آخرین خبر ضرغامی درباره
ویزای ایران

گروه گردشگری  -وزیر میراث
فرهنگی ،گردشــگری و صنایع دستی
گفت" :از ســرگیری صــدور ویزای
گردشگری ،آخرین مراحل مربوط به
چگونگی اقدام را در کمیته تخصصی
میگذراند.آمارهــا حاکی از رضایت
باالی  %۹۵گردشگران خارجی از سفر
به ایران است.
صدور ویزای گردشــگری ایران
از فروردینماه ســال  ۱۳۹۹به دستور
ستاد ملی کرونا متوقف شد .ضرغامی
هفته گذشته از موافقت رییسجمهور
با ازســرگیری این ویزا خبــر داد .در
هشــتاد و ششمین جلســه ستاد ملی
کرونا نیز مصوب شد که صدور روادید
گردشــگری از ســوی وزارت امور
خارجه از اول آبانماه بدون مانع است.
در تبصــره چهــار بنــد ج این
مصوبه کــه به امضای غالمحســین
اسماعیلی ،رییس دفتر رییسجمهور
رســیده و به تمام دســتگاهها از جمله

وزارت امور خارجــه ،وزارت میراث
فرهنگی ،گردشــگری و صنایع دستی
و گذرگاههــای مرزی ابالغ شــده نیز
آمده است :صدور روادید گردشگری
برای مترددین از مرزهای بینالمللی در
چارچوب دستورالعمل تردد مسافران
از ســوی وزارت امور خارجه بالمانع
اســت .بند ج این مصوبه تاکید میکند
که ورود و خروج مستقیم و غیرمستقیم
(گروهــی ـ انفرادی) اتبــاع ایرانی و
خارجی از/بــه مرزهای زمینی همانند
مرزهای هوایی با ارائه کارت واکســن،

گــروه گردشــگری  -رئیس
انجمن متخصصان گردشگری درباره
نسبت اکسپو  ۲۰۲۰دبی و گردشگری
ایران میگوید :نمایشگاهها زمینههایی
بســیار تاثیرگــذار برای ســاختن و
نمایــش دادن برند گردشــگری هر
کشــور هســتند .بهصورت فیزیکی
اجرا میشــوند و گردشگران و مردم
مختلف مراجعه میکنند و هر کدام از
آنها دیدههای خود را در شــبکههای
اجتماعی به اشــتراک میگذارند .در
دل یــک نمایشــگاه بینالمللی ،در
فاصله زمانی بسیار کوتاهی میتوانیم
درباره خودمان حرف بزنیم و خودمان
را معرفی کنیم.
در ســالهای اخیــر صنعــت
گردشگری ایران فراز و فرود بسیاری
به خود دیــده؛ گاهی به دالیل طبیعی
چون ســیل یا بیماری اپیدمیک و گاه
به دالیل سیاســی همچون تحریمها
و  ...صنعت توریســم کشور بیجان
میشــود .اما همیشــه در تمــام این
بزنگاههــای حســاس ،متخصصان
گردشــگری و نهادهای مدنی آنها به
میدان میآمدند و نمیگذاشــتند این
صنعت به ورطه نابودی بیفتد.
«جــواد قاســمی» یکــی از آن
چهرههاســت و انجمن متخصصان
گردشــگری ایران نمونه بــارز این
نهادهای مدنی موثر اســت .حاال که
در آستانه اکســپو  ۲۰۲۰دبی هستیم
که بســیار آن را نفســی تــازه برای
گردشــگری ایران میدانند ،سراغ این
فعال گردشگری رفتیم تا چند و چون
حضور صنعت گردشگری ایران را در
ایــن رویداد بینظیر جهانی از زبان او
بشونیم.
نیــاز امروز گردشــگری

کشــور را چه میبینیــد؟ بعد
از یــک دوره یک ســال و نیمی
رکود شــدید و البته تغییری که
در مدیریت کشور اتفاق افتاده،
گردشــگری چــه اولویتهایی
دارد؟
گردشگری مسئلهای فرابخشی
اســت و همه سازمانها که بهنوعی به
بحث کسبوکار مرتبط هستند ،باید
کمــک بکنند تا جایگاه خود را در این
صنعت پیدا کنیم و البته وزارت میراث
فرهنگی و گردشــگری در راس این
کار است.
اولویت با داشــتن برنامه روشن
است .بهنظر میرسد تا به امروز داشتن
برنامه توسعه گردشگری را در کشور
جدی نگرفتیم .پــس این صنعت به
نقشه راه نیاز دارد .رفتوآمد مسئوالن
و افراد مختلــف وقتی در چارچوب
باشــد این مسیر ادامه پیدا میکند و به
توســعه مدنظری که از پیش در همان
برنامه مشخص کردیم میرسیم.
امروز مــا در رتبهبندی جهانی
جایگاه جــدی نداریم .رتبه ما خیلی
پایین اســت؛ در صورتی که با توجه
به پتانســیل کشور باید خیلی بیشتر از
اینهــا کار میکردیم .البته باید به این
نکته توجه کنیم که کشــور ما شرایط
خاصــی دارد و اولویت اقتصادی ما با
«اقتصاد گردشگری» نیست و بیشتر به
زمینههای «فرهنگی» اهمیت میدهیم.
اما با همین رویکرد فرهنگی هم
میشود بازار ایجاد کرد و با برگزاری
رویدادها و ایجاد شــرایط مناســب
بــرای ورود گردشــگران خارجــی
رغبــت ایجاد کنیم .در هر کشــوری
که گردشگری رونق بگیرد میتوانیم
این نتیجه را بگیریم که امنیت در آنجا

گردشگری
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آزمایــش  PCRمنفــی و رعایــت
پروتکلها و دســتورالعمل مورد تایید
وزارت بهداشــت ،درمــان و آموزش
پزشکیازاولآبانماهسالجاریبالمانع
است .تبصره یک این بند قانونی یادآور
میشود :این مصوبه شامل تردد مستقیم
و غیرمستقیم از/به کشورهای پرریسک
اعالمی سازمان بهداشت جهانی توسط
وزارت بهداشــت ،درمــان و آموزش
پزشــکی نخواهد شــد .تبصره دو نیز
تاکید میکند :چنانچه در روند بیماری
کشورهای همســایه تغییری حاصل

جایگاه خود را افزایش دهیم.
اگر بخواهیم چند نمایشگاه
بینالمللی در گردشــگری نام
ببریــم و بهطــور دائمی توجه
خــود را بر آنهــا متمرکز کنیم
کدام نمایشــگاهها هســتند؟
بهویژه شــرکت کــردن بخش
خصوصی کــه بهخاطر منافع
کسبوکار خودشان هم که شده
کمی چابکتر عمل میکنند و به
مرداوات حاکمیتی و دولتی کمتر
اهمیت میدهند.
ابتدا ما باید مشــخص بکنیم که
هر بخش چــه وظیفهای دارد؛ وظیفه
بخش حاکمیتی این اســت که بتواند
ظرفیتهــای کالن کشــور را خوب
معرفــی کند .بعــد از آن بخش میانی
قــرار میگیرد که افــراد و گروههای
ایــن بخش ،در صنعت گردشــگری
بهصورت کالن حضــور دارند :مثال
مالک هتل هستند ،شرکت هواپیمایی
دارند ،آژانس گردشــگری دارند و...
میشــود گفت بهصورت کلی ،حوزه
این بخش« ،گردشگری» است .بخش
دیگر آژانسهای مسافرتی هستند .ما
نبایــد صرفا این بخش آخر را ببینیم و
توقع داشته باشــیم که وظیفه معرفی
تمام کشور را شرکتهای خصوصی
و آژانسهای مسافرتی برعهده بگیرند
چرا که تــوان آن را ندارند .آنها فقط
میتواننــد محصول خــود را معرفی
بکنند.
نمایشــگاههای معتبــری در
دنیا برگزار میشــود کــه در این دو
ســال اخیر بهخاطر کرونا برپا نشــد.

آیتیبــی برلیــن ،بعــد از آن فیتور
اسپانیا ،ســپس فِری دانمارک ،برخی
نمایشــگاههای پاریس ،امارات و...
اینها نمایشــگاههایی هستند که در
اروپا مطرحاند و البته نمایشگاههایی
هم در آمریکای شــمالی و قارههای
دیگر هســتند کــه مــا بهدالیلی در
آنها شــرکت نمیکنیــم .اما حضور
ما در نمایشــگاههای معتبر اروپا هم
کمرنگ است .مثال کشورهایی مانند
مصــر و ترکیه مســاحت زیــادی از
نمایشــگاههای معتبــر را در اختیار
میگیرند و به شــرکتهای خود جا
میدهند.
در این کشــورها سرمایهگذاری
اصلی با بخش دولتی اســت و گاهی
هــم ایرالینها به علت بضاعت مالی
که دارند و برندســازی که میخواهند
انجام دهند متولی حضور شرکتهای
مختلف کشور خود میشوند.
باتوجــه بــه اتفاقاتی که
افتاده گردشــگری به یک حوزه
پر ریســک برای سرمایهگذاری
تبدیل شده است .برای احیای این
صنعت چه سرمایهگذاریهایی
و از سمت چه کسانی باید انجام
شود؟
کســی که سرمایه دارد نوسانات
بازار را رصد میکند اما اگر ما تسهیالت
ندهیــم ،امکانــات فراهــم نکنیم و
همچنین ریسک سرمایهگذاری را کم
نکنیم ،سرمایهگذار هم به بازار دیگری
رجوع میکند .بــرای اینکه در حوزه
گردشگری سرمایه بیاید باید امکانات
و تسهیالت فراهم کنیم.

صدورویزایگردشگریایرانازفروردینماهسال۱۳۹۹بهدستورستادملیکرونامتوقفشد.
آغاز خواهد شــد :شــلمچه در استان

خوزستان (عراق) ،مهران در استان ایالم

نسبت اکسپو  ۲۰۲۰دبی و گردشگری ایران در گفتوگو با رئیس انجمن متخصصان گردشگری:

گردشگری در دوران جدید «رویدادمحور» میشود

کارآفرینان این عرصه است.
هادی ابراهیمی افزود :این مرکز
در زمینه دریافت تسهیالت ،نظارت
بر واحدها و بررسی طرحهای حوزه
گردشــگری به متقاضیان راه اندازی
کسب و کارها در حوزه گردشگری
کمک میکند.
وی افزود :هفت مرکز شــتاب
دهنده در حوزههای مختلف شغلی
در هرمــزگان فعالیــت میکنند که
این واحد نخســتین مرکز در حوزه
گردشگری است.

مدیرکل امور فرهنگی وزارت
تعاون ،کار و رفــاه اجتماعی نیز در
این مراسم گفت :حوزه گردشگری
امــروزه یکی از بخشهای با گردش
مالی بســیار باال در جهان اســت به
طــوری که با شــیوع کرونا بیش از
چهار هزار میلیــارد دالر از گردش
مالــی این بخش کاهــش یافت که
نشان از گستردگی این بخش دارد.
شــهریار احمدبیگــی افزود:
هرمــزگان با وجود بنــادر و جزایر
بســیار مهــم یکی از اســتانهای با

برای تهیه ظروف سفالی دست ساز میتوانید
به صفحه اینستاگرام مراجعه کنید
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ظرفیت باالی گردشــگری کشــور
است.
مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری هرمزگان نیز در
این مراسم گفت :این مرکز میتواند
ایدههای خالقانه کســب و کارهای
حــوزه گردشــگری و حتی صنایع
دستی را عملیاتی کند.
سهراب بناوند افزود :این مرکز،
فضا و تجهیزات مناسب برای آموزش
راهنمایان گردشگری ،تورگردان ها،
بلدهای محلی و شــغلهای مرتبط
در ایــن زمینــه را دارد کــه تالش
میشود از ظرفیت این مرکز استفاده
شود.
وی گفــت :از ابتدای امســال
تاکنــون بیــش از  ۵۲۰نفر در بخش
گردشــگری و  ۴۰۰نفــر در بخش
صنایع دســتی آمــوزش دیده اند و
 ۶۵موافقت اصولی برای راه اندازی
کســب و کارهای حوزه گردشگری
صادر شده است.
مرکز مرکز تخصصی مشــاوره
و شــتاب دهنده کســب و کارهای
گردشــگری پایدار در بندرعباس با
ســرمایه حدود  ۸۰۰میلیون تومانی
بخش خصوصی راه اندازی شــده
است که میتواند تجهیزات و فضای
آموزشی در اختیار کسب و کارهای
حوزه گردشگری قرار دهد.

میرفتند،بهعلتسطحپاییناستاندارد
جریمه میشدیم .پس این مهم است
که ناوگان هواپیماییها به روز باشــد
چرا که صنعــت هواپیمایی میتواند
برند کشور باشد .کشورهای مختلف
از این فرصت اســتفاده کردهاند .برای
مثال درســت است که کشور امارات
پیشــرفت کرده اما هواپیمایی امارات
ایرویز یکی از عوامل موثر معرفی این
کشور است.
استراتژیحضورایرالینها
در نمایشگاههای بینالمللی باید
چگونه باشــد؟ آرایش شرکت
هواپیمایی هما زمانی که در آن
بودید و در نمایشگاهها شرکت
میکردید چگونه بود؟
آن زمان بهصــورت یک پکیج
خــود را عرضــه میکردیــم .به این
صورت که شــرکت هواپیمایی ایران
ایرتور که ســهام آن متعلق به شرکت
هما بود ،شعبههای داخلی و خارجی
هواپیمایی هما و هتلهای شرکت هما
باهم و با غرفههایی در کنار هم شرکت
میکردیم .استراتژی ما این بود که فقط
خدمات حمل و نقل هوایی هما نباشد.
نهایتــا خروجی این کار شــد
«پکیج-تور» .این کار در بســیاری از
شــرکتهای بینالمللی و بزرگ دنیا
مرسوم اســت و به همین صورت در
نمایشــگاهها حاضر میشــوند .کار
اصلی آنها ممکن اســت حمل و نقل

باشــد اما تواناییهای متعدد خود را
باهم به نمایش میگذارند.
امــروز کــه شــما
مســئولیتهایی در حــوزه
گردشگریداریدوبامتخصصان
این حوزه در ارتباط هستید ،چه
پیشــنهادی برای نحوه شرکت
کردن برندهای گردشگری ایران
که متاسفانه تعداد آنها بسیار
هم کم اســت داریــد؟ برندهای
داخلی ما در نمایشــگاهی مانند
اکســپو دبــی  ۲۰۲۰چــه نوع
استراتژی را باید دنبال کنند؟ با
توجه به اینکه این مسئله دو بعد
دارد ،یکی منافع ملی گردشگری
که تصویر گردشــگری کشور
را نشــان میدهــد و دو منافع
کسبوکاری آن برند.
ما باید این مسئله را در سه برنامه
زمانــی در نظر بگیریــم؛ یک قبل از
برگزاری نمایشگاه که باید هم برنامه
مشخص و عملیاتی تنظیم کنیم و هم
تولید محتوا را جدی بگیریم.
دوم در زمان برگزاری اســت که
باید ارائه خوبی داشــته باشیم و طبق
همــان برنامه ،بهخوبــی خودمان را
معرفی بکنیم و سوم بعد از نمایشگاه
که زمان بهرهبرداری است و باید بذری
که پاشــیدیم را رشــد دهیم تا سهم
بیشتری از بازار آن رویداد نصیبمان
شود و همچنین در رتبهبندی جهانی

ﻣﺰاﯾﺪه ﺳﺮاﺳﺮی اﻣﻼک و ﻣﺴﺘﻐﻼت ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻧﻮر

1400 - 71

ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻧﻮر در ﻧﻈـﺮ دارد اﻣـﻼك ذﯾـﻞ را از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﮔﺰارى ﻣﺰاﯾﺪه ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدى ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.

ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻣﺤﺘـﺮم ﻣـﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻰ ﺑﺮاى ﺑﺎزدﯾﺪ و درﯾﺎﻓﺖ و ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺳﻨﺎد ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺰاﯾﺪه،

ﻣﻄﺎﺑﻖ زﻣﺎن ﺑﻨﺪى ﻣﻘﺮر ﺑﻪ دﻓﺎﺗﺮ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﯾﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﻫﺎى ذﯾﻞ ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰى :ﺗﻬﺮان ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﺮﯾﻌﺘﻰ ،ﻣﺤﻠﻪ ﻣﯿﺮداﻣﺎد ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﻬﯿﺪ داود ﮔﻞ ﻧﺒﻰ ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﻬﯿﺪ ﺳـﺎﺳـﺎﻧﻰ ﭘﻮر ،ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺧﯿﺎﺑﺎن
ﺷﻬﯿﺪ ﮐﻮﺷﺎ ،ﭘﻼك  11ﺗﻠﻔﻦ 021 26400867- 26400866 :

دﻓﺘﺮ ﺟﺰﯾﺮه ﮐﯿﺶ  :ﺑﻨﺪرﮔﺎه ﺗﺠﺎرى ﮐﯿﺶ،اﺳﮑﻠﻪ ﺷﺮﻗﻰ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﮑﯿﻦ  ،آﻗﺎى دروﯾﺸﻰ )(09137205981
آدرس

ردﯾﻒ

برقرار است.
اگــر بخواهیــم بــه چند
مولفه تاثیرگــذار در برندینگ
گردشگری ایران اشاره کنیم ،این
مولفهها چه چیزهایی میتواند
باشــد و در ایــن مولفهها نقش
نمایشگاههای بینالمللی تا چه
اندازه پررنگ است؟
شاخص اصلی در ساخت برند
گردشگری ایران ،توجه به «فرهنگ»
کشــور اســت .اگر به ریشــههای
فرهنگی و تاریخی ایــران نگاه کنیم
اهمیت فرهنگ را متوجه میشــویم.
مــن معتقدم که فرهنگ یک کشــور
میتواند برند آن باشد.
برای مثال ما ارگ بم را داشتیم و
بهدالیلی مانند زلزله تغییر کرد اما این
سازه گلی که بیش از دو هزار چهارصد
سال سابقه داشته منحصر به فرد است
و یــا تخت جمشــید و یــا نمادهای
اسالمی که در تاریخ کشورمان داریم.
هرکدام از اینها نمادهایی هستند که
میتوانند به برند یک کشــور تبدیل
شــوند .اما متاســفانه ما در این حوزه
بسیار کم کار کردیم.
اما در این میان ،همانطور که اشاره
کردید ،نمایشگاهها زمینههایی بسیار
تاثیرگذار برای ساختن و نمایش دادن
برند گردشگری هر کشور هستند .چرا
که بهصورت فیزیکی اجرا میشــوند
و گردشگران و مردم مختلف مراجعه
میکنند و هر کــدام از آنها دیدههای
خــود را در شــبکههای اجتماعی به
اشــتراک میگذارند .با در نظر گرفتن
این فرصتها ،در دل یک نمایشــگاه
بینالمللــی ،در فاصله زمانی بســیار
کوتاهــی میتوانیم دربــاره خودمان
حرف بزنیم و خودمان را معرفی کنیم.
نمایشــگاهها مرکــز تعامــل،
گفتوگو و انتقال اطالعات هســتند.
بنابراین باید با برنامهریزی درســت
در نمایشــگاههای بینالمللی که در
منطقه برگزار میشود حداکثر استفاده
خودمان را بکنیم.
این کار را بهتر است با استفاده از
تجربیات کسانی که در این حوزه کار
کردند ،با دعوت از هنرمندان و کسانی

که کارشــان بهنوعی به گردشــگری
مربــوط میشــود انجام دهیــم و از
ظرفیتهای آنها اســتفاده کنیم .در
کنار این مســئله باید رویداد تعریف
کنیــم .گردشــگری در دوران جدید
رویدادمحور میشود و ما به این نکته
اساسی کمتوجهی میکنیم.
امــروزه میبینیــم کــه
برندهایــی مثــل تورککیش،
قطرایرویــز ،فــای امــارات
نقشهای مهمــی را مترادف با
گردشگری کشــور خود بازی
میکننــد .با توجه بــه تجربه
سالها فعالیت شما در صنعت
هواپیمایی کشــور چقدر نقش
صنعــت هواپیمایــی را در
برندسازی صنعت گردشگری
ملــی ایــران مهــم میدانید؟
ایــن صنعــت چقدر بایــد در
نمایشگاههای بینالمللی مانند
اکســپو که هر پنج سال یکبار و
آن هم هربار در یک شهر متفاوت
دنیا برگزار میشود جدی گرفته
شود؟ نمایشگاهی که این بار در
دبی با عنوان اکسپو دبی ۲۰۲۰
برگزار و المپیک ملل و فرهنگها
خوانده میشود.
موضوع حمل و نقل در صنعت
گردشگری بســیار مهم است چرا که
امروزه برخالف گذشته که سفرهای
طوالنــی و چندماهه داشــتیم ،باید
خدمات خــود را در مدتزمان چند
ساعت ارائه دهیم .فرقی نمیکند کدام
نوع حمل نقل باشــد ،هر چهار شکل
حمل و نقل هوایــی ،زمینی ،ریلی و
دریایــی مهم اســت .خدماتی که به
مسافران کشورهای مختلف میدهیم
حامل پیام اســت ،فرهنگ ما را انتقال
میدهد و این خود یک رسانه است.
متاسفانهبهرغماینکهشرکتهای
هواپیمایــی متعددی داریم ،ســطح
اســتانداردهای بینالمللی را رعایت
نکردهایــم .غیر از یکی دو هواپیمایی
که حامل پرچم کشور است و یکی دو
هواپیمایی دیگر که جدیدتر هستند.
خاطرم هســت که تا همین چند
وقت پیش که هواپیماهای ما به اروپا

مرکز شتابدهنده مشاغل گردشگری هرمزگان راهاندازی شد

گروه گردشــگری  -نخستین
مرکــز مرکز تخصصی مشــاوره و
شــتاب دهنــده کســب و کارهای
گردشگری پایدار هرمزگان با حضور
مدیرکل فرهنگی وزارت تعاون ،کار
و رفــاه اجتماعی در بندرعباس آغاز
به کار کرد.
مدیــرکل تعــاون ،کار و رفاه
اجتماعی هرمزگان ،در مراســم آغاز
به کار ایــن مرکز گفت :هدف از راه
اندازی این مرکز ،کمک به راه اندازی
کسب و کارهای حوزه گردشگری و

(عراق) ،پلدشت در استان آذربایجان

غربی (نخجوان) ،پرویزخان در استان
کرمانشــاه (عراق/اقلیم کردســتان)،
تمرچیــن در اســتان آذربایجان غربی
(عراق) ،بازرگان در اســتان آذربایجان
غربی (ترکیه) ،سرو در استان آذربایجان
غربــی (ترکیه) ،باشــماق در اســتان
کردستان (عراق /اقلیم کردستان) ،جلفا
در استان آذربایجان شرقی (نخجوان)،
نوردوز در اســتان آذربایجان شــرقی
(ارمنستان) ،بیله سوار در استان اردبیل
(جمهوری آذربایجان) ،آستارا در استان
گیالن(جمهوریآذربایجان)،دوغارون
در استان خراسان رضوی (افغانستان)،
میلک در اســتان سیستان و بلوچستان
(افغانستان)ومیرجاوهدراستانسیستان
و بلوچستان (پاکستان) .تبصره پنج نیز
تردد وسایل نقلیه عمومی و شخصی با
رعایت پروتکلهای بهداشتی وزارت
بهداشــت ،درمان و آموزش پزشکی را
از این مرزها از تاریخ اعالمشــده بدون
مانع میداند.

عزتاهلل ضرغامی گفت :از سرگیری صدور ویزای گردشگری ایران ،آخرین مراحل چگونگی اقدام را میگذراند.
شــود که نیازمند اعمال محدودیت یا
ممنوعیت تردد مسافری باشد ،وزارت
بهداشــت ،درمان و آموزش پزشکی
به عنــوان مرجع تخصصــی مراتب
را اعــالم میکنــد و اقدامات بعدی از
سوی کمیته امنیتی ،اجتماعی و انتظامی
صورت میگیرد .مطابق تبصره سه این
مصوبه ،به منظور مدیریت روند بیماری
در داخــل ،تردد مســافری (انفرادی ـ
گروهی) با اولویت مرزهای زمینی که
دارای امکانات و زیرساختهای الزم
است از تاریخ یادشــده (اول آبانماه)

5

ﺷﻤﺎره
ﻗﻄﻌﻪ

ﺷﻤﺎره
واﺣﺪ

ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﻪ
ﻧﻮع
ﻣﺴﺎﺣﺖ
ﻣﻠﮏ و ﮐﺎرﺑﺮى )ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ( ﻣﺰاﯾﺪه)رﯾﺎل(

و

1

ﺟﺰﯾﺮه زﯾﺒﺎى ﮐﯿﺶ  ،ﺑﺎزار ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ وﻧﻮس  ،ﻃﺒﻘﻪ اول

262

117

واﺣﺪ ﺗﺠﺎرى

62

15/500/000/000

2

ﺟﺰﯾﺮه زﯾﺒﺎى ﮐﯿﺶ  ،ﺑﺎزار ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ وﻧﻮس  ،ﻃﺒﻘﻪ اول

277

113

واﺣﺪ ﺗﺠﺎرى

62

13/640/000/000

3

ﺟﺰﯾﺮه زﯾﺒﺎى ﮐﯿﺶ  ،ﺑﺎزار ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ وﻧﻮس  ،ﻃﺒﻘﻪ اول

278

114

واﺣﺪ ﺗﺠﺎرى

62

13/640/000/000

4

ﺟﺰﯾﺮه زﯾﺒﺎى ﮐﯿﺶ  ،ﺑﺎزار ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ وﻧﻮس  ،ﻃﺒﻘﻪ اول

279

115

واﺣﺪ ﺗﺠﺎرى

72

15/840/000/000

5

ﺟﺰﯾﺮه زﯾﺒﺎى ﮐﯿﺶ  ،ﺑﺎزار ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ وﻧﻮس  ،ﻃﺒﻘﻪ اول

280

116

واﺣﺪ ﺗﺠﺎرى

72

15/120/000/000

ﺷﺮاﻳﻂ ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﺰاﻳﺪه :
 -1اﻫﻠﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
 -2ﻋﺪم ﺷﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﻊ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن دوﻟﺖ و ﻋﺪم ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ.

 -3وارﯾـﺰ 5%ﻗﯿﻤـﺖ ﭘﺎﯾـﻪ ﻣﺰاﯾـﺪه ﺑﻪ ﺣﺴـﺎب ﺟـﺎرى ﺷﻤـﺎره  5151718048012ﺷﻤـﺎره ﺷﺒـﺎ
)( IR 600150000005151718048012ﻧﺰد ﺑﺎﻧﮏ ﺳﭙﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﻤﺘﺎز ﻣﯿﺮداﻣﺎد ﺷﺮﻗﻰ ﺗﻬﺮان )ﮐﺪ  (1501231ﺑﻪ ﻧﺎم واﺣﺪ اﺟﺮاﯾﻰ ﻧﻮر.
 -4ﺗﮑﻤﯿﻞ اﺳﻨﺎد و ﻓﺮم ﻫﺎى ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺰاﯾﺪه.
 -5اﻋﻼم ﮐﺘﺒﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدى در ﻓﺮم ﻫﺎى ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ و در ﭘﺎﮐﺖ ﻣﻬﺮ و ﻣﻮم ﺷﺪه.
*** ﻗﺒﻮل و ﯾﺎ رد ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﺑﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﺮﮔﺰارى ﻣﺰاﯾﺪه ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ***

در ﺻﻮرت ﺑﺮﻧﺪه ﻧﺸﺪن ،وارﯾﺰى ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺰاﯾﺪه ،ﻇﺮف ﻣﺪت  5روز ﮐﺎرى ﺑﻌﺪ از ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﭘﺎﮐﺖﻫﺎ ،ﻋﻮدت ﻣﯽﮔﺮدد.

زﻣﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ ﭘﺎﮐﺖﻫﺎ:

دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰى :ﺳﺎﻋﺎت ادارى روزﻫﺎى ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  1400/07/18اﻟﻰ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ .1400/07/28

ﺳـﺎﯾﺮ دﻓﺎﺗﺮ :ﺳﺎﻋﺎت ادارى روزﻫﺎى ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  1400/07/18اﻟﻰ ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ . 1400/07/27

ﻣﮑﺎن و زﻣﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﭘﺎﮐﺖﻫﺎ:

دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰي ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻧﻮر ،ﺳﺎﻋﺖ  15روز دوﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ .1400/08/03

آدرس ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮﺳﺴﻪWWW.M-NOOR.IR :

من برای ادای دین به زمین به نقطه ای پناه برده ام
که شناخت دقیقی از آن دارم
سعی برای لمس آنچه از آب و خاک می آفرینم

خاک

