
5 گردشگری

مدیرکل  گردشــگری-  گروه 
میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع 
دســتی گیالن گفت: سومین فصل از 
کاوش های باستانشناختی در محوطه 
باســتانی کهنه ماسوله منجربه کشف 
زوایایی تازه از پیشینه استفاده از شیوه 
های معماری بومی رایج در ســاخت 
بناهای موجود در بافت شهر تاریخی 
ماسوله شده است. ولی جهانی افزود: 
محوطه باستانی کهنه ماسوله در ارتفاع 
تقریبی ۱۸۷۰ متری از ســطح آبهای 
آزاد در فاصله حــدود ۱۰ کیلومتری 
شمالغرب شــهر تاریخی ماسوله، ۴۶ 
کیلومتری جنوب شــرق شهرســتان 
فومــن و ۷۰ کیلومتری از شهرســتان 
رشت و در ارتفاعات کوه های ماسوله 
داغ واقع شده است. این محوطه برای 
نخســتین بار در سال ۱۳۷۴ به وسیله 
هیأتی به سرپرستی علی اصغر مقری 
و سپس در ســال ۱۳۹۱ به سرپرستی 
مرحوم بهــروز همرنگ مورد کاوش 
قرار گرفــت؛ در نتیجه این کاوش ها 
بقایایــی از بلوک های ســاختمانی و 
کارگاهــی، کوره هــای ذوب آهن و 
مواد فرهنگی از جمله سفال و ادوات 
دســت ســاز آهنی به همــراه مقدار 
بســیار زیادی از سرباره های حاصل 
از ذوب آهن که نشــان از استحصال 
آهن و ســاخت ادوات مختلف آهنی 
در ایــن مکان دارد، مورد شناســایی 

قرار گرفت.ســومین فصل از کاوش 
های باستانشــناختی در این محوطه 
از تاریخ ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۱ توســط 
هیأتی به سرپرستی مجتبی چرمچیان 
و در راستای تکمیل پرونده ثبت شهر 
تاریخی ماســوله در فهرست میراث 
جهانی سازمان یونسکو، از سر گرفته 
شد؛ یافته های کاوش جاری با هدف 
شناسایی هرچه بیشــتر آثار معماری 
و مــواد فرهنگی موجــود در محوطه 
باســتانی کهنه ماسوله اقدام به ایجاد ۴ 
کارگاه کاوش شــد و آثار ارزشمندی 
متعلــق به بازه زمانــی اوایل قرن ۵ تا 
اواســط قرن ۷ هجــری قمری مورد 

شناسایی قرار گرفت.
در یکــی از کارگاه های کاوش، 
یک فضای معماری با مساحت تقریبی 
۳/۵×۷/۵ متر را مورد کاوش قرار داده 
که در بخــش میانی آن بقایایی از یک 

کــوره ذوب آهن متعلق به اواخر قرن 
۵ تا اوایل قرن ۶ هجری قرار داشــته و 
حکایت از انجام فرآیند ذوب ســنگ 
آهن و اســتحصال آهن خالص و در 
نهایــت ســاخت ادوات آهنی در این 

محل دارد. 
از جالبترین یافته های این فصل 
از کاوش هــا باید به شناســایی نحوه 
استحکام بخشی پی بناهای مکشوفه 
در محوطه کهنه ماسوله اشاره کرد که 
نحوه اجرا پیشــرفته و تکمیل شده آن 
را حتی امروزه نیز می توان در ساخت 
بناهای موجــود در ماســوله کنونی 
مشاهده کرد؛ بدین معنی که کاوشهای 
جاری نشان می دهد در کهنه ماسوله، 
پی بناها را با ایجاد شــکاف یا شیاری 
در داخل بســتر طبیعــی صخره ای  - 
کــه محوطه بر روی آن شــکل گرفته 
اســت - جای می دادند تا دیوارها از 

استحکام به مراتب بیشتری برخوردار 
شوند. اســتفاده از همین شیوه بود که 
در معماری بناهای موجود در ماسوله 
کنونی به حد اعالء خود رســیده و با 
توجه به موقعیت طبیعی محل شــکل 
گیری بافت شهر، کل دیوارهای باربر 
بناها را با تراشــیدن بخشــی از بستر 
صخره ای کــوه در آن جای می دادند 
که به آنها کوه دیوار گفته می شــود و 
بــا تکیه بر بدنه کــوه، تا حد زیادی به 
اســتحکام بناها کمک می نماید.این 
یافته نشــانگر آن است، که دستیابی به 
شیوه های بعضاً هوشمندانه در اجراء 
سازه های معماری بافت شهر تاریخی 
ماسوله، حاصل کسب تجربه ای چند 
صد ساله توسط باشندگان منطقه بوده 
است. ماسوله با قدمتی حدود یکهزار 
سال، از سال ۹۰ در مسیر جهانی شدن 
قرار گرفت تا اینکه در سال گذشته مهیا 
شــدن حضور ارزیابان یونسکو برای 
بررسی شرایط ثبت، همت مسئوالن را 
برای رفع هرچه بیشتر موانع ثبتی این 
اثر زنده تاریخی به همراه داشت. البته 
این شهر تاریخی که در ۲۵ کیلومتری 
جنوب غربی شهرستان فومن و در دل 
جنگل های البرز قرار دارد، سال ۱۳۵۴ 
با شــماره ۱۰۹۰ در فهرست آثار ملی 
کشور به ثبت رسید و اینک با برطرف 
شــدن ۹۵ درصد از موانع ثبت جهانی 

در انتظار این رویداد است .

گروه گردشگری- وزیر میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
گفت: ســؤاالت نمایندگان مجلس به 
صفر رسیده و دیگری نیازی به مطرح 
شــدن ســواالت در صحن مجلس 
نیست.سیدعزت اهلل ضرغامی پس از 
جلســه با اعضای کمیسیون فرهنگی 
مجلــس گفت: برای پاســخ گویی به 
سواالت تخصصی نمایندگان محترم 
مهمان کمیسیون فرهنگی بودیم. تمام 
نمایندگانی که طرح سوال کرده بودند، 
یا تقریبا قانع شــدند یا زمان دیگری 
برای پاســخگویی تفصیلی مشخص 
شد و تقریبا سؤاالت نمایندگان به صفر 
رسید و نیازی به مطرح شدن سواالت 
در صحن نیســت و البته این موضوع 

وظیفه من را سنگین تر می کند.
او با بیان این که ما در ســال های 
گذشــته در حوزه میــراث فرهنگی 
گرفتار غفلــت بودیم، افزود: کارهای 
زیادی که در این یک ســال در حوزه 
زیرساخت ها انجام داده ایم، نیاز به زمان 

دارد تا اثرات خود را نشان دهد.
ضرغامــی ادامــه داد: گزارش 
عملکرد یک ســاله وزارتخانه را ارائه 
دادم و سعی کردم اقداماتم در راستای 
وعده هایی که در زمان رأی اعتماد داده 
بــودم، توضیح دهم. یکی از مهم ترین 
مشکالت ما در حوزه میراث فرهنگی، 

مسأله بافت ها و بناهای تاریخی است. 
ضمن این کــه ارزش بناهای تاریخی 
بسیار باالست و ما وظیفه داریم میراث 
فرهنگــی را حفظ کنیم، اما متقابال در 
حوزه تملک، باید پول ابنیه تاریخی که 
ثبت وزارت می شــود را به صاحبانش 
پرداخت کنیم و این اعتبار در سال های 
گذشــته در نظر گرفته نشده است؛ لذا 
همیــن االن صاحبــان بناهای زیادی 
منتظر دریافت پولشــان هستند. البته 
به دنبال راهکار مشترکی با کمیسیون 
فرهنگی هستیم تا خدا نکرده ظلمی در 

حق کسی صورت نگیرد.
او در ادامــه بــا اشــاره به بحث 
حریم های در نظر گرفته شــده برای 
بناهــای تاریخــی، اظهار کــرد: این 
حریم هــا بــرای مردم در شــهرهای 
مختلف مشکالتی ایجاد کرده است. 
آقای رئیس جمهور هم در ســفرهای 
اســتانی با این مشــکالت مواجهند. 
بعضی از نمایندگان مجلس که به عنوان 
ســوال کننده آمده بودند به طور جدی 
در مــورد این حریم ها معترض بودند 
و مــن توضیــح دادم که ما حریم های 
مختلفی داریم.ضرغامی بیان کرد: یکی 
از وظایف ما این اســت که حریم ها را 
درست روشــن کنیم؛ چراکه بعضی 
حریم ها در سال های گذشته به صورت 

کارشناسی تنظیم نشده است.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دســتی در ادامــه گفت: در 
یکســری حوزه هایی که مشکل بافت 
داریــم با همین نگاهــی که به تعیین 
حریم ها داریم، مسأله نمایندگان حل 
شــد، اما در مورد بافت های تاریخی 
که اصوال نمی شــود دســتکاری کرد 
تالش داریم تا برای هر استان با توجه 
بــه ویژگی های خاص آنجا نســخه 

مخصوصی بپیچیم.
او افزود: مثال در جایی مثل یزد یا 
میبد، آن بافت باید حفظ شــود و خود 
مردم هم این را می خواهند و ما باید با 
اعطای وام و تسهیالت به مردم کمک 
کنیم تا خودشان در حفظ بنا مشارکت 
کنند و در عین حال مشکالتشــان نیز 

حل شود.
ضرغامی با بیان این که در بسیاری 
جاها مشکل جدی نداریم و با استفاده 
از ظرفیت محلی می توانیم مشکالت 
را حــل کنیم، گفــت: قوانین میراث 
فرهنگی به نوعی شــاغول ما هستند 
و معتقدم ضمن این که این شــاغول 
همیشــه باید برقرار باشد، مشکالت 
مردم را نیز باید رفع کنیم.پیش تر اعالم 
شــده بود ضرغامی برای پاسخگویی 
به ســواالت تعــدادی از نمایندگان 
مجلس درباره عملکرد یک ساله او در 
وزارت میراث فرهنگی، گردشــگری 

و صنایع دستی به کمیسیون فرهنگی 
مجلس دعوت شده است. حدود ۱۸ 
نماینده از ضرغامی طرح ســوال کرده 
بودند که پیرو آن، احتمال اســتیضاح 
او در مجلــس نیز مطرح شــده بود. 
وزیر میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دســتی در گردهمایی مدیران 
پایگاه های میراث ملــی و جهانی در 
گردهمایی مدیران پایگاه های میراث 
ملی و جهانی به موضوع اختالف نظر 
نمایندگان مجلس و استیضاح او اشاره 
کــرده و گفته بــود: برخی نمایندگان 
مجلس که می خواهند استیضاح کنند، 
می گویند مــردم می خواهند در کنار 
میراث فرهنگی ساخت وســاز کنند، 

چرا ما به فکر آن ها نیستیم. 
قطعــا که حریم هــا باید منطقی 
تعیین شــود، اما وقتی می گوییم بافت 
تاریخــی با هویت شــهری تعارض 
ندارد، خیلی ها متوجه نیســتند و فکر 
می کنند بافت تاریخی بافت فرســوده 
اســت و با یک بولــدوزر می توانند، 

تخریب کنند.
رییس پایگاه میراث فرهنگی خلیج فارس:

رییس میراث فرهنگی زنجان:

اختالف نظر نمایندگان مجلس و ضرغامی کشف زوایای تازه در سومین فصل کاوش کهنه ماسوله
بر سر چیست !
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گروه گردشــگری- فیفا اخیرا 
از یک شــهر چادری در منطقه الخور 
قطر رونمایی کرده است که قصد دارد 
میزبان هــواداران جام جهانی در قطر 
به عنــوان بخشــی از تجربه دهکده 

هواداران در این مسابقات باشد.
با توجه به محدود بودن ظرفیت 
هتل هــا و اقامتگاه ها در کشــور قطر 
که از  ماه نوامبــر میزبان رقابت های 
جام جهانی فوتبال اســت، اســتفاده 
از چادرهــای بادیه نشــین احتماالً 
ارزان تریــن نــوع اقامت بــرای هر 
طرفداری اســت که مایل به تماشای 
رقابت تیم کشورش از نزدیک است؛ 
هزینه اقامت در چادرهای معمولی و 
ساده از همین حاال، بیش از ۲۰۰ دالر 
اعالم شــده، اما چادرهای لوکس، به 
عنــوان یک تجربه خاص که فراتر از 
اقامت در چادرهای مسافرتی است و 
چیزی از یک هتل ۵ ســتاره کم ندارد 
و ویژه طرفداران فوتبال اســت که به 
اقامت در این چادرها عالقه داشــته  
باشند، برای هر شــب ۳۵۰ پوند )به 

نــرخ روز پوند، بین ۱۲ تا ۱۳ میلیون 
تومان( هزینه خواهد داشت.

عمر الجابرـ  مسئول محل اقامت 
در ســازمان قطری که بر برنامه ریزی 
برای این رویداد یــک ماهه نظارت 
می کندـ  حدود سه ماه پیش گفته بود 
که درحــال برنامه ریزی برای برپایی 
یک هزار چــادر بادیه نشــین برای 
هواداران فوتبال جام جهانی هســتند 
کــه البته حــدود ۲۰ درصــد از این 
سازه ها، چادرهای لوکس با امکانات 
رفاهی بیشــتر خواهد بود که هدف 
آن، طرفدارانی اســت که برای مکان 
خواب با بودجه محدود روبه رو نبوده 
و مشتاق به اقامت و تجربه زندگی در 

صحرا هستند.
ایــن چادرهای لوکــس دارای 
سیستم تهویه هوا، اینترنت وای فای، 
حمام و دستشــویی و امکاناتی برای 
تهیه قهوه و چای هستند. فیفا امیدوار 
اســت طرفداران فوتبال از سراســر 
جهان را از این طریق با تجربه فرهنگی 
کشور قطر نیز آشنا کند و اقامت در این 

چادرهــا را به عنوان تجربه ای خاص 
توصیف کرده است.  

چادرهایی که بــرای اقامت در 
دوران جــام جهانی آماده شــده اند، 
هرچند به ســبک چادرهای ســنتی 
قطری طراحی شــده اند، اما مبله بوده 

و دارای وسایل مدرن هستند.
شــهر چــادری در الخور، یکی 
از شــهرهای میزبانی جام جهانی از 
رقابت تیم هــای فوتبــال، از جمله 
 B رقابــت انگلیس و آمریکا در گروه
در تاریخ ۲۵ نوامبر و همچنین یکی از 

رقابت هــای نیمه نهایی در تاریخ ۱۴ 
دسامبر است و در فاصله ۴۰ دقیقه ای 

تا پایتخت قطر دوحه قرار دارد.
جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ از ۲۱ 
نوامبر تا ۱۸ دســامبر ۲۰۲۲ )۳۰ آبان 
تا ۲۷ آذر ۱۴۰۱( در ۸ اســتادیوم قطر 
برگزار خواهد شد. این کشور امیدوار 
اســت ۱.۲ میلیون بازدیدکننده یعنی 
تقریبــا به اندازه نیمی از جمعیت این 
کشــور برای این تورنمنت وارد قطر 

شوند.
قطــر کم تر از ۳۰ هزار اتاق هتل 

دارد کــه طبق برآوردها در خردادماه، 
۸۰ درصد از ایــن اتاق ها به مهمانان 
فیفا اختصاص داده شــده است. فیفا 
همچنین از مردم بومی خواســته که 
ویالها و آپارتمان های شخصی خود 
را در دوران جام جهانــی در اختیــار 
هــواداران قــرار دهنــد. قیمت یک 
آپارتمان دو خوابــه در حومه دوحه 
برای هر شــب ۳۹۰ دالر قیمت دارد. 
همچنین هزینه یک شــب اقامت در 
سوییت یک کشــتی تفریحی ۱۶۵۰ 

دالر هزینه برمی دارد.

اقامت در چادرهای لوکس در قطر برای مسافران جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲، هر شب ۳۵۰ پوند 
)باالی 1۲ میلیون تومان( هزینه خواهد داشت.

۱۲ میلیون تومان برای یک شب 
خواب در چادرهای جام  جهانی!

گروه گردشگری- رییس پایگاه 
میراث فرهنگی خلیج فارس و دریای 
مُکران حوزه )چابهار( با اشاره به آنکه 
درحــال حاضر تنها ۵ تا ۶ اثر از ۲۶ اثر 
ثبت شده در این منطقه ضوابط عرصه 
و حریــم دارند، گفت: باتوجه به نگاه 
توسعه ای که در منطقه وجود دارد بیم 
آن می رود که در آینده شاهد تخریب 

میراث باشیم.
عدنان حســینی )رییس پایگاه 
میراث فرهنگی خلیج فارس و دریای 
مُکران حوزه )چابهار( با اشاره به آنکه 
این پایــگاه دارای ۳۰۰ کیلومتر نوار 
ساحلی است، گفت: در این بخش ۱۵ 
نقطه جاذبه طبیعی و ۲۶ اثر ثبت شده 
وجــود دارد که معروف ترین آن دمب 
کوه مربوط به دوره اشــکانیان است. 

طی چند دوره بررسی باستان شناسی 
در ایــن محوطــه انجام شــده و آثار 
شاخص و بســیار خوبی دارد، با این 
وجود محور و تمرکز بیشــتر بر روی 
جاذبه های طبیعی و ثبت آن هاســت 
کــه از آن جمله می توان به ثبت تاالب 

صورتی اشاره کرد. 
او ادامــه داد: با توجــه به آثاری 
که در منظر ســاحلی ایــن منطقه به 
ثبت رســیده اند، امیدواریم بتوانیم در 
آینده ای نزدیک پرونده ثبت جهانی آن 
را تهیه و به یونســکو ارائه دهیم. البته 
چالش های زیادی پیش روی محوطه 
مکران اســت و مهم ترین دلیل برای 
ثبت جهانــی، حفاظت از آثار موجود 

است. 
به گفته حســینی، باتوجه به نگاه 

توسعه ای که دولت دارد، دسترسی به 
آبهای آزاد از این منطقه و امکان حضور 
زوار پاکستانی از مرزهای این منطقه، 
سبب شــده تا نگرانی هایی بابت  عدم 
امکانــات الزم بــرای حفاظت از آثار 
ایجاد شــود. البته نمی توان از فعالیت 
صنایع سنگین، فوالد و پتروشیمی نیز 
چشم پوشــی کرد. از این رو سعی ما 
برآن اســت تا بتوانیم ضوابط عرصه و 
حریم آثار ثبتــی را مصوب و به قول 
معروف محکــم کاری کنیم تا بتوانیم 
گام های اولیه برای حفاظت و حراست 
از آثار را برداریم. ســپس می توان نگاه 
جهانــی را به آن ســو معطوف کرد تا 

محافظت شوند. 
رییس پایگاه میــراث فرهنگی 
خلیج فارس و دریــای مُکران حوزه 
)چابهار( با اشاره به آنکه سال هاست 
کاوش در این منطقه انجام نشده است، 
گفت: این منطقه بکر است و می توان 
پرونده ثبت منظر طبیعی آنرا تهیه کرد. 
البته انجام کاوش های باستان شناسی 
در منطقه می تواند به نتایج جالبی دست 
پیدا کند. این درحالی است که تاکنون 
فقط بررسی های سطحی در دمب کوه 
انجام شــد که آن هم در ســال ۱۳۹۶ 
بود. در آن بررســی ها آثاری از هزاره 
ســوم قبل از میالد بدست آمد. اکنون 
نیاز اســت تا اعتبارات الزم و بودجه 

برای انجام کاوش های باستان شناسی 
اختصــاص یابد. درخواســت های 
خود را بــرای این مهم ارائه داده ایم و 
امیدواریم هرچه زودتر با آن موافقت 
شــود. حســینی تاکید کرد: یکی از 
دغدغه های ما در ایــن منطقه، انجام 
کاوش های باستان شناســی است و با 
توجه بــه آنکه مهم ترین محوطه های 
باستانی در این نوار ساحلی قرار دارد 
اما کاوش های باستان شناســی انجام 

نشده است. 
او درخصوص وضعیت حفاظت 
و حراست از آثار ثبت میراث فرهنگی 
منطقــه نیز گفــت: حفاظت ها انجام 
می شود اما نکته مهم آن است که انجام 
حفاظت کامل نیازمند به ثمر رســیدن 
ثبــت عرصه و حریم آثار اســت. این 
درحالی اســت که تنهــا تعداد اندکی 
از آثــار ثبتی که در شــهر قرار دارد، تا 
حدودی دارای عرصه و حریم است و 
درواقع می توان گفت بیشتر آثار ثبت 
شده عرصه و حریم ندارند. به جرات 
می توان گفت شــاید حدود ۵ تا ۶ اثر 
عرصــه و حریم دارند. ضوابط عرصه 
و حریم بسیار اهمیت دارد که باید مد 
نظر قرار گیرد. در این میان آثاری مانند 
کوه های مریخــی و جنگل های حرا، 
ضوابط عرصه و حریم ندارند درحالی 

که باید حفظ شوند.

گروه گردشگری- رییس اداره 
میراث فرهنگی و گردشــگری صنایع 
دستی شهرستان زنجان گفت: هتل ها 
و مراکز اقامتی و تفریحی تا پنج سال از 
زمان صدور پروانه برای شهرها و تا ۱۰ 
سال از زمان صدور مجوز برای مناطق 
محروم معاف از مالیات هستند که این 
اقدام باتوجه به رکود ناشــی از کرونا 
بیش از ۲ ســال گذشته نوعی حمایت 

محسوب می شود.
مهدی باقــری افزود:مطابق نامه 

مزبــور، بر اســاس مــاده ۴ آئین نامه 
اجرایی قانون مالیات های مســتقیم، 
بیمارســتان ها، هتل ها و مراکز اقامتی 
گردشــگری غیر دولتی که از ابتدای 
ســال ۹۵ از ســوی وزارت خانه های 
بهداشت یا گردشگری برای آنها پروانه 
بهره برداری صادر شده، تا پنج سال از 
زمان صدور پروانه و در مناطق محروم 
تا ۱۰ ســال از زمان صــدور مجوز از 
دستگاه های مربوطه، معاف از مالیات 
هســتند و مالیات متعلقه با نرخ صفر 

برای آنها محاسبه خواهد شد.
وی اضافــه کرد: براین اســاس 
مشــوق  مالیاتــی  معافیت هــای 
ســرمایه گذاران است و موجب ایجاد 
انگیزه برای ورود آنها به عرصه ساخت 
هتل، مراکز اقامتی گردشگری می شود.

این مســوول ادامه داد: در زمان 
حاضر یکهزارو ۴۵۹ شمار تخت هتل، 
هتل بوتیک ســنتی، مهمان پذیر، هتل 
آپارتمان، خانه مســافر، اقامتگاه بوم 
گردی، اقامتگاه ســنتی این اســتان را 

تشکیل می دهد.
وی اظهــار داشــت: ۱۱۸ نفــر 
نیز شــاغالن تاسیســات گردشگری 
شهرســتان زنجان اســت که این رقم 
با توجه به شــرایط کرونایی نیز دچار 

دستخوش تغییراتی نیز شده بود.
باقری خاطرنشان کرد: تالش می 
شود با ایجاد ســازو کارهایی فعالیت 
حوزه گردشــگری شهرسنان نیز بیش 
از گذشــته رونق یافته و مشــکالت 

کاهش یابد.

سال هاست کاوش باستان شناسی نداریم

معافیت مالیاتی هتل ها اقدامی حمایتی در حوزه گردشگری محسوب می شود

ایــن چادرهــای لوکس دارای سیســتم تهویه هــوا، اینترنت وای فــای، حمام و 
دستشویی و امکاناتی برای تهیه قهوه و چای هستند. فیفا امیدوار است طرفداران 
فوتبال از سراســر جهان را از این طریق با تجربه فرهنگی کشــور قطر نیز آشنا 
کنــد و اقامت در ایــن چادرها را به عنوان تجربه ای خاص توصیف کرده اســت.  
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آگهي مزایده عمومي -  شماره  ۱40۱-03 
شركت سهامي برق منطقه اي هرمزگان

    این شرکت درنظردارد نسبت به اجاره  کارگاه تیر سازی واقع در چهچکور )بندرعباس( ازطریق مزایده عمومي1مرحله اي اقدام نماید. 
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توضیحات:
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