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گروه گردشگری- حدود چهار 
ماه از برگزاری مراسم افتتاحیه رویداد 
بین المللــی ســاری۲۰۲۲ می گذرد. 
برنامــه ای که پس از چند نوبت تاخیر، 
نهایتا روز ۲۰ اردیبهشت با حضور وزیر 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی، سفرای کشورهای عضو اکو و 
دبیرکل و مدیران این سازمان اقتصادی 
در ســاری آغاز به کار کرد و قرار شــد 
پیرو آن به طور مستمر برنامه های متعدد 
فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در ساری 

و سایر مناطق این استان برگزار شود.
پیشــنهاد میزبانی مرکز مازندران 
به عنوان پایتخت گردشــگری اکو در 
ســال جاری میالدی با عنوان رویداد 
»ساری ۲۰۲۲« اوایل سال ۱۳۹۸ از سوی 
میراث فرهنگی و استانداری مازندران 
به میراث فرهنگی کشور داده شد و روز 
۱۲ مهر ماه ســال ۱۳۹۸ هم به تصویب 
هیات وزیران گردشــگری کشورهای 
عضو اکو در تاجیکســتان رسید. پس 
از فعالیــت اجرایی این رویــداد، آذر 
۱۳۹۸ دبیرخانه ســاری۲۰۲۲ در اداره 
کل میــراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دستی راه افتاد و به مرور گام های 
دیگر برای رســیدن به برنامه ای مدون 
در مســیر تحقق اهداف ایــن رویداد 
بین المللی برداشته شــد تا این که کار 
به برگــزاری مراســم افتتاحیه در ۲۰ 
اردیبهشت امســال و حضور سه روزه 
سفرای کشورهای عضو اکو و مدیران 
این سازمان همکاری های اقتصادی در 
مازندران رســید. اما پس از آن مراسم 
ســه روزه، هیچ کدام از برنامه هایی که 
پیش تر مســئوالن مرتبط با این رویداد 
دربــاره آن مطــرح کــرده بودند دیده 
نشد. البته شهرداری ساری تالش کرد 
تا با زیباســازی خیابان ۱۸ دی و بلوار 
طالقانی به بخشی از تعهداتش در زمینه 
بهسازی زیرساخت های شهر در قالب 
پروژه های مرتبط با ساری۲۰۲۲ عمل 
کند اما در قالب برنامه های اجتماعی و 
اقتصادی و فرهنگی نمی توان موردی را 
نام برد که بیانگر انجام اقدامی عملی به 

مناسبت ساری۲۰۲۲ باشد.

بنرهای تبلیغ مراسم افتتاحیه این 
رویداد نیز هنوز با وجود گذشت چهار 
ماه از این مراسم در برخی نقاط ساری 
نصب هستند و ســایت ساری۲۰۲۲ 
کــه ۱۱ بهمن پارســال در پانزدهمین 
نمایشگاه بین المللی گردشگری تهران 
رونمایی شــده بود از دسترس خارج 

شده است.
جشنواره ها و رویدادهای فرهنگی 
تعریف شده در قالب این رویداد برای 
تابســتان هم اجرا نشدند. ضمن این که 
وعده معاون امور مجلس و استان های 
وزارت میراث فرهنگی مبنی بر این که 
وزیر میــراث فرهنگی بــرای رویداد 
ساری۲۰۲۲ نماینده ویژه معرفی می کند 

نیز محقق نشد.
ساری۲۰۲۲ در چه مرحله ای 

قرار دارد؟
در چنین شــرایطی برای بسیاری 
از افــرادی کــه طی ماه هــای اخیر در 
رسانه ها و فضای مجازی با این رویداد 
بین المللی آشنا شدند این پرسش پیش 
می آید: رویداد ساری۲۰۲۲ که قرار بود 
با اجــرای برنامه های متعدد فرهنگی، 
اجتماعی و اقتصادی دروازه توســعه 
گردشــگری مازندران باشد، اکنون و 
در فاصله حدود چهار ماه تا پایان سال 
۲۰۲۲ میــالدی چه مرحلــه ای را طی 
می کنــد و در چه نقطه ای از برنامه های 

تعریف شده اش قرار دارد؟
بین المللــی  رویــداد  دبیــر 
ســاری۲۰۲۲ که طراح اصلی رویداد 
پایتختی گردشگری کشورهای عضو 
اکو نیز هســت در پاسخ به این پرسش 
می گوید: طی چند ماه اخیر برنامه های 
اجرایی مد نظر برای تحقق اهداف این 
رویداد بین المللی تدوین شده و اخیرا 
نیز در اختیــار وزارت میراث فرهنگی 
قرار گرفت تا پس از تایید این برنامه ها 

اجرای آن ها نیز آغاز شود.
علی ماهفــروزی از تدوین چند 
برنامــه و اقدام اولویت دار برای رویداد 
ســاری۲۰۲۲ طی نیمه دوم سال ۱۴۰۲ 
خبــر می دهد و می افزایــد: بر خالف 
باور بســیاری از افراد که معتقدند سال 

۲۰۲۲ پایان این رویداد بین المللی برای 
مازندران است، همواره تاکید کرده ایم 
پایان سال ۲۰۲۲ باید آغاز برنامه محور 
شدن گردشگری با رویکرد بین المللی 
در مازندران باشــد. بر همین اساس نیز 
برنامه های هماهنگ کننــده برای این 
رویداد تا پایان سال ۱۴۰۲ ادامه خواهد 
داشت و در ســال آینده نیز باید شاهد 
پیامدهای مثبــت این اقدامات تعریف 

شده برای رویداد باشیم.
نشســت های  سلســله 

بین المللی در نیمه دوم سال
وی از برنامه ریزی و تدوین تقویم 
دیدارهــای بین المللی بین مســئوالن 
استان و سرمایه گذاران کشورهای عضو 
اکو در نیمه دوم سال جاری خبر می دهد 
و اظهار می کند: یکی از برنامه های مهم 
و اولویت دار ما که باید با جدیت دنبال 
کنیم، برگزاری نشست با سرمایه گذاران 
و فعاالن گردشگری کشورهای عضو 
اکو است. با توجه به این که به مناسبت 
افتتاحیه ساری۲۰۲۲ برنامه ای متمرکز 
و در خور توجه برگزار شــد، پیشنهاد 
دادیم به جای این که در یک تاریخ معین 
میزبان مسئوالن و سرمایه گذاران مرتبط 
با گردشگری همه کشورهای عضو اکو 
باشــیم، طی ۶ ماه دوم سال هر ۱۵ روز 
یک بار سرمایه گذاران و مسئوالن مرتبط 
یکی از کشورهای عضو اکو به مازندران 

سفر کنند.
دبیر رویداد بین المللی ساری۲۰۲۲ 
خاطرنشــان می کند: تقویــم و برنامه 
برگزاری این نشســت ها بر اســاس 
اهمیت و ظرفیت  کشورهای عضو اکو 
برای مراودات اقتصادی و گردشگری 
تدوین و به وزارتخانه ارائه شده است. 
با اجرای این شــیوه از دیدارها به جای 
این که طی یک بازه زمانی محدود شاهد 
رایزنی های بین المللی باشــیم، تا پایان 
سال سلســله دیدارهای بین المللی در 
قالب رویداد ساری۲۰۲۲ ادامه خواهد 
داشت تا پس از فراهم شدن بسترهای 
تعامالت اقتصادی و گردشگری، از سال  
آینده وارد عملیــات اجرایی برنامه ها 

شویم.

ماهفروزی درباره سایر برنامه های 
مد نظر برای رویداد ساری۲۰۲۲ که برای 

نیمه دوم امسال تدوین شده نیز می گوید: 
برپایی نمایشــگاه ملی گردشگری و 
فرصت های سرمایه گذاری، جشنواره 
غــذا و میراث کشــاورزی و برگزاری 
تورهای آشناســازی برای راهنمایان 

گردشــگری اســتان های مختلف نیز 
از برنامه هایی هســتند که برنامه ریزی 

شده و در صورت تأمین اعتبار آمادگی 
اجرای آن ها را داریم.

وی با بیان این که چندین جشــن 
و جشــنواره موضوعــی مرتبــط با 
ساری۲۰۲۲ برای نیمه دوم سال تعریف 

شده است، می افزاید: جشنواره هدفمند 
رسانه و گردشگری یکی از طرح های مد 

نظر است که به دنبال اجرای آن هستیم تا 
از ظرفیت رسانه های استان در این حوه 
بیشتر استفاده کنیم. یکی از طرح های ما 
نیز برگزاری جشنواره فیلم های کوتاه 
گردشــگری در مازندران و معرفی این 

استان به عنوان پایتخت فیلم های کوتاه 
حوزه گردشگری کشورهای عضو اکو 

است.
دالیــل رکــود در اجــرای 

برنامه های ساری۲۰۲۲
بین المللــی  رویــداد  دبیــر 
ســاری۲۰۲۲ درباره دالیل راکد ماندن 
فعالیت های مرتبط با ایــن رویداد در 
چهار مــاه اخیر نیز می گوید: ما باید بر 
اســاس بودجه  برنامه ریزی کنیم. پس 
از برگزاری مراســم افتتاحیه در انتظار 
تامین اعتبار برای ادامه برنامه ها بودیم 
که خوشبختانه اخیرا حدود ۲۰ میلیارد 
ریال اعتبار به همین منظور تزریق شد. 
در صورت تایید برنامه های ارائه شــده 
به وزارتخانه با هماهنگی اســتانداری 
اجرای برنامه های مربوط به ساری۲۰۲۲ 

از سر گرفته می شود.
ماهفروزی تصریح می کند: عالوه 
بر مسائل اعتباری برخی مسائل اداری 
مرتبــط با تغییر و تحــوالت مدیریتی 
ایــن اداره کل نیز پــروژه را تا حدودی 
تحت الشــعاع قــرار داد. ضمن این که 
در ماه هــای محرم و صفر طبیعتا امکان 
برپایی بسیاری از برنامه ها را نداشتیم، 
البته برای این ایام نیز قصد داشــتیم که 
روی هنــر تعزیه خوانــی در مازندران 
به عنوان یکــی از جاذبه های فرهنگی 
متمرکز شویم که به دلیل مسائل اعتباری 
این امر محقق نشد و قصد داریم در نیمه 
دوم سال این برنامه را نیز اجرایی کنیم.

وی می افزاید: البته ما هم معتقدیم 
که با توجه به شرایط آب و هوایی بسیار 
خوب مازندران در ماه مهر بهتر بود یک 
سری از برنامه ها را برگزار می کردیم. با 
همه این اوصاف کارهای منتســب به 
۲۰۲۲ را تنظیــم کردیم و همه آن ها را 
در برنامه های خودمان اجرایی می کنیم. 
دبیرخانه به وظایفش برای پیگیری عمل 
کــرد و قطعا هیچ برنامه ای را هم از قلم 
نمی اندازیم. با توجه به حمایت استاندار 
و مدیرکل جدیــد فکر می کنم اجرای 
برنامه های مرتبط با رویداد در اســتان 

سرعت بگیرد.
دبیر رویداد بین المللی ساری۲۰۲۲ 

با تاکید بر این که تالش برای بهره برداری 
مناســب از این رویداد باید همچنان به 
عنوان یک پروژه تا رسیدن به هدف ادامه 
داشته باشد، اظهار می کند: مازندران با 
ایــن حجم باالی رفــت و آمدها هنوز 
یک مقصد بین المللی ســفر نیســت. 
زمانی مقصد سفر بین المللی می شویم 
که همــه ارکان جامعه درگیر پذیرش 
مسافران خارجی شود. ما تا رسیدن به 
ایــن نقطه راه زیادی در پیش داریم و با 
رویداد ســاری۲۰۲۲ نیز به دنبال کوتاه 

کردن این راه هستیم.
ماهفــروزی درباره اهمیت توجه 
به گردشگری در کشورهای عضو اکو 
می گوید: کاری که کشــورهای عضو 
اکو هنوز به آن نپرداخته اند تدوین سند 
توسعه گردشــگری کشورهای عضو 
این سازمان اســت. حوزه گردشگری 
این سازمان بســیار جوان است و باید 
بــه صورت حرفــه ای برنامه هایش را 
پیش ببرد تا در نهایت عالوه بر افزایش 
مراودات گردشــگری، مجموعه این 
کشورها را به عنوان یک مقصد منطقه ای 
و چند ملیتی معرفی کند. در همین راستا 
نیز پیشــنهاد کردیم تــا از این پس در 
مراسم افتتاحیه میزبانی هر شهر، پاویون 
شهرهای قبلی که پایتخت گردشگری 
اکو بودند برپا شــود و به مرور شــاهد 
جریان سازی نمایشگاهی گردشگری 
اکو هم باشــیم. اهــداف اصلی طرح 
پایتخت گردشگری کشورهای عضو 
اکو تشــویق کشــورهای عضو برای 
تهیه برنامه های ملی به منظور توســعه 
شهرهای گردشگری با هدف فقرزدایی 
و توسعه پایدار اقتصادی، افزایش توجه 
به طبیعت گردی، گردشگری مذهبی، 
سالمت و فرهنگی در میان کشورهای 
عضو، باال بردن استانداردهای زندگی 
شــهری، افزایش آگاهی عمومی مردم 
کشــورهای عضو اکــو از جاذبه های 
توریســتی، منابــع و امکانات موجود 
در ایــن کشــورها به منظور تشــویق 
گردشــگری ورودی و ایجــاد رقابت 
مثبت بین کشــورهای عضو به منظور 

رشد گردشگری است.

رویداد بین المللی ساری۲۰۲۲ پس از برگزاری مراسم سه روزه افتتاحیه عمال از نظر برپایی برنامه های 
اجرایی متوقف شده و مسکوت مانده است اما دبیر این رویداد می گوید که با برنامه ریزی ها و تزریق اعتبار قرار است 

در نیمه دوم سال اقدامات متعددی مانند جشنواره ها بو نشست های بین المللی برگزار شود.

تدوین تقویم سلسله نشست های مازندران و اکو در نیمه دوم سال؛

خبرهای تازه از رویداد 
بین المللی ساری ۲۰۲۲

 رویــداد ســاری۲۰۲۲ کــه قرار بــود با اجــرای برنامه هــای متعــدد فرهنگی، 
اجتماعــی و اقتصــادی دروازه توســعه گردشــگری مازنــدران باشــد، اکنون 
و در فاصلــه حــدود چهــار ماه تــا پایان ســال ۲۰۲۲ میــادی چه مرحلــه ای را 
طــی می کنــد و در چــه نقطــه ای از برنامه هــای تعریف شــده اش قــرار دارد؟

کاله خودهای حیرت انگیز را تماشا کنید

 عضو کمیسیون عمران مجلس بیان کرد؛

ناوگان حمل و نقل کشور در وضعیتی نیست که در بازه بلند مدت بلیط بفروشد

گروه گردشگری- کاله خودهایی 
که از دوره های مختلف تاریخ به جای 
مانده اند طراحی های خیره کننده و گاه 
رعب آوری دارند که در مواردی صرفا 
با هدف محافظت، طراحی و اســتفاده 
شده اند. باستان شناســان با کاوش در 
مناطــق مختلف جهان آثــار تاریخی 
خیره کننده ای کشف کرده اند، از جمله 
این آثار تاریخی به سالح ها، کاله خودها 
و نقاب های نظامــی متنوعی می توان 
اشــاره کرد کــه در دوره های تاریخی 

مختلف مورد استفاده قرار می گرفتند.
در ادامــه بــا چنــد کاله خود با 
طراحی  خیره کننده آشــنا می شوید که 
در دوره هــای مختلــف تاریخی و در 
نقاط گوناگون جهان ســاخته شده اند. 
تصویــر باال، یک کاله خود و ماســک 
ســامورایی ژاپنی است. کاله خودهای 
ســامورایی برای ترســاندن دشــمن 
طراحی می شدند. این کاله خودها را به 
نحوی می ساختند که شبیه به شیطان یا 

ارواح کوهستان باشد. این کاله خودها 
از بخش های مختلف تشــکیل شــده 
اســت، برای مثال برای ســاخت آن ها 
از قطعات فلزی مزین به شــاخ گوزن، 
عاج، خز،   پر و طال اســتفاده می شــد. 
یک کاله خود ریبچســتری را مشاهده 
می کنیــد. این کاله خود که از آلیاژ مس 
و ماسک انســان نما ساخته شده است 
به قرن اول یــا دوم میالدی تعلق دارد. 
این کاله خود در »ریبچستر«، روستایی 
واقع در شــمال غربی انگلستان کشف 
شــده اســت. این کاله خود در میدان 
نبرد مورد اســتفاده قــرار نمی گرفت، 
بلکه در مراســم های تشریفاتی کاربرد 
داشته است و هم اینک در موزه بریتانیا 
نگهداری می شــود. کاله خود جنگی 
»مسکاالمدوگ«، پادشاه قدرتمنِد کیش. 
این کاله خود در سال ۱۹۲۴ در عراق و 
در »گورستان سلطنتی اور«   کشف شد. 
این کاله خود با اســتفاده از یک صفحه 
طالی ۱۸ قیراطی ســاخته  شده است و 

روی آن حکاکی ها و جزئیاتی نیز به کار 
رفته است. این کاله خود در موزه پِن در 

دانشگاه پنسیلوانیا نگهداری می شود.
تصویــر بــاال مربوط بــه یک 
کاله خود گالدیاتور مورمیلو اســت. 
مورمیلو بــه گروهی از گالدیاتورهای 
دوران امپراتوری روم گفته می شد. این 
نوع کاله خودها با سایبان های عریض 
ساخته می شدند و بر فراز آن ها برآمدگی 
قرار داده می شد که معموال با موی اسب 
تزئین می شد. این کاله خودمتعلق به یک 
گالدیاتور اســت که در پمپئی )ایتالیا(   
کشــف شــد. این کاله خود تاریخی 
کــه روی آن صحنه هــای مختلفی از 
داستان های اساطیری نقش بسته است، 
اکنون در مجموعه موزه لوور نگهداری 
می شود. این کاله خود شاخ دار متعلق به 
ِهنری هشتم است. مورخان معتقدند این 
کاله خود عجیب به عنوان یک هدیه از 
سوی »ماکسیمیلیان یکم«، امپراتور روم 
در سال ۱۵۱۴ میالدی به »هنری هشتم« 

فرستاده شده اســت. این کاله خود در 
موزه سلطنتی سالح شهر »لیدز«   واقع 

در انگلستان نگهداری می شود.
ایــن کاله خــود تمدن میســنی  
ساخته شــده از دنــدان گــراز در یک 
مقبره کشف شد. این نوع کاله خود در 
»ایلیاد«   اثر »هومر«   نیز توصیف شــده 
است. این کاله خود اکنون در موزه ملی 
باستان شناســی آتن )یونان(   نگهداری 
می شود. کاله خودی که در تصویر باال 
مشاهده می کنید یک کاله خود سه هزار 
ســاله متعلق به عصر برنز است که در 
سال ۱۹۴۲ در دانمارک کشف شد. این 
کاله خود با شاخ های بلند و انحنادار گاو 
 نر، چشــمان و منقار پرنده تزئین شده 
اســت. این یک کاله خود تمدن ِسلتی 
مخصوص رژه اســت که به سال ۳۵۰ 
پیش از میالد تعلق دارد. این اثر تاریخی 
در غاری واقع در غرب فرانســه کشف 
شد. تمامی بخش های این کاله خود با 

طال تزئین  شده است.

گروه گردشــگری- یک عضو 
کمیســیون عمران مجلس شــورای 
اســالمی تاکید کرد: وضعیت ناوگان 
حمل و نقل کشــور بــه ویژه در حوزه 
هوایی به نحوی نیست که انتظار داشته 
باشیم برای بازه بلند مدت برنامه ریزی 

کرده و بلیط پیش فروش کند.
رحمت اهلل فیــروزی پوربادی با 

اشــاره به وضعیت پیش فروش بلیط 
قطار و هواپیما در سطح کشور، بیان کرد: 
متاسفانه شاهد هستیم که پیش فروش 
بلیط قطار و هواپیما برای یک بازه کوتاه 
مدت صورت می گیرد. علت آن نیز به 
این باز می گــردد که وضعیت ناوگان 
حمل و نقل کشور در حدی نیست که 
بتواند برای ۶ ماه آینده برنامه ریزی کند. 

شــرایط هر روز در حال تغییر است و 
ناوگان حمل و نقل صرفا در بازه کوتاه 

مدت توان برنامه ریزی دارد.
برخی از شرکت های هواپیمایی 
تنهــا با چند هواپیمــا در حال فعالیت 

هستند
وی در ادامــه اظهار کرد: مثال اگر 
برای چند ماه آینده بلیط فروخته شود و 

هواپیما مشکل پیدا کند شرکت هواپیما 
دیگری ندارد که بخواهد آن را جایگزین 
کند. فعال ما در شرایطی نیستیم که بتوانیم 
برای ماه های آینده انتظار برنامه ریزی 
از ناوگان هوایی یا ریلی داشــته باشیم. 
امروز برخی از شرکت های هواپیمایی 
ما سه الی چهار هواپیما در حال فعالیت 
هســتند و ما نمی توانیم از آن ها انتظار 

برنامه ریزی برای فروش بلیط در بلند 
مدت را داشته باشیم.

باید ناوگان حمل و نقل کشــور 
تقویت شود

نماینــده مردم نطنــز در مجلس 
شورای اسالمی تصریح کرد: زمانی می 
توانیم این کار را رقم بزنیم که شــرکت 
های حمل و نقل ما تقویت شــده و به 

عنوان مثال یک شــرکت خودش ۱۰۰ 
هواپیما داشــته باشد. فعال با وضعیت 
نــاوگان این امکان وجــود ندارد. باید 
نــاوگان حمل و نقل کشــور تقویت 
شــود تا بتوانیم در بلند مدت نیز برنامه 
ریزی انجام دهیم. قطعا این موضوع در 
تقویت صنعت گردشــگری نیز نقش 

آفرین خواهد بود.


