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یک توئيت

صدرنشینمیراثفرهنگی،قعرنشینگردشگری!

باوجودمیراثفرهنگیغنی،سهماقتصادگردشگریماقابلقیاسباکشورهایهمترازنیست.
رئیسجمهوردرسفربه فارس،ازضرورتتوسعهگردشگریگفتهوبخشخصوصیهم
درگفتوگوباخراساننسبتبهاینرویکرددولتسیزدهمابرازامیدواریکردهاست

رسانه های جهان
ایــنــدیــپــنــدنــت:
گـــروهـــی از مـــواد
شیمیایی مصنوعی
کــه از آن در صدها
محصول پالستیکی
استفاده میشود ،ممکن است با بیش
از  ۱۰۰هزار مرگ زودرس در ایاالت
متحده مرتبط باشد .مطالعهای جدید
دردانشکدهپزشکیگروسمننیویورک،
تها)
تخمین زده که این مواد (یا فتاال 
ممکناست ۹۱هزارتا ۱۰۷هزارمرگ
زودرس در بزرگساالن بین  ۵۵تا ۶۴
سال را سبب شوند .فتاالتها موادی
شیمیاییاست کهبهپالستیکهااضافه
میشود تا انعطافپذیر شود و در لوازم
آرایشی ،شویندهها ،بستهبندی مواد
غذایی ،صابونها ،شامپوها و  ...به کار
میرود.
فو ر بس  :هماکنون
بـــــرای ســفــر بـــدون
مـــــحـــــدودیـــــت در
کــــشــــورهــــای کــل
اتـــحـــادیـــه اروپــــــا از
گواهی دیجیتال کووید 19استفاده
میشود و بیشتر اف ــراد از کــارت سبز
بــرای دسترسی به فضاهای عمومی،
رستورانها ،سالنهای ورزشــی و...
استفاده میکنند .در برخی کشورها
قوانین سختگیرانهتر هم هست .مثال
قانون جدیدی در فرانسه میگوید همه
کودکان باالی  12سال برای ورود به
سینما و رستوران و مراکز عمومی باید
گذرنامه سالمت داشته باشند .برای
بازدیدکنندگانی که نوجوانانی دارند
که هنوز واکسینه نشدهاند ،باید برگه
آزمایشبااعتبارسهروزارائهدهند.

مصطفیعبدالهی–حاالکهکروناکمکمدارد
بار سفرش را میبندد ،کشورهای جهان هم
دارندخودشانرابرایمیزبانیازمسافرانآماده
میکنند؛کشورهاییکهجاذبههایفرهنگیو
تاریخیشان بسیار کمتر از ایران است اما سهم
گردشگری در اقتصادشان بسیار پررنگتر؛
اما شاید رویکرد دولت سیزدهم ،برای کشور ما
هم آوردههای اقتصادی بیشتری از این صنعت
جهانی داشته باشد.این در شرایطی است که
ایران در شمار  ۵کشور دارای میراث فرهنگی
و تاریخی است اما از لحاظ جذب گردشگر جزو
قعرنشینهایجهانهستیم.
▪تاکید رئیس جمهور بر اقتصاد
گردشگری

سفر رئیسجمهور به استان فارس ،فرصتی
شد تا ظرفیتهای تاریخی و فرهنگی کشور
در حوزه گردشگری دوباره بر سر زبانها بیفتد
و آیــتا ...رئیسی هم در نشست خبری این
سفر اعالم کند که« :ظرفیتهای گردشگری
فارس باید بیش از پیش فعال شود» .البته این
اولینبار نیست که رئیس دولت ،از اهمیت
اقتصاد گردشگری سخن میگوید؛ وی در
سایر سفرهای استانی هم به اهمیت این حوزه
اشاره کرده بود ،همچون سفر  19شهریورماه
که اعالم کرد« :اقتصاد گردشگری طبس و
خراسان جنوبی باید فعال شود».
▪حضور رئیسی در تخت جمشید ،بازدید
ضرغامی از پاسارگاد

اما در سفر به شیراز این رویکرد و نگاه دولت،
بیشتر خــودش را نشان داد .رئیسجمهور
از حافظیه و تختجمشید بازدید کرد و وزیر
میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی
هم در میراث جهانی پاسارگاد حضور یافت.
▪هنر واالی ایرانی ،پیامی برای ستمگران

رئیسجمهور در بازدید از مجموعه تاریخی
تختجمشید گفت« :بناها و مواریث تاریخی
نظیر تختجمشید نشان از هنر واالی ایرانیان
دارد و امــروز با گذشت قر نهای متمادی
همچنان مایه حیرت و ستایش است» .دکتر
رئیسی این را هم گفت که« :پیام دیگر بنای
تختجمشید خطاب به ستمگران است که

ببینند سرنوشت کسانی که به مــردم ظلم
میکنند ،چیست».
▪ضرغامی:پاسارگادنمادیازمدنیتاست

وزیـــر مــیــراث فرهنگی هــم در بــازدیــد از
مــجــمــوعــه تــاریــخــی پـــاســـارگـــارد گــفــت:
«پــاســارگــاد متعلق بــه شخصیت جهانی
کــوروش و نمادی از مدنیت ایــران اســت و
صرفنظر از اینکه در اینجا دفن شده یا نه،
آ نچه مهم است احترام به شخصیتی است
که متعلق به ایرانیان است .تاریخ ایرانیان
قدمت ۷هزارساله و بیشتر دارد و یک نقطه
برجسته آن اقدامات کوروش است ،مدنیت
پاسارگاد که هویت پدران ماست ارزشمند
است» .ضرغامی تأکید کرد« :در تحقیقاتی
که انجام دادم شخصیت اسکندر در هالیوود
نمیتواند ذ یالقرنین باشد و کوروش شاید
اولــیــن کسی اســت کــه تــاش کــرد ازنظر
قدمت تاریخی اقوام و قبیلهها را به وحدت
برساند».
▪دشمن میخواهد دوقطبی راه بیندازد

ضــرغــامــی اضــافــه کـــرد« :آثـــار باقیمانده
نشانههای رفتار و عبرت مــردم است البته
دشمنان با بهانههایی میخواهند دوقطبی
راه بیندازند که در مقابل آن باید وحدت را

مورد توجه قرار دهیم» .وزیر میراث در این
بازدید از اختصاص  20میلیارد اعتبار برای
پاسارگارد هم خبر داد.
▪ایتالیا ،فرانسه ،مصر ،یونان،
عربستان و ...

هرچند دوسال کرونایی اخیر ،ضربه مهلکی
به گردشگری جهان زد ،اما شکی نیست که
این صنعت همواره برای کشورهای مختلف
پولساز بوده است.
 -فقط در طول یکسال ،حدود  60میلیون

۹
خبرتلخ

خبرنگار خراسان به دلیل کرونا
دارفانی را وداع گفت

خبری که باورش سخت بود...

گردشگر خارجی از ایتالیا دیدار و  38میلیارد
یورو در این کشور خرج کردند.
 فرانسه با حــدود  40اثــر ثبت جهانی ،بهطور میانگین ساالنه حدود  ۸۹/۴میلیون
گردشگر دارد و فقط در سال  ،2020حدود
 100میلیون نفر به این کشور سفر کردند و
برای فرانسویها  ۶۲میلیارد دالر درآمدزایی
داشتند.
 یکپنجم اقتصاد یونان به بخش گردشگریوابسته است و  ۲۰درصد نیروی کار در این
بخش مشغول است.
 در مصر ،درآم ــد حاصل از گردشگری، ۹درصــد تولید ناخالص داخلی را شامل
میشود.
عربستانرویافزایشسهمبخشگردشگریدر تــولــیــد مــلــی حــســاب بـــاز کــــرده و طبق
پیشبینیها،اینکشوردرسال 2030ساالنه
میزبان 100میلیون گردشگر خواهد بود.
▪حداکثر  3درصد از تولید ناخالص
داخلی ما

اما ما با این همه ظرفیت گردشگری تاریخی و
فرهنگی کشورمان ،چقدر از مزیت اقتصادی
آن بهره بردهایم؟ پاسخ سادهاش اینکه ،پیش
از کرونا و در زمانی که گردشگری هنوز رونق
داشــت ،سهم صنعت گردشگری در ایــران
بر اساس اعالم بانک مرکزی  ۱۱میلیارد و
۸۰۰میلیون دالر بوده ،یعنی فقط سه درصد
از تولید ناخالص داخلی.

رئیس انجمن دفاتر خدمات جهانگردی ایران:

داشتههای بیشتر ما ،استفاده بیشتر آنها

«حرمتا ...رفیعی» ،رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و
جهانگردی،دراینبارهمیگوید:ماازنظرداشتههایتاریخیوفرهنگیرتبه
پنجمجهانراداریم،هرچندکهمعتقدمجایگاهماخیلیباالتراستوهنوز
برخیآثارماثبتجهانینشدهاست.رفیعیتصریحمیکند:هیچاستانیدر
کشورنداریمکهدرآنآثارتاریخیبابیشاز 500سالقدمتوجودنداشته
باشدواینیعنیظرفیتگردشگریفوقالعادهایدراختیارماستوبایداز
آناستفادهکنیم.رفیعیازرویکرددولتسیزدهمووزیرمیراثفرهنگیبرایبازکردنگرههای
گردشگریاستقبالمیکندومیگوید:بخشخصوصیبرایرونقگردشگریآمادهاستواگر
کاربهفعاالناینحوزهواگذارشود،مطمئناخروجیبسیارخوبیحاصلخواهدشد.

گروه اجتماعی-
بــه سختی میشد
باور کرد سفر ابدی
یـــک هــمــکــار را.
ب ــا هـــــزاران غ ــم و
تــاثــر ،روز گذشته
خبرنگاربازنشسته
در دفــتــر تــهــران
روزنامه خراسان،
سرکار خانم زهرا حاجیان بر اثر بیماری کرونا به
رحــمــت حــق پــیــوســت .زهـــرا حــاجــیــان کــه قطعا
خوانندگان سالهای گذشته روزنامه خراسان،
نامش را به خاطر دارنــد ،تا اواســط ســال 1398
خبرنگار رسمی و فعال این روزنامه در صفحات
فناوریواجتماعیبودکهپسازپایاندورهکاری،به
بازنشستگی نائل شد .او بیشک در روزنامهنگاری
حوزه علم و فناوری بهویژه در یک دهه اخیر در شمار
فعالترین و زبدهترین خبرنگاران رسانه بود که
کسب رتبههای برتر و متعدد در جشنوارههای
مطبوعات حاکی از همین واقعیت است .تقدیر از
روزنامه خراسان و زهرا حاجیان به عنوان رسانه
برتر و خبرنگار فعال در دهمین جشنواره نانو
و رسانه در ســال ،95تقدیر به عنوان خبرنگار با
عملکرد برتر در ترویج فناوری نانو در جشنواره نانو
و رسانه در سال  ،96کسب رتبه دوم بخش خبر در
نخستین جشنواره ملی «رسانه ،علم و فناوری» در
سال ،92تقدیر به عنوان خبرنگار برتر توسط جهاد
دانشگاهی درســال 92و ...بخشی از تالشهای
این خبرنگار کوشا و دلسوز در دوره کاری خود بود.
به هر روی تقدیر الهی اینگونه رقم خورده است و از
درگاهحقتعالیبرایروحآنمرحومرحمتوغفران
الهی را خواستاریم .روزنامه خراسان به خانواده
محترم و سوگوار زندهیاد حاجیان ،این مصیبت را
تسلیت و تعزیت عرض و برایشان صبر و شکیبایی
مسئلتمیکند.

لزوم تزریق دوز سوم «سینوفارم»
به افراد باالی  ۶۰سال
واکسیناسیون ســازمــان جهانی
گــروه مــشــاوران
ِ
بهداشت ،تــزریــق دوز ســوم واکــسـنهــای چینی
سینوفارم و سینوواک علیه کرونا را برای افراد ۶۰
سالبهباالتاییدکرد.روزنامه«ساوتمورنینگپست»
نوشت:اینگروههمچنینتاکیدکردکهواکسنسوم
نیزبایدبهافرادداراینقصایمنیمتوسطوشدیدکه
باهرواکسندیگرتاییدشدهازسویسازمانبهداشت
جهانیواکسینهشدهاند،تزریقشود.

