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با ورود به ســال نو میالدی 
یکی از بزرگ تریــن رویداها 
در حوزه گردشــگری ورزشی 
پیش روی ما قــرار داد که همان 
المپیک ۲۰۲۰ توکیو است. سوال 
این اســت که تورهای المپیک 
برای گردشــگران ایرانی چه 
وضعیتی دارند و کدام وزارتخانه 
گردشگری یا ورزش متولی اصلی 

این موضوع خواهد بود؟
به گزارش خبرنــگار ایلنا،  با ورود 
به ســال ۲۰۲۰ یکــی از مهم ترین 
رویدادهای این ســال یعنی المپیک 
۲۰۲۰ توکیو پیش روی چشمان ما 
خودنمایی می کند. رویدادی که هر 
۴ سال یکبار در یکی از کشورها برگزار 
می شود و به واســطه محبوبیت خود 
میلیون ها گردشگر را از سراسر جهان 
جــذب می کند. گفته می شــود این 
رویداد ورزشــی می تواند طرفداران 
زیــادی از ۲۰۰ ملیت مختلف جهان 

را به توکیو و ژاپن بکشاند.
المپیــک ۲۰۲۰ از ۳ تا ۱۹ مرداد 
۱۳۹۹ در شــهر توکیو کشــور ژاپن 
برگزار می شود،  اما ایران تا چه اندازه 
برای سفر گردشــگران عالقه مند به 
ورزش تــدارک و تمهیــدات الزم را 

اندیشیده است؟
۴ ســال پیش در پــی برگزاری 
بازی هــای جام جهانی در روســیه، 
گردشگران ایرانی به دالیل مختلف 
با چالش هایی برای داشــتن سفری 
خوب و به یادماندنی روبه رو شــدند. 
این چالش ها از مشــکل در دریافت 
بلیت بازی ها و وعده هــای دروغین 
آژانس های مســافرتی به مسافران 
شروع می شــد و تا عدم رزرو هتل ها 

و مشــکالتی در تــردد اتوبــوس  
گردشگران ایرانی در روسیه می رسید 
که در نهایت نارضایتی گردشــگران 

ایرانی را به همراه داشت.
امیرپویان رفیعی شاد، عضو هیات 
مدیره کانون سراســری انجمن های 
صنفی دفاتــر خدمات مســافرتی، 
جهانگردی، زیارتی و گردشــگری 
الکترونیــک و رئیس هیــأت مدیره 
انجمــن صنفــی دفاتــر خدمات 
مسافرتی اســتان تهران، با اشاره به 
وضعیت برگــزاری تورهای المپیک 
۲۰۲۰ توکیو به ایلنــا گفت: باتوجه 
به آنکه زیرســاخت های الزم مانند 
تهیه بلیت بازی های المپیک و البته 
بازی های جام جهانی و امکاناتی که 
برای این مهم نیاز اســت، در اختیار 
آژانس ها نیست، آژانس ها نمی توانند 

امکانات خوبی ارائه دهند.
او با اشــاره به اتفاقاتــی که برای 
مسافران ایرانی در جریان سفری که به 
واسطه برگزاری بازی های جام جهانی 
به روسیه داشــتند، پیش آمده بود، 
یادآور شد: حتی اتوبوس های داخل 
شهری در مسکو و ســن پترزبورگ 
توســط تیم ها هماهنگ می شــد و 
آژانس های مسافرتی هماهنگی الزم 
را با فدراســیون های ورزشی مانند 
فدراسیون فوتبال نداشتند. درعین 
حال شــاهد آن بودیم که فدراسیون 
فوتبال نیز درصــدد انتخاب تعدادی 
از آژانس ها برای برگزاری تورهای این 
رویداد برآمده بــود و عدم هماهنگی 
موجود بین نهادهای ورزشی و وزارت 
میراث و گردشــگری سبب شده بود 
که با مشــکالتی در این حوزه روبه رو 

شویم.

به گفته رفیعی شاد، وزارت میراث 
فرهنگی و گردشگری به عنوان متولی 
گردشگری باید هر نوع فعالیتی  که در 
این حوزه است را هماهنگ کند. این 
درحالی است که بســیاری از نهادها 
مانند وزارت ورزش و جوانان درصدد 
راه اندازی کمیســیون گردشــگری 
ورزشــی و حتی وزارت بهداشــت 
درصدد راه اندازی کمیســیون های 
گردشگری ســالمت برآمده اند. این 
بند بازی ها که بند )الف(، )ب(، )پ( 
و... را در نظر گرفته؛  گردشگری کشور 

را با چالش روبه رو ساخته است.
رئیــس هیــأت مدیــره انجمن 
صنفی دفاتــر خدمات مســافرتی 
اســتان تهران با اشــاره به آنچه در 
دنیای نوین گردشگری جریان دارد، 
اظهار کرد: دفاتر خدمات مســافرتی 
فروشنده بســته های سفری هستند 
که توســط توراپرتورها ارائه می شود 
و اجراکننده نیســتند. مجریان تور 
در دنیای نوین گردشگری مشخص 
هستند و معموال بســته های سفر را 
ارائه می دهند و واسطه ها به واگذاری 
این تورها می پردازنــد. از آنجایی که 
چنین تقســیم بندی هایی در ایران 
وجود ندارد، همــه دفاتر اجراکننده 
می شــوند و در چنین شــرایطی در 
برگــزاری تورهــای خــاص مانند 
المپیک و جام جهانی با مشــکالتی 
مانند، کنســل شــدن رزرو هتل ها، 
پرواز هــا، حمل و نقــل، خرید بلیت 
بازی ها و... روبه رو می شویم. هرچند 
مخالف انحصار هســتم اما معتقدم، 
باید نظارتی درایــن خصوص وجود 
داشته باشد تا آژانس هایی وارد عرصه 
برگزاری تورها شوند که توان اجرای 

آن را داشــته باشــند. او با اشاره به 
آنکه المپیک ۲۰۲۰ در توکیو اســت 
و قطعا با مشــکالتی در حوزه صدور 
روادید روبه رو خواهیم شــد، گفت: 
نیاز اســت تا از  هم اکنون تمهیداتی 
از ســوی وزارت امور خارجه و وزارت 
گردشگری برای این مهم اندیشیده 
شود و دفاتر مسافرتی نیز باید شرایط 
و ضمانت نامه های الزم برای بازگشت 

مسافران ایرانی را لحاظ کنند.
رفیعی شاد در پاسخ به این سوال 
کــه آیــا وزارت ورزش و جوانان در 

انتخاب آژانس های مجری برگزاری 
تورهای المپیک هماهنگی  های الزم 
را با وزارت میراث و گردشگری انجام 
می دهد یا آنکه بر اساس برخی رانت ها 
و انحصارها درصدد انتخاب و معرفی 
آژانس های مجری تورهای المپیک 
برمی آید، گفت: در سال های گذشته 
این تعامل بود امــا در برخی از مواقع 
شــاهد آن بودیم که تعدادی آژانس 
از ســوی وزارت میراث و گردشگری 
به عنوان متولی امر معرفی شده اند و 
برخی از آژانس ها نیز از فدراســیون 
فوتبــال مجوز گرفته انــد، امیدوارم 

امسال این تناقض را شاهد نباشیم.
تمام این صحبت ها درحالی مطرح 
می شود که حدود یکســال مانده به 
برگزاری المپیــک ۲۰۲۰ بلیت های 
مراســم افتتاحیه و اختتامیه آن به 
فروش رفته است و گفته شده که رزرو 
مراکز اقامتی باید به ســرعت انجام و 
حتی سه ماه قبل از مراسم با هتل ها 
تسویه شود. اما به گفته رفیعی شاد، 
تا امروز هنــوز جمع بندی الزم انجام 
نشده است:  در این شرایط جلساتی 
با مسئوالن گردشگری داشته ایم و در 
حال رایزنی هستیم که ببینیم تصمیم 
نهایی وزارتخانــه میراث فرهنگی، 
 صنایع دستی و گردشــگری در این 

خصوص چگونه است.
در این میان حرمــت اهلل رفیعی، 
رئیس انجمــن صنفی دفاتر خدمات 
مسافرت هوایی و جهانگردی ایران، با 
اشاره به حضور نمایندگانی از شرکت 
هواپیمایی کشــوری، وزارت میراث 
و گردشــگری، صنف گردشگری و 
اعضای قدیمی کمیته ملی المپیک 
در کمیســیون گردشــگری کمیته 
ملی المپیک گفت: در جلســه ای که 
داشتیم کمیسیون گردشگری فعال 
شده اســت و ۳ آژانس فعال در حوزه 
برگزاری تورهای ژاپــن با حضور در 
این جلسات درباره کم و کیف شرایط 
رزرو هتــل  در ژاپن و برگــزاری تور 
المپیک اطالعاتی در اختیار مجموعه 

قرار دادند.
او ادامه داد: سفر به ژاپن در حالت 
عادی نیز گران است و در ایام المپیک 
هزینه ها بیشــتر خواهد بــود. با این 

وجود بستر الزم برای سفر ایرانی هایی 
که عالقه مند هســتند برای المپیک 
۲۰۲۰ به ژاپن سفر کنند، فراهم شده 
است. برای دریافت بلیت بازی ها نیز 
جلساتی داشــتیم و آمادگی ایجاد 
کردیم تا مســافران درصدد ثبت نام 
تورها برآیند اما بیم آن می رود که به 
دلیل گران بودن بســته های سفر به 

ژاپن، استقبال صورت نگیرد.
به گفته رفیعــی،  باتوجه به تعداد 
روزهای مانــدگاری در ژاپن و حضور 
در بازی ها و... قیمت تورهای المپیک 
۲۰۲۰ از حــدود ۲۰ میلیون تا بیش 
از ۶۰ میلیون تومــان خواهد بود. در 
این میان رزرو هتل ها انجام شــده و 
۳ آژانــس فعال در ژاپن هــر کدام از 
۵۰۰ تا ۱۰۰۰ اتــاق را رزرو کرده اند 
اما در انتظار آن هستند تا ببینند چه 
استقبالی از سوی گردشگران ایرانی 
برای حضــور در ایــن تورها صورت 
می گیرد تا بعــد از آن درصدد نهایی 
کردن رزرو هتل برآیند. در این میان 
بلیت بازی ها با هماهنگی کمیته ملی 
المپیک دریافت خواهد شد و نگرانی 

از این بابت وجود ندارد.
او درخصوص نگرانی هایی که برای 
صدور ویزا وجود دارد نیز گفت: حدود 
یکسال است که ژاپن برای صدور ویزا 
برای ایرانی ها مشــکل خاصی ایجاد 
نمی کند. هرچند ممکن است زمان بر 
باشــد اما می توانیم ویــزا را دریافت 

کنیم.
رئیــس انجمــن صنفــی دفاتر 
خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی 
ایران درخصــوص احتمــال ایجاد 
انحصار برگزاری تور المپیک ۲۰۲۰ 
برای تعداد خاصی از آژانس ها گفت: 
خیر، چنین انحصاری وجود نخواهد 
داشت و تمام آژانس ها مجاز خواهند 
بود این کار را انجام دهند. البته تمام 
این امور به شرطی خواهد بود که دولت 
چه از ســوی وزارت ورزش و جوانان 
و چــه وزارت میراث و گردشــگری 
در اجرای کار دخالــت نکند و بخش 
خصوصــی بتوانــد از تجربیات خود 

استفاده کند.

بلیت های افتتاحیه و اختتامیه تمام شده است

وضعیت مبهم برگزاری تورهای المپیک ۲۰۲۰ 

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

بهشتی گمشده در دل جنگل
از خلخال تا اسالم با پای پیاده

آرزو احمدزاده ، راهنمای طبیعت گردی 

یکی از رویایی ترین جاده های ایران جاده اسالم 
به خلخال است. این جاده 7۰ کیلومتری دو استان 
اردبیل و گیالن را به هم وصل می کند و به دلیل قرار 
گرفتن در منطقه شمالی کشــور، در اغلب فصول 
سال شاهد بارش باران اســت و به دلیل ارتفاع زیاد 
آن )در نزدیکی خلخال( دمای هوا حتی در تابستان 
پایین است. این جاده جنگلی به دلیل نزدیکی به 
دریای خزر، همیشــه مملو از رطوبت و مه است و 
هر بیننده ای را مسحور و شــگفت زده می کند. اما 
این بار ما قصد داریم حدفاصل خلخال تا اسالم را از 
میان جنگل و پیاده طی کنیم. این مسیر پیاده روی 
از روســتای اندبیل که در شمال شهر خلخال واقع 
شده  است شــروع می شود. چهارشــنبه شب در 
ترمینال غرب سوار اتوبوس خلخال می شویم و سعی 
می کنیم خواب خوبی را در اتوبوس تجربه کنیم زیرا 
که می دانیم فردا پیاده روی سنگینی در انتظارمان 
خواهد بود. صبح زود به خلخال می رسیم و از ترمینال 
با ماشین های سواری به اندبیل می رویم. هوا کمی 
سرد است و لباس های گرم مان را می پوشیم و از شیب 
تندی که پیش روی مان است باال می رویم تا به گردنه 
باال دست برسیم. هر چه به گردنه نزدیکتر می شویم 
باد نیز بیشتر می شود. باالخره به آن باال رسیدیم اما 
باد سرد چون خنجری تیز بر صورتمان می خورد. از 
استراحت منصرف می شویم و به سمت روستایی 
که در پایین گردنه واقع شده  است، می رویم. روستا 
تقریبا خالی از ســکنه اســت و ما در ایوان یکی از 
خانه های روستا پناه می گیریم و مشغول خوردن 
صبحانه می شــویم. چای گرم همــراه با دارچین 
و زنجبیل بهترین نوشــیدنی فصل سرماست که 
جانی دوباره به ما می بخشد. بعد از صرف صبحانه 
و استراحت دوباره آماده رفتن می شویم و به سمت 
جنگل حرکت می کنیم. کم کم به حجم درخت ها 
افزوده می شــود و بعد از یک پیچ به ناگاه وارد انبوه 
درختان زرد و نارنجی می شویم. اینجا هنوز پاییز 
هزار رنگ جریان دارد. زمین هنوز از باران چند روز 

گذشته خیس است و گل آلود. 

با احتیاط از سراشــیبی جنگل پایین می رویم 
اما باز هم یکــی دوباری لیز می خوریم و ســرتاپا 
گل می شــویم و صدای خنده همنوردان مان در 
جنگل می پیچد. باالخره به رودخانه رســیدیم و 
قسمت سرسره جنگل تمام شــد و خدا را شاکریم 
که کسی آسیب ندید. از رودخانه رد می شویم و در 
آن ســوی رودخانه مکانی مناسب برای استراحت 
پیدا می کنیم. نهارمان را همین جا می خوریم و به 
سمت جاده خاکی که به روستای ناو منتهی می شود 
می رویم. در راه چند چشمه می بینیم و قمقمه مان 
را از آب خنک و گوارای چشمه پر می کنیم. نزدیک 
غروب است و ما به روستای ناو می رسیم و در خانه ای 
روستایی اقامت می کنیم. میهمان پیرمرد و پیرزن 
مهربانی هستیم که با نوه شــان زندگی می کنند. 
پدربزرگ با دســت های پینه بســته اش بخاری 
هیزمی را برای مان روشن می کند و هیزم می آورد و 
مادربزرگ با چای داغ و خرما از ما پذیرایی می کند. 
حتی دیوارهای این کلبه بوی مهربانی می دهند. 
صبح زود با صدای اذان مسجد روستا بیدار و آماده 
رفتن می شویم. بعد از روســتای ناورود در کافه ای 
که به کافه شایان معروف است می نشینیم و به مرد 
کافه چی سفارش صبحانه محلی می دهیم. از نهار 
دیروز تا صبحانه امروز در مســیر شوسه ماشین رو 
حرکت می کردیم وحال وقت آن رســیده بود که 
دوباره به میان جنگل برویم. توصیه می کنم هرگز 
بدون راهنمای محلی که به مســیرهای جنگلی 
آشــنایی دارد وارد جنگل نشوید چرا که گم شدن 
در جنگل همانا و ...  بعــد از یک روز و نیم پیاده روی 
دلچســب به روستای الکه تاشــون می رسیم که 
نیسانی آبی منتظرمان است تا ما را به ترمینال اسالم 
ببرد. کنار جاده نشسته ام و به بهشتی که در آن بودم 
فکر می کنم و نمی توانم از این  همه زیبایی دل بکنم.

سفرنامه

وزیر میراث فرهنگی در پیامی سالروز والدت 
پیامبر مهربانی حضرت عیسی مسیح )ع( و آغاز 

سال نو میالدی را تبریک گفت.
به گزارش وزارت میراث فرهنگی، در پیام 
علی اصغر مونسان به این مناسبت آمده است: 
»خجســته ســالروز والدت حضرت عیسی 
مســیح)ع( نیک بهانه ای است برای نزدیکی و 
یکدلی هرچه بیشتِر خداپرستان و میلیون ها 

پیروان آن حضرت در سراسر جهان.
میالد حضرت مســیح )ع( همچون میالد 

حضرت محمد )ص( یکی از مهم ترین عوامل 
همبستگی جهانی در میان یکتاپرستان جهان 
به عنوان یک جامعه عظیم  دارای تنوع فرهنگی 
است. این خجســته زادروز فارغ از تفاوت های 
نژادی از جانب تمام خداپرستان جهان محترم 
شمرده شده و در تمام جوامع ارج نهاده می شود.
یکی از ویژگی های برجســته ایام ســاِل 
نوی مســیحی  توجه به ارزش هــای معنوی 
اســت، و چه نیکوســت که ایــن تجلی روح 
خداوندی در تندیس عیســی علیه الســالم 

 دلیلــی بــرای جشــن و ســرور جامعــه 
مسیحیت باشد.

ســال نو میالدی با موجی از شور و هیجان 
و اشــتیاقی که همراه دارد بیش از پیش سبب 
نزدیکی و همدلی مســیحیان جهان می شود 
و مجالی اســت برای احیای پیام های متعالی 
و شــیوه زندگانِی آن حضرت و انگیزه ای برای 

ترویج فرهنگ صلح و دوستی در جهان.
خجســته زادروز حضرت عیســی مسیح 
)ع( و آغاز سال ۲۰۲۰ میالدی را به مسیحیان 

جهان، به ویژه هم وطنان عزیز مسیحی تبریک و 
تهنیت می گویم و سالی سرشار از مهر و مودت 

برای تمام ملت ها در ســایه عمل به آموزه های 
تعالی بخش ادیان الهی، آرزومندم.«

وزیر میراث فرهنگی در پیامی تأکید کرد:

ترویج فرهنگ صلح و دوستی در سال نو میالدی

رویداد

درخصوص تورهای 
المپیک ۲۰۲۰ توکیو؛  باتوجه 
به آنکه زیرساخت های الزم 

مانند تهیه بلیت بازی های 
المپیک و البته بازی های 
جام جهانی و امکاناتی که 

برای این مهم نیاز است، در 
اختیار آژانس ها نیست، 

آژانس ها نمی توانند 
امکانات خوبی ارائه دهند

رئیس انجمن صنفی 
دفاتر خدمات مسافرت 

هوایی و جهانگردی ایران 
درخصوص احتمال ایجاد 

انحصار برگزاری تور 
المپیک ۲۰۲۰ برای تعداد 
خاصی از آژانس ها گفت: 

خیر، چنین انحصاری 
وجود نخواهد داشت و تمام 
آژانس ها مجاز خواهند بود 

این کار را انجام دهند
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