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گروه گردشگری - سپهر زارعی، 
سرپرست هیأت باستان شناسی مستقر 
در محوطــه »چند درخــت« جزیره 
هرمز، گفت: نتایج حاصل از بررســی 
اولیــه  محوطه  چنــد  درخت به منظور 
ارزیابی ظرفیت این محوطه برای انجام 
برنامه های میدانی آینده، روشن ساخت 
که پیشینه حضور انسان در این جزیره 

نیازمند بازبینی است.
او افزود: با وجود دست ساخته های 
سنگی شاخص و به ویژه حضور تکنیک 
»لوالوا«، می توان این مجموعه را به دوره  

پارینه سنگی میانی منتسب کرد.
این باستان شناس اظهار کرد: این 
یافته های جدید، حضــور گروه های 
دوران  گردآورنــده   ـ  شــکارگر 
پارینه ســنگی در این جزیــره را تأیید 
کرده و بیانگر اهمیــت تنگه  هرمز در 
باستان شناسی پارینه سنگی خلیج فارس 

و سواحل جنوبی ایران است.
زارعــی تاکید کــرد: حفظ این 
محوطــه و منظر زیســت محیطی آن 
و انجــام پژوهش های بیشــتر در این 
بخش از ســواحل شرقی جزیره  هرمز 
یکــی از اهداف پژوهشــیـ  حفاظتی 
اداره کل میراث فرهنگی، گردشــگری 

و صنایع دستی استان هرمزگان است.
او بیان کرد: امیدواریم پژوهش های 

آینده شامل بررسی فشرده، نمونه برداری 
سیســتماتیک، کاوش الیه های برجا و 
مطالعات تکمیلی، دانش باستان شناسان 
را درخصــوص گســترش گروه های 

پارینه ســنگی و ارتباط خلیج فارس با 
جنوب ایران و شبه جزیره  عربستان در 

دوره  پلیستوسن را افزایش دهد.
این باستان شناس افزود: محوطه 
چنــد  درخت، نخســتین مــدرک از 
اســتقرارهای دوره  پارینه ســنگی در 

جزیــره  هرمــز و پــس از محوطه  بام 
قشــم، دومین مــدرک از ایــن گونه 
استقرارها در جزایر خلیج فارس است. 
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری 

و صنایع دستی اســتان هرمزگان نیز با 
اشاره به شناسایی یک محوطه از دوره  
پارینه سنگی توســط کارشناسان این 
اداره کل در سواحل شرقی جزیره  هرمز 
اظهار کرد: در بررسی اولیه، پراکندگی 
قابل توجهــی از دست ســاخته های 

سنگی روی یک پادگانه  دریایی )تراس 
ســاحلی( شناسایی شده که با توجه به 
مشاهدات باستان شناسان از ویژگی های 

فن آوری و گونه شناختی آن ها و وجود 
تکنیک »لوالوا« قابل انتســاب به دوره 

پارینه سنگی میانی است.
سهراب بناوند افزود: دوره ای که 
هم زمان با حضور انســان نئاندرتال و 
احتماالً انسان هوشمند باستانی در ایران 

اســت و در حدود ۲۰۰ هزار سال پیش 
آغاز و در حدود ۴۰ هزار ســال پیش به 

پایان رسیده است.
او بــا اشــاره بــه بررســی های 
باستان شناختی پیشین در جزیره  هرمز 
که از دهه  ۱۳۱۰ خورشیدی شروع شده 
و طی آن، تنها آثار و بقایای سکونت های 
دوره  اســامی یافت شده است، اظهار 
کرد: در خــال بازدید کارشناســان 
اســتان  میراث فرهنگــی  کل  اداره 
هرمزگان برای نخستین بار، پراکندگی 
دست ساخته های سنگی روی پادگانه  
دریایی به نام »چند  درخت« شناســایی 
شد. بناوند با اشاره به اهمیت این کشف، 
برنامه ریزی و اجرای پروژه بررســی 
مقدماتی آغازشــده در این محوطه را با 
هدف بررسی زمینه  طبیعی این محوطه 
و بقایای پارینه ســنگی دانست و اظهار 
کرد: پژوهش ایــن محدوده، به منظور 
ثبت پراکندگی دست ساخته های سنگی 
و مطالعــه  گونه شــناختی و فن آوری 
دست ســاخته ها و ارائه  یک گاه نگاری 

نسبی انجام شد. 
حدود شــش سال پیش نیز اعام 
شــد که رد پایــی از انســان اولیه در 
قشــم، جزیره ای دیگر در خلیج فارس 
شناسایی شده اســت. فرزین حقدل، 
معاون اســبق فرهنگــی، اجتماعی و 

گردشگری ســازمان منطقه آزاد قشم 
گفته بــود: در ســال های ۸۷ تا ۱۳۸۶ 
کاوش هایــی در منطقه ای بــه نام »بام 
قشــم« بررسی و کاوش شده که تصور 
می شد انســان های اولیه »نئاندرتال« و 
»نئونئاندرتــال« پس از پیدایش در قاره 

آفریقا، به ســمت اروپا عزیمت کرده و 
از آن جا به دیگــر نقاط جهان رفته اند،   
اما یافته های باستان شناسان در سال ۹۶ 
نظریه های اولیه را رد کرد و به این منتج 
شد که انسان های اولیه به دو دسته تقسیم 
شــده اند که بخشی به سمت قاره اروپا 

و بخشــی به سمت جزیره قشم کنونی 
حرکت و از این جا به دیگر مناطق قاره 
آســیا عزیمت کرده اند. از این محوطه، 
ابزارهای ســنگی کوبشــی و برنده ای 
همچون تبر، ســرنیزه و چاقو کشــف 

شده است.

به قدمت بیش از ٤0هزار سال؛

کشف ردپای انسان اولیه 
در جزیره  هرمز

در سازمان بین المللی استانداردسازی )ISO(؛

سند استاندارد بین المللی »سفره خانه های سنتی« منتشر شد

سفر چه محدودیت هایی دارد؟

دوران  گردآورنــده   ـ  شــکارگر  گروه هــای  حضــور  جدیــد،  یافته هــای  ایــن 
پارینه ســنگی در ایــن جزیــره را تأییــد کــرده و بیانگــر اهمیــت تنگــه  هرمــز در 
اســت. ایــران  جنوبــی  ســواحل  و  خلیج فــارس  پارینه ســنگی  باستان شناســی 

گروه گردشگری -دبیر کمیته 
متناظر گردشگری و خدمات وابسته، 
از انتشار سند اســتاندارد بین المللی 
»ســفره خانه های ســنتی، جنبه های 
ظاهــری، چیدمان و خدمــات« در 
 )ISO( سازمان بین المللی استاندارد
خبر داد و گفت: تدوین این ســند با 
پیشنهاد و مدیریت جمهوری اسامی 

ایران انجام شده است.
خــوراک جــزو مهــم صنعت 
گردشــگری و یکــی از زنجیره های 
اصلی ســفر اســت، به طــوری که 
مطابق اعام رســمی سازمان جهانی 
گردشگری )UNWTO(، یک سوم 
هزینه  های گردشــگری به خوراک 
اختصاص دارد. توجه به کیفیت غذا 
و نحــوه پذیرایی یــک موضوع، اما 
جنبه های فیزیکی مکان پذیرایی اعم 
از مدرن یا ســنتی، از ظاهر ساختمان 
و بنــا، مبلمان و چیدمــان تا عناصر 
مربوط به میزبانی و پذیرایی و الزامات 
کارکنــان مانند لباس، رفتــار و زبان 
باید تابع دســتورالعمل جامع مطابق 
با اســتاندارهای بین المللی باشــد؛ 
ضوابطی که همه گردشــگران حرفه 
ای به آن توجه می کنند و روی جذب 
گردشــگری و توسعه پایدار صنعت 

گردشگری تاثیر مسقیم دارد.
یکی از مکان هــای مورد توجه 
گردشــگران در جهان، سفره خانه ها 

یــا غذاخوری های ســنتی اســت. 
تجربــه خــوردن غذاهــای بومی و 
نوشــیدنی های محلی و ســنتی در 
فضایی با طراحی و معماری خاص، 
نحوه پذیرایی، حتی لباس و پوشــش 
و گویــش محلی افــرادی که در آن 
خدمــات ارائه می کنند از جاذبه های 
خاطره ساز در صنعت گردشگری و 

گردشگری خوراک است. 
از همین رو در کنار رستوران های 
جدید و گران قیمت، ساخت و افتتاح 
رستوران های سنتی یا تبدیل کاربری 
بناهــای تاریخی فرهنگی به این نوع 
اماکــن پذیرایــی در دو دهه اخیر در 
جهــان افزایش پیدا کرده، اما ســوال 
اینجاست که آیا راه اندازی و مدیریت 
یک رســتوران ســنتی در جهان تابع 

ضوابط و استاندارد خاصی است؟
استانداردســازی ســفره  
خانه هــا؛ تســهیل آشــنایی 

گردشگران با غذاهای محلی
هنســا قادری ســفره خانه های 
سنتی را از اجزا و ارکان مهم در توسعه 
گردشگری خوراک دانست و گفت: 
 )ISO( سازمان بین المللی استاندارد
به منظور رفع مشکات سفره خانه های 
ســنتی در جهان و انتخــاب آگاهانه 
گردشــگران از یک ســو و افزایش 
کیفیت خدمات این نوع سفره خانه ها 
و فراهــم آوردن تجربــه ای مطلوب 

برای گردشگران از سوی دیگر، اخیرا 
استاندارد بین المللی شماره ۲۱۶۲۱ را 
با عنوان ســفره خانه های سنتی، جنبه 
هــای ظاهری، چیدمــان و خدمات 

منتشر کرده است.
 دبیر کمیته متناظر گردشگری و 
خدمات وابســته، جنبه های ظاهری، 
چیدمــان و خدمــات در ســازمان 
بین المللی اســتاندارد اظهار داشت: 
تدویــن این ســند که با پیشــنهاد و 
مدیریــت جمهوری اســامی ایران 
انجام شده، پنج ســال طول کشید و 
الزامات و توصیه های مربوط به فضا 
و خدمات مورد ارائه سفره خانه های 
سنتی را که به یک سفره مربوط به یک 
کشور یا ناحیه خاص و آداب مربوط 

به آن است، ارائه می دهد.
افزود: ســفره خانه های  قادری 
سنتی، امروزه یکی از مکان های مورد 
عاقه گردشگران در سراسر جهان و 
گاه، خــود یک جاذبه منحصر به فرد 
در صنعت گردشگری و گردشگری 
خوراک است، اما در بسیاری از موارد 
نداشتن شناخت و آشنایی گردشگران 
به سفره غذایی مقصد و آداب مرتبط 
بــا آن، به انتخــاب اشــتباه، تجربه 
نامطلوب و گاه سوء استفاده های مالی 
ارائه دهندگان خدمات از گردشگران 

با عناوین گمراه کننده منجر می شود.
مدیــر طرح تدوین اســتاندارد 

سفره خانه های سنتی، خاطرنشان کرد: 
استانداردسازی سفره خانه های سنتی 
عاوه بر شفاف ســازی ویژگی های 
یک ســفره خانه واقعــی و راهنمایی 
ارائه دهنــدگان خدمات این واحدها، 
امکان یک تجربه دلپذیر و آشــنایی 
با غذاها و نوشــیدنی های ســنتی و 
آداب غذایی کشــورهای مختلف را 
در سراســر جهان برای گردشگران 

تسهیل کرده است.
وی درباره اهدف و دامنه کاربرد 
استانداردسازی سفره خانه های سنتی 
توضیح داد: در ســند استاندارد سفره 
خانه های سنتی بر جنبه های فیزیکی 
سفره خانه های ســنتی )ویژگی های 
ظاهری ساختمان، مبلمان و چیدمان( 
و عناصــر مربوط به ســفره و آداب 
ســنتی ارائه غــذا و الزامات کارکنان 
)مانند لباس، رفتــار و زبان( موثر بر 
سبک سنتی و کیفیت خدمات، تاکید 
شــده اســت. البته الزامات مربوط به 
مشخصات فنی ساختمان ها و الزامات 
کلی آماده ســازی غذا در آشپرخانه و 
پشت صحنه آماده سازی غذا، خارج 

از دامنه کاربرد این استاندارد است.
قادری گفت: استانداردهای بین 
 المللی دیگری در ایزو مانند الزامات 
و راهنمایی هایی برای پیشــگیری از 
انتشار کرونا واحدهای گردشگری و 
گردشگری درمانی- الزامات خدمات 
تدوین شــده اســت که هم اکنون به 
منظور پذیرش به عنوان استانداردهای 
ملی ایران در حال ترجمه اســت و به 
زودی در کمیته ملی اســتاندارد طرح 

می شود.
کمیته متناظر استانداردســازی 
گردشــگری و خدمــات وابســته، 
درســال ۱۳۸۵ )۲۰۰۶( و بــه دنبال 
تاســیس کمیته گردشگری ایزو زیر 
نظر سازمان ملی استاندارد تاسیس شد 
و در تدوین استانداردهای بین المللی 
این رشته مشارکت فعال دارد. اعضای 
این کمیته را نمایندگان ســازمان ها و 
صنعت  دســت اندرکار  تشکل های 
گردشگری و خبرگان گردشگری و 

استاندارد ایران تشکیل می دهند.

گروه گردشــگری - همزمان با 
اجرای طرح مدیریت هوشمند کرونا از 
اول آذرماه، سفر با وسایل نقلیه عمومی 
و اســتفاده از مراکز اقامتی، مشروط به 
 PCR ارائه کارت واکســن و یا تست
منفی شده،   درحالی که همچنان سفر به 

شهرهای قرمز و نارنجی جریمه دارد.
تمام مراکــز اقامتی رســمی و 
ناوگان حمل و نقل هوایی از اتوبوس 
تــا هواپیما و قطار ملــزم به پذیرش 
مســافرانی شــده اند که دارای کارت 
واکســن و یا تســت منفی PCR  در 
محدوده ۷۲ ســاعت تا زمان حرکت 
باشــند. وزارت راه و شهرســازی نیز 
برای قطــار و اتوبــوس ظرفیت ۸۰ 
درصــدی پذیرش مســافر را در نظر 

گرفته است. با این وجود، همچنان الزام 
و قانونی برای تورهای گردشــگری و 
آژانس های مســافرتی تعیین نشــده 
است. البته که آژانس دارها می گویند: با 
اجرای این طرح، ناگزیر مسافر هنگام 
خرید بلیت وسیله نقلیه و رزرو هتل،   
اســتعام می شود، اما مســاله درباره 
تورها و سفرهای گروهی است که در 
اقامتگاه های رسمی اسکان ندارند و یا 
در طبیعت کمپ می کنند و از اتوبوس 
کرایه ای بــرای جابه جایی اســتفاده 
می کنند، تا کنــون برای این گروه ها و 
این شکل از ســفرها، دستورالعملی 
مشخص نشده اســت. عاوه بر این، 
خانه های کرایه ای و شبانه فاقد مجوز 
و غیرمجــاز که با توجه بــه افزایش 

هزینه هتل ها و محدودیت های عرفی 
و قانونی کمتر به نســبت اقامتگاه های 
رسمی، با تقاضای بیشتری مواجه اند، 
در شــمول نظارت های کرونا از نظر 
رعایت دستورالعمل های بهداشتی قرار 
نگرفته اند. از سوی دیگر، با وجود لغو 
ممنوعیت تردد شبانه بر اساس اعام 
پلیس راهور، تردد جاده ای بین استانی از 
ابتدای آذرماه به صورت هوشمند اجرا 
می شــود و ارائه کارت واکسن )هر دو 
ُدز( و تست منفی )با اعتبار ۷۲ ساعت( 
PCR الزامی است. توصیه شده است: 
در صورتی که مجوز تردد بین شهری 
داشتید، اما جریمه شده اید باید به محل 
صدرو مجوز مراجعه کنید. الزم است 
تا زمان حذف جریمه اشــتباهی، برگه 
تردد را نزد خود نگه دارید. پلیس راهور 
همچنین اعام کرده که سفر با خودرو 
شخصی به استان ها و شهرهای قرمز و 
نارنجی مطابق مصوبه ستاد ملی کرونا 
همچنان ممنوع اســت و جریمه دارد. 
سفر به شهرهای زرد و آبی شامل این 
قانون نمی شود. درحال حاضر هشت 
شهرســتان در وضعیــت قرمز و ۵۸ 
شهرســتان نارنجی هستند که جریمه 

تــردد »از« و »به« شــهرهای نارنجی 
۵۰۰ هزار تومان و شهرهای قرمز یک 
میلیون تومان تعیین شــده است. طبق 
آخرین رنگ بندی اپلیکیشــن ماسک 
کــه ۲۹ آبان ماه به روزرســانی شــده 
است، شهرستان های اشنویه، پیرانشهر 
)آذربایجان غربــی(، طبس، فردوس 
)خراســان جنوبی(، زابل )سیستان و 
بلوچستان(، زرند، شهربابک )کرمان( 
و خاتم )یزد( در وضعیت قرمز هستند. 
ایام، خرم اباد، یاســوج، گچساران، 
ارومیه، گرمســار، شــاهرود، دامغان، 
یزد، بافق، شهررضا، شهرکرد، کرمان، 
رفســنجان، ســیرجان، جهرم، قائن 
و گناباد نیز از جمله شهرســتان های 
نارنجی رنگ هســتند که سفر به آن ها 
همچنان جریمــه دارد. مراکز اقامتی 
و دفاتــر خدمات مســافرتی در تمام 
شهرها بدون درنظر گفتن رنگ بندی 
باز بوده و مطابق با مصوبه ســتاد ملی 
کرونا ملزم به ارائه خدمات به مسافران 
هستند. موزه ها، محوطه های تاریخی 
و ســایت های گردشگری نیز با توجه 
به رده بندی شــغلی، در شهرهای آبی، 
نارنجــی و زرد هیچ محدودیتی برای 

فعالیت ندارند و می توانند باز باشــند. 
این مراکز همانند ســالن های پذیرایی 
در شــهرهای قرمز باز نیستند. سفر به 
خارج از کشور نیز تابع مقررات کشور 
مقصــد بوده، اما طبــق مقرراتی که تا 
کنون اعام شــده اســت، ارائه تست 
منفی PCR  یا کارت واکسن در بیشتر 
مسیرهای خارجی الزامی شده است. 
تمام اتباع ایرانی و خارجی برای ورود 
به ایران نیز باید گواهی منفی تســت 
PCR به زبان انگلیســی در محدوده 
۹۶ ســاعت قبل از پرواز بین المللی به 
سمت ایران را همراه داشته باشند. این 
قانون شامل حال تمام مسافران ایرانی 
و خارجی باالی ۱۲ ســال می شود. با 
وجــود طرح مدیریت هوشــمند، اما 
همچنان از مسافران خواسته شده است 
پروتکل های بهداشتی کرونا را رعایت 
کنند. طبــق گزارش های نود و دومین 
جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا، کنترل 
مسافران در برخی مرزها و  در حمل و 
نقل عمومی سست شده است. درحال 
حاضر میانگین رعایت پروتکل های 
بهداشتی در سطح کشور به ۴۶ درصد 

رسیده است.

باستان شناسان ایرانی در جریان مستندنگاری محوطه پارینه سنگی میانی »چند درخت« در جزیره هرمز، مدارکی از 
سکونت انسان اولیه در این جزیره  به قدمت بیش از ۴۰هزار سال را کشف کردند.

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

مدیرکل دفتر توسعه گردشگری داخلی:

یک سوم هزینه کرد گردشگران، به غذا اختصاص دارد
گروه گردشگری - مدیرکل دفتر توسعه گردشگری داخلی گفت: یک سوم هزینه کرد گردشگران به خوراک 

اختصاص دارد؛ از این رو غذا جزو مهم صنعت گردشگری و یکی از زنجیره های اصلی سفر است.
براساس گزارش معاونت گردشگری وزارت میراث  فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، محمد قاسمی در 
نخستین نشست وبیناری تخصصی کارشناسان گردشگری خوراک گفت: با توجه به اینکه تنوع بخشی به صنعت 
گردشــگری کشــور و تولید محصوالت متنوع و تمرکز بر گردشگری موضوعی یکی از اصلی ترین سیاست های 
این حوزه به شمار می آید؛ لذا با توجه به دارا بودن ظرفیت بسیار قابل توجه غذاهای بومی کشور، موضوع توسعه 

گردشگری خوراک در دستورکار قرار گرفته است.
وی در این نشســت در محل معاونت گردشــگری افزود: در حال حاضر ســاختار اداری در قالب شبکه ای 
گسترده از کارشناسان در سراسر استان های کشور شکل گرفته است.  در پی تشکیل کارگروه گردشگری خوراک 
این نشست با هدف تبیین و آگاه سازی کارشناسان استانی با ظرفیت ها و ساختار اجرایی این موضوع تشکیل شده 
تا در بســتر تعامل، همفکری و بررســی نمونه های موفق داخلی و خارجی از جمله »خیابان خوراک« بستر اجرایی 

قابل اتکایی شکل گیرد.
قاســمی با بیان اینکه موضوع گردشــگری خوراک از دو وجه قابل بررســی است، ادامه داد: با توجه به اعام 
رسمی سازمان جهانی گردشگری، ۳۳ درصد یا یک سوم هزینه کرد گردشگران به موضوع خوراک اختصاص می 
یابد؛ از این رو غذا جزو الینفک این صنعت شناخته می شود؛ در نتیجه صحبت از این موضوع بحث درباره یکی 

از زنجیره های اصلی سفر است.
وی ادامه داد: در وجه بعدی هدف از ســفر می تواند تجربه خوردنی ها و آشــامیدنی های مقاصد مورد بازدید 
و جوامع میزبان باشد.  از این رو اقدامات کان از جمله تعریف بسته های سفر و تورهای گردشگری با محوریت 
و انگیزه تجربه غذاهای بومی و استفاده از خوراک محلی استان ها در منوی مراکز پذیرایی و رستوران ها، از جمله 

اقدامات زیربنایی مورد نظر در مسیر توسعه گردشگری خوراک به شمار می آید.
مدیرکل دفتر توســعه گردشــگری داخلی تاکید کرد: تمرکز بر این دو رویکرد سبب شکل گیری بستر مساعد 
توسعه گردشگری کشور خواهد شد تا ضمن ایجاد و توسعه مقاصد ملی تخصصی گردشگری خوراک و جذب 

گردشگران، دستاوردهای گسترده اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سطح کشور شکل گیرد.


