
5 گردشگری

گروه گردشــگری - »گردشگری« 
از صنایع به شــدت آســیب دیده از جانب 

کروناســت و این بیمــار در حال احتضار 
نیــز برای نجات به شــدت نیازمند یاری و 

مساعدت است ولی روشنی دیدگانش در 
غفلت شاید عامدانه بانک ها و قصور برخی 
سازمان ها و ارگانها در اجرای مصوبات، هر 
لحظه بیش از پیش رو به خاموشی می رود.

البته نه در ابتدای شــیوع کرونا بلکه 
بعدها کمک هایی جزئــی و ناچیزی برای 
حمایت این صنعت آغاز شد ولی رفته رفته 
و در گــذر زمان ایــن حمایت ها که از 
مصوبات ستاد ملی کرونا نیز بود، رو به 
افول رفت و از امهال اقســاط تا اعطای 
تسهیالت با تنفس باال و دلخوش کننده 
که می توانست انگیزه بخش احیای این 
صنعت در دوارن پســاکرونا باشــد، با 
اعالم بی اطالعی بانک ها و حتی برخی 
از دستگاه های دولتی از چنین مصوباتی، 
تقریباً مهر پایانی بر حیات این صنعت نوپا 
در کشورمان کوبید. فشار دستگاه مالیاتی 
و شرکت های خدمات رسانی مانند آب 
و بــرق و گاز و بی اطالعــی بانک ها از 
مصوبات کشوری و حتی فعال نبودن 
برخی از سامانه های ثبت نام تسهیالت 
و حمایت های دولت، مسئله ای  است 
که این روزها نه تنها انگیزه ادامه فعالیت 
هزاران فعاالن این بخش را تحت تاثیر قرار 
داده بلکــه این بخــش را با هجمه افزایش 

بیــکاران مواجــه کرده اســت. این روزها 
بخش هایی از بدنه ی دولت منکر مصوبات 
دولت هستند که نه فقط گویای خودمختاری 
برخی از دستگاه ها مانند بانکها و تابع نبودن 
آنها از دولت اســت که به وضوح از مداخله 
سوء و عامدانه این مجموعه ها و اختالل آنها 
در اقتصاد کشور خبر می دهد. البته تصاویر 
متعددی از این اهمــال کاری ها نیز در این 
ایام توسط مردم و فعاالن بخش های مختلف 
در خصوص اخذ اقســاط از سوی بانک ها 
برخالف مصوبات در فضای مجازی دست 
به دست می شود که حکایت از گالیه  نسبت 
به خودســری بانک ها و فشار مضاعف به 

مردم و جامعه ی درگیر با کرونا دارد.
بانکها مصوبات دولت را انکار 

می کنند
»ســید هاشــم فالحی« دبیر انجمن 
صنفی دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری 
استان یزد در تایید کوتاهی بانک ها در قبال 
اجرای مصوبات حمایتی دولت می گوید: 
برخالف مصوبه ستاد ملی پیشگیری کرونا 
و ابالغ به اســتانها و طبق نامه های دریافتی 
دفاتر خدمات مســافرتی و گذشت یک ماه 
از ابالغیه امهال تسهیالت به دفاتر، همچنان 
بانک هــا در اجــرای مصوبــات کوتاهی 

می کنند. وی در این باره اضافه می کند: این 
ابالغیه ها که دارای صورتجلســه و شماره 
نامه و کاماًل معتبر است، توسط بانک ها رد 
می شــود و آن ها از پذیرش ابالغیه و ارائه 
تسهیالت خودداری می کنند. این مسئول با 
تاکید بر این که طبق این بخشنامه ها، اقساط 
تســهیالت دریافتی از ســوی مردم باید تا 
پایان امسال امهال و پرداخت اقساط آنها از 
اردیبهشت سال ۱۴٠٠ آغاز شود، می گوید: 
متاســفانه اقســاط وام ها از حساب فعاالن 
صنف گردشــگری برداشته شده و افرادی 
که حســاب آن ها موجودی کافی نداشته، 
مشــمول دیرکرد اقساط شده اند. فالحی با 
اشــاره به گذر ۹ ماه از ورود کرونا به کشور، 
تصریــح می کند: برخورد کنونی بانک ها با 
توجه به شــرایط بد اقتصادی قابل تحمل 
نیست و متاسفانه همه کارکنان دفاتر، بیکار 
شده اند و شرایط دفاتر بسیار بحرانی است به 
گونه ای که در پرداخت هزینه های جاری نیز 
دچار مشکل هستند. وی از پیگیری مستمر و 
مکاتبات الزم با توجه به ابالغیه های مربوط 
به اداره تامین اجتماعی، مالیات و نهادهای 
تحت نظارت وزارت نیرو شامل آب، برق 
و گاز خبــر می دهد و می گوید: تا امروز این 
ابالغیه ها نیز لحاظ نشــده اســت. فالحی 
از آســیب جدی کرونا بــه دفاتر خدمات 
مسافرتی یاد می کند و می گوید: تقریبا تمام 
نیروهای متخصص و راهنمایان گردشگری 
نیز با بیکاری و مشکالت مالی دست و پنجه 

نرم می کنند.
فجایع بزرگی در انتظار صنعت 

گردشگری
»محمدباقر پورعسکری« مدیر یکی از 
آژانس های گردشگری استان ضمن تاکید 
بر این که بانک ها در دهه های اخیر هیچگاه 
با دولــت همراهی نکرده انــد، می گوید: 
بانک های خودســر در کشــور هیچ زمانی 

گوش شنوایی از دولتمردان نداشته اند.

وی با گالیه از کوتاهی بانک  ها در قابل 
دستورات تصریح دولت، تصریح می کند: 
دولت دستور ارائه تسهیالت را می دهد اما 
دســتوراتش فاقد خروجی است و توسط 
بانک ها اجرایی نمی شــود چرا که بانک ها 
تنهــا به دنبال درآمد هســتند.  وی با تاکید 
بر این که تا زمانی که فعاالن گردشــگری به 
مرحله درامدزایی نرسند، نمی توانند اقساط 
خود را پرداخت کنند، لحاظ تصمیم تنفس 
برای پرداخت اقســاط تا شــروع و رونق 
مجدد گردشگری ضروری است. این فعال 
گردشگری با بیان این که بیمه تامین اجتماعی 
نیز همواره به دنبال منافع خود است لذا هیچ 
گونه همراهی با صنف گردشــگری ندارد، 

می گوید: هر سازمانی مانند بیمه و مالیات به 
صورت جداگانه تصمیم گیری می کند و این 
در حالی است که گردشگری از سال گذشته 
تاکنون در نوسانات سیاسی و اجتماعی دچار 
رکود شد و مشکل صرفاً کرونا نیست. وی با 
بیان این که شرکت های خدمات رسان آب 
و برق و گاز نیز بی انصاف شــده اند، عنوان 
می کند: متاسفانه خبرهایی بسیار تلخ مانند 
فــروش هتل ها به گوش می رســد و این 
یعنی در سیســتم گردشگری شاهد فجایع 

بزرگ تری خواهیم بود. البته اجرایی نشدن 
مصوبات صرفاً شــامل حال دفاتر خدمات 
مســافرتی نشــده و تمام گردشگری را در 
برگرفته اســت که گزارش های متعددی در 
این باره از ســوی  رسانه ها به کرات منتشر 
شــده که به وضوح گویای کوتاهی در این 

زمینه است.
الزمه اجرایی شــدن مصوبات 

حمایتی از صنعت گردشگری 
کوتاهی هــای مربــوط بــه اجرای 
مصوبات ستاد ملی کرونا و هیات دولت در 
خصوص حمایت از صنعت گردشگری را 
در حالی شاهد هستیم که برخی از وکال در 
این باره معتقد هستند که ستاد ملی مبارزه با 
کرونا تقریباً همزمان با اعالم رسمی شیوع 
بیماری کرونا در ایران در اســفند ۱۳۹۸ به 
موجب مصوبه شــورای عالی امنیت ملی و 
تأیید رهبر معظم انقالب تشــکیل شده و 
اختیار اتخاذ کلیه تصمیمات در خصوص 
اقدامات ضــروری درباره مقابله با بیماری 
کووید-۱۹ از جمله اعالم تعطیلی ها و سایر 
تدابیــر محدودکننده را دارد. کارشناســان 
معتقد هستند که از سابقه تشکیل این ستاد 
چنین تلقی می شــود که مطابق اصل ۱۷۶ 
قانون اساســی جمهوری اســالمی ایران، 
مصوبات ســتاد ملی مبارزه با کرونا به مثابه 
مصوبات شورای عالی امنیت ملی است و با 
وجود غیرعلنی بودن جلسات و حتی انتشار 
غیررســمی مصوبات نیز پس از تأیید مقام 
رهبری، الزم االجرا خواهند بود. مصوبات 
ســتاد ملی مبارزه با کرونا به مثابه مصوبات 

شورای عالی امنیت ملی است.
ابالغ نشــدن مصوبــات عامل 

بروز مشکالت
با این وجــود، »محمدصالح جوکار« 
دبیر فراکســیون گردشــگری مجلس در 
خصــوص ارائه تســهیالت بــه فعاالن 
گردشگری می گوید: ممکن است مصوبه 

اعالم شــده، ابالغ نشــده باشــد که این 
مشکالت را به همراه آورده باشد. وی با بیان 
این که در شرایط کرونایی تسهیالتی برای 
صنف گردشگری در نظر گرفته شده است، 
می گوید: قرار شد برای مشاغل آسیب دیده 
در صنف گردشگری به عنوان متضررترین 
صنف و مشــاغل مرتبط به آن، تسهیالتی 
در نظر گرفته شــود. جــوکار با بیان این که 
فعاالن گردشــگری باید در حوزه اجرایی 
شدن مصوبات دولت با توجه پابرجا بودن 
هزینه ها مورد حمایت واقع شــوند، تاکید 
می کند: باید در این خصوص هماهنگی های 
الزم انجام شود و مصوبات دولت و مجلس 
شورای اسالمی و بخشنامه های ابالغ شده، 
اجرایی شود. نماینده مردم یزد و اشکذر در 
مجلس شورای اسالمی با تاکید بر نپذیرفتن 
مصوبات از ســوی برخی از دســتگاه ها، 
تصریــح می کنــد: به دنبــال هماهنگی و 
ایجاد تعامل الزم هســتیم و تاکنون نیز در 
زمینه ایجاد هماهنگی ، مشکلی نداشته ایم. 
کوتاهــی بانک ها و برخــی از ارگان ها به 
میزان چشــمگیری صنعت گردشگری را 
تحت تاثیر قرار داده لذا مســئوالن به دنبال 
پیگیری موردی مشــکالت برای هر نفر در 
این صنعت هستند، به طوری که جوکار در 
این رابطه، می گوید: در حوزه تســهیالت و 
معوقات بانکی، بدهی هــای باالی بخش 
انرژی و موارد مشــابه، آمادگی رفع موردی 
مشکالت و هماهنگی های مربوطه را داریم 
و تاکنــون نیز در این باره ورود کرده و بعضًا 
مشــکالت را رفع کرده ایم. به نظر می رسد 
گردشگری به خودی خود در حال نابودی 
نیست بلکه کوتاهی های مربوطه، به وضوح 
عاملی است که گردشگری کشور را دیر یا 
زود به ورطه ی نابودی خواهد رســاند لذا 
ضروریســت که با متخلفان در این حوزه 
و ناقضــان قانون و مخالن اقتصاد کشــور 

برخورد جدی شود.

بد حالی صنعت گردشگری با اجرایی 
نشدن مصوبات حمایتی

مرگ صنعت گردشگری کشورمان در حالی با وجود مصوبات حمایتی از این بخش آسیب دیده از کرونا در حال رقم خوردن است که 
مجریان این مصوبات نه تنها از اجرای آنها سر باز می زنند که بخش هایی مانند بانکها کاًل چنین مصوباتی را انکار می کنند.

کارشناسان معتقد هستند که از 
سابقه تشــکیل این ستاد چنین 
تلقی می شــود که مطابق اصل 
۱۷۶ قانون اساســی جمهوری 
اســالمی ایران، مصوبات ستاد 
ملی مبارزه بــا کرونا به مثابه 
مصوبات شــورای عالی امنیت 
ملی اســت و با وجود غیرعلنی 
بودن جلســات و حتی انتشار 
غیررســمی مصوبــات نیــز 
پــس از تأییــد مقــام رهبری، 
الزم االجــرا خواهنــد بــود.
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معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی:

حساباقماریگردشگریسهماینصنعترادراقتصادملیتعیینمیکند

در جلسه شورای ملی ثبت آثار تاریخی فرهنگی تصویب شد؛

احرازثبت۸اثردرفهرستآثارملیوباارزشتاریخیفرهنگی

منحصر به فردترین پدیده های طبیعی؛

ازدرختخوناژدهادریمنتاحفرهایعجیبکهنامادارهپسترایدکمیکشد

گــروه گردشــگری - معــاون 
میراث فرهنگــی،  وزارت  گردشــگری 
گردشگری و صنایع دســتی با بیان اینکه 
استقرار طرح حساب  اقماری گردشگری 
می تواند ســهم این صنعــت را در اقتصاد 
ملی تعیین کند، پیشــنهاد کرد: از ظرفیت 
راهنمایان گردشــگری برای استقرار این 

طرح در کشور استفاده شود.
ولی تیموری در ســومین نشســت 
تخصصــی اعضــای کمیتــه راهبــری 
گردشــگری  اقمــاری  »حســاب های 
 tourism satellite account/(
TSA( « که با حضور جواد حســین زاده 
رییس مرکز آمار ایران و مدیران و کارشناسان 
این مرکز برگزار شد، استقرار این حساب ها 
را یکی از برنامه هــای اولویت دار وزارت 
میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی 
عنوان کرد. معاون گردشــگری کشــور 
اظهار داشت: روند رو به رشد گردشگری 
خارجی و دو برابر شدن تعداد گردشگران 

ورودی طی ســه سال اخیر تا قبل از شیوع 
همه گیری کرونا، همــگان را متقاعد کرد 
تا زیرســاخت های عملیاتی و اجرایی این 
صنعت تاثیرگذار را بیش از پیش آماده کنند.

وی از بخش آماری نیروی انتظامی، مرکز 
آمار ایران و راهنمایان گردشگری را عناصر 
کلیــدی در فرایند اجرایی طرح اســتقرار 
حساب های اقماری گردشگری دانست و 
پیشنهاد کرد: از تجارب ظرفیت راهنمایان 
گردشگری برای استقرار این حساب ها در 
کشور استفاده شود. تیموری ابراز امیدواری 
کرد با استقرار طرح حساب های اقماری، 
ســهم گردشگری در اقتصاد ملی تعیین و 
برنامه ریزی ها بــرای افزایش درآمدهای 
ارزی کشــور ارتقاء یابد. جواد حسین زاده 
رییس مرکز آمار ایران هم در این جلســه با 
اعــالم ضرورت اجرای این طرح با تطبیق 
شرایط موجود به لحاظ همزمانی با شیوع 
بیماری کرونا، خواستار ایفای نقش بیشتر 
نیروی انتظامــی از طریق هماهنگی های 

بیشــتر با رده های مختلف ناجا و حضور 
نمایندگان پلیس هــای تخصصی در این 
طــرح و همچنین همکاری کارشناســان 
و پرسشــگران اســتانی در آن شد. در این 
نشســت معرفی ســامانه های موجود در 
معاونت گردشگری معرفی و نحوه ارتقای 
کیفیت و محتوای آنها با همکاری مشترک 
مرکز آمار ایران مورد گفت و گو و بررسی 
قرار گرفت. اواخر سال ۹۸ قرارداد استقرار 
حســاب  اقماری گردشگری )TSA( در 
چارچوب نظام جامع آماری گردشــگری 
بین وزارت میراث فرهنگی،گردشگری و 
صنایع دســتی و مرکز آمار ایران به  منظور 
ایجاد ابزار بررسی منافع حاصل از صنعت 
گردشــگری، امکان ســنجش بهره وری 
صنعت گردشــگری، میزان اشتغال زایی و 
محاســبه گردشگری در حساب های ملی 
کشور به امضا رسید. حساب های اقماری 
گردشــگری، این امکان را فراهم می کند 
کــه جنبه های اقتصادی گردشــگری در 

حساب های ملی کشور به طور مجزا بررسی 
و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند. با اجرای 
این طرح و توجه به اهمیت نقش گردشگری 
زمینه بهتــری برای تجزیه و تحلیل اثرات 
گردشــگری در اقتصاد و تصمیم گیری ها 
درباره گردشگری فراهم می شود. بسیاری 
کشــورها استقرار نظام حســاب  اقماری 
گردشگری را به صورت جدی در دستور 
کار خــود قرار داده اند و با اســتفاده از این 
حساب ها و نیز ایجاد قوانین و تخصیص 
اعتبارات مورد نیاز، سیاســتگذاری های 
کالن و تصمیم گیری هــای خــرد حوزه 
گردشــگری را مدیریت می کنند. با تهیه 
حساب اقماری گردشــگری گام مهمی 
برای ایجاد ابزار بررســی منافع حاصل از 
صنعت گردشگری، مقایسه رشد صنعت 
گردشگری با سایر بخش ها، امکان سنجش 
بهره وری صنعت گردشگری، اشتغال زایی 
و تراز پرداخت های ملی برداشــته خواهد 

شد.

گروه گردشــگری - معاون میراث 
فرهنگــی کشــور اعالم کرد: در جلســه 
شــورای ملی ثبت آثار تاریخی فرهنگی، 
هفت اثر از استان تهران، و یک اثر در استان 
آذربایجان غربــی واجد شــرایط و ارزش 
ثبت در فهرســت آثار ملی و آثار با ارزش 

تاریخی فرهنگی شناخته شد.
جلسه مشترک شورای ملی ثبت آثار 
تاریخی فرهنگی و شــورای حریم کشور 
به ریاست محمدحســین طالبیان معاون 
میراث فرهنگی کشور و با حضور مصطفی 
پورعلــی مدیرکل دفتر ثبت آثار دفتر ثبت 
آثار و حفظ و احیاء میراث معنوی وطبیعی 
و ســایر اعضای این شورا، در سالن آمفی 
تئاتر وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و 

صنایع دستی برگزار شد.
طالبیان درباره مصوبات جلسه مشترک 
شــورای ملی ثبت آثار تاریخی فرهنگی و 
شورای حریم کشور گفت: از استان تهران 
سه اثر شامل مسجد توتونچی، حمام چال 
و خانه مسکونی بینا )شرکت تعاونی جهاد 
کشاورزی( به عنوان میراث معماری معاصر 
واجد ثبت در فهرست آثار ملی شناخته شد.
معــاون میــراث فرهنگی کشــور 
افزود: همچنین ویالی عالیخانی، بنای آقا 

محمدخانی، ساختمان جهاد دانشگاهی و 
ویالی محمدحسین علم الهدی در استان 
تهران هم واجد ثبت در فهرست آثار واجد 

ارزش تاریخی فرهنگی اعالم شد.
او اظهار داشت: تپه قاالبالغی از استان 
آذربایجان غربی نیز در جلســه امروز شورا 
واجد ثبت در فهرســت آثار واجد ارزش 

تاریخی فرهنگی اعالم شد.
طالبیــان تصریــح کرد: در جلســه 
شــورای ملی ثبت آثار تاریخی فرهنگی و 
شــورای حریم کشــور محدوده حریم و 
ضوابط حفاظتی دو اثر آق تپه قشالق و تپه 

چشمه زالو از استان  قم و چهار اثر از استان 
مرکزی شامل مسجد سیدها، کاروانسرای 
شاه عباسی ورده و ارگ میشیجان و امام زاده 
عبداهلل در شورای حریم کشور به تصویب 

رسید.
طبق آیین نامه و دســتورالعمل های 
مصوب، شــورای ملی ثبت آثار، بررسی 
و تصویــب شــرایط و ارزش ثبت آثار در 
چهار حوزه آثار غیرمنقول) اماکن تاریخی 
فرهنگی(، آثار منقــول )اموال فرهنگی و 
اشــیا تاریخی(، آثار طبیعــی )مناظر بدیع 
جغرافیایی، محوطه های طبیعی – تاریخی، 

پدیده هــا و نمونه های ارزشــمند گیاهی، 
جانوری و زیســتگاه ها( و آثار ناملموس 
)رویدادها مراســم و آیین هــای معنوی 
و فرهنگــی، آواها و .. .( در فهرســت ملی 
را در بــر می گیــرد. وزیر میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دستی رییس شورا، 
معــاون میراث فرهنگی نایــب رییس و 
مدیرکل دفتر ثبت آثار و حفظ و احیاء میراث 
معنوی وطبیعی به عنوان دبیر شورا هستند که 
جلسات آن به صورت دوره ای و بر اساس 
پرونده های موضوعی با حضور اشخاص 
حقوقی ثابت، اشخاص حقیقی و تعدادی 
از صاحب نظران و نمایندگان دستگاه ها و 
سازمان های مرتبط با هر پرونده به صورت 
متغیر تشکیل می شود. شورای حریم کشور 
مســئولیت تعیین و ضوابط حریم آثار ملی 
را بــر عهده دارد که معاون میراث فرهنگی 
کشــور رییس شورا است و پس از بررسی 
فنی و تخصصی، واج شــرایط بودن ثبت 
اثر در فهرســت ملی تصویــب و تعیین 
حریم می شــود و پــس از آن وزیر میراث 
فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی، حریم 
و ضوابط تعیین شده قانونی را به استاندار آن 
منطقه ای که اثر در آنجا قرار دارد، به صورت 

کتبی ابالغ می کند.

گروه گردشگری - در این گزارش 
با مکان هایی در سراســر دنیا آشنا شوید 
که بسیار منحصر به فرد و جذاب هستند.

در ایــن مطلب مــکان هایی خارق 
العــاده در کــره زمین را به شــما معرفی 
می کنیم که ممکن اســت بــه اندازه کافی 
خیره کننده نباشــند؛ اما به خاطر گسترده 
بودن مــکان و یا تأثیــرات طبیعی آن ها 

خاص و منحصر به فرد هستند.
 کوه رورایما 

کــوه رورایما مــکان قابل توجهی 
است. رورایما کوهی با سطح صاف است 
کــه تمام جهاتش به وســیله صخره های 
چهارصد متری احاطه شــده اســت. این 
کوه در کشــور های ونزوئــال، برزیل و 
گویان قرار دارد که تنها یک راه به صورت 
پله از ســمت ونزوئال بــرای رفتن به آن 
وجــود دارد. در باالی ایــن کوه هر روز 
بارانی است و گاهی آبشار های زیبایی در 

آن به وجود می آید.
 دهانه شهاب سنگ

دهانه شهاب ســنگ یا میتئور کریتر 
یک دهانه برخوردی شهاب سنگی است 
که در صحرای شمالی ایالت آریزونا قرار 
دارد. به این دلیل که عموما برای حوادث 
طبیعی نام نزدیکترین اداره پســت برای 
آن ها انتخاب می شود، نام این دهانه میتئور 
انتخاب شده اســت. دهانه در حدود ۵٠ 
هزار سال پیش در دوران پلییتوسن ایجاد 
شده اســت. قطر این دهانه حدود ۱۲٠٠ 
متــر، عمق آن حــدود ۱۷٠ متر و دیواره 
پیرامونی دهانه حــدود ۴۵ متر بلندتر از 

دشت اطراف آن است.
 دون دو پیال 

 از آنجا که اروپا صحرایی ندارد این 
مکان بزرگترین صحرای تل ماسه این قاره 
به شمار می رود. این تل ماسه سه کیلومتر 
طول دارد و عرض آن نیز ۵٠٠ متر اســت. 

این مکان از ســطح زمین هم ارتفاع صد 
متــری دارد. این مکان در میان یک جنگل 
قرار دارد و در طرف دیگر آن نیز دریاست.

 ُسُکترا
 مجمع الجزایری است که در باختر 
اقیانوس هند، میان دو قاره آسیا و آفریقا و 
در دهانه خلیج عدن قرار دارد. این جزایر 
متعلق به کشــور یمن است. گفته می شود 
این مــکان یکی از بیگانه ترین پوشــش 
گیاهــی و جانوری را دارد چرا که درخت 
خــون اژد های معروف در این مکان واقع 
شده. این درخت به شکل چتر و شیره آن 

نیز به رنگ قرمز است.
 روتوروآ

 یک منطقه مســکونی در نیوزیلند 
اســت که در کنار دریاچه ای به همین نام 
واقع شده. این شهر به خاطر فعالیت های 
زمین گرمایی مشــهور اســت که گاهی 
باعث پراکنده شدن بوی گوگرد می شود.

 آبگیر دون خوان  
این دریاچه با شــوری ۴٠ درصدی 
یکی از شــورترین دریاچه های جهان را 
دارد. نمک این دریا باعث می شــود آب 
تا دمای ۵٠ درجه سلســیوس نیز منجمد 
نشــود. این مکان به نام دو خلبان بالگرد 
در نخســتین پرواز جهت بازدید میدانی 
»آبگیر دون خوان« نامگذاری شــد. آبگیر 
دون خوان بسیار کوچک است و عمق آن 

تنها یک دهم متر است.
 آبشار گوائیرا 

 ایــن آبشــار کــه در نزدیکی رود 
گوائیــرا واقع شــده، از نظر حجم بزرگ 
ترین آبشــار جهان است. به طور میانگین 
در هــر ثانیه ۱ میلیــون و ۷۵٠ هزار فوت 
مربع از این آبشــار، آب خارج می شــود. 
این در حالی اســت که به طور میانگین از 
آبشار معروف نیاگارا در هر ثانیه ۷٠ هزار 

فوت مربع آب به پایین می ریزد.
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