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بازار تورهای غیرمجاز که مردم را با استفاده از کانال های مجازی تور می زنند

تورهای ناقص الخلقه گردشگری

تزیینی

اسدی
به نظر می رسد «تور» تورهای غیر مجاز گسترده
شده اســت .فرارسیدن فصل تعطیالت و شروع
مسافرت های تابستانی ،شتاب و حرکت بیشتری
بــه افــــرادی داده اســت کــه بــا بــرپــایــی تــورهــای
گردشگری به دنبال کسب سود هستند.
این روزهــا گالیه هایی در نبود نظارت و کنترل
نکردن سفرهایی که در قالب تورهای غیر مجاز
انجام می شود ،شنیده می شود.
فصل داغ سفر نزدیک است و داغ تر از آن فعالیت
تورگردانانی است که بدون داشتن مجوز فعالیت
می کنند.

 I Iخدماتنامناسب

یکی از شهروندان بجنوردی که به گفته خودش
در تــور یــک روزه شرکت کــرده اســت ،از نحوه
برگزاری ،خدمات دهی و برخورد راهنمای آن
ابراز ناراحتی می کند.
وی که تمایلی به ذکــر نــام خــود در ایــن گــزارش
ندارد از تبلیغ گسترده تورهای یک روزه در فضای
مجازی و برخی کانال ها می گوید که همین
تبلیغات موجب شده در یکی ازآنها ثبت نام کند

تا روز خوبی را تجربه کند.به گفته این شهروند،
تبلیغات انجام شــده توسط ایــن تــور با واقعیت
تفاوت زیادی داشت و به کیفیت آن توجهی نشده
و خودروی فراهم شده برای گردشگران فرسوده
بود و خدمات آن چیزی نبود که اعالم شده بود.
وی از رفتارهای نامناسب برخی افــراد در این
تورها هم گالیه می کند و معتقد است که آن چه
به تورهای غیرمجاز پر و بال داده از سویی نبود
نظارت و از سوی دیگر بی اطالعی شهروندان
است زیرا می گوید اطالعی از غیر مجاز بودن تور
نداشته و با خیال راحت در این سفر یک روزه ثبت
نام کرده است.
واقعیت این است که تورهای ی ـکروزه به دلیل
هزینه و زمــان کمتری که دارنــد  ،ایــن روزهــا در
استان بــرای شان خیلی تبلیغ میشود و مردم
بــه آنهــا گــرایــش بیشتری پیدا کــردهانــد ،این
تغییر سلیقه سفر و گرایش مــردم بساط تخلف
برخی افراد را باز و با دادن وعده های سفر خوب
و ارزان یک روزه همانند یک شیرینی خوشمزه
بسیاری را جذب کرده است.
طبیعت معمو ً
ال پاتوق سفرهای یکروزه است که
استاندارد آن ها را مجریان شان تعریف میکنند.

خیلی ها در هنگام اجرای این توره ا به آن چه
آموزش دیدهاند ،مقیدند ،خیلیها هم که مجوز
نــدارنــد ،هــر برنامه ای کــه دل شــان خواست
اجرا می کنند و مسافران را به سفر غیرایمن
می برند و مجریان تورهای مجاز را به پای خود
میسوزانند.

 I Iویترین آژانس های گردشگری

یکی از مجریان تورهای مجاز در یکی از دفاتر
گردشگری استان در خصوص برگزاری تورهای
یک روزه و تورهای غیر مجاز نظری دارد .به گفته
این مجری ،سود تورهای یک روزه کمتر از چند
روزه است و در کل اجرای آن ها برای آژانس ها
صرفه مالی زیــادی نــدارد و فقط ویترین آژانس
هــای گردشگری و ســود آن ها بین  10تا 15
درصد است اما به دلیل گرایش مردم برگزار می
شود.
به گفته او البته نزدیک به یک سال است که
آژانـــس هــای گــردشــگــری نمی توانند همین
ســود را هم روی تورها بکشند زیــرا عــاوه بر
این که رقابت و قیمت ها زیاد شده ،عده ای به
شکل غیر مجاز و بدون داشتن دفتر مشخصی
اقـــدام بــه بــرگــزاری تــورهــای یــک روزه ارزان

قیمت می کنند و به نوعی مشتریان ما را می
قاپند«.محمدزاده» یک فرد مطلع در این باره
است که قصد شرکت در کالس های راهنمای
گردشگری را دارد .او نیز معتقد است :اشخاص
و موسسات غیرمجازی که به برگزاری این تورها
اقــدام میکنند چــون هیچ یک از هزینه ها و
مخارج آژانس های دارای مجوز را ندارند ،هزینه
های حاشیه ای آن ها پایینتر و تمام سود مال
خودشان است و از آن جایی که به استاندارد
اعتقادی ندارند ،با استانداردهای متفاوتی این
تورها را اجرا میکنند.
او می گوید :تورهای یک روزه دفاتر مجاز با  10تا
 15نفر برگزار می شود و تورهای غیرمجاز با 50
نفر و این موجب پایین آمدن قیمت ها و افزایش
سودشان می شــود البته نظارتی بر ایــن تورها
نمی شود و گاهی تصاویری از آن ها در صفحات
شخصی افراد در فضای مجازی دیده می شود که
چندان متناسب با قوانین نیست.
به گفته وی ،افراد سودجو با راه اندازی کانال های
مجازی موقت با عنوان تورهای مجاز کوهنوردی،
گردشگران را جــذب می کنند و پس از  2یا 3
ماه فعالیت به محض پیش آمــدن کوچک ترین

افراد سودجو
با راه اندازی
کانال های
مجازی موقت
با عنوان
تورهای مجاز
کوهنوردی،
گردشگران را
جذب می کنند

مشکلی ،کانال را حذف و با یک نام جدید کانال
دیگری را راه اندازی می کنند البته مشتری های
آن ها بیشتر دانشجویان و جوانانی هستند که
اهدافی غیر از گردش در طبیعت دارند.
وی از مخاطرات و آسیب های اجتماعی این تورها
می گوید که متاسفانه ارزان بــودن این سفرها
عامل اصلی جذب گردشگران است و بعضی از
شهروندان بدون توجه به مجاز بودن یا نبودن آن
ها فقط به دلیل ارزانی در این تورها ثبت نام می
کنند و بعد مشکالت دیگری را باید تحمل کنند.
این تورها بــدون بستن هیچ گونه ق ــراردادی و
بیمه کردن گردشگران چاهی برای مسافران
می کنند و در زمان وقوع حادثه هیچ حمایتی از
آن ها نمی کنند و کسی پاسخگو نیست.
بنا به گفته «مــحــمــدزاده» تورهایی که توسط
مجریان برگزار می شود حتم ًا باید زیر نظر یکی از
آژانس های گردشگری باشد و گردشگران ضمن
بیمه شدن از سوی این آژانــس ها ،قــراردادی
را منعقد می کنند تا سفری امن و آرام داشته
باشند.کارت دار بودن راهنمایان و مجریان از
الزامات اولیه برگزاری تورهای گردشگری است
ولی متاسفانه در تورهای غیرمجاز این الزام اولیه
رعایت نمی شود.

 26 I Iآژانس گردشگری مجاز

رئیس گروه گردشگری اداره کل میراث فرهنگی
و گردشگری خراسان شمالی معتقد اســت :تا
زمانی که گزارشی از این تورها به دست مان
نرسد نمی توانیم اقدامی انجام دهیم زیرا آن
ها در مکان های مشخصی برگزار نمی شوند
بنابراین نظارتی هم نمی توان بر آن ها داشت،
با این حال به محض مطلع شدن از چنین برنامه
هایی به اماکن اطالع داده می شود تا از برگزاری
و فعالیت شان جلوگیری شود.
«سهرابی» از وجود  26آژانس گردشگری مجاز
در استان خبر می دهد و می گوید« :تورلیدرها»
بــایــد دارای کـــارت معتبر بــاشــنــد و دفــاتــر با
گردشگران قرارداد ببندند و برای مسافران بیمه
صادر کنند ،این اصل کار است که توسط تورهای
غیر مجاز رعایت نمی شود.
وی از مــردم درخــواســت می کند در خصوص
اســتــفــاده از تــورهــا هــوشــیــارانــه عمل کنند و
برگزاری تورهای غیر مجاز را به این اداره اطالع
دهند.
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ای ــن روزهــــا تبلیغاتی خ ــاص فضای
مجازی را پر کــرده اســت؛ تبلیغات از
تورها با تصاویری که جوانان را به سمت
خــودشــان جــذب مــی کنند همچون
تورهای گردشگری مختلط که هیچ
گونه نظارتی بر آنان نمیشود.
تبلیغات ایـــن ت ــوره ــای گــردشــگــری
غیرمجاز اغلب در شبکه های اجتماعی
همراه با ارائــه شماره تماسی است که
مبادرت به تدارک و سازمان دهی این
اردوهای غیر مجاز می کنند.
به نظر میرسد عــد ه ای از ایــن طریق
درصدد هستند برای رسیدن به مقاصد
اقتصادی و غیر اقتصادی خود ،فرهنگی
نامتعارف را در میان جوانان گسترش
دهند .البته بیشتر ایــن افــراد اهــداف
اقتصادی دارند و می خواهند از آب گل
آلود ماهی بگیرند اما وظیفه مسئوالن
در قــبــال آن هــا چیست یــا عملکرد
دستگاه های مرتبط چگونه است؟ این
ها سواالتی است که افکار عمومی پاسخ
آن ها را مطالبه می کند.
فضای اجتماعی کنونی با آسیب های
متعددی آمیخته شده است ،به دیگر
سخن آســیــب هــای اجتماعی پشت
دیوارهایی که احتمالش را نمی دهید
در کمین جوانان ما هستند .تورهای
غیر مجاز و بــدون نظارت ،بی خبری
خانواده ها از برگزاری آن ها و شرکت
احتمالی جــوانــان و دانشجویان در
این تورها ممکن است اسباب مسائل
آسیب زای اجتماعی را فراهم کند.
مردم و مسئوالن هوشیار باشند.

