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میراث ایرانی

گردشگری

دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری غیر
مجاز در خوی پلمب شد

یک واحد دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری غیر
مجاز در شهرستان خوی استان آذربایجان غربی پلمپ شد .
رئیس اداره میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری شهرستان خوی با اعالم این خبر گفت  :دفتر
غیر مجاز که بدون اخذ مجوز قانونی اقدام به اجرای تورهای
گردشگری می نمود با همکاری دایره نظارت بر اماکن
عمومی انتظامی شهرستان خوی پلمپ شد.
وی اضافه کرد  :با هماهنگی بعمل آمده با معاون
گردشگری استان و در جهت ساماندهی فعالیت دفاتر
قانونی و جلوگیری از فعالیت دفاتر غیر مجاز در صدد
رسیدگی به این موضوع در شهرستان خوی هستیم .
میرزایی تاکید کرد  :وصول شکایات متعدد از دفاتر
غیر مجاز و حفظ حرمت همشهریان و پیگیریهای مسئولین
استان و شهرستان ما را بر آن داشت تا لیستی از این افراد
تهیه کرده و برای ممانعت از فعالیت آنها دراختیار انتظامی
خوی قرار دهیم.
گفتنی است شهرستان خوی دارای  7واحد دفتر
خدمات مسافرتی و گردشگری مجاز بند ( ب) می باشد .

طرح توانمند سازی نیروی انسانی در
صنعت گردشگری برگزار می شود

مدیر کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
استان آذربایجان شرقی از اجرای فاز سوم طرح توانمند
سازی نیروهای انسانی و فعاالن حرفه ای صنعت گردشگری
استان خبر داد.
مرتضی آبدار با اعالم این مطلب افزود :این طرح در
راستای سیاستهای این اداره کل در جهت ارتقاء سطح
کیفی آموزش نیروی انسانی فعال در بخش صنعت
گردشگری استان و به منظور آمادگی هر چه بیشتر فعاالن
این صنعت برای تبریز  2018صورت می گیرد.
وی گفت :انجام دوره های آموزشی تخصصی و آماده
سازی منابع انسانی به عنوان ابزاری اثر بخش در جهت ارائه
خدمات مناسب در صنعت گردشگری ،از اهمیت بسزایی
برخوردار است.
آبدار در تشریح این طرح یادآور شد :طرح توانمندسازی
نیروهای انسانی و فعاالن حرفه ای بخش گردشگری به
منظور افزایش و به روزرسانی دانش تخصصی این افراد
در  10دوره آموزشی به صورت استانی به اجرا در می آید.
وی افزود :این طرح بر اساس اهداف و سیاست های
کالن سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
در سرفصل های آموزشی نظیر توانمندسازی راهنمایان
موزه و محوطه های تاریخی ،راهنمایان ایرانگردی و
جهانگردی ،راهنمایان طبیعت گردی ،مدیران فنی دفاتر
خدمات مسافرتی ،آشنایی با گردشگری سالمت ،مدیریت
ارتباط و رفتار با مشتری ،اقامتگاههای بوم گردی ،جوامع
محلی روستاهای هدف ،عوامل اجرایی کاروان های راهیان
نور و دوره آموزشی مدرسین گردشگری برگزار خواهد شد.

مشاور صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی:

کارگاه های صنایع دستی در  ۷۲روستای کشور راه اندازی می شود

مشاور صنایع دستی و هنرهای سنتی
سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری از راه اندازی کارگاه های اقتصاد
مقاومتی صنایع دستی در  ۷۲روستای کشور
خبر داد.
ویدا توحدی در بازدید از نمایشگاه
منطقه ای صنایع دستی شرق کشور
اظهارکرد :نمایشگاه منطقه ای صنایع دستی
فرصتی برای معرفی تولیدات صنایع دستی
استان ها است.
وی با اعالم رضایت از نمایشگاه منطقه
ای صنایع دستی در خراسان جنوبی بیان
کرد :بحث صنایع دستی علی رغم تصور
بسیاری از کسانی که در خصوص صنایع
دستی فکر یا صحبت می کنند می تواند
تاثیرات قابل توجهی در رشد اقتصادی استان
خراسان جنوبی داشته است.
توحدی عنوان کرد :با توجه به تعدد
و پراکندگی روستاهای خراسان جنوبی

می توان از صنایع دستی در بحث تحقق
اقتصاد مقاومتی و کمک به معیشت
روستائیان استفاده کرد.
مشاور صنایع دستی و هنرهای سنتی

تانزانیا خواستار همکاری ایران در مرمت آثار تاریخی زنگبار شد
«علی جمعه» ،وزیر فرهنگ شهر زنگبار در تانزانیا ،خواستار همکاری ایران برای
مرمت و حفاظت از میراث فرهنگی این کشور به ویژه بناهای ساخته شده توسط ایرانیان
مهاجر شد .مرتضی رضوانفر ،عضو هیأت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری که
به منظور تهیه شناسنامه آثار ایرانی در تانزانیا و کنیا در این منطقه به سر میبرد ،با اعالم
این خبر گفت  :در دیدارهای جداگانه وزیر فرهنگ ،رئیس میراث فرهنگی و شهردار زنگبار
که با هماهنگی و حضور حجتاالسالم باقری ،رایزن فرهنگی جمهوری اسالمی ایران انجام
شد ،راهکارهای حفاظت از میراث فرهنگی مشترک ایران و زنگبار مورد بررسی قرار گرفت.
او افزود :در این دیدارها وزیر فرهنگ زنگبار که خود شیرازی تبار است ،تأکید کرد :در
صورت تمایل ایران به همکاری در حفاظت از آثار مشترک ،دولت زنگبار محل اسکان کارشناسان
و مرمتگران را تامین میکند .به گفت ه رضوانفر ،شهردار شهر سنگی زنگبار نیز برای تامین مواد و
مصالح ساختمانی اعالم آمادگی کرد .این پژوهشگر ایرانی با اشاره به تمایل فراوان مدیران شهر
زنگبار برای مشارکت ایران در مرمت حمام بزرگ ایرانی در قسمت اصلی شهرسنگی زنگبار بیان
کرد :این حمام در طول زمان آسیبهای زیادی دیده است و روزانه بازدیدکنندگان بسیاری
از کشورهای مختلف جهان دارد  ،همچنین مرمت و بازسازی آثار دیگری در این شهر مانند
«حمام کوچک ایرانی»« ،حمام شهرزاد» و قدیمیترین مسجد دایر در شرق آفریقا به نام مسجد
«حضرت فاطمه زهرا(س)» در روستای «کیزیم کازی» مورد بررسی قرار گرفت .عضو هیأت
ایرانیان شیرازی تبار در حدود
علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری گفت :مهاجرت
ِ
یکهزار سال پیش به شرق آفریقا و ایجاد دولتشهرها و حکومتهای محلی توسط آنان آغازگر
روابط گسترده ایران و آفریقا بوده است .به گفته وی ،پس از آن بلوچها ،شوشتریها ،کازرونیها
و اهالی بندر سیراف نیز به این مناطق مهاجرت کرده و آثاری از خود برجای گذاشتند .او افزود:
خوشبختانه آثار بسیاری از دولت شهرها و مهاجران ایرانی در شرق آفریقا در کشورهای تانزانیا،
کنیا ،سومالی و کومور به جای مانده است که تعداد زیادی از آنها در جزیره زنگبار جمهوری نیمه
خودمختار تانزانیا قرار دارد .رضوانفر در پایان با بیان اینکه اکثر مردم زنگبار به شیرازی بودن
خود تأکید دارند ،اظهار کرد :وجود صدها کلمه فارسی در زبان سواحیلی زنگبار (از جمله نام
زنگبار) یا برپایی جشن نوروز (نیروزی) و بناها و محوطههای باستانی ،میراث مشترکی است که
با احترام فراوان به آن نگاه میشود.

سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری با اشاره به وجود  ۸۵رشته صنایع
دستی در خراسان جنوبی گفت :از این تعداد
 ۴۰رشته فعال است.

وی عنوان کرد :مسئوالن باید در زمینه
رشد آموزش و افزایش هنرمندانی که بتوانند
کاالهای خود را باکیفیت باال در بازار عرضه
کنند حمایت های الزم را داشته باشند.
توحدی با بیان اینکه در حوزه صنایع
دستی تمرکز هزینه کرد اعتبارات توجه به
روستاها است ،ادامه داد :پروژه ویژه برای
توسعه صنایع دستی در روستاها پیش بینی
شده است .مشاور صنایع دستی و هنرهای
سنتی سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی
و گردشگری از راه اندای کارگاه های صنایع
دستی در  ۷۲روستای کشور خبر داد و گفت:
از این تعداد  ۵روستا در استان خراسان
جنوبی خواهد بود.
توحدی از اعطای تسهیالت ویژه نیز
به روستائیانی که در بحث صنایع دستی
فعال شوند خبر داد و گفت :این طرح در
راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و جلوگیری از
مهاجرت روستائیان اجرایی می شود.

تعیین حریم شد
«دریاچه ولشت» چالوس
ِ

حریم دو اثر طبیعی «دریاچه ولشت» و «چشمه استخر پشت» مازندران به دستور رئیس
سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری ابالغ شد .فرهاد نظری  -مدیرکل دفتر ثبت
آثار و حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی کشور  -با اعالم ابالغ شدن تعیین حریم دو اثر
طبیعی «دریاچه ولشت» و «چشمه استخر پشت» (دریاچه استخر پشت) پس از تصویب در
کمیته ملی ثبت و حریم میراث طبیعی کشور گفت :ضوابط عرصه و حریم این دو اثر طبیعی
توسط زهرا احمدیپور  -معاون رئیسجمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی
و گردشگری کشور  -به باالترین مقام استان ابالغ شد .او با اشاره به ابالغ پیشین تعیین حریم
«بیابان لوت» به عنوان نخستین میراث طبیعی ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو بین سه
استان خراسان جنوبی ،کرمان و سیستان و بلوچستان و ابالغ دو اثر اخیر «دریاچه ولشت» و«
چشمه استخر پشت» گفت :با تصویب این حرایم این آثار تحت حفاظت سازمان میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری بوده و هرگونه دخل و تصرف در محدوده حریم و تخلف از ضوابط
حفاظتی مقرر برابر مواد  ۵۵۸لغایت  ۵۶۹کتاب قانون مجازات اسالمی جرم محسوب شده و
مرتکب مشمول مجازاتهای قانونی خواهد شد .مدیرکل دفتر ثبت آثار تاریخی همچنین تاکید
کرد :تعیین حریم آثار ثبت ملی و جهانی براساس قوانین داخلی و بینالمللی مانند یونسکو،
 iucnو قوانین سایر سایر دستگاههایی که تولیت و مدیرت و حفاظت از منابع طبیعی و محیط
زیست کشور را برعهده دارند در تدوین ضوابط لحاظ خواهد شد .علی قمی اویلی  -رئیس
گروه میراث طبیعی دفتر ثبت آثار  -نیز درباره ضرورت تعیین حریم برای میراث طبیعی ثبت
شده افزود :به استناد ماده  ۳آئیننامه اجرای تبصره ماده  ۲قانون تشکیل میراث فرهنگی و
گردشگری مصوب  ،۱۳۸۴هر اثر طبیعی که در فهرست میراث طبیعی ملی ایران ثبت میشود
باید دستورالعمل و فرمت طراحی شده ضوابط حفاظتی عرصه و زون حفاظتی و منظری تدوین
شود« .قمی اویلی» افزود :برای سپرهای حفاظتی و منظری که به منظور حفاظت بهتر از عرصه
اثر تعیین میشود باید ضوابط حفاظتی مختص شرایط اثر و وضعیت منطقه اعمال شود تا از
دخالتهای نامتعارف و ناهمگون به اکوسیستمهای طبیعی آسیبپذیر جلوگیری شود .بنابر
این گزارش« ،دریاچه ولشت» در جنوبغرب شهر چالوس و شمالشرق کالردشت یکی از ۱۰
دریاچه آب شیرین کشور محسوب میشود .این دریاچه محیطزیست مناسبی را برای پرندگان
و آبزیان فراهم کرده است.
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میراث

1300میلیارد ریال سرمایه گذاری در
بخش گردشگری کهگیلویه و بویراحمد

معاون بهره برداری و سرمایه گذاری اداره کل میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری کهگیلویه و بویراحمد
گفت که چهار طرح مهم گردشگری با سرمایه گذاری
افزون بر یکهزار و  300میلیارد ریال در این استان در
حال اجراست.
محمد مهدی حسن زاده اظهار داشت که این طرح ها
پیشرفتی از حدود  10تا باالی  80درصد دارند.
به گفته وی این چهار طرح مصوب گردشگری از
مجموع 15طرح پیشنهادی اداره کل میراث فرهنگی و
صنایع دستی استان به صندوق توسعه ملی بوده است.
این چهار طرح مهم شامل هتل چهار ستاره و پارک
آبی یاسوج با پیشرفتی حدود  40درصد ،هتل چهار ستاره
سی سخت ،تله کابین یاسوج و ساخت چهار اردوگاه
تفریحی و رفاهی در شهرهای مختلف استان است.
یکی از مهمترین این طرح ها شامل هتل چهار ستاره
و پارک آبی یاسوج است که عملیات اجرایی آن در سفر
مرداد سال جاری رئیس جمهوری و اعضای هیات دولت به
کهگیلویه و بویراحمد آغاز شد.
مجموعه این طرح  15هزار و  200مترمربع است که
 6هزار و  700متر آن به هتل چهار ستاره و مابقی نیز به
پارک آبی مربوط می شود.
این هتل دارای  72اتاق180 ،تخت2 ،رستوران ،سالن
اجتماعات و کافی شاپ است و تا هشت هزار متر قابلیت
توسعه دارد.
 210میلیارد ریال اعتبار اولیه آن از محل صندوق
توسعه ملی برای این طرح برآورد شده که از این میزان
115میلیارد ریال اختصاص یافته و  30درصد پیشرفت
فیزیکی دارد و سهم آورده سرمایه گذار نیز  50میلیارد
ریال است.
با بهره برداری از این طرح برای  100نفر شغل
مستقیم در استان ایجاد می شود.
حسن زاده یکی از رویکردهای اساسی اداره کل میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان در دولت تدبیر
و امید را واگذاری های مهم گردشگری به بخش خصوصی
دانست.
وی ادامه داد که تاکنون افزون بر  15طرح مهم
گردشگری در مناطق مختلف استان به سرمایه گذاران
بخش خصوصی واگذار شده است.
وی سرمایه گذاری و ساخت اردوگاه و مسیر دسترسی
به «غارده شیخ» پاتاوه را از جمله این طرح ها ذکر کرد
و افزود :میزان برآورد سرمایه گذاری در این طرح توسط
سرمایه گذار بخش خصوصی افزون بر  80میلیارد ریال در
 2فاز پیش بینی شده است.
سرزمین چهارفصل کهگیلویه و بویراحمد با داشتن
بیش از  280جاذبه گردشگری و تفریحی در برخی ایام
سال به ویژه نوروز و تابستان پذیرای حدود  2میلیون
گردشگر از اقصی نقاط ایران اسالمی و سایر کشورهای
مختلف جهان است.

