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پگاه دهدار ،  راهنمای گردشگری 

 ویروس کرونا چند ماهی اســت که 
از چین سفر خود را شــروع کرده است 
و با ســرعتی فزاینده در ســطح جهان 
در حال پیشروی اســت. هنگامی که 
این ویروس شناسایی شــد، بسیاری 
از کشــورها بالفاصله محدودیت های 
ســفر به چین را اعمال کردنــد، ولی با 
توجه به ماهیت کمــون طوالنی مدت 
این ویروس، محدودیت ها نتوانســت 
آنطور کــه باید از گســترش و اپیدمی 
جهانی آن جلوگیری کنــد. به همین 
دلیل درحال حاضر کشورهای زیادی در 
سراسر جهان درگیر این ویروس هستند. 
درمورد کشور ما شرایط به گونه ای دیگر 
بود؛ هواپیمایی ماهان مدت ها و پس از 
شیوع بیماری در چین به این کشور آمد 
و شد داشت و پس از انتشار خبر ابتالی 
2 نفر در قم به کرونا و تبدیل این شهر به 
کانون بیماری نیز هیچ اقدامی در راستای 
قرنطینه آن صورت نگرفت و در نهایت 
این بیماری در سطح کشور همه گیر شد. 
به همین دلیل و با توجه به اینکه به نوروز 
و تعطیالت نزدیک می شویم و یکسان 
نبودن شــیوع ویروس در استان های 

مختلف، مسئولین استانی و شهرستانی 
در مناطق مختلف ایران برای کمک به 
قطع چرخه گسترش کرونا و جلوگیری 
از مسافرت به عنوان یکی از راه های اصلی 
انتقال، محدودیت هایی را وضع کرده اند. 
در جدول پیش رو کــه به صورت مداوم 
به روزرسانی می شــود، آخرین اخبار 
مربوط به اعمال محدودیت های سفر ها 

اطالع رسانی شده است.
نوروز ۹۹ در خانه بمانید

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی در نامه ای از مردم دعوت 
کرد به منظور مقابله بــا کرونا، در خانه 
بمانند و از سفرهای نوروزی پرهیز کنند.

علی اصغر مونسان در این نامه گفته 
است: »بی تردید مهم ترین انگیزه سفر 
و گردشگری کمک به ارتقای سالمت 
جسمی و روحی انسان ها است و در جایی 
که احســاس خطر و نا امنی وجود دارد 
خودبه خود موضوع سفر تحت الشعاع قرار 
می گیرد. بر همین سیاق شیوع ویروس 
کرونا موجب کاهش و حتی حذف سفر 
به صورت مقطعی شده تا سالمت جوامع 

حفظ شود.
یــر  ز و ن  ا به عنــو نــب  ینجا ا
میراث فرهنگــی، گردشــگری و 
صنایع دستی ضمن قدردانی از همراهی 
روز افزون مردم فهیم کشورمان، از عموم 

مردم می خواهم با خودداری از ســفر، 
نوروز ۹۹ را در کنــار اعضای خانواده در 
منزل با صحت و سالمتی سپری کنند.«

 لغو مراسم نوروزگاه و 
تعطیلی تمام موزه ها 

وزیر میراث فرهنگی، گردشــگری 
و صنایع دســتی همچنین در دو نامه 
جداگانه بــه معاون توســعه مدیریت 
ایــن وزارتخانــه و نیز مدیــران کل 
میراث فرهنگــی، گردشــگری و 
صنایع دستی 31 استان کشور، مراتب 
لغو مراسم نوروزگاه ها و تعطیلی موزه ها 

در نوروز ۹۹ را ابالغ کرد.
در نامه مونسان به محمد خیاطیان 
معاون توســعه مدیریت این وزارتخانه 

آمده است:
»موزه هــا، کاخ موزه هــا و اماکن 
فرهنگی - تاریخــی در ایام تعطیالت 

رســمی نــوروزی تعطیــل اعالم 
می گردند.«

وزیــر میراث فرهنگــی، 
گردشــگری و صنایع دستی 
هم چنین در نامــه دیگری به 
مدیران کل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی 
31 استان کشور با ابالغ لغو 
مراسم نوروزگاه آورده است:

»پیــرو بخشــنامه ها 

و دســتورالعمل های  ابالغــی بــرای 
پیشــگیری و کنترل بیماری کرونا، با 
توجه به لزوم انجــام اقدامات تمهیدی 
و احتیاطــی به منظور کاهش شــیوع 
این ویــروس خطرناک، مراســم ویژه 
نوروزگاهی امســال در ایام تعطیالت 

نوروز برگزار نخواهد شد.
مقتضی اســت ضمن لغــو تمامی 
برنامه هــای پیش بینی شــده در این 
خصوص از هر گونــه اقدامی که منجر 
به تجمع افراد در مراکز گردشــگری، 
تفریحی و فرهنگی می شــود، اجتناب 

شود.«
به گردشگران نوروزی خدمات 
سفرهای دریایی ارائه نمی شود

اما تمهیدات وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی برای برحذر 
داشتن مردم از اقدام به سفرهای نوروزی،  
تنها به شخص وزیر محدود نمی شود؛ 
دیگر مدیران و مسئوالن این وزارتخانه 
نیز برای این منظور دست به اقداماتی 
زده و دستورالعمل هایی صادر کرده اند؛ 
به طوری کــه مدیــرکل اداره بنادر و 
دریانوردی هرمزگان در راستای مقابله 
با شیوع ویروس کرونا محدودیت هایی 
برای سفرهای دریایی در ایام نوروز در 

نظر گرفته است.
اله مراد عفیفی پور در گفت وگو با ایلنا 
درباره ایــن محدودیت ها، گفت: طبق 
تصمیمات ستاد مقابله با کرونا، امسال به 
هیچ مسافر عادی خدمات سفر دریایی 

ارائه نخواهد شد.
وی با بیان اینکه ســفرهای دریایی 
فقط برای مسافران دارای شرایط اضطرار 
انجام می شود، افزود: به مسافران عادی و 
توریست ها هیچ خدماتی ارائه نمی شود 
و برای پاالیش واجدان شــرایط برای 
انجام ســفرهای دریایی تهمیداتی در 

نظر گرفته ایم و با شــیوه های مختلفی 
افرادی که نیاز ضروری به انجام ســفر 
دریایــی دارند،  شناســایی می کنیم.   
مدیــر کل اداره بنــادر و دریانــوردی 
هرمزگان گفت: تردد دریایی مسافری 
به جزایر فقط از ســاعت 6 صبح تا 18 
در سه تا چهار ســرویس برای واجدان 
شرایط انجام می شــود. عفیفی پور از 
ممنوعیــت انتقال خــودرو از بنادر به 
جزایر از طریــق لندیگراف ها خبر داد 
و گفت: به هیچ عنــوان خدمات حمل 
خودرو بین بنادر نداریم.     وی با اشاره به 
دستورالعمل هایی در حال اجرا در بنادر 
و شــناورها جهت مقابله با کرونا گفت: 
طبق این دستورالعمل، تمام کشتی های 
خارجی در لنگرگاه متوقف می شوند و 
خدمه آنها توسط نمایندگان بهداشت 
مورد چک پزشــکی و غربالگری قرار 
می گیرند. اگر اجازه ورود صادر شــود، 
می توانند وارد بندر شــوند. مدیر کل 
اداره بنادر و دریانوردی هرمزگان تاکید 
کرد: خدمه کشتی های خارجی در بنادر 
اجازه تردد ندارند و تمام نیازمندی های 

آن توسط شرکت ها تامین می شود.
عفیفی پور ادامه داد: تمام شناورها 
قبل از مســافرگیری باید ضدعفونی 
شوند و مسافران قبل از ورود به شناور و 
در مقصد قبل از ورود به بندر غربالگری 
می شوند. کارکنان همه شرکت ها قبل 
از ورود به بندر مــورد غربالگری و چک 
پزشــکی قرار می گیرند و ساختمان ها 
روزانــه چندیــن نوبــت ضدعفونی 

می شوند.
وی درباره اعزام و پذیرش مسافران 
در خطوط خارجی گفت: اعزام مسافر 
به مقاصد خارجی از بنادر ایران انجام 
نمی شود و تمام ســفرهای دریایی 
در خطوط خارجی لغو شــده است. 
اما تعدادی از هموطنان در امارات به 
ایران جابه جا شــدند و تا کنون هم 
تقاضایی برای جابه جایی ایرانی ها 

از بنادر امارات مطرح نشده است.  
وی تاکید کــرد: تمام این  

تصمیمات در ســتاد مقابله با کرونا که 
در استانداری شکل گرفته اتخاذ شده و 
اداره بنادر وظیفه دارد این تصمیمات را 

به اجرا برساند.
 محدودیت های پرواز 
به استان های شمالی 

در همیــن راســتا، ســخنگوی 
سازمان هواپیمایی نیز جزئیات اعمال 
محدودیت های پروازی در مسیرهای 

گیالن، مازندران و کیش را اعالم کرد.
رضــا جعفــرزاده در گفت وگــو با 
خبرنگار اقتصادی ایلنــا درباره اعمال 
محدودیت های پروازی در استان های 
شمالی و جزیره کیش گفت: تمام پروازها 
در دو فرودگاه رامسر و نوشهر لغو و کنسل 

شده است.
وی ادامه داد: پروازها از/به  فرودگاه 

ساری به ندرت انجام خواهد شد.
سخنگوی سازمان هواپیمایی با اشاره 
به کنســلی پروازهای فرودگاه رشت، 
گفت: تمام پروازهای فرودگاه رشــت 
کنسل شده اســت و فقط در هفته دو 
پرواز به/از مقصد و مبدا اهواز و عسلویه 
انجام می شود. جعفرزاده با بیان اینکه 
پروازهای مسیر اســتان های شمالی 
کشــور به حداقل ممکن رسیده است، 
ادامه داد: می توان گفت حدود ۹0 درصد 
پروازهای اســتان های شمالی کنسل 
و لغو شــده اند. وی با اشــاره به کاهش 
میزان سفرهای هوایی داخلی یادآور شد: 
هر چند هنوز محاسبات دقیقی انجام 
نشده است اما گزارش ها نشان می دهد 
پروازهــای داخلی حــدود 70 درصد 

کاهش یافته است.
جعفرزاده زاده همچنین با اشاره به 
اعمال محدودیت در پروازهای جزیره 
کیش گفت: پرواز از/ به کیش فقط توسط 
کیش ایر برای جابه جایی شــاغالن و 
کیشوندان انجام می شود و هیچ شرکتی 

اجازه فروش بلیت کیش را ندارد.
وی تاکید کرد: به دلیل قطع خدمات 
دهی در این جزیره هیچ پرواز توریستی  

به کیش انجام نخواهد شد.  

سفرهای نوروزی باعث چرخش بیشتر ویروس و گسترش بیماری می شود
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 من امسال سفر نمی روم؛ 
شما چطور؟

آرزو احمدزاده ، راهنمای طبیعت گردی 

به خاطــر دارید که هفته گذشــته برایتان از 
خاطرات ســفرهای قدیم نوشــتم؟ بدون شک 
برای کســی چون من که هر هفته در سفر بودم 
این خودقرنطینگی بسیار سخت تر و عذاب آورتر 
از بقیه است. اما با اوضاع پیش آمده و شیوع کرونا، 
این تنها کاری اســت که برای خودم، خانواده ام 
و دیگر هم وطنانم می توانم انجــام دهم. امروز از 
صبح به این فکر می کنم که برایتان چه بنویسم؟ 
کدام خاطره را تعریف کنم؟ نکند خاطره ای بگویم 
و به یکباره به قصد دیدن آن مکان از خانه و شهر 
خارج شــوید.  یا چگونه ترغیب تــان کنم که در 
خانه بمانید و مســافرت نروید؟ با خواندن اخبار 
گیالن و مازندران تنها صــدای مرحوم پور رضا 
در گوشــم می پیچد که می گفت:» چقد جنگال 
خوسی؛ ملت واسی ... خســتا نبوسی؟ ... گیالن، 
ویرانا-  ترا گوما؛ میــرزا کوچیک خانا«. به یکباره 
تمام زیبایی های گیالن مانند فیلمی چند ثانیه ای 
از جلوی چشــمم رد می شــود: موزه خانه های 
روستایی، دریاچه سقالسکار، ماسوله زیبا، قلعه 
رودخان شگفت انگیز، سوسن چلچراغ داماش، 
رشته خوشــکار و کلوچه فومن، زیتون رودبار و 
باقالقاتق، بازار ماهی فروش ها و میدان شهرداری 
رشت. همه را قبال تجربه کرده ام و می دانم که اگر 
در خانه بمانم بدون شک در آینده نیز دوباره تجربه 
خواهم کرد. همیشــه از خوشی ها و لحظات شاد 
سفر برایتان نوشــتم اما مرا ببخشید این بار زبانم 
کمی تلخ شده است زیرا که هیچ گاه فکر نمی کردم 
روزی سفر اینقدر مهلک و زیان آور باشد: هم برای 
جامعه میزبان و هم بــرای میهمان. خب ... قطعا 
خواهید پرسید» سفر نرویم و در خانه بمانیم، چه 
کار کنیم و چگونه وقت بگذرانیم؟« پس بیایید این 
هفته از سرگرمی هایی که می تواند خانه ماندن را 

برایمان آسان تر کند حرف بزنیم. 

از خودم شروع می کنم: یکی از سرگرمی های 
این روزهای من گشــت زنی در اینترنت و به روز 
کردن اطالعاتم در حوزه سفر و گردشگری است. 
سایت های مختلف را به دنبال کشف مکان های 
جدید زیر رو می کنم تا هنگامی که از کرونا خالص 
شدیم به مکان هایی سر بزنم که قبال نرفته ام. یک 
لیست از جاذبه هایی که قرار است در آینده ببینم 
تهیه کرده ام و هر روز چند مــکان جدید به این 
لیست اضافه می کنم.  این کار این روزها که حجم 
وسیعی از اخبار مرگ اطراف مان را پر کرده است 
و نا امید از آینده و زندگی و شاید زیستن شده ایم 
من را امیدوار می کند و سرپا نگه می دارد. از دیگر 
کارهایی که به شــکرانه فضای مجازی می شود 
انجام داد برقراری تماس تصویری با دوســتان و 
همسفران قدیمی است که چند مزیت دارد: اول 
اینکه از سالمت شــان با خبر می شوم، دوم آنکه 
می فهمم فقط من نیستم که در قرنطینه خانگی 
به ســر می برم و این رنج یک جا نشــینی را با هم 
قسمت می کنیم و از همه مهمتر آنکه زمان زیادی 
را به خاطره گویی از سفرهای پیشین می گذرانیم 
و با صدای بلند می خندیم و غرق در گذشته های 
شیرین مان می شویم. این خودقرنطینگی اجباری 
باعث شده با خانواده و فامیل آشتی کنیم و بیشتر 
از احواالت هم باخبر شویم، البته باز هم به شکرانه 
حضور اینترنت و نرم افزارهــای برقراری ارتباط. 
یکی دیگر از دل خوشــی های ایــن روزهای من 
برنامه ریزی سفرهای آتی است. تقویم سال ۹۹ را 
در دست چپ، لیست تهیه شده از مکان های بازید 
نشده را دست راست و نقشه را رو به رویم گذاشته ام 
و برای ســال آینده برنامه ریزی می کنم و  باز هم 
سعی دارم بذر امید در دلم بکارم. خالصه که هزار 
راه هســت برای در خانه ماندن و سفر نرفتن. من 

به امید روزهای سبز سفر نمی روم. شما چطور؟

مصیبت نامه سفر

مرتضی بلوکی

ورود کرونا این مهمان نامیمون و منحوس به 
ایران  از زمان حضــورش تاکنون همچنان با یکه 
تازی و به قربانی گرفتن مشغول است. کوید 1۹ 
دیگر بر همه جهانیان شناخته شده و در بیش از 
11۵ کشور جهان قربانی می گیرد و باعث ترس 
و استرس و مشکالت بزرگی در اقتصاد دنیا شده 

است.
این بیماری در ایــران  نیز متاســفانه تعداد 
زیــادی از هموطنانمان را درگیر خــود کرده تا 
این لحظه تعــداد 80۴2 نفر مبتــالی قطعی، 
تعداد 2۹1 نفر فوتی و خوشبختانه تعداد 2731 
نفر بهبود یافته انــد. در جزیره کیــش نیز این 
مهمان منحوس متاســفانه منجــر به فوت یک 

 کیشوند و مبتال شدن 12 نفر به کرونا شده است.
با توجه به هشدارهای مکرر وزیر بهداشت مبنی 
بر عدم سفر هموطنان و نیز تاکید بر خانه نشین 
شدن هموطنان جهت جلوگیری از شیوع کرونا، اما 
متاسفانه باز هم شاهد ترافیک سنگین در جاده های 
کشور علی الخصوص در جادهای گیالن و مازندران 
هستیم. در نتیجه مازندرانی که حتی یک آلوده به 
ویروس کرونا نداشت، به همت فقر فرهنگی برخی 
از هموطنان، 886 مورد از هموطنان در این استان، 

متاسفانه آلوده به کرونا شدند.
با توجه به عــدم همکاری بســیاری از مردم 
به دستورات و گوشــزدهای وزیر بهداشت و نیز 
سخنگوی ستاد کرونا مبنی بر عدم سفر، اما این 
هجمه از نافرمانی بســیار ناخوشــایند و نگران 

کننده است.
  حاال این گروه از مسافران، کیش را هدف قرار 
داده اند. گرمای منطقه و البته  جذابیت کیش سبب 

شده کیش بیش از همیشه امروز هدف مسافران 
باشد. این امر نه تنها هیچ کمکی به رونق گردشگری 
در این شــرایط موجود نخواهد کرد؛ بلکه باعث 
تبعات جبران ناپذیری خواهد شــد. بسته شدن 
راه های دریای و ورود خودروها از سرزمین اصلی، 
 کنترل ورود مسافر در فرودگاه کیش و  محدودیت 
سفر به جزیره هم بسیار خوب، اما نتوانست کیش 

را از گزند کرونا مصون بدارد.

طبق تحقیقات به عمل امده، مشــکل اصلی 
نمی تواند تنها عدم مسافر به منطقه باشد، چرا که 
بسیاری از کیشــوندان در خارج از کیش مدام در 
حال رفت و آمد هستند  و از اقصی نقاط کشور به 
کیش تردد می کنند. با توجه به ورود کیشوندان و 
مسافران مجاز، ذکر این نکته که بسیاری از همین 
افراد خدای ناخواسته می توانند مشکل ساز باشند 

بسیار محتمل به نظر می رسد.

 گرمای کیش به منظور عدم شــیوع کرونا با 
وجود بیماران آلوده به ویروس کوید 1۹ در کیش 
موضوعی است بیهوده. این جزیره به دلیل کوچک 
بودن محیط و نیز رطوبت و تردد مسافر بایستی با 
جدیت بیشتر بر عدم سفر به منطقه و نیز کنترل و 
محدویت حتی برای کیشوندانی که خارج از کیش 

بوده اند باشد.
سالمت دیگر کیشــوندان و ساکنین کیش 
باید در اولویت قرار بگیرد . کیش و هر نقطه از این 
کشور پهناور بایستی در های ورودی خود را برای 

میهمانان با ضمن ادب و احترام بسته نگه دارد.
مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش و دیگر 
مســولین با توجه به عدم همکاری تعداد زیاد از 
هموطنان و نیز نزدیکی نوروز بیش از همیشه بر 
عدم سفر به کیش و محدویت های سفر حتی برای 
کیشوندانی که مدت ها در کیش نبوده اند تصمیم 

جدی تری داشته باشند.
محدویت و جلوگیری از ســفر به شــهرها از 
جمله کیش فقط و فقط برای سالمتی هموطنان 
عزیزمان در سراسر کشور است. به امید نابودی هر 
چه سریعتر کوید 1۹ .کرونارا شکست خواهیم داد.

تشدید محدویت سفر به کیش
یادداشت
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