فرمول ضد تحریم  UNWTOبرای ایران
در شرایطی که دور جدید تحریمهای یکجانبه آمریکا علیه ایران آغاز شده است ،دبیرکل سازمان جهانی گردشگری با شرکت در مراسم
افتتاحیه چهلمین نشست عمومی اعضای سازمان جهانی گردشگری در همدان ،حمایت نهاد متبوع خود از ایران را برای توسعه صنعت
گردشگری کشور اعالم کرد .همزمان با برگزاری این اجالس ،تعداد بسیاری از میهمانان خارجی از کشورهای مختلف وارد ایران شدهاند؛
اتفاقی که به باور زوراب پولولیکاشویلی به معنای دعوت از مردم دنیا برای سفر به ایران است.
پولولیکاشویلی در نشست خبری در حاشیه افتتاحیه این اجالس جهانی ،ضمن اظهار اطالع نسبت به مشکالتی که اقتصاد ایران هماکنون
و بر اثر سیاستهای ایاالتمتحده آمریکا با آنها دست به گربیان است ،بر آمادگی نهاد متبوع خود برای کمک به ایران بهعنوان عضوی
قدیمی در سازمان جهانی گردشگری تاکید کرد و یادآور شد که گاهی سخت شدن شرایط به قدرتمندتر شدن میانجامد .او همچنین
اعالم کرد« :ما به ایران سفر کردهایم تا این کشور را بهعنوان یک مقصد گردشگری مطمئن و آرام در جهان تبلیغ و با کمک به
توسعه گردشگری در ایران ،این کشور را در مواجهه با مشکالت خود قدرتمند کنیم ».دبیرکل  UNWTOتاکید کرد« :حضور ما در
ایران به این معنا است که ما از مردم جهان برای سفر به این کشور دعوت میکنیم و با تشویق گردشگران به بازدید از جاذبههای
توریستی ایران ،تالش میکنیم بر تعداد گردشگران ورودی به این کشور بیفزاییم .امیدوارم این مشارکت و تعامل استمرار داشته باشد و
شاهد شکلگیری یک فضای رقابتی پویا در صنعت گردشگری ایران باشیم.

تاکید دبیرکل بر اهمیت بخش خصوصی
در مراسم افتتاحیه نشست عمومی اعضای وابسته سازمان جهانی گردشگری ،پولولیکاشویلی ایران را عضوی فعال در سازمان جهانی
گردشگری عنوان و به نقش ویژه بخش خصوصی کشور در شکلگیری این حضور فعال اشاره کرد و گفت« :ایران را میتوان به لحاظ
برخورداری از جاذبههای گردشگری ،یکی از غنیترین کشورهای جهان دانست .در این کشور از گذشته مقاصد گردشگری جذاب
بسیاری وجود داشته و در این میان ،همدان نسبتا مقصدی نوظهور بهحساب میآید ».وی اقدام ایران برای برگزاری نشست عمومی
اعضای سازمان جهانی گردشگری در همدان را اقدامی هوشمندانه و تحسینبرانگیز ارزیابی کرد و افزود« :همدان در سالجاری
بهعنوان پایتخت گردشگری کشورهای آسیایی برگزیده شده و شهری است که از جاذبههای گردشگری و ظرفیتهای گستردهای در
زمینه جذب توریست برخوردار است .با انتخاب این شهر برای برگزاری نشست عمومی سازمان جهانی گردشگری از طرف ایران و با
حضور مقامات گردشگری دیگر کشورها در این شهر ،اکنون زیباییها و جاذبههای این شهر تبلیغ میشود و من به آینده گردشگری در
همدان بسیار خوشبین هستم ».دبیرکل سازمان جهانی گردشگری تصریح کرد« :مدیریت گردشگری ایران در سالهای اخیر حرفهایتر
از گذشته عمل میکند و موفق شده تا این حوزه را به باالترین سطوح دولتی ببرد .امیدوارم در پایان این نشست موفق به تفاهم و تعامل
با ایران و خصوصا شرکتهای بخش خصوصی این کشور شویم تا آنها نیز به ما در توسعه گردشگری در جهان کمک کنند.

چاره رهایی از اقتصاد نفتی
در حاشیه این مراسم ،دبیرکل سازمان جهانی گردشگری در گفتوگو با خبرنگار «دنیایاقتصاد» از لزوم توجه کشورهای وابسته به
فروش نفت به حوزه گردشگری سخن گفت و تاکید کرد« :در شرایطی که بحرانهای مختلف جهانی و از جمله مساله تحریمها همواره
تهدیدی برای اقتصادهای نفتی محسوب میشوند ،این کشورها میتوانند با توسعه صنعت گردشگری خود اقتصاد خود را نجات دهند و

در برابر نوسانات خارجی مقاوم سازند ».پولولیکاشویلی ادامه داد« :ایران نیز از جمله کشورهایی است که برای رهایی از وابستگی به
فروش نفت و با توجه به ظرفیت بینظیری که در حوزه گردشگری دارد ،باید بر صنعت توریسم خود تمرکز کند .ایران توانایی آن را
دارد که تبدیل به یکی از قطب های گردشگری در منطقه خود شود اما رقبایی جدی در این زمینه دارد .عالوه بر کشورهای فعالی
همچون ترکیه و امارات متحده عربی در خاورمیانه ،عربستان سعودی نیز بهعنوان موردی مشابه ایران که سالها اقتصادی وابسته به
فروش نفت داشته ،اکنون به توسعه گردشگری در مرزهای خود میاندیشند و ایران برای حفظ بازار خود در برابر چنین رقبایی باید
هرچه زودتر طرح توسعه گسترده صنعت توریسم خود را کلید بزند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا «سازمان جهانی گردشگری» قدرت اجرایی برای مقابله و بیاثر کردن تحریمهای یکجانبه آمریکا
علیه ایران در حوزه گردشگری را دارد یا خیر ،خاطرنشان کرد« :واقعیت این است که ایاالتمتحده آمریکا عضو رسمی سازمان جهانی
گردشگری نیست و این سازمان نمیتواند مستقیما بر تصمیمات این کشور تاثیر بگذارد .با این حال و از آنجا که ما یک آژانس وابسته
به سازمان ملل محسوب میشویم و ایجاد اشتغال در کشورها یک وظیفه و ارزش برای ما محسوب میشود ،تمام تالش خود را انجام
خواهیم داد تا موضوع تحریم های آمریکا علیه ایران در حوزه گردشگری رقیق شود و اطمینان داریم که این مساله بدون شک در
درازمدت حل خواهد شد .ایران یکی از اعضای فعال و ارزشمند سازمان جهانی گردشگری است و اگر بدانم مذاکرات من در جایی کمک
به حل این مشکل کند ،قطعا تالشم را خواهم کرد ».پولولیکاشویلی همچنین درباره موضوع ویزا نیز گفت« :مشکل ویزا یکی از
قدیمیترین و اساسیترین مشکالت سفر در جهان است و اکنون نیز کشورها بهدلیل برخی مالحظات امنیتی سیاستهایی در جهت
صدور ویزا اتخاذ کردهاند .هدف ما لغو ویزا در سراسر جهان است و ما در سازمان جهانی گردشگری تمام تالش خود را انجام میدهیم
تا این معضل دیرینه سفر حل شود.
در ادامه این نشست خبری ،رئیس سازمان میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری ضمن بینظیر توصیف کردن فرصت پیشآمده
برای گردشگری کشور از رهگذر میزبانی نشست عمومی سازمان جهانی گردشگری و حضور دبیرکل این نهاد بینالمللی در ایران اظهار
کرد « :به واسطه برگزاری این نشست در کشور ،چندین روز است که نام ایران در صدر اخبار گردشگری جهان قرار دارد ».علیاصغر
مونسان ،وعده رئیس سازمان جهانی گردشگری مبنی بر تشکیل شاخه صنایع دستی ذیل نهاد سازمان جهانی گردشگری و قرار دادن
دفتر مرکزی آن در ایران را مهمترین دستاورد سفر پولولیکاشویلی عنوان کرد و افزود« :همچنین مقرر شد که سازمان جهانی گردشگری
در تدوین سند جامع گردشگری کشور به دولت مشاورههای ویژه بدهد ».وی با توصیف گردشگری بهعنوان حوزهای فرابخشی ،عدم
محاسبه سهم مستقیم و غیرمستقیم گردشگری در اقتصاد کشور را مشکل مهمی دانست و تصریح کرد« :انجام چنین حسابی پیچیده
است و نیاز به تجربه دارد .مدتهاست که با بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در تعامل بودهایم تا بتوانیم حساب اقماری گردشگری را
در کشور راهاندازی کنیم و اکنون نیز دبیرکل سازمان جهانی گردشگری وعده داده است تا جهت تحقق هرچه سریعتر این موضوع در
کشور ،مشاوران مجرب این سازمان به کمک ایران بیایند.
همچنین استاندار همدان نیز ضمن مثبت ارزیابی کردن اقدامات انجام شده بر محور گردشگری همدان در یک سال اخیر ،اظهار کرد
که با حمایت های صورت گرفته از جانب سازمان جهانی گردشگری ،تصویر مثبتی از ایران و سفر به ایران در سطح جهانی شکل
میگیرد و به این ترتیب ایرانهراسی موجود در رسانهها بیاثر خواهد شد .محمدناصر نیکبخت افزود« :نرخ بیکاری در استان همداندر
تابستان  ۷۹به رقم  ۶ /۵درصد رسیده که پایینترین مقدار بین استانهای کشور است .این در حالی است که نرخ بیکاری در یکی دیگر

از استانهای کشور و در باالترین مقدار خود ۶۶ /۴درصد بوده و بدون شک بخش قابل توجهی از کم شدن بیکاری در استان ماحصل
توسعه عرصههای میراثفرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری بوده است.
به باور کارشناسان اکنون که با اعمال فشارهای اقتصادی بر ایران از جانب ایاالتمتحده ،فروش نفت کشور بهعنوان مهمترین منبع
درآمد ارزی با ابهاماتی مواجه شده ،دولت باید با بال و پر دادن به حوزه فرابخشی گردشگری ،زمینه الزم برای درآمد ارزی در این
صنعت نوین و بهروز را کلید بزند؛ حوزهای که هرچند بیتاثیر از تحریمها نیست ،اما در قبال آن انعطاف خوبی میتواند بهخرج دهد.
اکنون نیز با برگزاری چند رویداد بینالمللی در همدان و سفر دبیرکل سازمان جهانی گردشگری به کشور ،فرصت مناسبی پیش آمده
که دولت میتواند با بهرهگیری هوشمندانه از آن ،آثار روانی منفی تحریمها را خنثی کند و با استفاده از اهرم ارزانی سفر به ایران
زمینه رشد ورود گردشگر خارجی به کشور را فراهم سازد.
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