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گردشگری

سرمایهگذاری  ۲۹۰میلیارد دالری چین در گردشگری

به گزارش رویترز ،مقامات گردشگری کشور پهناور و پرجمعیت چین از سرمایهگذاری قابل
مالحظه  ۲۹۰میلیارد دالری در صنعت توریسم این کشور و جذب سرمایهگذاران خصوصی
بیشتر تا سال  ۲۰۲۰میالدی خبر دادند .همچنین بر اساس این بیانیه ،چین قصد دارد تا سال
 ۲۰۲۰مجموع خدمات گردشگری خریداری شده برای این کشور را به یک تریلیون دالر
برساند تا گردشگری  ۱۰درصد از رشد ساالنه اقتصادی در این کشور را به خود اختصاص دهد.

روی خط آفتاب
88318556-88318555
پیام کوتاه3000141427 :

تلگرام 09128197782

از مجلس ش��ورای اسالمی به خاطر
تصوی��ب الیحه پایبن��د ب��ودن مدارس
غیردولتی به اصول و ارزشها نهایت تشکر
و قدردانی را میکنم .باید متذکر شد واجب
اس��ت اداره مدارس در نظام اسالمی تابع
قوانین حکومت اسالمی باشد .تعلیم وتعلم
و نظ��ام آموزش وپ��رورش آنچنان دارای
قداست هستند و سرنوشت دانشآموزان
و آیندهسازان میهن اسالمی منوط به اداره
آن است که حتی یک درصد لحاظ کردن
سالیق شخصی منطبق با غیرارزشها در
آن جایی ندارد.
0938...

حذف نکردن کارت بنزین بزرگترین
سیاست اشتباه دولت روحانی است.
0935...

ب��ه وزی��ر نف��ت تذک��ر دهی��د که
بنزینزدن با کارت بنزین سیاست اشتباه
دولت احمدی نژاد است و باید وزیر نفت
هرچه زودتر کارت بنزین راحذف کند.
0935...

باس�لام .در خص��وص تبلی��غ برای
خرید کاالی ایرانی میخواستم پیشنهاد
کنم برای اینکه مردم برای خرید کاالی
ایران��ی ب��ا کارتهای اعتب��اری ترغیب
ش��وند س��ودها را به نصف کاهش دهند
و به جای 18درصد 9 ،درصد محاس��به
کنند .باتشکر
0919...

تجربه قویا نشان داده است استعمال
دخانیات زمینه ساز افتادن در دام اعتیاد
و افزای��ش تدریجی مصرف آنها ش��ده و
درپ��ی آن باعث مرگ،طالق،فروپاش��ی
خان��واده و س��ایر آس��یبهای فردی و
اجتماعی میشود .از عزیزان رسانه ملی
ب��ه خاطر فرهنگس��ازی و هش��دارهای
مرت��ب در این زمین��ه در میان برنامهها
كمال تشکر و قدردانی میکنیم.
0935...

امیدواری��م در بیس��ت و پنجمی��ن
اجالس سراسری نماز ،راهکارهای مفید
برای ابالغ اهمیت نماز در جامعه اسالمی
با مؤفقیت و جدیت ،عملی و اجرا شود،
زیرا یقین��ا اگر ارزش و اهمیت بی پایان
این فریضه به عنوان«اس��اس اسالم» در
میان همگان نقش بسته و نهادینه شود
گش��ایش و فتح الفتوحی برای مراحل و
زمینههای دیگر میشود.
0936...

از صداوس��یما انتظار میرود از این
پس قبل از پخ��ش آگهیهای تبلیغاتی
در صحت وسقم و بیضرر بودن تبلیغات
کاالها تحقیق و بررسی کافی كنيد.
0939...

با درود وخس��ته نباشید و سپاس از
نصف کردن قیمت روزنامه پرمحتواتون،
خدا خیرت��ون بده که به فک��ر مردم به
شدت کم درآمد کشورمون هستید.
0939...

به مسئوالن عزیز :چرا اینقدر اوقات
گرانقدر خود را صرف س��خنان بیارزش
برخی مولد حواشی میکنید؟
0918...

باس�لام .مبلغ افزایش  10درصدی
حقوق امث��ال آقای نوبخت به اندازه کل
حقوق بن��ده که بازنشس��ته فرهنگی با
مدرک فوق لیسانس هستم ،میشود.

میراثفرهنگی

دستکندها
میراث دست نخورده
در همدان

چند صباحی است اهمیت دستکندها به علت
دست نخورده بودن و داشتههای تاریخی غنی در
اولویت توجه میراث فرهنگی برای پیوستن این
آثار به فهرست جهانی یونسکو است .کارشناسان
بر این باورند این داشتههای تاریخی پنهان حرف
اول را در ح��وزه یافتههای میراث فرهنگی در
غرب کشور بهویژه استان همدان میزنند.
ب��ه گ��زارش ایس��نا ،چه بس��ا اگر نس��بت به
مس��تندنگاری و حفظ ای��ن یافتههای پنهان
اعتب��ارات الزم تخصیص پیدا کند ،ش��اهد آن
باش��یم که در آیندهای نهچندان دور اس��تان
همدان پایلوتی برای مطالعات دستکندها شود.
رئی��س اداره میراث فرهنگی ،صنایعدس��تی
و گردش��گری شهرس��تان مالی��ر در زمین��ه
دس��تکند انوج در شهر مالیر به ایسنا گفت:
در صورت تأمین اعتبار کار مستندنگاری انوج
با هماهنگی واحد باستانشناس��ی در میراث
فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری به انجام
خواهد رسید.
ابراهیم جلیلی افزود :ای��ن مجموعه بهصورت
دستکند در بستری از سنگهای الشه موسوم
به شیست ایجاد ش��ده و بسیار گسترده است.
مجموعه ش��امل اتاقها و سالنهاي متعددی
در عمق  3تا  5متری زمین بوده که بهوس��یله
راهروهای��ی به هم ارتب��اط دارند .ورودی فعلی
مجموعه که گویا یکی از دریچهها یا هواکشهای
مجموع��ه اس��ت و به اتاقه��ای اصلی منتهی
میشود ،در مجاور تپه باستانی انوج و بهصورت
تونلی تنگ و تاری��ک در ابعاد حدود 60*160
سانتیمتر است.
وی همچنین به فضاها و اتاقهای این مجموعه
ک��ه دارای ابعاد متغیر و احتم��اال کاربریهای
متفاوتی هس��تند ،اش��اره ک��رد و ادام��ه داد:
در بدنه بیشتر آنها سکوهای سنگی وجود دارد و
در بعضی قسمتها تک اتاقهایی دیده میشود
ک��ه دارای ی��ک ورودی و بهصورت مس��تقل
هستند .فضاهای بزرگتر ،ورودیهای متعدد
دارن��د که به احتمال زی��اد به کاربریهای آنها
ارتباط دارد .ارتفاع تقریبی فضاها متغیر بوده و
بهطور میانگین به اندازه قد یک انسان (حدود
180سانتیمتر)است.
وی عنوان کرد :در بدنه این اتاقها طاقچههایي
وجود دارد که احتماال برای وسایل روشنایی از
آن استفاده میش��ده است .در فضاهای بازدید
شده حفرههای حلقوی مانند به سمت باال ایجاد
شده که شاید برای تأمین اکسیژن یا نور از آن
استفادهمیکردند.
جلیلی تصریح کرد :در بررسی مطالعات انجام
شده این مجموعه در دوره تاریخی شکل گرفته
و در دورهه��ای بعد بهوی��ژه دورههای مختلف
اسالمی مورد اس��تفاده قرارگرفته است ،اما به
علت گس��تردگی و پیچیدگ��ی این مجموعه،
اظهارنظر قطعی درباره قدمت ،کاربری بخشها،
دورههای متوالی استقرار و استفاده از آن نیازمند
تداوم اقدامات پژوهشی است .در آثار زیرزمینی
این امر واضح است که آثار بهعنوان یک مجموعه
طراحی و ساخته شده و کاربری خاصی غیر از
پناهگاه داشته است.
وی اضاف��ه کرد :این تونلها در ابتدا با اهداف و
اغراض دیگری ایجاد شدهاند ،چراکه پناهگاهها
در زیر منازل مس��کونی و قلعهها ایجاد شده و
بهص��ورت واحدهای منفرد ،مجزا و اختصاصی
کاربردداشتند.
گفتنی اس��ت ،تپه انوج در شهرس��تان مالیر،
بخش س��امن ،روس��تای انوج واقع ش��ده که
مربوط به هزاره  5و 6قبل از میالد اس��ت .این
اثر در تاریخ  ۲۴اسفند  ۱۳۵۳به شماره ۱۰۳۹
در فهرس��ت آثار ملی کش��ور به ثبت رسیده
است .از نظر آثار باستانی این روستا دارای یک
تپه باستانی و چند برج تاریخی ،همچنین یک
ش��هر زیرزمینی است که چندان مورد کاوش
قرار نگرفته است.

0911...

خدا را ش��کر که باالخ��ره حقيقت
معل��وم ش��د و حتي خ��ود مجلس هم
پرونده صادقي را به قوه قضائيه ارس��ال
کرد .حاال حاميان ايش��ان س��عي کنند
منصفانه ت��ر قضاوت كنن��د و اطالعات
درس��ت به م��ردم دهند و ح��ق قلم را
رعايت کنند.
0913...

من واقعا با نظر آقای یوسف خاکیان
موافقم خ��ارج از ایران دی��دم که جای
پارک نبود ولی کس��ی ب��ه خودش این
اج��ازه را نداده که ج��ای معلوالن پارک
کند ...بابت مقاله «لطفا پارک نکنید» از
آقاي یوسف خاكيان ممنونم.
0912...

باسالم .لطفا از محتواي قراردادهاي
ن هم
نفتي با ش��ل هم بنويس��يد اگر اي 
محرمانه نيست.
0913...
پیامهای مردمی در صفحات15-8-6-2

«اهالی بم برای حمای��ت از ارگ جهانی بم و مرمت و
حفاظ��ت از ارگ جهان��ی بم ،خش��ت تولید میکنند
و زنجیره انسانی میبندند ».مدیر پایگاه میراث جهانی بم
ب��ا اعالم ای��ن خبر گفت :تش��کل مردمنه��اد انجمن
ضایعهنخاعی بم در حرکتی نمادین و برای حمایت از
مرم��ت و حفاظت از ارگ تاریخی بم ،روز جمع��ه ( ۲۶آذرماه) در
محوطه جهانی اقدام به تولید خش��ت میکند .افش��ین ابراهیمی
ادامه داد :این حرکت نمادین که با حضور مردم شهر بم نیز همراه

کفشی که مرگ ندارد

«س��واس» پاپوش قدیمی مردم بلوچس��تان
است که از «داز» نوعی درخت خرمای خودرو
س��اخته میش��ود .این پاپوش به کفشی که
مرگ ندارد مشهور است.

خواهد بود ،با کمک چند استادکار صورت میگیرد .او
گفت :پس از انجام این کار ،یک زنجیره انسانی که از
خارج ارگ تا دروازه اصلی ارگ بم تش��کیل میشود،
خش��تهای از قبل تولید ش��ده در کارگاه ارگ را به
داخل یکی از کارگاههای داخل ارگ منتقل میکنند
تا مش��ارکت خود را در فرآیند مرمت این ارگ جهانی نشان دهند.
وی همچنین با اش��اره به برنامهریزیهایی که برای بازدید مردم از
بخشهای بیش��تری از ارگ بم در نوروز امس��ال انجام شده است،

گفت :این محوطه جهانی سه کارگاه بسیار ویژه دارد .دروازه اصلی
ارگ ،رمپ منتهی به حاکمنشین و بخشی از خانه حاکم که تا نوروز
امس��ال مرمت میش��وند تا مردم پس از  ۱۳سال بتوانند این ارگ
جهانی را از باالترین نقطه آن ببینند .به گفته وی ،در طول سالهای
گذش��ته و پس از وقوع زلزله بم گردش��گران فقط امکان بازدید تا
«سربازخانه» ارگ را داشتند ،اما خوشبختانه با پایان مرمت هشتی
دروازه اصلی ارگ ،رمپ منتهی به حاکمنش��ین و بخش��ی از خانه
حاکم ،فضای بازدید از مجموعه در نوروز گسترش پیدا میکند.

پیشنهادجزیرهگردی

نگین های خلیج فارس

آفتاب یزد -گروه گردشگری :فصل پاییز روزهای آخر خود را طی
میکند و سرمای زمستان از راه خواهد رسید .هر چند امسال بسیاری
از شهرها برف پاییزی را هم تجربه کردهاند .با تغییر فصل ،مقصدهای
گردش��گری هم تغییر میکن��د ،رکود به برخی ش��هرها میرود و

شهرهایدیگریمیزبانرونقگردشگریمیشوند.یکیازمقصدهای
همیشه جذاب کش��ور ،جزایر خلیجفارس اس��ت .شکم گردی در
تنوع غذایی جنوب کش��ور یکی از جاذبههای این جزیرههاس��ت.
طبیعتگردها ام��ا به دلیل طبیعت بکر و ویژه این منطقه به این

جزیرههامیآیند.ازسویدیگرتفریحاتوورزشهایمتنوعآبینیزاز
جاذبههای جزیرههای خلیج فارس اس��ت .فصل زمستان همیشه
فرصت مناسبی برای سفر به این جزایر است .پیشنهاد سفر این هفته
را به جزایر خلیجفارس اختصاص دادیم.

جزیرههنگام

جزی��ره هنگام در جنوب جزیره قش��م حدود  50کیلومتر مربع وس��عت دارد .این
جزی��ره تا بندرعباس ح��دود  50مایل دریایی فاصله دارد و یکی از جزایر اس��تان
هرمزگان محس��وب میش��ود .هنگام یکی از جزیرههای دیدنی خلیجفارس اس��ت
که آبهای گرم حاش��یه آن ،زیس��تگاه دلفینهاست .مشاهده دلفینها در نزدیکی
این جزیره از ویژگیهای جذاب آن بهش��مار میرود .ساحلهای مرجانی و آبهای
گرم و آرام س��احل جزیره هنگام مکان مناسبی برای دوستداران شناست .فرهنگ
بومیان این جزیره که همگی به ش��غل ماهیگیری مش��غول هس��تند از جاذبههای
دیگر هنگام بهش��مار میرود .پارک کروکودیلهای جزیره هنگام نخس��تین مزرعه
پرورش کروکودیل در کشور است که بازدید از آن ،یکی از برنامههای گردشگران در
جزیره هنگام محسوب میشود .حضور انگلیسیها در این جزیره و ساخت تاسیسات
بندری در زمان قاجار در جزیره هنگام امروزه یکی از میراث حضور انگلیس��یها در
جنوب ایران است.

جزیره هرمز

جزی��ره هرمز یک��ی از جزیرههای اس��تثنایی خلیجفارس برای عالقهمندان به اکوتوریس��م اس��ت .این جزیره در
هش��تکیلومتری بندرعباس قرار دارد و با  42کیلومتر مربع مس��احت جزء اس��تان هرمزگان محس��وب میشود.
آبسنگهای مرجانی این جزیره محل مناسبی برای تغذیه الکپشتها و زیستگاه انواع آبزیان است .این مرجانها
زمان جزر از آب خارج میشوند و گردشگران برای تماشای آبزیان ،این منطقه را انتخاب میکنند .الکپشتهای
دریایی ،پرندگان آبزی ،جلبکها و جاذبههای زمینشناس��ی مجموع��های از جاذبههای طبیعی جزیره هرمز برای
گردشگران طبیعتدوست بهشمار میروند .در کنار جاذبههای طبیعی ،قلعه پرتغالیها جزء جاذبههای میراثفرهنگی
هرمز است .این قلعه دارای انبارهای متعدد ،اتاقهای سربازخانه ،مقر فرماندهی ،زندان ،کلیسا و بخشهای مختلف
دیگر اس��ت که بخشهای زیادی از آن س��الم مانده و بهعنوان یک جاذبه فرهنگی مجموعه جزیره قشم را به یک
مجموعه کامل گردشگری تبدیل کرده است.

جزیرههندورابی

جزیره خارک

ای��ن جزیره بی��ن جزیره کیش
و الوان قرارگرفت��ه و ح��دود
22کیلومتر مربع مساحت دارد.
هندوراب��ی س��رزمینی هموار و
بدون عارضه طبیعی اس��ت که
غواصی و صیادی جزء جاذبههای
گردش��گری این جزیره بهشمار
میرود .ش��غل اکثر بومیان این
جزیره صیادی و غواصی است و
نبود فعالیتهای صنعتی در این
جزیره بافت طبیعی آن را بکر نگهداش��ته اس��ت .غواصی در آبهای حاشیه این جزیره بهدلیل تنوع
آبزیان و عمق مناس��ب لذت فراوانی دارد و به همین دلیل س��ایتهای متعدد غواصی در این جزیره
افتتاح ش��ده است .همچنین امکان غواصی در شب یکی از ویژگیهای این سایتهای غواصی است
که عالقهمندان زیادی دارد .الکپشتها و انواع مرجانهای مغزی ،جراح ماهیان ،تن ماهیان دم زرد،
یونیک ،پیکاس��و ،ملوان و طوطی ماهیان موجودات زیبایی هس��تند که هنگام غواصی در هندورابی
میتوانید آنها را از نزدیک مشاهده کنید.

قشم و ناز

صنایعدستی

حمایت انجمنهای مردمنهاد از ارگ تاریخی بم

قش��م یک��ی از جذابتری��ن
جزیرههای خیلجفارس اس��ت
ک��ه پیش از این در پیش��نهاد
س��فری جداگان��ه مفص��ل به
ت آن پرداختیم.
تاریخ و طبیع 
با این حال قشم را همیشه باید
مقص��د متفاوتی دانس��ت که
س��فر به آن خاطرهانگیز است.
شرایط طبیعی در جزیره قشم
همیشه شما را متعجب میکند
و تجربههای��ی را پدید میآورد
که در نقاط دیگر کشور یافت نمیشود .شاید بیشتر اوقات دلتان بخواهد با پای پیاده به دل
آبهای کمعمق دریا بزنید .این تجربه منحصربفرد تنها در جزیره قشم ممکن است .جزیره
ناز در نزدیکی س��احل قش��م ،صخرهای سه هکتاری است که هنگام پسروی آب در شرایط
جزر ،با باریکهای از آب کمعمق به ساحل قشم وصل میشود .این امر شرایط مناسبی برای
گردشگران ایجاد کرده است که به آب بزنند و به جزیره ناز بروند.

جزی��ره خ��ارک ی��ا خ��ارگ با
20کیلومترمرب��ع وس��عت در
فاصله 50کیلومتری شهر بوشهر
قرار دارد و یکی از جزایر استان
بوشهر محسوب میشود .خارک
یکی از مهمترین پایانههای نفتی
جهان است ،اما آثار تاریخی آن
میتواند ظرفیت مناسبی برای
گردشگری در این جزیره باشد.
این جزیره یکی از قدیمیترین
سندهای تاریخی نام خلیجفارس را در خود دارد .کتیبه باستانی خارک به خط میخی و زبان فارسی
باستان نوشته شده است و به  2400سال پیش و زمان هخامنشیان بازمیگردد ،اما جزیره خارک در
کنار این کتیبه شناختهشده آثار دیگری نیز دارد .صخرهکندها ،نگارکندها و نردهای سنگی بخشی
از آثار تاریخی کمتر شناختهشده این جزیره هستند که صخرهکند نمونه منحصربفردی از این آثار
است .نردسنگی نیز نمونهای از تراشکاری روی سنگ است که برای بازی ایجاد شده و نمونه آن در
شهر سوخته یافت میشود.

کیش

جزیره شناختهش��ده خیلجفارس سالهاس��ت میزبان قش��ر
عظیمی از گردشگران اس��ت .جزیرهای که قصد دارد نسخه
خوبی از گردش��گری دریایی کش��ور را ارائ��ه دهد ،هر چند
ویژگیها و زیرساختهای مناسبتری نسبت به جزیرههای
دیگر دارد ،اما باید اعتراف کرد که باقی جزیرههای خلیجفارس
جاذبههای هیجانانگیزتری از کیش دارند .با این حال کیش و
سواحل زیبایش به همراه امکانات مناسب گردشگری همواره
در لیست مقصدهای پررونق گردشگری کشور است.

فوت و فن سفر

فاصل��ه جزیرهها با ش��هرهای بزرگ
کش��وربهویژه پایتخ��ت باعث ش��ده
که توره��ای برنامهریزی ش��ده برای
آنها قیمتهای باالیی داش��ته باشند.
قیمتهایی که گاه گردش��گران را از
س��فر منصرف میکند .اما اگر زمان
مناس��بی دارید ب��ا قطار خ��ود را به
شهرهای ساحلی خلیجفارس برسانید.
سفر با لنج و قایق هزینه مناسبی برای
کس��انی دارد که خود را به شهرهای
ساحلی خلیجفارس رساندند .جزیره
خارک ب��رای ورود نیاز به هماهنگی
دارد و میتوان از ش��هر بوشهر با لنج
به آنجا رف��ت .برای س��فر به جزیره
هندوراب��ی از جزیره کی��ش تورهای
متعددی وجود دارد.

