
مســافرت برای کســب ســامتی یکی از اهدافی است 
که می تواند برانگیزاننده گردشــگر برای ســفر باشد. طبق 
تعریف های سازمان جهانی جهانگردی  مسافرت برای کسب 
ســامتی یکی از اهداف جذب گردشگر است، چیزی که از 
آن به گردشگری ســامت تعبیر می کنند. به عبارت دیگر 
گردشگری سامت، نوعی از گردشگری است که به منظور 
حفظ، بهبود و حصول مجدد ســامت جسمی و ذهنی فرد 
به مدتی بیشــتر از ۲۴ ســاعت و کمتر از یک سال صورت 
می گیرد. به این ترتیب یک توریســت سامت با مسافرت 
از محل دائم زندگی خود می تواند از خدمات درمانی مقصد 
اســتفاده کند تا سامت جســمی و روحی اش را به دست 

بیاورد. 
این روزها، با گســترش صنعت گردشــگری، این نوع از 
گردشــگری نیز در کشــور ما رونق یافته و توریست های 
زیادی از کشــورهای منطقه برای اســتفاده و بهره مندی از 
خدمات پزشکی و درمانی ایران به کشورمان می آیند. ناگفته 
نماند که توریســم سامت در ایران تاریخچه بسیار کوتاهی 
دارد. از سال ۸۲ این اتفاق برای اولین بار در کشور رخ داد و 
صنعت توریسم درمانی در گردشگری ایران از سوی وزارت 
بهداشت مورد توجه قرار گرفت؛ البته وزارت بهداشت بیشتر 
با هدف اشــتغالزایی برای دانش آموختگان پزشکی به این 
مبحــث پرداخت و نه رونق توریســم درمانی. اما کم کم از 
سال ۸۳ و درســت پس از ادغام سازمان میراث فرهنگی و 
سازمان ایرانگردی و جهانگردی توریسم درمانی به صورت 

مستقل در ایران ایجاد شد و مورد توجه بیشتری قرار گرفت.
توریسم سالمت در ایران

یکی از رو به رشــدترین بخش های صنعت گردشــگری 
جهان گردشــگری درمانی و بهداشتی است که باعث شده 
ســازمان های دست اندرکار و کشورهای عاقمند به توسعه 
گردشــگری توجه خود را به این بخش از صنعت توریســم 
جلب و برای آن برنامه ریزی کنند. زندگی صنعتی در بیشتر 
کشــورهای دنیا الزاماتی را با خود همراه دارد و نیازهایی را 
نیز برای مردم جوامع مختلف ایجاد کرده است. امروزه تمایل 
مردم برای تناسب اندام، استفاده از منابع طبیعی و ویتامین ها، 
کاهش درد، تسلط بر استرس و افزایش سامت روح و روان 
و جســم بسیار چشمگیر اســت. به همین دلیل است که در 
نقاط مختلف جهان روش های درمانی طبیعی مانند استفاده 
از چشــمه های آب گرم بســیار مورد توجه قرار می گیرد و 
تمامی اقشار مردم اعم از کم درآمدها و پردرآمدها به سمت 

این نوع از گردشگری تمایل دارند. 
چشــمه های آب گــرم محل هایی مناســب برای ایجاد 
اقامتگاه های توریســتی اســت که با ایجاد مراکز تفریحی 
و ارائه ســرویس ها و امکانات در این نقــاط می توان آنها 
را به مقاصد گردشــگری درجه اول برای گردشگران تبدیل 
کرد زیرا همزمان هم لحظه هایی مفرح و پرهیجان خواهند 
داشــت و هم به سامت و آرامش دست می یابند. عاوه بر 
این جاذبه های طبیعی و روش های درمانی توریسم درمانی 
به دالیــل اقتصادی نیز مورد توجه قــرار می گیرد، زیرا که 
صادرات خدمات پزشکی یک اصل شناخته شده برای تقویت 

ساختار بهداشت و درمان کشورها است.
ساختار برنامه ریزی برای توریسم درمانی

توریسم درمانی را می توان به عنوان امری بین دستگاهی 
دانســت که به علت داشتن متولیان متعدد نیاز به هماهنگی 
بیشــتر دارد. ســازمان میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و 

گردشــگری، وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی 
و وزارت امــور خارجه و وزارت رفاه از جمله دســتگاه هایی 
هســتند که با توجه به حــوزه اختیارات خود هــر کدام به 
نوعی در این موضوع تصمیم گیرنده محســوب می شــوند. 
شورای سیاستگذاری گردشگری سامت در سازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری با ریاســت معاون 
گردشگری سازمان مشــغول به فعالیت است. این کمیته با 
حضور نمایندگان تام االختیار ســازمان رفاه تامین اجتماعی، 
وزارت بهداشت، معاونت گردشگری، مدیرکل دفتر طرح های 
توسعه و ســرمایه گذاری، دبیر ســتاد گردشگری سامت 
)توریســم درمانی(، سرپرست دفتر بازاریابی و تبلیغات، عضو 
و نماینــده رئیس و مدیرکل تجهیز منابع و بودجه ســازمان 
میراث فرهنگی و گردشــگری تشکیل شــده است. ازجمله 
رقبای ایران در امر توریســم درمانی در منطقه می توان به 
کشورهای هند، ســنگاپور، دبی و اردن اشاره کرد که برای 
جذب بیماران کشورهای آسیایی مشغول برنامه ریزی هستند. 
سنگاپور یکی از مقاصدی است که بسیاری از بیماران برای 
انجام جراحی های مهم به آن می اندیشند و هر سال حدود 
یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر با اهداف درمانی به این کشــور 
سفر می کنند. اما جالب اینجاست که سنگاپور در حال حاضر 
باید با تایلند، هند و مالزی به رقابت بپردازد زیرا این کشورها 
با ارائه خدمات مشــابه با قیمت هــای کمتر تهدیدی برای 
ســنگاپور محسوب می شــوند. هند در حال حاضر یکی از 
کشــورهای پیشتاز گردشــگری درمانی است و احتمال می 
رود که تولید کنندگان بخش خدمات درمانی این کشــور و 
مقامات دولتی در دومین نمایشــگاه گردشگری درمانی که 
در لندن برگزار می شــود، هندوســتان را بــه عنوان مقصد 
گردشــگری و خدمات درمانی جهان معرفی کنند. بر اساس 
اعام مســووالن خدمات درمانی هند، تعداد بیماران خارجی 
این کشور نسبت به سال گذشــته حدود ۷ تا ۹ درصد رشد 
داشته است. براساس این گزارش ها با رشد ۳۰ درصد ساالنه 
در گردشــگری درمانی حدود ۲/۲ بیلیون دالر درآمد حاصل 

می شود.
جاذبه هــا و امتیــازات ایران برای توریســم 

درمانی
یکی از جاذبه ها و امتیازات ایران برای توریسم درمانی در 
حوزه آب درمانی است، به طوری که در حال حاضر بیش از 
۱۰۰۰ چشــمه آب معدنی شناسایی شده است. قیمت ارزان 
خدمات پزشکی به نســبت دیگر کشورهای منطقه از جمله 
دیگــر مزایای ایران برای فعالیت در حوزه توریســم درمانی 
محسوب شده است. اما به دلیل نبود نظام جامع و هماهنگ 
توریسم درمانی کشــور و باتوجه به اینکه این بیمارستان ها 
درحال حاضر موظف نیســتند تعداد بیماران خود را به وزارت 
بهداشــت گزارش کنند، آمار دقیقی از بیماران خارجی که در 
ایران درمان می شوند، وجود ندارد. آمار دقیقی از کسانی که 
به قصد معالجه یا استفاده از مراکزی مانند مراکز آب درمانی 
به ایران سفر می کنند نیز وجود ندارد، اما به گفته مسووالن 
معموال ساالنه ۲۰ هزار گردشگر از اتباع حاشیه خلیج فارس 
و عراق، به قصد درمان به شــهرهای مختلف ایران سفر می 
کنند. درمان بیماری هایی نظیر ناباروری، جراحی پاستیک 
و زیبایی و همچنین کاشــت دندان و جراحی لثه، مهمترین 
جاذبه های درمانی ایران برای خارجی ها است و اکثر مراجعه 
کنندگان به مراکز درمانی ایران از کشورهای منطقه هستند. 

چشمه های آب گرم درمان یا عامل بیماری
با توجه به مطالب گفته شده ناگفته پیداست که چشمه های 
آبگــرم به عنوان یکــی از ظرفیت های بزرگ گردشــگری 
طبیعی کشــور، می تواند ســهم زیادی در جذب گردشــگر، 
درآمدزایی و رونق اقتصادی داشــته باشد، با این حال از این 
ظرفیت بخوبی و آنچنان که باید استفاده نمی شود، به طوری 
که برخی از این مناطق از امکانات و زیرساخت های خدماتی 
محروم اســت و بنابراین ســهمی در جذب گردشگر ندارد و 
برخی نیز به دلیل نبود بهداشت مناسب سامت گردشگران 

را تهدید می کند.
استفاده از چشمه های آب معدنی )گرم و سرد( نه تنها جنبه 
تفریحی دارد، بلکه به دلیل وجود خواص درمانی، می تواند در 
بخش گردشگری سامت نیز مخاطبان خاص خود را داشته 
باشد. کشور ما نیز یکی از نقاط غنی از لحاظ وجود آب های 
معدنی و چشــمه های آبگرم است که می تواند درآمد کانی 
را عاید این ســرزمین و مناطق دارای این چشمه ها همچون 
اردبیــل، مازندران و ایام کند که البته این درآمدزایی منوط 

به ســرمایه گذاری در بخش خدمات و امکانات پیرامون این 
جاذبه های طبیعی است.

آشنایی با چشمه های آب گرم ایران
طبیعــت بکر ایران موجب شــده که چشــمه های آبگرم 
در گوشــه و کنار این ســرزمین از دل زمین بجوشند. این 
چشــمه ها دارای ویژگی هایی مثل تحریــک فعالیت های 
مختلف بدن، درمان بیماری تنفسی، روماتیسم، بیماری های 
پوستی، بیماری های زنان و تورم موضعی، تسکین اعصاب، 
تنظیم فشار خون، درمان دردهای مفصلی و بهبود دردهای 
کلیه دارند. چشــمه های آب گرم در نقاطــی از زمین وجود 
دارند که در آنها شــرایط مورفولوژی، تکتونیکی، ماگمایی و 
جوی فراهم آمده باشــد، در ایران به خاطر فعالیت گسترده 

آتشفشانی چشمه های معدنی و گرم زیادی وجود دارد.
آب گرم شهر کهنه

قوچان یکی از شهرهای استان خراسان رضوی است، این 
شهر در ۱۴۸ کیلومتری شــمال غرب مشهد )مرکز استان( 
قرار دارد. قدمت قوچان به حدود ۲۵۰ سال پیش از میاد بر 
می گردد. از صدر اســام تا اوایل تسلط قوم مغول به اسامی 
آساآک، آشاک، آرسکا، استوا، خوجان، خبوشان یاد شده است 
و سلسله اشکانی از ۲۵۶ سال قبل از میاد تا ۲۲۴ میادی 
بر ایران حکومت داشته اند. اولین پایتختش در حوالی قوچان 
امروز بوده است. این آب گرم دارای خواص درمانی و حرارت 
نسبتًا گرم می باشــد و همین موضوع مهمترین دلیل جذب 

گردشگر و مسافران به این نقطه از شهرستان قوچان است
آب گرم فلکده

»فلکده« به منطقــه ای در دل جنگلهای دوهزار تنکابن 
اطاق می شــود که شــهرتش بخاطر آبگرمی است که در 
دل جنــگل و در زیر کاهک صخره ای اســت که با توجه 
بــه کوچکی آن جاذبه خاص این منطقه بوده  که بعلت پرت 
بودن از مســیر اصلی خوشبختانه افراد کمی از آن خبر دارند 
)عمدتا محلی های آن منطقه ( آب گرم معدنی است که  آب 
تنی کردن در آن آنهــم در دل جنگل لذت وصف ناپذیری 
را به دوســت داران طبیعت می بخشــد. این آب گرم از نظر 
توپوگرافی دارای پســتی و بلندی هایی می باشد که زیبایی 
و تنوع خاصی را به آن می بخشد. در مسیر زیبای این آبگرم 
به یک جنگل بســیار زیبای کاج و سرو می رسیم و پس از 
طی یک ســر پایینی به آبگرم معدنی می رســیم که نسبت 
به ســایر آبگرمهای منطقه دارای تفاوت میباشد که یکی از 
آنها نداشــتن گوگرد است که بوی بد را از آن گرفته است و 
خاصیت شرب نیز دارد. عاوه بر آن این آبگرم برای بیماری 
هایی همچون دردهای مفصلی و نظیر آن بســیار مناســب 
اســت. منطقه فلکده دارای آب و هوای خنک و کوهپایه ایی 

می باشد که در فصول گرم سال بسیار مطبوع است.
مســیر دسترسی به این آبگرم بدین شکل است که بعد از 
پارک خودرو در روســتای لیره سر از توابع شهرستان تنکابن 
می بایست مســیر جنگلی بسیار زیبایی را به مدت تقریبی ۲ 
ساعت طی کرد )البته با خودرو نیز میتوان رفت ولی با توجه 
به خاکی بودن جاده  و یک شــیب بســیار تنــد پیاده رفتن 
توصیه می شــود( چون بعد از ۲ساعت جنگل نوردی غوطه 

ور شدن در آب گرم بسیار لذت بخش تر خواهد بود.
آب گرم قلعه کندی

آب گرم قلعه کندی در استان آذربایجان شرقی شهرستان 
کلیبر واقع شــده اســت. از تبریز برای رفتن به این آب گرم 
دو مســیر: تبریز » کلیبر « قلعه کندی ۱۹۰ کیلومتر و مسیر 

تبریز » اهر « هوراند »آبش احمد « قلعه کندی حدود ۱۸۰ 
کیلومتر، وجود دارد. از اردبیل تا این منطقه باید مســیرهای 
جاده اردبیل  پارس آباد- سه راهی قره آغاج » آبش احمد « 
قلعه کندی، را طی کرد. از پارس آباد نیز می توان از مســیر 
اصاندوز سه راهی اسکانلو « سه راهی عبدالرزاق  -به قلعه 
کندی رفت. این آب گرم خاصیت درمانی زیادی دارد و برای 
درمان بیماری روماتیســم بسیار مفید و موثر می باشد. دمای 
آبگرم قلعه کندی در چشمه اصلی به حدود ۷۵ الی ۸۰ درجه  

و در استخرها به ۶۵ الی ۷۰ درجه سانتی گراد می رسد.
آب گرم کریز

آب گــرم کریز در حاشــیه جاده آســفالته کریز به ریوش 
در فاصلــه ۱۵ کیلومتــری شــهر ریــوش و بــه فاصله ۳ 
کیلومتری روستای کریز کاشمر قرار دارد. این آبگرم معدنی 
خاصیت های درمانی فراوانی دارد. در حاشــیه این مکان نیز 
دره بســیار با رودخانه ای پرآب، چشــمه سارهای آب سرد 
شــیرین و گوارا وجود دارد. کارشناســان معتقدند این آبگرم 
معدنی از نظر وجود مواد شــیمیایی در رتبه باالتری از آبگرم 
فردوس قرار دارد، آب این چشمه برای بیماری های پوستی 
مناسب است. این روستا از سطح دریا ۱۴۰۰ متر ارتفاع دارد 
و دارای آب و هوای معتدل کوهستانی، با زمستان های سرد 

و تابستان های معتدل است.
آب گرم معدنی چالدران

آذربایجان غربی با داشتن ۴۶ چشمه آبگرم و معدنی رتبه 
نخست کشور را دارد و همین موضوع باعث شده گردشگران 
زیادی به این اســتان سفر کنند. برخی از چشمه های آبگرم 
معدنی آذربایجان غربی در مجاورت آثار ارزشــمند تاریخی 
قرار دارند. چشــمه های آبگرم محال باراندوز ارومیه، آبگرم 
احمدآباد واقع در حاشــیه اثر جهانی تخت ســلیمان تکاب، 
آبگرم ایســتی ســو و زنبیل در ارومیــه، آب معدنی زندان 
سلیمان در میاندوآب، چشــمه صدقیان در سلماس، چشمه 
قره شعبان در خوی، آبگرم باش کندی در ماکو، آبگرم گراو 
مهاباد از جمله آبگرم های این اســتان هســتند در این میان 
شهرســتان چالدران هم با دارا بودن آبگرم معدنی چالدران 

گردشگران زیادی را به خود جذب کنند.
 آب گرم معدنی فردوس

آبگرم معدنی فردوس در مســیر جــاده اصلی و ترانزیتی 
اســتان  های مرکزی و جنوبی به مشهد و استان  های شمالی 
در کیلومتر ۲۲ جاده فردوس به بجســتان  قرار دارد. قدمت 
این آبگرم  ۲۰۰ سال می باشد و  توجه افراد زیادی از سراسر 
کشور به ویژه استان  های خراسان رضوی، جنوبی را به خود 
جلب کرده اســت.آبگرم معدنی شهرستان فردوس بر باالی 
کوهــی که آبگرم از آن جریــان دارد  قرار دارد و آثار برج و 
بارو در آن مشاهده می شود که بیانگر قدمت تاریخی آبگرم 
معدنی فردوس اســت. در گذشته  های دور دو باب حوضچه 
از ســنگ و آهک توسط افراد خیر برای استفاده مسافران از 
آبگرم ســاخته شد و ســقف آن نیز به صورت گنبدی با آجر 
پوشش شد. با توجه به آزمایشات انجام شده این آبگرم برای 
امــراض جلدی و کبدی و دردهــای مفصلی، اتصاع عروق، 
پیشــگیری از رسوب سنگ درکلیه، بیماری های رماتیسمی، 
دردهــای مفصلی وعصبی، افزایش ســوخت و ســازبافتها، 
کاهــش درد و رفع گرفتگی عضات، افزایش دامنه حرکتی 
اندام هــا، بهبود دردهای ناحیه ســتون فقرات و دیســک 
 کمر و پیشــگیری از ایجاد انحراف در ســتون فقرات مفید 

است.
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شهال منصوریه

"شیخ جعفر عبدالرحمان" قاری بزرگ اندونزیایی، روز سه شنبه، در محفلی با حضور وزیر امور اجتماعی اندونزی، قرائت سورۀ 
"ملک" را آغاز کرد.

وی پس از تاوت آیه دوم سورۀ ملک که در آن آمده است:"اوست که مرگ و زندگی را پدید آورده است تا بیازماید کدامیک 
از شما نیکوترید..." نتوانست آیه بعدی را بخواند و در میانۀ تاوت آیۀ سوم از هوش رفت.

حاضران، به سرعت امدادگران را برای نجات جان او خبر کردند، اما او جان به جان آفرین تسلیم کرده بود.
گزارش 

»یان بیگز« سفیر اســترالیا در ایران گفت: دولت استرالیا بسیار عاقه دارد روابط 
بین مردم ایران و اســترالیا ارتقا پیدا کند و این می تواند از طریق اتفاقات فرهنگی 

پیش رو انجام پذیرد و هفته دوستی ایران و استرالیا باعث این مهم می شود.
ســفیر استرالیا و هیات همراه با اعضا و مدیرعامل انجمن دوستی ایران و استرالیا 
دیدار کرده و درباره برنامه های طراحی شــده برای اجرا در هفته دوستی گفت وگو 

کردند.
در ابتدای این دیدار که در موزه فرش رســام عرب زاده و دبیرخانه هفته دوستی 
ایران و اســترالیا برگزار شد ســفیر و همراهانش به بازدید از گالری های فرش های 

قدیمی و نفیس موزه پرداختند.
یان بیگز ســفیر استرالیا گفت: دولت استرالیا بســیار عاقه دارد روابط بین مردم 
ایــران و اســترالیا ارتقا پیدا کند. این می تواند از طریــق اتفاقات فرهنگی پیش رو 
انجام پذیرد و برنامه هایی که در ماه ســپتامبر قرار اســت اجرا شود باعث می شود 
خیلی از ایرانی ها به اســترالیا بروند و خیلی از اســترالیایی ها با فرهنگ و تجارت 

ایران آشنا شوند.
وی در پاسخ به یک خبرنگار که سوال کرد آیا وجوه مشترکی بین ایران و استرالیا 
می بیند گفت: بله. البته؛ ســاالنه هزاران دانشــجو از ایران به اســترالیا می روند و 
مهارت هایی را که یاد می گیرند به کشور خودشان برمی گردانند به دنبال اشتراک 
گذاری تخصص ها ، هفته گذشــته یک تیم تخصصی برای مســئله خشکسالی به 

ایران آمد و با کارشناسان ایرانی مذاکره و تبادل اطاعات کردند.
سعید محمدزاده اکبری مدیرمسئول هفته دوستی ایران و استرالیا نیز گفت: هفته 
دوستی ایران و استرالیا در چهار بخش اقتصادی، ورزشی، گردشگری و هنری برگزار 
می شــود و مجموع فعالیت ها در بخش های مختلف به انجام رســیده و در زمان 
مشخصی اجرا می شود. بخش هنری این رویداد شامل پخش فیلم های سینمایی، 

برگزاری کنسرت های موسیقی و هنرهای تجسمی می شود.
بر اساس اعام ســتاد برگزاری هفته دوستی ایران و استرالیا، وی افزود:یک تور 
بزرگ گردشــگری داریم که حدود ۴۰۰نفر در آن شــرکت می کنند این برنامه ها 
مصادف می شــود با سپتامبر ۲۰۱۷- شهریور ۹۶ - یک نمایشگاه بزرگ و پاویونی 
در اســترالیا خواهیم داشــت که وزارت خانه ها و سازمان های ایرانی در آن حضور 

می یابند.
صاحبان کارخانجات مهم و عمده را به استرالیا می بریم تا با طرف های استرالیایی 

مذاکرات رودررو داشته باشند.
اکبری در ادامه توضیح داد: یک فســتیوال موســیقی داریم که شــامل برگزاری 
کنسرت خوانندگان پاپ و سنتی می شــود. همچنین یک فستیوال فیلم که شامل 
اکران فیلم های برتر ایرانی با حضور کارگردانان و هنرمندان است را در پیش داریم.

یک مسابقه بین تیم ملی چوگان بانوان ایران و تیم ملی چوگان بانوان استرالیا از 
دیگر برنامه هایی است که اکبری نام برد.

مدیرمسئول هفته دوستی ایران و استرالیا تصریح کرد: بحث خواهر خواندگی بین 
تهران و ملبورن چند ســالی است مطرح است که البته ممکن است به جای تهران، 
مشهد، تبریز، شــیراز یا اصفهان صاحب این عنوان شوند و این مهم در سه مرحله 
انجام می شود. ابتدا تعدادی کارشناس برای پاره ای مذاکرات به استرالیا می فرستیم 
و بعد معاونان شــهردار و در مرحله آخر شهرداران شهرهای بزرگ برای مذاکره به 

استرالیا سفر می کنند.
وی افزود:هدف اصلی ما این اســت که روابط تجــاری فرهنگی و اجتماعی را با 
کشورهایی )مثل استرالیا( که به علت تحریم ها روابطشان با ایران محدود و یا قطع 
شــده بوده را توسعه بدهیم.عاوه بر استرالیا در کشــورهای دیگر نیز چنین برنامه 

هایی داریم.
در انتهای این جلسه یک تخته گلیم نفیس دست بافت ایرانی به عنوان پیشکش 

به سفیر میهمان هدیه شد.

هفته دوستی ایران و استرالیا فرصتی برای 
چشمه های آب گرم، فرصتی برای صنعت گردشگریارتقای روابط مردمی دو کشور است

مرگ تلخ قاری 
مشهور در حال 

تالوت زنده قرآن

هنرنمایی هنرمندان صنایع دستی ایران در 
نمایشگاه بین المللی فلورانس

برنامه ریزی های جدید برای موزه ملی ایران

سفیر استرالیا:

مدیرکل صادرات معاونت صنایع دستی و هنرهای 
ســنتی کشــور گفت: ۱۸ هنرمند ایرانی در هشتاد و 
یکمین دوره نمایشــگاه بین المللی صنایع دســتی و 
هدایا در شهر فلورانس ایتالیا به هنرنمایی می پردازند. 
هشتاد و یکمین دوره نمایشگاه بین المللی صنایع 
دستی و هدایا فلورانس در حالی آغاز شد که بیش از ۵۰ 
کشور از پنج قاره جهان به معرفی دست ساخته های 
هنری خود در قدیمی ترین فســتیوال جهانی صنایع 
دســتی در قلعه تاریخی فرتزا باشو در شهر فلورانس 
کشــور ایتالیا از دوم تا ۱۱ اردیبهشــت ماه جاری به 
مدت ۱۰ روز به رقابــت و هنرنمایی می پردازند.پویا 
محمودیان مدیر کل صادرات این معاونت اظهار کرد: 
این نمایشگاه یکی از قدیمی ترین نمایشگاه های بین 
المللی صنایع دستی دنیاست که تنها چند سال متوالی 
در خال جنگ جهانی دوم برگزار نشده و این شهر به 
عنوان مرکز هنری کشور ایتالیا و با شروع فصل سفر 
هر ساله در ماه آوریل با تعداد بیشماری از گردشگران 

داخلی و خارجی رو به رو است.
وی افزود: نمایشگاه فلورانس با بخش های متنوعی 
چون صنایع دستی، هدایا، دکوراسیون داخلی، غذاهای 
ســنتی و ســوغات در جذب مخاطب بر جاذبه های 
گردشگری این شهر افزوده است.وی اضافه کرد: در 

میان کشورهای مشارکت کننده در فلورانس ۲۰۱۷، 
سرخ پوستان آمریکایی از مهمانان ویژه این نمایشگاه 
محسوب می شوند که با نمایش آثار فرهنگی، صنایع 
دستی، موســیقی و رقص های آیینی خود نسبت به 
معرفی و آشــنایی بازدیدکنندگان با فرهنگ قدیمی 
ترین ســاکنان قاره آمریکا خودنمایی می کنند. مدیر 
کل دفتر صادرات معاونت صنایع دســتی از حضور و 
مشارکت هنرمندان صنایع دستی جمهوری اسامی 
ایران در این نمایشگاه به عنوان معرفی کنندگان هنر 
و تمــدن ایرانی خبرداد و گفــت: ۱۸ هنرمند صنایع 
دستی در رشــته های گلیم، زیورآالت سنتی، سفال 
و ســرامیک، معرق چوب، خراطی روی چوب، چاپ 
باتیک، صنایع دســتی دریایی، سوزن دوزی بلوچ و... 
از هفت اســتان تهران، همدان، هرمزگان، سیستان 
و بلوچســتان، البرز، اردبیل و آذربایجان شــرقی در 
این نمایشگاه در کنار کشــورهای مختلف به رقابت 
پرداختند.وی گفت: این نمایشگاه که با همکاری دفتر 
صادرات معاونت صنایع دســتی و دفتر گردشــگری 
کانون جهانگردی و اتومبیل رانی هنر و صنایع دستی 
ایرانی را که نتیجه دســترنج هنرمندان این سرزمین 
اســت در فضایی بالغ بر ۱۰۰ متــر مربع به نمایش 

گذاشتند.

امیدواریم با درخواســت اعتبــار مورد نیاز بــرای موزه ملی 
موافقت شود تا اشیاء جدید موزه ایران باستان و هر شیء متعلق 
به دوره های مختلف تاریخی بــا توجه به جنس بتوانند در یک 
محدوده  مشــخص در موزه قرار گیرند.مدیرکل موزه ملی ایران 
با بیان این مطلب گفت: در این طرح مانند موزه  تازه گشــایش 
یافته  دوران اســامی، فقط بحث توالی تاریخی مطرح است و 
اگر جنس یا کاربری اشــیای یــک دوره  تاریخی با یکدیگر نیز 
تفاوت داشــته باشــد، در چیدمان آن ها در یک ویترین یا نقطه  
مشــخص تاثیری ندارد.جبرئیل نوکنده این پروژه را یک طرح 
محتوایی برای موزه ملی ایران دانست. نوکنده همچنین درباره 
باز کردن درهای مخازن موزه  ملــی ایران به روی خبرنگاران، 
مانند اقدام مشابه یکی از روسای سابق سازمان میراث فرهنگی 
و گردشگری در دولت گذشته و نشان دادن وضعیت مخازن این 
موزه به خبرنگاران بیان کرد: اگــر بانک مرکزی اجازه دهد  تا 
خبرنگاران مخزن این بانک را ببینند که آیا در آن پول وجود دارد 
یا خیر؟ ما نیز این کار را می کنیم. او با بیان این که معتقدم باید 
یک رابطه ی اعتماد و تعامل دو طرفه در این میان وجود داشته 
باشد، افزود: من به عنوان مدیر موزه ملی ایران استراتژی خود را 
دارم.وی سپس درباره  این طرح توضیح داد: موزه های بزرگ دنیا 
بخشی از مخازن خود را برای پژوهشگران قابل بازدید کرده اند، 
ما نیز از امسال تاش می کنیم تا از بخش زیرزمین موزه دوران 
اسامی به سمت این پروژه پیش برویم و برخی از قسمت های 
مخــازن موزه ملی ایران را برای پژوهشــگران و محققان قابل 

استفاده کنیم تا بتوانند از این فضا و آثار پژوهشی در مخازن موزه 
ملی ایران استفاده کنند.مدیرکل موزه ملی ایران اظهار کرد: در 
مخازن  موزه ملی ایران ۳۰۰ هزار شیء تاریخی داریم که کسی 
آن ها را ندیده اســت، در نخســتین قدم می توانیم این مکان را 
برای افراد خاص و پژوهشــگران در نظر بگیریم، چون طبیعی 
است دسترسی به مخازن موزه طبیعتا برای همه افراد امکان پذیر 
نیست.نوکنده انجام این اقدام را نیازمند یک سری جابجایی ها در 
مخزن موزه دانســت و افزود: به طور اندک امکان تخلیه مخزن 
مــوزه را داریم و می توانیم این پــروژه را اجرائی کنیم.او درباره 
اقداماتی که این موزه بر اساس مصوبه هیات دولت درباره  بازپس 
گیری میدان مشــق برای ایجاد پــروژه  موزه های ایران در این 
میدان تاریخی برنامه ریزی کرده، گفت: ما به سهم خود چندبار 
نامه نگاری کردیم، اما مشــکل میدان مشق جابجایی وزارتخانه 
اســت. ما تقاضا دادیم تا مراحلی نیز جلو رفتیم، اما باز هم باید 
منتظر باشــیم.نوکنده همچنین درباره  احتمال ها و اقدامات مورد 
نیاز برای پس گرفتن ساختمان در اختیار کتابخانه قدیمی ملی به 
موزه ملی ایران که در گذشته متعلق به این موزه نیز بوده اظهار 
کرد: تا پیش از این پیگیری هایی در این زمینه انجام شــده بود 
اما با توجه به تغییرمدیریت سازمان اسناد، قضیه مسکوت مانده 
است.او تاکید کرد: معتقدیم باید خانم احمدی پور، رئیس سازمان 
میراث فرهنگی و گردشــگری و رئیس جدید کتابخانه ملی در 
 ایــن زمینه با یکدیگر مکاتبه کرده و پیگیری های الزم را انجام 

دهند.

شهر تاریخی سیمره با اعتباری بالغ بر ۳۰۰ میلیون تومان مرمت می شود.
تکمیل مخزن امن اموال اســتان ایام تا پایان اردیبهشت ماه عبدالمالک شنبه زاده، 
مدیر کل اداره میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری استان ایام در گفت وگو با 
خبرنگار حوزه میراث و گردشگری گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان؛ در خصوص 
تازه ترین کارهایی که در دستور کار این اداره قرار گرفته، گفت: بعد از اتمام ایام نوروز بر 
روی کارهای مرمتی متمرکز شده ایم و مرمت بناهایی چون قلعه تور اشرف شهرستان 
دره شهر، شهر تاریخی سیمره، بنای والی کهره، کاخ شیرین و فرهاد در شهرستان ایوان، 

قلعه میرغام و پل گاومیشان را در دستور کارمان قرار دادیم.
وی افزود: هم اکنون مرمت این بناهای تاریخی در مرحله بستن قرارداد با پیمانکاران 
اســت. امسال وضعیت اختصاص اعتبارات مرمتی نسبت به سال های گذشته بهتر بوده 
و اعتباری بالغ بر یک میلیارد تومان به مرمت بناهای تاریخی اســتان ایام اختصاص 

داده شده است.
مدیر کل اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایام اظهار داشت: 
شــهر تاریخی سیمره با اعتباری بالغ بر ۳۰۰ میلیون تومان مرمت می شود ضمن اینکه 
برای مرمت کاخ شــیرین و فرهاد نیز بالغ بر ۵۰ میلیــون تومان اعتبار اختصاص داده 

شده است.
شــنبه زاده در بخش دیگری از سخنانش گفت: اعتباری بالغ بر ۵۰ میلیون تومان نیز 
به تکمیل مخزن امن اموال اســتان ایام اختصاص پیدا کــرده و این مخزن تا پایان 

اردیبهشت ماه تکمیل خواهد شد.
وی در بخش پایانی ســخنانش به برگزاری جشنواره فرهنگی اقوام در آینده نزدیک 
در استان ایام خبر داد و اظهار داشت: گروه های موسیقی از نقاط مختلف کشور به این 

جشنواره می آیند تا فرهنگ نقاط مختلف کشورمان را در قالب موسیقی معرفی کنند.

شهر تاریخی سیمره مرمت می شود


