
رییس جامعه هتلداران هرمزگان:

هتل های هرمزگان 
با ۵۰ درصد ظرفیت مهمان 

پذیرش می کنند

گروه گردشگری - ناصر احمدی اظهار داشت: البته برخی هتل ها به 
 واســطه نبود مهمان و با توجه به شــرایط کرونایی توسط هتلداران تعطیل 

شده اند.
وی با اشــاره به تاکید اســتاندار هرمزگان بر سفر نکردن مردم به این 
استان، ادامه داد: احتمال پذیرش مهمانان در نوروز برای هتل ها درصورت 
بهبود شرایط کرونایی مبدا و مقصد و تداوم رعایت پروتکل های بهداشتی 

وجود دارد.
وی اضافه کرد: این پذیرش نیز صرفا شــامل کســانی اســت که از 
قبــل هتــل رزرو کرده انــد و مهمانان در هنگام حضــور در هتل نیز ملزم 
 به رعایت دســتورکارهای بهداشتی پیشــگیری از ابتال به بیمارری کرونا 

هستند.
رییس جامعه هتل داران هرمزگان با بیان اینکه وزیر میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری بر حمایت از فعاالن صنعت سفر و گردشگری 
و همچنین حفظ ســالمت مردم در زمان شــیوع بیماری کرونا تاکید دارد، 

بیان داشت: اولویت اول حفظ سالمت افراد است.
احمــدی گفت: یــک هتل نیز بــرای مراقبت از افراد مشــکوک به 
 بیمــاری کرونا در اختیار دانشــگاه علوم پزشــکی هرمــزگان قرار داده 

می شود.
وی با اشاره به نشست سوم اسفند با معاون گردشگری اداره کل میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هرمزگان پیرامون ساماندهی خانه های 
مسافر، ابراز داشت: جامعه هتل داران این استان با توجه به لزوم ساماندهی 
خانه های مســافر در راستای پیشگیری از ایجاد مشکل برای مسافران این 

کار را برعهده گرفت.
احمــدی ابراز داشــت: ثبت نــام از خانه هــای مســافر از ۹ تا ۱۵ 
اســفند در ســامانه اینترنتــی که برای ایــن منظور طراحی شــده انجام 
می شــود و پــس از بررســی واحــد اقامتی ثبــت شــده و در صورت 
 تایید شــدن آن توســط کارشناســان مجوز فعالیت خانه مســافر صادر

 می شود.

5 گردشگری

گروه گردشگری - وزیر میراث 
فرهنگی گردشگری و صنایع دستی با 
اشاره به آسیب های گسترده این صنعت 
ناشی از کرونا گفت: گردشگری کشور 
۲۲ هزار میلیاردتومان آسیب دیده است.

علی اصغر مونسان در آیین افتتاحیه 
نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع 
دســتی با اشــاره به آسیب گسترده این 
صنعت گفت: امیدواریم با تولید واکسن 
های داخلی، گردشگری در سال ۱۴۰۰ 

رونق بگیرد.
وی افــزود: امیدواریــم با رونق 
گردشگری تمامی مدل های گردشگری 
کشور همچون گردشگری کشاورزی، 
اکوتوریســم و طبیعت گردی نیز رونق 

بگیرد.
وزیر میراث فرهنگی با اشــاره به 
شرایط ســخت دولت دوازدهم گفت: 
تحریم های گســترده و ظالمانه  سبب 
شــرایط سخت و بودجه انقباضی برای 
دولت شــد و به طور طبیعــی بودجه 
معیشتی و بهداشــتی در اولویت قرار 
گرفت. مونســان با اشــاره به اتفاقات 
اخیر کشور گفت: سیل ابتدای سال ۹۸ 
و اتفاقات ناشی از افزایش نرخ بنزین و 
پس از آن شیوع کرونا از آسیب هایی بود 
که به گردشگری ضربه زد اما نتوانست 

گردشگری را زمین  گیر کند.
وی دلیل این اتفاق را اتخاذ سیاست 
های هوشمندانه در وزارتخانه دانست 
و گفت: بــا وجود ضربــات  مکرر به 
گردشــگری، ورود گردشگر خارجی 
رکورد زد و گردشگری داخلی نیز دچار 

تحول شد.
هــزار   ۲۳ اعتبــارات 
میلیاردتومانی دولت دوازدهم در 

حوزه گردشگری
مونســان با اشــاره اعتبارات ۲۳ 
هزار میلیــارد تومانی هزینه شــده در 
حوزه گردشــگری در دولت دوازدهم 
گفت: هم اکنون پــروژه های مختلف 
گردشگری با اعتبارات ۱۵۹ هزار میلیارد 

تومانی در دست افتتاح است.
وی از ساخت و ایجاد ۴۰۸ هتل و 
هتل آپارتمان با حدود ۴۱۷ هزار تخت 

در دولت دوازدهم خبر داد و گفت: این 
اقدامات در دوره ای بود که کشور تحت 

تاثیر تحریم های گسترده بود.
مونسان در ادامه با اشاره به ۳۴ هزار 
اثر ثبت ملــی در ایران گفت: اعتبارات 
دولتی در ایــن بخش تنها ۲۰۰ میلیارد 
تومان بود که قطعا با این میزان اعتبارات 
حفاظت از آثار باستانی ممکن نیست  از 

این رو از سرمایه مردمی بهره بردیم.
وی گفت: در این راستا از سرمایه 
های بخــش خصوصی برای حفاظت 
و مرمــت، ایجاد اقامتگاه و هتل بوتیک 
ها استفاده کردیم که خود سبب جذب 

گردشگر در مناطق تاریخی شد.
مونســان گفت: محمودیت های 
مالی و فشــارها سبب شــد از بودجه 
دولتی دست برداریم و به سمت اقتصاد 
مردمی پیــش برویم.وی ایجاد تنوع در 
محصوالت گردشگری کشور را یکی 
دیگر از سیاست های وزارت خانه اعالم 
کــرد و گفت: دیگر گردشــگری ایران 
محدود به گردشگری تاریخی نیست و 
گردشگری روستایی، کشاورزی، معدن 
و طبیعت گردی نیز افزوده شده است که 

سبب رونق گردشگری می شود.
مونسان همچنین از تاسیس ۲ هزار 
و ۲۰۰ واحد گردشگری در تمام روستاها 
و شهرهای کشور خبر داد و گفت: این 
امر به توزیع گردشــگری کشور کمک 
می کند.وی ایجاد طرح تجاری سازی 
برای صنایع دستی را از اقدامات وزارت 
اعالم کرد و گفت: صادرات یک میلیارد 
و نیم دالر صنایع دستی از طریق گمرک 

نتایج همین طرح تجاری سازی است، 
به همیــن میزان نیز محصوالت صنایع 
دســتی به صورت چمدانی صادر شده 
اما شــیوع کرونا و افزایش مواد اولیه نیز 

به این حوزه آسیب زده است.
خدمات گردشگری ایران در 

باالترین استانداردهاست
ولی تیموری معاون گردشــگری 
کشور نیز با بیان این که نمایشگاه امسال 
نمایشگاه بیم و امید است، گفت: شرایط 
کنونی بخاطر شــیوع کرونا در سراسر 
جهان جوی از نگران و بیمناکی اســت 
و امیــد داریم با تمام شــدن این دوران 

گردشگری دوباره رونق بگیرد.
وی با اشاره به سیاست توزیع سفر 
در همه شــهرهای کشور گفت: یکی از 
سیاســت های اصلی ما توزیع سفر در 
تمام شــهرها و روستاهای کشور برای 
گردشــگران داخلی و خارجی بود که 
خوشــبختانه این سیاست محقق شده 
اســت. تیموری گفــت: تعداد حضور 
گردشگر خارجی در ایران طی سال ها 
کمتر از ۵ میلیون نفر بود ولی سیاســت 
جدید ســبب شــد این رقم تنها در ۹ 
ماه اول ســال ۹۸ به ۹ میلیون گردشگر 
افزایش یابد. اما شــیوع ویروس کرونا 
سبب شد گردشگری آسیب جدی ببیند 

و زمین گیر شد.
معاون گردشــگری با بیان این که 
در این دوره بیکار ننشسته ایم و اقدام به 
تدوین اسناد در این حوزه کردیم، افزود: 
بسیاری از خدمات گردشگری بروز و 

استاندارد شد.

وی با اشــاره به دو بسته حمایتی 
دولت برای فعاالن حوزه گردشگری از 
ســوی دولت گفت: این حمایت ها در 

مقدورات دولت بوده است.
تیموری اضافه کــرد: امیدواریم 
برگــزاری نمایشــگاه بیــن المللــی 
گردشگری گشایشــی تدریجی برای 
شریان گردشــگری و رزمایشی برای 

گردشگری داخلی شود.
وی با بیان این که امســال با توجه 
به شــرایطی کرونایی بــرای برگزاری 
نمایشــگاه اعالم عمومی نشد، گفت: 
نگاه به نمایشــگاه حمایتی بود و حتی 
هزینه اجاره ســالن نمایشگاه از محل 

وجوه دولتی پرداخت شده است.
بودجه ۱۴۰۰ مــی تواند به 

رونق گردشگری کمک کند
علی دشتی نماینده مجلس و رییس 
فراکسیون میراث فرهنگی و گردشگری 
و صنایع دستی نیز اظهار امیدواری کرد 
که نوروز ۱۴۰۰ متفاوت با نوروز ســال 

۹۹ برای گردشگری کشور شود.
وی افزود: در ایــن مدت فعاالن 
خصوصی در حوزه گردشگری آسیب 
جدی دیدند و امیدواریم در نوروز پیش 
رو با رعایت پروتکل بخشــی از آسیب 
ها کاسته شود.به گفته وی بودجه ۱۴۰۰ 
وزارت میراث فرهنگی، گردشــگری 
و صنایع دســتی خبر خوبی برای این 
ســه حوزه می تواند باشد.چهاردهمین 
نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع 
دستی با حضور  علی اصغر مونسان وزیر 
میراث فرهنگی گردشــگری و صنایع 
دســتی و میهمانان ویژه این مراسم در 
محل دائمی نمایشگاه های بین المللی 
تهران افتتاح شد.این نمایشگاه که برای 
نخســتین بار به دلیل شرایط ویژه کرونا 
با شــرایط خاص برگزار می شــود در 
چهار ســالن آماده اطالع رســانی در 
خصوص موضوعات گردشــگری و 
صنایع دستی اســت. در این نمایشگاه 
که حدود ۱۶۰ شــرکت فعال در حوزه 
گردشــگری حضور دارند سه سالن به 
حوزه گردشگری و یک سالن به صنایع 
دستی و هنرهای سنتی اختصاص دارد.

وزیر میراث فرهنگی:

کرونا ۲۲ هزار میلیاردتومان به صنعت گردشگری کشور آسیب زده است

شنبه 9 اسفند1399، 15 رجب 1442 ،27 فوریه 2021، شماره 3686، صفحه

گروه گردشگری -شرایط سفر 
در ایــام کرونا هر لحظه در حال تغییر 
است. برخی اوقات رنگ شهرها تغییر 
می کند و امکان ســفر بــه آنها وجود 
ندارد. زمــان دیگر نیز این شــرایط 
پایدارتر می شود. کمتر از یک ماه دیگر 
نیز به پایان ســال ۹۹ و آغاز سفرهای 
نوروزی ۱۴۰۰ مانده اســت. خیلی از 
آژانسداران هنوز نمی دانند تکلیفشان 
با سفرهای نوروزی چیست. مردم هم 
تقریباً بالتکلیف هستند به خصوص 
آنها که عید نوروز ســال ۹۹ را به امید 
پایان شیوع ویروس گذراندند و قصد 
داشــتند تا نوروز ۱۴۰۰ آن را جبران 

کنند.
مســئوالن وزارت بهداشــت و 
میراث فرهنگی نیز هر کدام یک چیزی 
می گویند. وزارت گردشگری بر انجام 
سفرهای ایمن معتقد است و وزارت 
بهداشت نیز تلویحاً با این گونه سفرها 
موافق است اما در مصاحبه ها مردم را 

از انجام سفر، باز می دارد.
آنچه که تا ایــن لحظه درباره 
انجام ســفرهای نوروزی گفته شده 

بدین شرح است:
محمــود واعظی رئیــس دفتر 
رئیس جمهور ۲۹ بهمن در حاشــیه 
هیئت وزیران در جمــع خبرنگاران 
گفــت: بنای مــا بر این اســت که تا 
می توانیــم ســخت گیری ها را ادامه 
دهیم و اگر مردم و ســتادهای استانی 
و استانداری ها همراهی کردند، بتوانیم 
وضعیت مناسبی در پایان اسفند داشته 
باشــیم. واعظی گفت: ممکن اســت 
ســازوکار جدیدی بــرای تعطیالت 
نوروزی داشته باشیم. هم برای اینکه 
مردم از تعطیالت عید استفاده بهتری 
کنند و هم برخالف گذشته که ما هدف 
گردشگری مان چند شهر و استان بود، 
تغییر پیدا کند و آن را به اکثر استان های 
کشور توسعه دهیم و این طور نباشد که 
در شــمال و مشهد و اصفهان و شیراز 
خیلی تراکم باشد و در برخی استان ها 
خبری نباشد. آنطور که از صحبت های 
واعظی می توان نتیجه گرفت، گویا قرار 
است در ایام تعطیالت، سفر به برخی 
از شهرهای شمالی و جنوبی محدود 
شود، تا هم از تجمع افراد در شهرهای 
گردشگری جلوگیری شده و هم سفر 

در شهرهای دیگر توزیع شود.
ورود به این جزیره تنها با 

ثبت نام در سایت ممکن است
از اســتان هرمــزگان نیــز خبر 
رســیده که محدودیت هایــی برای 
پذیرش مســافران وجــود دارد. این 
محدودیت ها از آنجا شــکل گرفت 
که در ایام تعطیالت بهمن ماه، جزایر 

گردشــگری اســتان هرمزگان مملو 
از مســافر بود و این حجم از سفرها، 
مســئوالن وزارت بهداشت را نگران 
کرد. استاندار هرمزگان نیز اطالعیه ای 
صادر و اعالم کرد: اســتان هرمزگان با 
توجه به اینکه در نیمه دوم سال آب و 
هوای مناسب و مطبوعی دارد، هر سال 
شاهد حضور میلیون ها مسافر است. 
در شرایط فعلی با توجه به توصیه هایی 
که صورت گرفته از مردم تقاضا داریم 
از مسافرت به استان هرمزگان و مناطق 
آزاد این استان خودداری کنند؛ چراکه 
خدمات و سرویس دهی الزم به ویژه 
در سواحل و پارک ها به مسافران داده 
نمی شود یا بســیار کاهش پیدا کرده 

است.
محدودیت ورود مسافر به 

هرمزگان تا پایان اردیبهشت
همتی تصریح کرد: در بندر شهید 
حقانی که شــناورها از آنجا به سمت 
قشم حرکت می کنند، پیش بینی هایی 
صورت گرفته تا دانشگاه علوم پزشکی 
هرمزگان از افراد با هزینه شــخصی 
تســت کرونا بگیرد و اگر فردی کرونا 
مثبت باشد باید با هزینه خود در آنجا 
قرنطینه اجباری شود.استاندار هرمزگان 
با تأکید بر اینکه اعمال محدودیت های 
ورود مسافر به استان هرمزگان تا پایان 
اردیبهشت ســال آینده ادامه خواهد 
داشت، خاطرنشان کرد: با آن دسته از 
گردشگرانی که در اماکنی مانند هتل ها 
در قالب تورهای گردشــگری به این 
استان می آیند، همکاری هایی می شود 
اما ما به صورت گســترده امکانات و 
خدمات ارائه نمی دهیم؛ ضمن اینکه 
در پارک ها و ســواحل اســتان که در 
گذشته مسافران اسکان داده می شدند، 
خدماتی ارائــه نمی دهیم و خدمات 

بندری ما نیز محدود است.
تور گردشــگری به قشم تا 

۱۴۰۰ انجام نمی شود
از طرف دیگر، مرتضی شیخ زاده 
معاون فرهنگی و اجتماعی ســازمان 
منطقه آزاد قشــم نیــز گفت: ثبت نام 
در ســامانه قشــم زیبا در ایام بیماری 
کرونا برای مســافران اجباری است و 
از ورود مســافر به جزیره قشم بدون 
ثبت نام جلوگیری می شود. شیخ زاده 
افزود: اســتفاده از هتل، مهمانســرا، 
خانه های بومگردی و مســافر برای 
مســافران اجباری اســت و شرایط 
ســفر یک خانواده و حضور در منزل 
اقوام ســاکن قشــم نیز در این سامانه 
طراحی شــده اســت. با اســتفاده از 
سامانه سفر هوشمند، ورود مسافرانی 
که قصد اســتفاده از چادر مسافرتی و 
اقامتگاه های بدون مجوز دارند، ممنوع 

است. هتل ها و تأسیسات گردشگری 
امکان ثبت تعداد مســافران بر اساس 
ظرفیت مجــاز را دارنــد و پذیرش 
خارج از ظرفیت این اقامتگاه ها کنترل 

می شود.
پذیرش  بــرای  محدودیت 

مسافران کیش
وی همچنین گفته اســت: مقرر 
شــده تا آخــر فروردین مــاه ۱۴۰۰ 
هیــچ تور گردشــگری در هرمزگان 
فعالیت نداشته باشــد.غیر از جزیره 
قشم ســازمان منطقه آزاد کیش نیز به 
تازگی اعالم کرده که محدودیت هایی 
را برای ســفر به کیش گذاشته است 
این محدودیت ها البته شــامل ورود 
خودروهای غیربومی به کیش است. اما 
اگر مسافران رزرو هتل به همراه داشته 
باشند، مشکلی برای ورودشان وجود 
ندارد.ورود مسافران بدون خودرو از 
مسیر دریایی به جزیره کیش به غیر از 
افراد دارای مدرک مالکیت و یا اجاره 
سالیانه منزل مســکونی، افراد شاغل 
یــا دارای مدرک رزرو هتل در فاصله 
زمانی ۲۵ اسفند تا ۱۵ فروردین ممنوع 

خواهد بود.
برخــورد بــا آژانس های 
صــادر کننــده مجــوز تــور 

گردشگری
هر یک از استان های کشور درباره 
محدودیت هایی که برای انجام سفرها 
به آن اســتان وجود دارد اطالع رسانی 

می کنند به عنوان مثال مدیرکل میراث 
فرهنگی اســتان زنجان اعالم کرده که 
پلیس به تورهای فاقد کد اجازه حرکت 
نمی دهــد. این اقدام نه تنها از فعالیت 
تورهای بــدون مجــوز جلوگیری 
خواهد کــرد بلکه نظارت بر تورهای 
دارای مجوز را نیز تسهیل می کند. اما 
از استان خوزستان که اکنون برخی از 
شهرهای آن در وضعیت قرمز قرار دارد 
نیز خبر رســیده که سفر به آن ممنوع 
اســت. به عنوان مثال فرماندار دزفول 
گفته اســت به دلیــل وضعیت قرمز 
کرونایی، برگــزاری تمامی تورهای 
گردشگری در این شهرستان تا اطالع 
ثانوی ممنوع است. معاون گردشگری 
اداره کل میــراث فرهنگــی یزد نیز از 
اخراج تورهــای ناقض پروتکل های 
بهداشــتی از یزد خبر داده و گفته که 
در روزهــای اخیر دو تور غیرمجاز از 
استان های شمالی کشور در یزد حضور 
داشــتند که از اسکان آنها جلوگیری و 
به استان های خود برگردانده شدند. از 
اســتان تهران نیز خبر رسیده که سوم 
اســفند ماه پرهام جانفشان مدیرکل 
میراث فرهنگی استان تهران در نامه ای 
به انجمن های دفاتر مسافرتی درباره 
صدور مجوز ســفر بــرای برگزاری 
تورهای گردشگری هشدار و اخطار 
داد. این نامه خطاب به انجمن صنفی 
دفاتر خدمات مسافرتی ایران و تهران 
نوشــته شــده در آن آمده: بر اساس 

گزارش های به دســت آمده، بررسی 
و نظارت هــای به عمل آمده از مبادی 
برگزاری تورهای داخلی مشــخص 
شده که برخی از دفاتر و شرکت های 
خدمات مســافرتی به نحوی از انحاء 
اقــدام به واگذاری یــا صدور مجوز 
سفر برای افراد، سایت ها و صفحات 
تورهــای  برگزارکننــده  مجــازی 

گردشگری غیرمجاز می کنند. 
بنابراین خواهشمند است ضمن 
یادآوری بند »الف« از ماده ۱ فصل اول 
آئین نامه نظارت بر تأسیس و فعالیت 
دفاتر خدمات مســافرتی، سیاحتی، 
جهانگــردی و زیارتی )صرفاً دفاتر و 
شرکت های خدمات مسافرتی دارای 
پروانه بهره برداری بند »ب« مجاز به ارائه 
خدمات گردشگری از جمله برگزاری 
تورهای گردشگری هستند(. به دفاتر 
و شرکت های خدمات مسافرتی اعالم 
کنید که در صورت مشــاهده هر گونه 
واگــذاری یا صدور مجــوز، صدور 
لیســت بیمه و ارائه مدارک تور برای 
افراد و ســایت ها و صفحات مجازی 
صدراالشــاره، پرونده شرکت جهت 
تصمیم گیری های بعدی به کمیسیون 
فنی نظارت بر عملکــرد دفاتر احاله 

خواهد شد.
دو راه سبز برای سفر ایمن

نامه مدیرکل اســتان تهران برای 
جلوگیــری از برگــزاری تورهــای 
گردشــگری نیست بلکه برای صدور 

مجوز به کسانی است که تنها به گرفتن 
یک مجوز از یک آژانس بسنده می کنند 
و مســافران را به سفر می برند آن هم 
نه در قالب تورهای گردشگری ایمن.

چون وزارت میــراث فرهنگی 
به تازگی از دو الگوی ســفر ایمن به 
عنوان راههای سبز سفر در ایام کرونا 
نام برده است. این دو الگو شامل سفر 
با تورهای گردشگری مجاز و دیگری 
سفر با خودروی شخصی و اقامت در 
مراکز اقامتی مورد تأیید اســت. اینها 
راهکارهایی بود کــه وزارت میراث 
فرهنگی پیشــنهاد کرده انجام شود و 
درباره آن با وزارت بهداشــت نیز آن 
طور که معاون گردشگری گفته است، 
به توافق رســیده اند. در این باره علی 
اصغر مونســان وزیر میراث فرهنگی 
نیز گفته که سفرهای انبوه مورد تأیید 
وزارت بهداشــت نیســت اما آنها با 
برگزاری ســفر ایمن و در چارچوب 
استاندارد و کنترل شده مشکلی ندارند.

هتل ها باز هستند
در ایــن میان، جمشــید حمزه 
زاده رئیــس جامعه هتلداران ایران نیز 
دربــاره رزروهای نــوروزی هتل در 
ســال ۱۴۰۰ گفت: هتل های کشور از 
هم اکنون رزروهــای نوروزی خود 
را آغــاز کرده اند. ایــن رزروها بدون 
هیــچ محدودیتی در همه شــهرهای 
ایران انجام می شــود. وی افزود: ستاد 
کرونا محدودیت های بین شــهری با 
خودروی شخصی را اعالم کرده است 
اما ســفرهای ریلی و هوایی همچنان 
انجام می شــود. اکنون همه هتل ها در 
همه شهرهای کشور فعال هستند مگر 
آنکه مدیر هتلی بخواهد فعاًل فعالیت 
نکنــد مانند برخی از هتل های شــهر 
مشــهد که مالک تصمیم گرفته فعاًل 
مهمــان نپذیرد اما ســتاد کرونا اعالم 

نکرده تعطیل شود. 
در واقع ستاد کرونا هتل های هیچ 
شــهری را تعطیل نکرده است. حمزه 
زاده همچنین درباره کنسلی رزروهای 
عید نوروز نیز توضیحاتی داد و به این 
موضوع اشــاره کرد که سال گذشته 
اگرچه به دلیل شیوع ویروس کرونا و 
اعالم تعطیلی هتل های همه شهرهای 
کشــور توســط ســتاد مبارزه با این 
بیماری، هتل ها مبلغ کنسلی مسافران 
را پرداخت کردند؛ اما امسال مسافر با 
علم به شیوع کرونا اقدام به رزرو هتل 
می کند. بنابراین اگر اتاقی را کنسل کند، 
باید جریمه کنســلی را بپردازد. مگر 
اینکه ستاد کرونا اعالم کند، هتل های 
یک شهری تعطیل شود. در آن صورت 
هم باید جلسه ای برگزار شده و تصمیم 

گیری شود.

در روزهای اخیر اظهارات متفاوتی پیرامون سفرهای نوروزی ۱۴۰۰ اعالم شده است از انجام سفرهای
 ایمن تا محدودیت ها برای سفر به جزایر و برگزاری نمایشگاهی برای برنامه ریزان صنعت گردشگری.

همه اظهارات پیرامون سفر ۱۴۰۰
محدودیتها و الزامات سفرهای نوروزی؛

رییس جامعه هتل داران هرمزگان گفت: هتل ها با توجه به شرایط 
کرونایی تنها با حدود ۵۰ درصد ظرفیت مهمان پذیرش می کنند و در 
روند فعالیت خود پیرو دستورکارهای بهداشتی ستاد ملی کرونا هستند.

آگهی شماره 99/92 اداره كل راه و شهرسازي استان هرمزگان

شناسه:۱۰9985۲ اداره ارتباطات و اطالع رسانی راه و شهرسازی استان هرمزگان

۱( با عنایت به اینکه کلیه مراحل انجام مزایدات )اعم از دریافت اســناد، ارائه تضمین، ارســال پیشنهاد قیمت، بازگشایی پاکات و اعالم برنده( در 
اداره کل راه و شهرســازی استان هرمزگان به صورت الکترونیکی در ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( برگزار می گردد، متقاضیان 

محترم بایستی جهت ثبت نام در سامانه مذکور و دریافت نام کاربری و رمز عبور به سایت www.setadiran.irمراجعه فرمایند.

مهلــت دریافت اســناد مورخ99/۱۲/۲۳ســاعت۱۴ ومهلت ارســال اســناد  وبــار گــذاری مورخ99/۱۲/۲۳ســاعت۱5 وبازگشــایی پاکات 
ساعت۱۰صبح99/۱۲/۲۴ د واعالم برنده درسایت ستاد ایران)هزینه سامانه ستاد به عهده برنده مزایده می باشد.

اصالحیه اسناد فراخوان واگذاری یک قطعه زمین با كاربری  تفریحی و گردشگری جهت احداث اردوگاه گردشگری در شهرستان هرمز  در قالب 
ماده 22 قانون الحاقی مواردی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱38۴ و دستور العمل اجرایی آن)مهلت انتشار آگهی 7 روز (


