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آتش به جان جنگل های 
ارسباران افتاد

مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان 
شرقی گفت: بخش هایی از جنگل های ارسباران 
در شهرستان خداآفرین طعمه حریق شده است و 

تمام تالش ها برای اطفای حریق ادامه دارد.
محمدباقر هنربــر در گفت و  گو با فارس افزود: 
این آتش سوزی در مناطقی از روستاهای خانقاه، 
مردانقم و کلوانق در بخش منجوان شهرســتان 

خداآفرین اتفاق افتاده است. 
به گفته مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری 
آذربایجان شــرقی، حجم آتش سوزی گسترده 
است و احتمال خطای انسانی وجود دارد. هنربر با 
اعالم اینکه وزش باد اطفای حریق را با مشکل روبرو 
کرده، گفت: نیروهای سپاه و ارتش و مرزبانی هم 
پای کار آمده اند و تمام امکانات برای اطفای حریق 
بسیج شده اند. به گفته وی، هلیکوپتر مخصوص 

اطفای حریق نیز به منطقه اعزام شده است. 
جنگل های ارسباران با 164 هزار هکتار وسعت 
در شمالی ترین نقطه استان های آذربایجان شرقی 
و اردبیل یکی از ارزشمندترین جنگل های جهان 
بشمار می آید. بر این اساس، جنگل های ارسباران، 
صرف نظر از جاذبه های شــکارگاهی، اقتصادی، 
اجتماعــی  و فرهنگی به دلیل وجــود گونه های 
گیاهی و جانوری کمیاب، چشــم اندازهای بکر و 
وسیع، گنجینه منحصر به فردی از منابع محیط 
زیستی را در جغرافیای شمال غربی کشور ایجاد 

کرده است.
    

مردم موارد آزار حیوانات را به 
پلیس گزارش دهند

معاون اجتماعــی پلیس پایتخــت از مردم 
خواست هر گونه حیوان آزاری در فضای حقیقی و 

مجازی را به پلیس 110 گزارش کنند.
به گزارش ایلنا، سرهنگ مراد مرادی در نشست 
مشترک حامیان حقوق حیوانات با حضور برخی 
مدیران شــهری، فعاالن و انجمن های حمایت از 
حقوق حیوانات و اعضای شورای شــهر تهران با 
ابراز تاســف از برخورد انجام شده با چندین سگ 
در مرکز نگهداری از ایــن حیوانات، گفت: ویدیو 
منتشر شده از کشتار سگ ها مربوط به قبل بوده و 
جدید نیست اما از آنچه برای این حیوانات رخ داده، 
صرف نظر از زمان وقوع بسیار متاسفم و امیدوارم 
با همکاری مشترک میان دستگاه ها دیگر شاهد 
وقوع چنین وقایعی نباشیم. مرادی با تاکید بر اینکه 
باید اصل پیشگیری در مورد حیوانات رعایت شده 
و مورد توجه مدیران شهری نیز قرار بگیرد، گفت: 
امیدوارم که در آینده شاهد تکرار حوادثی که در 

مورد کشتار سگ ها رخ داد، نباشیم.
    

دریافت شهریه با ترفندی به نام 
»مدرسه الکترونیکی«

سرپرست اداره کل مدارس و مراکز غیردولتی 
گفت: شهریه مدارس بر اساس یک الگوی خاص 
تعریف شده که در سامانه مشارکت ها نیز قابل رصد 
است. به گزارش ایسنا، ســعید صالح در برنامه ای 
رادیویی در خصوص جذب دانش آموز با ترفندی 
به نام »مدرسه الکترونیکی« گفت: شهریه مدارس 
بر اســاس یک الگوی خاص تعریف شــده که در 
سامانه مشارکت ها نیز قابل رصد است که چندین 
شــاخص دارد اما در هیچ  یک از این شاخص ها، 
مدرسه الکترونیک یا شهریه ای به این منظور در 
نظر نگرفته است. وی ادامه داد: مدارس غیردولتی 
برای پوشــش هزینه ها شــهریه دریافت کرده و 
روش های متفاوت آموزشــی را در نظر می گیرد 
اما اینکه مدارس با برچســب آموزش الکترونیک 
اقدام به دریافت شهریه های باالتر کنند، در الگوی 
آموزش و پرورش تعریف نشده است. صالح ادامه 
داد: اگر اولیا با تبلیغاتی غیرهمســان با آنچه ارائه 
می شود روبرو شــدند، می توانند با شماره 4۳1۷ 
شکایت خود را اعالم کنند و ما نیز قول می دهیم 

تخلفات شهریه ای را پیگیری کنیم.

از گوشه و کنار

آسومحمدی

در روزهــای اخیــر شــماری 
از کاربــران عراقی در شــبکه های 
اجتماعی، با انتشار تصاویری از یک 
زن که چشــمش کبود شده و یک 
افسر نیروی انتظامی، مدعی شدند 
که این مأمور اقدام به کتک زدن این 

زن در فرودگاه مشهد کرده است. 
در پی انتشار گزارش هایی درباره 
کتک خــوردن یــک زن عراقی به 
دست یک مأمور نیروی انتظامی در 
فرودگاه مشهد؛ وزارت خارجه عراق 
اعالم کرد این موضــوع را با جدیت 

تمام پیگیری می کند. 
احمد الصحاف، سخنگوی وزارت 
خارجه عــراق، روز پنج شــنبه در 
بیانیه ای اعالم کرد که این وزارتخانه 
موضوع کتک خوردن این شهروند 
عراقی را با جدیت تمام دنبال خواهد 
کرد. بــه گفته الصحــاف، »عراق با 
مســافرانی کــه وارد این کشــور 
می شوند با احترام و انسانیت برخورد 
می کنــد و از تمامی مــردم جهان 
می خواهد که با شــهروندان عراقی 
نیز در کشــور خود رفتاری مشابه 
داشته باشند.« زمان و جزئیات این 
موضوع اعالم نشــده امــا ویدئویی 
در شــبکه های اجتماعی منتشــر 
شــده اســت که این زن چگونگی 
کتک خوردنــش را در آن توضیح 
می دهد. مســئوالن ایرانــی هنوز 
واکنشــی به موضع گیــری وزارت 
خارجه عراق و همچنین گزارش های 
منتشر شده نشان نداده اند و درمورد 
جزئیات ایــن حادثــه در فرودگاه 
مشــهد هنوز اطالعــات دقیقی در 
دست نیست؛ اما آنطور که الصحاف 
می گوید همیشه هم رفتار عراقی ها 
با مســافران و ازجمله ایرانیانی که 
وارد این کشــور می شوند، با احترام 
و انسانیت نیست و در سالیان اخیر 
زائران عتبات عالیــات در فرودگاه 
نجــف بارهــا از ســوی مامــوران 
فرودگاه مــورد بی حرمتی و توهین 
قرار گرفته اند؛ آنچه مســلم اســت 
اینکــه برخــورد خشــونت آمیز و 
قهری با گردشــگران از سوی مردم 
و مســئوالن هر کشوری که صورت 
بگیرد، توجیه ناپذیر اســت و باید با 

آن مقابله کرد. 
صرف نظــر از صحــت و ســقم 

ماجرای ضرب و شــتم زائر عراقی، 
موضــوع »گردشگر ســتیزی«! در 
کشــور ما مسبوق به ســابقه است 
و درخصوص برخورد نامناســب و 
خشونت بار با گردشگران می توان به 

موارد متعددی اشاره کرد.
ماجرای کتک خوردن 

توریست آلمانی چه بود؟
درســت یک ماه پیــش بود که 
عکــس صــورت پوکیــده  فیلیپ 
آلمانــی تبدیل بــه جنجال خبری 
شــد. اما ماجرا چه بود؟ چند جوان 
در نشتارود به فیلیپ مارک گراف، 
دوچرخه سوار آلمانی حمله کردند، 
دوچرخــه او را دزدیدند و خودش 
را مورد ضرب وشــتم قرار دادند؛ به 

نحوی که دندان هایش شکســت، 
زیر چشمانش کبود شد و صورتش 

پوکید.
در ماجرای فیلیپ هم بالفاصله 
پــس از اینکه فرمانــداری تنکابن 
و نیــروی انتظامــی در جریــان 
ماجرا قــرار می گیرنــد، در مدت 
زمان کوتاهی هفــت متهم پرونده 
دستگیر و به زندان منتقل می شوند 
و اموال مسروقه نیز کشف و تحویل 
مالباخته شده است. دوچرخه سوار 
با مســاعدت مســئوالن اســتانی 
 VIP برای درمان بهتر بــه بخش
بیمارســتان خاتم االنبیــا تهران 
منتقل شــد تا برای درمــان بهتر 
و جراحــی شکســتگی فک تحت 
مداوا قرار گیــرد و در طول مداوای 
فیلیــپ در بیمارســتان، عده ای از 
مدیران دولتی، درجه داران نظامی 
و مســئوالن سیاســی مازندران از 
توریســت آلمانی عیــادت کرده و 
ضمن عذرخواهی و تقدیم هدایایی، 

از او دلجویی کردند.
این اتفاق موجــی از نارضایتی 

افکار عمومــی را برانگیخت و در پی 
آن ولی تیموری، معاون گردشگری 
ســازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشــگری کشور گفت: 
بالفاصله از موضوع باخبر شــدیم 
و توانســتیم روز بعد افراد خاطی را 
دستگیر کنیم و دوچرخه فیلیپ را 

پس دهیم. 
تیموری در ادامه درباره شــیوه 
برخورد با این افراد خاطی گفت: این 
افراد هم اکنون بازداشــت هستند. 
او در ادامه افــزود: مدیرکل میراث 
فرهنگی استان مازندران و استاندار 
از او دلجویی کرده اند. این اقدامالت 
مــورد تأییــد هیچ کس نیســت، 
ولی ممکن اســت در تمام مقاصد 

گردشگری و نه فقط در ایران اتفاق 
بیافتد.

قانونی برای برخورد با خاطیان 
وجود ندارد

معاون گردشگری کشور در ادامه 
در پاسخ به این پرسش که آیا قانونی 
برای برخورد با خاطیــان مرتبط با 
گردشگران خارجی ورودی به کشور 
وجود دارد یــا خیر؛ گفــت: قانون 
به صورت کلی برای رســیدگی به 
این مســائل وجود دارد، ولی به این 
صورت خیر و شــیوه برخورد با این 

جرایم باید تعیین شود.
تجربه فوق العاده ام را در ایران 

فراموش نخواهم کرد
فیلیــپ در آخریــن پســت 
اینســتاگرامی اش دربــاره ایران و 
ایرانی چنین نوشت: حدود 10 روز 
پیش عده ای جوان ســفر خوب من 
در ایران را به شــیوه وحشــیانه ای 
خراب کردند. کنار دریای خزر کمپ 
زده بودم که به مــن حمله کردند. 
صورتم بشدت آســیب دیده و فکم 
هم شکسته است. یک قطعه استیل 
در فک من کار گذاشته اند و دکتر ها 
گفته اند یک ماه طول می کشــد تا 
حالم خوب شود. می خواهم بگویم 
خبــر مهمی کــه وجــود دارد این 
اســت که این حادثه هیچ تغییری 
در ذهنیت من ایجــاد نکرد، اجازه 
نمی دهم این زمان خوبی که با مردم 
فوق العاده ایران سپری شد، به خاطر 
عده ای جوان جانی تحت تأثیر قرار 
بگیرد. به هیچ وجه اجازه نمی دهم 

ذهنیت من را عوض کند. می خواهم 
از همه کســانی که در این مدت با 
کلمات زیبایشــان بــا من صحبت 
کردند و از همــه ایرانی هایی که با 
تمام احساســات از مــن بابت این 
حادثه عذرخواهی کردند، تشــکر 
 کنم. واقعا نمی توانم جواب تک تک 
آن ها را بدهم، چــون تعداد پیام ها 
زیاد است، اما باز هم تاکید می کنم 
تجربــه فوق العــاده ای از فرهنگ 
ایرانی داشتم و هیچ خاطره بدی از 

سفرم به ایران در ذهنم نماند. 
کریستین ما را ببخش!

با این حال این اولین بار نیســت 
که یک توریســت در ایــران کتک 
می خورد. کریستین جوان ۳0 ساله 
ساکن برلین است که تاکنون به 16 
کشور ســفر کرده؛ او نیز تجربه ای 
مشــابه فیلیپ دارد. کریستین در 
اینســتاگرامش درباره سفرش به 
ایران نوشــته: من بیشتر از ۲ ماه در 
ایران بودم و خیلی از شهرها را دیدم؛ 
یک شب با چند جوان مست درگیر 
شــدم و آن ها یکی از انگشت های 
دســت مــن را شکســتند، پلیس 
غیــر از اینکه من را به بیمارســتان 
رســاند و رایگان درمان شدم، برای 
دلجویی ویزای من را یک ماه دیگر 
تمدیــد کردند. کریســتین اضافه 
می کند: همه ایرانی هایی که ماجرا 
را می فهمیدنــد، از من عذرخواهی 
می کردند. حتــی خانم مهربانی که 
من خانــه اش مهمان بــودم، گریه 
می کرد و می گفت: کریســتین ما 

را ببخش! حتــی شــهردار آنجا از 
من عذرخواهی کــرد. این کار برایم 
عجیب بود، چــون اگر برعکس این 
اتفاق در آلمان برای یک توریســت 
ایرانــی می افتاد، مــن هیچوقت از 
طرف جامعه آلمان از او عذرخواهی 

نمی کردم.
طوری با گردشگران رفتار کنیم 

که مطمئن شویم بازمی گردند
در ایــن میــان علــی نــوری، 
جامعه شناس حوزه گردشگری در 
این باره به »توسعه ایرانی« می گوید: 
»زمانی که یک گردشــگر خارجی 
به ایران سفر می کند، ایران را نه در 
بناهای تاریخی بلکه در رفتار مردم 
مشــاهده می کند. نحــوه تعامل و 
معاشرت مردم با گردشگران خارجی 
تعیین کننده دیدگاه آنها نسبت به 
کشور ماســت و همین مسئله نکته 
بســیار مهم و البته سرنوشت سازی 
در صنعت گردشــگری به حساب 
می آیــد. بدرفتاری با توریســت ها 
می تواند یکی از دالیل اصلی کاهش 
ورود گردشگر به هر کشوری  باشد. 

چراکه حالت زنجیــروار دارد و 
امروز به لطف فضــای مجازی این 
مســئله به گوش همه توریست ها 
می رســد. چه اینکــه برخوردهای 
اجتماعــی و فرهنگی مناســب با 
توریســت می تواند چندیــن برابر 
رفتارهــای اقتصادی مهم باشــد. 
فــارغ از مســئله برخوردهــای 
مناســب و انســانی با توریست ها، 
یکی از فکرهای اشــتباه ما در قبال 
خارجی ها بــه ویــژه جهانگردان 
این اســت کــه گمــان می کنیم 
 آنها افراد مناســبی برای تیغ زدن 

هستند. 

نمونه آن همین ماجرای دزدیدن 
دوچرخه فیلپ اســت. مــا متوجه 
نیســتیم که توریست، درست مثل 
یک مشــتری اســت و الزم است 
اصول مشــتری مداری را در قبال 
جهانگردان نیز رعایت کنیم. لبخند 
زدن و احترام گذاشتن به مشتری و 
ارائه خدمات مناســب به او از اصول 
اصلی مشــتری مداری هستند که 
نه تنهــا در قبال خارجی هــا بلکه 
در قبال خریــداران کاال و خدمات 
داخلی نیز باید رعایت شوند و بقای 
صنایع در شــرایط رقابت جهانی به 

آنها بستگی دارد.« 
نوری ادامه می دهد: »در واقع در 
کشــورهای موفق در زمینه صنعت 
توریســم این مشــتری مداری به 
خوبی رعایت می شود. از رفتارهای 
فرهنگــی و اجتماعــی حرفــه ای 

گرفتــه تــا رفتارهــای اقتصادی. 
ترکیه نمونه این کشــورها اســت. 
در این کشور رســتوران ها، هتل ها 
و بخش های خدماتــی دیگر با هم 
رقابت می کنند تا با قیمت مناسب تر 
خدمات بهتری نسبت به رقیبشان 
به جهانگردان ارائه دهند و حداکثر 
رفاه را برای او فراهــم آورند. هدف 
آنها این اســت که توریســت دفعه 
 بعد هم بــه هتل یا رســتوران آنها 

مراجعه کند.«
ایــن جامعه شــناس اضافــه 
می کنــد: »در واقع الزم اســت که 
رویه مشــخصی را در رفتار خود با 
خارجی ها از جمله گردشــگران در 
پیش بگیریم. طبیعتاً این رویه نیاز 
به دادن آموزش هــم به افراد عادی 
و هم به کارکنــان بخش هایی دارد 
که با جهانگردان یــا خارجی ها در 
تماس هســتند و یا به نوعی ممکن 
است با آنها برخورد کنند. حتی این 
آموزش ها را می توان در کتاب های 
درســی نیز گنجاند. این جا اســت 
که می توانیم بگوییم به توریسم به 

چشم یک فرصت نگاه کرده ایم.«
 ما ایرانیان در دنیا 

شهره ایم به مهمان نوازی!
طبق آمار رسمی سازمان میراث 
فرهنگــی و گردشــگری، ایران در 
سال گذشته میزبان هفت میلیون 
و800 هزار گردشــگر خارجی  بوده 
و در میان کشورهای آسیایی، عراق 
بیشترین ورود گردشــگر به ایران 
را به خــود اختصاص داده اســت. 
همچنین در سال گذشته ۳4 درصد 
از گردشگران اروپایی ایران را مقصد 
گردشــگری خود قرار داده اند که از 
این میان گردشــگران آلمانی بیش 
از سایر کشورهای اروپایی به ایران 

سفر کرده اند. 
همان گونــه که اشــاره شــد و 
کارشناســان نیز بر آن تأکید دارند 
در این وانفسای وضعیت اقتصادی 
و بحث تحریم ها باید به گردشگران 
به عنوان یک فرصت نگریست و ورود 
آنها را با توجه بــه ارزآوری و چهره 
مطلوبــی که می تواننــد از ایران به 
جهانیان نشان دهند، مغتنم شمرد؛ 
مضاف بر اینکه مــا ایرانیان در دنیا 
شــهره ایم به مهمان نوازی و نباید 
اجازه دهیم این ویژگی خدشــه دار 

شود.

ماجرای ضرب و شتم زائر عراقی در فرودگاه مشهد دقیقا مشخص نیست؛ اما... 

»گردشگر ستیزی« ما مسبوق به سابقه است!
طبق آمار رسمی سازمان 

میراث فرهنگی و 
گردشگری، ایران در 
سال گذشته میزبان 

هفت میلیون و 800 هزار 
گردشگر خارجی  بود. در 

میان کشورهای آسیایی، 
عراق بیشترین ورود 

گردشگر به ایران را دارد و 
از بین کشورهای اروپایی، 
گردشگران آلمانی بیش از 
سایر کشورهای اروپایی به 

ایران سفر می کنند

جامعه شناس حوزه 
گردشگری در گفت وگو با 

»توسعه ایرانی«: زمانی که 
یک گردشگر خارجی به 
ایران سفر می کند، ایران 

را نه در بناهای تاریخی 
بلکه در رفتار، نحوه 

تعامل و معاشرت مردم 
مشاهده می کند و این 

مسأله نکته بسیار مهم و 
سرنوشت سازی در صنعت 

گردشگری به حساب 
می آید
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