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رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران:

هواپیمایی ها پول مردم را 
برنگردانده اند!

مشکل این است که بخشی از مسافران، پول بلیت را به آژانس و دفاتر خدمات مسافرتی داده اند، 
آژانس هم آن پول را به شرکت هواپیمایی داده و باید نخست فرایند بازگشت پول از ایرالین 
به آژانس صورت گیرد تا پول به دســت مردم برسد که این اتفاق نیفتاده است. وقتی شرکت 
هواپیمایی اضافه دریافتی را برنگردانده، آژانس از کجا این پول را بیاورد به مردم پس بدهد!؟
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پس از بازگشت قیمت بلیت هواپیما به قبل از گرانی اخیر، درحالی که رییس سازمان هواپیمایی کشوری، ایرالین ها را 
موظف کرده اضافه هزینه را به خریداران بلیت بازگردانند، اما رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی می گوید شرکت های 

هواپیمایی از این دستور تمکین نمی کنند.

شکوه و سقوط بنای عظیم اسکندریه
گروه گردشــگری- »اسکندر 
مقدونی« فرمانروای یونان باســتان، 
 میــراث پایــداری از خــود به جای 
گذاشــت. پس از به پایان رســیدن 
زندگــی او در ۳۲۳ پیــش از میالد، 
امپراتــوری گســترده مقدونــی به 
چندیــن امپراتوری بــا فرمانروایان 
جدید تقســیم شد و »بطلمیوس یکم 

سوتر« به فرعون مصر تبدیل شد.
عالقــه او به ترویــج فرهنگ 
»هلنیســتی« و تبدیِل اســکندریه به 
پایتخت دانش و یادگیری الهام بخش، 
به ایجاد »کتابخانه عظیم اسکندریه« و 
یکی از بزرگ ترین و تاثیرگذارترین 
کتابخانه های جهان باســتان، منجر 

شد.
کتابخانــه  مــی رود  گمــان 
عظیــم اســکندریه در دوران اوج 
و شــکوفایی اش بیــن ۴۰هــزار تا 
۴۰۰هــزار طومــار یونانی و مصری 
معــادل ۱۰۰هزار کتــاب را در خود 
جای داده بود. بســیاری از محققان 
یونانی برای کار کردن به این کتابخانه 
رفتند و به شهرت اسکندریه به عنوان 

یک شهر پیشرو کمک کردند.
اســناد  تعــداد  نهایــت،  در 
ایــن کتابخانــه به اندازه ای رســید 
کــه یــک معبد بــه نام »ســراپیوم« 
)Serapeum( بــرای نگهــداری 
از برخــی از مجموعــه اســناد این 
کتابخانه بنا شد. با این که ویرانه های 
»سراپیوم«   هنوز قابل مشاهده است، 
 امــا دیگر چیــزی از کتابخانه عظیم 
اسکندریه باقی نمانده است. بسیاری 
معتقدند این کتابخانه در جریان یک 
آتش ســوزی مهیب نابود شده است. 
 با این حــال نابودی ایــن کتابخانه 
بســیار پیچیده تــر اســت. در ادامه 
نگاهی داریم به وقایعی که در فراز و 
فرود این کتابخانه نقش داشته است. 
با این که شــاید ایده اصلی کتابخانه 
عظیم اســکندریه را خود »اسکندر 
مقدونی« مطرح کرده باشــد، اما در 
دوران حکمرانــی »بطلمیوس یکم 
ســوتر« بود که روند ساخت آن آغاز 
شــد. این کتابخانه بخشی از مؤسسه 

بزرگتری به نــام »Mouseion« یا 
»موسســه الهه های هنر و دانش« بود 
که اتاق های مختص موسیقی، شعر، 
فلســفه،  آناتومی و ستاره شناســی 
داشــت. گمان می رود ســاخت این 
کتابخانه و مؤسســه الهه های هنر و 
دانش، پس از درگذشت »بطلمیوس« 
در دوران حکومت »بطلمیوس دوم« 
)۳۰۹ تــا ۲۴۶ پیش از میالد( به پایان 
رســیده باشــد. »بطلمیوس دوم« و 
ســایر حکمرانان بطلمیوســی روند 
جمــع آوری متن هــای مختلف را با 
فرســتادن ماموران سطلنتی به همراه 
بودجه زیادی به خارج ادامه دادند و تا 
جایی که امکان داشت اسناد مختلف 
را صرف نظر از موضوع و نویســنده 
آن ها خریداری کردنــد. این روش 
بســیار تاثیرگذار بود و مجموعه این 
کتابخانه به سرعت گسترش پیدا کرد 
و در نهایت ســاخت معبد »سراپیوم« 
 در قــرن ســوم پیش از میــالد برای 
نگهداری از ســایر اســناد الزم شد. 
همچنان که شــهرت ایــن کتابخانه 
در سراســر مدیترانه پراکنده می شد، 
 محققان یونانی برای کار و مطالعه به 
مؤسسه الهه های دانش و هنر هجوم 

آوردند. 
عالقه به استفاده از این کتابخانه 
بسیار افزایش پیدا کرد و این موضوع 
نــه تنها بــرای حجم بســیار باالی 
طومارها، بلکه برای آزادی آکادمیک 
فضــای کتابخانــه هم بــود؛ چراکه 
کتابخانه و مؤسســه بــه هیچ یک از 

مکتب های فلســفی وابسته نبودند. 
عالوه بر آن، تمام محققانی که در این 
موسسه مطالعه می کردند اتاق و غذای 
رایگان داشــتند، از جمله مهمترین 
افــرادی که در این مؤسســه فعالیت 
داشــتند می توان به »ارشــمیدس«،   
»اقلیدس« و »اِبَرُخس« اشاره کرد. در 
۱۴۵ پیش از میالد، »آریســتارخوس 
 Aristarchus of( »ســاموتراکی
Samothrace(، ششــمین رئیس 
کتابخانه،  درگیر یک کشــمکش بین 
دو حکمران بطلمیوســی شد. پس از 
این که »بطلمیوس هشــتم« به قدرت 
رسید،  آریستارخوس و تمام محققان 
خارجی از اســنکدریه تبعید شدند. 
ایــن کار، محققــان را مجبور کرد تا 
مکان هــای جدیدی برای  تحقیقات 
در مدیترانه پیدا و یا تأسیس کنند. در 
نتیجه، تأثیرات کتابخانه و اسکندریه 
کم کــم از بیــن رفت و اســکندریه 
دیگــر به عنوان مرکــز دانش در نظر 
گفته نمی شــد و محققان کم تر تمایل 
داشــتند در آنجا کار کنند یا ســاکن 

شوند. 
کتابخانــه اســکندریه با این که 
شکوه سابقش را نداشت، ولی زمانی 
که »ژولیوس ســزار« در ۴۸ پیش از 
میالد به مصر ســفر کــرد همچنان 
فعالیت داشــت. هدف اصلی سزار 
ایــن بود که »ژنرال پومپه« را پیدا کند 
و او را شکست دهد، اما پس از این که 
دریافت دشمنش دیگر زنده نیست، 
درگیر جنــگ داخلی بین بطلمیوس 

چهاردهم و کلئوپاترا شد.
درحالی که نیروهای ســزار در 
اســکندریه محاصره شــده بودند، 
 برخی از ســربازان تــالش کردند با 
آتش زدن کشــتی هایی کــه در بندر 
پهلــو گرفته بودند جلــوی ناوگان 
»بطلمیوس چهاردهــم«  را بگیرند. 
گویا این آتش به شهر گسترش یافت 
و بخشی از کتابخانه عظیم اسکندریه 

و چند هزار طومار را سوزاند.
با این حال، به اعتقاد بســیاری، 
ایــن کتابخانه پس از آتش ســوزی 
ســقوط نکــرد. در حقیقــت، منابع 
تاریخــی قویــا اشــاره می کنند که 
Mouseion سریعا بازسازی شد و 
با این که در مقایسه با قبل تاثیرگذاری 
کمتری داشت، ولی همچنان به عنوان 
مکانی برای مطالعــه و تحقیقات به 

فعالیت ادامه داد.
ظهور امپراتــوری روم و 

سقوط کتابخانه
پس از این که مصر به بخشــی 
از امپراتــوری روم در ۳۰ پیــش از 
میالد تبدیل شد،  اسکندریه و متعاقبا 
کتابخانــه آن تحت تاثیر قرار گرفتند. 
رومی ها کتابخانه هــای متعددی در 
سراسر قلمرو تأسیس کردند و گاهی 
اوقات از طومارهای اسکندریه برای 
پر کردن این مؤسسات جدید استفاده 

 می کردند.
در قرن هــای بعدی، این شــهر 
شــاهد تغییر قــدرت  و جنگ بود. 
با این کــه تاریخ دقیــق نابودی این 
کتابخانه مشخص نیست،  اما مورخان 
معتقدنــد بقایای به جــای مانده از 
کتابخانه اســکندریه احتماال در ۲۷۲ 
میالدی در طول نبرد امپراتور اورلیان 
با ملکه زنوبیا یا محاصره اســکندریه 

در ۲۹۷ میالدی نابود شده باشد.
بــا این کــه کتابخانــه عظیــم 
اســکندریه از بین رفت، اما ســنت 
مؤسســات آکادمیــک در جهــان 
باســتان ادامه پیدا کرد. »ســراپیوم« 
)Serapeum( باقی ماند و چندین 
قرن به عنوان یــک کتابخانه و معبد 

فعالیت داشت.

گروه گردشگری- هفته گذشته 
بلیــت هواپیما با افزایــش ناگهانی 
قیمت مواجه شــد که پــس از ورود 
دادســتانی به ماجرا بــا اعالم این که 
قیمت های جدید مورد تایید ســتاد 
تنظیم بازار نیســت، قیمت ها به پیش 
از این گرانی برگشت و در عین حال 
تاکید شد که اضافه دریافتی ها باید به 
مردم برگردانده شــود. با این وجود، 
حرمت اهلل رفیعیـ  رییس هیأت مدیره 
انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت 
هوایی و جهانگردی ایران ـ  به ایســنا 
گفت: دفاتر و آژانس های مســافرتی 
ملزم به اســترداد اضافه دریافتی ها به 
مردم هســتند، اما مسأله این است که 
براساس گزارش های رسیده، تا کنون 
شرکت های هواپیمایی از دستوری که 

داده شده است، تمکین نکرده اند.
او یادآور شــد: البته که افزایش 
قیمــت بلیت هواپیمــا در این دوره 
خودســرانه نبوده، اما فرآیند قانونی 
طبق تاییــد ســازمان هواپیمایی، به 
درســتی طی نشــده بود و نهادهای 

مســؤول مجوز آن را ابــالغ نکرده 
بودند. هنوز هم به خاطر شرایطی که 
پیش آمد، بــا افزایش قیمت موافقت 
نشــده و نرخ گذاری به تعویق افتاده 
اســت. رفیعی درباره بازگشت ندادن 
اضافه دریافتی هــا به مــردم، اظهار 
کرد: مشــکل این است که بخشی از 
مسافران، پول بلیت را به آژانس و دفاتر 
خدمات مسافرتی داده اند، آژانس هم 
آن پول را به شــرکت هواپیمایی داده 
و باید نخســت فرایند بازگشت پول 
از ایرالیــن به آژانس صورت گیرد تا 
پول به دست مردم برسد که این اتفاق 
نیفتاده است. وقتی شرکت هواپیمایی 
اضافه دریافتی را برنگردانده، آژانس از 
کجا این پــول را بیاورد به مردم پس 

بدهد!؟
او اضافــه کــرد: در دیــداری 
هم کــه به تازگی با رییس ســازمان 
هواپیمایی داشتیم صراحتا تاکید شد 
که اضافه دریافتی هــا، چون خالف 
قانون بوده باید به مردم اســترداد شود 
و اگر مســافری شکایت کرده باشد و 

شرکت های هواپیمایی تمکین نکرده 
باشد حتما از طریق صنف و سازمان 

هواپیمایی کشوری پیگیری شود.
رییس هیــأت مدیــره انجمن 
صنفــی دفاتــر خدمات مســافرت 
هوایــی و جهانگردی ایــران معتقد 
اســت: شــرکت های هواپیمایی از 
اجرای این دســتور تمکین نکرده اند، 
چون اعتقاد دارند این افزایش قیمت 
بایــد رخ می داد و طبــق قانون، حق 

مسلم شــان بوده است.  رفیعی درباره 
مبلغ اضافه دریافتی ها که هنوز استرداد 
نشــده است، گفت: چون امکان دارد 
شکایت ها و پیگیری ها برای بازگشت 
اضافه دریافتی ها از بخش های دیگری 
هم صورت بگیــرد، بنابراین ما عدد 
دقیــق و کالن را در اختیار نداریم که 
اعالم کنیم، اما براســاس ۲۰۰ تا ۳۰۰ 
تلفن و شــکایتی که تاکنون به انجمن 
صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران 

رســیده، مبلغ اضافه دریافتی ها خیلی 
زیاد نبوده و شاید در مجموع به پنجاه 
تا شــصت میلیون تومان برسد، اما به 
خاطر فرآیند طوالنی و پیچیده ای که 
تعیین شده و باید شکایت شود و پول 
از ایرالین به آژانس برسد، چون مردم 
متحمل هزینه و صرف انرژی و زمان 
اضافه می شــوند، معموال از پیگیری 
انصراف می دهنــد. در نهایت، با این 
اقدام این مردم بودند که متضرر شدند.

تحریم های بین المللی گردشگران روس را به ایران کشاند 

قائم مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی کشور خبر داد:

پرونده ثبت جهانی »هگمتانه و مرکز تاریخی همدان« تحویل یونسکو شد

گروه گردشــگری- با وجود 
تبلیغــات منفــی علیــه ایــران در 
سایت های سفارتخانه های خارجی؛ 
ایــران همچنان مقصد گردشــگران 

روس است.
لغو ویزای روســیه بــا ایران، 
محدودیت های سفر به چین، تحریم 
اتحادیه اروپا و ســخت گیری اروپا 
برای صــدور ویزا به گردشــگران 
روس، ارائه تصویر منفی از روســیه 
در کشــورهای مختلف و ممنوعیت 
اســتفاده از کارت هــای بین المللی 
در روســیه مانند ویزا کارت موجب 
شــده تا این کشــور در محدودیت 
گردشــگری داخلی و خارجی قرار 

گیرد.
در واقــع صنعت گردشــگری 
روســیه ایــن روزها تحــت تأثیر 

تحریــم پروازهای بیــن المللی آن 
پس از جنگ بــا اوکراین قرار گرفته 
و توجه گردشــگران روس به سمت 
کشورهای آســیا و خاورمیانه جلب 
شده است به همین دلیل سفر روس ها 
که تا ماه ها قبل تحت تأثیر کرونا افت 
کرده بود، حاال وضعیت متفاوتی دارد

با این وجــود روس های مرفه 
پس از تحریم صنعت هوانوردی غیر 
نظامی به سمت امارات و ترکیه سفر 
می کنند و در این کشــورها بیشترین 
هزینه ها را در سفرهای طوالنی مدت 
انجــام می دهند. ایــران نیز همچنان 
مقصد سفر بســیاری از گردشگران 
روس است این در حالی است که از 
چند ماه پیش تا کنون با وجود اتفاقات 
اخیر بســیاری از سفارت خانه های 
کشــورهای خارجی اعالم کرده اند 

که شهروندانشــان از ســفر به ایران 
خودداری کنند. تعداد گردشــگران 
خارجی ورودی بــه ایران نیز در اثر 
اتفاقات اخیر کاهش زیادی داشــته 
اســت و به طور مداوم متولیان دفاتر 
خدمــات مســافرتی در ایران اعالم 

می کنند که تورهای ورودی لغو شده 
اســت و حتی برای بهار سال ۱۴۰۲ 

همچنان در رکورد به سر می برند.
با این حال امــا دفاتر خدمات 
مســافرتی کــه در حــوزه ورود 
گردشــگران روس فعالیت می کرده 

اند؛ بازار پررونق تری را دارند. حتی 
راهنمایان گردشگری روس زبان نیز 

این روزها، پر مشغله هستند.
محمدحســین یزدانــی رئیس 
انجمن صنفی راهنمایان گردشگری 
اســتان تهران از رونق سفر روس ها 
در ایــران خبر داد و گفــت: اکنون 
راهنمای گردشــگری روس زبان در 
ایران کم داریم همه آنهایی که روس 
زبان هســتند نیز مشغول به کارند و 
گروه های زیادی از روس ها در ایران 
گردش می کنند شاید به این دلیل که 
روس هــا به اروپا نمی توانند بروند و 
ایران برای آنها بهترین مقصد از نظر 

هزینه، ویزا و آب و هواست.
اکبــر غمخوار عضــو جامعه 
تورگردانان ایران نیز با بیان اینکه سفر 
روس ها به ایران بیشــتر از هر زمان 

دیگری شــده اســت گفت: ما هنوز 
از اروپــا با وجود اینکه ســایت های 
خارجی تمام تالش شأن را کردند که 
ایران را نا امن جلوه دهند؛ گردشــگر 
ورودی داریــم. هر چند که تعداد آن 
کم شده است به نحوی که توری برای 
بهار ســال بعد رزرو نشد و ما نه تنها 
فصل پاییز را از دست دادیم بلکه بهار 

سال ۱۴۰۲ نیز از دست رفته است.
در ســال های اخیــر وزارت 
میــراث فرهنگــی تالش کــرده تا 
توراپراتورهای زیادی را به صورت 
رایگان در قالب تور آشناســازی به 
ایــران بیاورد تا بتواند جایگاه خود را 
در سفر روس ها پررنگ تر کند. در این 
میان ترکیه گوی ســبقت را ربوده و 
توانسته گردشگران بیشتری از روسیه 

به سمت خود جذب کند.

پرونده  گردشــگری-  گروه 
ثبت جهانی »هگمتانه و مرکز تاریخی 
همدان« به منظور درج در فهرســت 

میراث جهانی تحویل یونسکو شد.
علــی دارابــی )قائم مقام وزیر 

و معــاون میراث فرهنگی کشــور( 
از تحویــل پرونــده ثبت جهانــی 
»هگمتانه و مرکــز تاریخی همدان« 
 بــه مرکــز میراث جهانی یونســکو 

خبر داد. 

دارابــی با اعالم این خبر افزود: 
پرونــده ثبت جهانــی »هگمتانــه و 
مرکــز تاریخی همدان« گســتره ای 
از محوطه باســتانی هگمتانه، میدان 
مرکزی شــهر، بازار تاریخی همدان، 

آرامــگاه بوعلی ســینا و خیابان های 
 تاریخــی ایــن محدوده را شــامل 

می شود.
معــاون  و  قائم مقــام وزیــر 
میراث فرهنگی کشور در پایان ابراز 

امیــدواری کــرد ثبــت جهانی این 
پرونده با مشــارکت همه مسئوالن 
محلی، شــهروندان و ساکنین شهر 
تاریخــی همدان در آینــده نزدیک 

محقق شود.

بهره برداری از ۱۱ بنای تاریخی 
به مزایده گذاشته می شود

گروه گردشگری-  صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دست بافت و 
احیا و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی، بهره برداری ۱۱ بنای تاریخی 
را به منظور جذب سرمایه گذار به مزایده می گذارد. به گزارش روابط عمومی 
صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دست بافت و احیا و بهره برداری از اماکن 
تاریخی و فرهنگی، این مجموعه بناها شــامل خانه ســرهنگ ایرج از استان 
تهران، خانه اوشــیدری، باغ هرندی، ارگ راین، کارخانه حناسایی، عمارت 
موسی خان و خانه فخر راور از استان کرمان، کاروانسرای مهر و کاروانسرای 
زعفرانیه از استان خراسان رضوی، خانه ابراهیمی از استان سمنان و همچنین 
حمام ســاالر از استان زنجان است. کاربری بناهای تاریخی مزایده بهمن ماه 
صندوق توسعه و احیا شامل، خانه سرهنگ ایرج فرهنگی، پذیرایی و هنری، 
خانه اوشیدری تجاری، پذیرایی و هنری، باغ هردی شامل گاوگرد و اتاق های 
جانبــی و خانه قراچه داغــی هم پذیرایی، اقامتی )بوم گردی( و فرهنگی در 

نظر گرفته شده است.
کاربری کارخانه حناســایی نیز فرهنگی و کارگاهی در نظر گرفته شده 
اســت، ارگ راین شــامل عمارت حاکم نشین، چهار انبار و زمین پشت انبار 
مشــمول کاربری علمی، پژوهشی، پذیرایی و اقامتی است و عمارت موسی 
خانی و کاروانسرای مهر نیز شامل کاربری فرهنگی، هنری و پذیرایی هستند.

خانــه فخر راور کاربــری پذیرایی، فرهنگــی و کارگاهی و همچنین 
کاروانسرای زعفرانیه کاربری فرهنگی، اقامتی، پذیرایی و مجتمع بین راهی 
خواهد داشــت. البته حمام ساالر نیز مشمول دو کاربری فرهنگی و پذیرایی 
خواهد بود. صندوق احیا در نظر دارد تا این بناها را براساس مشخصات مندرج 
در اسناد مزایده از طریق مزایده عمومی به صورت قرارداد سرمایه گذاری در 
مرمت، احیا، نگهداری و واگذاری حق اســتفاده و بهره برداری مدت معین 
 www. از طریق ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد( به آدرس
setadiran. ir و طی تشریفات مزایده به اشخاص )حقیقی و حقوقی( واجد 
شــرایط واگذار کند. تمام مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مزایده تا 
ارائه پیشنهاد مزایده گران و همچنین کمیته فنی و بازرگانی در زمان بازگشایی 

پاکت ها، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی انجام خواهد شد. 


