درنگ

ایمنی در شهر های گردشگر پذیر را جدی بگیریم
با اتمام ماه مبارک رمضان و شروع تعطیالت عیدفطر ،سفرهای پر حجم تابستانی نیز آغاز شده است و بیشتر مسافران ایرانی شهر مشهد را یکی از اولویت های سفر خود انتخاب می کنند.این شهر به
حدی هتل و هتل آپارتمان دارد که هیچ مسافری حتی در شلوغ ترین روزها هم بدون مکان نمی ماند فقط اگر بتواند اتاقهای خالی موجود را از بین همه مراکز اقامتی پیدا کند .چون مراکز اقامتی این
شهر از خانه مسافر گرفته تا هتلهای  ۵ستاره ،هیچ سامانهای ندارند که در آن هم معرفی شوند و هم میزان اتاق های موجودشان را اطالع رسانی کنند.در این میان بسیارند خانههای شخصی که هیچ
مجوزی از اماکن نیروی انتظامی و اداره های کل استانی ندارند ولی اقدام به پذیرش مسافر می کنند.

هشدار در مورد سفرهای تابستانی؛

آتش بیاحتیاطی در کمین گردشگران است
قرار است هزاران گردشگر ایرانی در طول فصل تابستان
و از عید فطر روانه سفرهای بین استانها شوند در این
میان بسیاری از گردشگران ترجیح میدهند به شمال
کشور بروند ،بنابراین مازندران و گیالن میزبان آنها در
این ایام خواهند بود .از سوی دیگر با اتمام ماه مبارک
رمضان بسیاری از ایرانی ها ترجیح می دهند که تابستان
را در شهر زیارتی مشهد سپری کنند به همین دلیل باید
هتلها ،هتل آپارتمانها و مهمانپذیرهای استان خراسان
رضوی آماده این میزبانی باشند اما واقعا چقدر این مراکز
اقامتی آمادگی میزبانی را دارند آن هم در صورتی که در
ماههای اخیر از مسمومیت گرفته تا آتش سوزی های پی
در پی در آنها اتفاق افتاده است.
نبود سیستم ایمنی مناسب در اماکن اقامتی مشهد
در این باره ،آتشپاد دوم حسن جعفری مدیرعامل سازمان آتش
نشانی و خدمات ایمنی شهر مشهد به مهر می گوید :تنها  ۳۰درصد
از اماکن اقامتی مشهد تاییدیه ایمنی آتش نشانی دارند.او نبود
سیستم ایمنی مناسب در اماکن اقامتی شهر مشهد را مهمترین
مشکل این اماکن دانست و گفت :تاییدیه ایمنی بقیه این مراکز
یا تاریخشان گذشته یا اصال آن را ندارند .بحث سیم کشی آنها نیز
مطرح است .سیستم اعالم حریق اتوماتیک و اطفای حریق ،خاموش
کنندهها و سیم کشی ها و دودکشها ممکن است دچار مشکل باشد
اما مدیران این مراکز کمتر به اخطارهای سازمان آتش نشانی توجه
می کنند.شاید این بی توجهی که مدیرعامل سازمان آتش نشانی
نیز به آن اشاره میکند به این دلیل باشد که این مراکز بیمه آتش
سوزی دارند به همین علت است که مدیران خیالشان راحت است اما
اتفاقات ناگواری که برای زائران در هنگام آتش سوزی در این مراکز
رخ داده نشان می دهد که جان زائران و مسافران از ساختمان آن
مرکز اقامتی مهم تر است و باید به فکر آن بود .آیا بیمه آتش سوزی
میتواند حادثهای که برای مسافران رخ داده را جبران کند؟
 ۷۰درصد اماکن اقامتی در مشهد اخطار گرفته اند
جعفری می گوید :ما در مراجعاتمان به این اماکن اخطار الزم
را میدهیم و اعالم میکنیم که برای گرفتن تاییدیه حتما به
سازمان آتش نشانی مراجعه کنند اما این سازمان نیروی قهریه
نیست که بتواند آنها را مجاب به چنین کاری کند .به همین
دلیل یا آنها مراجعه نمی کنند و یا درحال رفع نواقص هستند.
بنابراین سازمان آتش نشانی فقط می تواند تذکر بدهد .بنابراین
 ۷۰درصد اماکن اقامتی در مشهد اخطار این سازمان را گرفته اند.
مسمومیت ناشی از استنشاق گاز متصاعد شده از قرص برنج که
چند وقت پیش برای عده ای از زائران و گردشگران عربستانی در
هتل توحید مشهد اتفاق افتاد هم یکی از مواردی بود که اگرچه
علت آن سهل انگاری کارکنان هتل به حساب می آمد اما منجر به
این شد که گردشگران این کشور برای ورود به ایران احتیاط کنند
و خدشه ای به صنعت گردشگری ایران وارد کند.از سوی دیگر
آتش سوزیهای پی در پی در مهمانپذیرها و هتل آپارتمانهای
مشهد نیز کم نیست با این حال در این رده از مراکز اقامتی شاید
هتلها باشند که شاهد اتفاقات کمتری هستند اما این دو نوع

مرکز به دلیل داشتن ساختمانهای قدیمی تر بیشتر در معرض
نبود سیستم ایمنی مناسب هستند و بیشتر نیز دچار حادثه به
خصوص آتش سوزی می شوند.تنها یک نمونه از آن مربوط به روز
 ۱۷خرداد می شد که آتش سوزی در یک هتل آپارتمان سبب
محبوس شدن  ۱۳۷زائر و مسافر در میان دود و آتش شد که
برای مهار این آتش سوزی در بلوار طبرسی  ۶۰آتش نشان به
همراه  ۲۱دستگاه خودور آتش نشانی به محل اعزام شدند .آن
هم به دلیل حریق در اتاق رختکن ساختمان هتل آپارتمان.مورد
دیگر از موارد متعدد مربوط به هفته پیش می شد که با مهار آتش
سوزی در یک مجتمع اقامتی پذیرایی پنج طبقه  ۸۵زائر عراقی از
میان دود و آتش نجات یافتند .این آتش سوزی در خیابان دانش
شرقی رخ داد و کانون آتش سرویس بهداشتی یکی از واحدهای
طبقه دوم این مجتمع بود که به علت اتصال در سامانه برق یک
دستگاه ماشین لباسشویی موجب آتش سوزی شده بود.این موارد
از اتفاقات در مراکز اقامتی مشهد کم نیست .تا جایی که سازمان
آتش نشانی شهر مشهد به خبرنگار مهر اطالع داد که در چهار
ماهه ابتدای سال جاری آتش نشانان و نجات گران این سازمان
برای  ۲۰مورد عملیات حریق و حادثه در این اماکن اعزام شده
اند و با احتساب اینکه این حوادث  ۹مصدوم داشته است ،اقدام
به نجات  ۲۶۹تن از زائران کرده اند.این آمار تنها آماری است که

خبر خوش برای عشرت آباد؛

دستور فرمانده سپاه برای کاهش طبقات سازه میدان سپاه

تنها چند روز دیگر مانده تا یکسالگی شروع ساخت و ساز ساختمانی بزرگ
در میدان سپاه که بنا به گفته مسئوالن شهرداری ،بدون پروانه در پهنه فضای
سبز قد کشیده است.
ساخت و ساز در داخل پادگان ولیعصر(عج) در میدان سپاه مدت زیادی است که
بنا به دالیلی از جمله ساخت بدون پروانه،قرار گرفتن در پهنه فضای سبز و همچنین
نقض حریم عمارت کاله فرنگی مورد توجه بوده است ،اما همواره مسئوالن سپاه با رد
این انتقادات عنوان داشتند که از شهرداری مجوز برای ساخت و ساز خود دریافت
کردند اما از مسئوالن سپاه اصرار و از شهرداری انکار! اصرارها و انکارها چندماهی است
که ادامه دارد بگونه ای که ابوالفضل قناعتی عضو هیات رییسه شورا اولین نفری بود
که از انعقاد تفاهم نامه ای فی مابین شهرداری و ستاد کل نیروهای مسلح خبرداد و
گفت:براساس توافق فیمابین شهرداری و نیروهای مسلح ،هرگاه نیروی مسلح اعم از
ناجا ،ارتش ،سپاه و ...بخواهند فضایی را در محدوده خود ایجاد کنند باید طی نامه ای
به شهردارمنطقه درخواست خود را در این خصوص مطرح کنند و سپاه طی نامه ای
خطاب به شهردارمنطقه  7این موضوع را مطرح کرد،اما شهردار منطقه  7هیچگونه
پاسخی به درخواست سپاه نداد و از آنجایی که براساس توافقنامه ،عدم پاسخگویی به
منزله پاسخ مثبت است ،سپاه نیز ساخت و ساز را آغاز کرده است .اما در میان پژمان
پشمچیزاده معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران با بیان اینکه شهرداری تهران
از ابتدا طی مکاتباتی اخطارهای الزم را ارائه داده و با احداث بنا مخالفت کرده است.
گفت:محدوده میدان سپاه در پهنه  G321قرار دارد که این پهنه فضای سبز ،باز و ویژه
یا حفاظت فرهنگی و تاریخی است و رعایت مصوبات طرح جامع تهران در پهنه مذکور

مربوط به انجام عملیات های سازمان آتش نشانی میشود و به
طور حتم آمار سازمان پزشکی قانونی و اورژانس و نهادهای دیگر
نیز متفاوت است چنان که مسمویت زائران عربستانی در مشهد
به تنهایی  ۳۳مصدوم برجای گذاشت که چهار کودک آنها نیز
به علت شدت مسمومیت جان خود را از دست دادند.اکنون که
زائران و مسافران ایرانی قصد سفر به مشهد را دارند ،یک اقدام
ضربتی برای بررسی استانداردهای مراکز اقامتی مشهد ضروری
است .اقدامی که بتواند از میزان احتمال این حوادث جلوگیری
کند.اما وقتی خبرنگار مهر از مرتضی رحمانی موحد معاون
گردشگری کشور می پرسد تا کی باید منتظر اتفاقات بدتر برای
گردشگران و زائران مشهد باشیم تا آن موقع ،اقدام ضربتی توجیه
پیدا کند ،در پاسخ می گوید :زیرساختهای مشهد با جایگاه آن
در گردشگری شبیه به هم نیست.
برخی از این واحدها ضوابط و استاندارد اقامت را ندارند
رحمانی موحد معتقد است :در مشهد با پدیده ای روبرو هستیم
که هم فرصت است و هم تهدید .مشهد با جایگاه و محوریتی
که در بحث گردشگری زیارتی دارد و وجود متبرک بارگاه امام
رضا(ع) خاستگاه توجه گردشگران داخلی و خارجی است.
متناسب با این تقاضا و رویکرد زیرساخت هایی برای مشهد پیش
بینی شده است اما زیرساخت ها از تجانس الزم برای این میزبانی

( )G321برای محدوده میدان سپاه الزامی است .بحثها در حالی ادامه داشت که مردم
تهران هر روز شاهد قد کشیدن این ساختمان بلند مرتبه بودند ،تا اینکه نهایتا شورای
عالی معماری و شهرسازی و پس از آن دادسرای نظامی رای برتوقف ساخت داد ،اما
بازهم افاقه نکرد تا اینکه در دقایق پایانی شب گذشته محمدباقر قالیباف،شهردار تهران
در صفحه شخصی اش در اینستاگرام خبر خوشی را به اهالی فرهنگ داد.او چند روز
قبل نیز در پیامی خود به همرزمان خود توصیه کرده بود که نه تنها ساخت و ساز را
متوقف کنند بلکه درهای عمارت معروف کاله فرنگی را نیز به روی عموم باز کنند و حاال
در دقایق پایانی شب گذشته(چهارشنبه) شهردار تهران خبر خوشی در مورد عمارت
کال فرنگی منتشر کرد .محمدباقر قالیباف در پیامی اینستاگرامی با تقدیر از سردار عزیز
جعفری نوشته است« :چندی پیش مطلبی را درباره ساخت سازه ای بلند در میدان
سپاه با برادرانم در میان گذاشتم .پس از انتشار مطلب در جلسه ای با حضور جمعی از
ایشان ،جزئیات موضوع با عنایت به قواعد و ضوابط طرح های جامع و تفضیلی ،مورد
گفت وگو قرار گرفت .پس از بررسی موضوع و شنیدن مطالب وارده ،دوستان اشراف
کاملی نسبت به تمامی ابعاد و مسائل مرتبط با ساخت این بنا پیدا کرده و برادر بزرگوارم
سردار عزیز جعفری ،فرمانده محترم سپاه پاسداران دستور کاهش فوری طبقات را ابالغ
کردند .از این اقدام قاطعانه ،شجاعانه و صادقانه همرزمان سابق خود تشکر و قدردانی
می کنم؛ اقدامی که بار دیگر نشان داد سپاه همواره در تبعیت از قوانین و صیانت و حفظ
حقوق مردم پیشرو و مقدم است ».حاال باید دید که در آستانه یکسالگی شروع ساخت
و ساز در میدان سپاه ،سازمان میراث فرهنگی،سپاه و شهرداری تهران به عنوان اضالع
این ساخت و ساز چه خواهند کرد؟
چند متر به احترام «عشرتآباد» کوتاه میآیند؟
«مجتمع در حال ساخت در میدان «سپاه» را به صورت پلکانی بسازید تا حریم
منظری تاریخی – طبیعی “عشرتآباد” آسیب نبیند ».در طول  10ماه گذشته از
زمانیکه نخستین خبرها از جوالن جرثقیلها در محدودهی «عشرتآباد» آغاز شد،
تا همین دو روز پیش که شهردار تهران در صفحهی شخصی اینستاگرامش نوشت
«خبری خوش برای اهالی فرهنگ» و ابالغ دستور سردار (محمدعلی) عزیز جعفری،
فرمانده سپاه پاسداران برای کاهش فوری طبقات این سازهی جنجالی را تبریک گفت.
به نظر میرسد قرار است اینستاگرام منجی «عشرتآباد» باشد ،صفحهای مجازی که
خبرهایش در قالب پیامهایی توسط محمدباقر قالیباف ،شهردار تهران از یک هفتهی
گذشته منتشر میشود ،البته نکتهی جالب توجه در این است که از ابتدای کار در
این محدوده تاکنون حدود سه حکم دادگاهی برای توقف ادامهی اجرای سازه حریم
«عشرتآباد» صادر و به مسئوالن پادگان «ولیعصر (عج)» ابالغ شده است ،اما
هیچکدام در حد این پیامهای اینستاگرامی کارهساز نبودند .و حاال هم با انتشار این
خبر از طریق صفحهی مجازی شخصی قالیباف که گفت ه بود «چندی پیش مطلبی
را دربارهی ساخت سازهای بلند در میدان سپاه با برادرانم در میان گذاشتم .پس از
انتشار مطلب در جلسهای با حضور جمعی از ایشان ،جزئیات موضوع با عنایت به قواعد

برخوردار نیست .وی میافزاید :علت آن هم اتفاقاتی است که در
اقامتگاه ها می افتد .این واحدها ضوابط و استاندارد اقامت را ندارند
ولی فعالند پس باید اراده قوی در مقابل آنها ایجاد شود .بارها گفته
ایم از نظارت و کنترل این واحد ها حمایت می کنیم ،ادارات کل
نیز توجه کردند .معاون گردشگری کشور میگوید :مراکز اقامتی
در مشهد با نامهای متبرک فعالیت میکنند ولی افراد را به صورت
غیرقانونی به مشهد می آورند .برخی از این واحدهای اقامتی از
نظر بهداشتی دارای ضابطه نبودند منتها باید این را در نظر داشته
باشیم که هر مسافری که به مشهد می رود با هر استطاعت مالی
باید تکریم شود .وی میافزاید :برخی از این اتفاقات رخ داده از
جمله مسمومیت گردشگران خارجی غیر عمد بوده است ولی باید
در حوزه های آموزش و ارتقای آگاهی ها این نواقص مرتفع شود.
ممکن است هتل در رعایت استانداردی چنین خطایی را کرده اما
همین امر تأثیر نامطلوبی را در صنعت گردشگری کشور بگذارد
و اینها بخشی از مشکالتی است که یک اراده و تصمیم جدی
تری را برای آموزش کارکنان به دنبال خواهد آورد .این گفتههای
معاون گردشگری باز هم موید این نیست که قرار است مراکز
اقامتی مشهد در یک اقدام ضرب االجل خطر آتش را از زائران و
گردشگران دور کنند .شاید می بایست دستگاههای دیگر در این
زمینه ورود پیدا کنند.

و ضوابط طرح های جامع و تفضیلی ،مورد گفتوگو قرار گرفت .پس از بررسی موضوع
و شنیدن مطالب وارده ،دوستان اشراف کاملی نسبت به تمامی ابعاد و مسائل مرتبط
با ساخت این بنا پیدا کرده و برادر بزرگوارم سردار عزیز جعفری ،فرمانده محترم سپاه
پاسداران دستور کاهش فوری طبقات را ابالغ کردند .از این اقدام قاطعانه ،شجاعانه و
صادقانه همرزمان سابق خود تشکر و قدردانی میکنم؛ اقدامی که بار دیگر نشان داد
سپاه همواره در تبعیت از قوانین و صیانت و حفظ حقوق مردم پیشرو و مقدم است».
حاال باید به این نکته توجه کرد که چه میزان باید این سازه مقابل تاریخ «عشرتآباد»
کوتاه بیاید! البته پیش از این در جلسهی شورایعالی شهرسازی و معماری ایران 17
فروردین امسال ،این شورا تصویب کرد تا رعایت مصوبات طرح جامع تهران در پهنه
مذکور ( )۳۲۱Gبرای محدوده فوق (میدان سپاه و عمارت عشرتآباد) الزامی است .هر
چند میراث فرهنگی ارتفاع قابل ساخت در این محدوده را  12متر اعالم کرده بود ،اما
به نظر میرسد در آن زمان مجبور شد برای جلوگیری از ساخت ارتفاع بیش از حد در
این محدوده ،با ارتفاع  G321شورای عالی شهرسازی که در طرح تفضیلی  16متر در
توساز باید ارتفاع بیش
نظر گرفته شده موافقت کند .بنابراین حاال مسئوالن این ساخ 
از  30متر سازهی کنونی در حریم «عشرتآباد» را تا  14متر کاهش دهند .اما مهدی
معمارزاده ،کارشناس خبرهی میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی و گرشگری
استان تهران ،فقط کاهش ارتفاع را برای برگرداندن حریم منظری «عشرتآباد» کافی
نمیداند بلکه او معتقد است باید در طراحی و احداث ساختمان نیز تغییراتی ایجاد شود.
معمارزاده در گفتوگو با ایسنا ،اظهار میکند :از «عشرتآباد» تا خیابان غربی پادگان
فضای زیادی وجود دارد ،بنابراین مسئوالن ساخت این مجتمع میتوانند ساخت این
سازه را به صورت پلکانی و از شرق به غرب ادامه دهند ،چون این سازه با یکسری پیچ
و مهره به یکدیگر متصل شده است که میتوان آنها را باز و به سمت غرب مجتمع در
حال ساخت انتقال داد .به اعتقاد او با پلکانی کردن این مجتمع در حال ساخت از نظر
ارتفاعی میتوان به وضعیت حریم منظری بنای «عشرتآباد» نیز توجه الزم را داشت
و این شانزده متر را در قالب دو ،چهار،شش و هشت طبقه در منتهی الهی ضلع غربی
عمارت به سرانجام رساند.
سازه باید  16متر شود
وی ادامه میدهد :اینکه بگوییم باید این مجتمع روی  16متر بماند اشتباه است،
چون در این حالت عمارت کاله فرهنگی «عشرت آباد» و منظر طبیعی و تاریخی آن را
از بین میبریم ،در بحث تاریخی این ساختمان  16طبقه« ،عشرتآباد» را تحتالشعاع
قرار میدهد و در بحث طبیعی کریدوری که از میدان سپاه به سمت کوه وجود دارد از
بین میرود ،به همین دلیل باید این بنا به سمت غرب برده شود .این مدرس دانشگاه
همچنین دربارهی راهحل جدا کردن عمارت «عشرتآباد» از فضای نظامی پادگان
«ولیعصر (عج)» با کشیدن یک دیوار دور این عمارت تاریخی و باز کردن در دیگری به
خارج از این مجموعه میگوید :تا جایی که اطالع پیدا کردهام ،این زمین منفک شده و
با کشیدن یک دیوار دور آن «عشرتآباد» را در اختیار نهاد دیگری قرار دادهاند.

تشکیل کمیته ضربتی سرویس بهداشتی در  12استان
دبیر ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر از تشکیل
کمیتههای ضربتی رسیدگی به نمازخانهها و سرویسهای
بهداشتی در  12استان کشور خبر داد و گفت :این کمیتهها
به پلمپ سرویسهای بهداشتی که شرایط و ضوابط الزم را
رعایت نکنند ،موظف هستند.
محمدابراهیم الریجانی در گفتوگو با ایسنا ،با اشاره به بند
 8مصوبهی دومین نشست «طرح تابستانه» ستاد مرکزی
هماهنگی خدمات سفر دربارهی الزام استانداران به تشکیل
کمیتههای ضربتی برای رسیدگی به وضعیت نمازخانهها و

سرویسهای بهداشتی ،اعضای این کمیته را شامل معاون
عمرانی استاندار و نمایندگان ادارههای میراث فرهنگی و
گردشگری ،بهداشت ،راهداری ،نیروی انتظامی و فرهنگ و
ارشاد اسالمی استان است ،دانست و گفت :ما بارها دربارهی
ساماندهی سرویسهای بهداشتی تذکر داده بودیم ،اما اکنون
با تشکیل این کمیتهها و با یکبار اخطار دادن ،اگر ضوابط و
شرایط بهداشتی و فنی در این مجموعهها رعایت نشود ،پلمپ
اتفاق میافتد.
او تأکید کرد :مصوبهی بازبینی سرویسهای بهداشتی و

ن راهی به این منظور صادر
نمازخانهها ،بویژه در مجموعههای بی 
شد که مشکالت این بخش که سالهاست با آن درگیر هستیم،
ضربتی حل شود .دبیر ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر ادامه
داد :خوشبختانه آمار سرویسهای بهداشتی و نمازخانهها به اضافه
مشکالت آنها در هر استان موجود است و بهراحتی میتوان این
مسائل را حل کرد.
وی همچنین دربارهی افزایش زیرساختهای این بخش که در
مسوولیت کمیتههای ضربتی نمازخانهها و سرویسهای بهداشتی
فعال قرار نگرفته است ،توضیح داد :وظیفه افزایش زیرساخت در

این بخش متوجه دستگاههایی مانند راهداری و میراث فرهنگی و
گردشگری است .این کار به مطالعه نیاز دارد ،ضمن اینکه باید در
نظر گرفت که جذب سرمایهگذار برای ساخت سرویس بهداشتی
کار سختی است ،چون این کار اقتصادی نیست.
الریجانی افزود :بهراحتی نمیتوان برای ساخت و توسعه
سرویسهای بهداشتی سرمایهگذار جذب کرد ،اگر همین امکانات
ندهی کرد یا از ظرفیت مساجد و
و ظرفیت موجود را بتوان ساما 
بقاع متبرکه نیز استفاده کرد ،میتوان حجم زیاد سفرهای داخلی
را با امکانات موجود پوشش داد.
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اخبار
باید برای ورود حجم انبوه گردشگران آماده باشیم
رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری کشور با بیان
اینکه رفع تحریم ها به رفع موانع رونق گردشگری می انجامد ،گفت :باید
برای ورود حجم انبوه گردشگران آماده باشیم.
محمد بهشتی در مورد وضعیت گردشگری در کشور در دوره پساتحریم گفت :در
طی دو سال گذشته حتی همین روند مثبت مذاکرات نیز سبب شده بود که تعداد
گردشگران خارجی به یکباره افزایش قابل توجهی پیدا کند ،دیگر چه برسد به اینکه
اکنون توافق بین ایران و کشورهای  1+5حاصل شده است.وی اشاره به اینکه این
توافق تاثیر بسیار زیادی بر تصویر ایران در سطح بین المللی دارد و سبب می شود
که جذابیت ورود به ایران برای گردشگران افزایش پیدا کند ،افزود :بر اساس سیاست
های کلی ابالغ شده در برنامه ششم توسعه تعداد گردشگران ما باید  5برابر شود،
بنابراین توافق در مذاکرات مقدمات این مساله را فراهم میکند و شاهد رونق ،در حوزه
گردشگری خواهیم بود.رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی کشور افزود :در این شرایط
باید تالش کنیم تا موزه هایمان شرایط بهتری پیدا کنند و آثار و محوطه هایمان
ساماندهی شوند؛ در واقع باید به مثابه یک میزبان آمادگی های الزم را پیدا کنیم تا
تعداد بیشتری مهمان را پذیرا باشیم.بهشتی با بیان اینکه کشور ما به صورت بالقوه
ظرفیت رسیدن به جایگاههای مهم فرهنگی ،اقتصادی و  ...در حوزه گردشگری را
دارد ،تصریح کرد :در سال های گذشته وجهه ای از کشور ما در جامعه جهانی ایجاد
شده بود که گردشگران را از ورود به ایران منصرف می کرد ،اکنون با این تحوالت
چنین تصوراتی شکسته و اصالح می شوند.رئیس اسبق سازمان میراث فرهنگی و
گردشگری کشور ادامه داد :نکته دیگر عزم داخلی است که باید پذیرای حجم عظیم
گردشگران باشد .این امر مستلزم مساعدت همه دستگاه ها و قرار دادن این موضع در
اهداف راهبردیشان است تا کمک کنند که زیرساخت های الزم در بخش های مختلف
مانند حمل و نقل ایجاد شود.وی در پایان تاکید کرد :مسلما این ظرفیت بالقوه در
کشور ما وجود دارد که در حوزه رونق گردشگری و تاثیرگذاری آن بر بهبود وضعیت
اقتصادی کشور موفق باشیم .وجود تحریم ها مانع بزرگی بر سر راه ایجاد زیرساخت
های گردشگری بود و طبیعتا رفع این تحریم ها این موانع را از سر راه رونق گردشگری
بر می دارد.

انتقاد از خدمات گران گردشگری
یک تورگردان با انتقاد به خدمات گران گردشگری در ایران ،گفت :با آنکه
ورود گردشگران خارجی به ایران در حال افزایش است؛ اما هتلداری در
رخوت به سر میبرد و در کمیت ،کیفیت و قیمت خدمات این بخش تغییری
مشاهدهنمیشود.
افشین عزیزی در گفتوگو با ایسنا ،با بیان اینکه اگر اوضاع گردشگری ورودی و
مشخصا بخش خدمات آن تغییر نکند باید به فکر تعویض شغل باشیم ،افزود :درست
است که ورود گردشگران خارجی افزایش یافته ،اما نه تنها حمایت و کمکی از سوی
سازمان متولی نمیشود ،بلکه در این بحبوح ه گرانی قرار است نرخ ورودی ه موزهها هم
افزایش یابد .وی ادامه داد :آژانسهای مسافرتی قبال برای شرکت در نمایشگاههای
بینالمللی گردشگری از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری یارانهای دریافت
میکردن د تا غرفه در نمایشگاه خارجی ارزانتر در اختیارشان قرار گیرد ،اما حاال نه
تنها از آن یارانهها خبری نیست ،بلکه گاهی باید مبلغی بیشتر از دیگران بپردازیم ،مثال
در نمایشگاه فیتور اسپانیا ما  45میلیون تومان برای غرفهای که کانون جهانگردی و
اتومبیلرانی رزرو کرده بود ،پرداختیم ،در حالیکه آژانسهای ایرانی که در این نمایشگاه
مستقل حضور داشتند غرفهای با مساحت بیشتر ،ولی به قیمت  38میلیون تومان
اجاره کردند .البته گفته میشود که یارانه میدهند ،ولی به نظر فقط اسم آن است
و عمال چیزی مشاهده نمیشود .عزیزی سپس با اعتقاد به اینکه هتلداری ایران در
رخوت به سر میبرد ،افزود :در شرایطی که یک شرکت هواپیمایی ترک روی خط
هوایی ایران سرمایهگذاری کرده و به شش هفت نقطه در کشور ما پرواز گذاشته است،
ما حاضر نیستیم برای مسافرانی که از این طریق به ایران میآیند ،هتل بسازیم تا این
سرمایهها را در داخل کشور حفظ کنیم.

 ۵نمایشگاه گردشگری بین المللی در انتظار حضور ایران
 ۵نمایشگاه بین المللی گردشگری تا مهر ماه برگزار می شود که ایران می
تواند با حضور در آنها جاذبه های گردشگری خود را در شرایطی که با توافق
هسته ای امید ورود گردشگران خارجی به کشور بیشتر شده ،معرفی کند.
شرکت در نمایشگاههای گردشگری یکی از راههای معرفی جاذبه های گردشگری
ایران به دنیاست از طرف دیگر حضور فعاالن گردشگری در این نمایشگاهها می تواند
به نوعی ایجاد کننده پل ارتباطی بین فعاالن کشورهای مختلف برای همکاری در ورود
گردشگران خارجی به ایران باشد .مانند رایزنی دفاتر خدمات مسافرتی ایرانی و خارجی
در ورود گروهی از گردشگران به ایران .در این میان برخی از نمایشگاههای گردشگری
در طول روزها و ماههای آینده برگزار خواهند شد که می تواند فرصتی برای ایران باشد
آن هم در شرایطی که توافق هسته ای ایران این روزها تبدیل به مهمترین اخبار رسانه
های خارجی شده و امید برای ورود گردشگران خارجی به کشور زیاد است.یکی از این
نمایشگاهها ،بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی گردشگری  jataاست که روز ۳۰
شهریور تا چهارم مهر ماه امسال در توکیوی ژاپن برگزار می شود .سی و هفتمین نمایشگاه
بین المللی  TOP RESAنیز قرار است دوم تا پنجم مهر ماه در شهر پاریس فرانسه
برگزار شود.روزهای ششم تا هشتم مهر ماه نیز در ورشوی لهستان نمایشگاهی با عنوان
 TT WARSAWبرپا می شود .اما روزهای دوازدهم تا پانزدهم مهر ماه نیز سنگاپور
میزبان برگزاری نمایشگاه صنعت و بازار سیر و سفر آسیا با عنوان  ITB ASIAخواهد
شد .ایران دو سال پیاپی در این نمایشگاه شرکت کرد .بالفاصله پس از آن نمایشگاه جاده
ابریشم در تاشکند ازبکستان برگزار می شود که به طور حتم ایران برای شرکت در این
برنامه حرفی برای گفتن خواهد داشت.هر یک از این نمایشگاهها طی سالهای اخیر به
منظور شرکت ایران در آنها و معرفی جاذبه های گردشگری و تاریخی ایران به سه بخش
دارای اولویت تقسیم بندی شده بودند به این معنی که سازمان میراث فرهنگی می تواند
بسته به نوع برگزاری نمایشگاه و درجه اهمیت آن اقدام به شرکت در نمایشگاه کند .اما
چند سالی است که از حضور پررنگ ایران در این نمایشگاهها خبری نیست .در این میان
تنها بخش خصوصی ممکن است با هزینه خود در این برنامه ها حضور پیدا کند .با این
وجود حتی اطالع رسانی زیادی نیز در ایران توسط متولیان انجام نمی شود تا هر یک از
فعاالن گردشگری که تمایل داشت نسبت به شرکت در نمایشگاه اقدام کند.

 ۵۰۰اثر باستانی عراق از چنگ داعش آزاد شد
در یک عملیات نظامی در یکی از مقرهای گروه تروریستی داعش در سوریه،
حدود  ۵۰۰اثر باستانی عراق از چنگ داعشیها رهایی یافت.
«عادل فهد الشرشاب» وزیر گردشگری و آثار باستانی عراق اعالم کرد که این آثار
باستانی در یک عملیات نظامی آمریکاییها و در حمله آنها به یکی از مقرهای گروه
تروریستی داعش در سوریه ،آزاد شدهاند.به گفته وی ،داعش در ماههای اخیر تعداد
زیادی از آثار باستانی عراق را به یغما برده و برخی از آنها را هم تخریب و نابود کرده
است.آثار باستانی عراق که اخیرا ً از چنگ داعشیها آزاد و به دولت عراق عودت داده
شدهاند ،پیشتر از سوی این گروه تروریستی سرقت و به سوریه منتقل شده بودند.

