گردشگری
گروه گردشــگری  -معاون
گردشگری وزارت میراثفرهنگی،
گردشگری و صنایعدستی در نامهای
به رئیس ســازمان هواپیمایی کشور
اعــام کرد که دریافــت نرخ دالری
بلیــت هواپیما از گردشــگران غیر
ایرانی باعث افزایش قیمت تمامشده
سفر میشود.
در نامه علیاصغر شــالبافیان
آمده است:
پیرومذاکرهانجامشدهباجنابعالی
طی روزهای گذشته پیرامون خبرهای
منتشر شــده در رســانهها به نقل از
انجمن صنفی شرکتهای هواپیمایی
در خصوص نرخ بلیت هواپیما و اخذ
نرخ دالری بلیط پروازها از مسافران
و گردشگران خارجی ،همانگونه که
مستحضرید وزارت میراثفرهنگی،
گردشگری و صنایعدستی ،بهعنوان
دســتگاه متولی امر گردشــگری در
کشــور ،وظیفــه سیاســتگذاری،
برنامهریزی و توسعه این صنعت در
کشور را با همکاری سایر دستگاهها
بر عهده داشــته و بر همین اســاس،

اصوالً میبایست تصمیمات اساسی
در حوزههــای مهمی همچون حمل
و نقل ،که دارای نقش بســیار مهم و
مؤثری اســت .با نگاه جامع ،اجماع
ذینفعــان و با رویکــرد حمایتی از
توسعه این صنعت اتخاذ شود.
در همین راســتا بنــد  ۴احکام
ســند راهبردی توسعه گردشگری»
به شماره  ۶۶۶۳۴مورخ  ۱۶شهریور
 ۱۳۹۶موضوع بند (الف) ماده ()۱۰۰
قانون برنامه پنجســاله ششم توسعه
اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی
جمهوری اسالمی ایران ،وزارت راه
و شهرســازی را مکلف کرده است
سیاســتهای حمایتــی را در حوزه
قیمتگــذاری حمــل و نقل هوایی
در جهت توسعه مقاصد گردشگری
تنظیــم کــرده و زیرســاختهای
حمــل و نقل مســافری خــود را با
لحاظ سیاســتهای توسعه صنعت
گردشگری تعیین و اجرا کند.
از سوی دیگر اساسأ گردشگری
در دنیــا صنعتــی رقابتــی بــوده و
رقابتپذیری قیمتی سفر و تورهای

شنبه  11تیر  2،1401ذی الحجه  2، ١٤٤٣جوالی  ،2022شماره  ،3989صفحه

در نامهای به رئیس سازمان هواپیمایی کشور عنوان شد؛

مخالفت معاون گردشگری با
اخذ نرخ دالری بلیت هواپیما
معاون وزارت میراثفرهنگی در نامهای به رئیس سازمان هواپیمایی اعالم کرد که دریافت نرخ دالری بلیت هواپیما از
گردشگران غیر ایرانی باعث افزایش قیمت تمامشده سفر میشود.

از طرفــی پــس از ســپری شــدن دوران دشــوار رکــود اقتصــادی حاصل از شــیوع
گســترده بیمــاری کرونا اکنون که همراســتا با سیاســتهای مبارزه با ایرانهراســی،
رونق نســبی برای ورود گردشــگران خارجی فراهم شــده اســت ،انتظار مــیرود همه
ذینفعــان حوزه گردشــگری بهمنظــور افزایش این رونــد ،اهتمام جدی بــه عمل آورند.

گردشــگری ایران بهعنــوان یکی از
مهمترین مزیتهای رقابتی کشــور
قلمداد میشود .این در حالی است که
تصمیم فوقالذکر افزایش هزینههای
تمام شــده ســفر را به دنبال داشته و
بســیاری از کسب و کارهای دیگر به
جز حمل و نقل را نیز متأثر میسازد.
از طرفی پس از ســپری شــدن
دوران دشوار رکود اقتصادی حاصل
از شیوع گسترده بیماری کرونا اکنون

رونماییازیکطرحبلندپروازانهبرایهتلپرنده!
گــروه گردشــگری  -یک
مهنــدس "یمنــی" از طرحی برای
هتل هوابرد رونمایی کرده اســت که
قابلیت میزبانی از هزاران نفر را دارد.
یک مهندس یمنی به نام «هاشم
الغیلی» از طرحی برای آینده ســفر
رونمایی کرده است.
«الغیلی» با انتشار ویدئویی از
طرح ساخت یک هتل عظیم متکی به
انرژی هستهای رونمایی کرده است
که میتواند پذیرای  ۵,۰۰۰مســافر
باشد.
این هتل که «اســکای کروز»
نــام دارد و به صورت یک هواپیمای
عظیم و پیشــرو طراحی شده است،
 ۲۰موتــور الکتریکی و یک راکتور
کوچــک را دربرمیگیــرد کــه از
همجوشی هستهای کامال کنترلشده
استفاده میکند تا انرژی نامحدودی
را برای این هتل فراهم کند.
از ایــن رو ،این هتل هیچگاه با
کمبــود نیرو مواجه نخواهد شــد و
میتواند چندین ســال بیآنکه حتی
کوچکترین برخوردی با زمین داشته
باشد در آسمان باقی بماند.
تدارکات و مســافران از طریق
ت به هتل منتقل خواهند شــد و
جــ 
تمام تعمیــرات و ارزیابیهای مورد

نیاز نیز در آسمان انجام خواهد شد.
این هتل کــه در جایی باالتر از
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ابرها به پرواز درمیآید ،یک ســالن
بزرگ برای تماشــای منظره خارج

از هتــل را در برخواهد گرفت .این
سالن نمای  ۳۶۰درجهای از آسمان

وزارت گردشگری برای خوراک ملل میز میچیند

گروه گردشــگری  -مدیرکل
دفتر توسعه گردشگری داخلی وزارت
میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع
دستی از آماده بودن طرح کمیتههای ملی
گردشگری و میزهای تخصصی برای
ارسال به شورای عالی میراثفرهنگی
خبر داد.
نخستین جلســه میز تخصصی
گردشگری خوراک ملل یکی از چهار
زیر مجموع ه فدراســیون گردشگری
خوراک با حضور سیدمصطفی فاطمی
مدیرکل دفتر توسعه گردشگری داخلی
روز سهشــنبه -هفتم تیرماه  - ۱۴۰۱در
مجموعهفرهنگیگردشگریعباسآباد
برگزار شد.
فاطمــی به نگاه ویژه وزیر میراث
فرهنگی گردشگری و صنایع دستی در
راستای مشــارکت فعاالن گردشگری
در توســعه گردشگری اشــاره کرد و
افزود :اهداف وزارتخانه تنوع بخشــی
بــه موضوع گردشــگری وتجربهگرا
ن حــوزه اســت .در همین
کــردن ای 
راستا برنامهریزی برای تشکیل  ۴۹میز
تخصصی در قالــب  ۱۳کمیته ملی در
حال انجام اســت .این طرح هماکنون
تحت عنوان میزهای استانی نیز در حال

اجرا اســت و در استانهای گلستان و
یزد نیز میزهای تخصصی گردشگری
راهاندازی شده است».
مدیرکل دفتر توسعه گردشگری
داخلیبابیاناینکهبرایتشکیلمیزهای
تخصصی ملل نیز در حال برنامهریزی
هستیم ،افزود :این تجرب ه در کشورهای
مختلف انجام شــده و در کشور ما هم
در وزارت ورزش و جوانــان تحــت
عنوان کمیتههای مختلف اجرا شــده
کــه موفقیتآمیز بوده اســت« .طرح
کمیتههای ملی گردشــگری و میزهای
تخصصی برای ارسال به شورای عالی
میراثفرهنگی آماده است»
وی در ادامــه دربــاره میزهــای
تخصصی گردشگری خوراک توضیح
داد :در ایــن حیطه تشــکیل چهار میز
تخصصــی غذاهــای ایرانــی ،ملل،
سردنوشها و گرمنوشها همچنین نان
و شیرینی برنامهریزی شده است.
مدیرکل دفتر توسعه گردشگری
داخلی به عدم انســجام الزم در حیطه
گردشگری خوراک اشاره کرد و افزود:
طی این سالها تالشها و فعالیتهای
بینظیری بهطور شــخصی و در حیطه
بینالملل بهصورت پراکنده و در نقاط

مختلف کشــور انجام شده است ،اما به
دلیل عدم هماهنگی خروجی که باید،
حاصل نشده است.
وی با اشاره به اهمیت نقشآفرینی
و مشارکت فعاالن بخش خصوصی و
چهارتشکلحوزهگردشگری،ادامهداد:
اعضای میزهای تخصصی ترکیبی از دو
متخصص حوزه گردشگری و یک نفر
از شرکتهای دانشبنیان خواهد بود.
فاطمی نقــش وزارت میراثفرهنگی،
گردشگری و صنایعدستی را در تشکیل
میزهــای تخصصــی حمایتگری و
تسهیلگری عنوان کرد و افزود :هدف
اصلی ما بهعنوان دولت برای تشــکیل
این میزها حل مســائل و مشــکالت
است و در نقش حمایتگر کنار بخش
خصوصی خواهیم بود.
مدیرکلتوسعهگردشگریداخلی
ساختارسازی ،آموزش ،برطرف کردن
موانــع و برنامهریزی بــرای برگزاری
رویدادهایموضوعیرابهعنواناهداف
ایــن امر عنوان کرد و افرود :در میزهای
تخصصی نمیخواهیم نقش مدیریتی
داشته باشــیم .مشکالت زیادی وجود
دارد که دولت به تنهایی قادر به برطرف
کردن آنها نیســت و برای حل آنها به
حضور ذینفعان گردشگری نیاز است.
مدیرکل توســعه گردشــگری
داخلی ابراز امیدواری کرد که استمرار
برگزاری این نشســتها به توسعه و
رونق گردشگری کشور منجر شود.
زهــرا الریجانی رئیــس گروه
گردشــگری خــوراک معاونــت
گردشگرینیزدربارهتشکیلفدراسیون
گردشگری ،گفت« :ین فدراسیون یک
نهاد عمومی وابســته به دولت است که
با اســتقالل مالی و زیــر نظر معاونت
گردشگری با هدف توسعه گردشگری

در ســطح ملی و بینالمللی همچنین
ایجاد توازن منطقهای اعم از درآمدزایی
اقتصادی شروع به کار کرده است».
وی بــا اشــاره به گردشــگری
خوراک بهعنــوان یکی از محصوالت
گردشــگری ،ابراز امیــدواری کرد با
تشــکیل چهار میز تخصصی غذاهای
ایرانی ،ملل ،سردنوشها و گرمنوشها
و نان و شــیرینی همچنین اســتمرار
جلســات و ارائه نظرات اعضا اتفاقات
خوبی را در این حوزه شاهد باشیم.
فهیــم حبیبی معــاون فرهنگی
شــرکت نوســازی عباسآباد با بیان
اینکه در اراضی عباسآباد فضای قابل
توجهی به غذا اختصاص دارد و خوراک
جزو مهمی از این مجموعه محســوب
میشود ،افزود :برای برگزاری هرگونه
رویداد مربوط به خوراک و گردشگری
در این مکان آمادگی داریم و امیدواریم
پایــگاه هویتمندی از گردشــگری
خوراک را در اراضی عباسآباد شــکل
دهیم».
در ادامه نشســت محمدحسین
جبــل عاملی دربــاره عوامل تطبیق و
استانداردسازی در رستورانهای ملل
به ارائه توضیحاتی پرداخت و صاحبان
برخی از رستورانهای کشور از جمله
رفتاری ،خانــه پرهامی ،بیســتانگو،
هفتخوان ،یونانی ،خانه کابل به ارائه
نظرات و پیشــنهادهای خود را مطرح
کردند .همچنین پوستر شهر متاورسی
گردشگریخوراکونخستینمتاورس
گردشگری خوراک رونمایی شد.
در پایــان این نشســت غذاهایی
از کشــورهای پاکســتان ،ارمنستان،
افغانســتان ،یونان ،چیــن ،هند ،ژاپن،
اسپانیا ،ترکیه ،ایتالیا فرانسه ،ترکمنستان
برای حاضران سرو شد.

گــروه گردشــگری-پاویون
جمهوری اسالمی ایران در نمایشگاه
بینالمللی گردشــگری جاتا ژاپن که
از  ۳۱شــهریور تــا  ۳مهرماه ۱۴۰۱
در توکیو ژاپن برگزار میشــود ،برپا
خواهد شد.

جاتا با هدف ترویج گردشگری
محلی ،خارجی و داخلی بهعنوان یک
رویداد بینالمللی پیشــرو در بخش
گردشگری در حال رشد است.
جــذب بیــش از  ۱۵۰هــزار
بازدیدکننده در ســال (از آژانسهای

مســافرتی تــا اپراتورهــای تور و
سفارتخانهها) برای همه متخصصان
این بخش امری ضروری است.
ایــن رویداد که طــی  ۴روز در
ژاپن برگزار میشــود ،بــا برگزاری
ســمینارها و نمایشــگاه تجــاری با

حضور غرفهدارانــی از بیش از ۱۵۰
کشــور و منطقه فرصتهای تجاری
عالی را ارائه میدهد ،دو روز اول این
نمایشگاه به متخصصان صنعت و دو
روز آخر به عمــوم مردم اختصاص
دارد.

ایران در نمایشگاه گردشگری جاتا ژاپن شرکت می کند

که همراســتا با سیاستهای مبارزه با
ایرانهراسی ،رونق نسبی برای ورود
گردشــگران خارجی فراهم شــده
اســت ،انتظار میرود همه ذینفعان
حوزه گردشــگری بهمنظور افزایش
این رونــد ،اهتمام جــدی به عمل
آورند.
بنابراین با توجه به مراتب فوق
و نظر به اینکــه تصمیم مزبور بدون
اخذ نظرات ایــن وزارتخانه و بدون

در نظر گرفتن مصالح فعاالن صنعت
گردشگری اتخاذ شده است ،دستور
فرمائید مراتب مورد رسیدگی فوری
قــرار گرفته و تا زمان بررســی ابعاد
مختلف موضوع و به ویژه چالشها،
اثــرات و تبعات اجــرای آن در کار
گروهی با حضور نمایندگان مشترک
بخش دولتی و خصوصی در حوزه ،از
اجرایی شدن این تصمیم خودداری
شود».

کشف برنزی در چین

را در اختیار مسافران قرار میدهد.
یک آسانســور این ســالن را

بــه بخــش اصلی تفریحی شــامل
رســتوران ،زمیــن بازی کــودکان،
پاســاژ ،مراکز ورزشی ،استخرهای
شــنا ،ســالن تئاتر و ســینما متصل
میکند.
بخشــی از ایــن هتــل نیز به
برگــزاری رویدادهایــی همچون
جلسات کاری و همچنین برگزاری
جشن ازدواج اختصاص دارد.
«اســکای کــروز» همچنین
مزاحمت ناشــی از چالههای هوایی
را با اســتفاده از هــوش مصنوعی و
پیشبینی چاله هوایی رفع میکند.
همچنین تشــکیالت پیشرفته
درمانی بــه منظور حفــظ امنیت و
سالمت مسافران در این هتل وجود
خواهد داشت.
این ایده در ابتدا توسط «تونی
هولمســون» شکل گرفت و سپس
«الغدیــری» آن را مورد بررســی
قــرار داد و طرحریزی کرد .البته این
طــرح از نظر شــماری از مخاطبان
واقعبینانه نیســت همانطور که یک
کاربر یوتیوب نوشــته است« :اگر
قوانین آیرودینامیک و فیزیک وجود
نداشــتند ،در آن صورت این وسیله
میتوانســت در آســمان بــه پرواز
دربیاید».

گروه گردشــگری  -باستا ن شناســان با کاوش در چین به مجموعه
ت پیدا کردهاند.
ارزشمندی از آثار متعلق به عصر برنز دس 
یک مجســمه برنز به شکل یک مار با سر انسان ،به همراه مجموعهای
بزرگ از آثار برنز ،یشم و طال در نقاط مختلف محوط ه باستانشناسی واقع
در «سیچوان» کشف شده است.
در جریان کاوش در این محوطه باستانشناســی ،یک جعبه برنزی نیز
کشف شده است که داخل آن یشم و نقاب طال قرار داشت.
کارشناســان معتقدند مجســمههایی که در این محل کشف کردهاند،
بسیار پیچیده و خالقانه هستند و بازتابی از جهان افسانهای است که مردم
آن دوره بــه آن فکر میکردند .باستانشناســان همچنین معتقدند :این آثار
غنی بودن تمدن چین را نشان میدهند.
در دهه  ۸۰میالدی دو گودال مختلف از محوطه باستانشناسی استان
«ســیچوان» مورد بررســی قرار گرفت و باستانشناسان در سال  ۲۰۲۰نیز
شــش گودال دیگر را کاوش کردند .کاوشــگران اخیرا آثار تاریخی را در
گودالهای شماره  ۷و  ۸کشف کردهاند .در مجموع ،باستانشناسان تاکنون
توانســتهاند  ۱۳هزار اثر تاریخی که گمان میرود به عصر برنز ،یعنی بین
ســههزار تا چهارهزار و پانصد سال پیش تعلق داشته باشد ،از خاک بیرون
بکشند.
به گفته کارشناسان ،تاکنون هیچ اثری از بقایای انسان در این محوطه
کشــف نشده اســت ،در نتیجه این آثار تاریخی به عنوان بخشی از مراسم
خاکســپاری دفن نشدهاند .گمان میرود هدف از حفاری گودالها و قرار
دادن این آثار تاریخی درون آنها ،به آیینهای مذهبی ارتباط داشته باشد.
برخی از این آثار به عمد شکســته و یا ســوزانده شدهاند .از آنجایی
که آثار شکســته و یا سوزانده شده بســیار ارزشمند بودند ،شکستن آنها
نشاندهنده نقش مهم این آثار در یک آیین مذهبی است.
کســب اطالعــات بیشــتر درباره ایــن آثــار تاریخی بــا کاوش
گودالهای دیگر واقع در محوطه باستانشناســی «ســیچوآن» امکانپذیر
خواهد بود.

آگهی مزایده زمین

بدینوسیله به اطالع عموم اهالی شهر بندر پل می رساند بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان هرمزگان در نظر دارد 8
قطعه زمین را با کاربری تجاری در شهر بندر پل شهرستان بندرخمیر از طریق مزایده عمومی به واجدین شرایط و
اهالی آن شهر یاد شده به شرح ذیل واگذار نماید ،
 8قطعه زمین با کاربری تجاری واقع در شهر بندر پل شهرستان بندر خمیر
آدرس جهت کسب اطالعات بیشتر و ثبت نام به شهرستان بندرخمیر  -میدان آزادی  -طبقه فوقانی بانک سپه جنب
مسجد علی ابن ابیطالب -بنیاد مسکن انقالب اسالمی -امور زمین
لذا متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و ثبت نام از روز شنبه تاریخ  1401/04/11تا شنبه 1401/04/25
به آدرس فوق مراجعه نمایند.
( .توجه  :هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد )
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