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اخبار
در دستور کار قرار گرفتن مدیریت
تقاضا و بهبود کیفیت خدمات

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری کشور ،مدیریت تقاضا
و بهبود کیفیت خدمات قابل ارائه به گردشگران
را رویکرد و راهبرد ستاد هماهنگی خدمات
سفر در استان ها عنوان کرد ،.مرتضی رحمانی
موحد شامگاه جمعه در نشست هماهنگی
ستاد هماهنگی خدمات سفر خوزستان در
هتل کاروانسرای آبادان ،افزود :مدیریت تقاضا
و ساماندهی بخش عرضه و تقاضای خدمات
گردشگری بویژه در سفرهای نوروزی هموطنان
در دستور کار مسئوالن گردشگری قرار گرفت.
وی اظهار کرد :خدمات ارائه شده به
گردشگران تا سال  92با عنوان ستاد تسهیالت
و یا ستادهای نوروز و خدمات تعطیالت نوروز
انجام می شد که با آسیب شناسی ،دائمی شدن
فعالیت ستاد و ارزیابی خدمات ارائه شده به
هموطنان از سوی دستگاه های عضو ،عملیاتی
و اجرا شد.
رحمانی موحد یکی دیگر از مشکالت ارائه
خدمت بهینه به گردشگران ورودی به استان ها
را نبود ارتباط منطقی و ساختاری بین ستاد و
استان ها خواند و گفت :طرحی از سوی وزیر
کشور به استانداران ابالغ شد و مسئولیت
ستاد دائمی خدمات سفر به آنان ابالغ شد و
بر اساس مصوبه ،مسئولیت مرکزی ستاد نیز بر
عهده سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری قرار گرفت.
معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگردی در بخش دیگری از
سخنانش اضافه کرد:بر اسا دستورالعمل جدید
ابالغی ،از سال  93تقویت ستادهای استانی در
دستور کار قرار گفت و سال  94نیز ،اختیارات
فرمانداری ها افزایش یافت تا مدیریت سفر و
روند ارائه خدمت به گردشگران ضابطه مند شود.
وی از تعطیالت نوروزی به عنوان فرصت
رونق صنعت گردشگری کشور یاد کرد و
گفت:ارائه آمار دقیق از اقامت و ورود گردشگران
به استان ها از اقداماتی بود که با احتساب
اقامت هر گردشگر در هر شب در یک مقصد
گردشگری› این آمار دقیق تر شد.
این مسئول در سازمان میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری کشور همچنین با
تجلیل از مسئوالن استان خوزستان در میزبانی
مسافران و گردشگران ،گفت:از اول فروردین ماه
امسال تا سی ام آذرماه ،این استان در بین 10
استان گردشگرپذیر کشور قرار گرفته است.
وی در پایان سخنانش از فرمانداران و
شهرداران استان خوزستان خواست ،کیفیت
بخشی خدمات ارائه شده به گردشگران را در
دستور کار برنامه های خود قرار دهند.
در نشست ستاد هماهنگی خدمات سفر
خوزستان با حضور استاندار و معاون گردشگری
سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری کشور در هتل کاروانسرای آبادان،
استاندار احکام فرمانداران و اعضای کمیته های
ستاد خدمات سفر استان در نوروز  96را به آنان
تحویل داد .خوزستان با ثبت رکورد  5میلیون
گردشگر در نوروز  ، 95در بین  10استان برتر
گردشگر پذیر کشور قرار گرفت.
وجود ساحل ،آب و هوای مناسب در بهار و
نیمه دوم سال و همچنین وجود مناطق عملیاتی
دوران دفاع مقدس ،فرصت ویژهای برای
خوزستان و جذب گردشگر فراهم کرده است.
مدیر عامل اتحادیه صنایع دستی مطرح کرد؛

احیا و ترویج صنایع دستی از اهداف
اقتصاد مقاومتی

مدیر عامل اتحادیه صنایع دستی تاکید
کرد :گام مهم در راستای اقتصاد مقاومتی احیا و
ترویج صنایع دستی و تقویت تولید داخلی است.
خاطره استاد رضایی  -مدیر عامل اتحادیه
صنایع دستی در نخستین نشست هم اندیشی
جهادگران اقتصادی ایران اظهار کرد :گام مهم
در راستای اقتصاد مقاومتی احیا و ترویج صنایع
دستی و تقویت تولید داخلی است.
وی به تحریمهای صورت گرفته نسبت به
کشورمان اشاره کرد و افزود :باتوجه به فشار
اقتصادی در حوزه تحریمهای داخلی و خارجی،
حوزه صنایع دستی نیز تحت شعاع قرار گرفته
و تولید کننده عرصه داخلی را با مشکل روبه
رو کرده است .مدیر عامل اتحادیه صنایع دستی
تصریح کرد :همواره باید کوشید تا با تاکیدات
مقام معظم رهبری در زمینه اقتصاد مقاومتی
مشارکت مردمی را تقویت کرد.
استاد رضایی نیاز به احیای روحیه داوطلبان
در فضای کار در تمامی عرصههای اقتصادی را
از اهداف این نسشت برشمرد و گفت :تمامی
گروه های تولید کننده رتبه دار در زمینه داخلی
صنایع دستی میتوانند در این حرکت جهادی ما
را همراهی کنند.
وی تصریح کرد :در این فضای ایجاد شده
با همکاری فرمانده ناحیه بسیج ادرات استان
تهران به نتایج مطلوبی رسیدهایم که از جمله
آن ،تشکیل هستههای محلی و بومی در جهت
فضای روحیه مردمی و محلی همچنین جذب و
شناسایی ایدهها در این حوزه است.
همچنین الهه راستگو نماینده شورای
شهراستان تهران نیز در ادامه این نشست به
تبیین نقش فعال مردم و حضور سازمانهای
مردم نهاد در حوزه صنایع دستی پرداخت و
عنوان کرد :باتوجه به اینکه مقام معظم رهبری
حضورفعال مردم در عرصه اقتصادی را امری
مهم تلقی کردهاند براین اساس شورای شهر
تهران در سال  87مصوبه ای را برای ایجاد
ستادی تحت عنوان حمایت و توان افزایی
سازمانهای مردم نهاد بهصورت کارگروههای
صنایع دستی مورد توجه قرار داده است.
در این راستا ویدا توحدی مدیر کل توسعه
و ترویج معاونت صنایع دستی هم در این نشست
به برنامه عملیاتی در این حوزه اشاره کرد و گفت:
آشتی با این حوزه را باعث افتخار میدانیم.
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ژاپنیها برای مرمت پارسه به ایران میآیند
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تازه ترین اخبار دریافتی حاکی است که ژاپن
قصد دارد در بازسازی و مرمت محوطه تاریخی
و جهانی تخت جمشید در استان فارس به ایران
کمک کند.
همین اساس برنامه توکیو این است که
شماری از باستان شناسان خود را برای بررسی
همکاری با ایران به کشورمان اعزام کند.
اثر تاریخی تخت جمشید که به نوعی بخش
هایی از تمدن کهن ایران را به نمایش می گذارد،
در سال های گذشته به دلیل تحوالت اقلیمی دچار
تخریب هایی شده و برخی از آثار قدیمی موجود
دارای شکاف ها و خرابی هایی هستند که به مرمت
و بازسازی نیاز دارد.
در همین راستا خبرگزاری کیودو گزارش
کرده است که باستان شناسانی از ژاپن به همراه
شماری محقق به ایران اعزام خواهند شد تا در این
خصوص همکاری هایی صورت گیرد.
این گزارش حاکی است که ژاپن به دلیل
متخصصان و فنونی که در اختیار دارد ،می تواند در
زمینه بازسازی ،نوسازی و مرمت این آثار تاریخی
همکاری خوبی با ایران داشته باشد.
استفاده بی رویه از منابع آب به گفته
کارشناسان ژاپنی مزید بر علت شده و باعث شده
است تا خرابی های آثار قدیمی تخت جمشید که

به سلسله هخامنشیان باز می گردد ،تشدید شود
و به همین سبب باید برای حراست از این بقایای
تاریخی هر چه سریعتر اقداماتی صورت گیرد.
تخت جمشید را یونسکو از سال ۱۹۷۹
میالدی در زمره میراث تاریخی و فرهنگی گنجانده
است و این خرابه های قدیمی در شهرستان
مرودشت در شمال شرق شیراز واقع است.
به همین خاطر حفظ این آثار به گزارش

کیودو برای ایران اهمیت زیادی دارد و باستان
شناسایی از کشورمان با گروه ژاپنی در مرمت آن
همکاری خواهند کرد.
تخت جمشید از جمله بقایای تاریخی است
که همه ساله صدها هزار گردشگر از ژاپن و
کشورهای اروپایی از آن بازدید می کنند و فقط در
سال  2015میالدی بیش از یک میلیون گردشگر
از آن بازدید کرده اند.
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گزارش از تخت جمشید یا «پارسه» به عنوان
یکی از شهرهای باستانی ایران نام می برد که طی
سالیان پیوسته ،پایتخت تشریفاتی پادشاهی ایران
در زمان امپراتوری هخامنشیان بودهاست.
در این شهر باستانی کاخی به نام تخت
جمشید وجود دارد که در دوران زمامداری
داریوش بزرگ ،خشایار شاه و اردشیر اول بنا شده
و به اساس اعالم مورخان به مدت حدود ۲۰۰۰
سال آباد بودهاست.
دولت ژاپن پس از برجام در تالش بوده است
تا همکاری های خود را نه فقط در زمینه های
اقتصادی و سیاسی بلکه در عرصه فرهنگی نیز با
ایران تقویت کند.
انتظار می رود که سال آینده میالدی شینزو
آبه نخست وزیر ژاپن در راس هیاتی راهی ایران
شود که در جریان این سفر چندین توافقنامه مهم
همکاری در بخش های فرهنگی ،علمی ،آموزشی،
تجاری و اقتصادی و اجرای طرح های زیربنایی
میان دو کشور امضا خواهد شد.
دولت ژاپن حتی برای پیشبرد طرح توسعه
منطقه تجاری چابهار نیز ابراز عالقه کرده است و
تارنمای «نیکی» از ژاپن گزارش می دهد که این
کشور می خواهد در اجرای این طرح با هند هم
همکاری داشته باشد.

معاون سازمان میراث فرهنگی:

سفره ایرانی در گردشگری غذا به جهانیان معرفی می شود

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری با تاکید بر لزوم معرفی جاذبه های گردشگری کشور
در سطح ملی و بین المللی گفت:سفره ایرانی به عنوان عامل رونق
‹گردشگری غذا ‹ به جهانیان معرفی می شود.
مرتضی رحمانی موحد در بازدید از روند فعالیت ‹ جشنواره سفره
ایرانی ،فرهنگ گردشگری در نمایشگاه بین المللی منطقه آزاد اروند›
در جمع خبرنگاران رسانه ها گفت:این جشنواره در آینده نزدیک به
صورت ملی برگزار می شود.
وی ادامه داد :ساالنه حدود  300میلیارد دالر هزینه کرد
گردشگران از غذا و نوشیدنی است و اگر بتوانیم سفره ایرانی را

در سطح ملی و بین المللی معرفی کنیم ،می توانیم سهم خوبی از
درآمدهای این صنعت در بخش گردشگری غذا داشته باشیم.
معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری کشور با تشریح مزیت های رونق گردشگری غذا در کشور،
اضافه کرد:وقتی یک فرد شمالی با تنوع غذایی در خوزستان آشنا شود
یا بعکس ،این مهم سفر و رفت و آمد را رونق می دهد.
رحمانی موحد با بیان حضور همه اقشار جامعه اعم از پیر و
کودک و زن و مرد کنار هم و بر سر سفره افزود:وقتی جاذبه های
غذایی مناطق مختلف بر روی سفره آمد همگی ضمن آشنایی با آن
غذا از آن تناول می کنند و این سفره می تواند تمامی گردشگران ما
را از هر قشری دور خود جمع کند.
وی در ادامه سخنانش با باین برگزاری جشنواره ‹سفره ایرانی -
فرهنگ گردشگری ‹ در استان های کشور ،اضافه کرد :جشنواره برگزار
شده در منطقه آزاد اروند ،آخرین جشنواره سال جاری است که طی
این هشت جشنواره  31استان ،ظرفیت های خود در زمینه سفره های
مختلف و غذاهای سنتی را به نمایش گذاشتند ضمن آنکه آشپزهای
مختلف در رقابت با یکدیگر ظرفیت های غذا به عنوان جاذبه های
گردشگری مناطق مختلف را معرفی و به مردم شناساندند.
این مسئول در سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری کشور تصریح کرد:هدفی که این سازمان برای ایجاد یک
حرکت ،انگیزه و تالش در جبهه فعاالن سفره ایرانی در برگزاری این
جشنواره ها داشت ،محقق شد و با جشنواره هشتم کامل شد.

وی در خصوص بازدیدش از بخشهای مختلف جشنواره سفره
ایرانی ،فرهنگ گردشگری در منطقه آزاد اروند آن را عالی توصیف
کرد و اظهار کرد:تمامی شرکت کنندگان پرقدرت به میان آمدند و
فضایی بسیار خوب و توام با نشاط را ایجاد کرده اند.
به گزارش ایرنا جشنواره منطقه ای سفره ایرانی  -فرهنگ
گردشگری با حضور نمایندگان استان های ‹ خوزستان ،بوشهر،
هرمزگان و جزایر خلیج فارس› از شامگاه چهارشنبه در محل
نمایشگاه های بین المللی منطقه آزاد اروند آغاز به کار کرد.
نمایشگاه غذاهای محلی و صنایع دستی مرتبط با غذا از هشتم
تا دهم دیماه به مدت سه روز هر روز از ساعت 16تا  22در مرکز
نمایشگاه های بینالمللی منطقه آزاد اروند دایر شد و برنامه های
هنری و آیینی آن نیز ،هر شب از ساعت  20تا  22برگزار میشود.
در کنار این جشنواره سه مسابقه و هفت کارگاه آموزشی مانند
برندسازی تجاری غذا ،شیوه نگارش کتاب در حوزه میراث فرهنگی
و آشپزی محلی ،گردشگری غذا ،تاریخچه غذاهای اصیل سنتی
خوزستان برگزار میشود.
در جشن های آیینی این برنامه ،برنامه های موسیقی آیینی
استان های هرمزگان ،بوشهر ،جزایر هرمز و قشم و استان خوزستان
اجرا شد.
این جشنواره به همت اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری خوزستان و حمایت معاونت فرهنگی سازمان منطقه آزاد
اروند برگزار می شود.

معاون سازمان میراث فرهنگی و گردشگری:

سیاست نظام افزایش پنج برابری ظرفیت گردشگری در کشور است
معاون امور مجلس ،حقوقی و استان های سازمان میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری گفت که سیاست کلی نظام و تاکید مقام معظم رهبری،
افزایش ظرفیت گردشگری داخلی به پنج برابر وضعیت کنونی است.
میرهادی قره سید رومیانی شامگاه چهارشنبه در افتتاحیه دهمین
جشنواره بین المللی فرهنگ اقوام ایران زمین در گرگان ،اظهار داشت :سازمان
میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری به بحث گردشگری در استان ها
توجه ویژه دارد تا هرچه زودتر تاثیر آن را در سایر بخش های جامعه شاهد
باشیم.
وی ابراز امیدواری کرد که در آینده نزدیک با فاصله گرفتن از اقتصاد
نفتی ،صنعت گردشگری رونق یافته و توسعه آن را در اقتصاد کشور ملموس
شود .وی با یادآوری مزیت های نسبی گلستان در حوزه گردشگری گفت :این
استان با پیگیری مدیران ارشد خود درصدد عملیاتی شدن سیاست کلی نظام
برای رونق هر چه بیشتر گردشگری است.
به گفته قره سید رومیانی ،استان گلستان همه ساله به  18میلیون نفر
گردشگر و مسافر عبوری از اقصی نقاط کشور خدمات ارایه می دهد که از این

نماینده اطالع رسانی گردشگری ایران در اسپانیا:

 8هزار گردشگر اسپانیایی در سال به ایران می آیند

نماینده اطالع رسانی گردشگری ایران در اسپانیا گفت :هر ساله هشت
هزار گردشگر اسپانیایی به ایران می آیند و برای معرفی بهتر جاذبه های
کشورمان« ،شب ایرانی» در نمایشگاه مشهور «فیتور» مادرید اسپانیا برگزار
می شود.
محمد محمدی راد در این مورد افزود :هر ساله هشت هزار گردشگر
اسپانیایی به ایران می آیند که عمده این افراد از سنین باال برخوردارند و بیشتر
بدنبال دیدن اماکن تاریخی و فرهنگی هستند.
وی ادامه داد :قشر جوان اسپانیا کمتر به ایران می آیند چون هنوز روی
سرگرمی و تفریح توریست ها در ایران فکری نکرده ایم بخصوص برای جوان
تر ها برنامه ای نداریم.
محمدی راد تاکید کرد :در مقابل نزدیک به  40هزار گردشگر ایرانی هر
ساله از اسپانیا دیدن می کنند ؛ عمده این گردشگران را خانواده ها در تعطیالت
نوروز و فصل تابستان تشکیل می دهند.
محمدی راد گفت :اسپانیا جذابیت های ساحلی ،تاریخی و فرهنگی زیادی
دارد بویژه در جنوب اسپانیا موسوم به اندلس ،اماکن تاریخی مسلمانان را زیاد
داریم و برای مردم ایران می تواند جذاب باشد.
عضو هیات مدیره شورای مشترک بازرگانی ایران و اسپانیا افزود :از دیگر
علت های انتخاب اسپانیا به عنوان مقصد ،تشابه چهره ،تشابهات خلق و خو،
خونگرمی و مهربانی مردم اسپانیا با ایرانی ها است.
وی تاکید کرد :سعی کردیم در سالهای اخیر ایران را به شکل درست و
آنطور که هست به اسپانیایی ها بشناسانیم چون در زمان تحریم ها اطالعات
غلط و تصویر نادرستی را در رسانه ها و اخبار اسپانیا به ایران نسبت می دادند.
محمدی راد گفت :در گذشته اطالعات مردم اسپانیا درباره ایران در حدی
بود که ما را با کشور عراق یا کشورهای عرب زبان تفکیک نمی کردند.
وی افزود :برای جذب توریست بیشتر اسپانیایی و معرفی بهتر ایران ،در
سالهای اخیر حضور نمایشگاهی ایران در آنجا بیشتر شده اما کندی روال انجام
کارها در ایران و آماده نبودن کامل زیرساخت ها باعث می شود هنوز نتوانیم از
تمام ظرفیت ها به خوبی استفاده کنیم.
نماینده افتخاری اطالع رسانی سازمان میراث فرهنگی کشور در اسپانیا
تصریح کرد :امسال تالش می کنیم در نمایشگاه جهانی گردشگری «فیتور»
مادرید ،برنامه ویژه ای با نام «شب ایرانی» برگزار کنیم.
وی افزود :اگر بتوانیم اسپانسر جذب کنیم برنامه هایی از قبیل موسیقی
اصیل ایرانی ،اکران فیلم هایی از جذابیت های گردشگری ایران و سخنرانی
سفیر و معرفی غذاهای ایرانی از بخش های عمده این برنامه خواهد بود.
محمدی راد گفت :آرزوی ما این است که برای تبادل فرهنگی و اقتصادی
و توسعه توریسم بین ایران و اسپانیا در سال  1396بتوانیم پرواز مستقیم بین
تهران و بارسلون یا مادرید برقرار کنیم.

ظرفیت مناسب در رونق گردشگری می تواند بیشتر از این استفاده کند.
*اقوام ساکن در گلستان فرصت توسعه هستند
استاندار گلستان نیز گفت که امروز زیست مسالمت آمیز اقوام ساکن در
این استان ،فرصتی برای توسعه منطقه شده است.
حسن صادقلو با بیان اینکه همگرایی اقوام ساکن در گلستان می تواند
آن را حتی به عنوان مدل جهانی معرفی کند ،افزود :جشنواره بین المللی
فرهنگ اقوام ایران زمین در گرگان می تواند مدل و بستری برای همگرایی
ملت ها شود.
دهمین جشنواره بین المللی فرهنگ اقوام ایران زمین در گرگان با
محوریت آئین های سنتی نوروز طی آیینی ویژه در محل دائم نمایشگاه های
بین المللی گلستان با حضور جمع زیادی از هنرمندان داخلی و کشورهای
همسایه از جمله آسیای میانه در گرگان آغاز به کار کرد.
این جشنواره تا دوازدهم دی ماه دایر است.
استان گلستان با حدود یک میلیون و  900هزار نفر جمعیت به دلیل تنوع
اقلیمی و تعدد اقوام ،مذاهب و نژادها به نگارستان ایران مشهور است.

اخبار
ضرورت تملک محدوده پیرامون خانه
ستارخان تبریز

رئیس کمیسیون شهرسازی شورای اسالمی
تبریز با اشاره به ضرورت ساماندهی و تملک
واحدهای مسکونی اطراف خانه ستارخان گفت:
باید ردیف بودجه ای برای این طرح در سال
آینده تعریف شود.
فریدون بابایی اقدم روز شنبه در گفت وگو
با خبرنگار ایرنا افزود :محوطه و فضای اطراف این
خانه باید همانند پارک موزه قاجار آزاد سازی و
به محلی مناسب برای بازدید گردشگران تبدیل
شود.
وی یادآوری کرد :با توجه به عالقه
گردشگران برای بازدید از این خانه تاریخی،
بسته بودن در آن به روی گردشگران موجب
نارضایتی می شود.
رئیس کمیسیون شهرسازی شورای
اسالمی تبریز با بیان اینکه اجرای این طرح نیاز
به همکاری شهرداری ،شورای اسالمی و میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری دارد ،اظهار
کرد :بازگشایی خانه ستارخان و ساماندهی آن
به مطالبه عمومی مردم تبریز تبدیل شده است.
بابایی اقدم ادامه داد :بافت تاریخی تبریز
قربانی نگاه به آن به عنوان بافت فرسوده شده
و باید دیدگاه مسئوالن در این زمینه تغییر کند.
به گزارش ایرنا ،خانه ستارخان در محله
امیرخیز تبریز در دوره انقالب مشروطه به ویژه
جنگ های معروف  11ماهه تبریزیان در مقابل
لشکر محمدعلی شاه ،محل اجتماع و مقاومت
مردم و مجاهدان بود.
این خانه تاریخی متعلق به ‹سردار ملی›
ایران چند سال قبل موزه بود ،اما بعد از آن به
یک سازمان غیردولتی واگذار شده است.
رئیس کمیسیون عمران و توسعه شورای
اسالمی تبریز نیز با اشاره به اقدام های انجام
شده در خصوص بازار دوه چی (شتربان) گفت:
طرح کف سازی و ایجاد سیستم فاضالب آن در
دست اجراست و ساماندهی سیم های برق آن
نیز نیازمند همکاری اداره کل برق استان است.
ایرج شهین باهر با بیان اینکه سیم های
برق این بازار همانند تارهای عنکبوت زیر سقف
نمایان است ،افزود :انتقال سیم های برق این
سازه تاریخی به زیرزمین نیاز به  400متر سیم
دارد ،ولی اداره برق در این خصوص همکاری
نمی کند .وی یادآوری کرد :این بازار به صورت
خشتی بوده و حفر چاه های فاضالب در قسمت
هایی از آن می تواند آسیب جدی به پایه های
آن وارد کند.
شهین باهر ادامه داد :با ادامه این روند
آسیب وارده در مدت  700سال به بازار دوچی
در مدت  10سال به آن وارد و تخریب آن را
بدنبال خواهد داشت.

