
5 گردشگری

   گروه گردشــگری -  کمتر از ۲۰روز 
به تعطیالت نوروزی سال ۱۴۰۰ باقی 
مانده اســت و ســفرهای این دوره از 
تعطیالت در صورت تشــدید نشدن 
وضعیت همه گیــری ویروس کرونا و 
با هماهنگی ســتاد ملی مقابله با کرونا 
به صورت کنترل شــده و برنامه ریزی 
شده، امکان پذیر خواهد بود؛ به موجب 
مصوبه ســتاد ملی مقابله بــا کرونا با 
پیش شرط عدم تشدید شیوع ویروس، 
ســفرهای نوروزی با کنترل، نظارت و 
در راستای ایجاد نشاط اجتماعی انجام 
می شــود؛ این ســفرها در چارچوب 
تورهــای برنامه ریزی شــده از طریق 
دفاتر خدمات مســافرتی دارای مجوز 
و تحت نظــر وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی امکان پذیر 

خواهد بود.
ولی تیموری با اشــاره بــه مذاکرات و 
موافقت های مشروط ستاد ملی مقابله 
بــا کرونا، تصریح کرد: مقرر شــده در 
صورتیکه شرایط فراهم شود سفرهای 
نوروزی به صورت محــدود و کنترل 
شــده انجام گیرد، در نوروز ۱۴۰۰ فقط 
سفرهای از پیش برنامه ریزی شده توسط 

گردشگران انجام خواهد شد.
معاون گردشگری کشور تصریح کرد: در 

یک مدل، گردشگران باید حتما از طریق 
دفاتر و شرکت های خدمات گردشگری 
برای سفر اقدام و برنامه ریزی کنند، و این 
دفاتر توجیه شده اند که باید همه مسائل 
و موارد در این روش را به صورت دقیق، 
بررســی و کنترل کننــد؛ در مدل دیگر 
سفرهایی انجام می شود که گردشگران 
خودشان از قبل محل اقامت خود را در 
مراکز اقامتی )دارای مجوز از وزارتخانه( 

در مقصد رزرو و ثبت کرده اند.
باید شــیوه نامه های بهداشتی کرونا در 
حین ســفر را به گردشــگران و فعاالن 
صنعت گردشــگری آمــوزش داده و 
تجارب مقابله بــا ویروس و مهار آن را 
به اشتراک بگذاریم.تیموری با تاکید بر 
ضرورت آماده ســازی و ایمن ســازی 
بهداشتی تاسیســات گردشگری برای 
سفرهای نوروز ۱۴۰۰، گفت: باید شیوه 
نامه های بهداشتی کرونا در حین سفر به 
گردشگران و فعاالن صنعت گردشگری 
آمــوزش داده شــود و تجارب مقابله با 
ویروس و مهار آن به اشــتراک گذاشته 
شود تا بیشتر از این صنعت گردشگری 

به ورطه رکود و خسارت فرو نرود.
وی با بیان اینکه ظاهرا کرونا تصمیم ندارد 
به این زودی سایه سنگین خود را از سر 
صنعت گردشگری بردارد، اظهار داشت: 

آموزش شیوه نامه های بهداشتی به همه 
بخش ها و تاسیسات مرتبط به صنعت 
گردشــگری ابالغ شده است تا آمادگی 
های اولیه و الزم برای ســفر هوشمند، 
کنترل شده، محدود و برنامه ریزی شده 
در نوروز ۱۴۰۰ فراهم شود، مردم هم از 
همان مجاری که به صورت فنی و حرفه 
ای برای ســفرهای نوروزی اعالم شده 
است، ســفرهای خود را برنامه ریزی، 

کنترل و مدیریت کنند.
گردشگری هوشمند و ایمن

 باید آموزش داده شود
تیموری مردم و گردشگران را رکن اصلی 
صنعت گردشگری دانست و گفت: در 
یک سال گذشته به دلیل شرایط اقتصادی 
و همه گیری بیماری، روحیه نشــاط و 
شــادابی در جامعه کمرنگ شده است، 
گردشــگری می تواند التیام بخش این 
خســتگی و فشار روحی و روانی باشد. 
بــا توجه به شــرایط بیماری تالش می 
کنیم فضای گردشگری را برای سفرهای 
مدیریت شــده و هوشمند احیا و آماده 
کنیم تا روحیه نشاط به جامعه باز گردد 
که در این زمینه همکاری و مشــارکت 

کامل مردم را نیاز داریم.
معاون گردشگری کشور گفت: مردم و 
گردشگران مطمئن باشند در تاسیسات 

گردشگری شــیوه نامه های بهداشتی 
کامال رعایت می شــود، اما برای کاهش 
مخاطرات گردشــگری در نوروز مردم 
به عنوان ناظران دقیق و حساس مسائل 
بهداشــتی را هم خودشان رعایت کنند 
و هــم ایــن ضوابط را در تاسیســات 
گردشگری کنترل کنند تا گردشگری در 
نوروز ۱۴۰۰ یک تجربه خوب با حداقل 
آســیب باشد، یقینا با همکاری و کمک 
همه ارکان و اجزا گردشــگری که خود 
گردشگران مهمترین رکن آن هستند، از 

بحران کرونا عبور خواهیم کرد.
تیموری درباره شرایط برگزاری نمایشگاه 
گردشگری و صنایع دستی تهران گفت: 
نمایشگاه امسال بیشتر جنبه تخصصی 
دارد، ما صرفا فضایی برای فعاالن حوزه 
گردشگری و صنایع دستی ایجاد کردیم 
تا پس از یک ســال در قالب یک رویداد 
با یکدیگر هم اندیشی و مشورت کنند، 
و برای توســعه همکاری در حوزه های 
مشــترک تفاهم و برنامه کاری تعریف 
کننــد. در این رویداد چهار روزه فعاالن 
صنعت گردشــگری از دفاتر خدماتی 
گردشــگری و هتل داران تــا مدیران 
بومگردی ها و راهنمایان گردشگری با 
توانایی ها و ظرفیت های یکدیگر آشنا 
می شــوند و مسیرها و مقاصد جدید و 

شــیوه های نوین توسعه گردشگری را 
مورد بررسی قرار می دهند.

معاون گردشگری کشور گفت: در این 
دوره از نمایشــگاه، نشست ها و کارگاه 
های آموزشــی با تعداد محدود شرکت 
کننــده و رعایت کامــل پروتکل های 
بهداشــتی برگزار می شود و همزمان به 
صــورت آنالین برای عالقــه مندان و 
فعاالن گردشــگری در سراسر کشور 
هم پخش شد، در این کارگاه ها مدرس 
مباحث را توضیح می دهد و با استفاده از 
سامانه های برخط معاونت گردشگری 
این کارگاه های آموزشی برای راهنمایان 
گردشگری، مدیران بومگردی و فعاالن 

صنعت گردشگری آنالین پخش شد.
وی گفــت: در این آموزش های آنالین 
مسائل فنی مرور و یادآوری شد و مسائل 
مربوط به شــیوه های ایمن و امن سفر 
در دوران کرونا، اصول و ضوابط شــیوه 
نامه های بهداشتی در سفر و تاسیسات 
گردشــگری و همچنین تجارب یک 
ساله کرونا را در نشست های تخصصی 

آنالین تبادل و  آموزش داده شد.
تیمــوری بیان کرد: امســال با توجه به 
محدودیت هایی که به دلیل کرونا برای 
بازدیــد عمومی وجود داشــت، امکان 
بهره برداری و بازدید آنالین نمایشگاه، 

مراسم ها و مصاحبه ها و اجراهای آیینی 
و نمایشــی به صورت زنده و از رسانه 
های مختلف در شــبکه های مجازی و 
اجتماعی متعلق به وزارتخانه برای مردم 

و عالقه مندان به این حوزه پخش شد.
معــاون گردشــگری وزرات میراث 
فرهنگی گفت: امسال در کنار برگزاری 
یک نمایشــگاه و رویداد تخصصی در 
شرایط ســخت کرونایی، دستاوردها و 
برنامه ها و اقداماتی که استان ها در حوزه 
گردشگری در شرایط سخت اقتصادی و 
شیوع بیماری انجام داده اند هم معرفی 
شــد، البته متاسف هستیم که نتوانستیم 

پذیرای عموم مردم در این فضا باشــیم، 
اما تالش کردیم به روش های مختلف 

بازدید آنالین را برای مردم مهیا کنیم.
نمایشــگاه )تخصصی( گردشگری و 
صنایع دســتی تهران با شعار سفرهای 
ایمن و مسئوالنه از افتتاح شد و به مدت 
چهار روز تا هشتم اسفند در محل دائمی 

نمایشگاه ها در تهران ادامه دارد.
این نمایشــگاه که برای نخستین بار به 
دلیل همه گیری کرونا با شرایط خاص 
برگزار می شــود در چهار ســالن آماده 
اطالع رسانی در خصوص موضوعات 
گردشگری و صنایع دستی است. در این 

نمایشگاه که حدود ۱۶۰ شرکت فعال در 
حوزه گردشگری حضور دارند سه سالن 
به حوزه گردشگری و یک سالن به صنایع 

دستی و هنرهای سنتی اختصاص دارد.
نمایشگاه گردشگری و صنایع دستی 
تهــران به صورت کامــال تخصصی 
برگزار می شــود و صرفا از بخش های 
خدمت دهنده گردشــگری کشــور 
دعوت شــده است و با توجه به شیوه 
نامه های بهداشــتی ابالغی ستاد ملی 
کرونا، به هیــچ عنوان بازدید عمومی 
برای حضور مردم در این دوره در نظر 

گرفته نشده است.

مردممطمئنباشندشیوهنامههایبهداشتیدرتاسیساتگردشگریرعایتمیشود
   معاون گردشگری کشور با بیان اینکه شیوه نامه های بهداشتی به همه بخش ها و تاسیسات مرتبط به صنعت گردشگری ابالغ شده است، گفت: مردم و گردشگران از رعایت این شیوه نامه ها مطمئن باشند.

معاون گردشگری کشور:
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گروه گردشگری -  به گفته معاون میراث فرهنگی، 
طی چند ســال اخیر ۴ هزار اثر با مشارکت مردم مرمت 

شده است.
محمدحســن طالبیان )معاون میراث  فرهنگی 
کشور( با اشاره به جایگاه همکاری عمومی در حفظ و 
مرمت ابنیه تاریخی، گفت: طی چند سال اخیر ۴ هزار اثر 

با مشارکت مردم مرمت شده است.
محمدحسن طالبیان درباره دستاوردهای معاونت 
میراث فرهنگی در طول یک سال اخیر نیز عنوان کرد: ما در 
چند سال اخیر به  ویژه در سال گذشته به دلیل مسئله کرونا 
مشکالت زیادی داشتیم، اما در حوزه مرمت، مشارکت 
مردم خیلی خــوب بود، مقداری زیادی از آثار، خانه ها 
و بافت های قدیمی توسط سرمایه های مردمی مرمت 

شدند.
او در ادامه افزود: این آمار بسیار قابل توجه است. به 
جز این موارد، در برخی از شهرها از جمله یزد بعد از ثبت 
جهانی تا االن حدود هزار اثر، اکثرا توســط مردم مرمت 

شده است، چرا که صاحبان ارزش ها، مردم هستند. 
معاون میراث  فرهنگی کشــور اظهــار کرد: در 
حوزه موزه ها طی چند ســال گذشته بالغ بر ۱۵۰ موزه 
خصوصی ایجاد شد، به جز سال گذشته که همه گرفتار 
بودند، اقبال و تنوع بخش خصوصی نسبت به موزه ها 

بی نظیر است.
او در مورد دیپلماســی فرهنگی و فعالیت های 
بین الملــل و منطقــه ای، گفت: به رغم مشــکالت، 
مشــارکت های خوبی داشتیم و پرونده های مشترک 

برای یوسنکو فرستادیم. همچنین موضوعات خوبی 
نیز در فهرســت جهانی ثبت شد، در بعضی موارد نیز 
منتظر هستیم که انجام شود. مانند پرونده اورامانات یا 
اورامان که در کردستان و کرمانشاه منطقه وسیعی است 
که نه تنها پرونده آن نوشته شده است بلکه در این زمینه با 
مردم مشارکت شده، مستندسازی و فعالیت ها مدیریتی 

نیز در آن انجام شده است.
طالبیان متذکر شــد: اگر بخواهیم گردشــگری 
پایدار داشته باشیم، باید همین مسیر را طی کنیم، چرا که 
میراث فرهنگی پیش قراول توسعه پایدار است. بعالوه 
این اماکن که در فهرست جهانی قرار می گیرند، به عنوان 
مقصد جهانی برای گردشگران ثبت می شوند و مردم 
بهتر مراقبت خواهند کرد و قدر ارزش و ثروت فرهنگی 

خود را خواهند دانست.
او اضافه کرد: در ماه گذشــته پرونده زنجیره ای 
را برای ثبت جهانی فرســتادیم، ۵۶ کاروانسرا که ۲۴ 
استان در آن شریک هستند، معرفی شدند. ضمن اینکه 
پرونده های زنجیره ای باز هستند و می توان هرسال ۲۵ 
درصد به محتویات آن اضافه کرد. چرا که اگر شما یک 
اثر از یک اســتان را در فهرست جهانی قرار دهید، ۵۰ 

درصد به گردشگر جهانی اضافه خواهد شد. 
معاون میراث  فرهنگی کشور ادامه داد: این موارد 
قله های فرهنگی و قله های هویتی کشور هستند، باید 
ارزش هــا را ترویج کنیم چرا که ما درخت ریشــه دار 
هزاران ساله داریم که اگر فرزندان ما به آن تکیه دهند، به 
لحاظ فرهنگی و هویتی محکم خواهند بود و می توانند 
در دنیای مدرن ثابت قدم بمانند و ســنت های ایرانی را 

زنده نگه دارند.
او در خصوص فعالیــت و اقدامات این نهاد در 
حوزه میراث ناملموس، عنوان کرد: به رغم این که به دلیل 
شرایط کرونا از هر کشور دو پرونده بیشتر نپذیرفتند، 

اما توانستیم پرونده های مشارکتی با کشورهای مختلف 
آماده کنیم. به عنوان مثال دســتگاه رباب با ازبکستان و 
ترکمنستان و نگارگری و مینیاتور با چهار کشور مشترک 
بودند و این مسئله به نشان دادن و معرفی اشتراک های 

فرهنگی بین الملل کمک خواهد کرد.
طالبیــان در خصوص پرونده در اولویت ســال 
۲۰۲۱ میالدی، گفت: هر پرونده ای که به یونسکو ارسال 
می شود دو سال طول می کشد تا ثبت شود، اورامانات را 
فرستادیم که امسال بررسی می شود و پرونده کاروانسرا 

در نوبت سال بعد قرار خواهد گرفت.
او در توصیف پرونده اورامانات، تأکید کرد: این 
مجموعه ترکیبی از میراث ملموس، میراث ناملموس 
و طبیعی است. در این رابطه، ما منظر فرهنگی را برای 
یونسکو فرستادیم که موضوع آن زندگی مردم و تعامل 
آن با طبیعت اســت که هم شامل میراث ناملموس که 
کوچ، ســنت ها، آداب، رفتار، موسیقی، لباس و زبان و 
هم میراث ملموس و طبیعت است، در واقع ترکیبی از 

همه موضوعات را داریم.

معاون میراث فرهنگی در خصوص موزه ها، اظهار 
کرد: به رغم این که موزه ها از لحاظ درآمد آسیب دیدند، 
اما فرصتی به دست آمد که فعالیت های عقب مانده مثل 
وارد کردن خیلی از موضوعات در ســامانه جام اتفاق 
افتاد و باعث شد بعضی از موزه ها مثل موزه بوشهر که 

موزه بی نظیری است، افتتاح شود.
او خاطرنشان کرد: به جز موزه ها که مبحث مهمی 
اســت، ما بالغ بر ۱۴۶ پایگاه داریم که کار چندرشته ای 
انجام می دهند که شــامل پژوهش، معرفی و حفاظت 

می شوند.«
طالبیان بیان کرد: حوزه میراث فرهنگی فقط حوزه 
معاونت نیست، شامل پژوهشگاه نیز می شود که تعداد 
زیادی پژوهش دارد، شرکت هایی هم هستند که برای 
مرمت و احیا و بهره برداری کمک می کنند، اما ناگزیر 
از بیان این مطلب هســتم که بگویم دولت باید توجه 
بیشتری کند و بودجه بیشتری تخصیص دهد، چرا که 
ما کشــوری هستیم با سابقه کهن، هرچه بیشتر تالش 

کنیم باز هم تا بحث ایده آل فاصله داریم.

شهرهاوروستاهایملیوجهانیصنایعدستی
مقصد»گردشگریهنری«میشوند

گروه گردشگری -  معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی 
کشور با تاکید بر ضرورت برندسازی و معرفی شهرها و 
روستاهای ملی و جهانی صنایع دستی گفت: این مناطق به 
عنوان مسیر و مقصد »گردشگری هنری« به گردشگران 

داخلی و خارجی معرفی می شوند.
چهاردهمین نمایشگاه گردشگری و صنایع دستی تهران 
با شعار سفرهای ایمن و مسئوالنه از پنجم به مدت چهار 
روز تا هشتم اسفند در محل دائمی نمایشگاه ها و با حضور 
فعاالن صنعت گردشــگری و هنرمندان صنایع دستی و 
هنرهای سنتی در تهران برگزار شد؛ در این نمایشگاه حدود 
۱۶۰ شرکت فعال در حوزه گردشگری حضور داشتند سه 
سالن به حوزه گردشگری و یک سالن به آثار و محصوالت 
هنرهای سنتی استان ها و معرفی شهرها و روستاهای ملی 

و جهانی صنایع اختصاص داشت.
پویا محمودیان درباره برگزاری نمایشگاه گردشگری و 
صنایع دستی به صورت مشترک و در کنار یکدیگر، گفت: 
گردشگری و صنایع دستی دو بال پرواز اقتصاد مردم پایه 
هستند و با رویکرد هم افزایی و هم گرایی به این دو بخش، 
از سال گذشته تصمیم گرفته شد نمایشگاه این دو حوزه 
همزمان و در کنار هم برگزار شود تا فعاالن حوزه گردشگری 
و صنایع دستی و هنرهای سنتی با توانمندی ها، فرصت ها و 

ظرفیت های همکاری با یکدیگر بیشتر آشنا شوند.
وزارت  هنرهای ســنتی  و  صنایع دســتی  معــاون 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: امسال 
به دلیل شیوع ویروس کرونا وضعیت در همه جهان بسیار 
متفاوت بود و نمایشگاه گردشگری و صنایع دستی تهران 
در شرایط بسیار سخت و دشوار با تمهیدات الزم و رعایت 
و کنترل شیوه نامه های بهداشتی مقابله با کرونا برگزار شد.

محمودیــان بیان کــرد: از ابتــدای ســال ۹۹ با توجه 
محدودیت هایی که برای اجتماعات و نمایشگاه ها ابالغ 
شده بود، عمال بازارچه ها و نمایشگاه های صنایع دستی و 
به تبع آن بازار و اقتصاد صنایع دستی، صادرات رسمی و 
چمدانی )غیر رسمی( با یک وقفه و رکود بی سابقه روبه رو 
شد؛ البته با روش های متمایز و برای گذر از این چالش و 
گشایش فضا، برگزاری نخستین نمایشگاه ملی مجازی 
صنایع دستی را با شرایط کامال رایگان برای هنرمندان و 
تولیدکنندگان صنایع دســتی و در نظر گرفتن ۳۰درصد 
تخفیف های ارسال پستی برای خریداران برنامه ریزی و 

اجرا کردیم.
وی رعایت شیوه نامه های بهداشتی و تامین امنیت بهداشتی 
و ســالمت هنرمندان را اولویت برگزاری نمایشــگاه 
صنایع دســتی و گردشگری دانست، گفت: در این دوره 
نمایشگاه، فضای نمایشگاه صنایع دستی را محدود به یک 

سالن و با تعداد محدودی از هنرمندان از استان ها که تمایل 
به حضور در این رویداد داشتند برنامه ریزی کردیم و البته 
بر اساس شیوه نامه های بهداشتی بازدید عمومی هم ایجاد 

نشد.
هنرمندان صنایع دستی تسلیم کرونا نشدند

محمودیان تصریح کرد: بعد از یک سال رکود نمایشگاهی 
امیدوارم با همه محدودیت هایی که در نمایشــگاه های 
حضوری و فیزیکی امسال رعایت شد هنرمندان فروش 
خوبی داشتند. بیشر آنها بر اساس ثبت سفارش های آنالین 
انجام گرفت و هنرمندان و صنعتگران با رضایتمندی نسبی 
به استان های خود بازگشتند؛ امیدواریم سال آینده با عبور 
از بحران کرونا بتوانیم نمایشگاه را وسیع تر و پر شورتر و 

البته با حضور مردم برگزار کنیم.
معاون صنایع دســتی و هنرهای سنتی کشور با اشاره به 
روحیه و انگیزه و اســتقامت هنرمندان صنایع دستی در 
شــرایط سخت این چند سال تحریم و یک سال کرونا، 
گفت: هنرمندان صنایع دستی نشان دادند تسلیم سیاهی 
کرونا نشــدند و با همه فشارهای روحی و اقتصادی که 
این بیماری به این حوزه تحمیل کرد، ناامید نشدند، آنها 
در ســخت ترین شرایط با وجود همه مشکالت، تولید 
صنایع دستی را ادامه دادند. ما هم در حد توان و بضاعت 
با جلب همکاری و هم افزایی سایر نهادها تالش کردیم 
اندکی از مشکالت هنرمندان این حوزه را برطرف کنیم، 
البته با توجه به مســائل و مشکالت هنرمندان کارهای 

بیشتری هم باید انجام شود.
روستاهای جهانی صنایع دستی مقصد گردشگری

محمودیان با اشــاره به ثبت ۵۲ شــهر و روستای ملی 
صنایع دســتی و ثبت ۱۱شهر و ۳روستای صنایع دستی 
کشور در شورای جهانی صنایع دستی، گفت: نمایشگاه 
گردشگری و صنایع دستی فرصت مناسبی برای معرفی 
شــهر و روســتاهای صنایع دستی ملی و جهانی است، 
این مناطــق اکنون به عنوان برندهای صنایع دســتی و 
هنرهای سنتی کشور هستند و باید به گردشگران بیشتر 
معرفی شناخته شوند. تالش می کنیم این مناطق را به عنوان 
مقصد و هدف گردشگران داخلی و خارجی معرفی کنیم.

وی با اشاره به ضرورت طراحی تورهای هدفمند به سوی 
شهرها و روستاهای صنایع دستی بیان کرد: برنامه ریزان 
گردشگری و تورگردانان در این زمینه می توانند بر طراحی 
و اجرای تورهایی با مفهوم گردشگری هنری تمرکز کنند، 
سفرها را به گونه ای برنامه ریزی کنند که گردشگران داخلی 
و خارجی، از کارگاه های تَوبافی )حوله بافی( در روستای 
جهانی خراشاد در استان خراسان جنوبی بازدید کنند و یا 
با سفر سیستان وبلوچستان از  کلپورگان -روستای جهانی 

سفال و اولین روستای جهانی صنایع دستی- بازدید کنند 
و از نزدیک ببینند زنان و مردان و هنرمندان در کارگاه های 
تولیدی چگونه این محصوالت بی نظیر و منحصربه فرد 
را تولید می کنند و به صورت مستقیم این محصوالت را 
از تولیدکننده به عنوان سوغات و رهاورد سفر خریداری 

کنند.
معاون صنایع دســتی و هنرهای سنتی کشور با اشاره به 
تشکیل شورای راهبردی انتخاب شهرها و روستاهای ملی 
صنایع دســتی در تاکید کرد: برای هر کدام از این شهرها 
و روســتاها برنامه و نقشه راه در معاونت صنایع دستی 
وزارتخانه تدوین و به اســتان ها ابالغ شده است؛ امسال 
شهرداری ها، استانداری ها و فرمانداری ها به عنوان حامی 
در کنار هنرمندان این مناطق قرار گرفتند. در نمایشگاه در 
سردر غرفه ها عنوان روستاها و شهرهای صنایع دستی ملی 
و جهانی ثبت و معرفی شد، این گام های اول برندسازی و 
معرفی این مناطق است، این ظرفیت ها و دارایی ها باید به 

مردم کشور و جهان معرفی شوند.
تجهیز و طراحی بوتیک هتل ها با محصوالت 

صنایع دستی و هنرهای سنتی
محمودیان گفت: اینکه فعاالن صنایع دستی و گردشگری 
در کنار هم در قالب یک نمایشــگاه قرار گرفتند باعث 
شــد اجزا و ارکان صنعت گردشگری از دفاتر خدمات 
گردشــگری و تورگردانان تا هتل داران و هتل ســازان و 
راهنمایان تور با ظرفیت های صنایع دستی و هنرهای سنتی 
آشنا شوند، کیفیت و مرغوبیت محصوالت را از نزدیک 
ببینند تا بتوانند هم از بعد ترویجی و هم از بعد کارکردی در 
تاسیسات و بخش های مرتبط با فعالیت خود استفاده کنند.
وی خاطرنشان کرد: صنایع دستی این قابلیت را دارد که 
در بخش های مختلف بوتیک هتل ها از طراحی اتاق ها و 
تجهیز رستوران ها تامین ظروف، از محصوالت منحصر 
و منســوب به همان منطقه یا بخش های مختلف کشور 
استفاده کنند، که هم به طراحی و نماسازی و روح بخشی در 
فضاهای اقامتی و پذیرایی در تاسیسات گردشگری کمک 
می کند و هم باعث رونق در اقتصاد و بازار صنایع دستی 

می شود.
معاون صنایع دســتی و هنرهای سنتی کشور با اشاره به 
نزدیک بودن نوروز و بهار و آغاز سال جدید گفت: طبق 
سنت ایرانیان خانه تکانی ها نوسازی ها و طراحی داخلی 
خانه های ایرانی در راه اســت، امیدواریم مردم با خرید 
صنایع دستی داخلی و تولیدات هنرمندان ایرانی عالوه بر 
حمایت از صنایع دستی کشور با بردن هنر ناب ایرانی به 
خانه های خود، روحیه و حالشان بهتر شود که رسالت ذاتی 

و اصلی هنر است.

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور:

معاون میراث  فرهنگی کشور:

۴هزاراثربامشارکتمردممرمتشدهاست


