
5 گردشگری

گــروه گردشــگری - معاون 
گردشــگری گفت: حدود ۴۵۰ هزار 
خارجی به انگیزه درمان و تجارت در 
۹ ماه اول امسال به ایران سفر کرده اند، 
اما سختگیرهای بیشتر باعث شده ۹۴ 
درصد ســفرهای بین المللی کاهش 

پیدا کند.
کمی بعد از شیوع ویروس کرونا 
در ایران با بسته شدن مرزهای زمینی 
و هوایی، صدور روادید گردشــگری 
نیز متوقف شــد. مدتــی بعد، معاون 
گردشــگری خبــر داد که بــه تعداد 
محدود بــرای اتبــاع خارجی که به 
انگیزه درمان و تجارت به ایران ســفر 
می کنند، روادید صادر می شود. حاال 
ولــی تیموری خبــر داده که در ۹ ماه 
ابتدای ســال ۴۵۰ هزار نفر به شکل 
مقطعی و محدود با عنوان گردشــگر 
ســامت و تجاری به کشورمان سفر 

کرده اند.
او همچنین گفــت که با توجه 

به ســخت گیری ها حدود ۹۴ درصد 
سفرهای بین المللی کاهش پیدا کرده 
اســت. این معاونت با آن که شیوه نامه 
»چگونگی ورود گردشگران خارجی 
در دوران کرونا« را اواســط تابستان 
امســال به ســتاد ملی کرونا تحویل 
داده اما همچنان سختگیری های این 
ستاد مانع از صدور ویزای توریستی 
و ورود گردشــگران خارجی شــده 
اســت. تیمــوری در جلســه کمیته 
سیاســت گذاری فرهنگی دبیرخانه 
شــورای عالی امنیــت ملی گفت که 
حوزه ســفر و گردشــگری در میان 
صنایع مختلف بیشــترین آسیب را از 
شــیوع ویروس کرونا دیده است، به 
طوری که در منطقه آسیا شاهد کاهش 
حدود ۸۲ درصد سفرهای بین المللی 
بوده ایــم و در ایــران این کاهش ۹۴ 
درصد بوده است. صنعت گردشگری 
بیش از یک ســال اســت که با شیوع 
ویروس کرونا زمین گیر شــده که در 

تاریخ جهانی این صنعت بی ســابقه 
بوده اســت.او افزود: در سال ۹۸ قبل 
از شیوع ویروس کرونا هشت میلیون 
و ۸۶۰ هزار نفر گردشــگر خارجی 
از ایــران بازدید کردند. بــا اتفاقاتی 
کــه در نیمه دوم ســال ۹۸ افتاد و با 
شــیوع ویروس کرونا، در فصل دوم 
پررونق گردشــگری ما که از اواسط 
بهمن ماه و شروع سال نو میادی آغاز 
می شد، نتوانستیم میزبان گردشگران 
باشــیم. معاون گردشــگری به سهم 
سرمایه گذاری گردشگری در کشور و 
ساخت ۲۲۰۰ پروژه زیرساخت اشاره 
کرد و افزود: گردشگری روند پرشتابی 
در پیش گرفته بود اما با بحران شــیوع 
ویروس کرونا فعالیت های ما متوقف 
شد.تیموری درباره سفرهای داخلی 
اظهار کرد: با شــیوع ویروس کرونا 
همکاری الزم را با ستاد ملی مدیریت 
کرونا در خصوص اولویت اصلی که 
حفظ جان مردم اســت، انجام دادیم 

و درســت در پیک سفرهای خارجی 
و داخلــی فعالیت های مان را تعطیل 
کردیم. با گشایش های مختصری که 
انجام می شد، سعی کردیم گردشگری 
داخلی بتواند این خاء را پوشش دهد 
و در کنــار آن نیز نیم نگاهی به عرصه 
بین المللی داشــتیم. در این خصوص 
طرح هایی ارائه دادیم اما به دلیل شیوع 
کرونــا به تعویق افتاد. او با اشــاره به 
زیان مالی تاسیســات گردشــگری 
در این دوران، یادآور شــد: با شــیوع 
ویروس کرونا دو بسته حمایتی برای 
فعاالن صنعت گردشــگری در نظر 
گرفتیم که بســته اول اشــتغال محور 
و بســته دوم بنگاه محور بوده است. 
میزان درخواست فعاالن گردشگری 
برای دریافت تســهیات کرونایی از 
بانک ها حــدود ۱۳۵۰ میلیارد تومان 
بوده که ۶۵۰ میلیارد تومان آن پرداخت 
شــده اســت، البته قول دادند تا پایان 
ســال کمک بیشتری کنند. امیدواریم 

با کاهش شیوع ویروس کرونا دوباره 
صنعت گردشــگری رونق پیدا کند تا 
نشاط و امید به جامعه برگردد. معاون 
وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری ادامه داد: با پیگیری ها و 
تاش هایی که انجام دادیم، طرح هایی 
را برای سفرهای نوروزی در ستاد ملی 
کرونا ارائه کردیم تا به شکل محدود 
و کنترل شــده و با نظارت ما، بخشی 
از فعالیت ها و خدمات مان ارائه شود. 
اگر نوروز امســال نتوانیــم فعالیت 
کنیم، امکان برگشت دوباره نخواهیم 
داشــت. تعطیات نوروز برای باالی 
۷۰ درصد از فعــاالن ما یک فرصت 

است.
او گفت:  ستاد ملی مدیریت کرونا 
قبول کرد تا سفرها در قالب تورهای 
شــرکت های خدمات مســافرتی و 
کنترل شــده انجام شود. پروتکل های 
بهداشــتی نیز در این خصوص برای 
تمام ذی نفعان آماده و اباغ شده است. 

همچنیــن نوع دیگر ســفر در قالب 
سفرهایی اســت که مردم با خودرو 
خود انجام می دهند و رزرو قطعی در 
مراکــز مجاز ما دارند. نیروی انتظامی 
نیز در این خصوص کمک خواهد کرد 
تا ترددهای نوروزی برنامه ریزی شده 

انجام شــود. خدابخشیـ  دبیر کمیته 
فرهنگی شــورای عالی امنیت ملیـ  
نیز گفت: نیمه های مغفولی در حوزه 
گردشــگری وجود دارد؛ براســاس 
گزارش مرکز آمار نیمی از مردم هنوز 
ســفر نمی روند. در نیمه دوم سال از 

ماه مهر تا پایان اسفند نیز سفر چندانی 
انجام نمی شــود و نیمی از دستگاه ها 
هنــوز درگیــر بحث گردشــگری 
نشــده اند. کرونــا فرصتی اســت تا 
دســتگاه ها بتوانند در این خصوص 

برنامه ریزی کنند.

گروه گردشــگری - معاونت 
گردشــگری در حال برگزاری کمپین 
»قرن ها دوســتی؛ ســومین عید بهاره 
چینی هــا در ایران« در بــازه زمانی ۲۴ 
بهمن الی ۹ اسفند سال جاری همزمان 
با عیــد بهاره چینی به صورت مجازی 

است.
محمد قاسمی )مدیرکل بازاریابی 
و تبلیغات گردشــگری وزارت میراث  
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی( 
اعام کرد: به منظور حضور مســتمر و 
موثر در بازار گردشگری چین و همچنین 
زنده نگه داشتن نام ایران در حافظه بازار 
بزرگ این کشور با بیش از صد و هفتاد 
میلیون گردشگر خروجی برای دوران 
پســا کرونا، معاونت گردشــگری در 
حال برگزاری کمپین »قرن ها دوستی؛ 
سومین عید بهاره چینی ها در ایران« در 
بازه زمانی ۲۴ بهمن الی ۹ اســفند سال 
جاری همزمان بــا عید بهاره چینی به 

صورت مجازی است. 

محمد قاسمی افزود: فعالیت های 
مربوط به این کمپیــن در چندین گام 
صورت پذیرفت. در گام نخســت، از 
اســتان های مقصد گردشگران چینی 
خواسته شد تا محتوای تبلیغاتی خود را 
متناسب با عایق و سایق چینی ها و بر 
اساس راهنماهای فنی اباغی در قالب 
عکس، کلیپ و متن آماده و به معاونت 

گردشگری وزارتخانه ارسال کنند.

او افزود: در گام دوم، آثار تولیدی 
از نظر تکنیکــی و محتوایی ارزیابی و 
صحت سنجی شد و آن هایی که شرایط 
فنی الزم را احراز کردند در زمینه متن و 
روایت توسط کارشناسان یک شرکت 
دو ملیتی ایرانــی- چینی مورد تطبیق 
و ویرایش ترجمه ای و زبانشــناختی 
قرار گرفتند.قاســمی ادامه داد: در گام 
بعدی، انواع محتوای نهایی شده بهمراه 

پیام تبریــک وزیــر میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دســتی به زبان 
چینی در ســایت جامع گردشــگری 
کشور موســوم به »ویزیت ایران« زیر 
نظر کانون جهانگــردی و اتومبیلرانی 
بارگذاری شد. مدیرکل دفتر بازاریابی 
و تبلیغات گردشــگری اضافه کرد: در 
مرحله آخر، لینک مربوطه در ســطح 
وسیعی به وزارت امور خارجه، سازمان 
فرهنگ و ارتباطات اسامی، تشکلهای 
حرفه ای گردشــگری، نمایندگی های 
سیاســی جمهوری اســامی ایران در 
چیــن، رایزنی های فرهنگی کشــور 
و ســایر گروه های فعال گردشــگری 
اطاع رسانی شد و از آن ها خواسته شد 
تا نسبت به بارگذاری لینک مذکور در 
فضای مجازی تحت اختیار، استفاده از 
محتوای تولیدی در سایر فعالیت های 
تبلیغاتی و اطاع رسانی مناسب پیرامون 
کمپیــن مذکور بــه بخش خصوصی 

کشور چین اقدام نماید.

گــروه گردشــگری - زوراب 
پولولیکاشــویلی، دبیر کل ســازمان 
جهانی گردشــگری گفــت: در طول 
تاریخ، گردشگری فرصت های فراوانی 
را برای توانمندســازی زنان در سراسر 
جهان فراهم کرده است. با آغاز مجدد 
گردشــگری، باید اطمینــان حاصل 
شــود که برابری جنسیتی در اولویت 
برنامه های بهبودی قرار می گیرد و زنان 
را قادر می ســازد تا ازنظر مالی مستقل 
شوند و مشاغل شــخصی راه اندازی 
کنند.نتایج تحقیقات جدید نشان داده 
است، در بخش گردشگری خاورمیانه 
از هر ۱۰ نفر شــاغل، کمتر از یک نفر 
زن بــوده و البتــه این نســبت به طور 
مداوم در حال افزایش اســت. سازمان 
  )UNWTO( جهانی گردشــگری
اعام کرد: گــزارش منطقه ای مربوط 
به زنــان در گردشــگری خاورمیانه، 
پیشرفت های ایجادشده و فرصت هایی 
برای پیشرفت بیشتر در برابری جنسیتی 
این بخش را برجسته می کند.مهمترین 

یافته های این بررســی مــوارد ذیل را 
شامل می شــود: ۸ درصد افراد شاغل 
در بخش گردشگری این منطقه را زنان 
تشکیل می دهند و این در مقایسه با ۱۶ 
درصد در کل اقتصاد منطقه اســت.در 
سطح جهانی، ۵۴ درصد از افراد شاغل 
در بخش گردشگری در مقایسه با ۳۹ 
درصد گســترده اقتصاد جهانی زنان 
هســتند. زنان تحصیات عالی باالتر 
از مــردان دارند، اما هنوز در این بخش 
فعالیت بسیار اندکی دارند.بخش دولتی 
می تواند پیشگام ارائه نقش های رهبری 
برای زنان باشد و فرصت هایی را برای 
آنان ایجاد کند.بر اساس نتایج بررسی ها 
در ســال ۲۰۱۹ وزرای گردشگری در 
منطقــه ۲۱ درصد اســت که در مقابل  
۲۳ درصد سطح جهانی قرار دارد. این 
گزارش همچنین نشان داد، مشارکت 
زنان در اشتغال، خوداشتغالی و مالکیت 
بنگاه هــای کوچک و بزرگ اقتصادی 
)SEM( بــه میــزان قابل توجهی در 
سراســر منطقه کمتر از مردان اســت 

و تمایــل کمتــری بــه کار در بخش 
گردشگری دارند و از مهم ترین عوامل 
موثر در این امر، نگرانی در مورد حفظ 
تعادل زندگی خانوادگی و کاری و موانع 
قانونی برای زنان اســت.نتیجه گیری 
درباره این موضــوع به ویژه در بخش 
خصوصــی هنوز زود اســت. هدف 
این گزارش این است که این موارد در 
آینده کمرنگ و برای برابری جنسیتی 
کارهای بیشتری انجام شود. همچنین 
تحقیقات به دلیل کمبود داده های مرتبط 
با تفکیک جنســیتی در گردشــگری 
انجام شده است. این گزارش گام های 
مثبتی که طی ســال های اخیر در سطح 
سیاســت گذاری و در مقایسه با سایر 
مناطق جهان برداشته شده و همچنین 
مواردی برای دســتیابی به هدف پنجم 
توسعه پایدار ســازمان ملل )دستیابی 
به برابری جنســیتی و توانمندسازی 
همــه زنان و دختــران( در خاورمیانه 
را نشــان می دهد. خانم هیفاء الجدیع، 
سرپرســت اداره کل روابط بین الملل 

وزارت گردشــگری در عربســتان 
ســعودی گفت: ازنظر تاریخی، زنان 
نقش مهمی در گردشــگری داشته اند 
 Kingdom's و بر اســاس پــروژه
 ۲۰۳۰ ۲۰۳۰)چشــم انداز   Vision
عربســتان ســعودی، برنامه ای برای 
کاهش وابســتگی عربستان سعودی 
به نفت، تنوع بخشــیدن به اقتصاد آن 
و توســعه بخش های خدماتی مانند 
بهداشــت، آمــوزش، زیرســاخت، 
تفریحی و گردشگری( برای تسهیل و 
تشویق زنان در مشارکت برای بخش 
گردشــگری از طریق بهبــود قوانین، 
سیاست های جدید، آموزش، حمایت 
از بنگاه های کوچک و بزرگ و توسعه 
مشــاغل تاش بســیاری کرده است. 
امیدواریم که پیشــگام توانمندسازی 
زنان در گردشــگری باشیم و در سطح 
محلی و بین المللی مشتاق همکاری با 
همسایگان و شرکای بین المللی برای از 
بین بردن موانع جنسیتی در این بخش 

هستیم.

معاون گردشگری اعالم کرد:

ارائه آمار سفر گردشگران خارجی به ایران در دوران کرونا

برگزاری کمپین بهار چینی فرصتی برای حفظ نام ایران در حافظه بازار گردشگری چین

دبیر کل سازمان جهانی گردشگری مطرح کرد:

افزایش فرصت فعالیت بیشتر در بخش گردشگری برای زنان خاورمیانه
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گروه گردشگری - دکتر حسین 
فرشیدی، در نشســتی خبری با اشاره 
به آخریــن وضعیت ویروس کرونا در 
استان، اظهار کرد: در قریب به یک سال 
اخیر شــاهد همکاری و همدلی بسیار 
خوبی در اســتان در حــوزه مدیریت 
بیماری کرونا بودیم. از بســیج تشکر 
ویــژه دارم که در قالب طرح شــهید 
سلیمانی کمک بسیار بزرگی در قرنطینه 
بیماران کرونایی انجــام دادند و یکی 
از دالیــل کاهش بیمــاران و مدیریت 
مطلوب شرایط، همکاری خوب بسیج 

با دانشگاه علوم پزشکی بوده است.
وی افزود: ســازمان بهداشــت 
جهانی تأکید دارد که ماســک همچنان 
مهم ترین روش مهــار ویروس کرونا 
اســت. تمرکز بیشــتری بر استفاده از 
ماســک از سوی ســازمان بهداشت 
جهانی وجــود دارد و اســتفاده از دو 
ماسک نیز مورد تأکید قرار گرفته است. 
در زمینه ویروس کرونا انگلیسی به دلیل 
ترددهایی کــه از هرمزگان به خارج از 
کشــور صورت می گیــرد در معرض 

ریسک و خطر باالیی قرار داریم.
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی 
هرمزگان بیان کرد: رعایت پروتکل های 
بهداشتی در استان نباید شوخی گرفته 
شود. باید به رعایت های یک ماه پیش 
که بیش از ۹۰ درصد بود برســیم. عدم 
تجمع یکی از اصلی ترین راه های مهار 
این ویروس است و امیدوارم تا پایان این 

هفته بتوانیم میزان رعایت را در اســتان 
افزایش دهیم.

فرشیدی ادامه داد: شمار بیماران 
کرونایی در استان در حال افزایش است 
که عمدتاً بیماران سرپایی هستند.  بیش 
از ۲ هزار تست روزانه در استان در حال 
انجام است. وی خاطرنشان کرد: نباید 
ساده انگاری کنیم و بدانیم که کرونا در 
کمین همه است.  برای این بیماری هنوز 
درمان مؤثری وجود ندارد و هر ابتایی 
ممکن اســت به فوت بیانجامد و این 
بیماری از مدل خاصی تبعیت نمی کند. 
قبول داریم که مرحله اول توزیع واکسن 
عادالنه نبوده و سهم مناسبی به هرمزگان 
داده نشده اســت. البته توزیع واکسن 
دالیل مختلفی دارد و موضوع امنیت در 
توزیع بسیار مهم است. این واکسن باید 
در دمای ۲۰ درجه زیر صفر نگهداری 
و حمل شــود. البته مرحله دوم هنوز به 
دست ما نرسیده و سامت در توزیع نیز 
مهم است. رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
هرمزگان عنوان کرد: تاکنون ۸۰ دوز از 
این واکســن را دریافت کرده ایم و در 
مرحله دوم توزیع قطعاً ســهم بیشتری 
به هرمزگان می رســد و در مرحله دوم 
تمامی کادر درمان را واکسینه می کنیم 
و مرحله ســوم وارد تزریق واکسن به 
افراد مسن و دارای بیماری های زمینه ای 
می شــویم. فرشیدی ادامه داد: هدف ما 
این است که در مواجهه با موج مسافران 
ایرانی خارج از کشور، از تمام پروازها 

و شــناورهای خارجی تست بگیریم؛ 
مکان های مناســبی را نیز برای قرنطینه 
آمــاده کرده ایم. تاکنون ۵ یــا ۶ مورد 
مشــکوک ابتا به کرونای انگلیسی در 
اســتان را تست کرده و به تهران ارسال 
فرستاده ایم. هنوز مورد مثبتی نداشته ایم.

وی بیان کرد: با زحمت ویژه ای در 
حال پیگیری مورد پشه آئدس در استان 
هســتیم. هنوز در مدت اخیر صید پشه 
آئدس نداشته ایم. بحمداهلل تاکنون بیمار 

مبتا به تب دنگی نیز نداشته ایم.
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی 
هرمزگان خاطرنشــان کرد: مقرر شده 
کــه تا آخــر فروردین مــاه ۱۴۰۰ تور 
گردشگری در هرمزگان فعالیت نداشته 
باشد و اگر اقدامی در این زمینه صورت 
بگیرد، خاف قانون اســت. اکنون تنها 
یک نوزاد مبتا به کرونا در استان داریم 
که در بیمارستان کودکان بستری است.

فرشــیدی تصریح کرد: در مورد 
پلمپ برخــی واحدها، هدف ما اذیت 
کردن مردم نیســت. در ستاد مبارزه با 
کرونا نیز مطرح شده که بجای تعطیلی، 
جرائم را باال ببریم چراکه گاهی برخی 
پلمپ ها سبب گرفتاری مردم می شود. 
البته همکاری خوبی از ســوی دستگاه 
قضایی با دانشگاه علوم پزشکی و ستاد 
کرونا در جریان است. در هفته آینده یک 
آزمایشگاه تست کرونا را بندرلنگه افتتاح 
خواهیم کرد که مشکل نیروی انسانی آن 
را حل کرده ایم و دوره های الزم گذرانده 

شده تا دیگر نیازی نباشد که موارد تست 
به بندرعباس ارسال شود.

وی افزود: از تجمع کارگران فصلی 
به صورت موردی تست کرونا گرفتیم 
که مورد مثبتی نداشتیم. در کیش موارد 
مثبتی از تجمع کارگران خارجی داشتیم 
که تصمیمــات الزم در مورد برخورد 
با آنان اباغ شــد. از شماری تجمعات 
کارگری دیگر نیز تســت انجام داده ایم 
که مورد مثبتی وجود نداشــته اســت. 
البته همچنــان بر رعایت پروتکل های 
بهداشــتی بخصــوص فاصله گذاری 
تأکید داریــم. رئیس دانشــگاه علوم 
پزشکی هرمزگان گفت: تزریق واکسن 
به افراد درگیر با کرونا خطرناک است. 
گزارشات خوبی از مناطقی که جمعیت 
قابل توجهی واکســینه شده اند، از عدم 
ابتا و کاهش ابتا گزارش شده است. 
در مورد تاکسی های سطح شهر نیز حتمًا 
تذکر و هشدار می دهیم و مصوبه ستاد 
اســتانی را نیز صادر کرده ایم که ضعف 
در ضدعفونی را جبران کنند. فرشیدی 
در پایــان اظهار کرد: هر فوتی کرونا در 
اســتان تن ما را می لرزاند و هر فوتی ما 
را شدیداً متأثر می کند ولی کادر درمان 
ما در اســتان خیلی خوب کار کرده اند 
و وضعیت ما نســبت به کشور و دیگر 
اســتان ها خیلی بهتر اســت. روزانه با 
بیمارانی ســر و کار داریم که اگر اندکی 
زودتر مراجعه می کردند، می توانستیم 

بهتر درمانشان کنیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: مقرر شده که تا آخر فروردین ماه ۱۴۰۰ هیچ تور گردشگری در هرمزگان فعالیت
 نداشته باشد و اگر اقدامی در این زمینه صورت بگیرد، خالف قانون است.

ممنوعیت فعالیت تورهای گردشگری 
در هرمزگان تا پایان فروردین ۱۴۰۰

 از تجمع کارگــران فصلی 
به صورت موردی تســت 
کرونــا گرفتیم کــه مورد 
مثبتی نداشــتیم. در کیش 
مــوارد مثبتــی از تجمــع 
کارگران خارجی داشــتیم 
که تصمیمات الزم در مورد 
برخورد با آنان ابالغ شــد. 
از شماری تجمعات کارگری 
دیگر نیز تست انجام داده ایم 
که مــورد مثبتــی وجود 
نداشته است. البته همچنان 
بــر رعایــت پروتکل های 
بخصــوص  بهداشــتی 
فاصله گــذاری تأکید داریم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان اعالم کرد:
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