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یادداشت

افزایش شمار
دوربینهایکنترل
سرعت در جادههای
کشور

با تمسک به آمارهای گردشگری

علی باقر نعمتی زرگران-کارشناس امور گردشگری

صنعت گرشــگری که در ایران همواره مظلوم بود و نادیده گرفته می شــد،
در تــب و تاب انتخابات باردیگر به خط اول بحث ها و نقل و قولها کشــیده
شد .سالیان دراز در خیابان های پایتخت و مراکز گردشگرپذیر ایران اگر یک
خارجی دیده می شــد ،جای تعجب داشــت اما به یمن تدبیر و انتخاب مردم،
دولــت تدبیر و امید به نمایندگی از ملت ایران قفل های زیادی را گشــود که
یکی از آنها قفل گردشگری بود.
با این حال آنهایی که هر روز یک بهانه جدید برای نقد دولت داشتند ،نه تنها
این توفیق و ارزآوری را ندیدند بلکه شــهردار شهر تهران که ادعا می کند از
زباله ،برق تولید می کند والبته هنوز کسی آن را ندیده است ،با تحریف سخن
آقای حســن روحانی ،رییس جمهوری دولــت یازدهم را متهم به دروغ گفتن
کرد .او با شــبیه سازی شیوه مناظره های سال  ،88مستقیم به دوربین نگاه
کــرد وبا کنایه به رییس جمهور گفت" :مســتقیم به دوربین نگاه می کنند و
دروغ می گویند ".و البته تنها به همین هم قناعت نکرد بلکه به شــیوه دیگر
کاندیدای ســال  88سند هم داشت .ســندی که نه خود آن را خواند تا مردم
قضــاوت کنند و نه از قاب تلویزیون قابل دیدن بود .البته اگر می خواند مردم
چیزی متفاوت تر از او برداشت می کردند و شاید خودش هم متوجه میشد که
حرف را تحریف کرده وتغییر داده اســت چرا که هم در سند ودر فیلم سخنان
آقای حسن روحانی که کلیپش بارها در فضای مجازی چرخیده است ،جمله و
معنای تفاوت از زمین تا آسمان داشت.
اما محتوای سند؛ روحاني ،رئيس جمهوری دولت یازدهم در يکي از اظهارات
انتخاباتي ســال  1392گفته بود" :اگر ما بتوانيم 10ميليون گردشــگر جذب
کنيم در نتيجه درآمد حاصل از ورود اين گردشــگران حدود  4ميليون شــغل
مستقيم و با واسطه ايجاد مي شود".
شــهردار محترم تهران ضمن سانســور کلمه "اگر" که در واقع پيش شرط
تحقق ادعا است رئيس جمهور را در مناظره جمعه  8ارديبهشت ماه مورد انتقاد
قرار داد که به وعده خود عمل نکرده اســت .اما بدتر ازین ،اســنتادی بود که
رسانه هاي مجازي به مصاحبه هفته قبل معاون گردشگري مبني بر ورود 19
ميليون گردشــگر در طي  4سال گذشــته کردند و مدعي شدند که اگر حرف
رئيس جمهور کارشناسانه بود پس ما بايد  8ميليون شغل ايجاد مي کرديم و به
نوعي اظهارات رئيس جمهور و معاون گردشگري را در تضاد هم فرض کردند.
در خصوص مطالب باال نکات ذيل مورد اشاره قرار مي گيرد:
 .1تا قبل از دولت يازدهم ساالنه حدود  4ميليون گردشگر بين المللي وارد
ايران مي شدند و فرض تحقق وعده رئيس جمهور براي ايجاد  4ميليون شغل،
جذب  10ميليون گردشگر عالوه بر تعداد مذکور بوده است .یعنی گردشگران
ورودی ایران به جای چهار میلیون نفر به چهارده میلیون نفر در سال برسد.
 .2اظهارات معاون گردشــگري مبين اين واقعيت بود که در طي  4ســاله
دولت روحاني و با رشدي حدود  10درصدي به طور ميانگين ساالنه  5ميليون
گردشگر وارد ايران شــده اند ،فلذا هيچ تناقضي در اين دو گزاره وجود ندارد.
یعنی اگر پیش شرط رییس جمهوری تحقق می یافت و تمام زمینه های جذب
گردشــگر در کشور آماده بود االن به جای  20میلیون گردشگر در چهار سال
باید حداقل  60میلیون گردشــگر بین المللی باید وارد ایران می شــد و این تا
حدودی میتوانست اقتصاد ایران را متحول کند.
 .3واقعیت این اســت که توسعه گردشــگري و افزايش جذب گردشگران
مســتلزم و مشروط به فراهم آوردن زيرساخت ها ،استمرار تنش زدايي ،بهبود
چهره ايران در ســطح بين المللي و  ...اســت که بسياري از اين امور خارج از
اراده و قدرت دولت اســت .فقط یک نمونه از رفتارهای گردشــگر ستیزانه را
مثال می زنم .حمله به سفارت و سرکنسول گري عربستان در تهران و مشهد
که با حمايت اراده برخي گروههاي فشــار خارج از کنترل دولت صورت گرفت
منجر به قطع مناسبات ديپلماتيک با اين کشور شد و روند رو به افزايش جذب
گردشگران ولخرج از منطقه خليج فارس نه تنها متوقف بلکه حدود  74درصد
کاهــش يافت و کشــور را از جذب قريب به  500هزار گردشــگر اين منطقه
محروم نمايد.
البته با تدبیر دولت یازدهم ،طلســم بیتوجهی به گردشــگری شکسته شده
است و جای خوشبختی است که همه نامزدهای ریاست جمهوری این صنعت
را یکی از محورهای مهم اشتغالزایی و رشد و توسعه کشور می دانند و همین
اندک نیز جای امیدواری است.
خبر

موزه «لوور» به تهران میآید

مدیرکل موزههای کشورمان اعالم کرد :آثار موزه لوور و هنر کشور فرانسه
برای نخستین بار در تهران به نمایش درمیآیند.
محمدرضا کارگر اظهار کرد :برای نخســتین بار نمایشــگاهی از آثار موزه
لوور با عنوان لوور در تهران با هماهنگی موزه ملی ایران و موزه لوور فرانسه
برگزار میشود.
بر اســاس این خبر ،وی گفت :در این نمایشــگاه آثار با ارزش موزه لوور
مربوط به تمدنهای مصر ،یونان ،رم باستان و آثار هنر فرانسه در موزه ملی
ایران بهمدت  ۴ماه به نمایش گذاشته می شود.
کارگر تصریح کرد :این نخستین بار است که آثار موزه لوور به ایران امانت
داده میشــود ،که از اعتماد بین دو طرف و رشــد سطح موزهداری دو کشور
حکایت دارد.
وی همچنیــن تأکید کرد :نمایش این آثارعالوه بر باال بردن آگاهی مردم
کشــورمان ،نشان از قابلیت فرهنگی کشورمان و جهشی در مسیر موزهداری
ایران است .کشورهای ارمنستان ،کرهجنوبی و مکزیک هم پیشنهاد کرده اند
تا در ایران نمایشگاه برگزار نمایند.

جزئیات بیشتر از تصادف مینیبوس
گردشگران آلمانی در شیراز
به دنبال ســانحه تصادف میدلباس گردشــگران آلمانی در جاده شــیراز ،مدیرکل
میراث فرهنگی و گردشگری استان فارس از انتقال مجروحان این حادثه به بیمارستان
مرودشت و انجام مراقبتهای درمانی خبر داد.
مصیب امیری گفت:این حادثه تصادف بیشتر ناشی از لغزندگی جاده رخ داده که بر
اثر آن شانزده مسافر این مینیبوس مجروح شدند و دو گردشگر آلمانی جان باختند.
به گفته او شانزده مجروح این حادثه هم اکنون به بیمارستان مرودشت منتقل شدهاند
و تحت مراقبتهای پزشکی قرار دارند.
وی اضافه کرد :ســه تن از این گردشگران دچار شکستگی شدهاند که مراقبتهای
درمانی الزم از آنها انجام میشــود ضمن آنکه تمام گردشــگران مجروح شده در
این حادثه نیز تحت مداوا قرار گرفته و طبق گزارش پزشــک سرشــیفت ،مشــکل
خاصــی ندارند اما برای احتیاط بیشــتر تا فردا در بیمارســتان نگهداری میشــوند
ی آنها کســب
تــا همه آزمایشهای الزم از آنها گرفته و اطمینان الزم از ســامت 
شود.
در برخی از اخبار منتشر شده مرتبط با این سانحه تصادف ،اعالم شده که حال یکی
از گردشــگران مجروح ،وخیم است که با بالگرد به شیراز منتقل شده ،اما این درحالی
است که مدیرکل میراث و گردشگری استان فارس شخص انتقال داده شده با بالگرد
به شیراز را راهنمای این گروه از گردشگران اعالم کرده است.
این سانحه تصادف بعد از ظهر روز دوشنبه برای یک گروه هجده نفره شامل شانزده
گردشگر آلمانی و راهنما و راننده در مسیر شیراز بین پاسارگاد و مرودشت رخ داد.

E-mail: mostagheldaily@gmail.com

داود کشاورزیان در بازدید از پروژه احداث شهرک حمل و نقل شهرستان ساوه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه شمار دوربین های کنترل سرعت در جادههای
کشــور افزایش می یابد ،اظهار داشــت :در حال حاضر  ۶۰۰دوربین کنترل ســرعت در محورهای کشور فعال اســت و به زودی این میزان به  ۸۰۰دوربین افزایش
مییابد .وی با اشاره به اینکه هم اکنون شرایط مطلوبی در راستای دریافت تسهیالت نوسازی ناوگان حمل و نقل برقرار شده ،افزود :افرادی که تقاضای دریافت این
تسهیالت را داشته باشند ،تا  ۳۵۰میلیون تومان وام با بهره شش تا  ۹درصد به آنان تعلق می گیرد و میزان تسهیالت اعطایی حداقل دو سوم درصد بهای خودروی
مورد نظر خواهد بود.

جزیره هرمز ،جزیره هفت رنگ

شهال منصوریه

جزیره هرمز شــگفتی زمین شناسی ایران و جهان است،
جایی که خاک سرخ و کوه های رنگارنگ گرد هم آمده اند
تا یکی از عجایب خلقت را به وجود آورند.
شــاه کلید ورودی خلیج فارس در مجــاورت تنگه هرمز
جزیره هرمز است که به بهشــت زمین و جعبه مداد رنگی
با بیش از  90طیف رنگی شــهرت یافته و هیچ جای دنیا را
نمی توان یافت که تمامی رنگ های دنیا یکجا درآن باشــد
به جز جزیره رنگین کمان ،یعنی جزیره هرمز!
جزیــره ای که برای هنرمندان تابلوی نقاشــی بی کم و
کاست است ،شاه کلید ورودی خلیج فارس که در مجاورت
تنگــه هرمز قــرار دارد ،انواع کانی ها را که شــکل دهنده
ســنگها هســتند در خود جای داده تا خاک رنگارنگی به
وجود آید و جزیــره هرمز نام بگیرد،هرمــز از لحاظ زمین
شناســی از مهم ترین گنبدهای نمکــی در دنیا و از دیدگاه
زیبایی شناسی بی رقیب ترین آنهاست.
البته نام این جزیره ،یادگار روزگاری اســت که مردمانش
هنوز به خاطر هجوم مغــوالن ،بندر معتبر هرموز یا هرمزد
را در مصــب رود میناب با خلیج فارس ترک نکرده بودند و
اینجا ساکن شده بودند اما قدمت به وجود آمدن این جزیره
بیش از اینهاست ،زمانی که هنوز انسان پا به این کره خاکی
نگذاشته بود.
هرمز جزیره رنگ هاســت و قدرت نقاش طبیعت اســت
کــه هنرنمایی خود را در گنبد نمکی شــش هزار متری به
رخ آدمیان کشــیده ،تنوع رنگی ســنگ های کنده شده از
الیه های مختلف اعماق زمین توســط توده های نمک آن
قدر زیاد است که هرمز را به زیباترین و کم نظیرترین گنبد
نمکی در دنیا تبدیل کرده تا جایی که از آن به آزمایشــگاه
سنگ شناسی یاد می کنند.
هرمز موزه کانی های جهان اســت ،یعنی همان عناصر
اولیه ای که از مجموع آنها ،ســنگ ها شــکل می گیرند.
کانیها برای زمین شناســان بســیار با ارزشــند ،چرا که از
طریق مطالعه آنها نه تنها پی به ماهیت آن سنگ می برند و
می توانند ترکیب کلی سنگ های منطقه را به دست آورند،
بلکه می توانند رابطه خویشــاوندی بیــن الیه های زمین
شناســی یک منطقه را هم با مناطق دورتر بیابند ،شاید این
مطالعات به نتایج شگفت آوری هم برسند؛ مثال خانوادهای
از ســنگهایی که در اثر حوادث طبیعی مانند شکافته شدن
یــا حرکت الیه های زمین از هم دور افتاده اند به نوعی به
هم مربوط شوند.
ســوغات هرمز خاک آن اســت ،خاکی کــه فقط زیبا و
منحصر به فرد نیســت ،مردم اطراف این جزیره ،هرمز را با
«گلَک» اش می شناســند و آن را می خورند؛ همان خاک
ســرخ هرمز که با ماهی ســاردین و نارنج مخلوط می شود
تــا آن را روی نــان بریزند و خوردنی خوشــمزه ای به نام

«ســوراغ» تهیه کنند؛ نانی که از پر طرفدارترین خوردنیها
در استان هرمزگان است.
البته زیبایی و معروفیت هرمز فقط به خاک سرخش نیست،
هرمز جزیره رنگ هاست .این جزیره دارای خاکهای رنگی
بسیاری است که در کنار یکدیگر طیف وسیعی از رنگهای
ســفید زرد ،نارنجی ،قرمز ،قهوه ای ،ســبز و حتی طالیی
ایجاد می کند ،هرمز رنگ های شــمارش ناپذیری دارد که
از طیف رنگی گرم تا ســرد را شــامل می شود؛ یعنی همه
رنگهایی که یک هنرمند برای کشیدن تابلوی نقاشی خود
به آنها نیازمند اســت ،همین تابلوی نقاشی است که نه تنها
زمین شناســان ،هنرمندان و گردشــگران ایرانی را مبهوت
خود کرده؛ بلکه هر هنرمندی را که به ایران آمده ،مجذوب
خود کرده اســت .از ˈجورج استاینمترˈ و ˈریکاردو زیپولیˈ
عکاس تا ˈآلبر الموریسˈ فیلمساز.
اما این رنــگ ها از کجا آمده اند؟ در جواب این ســوال
بایــد گفت که مجموع رنگ های ایــن جزیره حاصل یک
ترکیب شیمیایی است؛ حاصل یک اتفاق؛ اتفاقی از ترکیب
کانیهای مختلف برای شــکل گیری ســنگ ،رنگ های
هرمز یا به صورت خاک و کلوخند یا به صورت سنگ هایی
محکم.
البته هرمز ســنگ های فلزی هم دارد ،مگنتیت ،هماتیت
و اولیژیست سه سنگ فلزی هستند که در آنها اکسید آهن
یافت می شود و ســنگ فلزی طالیی رنگی به نام پیریت
که به طالی ابلهان یا چشم شیطان معروف است و در خود
ماده ای به نام سولفید آهن دارد.
خاک ســرخ هرمز ارزش اقتصادی باالیــی هم دارد؛ تا
همین چهار ســال قبل ،هزاران تن از این خاک گرانبها به
کشــورهای دیگر صادر می شــد تا در صنایع مختلف رنگ
سازی ،لوازم آرایش ،شیشه و سرامیک سازی از آن استفاده
شود ،البته آخرین خبرها ،از کم شدن این صادرات بی رویه
حکایت می کنــد؛ صادراتی که اگر بخواهد ادامه یابد ،به از
بین رفتن خاک سرخ هرمز میانجامد.
جاذبه دشت آهوان و ساحل پرندگان
در جزیره هرمز آهوان در میان دشــت کوچکی می دوند
و به هر ســو می رونــد و این در حالی اســت که اهالی و
بومیان جزیره رفتار مناســبی با آنها دارند و کســی به آنها
آســیب نمیرســاند ،آنها آزادانه در هرمز زندگی می کنند،
گونه پرندگان و حیوانات دریایی پیرامون ساحل هرمز متنوع
اســت ،پرندگان دریایی گوناگون ،دلفین ها ،الک پشت ها،
جنگلهای مانگرو بخشــی از جذابیت این جزیره است که
در آن وجــود دارد .وقتی با قایق تفریحی روی دریای هرمز
حرکت میکنیــم ،دلفین های بازیگــوش را می بینیم که
در اطراف قایق مدام در حال شــیرجه زدن هســتند و بازی
میکنند.
جاذبه حفرههای ساحل صخرهای
نیمه جنوبی هرمز که بیشتر صخره های کم ارتفاع در آن
دیده می شــود ،حفره های متنوع کوچک یا بزرگی دارد که
بر اثر فرســایش ،محل زندگی گیاهان خودرو شده و آب در

آنها جمع می شود .همچنین فرو رفتگی های نسبتا بزرگی
در صخره ها دیده می شــود که بر اثر برخورد امواج دریا به
وجود آمده که به پرتاب ســاحلی معروف هســتند .این فرو
رفتگی ها در پایین صخره ها ایجاد شــده و به مرور زمان
بزرگ تر می شود.
ساحل معروف سرخ
ســاحل این قسمت از جزیره به رنگ ســرخ بوده که به
ساحل سرخ معروف اســت .آبی که از دریا به طرف ساحل
می آید ،به سرخی آن می نشیند و آن را رنگین می کند .این
عمل دریا ،خاک ســرخ ساحل را به هر طرف می کشاند که
این خود یکی دیگر از عجایب این جزیره می باشد.
حــدود  70درصد خاک ســرخ این منطقه ،اکســید آهن
دارد .معدن خاک ســرخ هرمز را جــزء معادن بزرگ جهان
میشناســند .چرا که ذخیره احتمالی اش حــدود  50هزار
تن اســت و حداقل استخراج آن ســالیانه می تواند دو هزار
تن باشد .همچنین این خاک ســرخ قابل خوردن است .به
گونهای که در ادویه بومی کاربرد دارد و بانوان جزیره از آن
برای طعم غذا بهره می گیرند.
سواحل گوناگون
ســواحل رنگی هرمز که هر یک رنگ خاص خود را دارد،
نمونه ای از شــاهکار طبیعت می باشــد کــه از کوه های
رنگیاش آغاز و در ســاحل زیبایش به اوج می رســد .این
ســواحل تنوعی کم نظیر دارند به طــوری که هر کدام به
تنهایی می تواند با زیبایی خویش آدمی را مبهوت کنند.
به طور مثال ســاحل ماســه ای که در شــمال شــرقی
جزیره قرار دارد دارای اشــکال مختلفی اســت که مدام در
حال تغییر شکل است .در قســمت نیمه ی جنوبی جزیره،
ساحل دیگری واقع شده که بیشتر صخره ای می باشد و از
صخرههای کم ارتفاع و حفره های متنوع کوچک تشــکیل
شــده است .ساحل دیگر هرمز به ســاحل نقره ای معروف
است چراکه این ناحیه به گونه ای می باشد که ظاهری نقره
فام دارد که بسیار زیبا است.
فرشهای خاکی
خاک یکی از دیدنی های جزیره هرمز است ،زیرا که این
جزیره به ســاحل های رنگین و خــاک رنگی اش معروف
است .ساحلش به رنگ طالیی و نقره ای بوده و گردشگران
و جهانگردان بســیاری را به ســوی خود جلــب می کند.
صخره نمکی و نمک هایی کــه هنگام بارندگی با ترکیبی
از رنگهای ســپید ،ســرخ و طالیی حالت خاصی به خود
میگیرند بسیار دیدنی هستند.
بســیاری که نقش هنر در ذهن دارند ،در مناســبت های
مختلف بر ســاحل این جزیره گرد هم می آیند و فرشی از
خاک با طرح های زیبا ترسیم می کنند .حدود پنج سال است
که هرمز با استفاده از خاک های رنگارنگ فرش میشود و
هنرمندان نقش های گوناگونی بر دل زمین میزنند.
جاذبههای دیدنی قرمز
چشــم اندازهــا ومنابع تفریحــی طبیعی هرمز شــامل
آبسنگهای مرجانی در آب های ساحلی ،جنگل های حرا،

اجتماعی

الک پشــت های دریایی ،پرندگان آبزی ،غارهای دریایی،
کرانه های سنگی و ناهمواری های زمین شناسی و بسیاری
دیگر از جاذبه های دیدنی هرمز است.
تخم گذاری الک پشت ها درهرمز
الک پشت های دریایی را می توان از مظلوم ترین آبزیان
دریایی قلمداد کرد که به ســبب بی مهری انســان ،تنوع و
جمعیت گونه و زیستگاه های بسیار محدودی یافته اند.
ازمیان پنج گونه الک پشــت دریایی شناســایی شده در
آبهای خلیج فارس ،دو گونه الک پشت دریایی سبز ومنقار
عقابی بر روی سواحل شــنی وماسه های نرم جزیره هرمز
تخم گذاری می کنند.
این تخم گذاری از اواخر زمســتان تا اوایل بهار هرســال
انجام می شــود و حدود  50روز بعد بچه الک پشــت ها از
پشــت ازتخم ها بیرون آمده و حرکت آنها به سمت دریا از
جمله جاذبه هایی اســت که بسیاری از مردم ،عالقه مند به
مشاهده آن هستند.
معدن خاک سرخ در هرمز
معادن بســیار با ارزش اقتصادی دراین جزیره وجود دارد
که مهمترین آنها معدن خاک ســرخ هرمز است .این معدن
از معروفیت جهانی برخوردار بوده و عمده مصرف آن برای
تولید رنگ های ضد رنگ ،لوازم آرایشی ،پودرهای میکرونیز
صنعتی و تولید نوار کاست است.
مردم جزیره هرمز و بعضی از شــهرهای استان هرمزگان
با اســتفاده از خاک قرمز رنگ هرمز به نام «گلک» مادهای
به نام «ســوراغ» تهیــه می کنند که به عنــوان غذا مورد
اســتفاده قرار می گیــرد .این غذا ترکیبــی از خاک قرمز،
نوعی ماهی ســاردین و نارنج است که با نان قابل خوردن
است.
با اســتفاده از ســوراغ که خاک قرمز درترکیب آن وجود
دارد ،می توان بر روی نان های ســنتی نقاشی و به عنوان
غذا میل کرد .همچنین از آنجا که این ماده خاصیت خوراکی
دارد بنابرایــن به راحتی می توان از آن برای نقاشــی روی
دســت وصورت اســتفاده کرد ومطمئن بود که هیچ آسیبی
به پوست نمیرساند.

سیدمحمد بهشتی مطرح کرد:

مرکز اسناد در سالهای گذشته زیاد آسیب دیده است
«مرکز اســناد در سالهای گذشــته بیشترین آسیب را
دیده و اگر کمر راست کند ،به بخشهای دیگر قوت قلب
میدهد».
رییس پژوهشــگاه میراث فرهنگی و گردشگری با بیان
این مطلب در مراســم رونمایی از «نرمافــزار کتابخانه و
مرکز اسناد» به بیان تاریخچه استفاده از رایانه در سازمان
میراث فرهنگی و گردشــگری در دهــه هفتاد پرداخت و
گفت :در این ســازمان نخست کالسهای آموزش رایانه
برگزار شــد و موارد ابتدایی کار با آن نظیر ورود به سایت،
ساختن ایمیل و ...به همکاران آموزش داده شد .
ســید محمد بهشتی ،اظهار داشت :این مسیر طی شد تا
در اواخر دولت اصالحات ،بخش آیتی کشور گزارشی را
تی دولت خاتمی چاپ کرد که در آن
با عنوان کارنامه آی ِ
ســه حوزه شامل وزارت نفت ،ریاست جمهوری و سازمان
میراث فرهنگی و گردشــگری موفق اعالم شدند ،به این
ترتیب سازمان توانســت در زمینه آیتی موفقیت بزرگی
کســب کند ،به همین دلیل است که در کل سازمان و از
جمله پژوهشــگاه رسیدن به نقطه صفر ،یک کار بزرگ و
مهم است و پیش پا افتاده نیست.
او گفت :شــاید اگر در ســال  ۷۶حرکتــی میکردیم،

نمیدانســتیم به کجا میخواهیم برسیم و خیلی از اوقات
حرکتمــان در تاریکی بــود که البتــه آن برای خودش
شــیرینیهایی داشــت ،ماننــد «کریســتف کلمب» که
نمیدانســت به کجا و کی خواهد رسید و به همین دلیل
هم هیجانانگیز بود و به یادها ماند ،آن زمان کار ما نیز از
این جنس بود ،اما امروز رسیدن به قله صف ِر صفر که قبال
فتح کردهایم ،شیرینی دیگری دارد .
رییس پژوهشــگاه میراث فرهنگی و گردشگری اظهار
کرد :اتفاقی که در مرکز اســناد پژوهشــگاه افتاده بسیار
مبارک اســت ،چون مرکز اسناد سمبلیک هم است و اگر
توفیقاتی داشته باشیم وجه نمادین هم دارد.
به گفته بهشــتی مرکز اســناد بیشترین آســیب را در
سالهای گذشته دیده و اگر کمر راست کند به بخشهای
دیگر قوت قلب میدهد که باید به پیشــرفت آن امیدوار
بود.
بهشــتی در ادامه به تالش برای تهیه دانشــنامه تاریخ
معماری و شهرسازی ایران پس از رفتن از میراث فرهنگی
اشاره کرد و گفت :نکته جالب این بود که هر چه در طول
این مدت در مورد آثار ایــران در ویکیپدیای بینالمللی
وجود داشت از این دانشنامه نقل میشد.

او با بیان اینکه در حال حاضر دسترســی به یک سند
و نقشه برای دانشجویان معماری کار سختی است ،ادامه
داد :همهی دانشجویان دانشکدههای معماری و مرمت به
این دانشــنامه اتکا داشــتند ،زمانیکه تعطیل شد همه با
مشــکل مواجه شــدند ،چون زمانیکه امکانی وجود دارد
ارزشش را نمیدانیم و اگر نباشــد انگار همه راهها بسته
میشوند.
او گفت :اگــر کتابهای تاریخی را در  ۱۰ســال اخیر
مطالعه کرده باشید ،میبینید که یکسوم کتابها شرح و
نحوه دسترسی به اسناد است که با انجام سفرها و مشقات
زیاد به دســت آمده و ماجراهای مفصلی دارد و دسترسی
به این اسناد کمک میکند که یک سوم کتاب کاغذ هدر
نرود و صرف اصل مطلب شــود  ،به همین دلیل کار برای
افرادی که اهل تحقیق و مطالعه هستند ،مفید است و همه
میتوانند از این ظرفیتها بهرهمند شوند.
پیشینه استفاده از نرم افزار
ملیحه مهدی آبــادی ،رییس مرکز اســناد و کتابخانه
پژوهشــگاه میراث فرهنگی و گردشــگری ،نیز به بیان
پیشــینه اســتفاده از نرمافزار در مرکز اســناد و کتابخانه
پژوهشگاه پرداخت و گفت :در گذشته این مرکز از نرمافزار

رشد  ۵۹و  ۸۵۰درصدی ورود گردشگرخارجی به شیراز و اصفهان

گردشــگری خارجی در فروردین ماه در استان فارس با رشد  59درصدی و استان اصفهان با رشد
 850درصدی نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته روبهرو بودهاند.
قطار گردشــگری ایران روی ریل افتاده اســت .آمارهای رســمی نشــان میدهد ایران در بهار
گرشــگردی خود بهسر میبرد و همزمان شیراز و اصفهان دو نگین گردشگری ایران با رشد باالی
گردشــگر مواجه شدهاند 8 .میلیارد دالر در ســال  95حاصل قدم گذاشتن این گردشگران به داخل
مرزهایی ایران اســت .مرزهایی که حاال درهای خود را برای ورود گردشــگران خارجی باز کرده تا
درآمد بیشتری را در سال  96از آن خود کند.شاید بپرسید چرا تمام تالشها بر رونق توریست خارجی
ختم میشود؟ توریست خارجی در صنعت گردشگری هر کشوری بسیار مهم است ،چرا که خروج ارز
از کشــور مبدا و هزینه آن در کشور مقصد سود مطلوبی را به اقتصاد آن تزریق میکند .پولی که بر
روی کسب و کارهای کوچک از جمله فعاالن خرد صنایع دستی نیز تاثیر میگذارد و عالوه بر رونق
اقتصادی مشاغل متعدد ،کشور مقصد گردشگری میتواند بر روی درآمدی که از میزبانی گردشگران
نســیبش میشود ،حساب کند و آن را از تکیه بر درآمدهای فروش انرژی از جمله نفت نجات دهد.
ایران در آخرین گزارش مجمع جهانی اقتصاد گرچه همچنان جزو اولین ماقصد ارزان گردشگری دنیا
بوده اما توانسته با احتساب تمامی شاخصها از  ،۷رقم  ۳.۴را بدست آورد که به نسبت گزارش قبلی
با رشد یک دهم درصدی همراه بوده است .ویژگی که بسیاری از گردشگران را به واسطه آن به خود
جذب کرده است« ،کشوری با بیشترین جاذبههای گردشگری اما با کمترین هزینه» .البته شاید این
ویژگی آن قدرها هم منفی نباشد زمانی که سبب جذب گردشگرانی از میان  10کشور برتر صنعت
گردشگری اسپانیا ،فرانسه ،آلمان ،ژاپن ،بریتانیا ،آمریکا ،استرالیا ،ایتالیا ،کانادا ،سوئیس شود.شیراز و
اصفهان دو شهر تاریخی و فرهنگی ایران از آغاز سال  96تا کنون پذیرای گردشگران خارجی بوده
اســت و همین سبب شده تا شهروندان و توریستهای ایرانی حتی در فضای مجازی آن را بازتاب
دهند .امید یکی از کاربرانی اســت که به شــهر شیراز سفر کرده و نوشته است« :از هر سوی تخت

نقش جهان شــامل عکس ،نقشــه و گزارشها استفاده
میکرد که تنها اســناد دیجیتالی روی آن قرار داشــت و
کاربران از طریق اینترنت میتوانســتند به آن دسترســی
یابند .او بــا ابراز امیدواری از اینکه قرار بود در گذشــته
به وســیلهی یک نرمافزار ،همهی کتابخانههای استان به
یکدیگر متصل شوند که به دلیل مشکالت در چارت اداری
این امکان هم اکنون میسر نیست ،بیان کرد :به زودی این
ارتباط با مرکزیت مرکز اسناد و کتابخانه انجام گیرد تا این
مرکز نقش مرکزیت خود را حفظ کند.
وی گفــت :در این مدت تعدادی اســناد در اســتانها
تولید شــده و در دسترس مرکز اســناد قرار نگرفته است
و این مرکز از آن بیبهره اســت ،تالش میکنیم که این
امکانپذیر شود.

جمشید صدای گردشگران آلمانی ،فرانسوی ،ایتالیایی ،انگلیسی و چینی میآید .تا به حال این همه
توریست غربی یک جا ندید بودم».
افزایش  ۵۹درصدی گردشگران خارجی در فروردین ۹۶
اما آیا آمارها این موضوع را تایید میکنند؟ مصیب امیری ،مدیر کل میراث فرهنگی استان فارس
در گفت و گو با خبرآنالین از افزایش  59درصدی گردشــگران خارجی در فروردین  96نســبت به
فروردین  95خبرداد.به گفته او ،اســتان فارس در فروردین ماه سال  43 ،95هزار و  454نفر بازدید
داشته اســت .این آمار در حالی است که تعداد گردشگران خارجی در فروردین سال  69 ،96هزار و
 172نفر بازدید بوده است.امیری معتقد است که این آمار در اردیبهشت ماه نیز افزایش خواهد داشت
چرا که همچنان شاهد ثبت حضور گردشگر در این استان هستند .البته آن طور که مدیرکل میراث
فرهنگی استان فارس میگوید اتفاقات خوشایند دیگر هم رخ داده و آن هم «کاهش میانگین سنی
توریستهای خارجی» با ورود گردشگران خارجی جوان به استان فارس است.به گفته امیری ،تعداد
گردشــگران خارجی استان فارس در سال 85 ،90هزار و  668نفر بازدید و سال 72 ،91هزار و 395
نفر بازدید بوده که براســاس این آمار ورود گردشگران خارجی در سال  91به نسبت سال  90با 15
درصد افزایش روبهرو بوده است .همچنین در سال  92این استان  120هزار و  42نفر بازدید داشته
که این سال نسبت به سال گذشته ( )91با رشد  66درصدی همراه بوده است.
همچنین براساس آمار مدیر کل میراث فرهنگی استان فارس ،تعداد  281هزار و  853نفر بازدید
گردشــگر خارجی در سال  93از اســتان فارس دیدن کردهاند که این سال نیز نسبت به سال ،92
 135درصد افزایش داشته است .سال  94تعداد گردشگران خارجی  288هزار و  698نفر بازدید بوده
که این آمار نســبت به سال  93با رشــد  2درصدی همراه بوده است .تعداد گردشگران خارجی در
سال  392 ،95هزار و  466نفر بازدید بوده که این آمار نسبت به سال  36 ،94درصد افزایش داشته
است.

هنرمندان ایران
به «فلورانس» میروند
تعدادی از هنرمندان صنایع دستی ایران در هشتاد و
یکمین نمایشگاه صنایعدستی در شهر فلورانس ایتالیا
حضور به هم می رسانند.
در هشتاد و یکمین دوره نمایشگاه بینالمللی صنایع
دســتی بیش از ۵۰کشور مختلف دســت ساختههای
هنــری خود را از روز  ۲تا  ۱۱اردیبهشــت در ایتالیا به
نمایش می گذارند.پویا محمودیان مدیرکل صادرات این
نمایشگاه گفت :در میان کشورهای مشارکت کننده در
فلورانس  ۲۰۱۷ســرخ پوشان آمریکا از مهمانان ویژه
این نمایشــگاه اســت که با نمایش آثار قــاره آمریکا
خودنمایی می کنند.
وی تصریــح کرد۱۸ :نفر هنرمند صنایع دســتی در
رشــتههای گلیم ،زیور آالت ،سفال و سرامیک ،معرق،
خراطی ،چاپ باتیک ،صنایع دســتی دریایی ،ســوزن
دوزی بلوچ و ...از ۷استان ایران در این نمایشگاه حضور
می یابند .محمودیان تاکید کرد :این نمایشــگاه صنایع
دســتی ایرانــی را که نتیجه دســترنج هنرمندان این
سرزمین است در فضایی بالغ بر  ۱۰۰متر ارائه می کند.

