
5 گردشگری

گروه گردشــگری - به نظر می رسد 
در این شرایط خاص و محدودکننده، 
بهره گیری از امکانــات اقامتگاههای 
بومگردی و طبیعــت پیرامون آنها به 
عنــوان ظرفیتی موجود و در دســت 
البته با شــرط پذیرش افراد معدود و 
فقط در حد اعضای نزدیک خانواده و 
رعایت همه جانبه رفتارهای بهداشتی 
پیشــگیرانه، گزینه ای مطلوب برای 
ترمیم خســتگی روحی و راهکاری 
مناســب برای کاهش فشــار عصبی 
ناشی از وضعیت تحمیلی کنونی است. 
محیط بومی روســتا با برخورداری از 
هــوای پاک، عطر خاک زنده صحرا یا 
سبزینگی نشاط بخش دشت و مرتع و 

جنگل، زالل روان جویهای آب و نوای 
پرندگان داشته های ارزشمند، جذاب 
و مفرح اقامتگاههای بومگردی است 
که بی شک در گیر و دار بحران کرونا، 
گریزگاهی مناسب برای روان رنجدیده 
از اضطراب این بیماری همه گیر است. 
در کنــار تاکید بر ضــرورت رعایت 
پروتکل های بهداشــتی و این اخطار 
جدی که "ویــروس کرونا همچنان 
در بیــن ما زندگــی می کند و مترصد 
کوچکترین ســهل انگاری شهروندان 
اســت تا همچنان ویرانگری کند" هر 
فرد می تواند بدون حضور در مکانهای 
عمومــی و با پناه بــردن به طبیعت آن 
هم در شــرایطی که سفر به شهرها و 

کشــورهای دیگر چندان جاذبه ای به 
دلیل شــیوع این ویروس ندارد، روح 
خــود را صیقل دهد و بخش زیادی از 
استرسها، فشارهای روانی و ذهنی خود 
را با روح آرام طبیعت به تبادل گذاشته و 

با سبک بالی به زندگی باز گردد.
طبیعت گردی و اســتفاده از ظرفیت 
اقامتگاه های بومگردی مناســب ترین 
راه بــرای حفظ زنجیــره ارتباط میان 
انسان و صنعت گردشگری با رعایت 
پروتکلهای بهداشتی است تا زمانی که 
شاهد مدیریت کامل شرایط فعلی و از 
بیــن رفتن بیماری کووید ۱۹و گذر از 

اوضاع کنونی باشیم.
شیرینی میزبانی سنتی

شیرینی میزبانی ســنتی در خانه های 
قدیمی، سفره هایی با غذاهای سنتی و 
بومی، محیط آرام و امن، اسباب و لوازم 
ساده و بی آالیش و به دور از تشریفات، 
تشــک های پنبــه ای و لحاف هــای 
گلدوزی شده همه آن چیزی است که 
در اقامتگاه های بومگردی فراهم است.
چندسالی اســت که ایجاد، راه اندازی 
و میزبانــی اقامتگاههــای بومگردی 
رایج شــده و عالوه بر استقبال و توجه 
گردشــگران از سوی دولت و وزارت 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دســتی نیز مورد حمایت قرار گرفته 

است.
خانه هــای قدیمی کــه در آرام ترین 

و زیباتریــن روســتاها و دنــج ترین 
مکان های طبیعی میزبان گردشگران 
هستند، جاذبه مورد عالقه آنها به ویژه 

گردشگران خارجی است.
ایــن خانه ها مملــو از فرهنگ بومی، 
زندگی توام با آداب، ســنن و داستان 
های محلی و غذاهای لذیذ با مواد بومی 
است که همراه با شنیدن موسیقی محلی 
عرضه می شوند و در عین حال هزینه 
اقامت در آنها بسیار ارزانتر از واحدهای 

اقامتی رسمی در شهرهاست.
هوشــمندی گردشگران و گرایش رو 
به رشــد آنان برای تجربه فرهنگهای 
بومی و محلی موجب شده است آنان 
هرچه بیشتر خواستار نزدیک شدن به 

شرایط زیست طبیعی و بومی، استفاده 
از غذاهای ســنتی و تجربه زندگی به 

سبک قدیم باشند.
به همین سبب اقامتگاههای بومگردی 
مهمتریــن و بهتریــن ظرفیت برای 
اســتفاده از این فرصت و خواســت 
گردشگران با هدف توسعه اقتصادی 

و پیشرفت محسوب می شود.

"اکوتوریســم" بــا معادل فارســی 
"بومگردی" به معنای سفر مسووالنه 
اســت که بیــش از هرچیــز به حفظ 
ارزش های زیســت محیطی و معنوی 

منطقه مقصد گردشگر توجه دارد.
بر ایــن اســاس "بومگــرد" نیز به 
گردشگری گفته می شود که در جریان 
سفر به منطقه ای بکر و طبیعی کمترین 

اثر منفی را بر ویژگیهای اصیل طبیعی، 
فرهنگی، محیطی و اجتماعی مقصد 

گردشگری می گذارد.
"اکوتوریســم" از ایــن منظــر در 
چارچوب صنعت گردشگری روشی 
بلندمدت و پایدار برای کسب درآمد، 
بدون هرگونه تخریب و ایراد به منطقه 

مقصد است.

بومگردی؛ حلقه وصل انسان کرونازده 
با گردشگری و محیط زیست

  گردشگری و سفر همچون دیگر ابعاد زندگی از آمد و شدهای معمول روزانه تا کسب و کار و دیگر فعالیتهای اجتماعی تحت تاثیر شدید بحران کرونا و ضرورت اعمال محدودیتهای آن
 قرار گرفته اما طبع طبیعت دوست و آرامش طلب انسان در پی راهکاری برای پاسخگویی به این نیاز روحی با حفظ سالمت جسمی در محیط زیست است.
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۲۵ هزار و ۸۰۰ برگ سند تاریخی مرمت شد
گروه گردشگری - مدیرکل مرمت و حفاظت سازمان 
اسناد و کتابخانه ملی از مرمت در سال گذشته خبرداد.

محمد حــدادی گفــت: اداره کل مرمت و حفاظت 
سازمان اسناد و کتابخانه ملی در سال ۱۳۹۹ تعداد ۲۵ 
هزار و ۸۰۰ برگ از اسناد تاریخی، کتب خطی و چاپی 
نفیس را مرمت کرد که می توان به مرمت و بازســازی 
۱۱۰ برگ وقفنامه های مربوط به ســال های ۱۲۰۰ تا 
۱۳۰۰ هجری قمری، مرمت ۴۱ عدد جلد کتاب خطی 
و نفیس چاپی که از شاخص ترین آنها می توان به آلبوم 
عکس ملکه ها و شــاهزاده های اروپایی مربوط به دهه 
۱۸۸۰ میالدی، مرمت ۶۴ شــیت نقشه و همچنین ۴ 
جلدآلبــوم بیوتات حاوی مکاتبــات و نامه های مهم 

مربوط به دوران قاجار اشاره کرد.
وی در ادامــه با اشــاره تهیه و تدوین شــیوه نامه ها و 
دستورالعمل های حفاظت و نگهداری اسناد و دست 
نوشته ها گفت: در سال گذشته کتابچه راهنمای عمومی 
حفاظت و نگهداری اســناد و دست نوشته ها تدوین 
شد، این کتابچه برای ارتقای آگاهی و دانش مراجعین 
متقاضی مرمت اسناد به این اداره کل، جهت نگهداری 
اســناد خود در فضا و شرایط محیطی مناسب تهیه و 
تدوین شده است تا با استفاده از این راهنما بتوانند اسناد 
خود را از آسیب های احتمالی مصون نگاه دارند، ضمن 
اینکه هم اکنون شیوه نامه حفاظت و نگهداری از منابع 

دیداری و شنیداری در حال تدوین است.
حدادی افزود: ســاخت ۳۹ عدد جلد برای کتاب های 
فاقد جلد و همچنین ساخت ۴۰ جعبه حفاظتی برای 
نگهداری کتاب و اسناد نفیس که از مهمترین آن می توان 

به ســاخت قاب حفاظتی برای حفاظت و نگهداری 
بهینه ســند آرم سازمان صدا وسیما و ساخت ۲ جعبه 
حفاظتی برای دو نســخه نفیس خطی سازمان اسناد و 
کتابخانه ملی ایران از دیگر اقدامات حفاظتی انجام شده 

این اداره کل در سال گذشته است.
مدیرکل مرمت و حفاظت ســازمان اسناد و کتابخانه 
ملی ایران یادآور شــد، همچنین در سال گذشته تعداد 
۲۴ میلیون برگ از منابع سازمان اسناد و کتابخانه ملی 
ایــران ضدعفونی و ۲۰۳ هزار برگ از اســناد موجود 

آسیب زدایی شده است.
وی با اشــاره به پایش محیطی منابع و مخازن سازمان 
اسناد و کتابخانه ملی ایران گفت: در راستای حفاظت 
پیشگیرانه و نگهداری صحیح منابع، در سال ۹۹ تمامی 

مخازن موجود در ساختمان اسناد و کتابخانه ملی در هر 
فصل پایش شد. همچنین به منظور ارتقای دانش برخی 
دانشــجویان و متقاضیان عالقه مند به این حوزه، پنج 
دوره آموزشی کوتاه مدت »تئوری و عملی حفاظت و 

مرمت آثار کاغذی« برگزار شد.
وی خاطرنشــان کرد: از دیگــر اقدامات این اداره کل 
در ســال گذشــته ارائه خدمات حفاظتی و مرمتی و 
مشــاوره به افراد حقیقی و حقوقی بوده اســت که بر 
اساس درخواســت های دریافتی و با توجه به قوانین 
و مقررات موجود در ســازمان اســناد و کتابخانه ملی 
صــورت پذیرفته و در ســال جاری نیــز در صورت 
دریافت درخواست نسبت به بررسی و انجام آن اقدام 

خواهد شد.

کشف بقایای روستای عصر برنز زیر یک دریاچه
گروه گردشگری - باستان شناسان در سوییس به بقایای 
خانه هایی از یک روستای عصر برنز در زیر یک دریاچه 

دست پیدا کرده اند.
باستان شناسان بقایای یک روستا را در دریاچه »لوسرن« 
واقع در ســوییس کشف کرده اند.  بقایای این روستاها 
مدت ها در بستر ِگلی رودخانه پنهان شده بود تا این که 
یک پروژه لوله کشی منجر به کشف نشانه هایی از وجود 

این روستا شد.
در مــارس ۲۰۲۰، به دنبــال کاوش در این دریاچه  آثار 
سفالین و الوار کشف شدند که گروهی از باستان شناسان 

آن ها را به عنوان آثار ماقبل تاریخ شناسایی کردند.
با بررســی دقیق مشخص شد این آثار به ۱۰۰۰ پیش از 

میالد یعنی عصر برنز و زمانی که سطح آب دریاچه پنج 
متر کمتر از وضعیت کنونی بوده تعلق دارند.

با ادامه کاوش ها در این محل و کنار هم گذاشتن شواهد 
کشف شده مشخص شد این الوارها درحقیقت بخشی 
از خانه هایی هستند که زمانی در کنار این دریاچه ساخته 
شــده بودند؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت »لوســرن« 
حدود ۲۰۰۰ ســال قبل تــر از آن چه پیش از این تصور 

می شد، ساخته شده است.
ساخت سکونتگاه های این چنینی در فاصله ۵۰۰۰ تا ۵۰۰ 
ســال پیش از میالد رواج داشت. با توجه به سالم باقی 
ماندن آثار تاریخی ارگانیک همچون الوارهای لوسرن، 
مکان هایی که این آثار را در خود جای داده اند اطالعات 

جدیدی درباره زندگی اروپایی ها در عصر برنز و عصر 
نوسنگی ارائه می دهند.

در سال ۲۰۱۱، بقایای خانه های ماقبل تاریخ اطراف آلپ 
به فهرست میراث جهانی یونسکو اضافه شد.

     گروه گردشــگری -  طبق اعالم مسئوالن گمرک 
ایران در حال حاضر در آخرین تغییرات اعمال شده 
تقریبا تمامی مرزهای مسافری با محدودیت مواجه 
شــده اســت، ولی مبادله کاال با رعایت ســخت تر 

پروتکل های بهداشتی در حال انجام است.
سید روح اهلل لطیفی سخنگوی گمرک ایران در رابطه 
با آخرین وضعیت مرزها در شرایط کرونایی موجود 
و ممنوعیت های اعمال شده توضیحاتی به ایسنا، ارائه 

کرد. 
طبق  اعالم وی، از روز پنجشــنبه ورود مســافر از 
مرزهای شرقی ایران نیز ممنوع شده است؛ به طوری 
که اکنون امکان ورود مســافر از پاکستان و افغانستان 
از مرزهای شــرقی وجود نــدارد. همچنین از روز 
چهارشــنبه ورود اتباع پاکســتانی از مرز میرجاوه و 
ریمدان در مرز سیستان و بلوچستان ممنوع و درادامه 
ورود مسافر افغانستانی از مرز میلک در استان سیستان 
و بلوچســتان و ماهیرود از استان خراسان جنوبی و 
همچنین دوغارون در استان خراسان رضوی به کشور 
ممنوع شــده بود و فقط مسافران می توانند به کشور 

خود برگردند. 
این حالی است که تردد مسافر در سایر مرزها از جمله 
عــراق نیز به نوعی ممنوع بوده و با محدودیت هایی 
مواجه است و ورود اتباع ایرانی و خروج اتباع خارجی 

با رعایت پروتکل های بهداشــتی و بسیار سخت با 
حضور نمایندگان دانشــگاه علوم پزشکی و وزارت 

بهداشت انجام می شود. 
تجارت در جریان است، اما با پروتکل های سخت تر
در رابطه با مبادالت تجاری نیز ســخنگوی گمرک 
گفت که درحال حاضر ممنوعیت واردات و صادرات 
در مرزها اعمال نشده و به روال قبل مبادله کاال صورت 

مــی گیرد، ولی با اعمال پروتکل های ســخت تر از 
گذشته در حال انجام است. 

به گفته لطیفی، در مبادله کاال با کشــورهای عربی نیز 
مشــکلی وجود ندارد. از اوایل هفته گذشته و شدت 
گرفتن شیوع ویروس کرونای هندی، ستاد ملی مبارزه 
و البته وزارت کشور ممنوعیت هایی در رابطه با تردد 

مسافر از هند و حتی پاکستان اعالم کرده بود.

     گروه گردشــگری - ده ها باستان شــناس، استاد 
دانشگاه و افراد دیگر با امضای نامه ای نسبت به طرح 
تغییرات در بنای تاریخی و جهانی آکروپولیس یونان 

اعتراض کردند. 
ایــن گروه از باستان شناســان و متخصصان، طرح 
ایجاد تغییرات در مجموعه آکروپولیس را که شامل 
نوسازی ورودی  این بنای تاریخی می شود در واقع 
معــادل تنزل و کم ارزش کــردن مهم ترین گنجینه 
تاریخــی و هنری در یونــان توصیف کردند که در 

فهرست میراث جهانی یونسکو نیز قرار دارد.
طرح ایجاد تغییرات و نوســازی در آکروپولیس به 
پیشــنهاد »مانولیس کورس« مرمتگر آثار تاریخی و 
رئیــس کمیته حفظ آثار این مجموعه مطرح شــده 
و در مــاه فوریه مــورد پذیرش شــورای مرکزی 
باستان شناسی قرار گرفته است. تمرکز این طرح بر 
روی ساخت مجدد پلکان مرمرین و رومی محوطه 
و ورودی غربی آکروپولیس است که در قرن نخست 

میالدی ساخته شده است.
هدف از این طرح حفظ وجهه تاریخی و اصالت این 
سازه اعالم شده که مستلزم  برداشتن آثاری است که 

پیش تر تعمیر شده اند.
باستان شناســان در نامه سرگشاده و اعتراضی خود 
عنوان کرده اند این تغییرات مشکالت جدی فنی و 

عملکردی را به همراه خواهد داشت و حتی توانایی 
این مجموعه در پذیرش شمار زیادی از گردشگران 
را نیــز محدود می کند که در واقــع در نقطه مقابل 

اهداف اصلی طرح قرار دارد.
همچنین هماهنگ نبودن ســبک های معماری در 
دوره های مختلف از نگرانی هایی اســت که در این 

نامه به آن اشاره شده است.

مســئوالن آکروپولیس مدعی شده اند این تغییرات، 
ورودی غربــی این مجموعه تاریخی را به شــکل 
اصلــی و کهــن خــود بازمی گرداند و بر اســاس 
مســتندنگاری های مفصل باستاشناسی و معماری 
انجــام خواهد پذیرفت و در عین حال قدیمی ترین 
بخش معماری قابل مشــاهده و در دسترس خواهد 

بود.

خشم باستان شناسان از طرح نوسازی »آکروپولیس«آخرین خبر از محدودیت های تردد مسافر  و کاال در مرزها

مدیرکل مرمت و حفاظت سازمان اسناد و کتابخانه ملی:


