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خبر

آغاز طرح تابستانی
پلیس در جادهها از
امروز

رئیس پلیس راه کشور از آغاز طرح تابستانه پلیس راهور در جادههای کشور از امروز خبر داد.
ســردار محمد حســین حمیدی ،دراین باره گفت :برابر هماهنگیها و اقدامات انجام شده از ابتدای تیرماه امسال طرح تابستانی پلیس و دستگاههای امدادی و خدماتی در جادههای سراسر کشور
آغاز میشــود .وی با بیان اینکه این طرح تا شــنبه اول مهر ماه ادامه خواهد داشت ،اظهار کرد :هماهنگیهای الزم میان پلیس ،سازمان راهداری ،جمعیت هالل احمر ،اورژانس ،امداد خودروها و ...
انجام شده و امیدواریم با اقدامات انجام شده شاهد کاهش تلفات و خسارات ناشی از حوادث ترافیکی در این ایام باشیم.رئیس پلیس راه کشور با بیان اینکه در طرح تابستانی امسال نسبت به سال
گذشته از تجهیزات و امکانات بیشتری استفاده شده است ،خاطرنشان کرد :همچنین در جلسات متعدد درون و برون سازمانی نسبت به آسیب شناسی اجرای این طرح در سالهای گذشته اقدام
شده و امیدواریم که نتیجه این اقدامات ملموس باشد.

به گزارش ایسنا ،حمیدی با بیان اینکه آغاز طرح تابستانی تقریبا با تعطیالت عید فطر همزمان شده است ،گفت :توصیه من به مسافران این است که حتما زمان سفر
خود را مدیریت کرده تا در هنگام رفت و بازگشت با حجم کمتری از ترافیک روبرو شوند.

روایت «اینترنشنال بیزنس تایمز» از:

سرمایه گذاری شرکت های هتلداری در ایران
پایگاه اینترنتی اکو توریسم در گزارشی با اشاره به توافق هسته ای وین و بازگشت
تدریجی شرکت های بین المللی هتلداری زنجیره ای به ایران ،اعالم کرد تهران در
نظر دارد تا سال  ،2025تعداد گردشگران خارجی را به حداکثر برساند.
در این گزارش آمده است ،شرکتهای هتلداری آکور« فرانسه ،ملیا» اسپانیا ،روتانا
ابوظبی امارات ،دویچه هاســپیتالیتی آلمان ،جمیرا دبی امارات ،دیگر سرمایه گذاران
و هتلداران بین المللی زنجیرهای هســتند که از زمان توافق هسته ای ایران مراودات
با این کشور را از سر گرفتهاند.
ایران برای تقویت اقتصاد خود به صنعت گردشگری روی آورده و هدفش این است
که تا سال  2025تعداد جهانگردان از این کشور را به  20میلیون گردشگر برساند.
در ادامه این گزارش آمده است ،از زمان امضای توافق هستهای میان ایران و شش
قدرت برتر جهان در ژوئیه سال  ،2015تهران درهای خود را به روی سرمایه گذاران
بسیار مشتاق خارجی ،در همه بخشها ،باز کرده است.
ایران با توجه به غنای فرهنگی و طبیعت زیبا و متنوع همراه با جاذبه های تاریخی
مقصدی برای گردشگران و جهانگردان است.
شــرکتهای هتلداری خارجی ،بازار ایران را یک فرصــت میدانند .به عنوان مثال
شــرکت هتلداری زنجیره ای «آکور» نخستین شرکتی بود که برای احداث هتل در
فرودگاه بین المللی امام خمینی در  60کیلومتری مرکز تهران اقدام به هتل ســازی
کرده است.
این شــرکت از ســال پیش احداث دو هتل  300اتاقه و  200اتاقه را در این مکان
آغاز کرده و پیشرفت کار تاکنون رضایت بخش بوده است.
کریســتوف النده مدیر دفتر عملیات توســعه آکور در ایران در این باره می گوید:
«ایران کشــوری راهبردی برای شرکت آکور است .ما قصد داریم شبکه ای بزرگ از
هتلها را در تهران،مشــهد ،اصفهان ،شیراز ،تبریز و بر اساس نیاز در شهرهای دیگر
احداث کنیم».
عالوه بر این شــرکت فرانسوی ،شرکت اســپانیایی «ملیا» نیز از آغاز سال جاری
میالدی کار ســاخت اولین هتل خود را در شــمال ایران بــا  319اتاق دولوکس7 ،
رستوران ،و چندین فروشگاه در ساحل دریای خزر آغاز کرده است.
شــرکت اماراتی «روتانا که دفتر مرکــزی آن در ابوظبی اســت ،بلند پروازیهای
مشــابهی در ایران دارد .برای شــرکتهای بینالمللی هتلداری از هر جایی که باشند،
اعم از خاورمیانه ،چین ،ترکیه ،روسیه یا اروپا ،ایران سرزمین موعود است ،حتی برای
شــرکتهای بزرگ آمریکایی که بازهم مجبورند( مثل کوبا که تحریمهایش لغو شد)
بنشینند و فقط نظارهگر از دست رفتن بزرگترین فرصت های خود باشند.
هر چند شرکت های آمریکایی هم عالقه دارند در ایران سرمایه گذاری کنند اما به
دلیل موانعی که دولت این کشور برای سرمایه گذاران ایجاد کرده از سرمایه گذاری
در ایران باز مانده اند.

آرزوی  15ساله گردشگری ایران محقق شد
آرزوی  15ساله جامعه گردشگری کشــور با مصوبه شورای عالی میراث فرهنگی
برای اجرایی شدن «حساب اقماری گردشگری» محقق شد.
مشاور و دستیار ویژه رئیس سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری با
بیان این مطلب گفت :شــورای عالی میراث فرهنگی به ریاست اسحاق جهانگیری،
معاون اول رئیس جمهوری هفته گذشــته 7 ،دستور جلسه در هر سه حوزه سازمان
یعنی میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری داشت که مهمترین و اولین مبحث،
حساب اقماری گردشگری « »TSAبود.
مصطفی دهقان افزود :اجرای این طرح ،براساس استانداردهای جهانی از آرزوهای
دیرین گردشــگری بود زیرا در آمار «حساب ملی» به طور معمول ،هزینه های سیال
مثل همه آمارهای مالی گردشگری و گردشگران به تفکیک روشن نیست.
به گزارش ایرنا ،دهقان گفت :ســازمان جهانی جهانگردی « »UNWTOبرای
این بخش ســیال در نشست سال  2001کانادا ،پیشنهاد به وجود آمدن حساب های
اقماری را داد که میزان اثرگذاری گردشگری را در گردش و چرخه اقتصاد هر کشور
نسبت به حساب ملی ،تفکیک و روشن می کند.
وی ادامه داد :این یعنی گردشــگران ورودی و خروجی چه تاثیری در بخش های
مختلف کشــور دارند و وقتی حســاب اقماری گردشگری داشــته باشید ،آمار دقیق
گردشگران ورودی و خروجی با شاخص و استانداردهای جهانی مشخص می شود و
مرجع آماری مرکز آمار با شاخص های علمی خواهد بود.
مشــاور رئیس ســازمان میراث فرهنگی اضافه کرد :اهمیت ایــن موضوع زمانی
آشکار می شود که احتمال مقاومت هایی برای اجرایی شدن این طرح ،وجود داشت
درحالیکه اجرایی شدن آن باعث تحلیل درست و علمی برای برنامه ریزی بهتر و پی
بردن به نقاط ضعف و قوت ما می شود.
وی گفت :مصوبه شــورای عالی میراث فرهنگی باعث شــد تــا مرکز آمار ایران،
ســازمان برنامه و بودجه و سازمان میراث فرهنگیف سه ضلع مثلثی باشند که برای
پیشبرد کارها همکاری می کنند تا حساب اقماری اجرایی شود.
دهقان با ایراز امیدواری برای دریافت اولین خروجی این حساب در سال  96تاکید
کرد :با توجه به اینکه امسال در حال تدوین سند ملی توسعه گردشگری هستیم این
موضوع به اجرای بهینه این سند ملی کمک می کند و اهمیت این مساله برای اهل
فن بسیارمشهود و مهم است.
وی افزود :با تعریف جدید علمی از گردشــگر ،دیگر راننده کامیون ترانزیت ترکیه
به ایران که ویزایش در مرز ورودی مهر می خورد یا میهمانان خارجی که فقط برای
حضور در یک همایش به تهران می آیند ،به غلط گردشگر محاسبه نمی شوند.
دهقان تصریح کرد :با اجرای این طرح مشــخص می شود که گردشگران داخلی
و خارجی کجاها می روند ،تمایالتشــان چیست ،در چه بخش هایی چه هزینه هایی
کــرده اند و در بخش های درآمدی و مصرفی هزینه به تفکیک منطقه چه ســهمی
دارنــد و به این ترتیب ،شــما بتوانید برنامه ریزی بهتری بــرای بازاریابی و تبلیغات
داشته باشید.
حســاب اقمــاری گردشــگری ( )Tourism Satellite Accountیک
شــاخص بین المللی برای اندازه گیری سهم صنعت گردشگری در اقتصاد است و به
وسیله آن می توان اندازه بخش های اقتصادی را که به خودی خود در حساب های
ملی لحاظ نشده اند را اندازه گیری کرد.

مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید :

تل آجری پایگاه جهانی تخت جمشید
تبدیل به سایت موزه می شود

مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید از تبدیل تل آجری این پایگاه به سایت موزه در آینده
نزدیک خبر داد.
به گزارش معاونت میراث فرهنگی ســازمان میراث فرهنگی ،صنایع دســتی و گردشگری ،تل
آجری یکی از محوطه های مهم در نزدیکی تختگاه تخت جمشــید محســوب می شود که قرار
اســت به زودی تبدیل به ســایت موزه شود .مســعود رضایی منفرد گفت :این محوطه ارزشمند
تاریخی درحالی در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده که از سال  90تاکنون به عنوان یکی
از مراکز مهم باستان شناسی ،مورد کاوش باستانشناسان ایرانی -ایتالیایی قرار گرفته است.
وی تصریح کرد :با توجه به کشــفیات اخیر در محوطه تاریخی تل آجری به دنبال آن هستیم
که این محوطه ارزشــمند به زودی تبدیل به سایت موزه شــود .رضایی گفت :سقفی که پیشتر
برای این محوطه تاریخی ساخته شده بود به زودی با اجرای فونداسیون ،روی تپه قرار می گیرد.
به گفته رضایی منفرد ،همچنین با ایجاد زیرساخت هایی چون سرویس بهداشتی و مسیر بازدید،
مردم می توانند از آخرین یافته های باســتان شناسی تل آجری طی چند سال اخیر بازدید کنند.
کتیبه های بابلی که ســندی معتبر بر اســتقرار دروازه ورودی شهر پارسه در تل آجری مرودشت
اســت ،نقوش حیوانات ترکیبی با نقشــی از مار ،عقاب و پنجه شیر که برای نخستین بار در این
محوطه کشــف شده و همچنین وجود ســکوهایی در کنار دیوارهای دروازه (تل آجری) و دیگر
شواهد تاریخی از جمله کشفیات این محوطه به شمار می رود.

اجتماعی

ســایت خبری «اینترنشنال بیزنس تایمز» به بهانه
راهاندازی مجدد پروازهای بریتیشایرویز در مســیر
لندن-تهران ،گزارش تصویــری از زیباییهای ایران،
گردشگران انگلیسی را برای سفر به کشورمان تشویق
نمود.
وبســایت «اینترنشــنال بیزنس تایمز» با اشــاره
به این اتفاق مثبت نوشــت :گردشــگری ایران رو به
شکوفایی اســت و بازدیدکنندگان از جاذبههایی که
ایران برای ارائه دارد ،شامل بناهای باستانی ،سواحل
زیبا و مناطق ویژه اسکی معروف شگفتزده خواهند
شــد .در زیر تصاویر انتخابی «اینترنشــنال بیزنس
تایمز» از زیباترین جاذبههای گردشگری ایران آورده
شــده که باید در برنامه سفر هر گردشگری در ایران
قرار داشته باشد.
شهر کهن اصفهان:
کهن شــهر اصفهان که از ســال  1598تا 1722
پایتخت ایران بوده اســت ،یکی از زیباترین شهرهای
جهان اســت که مهمترین شهر گردشگری ایران نیز
محسوب میشــود .خیابانهای سرسبز ،کاشیهای
زیبا و رنگآمیزی شــده با دست و معماری اسالمی
معروف اطراف میدان نقش جهان ،در میان شهرهای
ایران بیهمتاست.
میدان نقش جهان اصفهان:
میدان نقش جهان که ثبت میراث جهانی یونســکو
است ،از بزرگترین میدانهای شهری در جهان است
که میزبان چندین اثر منحصر به فرد چون مســجد
امام (ره) ،مســجد لطفاهلل ،عمارت عالی قاپو و بازار
سنتی است.
مسجد شیخ لطف اهلل اصفهان:
مســجد شــیخ لطفاهلل که در اوایل ســده 1600
ســاخته شد و یکی از چهار بنایی است که در میدان
بزرگ نقش جهان اصفهــان خودنمایی میکند .این
مســجد مرمری با کاشیهای زیبا و خطوط نستعلیق
مزین شده است.
مسجد امام اصفهان:
مسجد امام که به عنوان میراث جهانی ثبت شده در
یونسکو در میدان نقش جهان در اصفهان قرار دارد و
یکی از شاهکارهای معماری ایرانی محسوب میشود
و موزاییکهای شــگفتانگیز و نوشتههای نستعلیق
آن بسیار چشمنواز است.
عمارت عالی قاپو اصفهان:
عمــارت فوقالعاده زیبای عالــی قاپو که در میدان
نقــش جهان و در مقابل مســجد شــیخ لطفاهلل در
اصفهان قرار گرفته است.
بازار اصفهان:
بازار اصفهان ،یک خیابان سرپوشیده دو کیلومتری
که شــهر قدیــم اصفهان را به بخــش جدید متصل
میکنــد و از قدیمیتریــن و بزرگتریــن بازارها در
خاورمیانه محسوب میشود.
پل اهلل وردی خان اصفهان:
پل اهللوردی خان اصفهان معروف به سیوســه پل
که در دو ردیف موازی بر روی زایندهرود قرار دارد.
کلسیای وانگ اصفهان:
کلیســای وانک که یک کلیســای معــروف ارامنه
محسوب میشــود ،در اوایل سده  1600در اصفهان
ساخته شد.
کبوتر خانه اصفهان:
در قرن هفدهم اصفهان خاســتگاه حدود سه هزار
برج فوقالعادهای بود که برای کبوترخانهها ســاخته

30جاذبه گردشگری ایران

شــده بودند .در حال حاضر حدود  300مورد از اینها
در سراسر این شهر باقی مانده است.
روستای ابیانه:
ابیانه یکی از قدیمیترین روســتاها در ایران است
کــه در ارتفاع  2500متری ســطح دریا از اســتان

مقبره کوروش کبیر در منطقه ثبت جهانی شــده
پاسارگاد به قرن چهارم پیش از میالد بازمیگردد.
نارنجستان قوام شیراز:
نارنجســتان قوام ،باغ متعلق به قــرن نوزدهم در
شیراز اســت که به خانه زیبای قوام منتهی میشود
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اصفهان قرار گرفته که خانههای آن به شــکل پلکانی
در کوهســتان کرکس ساخته شدهاند .دیوارهای این
خانهها از خشت و گل ســاخته شده که رنگآمیزی
خاصی به آن بخشیده است.
پیست اسکی دیزین:
دیزین که در سال  1969راهاندازی شد ،معروفترین
پیست اســکی در ایران است .فصل اسکی در این جا
از ماه دسامبر تا می است که طوالنیتر از پیستهای
اروپایی اســت که علت اصلی آن ارتفاع بسیار باالی
این پیســت است که آن را در میان  40پیست بزرگ
مرتفع دنیا قرار داده است.
دربند سر تهران:
دربندسر در  60کیلومتری شمال شرق تهران ،یکی
از جدیدترین پایگاههای تفریح برفی در ایران است که
انواع ورزشهای زمستانی مانند کوهنوردی ،اسنوبورد
و اسکی را در اختیار عالقهمندان قرار میدهد.
پرسپولیس:
پرســپولیس که در زمان داریوش اول که در سال
 518قبل از میالد بنا نهاده شد ،پایتخت امپراطوری
هخامنشــیان و در  70کیلومتری شــمال شرق شهر
شیراز قرار دارد.
پاسارگاد:

برای تماشای پایتخت ایران را فراهم کرده است.
قله دماوند:
دماوند بلندترین کوه ایران و خاورمیانه اســت .این
کوه آتشفشانی در رشته کوه البرز در نزدیک سواحل
جنوبی دریای خزر و در  60کیلومتری شــمال غربی
تهران واقع شده است.
روستای میمند کرمان:
میمند ،روستای قدیمی در استان کرمان که به نظر
قدمتــی بالغ بر  12هزار ســال دارد .در حال حاضر
حدود  600نفر در این روســتا که بالغ بر  350خانه
صخرهای را دربرمیگیرد ،زندگی میکنند.
روستای کندوان آذربایجان شرقی:
روستای کندوان که در استان آذربایجان شرقی قرار
گرفته ،شــامل صخرههایی است که درون کوهستان
تراشید ه شدهاند و شــبیه به منطقه «کاپادوسیا» در
ترکیه است .این خانههای صخرهای هنوز هم ساکنان
خاص خود را دارد.
شهر یزد معماری بی نظیر:
یزد که خشــکترین شــهر ایران اســت ،از لحاظ
معماری واقعا بینظیر و مقصد مذهبی مهم زرتشتیان
محسوب میشود.
امیر چخماق یزد:
مجموعه امیرچخمــاق بزرگترین ســازه در ایران
است که در هنگام شــب با چراغهای نارنجی بسیار
الهامبخش است و چشمانداز شگفتانگیزی را در شهر
یزد ایجاد میکند.
مجموعه تاریخی بم:
شهر بم در اســتان کرمان که مجموعهای تاریخی
با قدمتــی بالغ بر  2000ســال را دربرمیگیرد و به
امپراطوری پارتها بازمیگردد.
شهر مذهبی قم:
قم شــهری با حدود یک میلیــون نفر جمعیت در
 125کیلومتری جنوب غــرب تهران که مقصد مهم
شیعیان و مسلمانان است.
زرد کوه و رشته کوههای زاگرس:
رشــته کوه زاگرس که از مرزهای غربی ایران عبور
میکند .مرتفعترین بخش این رشته کوه«زردکوه» با
ارتفاع  4548متر است.
مرداب انزلی:
مــرداب انزلی در دریــای خزر در شــمال گیالن
مکان ایدهالی برای مشــاهده پرواز پرندگان محسوب
میشــود .هرچند افزایش آلودگیهــا در این مرداب
مدتهاست که آن را خالی از پرنده کرده است.
شهر بندرعباس و جزایر اطراف:
شــهر بندری بندرعبــاس به عنوان مرکز اســتان
هرمزگان ،در ســواحل خلیج فارس قرار گرفته است.
ساالنه هزاران گردشگر از این شهر بازدید میکنند و
به جزایر اطراف آن قشم و هرمز سفر میکنند.
بازار تبریز:
بازار تبریز که میراث جهانی ثبت شــده در یونسکو
اســت ،به عنوان بزرگترین بازار سرپوشــیده در دنیا
شناخته میشود .این بازار که در مسیر جاده ابریشم
قرار گرفته ،بخشهای مجزایی برای جواهرات ،فرش
و چرم دارد.
قطار مجلل عقاب طالیی:
قطار عقاب طالیی دانوب یه عنوان یک قطار بسیار
مجلل ،در ســفری دو هفتهای شــمار را در ســفری
 7000کیلومتری از بوداپست به ایران و سپس بالکان
و شرق ترکیه میبرد.

قطار مجلل عقاب طالیی

که الهام گرفته از اروپای دوره ویکتوریا است.
مسجد نصیر الملک شیراز:
مســجد نصیرالملک در شیراز که معروف به مسجد
صورتی است ،به خاطر رنگ خاص کاشیها و طراحی
داخلی آن شــهرت یافته اســت .بازتاب نور در میان
پنجرههای شیشــهای این مسجد نمای زیبایی به آن
میبخشد.
شهر تهران:
زیبایــی معماری اصفهــان و تاریخ
تهــران اگرچه
ِ
پرســپولیس را ندارد ،اما مجموعهای از رستورانها،
کافههــا ،موزههــا و گالریهــا را دربرگرفتــه و در
کوهپایههای البرز فرصت خوبی برای پیادهرویهای
فوقالعاده فراهم کرده است.
کاخ گلستان تهران:
کاخ گلســتان به عنوان میراث فرهنگی ثبت شده
در یونســکو در تهران ،بخشــی از مجموعه سلطنتی
سابق اســت که شــامل کاخها و موزههای متعددی
میشــود که تاالرهای آینه در آن به شــکل زیبایی
مزین شدهاند.
برج میالد تهران:
برج میالد به عنوان ششــمین برج بــزرگ دنیا با
ارتفاع  435متر با رستوران گردان ،فرصت بینظیری

افتتاح موزه خلیج فارس  5تیرماه در مجموعه هنری جزیره کیش
مدیر گروه هنری فــرا گفت :موزه خلیج فارس به
منظور توســعه پایدار هنرهای تجسمی در فضاهای
زیستی  5تیرماه در مجموعه فرهنگی هنری جزیره
کیش افتتاح می شود.
منصور آزاد کام در نشســت خبری افتتاحیه موزه
خلیج فارس اظهار داشت :در جهان امروز نقش هنر
در پرورش خالقیت و ارتقای سالمت روانی بسیار پر
رنگ است و رفتار انســان ها درهمه جای جهان به
شدت تحت تاثیر هنر است رفتارهایی که در صورت
تکرار می توانند قســمت مهمی از هویت یک جامعه
را تشکیل دهند.
وی ادامه داد :در میان این هنرها گستردگی حوزه
هنرهای تجســمی و مانا بودن آن باعث می شود که
این شــکل از هنر بتواند یکــی از بهترین ابزار برای

تاثیرگذاری غیر مستقیم و البته پایدار بر روی افراد
یک جامعه باشد.
این هنرمند نقاش افــزود :مجموعه هنری و موزه
خلیــج فارس کیش که درجنوب غربی جزیره کیش
ســاخته شــده دارای  52متر ارتفاع با قطر متوسط
 10متر اســت که ســازه آن به صورت یکپارچه از
بتن ســاخته شــده و دارای فضاهایی شامل گالری
ها ،سالن آمفی تئاتر ،بخش های اداری و مدیریتی،
کافی شــاپ و بخش های پشــتیبانی و تاسیساتی
است.
وی گفت :موزه ساخته شده در این سازه در زمینی
به وسعت ســه هزار و  620متر مربع زیر زمین قرار
دارد و تنها سقف مواج آن بر روی زمین قابل رویت
است.

مدیرعامل موسسه مشاور معماری طرح فضا افزود:
این پروژه با هدف ایجاد جاذبه برای سرمایه گذاری
در بخش غربی جزیره کیش و ایجاد تعادل در تراکم
و توزیع امکانات سیاحتی جزیره اجرا شده است.
آزاد کام خاطرنشــان کرد :مــوزه خلیج فارس5 ،
گالری دارد که یک گالری به خلیج فارس و اسناد و
مدارک تاریخی مربوط به آن و چهار گالری دیگر به
ارائه آثار هنرمندان اختصاص یافته است و بنا داریم
هشتمین نمایشگاه فرا را در کیش برگزار کنیم.
وی ادامه داد :موسسه مشاور معماری طرح فضا که
سال  70در تهران تاسیس شد ،در زمینه پروژه های
بزرگ شهری ،معماری و طراحی داخلی فعال است
و این مجموعه با توجه به احســاس کمبود و ضعف
شدید حضور هنرهای تجســمی بومی ،خصوصا در

فضاهای زیســتی با همکاری بیش از  400هنرمند
در سرتاسر ایران ســعی دارد نسبت به فعال سازی
اقتصاد بدنه هنرهای تجسمی و توسعه فرهنگ خرید
آثار هنری توسط آحاد جامعه و همچنین ترویج نگاه
ســرمایه ای به خرید آثار هنرمندان اقدام کند .وی
برگزاری نمایشــگاه و فروش آثــار هنرمندان اقوام،
هنرهای تجســمی هنرمندان جوان ،هنرمندان خود
آموخته و کارگاه های آموزشــی ،حراج های هنری،
مسابقات نقاشی و عکاســی در دو سطح همگانی و
حرفه ای را از جمله برنامه های پیش بینی شده در
گالری های موزه خلیج فارس عنوان کرد .نخستین
گالری موزه خلیج فــارس  5تیرماه همزمان با عید
فطر با نمایش  312اثر از هنرمندان تجسمی افتتاح
می شود و تا  15مردادماه برپا خواهد بود.

خیریهها به بیمارستانهای کشور میآیند

مدیر کل خیرین و موسسات خیریه معاونت اجتماعی
وزارت بهداشــت از تشــکیل خیریههای بیمارستانی
برای پیگیری وضعیت بیماران نیازمند پس از ترخیص
و توسعه و تجهیز بیمارستانها خبر داد.
محمد نصیری ،درباره جزییات تشکیل این خیریهها
توضیح داد و گفت :همه بیمارستانها از زمان تاسیس،
محل رجوع مردم برای کار خیر بودهاند ،ضمن اینکه
افــراد نیازمند نیز برای دریافــت کمک به مددکاری
مراجعه میکنند ،اما چارچوب ساختار بیمارستانهای
دولتی حتی این اجازه را به بیمارســتانها نمیداد که
شــماره حسابی مستقل داشته باشــند تا خیرین پولی
به آن واریز کنند .به همین منظور ســال گذشته وزیر
بهداشــت ابالغیهای درباره ضرورت تشــکیل خیریه

پشتیبان بیمارســتانی در تمام  580بیمارستان دولتی
و دانشگاهی کشور صادر کردند.
وی ادامه داد 40 :درصد بنا و زمین بیمارستانهای
تهران و به همین نســبت در شهرســتانها موقوفه
هســتند .به دلیل ساختار بیمارســتانها حتی مجبور
بودیم بیمــار نیازمند را به موسســات دیگری برای
دریافت کمک ارجاع دهیم و نمیتوانســتیم صندوقی
برای جلب مشارکت در بیمارســتانها داشته باشیم؛
در حالی که رویکرد ســامت جامعهنگر به ما نشان
میدهد که موضوع فعالیت بیمارستان تنها کار درمان
نیست ،بلکه باید به بیمار هم توجه کرد .ممکن است
بیماری فردی مبتال به فقر غذایی یا آسیب اجتماعی
باشــد که این موضــوع نیازمند رهگیــری از طرف

بیمارستان است .تمام این اقدامات نیز تنها با رویکرد
خیریه امکانپذیر میشود.
نصیری نتیجــه ایجاد خیریهها را جلب مشــارکت
و تقویــت مــددکاری و فعالیتهــای اجتماعــی در
بیمارستانها دانست و گفت :با همکاری وزارت کشور
تغییراتی در اساسنامهها داده شد تا طبق آن خیریهها
را در بیمارســتانها مستقر و مددکار بیمارستان را به
عنوان دبیر آن معرفی کنیم .در عین حال اســتقالل
خیریــه نیز مد نظر قرار داده میشــود .بعد از ابالغیه
وزیر بهداشت ،جریانی در کشور ایجاد شد که به دنبال
آن در عموم بیمارستانها خیریهها تشکیل شد ه است.
بــه گزارش ایســنا ،مدیر کل خیرین و موسســات
خیریه معاونت اجتماعی وزارت بهداشــت تاکید کرد:

چشــم انداز ما این است که در آینده مدیریت اجرایی
بیمارســتانها را در قالب خیریه به مردم واگذار کنیم
که این موضوع در قانون برنامه ششــم توســعه نیز
تکلیف شدهاست.
به گفته نصیــری ،این خیریهها در بیمارســتانها
تشکیل میشــوند و پزشکان شاخص و هیئت علمی
بیمارســتان و خیریــن ،هیئت مدیره آن را تشــکیل
میدهنــد .حوزه فعالیت آنها نیــز حمایت و رهگیری
خدمات بعــد از ترخیص بیماران و توســعه و تجهیز
بیمارســتانها تعریف شد ه است .در حال حاضر تقریبا
تمام بیمارستانها در مسیر ثبت این خیریهها هستند
و در برنامه داریم که تا پایان سال به رقم  580خیریه
در بیمارستانها برسیم.

