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امروز همزمان با فرارسيدن روز جهاني موزه بازديد از موزه سينماي
ايران براي عموم رايگان است .عالقهمندان به بازديد ميتوانند از ساعت ۹
تا  ۱۷به اين مكان تاريخي در خيابان وليعصر (عج) ،باغ فردوس مراجعه
كنند .موزه سينماي ايران از تاالرهاي مختلف موزه سينما مانند تاالر آبي،
تاالر معاصران ،تاالر بينالملل ،نمايشگاه دفاع مقدس ،تماشاخانه ،نمايشگاه
كودك ،نمايشگاه علي حاتمي ،نمايشگاه نامآوران ،نمايشگاه دوبله و صدا و
خانه فرهاد تشكيل شده است.

ريكاردو دارين يكي از برجس��تهترين بازيگران سينماي آرژانتين به جمع
بازيگران جديدترين ساخته اصغر فرهادي پيوست.
به گزارش ايس��نا به نقل از اس��كرين ،ريكاردو دارين بازيگر سرشناس
آرژانتيني به همراه خاوير باردم و پنهلوپه كروز كه پيش از اين حضورشان
قطعي شده بود ،بازيگران فيلم جديد و اسپانياييزبان فرهادي هستند كه
فيلمبرداري آن از اوايل ماه آگوس��ت در مادريد آغاز ميش��ود .اين بازيگر
سرش��ناس آرژانتيني ،بازي در فيلمهاي س��ينمايي چون « ۹ملكه» «پسر
تازه عروس» «ماه در اواالندا»« ،هاله»« ،پيغام»« ،ايكسايكسواي» و «راز
در چشمانشان» را در كارنامه هنرياش دارد .دارين در فيلم جديد فرهادي
نقش همسر «پنهلوپه كروز» را بازي ميكند .اين فيلم درامي خانوادگي و
تريلري روانشناسانه است كه در آن ماجراي دزديدن يك دختر نوجوان به
آشكار شدن رازهاي خانواده ختم ميشود.
همچنين بر خالف اعالم پيشين پدرو آمادوار و آگوستين آلمادوار با كمپاني
«ال دسئو» ديگر تهيهكنندگي فيلم جديد فرهادي را برعهده نخواهند داشت و

رشد 5برابري ورود گردشگران خارجي به اصفهان

ايرنا -معاون گردش��گري اداره كل ميراث فرهنگي ،صنايعدستي و
گردشگري استان اصفهان گفت :ورود گردشگران خارجي به اين استان
در دولت يازدهم نسبت به دولت قبل پنج برابر شده است.
محسن يارمحمديان در حاشيه بازديد از جاذبههاي گردشگري آران
و بيدگل افزود :در س��ال  91حدود  65هزار گردش��گر خارجي از استان
اصفهان بازديد كردند كه در پي آغار فعاليت دولت تدبير و اميد اين رقم به
 325هزار نفر در سال  95رسيد .او با بيان اينكه بيشتر بازديد گردشگران
خارجي از شهر اصفهان و كاشان بوده است ،افزود :تنها در فروردين امسال
 85هزار گردشگر خارجي از استان اصفهان ديدن كردند كه  30درصد
بيشتر از يك سال آخر دولت قبل است .يارمحمديان بيان كرد :گردشگران
خارجي از كشورهاي فرانسه ،آلمان ،ايتاليا و اسپانيا رتبههاي اول ورود
گردشگران خارجي به استان اصفهان را در يك ماه اخير ب ه خود اختصاص
دادهاند .او بيان كرد :حمايتهاي دولت يازدهم از گردشگري ،تقويت روابط
بينالمللي و به ثمر نشستن برجام از علل اصلي افزايش ورود گردشگران
خارجي به كشور به خصوص استان اصفهان است.
يارمحمديان در ادامه بيان كرد :در دولت يازدهم توسعه زيرساختهاي
صنعت گردشگري در استان اصفهان مورد توجه جدي قرار گرفت و 283
طرح گردش��گري در اين اس��تان در حال اجراست .او اضافه كرد :استان
اصفهان با بيش از  22هزار بنا و اثر تاريخي كه يك هزار و  850مورد آن
به ثبت ملي و چهار اثر آن شامل ميدان نقش جهان ،كاخ چهلستون ،باغ
فين كاشان و مسجد جامع به ثبت جهاني رسيده ،كانون توجه گردشگران
خارجي است .وي همچنين گفت :استان اصفهان داراي  90هتل و 65
مهمانپذير است كه از اين تعداد  57هتل و  30مهمانپذير در شهر اصفهان
قرار دارد .شهرستان آران وبيدگل با  125اثر تاريخي ثبت شده ملي پس از
شهرهاي اصفهان و كاشان ،رتبه سوم استان اصفهان را به خود اختصاص
داده اس��ت .مركز شهرستان آران و بيدگل در شماليترين نقطه استان
اصفهان ،در فاصله  6كيلومتري شهرستان كاشان و  215كيلومتري مركز
استان اصفهان قرار دارد.

«سينه ايران» همكار جشنواره فيلم تورنتو شد

ايسنا -جشنواره «س��ينه ايران» به شكل رسمي همكار جشنواره
بينالمللي فيلم تورنتو در كشور كانادا شد.
جشنواره «سينه ايران تورنتو» در كنار جشنوارههاي معتبري همانند
جشنواره بينالمللي فيلم مستند تورنتو (هات داكس) بهعنوان يكي از
ي شد.
جشنوارههاي همكار جشنواره بينالمللي تورنتو معرف 
جش��نواره «سينه ايران» دو سال پيش به همت جمعي از منتقدان
و عالقهمندان سينماي ايران در تورنتو شكل گرفت و آنطور كه گفته
ي ساكن تورنتو
ي و غيرايران 
ي اين مدت با استقبال جامعه ايران 
ميشود ،ط 
روبهرو ش��ده است .حامد بهداد ،فرهاد اصالني ،بهرام رادان ،ساره بيات،
ش��هرام مكري ،گوهر خيرانديش ،امير پروينحسيني و سودابه مراديان
و بسياري ديگر از هنرمندان با نمايش آثار و برگزاري جلسات پرسش و
پاسخ در اين چند سال در اين جشنواره شركت كردهاند .جشنواره سينه
ي تشكيل
ايران با هدف اوليه معرفي بهتر سينماي ايران ب ه جامعه غيرايران 
شد .طبق اعالم برگزاركنندگان؛ «همكاري نزديكتر جشنواره تورنتو و
جشنواره سينهايران اين امكان را ب ه اين جشنواره ميدهد كه به شكلي
موثرتر به معرفي فيلمهاي ايراني در بين مخاطبان غير ايراني بپردازد ،يكي
از اهداف ديگر اين رويداد ،معرفي طيف متنوعي از سينماي ايران در كانادا
بوده و از اين رو اين جشنواره كار خود را به ژانر خاصي از سينماي ايران
محدود نكرده است .امير گنجوي ،مدير اين رويداد سينمايي اعالم كرد
كه جشنواره سينه ايرانتورنتو امسال از ١٧تا  ١٩نوامبر ( 6تا  8آذر) در
تورنتو و در محل اصلي جشنواره تورنتو برگزار خواهد شد و تيم اجرايي
از هماكنون در حال برنامهريزي جشنواره هستند.

در اختيار داريم .اين اثر پرتماشاگرترين فيلم فرهادي تاكنون خواهد بود و من
دنبال جذب حداكثر ميزان تماشاگران هستم.
اصغر فرهادي ،كارگردان برنده دو جايزه اسكار به فرانسه رفته تا بهعنوان مهمان
ويژه در مراسم افتتاحيه هفتادمين جشنواره فيلم كن حضور داشته باشد .وي
همچنين درباره فيلم جديدش كه قرار است براي رونمايي در جشنواره كن سال
آينده آماده شود نيز با خريداران بينالمللي صحبت خواهد كرد.

معاون ميراث فرهنگي كشور:

دولت قبل شهرهاي تاريخي را نابود كرد

فيلم معروف چارلي چاپلين انيميشن ميشود

ايسنا -يك كمپاني فيلمسازي از ساخت يك انيميشن علمي -تخيلي
براساس فيلم «پسر بچه» ساخته چارلي چاپلين خبر داد.
اين انيميشن نخستين محصول پويانمايي كمپاني «»FilmNation
است كه بر اساس برداشتي علمي-تخيلي از فيلم «پسربچه» ساخته چارلي
چاپلين محصول سال  1921است و كاگرداني آن را بهصورت مشترك
كريستين ولكمن و روپرت ويات برعهده خواهند داشت.
سه كمپاني انيميشنسازي از كشورهاي فرانسه ،آمريكا و لوكزامبورگ
براي س��اخت اين انيميشن كه هنوز نامي براي آن انتخاب نشده است،
همكاري خواهند كرد و نگارش فيلمنامه آن نيز برعهده بوريس استارلينگ
خبرنگار و نويسنده آمريكايي با همكاري كريستين ولكمن و روپرت ويات
است .فيلم «پسربچه» به كارگرداني ،نويسندگي ،تهيهكنندگي و بازيگري
چارلي چاپلين روايتگر ماجراي فردي بيكار در يك محله فقيرنشين است
كه به طور اتفاقي پس��ربچه بيسرپرس��تي را مييابد و ناخواسته او را به
زندگي خود راه ميدهد اما رفتهرفته به او دل ميبندد .نقش پسربچه را
در اين فيلم جكي كوگان بازي كرده است.
«پسربچه» يكي از نخستين ساختههاي بلند سينمايي چاپلين است
كه به فروش  2/5ميليون دالري در سينماها دست يافت.
از ديگ��ر مهمترين آثار كارنامه فيلمس��ازي چارلي چاپلين ميتوان
از «ولگرد»« ،ش��غل»« ،بانك»« ،مامور آتشنش��اني»« ،خيابان آرام»،
«زندگي س��گي»« ،دوشفنگ»« ،زائر»« ،زن پاريس��ي»« ،جويندگان
طال»« ،س��يرك»« ،روش��ناييهاي ش��هر»« ،عصر جديد»« ،ديكتاتور
بزرگ»« ،موسيو وردو»« ،اليماليت»« ،سلطاني در نيويورك»« ،كنتسي
از هنگكنگ»« ،خانهبهدوش»« ،پروفسور» و «طبقه مرفه» نام برد.

سينما

امروز ،بازديد رايگان از موزه سينما

بازيگر سرشناس آرژانتيني به جمع بازيگران فيلم
فرهادي پيوست

اين پروژه كه بين  ۱۲تا  ۱۳ميليون دالر هزينه دارد ،حاصل همكاري فرانسه،
ايتاليا و اسپانيا خواهد بود.
الكساندر مالهگي از كمپاني فرانسوي «ممنتو فيلم» ،آلوارو لونگوريا از كمپاني
اسپانيايي «استالوارتس مورنا فيلم» و آندريا اوچيپنتي از كمپاني ايتاليايي «الكي
رد» تهيهكنندگان اين فيلم اسپانيايي زبان خواهند بود.
همچنين كمپاني « »Cinema France۳كه تحت حمايت كانال پالس
وتلويزيون ملي فرانسه است نيز ديگر مشاركتكننده در ساخت فيلم فرهادي
است كه هنوز نامي براي آن انتخاب نشده است.
فرهادي فيلمنامه اين اثر را به زبان فارسي نوشته و پس از آن به زبان اسپانيايي
ترجمه شده است .كارگردان «جدايي نادر از سيمين» براي تجاريترين فيلم
كارنامه كاري خود گروهي از بزرگان سينما را گردهم آورده است كه از ميان آنها
ميتوانبهآلبرتوايگلسياس(آهنگساز)،خوزهلوييسآلكائينه(مديرفيلمبرداري)،
كالرا نوتاري (طراح صحنه) و سونيا گرانده (طراح لباس) اشاره كرد.
الكس��اندر مالهگي تهيهكننده «گذشته» و «فروشنده» درباره فيلم جديد
فرهادي گفت :اين فيلم س��ومين همكاري من و فرهادي پس از «گذشته» و
«فروشنده» است .من همچنان شيفته قدرت و ظرافت كارهاي او هستم .در
فيلم جديد داستاني هيجانانگيز ،لوكيشنهاي فوقالعاده و بازيگراني درجه يك

محمدحسن طالبيان از تمركز بر
روستا و نواحي مرزي به منظور احيا
و حفظ آثار و بافتهاي تاريخي آنها
در س��ال  ۹۶خب��ر داد و با تاكيد بر
مشاركت بيندس��تگاهي پيشروي
برخ��ي پروژهه��ا گف��ت :طرحهاي
تفصيل��ي وزارت مس��كن در دول��ت
قبل ،بس��ياري از ش��هرهاي تاريخي
ايران را نابود كرد.
معاون ميراث فرهنگي كش��ور در
مراسم بزرگداشت روز جهاني موزهها
با يادي از فردوسي و نقش او در زبان
و ادبيات فارسي و همچنين با اشاره به
شعار امسال ايكوم مبني بر «موزهها و
داستانهاي مناقشهآميز» اظهار كرد:
موزهها ميتوانند بيانكننده حقيقت
باشند .ما نيز در ميراث فرهنگي دنبال
بيان و حفظ حقيقت و ايجاد جرياني
خالق در اين مسير هستيم.
او ب��ا بيان اينكه موزهه��ا با ايجاد
فض��اي گفتوگو و رفع س��وءتفاهم،
زمينه آشنايي را فراهم ميكنند ،افزود:
شعار امسال ايكوم حاكي از آن است
ك��ه چگونه پذيرش رواي��ات تاريخي
و بي��ان حقايق ميتوان��د مورد بحث
باشد .موزهها مناسبترين مكان براي
بيان حقيقت هستند .ما نيز بايد تالش
كنيم در سال  ۹۶جريان گفتوگوي
فرهيختگان ،انديشمندان و موزهداران
برقرار شود.
طالبيان در بخش ديگري از سخنانش
ك��ه به ارائ��ه گزارش عملك��رد ميراث
فرهنگي اختصاص داشت ،اظهار كرد:
در دو سه سال گذشته تمركز بر انجام
فعاليتها با مشاركت مردمي بود .سال
 ۹۳حدود  ۳۰۰كار مش��اركتي با مردم
انجام شد .سال  ۹۴شمار اين فعاليتها
به  ۶۰۰پروژه رسيد و در سال  ۹۵از بين
 ۹۰۰تقاضا  ۷۲۴پروژه مشاركتي انجام
شد كه تالش ميشود در سال  ۹۶اين
تعداد چشمگير باشد.

  طرحه�اي تفصيل�ي وزارت
مس�كن در دولت قبل بسياري از
شهرهاي تاريخي را نابود كرد
او ادام��ه داد:ت�لاش ميكني��م از
دستگاههاي ديگر بهره بگيريم ،مثال در
ق��م كارهايي صورت گرفته كه هرچند
بهتر ميتوانست نظارت شود اما به خاطر
مش��اركتها اميدبخش بود .ميدانيم
خراب كردن ،آس��ان و فرهنگس��ازي
دشوار اس��ت ،براي همين هم تعدادي
از شهرداران را براي نخستينبار تقدير
كرديم چون بس��ياري از آنها به سمت
مرمت و احيا رفتهاند .مطمئنم آينده به
نفع ميراث فرهنگي مثبت است.
او گفت :ما در گذش��ته آسيبهاي

گردشگري

زيادي بر اثر دخالت برخي دستگاهها از
جمله وزارت مسكن ديدهايم .طرحهاي
تفصيل��ي اي��ن وزارتخانه بس��ياري از
ش��هرهاي تاريخي اي��ران را نابود كرد،
چون درست و مشورتي نبود و ما درحال
بازگردان��دن آن طرحها هس��تيم .نگاه
تلفيقي و مشاركتي مردم و متخصصان
در آن طرحهاي تفصيلي وجود نداشت
اما در حال حاضر مصوبات خوبي براي
آنها گرفته شده است.
ي ايران با ژاپن ،عراق و
  همكار 
ارمنستان
طالبيانبااشارهبهديپلماسيفرهنگي
كه سبب بستن تفاهمنامههاي متعدد با
برخي از كشورها شده است ،اظهار كرد:

سرمايهگذارانژاپنيهماكنونآمادهانددر
حوزه پژوهشهاي مشترك گردشگري
فرهنگي و ميراث فرهنگي وارد شوند.
بهزودي نيز در ايروان ارمنس��تان براي
فعاليتهاي پژوهش��ي حضور خواهيم
داشت و پروژههاي مشترك منطقهاي
را با ساير كش��ورها آغاز ميكنيم .تيم
كارشناسان ميراث فرهنگي خردادماه به
عراق براي پيگيري تيسفون و وادياسالم
اعزام ميشوند ،تفاهمي نيز با اين كشور
براي مطالعه واس��كن اسناد فارسي در
گنجينههاي عراق صورت گرفته است.
او در ادامه با اشاره به پنج خانه تاريخي
در ي��زد به ميراث فرهنگ��ي ،افزود :اين
خانهها قرار است به موزه منطقهاي تبديل

شوند .در ادامه فعاليتهاي موزهها بانك
اس�لامي هم در حال راهاندازي است .به
گفته طالبيان ،يكهزار پرونده توس��ط
اس��تانها براي ثبت ملي ارائه شده كه
تغيير روشه��اي قديمي در ثبت را كه
صرفا با يك عكس و نوش��ته بود ،در پي
خواهد داشت .او ادامه داد :سازمان ميراث
فرهنگ��ي احياي ثبت حريمها را نيز در
دس��تور ق��رار داده چراكه قبال خوابيده
بود و كسي در آن كاري نميكرد و البته
حوزه سختي به شمار ميآيد .در گذشته
گ ميگرفتند كه
حريمها را يا آنقدر بزر 
درگير ديگران ميشديم يا آنقدر كوچك
بود كه ضربه ميخورديم ،اكنون در حال
ساماندهي آن هستيم.

شهرهايي كه چشم ديدن گردشگران خارجي را ندارند

وقت��ي به اين مناطق زيبا در جهان س��فر ميكنيد،
خيلي توقع استقبال گرم از سوي ساكنان آن را نداشته
باشيد.
ب��ه گ��زارش «اينديپندنت» ،ونيز ايتاليا تنها ش��هر
گردشگري جهان نيست كه ساكنان آن از ورود بيرويه
توريستهاي خارجي به ستوه آمدهاند ،چندين منطقه
زيباي ديگر نيز همچون ونيز به دنبال تعيين سقف براي
ورود گردشگران هستند.

  جزاير تايلندي

تايلند يكي از كشورهايي است كه همواره بيشترين
اس��تقبال را از حضور گردش��گران ميكن��د اما برخي
از مناطق اين كش��ور آس��يايي به س��بب نگرانيهاي
زيستمحيطي از پذيرش توريستها معذورند.
جزاير «»Koh Khai Nu»، «Koh Khai Nai
و « »Koh Khai Nokكه به سبب سواحل مرجاني
بس��يار زيباي خود ش��هرت دارند و پيش از اين روزانه
پذيراي خيل عظيم گردشگران از شهر پوكت بودند ،از
ماه ميبه شدت از ورود گردشگران ممانعت ميكنند.
اداره مناب��ع دريايي و مرجاني تايلند اعالم كرده تا ۸۰
درصد از صخرههاي مرجان در اين مناطق نابود شدهاند
و به همين دليل تصميم به ممنوعيت ورود گردشگران
گرفتهايم.

  بوتان

صنعت گردشگري تنها از سال  ۱۹۷۴در كشور بوتان
ش��روع به فعاليت كرده و از آن زمان نيز تصميمهايي
براي تنظيم بازار گردشگري در جهت حفظ مناظر بكر
و فرهنگ منحصربهفرد اين كش��ور گرفته شده است.
اين كش��ور كه در لبه كوه هيماليا قرار دارد ،سياس��ت
«گردش��گران با ارزش باال و تاثي��رات كم» را در پيش
گرفته و به همين دليل شمار گردشگران خود را محدود
كرده و اغلب گردشگران براي ويزا بايد روزي  ۱۹۰پوند
هزينه كنند.

 يك قن�ات جهاني با  ۲۵۰هزار
گردشگر
معاون ميراث فرهنگي در ادامه گفت:
در چهار سال گذشته پنج اثر ثبت جهاني
شده كه يكي از آنها قنات زنجيرهاي با۱۱
حلقه بود .در بازديدي كه اخيرا از گناباد،
مح��ل يكي از  ۱۱قنات جهاني ش��ده
داشتم ،متوجه شدم شمار گردشگران
اين ش��هر از  ۲۰هزار نفر به  ۲۵۰هزار
نفر افزايش يافته ،در حالي كه آنها فقط
امكان بازديد بخ��ش كوچكي از قنات
را دارند ،اما از ق َِبل اين گردش��گران در
روستاهاي اطراف گناباد ،بومگرديهايي
راه افت��اده و خانههاي تاريخي در حال
مرممت است.
چند وقت پيش هم يك دستگاهي
ك��ه نامش را نميبرم ،به ارتفاعس��ازي
در آن ناحي��ه دس��ت زده بود كه خود
مردم معترض و مانع شدند .او به طرح
احياي  ۵۰۰روس��تا در برنامه شش��م
توس��عه با اولويت  ۷۳روستا اشاره كرد
و افزود :بر اساس تاكيد رييس سازمان
مير اث فرهنگي و گرشگري قرار است
اعتبارات ساير دستگاهها در مسير اين
پروژه هدايت ش��ود و تاكيد امس��ال ما
هم بر روس��تاها و نواحي مرزي اس��ت
ك��ه درحال حاض��ر كار را در اورامانات
كردستان ،برخي روستاهاي كرمانشاه و
نوبلوچستان آغاز كردهايم.
سيستا 
طالبيان،حمايتازانجمنهايميراث
فرهنگي ،احياي  ۷۰پايگاه تعطيل شده،
بهكارگيري فارغالتحصيالن رشتههاي
مرتبط با ميراث فرهنگي و گس��ترش
آم��وزش در موزهها را از جمله اقدامات
صورت گرفته معاونت ميراث فرهنگي
برش��مرد و در ادامه گف��ت :ما بايد در
كرانه خليجفارس حضور جدي داشته
باشيم .درحال حاضر يك پايگاه ميراث
ناملموس در اين منطقه راهاندازي شده
كه توسعه فعاليتهاي آن براي ما اهميت
زيادي دارد.

را پاس��خ دهند به اين چش��مهها ميروند اما اگر روي
بدنتان تَتو داش��ته داشته باشيد ،ماجرا فرق دارد .آمار
سال  ۲۰۱۵آژانس گردشگري ژاپن نشان ميدهد از ورود
بيش از نيمي از بازديدكنندگان به اين چشمههاي آب
گرم طبيعي به دليل داش��تن تَتو ممانعت ميشود يا از
آنها خواسته ميشود روي قسمت خالكوبيشده خود را
بپوشانند .خالكوبي در كشور ژاپن تابو محسوب ميشود و
مردم اين كشور را به ياد تبهكاران ياكوزا مياندازد .در ۱۰
سال اخير و با افزايش شمار گردشگران در ژاپن مساله
خالكوبي به مشكلي فزاينده تبديل شده است.

 سينكتر،ايتاليا

  بارسلون ،اسپانيا

زمان��ي كه آدا كوالئ��و بهعنوان اولين ش��هردار زن
بارسلون انتخاب شد ،وعدههاي خود درباره جلوگيري
از زيان رس��اندن گردش��گري به ش��هر مورد عالقهاش
را فرام��وش نكرد .وي با اش��اره به ش��هر ونيز بهعنوان
درسعب��رت گفت نميخواهيم ش��هر ما يه يك مغازه
سوغاتفروشي ارزان تبديل شود.
كوالئو از زمان قبول مسووليت جلوي همه مجوزهاي
س��اخت هتل و آپارتمانهاي اقامتي را گرفته و سايت
( AirBnbوبسايتي است كه مردم در آن مكانهاي
اقامت��ي را كراي��ه ميدهند) را  ۳۰ه��زار پوند جريمه
كرده اس��ت .وي همچنين خواس��تار اعم��ال ماليات
جديد گردش��گري و محدود كردن ش��مار گردشگران
شده است.

  آمستردام ،هلند

فرانس فن در اورت ،مسوول بازاريابي گردشگري شهر

آمستردام اخيرا اعالم كرده اين شهر كمي توريستزده
ش��ده و گردشگري ش��هرها را به كام مرگ ميفرستد.
هيچك��س ديگر در منطقه تاريخي آمس��تردام زندگي
نميكند و بسياري ديگر از شهرهاي تاريخي كوچكتر در
اروپا نيز در حال نابودي به دست گردشگران هستند.
او همچني��ن عنوان كرده ديگ��ر حتي يك پوند نيز
براي بازاريابي گردش��گري آمس��تردام هزينه نميكند
چراكه ديگر در پي جذب گردشگر نيستند«.گردشگراني
را ميخواهي��م كه به ش��هر عالقهمند باش��ند .ش��اهد
گردشگراني هستيم كه هيچ احترامي براي شخصيتهاي
ش��هر قائل نيس��تند .قايقهاي ارزان براي شهر ايجاد
مشكل كرده است».

 چشمههاي آب گرم ،ژاپن

يكي از داليل مهم س��فر به ژاپن براي بس��ياري از
گردش��گران تجربه چش��مههاي آب گرم و حمامهاي
طبيعي آن است .بيشتر گردشگران بدون اينكه سوالي

اين منطقه ساحلي زيبا كه يكي از ميراث ثبتشده
در فهرست جهاني يونسكو نيز هست از اولين پيشگامان
جلوگيري از هجوم بيرويه گردش��گران اس��ت .پس از
افزايش فشارها به دنبال ورود بيش از حد گردشگران،
مس��ووالن اين منطق��ه در فوري��ه  ۲۰۱۶اعالم كردند
سيستم بليتفروشي را براي ورود به منطقه راهاندازي
خواهند كرد و با رس��يدن ش��مار گردش��گران به 1/5
ميليون نفر ،گردش��گر جديدي پذيرفته نميش��ود .در
تابس��تان س��ال  ۲۰۱۵در مجموع  2/5ميليون نفر از
گردش��گران خارجي از روستاهاي ساحلي و زيباي اين
منطقه ديدن كرده بودند.

  جزيره سانتوريني ،يونان

جزي��ره س��انتوريني كه ب��ا نام «ثرا» نيز ش��ناخته
ميش��ود ،پرازدحامتري��ن بندر در يونان اس��ت كه در
س��ال  ۲۰۱۶اعالم كرد شمار كشتيهاي مسافرتي در
اي��ن بندر بايد كاهش يابد .اين جزيره زيبا كه در ۲۰۰
كيلومتري جنوب شرقي يونان قرار دارد و بيشتر براي
خانههاي سفيد و گنبدهاي آبياش معروف شده ،روزانه
پذيراي  ۱۰هزار گردش��گر اس��ت كه همگي از طريق
كشتيهاي گردش��گري به اين جزيره ميآيند .اكنون
تعداد گردش��گران روزانه اين جزيره به هشت هزار نفر
كاهش پيدا كرده و قرار است اين طرح به صورت كامل
در تابستان امسال برگزار شود.

