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ورود همزمان دو سامانه بارشی به کشور
کاهش ۸ تا ۱۰ درجه ای دما

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی کشور ضمن 
اشاره به ورود دو سامانه بارشی به کشور طی روز دوشنبه )۲ اردیبهشت( 
گفت: طی روزهای آینده دمای هوا در شمال شرق کاهش تا ۱۰ درجه و در 

شمال غرب تا ۸ درجه کاهش می یابد.
احد وظیفه در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: با توجه به تحلیل آخرین 
نقشه های پیش یابی هواشناسی امروز شنبه )۳۱ فروردین( در نوار شمالی، 
شمال غرب و غرب کشور بارش باران، گاهی رگبار و رعد و برق و وزش 
باد شدید و در دامنه های جنوبی البرز و دامنه های زاگرس مرکزی بارش 

پراکنده، گاهی رعد و برق و وزش باد شدید موقتی پیش بینی می شود.
وی با بیان اینکه بارش طی امروز در نواحی کوهستانی و مرتفع شمال 
غرب به شکل باران و برف است، تصریح کرد: طی فردا )۱ اردیبهشت( 
شدت فعالیت سامانه بارشی کاهش می یابد و برای مناطق ذکر شده و 

بخش هایی از جنوب کشور ابرناکی و بارش پراکنده انتظار می رود.
مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی افزود: همچنین 
طی فردا در نیمه شرقی کشور وزش باد شدید و در نواحی شمال شرق 

کاهش دمای ۸ تا ۱۰ درجه پیش بینی می شود.
وظیفه با اشاره به اینکه در اواخر وقت فردا و از اوایل وقت دوشنبه 
)دو اردیبهشت( دو سامانه بارشی جدید یکی از شمال غرب و دیگری از 
جنوب وارد کشور می شود گفت: از اینرو طی روز دوشنبه برای نواحی 
شمال غرب و غرب کشور، سواحل دریای خزر، دامنه های جنوبی البرز، 
دامنه های زاگرس و به تدریج برای نواحی مرکزی، جنوب، شمال شرق، 
شرق و جنوب شرق کشور بارش باران گاهی رگبار و رعد و برق و وزش باد 

شدید پیش بینی می شود.
به گفته ی وظیفه در این روز بیشینه شدت بارش در نواحی شمال غرب 
و غرب دریای خزر است، همچنین در شمال غرب کشور کاهش دمای ۶ 

تا ۸ درجه انتظار می رود.
وی با بیان اینکه طی روز سه شنبه )۳ اردیبهشت( از شدت فعالیت 
سامانه بارشی در شمال غرب کشور کاسته می شود و عمده فعالیت آن 
در سواحل دریای خزر، شمال شرق و شرق کشور خواهد بود، اظهار کرد: 
در اواخر وقت روز چهارشنبه )۴ اردیبهشت( این سامانه از شمال شرق 
از کشور خارج می شود همچنین امروز )۳۱ فروردین( و روز دوشنبه )۱ 
اردیبهشت( دریای خزر مواج و طوفانی است و از اواخر فردا و پس فردا )۱ 

و ۲ اردیبهشت( خلیج فارس مواج است.
وظیفه در پایان درباره ی وضعیت جوی تهران طی دو روز آینده تصریح 
کرد: آسمان تهران فردا )۱ اردیبهشت( کمی ابری، در اواخر وقت افزایش 
ابر و در بعضی از ساعات وزش باد با حداقل دمای ۷ و حداکثردمای ۱۹ 
درجه سانتیگراد و روز دوشنبه )۲ اردیبهشت( نیمه ابری تا ابری، در برخی 
ساعات رگبار باران، گاهی رعد و برق و وزش باد شدید با حداقل دمای ۸ و 

حداکثر دمای ۱۷ درجه سانتیگراد پیش بینی می شود. 

کمین پلیس مبارزه با مواد مخدر در کویر

رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر ناجا، کنترل کویر و مناطق منتهی به 
مرزهای شرقی کشور را از اولویت های پلیس مبارزه با موادمخدر ناجا در 

سال ۹۸ برشمرد.
به گزارش ایسنا، سردار محمدمسعود زاهدیان در نشست تخصصی 
استان های حوزه کویر در امر مبارزه با موادمخدر ضمن تقدیر از تالش 
کارکنان پلیس برای حفظ و ارتقاء امنیت مردم و مسافران در طول سال 
به ویژه ایام نوروز ۹۸ ، اظهار کرد: باید با برنامه ریزی مناسب و در نظر 

گرفتن شرایط موجود با قاچاقچیان مبارزه کرد.
رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر ناجا، بر اشرافیت و نیز توسعه شبکه 
اطالعاتی در امر مبارزه با قاچاقچیان موادمخدر، گفت: باید تردد اشرار 

را در کویر به خوبی رصد و در زمان و مکان مناسب با آنها برخورد کرد.
وی، یکی از مهمترین اولویت های ماموریتی ناجا را مبارزه با موادمخدر 
و سوداگران مرگ بیان و خاطرنشان کرد: کنترل کویر و مناطق منتهی به 
مرزهای شرقی کشور از اولویت های پلیس مبارزه با موادمخدر ناجا به 

شمار می آید.
رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر ناجا در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم 
با هماهنگی، برنامه ریزی و تعامل هرچه بیشتر استان های کویری در 
سال جاری در حوزه مبارزه با موادمخدر به توفیقات بیشتری دست یابیم.

سردار "محمدرضا میرحیدری" فرمانده انتظامی استان یزد در ادامه این 
نشست، ضمن گرامی داشت یاد و خاطره شهدا به ویژه شهدای عرصه 
مبارزه با موادمخدر، گفت: دشمنان نظام یکی از مسیرهایی را که برای 
گمراهی و کاهش توان جوانان جمهوری اسالمی ایران پیش بینی کرده اند، 

پدیده شوم موادمخدر است.
وی تصریح کرد: عمده قاچاق و ترانزیت موادمخدر از استان های کویری 
عبور کرده و در داخل کشور توزیع می شود که کارکنان پلیس، مجاهدانه 

در بحث مبارزه با موادمخدر تالش کرده اند.
فرمانده انتظامی استان یزد با اشاره به سختی های ماموریت های پیش 
روی کارکنان پلیس مبارزه با موادمخدر، گفت: باید با برنامه ریزی های 
الزم و در اختیار داشتن ابزار و امکانات مناسب بتوانیم ماموریت های پیش 
رو را بهتر از پیش انجام داده و رسالت خود را در دفاع از حقوق مردم و 

نظام انجام دهیم.
گفتنی است در این جلسه جانشینان فرماندهان انتظامی استان های 
اصفهان، سمنان، کرمان و خراسان جنوبی نیز نقطه نظرات خود را در این 

حوزه مطرح کردند.

اخبار

دوشنبه / 2 اردیبهشت 1398 / شماره 394

قرار بود ماه رمضان امسال فاز آزمایشی حیات شبانه 
پایتخت آغاز شود اما هنوز مشخص نیست این مصوبه 

شورای شهر تهران اجرایی می شود یا خیر؟
معدود  جز  ایران  پایتخت  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
به  فقط  آن  در  فعالیت  که  است  جهان  کالن شهرهای 
ساعات اداری - طول روز- محدود است در حالی که ساکنان 
عمده شهرهای بزرگ دنیا حتی کشورهای اسالمی، بخشی 
از فعالیت هایشان در حوزه خرید، ورزش و گردشگری را 
در زمان شب انجام می دهند به طوری که حجم ترددهای 

شبانه درون شهری در آنها دست کمی از روز ندارد.
اما در تهران شب مردگی به خصوص در دو منطقه مرکزی 
شهر که ناشی از تمرکز ساختمان های اداری و کمبود سرانه 
خدماتی است، کاهش فعالیت های شبانه را سبب شده 
است. برای رفع این مسئله، مدیریت شهری تهران مدت ها 
است تالش می کند شب های پایتخت را همانند روزهایش 

زنده کند.
زندگی شبانه در کشورهای اسالمی

وجود زندگی شبانه پویا و سرزنده در مراکز شهری یکی از 
ویژگی های بارز شهرهای موفق دنیاست، بسیاری از فضاها 
در تهران از جمله در مراکز درون شهری و به خصوص در 
به  را دربردارند که محدود  مناطق ۶ و ۱۲، عملکردهایی 
ساعات اداری در شهرهاست و پس از پایان این ساعات 
این نواحی از شهر به ناامن ترین نواحی شهر تبدیل دچار 

سکوت و بی تحرکی می شوند.
در شهرهای مختلف دنیای اقدامات بسیاری در زمینه 
است.  شده  انجام  آنها  شبانه  زیست  و  منظر  احیای 
شهرها برای موزه گردی، رفتن به سینما و تئاتر در اوقات 
دارند.  تاکید  توریست ها  و همچنین  شبانه مردم محلی 
گسترش عرصه حیات شبانه و فعالیت های غالب آن مزایا 
و عایدی های اقتصادی فراوانی را برای شهرهای مختلف به 

وجود آورده است.
در  و  نیست  غربی  کشورهای  مختص  وضعیت  این 
این  نیز  اسالمی  کشورهای  جمله  از  همسایه  کشورهای 
دبی  شب های  مثال  عنوان  به  و  می شود  دیده  ویژگی 
همچون روزها دارای ترافیک اتومبیل ها بوده و رستوران های 
ساحلی و فروشگاه ها و مراکز تفریحی مخاطبان فراوانی 
مانند  میانه  خاور  شهرهای  سایر  در  که  وضعیتی  دارد. 

استانبول یا قاهره نیز به خوبی دیده می شود.
از طرف دیگر در شهرهای مذهبی آسیای غربی همچون 
مکه و مشهد و کربال زیست شبانه نه در رستوران ها و قهوه 
خانه ها بلکه در مراکز مذهبی و زیارتی توسط افراد مذهبی 

رخ می دهد.
مصوبه زمستانی شورا برای زندگی شبانه تهرانی ها

اما مشخصه اصلی زیست شبانه در تمام این شهرها 
فعالیت های ذکر شده  از  بودن بسیاری  قانونی و موجه 
در شب های آنها است. به همین دلیل امکانات امنیتی و 
حمایتی فراوانی برای حمایت از بعد شبانه زندگی شهری 
بعد از  انجام شده است؛ اما در کالن شهر تهران عمدتاً 
و  تجاری  مراکز  از  بسیاری  فعالیت های  ساعت ۱۲ شب 
تفریحی تعطیل می شود. زمستان سال گذشته در جریان 
تصویب برنامه ۵ ساله سوم قرار بر این شد که طرح زیست 
شبانه برای مناسبت های مذهبی به طور پایلوت و آزمایشی 

آغاز شود.
شهر  شورای  گذشته  سال  زمستان  مصوبه  با  مطابق 
قرار بود از ابتدای اردیبهشت ماه در پنج خیابان معروف 
شهر تهران، شرایط برای تفریح، گذراندن اوقات فراغت، 
گردشگری و در عین حال خریدهای خرد فراهم شود تا به 
این ترتیب بخشی از ترافیک خیابان هایی از شهر که در 
ساعات روز با تراکم فوق العاده ای نسبت به سایر محالت 
شهر برای خرید و تفریح مواجه هستند به ساعات پایانی 

شب منتقل شود.
این فاز آزمایشی زیست شبانه به مدت سه ماه از ساعت 
۲۴ تا ۳ بامداد پیش بینی شده و سپس شهرداری تهران با 
تهیه طرح جامع آن نسبت به گسترش محدوده های ویژه 

زیست شبانه اقدام کنند.
این فاز آزمایشی زیست شبانه به مدت سه ماه از ساعت 
۲۴ تا ۳ بامداد پیش بینی شده و سپس شهرداری تهران با 
تهیه طرح جامع آن نسبت به گسترش محدوده های ویژه 

زیست شبانه اقدام کنند.
خرده فروشی،  مراکز  آزمایشی،  طرح  این  قالب  در 

خدماتی، فرهنگی و گردشگری در پنج محدوده مشخص 
شهر اجازه ارائه خدمات به شهروندان را دارند. هر چند 
فرماندار تهران اواخر سال گذشته با ارسال نامه ای به شورای 
شهر با مصوبه شورای شهر برای اجرای این طرح به صورت 
آزمایشی مخالفت خود را اعالم کرده بود اما بررسی های 
مقررات،  و  با ضوابط  مطابق  می دهد  نشان  انجام شده 
اعتراض به مصوبه شورای شهر از سوی فرمانداری باید با 
اعالم نظر هیأت تطبیق و نه به صورت شخصی انجام شود. 
پیگیری های شورای شهر تهران نیز حاکی از آن است که 
هیأت تطبیق فرمانداری تهران نظر مخالفی در خصوص 
این رو مصوبه  از  این طرح در شهر تهران ندارد.  اجرای 
شورای شهر خطاب به شهرداری در خصوص تهیه طرح 
زیست شبانه ظرف سه ماه و اجرای فاز آزمایشی آن از 
الزم االجرا  شهرداری  برای  امسال  ماه  اردیبهشت  ابتدای 

خواهد بود.
زهرا نژاد بهرام عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران در 
مورد مصوبه شورای شهر در مورد زیست شبانه در تهران 
با بیان اینکه موضوع زیست شبانه بسیار مهم است چرا 
شهر  مشکالت  حل  راستای  در  فضا  این  از  می توان  که 
گسترش  دستاوردهای  از  یکی  می گوید:  کرد،  استفاده 
زیست شبانه، حل مشکل فضاهای بی دفاع شهری است 
و همچنین توسعه زیست شبانه موجب ارتقای امنیت و 

نشاط اجتماعی می شود.
وی با بیان اینکه تمام تالشمان این بود که در تصویب 
طرح حیات شبانه، به این سه مقوله )امنیت، نشاط و رفع 
فضاهای بی دفاع( توجه ویژه ای داشته باشیم، می گوید: 
همچنین توسعه زیست شبانه موجب فعال شدن اقتصاد 
مذکور،  طرح  پویایی  برای  اساس  همین  بر  و  می شود 
مذاکراتی با ناجا و سایر نهادهای مرتبط انجام دادیم تا این 
مهم توسعه یابد و خوشبختانه رویکرد ناجا هم در این زمینه 

مثبت بوده است.
اینکه  بیان  با  تهران  شهر  شورای  رئیسه  هیأت  عضو 
پیشنهاد ما بر این است که طبق مصوبه شورا، شهرداری 
تهران  در  شبانه  زیست  توسعه  برای  را  محور   ۵ تهران 
به  نسبت  مختلف  نهادهای  با همکاری  و  کنند  انتخاب 
تجهیز و تأمین زیرساخت ها اقدام کند، اضافه می کند: بر 
اساس مصوبه، شهرداری می بایست در یک برنامه کوتاه 
مدت از ابتدای اردیبهشت ماه که مصادف با اعیاد شعبانیه 
است به مدت سه ماه در ۵ محور از ساعت ۲۴ تا ۳ بامداد 

زیست شبانه را اجرایی کند.
وی با بیان اینکه این طرح باید در ابتدا به صورت پایلوت 
شود،  مشخص  آن  قوت  و  نقاط ضعف  تا  شود  اجرایی 
یا  محور   ۵ معرفی  به  نسبت  باید  شهرداری  می گوید: 
خیابانی که امکان اجرای زیست شبانه در آن است، هرچه 

سریع تر اقدام کند تا مقدمات برپایی آن فراهم شود.

مجوز توسعه زیست شبانه با تأیید شورای امنیت ملی
اما یک روز مانده به مهلت اعالم شده هنوز خبری از 
برنامه های عملیاتی شهرداری در این رابطه نیست. محمد 
و شهرسازی شورای  معماری  کمیسیون  رئیس  ساالری، 
شهر تهران هم به مهر می گوید: یکی از رویکردهای اولویت 
دار شهر تهران موضوع نهادینه کردن حیات و زیست شبانه 
در برخی از فضاها و محالت شهر تهران است به همین 
دلیل در فرایند تصویب برنامه پنج ساله سوم شهر تهران 
یکی از سرفصل های مهم و مواد برنامه پنج ساله به موضوع 
حیات شبانه اختصاص پیدا کرد. این برنامه عالوه بر اینکه 
در شورای شهر تهران مصوب شد به تصویب هیأت تطبیق 

فرمانداری تهران نیز رسید.
تحت  را  طرحی  هم  شهرسازی  و  معماری  کمیسیون 
ارائه برنامه های عملیاتی  الزام شهرداری تهران به  عنوان 
زیست شبانه ارائه و در صحن مطرح کرد و همه همکاران 
و کمیسیون های تخصصی هم از این رویکرد حمایت کردند 
و قرار بر این شد از اول اردیبهشت ماه برنامه های عملیاتی 

اجرای زیست شبانه آغاز شود.
ساالری با بیان اینکه پیش بینی شده بود این طرح ابتدا 
به صورت پایلوت در برخی از این معابر و مکان ها اجرایی 
با  بتواند  از عملیاتی شدن مدیریت شهری  شود و پس 
بازخوردهایی که می گیرد فازهای بعدی را آغاز کند می گوید: 
متأسفانه فرماندار تهران در نامه ای مخالفت خود را با این 
طرح اعالم کرد، در پیگیری هایی که از نماینده شورا در 
هیأت تطبیق داشتیم به صراحت اعالم شد که این مصوبه 
در فرصت زمانی دو هفته ای که باید در این هیأت مطرح 
می شده، مورد بررسی قرار نگرفته است و فرماندار تهران 
شخصاً این اعالم مخالفت را کرده که برای تصمیم گیری 
در این موضوع باید نهادهای امنیتی و حاکمیتی فرادست 
از جمله شورای عالی امنیت ملی تصمیم گیری کنند ضمن 
اینکه ما به این رویکرد پاسخگویی اعتراض داریم و مالک 
تصمیم گیری در شورا فرمانداری یا هیأت تطبیق باید قانون 
با مصوبه شورا  بنابراین شخص فرماندار نمی تواند  باشد 
مخالفت کند، واقعاً این اعتراض را به لحاظ محتوایی داریم 
نهادهای  توسط  که  مطالعات  تمامی  می شود  که چطور 
امنیتی در کشور در خصوص حیات شبانه و تبعات مثبت 
آن در ارتقا امنیت شهر و هم کیفیت زندگی و افزایش 

سرزندگی شهر وجود داشته نادیده گرفته شود.
برای  که  کرده  مخالفت  اعالم  شخصاً  تهران  فرماندار 
و  امنیتی  نهادهای  باید  موضوع  این  در  تصمیم گیری 
ملی  امنیت  عالی  شورای  جمله  از  فرادست  حاکمیتی 

تصمیم گیری کنند
و صاحب  کارشناسان  که  استقبالی  با  مجموع  در  اما 
نظران کشور از این رویکرد شورای شهر انجام دادند در حال 
بررسی چرایی مخالفت فرمانداری هستیم و تالش می کنیم 

با توجه به رویکرد مدیریت شهرداری و شورا در شب های 
رمضان این طرح به صورت پایلوت اجرایی شود. ساالری، 
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران 
اضافه می کند: حیات شبانه در زندگی مردم ایران سابقه 
داشته هم در مناسبت های مذهبی و هم در جشن های 
ملی و هم در شب نشینی ها و طی سال های گذشته این 
نقاط  از  برخی  در  و موضعی  پایلوت  به صورت  موضوع 
اجرایی می شده با توجه به نحوه و سبک زندگی مردم تهران 
نیاز است شب ها که ترافیک و ازدحام کمتر است امکان 

گذران اوقات فراغت فراهم شود.
علی اعطا، سخنگوی شورای شهر تهران هم در رابطه 
با اجرای فاز نخست زیست شبانه که قرار بود از ابتدای 
اردیبهشت ماه اجرایی شود هم از پیگیری هایی که در این 
رابطه از معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران انجام 
داده اشاره می کند و به مهر می گوید: این معاونت در حال 
فراهم کردن بسترهای مناسب برای اجرایی شدن این طرح 

است
او می گوید: قرار نیست زیست شبانه تنها در یک نقطه 
شهر متمرکز باشد بلکه ایده کلی این است که مجموعه ای 
از نقاط در شهر تهران که ظرفیت این موضوع را دارند به 

حیات شبانه اختصاص دارند.
وی ادامه می دهد که در تالش هستم در سطح ۲۲ منطقه 
شهر تهران مکان هایی برای حیات شبانه پیش بینی شود که 
در همه مناطق به میزان قابل قبولی بحث حیات شبانه 
تقویت شود. این طرح در حال حاضر در مرحله شناسایی 
و ظرفیت سنجی برای نقاط مناسب است، برای شناسایی 
نقاطی که در نوروز تبدیل به نوروزگاه شده بود هم این 
ظرفیت سنجی انجام شده بود به طور مثال یکی از این نقاط 
مناسب باغ فردوس است یا خیابان برادران مظفر، میدان 
راه آهن یا در منطقه ۱۰ خیابانی که مجاور موزه هفت چنار 
است چنین قابلیتی دارد و شهردار پیشین منطقه ده اعالم 
کرده بود که بر روی این موضوع کار می کند یا در منطقه 

۲۲ حاشیه دریاچه خلیج فارس چنین قابلیتی.
»پیشنهاد  می گوید  تهران  شهر  شورای  سخنگوی 
مطالعه ای در این رابطه را به مرکز مطالعات و برنامه ریزی 
شهر تهران داده ایم که این مطالعات دو منظوره است، ما 
از آنها خواسته ایم نقاطی را در سطح مناطق ۲۲ گانه برای 
توسعه میدانگاه های پیاده شناسایی و معرفی کنند و از این 
جهت می گوئیم دو منظوره که پیش بینی ما این است که 
همان نقاطی که برای توسعه میدان گاه های پیاده استفاده 
برای  را  پتانسیل  بیشترین  که  مناطقی هستند  می شود 
بحث زیست شبانه دارا هستند، این مطالعات امسال آغاز 
خواهد شد. اعطا با تأکید بر اینکه ظرفیت سنجی مکان های 
مناسب به این دلیل انجام می شود که رفتارهای اجتماعی 
شهروندان به چه ترتیب است می گوید اینگونه نیست که 
ما ابتدا یک نقطه ای را معرفی و مشخص کنیم و بعد بگوییم 
مردم برای حیات شبانه به این نقاط بیایند مسئله ای مانند 
زیست شبانه با دستور و برنامه ریزی فردی موفقیت آمیز 
نیست باید پیگیری کنیم تا نقاط مساعد و مکان هایی که 
مردم بیشتر تمایل دارند در آنجا حضور داشته باشند را 
پیدا کنیم و مدیریت شهری بسترهای الزم را در همان نقاط 

فراهم کند.
به گزارش مهر، مطابق با مصوبه شورای شهر، شهرداری 
پنج وظیفه مهم برای اجرای این طرح بر عهده دارد. کسب 
راسته های  در  فعالیت  به  و مشاغل سیار مجاز  کارها  و 
بر  همچنین  کند.  معرفی  و  شناسایی  را  شده  مشخص 
عملکرد آنها در محورهای مشخص شده نظارت مناسب 
انجام دهد. دیگر تکلیف این مصوبه برای شورای شهر، 
اجرای آزمایشی طرح زیست شبانه به مدت سه ماه در 
پنج محور مشخص شده در شهر است. به این منظور نیز 
شهرداری باید تا شعاع ۵۰۰ متر از محورهای مشخص شده 
شرایط تفریح شبانه را فراهم کند. همین طور هماهنگی الزم 
با کلیه مراکز خرده فروشی، خدماتی و فرهنگی را در این 
خیابان ها انجام دهد. نهایتاً آنکه حضور و استقرار مشاغل 
سیار در این خیابان ها نباید مصداق سد معبر از سوی 

نیروهای شهرداری تلقی شود.
دو هفته مانده به آغاز ماه مبارک رمضان نمانده است، 
هنوز معابری که برای اجرایی آزمایشی زیست شبانه در 
این  اما گفته می شود  نیست  گرفته شده مشخص  نظر 

موضوع در حال پیگیری است.

معاون سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مطرح کرد
کاهش سفرهای خارجی گردشگران ایرانی

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، باال 
رفتن نرخ ارز و شرایط اقتصادی را به عنوان دالیل کاهش سفرهای خارجی 

گردشگران ایرانی اعالم کرد.
به گزارش ایسنا، ولی تیموری در حاشیه پنجمین جشنواره بین المللی غذای 
اکو - جاده ابریشم در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: پارسال شاهد کاهش آمار 
سفرهای خارجی ایرانیان بودیم، به طوری که در سال گذشته تعداد هفت 
میلیون نفر گردشگر از ایران خارج شده اند که این رقم در سال ۹۶ به میزان ۱۰ 
میلیون نفر بود که با توجه به آمار ارائه شده، شاهد کاهش سفرهای خارجی 

گردشگران ایرانی هستیم.
وی، باال رفتن نرخ ارز و شرایط اقتصادی را به عنوان دالیل کاهش سفرهای 
خارجی گردشگران ایرانی اعالم کرد و افزود: خوشبختانه طی سال های اخیر 
اقبال مردم به سفرهای داخلی زیاد شده و گردشگری داخلی و توجه به 
مقاصد گردشگری کمتر شناخته شده به عنوان یکی از مهم ترین رویکردها طی 
سال گذشته توانست حجم بسیار خوبی از گردشگری را به خود اختصاص 

دهد.
ایام نوروز سال جاری در مجموع ۷۷ میلیون  این مسئول ادامه داد: در 
اقامت شب در کشور ثبت شد و به طور کلی در حدود ۲۰ میلیون نفر از 
جمعیت ایران در طول ایام ۱۶ روزه عید سفر کردند که این عدد با توجه به 
شرایط آب و هوایی حاکم بر کشور رشد ۵.۵ درصدی نسبت به مدت مشابه 

سال قبل نشان می دهد.
تیموری با اشاره به آمار گردشگران خارجی که به ایران سفر کرده اند، تصریح 
کرد: در سال گذشته هفت میلیون و ۸۰۰ هزار گردشگر خارجی وارد ایران 
شدند که با توجه به تعداد پنج میلیون و ۱۰۰ هزار نفر گردشگر خارجی در سال 

۹۶، این آمار رشد ۵۲.۵ درصدی را نشان می دهد.
وی با بیان اینکه گردشگران خارجی با توجه به شرایط خاص کشور ایران 
بیشتر از کشورهای منطقه و برخی از کشورهای اروپایی و امریکایی بودند، 
گفت: خوشبختانه ظرفیت های خوبی در زمینه گردشگری در کشور فراهم 
شده ولی با این وجود برای توسعه هر چه بیشتر نیازمند افزایش زیرساخت های 

گردشگری هستیم.
معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با 
اشاره به نقش اقامت گاه های بوم گردی در توسعه گردشگری، یادآور شد: 
میراث فرهنگی،  سازمان  مهم  اولویت های  جمله  از  بوم گردی  اقامتگاه های 

صنایع دستی و گردشگری در شهرهای کوچک و روستاهای هدف است و 
با توجه به اینکه بوم گردی که با سرمایه های پایین تری ایجاد می شود، تأثیر 
بسزایی در جذب گردشگر، توسعه پایدار گردشگری و معرفی فرهنگ عمومی 

دارد.
وی ادامه داد: در حال حاضر با کمبود ظرفیت اقامتی مواجه هستیم و در 
چنین شرایطی حتی ایجاد زیر ساخت هایی نظیر هتل و هتل آپارتمان جوابگو 

نیست.
این مسئول با تاکید بر اینکه توزیع سفر در کشور یکی از سیاست های اصلی 
حوزه گردشگری کشور به شمار می رود، اظهار کرد: بخش های مختلفی از 
کشورمان حجم باالیی از گردشگر را دارد و بخش های دیگر از منافع گردشگری 
و درآمدهای حاصل از آن، بی بهره هستند، در این راستا باید راهکارهایی برای 

گسترش و توزیع مناسب سفر داشت.
در ادامه، تیموری به برگزاری جشنواره غذای اکو در زنجان اشاره کرد و 
گفت: برگزاری این نوع جشنواره ها سهم مهمی در توسعه گردشگری داخلی 
و خارجی دارد و جشنواره اکو در زنجان عالوه بر ویژگی توزیع سفر گردشگر 
داخلی، از نظر گردشگری بین المللی نیز اهمیت ویژه ای دارد، چراکه این مهم 

در چارچوب سازمان منطقه ای اکو برگزار می شود.
گردشگری  و  صنایع دستی  میراث فرهنگی،  سازمان  گردشگری  معاون 
خاطرنشان کرد: جشنواره های غذای اکو بهانه ای برای سفر به استان زنجان 
و آشنایی مردم ایران و کشورهای جهان با فرهنگ و پیشینه تاریخی استان 
زنجان است و حدود ۱۹ کشور عالوه بر ۱۰ کشور عضو سازمان اقتصادی اکو، 
در این جشنواره حضور یافته اند که یک فرصت منطقه ای و بین المللی بسیار 

خوب است.

هنوز اجرای فاز آزمایشی حیات شبانه در تهران مشخص نشده است

اما و اگرهای زیست شبانه در پایتخت

روزنامه صبح ایران


