
سامانه اطالع رسانی گردشگری 7070 
راه اندازی شد

مهر اصالت ملی و بین المللی
 بر 37 اثر صنایع دستی مازندران

گروه گردشگری :سامانه رسمی اطالع رسانی گردشگری 7070 از سوی سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دســتی و گردشگری با هدف فراهم آوردن امکان دریافت سریع اطالعات حوزه گردشگری توسط هموطنان 
در سراســر کشــور در ایام مبارک دهه فجر راه اندازی شد.سامانه رســمی اطالع رسانی گردشگری 7070 که 
توســط شرکت مادر تخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی به عنوان زیرمجموعه سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری در یوم اهلل دهه فجر راه اندازی شده، این امکان را فراهم کرده تا هموطنان در سراسر 
کشور بتوانند همزمان با نزدیک شدن تعطیالت نوروز 95 از طریق ارسال کدهای تعیین شده به سامانه 7070 
اطالعات مورد نیاز خود را در قالب جاذبه های گردشــگری، تاریخی، طبیعت گردی، غذاهای محلی، تورهای 
مســافرتی و نیز صنایع دســتی، به صورت پیامک دریافت کنند.اکنون بر مبنای این امکان و نیز براساس تعامل حاصل میان اپراتورهای همراه اول، ایرانسل و 
نیز کانون دفاتر پیشــخوان دولت، هموطنان می توانند در مرحله نخســت، با ارسال کدهای 112 به منظور فعال سازی سرویس همراه تور و اطالع از تورهای 
مســافرتی و 116 برای استفاده از سرویس همراه گردشگر از ظرفیت های نقاط گردشگری تاریخی کشور بهره مند شوند.همچنین در مرحله بعدی این طرح، 
پس از تعیین دیگر کدهای مورد نیاز، امکان دسترســی به ســایر خدمات ذکرشده شامل سرویس های ایرانشناسی به منظور معرفی شهرهای کشور و غذاهای 

محلی همراه معرفی نقاط گردشگری طبیعی، سامانه معرفی مراکز تفریحی، دادن اطالعات آب وهوا، نوا و نمای محلی فراهم می شود 

گروه گردشگری :مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران گفت که تاکنون 37 اثر 
صنایع دستی استان مهر اصالت ملی و بین المللی دریافت کرده است .

دالور بزرگ نیا روز پنجشــنبه در آئین تجلیل از هنرمندانی که آثارشان موفق به اخذ مهر اصالت ملی و 
بین المللی شده، افزود : هم اکنون 22 صنعتگر و هنرمند استان در 11 رشته صنایع دستی این مهر را دریافت 

کرده اند.
وی ادامه داد : از این تعداد 12 نفر مهر بین المللی اصالت را اخذ کردند . 

دالورنیا رشته های صنایع دستی دارای مهر اصالت ملی و بین المللی را نمدمالی ، نساجی سنتی ، الک 
تراشی ، سفالگری ، جاجیم بافی ، گلیمچه متکازین ، معرق چوب ، خراطی چوب ، همجوشی شیشه ، مصنوعات چرمی و چهل تکه دوزی معرفی کرد.

وی گفت : ارائه آموزش به هنرمندان و صنعتگران اســتان در ســال های اخیر باعث شده تا کیفیت آثارشان ارتقا یافته و موفق به دریافت مهر اصالت و 
عرضه آنها به بازارهای ملی و جهانی شوند .

مدیرکل میراث فرهنگی مازندران افزود : به عنوان مثال در ســال 89 و تا پیش از این آموزش ها از 10 پرونده ارســال شده هنرمندان استان برای کسب 
مهر اصالت تنها دو اثر موفق به دریافت آن شده بودند.

گروه گردشــگری : رئیس دبیرخانه شورای 
عالی ســازمان میراث فرهنگی ، صنایع دســتی و 
گردشگری کشــور گفت: حمایت از صنایع دستی 
موجــب رونق بیش از پیش اقتصاد و نیز توســعه 

گردشگری کشور می شود.
دکتر مرتضی طالع عصر پنجشنبه در نخستین 
جشــنواره دل بافته های هنرمندان گلیم باف آستارا 

گفت: گلیم فرهنگ، هنر و وهویت ماست.
وی خواســتار حمایت همه جانبــه از گلیم 
بافان شــد و افزود: اگر تولیدات هنرمندان را جدی 

نگیریم، رشته گلیم بافی رشد نمی کند.
رئیس دبیرخانه شــورای عالی سازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری کشور با بیان 
اینکه در گذر زمان پــدران و مادران این منطقه از 

حریم کشــورمان در برابر دشــمنان دفاع کرده اند، 
اظهار کرد: امروز دفاع کــردن از فرهنگ و هنر به 

مانند دفاع از وطن برای ما ارزش دارد.
وی با اشــاره به اینکه اگر مسئولین از صنایع 
دســتی هنرمندان حمایت نکنند، اشتغال و اقتصاد 
پویا نخواهیم داشت، ادامه داد: گلیمی که هنرمندان 
می بافند توانایی و هنر خود را در آن به کار گرفته و 
وقت شان را در راستای خلق آثار به کار می گیرند 

و اقدامی ارزشمند و ماندگار است.
وی افزود: حمایت از صنایع دســتی ایرانی و 
خرید و فروش محصــوالت ایرانی ایجاد فرصت 

های شغلی در کشور را در پی خواهد داشت.
سلمان شاه محمدی معاون صنایع دستی اداره 
کل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری 

گیالن نیز در این جشــنواره بــا تبریک دهه فجر، 
گفت: بندر آســتارا یک شهرســتان مرزی است و 
امکان ارتبــاط با خــارج را دارد و از این فرصت 
باید برای صادرات گلیم و دیگر محصوالت صنایع 

دستی استفاده کرد.
وی افزود: اقالم متنوعی از کشور ترکیه وارد 
روســیه می شد ولی امروز به دلیل تحریم ترکیه از 

سوی روسیه این امر صورت نمی گیرد. 
وی اضافه کرد: باید به این بازار وارد شــده و 
از این فرصت بهتریــن بهره را در صادرات صنایع 
دســتی منطقه ببریم.معاون صنایع دستی اداره کل 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیالن 
با اشــاره به اینکه بازرگانــان باید وارد میدان عمل 
شده و از این فرصت اســتفاده کنند ، افزود: تجار 

و بازرگانان باید با برنامه ریزی درست محصوالت 
هنرمندان صنایع دســتی را به بازار جهانی وارد و 
به اشــتغال زایی در کشور کمک کنند.شاه محمدی 
به فعالیت 700 هنرمند در روســتای عنبران اشاره 
کرد و گفت: یک فرصت مناســبی در بحث صنایع 
دســتی در این روســتا وجود دارد و بیشتر اشتغال 
مردم این منطقه در این زمینه است و از این فرصت 
می توان در راســتای حل معضــل بیکاری جوانان 
قــدم های خوبی برداشــت.وی از معرفی و تبدیل 
عنبــران به دهکده صنایع دســتی با برند گلیم خبر 
داد و افزود: با همکاری دیگر بخش های اداره کل 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیالن 
در صدد هســتیم این امر را محقــق کنیم که البته 

همکاری مسئوالن محلی را نیز می خواهد . 

رئیس دبیرخانه شورای عالی سازمان میراث فرهنگی:

حمایت از صنایع دستی موجب رونق اقتصادی و توسعه گردشگری کشور می شود
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»خانه ایرانی« المان نمایشگاه 
گردشگری ۹۴

بازاریابی  مدیرکل   : گروه گردشــگری 
و تبلیغات گردشــگری گفت: در نمایشــگاه 
بین المللی گردشــگری امســال از المان خانه 
ایرانی استفاده می شــود هچنین قصد داریم تا 
بانــک اطالعاتی اقالم تبلیغاتــی را ایجاد و به 

روز کنیم.
علی باقر نعمتی زرگران مدیرکل بازاریابی 
و تبلیغات گردشگری سازمان میراث فرهنگی 
درباره جایگاه تبلیغ و بازاریابی در این سازمان 
گفت: در هیج کجای دنیا سازمان مستقلی برای 
حوزه تبلیغات و بازاریابی گردشــگری وجود 
نــدارد که به هیچ کجا هم پاســخگو نباشــد. 
کشــورها معموال وزارتخانه گردشگری دارند 
که به نهادهای نظارتی پاسخگو هستند. مشکل 
این نیســت که بازاریابی زیرمجموعه سازمان 
میراث فرهنگی اســت. اگر ساختار درست و 
عملکرد مبتنی بر کار کارشناسی باشد خللی در 
انجام وظایف ایجاد نمی شود بلکه در برخی از 
اوقات حتی ممکن است باعث قوام نیز بشود.

وی درباره اینکه در ســال های گذشــته 
بازاریابی حوزه گردشــگری در  تبلیغــات و 
همایش های پر ســر و صدا انجام می شــد اما 
اکنون فعالیتی در این حوزه به صورت ملموس 
دیده نمی شــود گفــت: ما ســعی می کنیم در 
نمایشگاه ها حضور پیدا کنیم اگر مطالعه و کار 
کارشناسی وجود نداشته باشد نامش را نمایش، 
شــو، ریخت و پاش، همایش برای نمایش و 

نمایش برای همایش می گذارند.
نعمتی تأکید کرد: در هیچ جای دنیا بدون 
مطالعه و هدف گذاری تبلیغ و بازاریابی انجام 
نمی دهند. دولت در این مقطع از زمان از حیث 
بودجه در مضیقه است اما اگر حتی پول هنگفتی 
هم داشته باشد ما مخالف برپایی همایش های 
بدون ضابطه هســتیم. من دربــاره دولت قبل 
ارزیابی نمی کنم امــا می گویم چرا هیچ وقت 
نتوانستیم در سطح ملی یک برند داشته باشیم. 
با آن پول ها و هزینه ها می شد همایشی با برند 
ملی برگزار کرد آیا نمی توانستند؟ اینکه پول ها 
را در همایش ها و نمایشگاه های کوچک تقسیم 
کنیم بدون اینکه به برند تبدیل شــود با روح 
تبلیغات و بازاریابی تطابــق ندارد.وی افزود: 
االن تقریبا تمام نمایشگاه های داخلی را محلی 
و حداکثــر ملی برگزار می کنیــم و تمام توان 
کشــور را در یک نمایشگاه واحد و بین المللی 
متمرکز کردیم. ســال 92 نمایشگاه بین المللی 
گردشــگری با 13 هزار متر مربع برگزار شــد 
که در برپایی آن دخالت چندانی نداشــتیم اما 
در سال 93 مساحت این نمایشگاه به 26 هزار 
متر مربع رسید و اکنون نزدیک به3۴ هزار متر 
مربع آن فروش رفته اســت. ما برای چند هزار 
متر مربع دیگر متقاضی ثبت نام کرده داریم اما 
فضا در اختیارمان نیســت. با قاطعیت می گویم 
که اگر این سیاست پیش برود تمام سالن های 
نمایشــگاه بین المللی تهران را برای نمایشگاه 
گردشــگری ایران درنظــر می گیریم آن وقت 
می تــوان گفت که این نمایشــگاه در تراز بین 
المللی قرار دارد. این رشد را با کمترین اعتبار 
ملی و دولتی ولی با سیاســت درست و برنامه 
کارشناســی پیش بردیم.نعمتی گفت: معاونت 
گردشــگری ده ها کار دیگر هــم دارد که تنها 
یکی از آنهــا تبلیغات و بازاریابی اســت. در  
کشورهای دیگر هم ممکن است نمایشگاه های 
متعددی برگزار شــود اما تنهــا در یکی از آن 
نمایشــگاه ها انرژی اصلی قرار داده می شــود 
مانند نمایشــگاه فیتور که برند اصلی اســپانیا 
اســت. ما هم رویدادهای ملی استانی، محلی 

و بین المللی داریم.
 ITB وی گفــت: نمایشــگاه هایی مانند
بیش از 90 دوره برگزار شــده اســت. ما اگر 
بخواهیــم با برپایی ۴ دوره بــه چنین جایگاه 
برســیم، یک توهم است. مهم این است که در 
مســیر حرکت کنیم و آیندگان هم همین مسیر 

را جلو ببرند.

توسعه گردشگری اردبیل نیازمند 
توزیع مکانی و زمانی است

میراث  مدیــرکل   : گردشــگری  گروه 
فرهنگی استان اردبیل تاکید کرد که گردشگری 
این استان برای دستیابی به توسعه پایدار نیازمند 
توزیع مناسب مکانی و زمانی برای گردشگران 
اســت.کریم حاجی زاده ظهر جمعه در حاشیه 
جشنواره زمســتانی سرعین اضافه کرد: اردبیل 
در سطح کشور و در بین گردشگران به استانی 
با قابلیت گردشــگری تابستانی شهره شده که 

باید این نگرش را تغییر دهیم.
وی با بیان اینکه این اســتان ظرفیت های 
الزم برای گردشــگری در ســایر فصول سال 
را دارد، ادامــه داد: یکــی از ایــن قابلیت ها؛ 
گردشــگری زمستانی اســتان بوده که تاکنون 
معرفی نشــده اســت.مدیرکل میراث فرهنگی 
اســتان با تاکید بر اینکه این استان در شرایط 
طبیعــی از ظرفیت و توانمندی گردشــگری 
زمســتانی برخوردار اســت، متذکر شد: باید 
از ایــن ظرفیت های طبیعی در زمینه توســعه 
گردشــگری زمســتانی بویــژه ورزش های 

زمستانی بهره گرفت.
وی پیست اســکی آلوارس در دامنه کوه 
سبالن و در شهرســتان سرعین را یکی از این 
ظرفیت های طبیعی برشــمرد و بیان کرد: این 
پیســت به عنوان یکی از بلندترین پیست های 
کشــور چندین ماه از سال دارای برف بوده و 
می تواند به محلی بــرای پرداختن به ورزش 

های زمستانی معرفی شود.

گروه گردشــگری : معاون رئیس جمهوری 
و رئیس ســازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری کشور گفت: دفاتر جذب، اطالع رسانی 
و تبلیغات گردشگری ایران به زودی در ۴0 کشور 

دنیا راه اندازی می شود.
مســعود ســلطانی فر در حاشــیه بازدید از 
مجموعه تاریخی چشــمه علی دامغان در اســتان 
ســمنان در جمع خبرنگاران افزود : تعدادی از این 
دفاتر در 15 کشــور همســایه با ایران اسالمی راه 

اندازی می شود.
وی با اشاره به این که تعدادی از این دفاتر در 
کشورهای اروپایی، آسیایی، آسیای جنوب شرقی، 
کانادا، استرالیا و آمریکا راه اندازی می شود، اظهار 
داشت: این کشورها به عنوان کشورهای هدف برای 

دفاتر انتخاب شده اند.
سلطانی فر تصریح کرد: بر اساس بررسی ها، 
عده زیادی از مردم این کشــورها عالقه زیادی به 
بازدید از جاذبه های فرهنگی ایران اسالمی دارند.

وی با اشــاره به رویکرد مطلوب دولت تدبیر 
و امید به ویژه رئیــس جمهوری، در کنار حمایت 

رهبــری و مجلس شــورای اســالمی نســبت به 
گردشــگری، تاکید کرد : جذب گردشگر خارجی 
در حال حاضر در ایران، ســه برابــر میانگین دنیا 

افزایش یافته است.
معــاون رئیس جمهوری ادامــه داد : حمایت 
از حوزه گردشــگری در ایران باعث شــد رشــد 
گردشگری در ایران ساالنه 10 تا 12 درصد افزایش 

یابد که این میزان سه برابر دنیاست.
وی بــا اظهار امیدواری درباره ادامه این روند 
در جذب گردشــگر، تصریح کرد : تا ســال 1۴0۴ 
به عنوان افق ســند چشم انداز و 2025 میالدی، به 
هدف جذب 20 میلیون گردشگر ورودی به کشور 

دست یابیم.
ســلطانی فر با اشــاره به برنامه های مختلف 
برای جذب گردشــگر در کشــور، به طرح تسهیل 
در صــدور ویزا به عنوان اقدامی مطلوب در دولت 
تدبیر و امید اشــاره و خاطرنشــان کرد : در یکی 
از برنامه ها، بــرای اتباع 190 کشــور دنیا ویزای 
فرودگاهی 30 روزه صادر می شود که به مدت 15 
روز قابل تمدید است.به گفته وی این برنامه اکنون 

در هفت فرودگاه کشور انجام می شود.
وی با اشــاره به برنامه ای بــرای فعال کردن 
صدور ویزای الکترونیک)e- visa( تصریح کرد 
: با همکاری وزارت امــور خارجه امیدواریم این 
برنامه تا پایان سال 2016 میالدی در کشور عملیاتی 

شود.
رئیس ســازمان میراث فرهنگی در سفر یک 
روزه به اســتان ســمنان از مجموعه های تاریخی 
مختلف استان سمنان بازدید و اولین هتل پنج ستاره 

این استان را در سمنان افتتاح می کند.

گروه گردشــگری : معاون گردشگری سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: سازمان 
میراث فرهنگی برحسب توان کویر خراسان جنوبی را 
در بخش معرفی، فراهم آوردن زیرساخت ها و تسهیالت 

کمک خواهد کرد.
مرتضی رحمانی موحد بعد از ظهر پنجشنبه گذشته 
در جمع خبرنگاران، با اشــاره بــه بازدید از جاذبه های 
شهرهایی مانند فردوس و خوسف در سفر به خراسان 
جنوبی اظهار داشــت: میهمان نوازی در این ســرزمین 
ریشــه ای طوالنی و بــا قدمت دارد امــا فرصتی برای 
مهمان نوازی نوین فراهم شده، از این حیث که در جهت 

خدمات نوین گردگشگری درآمده است.
وی افزود: سال ها قبل نقاطی از کویر محدود بود اما 
امروزه مناطق کویری و جنگلی همه به عنوان یک امکان 

و ابزار خوب برای توسعه گردشگری است.
معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری کشــور بیان داشت: صنایع دستی 
خراسان جنوبی فرآیند توانای بالقوه ای است که با همت 

استانی و ملی به جریان قوی بالفعل تبدیل می شود.

صنایع دستی باید کارت ویزیت ایران باشد
رحمانی اذعان داشت: در حوزه صنایع دستی نیاز 
به یــک کارت ویزیت داریم که بتواند ایران را به جهان 

بشناساند.
وی ادامه داد: کشور ایران در صنعت فرش سال ها 
این کارت ویزیت و برند را از آن خود داشت، ادامه داد: 
در حوزه صنایع دستی می توانیم تولیدات انبوهی با نام و 
نشان ایرانی در مقیاس جهانی داشته باشیم.میراث فرهنگی 

مصمم به توجه ویژه به استان های کم برخوردار است
معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری کشــور گفت: مصمم هستیم که 
استان های کمترشناخته شــده و کمتر برخوردار هم در 
حوزه ســخت افزاری و هم در حــوزه نرم افزاری مورد 
توجه ویژه قرار گیرند.رحمانی با بیان اینکه سعی شده 
تا فرصت های رقابت ملی و جهانی را به همه استان ها 
بدهیم، گفت: آمار نشان می دهد که خراسان جنوبی در 
جذب گردگشران خارجی رشد قابل قبولی داشته است 
و با برنامه ریزی و بازاریابی مدون می توان این آمار را به 

هزار برابر برسانیم.
تأکید رهبر معظم انقالب به رونق صنعت 

گردشگری
وی افزود: رهبر معظم انقالب در ابالغ سیاست های 
پنج ساله برنامه ششم، بر 5 برابر شدن ایران گردان خارجی 
تأکید کردند که این مهم مسئولیت مدیران سازمان را در 

سطوح استانی و ملی چند برابر می کند.
معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری کشــور اظهار داشت: همه باید در 
خدمت گردشــگری و زیرســاخت های آن باشند و از 

خدشه واردآمدن به این صنعت خودداری کنند.
رحمانی تصریح کــرد: در مورد کویر یک تالش 
فشــرده و متمرکزی در دو سال اخیر انجام شد تا بتوان 

تغییر نگاه به کویر در حوزه داخلی ایجاد شود.
وی افزود: 25 درصد خاک این کشور کویر است 
که می تواند هم فرصت و هم تهدید باشد اما نگاه به کویر 
باید در راستای توسعه پایدار اســتان ها باشد و در این 
صورت می توان از برکات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 

آن بهره مند شد.
معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری کشور گفت: زمانی که مردم مناطق 
کویری طعم اقتصادی رونق گردشگری را بچشند دیگر 

نگاه مهاجرت گونه نخواهند داشت.
تصویب دستورالعمل تسهیل تورهای کویرنوردی 
در کشوررحمانی با اشاره به فعالیت کمیسیون مرکزی 
گردشگری در قالب دستگاه های مرتبط با گردشگری، 
بیان داشــت: در این کمیســیون مکانیزم دستورالعمل 
کویرنوردی، برای اســتفاده بهینه از کویر و تسهیل امور 
تورگردانی تصویب و ابالغ خواهد شد.وی بیان داشت: 
سال آینده نوبت طرح ثبت جهانی کویر لوت است و در 
حال حاضر پرونده آن در حال تکمیل است که در این 

صورت، موجبات رونق بیشتر کویر فراهم خواهد شد.
اصالح و بازبینی مناطق نمونه گردشگری کشور در 

دستور کار است

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دســتی و گردشگری کشور با اشــاره به نگاه بازبینی و 
اصالح مناطق نمونه، گفت: تعداد مناطق تصویب شده 
در سال های اخیر بیش از حد کارشناسی بوده و در حال 
حاضر نه ســرمایه گذاری برا آن وجود دارد و نه شرایط 
تحقق طرح های توســعه آن فراهم است.رحمانی بیان 
داشــت: در خراسان جنوبی تاکنون 26 طرح بوم گردی 

تسهیالتی تا سقف 100 میلیون تومان دریافت کرده اند.
وی ادامه داد: کمپ کویرنوردی دهسلم نهبندان نیز 
با اعتبار 600 میلیون تومان به سرعت به پایان کار نزدیک 
می شود.معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری کشور گفت: منطقه نمونه بند دره 
بیرجند نیز در اســتان تصویب شــده و به سازمان های 
مربوطه معرفی شده اســت.رحمانی اذعان داشت: در 
مورد آموزش، توسعه و کیفیت بوم گردی و اقامتگاه های 
آن یک سیاست مصمم، راهبردی و با پشتوانه وسیع در 
دســت پیگیری است.وی تأکید کرد: کویر دارایی است 
که باید کمترین خسارت را ببیند بنابراین باید ترکیبی از 

اقامتگاه های مختلف در کویر ایجاد شود.
معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری کشور با بیان اینکه توسعه اقامتگاه های 
بوم گردی در کویر باید در دستور کار قرار گیرد، تصریح 
کرد: به دنبال ایجاد اقامتگاه  در کویر، فروش صنایع دستی، 
تــردد در جاده ها، حمل و نقل بــا پروازها به صورت 
زنجیره ای افزایش می یابد و توسعه اجتماعی را در کویر 

ایجاد می کند.

گروه گردشگری : معاون سازمان میراث فرهنگی گفت: تاکنون 
یک میلیون اثر تاریخی در اســتان شناسایی شده که از این تعداد تنها 

31 هزار و 200 اثر به ثبت رسیده است.
محمدحســن طالبیان در جلسه انجمن میراث فرهنگی استان که 
در محل اســتانداری خراســان رضوی برگزاری شد، با اشاره به اینکه 
مشخص کردن تعداد دقیق آثار تاریخی استان نیازمند مطالعات گسترده  
است، اظهار کرد: بر اساس جغرافیای باستان شناسی، وجود یک میلیون 
اثر تاریخی در اســتان پیش بینی شده اســت که در حال حاضر از این 

تعداد تنها 31 هزار و 200 اثر به ثبت رسیده است.
وی بــا بیان اینکه کشــور از میــراث فرهنگی غنــی و متنوعی 
برخوردار است، ادامه داد: در بین آثار تاریخی ثبت شده 19 اثر به ثبت 
جهانی رسیده اند که شامل 9 باغ تاریخی می شود. با توجه گستردگی و 
تنوع آثار یک سازمان و حتی چند نهاد قادر به ثبت کامل آن ها نیست 

و نیاز است تا از سرمایه های اجتماعی در این جهت استفاده شود.
معاون میراث فرهنگی، ســازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشــگری با اشاره به توقف 2۴ ساله فعالیت های این سازمان افزود: 
در حال حاضر 50 اثر تاریخی در فهرســت انتظار قرار دارند. اگر این 
توقف 2۴ ساله به وجود نمی آمد، ایران می توانست به جایگاهی باالتر 

از ایتالیا نیز دست پیدا کند.
طالبیــان آثار تاریخی را به دو دســته آثــار ملموس و ناملموس 
تقسیم کرد و خاطرنشان کرد: اموال فرهنگی و میراث طبیعی از جمله 

آثار تاریخی ناملموس به شمار می روند.
وی انجمن های میراث فرهنگی را پلی بین مردم و سازمان میراث 
فرهنگی دانســت و تصریح کرد: الزم است تا یک شبکه مردمی قوی 
در راستای حفاظت از آثار تاریخی در کشور شکل بگیرد. این سازمان 
در ســال 73 شکل گرفت و در آن سال انجمن های آن حدود 15 هزار 

عضو داشت.
معاون سازمان میراث فرهنگی عنوان کرد: در برنامه ششم توسعه 
بندی در رابطه با ســابقه فرهنگی هر دستگاه گنجانده شده است و از 
دســتگاه های مختلف کشور خواسته شــده تا به سابقه فرهنگی خود 
توجه بیشــتری داشته باشــند. به طور مثال وزارت نیرو به قنات های 

تاریخی و شــهرداری ها به آثار تاریخی شهر خود توجه ویژه ای نشان 
دهند.

حســین زارع صفت، مدیرکل ســازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دســتی و گردشــگری خراســان رضوی نیز در این جلسه مجموعه 
انجمن هــای میراث فرهنگی را مجموعــه ای جوان و نوپا تلقی کرد و 
اظهار کرد: این انجمن ها در سطح شهرستان های استان شکل گرفته اند 

و جلساتی نیز تشکیل داده اند.
وی درباره مصوبات جلســات انجمن های میــراث فرهنگی در 
شهرســتان ها عنوان کرد: از مهم ترین مصوبات این جلســات می توان 
بــه تهیه بانک اطالعاتی، همکاری تمامــی نهادها و ادارات در جهت 
حفظ و حراســت از آثار تاریخی، آمــوزش دهیاران و اعضای انجمن 
روستایی، معرفی جاذبه های تاریخی فرهنگی، زیارتی و گردشگری از 
طریق چاپ بروشــور، کتابچه و رسانه ها و آشنایی دانش آموزان با آثار 

تاریخی و فرهنگی اشاره کرد.
زارع صفت خواستار تشکیل جلســات آتی و پیگیری مصوبات 

شــد و اضافه کرد: تعیین اشخاص حقیقی انجمن و معرفی آن ها، ارائه 
گزارش از بخش هــای مهم میراث فرهنگی در جلســات آتی، ایجاد 
و تخصیص اعتبــار برای انجمن ها، ایجاد دبیرخانه انجمن های میراث 
فرهنگی اســتان، برنامه ریزی جهت حفظ و حراســت از آثار تاریخی 
اســتان و تعیین یک نفر از قضات جهت رســیدگی به جرائم مربوط 
به میراث فرهنگی از دیگر مواردی اســت که باید در دستور کار قرار 

بگیرد.
رحمت اهلل رئوف، دبیر انجمن های میراث فرهنگی کشور در این 
جلسه با اشــاره به اینکه اولین انجمن میراث فرهنگی کشور در سال 
1329 در نیشابور شــکل گرفت، یادآور شد: سازمان میراث فرهنگی 
کشور در سال 6۴ تشکیل شد و در سال 67 اساس نامه آن تدوین شد 
که در ســال 73 به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید. انجمن های 

میراث فرهنگی بنا به مواد 20 و 21 اساس نامه تشکیل شدند.
وی ادامــه داد: انجمن هــای میراث فرهنگی تا ســال 8۴ حدود 
80 هزار عضو در کشــور داشــت اما از زمان آغاز کار دولت گذشته 
انجمن ها تعطیل شــدند و در جریان کارشان وقفه ایجاد شد. از ابتدای 
کار دولت فعلی این انجمن ها فعالیت خود را از ســر گرفتند و تاکنون 

در تمام استان ها جلسات خود را تشکیل داده اند.
رئوف با بیان اینکه در تمام روستاهای کشور آثار تاریخی وجود 
دارد، تصریح کرد: در بخش روستایی مساله شناسایی و حفاظت از آثار 

تاریخی باید به شکلی جدی تر ادامه پیدا کند.
دکتر علی یوسفی، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه فردوسی 
مردمی شدن سازمان میراث فرهنگی را خواستار شد و گفت: بخشی از 
فعالیت ها باید به دست سازمان های مردم نهاد سپرده شود. این اقدام در 

جهت حفظ میراث کشور از نقشی کلیدی برخوردار است.
وی نقــش دولت را در جهــت حفاظت از میــراث تاریخی و 
فرهنگی کشــور جدی تلقی کرد و افزود: برای تضمین حفاظت آثار 
مخصوصا بخش ناملموس آثار تاریخی به جریان اجتماعی گسترده ای 
نیاز است.یوسفی با اشاره به نقش دانشگاه در حفظ میراث فرهنگی و 
تاریخی عنوان کرد:باید نقش دانشگاه ها و مجموعه های دانشگاهی را 

در این حوزه گسترده تر کرد.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور:

دفاتر گردشگری ایران در 40 کشور راه اندازی می شود

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی:
معرفی و تأمین زیرساخت های کویر خراسان جنوبی در دستور کار قرار می گیرد
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معاون میراث فرهنگی:

جایگاه ایران می توانست 
باالتر از ایتالیا باشد

صادرات صنایع دستی ایران به 
یک میلیارد دالر افزایش می یابد 

دستی  معاون صنایع   : گردشگری  گروه 
و هنرهای ســنتی ســازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دســتی و گردشــگری گفت: در حال 
حاضر میزان صادرات صنایع دســتی کشــور 
150 میلیون دالر اســت که برنامه داریم میزان 
صادرات این محصول را بــه یک میلیارد دالر 

برسانیم.
بهمــن نامور مطلق در مراســم تکریم از 
هنرمنــدان برگزیده دارای مهر اصالت اســتان 
مازندران با اشــاره به اینکه در دهه فجر شعار 
اصلی نظام تحقق بخشیده شد، اظهار کرد: در 
پیروزی انقالب اسالمی به دنبال داشتن ایرانی 
آباد، آزاد و مستقل بودیم و این امر محقق شد 
ولی باید بدانیم انقالب اســالمی و اهداف آن 
همچنان ادامه دارد و باید برای حفظ استقالل 

و آزادی نظام بکوشیم.
معاون صنایع دســتی و هنرهای ســنتی، 
ســازمان میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشــگری با بیــان اینکه بــرای حفظ ایران 
اســالمی نیاز بــه اتحــاد، پاکــی، همدلی و 
همیاری داریم، افــزود: هنرمندان زمانی جزو 
مرفه ترین افراد روزگار خودشــان بودند ولی 
اشــتباه دولت ها موجب مشکالت جدی برای 

هنرمندان شدند.
نامورمطلــق بــا اشــاره به اینکــه باید 
برنامه ریزی کرد که هنرمندان از وضعیت مالی 
مناســب برخودار شوند، تصریح کرد: داللی و 
بســاط مسائل مالی زیرزمینی در اقتصاد کشور 

باید برچیده شود.
وی با بیان اینکه بــا اتفاقی که در حوزه 
دیپلماسی کشــور اتفاق افتاده است حقی که 
طی 200 ســال از هنرمندان گرفته شــد باید 
برگردانــده شــود، ادامــه داد: در حال حاضر 
آمادگی برای ورود نســبی به رفع مشــکالت 
صنایع دستی برای دوران پسابرجام را داریم و 
برخی از استان های کشور  از وضعیت مطلوبی 

در این حوزه برخودار هستند.
نامورمطلق با اشــاره بــه اینکه مازندران 
وضعیت خاصی در حوزه صنایع دســتی دارد 
و تغییرات باید به صورت جهشــی انجام شود 
و اگر شــاهد فعالیت جهشی نباشیم مازندران 
به جایگاه واقعی خودش نمی رســد، گفت: در 
صنایع دســتی باید پاسخگو زیباشناسی باشیم 
چون صنایع دستی از سبک زندگی عقب افتاد 
و نمی تواند ارضاء کننده دغدغه نســل حاضر 

باشد.
معاون صنایع دســتی و هنرهای ســنتی، 
ســازمان میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و 
گردشــگری خاطر نشــان کرد: ظرفیت مناسبی  
برای توســعه صنایع دستی اســتان وجود دارد، 
زیبایی شناسی صنایع دستی در همه رشته ها باید 

ایجاد شود.
وی با اعالم اینکه در حال حاضر مازندران 
آمادگی برای دریافت غرفه در سطوح بین المللی 
را ندارد، یادآور شــد: در برخی از استان ها این 

ظرفیت وجود دارد.
نامــور مطلق با بیــان اینکــه حمایت از 
پیشکســوتان صنایع دستی در حال انجام است، 
افزود: با ورود نسل جوان امید تغییرات جدی در 

این حوزه داریم.
معاون صنایع دســتی و هنرهای ســنتی، 
ســازمان میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و 
گردشگری در ادامه به اقدامات انجام شده برای 
حمایت از صنایع دستی کشور اشاره کرد و گفت: 
در دو سال اخیر با اختصاص 200 میلیارد تومان 
تســهیالت به حوزه صنایع دستی به اندازه بیش 
از 10 سال گذشته تسهیالت در اختیار هنرمندان 

قرار گرفت.
وی به برنامه ریزی انجام شده برای افزایش 
میزان صادرات صنایع دســتی اشاره کرد و بیان 
کرد: میزان صادرات صنایع دســتی کشور باید 
به یک میلیارد دالر برســد و باید باالترین رشد 

صادرات صنایع دستی کشور را شاهد باشیم.
نامورمطلــق در ادامه میزان صادرات فعلی 
کشــور در حوزه صنایع دســتی را 150 میلیون 
دالر عنوان کرد و گفت: بــا افزایش تعداد افراد 
بهره مند از خدمات صنایع دســتی صادرات این 
بخش افزایش می یابــد و بیش از 350 هزار نفر 
تاکنون مورد حمایت ســازمان میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی در حوزه صنایع دستی 
کشور قرار دارند که این تعداد با برنامه ریزی انجام 

شده باید به یک میلیون نفر برسد.

فعالیت در سازه الحاقی باغ موزه 
قصر متوقف شد

باغ موزه  مســئوالن   : گروه گردشگری 
قصر در نامه ای بــه اداره کل میراث فرهنگی 
تهران نوشتند که تا تایید شورای فنی این اداره، 
فعالیت در سازه الحاقی این مجموعه را متوقف 
می کنند.ایجاد یک ســازه الحاقی شیشه ای به 
ساختمان مارکوف در باغ موزه قصر آنطور که 
مسئوالن این مجموعه می گویند با هدف ایجاد 
یک فضای موزه ای جدید نصب شده است.از 
سوی دیگر اداره کل میراث فرهنگی تهران نیز 
اعــالم کرد که تنها در صورت نامه کتبی چنین 

تاییدیه ای را خواهد داد.
بنابرایــن پس از پایان کار و ایجاد فضای 
شیشــه ای الحاقی به ساختمان مارکوف،اکنون 
که این سازه آماده بهره برداری است، مسئوالن 
باغ موزه بــه اداره کل میراث فرهنگی در نامه 
ای نوشــتند که در حال حاضر فعالیت در این 
بخــش را متوقف مــی کنند تــا تاییدیه کتبی 

شورای فنی را دریافت کنند.


