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کارشناسان چه می گویند؛

»کارت سفر« تیر خالصی 
بر رکود گردشگری می شود؟

اگر در اعطای کارت سفر به خانوارهای ایرانی رانت ایجاد شود، قطعا نمی توان گفت این طرح موجب 
رونق در گردشگری می شود، توزیع کارت های سفر از طریق یک شرکت مادر تخصصی در حوزه 
گردشگری نمونه شکل گیری رانت در این حوزه خواهد بود، باید این کارت ها در اختیار آژانس های 
مسافرتی که به صورت مستقیم با هتل دار و سایر فعاالن این حوزه در ارتباط هستند، قرار بگیرد.
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محدودیت های کرونایی از نوروز سال ۹۹ فعاالن حوزه گردشگری را دچار چالش های متعددی کرد، بسیاری 
از تاسیسات گردشگری به علت رکود و تعطیلی های پی در پی در ایام کرونا دچار خسارات فراوان شد، اما امسال امیدوار بودیم

 تا سفرها رونق بگیرد و فعاالن این حوزه بتوانند پس از چند سال متوالی رکود بتوانند درآمد مناسبی کسب کنند،
 اما به نظر می رسد چالش ها پایان ندارد.

سردترین نقاط زمین را بشناسید
گروه گردشــگری- در اواسط 
ماه ژانویه دمای شــهر »یاکوتْســک« 
واقع در شــرق ســیبری به منفی ۵۰ 
درجه سلســیوس رســید. این شهر 
ســردترین ماه ســال را در ماه ژانویه 
تجربه می کند؛ با این حال یاکوتسک 
در هشــتمین جایــگاه فهرســت 
سردترین مکان های جهان قرار دارد. 
»یاکوتسک« در حدود ۴۵۰ کیلومتری 
مدار شــمالگان واقع شــده است و 
امســال در ماه ژانویه ســرما را برای 
مدت طوالنی  تجربه کرد. »نمی شود با 
سرما مبارزه کرد. یا باید خودتان را با 
آن وفق بدهید و لباس مناسب بپوشید 
یا رنج بکشــید.« این ها جمالت یکی 
از شهروندان »یاکوتسک« در گفت و 
گویی با »رویترز« در ماه ژانویه ۲۰۲۳ 
است، درحالی که دو شال، دو جفت 
دســتکش، چندین کاله و روپوش بر 
تن داشت. سرزمین های جنوبگان و 
یوکان در کانــادا، از جمله ۱۰ مکانی 
هستند که تاکنون به عنوان سردترین 

نقاط کره زمین شناسایی شده اند.
1. فالت شــرقی جنوبگان، 

جنوبگان
در ماه اوت ســال ۲۰۱۰، دمای 
منفی ۹۵ درجه سلســیوس در فالت 
شــرقی جنوبگان واقع  در سردترین 
قاره جهــان به ثبت رســید. این دما 
رکــورد قبلی ســردترین دما در این 
منطقه زمســتانی که از ســال ۱۹۸۳ 
تاکنون شکسته نشده بود را تغییر داد. 
با این حال، این دما که عالوه بر استفاده 
از دماسنج های روی زمین، با استفاده 
از حســگرهای راه دور و از طریــق 
ماهواره اندازه گیری شده است، اغلب 
به عنوان رقیبی برای رکورد رسمی که 
قبال به ثبت رسیده است، در نظر گرفته 

نمی شود.
2. پایگاه وستوک، جنوبگان
پایگاه وســتوک کــه زمانی در 
صدر این فهرســت قرار داشــت و 
همچنــان از نظر بســیاری به عنوان 
ســردترین مکان کره زمین شناخته 
می شود، به طور رسمی در سال ۱۹۸۳ 
دمای منفی ۸۹.۹ درجه سلسیوس را 

به ثبت رساند.
این پایــگاه تحقیقاتــی که در 
یکی از ســردترین مکان های جهان 
واقع شــده است، همزمان در یکی از 
آفتابی ترین نقاط جهان نیز قرار دارد. 
این منطقه هر سال در ماه دسامبر بیش 
از ۲۲ ســاعت شاهد تابش نور آفتاب 

روزانه است.
جنوبــگان  ایســتگاه   .۳

آمونسنـ  اسکات جنوبگان
این ایستگاه یکی از سه ایستگاه 
تحــت اداره »برنامه جنوبگان ایاالت 
متحده آمریکا« است. این ایستگاه در 
فالت مرتفع جنوبگان واقع شده است 
و بــا توجه به دمای منفی ۸۲.۸ درجه 
سلسیوس که در سال ۱۹۸۲ میالدی 
به ثبت رسیده،   یکی از سردترین نقاط 

کره زمین به شمار می آید.
این ایســتگاه هرســاله توسط 
یخســار زیر آن، حــدود ۱۰ کیلومتر 

رانش دارد.
4. دنالــی، آالســکا، ایاالت 

متحده آمریکا
»دنالــی«، مرتفع تریــن کــوه 
آمریکای شــمالی به شمار می آید و 
یکی از سردترین مقاصد جهان است. 
البته حضور این مکان در این فهرست 

ممکن است بحث برانگیز باشد.
دنالی که سومین قله بلند در بین 
»هفت قله« محســوب می شود، برای 
زمستان های شــدید و کاهش دمایی 
شــهرت دارد که در مقطعی از تاریخ 
به منفی ۷۳ درجه سلســیوس رسیده 

اســت. دنالی با وجود سرمای شدید، 
مقصد گردشگران ماجراجویی است 
که برای اســکی و کوهنوردی به آن 

سفر می کنند.
»کلینــک«  ایســتگاه   .5

)Klinck(، گرینلند
َردِ سردترین دمایی که تاکنون در 
نیم کره شمالی به ثبت رسیده است، ما 
را به ایستگاه »کلینک« واقع در یخسار 

گرینلند می رساند.
ســازمان جهانی هواشناسی در 
دســامبر سال ۱۹۹۱ دمای منفی ۶۹.۹ 
درجه سلســیوس را در این ایستگاه 
اندازه گیری کرد. این دما توســط یک 
ایستگاه هواشناسی اتوماتیک ثبت شده 
بود. دسترســی به این مکان دورافتاده 
فقط با برف رو امکان پذیر اســت و به 
همین دلیــل محققان باید برای انتقل 
تجهیزات حساس اندازه گیری دما از 
بین گذرگاه های صعب العبور برفی، 

بسیار مراقب می بودند.
ســیبری،  اویمیاکــن،   .6

روسیه
در جمهوری یاقوتســتان واقع 
در ســیبری شرقی، روســتایی به نام 
»اویمیاکــن« وجــود دارد که یکی از 
سردترین مکان های مسکونی جهان 
است. این روستا در سال ۱۹۳۳ شاهد 
دمای منفی ۶۷.۷ درجه سلســیوس 

بود.
چند صد نفر ساکن در این مکان 
با رژیم غذایی که اغلب از ماهی یخ زده 
و گوشت گوزن شمالی تشکیل شده 

است، زنده مانده اند. سال گذشته در 
این مکان ســردترین ماراتون جهان 
برگزار شد و شرکت کنندگان سرمای 
شــدیدی را در مســیر ۴۲ کیلومتری 
تحمــل کردند و ابروهــا و مژه های 

بسیاری از آن ها یخ زد.
7. نورث آیس، گرینلند

این ایستگاه واقع در گرینلند که 
اکنون متروکه اســت، پیش تر تصور 
می شــد به دلیل این که در ژانویه سال 
۱۹۵۴ میالدی دمای منفی ۶۶.۱ درجه 
در آن به ثبت رسیده است، سردترین 
مکان در نیم کره شمالی باشد، اما این 
عنوان پس از کشــف دمای ایستگاه 
»کلینک« از نورث آیس گرفته شــد. 
بــا این حال این ایســتگاه همچنانی 
یکی از ســردترین نقاط جهان است. 
این ایستگاه از ۶۹ سال پیش رها شده 

است.
8. یاکوتســک، ســیبری، 

روسیه
وقتی دما در شهر »یاکوتْسک« به 
منفی ۵۰ درجه رسید، این شهر در ماه 
ژانویه تیتر اخبار جهان شــد. البته این 
سردترین دمایی نیست که تاکنون در 
این شــهر اندازه گیری شده است. در 
سال ۱۸۹۱، سرمای یخبندانی با دمای 
منفی ۶۴.۴ درجه سلســیوس در این 

شهر ثبت شد.
Snag .9، منطقــه یــوکان، 

کانادا
سردترین مکان کانادا بر حسب 
میانگین دمای ساالنه »یوریکا« است، 
اما روستای »Snag« در یوکان مکانی 
است که سردترین دمای کانادا در آن 
به ثبت رســیده است. در سال ۱۹۴۷ 
در این مــکان؛ دمای منفی ۶۳ درجه 

سلسیوس ثبت شد.
۱۰. پروسپکت کریک، آالسکا، 

ایاالت متحده آمریکا
ایــن مکان که از دهه ۹۰ میالدی 
متروکه اســت، یکی از ســردترین 
مکان های جهان محســوب می شود. 
این »شــهر ارواح کوچک« در ســال 
۱۹۷۱ میالدی شاهد دمای منفی ۶۲.۱ 

درجه سلسیوس بود.

گروه گردشگری- قطعا همه بر 
این امر واقف هســتیم که بیش ترین 
سفرها به مقاصد گردشگری در فصل 
تابســتان و ایام نوروز اتفاق می افتد، 
در نوروز و تابســتان ســال جاری 
سفرها رشــد قابل توجهی داشت، 
امــا به نظر می رســید این ســفرها 
نتوانست خساراتی که به تاسیسات 
گردشگری در این سال ها وارد شده 

را جبران کند.
طبق مصوبات دولتی مقرر شد 
تا کارت ســفر ۳۰ میلیــون تومانی 
بــه خانوارهای ایرانــی تعلق بگیرد 
تــا بتواننــد با این امتیاز مــردم را به 
ایران گردی ترغیب کنند و همچنین 
ارزان ســازی ســفر نیز با اســتفاده 
از ایــن طرح انجام شــود، حال باید 
دیــد این گونه طرح ها می تواند جان 
 تازه ای به صنعت گردشگری به کما 

رفته بدهد.
اقتصادی  وضعیــت  عمومــا 
خانوارهــا یکــی از مســائل حائز 
اهمیت در بحث ســفر اســت، اگر 
خانواده با مشــکالت مالی دســت 
و پنجه نــرم کند، قطعا ســفر جزو 
اولویت هــای آن خانــوار نخواهد 
بود، بنابراین ارزان ســازی و اعطای 
تســهیالت یارانه ای به این خانوارها 
می توانــد شــرایط ســفر را برای 
 تمامــی خانواده هــای ایرانی فراهم 

کند.
نکته قابل توجه دیگر در بحث 
ســفرهای نوروزی و تابســتانه این 
اســت که اکثر خانوارهای ایرانی با 
خودروی شــخصی به سفر می روند 

و برای اســکان از مــدارس، چادر 
و مهمانســراهای ادارات اســتفاده 
می کنند و یا در نهایت برای چند شب 
در یک اقامتگاه بوم گردی اسکان پیدا 
می کنند، بنابراین این مسئله نمی تواند 
بــه فعاالن حــوزه گردشــگری در 
کســب درآمد و رونق در تاسیسات 

گردشگری کمک کند.
یکی دیگــر از موضوعاتی که 
در بحث سفرهای داخلی با تورهای 
آژانس هــای مســافرتی باید مورد 

توجه قرار بگیرد، این است که هزینه 
تورهای داخلی نســبت به تورهای 
خارجی بســیار گران تر است و این 
مسئله موجب می شود تا مردم برای 
ســفر تورهای خارجــی را انتخاب 

کنند.
شــیوه اعطای کارت سفر 
به خانوارهــای ایرانی موجب 

رونق در گردشگری نمی شود
فخرالدین حسینی- مدیر یکی از 
آژانس های مسافرتی با اشاره به اینکه 
انتظار رونق در بخش گردشگری در 
کشــور و بالتبع آن در استان، باتوجه 
به شرایط اقتصادی و اوضاع نابسامان 
اجتماعی در ایــام نوروز تقریبا دور 
از انتظار اســت، اظهار کــرد: مردم 
روحیه چندانی برای ســفر ندارند و 

در چند ماه اخیر شاهد رکود در بخش 
گردشگری بودیم.

وی افــزود: پیشــنهاد دولــت 
برای ترغیب مردم برای مســافرت 
و گردشــگری در ایام نوروز کارت 
ســفر به مبلغ ۳۰ میلیون تومان است 
کــه ایــن مصوبه از طریــق انجمن 
صنفی گردشــگری بــه آژانس های 
مســافرتی ابالغ شده که یک شرکت 
مادر تخصصی در حوزه گردشگری 
اجرای این طرح را عهده دار خواهد 

بود.
حسینی با بیان اینکه تولی گری 
مادرتخصصــی  شــرکت  یــک 
گردشــگری در بحث اعطای کارت 
سفر به خانوارها مشکالتی را ایجاد 
خواهد کرد، گفت: هنوز شیوه اعطای 
این ســفر کارت ها مشــخص نشده 
اســت، اما به نظر می رسد این هزینه 
سودی را عاید آژانس های مسافرتی 
و فعاالن حوزه گردشــگری نکند و 
تاثیر چندانی در رونق گردشــگری 

نخواهد داشت.
این مدیــر آژانس مســافرتی 
توضیح داد: اگر ســفر کارت مستقیم 
بــه خانوار پرداخت نشــود، در این 
بین شــاهد دالل بازی خواهیم بود، 
اگر این کارت ها بر اســاس سهمیه 

هــر اســتان در بیــن آژانس هــای 
مســافرتی به صورت مساوی تقسیم 
شــود، می تواننــد این را به دســت 
مســافر واقعی برســانند و سودی 
 نیز عاید فعاالن حوزه گردشــگری 

شود.
وی با بیان اینکه هزینه تورهای 
مســافرتی داخلی در ایران به مراتب 
بسیار بیش تر از تورهای خارجی به 
کشورهای همسایه است، یادآور شد: 
برای مثال هزینه تور ســفر به کیش 

برای ۴ شب اقامت در یک هتل چهار 
ســتاره در نیمه دوم بهمن حدود ۱۰ 
میلیون تومان به ازای هر نفر است، در 
حالیکه هزینه تور ۷ روزه به گرجستان 
 در ایــن ایام حــدود ۶ میلیون تومان 

می شود.
حســینی اضافه کرد: همچنین 
هزینه تور ۷ روزه ســفر به استانبول 
۱۲ میلیون تومان اســت و مسافران 
در ســفرهای خارجــی می توانند از 
بهترین خدمات ســفر و گردشگری 
 بــدون هیــچ محدودیتی اســتفاده 

کنند.
افــرادی که بــا خودروی 
می کننــد،  ســفر  شــخصی 
ســفر  کارت  از  نمی تواننــد 

استفاده کنند

ســجاد عباســیان- مدیر یکی 
دیگــر از آژانس های مســافرتی با 
اشاره به اینکه آژانس های مسافرتی 
خــط مقــدم صنعت گردشــگری 
محســوب می شــوند، اظهار کرد: 
وزارت میــراث فرهنگــی، صنایع 
دستی و گردشــگری بحث اعطای 
کارت ســفر به خانوارهای ایرانی را 
برای ایام نوروز اعالم کرده است، اما 
در نحوه اجــرای این طرح ابهامات 

بسیاری وجود دارد.
وی بیــان کرد: اگــر در اعطای 
کارت سفر به خانوارهای ایرانی رانت 
ایجاد شود، قطعا نمی توان گفت این 
طرح موجب رونق در گردشــگری 
می شــود، توزیع کارت های سفر از 
طریق یک شرکت مادر تخصصی در 
حوزه گردشگری نمونه شکل گیری 
رانــت در این حــوزه خواهد بود، 
بایــد ایــن کارت هــا در اختیــار 
آژانس های مســافرتی که به صورت 
مســتقیم با هتل دار و ســایر فعاالن 
 ایــن حوزه در ارتباط هســتند، قرار 

بگیرد.
عباســیان با بیــان اینکه تعداد 
کمــی از گردشــگران از تورهــای 
مســافرتی زمینی، هوایــی و ریلی 
اســتقبال می کنند، گفــت: این افراد 
عموما با خودروی شــخصی به سفر 
می روند و برای اســکان از مدارس، 
مهمانســراهای ادارات و همچنیــن 
اقامت گاه های کوچک محلی استفاده 
می کنند، بنابرایــن نمی توانند از این 

سفر کارت استفاده کنند.
این مدیر آژانس مسافرتی بیان 

کرد: ترافیک ســفر در ایام نوروز و 
تابستان خوب اســت و اکثر هتل ها 
ظرفیت خــود را تکمیل می کنند، اما 
زمانی  می توان گفت گردشگری در 

کشــور رونق دارد که در تمامی ایام 
سال شاهد سفر باشیم.

وی در پایــان تاکیــد کرد: اگر 
هزینه های ســفر و گردشــگری در 

کشــور کاهش پیدا کند، بســیاری 
از مــردم ترغیــب می شــوند تا از 
 تورهای مســافرتی داخلی استفاده 

کنند.

معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی:

۵۰۰ میلیارد تومان برای مقابله با 
ایران هراسی نیاز داریم

گــروه گردشــگری- معاون 
گردشــگری کشــور با اشــاره به 
بودجــه ای  ردیــف  اختصــاص 
مناســب برای مقابله با ایران هراسی، 
گفــت: بــرای رونق گردشــگری 
بایــد حــدود ۵۰۰ میلیــارد تومان 
اعتبار توســط نمایندگان مجلس در 
 بودجه ســال آینــده در نظر گرفته 

شود.
معــاون گردشــگری وزارت 
میــراث فرهنگــی، گردشــگری و 
صنایع دستی درباره اقدامات مربوط 
بــه مقابله با ایران هراســی که ضربه 
سنگینی به گردشگری وارد می کند، 

گفت: دو ظرفیت برای این مســأله 
در نظر گرفته ایم؛ نخست، هزینه ای 
برای معرفی ظرفیت های گردشگری 
ایران بــه زبان های مختلف خارجی 
کــه بایــد در قالــب تولید و نشــر 
محتــوا توزیــع شــود و همچنین 
ردیف اعتبارات مشــخص به میزان 
۵۰۰ میلیــارد تومان بــرای مقابله با 
ایران هراســی که با عناوین »معرفی 
 و تبلیغات گردشــگری« پیش بینی 

شده است.
شالبافیان سپس درباره تعطیلی 
پنجشــنبه ها و رونق گردشگری در 
کشــور، تصریح کرد: به پیشنهاد این 

وزارتخانه، تعطیلی پنجشنبه ها برای 
رونق گردشــگری در قالب اصالح 
مــاده ۸۷ قانــون مدیریت خدمات 
کشــوری مبنی بر پیشــنهاد تعطیلی 
پنجشنبه ها، به دولت ارائه و تصویب 
شد و در قالب الیحه به مجلس ارسال 
شده اســت و در حال حاضر منتظر 
تصمیــم مجلــس در این خصوص 

هستیم.
معاون گردشگری یادآور شد: 
بخش عمــده اقتصاد گردشــگری 
کشــور مبتنی بر رونق گردشــگری 
داخلی اســت و تعطیلی پنجشنبه ها 
می توانــد بــه رونــق ســفرهای 

کوتاه مدت ختم شود و موجب رونق 
مقاصــد اقتصادی در مبادی اصلی و 
گردشگر فِرست شود. به فرض مثال 
شــهرهای بزرگ ما که ساکنان بسیار 
دارنــد همچون شــهرکرد که دارای 
شهرســتان ها و اماکن گردشــگری 
زیــادی در اطراف اســت می تواند 
با ســفرهای کوتاه مــدت به رونق 
اقتصادی، رشــد گردشگری بویژه 
در حوزه بوم گردی این منطقه منجر 

شود.

کشف یک کارگاه زیرزمینی مومیایی کردن
گروه گردشگری- باستان شناسان در مصر 
بقایــای یک کارگاه زیرزمینی مخصوص مومیایی 

کردن اجساد را در »اقصر« کشف کردند.
باستان شناســانی که در ســقاره مشــغول 
کاوش بودنــد باالخره بســیاری از ترکیباتی که 
برای مومیایی کردن اجســاد در مصر باستان مورد 
استفاده قرار می گرفتند را شناسایی کردند. محققان 
همچنین دریافتند که چطور این ترکیبات متفاوت 
که اغلب از ســرزمین های دور حاصل می شدند 

برای مومیایی کردن به کار گرفته می شدند.
 در ســال ۲۰۱۶، گروهــی متشــکل از 
باستان شناســان بین المللــی کارگاه زیرزمینــی 
مومیایی کردن اجساد را در نزدیکی هرم »اوناس« 
واقــع در جنوب قاهره کشــف کردند. درون این 
کارگاه کــه مجموعه ای از اتاق هــا را دربرگرفته 
بود، حدود ۱۰۰ ظرف ســرامیک متعلق به دوران 
دودمان بیســت و ششــم مصر باســتان)۶۶۴ تا 

۵۲۵ پیــش از میالد( نگهداری می شــد. با اینکه 
بــر روی بســیاری از ایــن ظــروف توضیحات 
دربــاره محتــوای آن ها وجود داشــت، برخی از 
 ترکیبات مومیایی کردن در زمان کشــف ناشناخته 

بودند.
اکنون بر اســاس نتایج تحقیقاتی که در یکم 
فوریه در ژورنال »نیچر« منتشر شده است، محققان 
صمغ هایی که روی این ظروف را پوشــانده بودند 
را برای شناسایی محتویان آن ها مورد بررسی قرار 

داده اند.
محققان پیش از بررســی مواد روی ظروف، 
می دانســتند کــه بــرای برخی از ایــن ظروف 
دســتورالعمل های مخصوصی همچون »بر روی 
ســر قرار بگیرد« یا »با این ماده باندپیچی شــود« 
نوشته شــده است و بر روی برخی دیگر نام مواد 

داخل آن ها نوشته شده بود.
اما با تجزیه و تحلیل بقایای پوشــش ظروف 

سفالی، محققان مواد روی ۳۱ ظروف از مکان های 
دور و نزدیــک را شناســایی کردند. از جمله این 
مواد به صمغ درخت »المی« می توان اشــاره کرد 
کــه درخت بومی فیلیپین اســت. همچنین صمغ 
»پســته«)Pistacia(، نوعی از گیاهان گلدار در 
خانــواده بادام هندی کــه در بخش هایی از آفریقا 
و اوراســیا رشــد می کنند و موم زنبور عسل نیز 

کشف شد.
بــا توجه به طراحی ایــن کارگاه می توان به 
جزئیــات روند مومیایی کردن پی برد، چراکه یک 
اتاق به تمیز کردن جسد و یک اتاق به اجرای روند 

مومیایی کردن اختصاص داشته است.
به گفتــه محققان تمامی مــوادی که در این 
کارگاه کشــف شــدند برای حفظ جسد کاربرد 
نداشــتند و برخی از آن هــا برای از بین بردن بوی 
نامطبوع مورد اســتفاده قــرار می گرفتند و بدن را 

برای مومیایی کردن آماده می کردند.


