
5 شنبه 21 فروردین 1400، 27 شعبان 1442 ،10 آپریل 2021، شماره 3707، صفحهگردشگری

گروه گردشگری- ۱۵ سال پیش 
به منظور آســان سازی سفر برای اقشار 
مختلف جامعه؛ طرح ســفر کارت ملی 
مطرح شد. طرحی که قرار بود مسئولیت 
اجرایــی آن از معاونت گردشــگری 
سازمان میراث فرهنگی وقت به شرکت 
ایرانگــردی و جهانگــردی زیــر نظر 
ســازمان میراث فرهنگی وقت واگذار 
شود و با مشخص کردن هتل ها و مراکز 
گردشگری، کارکنان دولت از پولی که 
در آن به جای هزینه رفاه واریز شده بود، 

در این مراکز استفاده کنند.
ولــی بارها و بارهــا این طرح به 
مشــکل برخــورد کرد. گاهــی اعالم 
کردند که دستگاه های پذیرنده در مراکز 
مربوطه به درســتی عمل نمی کند و این 
کارت ها را نمی پذیرند و گاهی هم بیان 
شد که کارکنان، پول این کارت را خرج 
هزینه های دیگر غیر از ســفر می کنند. 
تغییرات متعددی نیــز در کارکرد این 
کارت بــه وجود آمد اما هر بار این طرح 
نتوانســت به درستی اجرا شود. در همه 

این تغییرات نیز اعالم می شد که نواقص 
آن برطرف شده است.

هم اکنون شــرکت ایرانگردی و 
جهانگردی به دارندگان سفر کارت ملی 
اعالم می کند که این کارت ها غیرفعال 
شده است و این شرکت مسئولیتی بابت 

آن ندارد.
وام ۲۰ میلیونی با خرید هر 

آنچه به سفر مربوط می شد
مسئولیت سفرکارت ها در واقع به 
کانون اتومبیلرانی و جهانگردی سپرده 
شــد این کانون سال گذشته اعالم کرد 
وام ۲۰ میلیون تومانی برای اجرای سفر 

در اختیار متقاضیان قرار می دهد.
طبق تعریف کانون، »سفرکارت« 
نوعی وام قرض الحســنه محســوب 
می شــود که دارنــدگان آن می توانند 
ظرف ۱۵۰ روز )پنج ماه( تا ســقف ۲۰ 
میلیون تومان از مزایاِی ســفرکارت و 
امکانات تأسیسات رسمی گردشگری 
که تمام پروتکل های بهداشتی را رعایت 
می کننــد، بهره مند شــوند و با یک ماه 

تنفس، در ۱۸ ماه نسبت به بازپرداخت 
آن با سود چهار درصد اقدام کنند.

اما حاال هادی ســجادی راد مدیر 
گردشــگری و صنایع دســتی کانون 
جهانگردی و اتومبیلرانی می گوید: این 
طرح را با مالحظاتی اجرایی می کنیم. به 
این دلیل که نمی دانیم تکلیف سفرها در 
دوران کرونا چیست. ما خواستیم بیشتر 
از ایــن کارت در حال حاضر در حوزه 
صنایع دســتی اســتفاده شود تا کمکی 
به هنرمندان صنایع دســتی نیز شــده 
باشــد. به این صورت که از این کارت 
در مکان هــای فروش صنایع دســتی 
که دســتگاه پذیرنده دارند تا سقف ۲۰ 
میلیون تومان خریــد کنند. در واقع در 
این کارت ها پولی نیست ولی متقاضیان 

می توانند با اعتبار خرید کنند.
مشکل کد مکنا برای تسهیالت 

خرید صنایع دستی
وی بــا بیان اینکــه خرید صنایع 
دســتی نیز یکی از اجزای ســفر است 
ادامه داد: وزارتخانه ها و مراکز پذیرنده 
در ایــن ارتباط تفاهمنامه با کانون امضا 
کرده انــد اما به مشــکل بانکی کد مکنا 
برخــورد کردیم. برخی از وزارتخانه ها 
می خواســتند برای کارمندان خود این 
وام را شارژ کنند اما متوجه شدند که ۹۰ 

درصد آنها کد مکنای فعال دارند.
ســجادی راد با بیــان اینکه طبق 
شــرایط کد مکنا کسانی که تا سقف ۵۰ 
میلیون تومان وام گرفته باشند برایشان 
کد مکنا فعال می شــود و امکان گرفتن 

وام دیگری را تا زمان تســویه حساب 
ندارنــد گفت: اکنون بــا بانک مرکزی 
درحال مذاکره هستیم تا یا تسهیالت از 
شــمول کد مکنا خارج شود و یا اینکه 
سقف تســهیالت از ۵۰ میلیون تومان 
بیشتر شــود. در این صورت می توان از 
سفر کارت در حوزه خرید صنایع دستی 

استفاده کرد.
ســفر کارت ملی با هدف آســان 
ســازی و ارزان سازی سفر ایجاد شده 
بود کارتی که اکنون پس از گذشت ۱۵ 
ســال متولیان آن را به این نتیجه رسانده 
که از آن در حوزه صنایع دستی استفاده 
شود اما بازهم این طرح با مشکل مواجه 
شده و در حال حاضر دیگر سفر کارت 

معنایی ندارد.

سرپرست  گردشگری-  گروه 
اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی هرمزگان، گفت: طی 
سال گذشته ۹ پروانه فعالیت اقامتگاه 

بومگردی در استان صادرشده است.
ســهراب بناونــد بابیــان این 
مطلب گفــت: با راه اندازی و فعالیت 
این اقامتگاه ها برای 37 نفر اشــتغال 
ایجادشده است.وی با اشاره به اینکه 
بیشترین اقامتگاه های بومگردی استان 

در جزایر قشــم و هرمــز قرار دارند، 
افزود: استفاده از محیط بومی و طبیعی، 
رعایــت ضوابط زیســت محیطی و 
همچنین تعامل بــا اجتماع محلی از 
مهم ترین ویژگی هــای اقامتگاه های 

بومگردی است.
میــراث  اداره کل  سرپرســت 
 فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
هرمــزگان ادامــه داد: بــا تقویــت 
ظرفیت های بومگردی و ایجاد اشتغال 

برای جوانان می توان به توسعه پایدار 
و جلوگیری از مهاجرت کمک کرد.

بناوند تأکیــد کرد: به جز مناطق 
آزاد، در حــال حاضــر 34 اقامتگاه 
بومگــردی در اســتان دارای پروانه 

فعالیت هستند.
اســکان ۲۷۹ هــزار نفر در 
اقامتی هرمــزگان در  مراکــز 

تعطیالت نوروز
اداره کل  سرپرســت   

و  گردشــگری  میراث فرهنگــی، 
صنایع دســتی هرمزگان همچنین از 
اسکان ۲7۹ هزار و ۸۹3 نفر در اماکن 
اقامتی استان از تاریخ ۲7 اسفند تا ۱3 

فروردین سال جاری خبر داد.
سهراب بناوند گفت: ۲3۸ هزار 
و 4۰۲ نفر در هتل ها، ۱۲ هزار و ۹۰7 
نفــر در بومگردی ها، ۱۱ هزار و 34۱ 
نفــر در هتل آپارتمان هــا، ۱۰ هزار و 
6۰6 نفــر در مهمانپذیرها، ۵ هزار و 

4۲4 نفر در مجتمع های گردشگری و 
یک هزار و ۲۱3 نفر در هتل سراهای 
ســنتی اقامت داشتند. وی با اشاره به 
اینکه اجرای پروتکل های بهداشــتی 
در تأسیســات گردشــگری استان 
رعایت شــده است، افزود: در همین 
راســتا ۲ هزار و 76۹ بازدید نظارتی 
از مراکز اقامتی، رســتوران های سنتی 
و مراکــز پذیرایی بین راهــی، دفاتر 

خدمات مسافرتی انجام شده است.

گــروه گردشــگری- نتایج 
یک بررســی نشــان داده مهم ترین 
موزه هــای جهــان بــا کاهش 77 
درصــدی بازدیدکنندگان روبه رو و 
به طور متوســط ۱4۵ روز را در سال 

گذشته تعطیل بودند.
موزه ها در سراســر جهان طی 
یک ســال گذشته با ســنگین ترین 
پیامدهای ناشــی از شیوع ویروس 
کرونا دســت و پنجه نــرم کرده اند 
و شــمار بازدیدکنندگان موزه ها از 
۲3۰ میلیــون نفر در ســال ۲۰۱۹ به 
۵4 میلیون نفر در ۲۰۲۰ نزول داشته 
که از کاهــش 77 درصدی مراجعه 
کنندگان به موزه ها در این بازه زمانی 

حکایت دارد.

بررســی ساالنه نشــریه »آرت 
نیوز پِیپر« که شــامل ۲۸۰ موزه مهم 
در سراســر جهان بوده اســت نشان 
می دهد این موزه ها در ســال گذشته 
به طور متوسط ۱4۵ روز درهای خود 

را به روی مردم بسته اند.
موزه ملی چین که دومین موزه 
پربازدید جهان پس از لوور فرانســه 
اســت از بتدای ژانویه برای سه ماه 
بــه طور کامل تعطیل شــد و پس از 
آن بــا کاهش ظرفیــت ۹۰ درصدی 
بازگشایی شد و شمار بازدیدکنندگان 
از روزانه 3۰ هزار نفر به تنها سه هزار 

نفر کاهش یافت.
در اروپــا، دو کشــور ایتالیا و 
فرانسه طوالنی ترین مدت قرنطینه و 

محدودیت های مسافرتی شدیدتری 
را در مقایسه با سایر کشورها تجربه 
کردنــد که همین امــر موجب اُفت 
چشــمگیر فعالیت های گردشگری 

در این دو کشور نیز شد. 
بــه عنــوان نمونه، بر اســاس 
اعالم ســازمان جهانی گردشگری، 
شــهر توریســتی پاریس در ســال 
گذشــته تنها پنــج درصد از ظرفیت 
گردشــگری خود را دریافت کرد و 
ســه موزه اصلی فرانسه شامل لوور، 
مرکــز ملی هنــری و فرهنگ »ژرژ 
پمپیدو« و موزه »اورسی« کاهش 73 
درصدی را در جذب بازدیدکننده به 
ثبت رســاندند و در مجموع از ۱6.۵ 
میلیون بازدیدکننده در ســال ۲۰۱۹ 

بــه 4.۵ میلیون بازدیدکننده بســنده 
کردند.

موزه لــوور گــزارش داده در 
سال گذشته میالدی زیان حدود ۹۰ 
میلیون یورویی را به ســبب بحران 

جهانی کرونا متحمل شده است.
در بریتانیــا نیــز موزه ها بیش 
از نیمــی از ســال را تعطیل بودند و 
در مجمــوع کاهــش 77 درصدی 
کردند.  راتجربــه  بازدیدکننده هــا 
همچنین مــوزه »مــوزه دل پرادو« 
در شــهر مادرید اســپانیا با تعطیلی 
۸۰ روزه در مجمــوع 7۸ درصــد از 
مخاطبان خود را در مقایســه با سال 

گذشته آن از دست داد.
آمریکا که با بیش از نیم میلیون 

قربانی در صدر کشــورها با باالترین 
نرخ فــوت بر اثر ابتــال به ویروس 
کرونا در سراســر جهــان قرار دارد، 
دارای قوانین و پروتکل های متفاوتی 
در ایالت های مختلف است و شرایط 
بازدید موزه ها بــا توجه به موقعیت 
جغرافیایی آن ها متفاوت بوده است. 
بســیاری از موزه هــا و گالری های 
هنــری هنــوز در کالیفرنیــا تعطیل 
هســتند اما موزه »کریستال بریج« در 
آرکانزاس در ماه ژوئن بازگشــایی 

شد.
مــوزه »گوگنهایــم« نیویورک 
نیــز با ۸۸ درصــد کاهش مخاطبان، 
بیشترین سقوط را در مقایسه با آمار 

قبلی تجربه کرده است.

سفر کارت هایی که قرار بود برای آسان سازی سفر استفاده شوند دیگر کارایی ندارند، کانون جهانگردی 
هم از تغییر کارکرد آن به خرید صنایع دستی خبر داده اما همین طرح نیز در حال حاضر متوقف است.

سفر کارت منهای کارکرد گردشگری!

طبق تعریف کانون، »ســفرکارت« نوعی وام قرض الحسنه محســوب می شود که دارندگان 
آن می تواننــد ظرف ۱۵۰ روز )پنج ماه( تا ســقف ۲۰ میلیون تومان از مزایاِی ســفرکارت و 
امکانات تأسیسات رسمی گردشگری که تمام پروتکل های بهداشتی را رعایت می کنند، بهره مند 
شــوند و با یک ماه تنفس، در ۱۸ ماه نســبت به بازپرداخت آن با سود چهار درصد اقدام کنند.

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور:

بکارگیری صنایع دستی ایرانی هزینه طراحی داخلی خانه را کاهش می دهد

اولین خیابان ایران کدام خیابان است؟

گروه گردشگری - معاون صنایع 
دستی و هنرهای سنتی گفت: توسعه ایده 
و مفهوم »خانه ایرانی« عالوه بر کاهش 
هزینــه طراحی داخلی و چیدمان برای 
خانواده ها، منجر به گسترش تولیدات و 
فعالیت شاغالن حوزه صنایع دستی در 
سراسر کشور می شود.پویا محمودیان 
درباره طرح تجهیــز و طراحی داخلی 
خانه هــای طرح اقدام ملی مســکن، 
گفت:با اعتقاد به اینکه صنایع دســتی 
رمــز اقتصاد مقاومتی اســت و باور به 
توان صنایع دســتی ایــران، طرح اقدام 
ملی مسکن با تمرکز بر ایده خانه ایرانی 
شکل گرفت؛ اســتفاده از محصوالت 
اصیــل صنایــع دســتی در طراحی و 
چیدمان خانه، عالوه بر آشناسازی مردم 
با هنرهای ســنتی هر منطقه و دادن ایده 
به معماران و مهندســان ساخت و ساز 
و  طراحان داخلی ســاختمان، موجب 
ایجاد حس زیبایی شناسی و البته رونق 
فروش صنایع دســتی می شود.معاون 
صنایع دســتی و هنرهای سنتی کشور 
افزود: صنایع دســتی ایــران با توجه 
به گســتردگی، تنــوع تولیدات)بیش 
از ۲۹۵رشــته فعــال( و تعــداد باالی 
هنرمندان و صنعتگران شــاغل در این 
صنعت، نیازمند حمایت و پشــتیبانی 
تمامی دستگاه ها و سازمان های دولتی 
و خصوصی اســت؛ در همین راســتا 
معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی 
وزارت میراث فرهنگی، گردشــگری 

و صنایع دســتی با نــگاه به تاریخچه 
تولیدات و کاربرد آن در زندگی روزمره 
مردم از ســال های گذشــته ایده خانه 
ایرانی را در کشــور پیاده ســازی و در 
نمایشگاه های مختلف در سراسر کشور 
معرفی و اجرا کرده است.محمودیان با 
اشاره به آغاز بهره برداری و واگذاری 4۰ 
واحد از طرح اقدام ملی مسکن در استان 
یزد، خاطرنشــان کرد: ایده خانه ایرانی 
در راستای تجاری سازی صنایع دستی 
با حمایت دســتگاه های اجرایی استان 
یزد و با تمرکز بر نمایش زیبایی شناسی 
و اســتفاده از محصوالت صنایع دستی 
کشــورمان با اولویت استفاده از صنایع 
دستی استان یزد به عنوان یکی از مراکز 
اصلی تولید هنرهای سنتی و البته بخشی 
از  محصوالت ســایر استان ها اجرایی 
شده است.وی با بیان اینکه در طرح اقدام 
ملی مســکن یزد دو واحد مسکونی به 

عنوان نمونه با محصوالت صنایع دستی 
طراحی و تجهیز شده است، تصریح کرد: 
در این خانه ها به غیر از لوازم الکترونیک 
و دیجیتال، بقیه لوازم از صنایع دســتی 
ایران اســت؛ در این خانه هــا از انواع 
منسوجات یزدی برای پرده و رومیزی 
و رومبلی و از زیلو از شهر جهانی میبد 
اســتان یزد به عنوان کــف پوش و از 
ســرامیک برای طراحی سرویس های 
بهداشتی و حمام و از سفال برای تجهیز 
وسایل و ظروف آشپزخانه استفاده شده 
اســت. همچنین برای طراحی وسایل 
روشــنایی مانند لوستر از محصوالت 
مس و برای مبلمان، میزها و صندلی ها 
از تولیدات رشته چوب بکار برده شده 
اســت.معاون صنایع دستی و هنرهای 
سنتی کشــور گفت: همه محصوالت 
به کار رفته در چیدمان خانه های طرح 
اقدام ملی مسکن، حاصل ذهن خالق 

و ساخته دستان هنرمندان صنایع دستی 
کشورمان است، هر یک از محصوالت 
نمودی از تاریــخ و فرهنگ این مرز و 
بوم اســت. این محصــوالت عالوه بر 
کاربــردی بودن در زندگــی امروزی، 
نمایانگر بی نیازی کشورمان از واردات 
بی رویه محصوالت دکوراسیون داخلی 
از سایر کشورها است.محمودیان افزود: 
توسعه ایده و مفهوم خانه ایرانی در میان 
مــردم و به وِیژه اهالــی فن از معماران 
حوزه ساخت و ساز تا طراحان داخلی 
ساختمان عالوه بر کاهش هزینه طراحی 
داخلی و چیدمان خانه برای خانواده ها 
در نهایت منجر به گســترش تولیدات 
و فعالیت شاغالن حوزه صنایع دستی 
در سراســر کشــور می شود. نخستین 
واحدهای مسکونی ســاخته شده در 
قالب طرح اقدام ملی مســکن کشــور 
در آیینی به صــورت ویدئو کنفرانس 
بــا حضور محمد اســالمی وزیر راه و 
شهرســازی، علی نیکزاد نایب رییس 
مجلس شورای اســالمی، محمدعلی 
طالبــی اســتاندار و مدیــرکل راه و 
شهرســازی و جمعی از مسووالن یزد، 
در این اســتان به بهره برداری رسید. در 
این آیین 4۰ واحد مسکونی طرح نواب 
که عملیات اجرای آن توســط اداره کل 
راه وشهرســازی استان یزد با همکاری 
ســتاد اجرایی فرمان حضرت امام ) ره( 
در  مدت ۱۱ ماه انجام شــد، مورد بهره 

برداری قرار گرفت. 

گروه گردشگری - خیابان سپه 
قزوین نخســتین خیابان طراحی شده 
ایران است.خیابان سپه قزوین نخستین 
خیابان طراحی شــده ایران است که در 
دوره صفــوی  پایتخــت قزوین بود 
احداث شــد و در سال ۱3۸7 رسماً به 
عنوان اولین خیابان ایران در فهرســت 
آثار ملی به ثبت رســید.این خیابان به 
عنــوان اولین خیابان مــدرن ایران به 
ثبت رســیده که در بخش شــمالی آن 
ســر در عالی قاپو قرار گرفته.در حال 
حاضر خیابان ســپه به نام خیابان شهدا 

شناخته می شــود که جزو مکان های 
دیدنــی قزوین به شــمار می رود و در 
محدوده ی این خیابان آثار دیدنی مثل 
مســجد و آب انبار ساخته شده است. 
ســنگ فرش های کف خیابان سپه که 
بعدا به آن  اضافه شــده زیبایی هایش  
را چند برابر کرده اســت.خیابان سپه 
قزویــن به عنــوان نخســتین فضای 
شــهری که ماهیتی متفاوت از میدان ها 
و میدانچه ها یا گذر های ارگانیک فاقد 
طراحی داشته و بیشتر به عنوان مسیری 

مستقیم طراحی شده است.

صدور پروانه فعالیت برای 9 اقامتگاه بومگردی در هرمزگان

آمار فاجعه بار موزه های مهم دنیا در سال ۲۰۲۰

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هرمزگان خبر داد: 


