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گــروه گردشــگری - وزیر 
و  گردشــگری  میراث فرهنگــی، 
گردشــگری  گفت:  صنایع دســتی، 
بیماری اســت که نیاز به شــوک دارد 
و اگر درمان شــود کشــور را نجات 

می دهد.
ضرغامــی در ایــن جلســه با 
اشــاره به شــکل گیری نگاه و اندیشه 
نو در وزارتخانــه، افزود: تا زمانی که 
ساختارشــکنی نشــود موانع از بین 
نمی رود. از وزارتخانه خودمان شروع 
کرده ایم و تحول در نگاه و روش های 

اقدام را آغاز کرده ایم.
وی ادامــه داد: چه کســی گفته 
مسئوالن همیشــه باید حرف بزنند؟ 
گاهی هم باید حرف های کارشناسان 

را بشنوند و به آن ها عمل کنند.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی از قوانین دست و پا گیر 
را آفت کشــور دانست و افزود: غول 
نقدینگــی که کشــور را هدایت کرده 
باید به ســمت خلق ثــروت هدایت 
شــود. گردشــگری بیماری است که 
نیاز به شــوک دارد و اگر درمان شود 
کشــور را نجــات می دهد.ضرغامی 
تصریح کرد: در این مسیر به طور حتم 
توانمندی های بخش خصوصی مورد 

نیاز است.
وی تاکیــد کرد: ما وقت نداریم، 
وقت به ســرعت می گذرد. مریض را 
می شناسیم، موانع مشخص است و با 
کمک شما موانع را پشت سر خواهیم 

گذاشت.
سال هاست گردشگری مورد 

بی مهری قرارگرفته  است
غالمحسین شافعی در هجدهمین 

جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشــاورزی ایران که 
در محل اتــاق بازرگانی ایران برگزار 
شــد، حضور وزیــر میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دســتی را بین 
خانــواده بخش خصوصی امیدبخش 
سال هاســت  گفــت:  و  دانســت 
گردشگری مورد بی مهری قرارگرفته 
و آنچنــان که باید از  ظرفیت های این 

حوزه استفاده نشده است.
او بــا اشــاره به اهمیــت توجه 
بــه میراث فرهنگی و آثــار تاریخی، 
افزود: شــیوع کرونا این صنعت را به 
ورشکســتگی کشــانده و فعاالن این 
حوزه گویی بی پناه رها شده اند. احیای 
این حوزه به اقدامات مبتنی بر برنامه و 
با اتکا بر علم نیاز دارد. اگر ظرفیت های 
این حوزه با تغییر رویکرد و برنامه ریزی 
انجام شود، شــاهد تحولی بزرگ در 
این عرصه خواهیــم بود.رئیس اتاق 
بازرگانی ایران ابراز امیدواری کرد که 
این تحول در دوره مهندس ضرغامی 

محقق شود. 
استفاده از ظرفیت ایرانیان 
خارج از کشــور بــرای کمک به 
جهش اقتصادی و مقابله با ایران 

هراسی
علی اکبــر عبدالملکــی رئیس 
کمیسیون گردشگری و کسب وکارهای 
وابسته اتاق بازرگانی ایران با اشاره به 
تجــارب و خالقیت های ضرغامی در 
گذشته، افزود: انتظار می رود در زمان 
وزارت جنابعالی تحول بنیادی در این 

وزاتخانه انجام شود.
او با بیان اینکه با اتمام ذخایر نفتی 
جایگزینی بهتر از گردشگری نمی توان 

یافــت، افــزود: برای ایجــاد جهش 
اقتصــادی و مقابله با ایران هراســی 
می توان از ظرفیــت ایرانیان خارج از 
کشور برای ســرمایه گذاری و معرفی 

ظرفیت های کشور  استفاده کرد.
رئیس کمیســیون گردشگری و 
کسب وکارهای وابسته اتاق بازرگانی 
ایــران بــه اســتفاده از  بکارگیــری 
ظرفیت هــای اتــاق بازرگانی ایران و 
اتاق بازرگانی ســایر کشــورها برای 
معرفی ایران و جاذبه های آن در عرصه 
بین الملل اشاره کرد که با برنامه ریزی 
هدفمنــد می تواند بــه اتفاقات مثبتی 
منجر شــود. عبدالملکــی همچنین 
به گردشــگری مذهبی به عنوان یک 
ظرفیت اشــاره کــرد و گفت:  در این 
نوع گردشــگری نیازمند قوانین نوین 
و ساختارشکن هســتیم. با همکاری 
مراجع و علما، اتاق بازرگانی، مجلس 
شورای اســالمی، وزارت فرهنگ و 
ارشــاد اســالمی  و تشکیل کمیته فقه 
گردشگری می توان راهکار هایی برای 
توسعه پایدار شناسایی و اجرایی کرد.

او همچنین به ارائه پیشنهادهایی 
از جمله بکارگیری ظرفیت های اتاق 
بازرگانی در زمینه پژوهش های مربوط 
به گردشــگری، همکاری با آموزش 
پــرورش برای تعریف دروس مربوط 
به گردشگری برای دانش آموزان اشاره 

کرد.
ظرفیت همــه صنایع برای 
کمک به گردشگری به کار گرفته 

شود
علی اصغر شالبافیان در هجدهمین 
جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، 
صنایــع، معادن و کشــاورزی ایران با 

مغتنــم شــمردن نقش آفرینی تمامی 
فعاالن حوزه گردشــگری افزود: واژه 
رفــع موانع تولید مفهوم عمیقی را  در 
خــود دارد. بعضی مواقع انجام ندادن 
برخی کارها مهم تر از انجام دادن برخی 

دیگر است. 
او با تاکید بر اهمیت تغییر رویکرد 
در دولت برای برداشتن موانع، افزود: 
وام اعطایــی از ســوی دولــت برای 
ســرمایه گذاری در حوزه گردشگری 
بــه اندازه کافی انگیزه بخش نیســت. 
برنامه ریزی برای ســاخت پروژه های 
گردشــگری با چند کاربری از جمله 
کارهایی ســت که در حــال انجام آن 

هستیم.
او یکــی از راه های جذاب کردن 
سرمایه گذاری در کشورهای همسایه 
را ســاخت مجتمع های چندمنظوره 
عنوان کــرد و افــزود: در وزارتخانه 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دســتی، در حال فراهم کردن شرایطی 
هستیم که جذابیت سرمایه گذاری در 

حوزه گردشگری را افزایش دهیم.
شــالبافیان با اشــاره به کارهای 
انجام شــده در وزارتخانه در راستای 
رفع موانع، بیان کرد: در گذشته تمدید 
پروانه بهره برداری تاسیســات اقامتی 
منوط به فرایندهایی بود که ذاتا وظیفه 
دســتگاه ما نبود و اگر این فرایند ادامه 
پیــدا می کرد، تعــداد هتل های دارای 
مجــوز بهره برداری تا ســال آینده به 

نصف می رسید.
شالبافیان از ایجاد هماهنگی های 
اولویت های  به عنــوان  بین بخشــی 
وزارتخانه نام برد و افزود: تالشــمان 
این اســت که با ایجــاد هم افزایی بین 

دستگاهی مسیر را برای فعالیت بخش 
خصوصــی هموار کنیــم و از ابتدای 
حضور نیز رایزنی هایی با دستگاه های 

مربوطه داشته ایم.

او مشکالت بخش خصوصی را 
ناشی از عدم هماهنگی  و همکاری  بین 
دستگاه ها دانســت و به اهمیت نقش 
اتاق بازرگانی در این مسیر اشاره کرد.

معــاون گردشــگری از تقویت 
کسب وکارهای رســمی گردشگری 
ســالمت از طریق کنار هم قرار دادن 
ظرفیت  اعضای شورای سیاست گذاری 

به عنوان سیاست های مهم وزارتخانه 
نام برد و افزود: تصورمان بر این است 
کــه باید الگوی صحیح گردشــگری 
ســالمت با در کنار هم قــرار گرفتن 
 ipd مراکز بیمارســتانی دارای مجوز
و دفاتر خدمات مسافرتی شکل گیرد.

شــالبافیان تولیــد محتــوا در 
حــوزه گردشــگری را به عنوان یکی 
از  مســئولیت های اجتماعی اتاق های 
بازرگانی در تمامی اســتان ها مطرح 
کــرد و افزود: تولیــد محتوا می تواند 
به عنوان یک محور مشترک بین حوزه 
گردشــگری و اتاق بازرگانی تعریف 
شود. اخیرا محتوای تصویری توسط 
اتــاق بازرگانی اصفهان تهیه شــد که 
پروژه موفقی بود و اتاق های بازرگانی 
ســایر استان ها می توانند از این الگوی 
اســتفاده کنند.او همچنین بر تقویت 
همکاری کمیســیون گردشگری اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
ایران با بخش خصوصی گردشــگری 
تاکید کرد و گفت: کمیسیون گردشگری 
اتاق این واقعیت را پذیرفته که توفیقش 
در گروی همکاری با بخش خصوصی 
ذیربط آن در استان است. تشکل های 
حوزه گردشــگری در سطح ملی باید 
هر چه بیشتر به مشارکت گرفته شده و 

تشویق شوند.
هیئــت  هجدهمیــن جلســه 
نماینــدگان اتاق بازرگانــی، صنایع، 
معادن و کشــاورزی ایــران با حضور 
ســید عــزت اهلل ضرغامــی وزیــر 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع  
دستی و علی اصغر شــالبافیان معاون 
گردشــگری کشــور در محــل اتاق 

بازرگانی ایران برگزار شد.

در دیدار هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی با وزیر میراث مطرح شد؛

وزارت میراث نیازمند تحول 

کشورهای عربی پیشتاز شدند! 

سهم ایرانی ها از گردشگری در خلیج فارس 

جزیره کیش به دنبال مسافران جام جهانی قطر

رئیس کمیســیون گردشــگری و کســب وکارهای وابســته اتــاق بازرگانــی ایران 
بــه اســتفاده از  بکارگیــری ظرفیت هــای اتــاق بازرگانی ایــران و اتــاق بازرگانی 
ســایر کشــورها بــرای معرفــی ایــران و جاذبه هــای آن در عرصــه بین الملــل 
اشــاره کرد کــه با برنامه ریــزی هدفمنــد می تواند بــه اتفاقات مثبتی منجر شــود. 

- کشورهای  گروه گردشگری 
حاشیه خلیج فارس، پروژه هایی را برای 
استفاده از ظرفیت گردشگری دریایی 
با اســتقرار دکل های نفتی تفریحی و 
کشتی های چوبی اجرا می کنند؛ ظرفیتی 

که ایران هنوز برنامه ای برای آن ندارد.
همیــن چند وقت پیــش بود که 
هیأت دولت تصویب کرد شناورهای 
چوبی امحا و به جای آن شــناورهای 
فلزی جایگزین شــوند. موضوعی که 
ایــن مصوبه را جنجالــی کرد تا جایی 
که ســازمان بنادر خبر از تغییر در این 
مصوبــه داد. از طرف دیگــر وزارت 
میراث فرهنگی اعــالم کرد که دانش 
ســاخت لنج های چوبی در فهرست 
میراث جهانی ناملموس یونسکو ثبت 
شده بنابراین با امحای این لنج ها بخشی 
از میراث ناملموس ایران از بین خواهد 
رفت در حالی که می توان از این ظرفیت 
برای حوزه گردشگری دریایی در خلیج 

فارس و دریای عمان استفاده کرد.
این همان برنامه ای است که ایران 
نتوانســته در خلیج فارس برای توسعه 
گردشگری اســتفاده کند. ایران غیر از 
خلیج فارس از سواحل دریای عمان و 
دریای خزر نیز برای گردشگری بهره ای 
نبرده است آن هم با وجود جزایر بسیار.
این در حالی است که کشورهای 
دیگر از جمله کشورهای عربی حاشیه 
خلیج فارس و حتی عربستان پروژه های 
دریایــی زیاد و متنوعــی را راه اندازی 
کرده اند و بســیاری از اولین طرح ها را 
متعلق به خــود کرده اند. به عنوان مثال 
کشور قطر چند سالی است که با انداختن 
لنج های چوبی سنتی به خلیج فارس که 
بیشــتر آنها را کشورهای عمان و ایران 
ساخته اند، توانسته تورهای گردشگری 
صیادی و دریایی و تفریحی را اجرا کند. 
این فعالیت هــا به خصوص با نزدیک 
شــدن به زمان برگــزاری جام جهانی 

قطر بیشــتر نیز شده است و به آن تنوع 
داده اند. استفاده از ظرفیت گردشگری 
آبی و دریایی توســط امارات نیز شکل 
متفاوتی به خود گرفته است؛ از ساخت 
اقامتگاه های شناور گرفته تا راه اندازی 
تورهای ماهیگیری که برای آن تبلیغات 
گسترده ای در سطح جهانی انجام شد. به 
تازگی نیز عربستان سعودی تالش خود 
را برای پیشــی گرفتن از امارات و قطر 
به عنوان قطب تجاری، فرهنگی و ژئو 
استراتژیک خلیج فارس افزایش داده و 
اخیراً به دنبال چالش کشیدن همسایگان 
کوچک خود در زمینه تبدیل این کشور 
بــه مهم ترین کشــور در زمینه حمل و 
نقل هوایی اســت. اختالفات و رقابت 
میان عربســتان با امارات و قطر وجهه 
دیگری از عربســتان را نیز به دنیا نشان 
می دهــد. این بار عربســتان در رقابت 
با این کشــورهای کوچــک اما مدرن 
تالش می کند تا جاذبه های گردشگری 
جدیدی را ایجاد و معرفی کند. هر چند 
که مهمترین و بزرگترین سفرها به کشور 
عربستان در ایام حج تمتع و حج عمره 
انجام می شود و این کشور درآمد بسیار 
خوبی از این سفرها دارد اما با اقدامات 
جدیدی که این بار به حوزه گردشگری 
معطوف شــده، می خواهد نشان دهد 
کــه در آینده برنامه ای برای جایگزینی 
واقعی گردشــگری به جای نفت دارد 
و شــاید در ســال های نزدیک درب 
چاه های نفتش را ببندد. شــعاری که در 
ایران هم تکرار می شود اما اقدامی برای 
آن انجام نمی گیرد. به تازگی عربستان 
برای رونق گردشگری دریایی با استفاده 
از ظرفیت دکل های نفتی غول پیکرش 
خبر از ایجاد یک جاذبه نوین دیگر داده 
است جاذبه ای که ایران از آن غافل مانده 

است.
دکل نفتی که تفریحی شد

عربستان سعودی اعالم کرده که 

از پــروژه ای به نام The Rig )به معنی 
دکل( رونمایی کرده است این نخستین 
جاذبه گردشگری ســاخته شده روی 
دکل خواهــد بود. انتظــار می رود این 
پــروژه تا پیش از پایان ســال ۲۰۲۵ به 

اتمام برسد.
جالب اینجاست که پروژه دکل در 
یکی از ســکوهای نفتی عربستان واقع 
در خلیج فارس مراحل ساخت خود را 
طی می کند. در جایی که ایران دکل های 
نفتی و ســکوهای نفتی زیادی را دارد 
که برخی از آنها بالاســتفاده مانده اند و 
هیچ اقدامی برای اســتفاده از آنها انجام 
نمی شــود. اما ایده عربستان سعودی 
نشان داد که می توان حتی از دکل ها نیز 
برای گردشگری استفاده کرد. این ایده 
و پرداختن به چنین ظرفیتی پیش از این 
نیز از طریق رسانه ها به گوش مسئوالن 
رســیده بود. ایده ای که می شد به جای 
عربســتان، به نام ایــران در جهان رقم 
بخورد و ایران اولین جاذبه گردشگری 

نفتی را در خلیج فارس ایجاد کند.
ایده استفاده از دکل حفاری 
برای گردشــگری در ذهن مردم 

قشم بود
سال ۸۷ اهالی ضلع شرقی ساحل 
دریا در نزدیکی روســتای رمچاه قشم 
بعد از ســه روز بــاد و طوفان یک روز 
صبح از خواب بیدار شدند و دیدند در 
ســاحل دریا یک دکل نفتی غول پیکر 
جا خوش کرده است؛ آن هم یک دکل 
۱۰ هزار تنی. همان روز مردم می گفتند 
کاش این دکل به یک جاذبه گردشگری 
دیگر در قشم تبدیل می شد. اهالی روستا 
تصور می کردند این دکل حفاری قرار 
است مانند کشتی یونانی کیش به یک 
جاذبه تبدیل شــود اما هر بار می دیدند 

که بخشی از آهن های آن در حال بریده 
شدن است. این سکوی نفتی عظیم الجثه 
تحت اداره کشور امارات بود که ارتفاع 
آن ۸۰ متــر و عمق آبخور آن به بیش از 

۱۱ متر می رسید.
وعده ها برای بهره گیری از 
ظرفیت گردشگری دریایی خلیج 

فارس
ایــران در حــوزه اســتفاده از 
گردشــگری دریایی بــه خصوص در 
حوزه خلیج فارس، ظرفیت های کمی 
ندارد. اخیراً هم عزت اهلل ضرغامی وزیر 
میراث فرهنگی درباره استفاده از ظرفیت 
گردشگری دریایی صحبت هایی کرده 
اســت که نشان از رویکرد و توجه او به 
این حوزه دارد.وعده ها درباره استفاده 
از ظرفیت هــای نفتی خلیج فارس کم 
نبوده اســت. در ســال ۹۶ اکبر نعمت 
اللهی، مدیر موزه ها و مرکز اسناد صنعت 
نفت ایران از مرمت و بازسازی نخستین 
سکوی نفتی دریایی در خاورمیانه خبر 
داد و گفت: پرونده ثبت این ســکو که 
از ســال ۱۳۳۸ ســاخته شده و در مدار 
بهره بــرداری قرار گرفته، در ســازمان 

میراث فرهنگی در حال پیگیری است 
تــا در قالب نخســتین مــوزه دریایی 

کشــور به منظور آشنایی عموم مردم با 
فعالیت های صنعت نفت در بخش دریا، 
آماده بهره برداری شود. مدیر موزه ها و 
مرکز اسناد صنعت نفت از تالش برای 
راه اندازی اولین تور گردشــگری نفتی 
ایران برای بازدید عموم مردم از سکوی 
نفتی بهرگانسر خبر داده و گفته بود: در 
نظر داریم تسهیالتی برای گردشگران 
فراهم شــود تا با بازدید از نخســتین 
ســکوی نفتی دریایــی خاورمیانه با 
فعالیت هــا و تالش هایی که در بخش 
فالت قاره انجام می شــود، آشنا شوند. 
به تازگی نیز هیــأت دولت در مصوبه 
ساماندهی گردشگری سواحل شمالی 
و جنوبی با اولویت سواحل مکران اعالم 

کرده که تغییر کاربری اراضی هم جوار 
در سواحل کشــور، تصاحب اراضی 
سواحل توســط نهادها و دستگاه های 
اجرایــی و در نتیجــه محدود شــدن 
دسترسی عموم مردم به سواحل، فقدان 
سطوح های توسعه ای سطح بندی شده، 
بهره برداری غیر اصولی بیش از حد در 
برخی از ســواحل، نبود سامانه مناسب 
جمع آوری و دفع پســماندهای که در 
سواحل و آب دریا، از جمله چالش ها و 
تنگناها شمرده شده است اما الزم است 
در حوزه قوانین برای تســهیل استفاده 
از ظرفیت های گردشــگری سواحل 
بازنگری شود و برای طرح های توسعه 
گردشــگری در ســواحل نیز پیوست 
تخصصی گردشــگری پایدار تهیه و 
دستورالعملی برای ایمنی سواحل نوشته 
شــود. اینها از جمله اقداماتی است که 

هیأت دولت آن را برای اجرایی شــدن 
به دستگاه های مربوطه ابالغ کرده است 
اما هنوز برنامه عملی برای آن استفاده از 
ظرفیت گردشگری ساحلی به ویژه در 

خلیج فارس ارائه نشده است.
اواخر سال ۹۹ نیز سازمان بنادر و 
دریانــوردی با وزارت میراث فرهنگی 
تفاهمنامــه ای امضا کرد که در آن از راه 
اندازی خطوط دریایی بین ســاحل و 
بین جزایــر، افزایش تجهیزات دریایی 
و تفریحی، ســاخت هتل های دریایی 
در شــمال و جنوب و آمدن کروزهای 
بین المللی صحبت شد اینها نکاتی بود 
کــه وزیر وقت میراث فرهنگی صنایع 
دستی و گردشگری اعالم کرد و گفت 
که می تواند در دســتور کار قرار گیرد و 
موجب جلوگیری از خروج از کشــور 

شود.

گروه گردشگری - رییس جامعه 
هتلداران کیش می گوید: هزینه اقامت 
در هتل های قطر در دوران جام جهانی، 
۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان تمام می شــود، 
قول می دهیم چهارهزار اتاق با قیمت 
مناســب در جزیره کیش برای اقامت 
تماشــاچی های ایرانــی و خارجی و 

تیم های فوتبال آماده کنیم.
مســیح اهلل صفا دربــاره آخرین 
اقدامات و مذاکرات برای مشارکت در 
میزبانــی از جام جهانی قطر با توجه به 
ظرفیت محدود این کشور و همچنین 
اظهــارات دبیر شــورای عالی مناطق 
آزاد برای پذیرش بخشــی از مسافران 
جام جهانی ۲۰۲۲ در کیش و قشــم، 
اظهار کرد: بــا توجه به گام بلندی که 
تیــم ملی فوتبال ایران برای حضور در 
جام جهانی برداشته است، باید ظرفیت 
اقامت و پذیرایــی را در جزیره کیش 
افزایش دهیم. قول می دهیم چهارهزار 
اتاق برای دوران جــام جهانی، آماده 

کنیم. 
اگــر تیم های خارجی نیامدند به 
هر حال ایرانی هایی که قصد تماشای 
این بازی ها را دارند با توجه به مسافت 

نزدیک کیش و قطر و تفاوت هزینه ها 
می توانند در این جزیره اقامت داشــته 

باشند.
او افزود: هزینه هر شب اقامت در 
هتل های قطــر باالی ۱۰ تا ۱۵ میلیون 
تومان می شــود، عالوه بــر این تعداد 
هتــل و اتاق در قطر کم اســت و همه 
تماشاچی ها، گردشــگران و اعضای 

تیم ها را پوشش نمی دهد. 
بــرای همین ما ســعی می کنیم 
ظرفیــت اقامت و اســتانداردها را در 
کیــش تا جــام جهانی بــاال ببریم تا 

دســت کم مســافران ایرانی را در این 
جزیره با قیمت مناســب و به مراتب 
مناســب تر از قطر پوشش دهیم. البته 
که حضور مسافران و تیم های خارجی 
در کیش مهم است، اما مسافران ایرانی 

برای ما مهم تر هستند.
استانداردســازی  دربــاره  او 
خدمات در اماکن اقامتی کیش، اظهار 
کرد: به تازگی رییس فدراسیون فوتبال 
ایران از داشته ها و ظرفیت کیش بازدید 
کرده اند که این مساله، ما را برآن داشت 
تا شهریورماه سال ۱۴۰۱، پیش از آغاز 

بازی ها، ظرفیت اقامت را آماده کنیم.
سیعد محمدـ  دبیر شورای عالی 
مناطــق آزادـ  که چنــدی پیش برای 
مشــارکت در میزبانی بخشی از جام 
جهانی قطر ۲۰۲۲ در دو جزیره قشــم 
و کیــش اعالم آمادگی کرده بود، گفته 
اســت: باتوجه به گنجایش کم کشور 
قطر در پذیرش گردشگران و مسافران 
جــام جهانــی ۲۰۲۲، برنامه ریــزی 
کاملی داریم تا با اســتفاده حداکثری 
از ظرفیت هــای موجود در قشــم و 
کیش، باعث شــویم تا توریســت ها 

رضایت مندانه منطقه را ترک کنند.
از زمان مطرح شدن قطر به عنوان 
میزبان جام جهانی ۲۰۲۲، مسؤوالن و 
بــه ویژه فعاالن بخــش خصوصی و 
ســرمایه گذاران به دنبال مشارکت و 
میزبانی بخشــی از این رویداد جهانی 
بودنــد. این تالش ها از ســال ۱۳۹۸ 
جدی تر شــد، اما با توجــه به وجود 
رقبای جدی همچون امارات، کویت، 
عمان و حتی عربستان برای مشارکت 
و پذیــرش میزبانی بخشــی از جام 
جهانی، کار جزایر ایران کمی دشوارتر 

شده است.
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