
5 گردشگری

گــروه گردشــگری - علی اصغر 
مونسان ضمن مخالفت با سفرهای انبوهی 
که در شرایط حاضر انجام می شود، اجرای 
طرح »ســفر هوشــمند« را که در ماه های 
ابتدایــی ســال از ســوی وزارت میراث 
فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی 
به ســتاد ملی کرونا و وزارت بهداشــت 
پیشنهاد شد، راه کاری ایمن و مناسب برای 
مهار و کنترل ویروس کرونا دانسته و گفته 
بود: »هرآن چه ســتاد ملی مقابله با کرونا 
اعــام کند، مطیع آن هســتیم. با این حال 
به عنوان پیشــنهاد، مدلی را با عنوان بسته 

سفر هوشمند طراحی کردیم که با اجرای 
آن می توان سفرهای ایمنی داشت. به طور 
حتم ســفرهای انبوه و بدون برنامه ریزی 
مورد تائید ما هم نیست؛ چراکه نفعی برای 
صنعت گردشــگری ندارد و صحبت های 
دوستان ما در وزارت بهداشت و ستاد ملی 
مقابله با کرونا در این خصوص درســت 
است. اما سفر در قالب تور و تحت نظارت 
کامل ایــن وزارتخانه و بــا رعایت تمام 
پروتکل های بهداشتی پیشنهادی است که 

می تواند انجام شود.«
اما ایــن اظهارات بــا واکنش ایرج 

حریرچیـ  معاون کل وزارت بهداشتـ  
مواجه شد. او طرح »سفر هوشمند« وزارت 
میراث فرهنگی و گردشگری را زیر سوال 
برد و گفت کــه هرنوع تجمعی باالی ۱۵ 
نفر خاف پروتکل اســت و باید منع شود 
که شامل سفر هم می شود. هر نوع سفری 
احتمال ابتا به ویروس کرونا را باال می برد.

معاون کل وزارت بهداشت رعایت 
پروتــکل در اتوبوس های بین شــهری، 
سرویس های بهداشــتی و هواپیما را زیر 
ســوال بــرد و تصریح کرد: ما چه ســفر 
هوشــمندی می توانیم داشــته باشــیم و 

یــا برنامه ریــزی کنیم؟! اگر یــک نفر در 
هواپیمــا و یا اتوبوس مبتا باشــد، همه 
را مبتــا می کند. باالخــره همه از یک در 
پیاده می شــوند، به یک سرویس بهداشتی 
بین راهی می روند و یا از یک رســتوران و 
صابون استفاده می کنند. مدت زمانی هم در 
هر سفر باید داخل اتوبوس ماند که کمتر از 

چهار ساعت نیست. 
ســوای این مخالفت صریح وزارت 
بهداشــت بــا ســفرهای گروهــی و یا 
هوشــمندانه، مســؤوالنه و یا با هر عنوان 
دیگر، ســتاد ملی مقابله با کرونا نیز از اول 

آذرماه قرار است محدودیت های جدیدی 
را به اجرا بگذارد که در جریان آن، ســفر 

محدودتر خواهد شد. 
محدودیت هــای جدید کرونا بنا بر 
شــاخص های وزارت بهداشت و با توجه 
به بــار بیماری و میزان بســتری بیماران 
تعیین شده است. بر همین اساس، شهرها 
به سه ســطح هشدارِ قرمز، نارنجی و زرد 
دسته بندی شده اند و محدودیت ها متناسب 
با وضعیت هر شهر اعمال خواهد شد. یکی 
از ایــن محدودیت ها در ارتباط با تردد در 
مناطق قرمز و نارنجی است و خودروهای 

بومی این شهرســتان ها نمی توانند از شهر 
خود خارج شوند و برعکس.

علیرضا رییســیـ  معاون بهداشت 
وزیر بهداشــتـ  نیز در نامه ای به معاونت 
حمــل و نقل وزارت راه و شهرســازی، 
رییس ســازمان هواپیمایی کشور، رییس 
ســازمان راهداری، مدیرعامل شــرکت 
راه آهن و معاون گردشگری وزارت میراث 
فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی بر 
لزوم اجتناب از هر گونه جابه جایی مسافر 
بــه صورت هوایی، زمینی و دریایی بدون 
دریافت نتیجه تســت کرونا از ۲۸ آبان ماه 

تاکید کرده است.
وزیر میراث فرهنگی، گردشــگری 
و صنایع دســتی هم این بــار بدون این که 
بــه ســفرهای هوشــمند و مســؤوالنه 
اشاره ای کند، از استان ها خواست موازین 
دستورالعمل جدید ســتاد مقابله با کرونا 
را رعایــت کنند و در بازرســی از اماکن 
گردشگری و اقامتی پیگیری جدی داشته 

باشند.
علی اصغر مونســان با اشاره به این 
محدودیت هــا، گفت: براســاس آخرین 
تصمیمــات صورت گرفته در این ســتاد 
محدویت های جدی اعمال خواهد شــد 
که شهر به شهر متفاوت خواهد بود. ما در 
استان ها باید آمادگی کامل را برای اجرای 
این موازین داشــته باشــیم کــه به زودی 
ایــن ویروس مهار شــود و کســب وکار 

گردشگری در استان ها رونق بگیرد.
او همچنیــن از آمادگــی وزارت 
بهداشــت برای اجاره هتل های یک، دو و 
سه ستاره به عنوان نقاهتگاه بیماران کرونا 
خبر داد. این پیشنهاد اسفندماه سال گذشته 
نخستین بار از سوی وزیر بهداشت مطرح 
شد که طرح دوباره آن در روزهای اخیر با 
اوج گرفتــن آمار مبتایان به این ویروس، 

هتلداران را بر آن داشــت تا شروط خود 
را اعام کنند. اصلی ترین شــرط موافقت 
هتل ها که در دوران رکود به ســر می برند، 
اجاره واحدهای اقامتی از ســوی دولت 
بود. هرچند وزارت بهداشت و ستاد کرونا 
تا کنون واکنشی نشــان نداده اند اما وزیر 
میــراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع 
دستی در جلسه شورای معاونان و مدیران 
این وزارتخانه گفت: این موضوع قبا در 
جلســه هیأت دولت و ستاد ملی مقابله با 
کرونا مطرح شــده بود. وزارت بهداشت 
بــرای اجاره و پرداخــت اجاره بهای این 
اماکن آمادگــی دارد. مدیران کل با اعام 
هرچه ســریع تر این موضوع به هتل ها و 
اقامتگاه ها در استان ها، فهرست هتل های 
درجــه یک، دو و ســه را که بــه این امر 
عاقه مندنــد در اختیار ما قرار دهند که ما 
این اســامی را به  وزارت بهداشت اعام 
کنیم تا دانشگاه های علوم پزشکی هر شهر 

برای انعقاد قرارداد با هتل ها اقدام کنند.
مونسان با این امید که ویروس کرونا 
تا عید کنترل شود، بیان کرد: امیدواریم در 
آن زمان شاهد رونق کسب وکارها در حوزه 
گردشــگری و  روزهای خوب برای این 

صنعت باشیم.

سفرهایی که محدود می شود و 
هتل هایی که به اجاره در می آیند

  وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ضمن اعالم آمادگی وزارت بهداشت برای اجاره هتل ها به عنوان نقاهتگاه بیماران کرونا، از استان ها درخواست کرد با ستاد 
ملی کرونا برای اجرای محدودیت های جدید که شهر به شهر متفاوت خواهد بود و در جریان آن سفر محدودتر خواهد شد، همکاری داشته باشند.

پدیده های شگفت انگیز جهان؛ 

از ابرهای زنده تا توپ های ماردار 
گروه گردشــگری - اگر به دیدن 
مناطق دیدنی که در سراســر جهان هستند 
عاقه دارید و می خواهید با تعدادی از آن ها 
آشنا شــوید، این گزارش را دنبال کنید تا 
تعدادی از این رخداد ها و چیز های عجیب 
مثل گیاهانی که در شب می درخشند را به 

شما معرفی کنیم.
دسته پرندگان سار در انگلیس

طی زمســتان و پاییز در شهرســتان 
سامرست انگلستان، به نظر می رسد ابر های 
طوفانی عجیب و غریبی در آسمان وجود 
دارند؛ اما با کمی دقت می توان متوجه شد 
که این ها دسته ای از پرندگان سار هستند که 
توده ای سیاه را تشکیل داده اند و به صورت 

موزون در آسمان حرکت می کنند.
قارچ های درخشان برزیل

حتماً تاکنون از خاصیت فسفرسانس 
و یا کرم شب تاب شنیده اید؛ اما قارچ های 
فایرفاکس ســطح باالتری در زیست تابی 
را دارنــد و نگاه کردن به آن ها شــما را به 
دنیــای فیلم های علمی تخیلــی می برد. 
دلیل درخشــش این قارچ ها به رنگ سبز 

مشخص نیست. اگر عاقه مندان به دیدن 
این قارچ از جنگل های گرمســیری پارک 
ایالتی توریستی آلتو ریبرا عبور می کنند و 

آن ها را می بینند.
نقاشی زمین در اسپانیا

رنگ سبز تازه، قرمز و نارنجی و کِِرم 
تنها بخشی از رنگ هایی هستند که در پارک 
ملی تیمانفایا در یکی از جزایر اسپانیا دیده 
می شــوند. فوران آتشفشانی در سال های 
۱۷۳۰ و ۱۸۲۴ باعث ایجاد دهانه هایی در 
این منطقه شده که فرصت مناسبی را برای 

پیاده روی ایجاد کرده است.
ابر های پریشان در آمریکا

این ابر ها که شــکلی زیبا و افسانه ای 
دارند ممکن است در هرجایی دیده شوند، 
اما تصویر باال مربــوط به ایاالت آیووا در 
آمریکاست؛ چرا که بیشــتر در این مکان 
اتفاق می افتند. این گونه از ابر ها در ســال 
۱۹۵۱ توســط سازمان جهانی هواشناسی 

شناسایی شدند.
کوه های یخ جنوبگان

این کوه هــای راه راه طــی هزاران 

و بعضــاً میلیون ها ســال در قاره منجمد 
جنوبگان پدید آمده اند. با شــروع شــدن 
تابستان و آب شدن یخ ها این آیس برگ ها 

روی آب شناور می شوند.
تخته های ســنگی موراکی در 

نیوزیلند
اقوام مائــوری در این منطقه معتقد 
هســتند که این صخره هــا محل زندگی 
مار های آبی هستند و شاید هم توپ بولینگ 

یک اقوام غول پیکر بوده اند.
اما هر چه هست این صخره ها که به 
شکل کروی اند بســیار دیدنی هستند. به 
طرز باورنکردنی عرض آن ها به هفت فوت 
می رسد و همچنین اعتقاد بر این است که 

۵۰ میلیون سال قدمت دارند.
ماه کمان در کشور زامبیا

می دانســتید کــه رنگیــن کمان ها 
منحصــراً در روز ایجــاد نمی شــوند؟ 
مشاهدات جدیدی نشان می دهد که ایجاد 
رنگین کمان در شــب که به نام ماه کمان یا 
رنگین کمان ماهی شناخته می شود، اگرچه 
نادر اما امکان پذیر اســت. برای ایجاد این 

رنگین کمان نه تنها باید باران باریده باشد 
ماه نیز باید شکلی کامل داشته باشد.

مهاجرت پروانه های شــهریار 
در مکزیک

این پروانه ها به خاطر سفر طوالنی و 
ساالنه خود از آمریکا تا مکزیک و برگشت 
آن شناخته می شوند. گفته می شود آن ها از 
منطقه برمودا به سمت انگلیس می روند و 
دلیل این سفر آن ها مشخص نیست. بیش 
از یکصدمیلیون از این پروانه زمســتان را 
روی درخت های کوهســتان های ســیرا 
مادره مکزیک در خواب ســپری می کنند. 
این پروانه ها طوری به صورت انبوه سطح 
این درخت ها را می پوشانند که از دور شبیه 

برگ خود درخت به نظر می رسند.
گودال آبی بزرگ در ساحل بلیز

هیچ شانســی ندارید که انتهای این 
گودال عظیم را ببینیــد. این گودال در ۷۰ 
کیلومتری بلیزســیتی قرار دارد. این مکان 
که در فهرســت میراث جهانی یونســکو 
ثبت شــده اســت، ۳۰۰ متر عرض و ۱۰۰ 

متر عمق دارد.

وزیر میراث فرهنگی و گردشگری عنوان کرد:

گروه گردشگری - درحالیکه این 
روزها حــرف و حدیث ها درخصوص 
افزایــش  و  گســترده  تعطیلی هــای 
محدودیت های فراگیر بیشــتر شــده اما 
مســئوالن از ادامه فعالیــت مراکز اقامتی 
و هتل هــا در اســتان های جنوبــی مانند 

هرمزگان خبر می دهند.
حســن روحانی )رییس جمهور( 
در جلســه هیات دولــت ضمن صدور 
دســتورات الزم به دستگاه های اجرایی، 
اظهارداشــت: امروز وظیفه اصلی دولت 
حفظ ســامت مــردم و مهــار ویروس 
کروناســت. به همین منظور و با توجه به 
گســترش بیماری، افزایش ابتا و مرگ 
و میر و فشــار سنگین به بخش بهداشت 
و درمان، دولت ناچار اســت مطابق نظر 
کارشناسان، سیاست ها و محدودیت های 
جدیدی مقرر کند و با تعطیلی فراگیر، مانع 

پیشروی این ویروس مخرب شود.
در ایــن راســتا گمانــه زنی هــا 
درخصــوص تعطیلی های گســترده از 
نخســتین روز آذرماه آغاز شده است و با 
وجود آنکــه هنوز جزییات دقیقی دراین 
خصوص منتشــر نشده و حتا تاکید شده 
که تردد شــهر به شهر با محدودیت و البته 
ممنوعیت همراه خواهــد بود، هنوز بیم 
انجام سفرهای گسترده در کشور می رود. 
با توجه به ســرد شــدن هوا، قطعا این بار 
اســتان های جنوبی و البته جزایری مانند 
کیش و قشم می توانند در لیست مسافران 

قرار گیرند.
رضــا برومنــد )مدیــرکل میراث 
فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی 
هرمزگان( با اشــاره بــه آنکه تنها برخی 
از شــهرهای این اســتان به لحاظ شیوع 

ویروس کرونا قرمز هستند، گفت: بیشتر 
شــهرهای استان هرمزگان زرد و نارنجی 
هستند با این وجود پروتکل هایی متناسب 
با دســتورالعمل جدید در آنهــا اباغ و 
رعایت می شــود. موزه های اســتان هم 
تعطیل هســتند و از برگزاری هر نوع تور 

گروهی و اجتماع جلوگیری می شود. 
 به گفته او؛ امکان اســکان مسافران 
بــا رعایت تمام موازیــن و پروتکل های 
بهداشــتی در مراکز اقامتــی و هتل های 
اســتان فراهم اســت. هتل های استان در 
تمام ســاعات شــبانه روز خدمات ارائه 
می دهند. البته به جــز چند هتل معروف 
استان، ســایر مراکز اقامتی تنها باتوجه به 
شرایط تعداد مسافران درصدد بازگشایی 
و یا بستن درهای هتل برمی آیند. در واقع 
می توان گفت ۱۰ درصد از هتل های استان 
به صورت دائم به مسافران اسکان می دهند 
و ۹۰ درصد از هتل ها با توجه به شــرایط 

موجود باز و بسته می شود.
برومند ادامه داد: اگر هتل های کیش 
و قشــم را درنظر نگیریم، ظرفیت اقامتی 
اســتان هرمزگان در حدود ۵۴۰۰ تخت 

اســت. در حال حاضر نیز ضریب اشغال 
در فصول مختلف متفاوت اســت. برخی 
از هتل ها در بدترین حالت ۲۷ درصد و در 
بهترین حالت ۱۰۰ درصد ضریب اشغال 
دارند اما برخی از هتل ها حتی ۵ مسافر نیز 
ندارند. میزان حضور مسافران در هتل های 
اســتان نیز بسته به شرایط متفاوت است. 
اگر بخواهیم به طور میانگین ضریب اقامت 
هتل هایی که همواره باز هستند را حساب 
کنیــم، می توان گفت در حدود ۵۰ درصد 

است.
 او در خصــوص وضعیت خدمات 
دهی مراکــز پذیرایی اســتان هرمزگان 
نیز گفــت: رســتوران های هتل ها فعال 
نیســتند و غذا به صورت بسته بندی برای 
مســافران به اتاق هایشــان برده می شود. 
سایر رســتوران ها نیز به صورت بیرون بر 

فعال هستند. 
 برومنــد در خصــوص شــیوه ی 
خدمات دهی مراکز تفریحی و گردشگری 
اســتان هرمزگان نیز گفــت: مانعی برای 
فعالیت مراکز تفریحی و گردشــگری که 
در فضای باز فعال هســتند، وجود ندارد 

اما مجموعه هایی که در فضای بسته فعال 
هستند ممنوعیت حضور اجتماع را دارند. 
البته امکان حضور افراد و عاقه مندان در 
آالچیق هایــی که در فضــای باز طراحی 

شده اند، وجود دارد.
مدیرکل میراث گردشــگری استان 
هرمــزگان در خصوص وضعیت حضور 
مسافران در جزایر کیش و قشم نیز گفت: 
هر چند در نوروز با توجه به حساســیت 
شــرایط امکان حضور مســافران در این 
اســتان ها نبود و راه ها بســته شده بود اما 
اکنون امکان پرواز به این جزایر وجود دارد 
اما از طریق اسکله امکان تردد افراد بومی 
وجود دارد و سایر افراد ازجمله مسافران 
امکان دسترســی به جزایر کیش و قشم را 

از طریق اسکله ندارند.  
او در خصوص وضعیت ســواحل 
خلیــج فــارس و حضور گردشــگران 
در ایــن ســواحل گفت: اکنــون تعداد 
گردشگران بسیار اندک است مگر آنکه با 
تعطیات روبرو شویم. در میان مسافران، 
گردشگرانی از استان فارس و استان کرمان 
بیشترین آمار مسافران استان هرمزگان را 

دربرمی گیرند. 
برومند همچنین در پاسخ به سوالی 
مبنی بر اینکه آیا ارائه بسته حمایتی دولت 
و تســهیاتی که برای بخش گردشگری 
در نظر گرفته شــده، توانسته دردی را از 
تاسیسات گردشگری فعال در هرمزگان 
دوا کنــد یا خیر، گفــت: برخی از فعاالن 
حوزه گردشگری از این تسهیات استفاده 
کرده اند اما باتوجه به آنکه این تسهیات، 
وام هایی در قالب وام های دو ساله با سود 
۱۲ درصد بود، زیاد مورد اســتقبال قرار 

نگرفت.

معاون صنایع  دستی وزارت میراث 
 فرهنگی، گردشــگری و صنایع  دســتی 
بــا بیان اینکــه برای جبران بخشــی از 
هزینه های دوران شیوع کرونا در مرحله 
اول به ۳۰۵ هنرمند صنایع دســتی بسته 
حمایتی ۱۵ میلیون ریالی پرداخت شــد، 
گفت: این بســته حمایتی در مرحله دوم 
به ۱۲۹ هنرمند از ســوی بنیاد کوثر اهدا 

شده است.
پویــا محمودیــان گفت: بســته 

حمایتی از هنرمندان صنایع دستی، هدیه 
نقــدی بنیاد کوثر به مبلغ ۱۵میلیون ریال 
است که به این گروه از هنرمندان که جزو 
خانواده معزز شهدا، ایثارگران و جانبازان 

به حساب می آیند، پرداخت شد.
معــاون صنایع دســتی و هنرهای 
سنتی کشــور افزود : این بسته حمایتی 
بــه  منظور جبران بخشــی از هزینه های 
هنرمندان در زمان شــیوع کرونا در نظر 
گرفتــه شــده و در این مرحلــه به ۱۲۹ 

هنرمند فعال صنایع  دستی که از خانواده 
معزز شهدا، ایثارگران و جانبازان بودند، 
اهدا شده است. محمودیان اظهار داشت 
: در دوره قبل نیز به ۳۰۵ نفر از هنرمندان 
صنایع  دســتی واجد شــرایط، این بسته 
حمایتی بــه ارزش ۱۵میلیون ریال برای 

هر نفر اهدا شده بود.
معاون صنایع دستی کشور همچنین 
دربــاره آخریــن وضعیت تســهیات 
کرونایــی )ســامانه کارا( گفــت : برای  

۱۲هزار و ۵۸۱ پرونده با اشتغال ۲۱ هزار 
نفــر مبلغ  یکهــزار و ۲۷۵ میلیارد ریال 

تسهیات پرداخت شده است.

۴۳۴ هنرمند صنایع  دستی بسته حمایتی دریافت کردند
معاون صنایع  دستی و هنرهای سنتی کشور:
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گروه گردشــگری -  بر اســاس 
آمار و ارقام منتشرشــده از سوی سازمان 
جهانی گردشگری، متوسط رشد صنعت 
گردشــگری ایران در هشت ماه نخست 
ســال ۲۰۲۰ به منفی ۷۲درصد رســیده 
اســت. بحران جهانی شــیوع ویروس 
کرونا، صنعت گردشــگری بین المللی را 
با پرچالش ترین سال ممکن روبه رو کرده 
و روند افزایشــی آمار مبتایــان در اکثر 

نقاط جهان و محدویت های ســفر ناشی 
از آن موجب شــده این صنعت پرسود و 
تاثیرگذار در اقتصاد جهانی در هشت ماه 
نخست سال ۲۰۲۰ با متوسط رشد منفی 

۷۰درصد در سطح جهان همراه شود. 
طبق اعام سازمان جهانی گردشگری 
)WTO(، در ماه ژانویه که همزمان با آغاز 
بحران کرونا بود، گردشــگری جهان تنها 
رشد منفی یک درصد را در مقایسه با سال 

گذشته آن به ثبت رساند اما به تدریج سایه 
کرونا بر گردشگری جهان سنگین تر شده 
و در مــاه فوریه و مارس این ســیر نزولی 
به منفی ۱۶ و منفی ۶۵درصد می رســد و 
در ماه های آوریل و می نیز رکورد رشــد 

منفی ۹۷درصدی ثبت شده است. صنعت 
گردشــگری بین الملل در ماه های ژوئن، 
جوالی و اوت نیز به ترتیب رشــد منفی 

۹۱، ۸۱ و ۷۹درصد را نشان می دهد. 
صنعت گردشگری ایران نیز تحت 

تاثیر این بحران جهانی با شــرایط دشوار 
مشــابهی دســت و پنجه نرم می کند و بر 
اساس آمار منتشرشده، متوسط رشد این 
صنعت در ایران طی هشــت ماه نخست 
ســال جاری میادی، منفــی ۷۲درصد 

برآورده شده است. 
در سه ماه نخســت ۲۰۲۰ )ژانویه، 
فوریــه، مــارس(، گردشــگری ایران به 
ترتیب رشــد منفی ۹۰، ۹۲ و ۹۴ درصد را 
در مقایســه با مدت مشابه سال گذشته آن 

ثبت کرده و این رشــد منفی در ماه آوریل 
و می با منفی ۹۶ و ۹۷ درصد به اوج خود 
می رسد. در ماه ژوئن نیز منفی ۸۴ درصد 
ثبت می شود. اما نکته جالب توجه در آمار 
منتشرشده از سوی سازمان جهانی شیب 
تند بهبود وضعیت گردشگری ایران در دو 
ماه اخیر اســت به طوری که این رشد در 
جوالی و اوت به منفی ۳۵ درصد رسیده 

است. 

مقایســه نمودارهــای وضعیــت 
گردشــگری جهانی و ایران حاکی از آن 
اســت که رشــد منفی ورود گردشگران 
بین المللی به ایران در دو ماه گذشته با شیب 
تندتری در مقایسه با مقیاس جهانی رو به 
بهبود اســت و باید منتظر ماند و دید چه 
آینده ای در انتظار ویروس کرونا، ساکنان 
جهان و صنعت گردشگری در ماه های آتی 

خواهد بود. 

رشد منفی گردشگری ایران ۷۲درصد شد
در ۸ ماه نخست سال 2020؛

حضور در سواحل جنوب، فضاهای باز و آالچیق ها آزاد است
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هرمزگان؛


