رامسر :عروس شهرهای ایران ،عروس بی جهاز

رامسر شهری است کوچک ،زیبا و متین .کنوانسیون رامسر شهرت جهانی به این شهر داده است .از یکسو
متصل به جنگل و از سوی دیگر متصل به دریا است .کاخ رامسر چون نگینی بر تارک شهر میدرخشد و موزه
عاج (تازه تاسیس) مجموعه ای کم نظیر است  .چشمههای آب معدنی رامسر هر گردشگری را به خود می-
خواند و ییالقی زیبا به نام جواهرده مکمل زیبایی های رامسر است .رامسر هم دارای بافتهای شهری مدرن با
کوچهها و خیابانهای پهن و هم دارای بافت تاریخی با کوچههای تنگ و بازارچه قدیمی و دوست داشتنی
است .تله کابین رامسر در نوع خود جاذبهای هیجانانگیز است و همزمان جاذبه های خرید و تفریح را در خود
حبیب ،خواننده محبوب نسلهای معاصر ایران تن رنجور
جای داده است .رامسر اما مهمان جدیدی دارد " "
خود را به دامن پرمهر رامسر سپرده است و کیست که بر مزار ساده و بیتکلف مرد تنهای شب حاضر شود و
اشکی برای تنهایی خویش نریزد؟ رامسر فرودگاه هم دارد ،چیزی که آن را به عنوان شهری خاص برجسته می
کند .رامسر واقعا عروس شهرهای ایران است .ولی این عروس جهاز ندارد .رامسر به عنوان یک شهر ساحلی
گردشگرپذیر ،نوار ساحلی زیبا و شنی آن باید اصلی ترین جاذبه رامسر باشد و از این منظرباید بتواند با
شهرهای اطراف خود در جذب گردشگر رقابت کند .شهری با این همه محبوبیت فاقد ساحلی مناسب نام خود
است و این ضعف بزرگی است .اگر گردشگران از اقصاء نقاط ایران و جهان رنج سفر تا رامسر را به خود
هموار میکنند ،برای چند روزی آسودن در ساحل دریا و تخلیه استرسهای زندگی شهری است .در واقع
ساحل جاذبه اصلی برای شهری مانند رامسر تلقی میشود که توان جذب گردشگران از نقاط مختلف را دارد و
سایر جاذبهها مانند تلهکابین ،چشمههای آب معدنی و مناطق ییالقی و جنگلی باعث افزایش مدت اقامت
گردشگران میشوند .اما این ضعف باید برطرف شود .ساماندهی و زیبا سازی سواحل رامسر کار دشوار و پر
هزینه ای است ولی غیر ممکن نیست .در بودجه عمومی کشور اعتبار ویژه ای برای ساماندهی سواحل دریای
خزر پیش بینی شده است و الزم است دراین خصوص جدیت بیشتری توسط سازمان میراث فرهنگی ،صنایع

دستی و گردشگری اتخاذ شود .با این حال ساماندهی سواحل دریای خزر و به ویژه سواحل رامسر امری
نیست که از یک سازمان به تنهایی توقع داشت .بهره گیری از نظام های مشارکتی به ویژه مشارکت های
عمومی -خصوصی از بهترین راهکارهای تحقق این هدف است .باید توان فنی و مالی مردم ،شهرداری رامسر و
سازمان های استانی و ملی با یکدیگر ترکیب و به سمت تحقق هدف پیش روند.
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