
5 گردشگری

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بستک:

آسیاب دومن بستک به منطقه 
گردشگری تبدیل می شود

گروه گردشگری - رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
بســتک گفت: آسیاب دومن در روستای فاریاب بستک به منطقه گردشگری 

تبدیل می شود.
ماشــاءاهلل خنجی در بازدید از این اثر تاریخی، با بیان این مطلب گفت: 
با ســرمایه گذاری بخش خصوصی و همکاری خیرین و همچنین همکاری 
شورای اسالمی و دهیاری زیرساخت های گردشگری برای آسیاب دومن ایجاد 
می شــود. وی با اشاره به اینکه روستای فاریاب دارای طبیعت زیبا و بکر و در 
تنوع در جاذبه های گردشگری است، عنوان کرد: این روستا قابلیت تبدیل شدن 
به یک منطقه توریستی و گردشگری را دارد که با ایجاد زیرساخت ها این هدف 

را می توان سرعت بخشید. 
از چندی پیش، با متروک شــدن آســیاب های قدیمی، گردش آب در 
این مجموعه صنعتی از کنترل خارج شــده و اینک در اغلب مجاری فرسوده 
این شــبکه صنعت به هرز می رود. پس آب آســیاب ها از کار افتاده به صورت 
آبشارهای زیبائی از جای جای صخره بیرون می ریزد که جذابیت چشمگیری 

دارد، مانند آبشار آسیاب دومن که جذابیت خاصی دارد.
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گروه گردشگری - علی اصغر 
گروه گردشگری - مونسان با اشاره به 
این که مشکالت و اختالفات در حوزه 
گردشگری سالمت میان ارگان های 
مختلف از جمله وزارت بهداشــت و 
وزارت میراث وجود داشــت، گفت: 
در گذشــته اختالفــات در این زمینه 
زیاد بــود و زمینه ورود دالل ها برای 
خدمات بــه گردشــگر خارجی را 
مهیا می کرد ولــی اکنون با برگزاری 
جلسات متعدد با وزارت بهداشت به 

نقطه مشترک رسیدیم.
وی گفــت: هم اکنــون بهترین 
همــکاری ها را با وزارت بهداشــت 
داریم که قطعا این همکاری ها بین دو 
وزارتخانه به افزایش ورود گردشگر 
خارجی در حوزه ســالمت منجر می 
شود؛ همچنین باال بودن استانداردها 
و تجهیزات پزشــکی کشور در کنار 
هزینــه های پاییــن آن، یکی دیگر از 
مولفــه های مثبت ایران در این بخش 

است.
 health( گردشــگری سالمت

tourism( به گردشــگری پزشکی، 
گردشگری درمان طبیعی و همچنین 
گردشــگری صحت، تندرستی و نیز 
پیشــگیری تقسیم بندی می شود و در 
رشد اقتصاد سالمت نقش مهمی دارد.
هم اکنون ایران از مقاصد بزرگ 
گردشــگری سالمت در منطقه است 
و کشــورهای همجوار مانند عراق، 
ترکمنســتان، جمهوری آذربایجان، 
افغانستان و ســایر کشورهای منطقه 
متقاضی استفاده از خدمات و امکانات 
ایران در این زمینه هستند. سید کامل 
تقوی معاون توسعه منابع و مدیریت 
وزارت بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشــکی پیش از همــه گیری کرونا 
اعالم کرده بود، ســاالنه حدود ۶۰۰ 
هزار گردشــگر سالمت برای درمان 
به ایران می آیند، خدمات سالمت بین 
۸.۵ تــا ۹ درصد تولید ناخالص ملی 
)جی دی پی - GDP( کشــور را به 
خود اختصاص می دهد و امکان اینکه 

این سهم بیشتر شود هم وجود دارد.
وی درباره نتیجــه پرونده ثبت 

جهانی منظــر فرهنگی اورامانات نیز 
گفــت: این پرونــده متعلق به بخش 
بزرگــی از کشــور در اســتان های 

کرمانشاه و کردســتان با حدود ۴۰۹ 
هزار هکتار عرصه و حریم اســت که 
۱۰۶ هزار هکتار آن مربوط به عرصه و 

۳۰۳ هزار هکتار نیز جزو حریم است.
مونسان افزود: این پرونده سال 
گذشته به یونسکو ارسال شد. بالغ بر 
۱۰۰ روســتا و سکونتگاه در محدوده 
عرصه و تعداد زیادی روســتا نیز در 
محــدوده حریم اورامانات قرار دارد. 
پــس از طی مراحل اولیه این پرونده، 
برای انجام بررسی های اولیه نماینده 

ایکوموس و ارزیاب یونسکو تابستان 
سال جاری به ایران سفر کرد.  

مونســان با بیان ایــن که هنوز 
نتیجه ای به ایران ارســال نشده اظهار 
امیدواری کــرد: پذیرش این پرونده، 
می تواند عالوه بر رشــد اقتصادی و 
جذب بیشتر گردشگر منجر به نشاط 
اجتماعــی برای مردم بخصوص مرم 

کردستان و کرمانشاه شود.
هــوار )هه وار( یــا کوچگاه به 
معنی کوچ روستاییان در فصل بهار و 
تابستان به مناطق مرتفع تر است، آنها 
همراه خود حیوانات اهلی را هم برای 
چــرا به این مناطق می برند و در فصل 

سرما به داخل روستا برمی گردند.
هورامان یا اورامان نام منطقه ای 

تاریخــی بــا بافت پلکانــی و آداب 
و رســوم بســیار خاص اســت که 
بخش هایی از شهرستان های سروآباد، 
ســنندج و کامیاران استان کردستان و 
شهرستان های پاوه، جوانرود، نودشه 
و نوســود استان کرمانشــاه را شامل 
می شــود. منطقه هورامان در اســتان 
کردســتان دارای یک شهر )اورامان 
تخت( و ۷۶ روستاســت که تاکنون 
۱۳ روســتای این منطقه در فهرست 
آثار ملی به ثبت رسیده و پرونده ثبتی 

۲۲ روستا نیز در حال پیگیری است.
واژه هورامــان یــا اورامــان از 
۲ بخــش هورا به معنــی اهورا و مان 
بــه معنای خانه، جایگاه و ســرزمین 
تشــکیل شــده و در واقع به معنای 
سرزمین اهورایی و جایگاه اهورا مزدا 
است. اورامانات در استان کرمانشاه به 
منطقه ای در شــمال غربی این استان 
شامل شهرستان های پاوه، جوانرود، 
روانســر و ثالث باباجانی اطالق می 
شود که حدود ۳۰۰ هزار نفر جمعیت 

دارد.

گروه گردشگری - نایب رییس 
جامعه بومگردی کشور درباره چگونگی 
نظارت بر فضاهای سنتی و اقامتگاه های 
بومگردی می گویــد: با وجود نظارت 
مستقیم و مستمر دستگاه های مختلف 
از نیــروی انتظامی گرفتــه تا وزارت 
اطالعات، چگونه هنوز نظارت و مجوز 

این اقامتگاه ها محل سوال است؟!
اکبر رضوانیان که ریاست جامعه 
بومگردی استان اصفهان را نیز به عهده 
دارد، گفت: همه تاسیسات گردشگری 
سال سختی را سپری کردند؛ در این یک 
ســال مهمان نداشتند که یک لیوان آب 
دســتش بدهند، چگونه می گویند در 
برخی از این خانه ها برای مهمان شراب 

سرو می شود؟!
او اظهار کرد: بارها درخواســت 
و تاکید شــده مانع گسترش و فعالیت 
غیرقانونــی شــوند.  اقامتگاه هــای 
روســتاهای زیادی داریــم که فقط دو 
اقامتگاه بومگــردی دارند درحالی که 
تعداد زیادی خانه بدون مجوز در کنار 
آن ها فعالیت می کنند، این خانه ها هیچ 
ارتباطی به بومگردی ها ندارند و ما هم 

به فعالیت آن ها معترض هستیم.
رضوانیــان با بیــان این که برای 
کســب مجوز اقامتگاه بومگردی باید 
مراحل زیادی طی شــود و نظارت ها 
مســتمر از سوی دستگاه های مختلف 
صورت می گیــرد، افزود: مثــال اداره 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی در هر استان ناظر بر مسائل فنی، 

تاریخی و ثبت ملی ســاختمان است. 
اداره های بهداشت، نظارت های مربوط 
به آشــپزخانه، محل تهیه غذا و آشپزها 
را انجــام می دهند. پلیــس نظارت بر 
اماکن نیروی انتظامی نیز با نظارت های 
سرزده مهمان ها را کنترل می کند و اگر  
بومگردی و یا اقامتگاهی، مهمان بدون 
مدارک پذیرفته باشد، بالفاصله پلمب 
می شــود. آتش نشــانی هم بر امنیت 
اقامتگاه ناظر اســت و پیش از صدور 
مجــوز، مدیریت و صاحــب اقامتگاه 
و برخی نیروها نیــز از اداره اطالعات 
استعالم می شوند و سوابق آن ها بررسی 
می شود. با وجود این تعداد دستگاه ناظر 
و سختگیری در صدور مجوز، چرا هنوز 
برخی سوال می کنند چه کسانی و کجا 
روی بومگردی ها نظارت دارند؟! شاید 
آن هایی که در این باره اظهارنظر کرده اند 

در این باره اطالعات ندارند.
او ســپس این سوال را مطرح کرد 
که آیا این دلیل قانع کننده ای است که هر 
شخصی از هر جایگاهی برخی اتفاقات 
را که مورد تایید ما هم نیســت، به همه 
بومگردی هــا و صاحبان تاسیســات 
گردشگری تعمیم دهد؟ این اقامتگاه ها 
مطابق قانون جمهوری اسالمی مجوز 

دارند و تحت نظارت هستند.
رضوانیــان بــا بیــان این کــه 
خانواده محور بودن بومگردی ها سبب 

شــفافیت در ســاختار آن ها شده که 
اصِل آن در تضاد با فســاد است، گفت: 
بومگردی ها اغلب در بافت روســتایی 
و تاریخی شــهرها ایجاد شــده اند؛ در 
کنار مســجد و حســینیه و مکان هایی 
که با اعتقادات و فضاهای بومی منطقه 
درهم تنیده شده است. نیروی حاضر در 
آن ها معموال از جامعه محلی است و با 
آن ها تعامالتی دارد. بنابراین بومگردی 
به پایداری خود، شــهر، روستا و مردم 
محلی فکر می کند و منجر به اشاعه فساد 

نمی شود.
نایب رئیــس جامعه بومگردی با 
اشــاره به بیکاری بومگردی ها اظهار 
کــرد: نه تنهــا بومگردی ها، بلکه همه 
تاسیسات گردشــگری نزدیک به دو 

سال است وضعیت اقتصادی و معیشتی 
خوبی ندارنــد. این اقامتگاه ها معموال 
دو طیف مســافر دارند؛ گردشــگران 
خارجــی و طبیعت گــردان که بعد از 
خروج یک جانبه آمریکا از برجام، سفر 
توریست های خارجی به ایران کم شد و 
بعد از گرانی بنزین هم سفرهای داخلی 
کاهش یافت. در تمام این مدت دغدغه 
همه ما حفظ نیروی انســانی و بقا بوده 
اســت. در این یک سال هم ارتباط مان 
را با ۱۶ استان که جامعه بومگردی دارند 
مستمر ادامه داده ایم تا مبادا اقامتگاهی 
از چرخه خارج شــود و یا نیروها بیکار 
شــوند. آخرین لطفی هم که به ما شده 
وام با ســود ۱۲ درصــد و بازپرداخت 
دوســاله بود که نمی دانم چند درصد از 

بومگردی ها یا تاسیاســت گردشگری 
موفق به دریافت آن شــدند. متاسفانه 
گردشــگری همه طوره مورد بی مهری 
اســت. او افزود: همه ما شرایط دولت 
و تحریم ها را متوجه هســتیم. عطای 
حمایــت را هم بخشــیده ایم. حداقل 
بی انصاقی نکنند. خوش باور بودیم که 
از ما به خاطر اشــتغال زایی، ارزآوری، 
رونق اقتصــاد در بافت های تاریخی و 
روستایی و تبدیل تهدیدها به فرصت، 
حمایت می شود. کفه فرهنگی در این 
اقامتگاه هــا بر کفه تجارت ســنگینی 
می کند؛ در بســیاری از این اقامتگاه ها 
روی آیین ها و ســنت ها تاکید بسیاری 
می شــود، به طوری که بیشــتر آن ها 
پاتوق هــای فرهنگی، مذهبی و ایرانی 
ـ اســالمی شده اند. حال امکان دارد در 
بعضی جاها شاهد اتفاقات ناگوار باشیم 
اما آیا این اتفاقــات در جای دیگر رخ 
نمی دهــد؟ آیا با یک اتفاق باید آبروی 
کل صنف را ببرند؟ بومگردی یک واژه 
معمولی نیســت، گویای هویت و رنج 
جماعتی اســت و نباید به سادگی آن را 

کنار واژه فساد بگذارند.
رضوانیــان از وزارت میــراث 
فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی 
درخواست کرد نسبت به اظهاراتی که 
مطرح شــده مواضع منفعالنه نداشته 
باشد و با توجه به جایگاه ویژه علمای 

دینی و نمایندگان مجلس در بین مردم، 
دیداری با آن ها داشــته باشــد تا نقش 
گردشگری در ارزآوری و اشتغال زایی 
و اثر تحریم و کرونا بر معیشت آن مطرح 
شود تا حداقل شاهد حمایت های لفظی 

باشیم و کمی دلگرم شویم.
او اظهــار کرد: گردشــگری در 
این دوران خیلی ســختی کشید. به این 
فکر کنیم یک روستایی که با هزار امید 
خانه اش را بــه بومگردی تبدیل کرده 
و یک ســال هم بدون هیچ درآمدی با 
بدهی پشت سر گذاشته، وقتی می شنود 
در کنار فعالیتش از کلمه »فساد« استفاده 
شده، چقدر ادامه مسیر برایش دشوارتر 
می شود. افزایش بومگردی ها به عنوان 
اقامتگاه »ارزان« و »خانواده پسند« یکی 
از ایده های علی اصغر مونسان از زمان 
آغاز ریاســت سازمان میراث فرهنگی 
و گردشــگری بود. ســقف عددی که 
او بــه آن فکر می کرد دوهــزار واحد 
بومگــردی بود که البتــه از ابتدا به این 
نگاهِ صرفا آماری نقدهایی وارد شــد. 
در نهایت، علی اصغر مونســان، وزیر 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دســتی زمســتان ۹۸ خبر داد که تعداد 
بومگردی ها از مرز دوهزار واحد عبور 
کرده اســت؛ اقامتگاه هایی که دقیقا از 
همان روزها که همزمان شــد با شیوع 
ویــروس کرونا، یک ســال تعطیلی و 
بیکاری را تجربــه کرده اند و برخی از 
آن ها بــرای رهایی از بار هزینه ها حتی 

به حراج گذاشته شده اند.

 وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با بیان اینکه در زمینه گردشگری سالمت با وزارت 
بهداشت به نقطه مشترک رسیده ایم، از هموارشدن مسیر برای پذیرش گردشگران خارجی در ایران خبر داد. او 

همچنین گفت که ثبت جهانی منطقه اورامانات کردستان در یونسکو مراحل نهایی خود را می گذراند.

ایران در تدارک استقبال 
از گردشگران خارجی

نایب رییس جامعه بومگردی؛

یک سال مهمان نداشتیم آب دستش بدهیم

عکس: جعفر همافر

بازسازی کاخ مرجان کیش

وزیر گردشگری و میراث فرهنگی اعالم کرد:

هم اکنون ایران از مقاصد بزرگ گردشــگری ســامت در منطقه 
است و کشــورهای همجوار مانند عراق، ترکمنستان، جمهوری 
آذربایجان، افغانســتان و ســایر کشــورهای منطقه متقاضی 
اســتفاده از خدمــات و امکانات ایــران در این زمینه هســتند.


