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فرهنگ
معاون مدیرکل میراث فرهنگی:

راهکارهای تسهیل ظرفیتهای گردشگری استان
با مسئوالن کشوری بررسی شد
راهکارهای تسهیل ظرفیت های گردشگری استان در نشست با معاون
شهرکی
گردشگری سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری مطرح
شد .معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری به
خبرنگار ما گفت :یکی از مولفه های توسعه استان گردشگری است که در این زمینه
رئیس سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری به همراه معاونانش به
استان سفر کرد« .مجتبی میرحسینی» افزود :در نشست با معاون گردشگری این
سازمان فرصت های گردشگری استان به ویژه در زمینه روستایی و دریایی مطرح شد
و او قول داد برای سیستان و بلوچستان سه پروژه مهم برنامه ریزی و پیگیری شود .وی
خاطرنشان کرد :یکی از این پروژه ها تشکیل کمپین ملی برای سفر به استان بود که با
جریان سازی ملی حضور گردشگران دیگر نقاط به سیستان و بلوچستان افزایش یابد
و موجی ایجاد شود تا ایرانیانی که به دنبال مقاصد متنوع و زیبا هستند به این استان
سفر کنند و حضور آن ها به ظرفیت های گردشگری استان کمک کند.
وی بیان کرد :برای جذب گردشگران خارجی ،سیستان و بلوچستان به عنوان
ششمین استان به شبکه تبلیغاتی ترکیش ایر پیوست .بنابراین از این پس در
پــروازهــای هواپیمایی ترکیش ،ایــن استان نیز تبلیغ می شــود و در مجالت و
مانیتورهای داخل هواپیما ،سیستان و بلوچستان در کنار پنج استان دیگر کشور
معرفی خواهد شد .همه آژانسهای هواپیمایی در سراسر جهان که با این شبکه
تبلیغاتی در ارتباط هستند نیز جاذبههای سیستان و بلوچستان را تبلیغ خواهند
کرد .وی خاطرنشان کرد :گردشگری دریایی یکی از ظرفیت های گردشگری
استان است که باید فعال شود .گردشگری استان مبتنی بر گردشگری فرهنگی
است و باید برای رونق آن راه اندازی دفاتر خدمات گردشگری در استان تسهیل
شود تا متقاضیان راحت تر از شرایط بهره مند شوند و شرایط برای کسانی که
در حوزه تورگردانی متقاضی هستند تسهیل شود .وی با اشاره به ظرفیت بالقوه
گردشگری سالمت در استان گفت :برای راه انــدازی دفاتر گردشگری سالمت
مقرر شد شرایط تسهیل شود تا بتوان از این حوزه که ظرفیت خوبی برای استان
دارد استفاده کرد .وی ادامه داد :با توجه به تفاوت های فرهنگی ،آب و هوایی و
گردشگری میان سیستان و بلوچستان و گیالن ارتباط و پیوند برقرار شده است تا
برای تبلیغات با این استان تفاهم و همکاری برقرار شود.

معرفی سرپرست اداره کل میراث فرهنگی
سید «محمد رضــا واعظی مقدم» سرپرست میراث فرهنگی،
گروه فرهنگ
صنایع دستی و گردشگری سیستان و بلوچستان شد .مسئول
روابط عمومی و امور فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
به خبرنگار ما گفت" :واعظی مقدم" پیش از این به عنوان معاون توسعه مدیریت در
اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری مشغول به کار بود و فوق
لیسانس حقوق بینالملل است« .محمد رضا سندگل» ادامه داد :کامبیز مشتاق
گوهری ،مدیرکل سابق میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری طی حکمی از
سوی عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی ،به عنوان مدیر کل دفتر طرح ریزی
شهری و طرحهای توسعه و عمران آن وزارتخانه منصوب شد.

 25استان در نمایشگاه صنایع دستی گرد هم آمدند

هنرهای دستی ایرانیان زیر یک سقف
هشتمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی
شهرکی
در زاهدان  13آذر ماه افتتاح شد و تا فردا
ادامــه دارد .در این نمایشگاه صنعتگران  25استان
حضور دارند که آثار صنایع دستی آنها در  158غرفه به
نــمــایــش گــذاشــتــه شـــده کـــه 80غــرفــه آن متعلق به
صنعتگران استان و  78غرفه در اختیار صنعتگران
دیگر استانهای کشور است .صنایع دستی سیستان و
بلوچستان شامل حصیر بافی ،سوزن دوزی ،سکه دوزی،
صدف آرایــی ،سفال کلپورگان ،گلیم بلوچی ،سفال و
لباس های خامه دوزی سیستان در غرفه های رنگارنگ
به نمایش گذاشته شده است .اگرچه در نمایشگاه جای
استان های قم ،ایالم ،بوشهر ،سمنان ،آذربایجان غربی و
کهکیلویه و بویراحمد خالی است اما نمایش آثار صنایع
دستی دیگر استان ها رنگ و جالی دیگری به آن داده
اســت .نمایشگاه سراسری صنایع دستی سیستان و
بلوچستان در حالی وارد هشتمین دوره خود شد که
غرفه داران زیــادی از فروش سال های گذشته راضی
بودند ،به همین دلیل امسال هم سیستان و بلوچستان را
به عنوان مقصد نمایش و فروش آثار خود انتخاب کردند.
 80غرفه آن متعلق به صنعتگران استان و  78غرفه در اختیار صنعتگران دیگر استانهای کشور است
برخی هم برای اولین بار به این استان آمدند و امیدوار به
استقبال خوبی هستند .البته سرمای هوا تا حدودی بر روزهای نخست خلوت تر است و مردم بیشتر برای نگاه یکی دیگر از غرفه داران می گوید :روز اول نمایشگاه
استقبال مردم از نمایشگاه اثر گذاشت و در کنار آن نبود کردن و آشنایی با محصوالت استان های مختلف به این به دلیل سردی هوا بازدید کننده کمی داشت و مطابق
نمایشگاه سر می زنند و بیشتر نمایشگاه ها روزهای اول خلوت است و امیدواریم
سیستم هــای گرمایشی
روزهای باقی مانده استقبال بیشتر شود .سرمای هوا
خرید کمتری دارند.
در سالن نمایشگاه که در
روز اول مــشــهــود بــود یک غرفه دار :نمایشگاه صنایع دستی بهتر
وی کــه بــرای اولــیــن بار در روز اول و نبود سیستم های گرمایشی غرفه داران را
ناراحتی غرفه داران را به است در روزهای اول ماه برگزار شود تا
از مــــازنــــدران در ایــن اذیت کرد اما در روزهای بعد این مشکل رفع شد.
نمایشگاه شرکت کرده وی که از کردستان در نمایشگاه حضور دارد ادامه می
همراه داشــت .اما با این قدرت خرید مردم بیشتر شود
اس ــت اظــهــار مــی کند :دهد :سال گذشته هم به سیستان و بلوچستان آمدم و
وجود غرفه دارانی که در
روز اول نمایشگاه فروش از فروش در این استان راضی بودم که غرفه ما برترین
گذشته هــم محصوالت
چــنــدانــی نــداشــتــم امــا شد .مردم سیستان و بلوچستان عالقه زیادی به صنایع
خــود را ب ــرای ف ــروش به
سیستان و بلوچستان آورده بودند امیدوار به امروز و فردا امیدوارم در روزهای آینده فروش بیشتر باشد .به همراه دستی دارند و صنایع دستی کردستان که شامل صنایع
به عنوان روزهــای پایانی نمایشگاه و استقبال بیشتر همسرم اولین حضور نمایشگاهی را تجربه می کنیم و از چوبی ،نازک کاری و ظروف چوبی است مورد استقبال
رامسر به زاهدان آمدیم تا صنایع دستی معرق چرم را آن ها قرار گرفته است و امیدوار هستم امسال استقبال
مردم هستند.
که از جنس چرم شتر است و برخی با ترمه یا چرم های بیشتری را شاهد باشیم.
اشباع تلفیق شده است به فروش برسانیم.
روزهای آخر فروش بیشتر
یکی از غرفه داران به خبرنگار ما می گوید :روز اول این هنر بر کتاب ها ،جعبه های مختلف ،آلبوم ،سطل ،نیازمند به تبلیغات بیشتر
سیستم های گرمایشی آمــاده نبود و نمایشگاه بسیار جای دستمال و گردنبندها کاربرد دارد و اصالت آن به تبلیغات اندک موضوعی بود که یکی از بازدیدکنندگان
سرد بود .بسیاری از غرفه داران به این موضوع انتقاد اصفهان بر می گردد که در آن جا آمــوزش دیدیم و در از آن گالیه دارد ومی گوید :نمایشگاه صنایع دستی
داشتند و آن روز را در سرما سپری کردند ،اما از روز دوم رامسر کار می کنیم .از طریق اداره کل میراث فرهنگی ،یکی از نمایشگاه های متفاوت استان است که آثــار و
سیستم های گرمایشی در سالن راه انــدازی شد .این صنایع دستی و گردشگری مــازنــدران به ایــن استان هنرهای دستی مردم دیگر نقاط کشور را به نمایش می
گذارد اما باید تبلیغات زیادی در این زمینه انجام شود تا
نمایشگاه به مدت پنج روز برگزار می شود که معمو ًال در آمدیم.

افراد بیشتری به این نمایشگاه سر بزنند .وی می افزاید:
سیستان و بلوچستان صنایع دستی مختلفی دارد که
برخی از مردم استان هم با آن ها آشنایی ندارند بنابراین
برپایی این نمایشگاه در آشنایی مردم استان با صنایع
دستی سیستان و بلوچستان و دیگر استان های کشور
تاثیرگذار است.
بازدیدکننده دیگری می گوید :استقبال از نمایشگاه
خوب اســت ،اما اگر اطــاع رسانی بیشتر باشد شاهد
حضور بیشتری در نمایشگاه خواهیم بود و امید است
از این دست نمایشگاه ها در سال های آینده هم برگزار
شــود .وی معتقد اســت :صنایع دستی حفظ هنرهای
گذشتگان است و می توان از این طریق آن را حفظ کرد
در کنار آن آشنایی فرزندان و گرایش آن ها به صنایع
دستی و حفظ این هنر اهمیت زیادی دارد.

تعطیالت و اول ماه بهترین زمان برگزاری نمایشگاه

یکی از غرفه داران استان هم می گوید :سال های قبل
نیز در این نمایشگاه شرکت کــردم و از فــروش راضی
بودم .غرفه ما سوزن دوزی بلوچی و حصیر بافی است و
طرح های مختلفی را ارائه می دهد .سوزن دوزی روی
پوشاک ،رومیزی ،کوسن و  ...کار می شود و قدمت
زیادی دارد.
وی که از ایرانشهر است و آثارش را به نمایش گذاشته
است اظهار می کند 12 :سال است که سوزن دوزی و
حصیر بافی می کنم و در کارگاه به دیگران هم آموزش
مــی دهـــم .ســال گذشته فـــروش نمایشگاهی عالی
بــود و غرفه داران استان هــای دیگر هم که به سوزن
دوزی بلوچی عالقه پیدا کردند ،کوسن ،دست بند و
سربندهای سوزن دوزی شده را خریداری کردند و به
استان خود بردند .غرفه دار دیگری می گوید :نمایشگاه
صنایع دستی بهتر است در روزهای اول ماه برگزار شود
تا مردم قدرت خرید بیشتری داشته باشند .به عالوه این
نمایشگاه نیاز به تبلیغات و اطالع رسانی زیادی دارد و
باید در این زمینه تالش بیشتری شــود .وی که حرفه
اش سکه دوزی است ادامــه می دهد :هنرهای دستی
سیستان و بلوچستان زیبایی چشم نوازی دارد و مردم
دیگر استان ها به آن عالقه مند هستند .بهتر است
نمایشگاه صنایع دستی در تعطیالت که زاهدان مسافر
پذیر است برگزار شود تا مسافرانی که از استان های
دیگر به این خطه سفر می کنند هم در این نمایشگاه
شرکت کنند و صنایع دستی استان را بخرند.

