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پیشنهاد تشکیل بسته عملیاتی هدفمند 
برای توسعه گردشگری ایران و هند

گروه گردشــگری- معاون گردشــگری وزارت میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دستی گفت: تعمیق شــناخت روابط ایران و هند بر 
اساس توســعه تعامالت گردشگری با پیشنهاد تشــکیل »بسته عملیاتی 
هدفمند شــامل اقدامات اجرایی بخش دولتی و خصوصی« در دســتور 

کار قرار دارد.
علی اصغر شــالبافیان در دیدار ایرج الهی ســفیر ایران در هندوستان، 
موضوع تعمیق شــناخت دو کشور بر اساس توسعه تعامالت گردشگری 
را با توجه به ریشه ها و اشتراکات فرهنگی و تاریخی دو کشور با پیشنهاد 
تشکیل بســته عملیاتی هدفمند متشکل از اقدامات اجرایی بخش دولتی 
و خصوصی و گســترش تعامالت گردشــگری را در دستورکار قرار داد 
تا بر مبنای آن عالوه بر شــناخت بخش خصوصی، فرصت های مســتعد 

شکوفایی احصا شود.
برگزاری رویدادهای مشترک، حضور در نمایشگاه های گردشگری دو 
کشور، فعال کردن بخش خصوصی، به روزرسانی اسناد همکاری های دوسویه 
 و نیز برگزاری نشست های B۲B به عنوان ارکان بسته عملیاتی پیشنهادی مطرح 

شدند.
آگاهی و شناخت بیشتر از فعاالن گردشگری هندوستان نیز به عنوان 
یکی از الزامات نفوذ در بازار گردشــگری هند بیان شد تا بر این اساس به 
کارگیری ظرفیت های ســفارت ایران در دهلی و سرکنسولگری ها زمینه 
معرفی بخش خصوصی فعال، افراد معروف، تاثیرگذار و اینفلوئنســرها را 

از این کشور فراهم شود.
با توجه به اینکه تا پیش از بحران کرونا کشــور هندوســتان با بیش از 
یک میلیارد جمعیت، ۷ میلیون گردشــگر خروجی و ۱۷ میلیون گردشگر 
ورودی، جزو ۲۵ کشــور برتر صنعت گردشــگری دنیا بوده است، از این 
رو جذابیت های متعددی برای بســیاری از کشورهای گردشگرپذیر دنیا 

به همراه دارد. 
این کشور که ۱۴درصد آن را  جمعیت مسلمان تشکیل می دهند دارای 
ســه ایالت فدرالی شامل حیدرآباد، بمبئی و دهلی است که مسلمانان غالبًا 

در حیدرآباد ساکن هستند.

گروه گردشــگری- شــورای 
جهانی ســفر و گردشگری ۲۰ کشور 
نخســت دنیا از نظــر بزرگی صنعت 
گردشــگری خود در ســال ۲۰۲۱ را 

معرفی کرده است.
این شــورا میزان کمک صنعت 
گردشگری کشــورهای دنیا به تولید 
ناخالص داخلی آن ها طی سال ۲۰۲۱ را 

بررسی کرده و ایران را باالتر از سوئیس 
در رتبه نوزدهم قرار داده است.

این گزارش میزان کمک صنعت 
گردشــگری ایران بــه تولید ناخالص 

داخلی طی سال ۲۰۲۱ را ۴۸.۱ میلیارد 
دالر برآورد کرده است که بیشتر از همه 

کشــورهای دنیا منهای ۱۸ کشور بوده 
است.

آمریــکا با صنعت گردشــگری 
۱۲۷۱ میلیارد دالری در رتبه نخســت 

این فهرســت و چین بــا ۸۱۴ میلیارد 
دالر و آلمــان با ۲۵۱ میلیــارد دالر به 

ترتیب در رتبه های دوم و ســوم از این 
نظر قرار گرفته اند. کشــورهای ژاپن، 

ایتالیا، هند، فرانسه، مکزیک، انگلیس، 
اســپانیا، برزیل، کانادا، استرالیا، هلند، 

روسیه، ترکیه، عربستان، و کره جنوبی 
نیــز رتبه های چهارم تــا هجدهم را به 
خود اختصاص داده اند. ارزش صنعت 
گردشگری کره جنوبی که یک پله باالتر 
از ایران قرار گرفته اســت ۴۸.۸ میلیارد 

دالر برآورد شده است.
ســوئیس با صنعت گردشگری 
۴۴.۵ میلیارد دالری یک پله پایین تر از 
ایــران و در رتبــه ۲۰ جهان قرار گرفته 
اســت. ایران بر اســاس آمار سال های 
۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ جزو فهرست ۲۰ کشور 
نخست دنیا از نظر صنعت گردشگری 
قرار نگرفته بود. بدین ترتیب در ســال 
۲۰۲۱ با تغییــر دولت در ایران و روی 
کار آمــدن دولت رئیســی، ایران جزو 
۲۰ کشــور برتر جهان از لحاظ بزرگی 

صنعت گردشگری قرار گرفت.
شورای جهانی سفر و گردشگری 
در بخــش دیگری از گــزارش خود 
میزان هزینه کرد گردشــگران داخلی 
در هر کشــور را بررســی کرده و ایران 

را از ایــن نظر در رتبــه ۱۶ جهان قرار 
داده است. بر اســاس برآورد این نهاد 
بین المللی، گردشگران ایرانی در سال 
۲۰۲۱ بالــغ بر ۳۳.۳ میلیــارد دالر در 
کشــور خود هزینه کرده اند که این رقم 
بیشــتر از همه کشــورهای دنیا به جز 
۱۵ کشــور آمریکا، چین، آلمان، هند، 
ژاپن، مکزیک، انگلیس، ایتالیا، فرانسه، 
برزیل، کانادا، هلند، اســپانیا، استرالیا و 
روســیه بوده اســت. میزان هزینه کرد 
گردشــگران آمریکایی در کشورشان 
در سال ۲۰۲۱ بالغ بر ۷۳۱ میلیارد دالر 
بوده است. هزینه کرد گردشگران چینی 
در کشورشــان طی این ســال نیز ۴۵۸ 
میلیــارد دالر و این رقم برای آلمانی ها 

۲۱۲ میلیارد دالر بوده است.
ایران در ســال ۲۰۱۹ در رتبه ۱۷ 
جهــان از نظر هزینه کرد گردشــگران 
داخلی قرار گرفته بود که بدین ترتیب 
در ســال ۲۰۲۱ یک پلــه در رده بندی 

جهانی صعود داشته است.

گروه گردشگری- سازۀ پهلوی 
در ســبزه میدان قزوین که بخشی از آن 
تخریب شــده، پس از گذشت حدود 
پنج ماه نیمه خراب رها شــده و هنوز 
مشــخص نیســت چه سرنوشتی در 

انتظار آن است.
اردیبهشــت ماه ۱۴۰۱ویدیوئی 
از تخریب بخشــی از یک سازه متعلق 
به دوره پهلوی در ســبزه میدان قزوین 
منتشر شد که پس از اعتراض و واکنش 
مردم و فعالن میراث فرهنگی عملیات 

تخریب آن متوقف شد. 
 با این حال، ســازمان نوســازی 
و بهســازی شــهر قزوین که دستور 

این تخریــب را داده بود، این ســازه 
را فاقد ارزشــی تاریخی دانســت و 
اداره میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دســتی قزوین نیز اعالم کرد که 
این ســازه بتنی اثر ملی نیست.  سعید 
زارع پور ـ  کنشگر میراث فرهنگیـ  که 
نخستین بار ویدیو تخریب این سازه را 
در فضای مجازی منتشــر کرده بود، اما 
درباره قدمت این ســازه به ایسنا گفته 
بــود: این المان متعلق به دوران پهلوی 
بــوده و در همان دوران مشــابه آن در 
شهرهای دیگر نیز ساخته شده است. 
این سازه ســیمانی است، اما منطبق با 
معماری آن دوران ساخته شده است و 

هویت تاریخی سبزه میدان شهر قزوین 
محسوب می شود. 

این سازه درحالی که پایه پلکانی 
آن تخریب شــده بودند، ماه هاست به 
همان شــکل رها شده و حصاری هم 
که دور آن کشیده بود، فروریخته است 
و تصویر زشتی را در سبزه میدان شهر 
ایجاد کرده است. پس از گذشت حدود 
پنج ماه نیز از عملیات تخریب این سازه، 
هنوز مشخص نیست سرنوشت آن چه 

می شود؟
ســعیدزارع پور دربــاره آخرین 
وضعیت ساز بتنی سبزه میدان قزوین، 
گفت: تخریب این سازه در مرحله اول 

و تخریب پایــه آن با همکاری نیروی 
انتظامی متوقف شــد و با اعتراضات 
کنشگران ادامه تخریب رها شد. مدتی 
هم شهرداری دور این سازه را محصور 
کرده بود که مشخص نشود چه اتفاقی 
افتاده است. حاال چند روزی است که 
آن حصار ُخرد شــده اما برداشته نشده 
اســت و بــا همان وضعیــت در دید 
همــگان قرار گرفته اســت. نمی دانم 
برنامه جدیدی برای تخریب کامل این 
سازه دارند یا خیر؟ اما آن چه مشخص 
است این اســت که هیچ اقدامی مبنی 
بر مطالبه مردم برای بازسازی این سازه 

انجام ندادند.

گروه گردشــگری- بــه دنبال 
انتشــار تصاویر و خبــر پارگی یکی 
از تابلوهای نقاشــی کمال الملک که 
در کاخ گلســتان نگهداری می شود، 
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دســتی اعالم کرد که این تابلو 
مورد بررســی فنی و آسیب شناســی 

دقیق قرار می گیرد.
در متــن ایــن اطالعیــه که از 
ســوی روابط عمومی وزارت میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
منتشــر شده، آمده اســت: »با دعوت 
از گروهی متشــکل از کارشناســان 
متخصــص حوزه مرمــت تابلوهای 

نقاشی، قرار است تابلو مورد بررسی 
فنی و آسیب شناسی دقیق قرار گیرد. 
این درحالی اســت که تابلوی مذکور 
در گذشته نیز چندین بار مرمت شده 

است.
ضمن ســپاس همیشگی بابت 
حساســیت اصحاب رســانه برای 
حراســت از گنجینه های ملی، پایش 
ســالمت آثار مــوزه ای در دســتور 
وزارت  موزه هــای  اداره کل  کار 
میراث فرهنگــی قــرار دارد و هیأتی 
کارشناســی به این منظور مأموریت 
بازدیــد از مخــازن و تاالرهای کاخ 
موزه هــا را به عهده دارند.امســال نیز 

اعتبــار الزم برای مرمــت اضطراری 
تعدادی از تابلوهای نقاشــی موجود 
در تاالرها و مخــازن کاخ موزه ها در 
نظر گرفته شــده که این مهم به انجام 

می رسد.«
نقاشــی آسیب دیده که به تازگی 
تصاویری از پارگی آن از ســوی یک 
فعال گردشــگری در فضای مجازی 
منتشــر شــد، تابلوی »گربه و قفس 
قناری« اثر محمد غفاری، معروف به 
کمال الملک اســت که در سال ۱۳۰۸ 
هجری قمــری در ابعــاد ۶۱ در ۴۷ 
ســانتی متر، با رنگ روغــن روی بوم 
اجرا شــد و هم اکنون در کاخ گلستان 

تهران نگهداری می شود.
آرش مودی، فعال گردشگری که 
نخستین بار تصاویری از وجود پارگی 
در این تابلو را منتشــر کرده، گفته بود: 
مسؤوالن حاضر در سالنی که این تابلو 
در آن به نمایش گذاشته شده از وجود 
ایــن پارگی ابــراز بی اطالعی کرده و 
حتی این احتمال را دادند که »شــاید 
هنگام میخ زدن به دیوار توســط میخ 
پاره شده است«! برخی بازدیدکنندگاِن 
کاخ گلستان نیز تصاویر قدیمی تری 
را از این تابلو منتشر کرده اند که نشان 
می دهــد این پارگــی از مدت ها قبل 
وجود داشته و تابلو مرمت نشده است.

شورای جهانی سفر و گردشگری ارزش صنعت گردشگری ایران در سال گذشته میالدی را ۴۸.۱ میلیارد دالر 
برآورد کرد و ایران را در رتبه ۱۹ جهان از این نظر قرار داد.

با اعالم شورای جهانی سفر و گردشگری معرفی شد:

 کسب رتبه ۱۹ صنعت گردشگری 
ایران در دنیا

ایران در سال ۲۰۱۹ در رتبه ۱۷ جهان از نظر هزینه کرد گردشگران داخلی قرار گرفته 
بود که بدین ترتیب در سال ۲۰۲۱ یک پله در رده بندی جهانی صعود داشته است.

تهیهدستورالعملاجراییپارکهایطبیعتگردیواکوکمپها

ایمانیپوررئیسسازمانفرهنگوارتباطاتاسالمیمطرحکرد؛

لغوروادید۱۴روزهبینایرانوقزاقستان

گــروه گردشــگری-  تهیه 
دســتورالعمل اجرایــی پارک های 
طبیعت گردی و اکوکمپ ها به عنوان 
یکی از تأسیسات گردشگری کشور 
در قالــب مصوبــات میز تخصصی 
اکوتوریســم در دستور کار معاونت 

گردشگری قرار گرفت.
نظر به اینکه کمیته ها و میزهای 
تخصصی گردشگری با هدف توسعه 
گردشــگری موضوعــی و افزایش 
توجــه به رویکردها، گرایشــات و 
جنبه هــای تخصصی گردشــگری 
و بــه اســتناد بند ۹ ســند راهبردی 
توسعه گردشگری، به منظور تحول 
و افزایش مشارکت تمام ذینفعان در 
مسائل مربوط به صنعت گردشگری 
ایران برگــزار می شــود، در همین 
راستا و با عنایت به ظرفیت ایران در 
حوزه طبیعت گردی و همچنین نقش 
پایداری فعالیت های اکوتوریســتی، 
نخستین جلســه میز اکوتوریسم با 
حضور نمایندگانی از انجمن صنفی 
دفاتر خدمات مســافرتی، راهنمایان 

گردشگری، دانشگاه، متخصصین و 
دستگاه های عضو کمیته ملی طبیعت 

گردی برگزار شد.
در این نشست اهم موضوعات 
مربوط به اکوتوریســم مطرح شــد 
کــه یکــی از مهم ترین آنهــا نهایی 
شدن چارچوب های اجرایی متعلق 
بــه پارک هــای طبیعت گــردی و 
اکوکمپ ها اســت که در قالب تهیه 
دســتورالعمل اجرایی و نهایی شدن 

پیش نویس مربوطه در دســتور کار 
قرار گرفت.

همچنین در این نشست اهمیت 
موضوعات مربوط یه گردشــگری 
کشاورزی، نقش بخش خصوصی در 
تدوین آئین نامه ها و دستورالعمل ها، 
شناسایی ذینفعان و جلب مشارکت 
آنها، رسیدگی به وضعیت سافاری و 
مباحث آفرودها، به رسمیت شناخته 
شــدن خروجی و دستاورد جلسات 

میز اکوتوریسم، نقش میراث جهانی 
در توسعه طبیعت گردی و نیز حفظ 
اصالــت بومی مقصدهــای طبیعی 
در کنار بررســی ضــرورت احیا و 
بازنگری سند ملی اکوتوریسم مورد 

بحث و بررسی قرار گرفت.
عالوه بر موارد ذکر شده مباحثی 
دیگــر از جمله اســتفاده از ظرفیت 
انجمن ملی اکوتوریســم در حوزه 
آموزش، پژوهش، استانداردســازی 
و برندســازی، موضــوع پایداری 
و ارزیابــی شــاخص های پایداری 
در عمــل، اســتفاده از ظرفیت میز 
اکوتوریســم به عنوان بازوی فکری 
و کارشناســی کمیته ملــی طبیعت 
گردی، بررســی الگوهای اجرا شده 
فعلی مرتبط با اکوتوریسم و بررسی 
نقــاط ضعــف و قدرت آنهــا و در 
نهایت آموزش و آگاه رسانی عمومی 
به گردشگران در حوزه طبیعت گردی 
از ســوی اعضای مشــترک بخش 
خصوصی و دولتــی حاضر در این 

نشست مطرح شد.

گروه گردشگری-رئیس سازمان 
فرهنگ و ارتباطات اســالمی گفت: با 
توجه به لغو روادید ۱۴ روزه فی مابین 
ایران و قزاقستان، امیدواریم ملت های 

ما بیشتر همدیگر را بشناسند.
حجت االســالم محمدمهــدی 
ایمانی پــور، رئیس ســازمان فرهنگ 
و ارتباطــات اســالمی کــه در رأس 
هیأتی عالی رتبه به منظور شــرکت در 
هفتمین کنگره رهبران ادیان جهانی و 
ســنتی به قزاقستان سفر کرده است، با 
دائورن آبایف وزیر فرهنگ و ورزش 
جمهوری قزاقســتان دیدار و گفتگو 
کرد. ایمانی پور در ســخنانی، از وزیر 
فرهنگ و ورزش قزاقســتان به منظور 
برگزاری موفقیت آمیز کنگره رهبران 
ادیان جهانی و ســنتی و افتتاح گوشه 
ایران در کتابخانه آکادمی ملی قزاقستان 

قدردانی کرد. رئیس ســازمان فرهنگ 
و ارتباطات اســالمی با اشاره به برنامه 
مبادالت فرهنگی و ضرورت تقویت 
همکاری های فرهگی و هنری بین دو 
کشور، گفت: با توجه به لغو روادید ۱۴ 
روزه فی مابین دو کشــور، امیدواریم 
ملت های ما بیشتر همدیگر را بشناسند 
و روابط فرهنگی خود را تقویت کنند.

وی ادامــه داد: این مهم می تواند 
از طریــق شــرکت در رویداد هــای 
فرهنگی یکدیگر از جمله همایش ها، 
نمایشــگاه های فرهنگــی، هفته های 
فرهنگی، ســاخت فیلم و مســتند در 

خصوص فارابی و ... انجام شود.
حجت االســالم ایمانی پــور در 
پایــان ســخنانش، از وزیر فرهنگ و 
ورزش قزاقســتان برای سفر به ایران 
دعــوت کرد و انجام این ســفر را در 

گســترش ســطح روابط فرهنگی دو 
کشور مؤثر دانست.

اهمیــت راهبــردی روابط 
ایران و قزاقستان

دائــورن آبایف در ایــن دیدار، 
با اشاره به همزیســتی مسالمت آمیز 
پیروان ادیان مختلف در قزاقســتان، 
اظهار داشــت: در کشــور مــا، اقوام 
مختلــف با اعتقــادات دینی متفاوت 
زندگی می کنند. آن هــا نقش بزرگی 
در تقویت وحــدت و برقراری صلح 

و روابط دوستی در این کشور دارند.
وزیر فرهنگ و ورزش جمهوری 
قزاقســتان از افتتــاح مســجد عظیم 
»نورســلطان« در قزاقستان خبر داد و 
گفت: این مســجد نزدیک به یک ماه 
پیش به عنوان بزرگترین مسجد آسیای 
مرکزی در پایتخت قزاقســتان افتتاح 

شــد. دائورن آبایف با ابراز خرسندی 
از ســفر رئیــس ســازمان فرهنگ و 
ارتباطات اســالمی و هیأت ایرانی به 
قزاقستان، خاطرنشان کرد: روابط ایران 
و قزاقســتان در ابعــاد مختلف دارای 
اهمیت اســت و در همین چارچوب 
دیدار هر چه زودتر و سریعتر مقامات 
بلندپایه دو کشــور و انجــام گفتگو 
بیــن آن ها در گســترش ایــن روابط 
مثمرثمر خواهد بــود. در این دیدار، 
حجت االسالم حمید شهریاری دبیرکل 
مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی، 
مجید صمدزاده صابر سفیر جمهوری 
اســالمی ایران در قزاقســتان و زهرا 
رشــیدبیگی رئیس گروه گفت وگوی 
اســالم و مســیحیت ارتدکــس و 
پروتســتان مرکز گفت وگوی ادیان و 

فرهنگ ها حضور داشتند.

سازۀسبزهمیدانقزویندرانتظارچیست؟
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