گردشگری
گروه گردشــگری  -علیاصغر
شــالبافیان در نشستی با اعضای هیأت
مدیره جامعه حرفــهای اقامتگاههای
بومگردی کشــور و جوامع بومگردی
استانی پس از دریافت گزارش و بررسی
مشکالتآنها،یادآورشد:اقامتگاههای
بومگردی به عنــوان یکی از مهمترین
تأسیســات گردشگری کشــور با دارا
بودن استعداد ذاتی در راستای معرفی و
انعکاس فرهنگ ،هنر ،تاریخ و اصالت
فرهنگی به گردشگران از جایگاه مهمی
میانمراکزاقامتیکشوربرخوردارند،لذا
توسعه صرف ًا کمی و بیمالحظه ،آفتی
جدی در این حوزه به شــمار میآید و
نیاز است رویکرد کنونی به سوی حفظ
و ارتقای جایگاه کیفی تغییر یابد.
وی با بیان اینکه تالش در راستای
رفــع و یا کاهش آســیبهای بحران
کوویــد  ۱۹ -به اقتصــاد اقامتگاههای
بومگــردی کشــور از دغدغههــای
روزانهاش به شمار میآید ،افزود :یکی
از اصلیترین اولویتها که همزمان با

تقویت ابعاد کیفی این نوع از تأسیسات
گردشگری به آن پرداخته خواهد شد،
موضوعامهالپرداختتسهیالتکرونا
و جلب حمایتهای مالی و پشتیبانی
مورد نیاز در این حوزه است.
شــالبافیان همچنیــن پرداختن
بــه موضوع آموزش و بهروزرســانی
دانــش تخصصــی اعضــاء و جامعه
محلــی ،پایــداری و ظرفیــت قابل
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معاون گردشگری کشور:

نقشمراکزبومگردیدرمعرفی
فرهنگ،هنروتاریخارزشمنداست
معاون گردشگری در جمع فعاالن اقامتگاههای بومگردی کشور گفت :توسعه بیمالحظه و صرف ًا کمی
اقامتگاههای بومگردی ،آفتی جدی در حوزه گردشگری کشور به شمار میآید و نیاز است با تقویت ابعاد
کیفی و فرهنگی ،جایگاه بومی این نوع از تأسیسات گردشگری کشور حفظ شود و ارتقاء یابد.
تحمل روستاها ،جلب مشارکتهای
فرابخشی همانند شهرداریها ،ارزیابی
ونظارتخدمات،توسعهوتنوعبخشی
محصوالتورونقهمزمانگردشگری
روستایی را از دیگر اولویتهای کاری
مورد توجه برشمرد.
اکبــر رضوانیــان ـ نایبرییس
جامعه بومگردی کشور ـ به نمایندگی
از اعضــا پس از جمعبندی دغدغهها و

شرویفعاالناینحوزه،
چالشهایپی 
بیان کرد :بومگردی دارای ماهیتی از نوع
آسایش و اصالت خانه است و اقامتگاه
صرف به شمار نمیآید.
او افزود :واحدهــای بومگردی
هر ســه ماموریــت و ماهیت عناوین
تخصصیوزارتیعنیمیراثفرهنگی،
گردشگری و صنایعدستی را با خود به
همراه دارنــد ،به گونهای که بومگردی

با روند موجود پیشبینی ما این است که از ابتدای سال نو میالدی ،به تدریج چرخ گردشگری
به حرکت درمیآید و سرعت خواهد گرفت .بنابراین از بخش خصوصی و دولتی درخواست
دارد که برای نوروز برنامهریزی ســنگینی داشته باشــند و دولت هم بستر را فراهم کند.

مدرس و راهنمای گردشگری ماجراجویانه:

مهارت و استانداردهای ایمنی ،ریسک گردشگری ماجراجویانه را کاهش میدهد

گروه گردشــگری  -عزتاهلل
ضرغامــی در جلســه صبحانهخوری
بــا محمدجــواد آذری جهرمی درباره
ماموریتهــای اســتارتاپی در وزارت
میراث فرهنگی ،گردشــگری و صنایع
دستی بحث و هماهنگی کردند.
وزیر میراث فرهنگی ،گردشگری
و صنایع دســتی بــه صبحانه با جهری
ـ وزیر پیشــین ارتباطــات و فناوری
اطالعاتـکهاکنوندرشرکتارتباطات
زیرساختمسؤولیتدارد،گفت":وزیر
جوان ســابق! در حوزههای مورد عالقه
من ورود دارد .اهل گردشگری ،مرمت

(دفتر وزیر ارتباطات) و سر و کله زدن با
جوانان در دنیای واقعی و مجازی است.
رابطــه دوســتی مــا
فرامسؤولیتیاست!
در مورد ماموریت استارتاپها در
وزارتخانه بحث و هماهنگیهایی برای
آینده کردیم " .حمایت از استارتاپها
و کسبوکارهای نوپا در حوزه میراث
فرهنگی ،گردشــگری و صنایع دستی
یکــی از برنامههــای ضرغامی بود که
برای کســب رأی اعتمــاد مجلس به
نمایندگان ارائه کرد .او همچنین احمد
خورشیدســوار را که سابقه فعالیت در

صدا و ســیما دارد ،به عنوان مشاور در
امور فناوریهای نوین برای گســترش
ظرفیتهای استارتاپی منصوب کرد.
ضرغامــی همچنیــن درحالی به
پروژه مرمت دفتر وزیر ارتباطات اشاره
کــرد که جهرمی قرار بود تا قبل از پایان
ماموریتش در ایــن وزارتخانه ،مرمت
خانه مستوفیالممالک را نیز به سرانجام
برساند،امااینوعدهتاامروزمحققنشده
و تخریب این خانه که در تاریخ سیاسی
ایران جایگاه مهمی دارد ،رو به افزایش
اســت .حجت نظری ـ عضو کمیسیون
فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران
ـ در مردادماه امسال در تذکری به جهری
که هنــوز وزیر ارتباطات بــود ،درباره
وضعیتخانهتاریخیمستوفیالممالک
در محله ســنگلج تهران گفته بود :این
خانــه که معروف به خانــه پروانهها و
خانه سیاسی تهران است ،متعلق به میرزا
یوســف مســتوفیالممالک و پسرش
میرزا حسن مستوفیالممالک است که
به شــماره  ۱۵۰۵در تاریخ  ۲اردیبهشت
 ۱۳۵۶در فهرســت آثار ملی کشور ثبت
شده اســت .در دهه  ۷۰شرکت پست

با هدف تبدیل ایــن بنا به موزه ،این اثر
تاریخی را خریداری کرد ،اما نزدیک به
سه دهه اســت که این عمارت به حال
خود رها شــده و هــر روز وضعیت آن
نســبت به روز قبل به دلیل رســیدگی
نکــردن ،بدتر و بدتر میشــود .نظری
همچنین اظهار کــرده بود :اینجانب در
ابتدای دوره پنجم شــورای شهر تهران
در تاریخ  ۱۷دی  ۱۳۹۶و در جلســه ۳۶
شــورای شهر نسبت به وضعیت این بنا
تذکری خطــاب به وزارت ارتباطات و
فناوری اطالعات دادم .پس از این تذکر و
باانتقادهایفعاالنحوزهمیراثفرهنگی
درفضایمجازی،وزیرمحترمارتباطات
و فناوری اطالعات پیگیر مرمت این بنا
شــد و حتی در همین رابطه جلسهای با
حضور صاحب نظــران و خبرنگاران
حوزه میــراث فرهنگی برگزار کرد .در
این جلســه آقــای آذری جهرمی قول
مرمت و احیــای این اثر تاریخی را داد،
ولی متاســفانه تا به امــروز که روزهای
پایانی مسئولیت ایشان در این وزارتخانه
هســت ،هیچ اتفاق خاصی در مورد این
بنا رخ نداده است.

همکاری ضرغامی و آذری جهرمی

معاون بنیاد ایران شناسی:

گردشگری راه گشای روابط سازنده بین کشورها است

گروه گردشــگری  -معاون بنیاد
ایران شناسی گفت :بهره گیری مستمر
از نیروی متخصص و کارشناســان در
بدنه ســازمانی صنعت گردشگری یک
از مواردی است که میتوان امید داشت
پس از این رویداد در وزارت گردشگری
نهادینه شــود .محمد بهرام زاده ،معاون
بنیاد ایران شناسی ،گفت :برای نخستین
بار اســت که در یک بازه زمانی یکصد
ساله ســمپوزیوم گردشگری به عنوان
موضوع مهم فرهنگی و اجتماعی عظیم
در تاریخ ایــران مورد توجه قرار گرفته
است .عموم ًا صنعت گردشگری بستر
اتفاقهای بســیار زیادی در جهان است
به همین دلیل اهمیت زیادی در ایران و
جهــان دارد .وی افزود :از جهتی دیگر
نتایجــی در قالب این رویداد بررســی
میشــود که میتوانیم بفهمیم در طول
سده چهارده ،گردشگری ایران چه فراز
و فروهایی داشــته است .گفتنی است،

نکاتی که در دل این سمپوزیوم بررسی
میشــود گویای علــت واماندگیها،
عقــب ماندگیها و حتی بســیاری از
پیشرفتهاســت .بهرام زاده با اشاره به
اهمیــت توجه به جایگاه گردشــگری
فرهنگی در کشور گفت :سمپوزیوم ملی
یکصد سال گردشگری ایران میتواند
نقاط قوت ما را مشخص کند .ما باید در
عرصه گردشگری فرهنگی و در دنیای
خــاص و در هم تنیــده از فرهنگهای
مختلف جهانی ،از داشتههای فرهنگی
خودمان پاسداری کنیم و در عین حال به
تحوالتفرهنگیجهانهمواقفباشیم.
در حقیقت در گردشگری فرهنگی باید
دید چه جایگاهی را برای خود در آینده
میتوانیم اتخــاد کنیم؛ به گونهای که به
ســرمایههای معنوی و میراث فرهنگی
خودمان هم بپردازیم .در پیوند با فرهنگ
جهانی است که میتوانیم از این صنعت
به عنــوان یک رویکرد بزرگ اقتصادی

در توســعه کشور اســتفاده کنیم .این
کارشناس در عرصه گردشگری گفت:
رویدادهایــی نظیر این ســمپوزیوم در
برنامهریزی و چشمانداز آینده اهمیت
زیادی دارد؛ چراکه وقتی آسیب شناسی
در یــک فرایندی بــا رویکردی خاص
انجام میشود ،امکان زیادی برای تسهیل
معضالت موجود فراهم میآید .در واقع
میتوان فهمید که چــه راهکارهایی را
برای توسعه گردشگری میتوانیم اتخاذ
کنیم و چه مسیری را باید بپیماییم که به
درآمد و ســود اقتصادی بیانجامد .بهرام
زاده با اشاره به اهمیت برقراری صلح در
توسعه صنعت گردشگری گفت :هم در
سازمان جهانی گردشگری و هم در تمام
نهادهای پیرامونی وابسته با سازمان ملل
متحد که در ارتباط با صلح و مؤلفههای
مشترک اجتماعی و فرهنگی بین جوامع
هســتند ،مفاهیمی از این دست وجود
دارد کــه به ترویج هم آوایی ،همفکری

برای تهیه ظروف سفالی دست ساز میتوانید
به صفحه اینستاگرام مراجعه کنید

@tarkhancollection

و گفتمان میپردازند .گردشگری یکی
از مهمترین ابزارهایی است که میتواند
موجب هم آوایی ،صلح و دوســتی بین
جوامع باشد .در حقیقت توسعه صنعت
گردشــگری در کشــورها میتواند در
بهبود روابط ســازنده و راهگشا باشد.
این کارشناس ادامه داد :در منطقه غرب
آسیا که دارای ظرفیتهای بی نظیری در
گردشگری اســت ،توسعه این صنعت
فرصت بســیار مغتنمی است تا بتوان به
صلح نســبی رسید .ظرفیتهایی که در
این منطقه از جهان وجــود دارد ،اص ً
ال
قابل مقایسه با پهنههای جغرافیای مشابه
در نقاط مختلف دنیا نیســت .کشور ما
ظرفیتهای زیــادی در اختیار دارد که
هنوز شــناخته نشده است و باید از این
ظرفیتها اســتفاده شود .وقتی دوستی
آشتی بین ملتها زیاد باشد خود به خود
ظرفیت نو اقتصادی به وجود میآید که
میتواند به پایداری صلح برسد.

بــا احیای بناهای تاریخی قدیمی و نیز
تکیــه بر فرهنگ و اصالت منطقه و نیز
تولید یا فروش صنایعدستی و هنرهای
سنتیمناطقبومیکشورفرصتجذب
گردشگران و تجربیات جدید را ایجاد
میکند.
رضوانیان یادآور شد :خواسته ما
قرار گرفتن اقامتگاههای بومگردی در
اولویت و رئوس نگاه تصمیمسازان این
حوزه است و نیاز داریم این نگاه کیفی
باشــد و در آن تفاوتهای ساختاری و
ابعاد فرهنگــی و اصالت بومگردیها
نســبت به سایر تأسیسات گردشگری
لحاظ شود.
درحال حاضر بیــش از دوهزار
بومگردی به صورت رسمی در کشور
فعالاند .افزایش تعــداد بومگردیها
از سیاســتهای اصلی وزارت میراث
فرهنگی ،گردشــگری و صنایع دستی
در مدیریت پیشین بود که صدور مجوز
بدون نیازســنجی و نظــارت اصولی،
ض مواجه بوده است.
همواره با اعترا 
از طرفــی بســیاری از شــاخه های
گردشــگری ماجراجویانــه توســط
افــراد غیر متخصــص برنامهریزی و
اجرا میشــود به همیــن دلیل هر چه
جلوتــر میرویم حوادث در طبیعت و
گردشگری ماجراجویانه بیشتر میشود
و اگر جلوگیری نشود افزایش می یابد.
گردشگری ماجراجویانه یک فعالیت
تخصصی است و معموال در محیطهای
ک انجام میشود اگر این فعالیت
پرریس 
ریســکی توســط افراد غیرحرفهای
برنامهریزی و اجرا شــود و گردشگران
آن هم از مهارت الزم برخوردار نباشند
حادثه ایجاد می شــود ،افزایش روز به
روز تعــداد جانباختگان و مصدومان
در دریــا ،رودخانه و تورهای آفرود به
همین دلیل اســت؛ تورهای خوب و
راهنمایان متخصــص حرفهای داریم،
امــا تورهای غیرتخصصی هم در حال
برگزاری است که باید جلوگیری شوند.
راهنمایگردشگریماجراجویانهاظهار
داشت :راهنمایان حرفه ای همه جوانب
سفر را در نظر می گیرند و ریسک را تا
جایی که ممکن است کاهش می دهند،
راهنمایان گردشــگری ماجراجویانه
همیشه یک برنامه جایگزین دارند مثال
بــرای کویرگردی بیش از یک خودرو
در نظر میگیرنــد ،بنزین اضافه هم بر
مــی دارند ،تجهیزات و وســایل مورد
نیاز را بیشــتر از نیاز ســفر یک روزه با
خود میبرند ،به تنهایی نمیشود سفر
ماجراجویانه رفت حتمــا باید همراه
حرفه ای هم داشته باشد.
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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

گروه گردشــگری  -مدرس و
راهنمــای گردشــگری ماجراجویانه
ریســک را عنصر جدانشــدنی از این
نــوع گردشــگری دانســت و گفت:
دانش ،تجربه ،مهارت ،استفاده صحیح
از تجهیزات و رعایت اســتانداردهای
ایمنی و اجرایی و حضور یک راهنمای
متخصص و حرفه ای ،ریســک را در
فعالیتهای طبیعت محور مخصوصا
گردشــگری ماجراجویانه به حداقل
میرســاند .کیانوش محرابــی درباره
گردشگری ماجراجویانه اظهار داشت:
گردشگری ماجراجویانه بسیار گسترده
اســت و ســطح و درجههای مختلفی
دارد ،از پریــدن با لباس بالدار از ارتفاع
( ،)Wingsuitاسکی روی برفهای
نکوبیده تا نوشیدن چای کنار آتش در
کویر جزو گردشــگری ماجراجویانه
است و تعاریف خاص خود را دارد .در
ان زمینه تحقیق و پژوهشهای زیادی
شده و تعاریف مختلفی هم وجود دارد،
برخی بــه خطرناک بودن و بعضی هم

بر دور دســت بودن آن تاکید دارند ،اما
بنا به تعریف انجمن جهانی گردشگری
ماجراجویانه (« ،)ATTAگردشگری
ماجراجویانه ،گونه ای از گردشــگری
شامل اکتشاف یا سفر با ریسک (احتمال
خطر) پذیرفته شده (و احتماال واقعی)
است و نیاز به مهارت های مخصوص
و فعالیت جســمی دارد ».عضو هیات
مدیره فدراســیون بین المللی رفتینگ
افزود :گردشگری ماجراجویانه ،به هر
گونه ای از گردشــگری گفته می شود
کــه دو مورد از این ســه مورد فعالیت
جسمی ،تبادل یا تعامل فرهنگی و سر
و کار داشتن با طبیعت را در خود داشته
باشد ،در این تعریف تاکیده شده است
که فرد در گردشــگری ماجراجویانه
برای اکتشاف به دل طبیعت میرود ،در
حالی که از وجود ریسک پذیرفته شده
و احتمال خطر آگاه اســت و بی تردید
در فعالیتهای ماجراجویانه شــرکت
می کند ،پس باید آمادگی جســمی و
مهارت کافی برای آن فعالیت را داشته

باشد .طبیعت شگفتانگیز و غیرقابل
پیشبینی اســت و همین عوامل باعث
جذب گردشــگر به طبیعت می شود،
البته غیرقابل پیشبینی بودن جنبههای
مثبــت و منفی دارد ،گردشــگری که
به دامن طبیعت مــیرود قصد دارد از
زندگی شهری دور شود اما ممکن است
به صورت غیرمنتظره بــا جاذبههایی
طبیعــی مانند یک پرنده خاص ،پروانه
نادر و زیبا رو به رو شــود یا حتی یک
حیوان وحشــی سر راهش قرار بگیرد
که در اصطــاح می گوینــد «منتظر
غیرمنتظرهها باشــید (Expect The
 »)Unexpectedکــه جنبــه های
جذاب و مثبت است.
راهنمایگردشگریماجراجویانه
با اشــاره به جنبه های احتمالی و منفی
غیرمنتظرهها در گردشگری در طبیعت،
خاطرنشــان کرد :افراد ممکن است در
گردشــگری ماجراجویانه در طبیعت
دچار حادثه و ســقوط شوند یا حیوان
وحشــی بــه آنها حمله کنــد یا دچار
تصادف و ســوانح رانندگی شوند ،این
حوادث گاهی اجتنابناپذیر اســت،
اما اگر آگاهی و مهارت داشــته باشند
تا حــد زیادی میتوانند ریســک این
حوادث را کاهش دهند؛ در گردشگری
ماجراجویانه ریســک به معنای خطر
نیســت؛ خطر عاملی اســت که به ما
آســیب میزند اما ریســک ،احتمال
آسیبرساندن خطر است.

ریسک عنصر جدانشدنی از
گردشگریماجراجویانه
محرابــی ریســک را عنصــر
جدانشدنی از گردشگری ماجراجویانه
دانســت و افزود :صخرهنــوردی که
میدانــد در هنگام صعود یک ســنگ
بزرگ صددرصد ســقوط میکند ،به
هیچ وجه از آن مســیر صعود نمی کند،
زیرا با خطر مواجه اســت؛ این صخره
نورد باید در مســیری کــه از ایمنی آن
اطمینــان دارد ،صعود را انجام می دهد
ولی باز هم ممکن اســت تک ه سنگی از
صخره ای جدا شده و سقوط کند ،پس
اگربدونتجهیزاتایمنیصخرهنوردی
کند ریسک و آسیبپذیری افزایش پیدا
میکند و اگر از تجهیزات ایمنی استفاده
کند ،ریسک پایین آمده و احتمال آسیب
هم کاهش مییابد .با استفاده از دانش،
تجربــه ،مهارت ،اســتفاده صحیح از
تجهیزاتورعایتاستانداردهایایمنی
واجراییدرفعالیتهایطبیعتمحور،
مخصوصا گردشــگری ماجراجویانه
ریسک به حداقل می رسد.
رئیــس کمیتــه توســعه پایدار
فدراســیون بین المللی رفتینگ گفت:
همه افراد همیشه در محیط های طبیعی
با ریســک مواجه هستند؛ ممکن است
انجام یک فعالیــت در طبیعت دارای
ریسک کم باشــد ،اما فعالیت طبیعت
گردی بدون ریســک در محیط طبیعی
امکانناپذیر اســت و مسئوالن منطقه

ای بــرای آگاهی بخشــی و اخطار به
گردشــگران در مناطق گردشــگری
تابلوهای هشــدار سطوح ریسک را با
دسته بندی زیاد ( ،)high riskمتوسط
( )middle riskو کــم ()low risk
نصبمیکنند.گردشگریماجراجویی
بر اســاس سطح ریســک به دو دسته
راحــت ( )Softو ســخت ()Hard
تقســیم میشــود ،در گردشــگری
ماجراجویانــه راحت (Adventure
 )Softریسک پایین است و هر فردی
میتوانــد در آن شــرکت کند و خیلی
هم دنبال کارهای ســخت و پرریسک
نیســت و همه عالقه مندان می توانند
در این نوع گردشــگری شرکت کنند؛
اما در گردشگری ماجراجویانه سخت
( )Adventure Hardفعالیتهای
تخصصی و حرفهای است که مهارت و
تجهیزات الزم دارد ،مدت زمان حضور
در طبیعت بیشــتر است ،و معموال در
محیط دور دست انجام میشود و فقط
افراد حرفهای میتوانند در آن شــرکت
کنند.
ایمنــی مهمتریــن عامل در
گردشگریماجراجویانه
محرابــی دربــاره گردشــگری
ماجراجویانهدرایرانگفت:گردشگری
ماجراجویانه وابسته به طبیعت است؛
ایران از نظر تنــوع اقلیمی جغرافیایی
و جاذبهها و منابعطبیعی یک کشــور
غنی ،کمنظیر و شــگفت انگیز است؛

جنگل ،کوهستان ،رودخانه ،کویر ،دریا،
رودخانه،درهو...همهمنابعطبیعیمورد
نیاز برای جذب گردشگر ماجراجویانه
در ایران وجود دارد .برای مثال یک کوه
مانند دماوند دارای ظرفیت های متنوع و
متعددی برای گردشگری ماجراجویانه
اســت و مکان پیادهروی در کوهپایه،
عکاســی طبیعت ،جانورشناسی ،گیاه
شناســی ،کــوه نوردی و قلــه نوری،
صعود زمســتانه و اسکی و حتی پرواز
با وسایل مختلف بر فراز آن وجود دارد.
با یک جاذبه طبیعی ۱۰ها زیرشــاخه
گردشگری وابسته به آن عملی است.
گردشگری ماجراجویانه براساس
نوع فعالیت به سه دسته اصلی «هوایی-
وابسته به هوا»« ،زمینی-روی زمین» و
«آبی-وابســته به آب» تقسیم میشود.
همین تنوع و تکثر باعث میشود افراد
زیادی به طبیعت بروند و روز به روز هم
این تمایل به طبیعت رفتن در میان اقشار
محتلف در حال افزایش اســت؛ البته
آثار مثبت و منفی دارد ،کســب آرامش
و انرژی از طبیعت اتفاق خوبی اســت
اما اگر غیرآگاهانه باشد ،هم به طبیعت
و هم به خود گردشــگران آسیب وارد
میشود؛ اگر چه تعداد گردشگران آگاه
زیاد است ،اما متاسفانه تعداد ناآگاهان
بسیار بیشتر است.
عضو هیات مدیره فدراسیون بین
المللی رفتینگ خاطرنشان کرد :با همه
آمــوزش ها و اطالع رســانی ها هنوز

هم بســیاری از افراد هنگام حضور در
کوه یا جنگل ،زبالهها را در طبیعت رها
میکنند ،بدون توجه به پوشش گیاهی
آتش روشن می کنند ،همچنان به محیط
زندگی حیوانات تعرض و به گونههای
گیاهی آســیب میزننــد و گاهی هم
شاهد عدم توجه گردشگران به فرهنگ
اجتماعی جوامع محلی ساکن نزدیک
محیطی های طبیعی هســتیم که باعث
واکنش آنها هم میشود .وی مهمترین
عامل در گردشــگری ماجراجویانه را
ایمنی دانست و اظهار داشت :میل رفتن
به طبیعت در جهان رو افزایش اســت،
اگر زیرســاخت های آن فراهم نباشد
و گردشگران به محیط های پرریسک
با احتمــال باالی بروز خطــر بروند،
آمــار حوادث و میــزان مصدومیت و
مرگ گردشــگران افزایش می یابد ،اما
اگر زیرســاخت های مورد نیاز فراهم
شــود وقتی افراد به این مناطق میروند
خاطرات خوبی ثبت میکنند و پس از
چند روز بسیار پر انرژی به جریان عادی
زندگی شهری خود بر میگردند.
راهنمایــان گردشــگری
ماجراجویانه همیشه یک برنامه
جایگزیندارند
محرابــی گفــت :گردشــگری
ماجراجویانه در ایــران هم مانند همه
دنیــا در حال رشــد اســت ،اما هنوز
زیرســاختهای الزم برای توســعه
این گونه گردشــگری فراهم نیست؛

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
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114

واﺣﺪ ﺗﺠﺎرى

62

13/640/000/000

4

ﺟﺰﯾﺮه زﯾﺒﺎى ﮐﯿﺶ  ،ﺑﺎزار ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ وﻧﻮس  ،ﻃﺒﻘﻪ اول
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واﺣﺪ ﺗﺠﺎرى

72

15/840/000/000

5

ﺟﺰﯾﺮه زﯾﺒﺎى ﮐﯿﺶ  ،ﺑﺎزار ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ وﻧﻮس  ،ﻃﺒﻘﻪ اول
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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

