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شهرنوشت

صاحبنظری به طنــز و صد البته 
گالیه عنوان می کرد که »کشورهای 
توسعه یافته همسایه،  باید سپاسگزار 
ایران باشــند. آنها بخش عمده ای از 
توســعه خود را مدیون بی سیاستی و 
کج سلیقگی ما هستند«. منظورش 
واضح به نظر می رسید. نگاهی به آنچه 
در دهه های اخیر در کشــور رخ داده، 
شــاید به نوعی مؤید مدعای اوست؛ 
از تاراندن ســرمایه گذاریان خارجی 
گرفته تا تحصیلکردگان و نخبگان از 
کشور. از سرازیر کردن سرمایه  ایرانیان 
به کشورهایشــان تا فرصت سوزی ما 
در در صنعت توریســم. صنعتی که 
بیش از آنچه لنــگ زندنش، به دلیل 
تحریم و فشارهای اقتصادی خارجی 
باشد، ناشــی از تحریم هایی است که 
خودمان برای خودمان طراحی کردیم! 
نقصی کــه گذشــته از بی توجهی به 
زیرساخت های صنعت گردشگری، 
به انواع و اقسام شــرط و شروط و خط 
قرمزها و محدودیت های امنیتی.... باز 
می گردد که حتی خارجی های شیفته 
ایران را هم مجاب می کند که عطای 
این جاذبه های تاریخــی را به لقایش 
ببخشند. موضوعی که در روزهای اخیر 
حتی صدای عزت اهلل ضرغامی، وزیر 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی را هم در آورد و با بیان اینکه برای 
سیاست های گردشگری وزارتخانه، 
هیچ خط قرمزی قائل نیســت به این 
نکته نیز اشاره کرد که: »متأسفانه از بعد 

از انقالب با افرادی مواجه هستیم که با 
شادی و زیبایی و اصال حتی با معماری 
مشــکل دارند و می گویند این کارها 

طاغوتی است«.

صنعتیکهمیتوانست
جبرانتحریمهاباشد

می گویند صنعت گردشگری نقش 
مهمی در توسعه اقتصادی، رشد درآمد 
ارزی و اشتغال کشورها ایفا می کند. 
و آنگونه که معروف اســت بعد از نفت 
بزرگترین صنعت پول ساز در سراسر 

جهان محسوب می شود. 
وضعیت کشور ما با وجود دارا بود آثار 
تاریخی کهن و همچنین پتانسیل های 
فرهنگی و طبیعی فــراوان در حالی 
که نفت کشــور به دلیــل تحریم ها 
بازاری نداشــت، می توانست کار و بار 
از رونق افتاده کشور را سکه کند. اما با 
وجود پتانســیل های فراوان، صنعت 
توریسم در کشور در حدی نیست که 

بتوان آن را کمک حال اقتصاد نحیف 
ایران دانست. این وضعیت با آغاز بحران 
همه گیری کرونا نیز در کشور تشدید 
شده بود و کار به جایی رسیده بود که در 
سه ماهه نخست سال 1399 تنها 74 
توریست خارجی به کشور سفر کردند. 
گرچه با آغاز واکسیناسیون در کشور و 
پایان نسبی کرونا رشد صنعت خارجی 
تا حدی به وضع قبل از کرونا بازگشت 
و در ســال 1400 حــدود 2 میلیون 
توریســت خارجی به ایــران آمدند و 
بر اساس آمارهای رسمی در سه ماهه 
اول سال 1401 هم بیش از 715 هزار 
توریست به ایران سفر کردند، اما باز هم 
ماجرا به سویی پیش نرفت که صنعت 
گردشگری در ایران را صنعتی جاندار 

بدانیم. 
در حالی که به نظر می رســد که 
میزان گردشگران کشور رشد خوبی 
نسبت به گذشــته خواهد داشت اما 
این موضوع باز هم در قیاس با ظرفیت 
واقعی کشور و در مقایسه با کشورهای 
همســایه ناچیز به شــمار می رود. 
موضوعی که به نظر می رسد بیش از هر 
چیز نیازمند تغییر نگرش مسئوالن 

کشور است.

چشماندازگردشگریایران
هرچنــد در ســال 2020 و بر اثر 
محدودیت هــای کرونایــی، صنعت 
گردشگری با رشد منفی 50.4 درصدی 
مواجه و 4900 میلیارد دالر از ارزش این 
صنعت کاسته شــده بود، اما در سال 
2021 و بــا کاهــش محدودیت های 
کرونایی، هزار میلیــارد دالر از طریق 
گردشگری عاید اقتصادهای جهان شد.

در این میان شورای جهانی سفر و 
گردشگری از رشد 40 درصدی صنعت 
گردشگری ایران در سال 2021 خبر 
داد. خبری که به نظر خوش می آمد اما 
مقایسه اش با کشورهای دیگر و حتی 
کشورهای همسایه، حقیرانه بودن این 
عدد را نشان می داد. در حالی که اعالم 
شد سه میلیون نفر گردشگر خارجی 
2.5 میلیــارد دالر در ایــران طی این 
سال هزینه کردند، در کشور ترکیه در 
همسایگی ایران این درآمد 24 میلیارد 

دالر نصیب ترک ها کرد.
این در حالی اســت کــه مطابق با 
سند چشم انداز بیست ساله جمهوری 
اسالمی الزم است سهم ایران از شمار 
گردشــگران جهانی به 1.5 درصد در 
سال 1404 افزایش یابد، یعنی حدود 
20میلیون نفر گردشگر از بازار جهانی 
را ســاالنه به خود جذب کند که این 
امر مستلزم ســرمایه گذاری بیش از 
سه هزار میلیارد تومان در این صنعت با 
سهم حدودا 16 درصدی بخش دولتی 
و مابقــی از بخش خصوصی اســت. 
همچنین، طبق سند چشم انداز، سهم 
ایران از درآمد گردشگری جهانی باید 
به دو درصد در سال 1404 رشد یابد؛ 
به گونه ای که کشــور ایران در ســال 
1404 ساالنه نزدیک 30میلیارد دالر 
از محل گردشگر ورودی، درآمد کسب 
کند. اما با روند کنونی، رســیدن به دو 
درصد از درآمد جهانی گردشگری در 
ایران بسیار سخت و شاید دست نیافتنی 
باشــد؛ چراکه به دلیل اعمال برخی 
از سیاســت های امنیتی بسیاری از 
گردشگران کشورهای توسعه یافته که 
قدرت هزینه کرد خوبی در کشور دارند 

از آمدن به ایران منصرف می شود و به 
همین دلیل اغلب گردشگران خارجی 
کشور محدود به کشــورهای عراق و 

افغانستان و پاکستان خواهد بود.

درسیکهبایدازترکیهبگیریم
گردشگری به   عنوان قطب مهم و 
اصلی اقتصاد ترکیه به   شــمار می رود 
که تا پیش از همه گیری کرونا نزدیک 
به 13 درصد از تولید ناخالص داخلی 
این کشور را به خود اختصاص می   داد 
و حتی در ســال 2019 این میزان به 
17 درصد نیز رسید. در سال 2019، 
حدود 51 میلیون گردشگر بین المللی 
بــه ترکیه ســفر کردند کــه درآمد 
30 میلیارد دالری برای این کشــور 
به   همراه داشــت. این در حالی است 
که در ســال 2019 ورود 45 میلیون 
گردشگر به این کشور بخش عمده ای 
از مشــکالت اقتصادی دولت اردغان 
را مرتفع کرد. این امر نشان می   داد که 
ترکیه حتی فراتر از برآوردها در صنعت 
توریســم گام برداشــته و در صورت 
ادامه این روند تا ســال 2023 امکان 
ورود حتی 100 میلیون گردشــگر را 
خواهد داشــت هرچند برآوردها در 
سند چشم   انداز 2023 برای صدمین 
ســالگرد تاســیس جمهوری ترکیه 
جذب 63 میلیون گردشگر خارجی و 

کسب درآمد 48 میلیارد دالری است.
به اعتقاد کارشناسان گردشگری 
بین المللی، کاهــش ارزش لیر ترکیه 
به واسطه تورم بی سابقه در این کشور 
در یک رابطه معنــادار با یکدیگر قرار 
گرفتند به طوری که با کاهش هرچه 
بیشــتر ارزش لیر، میزان گردشگران 
خارجی به این کشور افزایش می یابد. 
موضوعی که این کشــور با پشتوانه 
آزادی های نسبی که برای گردشگران 
خارجی فراهم کرد، توانست بخشی از 
مشکالت را حل کند. درسی که به نظر 
می رسد ایران باید می گرفت و نگرفت 
و بــا وجود کاهش چشــمگیر ارزش 
ریال نتوانست آن بهره ای که ترکیه از 
گردشگران خارجی بُرد را از توریسم 

نصیب خود کند.

هرگردشگری
حواشیخودرادارد!

در این میان عزت اهلل ضرغامی، وزیر 
میراث، گردشــگری و صنایع دستی 
در گفت وگویی که به تازگی با روزنامه 
شرق داشته گفته است: »دوقطبی بین 
ایران باستان و ایران پس از اسالم بین 
علما و برخی افراد مسئول بسیار جدی 
بود.ی کی از جاهایــی که من زیر میز 
زدم همین موضوع بود و امروز وقتی در 
مورد کوروش و داریوش و کتیبه های 
تاریخی و... صحبت می کنم، کســی 
نمی گویــد ضرغامی هم ســکوالر و 

طاغوتی شده است!«.

او در پاسخ به این سوال که در چند 
ســال اخیر در برخی از شهرها مثل 
مشهد با یک سری اظهارات، اقدامات 
و محدودیت ها روبه رو بوده ایم، پاسخ 
داد: »اگر منظور شما این است که در 
مورد آقــای علم الهدی صحبت کنم، 
در حال حاضر چنین برنامه ای ندارم 
و فعال مســئله من نیســت. اما برای 
سیاست های گردشگری وزارتخانه، 
هیچ خط قرمزی قائل نیستیم و با توجه 
به اینکه گردشگری و شادی و تفریح 
حق همه مردم است، این سیاست ها 
را در همه کشور اعمال می کنیم و هر 
جایی هم مانعی باشد، مانع را برطرف 
می کنیم تا مردم از حقشان بهره مند 
شوند. مشــهد در کنار بخش زیارتی 
یکی از مراکز تفریحی بزرگ کشــور 
اســت و به طور میانگین افرادی که 
برای زیارت به مشهد می آیند، حدود 
دو ساعت برای زیارت می روند و باقی 
زمــان را در بخش های دیگر تفریحی 
حضور دارند. البته من به معنویت مشهد 
حساس هستم و معتقدم باید این فضا 

حفظ شود«.
او معتقد اســت »هر گردشگری 
حواشــی خودش را دارد! اروپایی ها 
می آیند، مســئله جاســوس بودن 
داریم. مثال در فالن منطقه یک عکس 
می اندازند، دستگیر می شوند و باید 
دنبال داســتان را بگیریم و پیگیری 
کنیم. گردشگر قطری آمده رفته شکار 
و دستگیر شده و ماجرای خودش را 
دارد و عراقی ها هم حواشی خودشان را 
دارند. در هر حالتی تالش ما این است 
که مشکالت گردشگری را حل کنیم 
و بروز این مســائل برای گردشگران 
طبیعی است. اما من هنوز این مسئله 
اخالقی را به عنوان موضوعی که روی 
عملکرد گردشــگری مشــهد سایه 
بیندازد، نمی دانم. نمی توانم بگویم 
نیست، اما می گویم آن را در حدی که 
گردشگری مشهد را به خطر بیندازد 

نمی دانم«.
ایران با وجود میراث غنی تاریخی 
و طبیعی، سالهاست که سهم ناچیزی 
در صنعت گردشــگری جهان دارد. 
سهمی که می توانست افزون تر باشد 
اما حال کشورهای همسایه ایران نظیر 
امارات و عربستان و ترکیه و ارمنستان 

آن را نصیب خود کرده اند.

درجذبگردشگرانخارجیاستادفرصتسوزیهستیم

از اعمال برخی سیاست های امنیتی تا »حواشی« بسیار!

بهدلیلاعمالبرخی
سیاستهایامنیتی،
بسیاریازگردشگران
کشورهایتوسعهیافته

کهقدرتهزینهکرد
خوبیدارندازآمدنبه
ایرانمنصرفمیشوند
وگردشگرانخارجی

مامحدودبهکشورهای
عراق،افغانستانو
پاکستانشدهاند

درحالیکهاعالمشد
گردشگرانخارجیدر
سال۲0۲1حدود۲.۵
میلیارددالردرایران

هزینهکردند،درترکیه
درهمسایگیایراناین
درآمد۲4میلیارددالر

بودهاست
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همزمانباروزجهانینیکوکاری،مطرحشد:
همکاری ۹ هزار و ۶۶۰ َخِیر

 با   بهزیستی کشور
سرپرســت دبیرخانــه 
شــورای مشــارکت های 
مردمی ســازمان بهزیستی 
کشور همزمان با روز جهانی 
نیکــوکاری، از همــکاری و 
مشارکت 9 هزار و 660 خیر با سازمان بهزیستی کشور 
خبر داد. به گزارش روابط عمومــی و امور بین الملل،  
مژگان رضازاده کاوری گفت: مجمــع خیرین بانوان 
نیکوکار متشــکل از بانوان موثر فرهیختــه در قالب 
کارگروه های بهداشت و درمان، کسب و کار، آموزش و 
ارتقای فرهنگ و معیشت در بهزیستی آغاز به کار کرد. 
وی راه انــدازی درگاه الکترونیک و الکترونیکی کردن 
مشارکت های مردمی در پرداخت های نقدی، تعریف 
کد دستوری و کیو آر کد )QR( را از جمله اقدامات موثر 
برای ایجاد فضایی بهتر برای جلب مشارکت های خیرین 
برشمرد.  یادآور می شود، مجمع عمومی سازمان ملل 
سال 2012، 5 سپتامبر  را روز جهانی نیکوکاری نام نهاد.

    
آتش سوزی

در اتوبوس حامل زائران اربعین
رئیس پلیس راه استان ایالم گفت: یک دستگاه 
اتوبوس حامل زائران اربعین که از شهر بناب آذربایجان 
شرقی عازم مرز مهران بوده، در جاده ایالم به مهران به 
علت نقص فنی از قسمت موتور دچار حریق شده و با 
حضور عوامل امدادی اطفاء حریق انجام شد. به گزارش 
ایسنا، سرهنگ ابوالفضل کهزادی افزود: در این حادثه 
هیچ گونه مشکل خاصی برای زائرین به وجود نیامده و 
همه آنان در سالمت کامل با یک دستگاه اتوبوس دیگر 

به مهران اعزام شدند.
    

درشورایعالیانقالبفرهنگی؛
نقل و انتقال فرزندان

اعضای هیات علمی رای نیاورد
مصوبه جدید نقل و انتقال 
فرزندان اعضای هیأت علمی 
دانشــگاه ها در جلسه اخیر 
شورای عالی انقالب فرهنگی 
رای نیاورد. بــه گزارش مهر 
در این مصوبه که به پیشنهاد وزرای علوم تحقیقات 
و فناوری و بهداشــت درمان و آموزش پزشکی تهیه 
و به ستاد نقشه جامع علمی کشــور ارائه و پیشنهاد 
شده بود، فرزندان اعضای هیأت علمی که 90 درصد 
نمره آخرین فرد قبولی در دانشگاه را مازاد بر ظرفیت 
پذیرش هر کد رشته کسب کنند، به جای ترم دوم از 

ترم اول منتقل شوند.
    

گذر ایران از موج هفتم کرونا 
یک اپیدمیولوژیست گفت: براساس آنچه در روند 
بیماری مشاهده می کنیم، موج هفتم کووید 19 را 
در کشور پشت سر گذاشــته ایم. مسعود یونسیان با 
اشاره به اینکه بیش از 80 درصد از دانش آموزان دو دز 
واکسن کرونا را تزریق کرده اند، افزود:خوشبختانه فعال 

واریانت  نگران کننده ای در دنیا نداریم.
    

 زلزله 5.4 ریشتری هرمزگان را لرزاند
زمین لــرزه ای به بزرگی 5.4 ریشــتر هرمزگان 
حوالی فین را لرزاند. به گفته مختار سلحشور، مدیرکل 
مدیریت بحران استانداری هرمزگان: پس از زلزله پنج 
و چهاردهم ریشتری بعد از ظهر دوشنبه ، تیم  ارزیاب 
هالل احمر، تیم های واکنش سریع و تیم های ارزیاب 
ســتاد بحران به منطقه زلزله زده فین اعزام شدند. 
منصور آرامی، نماینده مردم بندرعباس در مجلس 
ساعاتی بعد از زلزله اعالم کرد:  خوشبختانه بر اساس 
گزارش هــای اولیه تاکنون زلزله 5.4 ریشــتری در 
بخش فین خسارت جانی و مالی نداشته است. دیروز 
همچنین پس از این زلزله تصاویــری از ریزش کوه 
در این بخش از بندرعباس در شبکه های اجتماعی 

منتشر شده است که نشان از شدت لرزش داشت.
    

پرندگان مهاجر از دریاچه ارومیه 
رفتند؛  درندگان آمدند

 مدیرکل حفاظت محیط 
زیســت آذربایجــان غربی 
می گوید خشک شدن دریاچه 
ارومیه موجب اتصال جزایر 
این دریاچه و ورود حیوانات 
درنده به آن ها شده است. به گزارش ایلنا، سعید شهند 
افزود: در حالی که جزایر دریاچه ارومیه زیستگاه انواع 
قوچ میش ارمنی و گوزن زرد ایرانی اســت، خشکی 
دریاچه موجب ورود پلنگ و شغال به این جزایر شده 
اســت. مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان 
غربی همچنین از کاهش تعداد پرندگان مهاجر در پی 

خشکی دریاچه ارومیه خبر داده است.

از گوشه و کنار 

رئیس سازمان امور اجتماعی کشور با بیان اینکه »پیشگیری« 
در اولویت این ســازمان قرار دارد، گفت: به حدی جریان اعتیاد 
فزایند شده که برخی چیزها فوریت یافته که این فوریت همان 
جمع آوری معتادان متجاهر است البته نگهداری یک جای همه 

معتادان باید حل و اصالح شود.
به گزارش ایسنا، محمد عباســی در روز نخست از نشست 
تخصصی معاونان، مشــاوران، مدیران کل و دبیران شــورای 
هماهنگی مبارزه با مواد مخدر اســتان های کشور که با عنوان 
»پیشگیری از اعتیاد، مشــارکت های مردمی و اشتغال بهبود 
یافتگان« برگزار شد، اظهار کرد: اگر بخواهیم حلقه های ارتباطی 
میان معتادان و قاچاقچیان را قطع و از ورود افراد جدید به چرخه 
ویرانگر اعتیاد جلوگیری کنیم باید بدانیم روش های قبلی جواب 
نمی دهد و برای تقویت قبح این عمل باید برخورد ما بازدارنده 

واقعی باشد.
معتادانی که برای بار اول و دوم جمع آوری شده اند باید جدای 

از دیگر معتادان نگهداری شوند 
وی با اشاره به جداسازی معتادان ادامه داد: نگهداری یک جای 

همه معتادان باید حل و اصالح شود. نگهداری افرادی که بار اول و 
نهایتا دوم است که جمع آوری شده اند حتما باید جدای از دیگر 

معتادان باشد.
وی با تاکید بر نادرســت بودن نگهداری یک جای معتادین 
متجاهر، خاطر نشان کرد: نگهداری یک جای معتادین متجاهر 
غلط است. معتادی که عالوه بر متجاهر بودن برای مثال 72 جرم 
دیگر نیز انجام داده است با جوانی که اولین بار است جرمی انجام 
داده، نباید یک جا نگهداری شــود. مشکل نگهداری یک جای 
معتادین متجاهر را باید حل کنیم. نگهداری افرادی که بار اول 
و نهایتا بار دوم است که جمع آوری شده اند؛ حتما باید جدای از 

دیگر معتادان باشد.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور و معاون وزیر با اشاره به 
تاکید وزیر کشور بر اهمیت جمع آوری معتادان متجاهر، تصریح 
کرد: وزیر کشور خطاب به استانداران تاکید کرد که »باید همه 
معتادان متجاهر را ولو اینکه امکانات و جا نداشته باشید و چادر 
بزنید، باید جمــع آوری کنید«. منظور وزیر آن بوده اســت که 
باید فکری برای این امر کرد. نبایــد آلودگی ها مردم را رنج دهد 

و نگران کند. عباسی همچنین با تاکید بر ضرورت بهینه کردن 
روش نگهداری و تربیتی معتادان، تصریح کرد: اوال وضع موجود 
را باید اصالح کنیم، دوما در حوزه روشهای مبارزه با مواد مخدر 
باید انقالب و دگرگونی اساســی انجام دهیم. در جلسه شورای 
اجتماعی آینده نیز یکی از دستورات کار ما همین »تصمیم تحول 

آفرین« در این امر است.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور معتقد است که نگهداری 

معتادین متجاهر باید بازدارنده باشد. 
عباسی با بیان اینکه شاید عده ای از معتادان بخواهند واقعا به 
زندگی سالم و دور از اعتیاد برگردند و خود را اصالح کنند و نیز با 
اشاره به اهمیت هم افزایی دستگاه ها برای مبارزه با مواد مخدر، 
توضیح داد: همه دستگاه ها را باید در صحنه آورد و برای این کار 
اراده محکم و بسیج عمومی همه دستگاه ها را نیاز داریم. تفاوت ما با 
دنیا به ویژه با کشوری نظیر آمریکا در مبارزه با مواد مخدر این است 
که ملت ما ستم دیده و قربانیان توسعه های بین المللی استکباری 
هستند اما سایر کشورها ضمن اینکه خودشان در رنج اند اما عامل 

این امور هم هستند.

وی با اشاره به سخنان رهبری در خصوص مبارزه قاطع و فراگیر 
با مواد مخدر و نیز با بیان اینکه طی این ســال ها حتما اقدامات 
زیادی در این حوزه شکل گرفته است، یادآور شد: در این مسیر 
خدماتی انجام شده است اما روشــن است فضای موجود اصال 
مطلوب نیست و هرچه زمان گذشته است اوضاع بدتر نیز شده و 

این اوضاع تمام اقدامات ما را به چالش کشیده است.
عباسی با بیان اینکه اعتیاد جرم و در عین حال گناه است و باید 
با آن مقابله کرد، افزود: اگر جریان اعتیاد را در راس آسیب های 
اجتماعی بدانیم، باید امکانات و ابــزار را در اختیار مبارزه با این 
حوزه قرار دهیم. آنچه تا کنون انجام شــده این است که از این 
امر جلوگیری شده اســت اما این روش ها خیلی پاسخ محکم و 

مقابله ای نیست و کاهش اصولی را در پی ندارد.

رئیسسازماناموراجتماعیکشور:

نگهداری »یک جای« معتادان متجاهر غلط است

گزارش

سعیدهعلیپور


