پرونده سال

ایـــران مـــا

عکس :گشت نیوز

کــرده و وضعیــت جایگاههــای ســوخت را
بحرانــی .صفهــای طوالنــی ســوخت و نایاب
بودن بنزین بخصــوص در جایگاههای جنوب
اســتان اگر حل نشــود ،برای مســافران نوروزی
مشــکالت زیادی به وجود خواهد آورد .همین
خانــواده اگر بخواهد با پرواز خــود را به چابهار
برساند باید هزینه سرسام آور بلیت هواپیما را
که در روزهای آخر اســفند مــاه به بیش از 700
هزار تومان هم میرسد ،پرداخت کند.
حــاال فــرض کنیــم خانــواده بــا همــه ایــن
شــرایط بــه چابهار رســیده اســت ،پیــدا کردن
محــل اقامــت از هتل تــا مســافرخانه و منازل
اجارهای در ایام تعطیالت کار دشواری است.
تعــداد هتلهــای اســتانی بــه پهنــاوری
سیســتان و بلوچســتان بــه  20عــدد هــم
نمیرســد و شــهر چابهــار ،مرکــز گردشــگری
اســتان به اندازه انگشــتهای دست هم هتل
اســتاندارد نــدارد .وضعیــت اقامتگاههــای
بندر همیشه بهار چابهار
بومگردی هم چندان مناســب نیســت و هنوز
نتوانســتهاند جایــگاه خــود را در گردشــگری
اســتان پیــدا کننــد .قیمــت منــازل اجــارهای
ســطح شــهر نیــز چنــان سرســامآور اســت که
ســال گذشته صدای بسیاری از کاربران فضای
مجــازی را کــه بــه چابهــار ســفر کــرده بودنــد
درآورده بــود .همــان کاربرانی که بــا تبلیغات
مجــازی بــه سیستانوبلوچســتان ســفر کردند
چنــد درصد از مــردم این اســتان درآمد ایجاد
و کمبــود زیرســاختهای اولیه برخــی از آنان
میکننــد و حضورشــان چه تأثیری بــر ترغیب
را ناراضــی بــه خانــه بازگردانــد .بــا تمــام این
ســرمایهگذاران بــه ورود در بخش گردشــگری
ســختیها طبیعــت بینظیــر و زیباییهــای
اســتان دارد ،آمار دقیقــی وجود ندارد ولی گذر
اقلیــم سیستانوبلوچســتان و همینطــور
در مناطــق گردشــگری اســتان نشــان میدهد
مهربانــی مــردم ،انگیــزه
این آمــار ناچیز اســت .صنعت گردشــگری به
قــوی بســیاری از هموطنــان
مســافرانی نیــاز دارد که عالوه بر کســب تجربه
و حتــی گردشــگران خارجی
و هیجان ،نیازهای دیگری هم داشــته باشــند؛
برای ســفر به جنوب شــرقی
دالیل زیادی
نیازهایــی کــه هم بــرای این اســتان و مردمش
ایــران اســت؛ اما الزم اســت
برای سفر به
درآمد تولید کند و هم قدمی در مســیر توسعه
بــرای رفاه این گردشــگران و
سیستانوبلوچستان
پایــدار باشــد .زیرســاختهای اولیــهای چــون
افزایش درآمد مردم استان،
وجود دارد ،همان
هتــل ،رســتوران ،امکانــات رفاهــی و خدمــات
زیرساخـــــــتهای موجـــــود
جاذبههای طبیعی،
حمــل و نقــل مناســب و در مرحلــه بعــد
بازنگــری و کمبودهــا جبران
فضاهــای خرید و اماکن تفریحی و گردشــگری
تاریخی و اقلیمی که
شــود .وقتــی حداقــل قیمت
بــا امکانــات مطلــوب در سیستانوبلوچســتان روزانه از سوی فعاالن
تور نــوروزی آنتالیــا به مدت
بســیار ضعیف اســت .دالیل زیادی برای ســفر
 6شــب و  7روز نزدیــک
مجازی و گردشگری
بــه سیستانوبلوچســتان وجــود دارد ،همــان
بــه  3میلیــون و 500هــزار
استان تبلیغ و گاهی
تومان اســت ،اما تور نوروزی
جاذبههــای طبیعــی ،تاریخــی و اقلیمــی کــه با مکانهای مشابه در
روزانــه از ســوی فعــاالن مجازی و گردشــگری
چابهــار بــرای  4روز و ســه
خارج کشور مقایسه
اســتان تبلیــغ و گاهی بــا مکانهای مشــابه در
شــب حدود  2میلیون و800
میشود
خــارج کشــور مقایســه میشــود .چابهــار هــم
هــزار تومــان قیمــت دارد،
بهعنــوان تنهــا بنــدر اقیانوســی ایران ســرخط
یعنــی بنــدر زیبــای چابهــار
امیدهای گردشگری استان است.
هنــوز بــرای رقابــت با ســایر
باید
چرا
که
پرسش
اما قبل از پاســخ به این
مقاصــد گردشــگری ایرانیان
برابر
در
باید
کرد،
سفر
به سیستان و بلوچستان
آمادگیهای الزم را ندارد.
سؤال مهمتری مسئول بود؛ چه چیزهایی سفر
بهعنــوان یــک شــهروند اهــل سیســتان
به سیستان و بلوچستان را سخت میکند؟
وبلوچســتان حــق داریــم مــردم را بــه دیــدن
خانــوادهای را در نظــر بگیرید کــه با خودرو
زیباییهــای اســتانمان تشــویق کنیــم ،اما باید
شــخصی قصــد ســفر بــه چابهــار را دارد ،در
از فقــر زیرســاختهای گردشــگری نیز ســخن
بــدو ورود بــه اســتان اولیــن معضلی کــه با آن
بگوییم تا مســئوالن هم رسم میهماننوازی را
مواجــه خواهنــد شــد ســوخت خــودرو اســت.
به جای آورند و فکری به حال صنعت بیجان
نوســانات ارز ،بــازار قاچــاق ســوخت را پررونق
گردشگری در استان بکنند.
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گرچــه سیستانوبلوچســتان خیلــی پیشتــر از
شیوع هشتگهای «سیستان و بلوچستان امن
است» مکانی امن و آرام برای گردشگران بود،
اما مطرح شدن این هشتگها میتواند نشانی
از امیــدواری به بهبــود تغییر نگاهها به اســتان
باشد؛ البته همه چیز هم در هشتگها خالصه
نمیشود.
بگذاریــد بــرای مطــرح کــردن چیزهــای
مهمتــر از هشــتگ ،از ســفرهای ماجراجویانــه
بــه سیستانوبلوچســتان شــروع کنیــم« .هیچ
هایکرها»(ســفر کولــه گــردی) کــه پایشــان بــه
سیستان وبلوچستان باز شــد با استقبال مردم
اســتان مواجه شــدند و حاال خیلی هایشان این
اســتان و از همــه مهمتــر چابهــار را بهعنــوان
مقصــد ســفر انتخــاب میکننــد .دختــران و
پســران کوله به دوش در سیستانوبلوچســتان
بــا مهربانــی و میهماننــوازی مــردم مواجــه
میشــوند .ســفرههای رنگینی کــه در صفحات
مجازی آنان منتشــر میشود ،به نمادی از این
میهماننــوازی تبدیل شــده اســت؛ در دنیایی
کــه یافتــن محل اقامت برای ســفر حــرف اول
را میزنــد ،اینجــا در خانــه مــردم بــه روی این
ماجراجویان همیشه باز است.
در نــگاه اول میتــوان «هیــچ هایکرهــا»
را ســفیران سیستانوبلوچســتان نامیــد،
امــا نهایــت کاری کــه ایــن کولــهگــردان بــرای
تبلیــغ گردشــگری اســتان میکننــد فرســتادن
کولهگــردان جدیــد اســت .امــا کولهگــردی چه
آوردهای برای گردشگری سیستان وبلوچستان
دارد؛ قطعــاً تأثیراتــش مثبت اســت ،اما برای

