدیل به محور گردشــگری برای توســعه گردشــگری داخلی شــود. 

خروج ۵ نماینده از طرح بحث برانگیز؛

طرح حراج اشیاء تاریخی در مجلس باطل می شود؟


