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نارضايتي روستایيان از گردشگران رو به افزايش است

ميترا اسدنيا

گردشگري مزاحمت!

در ورودي روستاي «اليمستان» در جاده هراز ،روي تابلو نوشتهاند« :ورود افراد كوهنورد
و گردش�گران و تورهاي تفريحي به روستاي اليمس�تان ممنوع است ».نه فقط در اين
روستا ،بلكه در ساير روستاهاي نواحي مختلف ايران ميتوان نظير چنين تابلوهايي را
پيدا كرد و به نظر ميرس�د كه تعداد آنها رو به افزايش اس�ت ،هرچند كه جلوگيري از
ورود افراد به روستاها،آن هم از سوي شوراي روستا هيچ پشتوانه قانوني ندارد و بلكه

در روزهاي اخير ،خبرگزاري ايسنا خبر
داد كه «روستاهاي استان خراسان رضوي
به لح��اظ جاذبههاي طبيع��ي و تاريخي
ظرفيت خوبيبراي جذب گردشگر دارند،
اما طي س��الهاي اخير تخريب و تعرض
در روستاها از سوي برخي افراد سبب شد
كه برخي از اهالي خونگرم روستا ترجيح
دهند ،اص ً
ال بيگانهاي به روستايشان نيايد،
چه برسد به اينكه بخواهند از مواهب وجود
گردشگر در روستايشان بهرهمند شوند».
در اينب��اره ،مژگان ثاب��ت تيموري ،عضو
پژوهشكده گردش��گري جهاد دانشگاهي
به اين خبرگزاري گفت« :بخش��ي از اين
موضوع به ويژگيهاي اخالقي روستائيان
برميگ��ردد كه به گردش��گران بياعتماد
ش��دهاند؛ در حال��ي كه تا  25س��ال قبل
ميزباني با دعوت از گردش��گران و اشتياق
ف��راوان صورت ميگرفت ».او يادآور ش��د
كه خرابكاري گردشگران در روستاها «در
ش��كل شكس��تن و آتش زدن شاخههاي
درختان و برداشتن محصوالتشان ظهور
يافته است».
در روستاي ابيانه نيز كه مدتهاست به
يك مقصد گردش��گري پرطرفدار تبديل
شده ،روس��تائيان از اينكه گردشگران به
حريم خصوصي آنه��ا احترام نميگذارند،
ناراضي هس��تند و در جاي جاي روس��تا،
پالكاردهاي��ي از س��وي ش��وراي روس��تا
نصب ش��ده اس��ت كه گردش��گران را از
عكاس��ي بدون اجازه از بانوان روس��تايي
برحذر ميدارد .كارشناس��ان گردشگري
ب��ر اين باورند كه درك واقع بينانه از توان
گردش��گري هر منطقه روس��تايي ،تنها
ب��ا ش��ناخت محدوديته��اي آن ممكن
است .اگرچه گردشگري روستايي يكي از
بهترين روشها براي جذب درآمد مالي به
مناطق محروم و دورافتاده اس��ت ،اما اگر
طرحهاي گردش��گري با دقت و تمركز بر
محدوديتهاي هرمنطقه ارائه نشود ،سبب
نارضايت��ي مردم و جامع��ه محلي خواهد
ش��د؛ به گونهاي كه پس از مدتي عطاي

گردشگري را به لقايش ميبخشند .مانند
بسياري ديگر از كشورهاي در حال توسعه،
گسترش گردشگري روس��تايي در ايران،
بدون محاس��به س��ود و زيان آن صورت
ميگيرد و به اين نكته توجه نميشود كه
عوايد كوتاه مدت گردشگري در بلندمدت
چه هزينههايي را بر طبيعت روس��تاها و
فرهنگ بومي آنه��ا تحميل خواهد كرد؟
با توجه به اينكه گردش��گري روس��تايي
در ايران نوپاس��ت ،مرور تجربههاي ساير
كش��ورهاي جه��ان – اعم از كش��ورهاي
توسعه يافته يا در حال توسعه – ميتواند
راهگشاي بسياري از مشكالت موجود در
حوزه گردشگري روستايي باشد.
 ëلبنان؛ ريش�هكني گردشگري در6
ماه
در فوريه سال ميالدي جاري« ،ميشل
فرعون» ،وزير گردشگري لبنان ،استراتژي
گردش��گري اي��ن كش��ور را ب��ا تأكيد بر
بهبود تصوير لبن��ان به عنوان يك مقصد
گردشگري روستايي ارائه كرد .اكنون پس
ازگذشت ش��ش ماه ،خبرهاي ناگواري از
پراكندن انبوه زبالهها در سرتاس��ر لبنان
بويژه در نواحي روستايي به گوش مي رسد.
اخيراً روزنامه «ديلي استار» لبنان گزارش
داد كه سفر به روستاها به نحو چشمگيري
كاهش يافته و اين وضعيت سبب نگراني از
كسب و كارمردم محلي در روستاها شده
است .اين روزنامه در گزارش خود تصريح
كرده بود كه گردشگري روستايي معطوف
به زيباييهاي طبيعي است و زباله چيزي
نيست كه دراين مقوله بگنجد.
نگرانيها وقتي بيش��تر شد كه «وايل
ابوفائور» ،وزير بهداشت لبنان هشدار داد:
«يك فاجع��ه بزرگ در حوزه س�لامت و
بهداش��ت در پيش است و شيوع بيماري،
احتمال توقف سفر گردشگران به مناطق
روستايي را تقويت ميكند ».با اين حال،
«جوئله ب��اراكات» از مدي��ران دفتر تنوع
زيس��تي در منطقه زيس��ت ك��ره «جبل
موس��ي» گفته اس��ت كه «مشكل دفن

خود يك اقدام غيرقانوني است اما چنين مواردي ميرساند كه نارضايتي روستایيان از
گردش�گران در حال افزايش است .اهالي روستاهايي كه در ساليان اخير شاهد حضور
تورهاي گردشگري بودهاند ،بتدريج به اين باور رسيدهاند كه گردشگران با ازدحام ،سر و
صدا ،آسيبرساني به مزارع و باغها و پراكندن زباله مزاحمت فراواني را توليد ميكنند
و پوشش و رفتار آنها در تقابل با فرهنگ جوامع بومي است.

اگرچه گردشگري روستايي يكي
از بهتري�ن روشها ب�راي جذب
درآم�د مالي به مناطق محروم و دورافتاده
اس�ت ،اما اگ�ر طرحهاي گردش�گري با
دقت و تمركز برمحدوديتهاي هرمنطقه
ارائه نشود ،سبب نارضايتي مردم و جامعه
محلي خواهد ش�د؛ به گونهاي كه پس از
مدت�ي عطاي گردش�گري را ب�ه لقايش
ميبخش�ند ،مانن�د بس�ياري ديگ�ر از
كش�ورهاي در حال توس�عه ،گس�ترش
گردش�گري روس�تايي در اي�ران ،بدون
محاسبه سود و زيان آن صورت ميگيرد و
به اي�ن نكته توجه نميش�ود ك�ه عوايد
كوتاه مدت گردش�گري ،در بلندمدت چه
هزينههاي�ي را ب�ر طبيع�ت روس�تاها و
فرهنگ بومي آنها تحميل خواهد كرد؟

غير بهداش��تي زبالهها مش��كل ت��ازهاي
براي مؤسس��ات تورگرداني نيس��ت و ما
سالهاست كه با اين بحران دست وپنجه
نرم ميكنيم ».باراكات تأكيد كرده است
كه «تش��ديد اين معضل ناشي از حضور
گردش��گران اس��ت و علت اصلي آن نبود
زيرساختهاي مناسب براي مديريت زباله
است».
همچنين ،به گفت��ه «مارتين بتيش»
از انجمن مردم نهاد «ردپاي كوهس��تان»
زبالهها براي كوهنوردان لبنان هم مشكل
ساز ش��دهاند و اين موضوعي بود كه تا به
حال از چشمها پنهان نگاه داشته ميشد.
او ميافزاي��د« :زباله تهدي��د بزرگي براي
گردشگري روستايي لبنان شده و اين در
حالي اس��ت كه گردش��گري روستايي به
سالمت و پاكيزگي طبيعت وابستگي كامل
دارد .اكن��ون روس��تائيان مانند قبل قادر
نيستند كه زبالهها را از چشم گردشگران
پنهان و از آزردگي آنان جلوگيري كنند».
ب��ه عقيده «مارتين بتي��ش» پراكنده
ش��دن زبالهها در مناطق دوردست بيشتر
است و اين مسأله ميتواند منابع آب را نيز
آلوده كند .او يادآور ميشود كه «استراتژي
گردشگري روستايي لبنان بر گردشگري
پايدار تأكيد بسيار دارد اما درعمل ،چنين
چيزي به چشم نميخورد و لبنان نيازمند
اعمال سياستها و روشهاي پايدار براي
دفع زبالههاست».
«پ��ل ابي راش��د» ،مدير يك تش��كل
زيس��ت محيطي در لبن��ان نيز ميگويد:
«تصوير لبنان سبز و زيبا با بوي بد ناشي
از زبالههاي درحال سوختن ،تخريب شده
اس��ت ».اين درحالي اس��ت كه لبنان در
چهارماه نخست سال  2015پس از سالها
وقفه ،ش��اهد رش��د  23درص��دي بخش
گردشگري بود اما هزينه اين رشد ،به دليل
غفلت از پيش نيازهاي زيرساختي ،باالتر از
حد تصور برآورد ميشود.
 ëايرلند؛ نگران عواقب كار
در ايرلند نيز اجراي برخي طرحهاي

گردشگري به بحث و جدل در خصوص
توجه به محدوديتهاي روس��تاها دامن
زده و نگرانيه��ا در اين ب��اره را افزايش
داده اس��ت ،اخيراً يك س��ايت اجتماعي
به نام «ايريش اگزمينر» در يك گزارش
تحليلي ،نظر كارشناسان مختلف درباره
طرحهاي گردشگري روستايي را بازتاب
داده و به نكات مهمي اش��اره كرده است
كه ميتواند براي گردش��گري روستايي
ايران و ديگر كش��ورهاي در حال توسعه
مفيد باش��د .دراين گزارش آمده اس��ت:
اج��راي هر طرحي دراي��ن زمينه بايد با
اذعان به س��طح باالي��ي از خطر در ازاي
منافع اقتصادي نه چن��دان زياد صورت
بگيرد .و اين مسأله با توجه به وسعت كم
بس��ياري از روستاها يا شهرهاي كوچك
و همي��ن ط��ور كوچك بودن كس��ب و
كار مردم ،نگراني مهمي تلقي ميش��ود.
اشتباه بزرگي كه همواره در مناطق هدف
گردشگري روستايي رخ ميدهد ،اعتقاد
به اين است كه يك قهرمان محلي يا يك
رويداد تاريخي ميتواند سبب جذب انبوه
گردش��گران ش��ود .اما در عمل ،اين نوع
جاذبهها يا گردش��گران را به خود جدب
نميكنند يا در صورت جذب گردشگران،
به سبب نبود زيرس��اختهاي مناسب،
آس��يبهاي ج��دي را به روس��تاها وارد
ميآورند.
«ايري��ش اگزمين��ر» ميافزايد« :همه
گروههاي فعال گردشگري بايد طرحهاي
خ��ود را در چارچ��وب محدوديته��اي
مناطق روس��تايي ارائه و اجرا كنند؛ مث ً
ال
روشن است كه يك شهر كوچك يا روستا
نميتواند به تنهايي واجد زيرساختهاي
كيفي و كمي به عنوان يك مقصد مستقل
گردشگري باشد .بنابراين بهتر است كه آن
شهر يا روستا به عنوان بخشي از يك بسته
منطقهاي وسيعتر تعريف شود».
در ادامه گزارش چنين آمده است كه
«ش��ناخت محدوديته��اي هر منطقه با
كمك كارشناس��ان ميسر است و بهترين

طرحها ،آنهايي هس��تند كه در فضايی از
هماهنگي ميان مشاوران ،صاحبان كسب
و كارها ،كارآفرينان و سرمايهگذاران شكل
ميگيرند .بر اين اس��اس ،كار مش��اوران
اين اس��ت كه تم��ام ايدهه��ا را ارزيابي و
طرح مناس��بي را ارائه كنن��د كه درخور
تواناييهاي روس��تاها و متناسب با ذخاير
طبيعي و اجتماعي آنها باشد».
ب��ه ب��اور كارشناس��اني ك��ه «ايريش
اگزمينر» نظر آنها را جويا ش��ده اس��ت،
«موض��وع مهم ديگري ك��ه اغلب ناديده
گرفته ميشود آن است كه بايد در ارزيابي
طرحها ،ميزان آسيب احتمالي به ميراث
فرهنگي و تاريخي يك ش��هر يا روس��تا
محاسبه شود و ساز و كار پيشگيري از آن
ارائه شود .همچنين ،هر طرح گردشگري
در مناطق روس��تايي و شهرهاي كوچك،
باي��د با درنظ��ر گرفتن تم��ام امكانات از
ان��واع جاذبهه��اي گردش��گري گرفته تا
زيرس��اختها ،اقامتگاهه��ا و نيز وضعيت
بازارياب��ي به اجرا درآيد .در اين مورد ،بايد
بر ايجاد طيف وسيعي از محصوالت كيفي
مطل��وب تمركز كرد كه بازارهاي بزرگتر
را هدف قرار ميدهند ،نه اينكه صرفاً يك
جاذبه گردش��گري كالن وشاخص ايجاد
ميكنند .توجه به اين امور ،منجر به ايجاد
اس��تانداردهاي باالت��ري از زندگي و نيز
توليدات كيفيتر در صنعت گردش��گري
ميشود .درنقطه مقابل ،نتيجه بيتوجهي
ب��ه اين امور ،فرس��ايش و تخريب ميراث
فرهنگ��ي و تاريخي ش��هرهاي كوچك و
روستاهاست .به بيان ديگر ،ناديده گرفتن
اي��ن اص��ول ،در درازم��دت ظرفيتهاي
گردشگري را نيز تخريب ميكند و امكان
رشد پايدار گردشگري را از ميان ميبرد».
 ëژاپن؛ تجربههاي نو
در حالي كه كش��وري مانن��د لبنان
گرفتار پيامدهاي ناخوشايند گردشگري
روستايي نامتوازن ش��ده و ايرلند ،نگران
چنين پيامدهايي اس��ت ،ژاپن توانس��ته
تجربههاي موفقي در اين حوزه را پش��ت
سر بگذارد .يكي از اين تجربهها ،اقدامهاي
شركت نيسان براي حفظ آرامش روستايي
و محافظت از جاذبههاي گردش��گري در
منطق��ه «نيگاتا» اس��ت .در اين منطقه
روستايي ،چشمههاي آبگرم با حرارت باال،
مهمترين عامل جذب گردشگران است .با
وجودي كه دسترسي به نيگاتا با استفاده
از قطار سريع السير امكان پذير است اما
شركت نيس��ان خودروي ويژهاي را براي
س��فر به اين منطقه طراحي كرده كه با
استفاده ازسوخت بيوبرق حركت ميكند
و ان��رژي الزم را از حرارت چش��مههاي
آبگرم ميگيرد .دماي چشمههاي آبگرم
نيگات��ا بال��غ ب��ر  208درج��ه فارنهايت
اس��ت و اين مي��زان حرارت براي ش��ارژ
يك خودروي نيس��ان الكتريكي كفايت
ميكند .اي��ن خودروها با هدف حفاظت
از گنجينههاي طبيعي و فرهنگي نيگاتا
طراحي شدهاند و كمترين آلودگي را براي
محيط پيراموني دارند.
شركت نيسان اعالم كرده است :از آنجا
كه اين منطقه روس��تايي بزودي ميزبان
ي��ك همايش هن��ري خواهد ب��ود ،قصد
دارد ب��ا هدف حفظ و ترويج فرهنگ برف
(فستيوالهاي برفي) و نيز براي حفاظت
از اكوتوريس��م منطقه ،خودروهاي مذكور
را با تسهيالت شارژ توسط بيوبرق محلي
در اختيار گردشگران بگذارد .بدين منظور،
حدود  1000ايستگاه شارژ برق درنزديكي
ايستگاههاي راهآهن تعبيه شده است و به
گردشگران امكان ميدهد كه با خودروهاي
بيوب��رق در نهايت آرامش ب��ه گردش در
روس��تا بپردازند .اقدام شركت نيسان در
ارائ��ه خدمات خ��ودرو دوس��تدار محيط
زيس��ت با س��وخت پ��اك درمحيطهاي
سالم روستايي از سال  2013و در جزيره
«تشيما» آغاز شد واكنون در سال 2015
ب��ا موفقيت چش��مگيري توس��عه يافته
اس��ت .اين خودروها كم س��رعت ،داراي
دو صندلي اس��ت كه امكان كشف روستا
را به گردش��گران ميدهد و درعين حال
به س�لامت و و آرامش روس��تاها احترام
ميگذارد.

چگونه گردشگري نامتوازن همه سرمايههاي يک روستا را بلعيد؟

در روستاي «زيارت» به زيارت آپارتمانها برويد
رضا ستوده

در دانشنامه آزاد ويکيپديا در وصف
روس��تاي زي��ارت گرگان آمده اس��ت:
«زي��ارت در ادامه ج��اده ناهارخوران به
سوي کوهستانهاي جنوب شهر گرگان
حدود  ۱۰کيلومتر جلوتر از ناهارخوران
قرار دارد و به علت برخورداري از هواي
نسبتاً خش��ک و خنک بازديدکنندگان
بس��يار زيادي دارد .از اماکن ديدني اين
روستا ميتوان به آبشارهاي زيبا ،چشمه
آبگرم ،امامزاده و همچنين بافت قديمي
روستا نام برد ».با اين حال ،گردشگراني
که به روس��تاي زي��ارت ميرون��د ،در
کمال ناباوري با انبوهي از آپارتمانهاي
بلندمرتب��ه روبهرو ميش��وند که هيچ
س��نخيتي با طبيعت پيراموني ندارند و
ديدنشان در يک محيط جنگلي دور از
انتظار است .اين آپارتمانها که عمدتاً در
 10سال گذشته ساخته شدهاند ،زاييده
توس��عه نامتوازن گردشگري در استان
گلستانهستند.
سال گذش��ته ،احمد دادپور ،رئيس
کميته انتشارات سازمان نظام مهندسي
اس��تان گلس��تان در نشست تخصصي
بررس��ي مش��کالت ساخت و س��از در

زيارت گفت« :بافت و معماري روستاي
زي��ارت يک��ي از جالب تري��ن بافتها
در کش��ور به حس��اب ميآمد اما امروز
آن ق��در در اطراف آن س��اخت و س��از
ص��ورت گرفته ک��ه چيز زي��ادي از آن
بافت قديمي باقي نمانده اس��ت ».سيد
محمد قدس مفيدي ،عضو شوراي شهر
گرگان نيز خاطرنشان ساخته است که
«روس��تاي زيارت گرگان يکي از خاص
ترين الگوهاي معماري است ولي دست
تطاول برخي س��ودجويان يا افرادي که
نادانسته در اين عرصه قدم گذاشتهاند،
س��بب از بين رفتن الگوي معماري آن
شده است».
چنين مينمايد که افزايش ساخت و
سازها نوعي اشتغال فصلي و کوتاه مدت
را براي اهالي روستا فراهم کرده و به رونق
معامالت زمين و کسب و کار بنگاههاي
امالک انجاميده اس��ت؛ از اينرو ،گمان
نميرود که روستائيان به شکل يکپارچه
مخالفتي با وضع موجود داشته باشند .با
اين حال ،به نظر ميرس��د که دستکم
بخشي از آنها با اين روند مخالف هستند
و به اين باور رس��يدهاند که اصليترين
س��رمايه روستا براي توسعه گردشگري
و رونق پايدار اقتصادي از دس��ت رفته

است .در «پايگاه اطالعرساني روستاي
زيارت» مقال��هاي با عنوان «پيشبيني
ساخت و س��ازها چگونه خواهد بود؟»
منتشر ش��ده که بازتابنده افسوس اين
دسته از روستائيان و آرزوهاي بربادرفته
آنهاست .نويس��نده مقاله با لحن ساده
روستايي مينويسد« :چرا روستايي مثل
ماسوله براي نسلهاي بعد از خود برنامه
ري��زي دارد وعالوه برعزت و اقتدار خود
و آيندگان ،درآمد قابل توجهي را براي
اهالي ايجاد کرده است اما ما با موقعيت
جغرافيايي و امتيازات خاصي مثل آبشار

و آبگرم و امامزاده و جنگل و کوهستان
و طبيعت بک��ر و جوانان تحصيلکرده و
فهميده ،نميتوانيم برنامه ريزي و درآمد
داشته باشيم؟ و به موارد غيرقانوني روي
آورده ايم که هر روز آس��ايش و آرامش
خود را چوب حراج زده ايم؟ چرا؟ واقعاً
اگر دول��ت و امور اراضي وش��هرداري
به فکر [چاره] نميافتد ،ما بايد تيش��ه
به ريش��ه خ��ود بزنيم و تمام روس��تا و
زمينهاي اطراف آن را پر از آپارتمان و
ويال کنيم؟ به نظر شما چند سال ديگه
طول ميکشيد که باالي زيارت هم مثل

زمينهاي نرسيده به پل ،پر از آپارتمان
ميشد؟ دو سال؟ سه سال؟ چهار سال؟
ما بعد از آن بايد چه کار کنيم؟»
در اين ش��رايط در طرح جامع شهر
گرگان ،محور زيارت تا آبش��ار در حريم
اين ش��هر ق��رار گرفت و مقرر ش��د که
شهرداري گرگان مقررات شهرسازي را
در اين محور اعم��ال ميکند .متعاقب
اب�لاغ اي��ن ط��رح در بهمن ماه س��ال
 ،1392ش��هرداري از مال��کان اراضي و
امالک واقع در اين محور خواس��ت تا با
توجه به تصويب طرح جامع ش��هر ،به
قانون منع ف��روش اراضي فاقد کاربري
مسکوني عمل کنند .اما مشاهدات عيني
و اظهارات مطلعان محلي نشان ميدهد
که اين هشدار ،تأثير چنداني در کاهش
ساخت و سازها نداشته است.
در روزهاي گذشته ،خبرگزاري فارس
با انتش��ار عکسهاي تکاندهندهاي از
روستاي زيارت گزارش داد که «ساخت
و سازهاي حاشيه روستا داراي هيچگونه
پروانه س��اخت نيس��تند و آب مصرفي
خود را از چش��مه روستا ميگيرند .اين
خانهها فاقد کنتور برق هستند و گرچه
اداره ب��رق به دفعات اقدام به قطع کابل
آنها کرده است اما از پايههاي برق کنار

خيابان برق سرقت ميکنند .در روستاي
زيارت  163مورد پرونده تخلف به دادگاه
معرفي شده که تا به حال ،مجموعاً 25
مورد تخري��ب 22 ،م��ورد برائت و 23
مورد جريمه صورت گرفته اس��ت».اين
در حالي است که شهردار گرگان اخيراً
در پنجمين جلسه شوراي پيشگيري از
ساخت و س��از غيرمجاز در شهرستان
گرگان گفته بود 90« :درصد س��اخت
و سازها در روستاي زيارت کنترل شده
است ».حس��ين صادقلو مدعي شد که
«سختگيري قاطعانه در جلوگيري از
ساخت و س��از غيرمجاز صورت گرفته
است و به متخلفان امتياز آب ،برق و گاز
داده نميشود».
حتي اگر چنين باش��د ،روشن است
که با س��اخت صدها ويال و آپارتمان در
روس��تاي زيارت طي س��الهاي اخير،
بخش بزرگي از ظرفيتهاي گردشگري
اين روستا براي هميشه از ميان رفته و
اين منطقه جنگلي هرگز به وضع سابق
بازنخواهد گشت .بدين ترتيب ،روستاي
زي��ارت گلس��تان پي��ش از آنک��ه يک
روس��تاي هدف گردشگري باشد ،آيينه
عبرتي اس��ت براي روستاهايي که قرار
است هدف گردشگري باشند.
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استقبال لهستانيها از مسير تازه گردشگري
در خوزستان

تعريف مس��ير گردشگري
ت��ازه در اس��تان خوزس��تان،
پاي گردش��گران لهستاني را
به جزيره مينو در اين اس��تان
باز ک��رد .خبرگ��زاري ميراث
فرهنگ��ي گ��زارش داد ک��ه
هفته گذش��ته نخستين گروه
لهستانيها در قالب توري 30
نفره وارد خوزس��تان شدند و
استقبال آنها از اين استان بهاندازهاي بود که دهها لهستاني ديگر در صف
بازديد از جزيره مينو قرار گرفتهاند .جزيره مينو با نخلستانهاي بزرگ و
نيزارهاي انبوهي که پناهگاه پرندگان مهاجر هستند ،از جاذبههاي مهم
گردشگري استان خوزستان به شمار ميآيد.
مس��ير تازه گردشگري خوزستان از تاالب ش��ادگان شروع ميشود و
تا جزيره مينو و ش��هرهاي اهواز ،ش��وش و شوش��تر ادامه پيدا ميکند.
بازديد از مقبره دانيال نبي؛ تپه آکروپل ،کاخ آپادانا و قلعه فرانسويها در
ش��وش؛ زيگورات چغازنبيل؛ سازههاي آبي شوشتر و اقامت در مضيف از
جمله برنامه هايي است که در اين مسير براي گردشگران در نظر گرفته
شده اس��ت .مضيف بنايي است که عربهاي خوزستان آن را با استفاده
از ني و براي ميزباني از ميهمانانش��ان در خارج از محيط خانه ميسازند.
در گذشته بيشتر خانههاي عربهاي خوزستان مضيف داشت و ساخت
خان��ه با ني از ويژگي معماري اين منطقه بود .در حال حاضر ،س��اخت
مضيف رونق گذشته را ندارد اما با توسعه گردشگري در خوزستان ،جان
تازهاي گرفته است.
در جزيره مينو و مجموعه گردشگري آن براي ميهمانان غذاهايي مثل
پلوميگو ،ماهي کباب ،قليه ميگو ،قليه ماهي ،دال عدس و ...سرو ميشود
و همچنين گردشگران ميتوانند از بستني سنتي با شير گاوميش لذت
ببرند که همه امکانات بومي و محلي اس��ت .البته براي رفاه گردشگران،
دسترسي به اسکله قايق سواري اروند صغير ،باشگاه گلف و سوارکاري نيز
در نظر گرفته شده است .انجام چنين فعاليت هايي از سوي جامعه بومي
و محلي منطقه نشان از اهميت گردشگري در توسعه پايدار دارد .چنانکه
اهالي منطقه نه تنها ميتوانند آداب و رس��وم خود را به درس��تي معرفي
کنند بلکه با درآمدي که از اين راه کس��ب ميشود ميتوانند به حفظ و
احياي اين آداب و رس��وم اميد داش��ته باش��ند .تعريف مسيرهاي جديد
گردشگري يکي از الزامات اين حوزه به شمار ميرود و نيازمند همکاري
همه مسئوالن و دست اندرکاران اين حوزه است.

لغو مجوز پنج دفتر خدمات مسافرتي و گردشگري
در استان يزد

مع��اون گردش��گري اداره کل ميراث فرهنگي اس��تان يزد گفت« :در
هفت ماهه نخس��ت س��ال جاري ،مجوز پنج دفتر خدمات مس��افرتي و
گردش��گري لغو شد که از اين ميان سه دفتر در سال گذشته و دو دفتر
نيز در سال جاري پس از دريافت تذکر و به دليل تخلفات متعدد تعليق
شده بودند».
س��يدمصطفي فاطمي در ديدار با اعضاي هيأت مديره انجمن دفاتر
خدمات مسافرتي و گردشگري اس��تان افزود« :کارشناسان اين معاونت
پس از بازديد از دفاتر و بررس��ي روند فعاليت آنها ،در صورت مش��اهده
هرگونه تخلف ،طي نامهاي به مديريت دفاتر تذکر ميدهند و مش��کالت
و تخلفات را به آنها اعالم ميکنند .اگر مدير دفتر طي مدت تعيين شده
نس��بت به رفع مش��کالت اقدام نکند ،در مراحل بعدي اخطار ،تعليق و
س��پس لغو مجوز با طي بازه زماني تعيين ش��ده اجرا ميشود ».او تأکيد
کرد که «الزم اس��ت کليه دفات��ر در برگزاري گش��تها و معرفي آثار و
ابنيه تاريخي اس��تان و همچنين ارائه خدمات و تس��هيالت به مسافران
و گردش��گران از راهنمايان تور مجاز و داراي کارت راهنماي گردشگري
اس��تفاده کنند ».در حال حاضر  60دفتر خدمات مسافرتي و گردشگري
در استان يزد به صورت قانوني فعاليت ميکنند.

نياز کشور به ساخت ساالنه  30هتل  4و  5ستاره

رئي��س س��ازمان مي��راث
فرهنگ��ي ،صناي��ع دس��تي و
گردشگري کشور گفت« :براي
رس��يدن به اهداف سند چشم
ان��داز توس��عه کش��ور در افق
 1404رشد بخش گردشگري
در  10سال آينده بايد بين 12
تا  14درصد در سال باشد».
مسعود سلطانيفر که هفته
گذش��ته براي بازديد از دومين نمايش��گاه بينالمللي بورس ،بانک و بيمه
خصوصي در جزيره کيش حضور يافته بود ،افزود« :ميانگين رش��د ورود
گردش��گر به کشور  12درصد افزايش داشته و اين درحالي است که رشد
گردش��گر در دنيا  4/6درصد و در آسيا پنج درصد بوده است اما در دوره
 2ساله فعاليت دولت تدبير و اميد اين ميزان به سه برابر نرخ رشد جهاني
رس��يده اس��ت ».او يادآور ش��د« :با وجود اين ميزان رش��د و با توجه به
مش��کالت موجود از سالهاي قبل ،هنوز تا رسيدن به اهداف سند چشم
انداز  20س��اله و افق  1404که بايد ميزبان  20ميليون گردشگر خارجي
باشيم؛ فاصله داريم».
س��لطاني فر ،يکي ديگر از اقدامهاي مهم براي ارتقاي گردش��گري را
افزاي��ش مراک��ز اقامتي و هتلها عنوان کرد و گف��ت« :براي اينکه تعداد
گردشگران در  10سال آينده به مرز  20ميليون نفر برسد نيازمند افزايش
مراکز اقامتي و هتلها از نوع چهار و پنج ستاره هستيم ».به گفته او ،از
ميان يک هزار و  100هتل کش��ور 130 ،هتل چهار و پنج ستاره هستند
و از آنج��ا که گردش��گران خارجي عالقهمند به اس��تفاده از هتل هايي با
درجههاي باال هس��تند ،بايد اين تع��داد به  400هتل افزايش پيدا کند و
نياز است ساالنه  25تا  30هتل چهار و پنج ستاره به تعداد موجود اضافه
شود ».رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري تصريح کرد که «برنامه
ريزيهاي خوبي در اين زمينه صورت گرفته و تعداد زيادي مجوز در اين
راستا صادر شده است».

