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گــروه گردشــگری - معاون 
گردشگری وزارت میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایــع دســتی، بر 
استمرار حمایت از فعاالن گردشگری 

تاکید کرد.
در نشســت معاون گردشگری 
کشــور بــا مدیــران کل و معاونان 
گردشگری ۳۱ استان، تیموری معاون 
میراث فرهنگی،  وزارت  گردشگری 
گردشــگری و صنایع دســتی در این 
نشست با قدردانی از تالش های انجام 
شده از ســوی مدیران کل ستادی و 
اســتانی و معاونان گردشــگری ۳۱ 
استان کشــور در دولت تدبیر و امید، 
گفــت: »ایــن حوزه در چهار ســال 
گذشــته  عملکرد بسیار خوبی داشته 
بــه گونه ای که رئیــس جمهوری و 
گردشــگری  میراث فرهنگی،  وزیر 
و صنایع دســتی عملکــرد حــوزه 
گردشگری در دولت دوازدهم را قابل 

تقدیر عنوان کرد.«
تیموری بر حمایت همه جانبه از 
فعاالن بخش گردشگری اشاره کرد و 
ادامه داد: »شــیوع کرونا باعث شد تا 
شاهد آسیب هایی در حوزه گردشگری 
باشیم؛ با این حال حمایت ها از فعاالن 
بخش های مختلف ادامه یافت و امید 
داریم با واکسیناســیون کامل شاهد 
رونق مجدد گردشــگری و سفر در 

کشور باشیم.«
بــرای  برنامه ریــزی 
تعطیل  واحدهای  بازگشــایی 

شده
تیمــوری در ادامه گفت: »بعد از 
تغییر جایگاه تاسیســات گردشگری 
از گروه ســه به گروه یک به گونه ای 
برنامه ریــزی شــد تــا ســفرهای 
کنترل نشده و بی برنامه جای خود را به 
گردشگری ایمن و هوشمندانه بدهد. 
به این ترتیب از یک سو از شیوع 
ویــروس کرونا به واســطه اقامت و 
پذیرایــی در واحدهای غیر مجاز که 
پروتکل هــای بهداشــتی را رعایت 

نمی کردند، جلوگیری شد و از سوی 
دیگر با جهت دهی و هدایت سفرهای 
بدون کنترل به سمت تورهای از پیش 
برنامه ریزی شده و اقامتگاه های مجاز 
و تحت نظــارت وزارتخانه عمال به 
کســب وکارهای گردشــگری جان 
دوباره ای بخشــیده می شــد. در این 
راستا از تمام ظرفیت های صدا و سیما 
و فضای مجازی برای تشــویق مردم 
به پرهیز از ســفرهای کنترل نشده و 
بدون برنامه ریزی قبلی و جایگزینی 
آن با ســفرهای هوشــمندانه و ایمن 
تحت شیوه نامه های بهداشتی ابالغی 

استفاده شد.«
او اضافه کرد: »این برنامه ریزی 
تابســتان ۱۳۹۹ و نوروز ۱۴۰۰ را به 
عنوان فصل های اوج سفرهای داخلی 
که عدم مدیریت آن ها می توانست به 
شیوع بیشتر کرونا از طریق سفرهای 
انبــوه و خارج از نظــارت و ضوابط 
وزارتخانه منجر شــود هدف گذاری 

کرده بود.«
حمایت های ویژه در دوران 

کرونا از فعاالن گردشگری
او در ادامه به مهم ترین اقدامات 
حمایتی از فعاالن گردشــگری اشاره 
کــرد و گفــت: »رایزنــی در ســتاد 
اقتصــادی دولــت بــرای ورود در 
بســته های حمایتی دولــت از میان 
۴۵ رســته متقاضی در میان ۱۰ رسته 
منتخب )که بعدها به ۱۳ رسته افزایش 
یافتند(، تعیین مصادیق، رســته ها و 
مشــموالن دریافت تسهیالت برای 
جلوگیری از فروپاشــی ساختارهای 
اشــتغال در تاسیسات گردشگری و 
صنایع دستی، شناســایی و احصای 
آســیب ها و تعیین خسارات وارده به 
صنعت گردشگری در سراسر کشور 

از مهمترین اقدامات است.«
تیمــوری ادامــه داد: »همچنین 
از دیگــر اقدامــات مهــم می توان 
بــه رایزنــی در هیئت دولــت برای 
دریافت تســهیالت بــرای صنعت 

گردشــگری و بخش صنایع دســتی 
کشور اشــاره کرد که شــامل امهال 
ســه ماهه مالیات اعــم از مالیات بر 
درآمــد و مالیات بــر ارزش افزوده، 
تعویق ســه ماهه بازپرداخت اقساط 
تسهیالت بانکی، امهال پرداخت ۲۳ 
درصدی حق بیمه کارفرمایی پرسنل 
شــاغل در واحدهای گردشگری و 
صنایع دستی، تعویق پرداخت قبوض 
حامل های انرژی )آب، برق، گاز( به 
مدت ســه ماه و پس از آن به صورت 
اقســاطی، امکان استفاده از واحدها و 
فعاالن گردشــگری و صنایع دستی از 
اوراق تضمینی ســرمایه در گردش، 
گواهی اعتبار مولد، امکان اســتفاده 
از تسهیالت بانکی با نرخ ۱۲درصد، 
احصــای مشــموالن بیمه شــده و 
مشــموالن غیر بیمه ای در رسته های 
مرتبــط بــا وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی از میان ۱۳ 

رسته اصلی می شود.«
مجوزهــای  صــدور 

گردشگری تسریع شود
او  همچنیــن در بخش دیگری 
از صحبت های خود گفت: »در حال 
حاضر به منظور حمایت هرچه بیشتر 
از فعاالن حوزه گردشگری چند اقدام 
مهــم را باید انجام داد که یکی از آن ها 
صــدور و تمدید مجوزها و پروانه ها 

است. 
ایــن موضوع بایــد به صورت 
جدی پیگیری شود و برنامه ریزی ها 
باید به گونه ای باشد که از ابتدای سال 
۱۴۰۰ تمام تاسیســات گردشگری با 
مجوز جدید فعالیت خود را آغاز کرده 
باشــند. بنابراین باید هرچه سریع تر 
موضــوع صــدور و تمدید مجوزها 

پیگیری شود.«
او اضافــه کرد: »یکــی دیگر از 
موضوعات مهم که باید به آن رسیدگی 
شود، توجه به راهنمایان گردشگری 
است. درخواست من از مدیران کل و 
معاونان گردشگری استان ها این است 

که هرچه ســریع تر موضوع صدور 
کارت راهنمایان گردشــگری را در 
دســتور کار قرار دهند و کارت های 
راهنمایان گردشــگری بــه آن ها در 

اسرع وقت تحویل داده شود.«
معــاون گردشــگری وزارت 
و  گردشــگری  میراث فرهنگــی، 
صنایع دســتی، در بخــش دیگری از 
صحبت های خود به مقررات مربوط 
به برگــزاری تورهای گردشــگری 
اشــاره کرد و افزود: »اطالعات کامل 
تورهای داخلی و خارجی در سامانه 
ثبت تورهای گردشــگری باید درج 
شــود و چنانچه اطالعات توری در 
این ســامانه ثبت نشود، آن تور مجاز 
نیســت. ضمن این کــه در برگزاری 
تــور، آژانس دارها و نیز تاسیســات 
گردشگری محل برگزاری تور باید بر 
برگزاری آن نظارت کامل داشته باشند 
تا اقدامــات خالف قانون و عرف در 

این تورها انجام نشود.«
تیموری در ادامــه همچنین به 
حمایت از آژانس های گردشــگری 
ادارات کل  بیشــتر  تعامــل  و 
و  گردشــگری  میراث فرهنگــی، 
صنایع دســتی استان ها با آژانس دارها 
اشاره کرد و افزود: »از نظر ما هر دفتر 
خدمات مسافرتی که دارای مجوز بند 
ب باشــد برای برگزاری هر نوع تور 
اعــم از تفریحی، زیارتی، ســالمت، 
تجــاری و ... مجاز اســت و در این 
خصوص باید بــا آن دفاتر همکاری 

الزم انجام شود.«
 او در پایان این نشســت اظهار 
امیــدواری کرد که با پایان همه گیری 
کرونا و یا واکسیناســیون عمومی بار 
دیگر شاهد رونق سفر و گردشگری 

در کشور باشیم.

معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مطرح کرد:

 قرارگرفتن تاسیسات گردشگری در گروه یک 
رتبه بندی مشاغل کرونا

گــروه گردشــگری -  آنچه 
مدتیســت به نام کوهستان پارک پنجه 
علــی نامیده مــی شــود در حقیقت 
زیارتگاهی به قدمت حدود ۲۰۰سال  
به همین نام اســت که در مســیر جاده 

قدیم بندرعباس به ایسین قرار دارد.
در گذشــته کاروان هایــی که از 
ایســین و  دزک و روستاهای شمالی 
بندرعباس عازم مرکز استان یا بالعکس 
بودند، در این مکان اســتراحت کرده و 
فرائض دینی خود را به جا می آوردند 
و  یا برای ادای نذر به اینجا می آمدند.

 مردم بندرعباس هم برای سیزده 
بدر به این مکان می آمدند اما رفته رفته 
با جایگزینی مسیر آسفالت جاده حاجی 
آباد، مســیر دسترسی و تردد به ایسین 
و دیگر روســتاها عوض شــد و غبار 

فراموشی بر پنجه علی نشست.
این درحالیست که جایگاه ویژه 
زیارتگاهی نزد مــردم، مناظر طبیعی 
دیدنی پدیدآمده  از فرســایش خاک، 
محــل های تجمــع آب که در گویش 
محلــی به آن ))بن گــر(( می گویند و 
پوشــش گیاهی  اطــراف آن و وجود 
محل آب درمانی یا هوباد چک –چک 
و چشــم اندازی بلند و زیبا رو به شهر 
و تبدیل شدن به بام بندرعباس بخشی 
از قابلیــت های منطقه ای اســت که 
از دورتریــن نقطه بندرعبــاس تا آن، 

حداکثر ۲۰دقیقه فاصله است.
بامــی بــرای گردشــگری 

شهری
با وجود تمام قابلیت های یادشده، 
از بیــن رفتن راه دسترســی قدیمی، 
تاریکی و امکانات اندک منطقه، ناامنی 
و رسیدن گاه و بی گاه خبرهای سرقت 
و حمله به افراد، این مســیر و مکان را 
سالها از رونق انداخت تا این که عباس 
امینی زاده شــهردار بندرعباس با ایده 
تبدیــل پنجه علی به بام گردشــگری 
شــهری ایده هایی را بــرای احیای آن 
مطرح کرد.کارنامه شهردار بندرعباس 
نیز مانند هر شــهردار دیگری مدافعان 
و منتقدانــی دارد اما احیای پنجه علی 
از معدود طرح هایی است که منتقدان 
و حامیان شــهردار به یک اندازه از آن 
دفاع کرده و اکنون در پایان دوره پنجم 
شورای شهر و تغییر و تحوالت محتمل 
مدیریتــی، آن را یــادگاری ماندگار 

می دانند.
ایده تبدیل پنجه علی به کوهستان 
پارک نخســتین بار حدود چهار سال 
قبل مطرح شــد و  قــدم اول با تامین 
زیرســاخت راه سه و نیم کیلومتری با 
اعتبار اولیه ۲۰میلیارد ریال برداشته شد.
شــهردار بندرعباس بعد از اتمام 

این مســیر اولیه از بخشی از ایده های 
اولیه اش برای آینده پنجه علی رونمایی 

کرد.
عبــاس امینــی زاده در این باره 
گفت: با ایجاد زیرساخت های مناسب 
در پنجه علی، این مکان را طی دو تا سه 
ســال آینده به کوهستان پارک و قطب 
گردشگری شــهر تبدیل می کنیم. وی 
افزود: فضاهای تفریحی و ورزشــی، 
زیــپ الیــن، اماکن گردشــگری، 
شهربازی، پیست های موتورسواری و 
مسیرهای ویژه دوچرخه و پیاده روی 
بخشــی از طرح هایی اســت که اجرا 

خواهد شد.
امینــی زاده زمانــی این ایده ها و 
برنامه هــا را مطرح کرد که بالتکلیفی 
پرداخت هزینه انشعاب آب و برق بین 
شهرداری و اوقاف، برداشتن قدم های 
بعــدی را ُکند و با توجه به خاموشــی 
منطقه، حرف های شهردار را به تیر در 

تاریکی شبیه کرده بود.
پــس از بــی نتیجه مانــدن نامه 
نگاری ها و پیگیــری های مکرر بین 
دســتگاهی، شــهرداری منطقه ۲ )که 
اکنون به شــهرداری منطقه سه تبدیل 
شده است(، در فاز نخست، تیر برق و 
کابل های  برق را با اعتبار اولیه هشــت 
میلیارد ریال  تا بقعه پنجه علی و محل 

تجمع گردشگران نصب کرد.
مجتبی سلیمی شــهردار منطقه 
ســه که کوهســتان پارک در محدوده 
مدیریتــی اش قــرار دارد، در این باره 
اظهار داشــت:در فاز دوم سه دستگاه 
ترانس نصب و روشنایی مسیر جاده ای 
نیز بــا در نظرگرفتن محدوده تعریض 
جاده اجرا شــد که اعتبار این بخش نیز 

به بیش از ۲۰میلیارد ریال رسید.
به گفته شــهردار منطقه شهردار 
منطقه، محل تامین هزینه اجرای  بخشی 
از پروژه های کوهستان پارک پنجه علی 
عوارض ارزش  افزوده اســت و اعتبار 
دولتی به پروژه تخصیص نیافته است.

محلی  پــارک  کوهســتان 
درخت بومی می خواهد

سلیمی ادامه داد: وقتی کلمه پارک 
بعد از کوهستان می آید، اولین انتظاری 
که می رود، تامین فضای سبز و درخت 
بــه اندازه کافی اســت و در این زمینه 
معتقدیم پارک محلی با درختان بومی 

و محلی جلوه دیگری خواهد داشت.
وی ادامــه داد: البته ایده ما فراتر 
از پارک اســت و در حــال حرکت به 
سمت برپا کردن باغستان در کوهستان 
پارک هستیم.ســلیمی اضافه کرد:این 
ایــده با کاشــت درختان جــم، ُکنار، 
شــیرک، نخل، گاُرم زنگــی و دیگر 

گونــه های بومی آغاز شــد و با توجه 
به شــرایط اقلیمی و محدودیت های 
آبی، با همکاری سازمان سیما، منظر و 
فضای سبز شهرداری و شرکت آب و 
فاضالب، زمینه استفاده از پساب تصفیه 
خانه پایین دست کوهستان پارک برای 

آبیاری باغستان فراهم شده و با احداث 
بــاغ بوتانیک در ضلع شــمال غرب 
میدان امام علــی)ع( و روبروی زمین 
ورزشی شهدای دوراهی ایسنی که در 
آن گونه های گرمســیری کشور و دنیا 
کشت می شود، این مجموعه کامل تر 

خواهد شد.
کاروانســرای  بهســازی  وی  

پنجــه علی، ســاخت دروازه ورودی 
به نام "راگه ایســینی"  نصب آالچیق 
و نیمکت و وســایل بازی و ســاخت 
پارکینــگ را بخش دیگری از کارهای 
انجام شــده معرفی کــرد که موجب 
شد فاز اول کوهســتان پارک با اعتبار 

۷۰میلیارد ریال به بهره برداری برسد.
سلیمی سیاست اصلی در احیای 
این مکان و ســاخت کوهستان پارک 
را، حفظ بافت طبیعی منطقه دانســت 
و اظهار داشــت: در این راستا "هوباد 
چک – چک بهســازی شد و پله هایی 
هم برای آن پیش بینی شد تا دسترسی 

مردم آسان تر شود.

تداوم بهره بــرداری پله به 
پله

بهره بــرداری فاز بــه فاز از طرح 
هــای پنجه علی باز هــم ادامه یافت و 
در اواخر سال ۹۹، بخش های دیگری 
از کوهستان پارک پنجه علی با حضور 

شــهردار، اســتاندار و امــام جمعه به 
بهره برداری رسید.

توجه به گردشــگری مذهبی  در 
کوهســتان پارک پنجه علی با ساخت 
میــدان بــزرگ تعزیــه در زمینی به 
مساحت ۳۰۰۰ متر مربع و آغاز ساخت 
خانه تعزیه  در زمینی به مساحت ۴۰۰ 
متر مربع محقق شد.امینی زاده شهردار 

بندرعباس با اشاره به سایر پروژه های به 
بهره برداری رسیده در پنجه علی گفت: 
دو زمین والیبال و فوتبال ساحلی نیز در 
این محل ایجاد شده تا رونق بیشتری در 

منطقه ایجاد شود.
دیگــر  بــه  اشــاره  بــا  وی 
زیرســاخت های ایجــاد شــده در 
کوهســتان پارک پنجه علی، بیان کرد: 
فضای مناسب پیاده روی و کوهپیمایی 
از دیگــر ظرفیت های ایجاد شــده در 
این منطقه است.امینی زاده همچنین از 
افتتاح پــروژه زین زیپ الین و فضای 
ســبز محوطه آن خبر داد و اضافه کرد: 
مســیر پیاده روی و دوچرخه سواری 
این مجموعه نیز در آستانه بهره برداری 
است.شهردار بندرعباس از برق رسانی 
و تامین روشنایی این کوهستان پارک 
خبــر داد و اظهار کــرد: بیش از ۳۵۰۰ 
متر برق  سانی برای تامین روشنایی این 

کوهستان پارک انجام شده است.
امینی زاده مجموع، اعتبار صرف 
شده در مجموعه کامل کوهستان پارک 

پنجه علی را بیــش از ۱۰میلیارد ریال 
اعالم کرد.

پنجــه علی پــروژه پایان 
ناپذیر گردشگری

اســتاندار هرمزگان نیــز در این 
برنامه احیا و بهســازی زیارتگاه پنجه 
علی و ایجاد کوهســتان پارک در این 
منطقــه را اقدامی متمایــز در کارنامه 
شــهرداری بندرعباس دانست که می 
توان به مرور زمان بخش های دیگری 
برای آن تعریف کرد تا همیشه جذابیت 
های جدیدی برای شــهروندان داشته 

باشد.
فریــدون همتــی خاطرنشــان 
شــد:کمبود فضاهای گردشگری در 
بندرعباس یک حقیقت غیرقابل انکار 
است و به همین دلیل تالش شهرداری 
برای جبران بخشــی از ایــن کمبود، 
بازتاب خوبی بین مردم خواهد داشت.

نماینــده عالی دولت در اســتان 
اضافه کرد: کوهســتان پــارک پنجه 
علی این ظرفیــت را دارد که نه تنها به 
نیاز مردم بندرعباس پاســخ دهد، بلکه 
مسافران سایر نقاط کشور را نیز به این 
منطقه جذب کرده و به یکی از شناسه 
های جدید و جدی گردشگری استان 

تبدیل شود.
پنجه علی از انزوا تا کانون 

فعالیت های فرهنگی ورزشی
همان گونه که اشــاره شد، منطقه 
پنجــه علی پــس از دوران رونق اولیه 
)حدود ۲۰۰ســال قبل( به تدریج در 
مسیر انزوا و فراموشی قرار گرفت و در 
یکی دو دهه اخیر نیز به دالیل مختلف 
مانند نبود زیرســاخت و امنیت کافی، 
بــه طور کامل از فهرســت مکان های 

مراجعه مردم بندرعباس خارج شد.
اما پــس از اجرای پــروژه های 
مختلــف و ســرمایه گــذاری های 
شهرداری که امنیت را نیز دوباره به این 
مکان برگردانــد، پنچه علی دوباره در 
کانون توجــه گروه ها و افراد مختلف 
قــرار گرفت.برگــزاری آیین غرس 
۱۵هزار نهال برای گرامیداشــت یاد و 
خاطره ۱۵۰۰شــهید هرمزگان، برپایی 
برنامه های مختلف فرهنگی و ورزشی 
و حتی ترتیب دادن تور گردشــگری 
پنجــه علی بخشــی از نتایج کارهای 
انجام شــده است.در حالی که تا مدتی 
قبل مردان نیز به دلیل ناامنی پنجه علی 
به سمت این منطقه نمی رفتند اکنون، 
این کوهستان پارک به پاتوق همیشگی 
فعالیت های ورزشی و فرهنگی بانوان 
تبدیل شده که یکی از مصداق های آن 
اجرای طرح طبیعت گردی ورزشــی 
بانوان هیأت ووشو هرمزگان با عنوان 

»سالمت پایدار، طبیعت ماندگار« در 
کوهستان پارک پنجه علی است.

معاون توسعه ورزش بانوان اداره  
کل ورزش و جوانان اســتان هرمزگان 
در این باره اظهار داشــت: برای بهبود 
و افزایش روحیه نشــاط و ســالمت 
جســمی و روانی دختــران و بانوان، 
طرح طبیعت گردی ورزشی در استان 
بــا رعایت پروتکل های بهداشــتی و 
فاصله گــذاری اجتماعی در ایام کرونا 

در حال برگزاری است.
فاطمه مرادی گفت: طبیعت گردی 
ورزشی با توجه به انواع طبیعت گردی 
ســاحلی، کوهســتانی و غیره برگزار 
می شــود کــه با توجــه به شــرایط 
کوهستان پارک پنجه علی و کوه گنو و 
پارک های ساحلی در استان هرمزگان 
بصورت همایش پیاده روی و ورزش 

صبحگاهی اجرا خواهد شد.
در کنــار ایــن فعالیــت هــای 
تشــکیالتی، پنجه علی مــورد توجه 
برگزارکنندگان تورهای گردشگری نیز 
قرار گرفته و ســهم آگهی های ثبت نام 
تور برای منطقه  در حال افزایش است.
جای خالی رویدادهای ملی 

در پنجه علی
بــا وجود تحــول اساســی در 
وضعیــت این کوهســتان پارک هنوز 
تا شناســایی کامل ظرفیــت های آن 
توسط جامعه محلی فاصله زیادی باقی 
مانده اســت و ترتیب دادن و برگزاری 
رویدادهــای مختلــف مــی تواند به 
شناســاندن چهره جدید پنجه علی در 
سطح محلی و ملی کمک کند.ویژگی 
های طبیعی، زیبایی های بصری، چشم 
انداز خاص به شــهر، کوهستان و دریا 
و دسترسی آســان و زیرساخت های 
ایجاد شده، فرصتی منحصر بفرد برای 
پنجه علی است تا میزبانی برنامه های 
ثابــت از رویدادهای ورزشــی گرفته 
مانند مسابقات ملی دوچرخه سواری 
کوهســتان و پاراگالیدر تا پذیرایی از 
گروه های آیین های ســنتی و مذهبی 
مانند تعزیه از سراسر کشور در مناسبت 
های خاص محرم به پنجه علی واگذار 
شــود.اجرای هر یک از این برنامه ها و 
مواردی شبیه آنها، خبرنگاران محلی و 
ملی را به همراه آنها به پنجه علی خواهد 
آورد و چه بسا همین کوهستان پارک، 
بتواند سهم هرمزگان در گردشگری را 
افزایش دهد.تحقق این اهداف رویایی 
و دورازدسترس نیست، تنها همت بین 
دســتگاهی و برنامه ریزی توسط افراد 
توانمند و خوش فکر را می طلبد تا این 
قدم های اساســی برداشته شده توسط 

شهرداری، به سرمنزل مقصود برسد.

مرکز استان هرمزگان به دالیل مختلف از فقر مفرط اماکن تفریحی رنج می برد و به همین دلیل احیای کوهستان پارک پنجه علی در دل شهر را می توان بازیافتن 
نگینی گمشده در عرصه گردشگری شهری دانست.

کوهستان پارک پنجه علی؛ نگین بازیافته 
گردشگری بندرعباس

مجتبی سلیمی شهردار منطقه سه که کوهستان پارک در محدوده مدیریتی اش قرار دارد، در 
این باره اظهار داشت:در فاز دوم سه دستگاه ترانس نصب و روشنایی مسیر جاده ای نیز با در 
نظرگرفتن محدوده تعریض جاده اجرا شد که اعتبار این بخش نیز به بیش از ۲۰میلیارد ریال رسید.
به گفته شهردار منطقه شهردار منطقه، محل تامین هزینه اجرای  بخشی از پروژه های کوهستان 
پارک پنجه علی عوارض ارزش  افزوده است و اعتبار دولتی به پروژه تخصیص نیافته است.


