
5 گردشگری

گروه گردشگری - حرمت اهلل 
رفیعیـ  رییــس هیأت مدیره انجمن 
صنفــی دفاتــر خدمات مســافرت 
هوایی و جهانگردی ایرانـ  در دیدار 
جداگانه ای که با سفیر جدید تونس در 
تهران و وزیر انرژی سریالنکا در سفر 
اخیرش به ایران داشــته است، گفت: 
سفیر انرژی سریالنکا به تازگی سفری 
به ایران داشت که از بخش خصوصی 
گردشــگری ایران نیز دعوت شــد تا 
درباره توسعه همکاری های دوجانبه 
گردشــگری بین ایران و ســریالنکا 

گفت وگو شود.
او افزود: رابطه گردشگری ایران 
با ســریالنکا کامال یک طرفه اســت، 
سریالنکا بیشــتر مقصد گردشگران 
ایرانی است و ما از این کشور توریست 
نداریم،  چون در ســلیقه و هدف سفر 
آن هــا نبوده ایم، امــا در دیدار با وزیر 
انرژی ســریالنکا که بــه نمایندگی 
از دولت این کشــور به ایران ســفر 
کرده بود،  درخواســت کردیم روابط 
دوســویه ای بیــن دو کشــور برقرار 
شــود که قرار شــد در دیدار با بخش 
گردشگری ســریالنکا این برنامه را 

جدی تر پیگیری کنیم.
رفیعــی بیان کــرد: البته معتقدم 
گردشــگری خروجی هــم می تواند 

چرخ گردشــگری ایران را به حرکت 
درآورد، برخالف آن چه مســؤوالن 
فکر می کننــد. از بین هشــت تا ۱۰ 
میلیون نفری که در ســال های گذشته 
به خارج از کشور سفر می کردند فقط 
حدود چهار میلیــون نفر زائر عتبات 
عراق بودند، حــدود یک میلیون نفر 
هم ســفرهای تجاری و کاری داشتند 
و سوای آمار ایرانی هایی که در خارج 
از کشــور زندگــی می کنند و ورود و 
خروجشــان نیز محاسبه می شود، آیا 
سفر ســه تا چهار میلیون نفر در سال 
به خارج از کشــور از بین ۸۵ میلیون 
نفر جمعیت ایران،  عدد زیادی است؟ 
توجــه کنیم که  این مســافران، نوعی 
سفیر به حساب می آیند که می توانند 
فرهنــگ ایرانی هــا را معرفی کنند و 

معادالت پروژه ایران هراسی را به هم 
بزنند.

رییس هیأت مدیره انجمن صنفی 
دفاتر خدمات مســافرتی ایران گفت: 
به عنوان شــخصی که ِعرق ملی دارم 
در چنیــن دیدارهایی حتمــا درباره 
ظرفیت های ایران صحبت می کنم، نه 
این که فقط از رتبه جاذبه های طبیعی و 
تاریخی ایران و یا چهار فصِل همزمان  
بگویــم، بلکه شــدیدا تاکید می کنم 
طــرف مقابل باید به این باور برســد 
ایران کشــور امنی اســت و خودشان 

برای ما تبلیغ کنند.
او همچنین به دیدار با سفیر جدید 
تونس در ایران اشــاره کرد و گفت: ما 
همیشه به خالء دیپلماسی گردشگری 
نقد وارد کرده ایم، به ندرت پیش آمده 

که ســفیر ایران در کشــوری دغدغه 
گردشــگری داشته باشــد و در این 
راستا تالش کند،  درحالی که سفرای 
کشــورهای دیگر به محض استقرار 
در ایران، دنبال گردشــگران کشور ما 
هستند. دیدار با سفیر جدید تونس هم 
که اخیرا انجام شد، به دعوت آن ها بود.

او افزود:  قطعا تمایل تونس برای 
ازسرگیری دوباره سفر ایرانی ها به این 
کشور اســت، اما از موقعیت دیدار با 
سفیر تونس استفاده کردیم و پیشنهاد 
اجرای تورهای مشــترک با تونس را 
مطرح کردیم که قرار شــد در دیدار با 
بخش گردشگری این کشور، موضوع 
همکاری سه جانبه ایران، تونس و یک 
کشور سوم، جدی تر بررسی و پیگیری 
شد. رفیعی ادامه داد: در دیدار با سفیر 

تونس پیشنهاد طراحی بسته سفر بین 
ایران، تونس و یک کشور دیگر مطرح 
شد تا این مســیر یک طرفه و فقط به 
سمت تونس نباشــد. درباره برقرای 
پرواز مســتقیم بین ایران و تونس نیز 
صحبت هایی شــد و سفیر تونس نیز 

اعالم کرد که با یکی از کشــورهایی 
که بیشــترین توریســت را در تونس 
دارد، یعنــی ایتالیا یا فرانســه مذاکره 
خواهد کرد تا پکیج مشترکی تعریف 
شود و توریست های کشور سوم پس 
از این که تونــس را دیدند، برای چند 

روزی به ایران سفر کنند.
وی افزود: این پیشنهاد به عمان 
هم داده شــده بود که با کرونا مواجه 
شد وگرنه ورود گردشگران از عمان 
روند افزایشی را در پیش گرفته بود. ما 
ایــن ایده را حتی با ترکیه و جمهوری 

آذربایجان برای مقطعی پیش بردیم که 
با کرونا مواجه شدیم.

رییس هیأت مدیره انجمن صنفی 
دفاتــر خدمات مســافرتی ایران بیان 
کرد: اگر به درســتی برنامه ریزی شود 
هم پروازهای مستقیم صرفه اقتصادی 
پیــدا می کند و صندلی هواپیما در این 
مسیر خالی نمی ماند و هم تعداد سفر 
گردشــگران ورودی به ایران رشــد 

فزاینده ای خواهد داشت.
او همچنین گفت: با روند موجود 
پیش بینی ما این است که از ابتدای سال 
نو میالدی، به تدریج چرخ گردشگری 
به حرکت درمی آید و سرعت خواهد 
گرفت. بنابراین از بخش خصوصی و 
دولتی درخواست دارد که برای نوروز 
برنامه ریزی ســنگینی داشته باشند و 

دولت هم بستر را فراهم کند.
رفیعی درباره وضعیت پروازهای 
مســتقیم بین ایران ـ  تونس و ایران ـ  
ســریالنکا نیــز  اظهار کــرد: پرواز 
مســتقیمی که بین این ایــران و این 
کشــورها نداشــتیم، پروازها معموال 
ترانزیت بوده، اما این پیشــنهاد به هر 
دو کشور داده شد که اگر برنامه ریزی 
دقیقی انجام شود و بر مبنای آن حرکت 
کنیم، پرواز مســتقیم حتمــا برقرار 

خواهد شد.
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با روند موجود پیش بینی ما این است که از ابتدای سال نو میالدی، به تدریج چرخ گردشگری 
به حرکت درمی آید و سرعت خواهد گرفت. بنابراین از بخش خصوصی و دولتی درخواست 
دارد که برای نوروز برنامه ریزی ســنگینی داشته باشــند و دولت هم بستر را فراهم کند.

رایزنی برای برگزاری نمایشگاه های مشترک با چین و روسیه
مدیرکل موزه های کشورخبر داد:

گــروه گردشــگری - مدیرکل 
موزه های کشــور معتقد است: حضور 
در اجالس مدیران موزه های کشورهای 
عضو سازمان همکاری های شانگهای 
می تواند راه را برای آشنایی بیشتر موزه ها 
باز کند و امید به گسترش همکاری بین 
این اعضا بیشــتر از اعضای اکو است. 
چندی پیش شــاهد برگزاری نخستین 
اجالس مدیران موزه های کشــورهای 
عضو سازمان همکاری های شانگهای 
به صورت مجازی بودیــم که در ادامه 
بیست و یکمین اجالس سران همکاری 
شانگهای برگزار و در آن مقامات ارشد 
فرهنگی و رؤســای موزه های برجسته 
کشورهای جمهوری اســالمی ایران، 
روســیه، چین، قزاقســتان، ازبکستان، 
قرقیزســتان، هندوســتان، مغولستان، 
پاکســتان و بالروس حضور داشتند.به 
نمایندگــی از وزارت میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دســتی ایران نیز 
محمدرضا کارگــر )مدیرکل موزه ها(، 
امیررضا شــریف نیا )مدیــر مجموعه 
فرهنگی تاریخی نیــاوران( و جبرئیل 
نوکنده )رئیــس کل موزه ملی ایران( به 
صورت برخط در این اجالس شرکت 
کردنــد. محمدرضا کارگر با اشــاره به 
حضور در نشســت اجــالس مدیران 
موزه های کشــورهای عضو ســازمان 
همکاری های شــانگهای درخصوص 
نحــوه همــکاری موزه هــا در میــان 
کشورهای عضو سازمان همکاری های 
شانگهای گفت: سازمان همکاری های 
شانگهای دارای وجوه مختلف است که 
یکی از آنها بخش فرهنگی است. یکی 
از بخش های فرهنگی نیز همکاری های 
موزه ایســت. بنابراین کشورهای عضو 

سازمان همکاری های شانگهای تالش 
می کنند تا بتوانند همکاری های خود را 
گسترش دهند و کارهای موزه ای مشترک 
داشــته باشند. از این رو شاهد برگزاری 
نخســتین اجالس موزه ای کشورهای 
عضو سازمان همکاری های شانگهای 
بودیم. ما می توانیم استفاده های فراوانی 
در حوزه همکاری موزه ها از عضویت 
در ســازمان همکاری های شــانگهای 
داشته باشیم به شرط آنکه عملیاتی شود. 
در عالم موزه داری تالش و هدف مان آن 
است که مشترکات فرهنگی را تقویت 
کنیم و پیوســتگی ملت هایی که دارای 
فرهنگ مشترک هستند را برجسته کنیم 
تا اختالفات سیاســی نتواند اختالفات 
عمیق بین جوامع ایجادکند. اگر بتوانیم 
در منطقــه ای که زندگی می کنیم امنیت 
را حاکم کنیم و شــاهد منطقه ای بدون 
تنش باشــیم، موفق تر زندگی خواهیم 
کرد و توســعه ما بیشــتر خواهد بود. 
ایــن امنیــت و آرامــش در یک منطقه 
سبب توســعه گردشگری، رایزنی های 
فرهنگی، علمی، گســترش تجارت و 
همکاری های فرهنگی، سیاسی و امنیتی 
همه جانبه خواهد شد. برای تحقق این 
امر و گسترش روابط فرهنگی، موزه ها 
نقش بزرگی می توانند ایفا کنند.زمانی که 
نسبت به یک فرهنگ، مردمان یک مرز 
و بوم و حتا یک فرد، شــناخت کامل و 
مثبتی بوجود آید، نسبت به آن احساس 
دوستی می کنید. اگر نشناسید بی تفاوت 
خواهید بود و اگر نشناســید، احساس 
دشمنی می کنید. شــناخت ماست که 
می توانــد به مــا بگوید که نســبت به 
شخصی دوستی داشته باشیم، بی تفاوت 
باشــیم یا دشمن باشیم. ما باید شناخت 

ملت هــا را از یکدیگر زیاد کنیم. وقتی 
می بینیم که با تاجیکســتان، آذربایجان، 
گرجستان، ترکمنستان و ارمنستان دارای 
معماری و باورهای مشــترک هستیم و 
مراسم مشترک برگزار می کنیم احساس 
می کنیم که باهم دوســت و حتا فامیل 
هســتیم. درچنین شرایطی روابط تغییر 
خواهــد کرد. موزه هــا در ایجاد چنین 

روابطی می توانند موثر عمل کنند.
مدیرکل موزه های کشور در پاسخ 
به ســوال ایلنا مبنی بر آنکــه تمام این 
اهداف در حوزه کشــورهای عضو اکو 
کــه از قضا دارای مشــترکات فرهنگی 
و تمدنی بیشــتری با ایــران بودند، نیز 
مــد نظر بود اما تاکنون نتوانســته ایم به 
دســت آورد درخور توجهی دســت 
یابیم اکنون در حوزه کشــورهای عضو 
سازمان هماهنگی های شانگهای چگونه 
می خواهیم به این اهداف دســت یابیم، 
گفت: با وجود برگزاری جلسات متعدد 
با اعضای کشــورهای عضو اکو اما این 
همت در میان اعضای این مجموعه دیده 
نشــد. هر بار خواستیم میزبان برگزاری 
نشست، نمایشگاه و… مشترک باشیم، 
با بهانه جویی ها و مســائلی از ســوی 
اعضــای عضو اکو روبه رو شــدیم که 
این امر را یا بــه تعویق انداخت یا مانع 
برگزاری شد.  تمایل داشتیم تا برای ۲۸ 
اردیبهشــت میزبان روسای موزه های 
ملی کشــورهای عضو اکو باشــیم تا 
موزه خــود را معرفی کنند. اما با وجود 
تالش های انجام شده، این مهم عملیاتی 
نشد. شــرایط الزم بوجود نیامد. برخی 
می گفتند پــول ندارند که بیایند، برخی 
می گفتند باید یک سال زودتر دعوت ها 
انجام می شــد و… نیــاز بود تا وزارت 
میراث و گردشگری و اکو عزم بیشتری 
جزم می کردند. درعین حال ساختاری 
نبود که بتواند این امر را عملیاتی کند اما 
احساس می کنم که در حوزه کشورهای 
عضو سازمان هماهنگی های شانگهای 
اینگونه نیست و حضور کشورهای قوی 
مانند چین، روسیه و هند می تواند وجه 
مالی و همــت الزم برای تحقق اهداف 
را پررنگ تــر کند.کارگر یادآور شــد: 
هرچند ممکن اســت تمایل برای انجام 
فعالیت های موزه ای در میان کشورهای 

عضو اکو که دارای مشترکات فرهنگی 
بیشــتری باهم هستند، وجود داشت اما 
دولت هــا در این موضوع مقتدر نبودند 
و تبحر الزم را نداشتند و همکاری های 
موزه ای را جــدی نمی گرفتند. هرچند 
مدیــرکل موزه های کشــور تاکید دارد 
که دولت هــای عضو اکو اقتدار و تبحر 
الزم بــرای اجرایی کردن همکاری های 
موزه ای را نداشــتند اما اینگونه به نظر 
می رســد که این تبحر در میان برخی از 
اعضای عضو ســازمان همکاری های 
شــانگهای هم وجود نــدارد چراکه او 
درخصوص فعالیت هایــی که تاکنون 
به واســطه وجود تفاهم نامه همکاری 
بین موزه ملی ایران با موزه آرمیتاژ ســن 
پترزبورگ و همچنین مجموعه فرهنگی 
تاریخی نیاوران با موزه دولتی هنرهای 
زیبای پوشکین مسکو وجود دارد، گفت: 
این تفاهم نامه ها موضوعیتی با شانگهای 
ندارد هرچند قبل از حضور ما در سازمان 
هماهنگی های شانگهای تفاهم نامه هایی 
با موزه های روســیه و چین بسته شده 
است اما این تفاهم نامه ها موردی هستند 
و بحث های فردی را در پس خود دارند. 
اکنون سیاست های فرهنگی دولت ها و 
اراده آن ها به میان می آید. البته نمی گویم 
که امروز یا فردا چنین مناســباتی شکل 
خواهــد گرفت چراکه ایــن امر زمانبر 
خواهد بود اما مسائل موردی می تواند تا 
یک سال دیگر محقق شود. همکاری های 
بین موزه ای از گذشــته های دور تاکنون 
بیشتر به سوابق فعالیت موزه ها بازگشته 
است. همکاری های موزه ای از گذشته ها 
دور تاکنون بین موزه های کشــورهای 
اطراف و همســایه با ما وجود نداشــته 
درحالــی که همکاری هــای اقتصادی 
و… داشتیم. شاید یکی از دالیل این امر 
هم شباهت های زیادی باشد که در میان 
آثار و میراث فرهنگی ما و کشــورهای 
همسایه مان وجود دارد باشد که ممکن 
اســت جذابیت نمایش آثار را در میان 
مرزهای کشــور دیگر از بیــن ببرد اما 
ســابقه همکاری موزه ای با موزه لوور 
داریم. این آشنایی از گذشته وجود داشته 
چراکه تفاوت فرهنگ ها و به تبع آن آثار 
باستانی جذابیت بازدید و نمایش آثار را 

افزایش می دهد.

گــروه گردشــگری - انجام 
واکسیناسیون سریع، طی شدن آخرین 
مراحــل صدور ویزای گردشــگری 
و عبور از شــرایط حاد شهرها نشان 
می دهد ایران باید خود را برای انجام 
ســفرهای ایمن گردشگران داخلی و 

خارجی آماده کند اما چگونه؟
انجام ســفرهایی کــه در دوره 
ایمنی یا به اصطالح پساکرونا در پیش 
خواهد بود، نزدیک شده است نمونه 
آن چند روز پیش بود که در روزهای 
انتهایی ماه صفر با تعطیلی آخر هفته ها 
همزمان شده بود و مردم نیز چهار روز 
را برای انجام سفرهایشــان مناسب 
دیدند. امــا چرا به دوره ســفرهای 

پساکرونایی نزدیک می شویم؟
مدارس از اول آبان ماه به صورت 
حضوری باز می شــوند و تعدادی از 
دانش آموزان که شرایط الزم را دارند 
در حال واکسینه شدن هستند بنابراین 
خیلــی از خانواده هــا وارد دوره ای 
می شــوند که در گیر و دار مدرســه 
فرزندانشان می شوند و کمتر می توانند 
در طول ایام هفته به ســفر بروند. اگر 
در دوره کرونــا یــا همین تعطیالت 
اخیــر فرصت را غنیمت شــمرده و 
به ســفر می رفتند به این دلیل بود که 
فرزندانشــان در هر کجا و هر شهری 
با اتصال به اینترنت می توانســتند به 
صــورت غیرحضوری ســر کالس 

حاضر شوند. اما از اول آبان ماه کمتر 
چنین فرصتی را پیدا می کنند.

از طرفی بسیاری از خانواده ها به 
دلیل شرایطی که بر کشور حاکم بود، 
از جمله شیوع ویروس، بیماری های، 
بستری شــدن اقوام در بیمارستان ها، 
قرمــز شــدن شــرایط شــهرهای 
گردشــگری و محدودیت های تردد، 
نزدیک به دو ســال است که سفر آن 
طور که باب میلشــان باشد نرفته اند 
و حــاال تشــنه یک ســفر بــا حال 
خوب هســتند. اجرای طرح تسریع 
در واکسیناســیون نیز باعث شــده تا 
شرایط امیدوارکننده ای وجود داشته 
باشد و ایمنی خیلی از افراد نسبت به 
بیماری باال برود. هر چند که رعایت 
پروتکل های بهداشتی همچنان مورد 
تاکید اکید دســت انــدرکاران حوزه 
سالمت است. اما می توان امیدوار بود 
که پس از واکسیناسیون عمده مردم، 

سفرها در شرایط بهتری انجام شود.
اما نباید فراموش کرد که در این 
مــدت افراد حتی اگر همه مردم ایران 
واکســینه شوند، توقع شأن از شرایط 
بهداشــتی مراکز گردشگری و اقامتی 

و خدماتی متفاوت از قبل شده است. 
بــه این معنا که می بایســت در نحوه 
خدمات دهی به آنها بیشــتر از قبل، 

بهداشت را رعایت کرد.
محمــد منظرنــژاد از فعاالن و 
راهنمایــان گردشــگری در صفحه 
مجازی خود نوشــته اســت: »هنوز 
سفر در اولویت نیست. بلکه اولویت 
در بهداشــت و ســالمتی و امنیــت 
اســت. پس در نتیجه اگر سفری هم 
بخواهد برنامه ریزی شــود براساس 
شاخص های بهداشتی و امنیت برنامه 
ریزی می شــود. معتقدم برای حضور 
دوباره در این بازار باید قوی تر از قبل 
وارد شد. این قدرت زمانی میسر است 
که بســیاری از ارگان ها و تأمین کننده 

ها هماهنگ با هم باشند.«
به نظر می رسد وقت آن شده برای 
مردمی که بعد از دو سال می خواهند با 
خیالی آسوده تر سفر کنند پیشنهاداتی 
داد و آنها را برای یک سفر ایمن آماده 
کــرد. کما اینکه در حــال حاضر نیز 
تعداد شــهرهای قرمز در کشور کمتر 
از قبل شده و محدودیت های تردد نیز 
بســیار کاهش یافته است. اما در حال 

حاضر می تــوان با معرفی جاذبه های 
گردشگری شهرهای مهم و چگونگی 
استفاده از خدمات گردشگری ایمن، 
سفری با شرایط مناسب را داشت تا به 
زمانی برسیم که ایران به عنوان کشور 

امن در دنیا مطرح شود.
ایــن اقدامــات نه تنهــا برای 
گردشــگران داخلی باید انجام گیرد 
بلکه باید برای گردشگران خارجی نیز 
تمهیداتی اندیشید آنها که مدتهاست 
ویزای سفرشان به ایران در گرو ایمن 
شدن مردم در برابر کرونا معطل مانده 

است.
گردشــگران خارجی نیز شاید 
با شــرایطی متفاوت تــر از مردم و با 
وسواســی که از ایران ناشــناخته و 
هراسی که هنوز در ســر دارند، پا به 

ایران بگذارند بــه همین دلیل اکنون 
که زمزمه های آخرین تالش ها برای 
صدور ویزای گردشــگری شــنیده 
می شــود، باید برای ســاماندهی و 
ورود آنهــا، آماده شــد. این آمادگی 
تنها بر عهده وزارت میراث فرهنگی 
به عنوان متولی گردشــگری در ایران 
نیســت بلکه نهادهای دیگر نیز باید 
بــه کمک بیایند از جمله متولیان امور 
حمل و نقل و بهداشت و امور خارجه 
و حتی مردمی که بعد از نزدیک به دو 
ســال، گردشگران خارجی را در کنار 

خود خواهند دید.
راهکارهایی برای سفرهای 

پساکرونا
خبرگــزاری مهر در نظر دارد در 
قالب پرونده ای به معرفی ظرفیت های 

گردشگری و تاریخی و صنایع دستی 
کشــور با رویکــرد اســتفاده از این 
ظرفیت ها، چالش ها و راهکارها برای 

سفرهای بعد از کرونا بپردازد.
در اولین شماره از این پرونده به 
سراغ پایتخت خواهیم رفت. پایتختی 
کــه هنوز برخــی تصــور می کنند، 
مهمتریــن جاذبه این شــهر صنعتی 
و بــزرگ، ترافیک و هــوای آلوده و 
شلوغی آن اســت. جالب اینجاست 
که بیشــترین پروازهــای خارجی به 
مقصد این شــهر انجام می شــود و 

تورهای گردشگری خارجی نیز مبدا 
شأن تهران است اما در سال های اخیر 
توقف گردشــگران خارجی در شهر 
تهران کمتر از شــهرهای دیگر است 
و اگر به پایتخت ســفر می کنند بیشتر 

به دلیل انجام پروازها و شاید شرکت 
در گردهمایی های بین المللی اســت 
که در پایتخت برگزار می شــود. این 
اتفاق نشــان می دهد که شــهر تهران 
هنوز نتوانسته خود را به عنوان مقصد 

گردشگران خارجی معرفی کند.
در واقع تهران به عنوان مهمترین 
شهر ایران هنوز نیازهای گردشگران 
خارجی را برآورده نکرده است شاید 
همین دلیل، مهمترین علت عدم توقف 
در آن است. یکی از این دالیل کمبود 
عالئم شهری به زبان های مختلف در 
آن اســت یا معرفی نشدن مسیرهای 
گردشــگری که می تواند گردشگران 
را ســاعت ها به خود مشــغول کند 
دلیل دیگر نیز می تواند متمرکز شدن 
همایش های بین المللی باشد که مراکز 
اقامتی تهــران را برای چند روزی پر 
می کند از افرادی که قصدشان از سفر 
به این شهر تنها تجارت و شرکت در 

همایش بوده است و نه گردش.
اینهــا مــواردی اســت که در 
گزارش های آتی به معرفی، آســیب 
شناســی و بررســی آنهــا خواهیم 

پرداخت.

تونس و سریالنکا برای ازسرگیری روابط گردشگری با ایران اعالم آمادگی کردند.

رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران اعالم کرد:

تونس و سریالنکا خواهان 
ازسرگیری گردشگری با ایران

برای تهیه ظروف سفالی دست ساز میتوانید 
به صفحه اینستاگرام مراجعه کنید

       من برای ادای دین به زمین به نقطه ای پناه برده ام 

که  شناخت دقیقی از آن دارم خاک
tarkhancollection@       سعی برای لمس آنچه از آب و خاک می آفرینم

برنامه ریزی برای سفرهای ایمن گردشگران داخلی و خارجی چگونه باشد؟

اجرای طرح تســریع در واکسیناسیون نیز باعث شــده تا شرایط امیدوارکننده ای وجود 
داشته باشد و ایمنی خیلی از افراد نسبت به بیماری باال برود. هر چند که رعایت پروتکل های 
بهداشــتی همچنان مورد تاکید اکید دســت اندرکاران حوزه ســالمت اســت. اما می توان 
امیدوار بود که پس از واکسیناســیون عمده مردم، ســفرها در شرایط بهتری انجام شود.


