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دبیر تشــکل های ملی گردشگری 
اعالم کرد: ویروس کرونا فقط در دو ماه 
اسفند و فروردین، ۵۳۰۰ میلیارد تومان 
خسارت به صنعت گردشگری وارد کرده 
و وام با سود ۱۲ درصدی جبران خسارات 

ناشی از کرونا را نمی کند.
جمشید حمزه زاده که به نمایندگی 
از تشکل های گردشــگری در نشست 
نمایندگان و فعاالن بخش خصوصی با 
رئیس جمهور حضور داشت، در سخنانی 
به بحران هایی که گردشگری از سال ۹۸ 
تاکنون با آن روبه رو شــده است، اشاره 
کرد و افزود: گردشگری تنها صنعتی بود 
که در جریــان تعطیلی های دوره کرونا 
آسیب ۱۰۰درصدی دید و حدود ۵۳۰۰ 
میلیارد تومان فقط در ماه های اسفند و 

فروردین متضرر شد.
او ادامه داد: این ضرر به صنعتی وارد 
شده اســت که ۲٤۰ هزار نفر به صورت 
مستقیم و ۵۵۰ هزار نفر غیرمستقیم در 

آن مشغول به کارند.
رئیس جامعه هتلداران ایران بسته 
حمایتی دولت برای جبران خســارت 
بخش گردشــگری را بی تاثیر دانست و 
پیشــنهاد کرد: وام ۱۲ درصدی دولت 
به دلیل آســیب صددرصدی صنعت 

گردشــگری به تســهیالتی با ســود 
تک رقمی، بازپرداخت پنج ساله و یک 

دوره تنفس یک ساله تبدیل شود.
حمــزه زاده همچنیــن بــا طرح 
درخواستی مبنی بر اینکه بخشودگی 
مالیاتی شامل حال صنعت گردشگری 
شود، یادآور شد: مالیات وقتی محاسبه 
می شود که درآمدی حاصل شده باشد 
و چون همه هتل هــا، آژانس ها و مراکز 
اقامتی تعطیل هستند، درآمدی ندارند 
که مالیات بر اساس آن محاسبه شود و 
الزم اســت برای جبران بخشی از ضرر 
و زیان،  ایــن صنعت حداقــل تا پایان 
امسال از معافیت صددرصدی مالیاتی 

برخوردار شوند.
دبیر تشــکل های ملی گردشگری 
در ادامه این نشســت به نادیده گرفته 
شدن برخی فعاالن گردشگری در بسته 
حمایتی اشاره کرد و گفت: راهنمایان 
گردشــگری که شــامل ۱۳ هزار نفر 
می شوند از جمله مشاغل اصلی صنعت 
گردشــگری هســتند که در آن بسته 

حمایتی مغفول مانده اند.
گفتنی است؛  وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی پیش تر طی 
یک برآورد کلی میزان خســارت ناشی 

از شــیوع ویروس کرونا را به سه بخش 
میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع 
دســتی، ۳۸۰۰ میلیــارد تومان اعالم 
کرده و از دولت تخصیص همین میزان 
تسهیالت را درخواست کرده بود که بنا 
به گفته معاون گردشگری این وزارتخانه، 
این رقم تخصیص داده نشده، اما موافقت 
شده به ازای حفظ هر شغل ۱۶ میلیون 
تومان تسهیالت با نرخ سود ۱۲ درصد 

تخصیص داده شود.
گشایش تدریجی کسب و کارهای 

حوزه گردشگری
معاون گردشگری کشور گفت: »با 
رعایت پروتکل های بهداشتی باید کم کم 
کســب و کارهای گردشگری گشایش 
پیدا کند. به تدریج برای مسائل اضطراری 
و روزمره مردم باید فکری کنیم در حوزه 
گردشگری وظیفه خدمت رسانی داریم، 
همکاران ما در بخش خصوصی باید برای 
اقامت ایمن همراه با حفظ ســالمتی 

تدارکات الزم را ببینند.«
ولی تیموری افزود: »ســناریوهای 
مختلفی را برای مدیریت بحران کرونا 
در زمان هــای مختلف بــرای صنعت 
گردشــگری در نظر گرفتیــم و تمام 
اتفاقاتی را که در سطح کشور در زمینه 

مدیریت کرونا افتــاده رصد می کنیم و 
در هر زمانی که وزارت بهداشــت اعالم 
کند آمادگی داریم سفرها را به سرعت 

رونق دهیم.«
او افــزود: »با توجه به اینکــه از اول 
اردیبهشــت ۹۹ ترددهای بین استانی 
آغاز شده اســت یکی از ســناریوهای 
ما بحث ســفرهای کاری و اضطراری 
بین استانی است، در حقیقت به نوعی 
تعامل کار با ســالمت باید انجام شود. 
سفر هوشمندی که   مونسان مطرح کرد 

مفهوم آن همین است.«
تیموری تصریح کرد: »برنامه ما در 
کمیته گردشــگری و فضاهای ورزشی 

ستاد ملی مدیریت کرونا برای سفرهای 
تجاری و اضطــراری همزمــان با آغاز 
ترددهای بین استانی با عنوان کار همراه 

با سالمت تعریف شده است.«
او افزود: »هتل ها و مراکز اقامتی که 
تحت نظــارت وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دســتی فعالیت 
می کنند در صورت تمایل خدمات خود 
را به مردم ارائه می کننــد و دو پروتکل 
بهداشــتی به این مراکز ابالغ شــده و 
پروتکل سوم بهداشتی نیز در خصوص 
بازگشــایی و آغاز به کار تدریجی مراکز 

اقامتی مجاز نیز ابالغ شده است.«
معاون گردشگری کشور اظهار کرد: 
»امکان دارد تعدادی از مراکز اقامتی به 
دلیل اینکه در شرایط کنونی برای آن ها 
صرفه اقتصادی نداشته باشد، اقدام به 
بازگشایی و فعالیت دوباره نکنند و برخی 
از هتل هــا هم یک طبقه خــود را برای 
صرفه جویی در مسائل اقتصادی و انرژی 
در اختیار مســافرانی که برای کارهای 
اضطراری خود به اســتان ها سفر می 

کنند، اختصاص دهند.«
گذرنامه کووید-19، راه حل اروپا 

برای فعالیت مجدد گردشگری
در همین راستا،  وزرای گردشگری 
اتحادیه اروپــا در کنفرانس ویدئویی به 
بررسی و تبادل نظر در خصوص تاثیرات 
ویروس کرونا در صنعت گردشــگری 

پرداختند.
به گزارش سفارت ایران در کرواسی؛ 
در این کنفرانس ویدئویی عالوه بر وزرای 
گردشگری عضو اتحادیه، تیری برتون 
مسئول کمیسیون اتحادیه اروپا برای بازار 
داخلی و همچنین زوراب پولولیکاشویلی 
دبیرکل ســازمان گردشگری جهانی 

)UNWTO( نیز حضور داشتند.
گری کاپلی، وزیر گردشگری کرواسی 
)به عنوان ریاســت دوره ای کرواسی بر 
اتحادیه اروپایی( بــرای غلبه بر بحران 
اقتصادی ناشی از پاندمی ویروس کرونا در 
حوزه گردشگری، گفت: باید یک برنامه 
مشترک در سطح اتحادیه اروپا تعیین و 
از جمله یک پروتکل اختصاصی سفر بنام 

»گذرنامه کووید -۱۹« تصویب شود.
وی خاطرنشان کرد: در این جلسه 
نتیجه گرفته شد که برای خروج از بحران 

باید یک برنامه مشترک ایجاد شود. و از 
طریق پروتکل و رعایت جنبه های ایمنی 
و بهداشت، یک ســند مشترک، مانند 
»گذرنامه کوویــد -۱۹« که در هنگام 
عزیمت و ورود گردشــگران برای همه 

کشورها معتبر باشد، تهیه شود.
به نوشــته »یوترنی لیست« کاپلی 
افزود: ما باید تا حد امکان اجازه گشایش 
مرزها را بدهیم. با تهیه پروتکل، چگونگی 
اجــرای مطمئن این کار را مشــخص 
کرده و پس از آن همه باید به آن احترام 
بگذاریم. این سفر شــامل حمل و نقل 
جاده ای، ریلی، دریایی و هوایی خواهد 
بود. همچنین ضمن تاکید بر این پروتکل 
مشترک، عقد توافق نامه همکاری نیز به 

صورت دو جانبه امکان پذیر است.
کاپلی امیدوار است تا پایان ماه می، 
حداقل در ســطح دو جانبه، با برخی از 
کشــورها بتوان توافقاتی صــورت داد. 
برخی  کشورها ابراز عالقه کرده اند که 
کرویدورهای گردشــگری باز شود، اما 
تعیین تدابیر بهداشتی و ایمنی، در حوزه 

مسوولیت اپیدمیولوژیست ها است.
کاپلی همچنین گفت: گردشگری 
در تقویت اقتصادی برخی کشــورهای 
اروپایی مانند ایتالیا و اسپانیا که مانند 
کرواسی ســهم باالیی از گردشگری در 
تولید ناخالص داخلی دارند، بسیار مهم 
است. گردشــگری ۱۰ درصد از تولید 
ناخالص داخلی اتحادیــه و ۱۲ درصد 
از شاغلین را تشــکیل می دهد و درآمد 
حاصله از آن  بیش از ٤۰۰ میلیارد یورو 

است.

عرق سرد اقتصاد گردشگری با تب سوزان کرونا

۵۳۰۰ میلیارد تومان؛ خسارت گردشگری ایران در 2 ماه

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

سفر نمی روم، اما مجازی سفر می کنم
گذری در» جشنواره مجازی 

الله های اردیبهشتی«

آرزو احمدزاده ، راهنمای طبیعت گردی 

به نظر من یک مــاه و تنها چهــار جمعه برای 
اردیبهشت، این ماه زیبا و بهشتی بسیار کم است. 
هر سال به پایان فروردین که می رسیدیم سرخوش 
می شدم از رسیدن اردیبهشت دل انگیز و در انتهای 
اردیبهشت ناراحت می شدم از اتمامش. چرا که هنوز 
نیمی از زیبایی هایش را هم ندیده بودم. اما امسال هر 
چه به روزهای انتهایی فروردین نزدیکتر می شدیم 
ابروهایم بیشتر در هم گره می خورد و حسرت ندیدن 
اردیبهشت امسال غمگین ترم می کرد. هر سال در 
چنین روزهایی باغ الله های گسچر جاده چالوس 
پر رفت و آمدترین روزهایش را تجربه می کرد و جای 
پارک کردن ماشین نبود چه برسد به انداختن یک 
عکس یادگاری که فقط خودت باشــی و الله ها، و 
همیشه چند نفری نصفه و نیمه در پس عکس دیده 
می شدند. ما نیز هر ســال مثل همه با شوق و ذوق 
به گچسر می رفتیم و با الله ها کلی عکس یادگاری 
می گرفتیم. یادم هست که در یکی از بازدیدهامان 
از باغ گچسر، یکی از دوســتان از غرفه ای که لباس 
محلی اجاره می داد لباس سربازهای قزاق را گرفت و 
پوشید و کلی عکس یادگاری گرفتیم. یادش بخیر... 
چند سالی بود شهرداری کرج کار بسیار جالب و البته 
زیبایی کرده بود و آن هم برگزاری جشنواره الله ها در 
پارک چمران بود با فضایی بزرگتر، گل های بیشتر و 
قابل دسترس تر برای عموم مردم و البته خالقانه تر. 

از جمله خالقیت هایی که در جشــنواره الله های 
پارک چمران بسیار به چشم می آمد و مورد توجه 
همگان قــرار می گرفت؛ فــرش گل الله ها بود که 
درتار و پود این فرش بــزرگ از ۳۰۰ هزار پیاز الله، 
شش هزار گل شب بو، بیش از ٤۰ هزار گل بنفشه و 
انواع گل های فصلی از جمله نرگِس هلندی استفاده 
می شد. از دیگر ابتکارات این جشنواره تونل باران 
بود که در فواصل زمانی مشخص باران لطیفی بر سر 
عبورکنندگان از این تونل گل می بارید. مثل تمام این 
روزهایی که با خاطرات گذشته سر می کنم و در حال 
ورق زدن عکس های قدیمی هستم چند روز پیش 
هم سرم به دیدن عکس ها گرم بود که با زنگ تلفن از 
دنیای خاطراتم بیرون پریدم و به سراغش رفتم. پس 
از احوال پرسی با دوستم و کمی یادش بخیر گفتن و 
پرس و جو از حال دیگر دوستان، حامل خبر جالب  و 
جدیدی بود که عجیب بر دلم نشست. خیلی کوتاه 
بود:» برو گوگل کن جشنواره مجازی الله ها، خودت 
می بینی«. با چشمانی گرد پای کامپیوتر نشستم. 
دستانم یخ کرده بود و نمی دانستم قرار است با چه 
چیزی روبه رو شوم. نوشتم »جشــنواره مجازی 
الله ها« ... ناگهان در ورودی پارک چمران باز شــد 
و من در میان باغ گل ها بودم. درســت مثل سریال 
محبوب کودکی هایم: رویای باغ در نیمه شب. من 
نیز مانند تام به یک باره وارد باغی پر از گل شده بودم، 
او در رویا و من در دنیای مجازی. نوشته بود اینجا را 
کلیک کنید، کلیک کردم و وارد راه روها و باغچه های 
پر از الله شدم، الله های سفید و زرد و قرمز. به سمت 
فرش الله ها رفتم. اینبار هیچ کس اطراف فرش نبود، 
فقط من بودم و فرش رنگارنگ و صفحه مانیتور که 
نمی گذاشت نسیم اردیبهشتی به گونه هایم بخورد. 
اما این خالقیت و ابتکار عمل را دوست داشتم. از صبح 
در فکر باغ الله ها بودم و ناگهان تکنولوژی مرا میان 
هزاران الله برد. آری ســفرهای مجازی این روزها 
تنها دلخوشی اهالی سفر شده  است. حاال که باید 
در خانه بمانیم بهترین فرصت است برای دیدارهای 
مجازی، آموزش های مجازی و این بار سفر مجازی. 
روزهای پایانی فروردین که غصه خانه ماندن و ندیدن 
زیبایی های اردیبهشت سراسر وجودم را گرفته بود 
هیچگاه فکر نمی کردم که باز هم از دیدن طبیعت 
لبخند بر صورتم بنشیند و باز هم سرشار از خوشی 
شوم. بهتر است مجازی ســفر کنیم تا نه خودمان 

آسیب ببینیم و نه جامعه مقصد. 

سفرنامه

اشکان زارعی، فعال میراث فرهنگی و گردشگری

در گاه شماری ایرانیان ۱۰ اردیبهشت هر سال 
»روز ملی خلیج فارس« نامگذاری شده است، تا 
فراموش نکنیم ۳۹۸ سال پیش در چنین روزی، 
امام قلی خان سردار صفوی به فرمان شاه عباس 
یکم ارتش پرتغال را در سال ۱۰۰۱ خورشیدی 
از جزیره هرمز بیرون راند تا پس از ۱۱۶ سال، بار 
دیگر فرمانروایی ایران بر دریای پارس استوار شود.

همچنین یادمان باشد در کرانه های جنوبی 
کشورمان دریایی کهن با نامی ریشه دار است که 
دشمنان تاریخی این سرزمین همواره در کمین 

نشسته اند تا آن را از آن خود کنند.
بی گمان نام چهره ها، شهرها، استان ها و آب ها 
بخشی از »شناسه ملی« ما به شمار می آیند که باید 

همچون »تمامیت ارضی« از آن ها پاسداری کرد.
در همین راستا تیر ۱۳۸٤ خورشیدی هیأت 
دولت ٬۱۰ اردیبهشت٬ سالروز آزادسازی جزیره 

هرمز را روز» ملی خلیج فارس« نام نهاد.
به همین شوند )علت( این نوشتار به خجستگی 
چنین روزی پیشینه ی نام خلیج فارس را بررسی 
می کند.  نام دریای پارس برای نخســتین بار در 

سنگ نبشــته ی داریوش  هخامنشی در مصر  به 
سال ۵۱۵ پیش از میالد آمده است. آن جا که وی در 
فرمان ساخت آبراهه ی سوئز میان رودنیل و دریای 
سرخ می گوید: »درایه تیه هچا پارسا آیی  تی« یعنی 
دریایی که از پارس می رود. این سنگ نبشته که 
سال هاست در موزه لوور پاریس نگهداری می شود 

بهترین گواه بر دیرینگی نام خلیج فارس است.
 از این رو بسیاری از رخدادنگاران یونانی و رومی 
مانند: گزنفون در کتاب »کورش نامه« و استرابون 
در کتاب »از ایندی تــا ایبری« برای خلیج فارس 
نام های پارسه٬ پرســای و پرسیکون کاای تاس را 
به کار برده اند. چنان که نیارخوس سردار مقدونی 
در سفرنامه خود در۳۲۶ پیش از میالد می نویسد: 
»اسکندر خیال داشــت کشتی های زیاد ترتیب 
داده و خود از دهنه ســند تا دریای هند و پارس 
ســیر نماید.« موســا خورنی نیز در سده پنجم 
میالدی در کتاب ایرانشهر٬ خلیج فارس و دریای 
عمان را » ماره پرســیکوم« می نامد. همچنین 
بتلمیوس گیتاشناس نامدار یونانی در سده ی دوم 
میالدی خلیج فارس را  »پرسیکوس سینوس« 
خوانده، که همین واژه به زبان التین و ســپس با 
اندکی برگردان به زبان های زنده جهان راه یافته  

اســت. از این رو خلیج فارس را در زبان انگلیسی 
»پرشین گلف«٬ فرانسه »گلف پرسیک«٬ آلمانی 
»پرســی چرگلف« و ایتالیایی »گلفوپرسیکو« 
می  گویند. با پدیداری دین اسالم، رخدادنگاران 
و گیتاشناسان مسلمان مانند: ابن فقیه در کتاب 
»مختصرالبلدان«، استخری در کتاب »مسالک 
و ممالک«، ابن حوقل در کتاب »صوره االرض« و 
مسعودی در کتاب »التنبیه واالشراف« همواره از 
نام های»خلیج الفارسی، بحرالفارسی، خلیج فارس 
و بحرفــارس« بهره می بردند. گواه این ســخن، 
حاجی خلیفه کاتب چلبی اســت که در ســال 
۱۰۶۷ هجری قمری از خلیج فــارس در کتاب 
»جهان نمــا« این گونه یاد کرده اســت: »به این 
دریا ســینوس پرســیقوس می گویند به معنی 
 خلیج فارس به مناســبت این که در مشــرق آن 

فارس واقع است«.

نگرش های سیاسی و دولت ها
بی گمــان چرایی کشــمکش های پدیدآمده 
بر ســر نام خلیج فارس را نه در هزارتوی تاریخ که 
باید در اندیشــه  های نژادی و انگیزه های سیاسی 
با نقش پذیری بیگانگان در یک صد ســال گذشته 
 roderic(جســتجو کرد. چنان که رودریک اون
owen(  کارگزار انگلســتان در حوزه خلیج فارس 
نخستین کسی است که در کتاب خود با نام »حباب 
طالیی« به سال ۱۹۵۷ میالدی دریای جنوبی ایران 
را خلیج عربی خوانده اســت. پس از وی هم میهن 
 sir charles( دیگرش سرچارلز دارلیمپل بلگریو
dalrymple( نماینده ویــژه بریتانیا در بحرین و 
مشاور شیخ این جزیره سال ۱۹۶۶ میالدی در کتابش 
با نام دزدان دریایی در فرازهایی مانند: »خلیج فارس 
که تازیان اینک آن را خلیج عربی می گویند« واژه ی 
عربی را بر سر زبان ها انداخته، زمینه ساز به کار گیری 

آن در رســانه های جهان عرب شــد. همچنین با 
گســترش درگیری و جنگ میان اعراب و اسرائیل 
در دهه ی ۶۰ میالدی، جمال  عبدالناصر که همواره 
این خلیج را فارس خوانده بود به عنوان نخســتین 
رهبر جهان عرب از یکسو برای افزایش ملی گرایی 
عربی و از سوی دیگر برای رویارویی با محمدرضا شاه 
پهلوی که کشورهای عربی را در تحریم نفتی اروپا به 
شوند )دلیل( پشتیبانی از اسرائیل همراهی نکرده 
بود، خواهان دگرگونی نام خلیج فارس گردیده به آن 
آرمان و آرزوی عربی بخشید. اگرچه با مرگ »ناصر« 
تب وتاب این اندیشه فروکش کرد اما با سرنگونی رژیم 
پهلوی، گفتار نادرست برخی از چهره های سیاسی و 
دینی در سال های ۵۸ و ۵۹ و یورش عراق به خاک 
ایران تالش های دوباره  ای در راستای ایران ستیزی 

آغاز گردید.
سخن پایانی

بر پایه ی آنچه گذشــت پیشینه ی نام دریای  
پارس هم پــای دیرینگی تاریخ ایران اســت که 
اینک بخشی از »حافظه مشــترک جهانی« به 
شمار می آید. اما شــوربختاته کشورهای عربی 
با کمــک زر و زور به جنگ با تاریــخ رفته در پی 
پیشینه سازی و هویت  تراشی هستند. بی گمان 
بزرگی تاریخ ایران و ماندگاری نام خلیج فارس را 
نه تنها از بامدادان تا شامگاهان روز ۱۰ اردیبهشت 
که باید در  سنگ نبشته ها، نگاشته های یونانی و 
رومی٬ گزارش های مسلمانان و نقشه های جهانی 

جست وجو کرد.

به خجستگی 1۰ اردیبهشت؛

خلیجی که همیشه فارس می ماند

یادداشت

رئیس جامعه هتلداران 
ایران بسته حمایتی دولت 

برای جبران خسارت بخش 
گردشگری را بی تاثیر 

دانست و پیشنهاد کرد: وام 
1۲ درصدی دولت به دلیل 

آسیب صددرصدی صنعت 
گردشگری به تسهیالتی با 

سود تک رقمی، بازپرداخت 
پنج ساله و یک دوره تنفس 

یک ساله تبدیل شود

دبیر تشکل های ملی 
گردشگری اعالم کرد: 

ویروس کرونا فقط در دو ماه 
اسفند و فروردین، ۵۳۰۰ 
میلیارد تومان خسارت 

به صنعت گردشگری 
وارد کرده و وام با سود 1۲ 

درصدی جبران خسارات 
ناشی از کرونا را نمی کند

 شماره   505   / پنجشنبه 11  اردیبهشت   1399  /  6 رمضان 1441  /  30 آوریل   2020

صاحب امتیاز: موسسه اطالع رساني و خبرگزاري ایلنا
مدیرمسئول: مسعود حیدري

زیرنظر شوراي سردبیري
مدیر بازرگانی و  روابط عمومی: مرتضی بلوکی

چاپ: کار و کارگر 66817۳17
نشاني تحریریه: تهران، خیابان انقالب، خیابان دانشگاه نرسیده به روانمهر، پالک 1۳۲

تلفن تحریریه: 669۵66۰۰)۰۲1(
@t osee. i r ani :اینستاگرام              t oseeir ani . i r :نشانی سایت


