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ترکیه بدترین دوران کاهش ورود گردشگران خارجی طی  22سال گذشته را تجربه میکند
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بــازاربــزرگاســتانبولبهشــکلحیــرتآوریآراماســت؛مغازههاو
رســتورانهایخیابــانمعــروفاســتقاللدرایــنشــهرنیــزخالیاز
مشتریهای خارجی اســت و هتلها در منطقه اعیان نشین «نیشان
تاشی»تقریباًبیمشتریاست.
اقتصاد ترکیه از حمالت تروریستی از جمله کشتار شب سال نو در
یککلوبشبانهکهاکثرقربانیانآنخارجیبودندوکودتاینافرجام
 15جــوالیکــهبیــشاز 270نفــردرآنکشــتهشــدند،آســیب دیدهو
بشدترنجمیبرد.
«چتینگورجان»،مدیرعاملآژانسمسافرتی«تورساب»ترکیه
درایــنبــارهمیگوید«:ســال 2016یکســالســوختهبــرایصنعت
توریســم ترکیه بود؛ برای کشــوری مانند ترکیه غیرممکن اســت که از
صنعت توریســم خود چشمپوشــی کند امــا مهمترین فاکتــور برای
رونقگرفتنصنعتتوریســمامنیتاســت.نخستینچیزیکهیک
توریست برای انتخاب مقصد سفر خود به آن توجه میکند ،امنیت و
آرامشاست،اگرامنیتوآرامشدرکشورمقصدوجودداشتهباشد،
پسازآن،بهکیفیتخدماتوقیمتتوجهمیکند».
بیــن ســالهای  2000تــا  2015صنعــت توریســم ترکیــه رشــد
قابلتوجهی داشــت بهطــوری که تعــداد گردشــگران از  10میلیون و
 500هزار نفر در سال 2000به 36میلیون و 200هزار نفر در سال2015
رســیدوترکیهرابه 6کشوربرترجهانازنظرمقصدگردشگریتبدیل
کــرد .درآمد ترکیــه از صنعت توریســم در ســال 31/5،2015میلیارد
دالربوداماتماماینپیشــرفتهادرسال 2016باکاهش 30درصدی
گردشگربهیککابوستبدیلشد.دردورهزمانیژانویهتانوامبر2015
گردشــگرانخارجــیترکیــه 34میلیونو 800هــزارنفربودنــدامادر
همیــندورهزمانیدرســال 2016اینآماربهکمیبیشاز 24میلیون
نفررسید.
«یاسمینپیرینچجیاُغلو»،مدیرعاملآژانسمسافری«ویآی
پی ایونت» در این باره میگوید« :گردشگران خارجی که قبالً به ترکیه
ســفر کرده بودند هنوز هم ترکیه را بهعنوان مقصد سفر خود انتخاب
میکننداماکسانیکهقصدداشتندبراینخستینباربهترکیهبیایند،
سفرهایخودرالغوکردهاند».
«ناتالیــا دوبالتســاوا»کــه اهــلمنطقــهنــاآراموجنگزدهشــرق
اوکرایناستیکیازکسانیاستکهمدامبهاستانبولسفرمیکند.او
میگوید« :ما تحت هر شرایطی به استانبول میآییم؛همه جای دنیا
ناآرامیوجوددارد.اینیکواقعیتاست.مردمدربارهشهرمنهم
همین را میگویند اما زندگی جریان دارد .به همین خاطر ما تصمیم
گرفتیمسفرمانبهاستانبولرا لغونکنیم».
«اورهانســونمز»،صاحبشرکتگردشگریکهتورهایمسجد
ایاصوفیای اســتانبول را برگزار میکند نیز میگوید« :من تمام عمرم

رهبر تور بودهام و کار دیگری بلد نیســتم .من و امثال من در وضعیت
اقتصادی بغرنجی به سر میبریم و اگر مشکالت امنیتی حل نشود و
گردشــگریترکیهبهروزهایطالییخودبرنگــردد،واقعاًنمیدانیم
چه کنیم».
اومیافزاید«:در دورانطالییگردشگریترکیه،گردشگرانبرای
بازدید از ایاصوفیا ســاعتها در صف میایســتادند اما االن نه خبری
از صفهــای طوالنی اســت و نــه خبری از گردشــگران خارجــی .االن
بازدید از ایاصوفیا برای گردشگران محدودی که معموالًاز کشورهای
منطقهخاورمیانهمیآیندبیدردســراستزیرابدونانتظارکشیدن
واردایــنبنایتاریخیمیشــوند،بدونازدحــامجمعیتازهمهجا
بازدیــدمیکننــدوبازهمبدوناتــافوقتوایســتادندرصفازآن
خارج میشــوند .این صحنهها شــاید برای آنها دلپذیر باشد اما برای
ما که از طریق گردشــگری
کشورمان نان میخوریم،
در دوران طالیی
زجرآوراست».
گردشگری ترکیه
امریــکا ،آلمــان و
گردشگران برای بازدید
چندیــن کشــور دیگــر
بــه اتبــاع خــود هشــدار
از ایاصوفیا ساعتها در
دادهانــد بــه ترکیــه کــه
صف میایستادند اما
کاندیــدای عضویــت در
االن نه خبری از
اتحادیه اروپاســت ،سفر
صفهای طوالنی است
نکننــد زیــرا تهدیدهــای
و نه خبری
تروریســتیدر اینکشــور
از گردشگران خارجی
وجــود دارد .در مــاه
مــه 2016نیــزکــهارتــش
ترکیــهجنگندهروســیرا
در مــرز ترکیــه – ســوریه
ســاقطکــرد،تنشهابیــنآنکارا–مســکو باالگرفتبــهطوریکه
دولــت روســیه تحریمهایی علیه ترکیــه وضع کرد کــه مهمترین
این تحریمها لغو ســفر اتباع روســی به ترکیه بود .در پی این اقدام
روسیه ،ترکیه بدترین کاهش گردشگر در 22سال گذشته را تجربه
میکند .بهخاطر وضعیت اقتصــادی ترکیه ،ارزش واحد پول این
کشــوردرهفتهنخستســال 2017بیشــترینکاهشراتجربهکرد
و هــر دالر امریکا حــدود 3/60لیر ترکیه معامله شــد .تحلیلگران
اقتصادیپیشبینیکردهانددرماههایآیندهحتیشرایطارزش
پول ترکیه بدتر هم میشــود .درست اســت که پایین آمدن ارزش
لیر برخی منافع اقتصادی از جمله ارزانتر شــدن ســفر به ترکیه و
سرمایهگذاری در این کشور و کمک به صادرات ترکیه را دارد اما در
کل ،ســقوط ارزش لیر ،کشور را فقیرترمیکند و توانایی دولت را در
بازپرداختدیونووامهایشپایینمیآورد.
در ســال  2016اســتانبول ،مشــهورترین شهر گردشــگری ترکیه،
ط گــرا بــود .در  12ژانویــه
اصلیتریــن هــدف تروریســتهای افــرا 
،2016درقلــبمنطقــهتاریخــیاســتانبولدریکحملــهانتحاری

 10گردشــگر آلمانی کشــته شــدند .در ماه مارس 2016نیز در حوالی
منطقه «بِــیاُغلو» و در ماه ژوئن نیز در فرودگاه اصلی اســتانبول در
حمالتتروریســتیدههانفرکشتهشــدند.درشبسالنو 2017نیز
کــه صدها نفــر در یک کلوب شــبانه جمع شــده بودند تا بــا حوادث
تلــخ 2016خداحافظــیکننــدوســال 2017راباامیدپایــانحوادث
تروریســتیجشــنبگیرند،یکداعشــیمســلحبهحاضراندراین
کلوب تیراندازی کرد و 39نفر را کشت که اکثراًخارجی و از کشورهای
خاورمیانــه بودنــد« .مهمــت کوچارســاالن» ،صاحــب کلوبــی در
استانبولدراینبارهگفت«:ازآنجاکهغربیهابهخاطرناامنیترکیه
کمتر به این کشــور ســفر میکنند ،مشــتریهای ما در شــب ســال نو
بیشــترازکشورهایخاورمیانهبودندکههدفحملهتروریستیقرار
گرفتندوکشتهشدند.
او که قصد دارد کلوب شــبانه خود را پس از حادثه تروریستی شب
سالنوتعطیلکند،ادامهداد«:سال2016برایترکیهسالبسیاربدی
بوداماتابهامروزمشکلینبودهکهکشورمانتواندبهآنغلبهکند».
در بــازار بــزرگ اســتانبول نیزکه نخســتین بازار سرپوشــیده و از
بناهای قرن  15به شــمار میرود ،اوضاع اقتصادی خراب اســت و
مغازه دارها مقابل مغازههای لباسفروشــی ،ســوغاتی فروشــی،
جواهــر فروشــی و ...ایســتادهاند و ناامیدانــه در انتظــار گردشــگر
خارجی هستند.
«مسلم بشتک» ،مغازهدار شــاغل در بازار استانبول درباره وضع
کســب و کار خــود میگوید« :ایــن روزها کار و کاســبی ما بــا قبل خیلی
فرقکرده.همهجابمباســت.چرابایدتوریســتاینجابیاید؟فقط
عربهامیآیند.ازبقیهکشــورهاکسینمیآیدومعلومنیستکهدر
آیندههمبیایند».
اما«باسلترابلسی»،توریستاهللبنانکهنگرانمسائلامنیتی
در اســتانبول نیســت ،میگویــد« :در همــه جای دنیــا از ایــن اتفاقها
میافتــدومــانمیتوانیــمجلــوی وقوعآنهــارابگیریم.مــنبههمه
میگویمبهاستانبولبیایند».
«پینــار کارتال تیمر» ،مدیر عامل هتل «پراپاالس» اســتانبول
نیــز دربــاره دالیــل افزایــش گردشــگران خاورمیانــهای ترکیــه
میگویــد« :بهخاطــر افزایش روابــط دیپلماتیک دولــت ترکیه با
کشــورهای منطقه گردشــگران خــاور میانهای ترکیــه نیز افزایش
یافتــه اســت .از آنجا کــه دولــت ترکیه در حــال حاضر اســتراتژی
دوســتی و نزدیکی با کشــورهای خاورمیانه را در پیش گرفته ،این
اتفاق رخ داده است».
«بارچین ئینانچ» ،ستون نویس روزنامه انگلیسی زبان دیلینیوز
نیــز در تحلیــل اوضاع کنونــی کشــورش میگویــد :تمــام امتیازهای
استراتژیکیکهدراواسطدهه 2000بهترکیهدادهشدهبوداکنونعلیه
این کشور اســت؛تمام عواملی که به ترکیه کمک کرد ،در بازار جهانی
دراواسطدهه 2000اوجبگیرد،شاملامنیت،ثبات،آرامشوداشتن
بــازارقابلپیشبینی،اکنونبهموانعبزرگیبرایرشــدوتوســعهاین
کشورتبدیلشد هاست.

