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گروه گردشــگری  - مقام های »ونیز«  رزرو و پرداخت بهای ورودی را 

برای مسافران یک روزه این شهر تاریخی اجباری می کنند.
مسؤوالن شهر »ونیز«   برای مدیریت ازدحام جمعیت در مرکز تاریخی این 
شهر، مسافرانی که برای بازدید یک روزه به این شهر سفر می کنند را به پرداخت 

مبلغی به عنوان ورودی و رزرو ملزم می کنند.
مسؤوالن این شهر همچنین اعالم کردند: این مقررات جدید از شانزدهم 

ژانویه سال ۲۰۲۳ )۲۶ دی ماه ۱۴۰۱( اعمال خواهد شد.
به این ترتیب گردشــگرانی که تصمیم دارند شــب را در هتل ها یا ســایر 
اقامتگاه ها سپری نکنند، باید از قبل به صورت آنالین برای روزی که قصد بازدید 
از ونیــز را دارنــد، رزرو انجام دهند و بهایی را که به ازای هر نفر از ۳ تا ۱۰ یورو 

متغیر است، بپردازند.
خاطیانــی که نتوانند ثابت کنند بازدید از شــهر را رزرو کرده اند،   جریمه 

می شوند که مبلغ آن ممکن است تا ۳۰۰ یورو برسد.
حدود ۸۰ درصد از گردشگرانی که وارد ونیز می شوند، فقط برای یک روز 
از این شهر بازدید می کنند. در سال ۲۰۱۹، سالی که هنوز ویروس کرونا همه گیر 
نشده بود،  ۱۹ میلیون نفر فقط برای یک روز از ونیز بازدید کردند و در مقایسه با 
گردشگرانی که دست کم یک شب در این شهر اقامت داشتند، سود بسیار کمتری 

برای این شهر داشت.
پیشنهاد رزرو و پرداخت بهای ورودی از چند سال پیش مطرح شده بود، اما 
به دلیل همه گیری کرونا، بررسی آن به زمان دیگری موکول شد. محدودیت های 
سفری ناشی از همه گیری کرونا حضور گردشگران در ونیز را به حداقل رسانده 
بودند و پس از چندین دهه این فرصت برای شهروندان ونیز فراهم شده بود که 

بتوانند مالکان انحصاری شهر باشند.   

گردشگری6

گروه گردشگری -  ظاهرا زمان 
گردشــگری  جبران خســارت های 
فرا رســیده اســت، صنعتی که در سه 
ســال گذشــته در رکود ســفر و نبود 
گردشگر کمرش خم شد و زانوهایش 
شکســت، ظاهــر امر نشــان می دهد 
ُمسکن های دولتی از تسهیالت بانکی  و 
معافیت های مالیاتی تاثیر چندانی نداشته 
و خسارت های پیدا و پنهان، گردشگری 
را زمین گیر کرده است، اما همه چیز را 
کــه نمی توان گــردن کرونا انداخت و 
مهمتر آنکه به بهانه بحرانی که بود، همه 
هزینه ها را بنام گردشگر نوشت و از او 

دریافت کرد.
و  هتل هــا  نرخی ســازی  دو 
ماجرای دریافت دالری هزینه بلیت از 
گردشگران خارجی نشان داد ذی نفعانی 
که دور میز گردشگری نشسته اند، باز هم 
ساده ترین راه را انتخاب کرده اند. هتل ها 
افزایش هــای ۲۰ تا ۲۵ درصدی نرخ را 
جوابگوی هزینه هــای مجموعه های 
خــود نمی دانند، افزایش قیمت اقامت 
بــرای خارجی هــا را راه کار می دانند؛ 
از آن طــرف ایرالین ها هــم که بدون 
کوچکتریــن تغییر در نــوع و کیفیت 
خدمات و البته حذف ســرویس های 
پذیرایی مسافر، بلیت پروازهای داخلی 
گردشگران خارجی را به دالر می گیرند 
که کسری درآمد خود را جبران کنند و 
مِنتی بر سر گردشگر داخلی می گذارند 

که تثبیت قیمت برای آنها »یارانه سفر« 
است.

در این تعرفه ابالغی طبق تصمیم 
انجمن شرکت های هواپیمایی، بلیت 
هواپیما در مســیرهای داخلی از پنجم 
تیرماه به مسافران غیرایرانی به نرخ دالر 
محاسبه شده است. یعنی بلیت پروازها 
در مســیرهای کمتر از یک ساعت به 
قیمت ۱۰۰ دالر و در مسیرهای بیشتر از 
یک ساعت ۱۵۰ دالر تعیین شده است، 
این طرح از همان آغاز با مخالفت فعاالن 

گردشگری مواجه شد.
در این میان وزارت میراث فرهنگی 
بــه عنــوان متولــی اصلــی صنعت 
گردشــگری که باالی این میز نشسته 
اســت که دو دستگاه دیگر هم حضور 
دارنــد، وزارت امور خارجه و وزارت 
و راه و شهرســازی؛ اگر چه دســتگاه 
دیپلماسی وقتی نارضایتی و ناخرسندی 
اتباع عراقی از تبعیض در قیمت بلیت را 
دید، در نامه ای از سوی علیرضا عنایتی 
مدیرکل خلیج فــارس این وزارتخانه 
اعالم موضــع کرد و هشــدار داد که 
»تحمیل هزینه اضافی، یقینا گردشگران 
عراقــی را از ســفر به ایــران منصرف 

می کند«؛
چنــد روزی اســت کــه موج 
اعتراضی در شــبکه هــای اجتماعی 
عراقی ها که بیشــترین تعداد گردشگر 
و زائــر و دانشــجو را در ایران دارند به 

راه افتاده اســت؛ نورس البطاط یکی از 
کاربران عراقی در این خصوص نوشته 
که »قبال ۱۳ روز اقامت در ایران معادل 
یک روز اقامت در ســوئیس بود اما به 

دلیل مجموعه تصمیمات نادرســت 
که منجر بــه افزایــش هزینه ها برای 
گردشــگران و زائران عراقی شده، این 
اختالف، به چهار روز کاهش پیدا کرده 

اســت. ۸۰ درصد گردشگران و زائران 
خارجی در ایران را اتباع عراقی تشکیل 
می دهند و چنین تصمیمات نادرستی 
باعث تغییر مقاصد گردشگران عراقی 

به سمت کشورهای دیگر خواهد شد.«
البته علی اصغر شــالبافیان معاون 
گردشــگری وزیر میراث فرهنگی به 
محمد محمدی بخش معاون وزیر راه و 
شهرسازی و رئیس سازمان هواپیمایی 
کشور نامه نوشت؛ نامه ای که در آن تاکید 
شده »تصمیم مزبور بدون اخذ نظرات 
ایــن وزارتخانه و بدون در نظر گرفتن 
مصالح فعاالن صنعت گردشگری اتخاذ 
شده، افزایش هزینه های تمام شده سفر 
را به دنبال داشــته و بسیاری از کسب و 
کارهای دیگر به جز حمل و نقل را نیز 
متأثر می سازد« اگر چه نتیجه این نامه هم 

هنوز مشخص نیست.
اما در یک توئیت کوتاه از دستیار 
وزیر میراث فرهنگی مشــخص شــد 
رئیس ســازمان هواپیمایی کشــور با 

ضرغامی وزیر میراث فرهنگی مالقات 
کرده و بــه زعم وی »مذاکرات مفصل 
کارشناســی« بین این دو مقام انجام و 
نســبت به آینده حوزه گردشــگری و 
صنعت هوایی کشــور، »همفکری و 
مفاهمه خوبی صورت« گرفته است، اما 
از آن نامه و این نشســت هیج خبری و 
نتیجه منتشر نشده است. این در حالی 
است که ضرغامی روز گذشته با رئیس و 
اعضای انجمن دفاتر خدمات مسافرت 
هوایی و جهانگردی هم جلسه داشت و 
انتظار می رفت با توجه مواضع صریح 
حرمت اهلل رفیعی رئیــس این انجمن 
درباره اقدامات تبعیض آمیز شــرکت 
هواپیمایی، این موضوع در جلسه خیلی 
جدی تر مطرح و موضع صریح تری از 
وزارت میراث فرهنگــی در خصوص 

این نوع افزایش قیمت ها بشنویم.
آنچه مشخص اســت بازیگران 
اصلی عرصه صنعت گردشگری یا هیچ 
هماهنگی در ارزان سازی سفر و حقوق 
گردشــگر و مصرف کننده با یکدیگر 
ندارنــد، یا کامال با هم رودربایســتی 
دارند که چه تصمیمی را به نفع صنعت 
گردشــگری بگیرند، ایــن میز با همه 
مرکز ثقلی کــه دارد، از همان میزهای 
قدیمی است که آقای ضرغامی همیشه 
وعده زیرش زدن را می دهد، کامال هم 
مهیاست تا زیرش بزند آن هم در همین 
ابتدای روند گران شــدن گردشگری تا 
دســت بازیگرانی و دالالنی که خارج 
از ایــن میز جیب های گشــادی برای 
سرکیسه کردن گردشگران دوخته اند، 

قطع کند.

گروه گردشــگری - انجمن شــرکت های 
هواپیمایی هفته قبل اعــالم کرده که نرخ بلیت در 
مســیر های داخلی برای اتباع غیر ایرانی با نرخ دالر 

محاسبه خواهد شد.
امروزه صنعت گردشگری یکی از بزرگ ترین 
بخش های اقتصاد ی جهان تلقی می شود و کشور ها 
به دنبال این هستند که بتوانند در این صنعت حرفی 
برای گفتن داشته باشند این در حالی است که ایران 
با وجود آن که یکی از قطب های گردشگری جهان 
به شــمار می رود، و از شــرایط اقلیمی متنوع و آثار 
تاریخی و تمدن دیرینه ای برخوردار است نتوانسته 

جایگاه مناسبی را در گردشگری کسب کند.
بر اســاس ســند چشــم انداز بیست ســاله 
جمهوری اســالمی ایران الزم اســت سهم ایران از 
شــمار گردشــگران جهانی به ۱.۵ درصد در سال 
۱۴۰۴ افزایــش یابد، یعنی حــدود ۲۰ میلیون نفر 
گردشــگر از بازار جهانی را ساالنه به خود جذب 
کند. همچنین، طبق ســند چشم انداز، سهم ایران از 
درآمد گردشگری جهانی به دو درصد در سال ۱۴۰۴ 
رشد یابد؛ و ساالنه نزدیک ۳۰ میلیارد دالر از محل 
گردشگر ورودی، درآمد کسب کند. اما طبق آمارها، 
باالترین رقم درآمد ســاالنه ایران از گردشگری ۱۲ 

میلیارد دالر بوده است.
غیــر ایرانی ها هزینه بلیــت را با دالر 

بپردازند
رونــق گرفتن صنعت گردشــگری به عوامل 
مختلفی نظیر داشتن جاذبه های گردشگری، میراث 
تاریخی، مناظــر طبیعی، امکانات رفاهی، خدمات 
حمل ونقــل و اقامت، تبلیغات و هزینه ســفر گره 

خورده است و کشــوری که بتواند از ظرفیت های 
خود اســتفاده کند و آن ها را تقویت کند در این راه 

پیروز می شود.
حاال در شــرایطی که همه باید در دســت در 
دســت هم دهند تا صنعت گردشــگری در ایران 
جان بگیرد و کمک حال اقتصاد کشور شود انجمن 
شــرکت های هواپیمایی اعالم کرده که سقف نرخ 
بلیت هواپیما در مســیر های داخلی برای اتباع غیر 

ایرانی تغییر کرد.
بر این اساس پرواز در مسیر های داخلی برای 
اتباعی که کد ملی ایرانی دارند با همان شــیوه قبل 
محاســبه می شود، اما مســیر های پروازی داخلی 
جهت اتباع غیر ایرانی با نرخ دالر محاســبه خواهد 

شد.
آنطور که انجمن شرکت های هواپیمایی اعالم 
کرده در صورتی که مســیر پروازی زیر یک ساعت 
باشــد، با سقف نرخی ۱۰۰ دالر و در صورتی که از 
یک ســاعت به باال باشد، در سقف قیمتی ۱۵۰ دالر 

بلیت فروشی انجام می شود.
قیمت گذاری حمل و نقل هوایی باید در 

جهت توسعه گردشگری باشد
خوشــخو، معاون هوانوردی و امور بین الملل 
سازمان هواپیمایی کشــوری در این زمینه اینطور 
می گوید: درخواســت ایرالین ها نســبت به نرخ 
گــذاری بلیت هواپیما برای اتباع خارجی از ســال 
گذشــته مطرح شد و این موضوع مورد توافق قرار 
گرفــت.و قانون گذار هم تنهــا مرجع نرخ گذاری 
بلیت هواپیما را شورای عالی هواپیمایی تعیین کرده  

است.

در شرایطی که شرکت های هواپیمایی قیمت 
بلیــت را تغییر داده اند با به میــان آوردن نام قانون 
مهــر تایید بر بلیت دالری زدنــد باید گفت بند ۴ 
احکام سند راهبردی توسعه گردشگری« موضوع 
بند )الف( ماده )۱۰۰( قانون برنامه پنج ســاله ششم 
توســعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری 
اســالمی ایران، وزارت راه و شهرسازی را مکلف 
کرده اســت که سیاســت های حمایتی را در حوزه 
قیمت گذاری حمل و نقل هوایی در جهت توسعه 
مقاصد گردشــگری تنظیم کرده و زیرساخت های 
حمل و نقل مســافری خود را با لحاظ سیاست های 

توسعه صنعت گردشگری تعیین و اجرا کند.
بر اساس ماده ۱۰۰ قانون برنامه ششم توسعه، 
وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
مکلف اســت تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه، 
سند راهبردی توسعه گردشگری را درچهارچوب 
قوانیــن مربوطه جهت تصویب هیات وزیران ارائه 
کند و امکانات رفاهی و زیر ساخت ها الزم را برای 

جذب گردشگر فراهم کند.
افزایش هزینه سفر نتیجه بلیت دالری

و  گردشــگری  میراث فرهنگــی،  وزارت 
صنایع دستی، به عنوان دستگاه متولی امر گردشگری 
در کشور، وظیفه سیاســت گذاری، برنامه ریزی و 
توسعه این صنعت در کشــور را با همکاری سایر 
دستگاه ها بر عهده دارد و مخالفت خود را با محاسبه 
هزینه بلیت اتباع با دالر اعالم کرده اســت و هشدار 
داده که صنعت گردشــگری بــا افزایش قیمت ها 

آسیب می بیند.
معاون گردشــگری وزارت میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دســتی در این زمینه گفت: 
گردشــگری در دنیــا صنعتــی رقابتــی بــوده و 
رقابت پذیری قیمتی ســفر و تور های گردشگری 
ایــران به عنوان یکی از مهم ترین مزیت های رقابتی 
کشور قلمداد می شود. این در حالی است که بلیت 
دالری بــرای غیر ایرانی ها، افزایش هزینه های تمام 
شــده ســفر را به دنبال داشته و بسیاری از کسب و 
کار های دیگر به جز حمل و نقل را نیز متأثر می سازد. 
به گفته شالبافان،  پس از سپری شدن دوران دشوار 
رکود اقتصادی حاصل از شــیوع گسترده بیماری 
کرونا اکنون که هم راســتا با سیاست های مبارزه با 
ایران هراسی، رونق نســبی برای ورود گردشگران 
خارجی فراهم شــده اســت، انتظار می رود همه 
ذی نفعان حوزه گردشــگری به منظور افزایش این 
روند، اهتمام جدی به عمل آورند؛ و محاسبه بلیت 
هواپیمــا با نرخ دالر بــدون در نظر گرفتن مصالح 

فعاالن صنعت گردشگری اتخاذ شده است،

گروه گردشگری -تعدادی از 
کاشــی های مرمر کف بنای تاریخی 
ایاصوفیــه در اســتانبول توســط 
ماشین آالت ســنگین مورد استفاده 
بــرای تمیز کردن ســاختمان، ترک 

خورده است.
بنای تاریخــی ایاصوفیه که در 
فهرســت میراث جهانی یونســکو 
قرار دارد، به عنوان یکی از مهم ترین 
مکان های مذهبی و فرهنگی در جهان 
در نظــر گرفته می شــود که همزمان 
مــورد احترام و توجه مســیحیان و 

مسلمانان است.
این بنا بین سال های ۵۳۲ و ۵۳۷ 
میالدی توســط امپراتور روم شرقی، 
»ژوســتینین اول«، زمانی که این شهر 
به عنوان قســطنطنیه شناخته می شد، 
ســاخته شــد و یکــی از بزرگترین 
نمونه های معمــاری دوران بیزانس 
محســوب می شــود. این بنا در ابتدا 
بزرگترین کلیســای جامع مسیحیان 

در جهــان بــود، اما پس از ســقوط 
قســطنطنیه به امپراتوری عثمانی در 
ســال ۱۴۵۳ به مســجد تبدیل شد. 
مصطفی کمال آتاتورکـ  رهبر ترکیه 
ـ ایاصوفیه را در سال ۱۹۳۵ میالدی 
به موزه تبدیل و اعالم کرد که آن را به 
روی مردم باز می کند تا همه ملت ها 

و مذاهب بتوانند از آن دیدن کنند.
تغییر وضعیت دوباره ایاصوفیه 
از موزه به مســجد در ســال ۲۰۲۰ 
میــالدی، نگرانی متخصصان میراث 
فرهنگــی را برانگیخت، زیرا این بنا 
از اداره آثار باســتانی، که بخشــی از 
وزارت فرهنــگ ترکیه بــود به زیر 
مجموعــه اداره امــور مذهبی منتقل 

شد.
در طــول تاریخ طوالنی این بنا، 
آثار و موزاییک های بی شــماری گم 
شــده، دزدیده شــده یا آسیب دیده 
اســت. از زمان تبدیــل دوباره آن به 
مسجد نیز گزارش هایی مبنی بر دیگر 

اشکال آسیب دیدگی در این مکان از 
جملــه، دروازه امپراتوری که قدمت 
آن به قرن ششــم بازمی گردد، منتشر 
شــده اســت. این َدر که به عنوان َدرِ 
توبه شناخته می شود، حاوی نمادی 
از عیسی مســیح در کنار مریم مصر 
و تئوتوکوس اســت کــه همه آن ها 
از مقبره مقدس در اورشــلیم آورده 

شده اند.
ایــن حوادث پرســش هایی را 
دربــاره چگونگی حفــظ این مکان 
ایجاد کرده است. »ماری ایو الفونتن«، 
مورخ هنر که بــه مطالعه درباره هنر 
قرون وســطی و شیوه های حفاظت 
آن می پــردازد، می گوید: در حالی که 
حفاظــت از چنین بنای مهِم معماری 
هرگــز بدون دشــواری های خاص 
خودش نیســت، اهمیت دارد که به 
خاطر داشته باشیم مکان های مقدس، 
اعم از کلیسا یا مسجد، همواره برای 
استفاده روزانه در نظر گرفته شده اند.

این مــورخ هنر افزود: به عنوان 
مــورخ هنر و یکــی از حافظان آثار 
تاریخــی، تنها می تــوان امیدوار بود 

که بازدیدکنندگان، چه مذهبی و چه 
غیرمذهبــی و همچنین دولت هایی 
کــه مراقبت و نگهــداری از میراث 

فرهنگی ملمــوس را برعهده دارند 
با احتــرام با این بنای معماری، رفتار 

کنند.

صنعتگردشگریدردامبلیتدالریبرایغیرایرانیها

نگرانیازوضعیتمیراثرومبیزانسدرترکیه؛

کاشی های ایاصوفیه ترک خورد

آنچه مشخص است بازیگران اصلی عرصه صنعت گردشگری یا هیچ هماهنگی در ارزان سازی 
سفر و حقوق گردشگر و مصرف کننده با یکدیگر ندارند، یا کامال با هم رودربایستی دارند که 
چه تصمیمی را به نفع صنعت گردشگری بگیرند، این میز با همه مرکز ثقلی که دارد، از همان 
میزهای قدیمی است که آقای ضرغامی همیشه وعده زیرش زدن را می دهد، کامال هم مهیاست 
تا زیرش بزند آن هم در همین ابتدای روند گران شدن گردشگری تا دست بازیگرانی و دالالنی 
که خارج از این میز جیب های گشــادی برای سرکیسه کردن گردشگران دوخته اند، قطع کند.

سفر ارزان نشد، هر روز هم صنعت گردشگری با یک چالش جدید مواجه است، بازیگرانی که دور میز نشسته اند 
همه هزینه ها را بنام گردشگر فاکتور می کنند و از جیب مسافر می پردازند، آن میزی که قرار بود زیرش بزنید مهیاست،

 پس درنگ نکنید.

ضرورت های بازبینی یک تصمیم:

زیر کدام میز قرار است بزنید؟ 
بازیگراِن گرانِی گردشگری
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