
5 گردشگری

گروه گردشــگری -وقتی به 
بازنشستگی فکر می کنید یا جایی که 
دوست دارید تا آخر عمر زندگی کنید، 
به احتمال زیاد نوعی جزیره گرمسیری 
به ذهن شــما خطور می کند؛ اما یک 
مورد خیلی خاص و مشخص نیست. 
چیزی اســت که فقط می توانید 
رویــای آن را ببینیــد؛ چــرا به جای 
تصــورات خــود، به برخــی از این 
نگاهــی  دیدنــی  ســرزمین های 
نمی اندازید تا بتوانید هدفی ملموس 
برای خود انتخاب کنید.در این لیست 
مواردی از سراسر جهان انتخاب شده 
که احتماال از دیدن آن ها شــگفت زده 
خواهید شد. البته باید این موضوع را 
هم در نظر گرفت که هنوز سفر  به این 
مکانها بــه دلیل تعطیلی های مرتبط با 

کرونا رونق چندانی نگرفته اند؛
جزیره سیشل

کشــور جزیره ای سیشل اولین 
مقصد ماســت. این مکان در اقیانوس 

هند نزدیک کنیا و ماداگاســکار واقع 
شده و زیباترین سرسبزی های جهان 

را در خود جای داده است. 
بدون شک این جزیره از بهترین 
نمونه های جزایر گرمسیری است که 
با تابش خورشــید در آب های شفاف 
و درختان نخــل فراوان برای گردش 
به مقصد گردشــگری جذابی تبدیل 
شده اســت. انســان ها برای گردش 
توریست ها تغییراتی را در این جزیره 
بــه وجود آورده اند که راحتی را برای 
آن هــا به ارمغان می آورد.فرودگاه بین 
المللی سیشل در ســال ۱۹۷۱ افتتاح 
شــده است؛ به این معنی که هنوز هم 
یک ســرزمین کاماًل جدید محسوب 
می شــود و مکان های زیــادی برای 
کشــف شــما وجود دارد و هنوز هم 

فضای بکر خود را دارد.
جزایر پاالوان

جزایر پــاالوان در فیلیپین واقع 
شــده اند. کشــوری که به زیبایی ها 

و جاذبه هــای طبیعــی خود معروف 
اســت. جزایر پاالوان تنــوع و تعداد 
زیادی دارند که باعث ایجاد سفر های 
جزیره به جزیره شــده است. از رشته 
کوه های سرســبز، چاله هــای آبی و 
ســواحل غنــی، همیشــه در جزایر 
مختلف این منطقه چیز های بیشتری 
بــرای دیدن پیدا خواهید کرد. پاالوان 
از ۱۱۰ جزیره تشــکیل شده که آن را 

به یکی از بهترین مکان ها برای ســفر 
جزیره به جزیره تبدیل کرده است. از 
فعالیت های بیشتری از جمله سواری 
با قایــق و کایاک ســواری در امتداد 
آب های شــفاف هم می توان در این 

مکان استفاده کرد.
کورفو

جزیره کورفو بیشتر از بقیه جزایز 
به حالت گردشــگری در آمده است. 

این جزیره در یونان واقع شــده است 
و در واقع تاریــخ بی نظیری در خود 
دارد. کورفو از هزار و ۳۰۰ سال قبل از 
میالد با انسان ارتباط داشته است. این 
بدان معناســت که بیش از ۳ هزار سال 
اســت که در مورد این مکان میدانیم 
و نبرد هــای زیادی در این ســرزمین 
انجام شــده است. این مکان ریشه در 
اســاطیر یونان هم دارد که آن را نوعی 

بهشت می دانسته اند. امروزه کورفو از 
جزایری است که ساخت و ساز زیادی 
در آن صورت گرفته و دارای شهر ها و 

جاده های زیادی است. 
با وجود این، هنوز هم زیبایی های 
طبیعی و همچنیــن معماری قدیمی 
انسان ها را می توان در آن یافت. عالوه 
بر حیات وحش سرســبز و آب های 
زیبا، تعداد زیادی ســاختمان قدیمی، 

خرابه، اســتحکامات و حتی قلعه در 
این جزیره قرار گرفته است.

آنگویال
در مورد بعدی این لیست، جزیره 
آنگویال قرار دارد. این جزیره در واقع 
بخشــی از جزایر کارائیب است، اما 
برخالف محبوبیت چشمگیر کارائیب 
در سال های گذشــته، آنگویال کمی 
ناشــناخته باقی مانده و هنوز هم یک 
تجربه تازه را در کارائیب فراهم کرده 

است. 
در آنگویال به دلیل تحریم فعلی 
اعمال شــده در جزیره جمعیت کمی 
دیده می شود. کشتی های مسافرتی و 
ساخت هتل های بلند در اینجا ممنوع 
است و این امر ممکن است عامل عدم 
جذابیت این منطقه برای عده زیادی از 
گردشگران باشد. البته آب های شفاف 
و زمین دســت نخورده تنها برخی از 
ویژگی های شــگفت انگیز آنگویال 
اســت که می تواند برای هر کســی 

جذاب باشــد. با وجود اینکه در این 
جزیره توسعه زیادی صورت نگرفته 
اما هنوز هم چند اســتراحتگاه زیبا در 
آن وجــود دارد که به شــما اطمینان 
دهد، اوقات خوشی را در آنجا سپری 

خواهید کرد.
بوراکای

فیلیپین سواحل گرمسیری زیادی 
دارد و بــوراکای از بهترین موارد آن 
است. ســواحل این جزیره پر از شن 
و ماســه سفید عجیب و غریب است 
که کیلومتر هــا امتداد دارند. قایقرانی، 
غواصی، سفر جزیره به جزیره و پیاده 
روی فقــط تنها برخی از فعالیت هایی 
اســت که در اینجا انجــام می گیرد. 
به دلیل که این مکان برای مســافرت 
بسیار محبوب است، امکانات زیادی 
برای ســهولت در مسافرت، اقامت و 
حمل و نقل آســان در نظر گرفته شده 
که تعطیالت شــما را بسیار راحت تر 

می کند.

جزیره های رویایی که باید حتما از نزدیک ببینید
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گروه گردشــگری - حســن 
تقی زاده انصاری در جریان نشســت 

خبــری ســمپوزیوم یکصد ســال 
گردشــگری ایران اظهار کرد: ایمنی 

اعضای صنعت گردشــگری یکی از 
درخواســت های ما از دولت جدید 

است. همکاران ما برای ارائه خدمات 
با پاره ای از مشــکالت مواجه اند، این 
مشکالت آســیب زیادی به اعضای 
صنعت گردشگری وارد کرده است، 
از این رو از وزارتخانه های بهداشــت 
و گردشــگری، واردات ۱۰ میلیون ُدز 
واکسن روســی برای به جریان افتاد 
گردشگری و حل مشکالت اعضای 
صنعت گردشــگری را درخواســت 
و بــرای واردات آن اعــالم آمادگی 

کرده ایم.
او بــا بیــان این کــه هم اکنون 
برای عبور از بحــران کنونی صنعت 
گردشــگری و بازآفرینــی دوبــاره 
ایــن صنعــت در دوران کرونــا به 
تکنولوژی های نوین نیاز داریم، افزود: 
یکی از کارگروه های این سمپوزیوم، 
گردشــگری ســالمت و طب سنتی 
اســت. در این کارگروه چالش های 
بخش گردشگری ســالمت و روند 
تاریخی طبیعت درمانی یک قرن اخیر 
با کمــک متخصصان این حوزه مورد 
نقد و بررسی قرار می گیرد. این حوزه 
اهمیت زیادی دارد زیرا گردشــگران 
زیادی از کشــورهای همسایه برای 
درمان، درخواســت مراجعه به مراکز 

درمانی ایران را دارند.
او یــادآور شــد: بــرای ایمنی 
بیشــتر و عبور از ایــن فضا به کمک 
بخش های بهداشــتی نیاز داریم تا در 
این شرایط بحرانی، ورود گردشگران 
کامل قطع نشــود. ســایر دستگاه ها 
و نهادهــای دولتی نیز بایــد در این 
زمینــه حمایت هــای الزم را انجــام 
دهند تا هرچه ســریع تر تقاضای سفر 

گردشــگران به کشــور فراهم شود. 
انصــاری ادامــه داد: هرچند در حال 
حاضر در حوزه گردشــگری مجازی 
موفق بوده ایم و توانســته ایم مقاصد 
گردشــگری و ابزارهای آن را معرفی 
و تورهای مجازی گردشــگری را نیز 
برگزار کنیــم، اما باید برای بازآفرینی 
این بحران با کمک مجامع و پارک های 
علــم و فناوری مانند پارک ملی علوم 
و فناوری هــای نرم و صنایع فرهنگی 
و همچنیــن نهادهای مربوط به حوزه 
گردشگری، استارتاپ های عالقه مند 
را برای تولید محتوا بیشتر تشویق کنیم 
و متناســب با بازار مخاطب، تبلیغات 

بیشتری انجام دهیم.
این فعال گردشــگری افزود: ما 
می توانیم از ظرفیت های درمان استفاده 
کنیم، به شرط این که وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی با برنامه ریزی 
درست بتواند بازار مخاطب را افزایش 
دهد تا بتوانیم در شرایط بحرانی شیوع 
کرونا از این فرصت به نحو احســن 

استفاده کنیم.
رییــس جامعــه گردشــگری 
الکترونیک گفــت: نه تنها ایران بلکه 
ســایر کشــورهای دنیا در شــرایط 
اپیدمی کرونا دچار چالش های زیادی 
بوده اند. هرچند صنعت گردشــگری 
در برخی از کشــورها مانند استرالیا با 
باز شــدن هتل ها فعال شده ، اما اکنون 
آن ها با چالش منابع انسانی مواجه اند، 
چون دیگر نیروی متخصص مورد نیاز 
را ندارند. انصاری درباره دســتاورد 
سمپوزیوم یکصد سال گردشگری با 
اعتقاد بر این که برگزاری آن می تواند 

چشــم انداز این صنعت را ترسیم کند 
و نقشــه راه آینده باشد، افزود: در نظر 
داریم نتیجه آسیب شناسی حوزه های 
گردشگری این سمپوزیوم را در اختیار 
دولت و مدیــران جدید قرار دهیم تا 
خروجی مناســبی از ظرفیت های این 

حوزه برای آینده فراهم شود.
وی اظهار کرد: ستادهای دولت 
جدید در این زمینه از ما درخواســت 
کمک کرده اند و ما امیدواریم با حضور 
مسؤوالنی که در این عرصه تخصص 
دارنــد و کارآفرین بوده اند با حمایت 
رییس جمهور و دولت جدید، صنعت 
گردشــگری با خســارت کمتری از 

بحران عبور کند.
به  گردشــگری  نگرانیــم 

انتهای فهرست برود
همچنین محمدحســین ایمانی 
خوشــخوـ  رییس پــارک ملی علوم 
و فناوری هــای نرم و صنایع فرهنگی 
ـ در ادامــه این نشســت خبری که به 
صــورت آنالین برگزار شــد، گفت: 
صنعــت گردشــگری ایــران بیمار 
اســت، اما صنعتگــران و فعاالن این 
حوزه باتدبیر هســتند و دولت جدید 
می تواند با کمک این متخصصان رونق 
دوباره ای به صنعت گردشگری ایران 
دهد. مساله نگران کننده این است که 
مشــکالت کنونی جامعه باعث شود 
صنعت گردشگری به انتهای فهرست 

برود و کسی از آن دفاع نکند.
او درباره نقش ویروس کرونا در 
رکود صنعت گردشگری، اظهار کرد: 
شیوع و اپیدمی کرونا نه تنها در ایران، 
بلکه در تمام کشورهای جهان ضربه 

هولناکی به بخش های مختلف به ویژه 
صنعت گردشــگری وارد کرده است. 
در این میان، کشورهای مختلف برای 
رفع این معضل تدابیری اندیشیده اند. 
انتظار می رفــت در ایران نیز تدابیری 

روشن اندیشیده شود.
او با اشــاره به اجــرای تورهای 
مســافرتی برای تزریق واکسن کرونا 
به کشور ارمنستان، گفت: وقتی ما در 
این حوزه تماشــاگر باشیم و نظارت 
کافی نداشته باشیم، در نتیجه تورهای 
گردشــگری برای تزریق واکســن 
کرونــا ایجاد می شــود. اگر چنان چه 
دولت جدید نظارت کافی و مدیریت 
خوبی در این بخش داشته باشد، طبق 

ضوابط، کارها پیش خواهد رفت.
ایمانی خوشــخو ادامه داد: عمر 
گردشگری جهان و ایران بیش از صد 
سال است و اسناد تاریخی نشان داده 
که سفر و جابه جایی انسان ها با هدف 
مشــخص پیشــینه ای بس طوالنی و 
به قدمت تاریخ بشــر دارد. ما در این 
سمپوزیوم بنا داریم با حضور جمعی 
از کارشناسان و اعضای هیات علمی 
دانشــگاه ها نگاهی علمــی )نه صرفا 
نظــری( به فــراز و نشــیب های این 
صنعت در یکصد ســال اخیر داشته 
باشــیم.او یادآور شد: یکی از اهداف 
مهم ما از نخســتین روزهای آغاز به 
کار این ســمپوزیوم، بررســی و نقد 
فراز و نشیب های صنعت گردشگری 
در یک قرن اخیر، شــناخت از حوزه 
گردشگری، برنامه ریزی و اجرای آن 
برای آینده اســت تا در وهله نخست 
دولــت و مدیریت جدیــد بتواند از 

دستاوردهای این ســمپوزیوم کمال 
اســتفاده را ببــرد. در حال حاضر ۳۰ 
دســتگاه دولتی، نهادهــا، ارگان ها، 
تشکل ها و حوزه های بین المللی حامی 

برگزاری این سمپوزیوم هستند.
ایمانی خوشخو در پاسخ به این 
ســوال که گردشگری سالمت در این 
سمپوزیوم مورد نقد و بررسی است؟ 
گفت: مسلما گردشگری سالمت یکی 
از ظرفیت های مهم حوزه گردشگری 
محســوب می شود، هرچند هم اکنون 
در بخش هــای مختلف ایران ظرفیت 
گردشگری ســالمت وجود دارد، اما 
متاسفانه به نحو احسن نتوانسته ایم از 
این ظرفیت ها استفاده کنیم و نسبت به 
سایر کشورها عقب تر هستیم، بنابراین 
یکی از مباحث اصلی این سمپوزیوم 
نقد و بررسی گردشگری سالمت در 
ایران است. ســمپوزیوم یکصد سال 
گردشگری ایران با تشکیل ۱۳ کارگروه 
تخصصی به همت شورای هماهنگی 
ســازمان های غیردولتــی میــراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، 
پارک علــوم و فناوری های فرهنگی، 
کمیته ملی ایکوم، جامعه گردشگری 
الکترونیکــی ایران و بــا حمایت و 
همکاری دانشــگاه تهران، دانشــگاه 
اصفهان، پژوهشگاه میراث فرهنگی و 
گردشگری، وزارت راه و شهرسازی، 
بنیاد گردشــگری پروفسور جعفری، 
کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی 
ایران، ســتاد گردشــگری شهرداری 
تهران و تشکل های تخصصی و صنفی 
گردشگری از روز ۲۷ تیرماه به مدت 

سه روز برگزار می شود.

گروه گردشگری -طبق آخرین 
آمار در سال ۲۰۱۸ روسیه ۴۲ میلیون 
مسافر به خارج از کشور داشته است.

لیــال اژدری مدیــر کل دفتــر 
بازاریابــی و توســعه گردشــگری 
خارجــی بیان کرد: تفاهــم نامه لغو 
روادیــد بیــن ایران و روســیه هنوز 
عملیاتی نشده اســت. آخرین بار در 
سال ۲۰۱۸، اسامی آژانس ها به روسیه 
ارائه شــده و برای به روز رسانی این 
اسامی نیاز است که گزارش عملکرد 
آژانس ها از ادارات کل استانی گرفته 
شود. همچنین تقاضا های جدید نیز 

مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
وی دربــاره آمار ورود و خروج 
گردشــگران پس از لغو روادید اعالم 
کرد: این تفاهم نامه ۱۷ خردادماه امضا 

شــده اســت و تاکنون اجرایی نشده 
است؛ اما هنوز آماری بنابر سفر هایی 
که بعد از لغــو روادید اتفاق افتاده در 
دســترس نیســت.وی افزود: طبق 
آخرین اطالعات، طی ۹ ماه ۱۷ هزار 
و ۵۷۰ نفر گردشگر روس به کشور ما 
وارد شــدند که نسبت به مدت مشابه 
ســال قبل حــدود ۲۶ درصد کاهش 
یافته اســت. همچنین ایرانی هایی که 
به عنوان گردشــگر از ایران به مقصد 
روسیه خارج شدند، ۳ هزار و ۹۸۰ نفر 
هستند که نسبت به مدت مشابه سال 
قبل حدود ۹۲ درصد کاهش پیدا کرده 
است. البته این کاهش گردشگر به دلیل 
بسته بودن مرز ها و عدم صدور ویزا در 

شرایط کرونا بوده است.
اژدری دربــاره نحــوه انتخاب 

آژانس های مســافرتی برای اجرای 
این تور ها بیان کرد: ابتدا این موقعیت 
به تمام آژانس مربوط اطالع رســانی 
کردیم. آژانس هایی که تمایل به انجام 
این موضوع داشــته و شناخت خوبی 

از بازار روس داشتند، انتخاب شدند.
وی درباره اینکه روسیه، باوجود 
امضای تفاهم نامه لغو روادید با ایران، 
اولویت گردشــگران خود را سفر به 
ترکیه قرار داده است، بیان کرد: روسیه 
دومین لغو روادید خود را با ایران انجام 
داده است. مقایسه ایران با ترکیه مقایسه 
اشتباهی است. هدف ما این است که 
ایران در لیست گردشگران روس قرار 
بگیرد. نه اینکه ترکیه را حذف شده و 
ما در جایگاه ترکیه قرار بگیریم. سفر 
به ترکیه منافاتی با سفر به ایران ندارد.

وی دربــاره عالقــه مندی های 
گردشــگر روس بیان کرد: بر اساس 
بــازار خاص و عالقمندی ها می توان 
گردشــگران روس جذب کشــور 
کرد. گردشــگران روس، به سفر های 
ماجراجویانــه و طبیعــت عالقه مند 
هســتند. می توانیــم بســته ای را به 
گردشــگران روس ارائــه دهیم که 
بخشی از نیاز هایی که در جا های دیگر 
پاسخ داده نمی شود را پاسخ دهیم. به 
عنوان مثال تور آشنا سازی برای آن ها 

می توان اجرا کرد.

اژدری دربــاره علــت انعقــاد 
تفاهم نامه لغو روادید با روســیه و نه 
کشور های دیگر، بیان کرد: هر کشور 
اســتراتژی های خود را برای افزایش 
ورود گردشــگر در نظر دارد. روسیه 
کشــور همسایه ما اســت که فاصله 
زمانی کوتاهی با ایران دارد. همچنین 
ایران روابط اقتصادی و سیاسی خوبی 
با کشور روسیه دارد. همچنین حدود 
۱۵ درصد جمعیت در روســیه افراد 
مسلمان هستند. گردشگران روس به 
لحاظ هزینه کرد رتبه ششــم در بین 
کشــور های مختلف دارند و خوب 
خــرج می کنند. با توجــه به آخرین 
آمار در سال ۲۰۱۸ روسیه ۴۲ میلیون 
مسافر خروجی داشــته اند. همه این 
موارد رتبه روسیه را برای لغو روادید 
در بین کشور های دیگر باال برده است.

وی درباره لغو روادید به صورت 
گروهــی تحــت نظــر آژانس های 
گردشگری بیان کرد: در حال حاضر 
در فاز اول لغــو روادید را به صورت 
گروهی در نظر گرفته شــده است. در 
صورتی که مشــکلی در این موضوع 
وجود داشته باشــد، به صورت کلی 
روادید لغو خواهد شــد. خوشبختانه 
آژانس داران روســیه تمایل فراوانی 
برای قرارگیری ایران به عنوان مقصد 

گردشگران روس هستند.

گردشگری کشور از نامه بانک مرکزی گــروه گردشــگری -معــاون 

بــه مدیران عامل ۱۷ بانک برای اجرای 
مصوبات ســتاد ملی مدیریت کرونا در 
راســتای همکاری شعب با متقاضیان 

استفاده از تسهیالت کرونا خبر داد.
ولی تیموری )معاون گردشگری 
کشــور( گفت: »با وجــود مصوبات 
هفتادویکمین جلسه ستاد ملی مدیریت 
کرونا مبنــی بر پرداخت تســهیالت 
کرونا به متقاضیان و مشــموالن بعضا 
شاهدعدم همکاری از سوی بانک های 

عامل بودیم.«
او با اشاره به چرایی عدم همکاری 

بانک های عامــل افزود: »عدم دریافت 
بخشــنامه دلیلی بود که از سوی شعب 
عامل مطرح می شــد. به همین دلیل و 
برای رفع مشــکل طی نامه ای به بانک 
مرکزی خواستار برطرف شدن مشکل 
به وجود آمده شــدم.«تیموری تصریح 
کرد: »بانک مرکزی نیز در راستای اجرای 
مصوبات ســتاد ملی مدیریت کرونا و 
پرداخت هرچه ســریع تر تسهیالت با 
قید فوریت به تمامی واحدهای ذیربط 
اعالم همکاری و بر حسن اجرا همچنین 

نظارت دقیق آن تاکید کرد.« 

مدیر کل دفتر بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی عنوان کرد :

تمایل فراوان روسیه برای قرارگیری ایران به عنوان مقصد گردشگری

با پیگیری های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی انجام شد؛

نامه بانک مرکزی به ۱۷ بانک عامل برای پرداخت تسهیالت کرونا

رییس جامعه گردشگری الکترونیک از اعالم آمادگی برای واردات ۱۰ میلیون ُدز واکسن کرونا برای مصرف
 بخش گردشگری با هدف رونق دوباره این صنعت در کشور خبر داد.

در نشست خبری سمپوزیوم یکصد سال گردشگری مطرح شد:

آمادگی برای واردات ۱۰ میلیون 
ُدز واکسن برای گردشگری

عمر گردشــگری جهان و ایران بیش از صد ســال است و اســناد تاریخی نشان داده که سفر و 
جابه جایی انســان ها با هدف مشخص پیشــینه ای بس طوالنی و به قدمت تاریخ بشر دارد. ما 
در این ســمپوزیوم بنا داریم با حضور جمعی از کارشناسان و اعضای هیات علمی دانشگاه ها 
نگاهی علمی )نه صرفا نظری( به فراز و نشیب های این صنعت در یکصد سال اخیر داشته باشیم.


