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گروه گردشگری- خلیج فارس 
حوزه مشترک ایران، بحرین، کویت، 
عمان، قطر و عربستان سعودی است. 
از بین این کشــورها بیشترین جزایر 

متعلق به ایران است. 
بحرین که یکی از جزایر خلیج 
فارس نیز محســوب می شود، هفت 
جزیره دیگــر را در مالکیت دارد. ۹ 
جزیره دیگر در محدوده کویت، پنج 
جزیره متعلق به عمان، هفت جزیره 
در حوزه استحفاظی قطر، ۱۱ جزیره 
در اختیــار عربســتان و ۱۶ جزیره 
دیگــر در مالکیت امــارات متحده 

عربی است. 
البتــه اختالفاتــی بیــن ایران 
و امــارات بر ســر مالکیــت جزایر 
ابوموســی، تنب بــزرگ و کوچک، 
زرکــوه و آریانا وجود دارد، هرچند 
اسناد و قراردادهای تاریخی مالکیت 
ایران بر ســر این جزایــر را اثبات و 

تایید می کند.
به جز قشم و کیش، که نام آشناتر 
از ســایر جزیره هــای خلیج فارس 
هستند، هرمز، ابوموسی، تنب بزرگ 
و کوچک، هندورابی، الوان، هنگام، 
ناز، الرک، ســیری، فــرور بزرگ و 
کوچک، فارســی، نگیــن، خارک، 
خارکو، شــیف، مینو، خور موسی، 
دارا، صدرا، تهمادون، آریانا، زرکوه، 
شیدور، عباســک، ام الکرم، نخیلو، 
گــرم، بونه، قبر ناخدا، ســه دندون، 
مطاف، میر مهنا، ام سیله، شیخ کرامه، 
چراغی، مرغی و مولیات دیگر جزایر 
ایرانی خلیج فارس به شمار می آیند.

نیمی از این جزایر مســکونی 
بوده و در برخی از آن ها تاسیســات 
نظامی و نفتی مســتقر شــده است. 
بیشــتر جزایِر خالی از ســکنه نیز به 
زیســتگاه جانوری تبدیل شده اند. 
دسترسی به بیشتر این جزایر دشوار 
و در مــواردی ناممکن بوده و گاه به 
مجوزهایــی از فرمانــداری، محیط 
زیســت، منابع طبیعی و سایر نهادها 

نیاز دارد.
تردد مسافری بین بیشتر جزایر 
خلیــج فارس با قایق هــای صیادی 
صــورت می گیــرد و دسترســی با 
اتوبــوس دریایــی و کشــتی های 
مسافربری تنها برای تعداد محدودی 
از جزایر از جمله کیش، قشم، هرمز 

و خارک برقرار شده است. 
تردد دریایی بین جزایر معموال 
ممکن نیســت، مثال از جزیره کیش 
نمی توان به قشم ســفر کرد، باید به 
بنادر هرمزگان برگشــت و از آن جا 
به قشــم یا هرمز رفت. برای سفر به 

جزیــره هنگام که در فاصله نزدیکی 
از جزیره قشم قرار دارد نیز باید حتما 
تا قشــم رفت و از آن جا با قایق های 

صیادی به جزیره هنگام رسید.
برای سفر به جزیره ابوموسی که 
طرح تبدیل آن به منطقه گردشگری 
از زمان محمــود احمدی نژاد مطرح 
شــد و ناکام مانــد، از هواپیماهای 
کوچــک می توان بــرای جابه جایی 
اســتفاده کرد، که البته فقط ســاکنان 
ایــن جزیره چنین امکانــی دارند و 
استفاده از این هواپیما برای مسافران 
تنها در صورت داشتن جوازِ ورود به 

ابوموسی امکان پذیر است. 
از تهــران و بندرعبــاس نیــز 
پروازهای موردی برای جزایر خارک 
و ســیری وجود دارد، اما از آن جا که 
این دو جزیــره به همراه الوان محل 
استقرار دکل های نفتی و پایگاه مهم 
صادرات نفت به شمار می آیند، سفر 
به این جزایر برای گردشگر و مسافر 
بدون مجوز میسر نیست و عمال این 
جزایر برای گردشگران در دسترس 

نیستند.
در بین این ۴۱ جزیره، فقط کیش 
و تا حدی قشم برای گردشگری آماده 
شده اند. جزایر هنگام و هرمز که تردد 
مســافری به آن ها نیز انجام می شود، 
با وجود داشــتن اقامتگاه های بومی، 
امــا دارای ضعیف تریــن خدمات 
گردشــگری، به ویژه در بخش حمل 
و نقل عمومی هستند. از طرفی آماده 
نبودن محیــط برخی از این جزایر با 
توجــه بــه محدودیت هایی را برای 
رفت و آمد و عکاســی گردشگران 
به وجــود آورده اســت که ســفر را 

چندان آسان نمی کند.
مرکز مطالعــات خلیج فارس 
)موسســه مطالعــات ژئوپولتیــک 
استراتژیک تاریخ و جغرافیای خلیج 
فارس( در گزارشــی بــه وضعیت 
جزایر ایرانــی خلیج فارس پرداخته 
و با انتقــاد از ضعف امکانات و فقر 
خدمات به ویژه در جزایر مســکونی 
خلیــج فــارس و در مقابــل رونق 
گردشــگری، تجارت و تولید ثروت 
در جزایــر کشــورهای عربی تاکید 
کرده اســت: جزایر ایرانی همچون 
الماسی هســتند که می توانند عامل 
تولید و ثروت، رونق تجارت، جذب 
ســرمایه گذار خارجــی و توســعه 
صنعت گردشــگری برای کل کشور 
شوند، اما امروز از مدیریت نادرست 

رنج می برند.
در کلیات این گزارش آمده که 
اهالی جزایر مسکونی خلیج فارس با 

مشکالت عدیده اقتصادی، آموزشی، 
فرهنگی، رفاهی و درمانی مواجه اند. 
ساکنان برخی از این جزایر با وجود 
استقرار پایگاه های نفتی و دریایی از 
ثــروت، اما در بیکاری و فقر به ســر 
می برنــد و از ابتدایی ترین امکانات 
بی بهره اند و شــغل اهالی بعضی از 
این جزایر فقط بــه صیادی محدود 

شده است.
مرکز مطالعــات خلیج فارس 
یادآوری می کند که وســعت جزیره 
قشــم ایران به تنهایی از ۲۲ کشــور 
مســتقل جهــان بزرگ تر اســت. 
اگر ایــران می خواســت فقط یک 
جزیره مصنوعی شــبیه قشم )بدون 
ویژگی های طبیعی( در خلیج فارس 
ایجاد کند، باید بالغ بر ۲۶۶۵ میلیارد 

دالر برای آن هزینه می کرد.  
ایــن اندیشــکده پیشــنهادها 
و  دســترس  در  طراح هــای  و 
واقع گرایانــه ای را بــرای آبادانــی 
و عمــران جزایــر خلیــج فارس و 
خروج از وضعیت نامناســب رفاهی 
 تهیه کرده اســت که به آن ها اشــاره 

می شود:
حیاتی ترین نیاز مردمان جزایر 
آب شــرب و برق است. در نبود آب 
شــرب ســالم، هیچ طرح عمرانی و 
رفاهی نمی تواند موفق شود. امروزه 
جزیره آبادان در خوزســتان پس از 
طی کردن هشــت ســال ویرانی و 
جنگ و نابــودی در جنگ تحمیلی،  
متاسفانه هنوز از داشتن آب مناسب 
شــرب و سازندگی و زندگی رفاهی 

مناسب محروم است.
کمک به صیادان جزیره و دادن 
امکانــات رفاهی به آن ها برای رونق 
زندگی خود که تنها منبع درآمدشان 
از صید ماهی و میگو است. به همین 
منظور شــرکت ســهامی شــیالت 
باید حاصل تــالش روزانه آن ها را 
خریــداری و مبلــغ آن را روزانه یا 

ماهانه پرداخت کند. 
ایجاد مراکز بهداشتی بسته بندی 
بــرای استانداردســازی صیدهای 
دریایی می تواند نه تنها به فروش آن 
کمک کند، بلکه پلی برای صادرات به 
دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس 

است.
ساخت سردخانه برای محافظت 
از محصوالت دریایی صیادان جزیره 
می تواند به نحو ارزنده ای موثر واقع 
شــود؛ زیرا با ذخیره سازی آبزیان در 
ســردخانه صیادان می توانند زمینه را 
برای بســته بندی و صادرات به دیگر 

مناطق هموار کنند.

مولفه هــای  از  اشــتغال زایی 
مهــم برای ایجاد رفــاه اجتماعی در 
جزایر است. ســاخت کارخانه های 
بومی بسته بندی و ســردخانه یکی 
از پیشــنهادات برای ایجاد شغل در 
جزایر اســت. از دیگر اقدامات برای 
به کارگیری نیروهــای بومی منطقه 
ســاخت کارخانه لنج سازی و تعمیر 

قایق های صیادی است.
بــرآورد موقعیــت جزایــر و 
ســاخت اســکله های متناســب با 
موقعیت آن ها. ســاخت اسکله های 
چوبی استوار و مناسب برای توقف 
صیادان و لنج های شــان و همچنین 
بنادر تجاری و سوخت رسانی برای 

شناورهای غول پیکر.
ساخت مناطق ویژه گردشگری 
در جزایر. توریســت های بسیاری 
تمایــل به آن دارنــد که برای اوقات 
فراغت از سفر دریایی استفاده کرده 
و به جزیــره ای در دریــا بروند که 
هزینه های زیادی نیز برای شــان در 

برنداشته باشد. 
از آن جایــی کــه ســفرهای 
توریستی به جزایری همچون کیش 
و قشــم با هزینه هــای تقریبا زیادی 
انجام می شود، می توان با برنامه ریزی 
مناســب و ایجاد پارک های دریایی، 
پالژهــا، هتــل و متل هــا و فضای 
گردشگری با ورودی مناسب جریان 
زندگی و رونــق و آبادانی و گردش 
ســرمایه را در جزایــر بــه حرکت 

انداخت.
گردشــگری دریایــی یکی از 
مهم تریــن زیرشــاخه های صنعت 
گردشــگری است که در ایران به آن 

توجه کمتری شده است. 
در حال حاضر بخش خصوصی 
خواهان ســرمایه گذاری در جزایر 
خلیج فارس برای رونق گردشگری 

در این مناطق است. 
با این وجود به رغم این که کشور 
ما از ســواحل زیبایی در بخش های 
شــمالی و جنوبی برخوردار است، 
اما نبود امکانات و تاسیســات مورد 
نیاز گردشــگری، وســیله حمل و 
نقل دریایــی و مجتمع های تفریحی 
دریایی در سواحل این دریاها باعث 
شده است تا درخواست گردشگران 
داخلی و خارجی برای اســتفاده از 
تورهــای دریایی بی پاســخ بماند. 
ایجاد تورهای گردشــگری دریایی 
برای اسکی و غواصی و ... در جزایر 
می تواند باعث شــکوفایی و رونق و 

آبادانی این مناطق شود.

گروه گردشــگری - برخی از 
فعالیت های مرتبط با ســفر مجازی، 
یادگیری و فعالیت های علمی کودکان 

در ذیل ذکر شده است:
تورهای مجــازی کودکان: 
بسیاری از مکان ها از جمله موزه های 
جهان، با توجه بــه محدودیت های 
کرونایــی به منظور کاهش شــیوع 
بیماری تورهای مجازی ارائه می کنند 
و کــودکان می توانند از خانه به منابع 
آموزشــی این کالس جهانی درباره 
علم، هنر و تاریخ دسترســی داشــته 
باشند. والدین به همراه کودکان خود 
می توانند در مجموعه عظیم آثار هنری 
و آثار باستانی موزه لوور پاریس یا موزه 
هنر توکیو فوجی گردش کنند و درباره 
فسیل های دایناســورها، ماکت های 
سه بعدی حیوانات و شهاب سنگ های 
درخشان بررسی دقیق داشته باشند. به 
مجموعه منابع آموزشی آنالین برای 
کودکان توجه داشــته باشید؛ با سفر 
مجازی می توانید به ایستگاه فضایی 
بین المللی بروید و با پخش فیلم های 
آموزشی از مرکز فضایی کندی )محل 
پرتاب سفینه ها و موشک های فضایی 
ناســا( در شــبکه های اجتماعی به 
سواالت کودکان خود درباره زندگی 

در فضا پاسخ دهید.
آشــنایی بــا موســیقی 
کشــورهای دیگر: بعد از آشنایی 
کودکان با موســیقی  دیگر کشورها 
می توانیــد از کــودکان بخواهید تا 
موسیقی کشورهای دیگر را تشخیص 

دهند.
و  مجــازی  قصه گویــی 
آشــنایی با دیگر فرهنگ ها: اگر 
می خواهید کودکان اندکی از صفحات 
نمایشی فاصله بگیرند، از آنان بخواهید 
تا نقاط مختلف جهان را از روی کتاب 
کشــف کنند. خواندن، روشی عالی 
بــرای یادگیری در مورد فرهنگ های 
دیگر، بهبود ســواد و ایجاد همدلی با 
دیگران است. گوش دادن به کتاب های 

صوتی نیــز برای کــودکان فعالیتی 
جذاب اســت. همچنین می توانید به 
طور مجازی کودکان را به تور مجازی 

قصه گویی بفرستید.
کاردســتی: فرزنــدان خود 
را بــه چالش بکشــید تا ســازه های 
معروف را با موادی مانند خاک رس، 
لگوهای بازی و مقوا بسازند. همچنین 
می توانید تورهای مجازی برای دیدن 
معماری های عجیب دنیا داشته باشید 
تــا کودکان بــرای ســاخت، از آنها 

نمونه برداری کنند.
ســفر غذایی: یکی از بهترین 
قســمت های ســفر، امتحان غذای 
سایر کشورها و فرهنگ هاست. پس 
می توانید دستور غذاهای مختلف را 
امتحان و از کودکان بخواهید در پخت 
غذا به شــما کمک کننــد این موارد 
می توانــد تجربه چشــیدن غذاهای 
مختلف برای کــودکان را فراهم کند 
و همچنین با شــرکت در کالس های 
آشپزی آنالین، از آشپزی لذت ببرید.

طبیعت گــردی: فعالیت های 
طبیعت گردی زیــادی برای کودکان 
وجــود دارد؛ شــناخت پرندگان در 
حیاط یا بالکن خانــه می تواند برای 
کودکان جــذاب باشــد، همچنین 
شناســایی گل ها، درختان و گیاهان 
اطراف خانه نیز برای آنان لذت بخش 
اســت. تالش کنید تا کاشتن گل ها 
را به کــودکان آموزش دهید. البته در 
زمان کاهش محدودیت ها می توانید با 
رعایت دستورالعمل های بهداشتی به 
همراه کــودکان در پارک محلی خود 

قدم بزنید و از طبیعت لذت ببرید.
ســفرهای  آمــوزش 
مســئوالنه به کودکان: همیشه 

اعتقــاد داشــته ایم کــه کودکان 
باید از ســنین پایین به ســفر و 
مســافرت بروند. ســفر یکی از 

بهترین روش هــا برای همه افراد 
)پیر و جوان( در دستیابی به درک 
بیشــتر از کشورها و فرهنگ های 

دیگر اســت. کــودکان را در مراحل 
برنامه ریزی تعطیالت خود شــرکت 
دهید و همچنین درباره تاثیرات خوب 
و بد ســفر با آنان گفتگو کنید. برخی 
از روش هایی که می توانیم به فرزندان 
کمک کنیم تا یک مسافر مسئول باشند 

در ذیل آمده است.
مسیر: سعی کنید مسیر مستقیم 
به مقصد را انتخاب کنید و با کودکان 
درباره تاثیرات زیســت محیطی سفر 
و به ویژه ســفرهای هوایی گفت وگو 
کنید. جبران انتشار کربن در سفرهای 
هوایی را در نظر بگیرید و سعی کنید 
ســفرهای نزدیک به مبدا را انتخاب 

کنید.
مقصــد: انتخــاب برخی از 
مقاصد برای سفرهای تابستانی بعید 
اســت و باید سوابق منطقه انتخابی را 
درباره حقوق بشر، رفتار با حیوانات و 
حفاظت از مناطق طبیعی بررسی کنید. 
البته ســفر به مناطقی که در وضعیت 
محیط زیســتی خوبی نیســتند نیز 
می تواند جنبه آموزشی محیط زیستی 
برای کودکان داشــته باشد و بحث و 
گفتگو درباره مــوارد مرتبط را ایجاد 

کند.
روش تفکــر: کودکان را وادار 

بــه تفکر دربــاره انتخاب مقصد 
مورد نظر، فرهنگ و شــیوه 

زندگــی منطقــه کنید. 
روش هایــی را در نظر 
بگیرید که می توانید با 
مردم محلی در مقصد 
مورد نظر خود ارتباط 

برقــرار کنید و با این کار همه خانواده 
درک بهتری از آن مکان و افراد آن پیدا 

خواهند کرد.
سنت های محلی: قبل از سفر 
با برخــی از آداب و رســوم محلی، 
جشــنواره های ســنتی که می توانید 
در آن شــرکت کنید، آشــنا شوید، 
زیرا روش عالی بــرای تجربه دیگر 

فرهنگ هاست.
و  فرهنــگ  شــناخت 
ســنت های محلی: به فرهنگ ها و 
ســنت های محلی احترام بگذارید، 
اطمینــان حاصل کنید کــه بایدها و 
نبایدهای مقصــد را می دانید. برای 
کــودکان این مــوارد گاهی جذاب 
اســت؛ به عنوان مثال، قبــل از ورود 
به رســتورانی ژاپنی باید کفش های 
خــود را درآورید و یــا در نپال زمان 

سالم کردن دست خود را باال ببرید.
کاهش مصرف، اســتفاده 
مجدد، بازیافت: سعی کنید ردپای 
خود در طبیعت را به حداقل برسانید. 
اســتفاده از بطری آبی که دوباره قابل 
استفاده است و اطمینان از دورریختن 
زباله ها بــه درســتی می تواند برای 

کودکان بسیار مفید باشد.
مراقبت از محیط طبیعی: 
با کــودکان دربــاره اهمیت مراقبت 
از محیط طبیعــی گفت وگو کنید. 
در زمــان بازدیــد از باغ وحش، 
آکواریــوم یا پارک ملی مکانی 
را انتخاب کنید که از حفاظت 
و آموزش حیوانات حمایت 

می کند.

گردشگری مجازی کودکان در روزهای کرونایی
میلیون ها خانواده در سراسر جهان در زمان خانه نشینی کرونایی، فرصت بیشتری برای بودن در کنار هم را تجربه کردند و فرصت  بیشتری برای تجربه 

سفرهای مجازی با کودکان را داشتند. گشت و گذارهای مجازی، روشی عالی برای گذراندن روزمرگی است و می تواند برای دوران تعطیالت برنامه ریزی شود.

در بین این ۴۱ جزیره، فقط کیش و تا حدی قشم برای گردشگری آماده شده اند. جزایر هنگام و هرمز که تردد مسافری 
به آن ها نیز انجام می شود، با وجود داشتن اقامتگاه های بومی، اما دارای ضعیف ترین خدمات گردشگری، به ویژه 
در بخش حمل و نقل عمومی هستند. از طرفی آماده نبودن محیط برخی از این جزایر با توجه به حریم های نظامی، 
محدودیت هایی را برای رفت و آمد و عکاســی گردشــگران به وجود آورده است که سفر را چندان آسان نمی کند.

حدود ۹۵ جزیره در خلیج فارس وجود دارد که بیش از ۴۰ جزیره در جغرافیای ایران قرار گرفته است. بیشتر این جزیره ها زیستگاه گونه های جانوری، 
پایگاه نفتی و غیرمسکونی است و فقط در دو جزیره ایرانی زیرساخت گردشگری وجود دارد.

گذری بر 41  زیبای خفته ایرانی در 
خلیج فارس
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