
انتصاب سرپرست اداره کل میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع 

دستی استان هرمزگان
گروه گردشگری - سرپرست اداره 
کل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع 
دستی استان هرمزگان با حکم وزیر میراث 
فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی 
منصوب شــد.» علی اصغر مونسان «، وزیر 
میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی، 
» ســهراب بناوند « را ب عنوان سرپرست 
اداره کل میــراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دستی استان هرمزگان منصوب کرد.
دربخشی ازحکم علی اصغر مونسان 

خطاب به سهراب بناوند آمده است:
نظربه تعهد وتجارب جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان » سرپرســت اداره 
کل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی استان هرمزگان « منصوب می شوید.
اجرای برنامه های خالقانه درحوزه گردشــگری وصنایع دســتی ،تعریف مسیرهای 
جدیدگردشــگری ،برنامه ریزی جهت تقویت تورهای گردشگری، افزایش کیفیت 
هتل هاورستوران های ســنتی وبین راهی ایجاد واحداث بازارچه ها وفروشگاههای 
صنایع دستی، حفاظت و پاسداری از میراث ارزشمند فرهنگی_تاریخی ومرمت واحیا 
بناهای تاریخی،ارتقا ســطح مهارت های علمی وعملی پرســنل واستفاده حداکثری 
ازبخش خصوصی وبهره گیری ازتوان تخصصی صاحبنظران ،وتعامل جدی مدیریت 
عالی اســتان،   ایجادفضایی صمیمی ودوســتانه با فراهم کردن زمینه های پیشــرفت 
شــغلی کارکنان ازمهم ترین شاخصه هایی اســت که انتظار می روددرراستای تحقق 
اهداف وزارتخانه اهتمام الزم به عمل آید.توفیق روز افزون رادرخدمت به نظام مقدس 
جمهوری اســالمی و فرهنگ و هنر کشــور عزیزمان با رعایت اصول قانون مداری، 
اعتدال گرایی را ازدرگاه حضرت حق خواســتارم.گفتنی است؛ سهراب بناوند؛معاون 
صنایع دســتی و هنرهای ســنتی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 

هرمزگان بود.

5 گردشگری

گروه گردشگری -بسیاری از 
مقاصد سراســر جهان کــه به دنبال 
بازگشــت به موفقیت های گذشــته 
خــود بعد از بیماری همه گیر کووید 
و روال عــادی هســتند، اطمینان از 
دسترســی به منابع گردشگری برای 
گردشگران با شرایط خاص می تواند 
به عنوان برگ برنده و سرنوشت ساز 

باشد.
دســترس  در  گردشــگری 
 ،)Accessible Tourism(

تــالش مــداوم برای در دســترس 
بودن مقصد، محصوالت و خدمات 
گردشــگری، بــدون در نظر گرفتن 
محدودیت های جســمی یا فکری، 

معلولیت  و سن افراد است.
با توجه پیشــرفت های زیادی 
که در این زمینه حاصل شــده است، 
اما نتایج این بررســی نشان می دهد 
که افراد معلول و سالمند برای لذت 
بردن کامل از گردشــگری با موانعی 
مواجه هستند و در همه گیری بیماری 

کوویــد ایــن مــوارد افزایش یافته 
اســت. در حال حاضــر، مقاصد و 
شرکت های در حال بازسازی که در 
جستجوی برگشت بهتر، گسترده تر 
و رقابت پذیرتر هستند باید به اینش 

موضوع نیز توجه داشته باشند.
یــک  به عنــوان  دسترســی 
اولویــت برای افراد اســت. زوراب 
پولولیکاشــویلی، دبیرکل ســازمان 
 )UNWTO( جهانی گردشــگری
گفت: »اماکن و خدمات گردشگری 

اغلب بدون در نظر گرفتن شــرایط 
دسترسی مختلف که بازدیدکنندگان 
و افــراد محلــی دارنــد، طراحــی 
می شــوند.« بخش گردشگری باید 
دسترســی را در اولویت قراردهد و 
این موضوع می تواند برای مقاصد و 
مشاغل تحول آفرین باشد و به آن ها 
کمک کند تا از این بحران نجات یابند 
و به روشــی فراگیر و انعطاف پذیر 

رشد کنند.
یافته های این بررسی با برجسته 
کردن مزایــای بالقوه برای مقاصد با 
دسترســی بیشتر خاطرنشان کرد: در 
سراســر جهان تا سال ۲۰۵۰، از هر ۶ 
نفر یک نفر ۶۵ ساله یا باالتر خواهد 
بود و در اروپا و امریکای شمالی این 
میزان به یک چهارم خواهد رســید. 
عالوه بر این، داده ها نشــان می دهد 
که متوسط هزینه گردشگران معلول 
به عنوان مثال، در کشــور اسپانیا بیش 
از ۸۰۰ یورو است، درحالی که برای 
گردشــگران بدون معلولیت، چیزی 

بیش از ۶۰۰ یورو محاسبه می شود.
راهکارهایــی بــرای بهبودی 

فراگیر دسترسی به گردشگری
کمک در شرایط بحرانی: درهر 
مرحله از بازگشــت، به پشــتیبانی 
از مقصد و ســازمان های غیردولتی 

 )DPO( بین المللی دارای معلولیت
نیاز است.

تطبیــق شــیوه نامه ها: با توجه 
بــه توانایی ها و نیازهــای متفاوت 
مشــتریان بوده و باید در این مرحله 
از راهنمایی هــای ســازمان جهانی 

گردشگری استفاده شود.
گردشــگری  در  فراگیــری 
پســاکرونا: شامل اســتفاده موثر از 
داده ها بــرای هدایــت تصمیمات 
گردشــگری  برنامه ریزی  دربــاره 
در دســترس و تنظیم سیاســت ها و 
راهبردهای دسترسی برای انعکاس 

واقعیت های پساکروناست.
دستیابی در برنامه ریزی تجاری: 
دسترسی به عنوان یک مزیت رقابتی، 
بهبود خدمات به مشــتری و استفاده 
از استانداردهای بین المللی هماهنگ 
برای افزایش کیفیــت زندگی برای 

همه است.
آموزش و مشــارکت کارکنان: 
در گســترش آموزش های حرفه ای 
بــرای آمادگی بهتر، ارائه خدمات به 
گردشــگران با توانایی های مختلف 
و اطمینــان از فرصت هــای برابر در 
نیــروی کار گردشــگری ضروری 

است.
نــوآوری و تحــول دیجیتال: 

برای ایمنی بیشتر، هوشمندتر شدن، 
راحتی ســفر و گردشگری همه الزم 

است.
ایــن دســتورالعمل ها بــرای 
منعکس کننده  فراگیر  گردشــگری 
تعهد مداوم UNWTO است که در 
 UNWTO چارچوب کنوانسیون
در مورد اخالق گردشــگری درج و 
برای تســهیل گردشگری برای افراد 
معلول از امضاءکنندگان دعوت شده 

است.
ایــن مطالب همچنیــن اولین 
مجموعــه از خالصه های موضوعی 
برنامه ریزی شــده از بخش اخالق، 
فرهنــگ و مســئولیت اجتماعــی 
UNWTO به منظور ارائه راهنمایی 

این بخش است.
مــوارد ذکــر شــده در بــاال 
مجموعــه جدیــدی از راهنمــای 
بازیابــی فراگیــر ســازمان جهانی 
گردشــگری با مشــارکت شــبکه 
اروپایی گردشــگری در دســترس 
 ONCE بنیاد اسپانیایی ،)ENAT(
و Travability اســترالیا در مرکز 
برنامه های بهبود است که اهمیت این 
فراگیری را مشخص می کند و برای 
دســتیابی به این هدف توصیه های 

کلیدی ارائه شده است.

گروه گردشــگری - این بلوار و 
بوستان تحول بزرگی در دسترسی مردم 
به سواحل زیبای شرق شهر بندرعباس 
ایجاد و منطقــه ای جدید و متنوع برای 
گردشــگری خواهند بود . اســتاندار 
هرمــزگان گفت: مطالعات ســاخت 
بوســتان ۳۰۰ هکتاری در ضلع شمالی 
بلوار ساحلی شرق شهر بندرعباس، در 
حال انجام است که به زودی احداث آن 
آغاز خواهد شد. فریدون همتی پس از 
بازدید از روند اجرای پروژه های ساخت 
بیمارستان ۵۳۱ تختخوابی بندرعباس و 
بلوار ساحلی شرق شهر بندرعباس که 
به همراه رئیس کل دادگســتری استان 
هرمزگان و دادســتان بندرعباس انجام 
شــد، عنوان کرد: این طرح ها به عنوان 

دو پروژه بزرگ و بســیار مهم در سطح 
اســتان و کشــور، مزایا و آثار مطلوب 
متعددی را به همراه دارند. وی ادامه داد: 
پشتیبانی مناسب مالی و حمایت خوب 
از این پــروژه ها صورت گرفته و روند 

اجرای آنها به صورت شــبانه روزی در 
حال انجام اســت تا به سرعت تکمیل 
و آماده بهره برداری شــوند. اســتاندار 
هرمزگان با اشاره به روند ساخت بلوار 
۲۴ کیلومتری در شرق شهر بندرعباس، 

افزود: این بلوار در سطح کشور کم نظیر 
اســت و از نوع خاص معماری، نور و 
فضای ســبز برخوردار اســت. همتی 
تصریح کرد: همچنین مطالعات ساخت 
بوستان ۳۰۰ هکتاری در ضلع شمالی این 
بلوار نیز در حال انجام است که به زودی 
احداث آن آغاز خواهد شد. این بوستان و 
همچنین بلوار ساحلی شرق بندرعباس، 
می تواند تحول بزرگی در دسترسی مردم 
به سواحل زیبای شرق شهر بندرعباس 
ایجاد کنــد و همچنین منطقه ای جدید 
و متنوع برای گردشــگری خواهد بود. 
اســتاندار هرمزگان خاطرنشان کرد: با 
ایجــاد این امکانات و ظرفیت جدید در 
شهر بندرعباس، شــاهد ایجاد اشتغال 

بیشتر برای مردم خواهیم بود.

گروه گردشــگری - مدیرعامل 
شــرکت ایرانگــردی و جهانگــردی 
گفت: با بیان اعالم شــرایط حضور در 
نمایشــگاه گردشــگری تهران گفت: 
نمایشگاه گردشگری امسال با رویکرد 
انجام ســفرهای ایمن در نوروز ۱۴۰۰ 
برگــزار می شــود. خشــایار نیکزادفر 
مدیرعامل شــرکت مــادر تخصصی 
ایرانگــردی و جهانگردی ایران )تحت 
نظــر وزارت میــراث فرهنگی( گفت: 
نمایشگاه گردشــگری و صنایع دستی 
تهران از روز ۵ اســفند ماه به مدت سه 
روز در محل دائمی نمایشگاه های تهران 
برگزار می شود. این نمایشگاه با رعایت 
کامــل پروتکل های بهداشــتی برگزار 
خواهد شد چون شرکت نمایشگاه های 
بین المللی تهران مجوز برگزاری برنامه ها 
را از ســتاد کرونا گرفته است و این ستاد 
نیز نحوه برگزاری نمایشگاه ها را اعالم 
کرده است. این شرایط شامل جزئیاتی در 
نحوه برگزاری، حضور شرکت کنندگان 
و مردم، غرفه ســازی و.... اســت حتی 
نمایندگانی از ســتاد ملی مقابله با شیوع 
کرونــا نیز در این برنامه حضور دارند تا 
به نحوه رعایت پروتکل ها نظارت داشته 
باشند. تمام غرفه داران باید حدفاصلی را 
بین غرفه ها و مردم رعایت کنند تا فاصله 

اجتماعی رعایت شود. ورودی نمایشگاه 
و ســالن ها نیز بررســی خواهد شد و 
بازدیدکنندگان، هنگام ورود با دستگاه 
کنترل تب و سایر دستگاه های دیگر تب 
سنجی و ضدعفونی می شوند.نیکزادفر 
بیان کرد: محدودیت ورود به سالن ها را 
داریم در نظر داشــتیم تا یکی از درهای 
سالن ها را ببندیم اما چون هوا در جریان 
قرار می گیرد این کار انجام نشــد با این 
وجود اگر ببینیم که تعداد افراد در سالن 
زیاد شــده، اجازه ورود افراد را تا خروج 
بازدیدکنندگان نمی دهیم. همچنین آمار 
ورود و خــروج افراد بررســی خواهد 
شــد چون می خواهیم از بــدو ورود به 
نمایشگاه این کنترل انجام گیرد. به همین 
دلیل مجری برگزاری نمایشگاه نیز تعهد 
داده کــه پروتکل ها را به خوبی رعایت 
کند.امسال ۴ سالن نمایشگاه به مساحت 
۱۹ هزار مترمربع در اختیار نمایشــگاه 
صنایع دســتی و گردشگری قرار گرفته 
است. بخشــی از برنامه های نمایشگاه 
نیز در فضای باز برگزار می شــود مانند 
گروه های موسیقی همچنین اگرچه سیاه 
چادرها را خواهیم داشــت اما اگر کسی 
بخواهد غذایی بفروشــد باید در بسته 
بندی مناســب باشد و مثل سال گذشته 
نخواهد بود.امســال از همه استان های 

کشــور شرکت کننده داریم حدود ۱۵۰ 
شــرکت متعلق به حوزه صنایع دستی و 
۳۰۰ شــرکت گردشگری در نمایشگاه 
حضور دارند از حوزه بین الملل نیز تنها 
کشــور ونزوئال حضور خواهد داشت. 
همچنین نشست های جانبی نیز برگزار 
خواهد شــد که حوزه آموزش را در بر 
می گیرد اما هنوز فهرست آن را معاونت 
آموزش معاونت گردشگری به ما اعالم 
نکرده است.نیکزاد فر بیان کرد: مهمترین 
نکته در نمایشــگاه امسال این است که 
مردم بتوانند برای ایام نوروز، سفر ایمن 
را داشته باشند. وزارت میراث فرهنگی 
در نظر دارد تا الگوهای مناســب سفر را 
ارائه کند تا مردم برای یک سفر هوشمند 
برنامه ریزی انجــام دهند. هدف ما هم 
این اســت که در نمایشگاه امسال مردم 
بتوانند از خدمات آژانس های مسافرتی 
و مراکــز مورد تأیید برای ســفر ایمن 
اســتفاده کنند. فــروش مجازی صنایع 
دستی را نیز داریم. شرکت نمایشگاه ها 
اعالم کرده برای اینکــه مراودات مالی 
کمتر باشد، فروش صنایع دستی بیشتر 
به صورت مجازی و یا ارســال از طریق 
پست انجام شــود.نیکزاد گفت: امسال 
مقید به رعایت پروتکل ها هستیم اما اگر 
در نمایشــگاه تراکمی هم باشد حتماً به 

میزان تراکم بازار تهران و متروی تهران 
نخواهد رسید.ظرفیت های گردشگری 
هرمزگان به صورت مجازی و دیجیتال 
مارکتینگ در چهاردهمین نمایشــگاه 
بین المللی گردشــگری و صنایع دستی 
تهــران ارائه می شــود.در چهاردهمین 
نمایشــگاه بین المللی گردشــگری و 
گردشگری،  تشکل های  صنایع دستی، 
فعــاالن بخش خصوصی در حوزه های 
اقامتی، پذیرایی و صنایع دستی همراه با 
شــهرداری ها و اتاق بازرگانی به معرفی 
ظرفیت های گردشگری و صنایع دستی 
اســتان می پردازند.وی با اشاره به اینکه 
هرمــزگان ظرفیت هــای فراوانــی در 
گردشگری و صنایع دستی دارد، افزود: 
ما در یک فضای رقابت بین استان ها قرار 
داریم و باید بتوانیم از تمام ظرفیت هایی 
موجود برای معرفی اســتان بر اســاس 
دســتورالعمل ســفر ایمن و مسئوالنه  
برای نوروز ۱۴۰۰ و دوران پســا کرونا 
میراث فرهنگی،  کنیم.مدیرکل  استفاده 
گردشــگری و صنایع دستی هرمزگان 
ادامه داد: بر همین اســاس با کلیپ هایی 
جاذبه هــای گردشــگری چندزبانــه، 
نقشه گردشــگری، تصاویر جاذبه ها و 
صنایع دســتی اســتان هرمزگان در این 

نمایشگاه معرفی می شود. 

گردشگری قابل دسترس، برگ برنده گردشگری در پساکرونا

استاندار هرمزگان  :
بوستان ۳۰۰ هکتاری در ضلع شمالی بلوار ساحلی شرق شهر بندرعباس احداث می شود

ارائه ظرفیت های گردشگری هرمزگان در نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع  دستی
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گروه گردشــگری - علی اصغر 
مونســان در آییــن اختتامیه پنجمین 
جشنواره فجر صنایع دستی که در موزه 
ملی برگزار شد، گفت: در صورت مهار 
کرونا امکان برقراری مشروط سفرهای 
نوروزی وجــود دارد، اما آنچه برای ما 
اهمیت دارد رعایت تمام شیوه نامه های 
بهداشتی از سوی مردم است. وی در ادامه 
با اشاره به تورهای مسافرتی و اقامت در 
مراکز اقامتی مورد تایید وزارت میراث 
فرهنگی گفت: نگرانی ما از این دو گونه 

سفر نیست ما نگران سفرهای بی ضابطه 
هستیم که در آنها تجمع موجود دارد. به 
عنوان مثال در نوروز ۱۴۰۰ برپایی چادر 
های مسافرتی و هر گونه کمپ و تجمع 

ممنوع است.
سیاســت توزیع یکنواخت 

گردشگر
مونســان گفت: در نظر داریم در 
نوروز ۱۴۰۰ سیاست توزیع یکنواخت 
گردشــگر را برنامه ریزی کنیم. در این 
راستا تالش می کنیم از تجمع سفرها در 

استان ها که پیش از این همواره جمعیت 
زیادی را پذیرا بود، جلوگیری شود.

وزیر میراث فرهنگی گردشگری 
و صنایع دستی با اشاره به حضورش در 
کمیته امنیت اجتماعی ستاد ملی مقابله 
با کرونا برایر سفرهای نوروزی گفت: 
نیاز به نشاط اجتماعی جامعه و کمک 
به فعاالن حوزه گردشــگری سبب شد 
مدل ها و روش هایی برای ســفر ایمن 
برای نوروز سال آینده را برنامه ریزی و 

تدوین کنیم.

نمی خواهیــم فعاالن حوزه 
گردشگری تجربه سخت نوروز 

۹۹ رو تجربه کنند
مونســان گفت: فعــاالن حوزه 
گردشگری در سال ۹۹تجربه سختی را 
به خاطر آسیب های ناشی از کرونا مرور 
کردند از این رو نمی خواهیم در نوروز 
ســال ۱۴۰۰ نیز آسیب های بیشتری به 

آنها زده شود.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دســتی ابــراز امیدواری کرد: 

ســفرهایی با رعایت شــیوه نامه های 
بهداشتی گردشــگری کشور را رونق 

بخشد.
وی در ادامــه با اشــاره به اینکه 
صنعت گردشــگری و صنایع دستی 
شرایط بسیار بدی را در سال ۹۹ تجربه 
کردن گفت: اما همچنان شاهد هستیم 
که این دو صنعت همچنان زنده و پویا 

هستند.
 ۱۵۰ تســهیالت  اعطــای 
میلیارد تومانی دولت به فعاالنه 

صنعت گردشگری
مونســان با اشــاره بــه پنجمین 
جشنواره فجر و صنایع دستی گفت: در 
این جشنواره آخرین دستاوردهای این 
صنعت به نمایش درآمده اســت.وزیر 
میراث فرهنگی گردشــگری و صنایع 
دســتی با اشاره به اینکه همواره بخشی 
از صادرات صنایع دســتی به صورت 
چمدانی و از طریق گردشگران خارجی 
از کشــور خارج می شد گفت : شیوع 
کرونا به این بخش نیز آســیب بســیار 

جدی وارد کرد البته فروش الکترونیک 
صنایع دســتی در داخل کشور به صفر 

نرسید اما آن را کاهش داده است.
مونســان با اشــاره بــه اعطای 
تسهیالت ۱۵۰ میلیارد تومانی دولت به 
فعاالنه این صنعت گفت: این حمایت 
ها متناسب و کافی نبود اما می توانستیم 
بیش از این نیز به فعاالن صنایع دســتی 
تسهیالت اعطا شود اما شرایط که بانک 
ها برای اعطای این وام ها در نظر گرفته 
بود ســخت بود و فعاالنه صنایع دستی 

امکان اخذ این وام را پیدا نکردند.
صنایع  جشنواره  پنجمین 

 دستی فجر در یک نگاه
پنجمین جشــنواره صنایع دستی 
فجر ۲۰ بهمن ماه سال جاری با حضور 
۱۵۰ هنرمنــد و ۳۰۰ اثر در محل موزه 
ملی ایــران آغاز بــه کار کرد.نمایش 
آخرین دســتاوردهای صنایع دســتی 
و هنرهــای ســنتی ایران، آشــنایی با 
هنرمندان جوان و کشف استعدادهای 
نو در عرصه صنایع دستی، ایجاد فضایی 
برای مواجهه بی واسطه مخاطبان با آثار 
صنایع دســتی و ارتباط با هنرمندان از 

اهداف برگزاری این جشــنواره صنایع 
دستی فجربود.

پنجمین جشــنواره صنایع دستی 
فجــر که در محــل موزه ملــی ایران 
برگزاری شده بود، با معرفی و تقدیر از 

برگزیدگان به کار خود پایان داد.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به اهمیت رعایت شیوه نامه های بهداشتی در مسافرت های نوروزی،
 ضمن تاکید بر ممنوعیت برپایی چادرهای مسافرتی در نوروزامسال،  تصریح کرد: نگران سفرهای بی ضابطه هستیم.

نگران سفرهای بی ضابطه
 نوروزی هستیم

مونســان با اشاره به پنجمین 
جشنواره فجر و صنایع دستی 
گفت: در این جشنواره آخرین 
دســتاوردهای این صنعت به 
نمایــش درآمده اســت.وزیر 
میراث فرهنگی گردشــگری و 
صنایع دستی با اشاره به اینکه 
همواره بخشــی از صادرات 
صنایع دســتی بــه صورت 
چمدانی و از طریق گردشگران 
خارجــی از کشــور خارج می 
شــد گفت : شــیوع کرونا به 
این بخش نیز آســیب بسیار 
جدی وارد کــرد البته فروش 
الکترونیک صنایع دســتی در 
داخل کشــور به صفر نرسید 
امــا آن را کاهش داده اســت.

وزیر میراث فرهنگی:


