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گردشــگری-بیماری  گــروه 
همه گیــر کووید- ۱۹ عالوه بر تاثیرات 
شــدید بر اقتصــاد جهانــی، تاثیرات 
فرهنگــی، اجتماعــی و چالش های 
بســیاری بــرای بخش گردشــگری 
به ویژه گردشگری فرهنگی ایجاد کرده 
است. محدودیت ها، قرنطینه و فاصله 
فیزیکی باعث بســته شدن سایت های 
میراث جهانی یونســکو در بیش از ۹۰ 
درصد کشورهای جهان شده است که 
بســیاری از آنها برای بشــر قابل توجه 
هســتند. ســازمان جهانی گردشگری 
)UNWTO( بــا ارزیابــی تاثیرات 
فرهنگی اجتماعی بیماری کووید- ۱۹ 
و همچنین واکنش های گردشــگری 
فرهنگی به بیمــاری همه گیر، به تغییر 
رویکرد گردشگران فرهنگی و همچنین 
مقاصد فرهنگی سراسر جهان اشاره کرده 
است.شهرها اولین و متاثرترین مقاصدی 
هســتند که تحت تاثیر همه گیری قرار 
گرفتند. با این حال، بسیاری از شهرهای 
دارای گردشــگری فرهنگی پیشرفته، 
ایده هــای نوآورانه ای ارائه کرده اند تا به 
گردشــگران کمک شود، فرهنگ را در 
زمینه کووید- ۱۹ تجربه کنند. عالوه بر 
این، هنگامی که گردشگران در سراسر 

جهان قادر به سفر نبودند، آنها همچنین 
شــروع به جستجوی تجارب فرهنگی 
در سیستم عامل های آنالین از خانه های 
خــود کردند.برخــی توصیه ها برای 
راه اندازی مجدد و مسئوالنه گردشگری 

فرهنگی شامل موارد ذیل است:
ارتقاء همکاری برای تقویت 

آینده گردشگری فرهنگی
سازمان جهانی گردشگری برای 
مبادلــه و یادگیری شــیوه های خوب 
از یکدیگــر، بر همــکاری فرهنگ و 
گردشــگری، تقویت اقدامات ایمنی و 
یافتن رویکردهای مشــترک مطابق با 
مقــررات مرتبط با بیماری کووید برای 
کمک به بهبود اعتماد گردشگران تاکید 
دارد. عــالوه بر این، ســازمان جهانی 
گردشگری به همکاری بین هنرمندان، 
کارشناســان فرهنگی، جوامع محلی، 
بخــش خصوصی و ســازمان ها برای 
چشــم انداز مشــترک برای توسعه و 
افزایش رقابت در مقصد فرهنگی اشاره 

کرد.
حمایت از توسعه فرهنگ در 

مقصد
محصوالت و تجربیات فرهنگی 
برای مقاصد فرهنگی، مزیت های رقابتی 

و هســته اصلی راهبردهای بازاریابی 
هستند. بنابراین، تقویت نقش فرهنگ 
در یک مقصد، توسعه گردشگری در آن 
 UNWTO .منطقه را تقویت می کند
در زمینه گردشگری بین المللی محدود، 
مقاصد فرهنگی را تشــویق می کند تا 
تمرکز خود را به ســمت گردشــگران 
داخلــی و جوامــع محلــی بگذارند، 
تجارب گردشــگری فرهنگی را متنوع 
کنند و گردشــگران داخلی را به کشف 
فرهنگ محلی، میراث و صنایع خالق 

سوق دهند.
تقویت احیای تجارب شهری 

و روستایی
گردشگری شــهری را می توان از 
طریق فرهنگ، با استفاده از تنوع فرهنگی 
و خالق محلی برای تقویت کارآفرینی 
و نوآوری و جذب ســرمایه ارتقاء داد. 
عالوه بر این، در این مدت، گردشگری 
روســتایی نیز باید ارتقاء یابد زیرا برای 
رعایت فاصله فیزیکی مطلوب است و 
به پراکندگی جریان گردشگری کمک 
می کند. طبق UNWTO، گردشگری 
در مناطق روســتایی شــانس بیشتری 
برای بازیابی دارد زیرا گردشــگران به 
مکان های کم جمعیت تر عالقه بیشتری 

دارنــد و می توانند فرهنــگ محلی را 
تجربه کننــد. UNWTO همچنین 
ارتباط بین مناطق شــهری و روستایی 
را بــرای ایجاد تنــوع در محصوالت 
گردشگری فرهنگی تقویت و از توسعه 

متقابل دو منطقه حمایت می کند.
بهبود منابع انسانی از طریق 

تحول دیجیتال
هر دو بخش فرهنگ و گردشگری 
باید مهارت های نیروی کار را آموزش 
و بهبــود دهند تا به آنها در اســتفاده از 
فناوری هــای جدید کمک و همچنین 
مهارت هــای خود را در تنظیم خدمات 
مشــتری به اقدامات جدید بهداشــتی 
به روز کنند. ارتقاء ظرفیت منابع انسانی 
به مقصد کمــک می کند تا یک نیروی 
کار مقاوم ایجاد شود. مهار فناوری برای 
افزایش رقابتUNWTO همکاری با 
شرکای رسانه ای و فناوری را برای ارائه 

آنالین تجارب گردشگری فرهنگی و 
دســتیابی به گردشگران بیشتر تشویق 
می کنــد. تجارب واقعیــت مجازی یا 
برنامه هایــی که به گردشــگران امکان 
می دهــد با خیال راحت گردشــگری 
فرهنگی را تجربه کنند، ابتکاراتی هستند 
کــه مقصد فرهنگی می تواننــد از آنها 

استفاده کنند.
ارتقاء گردشگری مبتنی بر 

جامعه از طریق »میراث زنده«
بــر اســاس UNWTO، ایــن 
همه گیری فرصتی برای بازنگری و مرور 
تجارب گردشگری مربوط به زندگی در 
میراث فرهنگی و تغییر شکل این تجارب 
گردشــگری به روشــی جامع و پایدار 
است. بنابراین، نیاز به افزایش آگاهی در 
مورد اهمیت جوامع و دست اندرکاران 
فرهنگــی و میراث زنده برای توســعه 

پایدار گردشگری وجود دارد.

گروه گردشگری- ۲۴ خردادماه 
ســال ۱۳۹۹ وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی از رونمایی 
اولیــن نمونۀ هتل کپســولی وارداتی 
بــه ایران خبر داد و اعــالم کرد که این 
کپســول ها به همت کانون جهانگردی 
و اتومبیلرانی به کشــور وارد شــده و 
قرار اســت تحت نظــارت این کانون 
در اســتان های مختلف کشور به عنوان 
شــکل جدیدی از مراکز اقامتی استفاده 
شود. در همان خبر از هادی سجادی راد، 
مدیر گردشگری و صنایع دستی کانون 
جهانگردی و اتومبیلرانی نقل شده بود 
که در فاز اول قرار اســت ۲۰۰ دستگاه 
از این هتل های کپســولی در شهرهای 
مختلــف از جملــه، تهران، مشــهد، 
اصفهان، شیراز و تبریز راه اندازی شود 
تا به عنوان یک محل اقامت و استراحت 
کوتاه مــدت برای گردشــگران مورد 
اســتفاده قرار گیرد. علی اصغر مونسان 
ـ وزیر میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دســتیـ  نیز در مراسم رونمایی 
خصوصی از نمونه این هتل ها گفته بود: 
یکــی از مزایای ایــن اماکن اقامتی این 
اســت که باعث تحول در اکو کمپ ها 
خواهد شد و به عنوان یک محل اقامتی 
مناســب و بصرفه می تواند در اماکنی 
مانند کمپ هــای مختلف، فرودگاه ها، 
پایانه های مســافربری، راه آهن و... در 

اختیار گردشگران قرار گیرد. واردات این 
هتل های کپسولی در شرایطی که صنعت 
گردشگری با همه گیری ویروس کرونا 
دچار چالش های اقتصادی بسیار شده و 
تا آن وقت از حمایت مالی بهره مند نشده 
بود، انتقادهای زیادی را متوجه وزارت 
میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع 
دســتی کرد. واردکنندگان این هتل ها 
معتقدند بودند استفاده از این کپسول ها 
برای گردشگری مزیت اقتصادی است 

و به محیط زیست کمک خواهد کرد.
برنامــه کانــون جهانگــردی و 
اتومبیلراتــی طبــق آن چه در مراســم 
رونمایی این کپسول ها اعالم شد تولید 
پنج هزار کپســول در داخل کشــور در 
فاصله شش ماه تا دو سال با الگوگیری 
از نمونه های وارداتی و استقرار آن ها در 

بیش از ۸۰ نقطه شناسایی شده بود.
آن زمان حواشــی زیادی درباره 
هزینــه ارزی که برای واردات انبوه این 
محصول صرف شــده ایجاد شد، با این 
وجــود نه از تعداد هتل های کپســولی 
وارداتی آماری داده شــد و نه از هزینه 
ارزی که صرف خرید آن ها شده بود. در 
مردادماه ۹۹ حسین اربابیـ  مدیرعامل 
کانون جهانگــردی و اتومبیلرانی ایران 
ـ در مصاحبــه ای واردات گســترده 
هتل کپســولی به ایران را تکذیب کرد 
و گفــت که حــدود ۱۰ مــورد از این 

هتل ها توســط بخــش خصوصی به 
کشــور وارد و رونمایی شده است. اما 
در شهریورماه ۹۹ ســجادی راد، مدیر 
گردشــگری و صنایع دســتی کانون 
جهانگردی و اتومبیلرانی درباره تعداد 
هتل های کپســولی واردشده به کشور 
گفت: فقط پنج کپسول وارد شده و قرار 
است در فرودگاه استفاده شوند. حسین 
اربابــیـ  مدیرعامل کانون جهانگردی 
و اتومبیلرانی ایرانـ  درباره سرنوشــت 
هتل های کپســولی اطالعــات زیادی 
نمی دهد؛ فقــط در گفت وگویی کوتاه 
به چنین جمالتی بســنده می کند: هر 
چیز جدیدی را برای مردم و مسؤوالن 

بخواهید جا بیاندازید، آن قدر سختی و 
مشــقت دارد که حد و حساب ندارد. 
مثــال آخرین رفت و برگشــت های ما 
با جامعه هــدف فرودگاه ها به بیش از 
۵۰ جلسه رســید. هادی سجادی رادـ  
مدیر گردشگری و صنایع دستی کانون 
جهانگــردی و اتومبیلرانیـ  نیز درباره 
ســرانجام کپســول های واردشده به 
ایســنا می گوید: پنج یونیت در وزارت 
گردشگری نمایش داده شد که ظرفیت 
۱۰ نفر را داشت. ما از ابتدا هم بنای واردات 
نداشتیم. آن پنج یونیت هم حاال در انبار 
هســتند. او ِگره کار هتل های کپسولی 
را که قرار بود خط تولید داخلی داشــته 

باشند و در کمپ های کویری، فرودگاه 
و بیمارســتان مستقر شوند در خارج از 
این کانون می بیند و توضیح می دهد: بنا به 
درخواست شرکت فرودگاه ها، نمونه ای 
از محصول واردشــده را در ساختمان 
اداری آن مســتقر کردیم، چون خیلی از 
رؤسای فرودگاه ها هفتگی در آن مکان 
حضور دارند و به این شکل، کپسول ها 
در معرض دید آن هــا قرار می گرفت. 
بسیاری از رؤســای فرودگاه ها کار را 
دیده اند و بسیار مشتاق اند. اگر موانع را 
در سیستم خودمان برطرف کنیم آمادگی 
داریــم حداقل در پنج فرودگاهی که از 
ابتدای امر مدنظرمان بود آن ها را مستقر 
کنیــم، اما بروکراســی اداری که وجود 

دارد، متاسفانه اذیت می کند.
ســجادی راد اضافه می کند: وقتی 
می خواهیــد سرویســی را بــا قیمت 
اقتصادی در اختیار مخاطبان قرار دهید، 
طبیعتا چارچوب های اقتصادی پروژه 
متفاوت می شود. مثال در طرح توجیهی 
هتل های کپسولی، هزینه ای که در نظر 
گرفته شــده برای اقامت مصرف کننده 
در ساعت اول ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان بود 
که مبلغ آن با افزایش ســاعت اقامت به 
صورت پلکانی کاهش پیدا می کرد، به 

طوری که بعد از چهار ساعت، هزینه به 
پنج هزار تومان به ازای هر ساعت اقامت 
می رســید.او درباره این که چرا با وجود 
بروکراســی فرودگاه ها، ایــن پروژهـ  
همان طور که در روز رونمایی گفته شده 
بــودـ  از طریق مراکــز و یا اماکن دیگر 
پیگیری نشد، می گوید: ما با بیمارستان ها 
هم مذاکراتی داشتیم، با وجود این که در 
ابتدای امر خیلی اســتقبال کردند؛ چرا 
که برای ســاماندهی همراهان بیماران 
خیلی می توانست موثر باشد، ولی وقتی 
وارد کار شــدیم با عــدم همکاری این 
بخش ها مواجه شدیم.او ادامه می دهد: 
دغدغه خدمات دهی باید وجود داشته 
باشد، چون درحال حاضر ۱۵ سرویس 
خدماتی اقامتی نســبت به اســتاندارد 
جهانی عقبیم. باید این ســرویس ها در 
فرودگاه ها و حتی به مراکز درمانی اضافه 
شود. در کشورهای دیگر معموال مشکل 
اقامت کمتر وجــود دارد، ولی در ایران 
حتی اقامت همراه بیمار مســاله است. 
مســؤوالن یکی از بیمارستان ها اذعان 
می کردند از ساعت ۱۲ شب به بعد باید 
از بین درخت ها همراهان بیمار را پیدا و  
از محوطه بیمارستان خارج کنند. حتی 
وقتی در بیمارســتان را می بندند صبح 
می بینند همان افراد از دیوار وارد محوطه 
بیمارستان شــده اند، چون جایی برای 
اقامــت ندارند. وقتی با همان مجموعه 

درمانی برای استقرار این سیستم اقامتی 
ارزان صحبت می کنیم می گویند بودجه 
نداریم، بعد که ما وارد عمل می شویم و 
می خواهیم زیرساخت این اقامت را برای 
آن ها تامین کنیم، متوجه می شویم مشکل 
اصال بودجه نبوده است. این پروژه فعال 
در چنین گیر و دارهایی گرفتار اســت.

سجادی راد درباره این که درحال حاضر 
روی تولیــد چه تعداد هتل کپســولی 
برنامه ریزی شده است؟ می گوید: هتل 
کپســولی مثل تولیدات دیگر نیست، 
براســاس پروژه ای که تعریف می شود 
این آمادگی وجود دارد تعداد مورد نظر 
تولید و در اختیار گذاشــته شــود. مثال 
طی مذاکراتی که با شــرکت فرودگاه ها 
داشتیم قرار شد در پنج فرودگاه، ۱۰ هتل 
کپسولی مستقر شود. مدیر گردشگری 
و صنایع دســتی کانــون جهانگردی و 
اتومبیلرانی در پاســخ به این پرسش که 
آیا پیــش از واردات چنین محصولی، 
مطالعه و نیازسنجی در داخل انجام شده 
بوده و اگر این طور بوده چرا هنوز سایر 
بخش ها متقاعد نشده اند و چرا هنوز بعد 
از یک ســال در هیچ کجا این هتل های 
کپسولی مستقر نشده است؟ می گوید: 
بــرای این که نگاه مان متفاوت اســت. 
نیاز نبود قبل از واردات صحبت شــود. 
الزم بود ابتدا تلنگر وارد شــود. البته آن 
تلنگر به بدنــه جامعه یا ذی نفعان وارد 

شد، اما نگاه مان با آن هایی که باید همراه 
می شدند، متفاوت است. ما فکر می کنیم 
آن ها توجیه هستند و حتی نمونه هایی 
را در کشورهای دیگر دیده اند، اما وقتی 
می خواهیم کار را با هم شــروع کنیم، 
توقع دارند مطابق اســتانداردهای آن ها 
عمل کنیم و مواردی مثل حق االرض و 
حق السهم طلب می کنند.سجادی راد در 
پاسخ به این که آیا می توان نتیجه گرفت 
که این پروژه به لحاظ اقتصادی جذاب 
نبوده است؟ اظهار می کند: پروژه زمانی 
که تعریف می شود جدول های اقتصادی 
دارد که میزان سرمایه گذاری اولیه، هزینه 
بهره برداری ساالنه و درصد سود برای 
ســرمایه گذاری در آن مشخص است. 
به هر حال باید کاری کنیم که شــرکت 
دانش بنیان در انتها متضرر نشــود. مثال 
در پروژه های عمرانی یا شــهرداری ها 
برای ترغیب بخش خصوصی حداقل 
باید ۴۰ درصد ســود درنظر گرفته شود 
که سرمایه گذار را وارد کار کند. اما نظر 
شــرکت فرودگاه ها این بود که حداقل 
سود ۲۵ درصد باشد. با این شرایط هیچ 
سرمایه گذاری وارد نمی شد. با این حال، 
شرکت های دانش بنیان را متقاعد کردیم 
که هر پروژه دانش بنیانی لزوما به تولید 
حجم زیادی پول ختم نمی شــود و در 
واقع قرار است یک خدمات جدید ارائه 

شود. 

گردشگری و فرهنگ ارتباط تنگاتنگی باهم دارند و می توانند از بهبودی یکدیگر 
در بیماری کووید-۱۹حمایت کنند، بنابراین سازمان جهانی گردشگری تا پایان سال ۲۰۲۰، تاثیرات فرهنگی و 

اجتماعی بیماری کووید-۱۹ را با عنوان گردشگری فرهنگی ارائه کرده است.

توصیه های سازمان جهانی گردشگری 
برای بازیابی گردشگری فرهنگی

شــهرها اولین و متاثرتریــن مقاصدی هســتند که تحت 
تاثیــر همه گیری قــرار گرفتند. بــا این حال، بســیاری از 
شــهرهای دارای گردشگری فرهنگی پیشــرفته، ایده های 
نوآورانــه ای ارائــه کرده انــد تا بــه گردشــگران کمک 
شــود، فرهنــگ را در زمینــه کوویــد- ۱۹ تجربــه کنند.

گفت وگو با مدیران کانون جهانگردی و اتومبیلرانی؛

»هتل های کپسولی« در انبار خاک می خورند!

روی سردیس هخامنشی ننشینید لطفاً!
گروه گردشــگری - آنچه این 
روزهــا در فضاهای تاریخی و موزه ها 
دیده می شود، حضور بازدیدکنندگانی 
است که پول بلیت بازدید از این فضاها 
را پرداخت می کنند اما به جای بازدید 
از اشیا و جاذبه های آن فضای تاریخی، 
بیشــتر برای عکاســی از خودشــان 
و در نهایت انتشــار عکس هایشــان 
در شــبکه های اجتماعــی حضــور 
پیدا می کننــد. با وجــود همه گیری 
ویــروس کرونا در نــوروز ۱۴۰۰ و 
محدودیت هــای کرونایــی، برخی 
موزه ها بــا اســتقبال بازدیدکنندگان 
روبــه رو شــدند. بازدیدکنندگانی که 
اغلب با دوربین حرفه ای و لباس های 
پلوخوری وارد می شــدند و بیشتر در 
تقالی عکس انداختن برای انتشار در 
شبکه های اجتماعی شان بودند. عطش 
عکاســی از خود تا جایی طرفدار پیدا 
کــرده که در برخی از بناهای تاریخی، 
جوانانی با دوربیــن حرفه ای حاضر 
می شــدند و در ازای پول، پیشــنهاد 

عکاسی از افراد را مطرح می کردند. 
مشتری هایشان هم اغلب دختران 
و پســران جوان بودند. راهنمای موزه 
از خســتگی روی صندلی ای گوشــه 
اتاق نشســته است اما چشمانش روی 
دور تند می چرخند و مجبور اســت به 
بازدیدکنندگان بی مالحظه مرتب تذکر 
بدهد که یکی از آنان تا از راه نرســیده 
چراغ ســالن را خاموش می کند! افراد 
بسیاری وارد سالن می شوند و تالش 
می کنند قبل از آنکه اطرافشــان شلوغ 
شــود، چند عکس رو بــه دیوارهای 
تزئین شده با کاشــی های لعابدار آبی 
بگیرند و بدون آنکه تماشــای اشــیا 
چیده شــده در ویترین موزه برایشان 
جذاب باشد، سالن را ترک کنند و بعد 
از خسته شــدن از ژست های بسیار در 
کافه ای که گوشــه ای از موزه ساخته 
شده بنشینند و خوراکی یا نوشیدنی میل 
کنند. راهنمایان موزه ها و محوطه های 
تاریخی و باستان شناسان دل پر دردی 
از رفتار بازدیدکننــدگان دارند. فریبا 
فروز - کارشناس ارشد باستان شناسی 
و راهنمــای محوطــه تاریخی تخت 
جمشید - در این باره به ایسنا می گوید: 

»به نظر می آید بیشــتر افرادی که برای 
بازدیــد از محوطــه تاریخــی تخت 
جمشــید می آیند، هدفشان عکاسی و 
فیلمبرداری از خودشان یا گرفتن الیو 
برای اینستاگرام است تا بازدید و دانستن 
درباره محوطه تاریخی که برای دیدن 
انتخاب کرده اند. حتــی بارها مجبور 
بودیم به افرادی که ماسک هایشــان را 
برمی داشــتند تذکر دهیم که متاسفانه 
گوش شــنوایی وجود نداشــت. من 
فکــر می کردم نــوروز ۱۴۰۰ به دلیل 
شیوع ویروس کرونا و محدودیت های 
اعمال شده، اســتقبال کمی از محوطه 
تاریخی تخت جمشید شود اما متاسفانه 
تعداد بازدیدکنندگان بیشتر از سال های 
گذشته بود و مجبور بودیم بارها و بارها 
بــه بازدیدکنندگان تذکــر دهیم که به 
آثار دســت نزنند یا وارد محدوده های 
ممنوعه یا نشانه گذاری شده نشوند اما 
متاسفانه افراد کمی رعایت می کردند 
و به عبارتی کنترل از دست راهنمایان 
خارج شــده بود و کاری هم از دست 
ما برنمی آمد.« او ادامه می دهد: »گاهی 
اوقات مراجعه کنندگان به تذکرهایی 
که به آنان داده می شــد می خندیدند و 
توصیه های ما را به مسخره می گرفتند 
و می گفتند حاال اگه به آثاردست بزنیم 
چی میشه؟ نکته جالب توجه اینکه این 
صحبت ها یا رفتارها را بیشــتر از قشر 
جوان می دیدیم که به نظر تحصیل کرده 
می آمدنــد! برای مثال یک بار به آقایی 
که حدوداَ ۴۰ ســاله بود و روی یکی از 
سردیس ها نشسته بود تا عکس بگیرد، 
تذکــر دادم. اما او جواب داد مگه ارِث 
پدریته که نمیذاری یه عکس بگیرم؟ از 
این موارد زیاد داریم اما سعی می کنیم 
با افراد مدارا کنیم تا کار به خشــونت 
کشیده نشود چون هر اتفاقی که بیفتد 
مردم شــروع به فیلمبرداری می کنند 
و در نهایــت ویدئویــی نامفهوم در 
شــبکه های اجتماعی پخش می کنند 
و ممکن اســت این شائبه پیش بیاید 
که در تخت جمشــید بــا مردم درگیر 
می شوند. امســال تعداد کودکانی که 
همراه خانواده هایشــان برای بازدید از 
محوطه تاریخی تخت جمشــید آمده 
بودند هــم زیاد بــود و جالب اینکه 

هیچکدام هم ماســک نداشــتند. در 
طــول ۱۲ روزی که در محوطه تخت 
جمشید به عنوان راهنما فعالیت کردم 
فقط برای دو پسربچه سوال پیش آمد 
که شما اینجا چه کار می کنید؟« به اعتقاد 
این باستان شناس »هر کسی باید به نوبه 
خود در این زمینه فرهنگ ســازی کند 
اما متاســفانه رسانه ملی به عنوان یک 
وسیله ارتباط جمعی هم تا کنون برنامه 
منسجمی در این زمینه نساخته است. 

به عقیده من باید برنامه مستندی 
در این زمینه ساخته و به صورت مرتب 
از صداوســیما پخش شود تا زمانی که 
مردم برای بازدید از فضاهای تاریخی 
می روند پیش زمینه الزم را داشته باشند. 
بارها دیده ام جوانانی که در این محوطه 
تاریخی الیــو می گیرنــد می گویند 
»زنده بــاد کــوروش، زنده باد شــاه 
هخامنشی« و حتی نمی دانند کوروش 
در پاســارگاد است، نه تخت جمشید! 
شــاید اگــر در قالب بروشــورهایی 
هم فرهنگ ســازی شــود و در اختیار 
بازدیدکننــدگان قرار بگیرد، شــاهد 
کاهش این رفتارها باشــیم و دید افراد 
نسبت به بسیاری از مسائل تغییر کند. 
شاید اگر مراجعه کنندگان متوجه باشند 
که خشایارشــاه دروازه ملل را ساخته 
که ۷۲ ملت از سراســر جهان به تخت 
جمشــید بیایند و هدایای خودشان را 
تقدیم پادشاه ایران کنند، بیشتر مراقب 
رفتارهایشان باشند. به عقیده من باید 
حس ناسیونالیستی افراد تقویت شود تا 
وقتی برای بازدید از یک بنای تاریخی 
می روند، بدانند کجــا رفته اند.« فروز 
پیشــنهاد می دهد: »حاصل فعالیت و 
زحمات مرمت کارانی که در طول سال 
در محوطه های تاریخی  از جمله تخت 

جمشید کار می کنند به صورت عکس 
و ویدئو مســتند شود و برای عموم به 
نمایش گذاشته شــود تا افراد متوجه 
اهمیــت آثار تاریخی شــوند و بدانند 
فضایــی که می بینند تنهــا چند تخته 
ســنگ بی ارزش نیست بلکه اهمیت 
بســیاری دارد که عده ای به خودشان 
زحمت می دهنــد تا آن را حفظ کنند.  
من فکر می کنم باید به این مســائل به 
صورت ریشــه ای نگاه کرد چون ما با 
قشری روبه رو هستیم که تحصیالت 
بیشتری نســبت به نسل های گذشته 
دارند اما دانسته هایشــان کمتر است و 
دانــش خود را به اطالعات موجود در 
شبکه های اجتماعی محدود کرده اند در 
حالی که در این فضاها لزوما اطالعات 
درستی در اختیار افراد قرار نمی گیرد. 
حتی بسیاری از بازدیدکنندگان وقتی 
وارد محوطه تخت جمشید می شوند 
می گویند نیاز بــه توضیحات راهنما 
ندارنــد و وقتی از آنها بپرســید اصال 
می دانید وارد چه محدوده ای تاریخی 
شــده اید، اطالعات چندانی ندارند و 
معتقدند با یک جســت وجوی ساده 
می تواننــد اطالعاتی که می خواهند به 
دســت بیاورند.« او به موضوع مهمی 
هم اشاره می کند: »پرسنل زحمتکش 
محوطه تاریخی تخت جمشــید چند 
ماهی می شــود که حقــوق دریافت 
نکرده انــد و بســیاری از آنان به دلیل 
همین بی توجهــی انگیــزه ای برای 
کارکردن ندارند و نسبت به رفتار خارج 
از ُعرف مــردم با آثار تاریخی واکنش 
نشــان نمی دهند. هر بار که می پرسیم 
پس درآمد حاصل از بلیت فروشی کجا 
می رود، می گویند به خزانه دولت واریز 

می شود. 

شــرکت آب و برق کیش در نظر دارد عملیات اصالح  و ســاماندهی شبکه هوایی فیدر آذرگان2 حد 
فاصل پدیده تا سی مستر جزیره کیش به شرح مندرج در اسناد مناقصه را از طریق مناقصه عمومی 

به شرکت واجد شرایط و دارای مجوز فعالیت اقتصادی مرتبط در جزیره کیش واگذار نماید.
مهلت و محل دریافت اسناد:

متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه با واریز مبلغ ۱.000.000 ریال 
به حساب شماره 3-۹20777۱-75۹-4۱۱0 بانک انصار  شعبه مستقل کیش کد 4۱۱0 بنام شرکت آب 
و برق کیش ، از صبح روز چهار شــنبه  مورخ ۱400/0۱/۱8 لغایت ساعت ۱4 روز چهارشنبه  مورخ 
۱400/0۱/25  با ارائه کارت ملی و اصل فیش بانکی و معرفی نامه معتبر به یکی  از دو نشــانی ذیل 

مراجعه نمایند .
مهلت و محل تحویل پیشنهادات مناقصه :

پاکت در بسته حاوی پیشنهادات و اسناد و مدارک مورد نیاز جهت شرکت در مناقصه  می بایستی 
حداکثر تا ساعت ۱4 روز شنبه مورخ ۱400/02/04 به محل دریافت اسناد مناقصه تحویل گردد. ارائه 

پیشنهاد بعد از مهلت مذکور به هیچ وجه قابل پذیرش نخواهد بود.
زمان و محل گشایش پاکتهای پیشنهادات :

پاکت های پیشنهادات مناقصه در ساعت ۱4 روز دوشنبه مورخ ۱400/02/6 ، در محل دفتر مرکزی 
شــرکت واقع در جزیره کیش گشوده خواهد شــد. حضور نمایندگان پیشنهاد دهندگان  در جلسه 

گشایش پاکتها با  هماهنگی کتبی قبلی و ارائه معرفی نامه معتبر و کارت ملی بالمانع است.
نکات قابل توجه:

۱-هزینه درج آگهی در روزنامه بر عهده برنده مناقصه است.
2- شرکت آب و برق کیش در رد یا قبول هر یک یا تمام پیشنهادات مختار است .

نشانی محل دریافت اسناد مناقصه و ارائه پاکت پیشنهادات مربوط : 
دفتر مرکزی : جزیره کیش شرکت آب و برق کیش کد پستی 7۹4۱6-۹5465 
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