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فرمانده یگان محیط زیست کشور با اشاره به پیگیری های پرونده »سعید مومیوند«، محیط بان محکوم به اعدام استان همدان و نقض این 
حکم، از تبدیل قرار بازداشــت این محیط بان به قرار وثیقه خبر داد. به گزارش »ایسنا«، جمشید محبت خانی با بیان این که تا زمانی که من 
در یگان محیط زیست هستم، اجازه نمی دهم که حقوق محیط بانان تضییع شود، با اشاره به آخرین وضع پرونده سعید مومیوند -محیط بان 
استان همدان- که در  سال ۹۷ محکوم به اعدام شد، گفت: »اتفاق مربوط به این محیط بان در  سال ۹۵ رخ داده بود، اما من در  سال ۹۶ بعد از قرار 
گرفتن در جایگاه فرماندهی یگان محیط زیست این موضوع را بررسی کردم. بعد از بررسی های متعدد و بازدید از صحنه حادثه متوجه شدم که 

صورت جلسه مربوط به این حادثه به درستی و با دقت تنظیم نشده است و بر اثر همین اشتباه، محیط بان هم محکوم به اعدام شده بود.«

 محیط بان مومیوند
 اعدام نمی شود

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟16/30

اتمامصفحهآرایی
17/00
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اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

اگر احساس خواب به شما 
دست داد در مکان امنی مانند 

پارکینگ های جاده ای خودرو را 
متوقف کنید و از توقف در شانه 

بزرگراه خودداری کنید.

لیال مهداد |  یکــی از دروازه های ورود به شــهر محبوب 
بازارگردها، مرز رازی است. به مرز رازی که  می رسید و پروسه 
اداری چک کردن پاسپورت  و... تمام می شود، محوطه بزرگی 
پیش رویتان قرار  می گیرد که شــما را به پیــاده روی دعوت 
می کند؛ محوطه ای که باید چمدان به دست آن را طی کنید 
 تا به َدر فلزی  بزرگی برســید. آن سوی َدر فلزی تا چشم کار 
می کند ون، پارک شده با راننده هایی  چشم انتظار مسافران 
تازه از راه رسیده ایرانی. ون ها از مسیر سرسبزی می گذرند 
تا به اولین  نشانه های شهری که 3400ســال قدمت دارد، 
برسند؛ شهری که گربه های سفید با رنگ چشمان  متفاوت 
به یکی از نمادهای آن بدل شده و یکی از میدان های این شهر 
تندیسی از این نماد را به  نمایش گذاشته است. »وان«، شهر 
محبوب عاشقان خرید اســت و در سال های گذشته تعداد 
زیادی از  ایرانی ها را برای خرید جذب کرده است.؛ شهری با 
مردمی عمدتا ُکرد که به یُمن مسافران  ایرانی شان، شما را با 
جمالت کوتاه فارسی غافلگیر می کنند و باب دوستی را باز. 
نیمی از شهر را  فروشگاه هایی با برندهای مختلف به تسخیر 
خود درآورده اند و  غذاهای خوشــمزه خیابانی و باقلواهای 
 کنار استکان های کمرباریک چای، چاشنی وقت خستگی 
مســافرانند؛ ویژگی هایی که در کنار هم به  شــهر محبوب 
بازارگردهای ایرانی بدل شــده تا جایی که ماه های گذشته 
افزایش چشمگیر گردشگران  ایرانی در این شهر خبرساز شد 
و این ســوال را مطرح کرد که چرا این تعداد گردشگر ایرانی 

راهی  وان می شوند؟   
ایرانی های رکورددار

 »اقتصاد استان وان در شرق ترکیه با افزایش 40درصدي 
سفر گردشــگران ایراني احیا  شده و حضور ایرانیان خنده بر 
چهره صاحبان کسب وکار این شهر نشانده است.« این  خبری 
است که روزنامه »یني شفق« ترکیه سال گذشته درباره رشد 
40درصدی  گردشــگران ایرانی استان وان منتشر کرد و در 

حوزه گردشگری، سروصدای زیادی به  راه انداخت.  
راهنمایان گردشــگری در ایــران، آن زمــان درباره این 
موضوع تحلیل های مختلفی کردنــد  و آن را نتیجه اتفاقات 
مختلفی دانستند. مسعود عبداللهی، رئیس جامعه راهنمایان 
 ایرانگردی و جهانگردی هم حاال  در این باره به »شــهروند« 
می گوید: »نزدیکی و نیاز نداشتن به ویزا از جمله دالیلی اند 
که سبب شده وان مقصد گردشــگران ایرانی شود،  حتی در 
مقایسه با استانبول، استان وان گزینه بهتر و قابل دسترس تری 
برای ایرانیان  است؛ شــهری با امکانات مناسب و ارزان. برای 
سفر به وان می توان از وسیله شخصی،  تورها و حتی اتوبوس 
استفاده کرد. اگرچه قطار تبریز- وان هم گزینه دیگری برای 

سفر  به وان است و همه اینها دست به دست هم داده اند تا ما 
شاهد استقبال باالی ایرانی ها از  این شهر باشیم. این شهر از 
جذابیت های گردشگری قابل مالحظه ای برخوردار نیست  اما 
گردشگری شــهری و خرید آن به خوبی در جذب توریست 

موفق بوده است.«  
  ســال 2016 بود که حمالت تروریســتی، نگرانی های 
سیاســی و امنیتی و کودتــای نظامی  نافرجــام، کاهش 
40درصــدی گردشــگر را به ترکیــه تحمیل کــرد تا به 
گفته اقتصاددانان  یکی از ســتون های اقتصاد این کشــور 
)گردشــگری( مجبور به تحمل زیان 8میلیارد  دالری شود؛ 
زیانی معادل یک درصد تولید ناخالص داخلی ترکیه. اگرچه 
یک ســال بعد   32میلیون و 410هزار گردشگر وارد ترکیه 
شدند که از این تعداد 2میلیون و   502هزارنفر ایرانی بودند 
که با رشد 50درصدی رکوردشکنی کردند. استقبال ایرانی ها 
 از شــهرهای ترکیه به  حدی بود که تحلیلگران با استناد به 
آمارها بخش قابل توجهــی از  دالیل این رکوردزنی و احیای 
گردشگری در ترکیه را متوجه موج بی سابقه سفر ایرانیان  به 
»وان« می دانند، البته ایرانیان به این رکوردزنی ادامه داده اند 
تا جایی که در  تعطیالت اخیر ظرفیت هتل های وان تکمیل 
شد و مسافرخانه های ادارات دولتی و  خوابگاه های دانشجویی 
به دستور استانداری وان به کمک آمدند تا جوابگوی ایرانیانی 
 باشند که عیدفطر از پایانه مرزی کاپی کوی )رازی( وارد این 

شهر شده بودند.  
عبداللهی، رئیس جامعه راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی 
اقتصاد را مســأله ای مهم و  اساســی در حوزه گردشــگری 
می داند و می گوید: »درحوزه گردشــگری اقتصاد مسأله ای 
 اساسی است و اهمیت باالیی دارد. درحال حاضر بسیاری از 
آژانس های مسافری  ورشکست شده اند؛ نوسانات ارزی باعث 
مختل شدن فعالیت آنها شده و مســافران  خارجی کاهش 
چشمگیری داشتند. درچنین شرایطی شهرهایی مانند وان 

می توانند  جایگزین های خوب و به صرفه ای  باشند.«  
پیش از این امین بیلمز، استاندار وان از افزایش گردشگران 
ایرانی در اعیاد گفته و  جودت اوز گوکچه، عضو هیأت مدیره 
انجمن آژانس های مسافرتی و گردشگری استان  وان هم از 
افزایش 10هزار نفری گردشگران ایرانی در تعطیالت سال 
نو میالدی خبر  داده بود. از طرف دیگر آمارهای ترکیه نشان 
می دهد 18هزار گردشــگر ایرانی برای  تعطیالت نوروزی، 
استان هایی مانند استان شــرقی وان، ارزروم، آنتالیا و ریزه 
را انتخاب  کردند؛ »گردشــگران ایرانی استان وان را دوست 
دارند و اغلب آن را برای ســفر انتخاب  می کنند. دلیل اصلی 
این امر، نزدیکی اســتان مذکور و فرصت های مناسب برای 

خرید  است. ورود این گردشگران به استان وان باعث تکمیل 
ظرفیت صددرصدی هتل ها و  مســافرخانه ها شده است.« 
رئیس جامعه راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی، داشــتن 
 جاذبه های گردشگری و آثار تاریخی را به تنهایی عوامل کافی 
برای جذب گردشگر  نمی داند: »تنها زیبایی های طبیعی کافی 
نیست، چون زمانی که از این زیبایی ها به  درستی بهره برده 
نشود، نمی تواند کمکی به رونق گردشگر کند. گردشگر در 
انتخاب  مقصد امنیت، رفاه و امکانات- هتل، بازار و...- سپس 
جاذبه ها و آثار تاریخی را  مدنظر قرار می دهد. در واقع همه اینها 
دست به دست هم می دهند تا زیبایی ها دیده شوند  و بتوان 
از آنها برای جذب گردشگر و توریست بهره برد.« عبداللهی 

معتقد اســت ترکیه  توانســته با راهکارهــا و رویکردهای 
حساب شده ای که داشته، گردشــگران را جذب شهرهایی 
 همچون وان کند و ادامه می دهد: »یکی، دوســالی اســت 
که ایرانیان زیادی راهی این  اســتان شرقی ترکیه می شوند 
اگرچه چهار، پنج سالی است که وان برای گردشگران  ایرانی 
شناخته شده است. ایرانیانی هم در این شهر کار می کنند یا 
سرمایه گذاری  کرده اند، کاری که قبال در گرجستان صورت 
می گرفت. بعد از ناامنی های اســتانبول،  گرجستان مقصد 
ایرانیان شد اما ماجراهای گرجستان سبب شد دوباره ترکیه 
به جایگاه  قبلی خود در میان ایرانیان برگردد و شهرهایی مانند 
وان مورد توجه قرار گرفتند. همه  اینها نشــان می دهد آنها 

بیشتر از ما در حوزه گردشگری کار کرده اند.«  
سیاست های گردشــگری ترکیه را می توان کلید معمای 
ازدحام توریست هایی دانســت که  از جاذبه های ایران چشم 
می پوشــند و راهی اســتان کوچکی مانند وان می شوند تا 
در  رونق آن ســهم بســزایی بازی کنند. وزارت گردشگري 
و فرهنگ ترکیه، ســال گذشته در  گزارشــی از هزینه کرد 
3 میلیارد  دالری گردشــگران ایرانی خبــر داد و اعالم کرد: 
»ایران  جزو 5 کشــور گردشگرفرســت به ترکیه است و در 
جریان ســفر به ترکیه به طور میانگین  هر مسافر ایراني بین 
هزار تا 1500 دالر و هر خانواده ایراني ســه هزار و 500 دالر 
هزینه  مي کنند؛ هزینه کردی که بی شک با نوساناتی که نرخ 

ارز داشته، در سال جاری رقم  باالتری خواهد بود.«  
وان؛ زرنگ تر از  اربیل و گرجستان

 »انگار در تهران راه می رفتید! شهر پر بود از چهره های آشنا. 
در تاکسی، مغازه ها، فروشــگاه ها و حتی هتل  همه فارسی 
صحبت می کردند.« هانیه یکی از گردشگران ایرانی است که 
برای سومین ســال متوالی  تعطیالت عید را در وان گذرانده 
است. »عید فطر، عید اصلی مردم ترکیه است، برای همین 
تخفیف ها  و جشنواره های خوبی برگزار می شود. هربار که به 
وان می آیم، خرید یک سالم را انجام می دهم.« هانیه  طوری 
از وان صحبت می کند که لحظه ای فکر می کنید در نخستین 
فرصت به این شهر سفر کنید.»ما  نمی توانیم برای خرید به 
کشورهای اروپایی سفر کنیم، بنابراین ارزان ترین و کوتاه ترین 
راه همین وان  اســت. هم کیفیت کاالها باالست هم ارزان تر 
از تهران تمام می شــود.« او اهل ارومیه است و ساکن  تهران. 
»بیشــتر اهالی تبریز و ارومیه به وان سفر می کنند. در سال 
چندین بار. البته آنها یک مزیت هم  دارند؛ خیلی از واژه های 
زبان ترکی و آذری مشترک اســت و این درحالی است که 
مسافت کوتاه تری  را هم نسبت به شهرهای دیگر ایران برای 
رسیدن به وان طی می کنند.« وقتی هانیه خبر استقبال  باالی 
ایرانیان از وان را می شــنود، خنده بلندی سر می دهد: »وان 
شهر ایرانی هاست تا جایی که بعضی  از منوها و قیمت ها به 

زبان فارسی است.«  
عرفان فکری، جهانگرد و فعال گردشگری هم در گفت وگو 
با »شــهروند«، اســتقبال گردشــگران ایرانی از  وان را باال 
می داند و در واکاوی دالیل اســتقبال ایرانیان از سفر به وان 
ســه موضوع اصلی را اعالم می  کند: »ترکیه با سیاست های 
گردشگری که در پیش گرفته، توانسته درآمد چشمگیری 
از این صنعت  داشته باشد. مقایسه  کوتاه میان ایران و ترکیه 
نشان از این دارد که ترکیه در تولید محتوا، تبلیغات و  حتی 
در نمایشــگاه های مختلف گردشــگری که در دنیا برگزار 
می شوند، حضور گسترده ای  داشته اســت، برعکس ایران! 
یکی از این نمایشگاه ها، نمایشــگاه گردشگری عربی است 
که در دوبی  برگزار می شود. در چند سال اخیر ایران هیچ گاه 
در این نمایشگاه شــرکت نکرده، درحالی که ترکیه  همیشه 
حضور پررنگی داشــته و غرفه ای که در این نمایشگاه دارد 
به حدی بزرگ است که می توان  گفت در نمایشگاه عربی یک 
سالن در اختیار دارد. این نمونه ساده ای از کوتاهی مسئوالن 
 گردشگری هر منطقه ای از ایران است که در مجموع سبب 

شده حال گردشگری ایران خوب نباشد.« 
فکری،  بیگانگی ایرانیان با جاذبه های گردشگری داخلی را 
حاصل کم کاری دست اندرکاران این حوزه  می داند و می گوید: 
»ما در تولید محتوا و تبلیغات به حدی کم کاری کرده ایم که 
بیشــتر ایرانیان با  جاذبه ها بیگانه اند و این درحالی است که 
هرقدر تبلیغ و سرمایه گذاری روی تولید محتوا صورت  بگیرد، 
بی شک مردم استقبال بیشتری از جاذبه های داخلی خواهند 
داشت.« این جهانگرد، جاذبه های  ایران را کم نمی داند و ادامه 
می دهد:   »ترکیه، ارمنســتان و ... از ساده ترین موضوعات و 
جاذبه های  گردشگری شــان بهترین کلیپ ها و تبلیغات را 

درست می کنند و به واســطه آن در جذب گردشگر  داخلی 
و خارجی موفق اند و این درحالی اســت که در این عرصه ما 
کوتاهی های زیادی داشته ایم. در  شهری همچون وان بستر 
گردشگری خرید مهیاست و گردشــگر به راحتی می تواند 
از فروشــگاه های  متنوعی که وجود دارد خرید باکیفیت و 
ارزان تری داشته باشــد.«  فکری نزدیکی وان به ایران را هم 
دلیل مهمی در اســتقبال ایرانیان از آن می داند و  می گوید: 
»تمام بسترهایی که برای وان و سایر شهرهای ترکیه می توان 
نام برد در گرجستان هم  مهیاســت، اما بعد مسافتی سبب 
شده بیشتر مسافران گرجستان راهی وان شوند و این شهر به 
انتخاب  اول آن بدل شود. قبل از به خطر افتادن امنیت عراق، 
اربیل می رفت تا مقصد گردشــگران ایرانی شود  و در همین 
راستا سازه های مدرن شهری می رفتند تا در شهر جا خوش 
کنند. اما گزینه اربیل حذف  شد و ارمنستان هم که در مقوله 
گردشگری نتوانسته همپای ترکیه پیش برود، بنابراین برنده 
این  بازی ترکیه است که استان هایی همچون وان می توانند 

مقصد نهایی گردشگران ایرانی شوند.«   
 »حساب دفعاتی که به وان سفر کرده ام، از دستم در رفته!« 
آیدین، ساکن تبریز است و  بیشتر اعیاد  را به وان سفر می کند. 
»بیشتر برای جشنواره هایی که برگزار می شود به وان سفر 
می کنم. هم  سرگرم کننده است، هم می توانم با قیمت مناسب 
کاالی برند خریداری کنم.« وقتی از سفرهای  داخلی سخن به 
میان می آید، بعد از کمی مکث می گوید:  »به بعضی از شهرها 
مثل اصفهان، یزد و  شیراز و شمال سفر کرده ام. هزینه سفر 
در ایران خیلی باالســت. کیفیت هتل ها و خدماتی که ارایه 
 می دهند اما پایین است.« او هم مانند بسیاری با جاذبه های 
گردشگری ایران غریبه است. »هیچ  تبلیغاتی در این زمینه 
ندیده ام؛ تنها شهرهایی مثل مشهد، اصفهان و ... برای مردم 

آشنا هستند.«  
وجود تشابه فرهنگي و جغرافیایي ازجمله مهمترین علل 
سفر ایراني ها براي گذراندن تعطیالت در  ترکیه عنوان شده، 
ولي عالوه بر این، تعدد مراکز ارایه خدمات به گردشگران در 
همه شهرها، ارزان  بودن خدمات و سفر در مقایسه با سفرهاي 
داخلي، وجود مراکز خرید در شــهرها، حــالل بودن و تنوع 
 غذایي، احساس راحتي و آرامش بدون حس بیگانگي، از  جمله 
جاذبه هاي گردشگري ترکیه محسوب مي شود که همه ساله 

گردشگران پرشمار ایراني را به  خود جذب کرده است.  

گزارش »شهروند« درباره چرایی هجوم ایرانیان به یک استان شرقی ترکیه، به ویژه در تعطیالتی که گذشت

»واِن« ارزان؛ »واِن« وسوسه انگیز
                    رئیس جامعه راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی: درحال حاضر بسیاری از آژانس های  مسافرتی ورشکست شده اند؛ نوسانات 

ارزی باعث مختل شدن فعالیت آنها شد و مسافرت های خارجی  کاهش چشمگیری داشت

                    فکری، جهانگرد و فعال گردشگری؛ مقایسه  کوتاه میان ایران و ترکیه نشان از این دارد که  ترکیه در تولید محتوا، تبلیغات و 
حتی در نمایشگاه های مختلف گردشگری که در دنیا برگزار  می شوند، حضور گسترده ای داشته است، برعکس ایران! 

قبلازبهخطرافتادنامنیتعراق،اربیل
میرفتتامقصدگردشگرانایرانیشود
ودرهمینراستاسازههایمدرنشهری
میرفتندتادرشهرجاخوشکنند،اما

گزینهاربیلحذفشدوارمنستانهمکه
درمقولهگردشگرینتوانستههمپایترکیه
پیشبرود،بنابراینبرندهاینبازیترکیه

استکهاستانهاییهمچونوانمیتوانند
مقصدنهاییگردشگرانایرانیشوند

  »وان« رفتن چقدر برایمان آب می خورد؟

در وان برای یافتن هتل و اقامتگاه دچار مشکل نمی شوید، 
چون تعداد آنها به گونه ای  اســت که توان پاســخگویی 
گردشــگران را  دارد. در این بخش قیمت هــا تقریبی با 

احتساب نرخ 2360 تومانی قیمت لیر آورده شده  است.  
هتل های 5 ستاره:   حدود 500 - 180 لیر     

هتل های 4 ستاره:   حدود 300-90 لیر  
هتل های 3 ستاره:   حدود 300-85 لیر  

سایر هتل  ها:   حدود 270-100لیر  
نزدیک 60 رســتوران و کافه مختلف در شهر وان وجود 
دارد که می توانید برای صرف  صبحانه، ناهار و شام روی آنها 

حساب کنید.  
رستوران های ارزان قیمت:   حدود 12-7 لیر    
رستوران های مقتصدانه:   حدود 55-20لیر    

فســت فودهای زنجیــره ای ماننــد مــک دونالــد یا 
فست فودهای مشابه:   حدود 15-10 لیر    

خوب است بدانید برای خرید مواردی چون آب معدنی 
و تنقالت، روزانه چیزی حدود   ۵ لیــر را می توانید در نظر 

بگیرید.  
راه های رسیدن به وان

وان ازجمله شهرهای خارج از ایران است که می توان با 
هزینه های کمتر و به صورت  زمینی به آن سفر کرد. از تبریز 
ون هایی هستند که به صورت مستقیم به وان می روند.  از 
هر شهری که به تبریز وارد شــوید پس از آن می توانید از 
طریق ون های وان به این  شهر بروید. اما اگر ساکن تبریزید، 
می توانید از طریق قطار یا اتوبوس به خوی بروید و  پس از 
آن از ون یا تاکســی برای رفتن به وان استفاده کنید. اگر 
مســتقیم از تبریز به وان  بروید هزینه های رفت وآمد شما 
بیشتر می شود. اگر در استان های شرقی، جنوبی  یا  مرکزی 
ایران زندگی می کنید، می توانید از طریق قطار، اتوبوس یا 
هواپیما به ارومیه یا  تبریز بروید. اگر قصد دارید از ارومیه سفر 
کنید، پس از رسیدن به این شهر می توانید از  طریق اتوبوس 
به خوی بروید و سپس به سمت وان حرکت کنید. اما اگر 
به تبریز  رفتید، می توانید از طریــق ون های وان به صورت 
مستقیم به این شهر ســفر کنید. عوارض  خروج از کشور 
برای بار نخست ۲۲۰ هزار تومان، بار دوم ۳۳۰ هزار تومان 
و بار ســوم به  بعد ۴۴۰ هزار تومان است که می توانید آن را 
به صورت اینترنتی  یا در پایانه های مرزی  زمینی پرداخت 
کنید. بهترین راه برای رفتن به شــهر وان، مرز رازی است 
که تنها با وان   ۱۰۰ کیلومتر فاصله دارد. مرزهای زمینی در 
تمامی روزها باز هستند و تعطیلی ندارند.  ساعت کاری مرز 
رازی: در نیمه نخست  سال 00:  9 تا 00:  17 )به وقت ایران( 
و در نیمه  دوم ســال 30:  9تا 30:  16  است. دیگر مرزهای 
مشترک ایران و ترکیه مرز بازرگان و  مرز سرو هستند و در 
صورتی که شما قبل از ســفر به وان قصد داشته باشید به 
شهری  دیگر مثل ترابزون سفر کنید، می توانید از طریق آنها 

به خاک ترکیه وارد شوید.  


