محیـطزیســت شهری
آلودگی هوا

تعطيلي معادن شن و ماسه
استان تهران درپي آلودگي هوا

درپي آلودگي هوا تعطيلي معادن شن و ماسه تا برقراري
شرايط مطلوب جوي يكي از مصوبات كميته اضطرار
آلودگي هوا بود كه در اين راستا فعاليت تمامي معادن شن
و ماسه استان تهران تعطيل شد .ايوب زارع ،رئيس اداره
محيط زيست شهرستان رباط كريم ،در گفتوگو با ايسنا،
درباره تعطيلي معادن شن و ماسه در اين شهرستان ،گفت:
هنگامي كه نامه توقف فعاليت معادن شن و ماسه از اداره
كل محيط زيست استان تهران دريافت شد هم به صورت
مكاتبهاي و هم به صورت تلفني به تمامی واحدهاي شن
و ماسه رباطكريم توقف فعاليت را ابالغ كرديم .وي ادامه
داد :واحدهاي شن و ماسه شهرستان رباط كريم اكثرا
بهدليل ركود اقتصادي تعطيل هستند؛ ولي احتمال
فعاليت آنها در بعضي مواقع وجود دارد .بنابراين در
ابالغيه خود تاكيد كرديم تا مناسب شدن اوضاع جوي
از هرگونه فعاليت خودداري كنند .محمد فريدي ،رئيس
اداره محيط زيست شهرستان فيروزكوه ،نيز در اينباره،
گفت :دستور توقف فعاليت معدن شن و ماسه به تمامی
واحدها ابالغ شده و اگر از اين دستور تخطي كنند با آنان
برخورد قانوني خواهيم كرد.
وزارت صنعت ،معدن و تجارت مكلف شد

تدوين طرح نوسازي و بازسازي
صنايعتاپايانسالاولبرنامهششم

نمايندگان مجلس شوراي اسالمي وزارت صنعت ،معدن
و تجارت را مكلف كردند با هدف كاهش مصرف انرژي
و آاليندگي و افزايش بازدهي و ارتقای كيفيت توليدات
داخلي تا پايان سال اول برنامه طرح نوسازي و بازسازي
صنايع را تدوين و به تصويب هيئت وزيران برساند .به
گزارش ايسنا ،براساس مصوبه مجلس وزارت صنعت،
معدن و تجارت مكلف است حداكثر تا پايان سال اول
برنامه طرح نوسازي و بازسازي صنايع را به نحوي كه به
كاهش مصرف انرژي و آاليندگي و به افزايش بازدهي و
ارتقاي كيفيت توليدات داخلي و رقابتپذيري آنها منجر
شود ،تدوين كرده و پس از تصويب هيئت وزيران اجرايي
كند .دولت مكلف است اقدامات حمايتي و تشويقي و
همچنين اعتبارات مورد نياز را در قالب بودجه سنواتي
پيشبيني كند.
عضو هيئت رئيسه شوراي شهر تهران:

نميتوانمنكرنقشخودروهاي
فرسوده در آلودگي هوا شد

عضو هيئت رئيسه شوراي شهر تهران گفت :نميتوان
منكر نقش خودروهاي فرسوده در آلودگي هواي تهران
شد .به گزارش مهر ،ابوالفضل قناعتي با اعالم اينكه
سازمان تاكسيراني شهر تهران اقدام خوبي در زمينه
شناسايي تاكسيهاي فرسوده و ثبت آمار و اطالعاتشان
در سامانه نوسازي انجام داده ،اما سختگيري بانكهاي
عامل ،سدي بر سر راه نوسازي شده است ،تصريح كرد:
در كنار بانكهاي عامل ،شركتهاي خودروساز نيز با
سنگاندازيهاي مختلف مسير نوسازي تاكسيهاي
فرسوده را ناهموار كردهاند .وي با تاكيد بر اينكه اگر
بانكهاي عامل و خودروسازان تالش كنند تا سازمان
تاكسيراني با سرعت در مسير نوسازي تاكسيها حركت
كند ،بيشك شاهد حذف بخش قابل توجهي از مشكالت
آلودگي هواي پايتخت ناشي از تردد تاكسيهاي فرسوده
خواهيم بود ،افزود :هماكنون در پايتخت  ۱۷هزار تاكسي
فرسوده تردد ميكنند كه تنها حدود  ۴هزار دستگاه آن
در سال گذشته نوسازي شد.
قناعتي گفت :سازمان تاكسيراني آمار و اطالعات بيش از
 ۱۰هزار تاكسي آماده نوسازي را ثبت كرده ،اما همچنان
روند نوسازي با كندي مواجه است.

مساحتكمربندسبزتهران
به بيش از  ۳۹هزار هكتار رسيد

مديرعامل سازمان بوستانها و فضاي سبز شهر تهران
از توسعه كمربند سبز تهران به بيش از  ۳۹هزار هكتار
خبر داد .به گزارش مهر ،علي محمدمختاري با بيان
اينكه تا قبل از پيروزي شكوهمند انقالب اسالمي تنها
 ۳پارك جنگلي سرخه حصار ،چيتگر و لويزان با مجموع
مساحتي حدود  ۲هزار و  ۹۰۰۰هكتار به عنوان كمربند
سبز شهر تهران شناخته ميشد ،گفت :طي سه دهه
اخير ،مساحت كمربند سبز شهر تهران از  ۲هزار و ۹۰۰
هكتار به  ۳۹هزار و  ۱۳۲هكتار تاكنون رسيده است ،به
عبارت ديگر تنها در طرح توسعه كمربند سبز بيش از
 ۱۰برابر افزايش داشتهايم .وی تصريح كرد :سرانه فضاي
سبز از يك مترمربع به  16/49مترمربع افزايش يافته
است .وي درباره مساحت  ۳۹هزار و  ۱۳۲هكتار كمربند
سبز پيرامون شهر تهران در بخش برونشهري خاطرنشان
كرد :در بخش فضاي سبز درون شهري نيز به مساحت ۱۴
هزارهكتار دست يافتهايم و مجموع مساحت فضاي سبز
به بيش از  ۵۳هزارهكتار رسيده است.
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يبادغدغههايمحيطزيستهمراهميشوند
نخبگانحوزهسينماوموسيق 

جشنوارهموسیقیسبزجهانیمیشود

سبزینه :مدير دفتر مشاركتهاي مردمي سازمان
حفاظت محيط زيست با اشاره به اينكه تاكنون بيش
از  100اثر به دبيرخانه موسيقي سبز ارسال شده است،
گفت :هدف از اين جشنواره آن است كه به جاي استفاده
از قوه قهريه در حفاظت از محيط زيست بتوانيم به سراغ
حساس كردن شهروندان نسبت به اين موضوع برويم.
محمد درويش در نشست خبري نخستين جشنواره
ملي موسيقي سبز گفت :براي رسیدن به این هدف
تالش كرديم طبقه نخبه كشور در حوزه سينماگران،
موسيقيدانان ،وكال و ...را با دغدغههاي محيط زيست
همراه كنيم .وي اظهار كرد :اگر بخواهيم شاهد شهادت
 119محيطبان 15 ،جنگلبان و دو قرقبان در كشور
نباشيم و جبهه سلحشوران محيط زيست به صحنه
جنگ محلي تبديل نشود ،بايد تالش كنيم مردم و جوامع
محلي كه در مجاورت مناطق حفاظت شده سكونت دارند
با پوست و خون خود درك كنند كه حفظ محيط زيست
ميتواند به نفع زندگي پايدار آنها باشد.
مدير دفتر مشاركتهاي مردمي سازمان حفاظت محيط
زيست با اشاره به اينكه بايد تالش كنيم از جان مايه
گذاشته و از عنصر بيرقيبي به اسم هنر براي انتقال
مفاهيم محيط زيستي استفاده كنيم ،گفت :موسيقي
ميتواند به شكلگيري فرآيند انسانسازي و ارتقاي سهم
بومشناختي كمك كند؛ بنابراين بايد مردم را بهسمتي
هدايت كنيم كه در نگاهشان مواهب طبيعي غيرقابل
ارزشگذاري مادي باشد.
درويش با بيان اينكه در موسيقي نشانههایي از وحدت
ملي را میتوان یافت ،اظهار كرد :اگر از ابزار موسيقي
بهدرستي استفاده كنيم ،ميتوانيم آموزههاي محيط
زيستي را بهشكل جذاب از طريق محتواي بزرگان
موسيقي كشور انتقال دهيم تا زمزمههاي جوانان ايراني
را با آموزههاي محيط زيستي تلفيق كنيم ،در اين صورت
است كه ميتوانيم شاهد وقايع تلخ نباشيم.
مدير دفتر مشاركتهاي مردمي سازمان حفاظت
محيط زيست تاكيد كرد :فلسفه شكلگيري جشنواره
ملي موسيقي سبز اين است كه در راستاي اصليترين
وظيفه براي اجراي اصل  50قانون اساسي تالش كنيم
و گامهايي در جهت بهبود شرايط اجتماعي ايرانيان
برداريم .بديهي است يكي از موثرترين راهكارها در اين
زمينه استفاده از موسيقي و نخبگان اين حوزه است.
درويش با بيان اينكه كشور ما برخوردار از ادبيات قوي
است ،گفت :در بحث بيودموكراسي شاخص پيشرفت و
توسعه يك كشور بر اين موضوع تاكيد دارد كه براي همه
زيستمندان كشور اعم از گياه ،جانور و انسان حرمت
حيات قائل باشيم .قدمت اين آموزه در ايران بيش از
یکهزار سال است.
وي افزود :موسيقي هم بايد همپاي ادبيات كشور ما
به قلههاي رفيع برسد .تغذيه كافي در ادبيات ما وجود
دارد تا ترانههاي قوي ايجاد كنيم .موسيقيدانان كشور
ما ميتوانند آثاري فاخر ايجاد كنند و جنبشي در خور
حوزه محيط زيست رقم بزنند .ميتوانيم با كمك جامعه
هنري در حوزه موسيقي وضعيت محيط زيست كشور را
در درازمدت بهسمت بهبود پيش ببريم.
درويش در پاسخ به اين پرسش كه آيا مفاهيم خاص
محيط زيستي براي توليد آثار در اختيار موسيقيدانان
قرار گرفته است ،گفت :نميخواهيم بهصورت مستقيم
در حوزه محيط زيست در موسيقي كار كنيم .سازمان
محيط زيست در اين زمينه ضمن ظرفيتسازي و ايجاد
فرصت ،مهمترين مشكالت خود را مطرح ميكند .بحث
آلودگي هوا ،كمبود منابع آب ،خشك شدن تاالبها،
شكار بيرويه و زباله موضوعاتي هستند كه هنرمندان
را بيش از ساير موارد متاثر كرده است.
وي با بيان اينكه بيش از یکهزار اثر به دبيرخانه
جشنواره ملي موسيقي سبز ارسال شده است ،گفت:
بيشتر آثار دريافت شده مربوط به همين حوزهها بوده

از آنجا كه هنرمندان نامداري
در جشنواره شركت ميكنند،
برخي از افراد كمتر شناخته
شده ،نگران به حاشيه رفتن نام
خودشان در جشنواره هستند؛ اما
اين جشنواره موضوعمحور است
و نخستين چيزي كه در داوري
آثار مدنظر قرار ميگيرد ،موضوع
اثر است .بنابراين نام كسي در
داوري تاثير نخواهد داشت و
همه در يك سطح مورد ارزيابي
قرار خواهند گرفت
است؛ حتي بحث انقراض يوزپلنگ ،چاههاي بيرويه،
نشست زمين و ريزگردها مورد توجه موسيقيدانان در
توليد آثارشان قرار گرفته است.
يكريال از بودجه محيطزيست براي
جشنواره موسيقي سبز هزينه نميشود
فرهاد هراتي ،آهنگساز و دبير جشنواره موسيقي سبز،
نيز در نشست خبري اين جشنواره ضمن ارائه تاريخچه
مختصري از فعاليت اين جشنواره گفت :من بهعنوان
رهبر گروه كر «ناميرا» سال گذشته كنسرتي را باعنوان
«زمين مقدس» اجرا كردم .پيش از آن هم پيشنهاد
جشنواره را به سازمان محيطزيست ارائه كرده بودم و
در اصل پيشنهاد اين جشنواره از طرف يك موسيقيدان
داده شد .هراتي ادامه داد :در فراخواني كه داديم ،ابتدا
مهلت ارسال آثار  ۳۰ديماه بود كه تا پانزدهم بهمن
هم تمديد شد؛ چون جشنواره با استقبال روبهرو شده
بود ،بسیار سريع اين تمديد را اعالم كرديم كه يكي از
داليل آن ،فرصت دادن به آهنگسازان بود .از پانزدهم تا
سيام بهمنماه هيئت داوران جشنواره با رهبري اردشير
كامكار ،كار ارزيابي آثار را شروع ميكنند و كساني كه به
مرحله دوم راه پيدا كنند ،از  22تا  27فروردين ماه  ۹۶در
سه سالن معتبر كشور ،يعني تاالر وحدت ،تاالر رودكي
و فرهنگسراي نياوران ،آثارشان را اجرا خواهند كرد.
نهايتا اجراي نهايي آثار نيز در سيتيسنتر اصفهان برگزار
خواهد شد؛ زيرا تفاهمنامهاي با شهرداري اصفهان امضاء
شده و مراسم اختتاميه در اين مجموعه برگزار ميشود.

دبير جشنواره موسيقي سبز اعالم كرد :تنديس جشنواره
طراحي شده و طي روزهاي آينده تنديس و پوستر
جشنواره پس از تاييد خانم ابتكار رونمايي خواهد شد.
همچنين تمامي آثاري كه به مرحله نهايي راه پيدا
ميكنند ،در قالب سيدي ارائه ميشود؛ زيرا مردم
نسبت به همايشهاي اينچنيني پرسش دارند كه بعد
از برگزاري چند روز همايش چه اتفاقي خواهد افتاد .با
ارائه سيدي ،هدف ما اين است كه اثرگذاري جشنواره
ل آينده
را ماندگار كنيم تا در مرحله بعدي هم طي سا 
در نقاط مختلفي ،آثار مرحله نهايي اجرا خواهند داشت.
هراتي تاكيد كرد :از آنجا كه هنرمندان نامداري در
جشنواره شركت ميكنند ،برخي از افراد كمتر شناخته
شده ،نگران به حاشيه رفتن نام خودشان در جشنواره
هستند؛ اما اين جشنواره موضوعمحور است و نخستين
چيزي كه در داوري آثار مدنظر قرار ميگيرد ،موضوع اثر
است .بنابراين نام كسي در داوري تاثير نخواهد داشت
و همه در يك سطح مورد ارزيابي قرار خواهند گرفت.
وي تصريح كرد :تمامي منابع مالي جشنواره خارج
از بودجه سازمان محيطزيست تامين ميشود و
من بهعنوان دبير جشنواره اعالم ميكنم اگر قرار
باشد يك ريال از بودجه محيطزيست كشور به اين
جشنواره اختصاص پيدا كند .من ديگر در آن حضور
نخواهم داشت؛ زيرا محيطزيست كشور به اندازه
كافي مشكالت متعدد براي هزينه كردن بودجه دارد.
همچنین محدوديتي در ارسال آثار چه به لحاظ تعداد
آثار ارسالي هر هنرمند و چه به لحاظ محدوديت درازاي
زماني اثر نداريم .جشنواره در دوره اول فقط در سطح
ملي برگزار ميشود و در دوره دوم بينالمللي خواهد
بود كه براي نخستينبار در سطح جهاني چنين اتفاقي
برگزار خواهد شد .دبير جشنواره موسيقي سبز در پاسخ
به پرسشي درباره همكاري تلويزيون با جشنواره تصريح
كرد :بسیار به رسانه ملي ،بهويژه تلويزيون ،چشم اميد
دوختهايم .هرچند كه راديو هماكنون نيز ما را حمايت
كرده و اگر به توافق برسيم ،شمع جشنواره در راديو
فرهنگ روشن خواهد بود.
وي در پايان تاكيد كرد :تاكنون تالش ما بيشتر بر
اين بوده كه به علت كمبود زمان ،فراخوان جشنواره را
مقتدرانه انجام دهيم و اگر پوشش خبري خوبي داشت،
براي تامين منابع مالي جشنواره به سراغ اسپانسرهايي
برويم كه خودشان مشكل محيطزيست نداشته باشند؛
چراكه به عنوان مثال اگر به سراغ صنايع چرم كه خود
مغاير با ايدهآلهاي محيطزيستي است ،براي تامين منابع
مالي جشنواره برويم ،نقض غرض و مغاير با اهداف اصلي
جشنواره موسيقي سبز خواهد بود .افتتاحيه جشنواره
ملي موسيقي فجر  22تا  27فروردين و اختتاميه آن اول
ارديبهشت است.

پروژه آزادراه حرم تا حرم فاجعه زيستي محيط دارد

معيشت مردم در خطر

مردم شهرستانهاي ميامي و شاهرود با امضاي
طوماري خطاب به رئيسجمهور تاكيد كردند پروژه
آزادراه حرم تا حرم به فاجعه زيستمحيطي خارتوران
و تهديد معيشت مردم منجر ميشود.
به گزارش مهر ،مردم شهرستانهاي ميامي و شاهرود
ضمن امضاي طوماري از مسئوالن خواستند تا نسبت
به بازبيني طراحي و جانمايي آزادراه حرم تا حرم
تجديد نظر كنند.
در بخشهايي از متن اين طومار ميخوانيم :شاهرود
با قدمتي چندين هزارساله از مراكز مهم اقتصادي
و اثرگذار در عرصه توليد ملي بوده ،به گونهاي كه
بيشترين صادرات استان سمنان و ۴۸درصد آن
را به خود اختصاص داده است .شاهرود از لحاظ
تاريخي جزو اياالت  ۱۶گانه ايران باستان (ورن)
بوده و در دورههاي مختلف تاريخي بهعنوان مركز
تقسيمبنديهاي بزرگ كشور انتخاب شده و در بيان
اهميت اين منطقه همين بس كه جاده ابريشم با ۱۲
كاروانسراي بزرگ صفوي و قاجاري در مسير زوار حرم
مطهر رضوي از شاهرود و ميامي عبور كرده است و
همچنان اهميت تجاري و ترانزيتي آن حفظ شده و
از قديم ،بهعنوان شهر بارانداز كاال شناخته شده است.
نقش استراتژيك
در ادامه اين طومار آمده است :اين ِ
بدون محاسبات و توجيه اقتصادي و نظامي در نظر
گرفته نشده ،بلكه به دلیل همجواري با پنج استان مهم
كشور و قرار داشتن در مسير نواحي مركزي به شمال
ايران و راه دسترسي مرزهاي شمالشرقي كشور به

پايتخت در دهانه البرز شرقي باعث شده چندين
پادگان و لشكر نظامي در اين منطقه مستقر شوند و از
اين حيث اهميت حمل و نقل و ترابري دفاعي سريع
از مرزهاي شمالي محرز است و خواه ناخواه مسئوالن
كشوري خصوصاً شوراي عالي امنيت ملي بايد به آن
توجه جدي داشته باشند.
در اين طومار ميخوانيم :متاسفانه اخيرا ً زمزمههايي
به گوش ميرسد كه آزاد راه حرم تا حرم بيتوجه
به كالننگري ،بدون طرح آمايش سرزميني و
چشمانداز و عدم توجه به شكوفايي ظرفيتهاي
ارزشمند كشاورزي ،گردشگري ،معدني و صنعتي
كشور از فاصله  ۳۵كيلومتري جنوب شاهرود
(چشمانداز كويري) صرفاً بهدليل كوتاه كردن مسير
و گاه كارشكني و ظلم بزرگ برخي ،در دست طراحي
و اجرا است .خط فرضي آزاد راه از منطقه حفاظت
شده خارتوران (بزرگترين منطقه حفاظت شده
كشور) عبور كرده و با سياستهاي سازمان حفظ
محيط زيست كشور همانند پروژه حفاظت از يوز
آسيايي كه ساالنه چندين ميليارد تومان هزينه در
بر داشته در تعارض بوده و فاجعه زيستمحيطي به
دنبال خواهد داشت.
در ادامه اين طومار آمده است :اين امر به صرفه اقتصادي
در راهداري و استراحت مسافران در منطقهاي سبز و
خرم در ميانه مسير براي كاهش سوانح و دسترسي
آسان به مراكز گردشگري شاهرود و ميامي نبوده و
موجبات نگراني مردم و خانوادهها و شاغالن اصناف

مختلف را دربرداشته و بيم مشكالت امنيتي و برهم
زدن فضاي اميد و همدلي جامعه وجود دارد ،از طرفي
معيشت مردم اين منطقه وابسته به اقتصاد جادهاي
بوده و اين امر موجب خسارت و افول رونق و توسعه
بخش مهمي از كشور خواهد شد و معضل بيكاري
شرق استان سمنان را پيچيدهتر خواهد كرد .مردم
شاهرود و ميامي در اين طومار تاكيد كردهاند :تحميل
هزينههاي سرسامآور احداث مراكز امداد جادهاي و
خدمات رفاهي ،جايگاههاي تامين سوخت ،پليس راه
و پاسگاههاي انتظامي ،هالل احمر ،اورژانس و از بين
بردن زيرساختهاي گردشگري نوپاي شهرستانهاي
شاهرود و ميامي خسارتهاي جبرانناپذيري را به
كشور و اقتصاد ملي با بودجه انقباضي فعلي تحميل
خواهد كرد و متاسفانه پيگيريهاي انجام شده اعم از
مكاتبه و مالقات حضوري نمايندگان اين شهرستان با
وزيرراه منتج به پاسخ شفاف و اطمينان بخش به مردم
حق مسلم حياتي
نشد .لذا خواهشمنديم پيگير اين ِ
و تاريخي ديار علماء و عارفان بوده و به قيد فوريت
هشدارهاي الزم را درباره جلوگيري از بروز آسيبهاي
اقتصادي ،امنيتي و اجتماعي را به صورت رسمي
اعالم تا با تدبير دولت اين دغدغه و نگراني مردم براي
هميشه رفع شود.
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میراث و گردشگری

ثبتسياهچادروشيرسنگي
در فهرست آثار ملي

معاون ميراث فرهنگي اداره كل ميراث فرهنگي ،صنايع
دستي و گردشگري چهارمحال و بختياري گفت :سياه چادر
(بهون) از چهارمحال وبختياري در فهرست آثار ملي كشور
به ثبت رسيد .به گزارش ايسنا ،مصطفي هاديپور از تكميل
پرونده و ثبت متون تهيه سياه چادر (بهون) در فرهنگ
بختياري بهعنوان يك اثر ميراث ناملموس چهارمحال و
بختياري توسط شوراي عالي ثبت سازمان ميراث فرهنگي،
صنايع دستي و گردشگري در فهرست آثار ملي كشور
خبر داد .وي افزود :عشاير بختياري به مقتضيات زندگي
كوچنشيني و رمهگرداني خود از نوعي خانه متحرك استفاده
ميكنند كه به گويش بختياري به آن بهون ( )bohunيا
سياه چادربافي ميگويند .هاديپور با بيان اينكه بهون
نوعي دستبافته داري است كه توسط خود عشاير و از موي
بز سياه بافته ميشود و جنبه خود مصرفي دارد ،خاطرنشان
كرد :بهون هم به معناي شكل فيزيكي آن و هم به فضاي
ايجاد شده بهعنوان يك واحد مسكوني بهكار برده ميشود و
يكي از مهمترين نيازهاي عشاير به حساب ميآيد.
معاون ميراث فرهنگي اداره كل ميراث فرهنگي ،صنايع
دستي و گردشگري چهارمحال و بختياري ادامه داد :شير
سنگي (بردشير) از چهارمحال وبختياري نیز در فهرست
آثار ملي كشور به ثبت رسيد .مصطفي هاديپور از تكميل
پرونده و ثبت متون تهيه شير سنگي (برد شير) به عنوان
يك اثر ميراث ناملموس استان چهارمحال وبختياري توسط
شوراي عالي ثبت سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي
وگردشگري خبر داد .وي افزود :يكي از آيينهاي موجود
در فرهنگ بختياري ،قراردادن شير سنگي (بردشير) بر مزار
چهرههاي ماندگار ،سرشناس بزرگ و بهنام ايل بود .بردشير
(شير سنگي) نماد شجاعت ،دالوري ،ميدانداري و صفات
ويژگيهاي برجستهاي چون هنرمندي در شكار ،تير اندازي
و جنگ و سواركاري است .در همين راستا اداره كل ميراث
فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري استان اقدام به تهيه
پرونده ثبتي آن كرده و در تاريخ  6آذرماه  95در جلسه
تخصصي ثبت ميراث ناملموس مورد بررسي قرارگرفت و
به ثبت ملي رسيد.

درخشش برند گردشگري ايران
دراسپانيا

نماينده اطالعرساني گردشگري ايران در اسپانيا گفت:
هياهوي رسانهاي ايجاد شده درباره نام ايران در اسپانيا
باعث شده تا به غرفه ايران در نمايشگاه گردشگري فيتور
توجه ويژه شود .محمد محمديراد كه مسئوليت ايجاد
غرفه ايران در نمايشگاه فيتور اسپانيا را بر عهده دارد به
مهر ،گفت :امسال غرفه ايران در نمايشگاه گردشگري
فيتور اسپانيا بزرگتر از سال گذشته است و برنامههاي
مختلفي در كنار آن برگزار ميشود؛ ازجمله مراسم شب
ايراني كه به گفته رايزن جديد بازرگاني و سفير ايران در
اسپانيا از چند وزير اين كشور براي شركت در اين برنامه
دعوت شده است .بنابراين امسال حضورمان در نمايشگاه
فيتور پررنگتر خواهد بود.
وي ادامه داد :سروصدايي كه بعد از برداشته شدن تحريمها
درباره ايران شد ،هياهويي را درباره نام ايران ايجاد كرده
و حتي در مجلههاي اسپانيايي مدام درباره ايران مطلب
نوشته ميشود .اكنون ايران به يك برند در اسپانيا تبديل
شده و درباره ايران و سفر به ايران حرفهاي زيادي زده
ميشود .بنابراين در نمايشگاه فيتور امسال به غرفه ايران
توجه زيادي ميشود و اين هنر ماست كه بتوانيم در چنين
نمايشگاهي به خوبي حضور پيدا كنيم.
محمديراد با بيان اينكه نمايشگاه فيتور اسپانيا هر ساله
اواخر ژانويه در اسپانيا برگزار ميشود ،گفت :متاسفانه
بودجه كانون اتومبيلراني و جهانگردي كه متولي
برگزاري غرفه ايران در اين نمايشگاه است؛ هميشه محدود
بوده است ولي با اين وجود بايد بتوانيم از هياهوي به وجود
آمده استفاده كرده و براي غرفهسازي هزينه كنيم تا درخور
نام ايران باشد .چون امسال در سالن خاورميانه قرار داريم
و كشورهاي عربي هزينه زيادي براي داشتن غرفه برتر
ميكنند .وي افزود :كشورهاي ديگر براي طراحي غرفه و
جذب افراد به سمت خودشان تالشهاي زيادي ميكنند
مانند رقصهاي محلي و نمايش فيلم و پخش پوستر از
كشورشان .اينها جذابيتهايي است كه از آن استفاده
ميكنند تا شاخصتر باشند؛ ولي ما با كيفيتي كه آنها
اجرا ميكنند ،برنامهاي نداريم .شايد چون گردشگري
در ايران جوان است و بودجهمان محدود .كسي كه در
حوزه صنايع دستي فعال است شايد برايش سخت باشد
كه با هزينه خودش به اين نمايشگاه بيايد پس ما بايد
براي او هزينه كنيم و صنايع دستي كشورمان را به معرض
نمايش بگذاريم .همچنين دفاتر مسافرتي با توجه به اينكه
با هزينه شخصي در نمايشگاه گردشگري فيتور شركت
ميكنند ،عملكرد خوبي داشتهاند.
محمديراد بيان كرد :مخالف اين هستم كه در نمايشگاه،
صنايع دستي بفروشيم .كشورهاي ديگر هم اين كار را
نميكنند چون اين نمايشگاه محل فروش صنايع دستي
نيست .در كشورهاي ديگر هزينه  ۷۰تا  ۷۵درصدي شركت
آژانسها در نمايشگاههاي گردشگري را ميدهند؛ اما در
ايران چنين كاري انجام نميشود .كشوري مانند گرجستان
تبليغات زيادي درباره گردشگري اين كشور انجام داده و با
تبليغ در يك كانال فارسي زبان توانسته است به جايي برسد
كه هر روز يك پرواز به گرجستان داشته باشيم.

