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گروه گردشــگری - ســی و 
نهمین مجمع عمومی شورای جهانی 
صنایع دســتی در مــاه مــی ۲۰۲۳/
اردیبهشــت ۱۴۰۲ در شــهر شیراز به 
عنوان شهر جهانی صنایع دستی برگزار 
می شود.سومین جلسه کمیته اجرایی 
منطقه آسیا و اقیانوسیه شورای جهانی 
صنایع دستی در سال ۲۰۲۲ همزمان با 
برگزاری برنامــه داوری مهر اصالت با 
دستور جلسه برنامه ریزی فعالیت های 
بخش آســیا و اقیانوســیه این شورا در 

کشور ازبکستان برگزار شد.
در این جلسه نمایندگان کشورهای 
عضو غرب آسیا، آسیای مرکزی، آسیای 
شرقی و آسیا و اقیانوسیه حضور داشتند 
و اداره جلسه نیز برعهده رئیس شورای 

جهانی صنایع دستی بود.
ویدا توحدی مدیرکل دفتر آموزش 
و ترویج صنایع دستی به عنوان نماینده 
ایران در این نشســت حضور داشت و 
پویا محمودیان، معاون صنایع دستی و 
هنرهای سنتی وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی نیز به صورت 

آنالین در نشست حضور پیدا کرد.

معاون صنایع دســتی کشــور در 
این جلســه، از رئیس شورای جهانی 
صنایع دســتی برای حضور در فرآیند 
داوری شــهرها و روســتاهای جهانی 

صنایع دستی ایران دعوت کرد.
توحدی نماینده ایران در ادامه این 
نشست طبق دستور جلسه، برنامه های 
مهم حوزه صنایع دســتی کشور را در 
سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲ برای اعضا تشریح 
کرد.    در این نشست دو  پیشنهاد معاون 
صنایع دستی کشور شــامل برگزاری 
ســی و نهمین مجمع عمومی شورای 
جهانی صنایع دستی در ماه می ۲۰۲۳/

اردیبهشــت ۱۴۰۲ در شــهر شیراز به 
عنوان شــهر جهانی صنایع دســتی و 
برگزاری جشــنواره فجر صنایع دستی 
و هنرهای ســنتی سال ۱۴۰۱ در تهران 
بــا حضــور نمایندگان کشــورهای 
عضو شــورای جهانی صنایع دستی به 
صورت بین المللی مطرح و با اکثریت 
آراء مصوب شد.معاون صنایع دستی و 
هنرهای سنتی وزارت میراث فرهنگی 
در گزارشــی از برنامه ریزی به منظور 
استفاده از فضای جام جهانی فوتبال در 
کشــور قطر خبر داد و اظهار داشت: در 
حاشیه این رویداد بزرگ ورزشی شاهد 

برگزاری نمایشــگاه ها، جشنواره ها و 
برنامه های متنوعی به منظور نمایش و 

عرضه صنایع دستی ایران خواهیم بود.
همچنین مقرر شــد برنامه های 
مربوط به معرفی صنایع دستی ایران در 
حاشیه جام جهانی قطر به صورت پیش 
رویدادها، نمایشگاه ها، جشنواره ها و... 
برای اعضای شــرکت کننده در جلسه 
ارســال شود. در نشست حضوری این 
رویداد، نمایندگانی از کشورهای تایلند، 
کویت، مالزی، ازبکستان، قرقیزستان، 
فلسطین، استرالیا، چین و اندونزی نیز 

حضور داشتند.

گــروه گردشــگری - معاون 
گردشــگری از تسهیل شــرایط ورود 
گردشــگران خارجی به ایران و حذف 
یکــی از دو گواهی کرونا طبق آخرین 

مصوبه ستاد ملی کرونا خبر داد. 
علی اصغر شالبافیان با بیان این که 
پیش از این شــرط ورود گردشــگران 
خارجی و اتباع ایرانی از خارج کشور، 
داشــتن هر دو گواهی واکسیناســیون 
و نتیجه منفی تســت کرونا بود، گفت: 
پس از پیگیری های مستمر به عمل آمده 
از ســوی وزارتخانه به منظور تسهیل 
شرایط ورود گردشگران خارجی، ستاد 
ملی کرونا شــرط وارد شدن به ایران را 
گواهی دو نوبت واکسیناســیون و »یا« 
 )PCR( ارائه نتیجه منفی تست کرونا

اعالم کرد.

او ادامــه داد: بــا تالش هــا و 
پیگیری های صورت گرفته از ســوی 
وزارت گردشــگری،   میراث فرهنگی 
و صنایــع دســتی، مصوبــه یکصد و 
شانزدهمین جلسه ستاد ملی مدیریت 
کرونا به منظور تســهیل ورود و خروج 
مســافران از مرزهای هوایی، زمینی و 
دریایــی برای اتباع خارجی که در زمره 
کشــورهای ویژه و پرخطــر اعالمی 
وزارت بهداشــت، درمــان و آموزش 
پزشکی قرار ندارند و برای اتباع ایران، 
دارا بودن یکی از دو شــرط گواهی دو 
نوبت واکسیناسیون که حداقل دو هفته 
از تاریخ نوبت دوم آن گذشته باشد و یا 
 ،)PCR( ارائه نتیجه منفی تست کرونا
به تایید رییس جمهور رســیده و برای 
پیگیری، نظارت و اجرا به دستگاه های 

اجرایی مربوطه ابالغ شــده است.  بنا 
بر تبصره نخســت ابالغ شده، وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی با 
استقرار کارکنان برای مراقبت های ویژه 
مرزی در صورت مشاهده عالئم بیماری 
 PCR در مسافران نسبت به انجام تست
اقدام خواهند کرد و هزینه انجام تست 
را از فرد مشــکوک به بیماری دریافت 
می کنند. معاون گردشــگری وزارت 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دســتی گفت: همچنین طبق تبصره دو 
مصوبه اخیر ســتاد ملی کرونا، وزارت 
امــور خارجه با همکاری وزارت راه و 
شهرســازی و وزارت میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دستی نسبت به 
اطالع رسانی به متقاضیان سفر به کشور 
قبــل از اخذ بلیت برابر دســتورالعمل 

حضور گردشگران خارجی در کشور 
متأثر از بیماری کرونا اقدام خواهند کرد.
ســتاد کرونا در اواخر اســفندماه 
۱۴۰۰ ورود بــه ایران را به ارائه یکی از 
دو گواهی واکسن و یا تست منفی منوط 
کرده بــود که در نیمه های فروردین ماه 
۱۴۰۱ با تجدید نظر روی این شــرایط، 
مصوبــه ای دیگری را صــادر کرد که 
براســاس آن مســافران برای ورود به 
ایران باید عالوه بر کارت واکسیناسیون 
 PCR کامل کرونا، گواهی منفی تست
را هم ارائــه می کردند که این موضوع 
عالوه بر سرگردانی مســافران، باعث 
اعتراض هایی نســبت به سیاست های 
ناپیدار در ورود به کشــور شده بود که 
اینک ســتاد کرونا با صدور مصوبه ای 
جدید آن مقررات را اصالح کرده است.

ایکوموس  گروه گردشگری - 
ایران در بیانیه امســال خود این سوال 
را مطرح کرده که چــرا باید در حوزه 
فرهنگ همچنان پیرو سیاســت های 
دیگران و بزرگ ترین افتخارمان جذب 
توریست بیشتر و ثبت جهانی آثار باشد.
در بیانیــه موسســه فرهنگــی 
ایکوموس ایران به مناســبت بیستمین 
سال تأسیس آمده است: میراث فرهنگی 
ایران زمین از چنــان غنایی برخوردار 
اســت که درک درســت از عظمت، 
توانایی ها، و نقش و جایگاه آن موجب 
احیــای مجدد ارزش هــای اجتماعی 
و دســت یابی به جامعه ای سرشــار از 
نیکی و نشاط خواهد شد. قابلیت های 
گوناگون مواریــث فرهنگی راه های 
متعدد و متنوعی را برای بهره برداری از 
آن گشــوده است. از این گنج بی بدیل 
می تــوان در زمینه های خودشناســی 
ملت ها و بقا و رقاء ملی استفاده کرد، یا 
آن را برای اهداف دیگری نظیر گردش 
مالی بیشــتر در جامعه و ایجاد شغل و 
درآمد تلقی کرد. بر حسب آنکه جامعه 
فرهنگ یا اقتصــاد را محرک اصلی و 
عنصر تعیین کننــده نهایی تلقی کند، 
کیفیــت رجوع و بهره بــرداری از آثار 

گذشتگان نیز متفاوت خواهد بود.
با توجه به وجــود ظرفیت های 
اقتصادی زودرس در مواریث گذشته، 
تمایل به بهره برداری از آن خصوصاً در 
شرایط دشوار اقتصادی افزایش می یابد. 
دولت ها عموماً بــرای رفع تنگناهای 
زودگذر خود بــا نگاهی کوتاه مدت، 
کمتر به آورده های این گنجینه عظیم، 
که حتی می تواند نقش مؤثری در رفع 
همان مشکالت جاری نیز داشته باشد، 
توجــه می کننــد، در حقیقت به جای 

درمان به پانسمان زخم ها می پردازند.
در اینجاســت که وظیفه نخبگان 
و فرهیختــگان رخ می نماید تا با تبیین 
جایگاه و نقش بی بدیل میراث فرهنگی، 
جامعه را از تبدیل شــدن به عنصری 
بی ریشه و سقوط در بهره برداری های 
روزمره نجات دهند. لکن تحقق این امر 
به سهولت امکان پذیر نیست. واقعیت 
گواه آن اســت که نه تنها مدیران، بلکه 
متأسفانه آحاد مردم نیز گاه راه حل های 
عاجِل پانســمان را بر راه بلند درمان یا 
خودشناســی و تکیه بر دستاوردهای 

فرهنگی-تاریخی ترجیح می دهند.
از این رو است که مدام شاهد آنیم 
که جامعه در توجه به ریشه های خود، 
مغفول؛ قوانین در ترسیم جایگاه واقعی 
میراث، ناتوان؛ تشــکیالِت مســئول، 
چندپاره و غیرمنســجم؛ خودنمایی و 
گردش و تفریح جانشــین پژوهش و 

معرفی ارزش هــا؛ اعتبارات الزم برای 
فعالیت ها، ناکافی؛ صیانت و حفاظت 
از میــراث مادی و معنــوی، کم فروغ؛ 
مجــازات متجاوزیــن بــه مواریث 
فرهنگی، کم رنگ؛ رسانه ها و موزه ها 
از عرضه تأثیرگذار آثار خود، نامطمئن؛ 
آحــاد جامعه از داشــته های گران قدر 
خود، کم اطالع؛ و در یک کالم، کشتی 
میــراث فرهنگی کشــوری که به حق 
داعیه دار پیشینه فرهنگی عظیم است، 

گرفتار طوفانی حائل است.
البته باید توجه داشت که وضعیت 
امروز ما حاصل بیش از یک قرن از خود 
بیگانگی و تالش در تّشبه به غیر است. 
وقتی حکم بر آن شــد که عمده ترین 
مظاهر فرهنگی، یعنی زبان و معماری، 
و سایر سنت های دیریِن خود را به امید 
توسعه زودرس ترک کنیم، دیگر نیازی 
به مواریث فرهنگی، جز برای نمایش 
و تفاخر به گذشــته، باقی نماند. شاید 
اگر تنها به گفته سردمداران فرهنگ این 
سرزمین توجه می شد، هرگز شرایطی 

چنین بر جامعه ما حاکم نمی شد.
از یــک ســو ندای »نه شــرقی، 
نه غربــی« همواره ما را بــه رجوع به 
ریشــه های خود دعوت نموده است، 
و از سوی دیگر اکنون خصومت همه 
جانبه قدرت ها ضرورت اتکا به درون را 
دوچندان نموده، ظرفیت بالقوه فراوانی 
برای اصالح رویکرد به میراث فرهنگی 
فراهم شده است. باید با استفاده از این 
فرصت، چنان جریان عظیم و عمیقی در 
جامعه ایجاد کرد که برای همیشه راه را 
بر برخوردهای سلیقه ای در دوران های 
کوتاه مدیریتی ببندد و ارتباطی مستقیم 
بین مردم و ذخایر فرهنگی شان ایجاد 
کند تا از این پس آحاد مردم با شناخت 
و عشقی که نسبت به مواریث فرهنگی 
خود یافته اند راه هر نوع کج روی در این 

زمینه را مسدود کنند.
چرا باید اصلی ترین جهت گیری 
در حوزه هــای مادی کشــور ما نظیر 
صنایــع، معادن، پزشــکی، فن آوری، 
کشاورزی و … ارجاع به ظرفیت های 
داخلی و مردمی کشور کند، اما در حوزه 
فرهنگ همچنان پیرو سیاســت های 
دیگــران، و بزرگ تریــن افتخارمان 
جذب توریســت بیشتر و ثبت جهانی 

آثار باشد؟
بُروز روزافزون مشکالت مادی 
و معنوی در جامعه گواه آن اســت که 
راه زیســتن در این سرزمین و شناخت 
ارزش هــای خود را از یــاد برده ایم و 
برای برون رفت از این وضعیت راهی 
جز توجه بــه درون و برخورداری از 
چشمه های جوشــان مادی و معنوی 

کشــور باقی نمانده است. الزم است تا 
فرهیختگان ملت که عمر گرانبار خود 
را در راه عشق به میراث فرهنگی ایران 
صرف نموده اند، با غنیمت شــمردن 
فرصت، راه را برای بازیابی ریشــه ها و 
تمّسک به فرهنگ گران قدر ایران زمین 

هموار کنند.
بایــد اذعان کرد که اگر در پاره ای 
کشــورها توجه به میراث فرهنگی در 
حــّدی قابل قبول صــورت پذیرفته، 
آگاهی عموم پشتوانه اصلی در کسب 

این موقعیت بوده است. 
کاماًل روشــن است که اگر مردم 
یک جامعه نسبت به آثار خود حساس 
و با نقش حیاتی آن در سالمت مادی و 
معنوی جامعه آشنا باشند؛ تمامی ارکان 
جامعه، اعم از قــوه مقننه برای تنظیم 
قوانین، تصویب تشــکیالت مربوطه، 
اختصاص اعتبــارات الزم، و نظارت 
بر حســن اجرای آن؛ قــوه مجریه در 
تدویــن برنامه ها بر مــدار ارزش های 
خودی، انتخاب مدیران، تنظیم گردش 
فعالیت ها؛ و قوۀ قضائیه در فراهم نمودن 
زمینه برای برخورداری آحاد جامعه از 
مواهِب توجه بــه ارزش های فرهنگ 
خودی، پیشــگیری از هرنوع ترویج 

اقدامــات ضدفرهنگــی و مجازات 
متجاوزین به میراث فرهنگی کشــور، 

وارد عمل خواهند شد.
امروز با وجود صدها تشکیالت 
مردم نهاد و گسترش رسانه های جمعی، 
هــر اقدام مدیران جامعــه زیر ذره بین 
فضای مجازی و مردم است. اگر مردم 
نســبت به امری از خود حساســیت 
نشــان دهند ممکن نیست که مدیران 

بتواننــد با بی توجهــی از آن بگذرند. 
لذا به نظر می رســد آگاه سازی مردم از 
ارزش داشــته های فرهنگی گران قدر 
خویــش، راه حل نهایی و قطعی برای 
برون رفت از شــرایط ناگوار حاکم بر 
میراث فرهنگی اســت، گرچه شاید 

طوالنی به نظر آید. برخوردهای مقطعی 
و موضعی نه تنها رافع مشکالت جاری 
نیســت، بلکه موجب به تعویق افتادن 
و پیچیده تر شــدن شرایط خواهد شد. 
مردم اگر آورده های تاریخی سرزمین 
خویش را بشناسند قدر آن را خواهند 
دانســت و انتظام الزم برای رویکردی 
صحیح در همه زمینه ها را نسبت به آن 

فراهم خواهند کرد.

بر این اســاس مؤسسه فرهنگی 
ایکوموس ایران با درک شرایط حاضر 
و با »انگیزه ارتقای سطح دانش و بینش 
عمومی و اعتالی فرهنگ و هنر کشور 
و ترویج و اشــاعۀ فرهنگ و هنر اصیل 
ایرانی و اســالمی« که در اساسنامه آن 

درج است، تصمیم دارد تا با رویکردی 
نوین حتی االمکان همه مردم در تمامی 
ســطوح را مخاطب خود قــرار داده و 
به ارتقای آگاهی ایشــان از کم و کیف 
داشــته های ارزشــمند فرهنگی خود 
و برافروختــن آتش عشــق به میراث 

فرهنگی در دل هر ایرانی بپردازد.
برای تحقق ایــن امر ابتدا باید به 

چند سوال اصلی پاسخ داد.

آنچه باید عرضه شود چیست؟
چه کسانی مسئولیت این عرضه را 

بر عهده دارند؟
از چه راه هایــی باید این عرضه 

صورت پذیرد؟
مخاطبان این عرضه چه کســانی 

هستند؟
پاسخ به این سواالت، به روزرسانی 
و فراهم کــردن زمینه های تحقق آن، 
وظیفــه اصلــی و تاریخی مؤسســه 
فرهنگی ایکوموس ایران اســت. باید 
توجه داشت که نمایندگی ایکوموس 
در هر کشور وظایف خود را با در نظر 
داشتن شرایط حاکم بر آن کشور تنظیم 

می کند.
در پاسخ به ســوال اول می توان 
گفت؛ ایران دارای یکی از گران قدرترین 
مواریــث فرهنگی در جهان اســت، 
هم اکنــون نام و مشــخصات هزاران 
محوطه شهر و روستای تاریخی، بناها 
و بافت های ارزشــمند، آداب و سنن 
و مناســک و آئین های ماندگار، متون 
ذی قیمت، صنایع و هنرهای بی بدیل، 
فنــون کهن، و نظایر آن نــزد اهل فن 
وجود دارد که عموم مردم از آن اطالعی 

ندارند.
هریــک از ایــن آثــار دارای 
ارزش های ممتازی اســت که به نحو 
شایسته در اختیار عموم قرار نگرفته و 
اشتیاقی درخور را نیز برنینگیخته است. 
این گســتره کمی و کیفی عظیم باید از 
انحصار متخصصین بیــرون آمده، در 

اختیار آحاد جامعه قرار گیرد.
در پاسخ به ســوال دوم می توان 
گفت؛ در وهله اول این دانشــمندان و 
متخصصین و دســتگاه های ذی ربط 
هســتند که این اطالعات را در اختیار 

دارند. 
عالوه بــر آن کتاب ها، فیلم ها، و 
آرشیوهای گوناگونی سرشار از مطالب 
مربوط به میراث فرهنگی اســت. ابتدا 
مؤسسه ایکوموس از دست اندرکاران 
خواهد خواســت که داشته های خود 

را برای ارائه عمومی آماده سازی کنند.
سپس با کمک دانشجویان و افراد 
عالقه مند و انجمن های مردم نهاد به نشر 
این مباحث اقدام می کند. بی شک این 
حرکت اشتیاق عمومی را برانگیخته، 
و چــون بهمنی عظیم راه همه گیری را 
خواهد پیمود و افــرادی در دورترین 
نقاط کشــور به ایــن جریان فرهنگی 

خواهند پیوست.
در پاسخ به سوال سوم باید گفت؛ 
راه هــای معرفی و اشــاعه ارزش های 
میراث فرهنگــی به انــدازه خود آن 
متنوع اســت. برگزاری نشست های 
علمــی و فرهنگــی، چــاپ کتاب و 
درج مقــاالت در مطبوعات، حضور 
در برنامه هــای رادیویی و تلویزیونی، 
تنظیم سفرهای علمی فرهنگی، کمک 
بــه ایجاد و بهره مندی از تشــکل های 
عالقه مند، تبادل دانش و تجربه در این 

زمینه در سطح بین المللی، بهره گیری از 
ظرفیت های گسترده و گوناگون فضای 
مجازی، برگزاری مسابقات، مذاکره و 
مکاتبه با مسئولین، مشارکت در مراسم 
و آئین ها، برگزاری کارگاه ها، راهنمایی 
تولید کننــدگان فرهنگی و صنعتی به 
بهره گیــری از ذوق ایرانــی، کمک به 
احیای میراث ملموس و غیرملموس، و 
… مسیرهای دسترس و قابل حصولی 
اســت که هرکس بر اســاس توانایی 
خویش و با توجه به موضوع و مخاطب 

برمی گزیند.
در پاســخ به ســوال چهارم باید 
گفت؛ تقسیم بندی گروه های مخاطب 
و برقــراری ارتباط مناســب با هریک 
در موفقیــت ایــن راه نقشــی تعیین 
کننده دارد. معیارهای گوناگونی برای 
این تقســیم بندی وجود دارد که توجه 
به همه آنها ضروری اســت. عواملی 
نظیر؛ سن، تحصیالت، محل زندگی، 
میزان برخورداری، جنسیت، و قومیت 
در کیفیت برقــراری ارتباط و جذب 
مخاطب مؤثر است. لذا باید با مطالعه ای 
کامل، اینکه چه مطلبی، با چه رسانه ای، 
در اختیار چه کسی قرار گیرد، به دقت 

بررسی و برنامه ریزی گردد.
برای تحقق ایــن آرزوی بزرگ 
همه کسانی که خود را عاشق فرهنگ 
ایران زمین می داننــد و حاضرند برای 
اعتالی آن کوشــش نمایند سهمی در 

این حرکت دارا هستند. 
بدون شــک اعضای مؤسســه 
فرهنگی ایکوموس ایــران می توانند 
پرچمــدار این حرکت بوده، و ســایر 
عالقه منــدان را کــه در حقیقت و به 
صورت بالقوه عضو این مؤسسه هستند 
در تنظیم برنامه آن همراهی نمایند. البته 
ضروری اســت تا تهیه برنامه جامع، 
اقدامات مقدماتی را برای فراهم نمودن 
زمینه و درک شــرایط اجتماعی حاکم 
آغاز نمود تا بســتر واقعیات، تصحیح 

مسیر انتخاب شده را ممکن کند.
کاماًل واضح است که اجرای این 
مهم نیازمند گســتره وسیعی از نیروی 
انســانی عالقه مند و فــداکار در قالب 
فعالیت هــای مردمی اســت. در این 
راســتا مؤسســه تالش می کند از یک 
سو شــرایط عضویت عالقه مندان را 
هرچه ساده تر نماید و از سوی دیگر با 
استعالم زمینه های فعالیت مورد عالقه 
ایشان، شرایط را برای تأمین این نیروی 
انســانی و حضور فعال ایشان فراهم 
آورد. بدین ترتیب در ابتدا از هر عضو 
سوال خواهد شد که زمینه مورد عالقه 
خود را برای کمک به تحقق این هدف 

انتخاب نماید.

ایکوموس ایران در بیانیه امسال خود این سوال را مطرح کرده که چرا باید در حوزه فرهنگ همچنان پیرو سیاست های دیگران و بزرگ ترین
 افتخارمان جذب توریست بیشتر و ثبت جهانی آثار باشد.

بیانیه موسسه فرهنگی ایکوموس؛

چرا همچنان دنبال جذب گردشگر هستیم

کامــًا واضح اســت که اجرای این مهم نیازمند گســتره وســیعی از نیروی انســانی 
عاقه منــد و فداکار در قالب فعالیت های مردمی اســت. در این راســتا مؤسســه تاش 
می کند از یک ســو شــرایط عضویت عاقه مندان را هرچه ساده تر نماید و از سوی دیگر 
با اســتعام زمینه های فعالیت مورد عاقه ایشــان، شــرایط را برای تأمین این نیروی 
انســانی و حضور فعال ایشــان فراهم آورد. بدین ترتیب در ابتدا از هر عضو ســوال 
خواهد شــد که زمینــه مورد عاقه خود را برای کمک به تحقــق این هدف انتخاب نماید.
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