
5 گردشگری

گــروه گردشــگری - هرچند این 
روزها به واسطه شیوع ویروس کرونا، حوزه 
گردشگری با چالش های بسیار روبه روست 
اما این مهم فرصتی است تا بتوان حوزه های 
جدید در گردشــگری تعریــف کرد و به 
نوعی ایران را که بیشــتر گردشگران دنیا آن 
را به عنوان مقصدی در حوزه گردشــگری 
فرهنگی و تاریخــی و گاها طبیعت گردی 
می شناســند، به عنوان مقصدی برای سایر 
حوزه های گردشگری از جمله گردشگری 

خوراک معرفی کرد.
گردشــگری خوراک یکــی از انواع 
گردشــگری است که می تواند ضمن تنوع 
بخشیدن به ســبد محصوالت گردشگری 
کشورمان سبب شناســایی و احیای دامنه 
وســیعی از انواع و اقسام غذاهای محلی و 
نوشیدنی شده و به عنوان محصولی جذاب 
به گردشگران داخلی و خارجی ارائه شود. 
در این راستا شــاهد راه اندازی کمیته ملی 
گردشــگری خوراک هستیم که سعی دارد 
با تکمیل اطلس خــوراک ایرانی، در زمینه 
توسعه گردشگری خوراک گام های بلندی 

بردارد. 
لیــا اژدری )مدیر کل دفتر همکاری 
و توافق های ملی گردشــگری( با اشاره به 
شکل گیری کمیته ملی گردشگری خوراک و 
شورای سیاستگزاری خوراک در خصوص 
اطلس خــوراک ایرانی و روند پیشــروی 
تکمیــل این اطلس به ایلنــا گفت: اطلس 
خوراک ایرانی که اجرای فاز دوم آن آغاز شده 
است، یک فرهنگ جامع از انواع خوراکی ها 
و نوشیدنی های مناطق مختلف ایران است 
که افزون بر پیشینه، تنوع و روش های تهیه، 
خواص و فواید آنها را سازگار با جغرافیای 
پهنــاور ایران معرفی می کند. درواقع دراین 
اطلس همانند ویکی پدیا، افراد مختلف از 
جای جای ایران به معرفی و روش های تهیه 
انواع خوراک ایرانی از غذاها و نوشیدنی ها و 
دم نوش ها گرفته تا شیرینی ها، دسر ها، نان ها 

و... می پردازند. 
با شناســایی و معرفی خوراک های 
ایرانی می توانیم عاوه بر تعریف مسیرهای 
گردشگری با محوریت خوراک، به تدارک 
برنامه های دیگر از جمله استارت آپ غذایی 

و ثبــت میراث ناملمــوس و حتا برگزاری 
جشنواره های ملی و بین المللی بپردازیم و 
سبک خوراک ایرانی که یکی از قدیمی ترین 
ســبک های خوراک دنیاســت، را بیش از 

گذشته معرفی کنیم.
او با تاکید برآنکه یکی از اهداف تهیه 
اطلس خوراک، تهیه بسته سفر با محوریت 
خوراک و غذاست، تصریح کرد: قصد داریم 
تا خوراک را تبدیل به محصولی جدید برای 
حوزه گردشگری کنیم. هرچند اکنون نیز به 
صورت جسته و گریخته به گردشگری غذا 
پرداخته می شود به این معنا که گردشگران 
تاریخــی و فرهنگی یا بــک بکرها در کنار 
دیدن آثار و جاذبه های گردشگری ایران، به 
یک روستا هم سفر می کنند و طعم غذاهای 
محلی را می چشــند اما هدف اصلی ســفر 
آنها به ایران، چشــیدن طعم غذاهای ایرانی 
نیست.  درواقع، به مفهوم اصلی گردشگری 
خوراک که مســافران فقط به منظور تجربه 
کردن این نوع از گردشگری به ایران بیایند، 
هنوز در حوزه گردشــگری ما اتفاق نیفتاده 
است. درصدد آن هستیم تا بتوانیم تورهایی 

مخصوص خوراک و غذا تعریف کنیم و در 
سبد کاالهای گردشگری ایران جای گیرد.

اژدری با اشــاره به آنکه گردشگری 
خــوراک در دنیا از جمله زیرمجموعه های 
گردشــگری خاق اســت، تصریح کرد: 
گردشــگری خوراک نوعی گردشــگری 
غیر انبوه اســت به این معنا که آهسته و کم 
شتاب اتفاق می افتد و مسافر به دنبال تجربه 
و یادگیری اســت. درواقــع فقط بیننده ای 
نیســت که درهتل اقامت داشــته باشد و 
صرفــا از جاذبه ها دیدن کند و بدون ارتباط 
برقــرار کردن با مردم محلــی، بازگردد. در 
گردشگری خاق، گردشــگر به دنبال آن 
است که زندگی و فرهنگ مردم را لمس کند 
و حتا در گردشــگری خوراک با این هدف 
سفر می کند که روش پخت غذاها را بیاموزد 
و حتا خلق کند. این نوع از گردشــگری در 
دنیا جدید است و کشورهایی مانند مالزی، 
فیلیپیــن، اندونزی و کره در این حوزه فعال 
هستند و ایران هم باتوجه به قابلیت هایی که 
در این حــوزه دارد، می تواند جذابیت های 
زیادی برای گردشگران خاق و گردشگران 

خوراک داشته باشد.
دبیر کمیته ملی گردشــگری خوراک 
در پاســخ به ســئوالی مبنی برآنکه یکی از 
مهم ترین بخش های گردشگری خوراک در 
کشورهای مختلف، غذاهای خیابانی است 
که در کشور ما زیاد مورد توجه قرار نگرفته، 
از این رو اگر قرار است به حوزه گردشگری 
خوراک در ایران توجه شــود، تا چه اندازه 
حوزه غذاهای خیابانی نیز توسعه خواهند 
یافت، گفت: قطعا می تواند ســبب رشــد 
شــود. هر زمان که یکی از بخش های حوزه 
گردشگری رشد کند، سایر دستگاه ها که در 

آن حوزه فعال هستند و ممکن است نسبت 
به برخی مسائل موضع داشته باشند، رویکرد 
متفاوتی را اخذ می کنند. هر زمان مسئوالن و 
سایر ذیربطان گردشگری خوراک ببینند که 
این حوزه تا چه اندازه می تواند برای شهرها 
و مناطق مختلف درآمدزا باشد، قطعا راه را 
برای توســعه غذاهای  خیابانی نیز هموار 
می کنند.  باتوجه به شــیوع ویروس کرونا 
و این مهم که توســعه گردشگری خوراک 
رابطه مستقیم با چگونگی وضعیت شیوع 
این ویروس دارد، شاید توسعه و پرداختن به 
این مهم یکی از چالش برانگیزترین راه های 
توسعه گردشگری در کشور به حساب آید. 
اژدری دراین خصوص گفت: در تمام موارد 
تابع دستوران و تصمیمات ستاد ملی کرونا 
هســتیم. هر زمان که چراغ سبز نشان دهند 
و خبرهــا از کنترل ویروس کرونا حکایت 

کنند، بحث های میدانی گردشگری خوراک 
را فعال خواهیم کرد و هر زمان که ستاد ملی 
کرونا برگزاری ســفر و تجمعات را ممنوع 
اعام کند، قطعا تابع این تصمیمات خواهیم 
بود. ســعی ما بر آن است تا آهسته و پیوسته 
کارهای بنیادی و زیرساخت های این حوزه 
را فراهم کنیم تا در فرصت مناســب بتوانیم 
با رویکردی مناســب تر ورود کنیم.  انجام 
مطالعــه در مــورد گردشــگری غــذا در 
کشور های دیگر، برگزاری جلسات متعدد 
با کارشناســان گردشــگری غذا و کسب 
تجارب آنها، نشست با اتحادیه های مرتبط 
با حوزه غذا، مذاکره با برخی از دانشــگاه ها 
برای تدوین برنامــه راهبردی، تهیه برنامه 
چشــم انداز و پلن های اجرایی یک ســاله 
و ســه ســاله، نهایی کردن گام پژوهشی با 
مرکز پژوهشگاه میراث فرهنگی، مذاکره با 

دستگاه ها و نهاد ها برای همکاری و حمایت 
از طرح، هماهنگی بــا جامعه آژانس داران 
برای ایجاد بسته سفر تخصصی گردشگری 
غذا و نیز هماهنگی و برنامه ریزی با جامعه 
بوم گردی برای برگزاری رویداد های غذا و 
آیین های مرتبط ازجمله اقدامات صورت 
گرفته در این زمینه به شمار می آیند. به گفته 
مدیر کل دفتر همــکاری و توافق های ملی 
گردشگری عاوه بر واحدهای بومگردی 
سایر فعاالن حوزه گردشگر از رستوران ها 
گرفــت تا هتل هــا و ... می توانند در حوزه 
گردشگری غذا ورود کنند و هیچ محدودیتی 
در این خصــوص وجود نــدارد. هریک 
از این بخش ها ممکن اســت مســافران و 
گردشگران خاص خود را داشته باشند. باید 
 بتوانیــم زمینه را برای فعالیت همه بخش ها 

فراهم کنیم. 

دورخیز ایران برای ورود 
به گردشگری غذا

گردشگری خوراک از جمله حوزه های گردشگری خالق است که گردشگران صرفا برای کسب تجربه و خالقیت و چشیدن طعم غذاهای ملل
 مختلف سفر می کنند و ایران نیز قصد دارد با تکمیل اطلس خوراک، گام در این حوزه از گردشگری بگذارد.

مــورد  در  مطالعــه  انجــام 
گردشــگری غذا در کشور های 
دیگر، برگزاری جلسات متعدد 
با کارشناســان گردشگری غذا 
و کسب تجارب آنها، نشست با 
اتحادیه های مرتبط با حوزه غذا، 
مذاکره با برخی از دانشــگاه ها 
برای تدویــن برنامه راهبردی، 
تهیه برنامه چشم انداز و پلن های 
اجرایی یک ســاله و سه ساله، 
نهایی کردن گام پژوهشــی با 
مرکز پژوهشگاه میراث فرهنگی، 
مذاکره با دســتگاه ها و نهاد ها 
برای همکاری و حمایت از طرح، 
هماهنگی با جامعه آژانس داران 
برای ایجاد بسته سفر تخصصی 
گردشگری غذا و نیز هماهنگی و 
برنامه ریزی با جامعه بوم گردی 
بــرای برگــزاری رویداد های 
غــذا و آیین های مرتبط ازجمله 
اقدامــات صــورت گرفتــه در 
ایــن زمینه به شــمار می آیند.
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تشریح معاون گردشگری از تست کرونای قبل از سفر

سرپرست مؤسسه باستان شناسی دانشگاه تهران  مطرح کرد؛

باستان شناسی موزه دار می شود

عجایب طبیعت؛ از قلعه پنبه ای تا آبشار ۷ خواهر

گــروه گردشــگری - معــاون 
گردشگری گفت: سفر به ارائه نتیجه منفی 
تست کرونا مشــروط نشده است و طبق 
توضیح وزارت بهداشت، الزم نیست پیش 
از سفرهای داخلی تست PCR انجام شود. 
امــا از ورود مبتایان کووید-۱۹ به داخل 
هواپیما، قطار و اتوبوس جلوگیری می شود 
و خدمات تور و سفر به مبتایان کرونا نباید 

فروخته شود.
ولی تیموری درباره شبهه و ابهاماتی 
که بخشــنامه اخیر وزارت بهداشــت در 
ارتباط با »ممنوعیت سفر بدون ارائه تست 
کرونا« ایجاد کرده است، گفت: جریان آن 
بخشنامه از این قرار است که اگر به عنوان 
مسافر به شــرکت های خدمات مسافرتی 
برای تهیه بلیت هواپیما، قطار و یا اتوبوس 
مراجعه کنید، کد ملی شــما را دریافت و 
در ســامانه وزارت بهداشت وارد می کنند. 
آن طور که این وزارتخانه اعام کرده است 
بانک اطاعاتی از افرادی که تســت کرونا 
داده اند وجود دارد که آژانس ها،  شرکت ها 
و مراکز فروش خدمات ســفر از طریق آن 
می توانند از وضعیت سامت مسافر اطاع 
پیدا کنند. چنان چه مسافری دو هفته پیش از 
سفر تست کرونا داده باشد و نتیجه مثبت آن 
ثبت شده باشد، اجازه سفر نخواهد داشت 
و شــرکت های مسافرتی نباید خدماتی به 

آن ها بفروشند. ضمن این که وزیر بهداشت 
اعام کرده است از ورود این افراد به داخل 
هواپیما، قطار و اتوبوس جلوگیری خواهد 

شد.
او افزود: این بخشنامه صرفا مشمول 
افرادی اســت که دو هفته پیش از سفر به 
ویروس کرونا مبتا شده اند و نتیجه تست 
آن ها مثبــت بوده و در بانــک اطاعاتی 
وزارت بهداشــت ثبت شــده است. اگر 
دوران نقاهــت )۱۴ روز( بیمار پایان یافته 
باشــد دیگر به ارائه نتیجه منفی تست نیاز 
نیست. مسافرانی که هنوز دو هفته نقاهت 
را پشت سر نگذاشته اند اما مدعی اند نتیجه 
تســت PCR  آن ها منفی است و اصرار به 

تردد و جابه جایی بین شــهری دارند باید 
برای تهیه بلیت و اســتفاده از وسایل نقلیه 
عمومی، گواهی معتبر ســامت و نتیجه 

منفی تست کرونا ارائه دهند.
تیموری درباره اباغ بخشنامه وزارت 
بهداشت به آژانس های مسافرتی و مجریان 
تورها، اظهار کرد: این بخشنامه مصوبه ستاد 
ملی مقابله با کرونا اســت و همه باید اجرا 
کنند. هرچند که با تشدید محدودیت های 
تردد از هفته آینده، عما امکان اجرای تور 
وجود ندارد و سفر با وسایل نقلیه عمومی 
با توجه به تعطیلی بیشــتر مراکز، محدود 

خواهد شد.
وزارت بهداشــت از ۲۸ آبان مــاه 

طرح ممنوعیت ســفر مبتایان ویروس 
کرونــا را به اجرا می گذارد. این وزارتخانه 
در نامــه ای به معاونت حمل و نقل وزارت 
راه و شهرسازی، رییس سازمان هواپیمایی 
کشور، رییس سازمان راهداری، مدیرعامل 
شرکت راه آهن و معاون گردشگری وزارت 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
تاکید کرده اســت: »در راستای اجرای بند 
۷ مصوبه جلســه چهل و دوم ســتاد ملی 
مدیریت کرونــا در مورد عدم جابه جایی 
مســافران دارای تست کرونای مثبت و با 
عنایت به تســریع در قطــع زنجیره انتقال 
کرونا، از تاریخ  ۲۸ آبان هرگونه جابه جایی 
مسافر به صورت هوایی، زمینی و دریایی 
بدون دریافت نتیجه تســت کرونا ممنوع 

است.«
معاون وزیر بهداشت در تکمیل این 
نامه که محتوای آن برای بسیاری ایجاد شبهه 
و ابهام کرده بود، توضیح داد: قرار نیست از 
متقاضیان خرید بلیت، گواهی سامت و یا 
تست کرونا گرفته شود، بلکه سامانه های 
فــروش بلیت قطار، اتوبــوس، هواپیما و 
آژانس های مسافرتی به ســامانه وزارت 
بهداشت متصل می شــوند و از آن طریق، 
مبتایان ویروس کرونا را شناسایی می کنند 
و بلیت برای شــان صادر نمی شود و اجازه 

سفر نیز نخواهند داشت.

گروه گردشــگری -سرپرســت 
مؤسســه باستان شناســی دانشگاه تهران 
گفت: در نظر داریم موزه باســتان شناسی 
دانشــگاه تهران را کنار مؤسســه دهخدا 

احداث کنیم.
مصطفــی ده پهلــوان سرپرســت 
مؤسســه باستان شناســی دانشگاه تهران 
گفت: کاوش های باســتان شناســی در 
حال حاضر تعطیل شــده است اما اکنون 
راه اندازی موزه های تخصصی باســتان 
شناسی در ساختمان شماره یک دانشگاه 
کنار مؤسسه دهخدا در دستور کار داریم. 
دو سرمایه گذار بخش خصوصی در حوزه 
گردشگری حاضر شده اند فعالیت کنند و 
حتی فضای رســتورانی نیز در اختیارشان 
قرار گیرد که برای آنها درآمد هم داشــته 

باشد.
وی گفت: در بحث مؤسسه باستان 

شناســی اعتقاد دارم از فضای کوچک و 
امکانات دیجیتالی می توان اســتفاده کرد 
هدفم این است بعد از ده سال این موزه به 
فضای بزرگ تری منتقل شود. اگر امکانات 
متعددی در اختیارمان بود همانطور که باغ 

نگارســتان را سه ماهه باز کردیم این موزه 
را نیز می توانیم خیلی زود راه اندازی کنیم.
ده پهلــوان گفت: مــردم نمی دانند 
که باستان شناســی چیست فکر می کنند 
باستان شناسی فقط عتیقه، زیرخاکی و گنج 

هست می خواهیم از طریق موزه آموزشی 
و پژوهشی، موضوعات مربوط به باستان 
شناسی مثل کاربرد باستان شناسی، انگل 
باستان شناسی، باســتان شناسی زیستی 
و… را معرفی کنیــم در صورتی که اگر 
علم باستان شناسی را در دنیای امروز به کار 
بگیریم که همان تجارب بشری است چنین 
بایی را به سرزمین خودمان نمی آوردیم 
مثل تجربه گذشتگان در امور قنات ها. اگر 
می دانســتیم که الزم نبود حتماً چاه عمیق 
حفر کرد این همه زمین بایر نداشتیم. چرا 
هنوز خیلی ها نمی دانند که به چه علت در 
منطقه آق قا سایت باستانی شکل نگرفته 
اســت. مردم باید با این موضوعات آشنا 
شوند شــاید خیلی از باستان شناسان نیز 
از این موضوعات خبری نداشته باشند. یا 
اینکه جاده ترانزیتی که االن به اســم جاده 

ابریشم مصطلح شده، چیست.

گروه گردشگری - جاذبه ها و نقاط 
دیدنی کره زمین همیشه برای عاقه مندان 
جذاب اســت کــه در ادامه برخــی از این 

عجایب را معرفی می کنیم.
در سراسر دنیا عجایب زیادی وجود 
دارند و مواردی مثل نور های شــمالی تنها 
یکی از مکان های دیدنی و جادویی اســت 
کــه در زمین وجــود دارد و شــما تنها با 
دیدنشــان آن ها را باور خواهید کرد. در کل 
دنیا انوع مختلفی از رخداد های عجیب در 
حال وقوع است که بسیاری از آن ها ارزش 
یک بار دیدن را دارند. انکار اینکه زمین یک 
سیاره جذاب است پس از در نظر گرفتن این 
لیست دشوار است، اما هنوز مکان ها و نقاط 
دیدنــی زیادی وجود دارند. در اینجا و این 

لیست پدیده های طبیعی را خواهید دید که 
هر کسی الزم است آن ها را ببیند.

پارک ملی آرچز 
طاق های ماســه ســنگی بزرگ که 
در شــرق یوتا واقع شــده انــد، تصویری 
شناخته شده از غرب ایاالت متحده است. 
در سراســر پارک بیــش از ۲۰۰۰ طاق با 
اندازه های مختلــف وجود دارد که یادآور 
آخریــن تحوالت پیچیده زمین شناســی 
است. هنگامی که رنگ قرمز غروب آفتاب 
با رنگ قرمز این ســنگ ها ترکیب می شود 
باعث می شــود کل پارک به رنگ شعله ای 

قرمز رنگ بدرخشد.
غار آبی در ایتالیا

Grotta Azzurra که به آن غار آبی 

نیز گفته می شود، یک غار دریایی در جزیره 
کاپری ایتالیا است. اما آنچه این غار دریایی 
را از بقیه جدا می کند این اســت که نور از 
دهانه زیــر آب در زیر ورودی به غار وارد 
می شود و در نتیجه نور آبی درخشان ایجاد 
می شود که تمام غار را پر می کند. برای وارد 
شــدن به این غار باید از قایق های کوچک 
اســتفاده کرد. گفته می شود این مکان، بین 
امپراتور های روم بسیار محبوب بوده است.

آبشار هفت خواهر
آبــدره گیرانگر یکی از معروف ترین 
آبدره های نروژ است که آبشاری خیره کننده 
بــه نام هفت خواهر در آن قــرار دارد. این 

آبشار از هفت چشم مختلف تشکیل شده 
که از ارتفاعات مختلفی به پایین می ریزند. 
شــدیدترین میزان آبی که از این چشمه ها 
خارج می شــود در ماه می تا ژوئیه است که 
هوا گرم می شود و برف زمستانی به سرعت 

ذوب می شود.
پاموک کاله در ترکیه

پاموک کاله به معنــی »قلعه پنبه ای« 
در اســتان دنیزلی در جنــوب غربی ترکیه 
از هــزاران ســال پیش گردشــگران را به 
حمام های طبیعی معدنی گرم خود جذب 
می کند. از فاصله دور به نظر می رســد که 
در یخ پوشــانده شده اند، اما آنچه در واقع 

مشــاهده می کنید استخر هایی است که به 
طور طبیعی پر از آب گرم شــده و یک الیه 
ضخیم از مواد معدنی کربنات روی آن ها را 
پوشــانده. مکانی مشابه این منطقه در ایران 
با نام باداب ســورت وجود دارد که البته به 

رنگ نارنجی و قرمز است.
خلیج بیولومینسانس

در زمان مناســب شب در ویکیس، 
یک جزیره کوچک در فاصله نه چندان دور 
از پورتوریکو میتوانید یک نمایش نورانی 
نایاب را تماشا کنید. این درخشش جادویی 
وجــود هزاران فیتوپانکتون اســت. یک 
واکنش شــیمیایی در درون این موجودات 

کوچک و بی خطر، باعث ساطع شدن نور 
از آن ها می شود.

گودال های شبه جزیره یوکاتان
در سراســر شــبه جزیره یوکاتان در 
مکزیــک می توانید ســوراخ های طبیعی 
زیبایی پیدا کنید که اســتخر های زیرزمینی 
با آب های بکر و آبی احاطه شــده توســط 
گیاهــان سرســبز ایجاد کرده اســت. این 
گودال ها با نام ســنوت شناخته می شود که 
در زبان مایایی به معنای »چاه مقدس« است.

دریاچه عروس دریایی
اجازه ندهید نام این مکان مانع بازدید 
و شنا در این دریاچه در جزیره آرام و خالی 

از سکنه ایل مالک در کشور پاالئو شود. چتر 
دریایی موجود در دریاچه که به رنگ طایی 
و یا به رنگ ماه هستند، همانند نوع اقیانوسی 
و خطرناک خود نیســتند و اصا نیش نمی 
زنند. میتوانید به همراه آن ها روی ســطح 
دریاچه شنا کنید و حتی آن ها را لمس کنید.

دره مس
ایــن مکان که بــه مراتب عمیق تر و 
همچنین بزرگتر از گرند کانیون اســت، از 
بیست دره تشکیل شده است که این دره ها 
توسط شش رودخانه منتهی به دریای کورتز 
در مکزیــک غربی ایجاد شــده اند. در این 
منطقه یک قطار مناســب نیز وجود دارد که 
تور هایی را برای افرادی که از نظر جسمی 

ضعیف تر هستند فراهم می کند.

غار های وایتومو
در حالی که مناظر گسترده نیوزیلند در 
فیلم ارباب حلقه ها معروف شده اند و همین 
موضوع هم یکی از مهمترین دالیل سفر به 
این کشــور است، اما هنگام صحبت از این 
غار ها باید هر آنچه که از فیلم به خاطر داریم 

کنار گذاشت. 
این غار های ۲ میلیون ساله در شمال 
شهرســتان کینگ یافت می شوند و محل 
زندگــی نوعی کرم درخشــان اســت که 
بومی نیوزلند هســتند. هزاران مورد از این 
موجودات نوری کوچک، سقف ها و دیواره  
غار را می پوشــانند که در برابر تاریکی غار 
یادآور ستاره های درخشان در آسمان شب 

می شود.
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