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 900دانشآموز عشایری در
استان همدان تحصیل میکنند

ایران در ایران

ایــران زمین  -همــدان :معاون آمــوزش ابتدایی
اداره کل آموزش و پرورش همدان گفت :در سال
تحصیلــی  ،۱۴۰۰-۱۴۰۱حدود  ۹۰۰دانشآموز در
مدارس عشــایری این اســتان تحصیــل میکنند
کــه ایــن تعــداد بهدلیــل جابهجایــی عشــایر بــه
استانهای دیگر در طول سال کاهش مییابد.
معصومه خدابندهلو افزود :براســاس شیوهنامه
بازگشــایی مــدارس و دســتورالعمل وزارت
آموزش و پرورش ،کالسهای آموزشی عشایری
بــا رعایــت کامــل پروتکلهــای بهداشــتی و بــا
اولویت ســامت دانشآمــوزان و عوامل اجرایی
مدرسه برگزار میشود.
بــه گفتــه خدابندهلــو ،در ســال تحصیلــی جاری
حدود  ۹۰۰دانشآموز عشــایری استان بهصورت
حضــوری در داخــل و خــارج اســتان تحــت
آمــوزش قــرار میگیرنــد .وی خاطرنشــان کــرد:
 ۱۰کالس عشــایری از ابتــدای ســال تحصیلــی
جاری در اســتان همدان ســاماندهی شــده است
و ایــن کالسها تــا پایان آبانمــاه در داخل چادر
عشــایری تشکیل میشــود.در پایان آبان بهدلیل
ســرد شــدن هوا و کوچ عشــایر ،ادامه کالسها در
استانهایی همچون لرســتان ،خوزستان ،ایالم و
کرمانشاه برگزار میشود.
وی با اشاره به اینکه عشایر از اسفندماه بازگشت
بــه همدان را آغاز میکنند ،گفت :دانشآموزانی
کــه در خوزســتان ثبتنــام کــرده اند امــا در حال
حاضر در همدان ســاکن هســتند ،کالسهایشان
در همــدان تشــکیل شــده اســت .دوره متوســط
اول و دوم ویــژه دانشآمــوزان عشــایری نداریم
و ایــن دانشآمــوزان بــرای ادامــه تحصیــل باید
بــه نزدیکتریــن دبیرســتان محــل اســکان خود
مراجعه کنند.

روی آوردن کشاورزان
خراسان جنوبی به پرورش ماهی

پــرورش ماهــی در آب و هــوای کویری خراســان
جنوبی با وجود کمآبی چند سالی است که رونق
گرفتــه و بــا اســتفاده از ظرفیــت آبهــای شــور و
احداث استخرهای دومنظوره برای آبزی پروری
کمــک شــایانی بــه اشــتغال و افزایــش کیفیــت
محصوالت کشاورزی نیز میشود.
مدیرعامل شــرکت تعاونی نواندیشان آبزیپرور
قهســتان در ایــن بــاره بــه خبرنــگار ایرنــا گفــت:
در حــال حاضــر بیشــتر کشــاورزان بــه کشــاورزی
صنعتــی روی آوردهانــد و در چاههای کشــاورزی
استخر دومنظوره احداث کردند که این استخرها
ظرفیــت خوبی بــرای پرورش ماهی اســت .رضا
جوهــری گفــت :گرانی خــوراک ماهــی را در یک
ســال گذشــته داشــتهایم اما قیمت ماهی هم به
همان نســبت افزایش پیدا کرده و مشکل حادی
بــرای فعــاالن ایــن صنعت ایجاد نشــده اســت.
جوهــری گفــت« :توصیــه من بــه کشــاورزان این
اســت که در کنار کشــاورزی ،پــرورش ماهی را نیز
شــروع کنند چــرا که عــاوه بر صرفــه اقتصادی،
بیشــترین مزایــا را بــرای باغهــا و مــزارع دارد و
پرورش ماهی در استخرهای دومنظوره ،استفاده
از کود شیمیایی را کاهش میدهد».

 35هزار دانشآموز کرمانشاهی
واکسینه شدند
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فرانسویها برج ایفل را برای اکسپوی گردشگری ساختند ،ما چه کردیم؟

فرصت طالیی ایران در سومین رویداد بزرگ جهان
نازنینمهراندیش
خبرنگار

لحظــه به لحظه بــه افتتاحیه اکســپوی
گردشــگری دوبــی نزدیــک میشــویم.
رویــدادی کــه اپیدمی کرونا در ســال 2020
مجــال برگــزاری آن را نداد و یک ســال به
تأخیــر انداخت و بــه ایران ایــن فرصت را
داد کــه خــودش را بــرای حضــور پرقدرت
در کشــور همســایهاش آماده کند اما ایران
چقــدر بــرای حضــور در این رویــداد آماده
اســت؟ حــاال کــه شــواهد و قراین نشــان از
آن دارد کــه گردشــگری دارد از زیــر رکــود
عذاب آور کمر راســت میکند و میخواهد
ورشکســتی دوســالهاش را جبــران کنــد،
مــا در چــه نقطــهای ایســتادهایم؟ آیــا در
بزرگتریــن رویداد جهان بعــد از المپیک
و جــام جهانــی فوتبــال میتوانیــم خودی
نشــان دهیــم .پــس بــه ســراغ «محســن
حاجیســعید» رئیــس کانــون راهنمایــان
گردشــگری کشــور رفتیــم تــا از حــال و
احــواالت امــروز گردشــگری ایــران جویــا
شــویم و اینکه برای مــا از این نقطه خاص
و موقعیــت مهمــی کــه اکنــون در آن قرار
گرفته ایــم ،بگویــد .حاجیســعید ،اکنــون
بیش از هر وقتی دغدغهمند درخشــش ما
در رویداد گردشگری اکسپو است چون این
رویــداد در دوبی -همســایه ایــران -برگزار
میشــود و این فرصــت طالیی برای جلب
توریست برای ماست.
ëëهمراه با سومین رویداد بزرگ جهان
درخشش ایران در اکسپوهای گردشگری
دنیــا همــواره یکــی از دغدغههــای فعاالن
گردشــگری در ایران است اما ما چقدر برای
حضور در اکســپوها برنامهریــزی میکنیم و
ابتکار عمل را به دست میگیریم؟
تا امروز که چنین نبوده است ،امیدوارم
از اکســپوی گردشــگری دوبــی بتوانیــم
بهترین استفاده را بکنیم .میدانید مشکل
این است که ما برای اکسپوهای گردشگری
هیــچ وقــت برنامهریــزی جدی نداشــتیم
چون به این ســؤال واقعــاً جواب نداده ایم
که در واقع اکســپوی گردشــگری چیســت؟
اگــر ایــن را بهعنــوان یــک پرســش جــدی
مطرح کنیــم و عدهای که واقعاً این فرایند

را میشناســند ،جمــع شــوند و بداننــد کــه
فرصت ویژه ایران در یک اکســپو چیســت،
آن وقت میشــود ،عمیقتــر صحبت کرد.
در اکسپو ما همه پتانســیل گردشگریمان
را بــه نمایندگــی از آنچــه در ایــران امــروز
وجــود دارد ،برای جمعیت زیــادی از دنیا
کــه از اکســپو بازدیــد میکننــد بــه نمایش
میگذاریــم .بههرحــال ایــن رویــداد بعــد
از المپیــک و جامجهانــی فوتبال ســومین
رویــداد بزرگ جهان اســت .وقتی که ما به
ابعــاد این رویداد نگاه کنیــم ،میبینیم که
حضــور قوی ما در این رویــداد چقدر مهم
اســت بخصوص بــا توجه بــه هجمهای که
همیشــه فکــر میکنیــم رســانههای غربی
علیــه ایران ایجاد کردهاند .این اکســپو قرار
بود  ۲۰۲۰برگزار شــود که بهخاطر کرونا به
 ۲۰۲۱کشــید .یعنی یک سال به فرصت ما
اضافه شد تا بتوانیم واکاوی کنیم و ببینیم
که کار درست پیش میرود یا خیر .ما نباید
تنها به اکســپوی گردشگری فکر کنیم ،باید
نقشــههای بزرگتــری بــرای گردشــگری
داشته باشیم.
ëëبــرج ایفــل را بــرای اکســپوی گردشــگری
ساختند
چرا از دیدگاه شــما اکســپوی گردشــگری
تا ایــن انــدازه مهم اســت؟ و چرا مــا پیش
از ایــن بســیار کــم از ایــن برنامــه و رویــداد
جهانــی شــنیدهایم درحالــی که بــا توجه به
پتانســیلهای تاریخــی و فرهنگــی ایــران،
بارها رئیسجمهورهای ایران وعده توسعه
گردشگری و درآمدزایی آن را دادهاند.
اکســپو از تاریــخ  ۱۸۵۱از لنــدن شــروع
شــده اســت و بهعنــوان یکــی از مهمترین
گردهماییهــا در جهــان به شــمار میرود.
گروههای بســیاری برای معرفی جنبههای
مختلــف کشورشــان در ایــن رویــداد بزرگ
شــرکت میکننــد یعنــی یــک نمایــش
تبلیغاتی و مدل کوچکی از کشور خودشان
را در ایــن رویداد نشــان میدهند .در ســال
 ۱۹۰۰آنچنــان ایــن موضوع مهم میشــود
کــه فرانســه یک ســازه را برای نشــان دادن
اهمیــت ایــن موضوع میســازد .آن ســازه
همــان بــرج معروف ایفــل اســت .در واقع
برج ایفل برای اجرای اکســپو ســاخته شده
است .در  ۱۲۰سال پیش این موضوع تا این

نیم ëëباید از روش مشوقها استفاده کنیم و روی خالقیتها برنامهریزی کنیم .ویزای رایگان به
کشــورهای حاضر بدهیم که بتوانند به ایران هم سفر کنند.کشــور امارات زیرساخت خوبی
نگاه
دارد اما ممکن اســت کافی نباشد .این فرصتی برای کشــورهای همسایه است که بخشی از
سفرشــان را در دبی ،بخشی در اکسپو و بخشی هم در کشورهای همسایه باشــند .چون مسیری طوالنی از
آمریکا و اروپا آمدهاند .اگر مسافر بعد از چند روز سفر امارات تصمیم گرفت از کشورهای دیگر خاورمیانه
بازدید کند ،باید ایران در ذهناش باشد
اندازه مهم بوده که برای آن چنین سازهای
را ســاختند که هنوز هم گردشــگران زیادی
از مــردم دنیــا بــرای دیدنــش بــه پاریــس
میرونــد .پس از فرصتی که فرانســه در آن
ســالها به آن فکر کرد تــا همچنان اقتصاد
کشــورش را تقویت میکند .االن فرانســه را
با برج ایفل میشناسند.
بنابرایــن کشــورها تالششــان ایــن بــوده
کــه هــر چند ســالی کــه ایــن رویــداد برگزار
میشــود ،بــرای میزبانــی آن اقــدام کننــد.
وقتــی که امــارات متحده عربی برای شــهر
دوبی کسب میزبانی کردند از شدت شادی
مثــل یک جشــن ملــی پنداشــته شــد .آنها
توانســتند اولین کشــور خاورمیانه باشند که
میزبانی اکسپو را به دست آورده است .این
همان شــادی است که عامه مردم در مورد
المپیک یــا جام جهانی احســاس میکنند
ولی در مورد اکســپوی گردشــگری در ایران
چنین حسی وجود ندارد.

ëëفرصت طالیی بغل گوشمان
چــرا بــه نظــر شــما برگــزاری اکســپوی
گردشگری دوبی برای ما یک فرصت طالیی
است؟
امســال اکسپوی گردشگری در مجاورت
کشور ما ایران برگزار میشود .کشور میزبان
امارات است که جاذبههای مصنوعی دارد
در حالــی کــه افــراد مراجعه کننــده اغلب
از فرهیختــگان جوامــع هســتند ،بــرای این
دســت از افراد جاذبههای مصنوعی خیلی
جلوه ندارد مثالً کســی کــه از امریکا میآید
اگرچه از زیباییهای دوبی خشــنود خواهد
شــد اما جاذبه گردشگری چندانی برایشان
محســوب نمیشــود ولــی جاذبههــای
تاریخی و طبیعی ایــران یک ارزش افزوده
اســت بــرای کســانی کــه دارنــد بــه مقصد
خاورمیانــه در جریــان برگــزاری اکســپو
سفر میکنند.
یادمــان نرود کــه موضوع اکســپو صرفاً

نمایــش و معرفی جاذبههای گردشــگری
نیســت بلکــه نمایــش جایــگاه کشــور در
اقتصــاد دنیاســت .نشــاندهنده جایــگاه
کشــور در تکنولــوژی در دنیاســت .جایــگاه
ارتقــای فرهنگ مردم بــرای حفظ محیط
زیست اســت .تمرکز اکسپو هم در  ۲۰سال
گذشــته طبیعــت پایدار بــوده و در بیشــتر
شــعارهای آنها به زمین و محیط زیست و
پایداری اشاره میشود .پس توسعه پایدار
و حفــظ محیط زیســت از شــعارهای مهم
ادوار مختلــف اســت البته اکنــون مقداری
تــم تکنولوژی و فناوری به آن اضافه شــده
امــا اصــاً از موضــوع محیــط زیســت دور
نشدهاند.
ëëامــروز همــه بــه انرژیهــای پایــدار فکــر
میکنند
پــس بــا توجــه بــه توضیحــات شــما
محوریــت ایــن رویــداد توســعه پایــدار
گردشــگری اســت؟ دیــدگاه امــروز جهــان

نســبت بــه توســعه پایــدار گردشــگری
چیست؟
در حــال حاضــر بیشــتر کشــورها تالش
میکننــد در مــورد انرژیهــای پایــدار روی
زمیــن و مدیریت کشــاورزی صحبت کنند.
پس اکســپو صرفاً جایی نیســت که کشورها
برونــد و بگوینــد آثــار تاریخی ما چیســت یا
صنایع دســتی ما این اســت .بیشتر کشورها
از ایــن فراینــد عبــور کردهانــد و بــه ســراغ
موضوعــات دیگــر و مقولههــای بزرگتــر و
بــهروز دنیــا و دغدغههای بشــریت و حفظ
کــره زمیــن رفتهاند اما مــا در ایــن زمینهها
نمیتوانیــم زیــاد عــرض انــدام کنیــم و در
مورد پروژههای توسعه پایدار خیلی رقابتی
با کشــورهای پیشرفته دنیا نداریم .بنابراین
فرصت اکسپوی دوبی برای ما فرصت بیان
ابتداییترین چیزهاست .ما باید نمایشگاه
اکســپوی قبلــی را در میالن دیده باشــیم تا
بفهمیم که رویکردها بســیار متمایز اســت.
به طور کلی مفهومی صحبت میکنند ولی
ما اندر خم کوچه اول هستیم.
ëëخالقیت برای جلب توجه جهانی
اکنــون چه باید کرد با توجه به شــرایطی
کــه داریــم و بــهزودی ایــن رویــداد برگــزار
میشود؟
مــا بایــد از روش مشــوقها اســتفاده
و روی خالقیتهــا برنامهریــزی کنیــم.
ویــزای رایگان به کشــورهای حاضر بدهیم
کــه بتواننــد به ایران هم ســفر کنند .کشــور
امارات زیرســاخت خوبــی دارد اما ممکن
اســت کافــی نباشــد .ایــن فرصتــی بــرای
کشــورهای همســایه اســت کــه بخشــی از
سفرشــان را در دوبــی ،بخشــی در اکســپو و
بخشــی هم در کشــورهای همســایه باشند
چــون مســیری طوالنــی از امریــکا و اروپــا
آمدهانــد .اگر مســافر بعد از چند روز ســفر
امــارات تصمیم گرفت از کشــورهای دیگر
خاورمیانــه بازدیــد کنــد ،بایــد ایــران در
ذهــناش باشــد .مــا بایــد ســریعتر در این
زمینههــا اقدام کنیم .آثــار تاریخی ایران را
به حضار این رویداد معرفی کنیم از بافت
تاریخی یزد گرفته تا پرسپولیس فارس .ما
میتوانیــم ورزشهای زمســتانی و اســکی
را به آنها پیشــنهاد دهیــم که فقدان آن در
دوبی است.

همزمانباروزجهانیگردشگری

درهای ایران به روی گردشگران خارجی باز شد

ایــران زمیــن -نزدیــک  ۲۰مــاه اســت کــه
مرزهای ایران به روی گردشــگران خارجی
بســته اســت .هرچنــد صنعت گردشــگری
ایــران پیــش از کرونــا هــم بــا رکــود روبهرو
بــود .پــس از رایزنیهــای بســیار باالخره با
موافقــت ســتاد کرونا قرار اســت که صدور
ویــزا از آبــان شــروع شــود تــا گردشــگران
واکسن زده بتوانند وارد کشور شوند.
همزمــان بــا روز جهانــی گردشــگری،
معــاون گردشــگری از تصویــب صــدور
روادید در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا
خبر داد .پیــش از او ،وزیر میراث فرهنگی،
صنایع دســتی و گردشگری در توئیتی آغاز
صــدور دوباره ویــزا را آبان ماه ســالجاری
اعالم کرد.
علــی شــالبافیان در آییــن بزرگداشــت
روز جهانی گردشــگری در برنامه دانشــگاه
آنالین گردشــگری پایــدار و میراث جهانی
که بهصــورت وبینــار آنالین برگزار شــد ،با
بیــان اینکه صنعت گردشــگری بــه برخی
اقدامــات فــوری و اضطــراری نیــاز دارد،
گفــت :یک ســری از عوامــل از اواخر ســال
 ۹۷و اوایل  ۹۸همچون ســیالب سراسری،
ناآرامیهــای آبــان مــاه  ۹۸و نگرانیهــای
پــس از تــرور ناجوانمردانه ســردار شــهید
ســلیمانی و بعد از آن شیوع کرونا تأثیرات
زیادی روی صنعت گردشگری گذاشت.

معــاون گردشــگری گفــت :اگــر ورودی
گردشــگری رشــد هم داشــته اســت بیشتر
بهدلیل کم شــدن ارزش پــول ملی در یک
روند  ۱۲ســاله است .گردشگری یک بخش
بســیار آســیب دیــده اســت و فعــاالن این
صنعــت نجیبانــه ایــن مســائل و اتفاقات
را تحمــل کردهانــد ،بخشــی از اقداماتــی
که در نظــر گرفته ایم ،برای رفع مســائل و
مشکالت ایجاد شده در این دوران است.
او موقعیتیابــی گردشــگری در نظــام
اداری کشــور ،اســتفاده از ظرفیتهــای
مناطــق آزاد تجــاری بهعنــوان یکــی از
مهمترین نقشآفرینان حوزه گردشگری،
استفاده از فرصتهای منطقهای و تقویت
ارتباطــات بــا شــرکای راهبردی ،اســتفاده
از ظرفیــت گردشــگری بــرای هموارکردن
ارتبــاط بیــن کشــورها و ...را از جملــه
برنامههای در دست اقدام اعالم کرد.
شــالبافیان بــه نمایندگــی از صنعــت
گردشــگری خواســتار تمدید معافیتهای
مالیاتــی ،امهــال تســهیالت و بدهیهــای
بانکــی ،حمایتهــای مالــی از کســب و
کارها بهدلیل اســتمرار کرونا شده است .او
البتــه این حمایتهــا را ابتدایی و حداقلی
میدانــد .برخــی از فعــاالن گردشــگری
در گفتوگــو بــا «ایــران» یــادآور شــدند
در بعضــی از شــهرها بانــک و ســازمان

امورمالیاتــی حاضــر بــه همــکاری بــا آنها
نیســت .آنهــا نــه تنهــا نتوانســتند از ایــن
تســهیالت حداقلــی اســتفاده کننــد کــه با
ی روبه رو شدهاند.
جرایم زیاد 
شالبافیان گفت :وزارت میراث فرهنگی
و معاونــت گردشــگری بهصــورت جــدی
از زمــان معرفــی ،بهدنبــال صــدور مجدد
روادید و باز شــدن مرزها برای گردشــگران
بــود کــه خوشــبختانه بــاز شــدن مرزهــا و
صدور مجــدد روادید برای گردشــگران در
جلســه ســتاد ملی مقابلــه کرونــا تصویب
شــد .رئیس جمهوری هم در جلسه هیأت
دولت به مناســبت روز جهانی گردشــگری
بر آن تأکید داشــت کــه بارقه امید و احیای
تدریجــی و پیشبینیپذیــری در کســب و
کارهــای صنعت گردشــگری ایجاد خواهد
کرد.
شــالبافیان بــه اولویــت همــکاری بــا
اســتادان دانشــگاهی و متخصصــان
گردشــگری اشــاره کــرد و افــزود :برنامــه
هفتــم توســعه را در پیــش داریــم ،بایــد
جهت گیریهایی برای گردشگری و منافع
ملــی در نظر گرفته و در ایــن برنامه لحاظ
شــود .برخی از مقررات و دســتورالعملها
ی در قانون
بایــد بازبینی شــود .او از بازنگر 
ایرانگردی و جهانگردی خبر داد.
معاون گردشــگری درباره «گردشگری

رضا معطریان  /ایران

کرمانشــاه -معــاون مرکــز بهداشــت اســتان
کرمانشــاه از واکسیناســیون حــدود  35هــزار
دانشآمــوز  12تا  18ســال در ســطح اســتان خبر
داد و گفــت« :تاکنون عارضــه جدی در اثر تزریق
این نوع واکســن در ســطح اســتان گزارش نشده
است».
به گزارش ایســنا ،دکتر سارا شــاه آبادی ،با اشاره
به تــداوم رونــد واکسیناســیون دانشآمــوزان 12
تــا  18ســاله در اســتان گفــت :ایــن تعداد نشــان
میدهــد کــه حــدود  24درصد دانشآمــوزان در
ایــن رده ســنی تاکنــون دوز اول واکســن کرونــا را
دریافت کردهاند.
شــاه آبــادی بــا تأکیــد بــر لــزوم تســریع در
واکسیناســیون دانشآمــوزان گفــت :بــه احتمال
زیــاد موج جدید کرونــا آبان ماه از راه میرســد و
در این شــرایط نیاز اســت کــه تمام افــراد هرچه
سریعتر در برابر کرونا واکسینه شوند.
وی خاطرنشــان کــرد :نوجوانــان و کــودکان هــم
ماننــد بزرگســاالن در معــرض خطــرات ایــن
ویــروس قرار دارنــد و تعدادی از آنهــا جان خود
را از دست داده و برخی ماههاست که با عوارض
مختلف این بیماری دست به گریبانند.
این مسئول تصریح کرد :در حال حاضر بیماران
بدحال کرونا از میان کســانی هســتند که واکســن
تزریق نکردهاند و از همین حاال هشدار میدهیم
کــه والدین هرچه ســریعتر بــرای تزریق واکســن
کرونــای فرزندان خــود مراجعه کنند تــا بعداً در
صورت مبتال شــدن فرزندشــان دچار حســرت و
پشیمانی نشوند.
شــاه آبــادی بــه احتمــال بازگشــایی مــدارس در
آبــان مــاه هم اشــاره کــرد و افزود :شــرط حضور
در مدرســه داشــتن کارت واکسیناســیون اســت،
بنابرایــن والدیــن بایــد هرچــه ســریعتر بــرای
واکسیناسیون فرزندان خود اقدام کنند.
معاون مرکز بهداشــت اســتان کرمانشــاه با بیان
اینکه «سینوفارم» یکی از ایمنترین واکسنهای
کرونا در جهان اســت که هم اکنون برای کودکان
تزریق میشــود ،گفت :این نوع واکسن از ویروس
کشــته شــده تهیه شــده که کمترین عوارض را در
میان واکسنهای کرونا دارد.
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موقعیتیابی گردشگری در نظام اداری کشور ،استفاده از
ظرفیتهای مناطق آزاد تجاری بهعنوان یکی از مهمترین
نقشآفرینان حوزه گردشگری ،استفاده از فرصتهای منطقهای
و تقویت ارتباطات با شرکای راهبردی ،استفاده از ظرفیت
گردشگری برای هموار کردن ارتباط بین کشورها و  ...را از جمله
برنامههای در دست اقدام وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری و
صنایع دستی است
بــرای رشــد فراگیــر» بهعنــوان شــعار روز
جهانــی گردشــگری ســال  ۲۰۲۱گفــت:
انتخاب عنوان رشــد فراگیر در شــعار سال

 ۲۰۲۱یــک اتفــاق تصادفــی نیســت و بــر
اســاس یادگیرندگی ،مستندسازی و رصد،
این صنعت به این شعار رسیده است ،اگر

رشــد گردشــگری فراگیر نباشــد نمیتواند
دوام داشــته باشــد تــا زمانــی کــه منافــع
برای همه ذینفعان تأمین نشــود استمرار
نمیتوانــد داشــته باشــد .ایــن ناشــی از
تجربه بشــری است که در شعار سال ۲۰۲۱
منعکس شده است.
شــالبافیان ادامــه داد :شــاید تقــارن
همهگیری کرونا با موضوع گردشگری این
فهم را دقیقتر کرده اســت ،که دیگر نباید
فقط بنگاههای بزرگ مقیاس گردشــگری
را دید بلکه باید بنگاههای کوچک مقیاس
و خانــواده محور گردشــگری را هم در نظر
گرفت.
معــاون گردشــگری کشــور افــزود:
بــه تعبیــر ســازمان جهانــی گردشــگری
( )UNWTOاگر صنعت گردشگری چهار
ذینفــع اصلی «گردشــگر ،جامعــه محلی،
عرضــه کننــدگان مختلف و دولــت» دارد،
رشــد فراگیــر مســتلزم تشــخیص ،توجــه
بــه منافع هــر یــک از این ذینفعــان و پس
از آن درگیــر کــردن آنهــا بــرای همــکاری
اســت .البتــه منافــع ایــن چهــار بخــش در
جاهایــی همافزایــی و اشــتراک اســت امــا
طبعا بــا یکدیگر متفاوت انــد .این رویکرد
و مفهوم از باالترین ســطوح سیاستگذاری
تــا پایینتریــن طرحهــای توســعهای بایــد
تسری یابد تا قابل دوام باشد.

بازگشت زائران اربعین از مرز مهران
ایالم-بازگشــت زائــران اربعیــن از مــرز
مهــران بــه داخــل کشــور آغــاز شــد .ایــن
مرز بــه عنوان مرز اصلی برگشــت زائران
کربالی معلی انتخاب شده است.
بهگــزارش مهــر مدیــر کل حملونقل
مســافری ســازمان راهداری کشــور اظهار
داشت :زائران کمکم از سفر کربال برگشته
و عــازم شــهر و دیــار خــود میشــوند ،بــر
همین اساس وسایل حملونقل عمومی
بــرای انتقال زائران به انــدازه کافی وجود
دارد.
داریــوش باقــر جــوان افــزود :نــاوگان

حملونقــل به انــدازه کافی بــرای انتقال
زائــران در نظــر گرفتــه شــده و قطعــاً هر
تعــداد ورود زائــر بــه کشــور وجود داشــته
باشــد ،زائــران بــدون دغدغــه جابــه جــا
میشوند.
رئیــس پلیــس راه ایــام نیــز گفــت:
واحدهای گشتی پلیس راه برای خدمات
رسانی به زائران در محورهای مواصالتی
حضور فعال دارند.
ابوالفضــل کهــزادی افــزود :تعــداد
 ۷۰تیــم گشــتی از ســایر پلیــس راههــای
کشــور در اختیــار اســتان ایــام قــرار داده

شــده و آمادگــی ایــن را داریــم کــه در
طــول محورهــای مواصالتی اســتان نظم
ترافیکی را برقرار کنیم.
وی گفــت :تیمهــای گشــتی در تمامی
محورهای اســتان مستقر هســتند و آماده
ارائه خدمات رسانی به زائران است.
مدیــر عامــل بنیــاد کرامــت آســتان
قــدس رضوی نیز اظهار کــرد :با توجه به
بازگشــت زائــران اربعین به کشــور از مرز
مهــران ،در مــرز و در شــهر مهران موکب
امــام رضا (ع) از دو روز گذشــته مشــغول
ارائــه خدمــت و توزیــع غــذای گــرم برای

زائران است.
محمدحســین اســتادآقا عنــوان کــرد:
بــر همیــن اســاس روزانــه  ۱۶هــزار پرس
غــذای گرم در بین زائران حســینی توزیع
میشود.
وی گفــت :ایــن خدمت رســانی تا روز
جمعه که موج بازگشــت زائــران اربعین
است ،ادامه دارد.
محمد نوذری استاندار ایالم نیز گفت:
«پیشبینی میشود بیش از  ۱۳۰هزار نفر
از زائــران در مســیر بازگشــت از محل مرز
مهران وارد کشور شوند».

