ﺗﻌﻠﯿﻖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺮوز در ﺟﻬﺎن
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺸﺘﯽﻫﺎی ﮐﺮوز ﮐﻪ ﺳﺮاﯾﺖ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮان آنﻫﺎ ﺳﺮ و ﺻﺪای زﯾﺎدی ﺑﻪ راه
اﻧﺪاﺧﺖ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در اﮐﺜﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﻠﯿﻖ درآﻣﺪه اﺳﺖ و از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ دارﻧﺪﮔﺎن
ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺸﺘﯽﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ زﯾﺎن ﻫﻨﮕﻔﺘﯽ ﻣﻮاﺟﻪاﻧﺪ.
ﮐﺪ ﺧﺒﺮ۸۶۲۶۹ :
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ﺑﻪ ﮔﺰارش ﮔﺮوه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻣﺎﻧﺎ "ALLAN E. JORDAN" ،ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ ارﺷﺪ درﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺲ از وارد
ﺷﺪن ﺷﻮک اوﻟﯿﻪ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺮوز ﮐﻪ ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در آنﻫﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ زﺑﺎنﻫﺎ اﻓﺘﺎد ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻟﻐﻮ ﺗﻮرﻫﺎی
درﯾﺎﯾﯽ ،اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﭼﺎرهای ﺟﺰ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﻧﺪارد ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮان درﯾﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ در ﭘﯽ
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﻄﯿﻼت روﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﺸﺘﯽﻫﺎی ﮐﺮوز ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
وی اﻓﺰود :اﮔﺮﭼﻪ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﯿﻤﺎری ﺧﺎص ﮐﺸﺘﯽﻫﺎی ﮐﺮوز ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﮐﺸﺘﯽﻫﺎی ﮐﺮوز Diamond
 Princess Westerdam، Braemarﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﮐﺸﺘﯽﻫﺎ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ آراﻣﺶ
ﻧﺴﺒﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪه از ﺳﻮار ﺷﺪن ﺑﻪ آنﻫﺎ اﻣﺘﻨﺎع ﺧﻮاﻫﻨﺪ ورزﯾﺪ.
ً
اﮐﺜﺮا از ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ
وی ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﭼﺎﻟﺶ ﺑﻌﺪی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﮐﺸﺘﯽﻫﺎی ﮐﺮوز و ﻣﺴﺎﻓﺮان آنﻫﺎ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در آنﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﺣﺮﮐﺖ آنﻫﺎ در آبﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺜﻤﺮﺛﻤﺮ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
"ﺗﺎﻧﺮ ﮐﺎﻟﯿﺰ" ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ دﯾﮕﺮ درﯾﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﯿﮑﺎری ﺣﺪاﻗﻞ  ۱۰۰ﮐﺸﺘﯽ ﮐﺮوز در ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎﺿﺮ ﯾﺎد آور ﺷﺪ:
ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﻨﺎدر در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻋﻼم ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﮐﺸﺘﯽﻫﺎی ﮐﺮوز ﻣﻌﺬورﯾﺖ دارﻧﺪ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﺎﻓﺮان اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺳﻮار ﺷﺪن ﺑﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ دوره ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ را در ﯾﮏ
ﻓﻀﺎی ﻣﺤﺪود ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ ﮐﺮوز ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﻫﻢ دارﻧﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ
ﮐﺸﺘﯽﻫﺎﺳﺖ .در واﻗﻊ ﺻﺎﺣﺒﺎن آنﻫﺎ ﭼﺎرهای ﺟﺰ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﺗﻠﺦ ﻧﺪارﻧﺪ.
وی درﭘﺎﯾﺎن ﮔﻔﺖ :ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ ﮐﺮوز در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ و ﭼﮕﻮﻧﻪ

ً
ﻣﺴﻠﻤﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن از ﭘﺲ ﭘﺎﺳﺦ آن ﺑﺮ ﻧﻤﯽآﯾﻨﺪ
ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﻣﺴﺎﻓﺮتﻫﺎی درﯾﺎﯾﯽ را دوﺑﺎره از ﺳﺮ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺆال ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮاﻫﺪ داد.

