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یک توئيت

بهشتهرمزچشمانتظارتحول

پسازتاکیدرئیسجمهوربرفعالشدنظرفیتگردشگریدرجزیرههرمز،برنامههایاینحوزهرا ازمعاونوزیرمیراث
فرهنگیپیگیریکردیم و اودرگفتوگوباخراسان،ازتدوینطرحیویژهبرایشکوفاییاقتصادیاینجزیرهخبرداد
دیلی میل عصر دیروز در توئیتی نوشت:
مــوارد ابتال به کووید اکنون در مناطق
مختلف انگلیس در حــال کاهش است
که این نشان می دهد ،موج وحشتناک
امیکرونروبهپایاناست.

رسانه های جهان
آنــــســــا :بـــــر اســـــاس
دادههــــــــــای وزارت
بهداشت،در ۲۴ساعت
پنجشنبه تــا جمعه در
ایتالیا ۱۹۶هــزار و  224مــورد جدید
ابتال به کووید به ثبت رسیده است که
 313نفر نیز جان باختند .در این هفته
آمــار بستریشدن به دلیل کووید در
بیمارستان  32درصــد (در مقایسه با
هفته گذشته که افزایش  26درصدی
داشــت) افزایش یافت 67 .درصد کل
افرادبستریشدهدربخشمراقبتهای
ویژه ،واکسینهنشدههستند.
فــوربــس:بــســیــاری از
کشورهای اتحادیه اروپا
برای مقابله با آمارهای
بــــاالی ابــتــا ،در فکر
اجباریکردن واکسیناسیون هستند.
فرانسه قانونی را تصویب کرد (که هنوز
باید از سنا عبور کند) تا مجوز سالمت
فعلی خود را به مجوز واکسن تبدیل کند
این موضوع مستلزم آن است که همه
واکسینه شوند تا بتوانند در محیطهای
عمومیحضوریابند .بااینقانون،نتیجه
آزمایشمنفیدیگرکافینخواهدبود.

اینجزیرهگفت«:معناندارد درجزیرههرمزبا این
همهظرفیت،مردممشکلبیکاریداشتهباشند،
مسئلهاشتغالازمحوریترینموضوعاتیاستکه
بایددراینجزیرهحلشودو معتقدمبافعالشدن
ظرفیتگردشگریاشتغالنیزایجادمیشود».

مصطفی عبدالهی -با سفر رئیسجمهور به
جزیره هرمز ،پــازل برنامههای توسعه صنعت
گردشگری در این جزیره کامل شد و حاال باید
منتظر اجراییشدن طرحهایی بود که نه فقط
زندگیمردمهرمز،کهاقتصاداستانهرمزگانرا
هممتحولخواهدکرد.

▪وزارت میراث فرهنگی در تکاپوی توسعه
گردشگریدریایی

▪نامهجمعیازنخبگانبهرئیسجمهور

مقصد چهاردهمین سفر استانی هیئت دولت،
استان هرمزگان بــود و حضور رئیسجمهور
در این خطه جنوب ،فرصتی را فراهم کرد تا
جمعیازنخبگاناینمنطقه،یکیازدغدغههای
جدی خود را با عالیترین مقام اجرایی کشور در
میان بگذارند و بگویند« :بهشت زمینشناسی
جهان یعنی جزیره هرمز را ،که طعمهای در
چشم عــدهای نامحرم اســت ،نجات دهید».
دغدغهمندان استان هرمزگان این نکته را هم
متذکرشدندکه«:شایدهیچکدامازظرفیتهای
تاریخی و گردشگری استان هرمزگان به اندازه
جزیره بینظیر هرمز در معرض خطر و نیازمند
توجه جــدی دولــت نیست ،تــا هــم از تخریب
غیرقابل جبران جلوگیری شود و هم بار دیگر در
چشم جهانیان شناسانده شود».
▪هرمز،یکاکوموزهباشکوه

شاید دشــواری سفر به هرمز ،مانع از آن شده
باشد که حتی برخی از مــردم کشور خودمان
آن را بشناسند؛ امــا کافی اســت نــام آن را در
گوگل جستوجو کنید تا بدانید از چه گنجینه
طبیعی و بینظیری سخن میگوییم .هرمز
با  42کیلومتر مربع مساحت و حــدود 7هزار
نفر جمعیت ،یکی از جزایر استان هرمزگان
استکهسرمایههایطبیعیوتاریخیبسیاری
دارد:درهمجسمهها،قلعهپرتغالیها،کوههای
رنگی و ساحل سرخ ،غار الهه نمک فیروز های،
دره رنگین کمان ،فرش خاکی ،معدن خاک
ســرخ ،غــارهــای دریــایــی ،پرتگاه غــروب و . ...
بــه همین دلــیــل اس ــت کــه طبق یافتههای

پژوهشهایعلمی،صنعتگردشگریبهترین
گزینهتوسعهاقتصادیواشتغالزاییبرایمردم
بومی جزیره اســت و میتوان ایــن جزیره را به
اکوموزهشاخصکشورتبدیلکرد.

▪رئیسجمهور:اقتصادگردشگریهرمز
بایدفعالشود

آیتا...رئیسیهمکهدیروزبازدیدازجزیرههرمز
رادربرنامهسفراستانیخودداشت،درجمعمردم

پیشازاین،عزتا...ضرغامیوزیرمیراثفرهنگی
هم ایــده توسعه گردشگری دریایی در سواحل
جنوبیراارائهکردهوگفتهبود«:گردشگریدریایی
یکی از لذتبخشترین بخشهای گردشگری
استکهاستانهرمزگانباداشتنبیشاز2400
کیلومترنوارساحلی،ظرفیتباالییدراینبخش
دارد».ضرغامیدرسفردوماهقبلخودبههرمزنیز
تاکید کرده بود که« :جزیره هرمز یکی از زیباترین
نقاطگردشگریایراناستکهبایدبرایاستفاده
بهترازاینظرفیت،برنامهریزیشود».حاالبایدبه
دولتفرصتدادودیدکهآیاطرحهاوبرنامههایش
برایشکوفاییگردشگریهرمزاجراییمیشودیا
مردماینجزیرهودغدغهمندانصنعتگردشگری
بایدهمچنانمنتظروامیدواربهآیندهباشند.

ث فرهنگی در گفت و گو با خراسان خبر داد:
معاون گردشگری وزارت میرا 

تدوین طرح ویژه توسعه گردشگری در جزیره هرمز

آنطور که معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی به خراسان میگوید،
ایدههای مطرحشده برای توسعه صنعت گردشگری در هرمز ،تنها در حد
حرفنبودهوطرحاولیهآنآمادهشدهاست.دکتر«علیاصغرشالبافیان»اظهار
میکند«:هرمزیکجاذبهگردشگریاستثناییاستکهطیسالهایاخیر
بیشترموردتوجهگردشگرانقرارگرفتهامازیرساختهایاینجزیرهکفایت
نمیکند و باید متحول شود» .معاون وزیر تصریح میکند« :برای استفاده
بهینهازظرفیتهایگردشگریجزیرههرمز،طرحیباهمکاریوزارتخانهو
استانداریهرمزگاندرحالتدویناستکهالبتهباتوجهبهتجربیاتوامکانات
موجود،بخشیازآننیزآغازشدهاست».اوتصریحمیکند«:دراینطرحتالش
خواهیمکردباحمایتدولتوتقویتنهادهایعمومیغیردولتیازجمله
شهرداریهاونهادهایمردمی،شرایطسرمایهگذاریدربخشگردشگریو

ترددگردشگرانراتسهیلونظاممندکنیم،ضمن
آنکهتقویتحوزههایزیرساختیجزیرهنیزیکی
ازبرنامههایمهماینطرحاست».
▪توجهویژهبهحفظاصالتوفرهنگبومیمنطقهدرسرمایهگذاریها

البته دکتر شالبافیان توجه به دغدغه مهم حفظ اصالتهای فرهنگی و
تاریخی این جزیره را نیز ضروری میداند و میافزاید :در طرح مشترکی
که مدنظر است در کنار صیانت از فرهنگ بومی این منطقه ،منتفعشدن
جامعه محلی از اقتصاد گردشگری نیز مورد توجه است و تالش خواهد شد
سرمایهگذاریها نیز ترجیحا توسط افراد بومی و کسانی که دغدغه حفظ
جزیرههرمزرادارند،انجامشود.

۹
گزیده

تدریس زبان چینی
در  143مدرسه امارات
شبکه خبری االمــارات ،در گزارشی از تدریس
زبان چینی در مــدارس امــارات خبر داد .طبق
این خبر ،با پایان سال  ۲۰۲۱میالدی ،دولت
امارات از ثبت رقم تدریس زبان چینی در ۱۴۳
مدرسه این کشورخبر داده اســت .در انتهای
سال گذشته میالدی بیش از  ۴۵هزار دانشآموز
اماراتی در مقاطع مختلف تحصیلی ،فراگیری
زبان چینی را آغاز کردهاند .این رقم دربرگیرنده
 ۱۵درصد جمعیت دانشآموزی امارات متحده
عربی اســت .همزمان خبرها از دستور محمد
بن سلمان ،ولیعهد عربستان ،به منظور تسریع
و گسترش روند فراگیری زبان چینی در مدارس
این کشور ،براساس سند «چشم انداز »۲۰۳۰
حکایت دارد تا مشخص شود شیخنشینهای
خــلــیـجفــارس بــا سرعتی شــتــابــان و همسو با
تغییرات بینالمللی ،سعی در همگرایی سیاسی
واجتماعیباقدرتهاینوظهورنظامبینالمللی
یعنی جمهوری خلق چین دارند.

احتمالافزایشایستگاههایپروازی
برایعزیمتزائرانبهسوریه
رئیس سازمان حج و زیارت ،از احتمال افزایش
ایستگا ههای پـــروازی بــرای متقاضیان سفر
زیارتی به سوریه خبر داد و گفت :در این زمینه
در سفر وزیــر راه و شهرسازی به این کشور ،با
مقا مهای سوری گفتوگو و تباد لنظر شد .به
گزارش این سازمان« ،علی رضا رشیدیان» که
در قالب عضوی از هیئت بلندپایه اقتصادی و
سیاسی به ریاست وزیر راه و شهرسازی عازم
سوریه شده است ،اظهارکرد :در این مالقاتها
که همراه وزیر راه و شهرسازی و رئیس کمیسیون
مشترک ایران و سوریه با مقامات سوری داشتیم،
موضوع اعزام زائران و مسئله سفرهای زیارتی
نیز پیگیری شــد .رشیدیان با اشــاره به دیــدار
با وزیــر حمل ونقل سوریه نیز اف ــزود :در این
نشست ،موضوع افزایش اعــزام از پنج تا شش
استان کشورمان مطرح شد ،ضمن آ نکه پنج
شرکت دیگر عالوه بر ماهان هم متقاضی انجام
پروازها به سوریه هستند که در این زمینه نیز قول
همکاریهای الزم داده شد.

