
5 گردشگری

گروه گردشــگری - ابراهیم پورفرج  
صــدور روادید و باز شــدن مرزها را 
اولین تقاضای اعضــای هیئت مدیره 
تورگردانان از وزیر عنوان کرد و افزود: 
وزیــر و معاونت گردشــگری  برای 
حل مشکالت پیگیر هستند. تالش و 
پیگیری هایشان همچنین توجه ریاست 
جمهــوری به دغدغــه و تقاضاضای 

فعاالن این حوزه جای قدردانی دارد.
وی به آغاز فعالیت اعضا برای آوردن تور 
به ایران اشاره کرد و گفت: تورگردانان 
اطالع رســانی و گفت وگوهای خود 

را در حوزه هــای مختلف با بازارهای 
هدف اروپایی، چین، ژاپن و روســیه 

شروع کرده اند
پورفرج با ابراز امیــدواری از افزایش 
تعداد گروه های ورودی تا پایان ســال 
میالدی، ادامه داد: کرونا باعث ضعیف 
شدن اقتصاد کشورها شده است و سفر 
بــه ایران مقرون به صرفه اســت. البته 
احســاس امنیت گردشــگر نسبت به 
ســالمت محیطی که می خواهند به ان 

ورود کنند، اهمیت باالیی دارد.
تبلیغ برای واکسیناسیون سراسری و 

افزایش اعتماد گردشگران
رئیس جامعه تورگردانان ایران با تاکید 
بــر اهمیت امنیت باالی کشــور برای 
ورود گردشــگر، افزود: واکسینه شدن 
تمامی مردم موجــب افزایش اعتماد 
گردشگران برای انتخاب ایران به عنوان 
مقصد سفر می شــود. نیاز است روی 
سرعت واکسیناســیون کار تبلیغاتی 
جــدی صورت گیرد، با این اتفاق امید 
برای ورود گردشــگر به کشور بیشتر 

می شود.
وی با ابراز امیدواری از باالرفتن تقاضا 

در فصل بهار، بیان کــرد: آژانس ها از 
فرصت کرونا برای تولید محتوا استفاده 
کرده اند و شبکه های اجتماعی خود را 
تقویت کرده اند؛ پیشبینی مان این است 
در بهار تعدادی گردشگر وارد شوند و 
در فصل پاییــز ۱۴۰۱ هم تعداد به دو 

برابر برسد.
پورفرج با اشــاره به کشورهای هدف 
جذب گردشگر خاطرنشان کرد: حدود 
دو، ســه ماه پیش از کرونا با ۵۱ آژانس 
مسافرتی چینی مذاکراتی داشتیم، چین 
و روسیه نیز جزو هدف گذاری هایمان 

بودنــد. از هفته گذشــته با تمامی این 
شرکت ها وارد مذاکرده مجدد شده ایم 
اطالع رسانی و گفت وگوها انجام شده، 

منتظر درخواست ها هستیم. 
رئیس جامعه تورگردانان ایران درباره 
تعداد تقاضا، گفت: تعدادی از آژانس ها 
تقاضای درخواســت ویزای گروهی 
داده اند، ارزیابی ها نشان از ریزش تعداد 
نفرات گروه ها دارد. تورها از ســی تا 
پنجاه نفر به گروه های دوتا ســه نفره 

رسیده است.
پورفرج با تاکید بر اهمیت آغاز مســیر 

ورود گرشــگر، ادامه داد: در جلســه 
گروهــی تاکیدمان بــر ارائه نرخ های 
مناسب بود که گروه های بیشتری وارد 
کشور شــوند. هتل دارها نیز همکاری 
خوبی داشته اند، گفت وگوهایی نیز با 
ایرالین ها داشته ایم. در حال حاضر به 
ســود فکر نمی کنیم. مهم شروع ورود 
گردشــگر به کشور اســت، قیمت در 

آینده قابل تغییر است.
حضور در نمایشگاه های پیش رو 

امیدی برای احیای بازار
وی انتقاداتی را بر دستورالعمل ابالغی از 
سوی کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی 
ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا وارد 
دانســت و به اضافه بودن نقش برخی 
وزارتخانه و حذف تعدادی از تبصره ها 

اشاره کرد.  
پورفرج با اشاره به برنامه ریزی شرکت ها 
برای حضور در نمایشگاه های پیش رو، 
افزود: حضور در نمایشگاه های آلمان، 
ایتالیا و اســپانیا فرصت و امیدی برای 
احیای بازار اســت؛ برای شــرکت در 
ایــن رویدادها گفت وگوهایی را آقای 

ضرغامی خواهیم داشت.

ورود گردشگر به کشور در حال حاضر بر سودآوری 
ارجحیت دارد

   رئیس جامعه تورگردانان ایران با اشاره به آغاز رایزنی ها با آژانس های کشورهای مورد هدف، گفت: فعال به سود فکر نمی کنیم بلکه به دنبال آغاز مسیر ورود گردشگر به 
کشور و ارتباطات مجدد هستیم.

رئیس جامعه تورگردانان ایران:
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زوایای جدیدی از نحوه مدفون شدن مردان نمکی 
کشف شد

گروه گردشگری -   باستان شناسان 
ایرانــی و آلمانی بــه منظور آگاهی 
بیشتر از معدن کاری دوره هخامنشی 
و ساسانی بخش هایی از معدن نمک 
چهرآباد معروف به دوزالخ را مورد 

کاوش قرار می دهند.
ابوالفضــل عالی سرپرســت ایرانی 
هیأت باستان شناسی گفت: پنجمین 
هیــأت مشــترک  فصــل کاوش 
و  گردشــگری  میراث فرهنگــی، 
صنایع دستی و موزه و دانشگاه بوخوم 
آلمــان از نیمه آبان ماه ســال جاری 
آغاز شــده و براساس برنامه ریزی به 
عمل آمده تا نیمه آذرماه امسال ادامه 

خواهد داشت.
او با بیان اینکه کاوش این فصل پس 
از ۳ ســال وقفــه در کار میدانی و در 
باستان شناســی  پژوهش های  ادامه 
ســال های گذشــته انجام می شود 
تصریح کرد: در ۲ فصل اخیر کاوش 
در ســال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ به جــز 
حفاری در ترانشــه های قدیمی که 
محل کشــف مردان نمکی و مربوط 
بــه معدن کاری دوره هخامنشــی و 
ساسانی است، بخش های دیگری از 
کوه معــدن نمک از جمله تونل های 
فرو ریخته دوره های قاجار و پهلوی، 
دوره ســلجوقی و کمپ استقراری 
معــدن کاران در پایین کــوه معدن 

کاوش شد.
به گفته این باستان شناس، مطابق با نتایج 
به دست آمده از کاوش فصول گذشته 
در معدن دوزالخ، معدن کاری نمک در 
چهرآباد یک فعالیت دراز مدت بوده 
که از دوره هخامنشــی آغاز شده و در 
ادوار مختلفی از جمله دوره ساسانی، 
دوره سلجوقی، عصر صفوی، قاجار و 

پهلوی ادامه یافته است.
عالی با اشــاره بــه اینکه در هر دوره 
قسمت هایی از کوه معدن نمک مورد 
بهره برداری و اســتخراج نمک قرار 
گرفته خاطرنشان کرد: کیفیت باالی 
نمک چهرآبــاد یکی از دالیل اصلی 
ادامــه دار بودن بهره برداری و صدور 

آن به دیگر مناطق بوده است.
او افزود: با این حال تکنیک استخراج 
و میزان بهره برداری در هر دوره ای بنا 
به نیاز و احتماالً نوع سیستم مدیریتی 

و حاکمیتی متفاوت بوده است.
سرپرست ایرانی هیأت باستان شناسی 
گفــت: با توجه بــه یکپارچه نبودن 
رگه هــای نمــک در گنبــد نمکی 
چهرآباد، رعایت نشدن مسائل ایمنی 
و نیز زلزله های احتمالی ریزش معدن 
و فروریزی تونل های استخراج نمک 
در چندیــن نوبت از جملــه دوره 
هخامنشــی، ابتــدا و انتهــای دوره 
ساسانی، دوره قاجار و دوره پهلوی 
انجام شــده اســت و در هر ریزش 
تعــدادی از معدن کاران که امروزه به 
مردان نمکی معروف هستند کشته و 

مدفون شده اند.
عالی تصریح کرد: با توجه به اهداف 
در نظر گرفته شــده برای کاوش این 
فصل و پرسش های متعدد در کاوش 
فصــل جدید، تصمیم بر آن شــد تا 
حفاری فقط در بخشــی از محدوده 
کاوش شــده در فصول قبل و در زیر 

ســوله ای که ســال ها پیش اداره کل 
استان برای حفاظت از بخش کاوش 

شده برپا کرده، انجام شود.
او هــدف از کاوش ایــن فصــل را 
پیگیــری وضعیت تونل های مربوط 
بــه دوره ساســانی و معدن کاری در 
ایــن دوره عنوان کــرد و افزود: در 
سال های گذشــته بخش بزرگی از 
تونل های اســتخراج نمــک دوره 
ساســانی مورد کاوش قرار گرفت 
و مشخص شــد که در زیر الیه های 
مضطــرب دوره قاجار؛ آثار فعالیت 
معدن کاران ساســانی وجود دارد که 
شــامل تونل های بزرگی است که به 
دلیل ریــزش معدن در حدود اواخر 
ایــن دوره با آوار و صخره های نمک 

پر شده اند.
او بــا ابراز خرســندی از اینکه پس 
از فروریــزی، دیوارهای تونل ها که 
در سرتاســر آنها اثــر و ّرد ابزارهای 
معدن کاری دیده می شــود، پابرجا 
باقی مانده اســت، گفت: بر اســاس 
شواهد موجود معدن کاران ساسانی 
بخش های زیادی از کوه معدن نمک 

را در یک بــازه زمانی طوالنی مورد 
استخراج قرار داده اند.

سرپرست ایرانی هیأت باستان شناسی 
گفت: طی کاوش روزهای اخیر آثار 
فعالیت معدن کاران ساســانی شامل 
الیه هــای معدنی، بخش های ریزش 
شــده و قســمت های دیگــری از 
تونل های صخره ای نمک آشکار و در 
کاوش این فصل بخش های دیگری 
از محل نگهداری احشام نیز به دست 

آمده است.
عالی با بیان اینکه مطابق با شــواهد 
موجود قســمت هایی از تونل های 
دوره ساســانی محــل نگهــداری 
حیوانــات باربــر بــوده و احتماالً 
حمــل و بارگیری نمــک در داخل 
تونل های سرپوشــیده معدن انجام 
می شده اســت، تصریح کرد: هیئت 
کاوش در نظــر دارد در فصل جدید، 
کاوش باستان شناسی را در الیه های 
ساســانی برای درک بهتر و داشــتن 
دید روشــن تری از معدن کاری دوره 
ساسانی و نیز انجام عملیات حفاظتی 

پس از کاوش ادامه دهد.

گروه گردشگری  -  ُمکسر« یکی از پرطرفدارترین سواحل خلیج فارس است 
که در چند ســال اخیر، رفت وآمد بی ضابطه گردشــگران و مسافران، سرعت 

تخریب آن را شدید کرده است.
ساحل »ُمکسر« بندر مقام در غرب استان هرمزگان واقع شده که به خاطر شکل 
صخره هایش معروف اســت و با جســت وجوی نام آن، تصاویر زیادی از این 
ساحل و صخره هایش و البته تبلیغ های وسوسه برانگیز آن می توان مشاهده کرد. 
سال ۹٨ بخشی از این ساحل، خاکبرداری شد تا مرکز پرورش الرو میگو ایجاد 

شود که اعتراض محلی ها و رسانه ها، ادامه آن پروژه را متوقف کرد.
فعاالن محیط زیســت محلی می گویند: بندر مقام و ساحل مکسر زمانی محل 
تخم گذاری الک پشت های پوزه عقابی بوده که مداخله های انسانی در چند سال 
اخیر، محل زیســت این گونه جانوری در معرض انقراض را در این بخش از 

سواحل خلیج فارس در تهدید قرار داده است.
ســام ســطوتزاده، فعال میراث فرهنگی و گردشکری، عکس های جدیدی را 
از ســاحل مکســر در اختیار ایسنا قرار داده که نشان دهنده سرعت فرسایش و 

تخریب این ساحل است که به گفته فعاالن محیط زیست، میلیون ها سال زمان 
می برد تا تندیس های مکسر دوباره شکل بگیرد یا ترمیم شود.

سطوتزاده به ایســنا می گوید: در مسکر تابلویی با عنوان »سایت گردشگری« 
نصب کرده اند، اما نه ورودی برای این ساحل تعیین شده و نه نگهبانی مستقر 
اســت و یا سرکشی صورت نمی گیرد. ماشین ها تا لب ساحل تردد می کنند و 
مــردم داخل صخره ها و خلیج های کوچک، آتش روشــن کرده اند و هر کجا 
می خواهند کمپ می زنند و روی صخره های تندیســی راه می روند. فرسایش 
صخره ها به وضوح قابل مشــاهده اســت. هر طرف را هم که نگاه کنید زباله 

ریخته شده است.
او اضافه می کند: وقتی در محل تابلو نصب می کنند باید مسؤلیت آن را بپذیرند 
و مدیریت کنند. دسترسی به ساحل مکسر محدود است، به راحتی می توان برای 
آن ورودی و نگهبان تعیین کرد،   از مسافران مبلغی را به عنوان ورودیه دریافت 
کرد،   مثل دره ستاره ها در قشم که ورودیه،  نگهبان و مسیر حرکت دارد و اجازه 

کمپ هم به مسافر نمی دهند.

فرســایس بر اثر تردد زیاد در این بخش از صخره های ســاحل مکســر قابل 
مشاهده است

این فعال گردشــگری ادامه می دهد: بیشتر مردمی که به ساحل مکسر می آیند 
اصال رعایت نمی کنند، از صخره ها باال می روند، درحالی که آن صخره ها براثر 
فرســایش ایجاد شــده اند و به هیچ وجه ایمن نیستند و اگر برای کسی اتفاقی 

بیافتد چه کسی پاسخگو خواهد بود؟
او به ازدحام جمعیت در پایان هر هفته در ساحل مکسر اشاره می کند و می گوید: 
در تمام آخر هفته ها مکسر و تمام سواحل نزدیک به آن شلوغ است، در یک آخر 
هفته شاید ۵۰ اتوبوس تور به ساحل مکسر آورده بودند. جای پارک ماشین پیدا 
نمی شود،  خودروها تا لب ساحل می آیند. دیده ام که مردم گاهی زباله هایشان را 
در دریا می ریزند، زباله هایی که تجزیه ناپذیرند. شدت آسیب و فرسایش ناشی 

از این حجم از تردد و حضور انسان، فاجعه برانگیز و اسف بار است.
آتش زدن گیاهان منطقه در بین تندیس ها که اصلی ترین جاذبه گردشگری 

ساحل مکسرند

سطوتزاده که روی طرح مطالعات گردشگری جزایر هرمز و الرک نیز کار کرده 
اســت، اظهار می کند: بخش زیادی از سواحل خلیج فارس و جزایر آن چنین 
وضعیتی دارند، همه آن ها با مشــکل دفــع زباله مواجهند و البته ازدحام بدون 
ضابطه و مدیریت انســان به عنوان مســافر و گردشگر. باید راهکار راهبردی 
درنظر گرفت، وگرنه بعید می دانم تا شــش ماه دیگر جایی مثل ساحل مکسر 
دوام بیاورد و حتما با تخریب گســترده ای مواجه خواهد شــد و دیگر ساحل 

صخره ای و تندیسی نخواهیم داشت که برای آن تبلیغ کنیم.
این فعال گردشگری و میراث فرهنگی تاکید می کند برای نجات سواحل خلیج 
فارس به ویژه ساحل مکسر که تا چند سال پیش دست نخورده و بکر بود، باید 
ورودی و نگهبان تعیین شود، از مردم ورودیه گرفته شود و آن را برای محافظت 
از این منطقه و جمع آوری زباله ها هزینه کنند. مسیر حرکت در ساحل مشخص 
شود،  اجازه تردد و ورود به خودروها در ساحل مکسر داده نشود و ظرفیت بُرد 
تعیین شود، یعنی جمعیت محدودی روزانه وارد ساحل شوند. در این ساحل 

گاهی روزانه دو تا سه هزار نفر همزمان حضور دارند.

صحنه هایی اسفناک از ساحل »ُمکسر«هرمزگان


