
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری:

مصوبه کف ۶۰۰ هزار تومانی قیمت بلیت هواپیما 
ملغی شد

گروه گردشگری-  سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری از ملغی شدن مصوبه انجمن شرکت های هواپیمایی در 
خصوص تعیین کف نرخی بلیت هواپیما خبر داد. مصوبه ابالغی انجمن شرکت های هواپیمایی در خصوص تعیین کف 
نرخی بلیت هواپیما ملغی شد. میراکبر رضوی افزود: در روزهای اخیر انجمن شرکت های هواپیمایی با ابالغ صورتجلسه 
ای به شرکتهای هواپیمایی با تعیین کف نرخی، حداقل قیمت فروش بلیت در پروازهای داخلی را ۶۰۰ هزار تومان اعالم 
کرده بود. با توجه به مغایرت صورتجلسه فوق با آخرین مصوبه شورای عالی هواپیمایی کشوری مبنی بر حذف کف نرخی 
از قیمت بلیت هواپیما، سازمان هواپیمایی کشوری موضوع فوق را پیگیری و براین اساس، انجمن شرکتهای هواپیمایی با 
ارسال نامه خطاب به مدیران عامل شرکتهای هواپیمایی مصوبه فوق را ملغی کرد.  سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری 
اضافه کرد: تمامی شرکت های هواپیمایی موظف هستند ضمن حذف کف نرخی از قیمت بلیت و اعالم مراتب به تمامی 
کانالهای فروش وتوزیع خود، بلیت پروازهای داخلی را حداکثر تا سقف نرخی تعیین شده به تفکیک مسیرهای پروازی 

که در تارنمای انجمن شرکتهای هواپیمایی جهت اطالع عموم منتشر شده است به فروش برسانند.
وی در پایان افزود: هیچکدام از شرکت های هواپیمایی مجاز به تعیین کف نرخی و یا فروش با قیمت باالتر از نرخ 
اعالم شده نیستند و در صورت مشاهده تخطی از مراتب فوق، با متخلفان بر اساس قوانین و مقررات موضوعه برخورد 

خواهد شد.

5 گردشگری

روستاهای هدف گردشگری رتبه بندی می شوند

گشتی در موزه های مشهور چین

چهارشنبه 29 دی 16،1٤00 جمادی الثانی 1٤٤3 ،19 ژانویه 2022، شماره 3898، صفحه

گروه گردشــگری- نشســت 
هم اندیشــی با شــهرهای جهانی با 
حضور حجت االســالم محمدمهدی 
ایمانی پور رئیس ســازمان فرهنگ و 
ارتباطات اســالمی، حجت اهلل ایوبی 
دبیرکل کمیســیون ملی یونســکو، 
شــهرداران شــهرهای خالق ایران و 
مدیران ارشد فرهنگی کشور، معاونان 
و مدیــران وزارت میــراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری و سازمان 
فرهنگ و ارتباطات اسالمی در حسینیه 

الزهرا)س( این سازمان، برگزار شد.
حجت االسالم ایمانی پور با اشاره 
به فلســفه تشکیل ســازمان فرهنگ 
و ارتباطات اســالمی گفت: سازمان 
فرهنگ و ارتباطات اسالمی به عنوان 
مرکز دیپلماســی عمومی جمهوری 
اســالمی ایران در ســال ۱۳۷۴ برای 
یکپارچه سازی فعالیت های فرهنگی و 
انسجام فعالیت های فرهنگی بین المللی 
ایران در خارج از کشور تأسیس شد تا 
تصویری روشــن از فرهنگ و تمدن 
ایرانیـ  اســالمی را به جهانیان عرضه 

کند.
رئیــس ســازمان فرهنــگ و 
ارتباطات اسالمی افزود: این سازمان از 
آغاز حیاتش تاکنون فراز و فرودهایی 
داشــته اســت که ما تمــام زحمات 
ایــن ســال ها را ارج می نهیــم و باید 
بــرای تحقق دیپلماســی فرهنگی از 
ظرفیت های بالقوه، اســتفاده و رو به 

جلو قدم برداریم.
وی به نقش ســازمان فرهنگ و 
ارتباطات اسالمی در عرصه دیپلماسی 
فرهنگی و تأکید و فرمایشــات مقام 
معظــم رهبری)مدظله العالی(، رئیس 

جمهور و مجلس شــورای اســالمی 
در خصــوص بازســازی انقالبی در 
ســاختارهای فرهنگی و ایجاد تحول 
در عرصــه امور بین المللی و فرهنگی 

اشاره کرد.
ایمانی پــور اظهار کــرد: براین 
اســاس در نظر داریــم تحولی را در 
روابط فرهنگی جمهوری اســالمی 
ایران ایجاد کنیم که در ابتدا، این تحول 
را از سازمان فرهنگ و ارتباطات شروع 
خواهیم کرد تا مدیریت امور فرهنگی 
ـ بین المللی از مدیریت ســازمانی به 

مدیریت قرارگاهی تبدیل شود.
رئیــس ســازمان فرهنــگ و 
ارتباطات اســالمی گفت: در ســطح 
سازمانی به دنبال این هستیم تا سازمان 
فرهنگ و ارتباطات اسالمی به عنوان 
قرارگاه مشترک فعالیت های فرهنگی 
بین المللی کشــور معرفــی کنیم و در 
ســطح ملی، ظرفیت های موجود در 
اســتان ها و شــهرها خصوصا جهان 
شهرها را برای پشــتیبانی دیپلماسی 
فرهنگی و روابط فرهنگی ایران بسیج 

خواهیم کرد.
وی ضمن تشــریح فعالیت های 
ســازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی 
در دفاتر شهر مقدس مشهد و قم مطرح 
کرد: با هدف اســتفاده از ظرفیت ها و 
توانمندی های دیگر شهرها در تقویت 
و پشتیبانی رایزنی های فرهنگی منطقه، 
درصدد آن هستیم تا در برخی از شهرها 
که دارای ظرفیت باالیی در زمینه های 
ظرفیت های تاریخی، فرهنگی و علمی 

هستند، دفاتر نمایندگی ایجاد کنیم.
ایمانی پور تأکید کرد: این سازمان 
عــالوه بر اســتفاده از توانمندی های 

موجــود در مرکــز، بــه ظرفیــت و 
پتانسیل های سایر شهرها و استان های 
کشــور توجه جــدی دارد و مایل به 
بهره گیــری از حضور و مشــارکت 

نمایندگان شهرهای خالق است.
اینکــه  بــر  تأکیــد  بــا  وی 
خواهرخواندگی باعث رشــد توسعه 

پایــدار شــهرها و ارتقــاء تعامالت 
فرهنگی و بین المللی می شود، گفت: 
ســازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی 
می تواند بســتر و زمینه های الزم برای 
ارتباطات شــهری و خواهرخواندگی 
با همتایان خود، گفت وگوی مستقیم 
شــهرداران با همتایان خــود، اجرای 

فعالیت هــای پژوهشــی و علمــی، 
برگزاری نشســت های مشــترک و 
همایش های بین المللی بین شهرهای 

ایران و دیگر کشورها را ایجاد کند.
رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات 
اســالمی ، گردشــگری را یکــی از 
حوزه های مهم اقتصاد فرهنگ دانست 

و بر ضرورت بکارگیری ظرفیت های 
استان  و شهرها و زمینه سازی همکاری 
و تعامل در حوزه فرهنگی  بین المللی 

تأکید کرد.
نقش گردشــگری پایدار در 

توسعه شهرها
دبیــرکل  ایوبــی  حجــت اهلل 
کمیسیون ملی یونسکوـ  ایران با اشاره 
به اهمیت برگزاری نخســتین مجمع 
هم اندیشــی جهان شــهرهای ایرانی 
گفت: یونسکو از سال ۲۰۰۴ میالدی 
به این نتیجه رســید که شهرها محور 
توسعه و قلب تپنده مسائل اقتصادی، 
اجتماعی، شهرســازی و در عین حال 
فرهنگ هســتند و زمان طوالنی طی 
شــد تا دولتمردان دریافتند که کاالی 
فرهنگی بخشــی از کاالهای اساسی 

یک جامعه است.
دبیرکل کمیسیون ملی یونسکوـ  
ایران اظهار کرد: در واقع، بدون فرهنگ، 
جامعه قابل ارائه نیست. کاالی فرهنگی 
می توانــد اقتصاد و گردشــگری یک 
کشــور را متحول کند و امروز، صنایع 
خالق به عنوان منبع مالی ارزشمند در 

دنیای امروز مطرح است.
ایوبی با اشاره به شبکه شهرهای 
خالق یونسکو و شهرهای خالق ایران 
گفت: شبکه شهرهای خالق یونسکو 
برای ترویج همکاری میان شهرهایی به 
راه افتاد که از خالقیت به عنوان عاملی 

راهبردی برای پیشرفت پایدار شهری 
استفاده کرده بودند.

وی در ادامه، بیان کرد: شهرهای 
خــالق در ادبیات، موســیقی، فیلم و 
معمــاری خالقیت دارند و ســفیران 
فرهنگ ایرانیـ  اسالمی در دنیا هستند.

دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو 
ـ ایران افزود: شــهرداران شــهرهای 
خالق باید ظرفیت های فرهنگ ایرانی 
ـ اسالمی در زمینه های مختلف نوروز، 
راه ابریشم، آداب و رسوم، گردشگری 
و ... را به اقصی نقاط دنیا معرفی کنند.

ایوبی پیشــنهاد داد: بســته ای با 
محتوای معرفی تاریخ، تمدن، فرهنگ 
و آداب و رسوم شهرهای ایران تهیه و 
بــا همکاری رایزنان فرهنگی ایران در 

خارج از کشور توزیع شود.
ظرفیت های سازمان فرهنگ 
و ارتباطات اسالمی در پیشبرد 

دیپلماسی فرهنگی
معاون  علی اصغــر شــالبافیان  
گردشــگری وزارت میراث  فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع  دســتی گفت: 
گردشــگری ابزار مؤثری برای دفاع از 
تصویر واقعی کشور است و همچنین، 
می تواند نقش مهمی در ایجاد اشتغال 

ایجاد کند.
وزارت  گردشــگری  معــاون 
میراث  فرهنگی با اشاره به ظرفیت های 
ســازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی 

در پیشبرد دیپلماسی فرهنگی، عنوان 
کرد: خوشبختانه رایزنان فرهنگی ایران 
و پایگاه هایی که توسط سازمان فرهنگ 
و ارتباطات اسالمی در خارج از کشور 
مشغول به فعالیت هستند، می توانند به 
مثابه یک قرارگاه مردمی برای توسعه 

گردشگری باشند.
شالبافیان  اظهار کرد: تالش ما بر 
این اســت تا انسجام بخشی در حوزه 
گردشــگری در نهادهــای ایرانی در 
خارج از کشور را داشته باشیم. رایزنان 
فرهنگی ایران بــه جهات موضوعی 
می توانند به عنوان نقطه ثقل محوری 

ایجاد این هماهنگی، عمل کنند.
حــوزه  کلیــدی  نقــش  وی 
گردشــگری در رشد و توسعه شهرها 
و معرفــی داشــته های فرهنگی ایران 
به جهانیــان را یادآور شــد و گفت: 
حــوزه گردشــگری در شناســاندن 
داشته های فرهنگی ما در سراسر جهان 

نقش آفرینی خواهد کرد.
در ادامه این نشست، شهرداران، 
رؤســای شــورای شــهر و رابطین 
شهرهای خالق شــهرهایی همچون 
اصفهان، رشت، بندرعباس، سنندج، 
کرمانشــاه، تهران، مشــهد مقدس، 
شیراز، یزد، اراک، کاشان، بندرخمیر، 
هشــتگرد، تبریز، الهیجــان، کرج، 
همــدان، کرمان و کالردشــت  نیز به 

ارائه نقطه نظرات خود پرداختند.

گروه گردشــگری- مدیرکل 
دفتر مطالعات، آموزش و برنامه ریزی 
گردشــگری از برنامه ریــزی بــرای 
تشکیل شــورای راهبری روستاهای 
هدف گردشگری ذیل طرح شناسایی، 
ارزیابی و رتبه بندی این روستاها خبر 

داد.
زاهد شــفیعی گفت: در نشست 
مشــترکی که بین نمایندگان معاونت 
گردشگری و حوزه مدیریت روستایی 
وزارت کشــور در مرکــز مطالعات 
راهبردی و آموزش شهری و روستایی 
سازمان شــهرداری ها و دهیاری های 
کشور برگزار شد چارچوب استقرار 
مدل شاخص های ارزیابی و جزئیات 
فرآیند انجام طرح شناسایی، ارزیابی 
و رتبه بنــدی روســتاهای هــدف 
گردشگری تشــریح و با اجماع نظر 

مورد استقبال و تایید قرار گرفت.

مدیرکل دفتر مطالعات، آموزش 
و برنامه ریــزی گردشــگری افزود: 
در این نشســت به منظور اســتفاده از 
ظرفیت همکاری مشترک و هم افزایی 
با دستگاه های مرتبط حوزه روستایی 
در موضوعــات آموزش، اشــتغال و 
کارآفرینی و پروژه های زیرســاخت 
روســتایی موضوع تشــکیل شورای 
راهبــری روســتاهای هــدف ذیل 
طرح شناســایی، ارزیابی و رتبه بندی 
روســتاهای هدف گردشگری تبیین 
و مقرر شــد شــیوه نامه اجرایی آن با 
محوریت معاونت گردشگری تدوین 
و با همکاری وزارت کشور به مدیران 

استان و مقامات محلی ابالغ شود.
شــفیعی بــا برشــمردن اثرات 
ایــن طــرح در روســتاهای هدف 

گفت: ارتقای تاسیســات و خدمات 
گردشــگری در روســتاها و اصوال 
تعریف مقاصد روستایی و پروژه های 
پیشران آن ها از مهم ترین خروجی این 

رتبه بندی است.
وی یادآور شــد: در این نشست 
ســامانه آموزش مجــازی مدیریت 
شهری و روستایی وزارت کشور با نام 

اختصاری سام شهر که به همت مرکز 
مطالعات راهبردی و آموزش شــهری 
و روســتایی سازمان شــهرداری ها و 
دهیاری های کشــور راه اندازی شده 
اســت به عنوان ظرفیتی مناسب برای 
آموزش و توانمندســازی دهیارها در 
حوزه گردشــگری مــورد تاکید قرار 

گرفت. 
شــفیعی با اعــالم آمادگی دفتر 
مطالعــات، آمــوزش و برنامه ریزی 
گردشگری برای اجرای طرح آموزش 
و توانمندسازی دهیاری ها و اعضای 
شوراها در روستاهای هدف، گفت: قرار 
است در زمینه تهیه عناوین و محتوای 
آموزشی در قالب سرفصل های مورد 
نیاز، بــا مرکز مطالعــات راهبردی و 
آموزش شــهری و روستایی سازمان 
شــهرداری ها و دهیاری های کشــور 

همکاری شود

گروه گردشــگری- با این که چین هنوز 
در مجموع به روی گردشگران خارجی بسته 
اســت اما امکان بازدید مجازی از موزه های 

متنوع آن وجود دارد.
چین صدها موزه دیدنی را در خود جای 
داده اســت،  بنابراین آن چه در ادامه مشاهده 
می کنید فقط شــمار اندکــی از این موزه ها را 
شامل می شود. موزه هایی که توسط »دیلی آرت« 
انتخاب شــده  و در ادامه معرفی می شوند اطالعات 
مفیدی درباره سنت ها و آثار تاریخی مشهور و حتی 
آثاری که چندان شناخته شده نیستند ارائه می دهند.
کاخ موزه سلطنتی شــهر ممنوعه در 

پکن
ایــن مــوزه بــه جــرات جذاب ترین 
 مــوزه در بیــن موزه های چین محســوب 

می شود. 
موقعیت مکانی این کاخ بر اساس نظر 
منجمان باستانی چین از  نظر کیهان شناختی 

از اهمیت برخوردار بوده است. 
این کاخ طی سال  ۱۴۰۶ تا ۱۴۲۰ و به دستور 
امپراتور ســوم دودمان »مینــگ« که پایتختش را از 
»نانجینگ« به »پکن« تغییر داد ساخته شد. یک سال 
پس از خروج آخرین امپراتور از کاخ در سال ۱۹۲۴، 

این موزه به طور رسمی افتتاح شد.
مجموعه های ایــن کاخ موزه از امپراتوری 
چینــگ نشــات گرفته اند و آثار ســرامیکی، 
نقاشــی، خوشنویســی، آثار برنزی، یشم، 
گاه شــمار،  کتاب های باســتانی و اســناد 

تاریخی را شامل می شوند. 
در حــال حاضــر در مجموع شــمار 
آثــار این مــوزه به ۱.۸ میلیون اثر می رســد. 
امــا نبایــد فراموش کنیــم که نکتــه اصلی و 
 ارزشــمند این مــوزه،  ســاختمان و معماری آن 

است.
)NAMOC( موزه ملی هنر چین در پکن
این موزه تنها موزه ملی آثار هنری پالســتیکی 
در چین اســت. این موزه که در فاصله بین ۱۹۵۸ 
تا ۱۹۶۳ ســاخته شد آثار بسیار متفاوت تری را 
در مقایســه با آثار کاخ موزه شهر ممنوعه به 

نمایش می گذارد. 
این مــوزه در حقیقت یک بنای یادبود 
در چین اســت و نگرش آن نســبت به هنر،  

تحقیقات و حفظ منابع طبیعی است. 
ایــن موزه در مجموع بیــش از ۱۱۰هزار 
اثــر را به نمایش می گذارد کــه از جمله آن ها به 
آثار هنری ســنتی چین و آثار هنــری مدرن چین 

 در کنــار شــماری از آثــار هنری غربــی می توان
 اشاره کرد.

در ســال ۲۰۱۳، ایــن موزه طــرح برنده یک 
رقابــت معماری را که برای ســاختمان جدید این 
موزه ترتیب داده شــده بود اعــالم کرد. روند آغاز 
ســاخت طراحی  »ژان نوول« در ســال ۲۰۱۴ آغاز 
شــد، اما هنوز اطالعــات دقیقی از چگونگی روند 

پیشرفت ساخت و  ساز آن در دست نیست.
موزه شانگهای

این موزه بر آثار هنری پیشامدرن چینی تمرکز 
دارد و تاریخچه مفصلی دارد. از زمانی که این موزه 
در سال ۱۹۵۲ تاسیس شد به سه ساختمان مختلف 
منتقل شد و در نهایت در سال ۱۹۹۶ در بنای کنونی 

ثابت باقی ماند. 
ساختمان این موزه نیز بسیار قابل توجه است. 
این ســاختمان با الهام از شــکل یک ظرف آشپزی 

باستانی چینی ساخته شده است. 
قســمت باالیی این ساختمان دایره ای شکل و 
بنای کلی آن مربعی اســت که نشانگر تعبیر باستانی 
چینی از جهان یعنی »آسمان دایره ای و زمین مربعی« 

است.
مجموعــه این مــوزه از تنوع بســیار باالیی 
برخوردار است و بخش های مختص برای تابلوهای 
نقاشــی،  آثار برنزی،  آثار یشــمی،  مجسمه ها، آثار 

سرامیکی و خوشنویسی در آن وجود دارد.
موزه هنر معاصر شانگهای

موزه هنر معاصر شــانگهای به عنوان نخستین 
موسســه هنــری معاصر، غیردولتی و مســتقل در 

شانگهای در سال ۲۰۰۵ تاسیس شد.
این موزه خانه آثار هنرمندان شناخته شــده و 
همچنین محل نمایش آثار هنرمندان تازه کار اســت 
که در ســال ۲۰۱۵، فضای مشــخصی بــرای آثار 
هنرمنــدان جوان با هدف پرورش ابتکار و آزمایش 

اختصاص داد.
موزه تاریخ شانشی در شی آن

در این  موزه تاریخی روزانه ۹۰۰۰ بلیت صادر 
می شود اما بازدیدکنندگان برای ورود به موزه حتما 
 بایــد از قبل بلیــت را به صــورت اینترنتی رزرو 

کنند.
»شانشــی« نام پایتخت باســتانی ۱۳ دودمان 
باســتانی چین بود. موزه تاریخ شانشی در جنوب 

شهر »شی آن«  قرار دارد. 
در ایــن موزه مجموعــه دائمی عظیمی از آثار 
تاریخی از جمله اشیاء برنزی، مجسمه های سفالی،  
نقاشی و همچنین شــماری از مجسمه های ارتش 

سفالین نگهداری می شود.  

 درنشست هم اندیشی با شهرهای جهانی مطرح شد؛

توسعه گردشگری یکی از 
حوزه های مهم اقتصاد فرهنگ 

در ســطح ســازمانی بــه دنبال این هســتیم تــا ســازمان فرهنــگ و ارتباطات اســالمی به 
عنــوان قــرارگاه مشــترک فعالیت هــای فرهنگــی بین المللــی کشــور معرفی کنیــم و در 
ســطح ملــی، ظرفیت هــای موجــود در اســتان ها و شــهرها خصوصــا جهــان شــهرها را 
بــرای پشــتیبانی دیپلماســی فرهنگــی و روابــط فرهنگــی ایــران بســیج خواهیــم کرد.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی با تاکید بر به کارگیری ظرفیت  شهرهای خالق و زمینه سازی همکاری
 و تعامل در حوزه فرهنگی بین الملل، گفت: توسعه گردشگری یکی از حوزه های مهم اقتصاد فرهنگ کشور است.

شرکت آب و برق کیش در نظر دارد پوشش بیمه آتش سوزی ، بیمه مسئولیت مدنی ، بیمه تمام خطر ماشین 
آالت و بیمه درمان تکمیلی پرســنل این شــرکت را از طریق مناقصه عمومي طبق شرایط مندرج در اسناد 

مناقصه به شرکت بیمه واجد صالحیت واگذار  نماید .
مهلت و نحوه خرید اسناد  : 

متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند با واریز مبلغ 1.000.000 ریال به حساب شماره 4001000627598  
بانك شــهر  شماره شــبا IR480610000004001000627598   بنام شرکت آب و برق کیش ، از صبح روز 
یکشنبه  مورخ 1400/10/26  لغایت ساعت 16 روز یکشنبه مورخ 1400/11/3 با ارائه کارت ملی و اصل فیش 

بانکی و معرفی نامه معتبر به یکی از سه نشانی ذیل مراجعه نمایند . 
مهلت و محل تحویل پیشنهادات مناقصه : 

پاکت دربسته حاوی پیشنهادات و اسناد و مدارک مورد نیاز جهت شرکت در مناقصه مي بایستي حداکثر تا 
ساعت 15 روز یکشنبه  مورخ  1400/11/10 به دفتر تهران یا دبیرخانه شرکت آب وبرق کیش تحویل گردد.

زمان  و محل گشایش پاکتهاي پیشنهادات : 
پاکت هاي پیشــنهادات مناقصه روز سه شــنبه مورخ 1400/11/12  ، در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در 
جزیره کیش گشوده خواهد شد . حضور نمایندگان پیشنهاد دهندگان درجلسه گشایش پاکتها با هماهنگی 

کتبی قبلی و ارائه معرفی نامه معتبر و کارت ملی بالمانع است . 
نکات قابل توجه : 

1- هزینه درج آگهی در روزنامه  در هر نوبت بر عهده برنده مناقصه است .
2- شرکت آب و برق کیش در رد یا قبول هر یك یا تمام پیشنهادات مختار است .

3- اسناد مناقصه از طریق سایت شرکت آب وبرق کیش )مناقصات و مزایده (قابل دانلود می باشد .
4- کلیه اسناد محتوی پاکت ب شماره گذاری کردد .

نشانی محل دریافت اسناد مناقصه )1 و 2 و 3 (و ارائه پاکت پیشنهادات مربوطه )1 و 2 (:
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