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کشف کارگاه باستانی سفال سازی در مصر
 - گردشــگری  گــروه 
باستان شناسان موفق شدند بقایایی 
از یک کارگاه سفال ســازی را که در 
شــرایط مطلوبی قرار دارد در مصر 

کشف کنند.
و  باســتانی  آثــار  وزارت 
گردشــگری مصر با انتشار بیانیه ای 
اعالم کرد، باستان شناســانی که در 

تپه های »عزیزه« واقــع در »بحیره« 
یکی از اســتان های مصر مشــغول 
کاوش بودنــد به بقایای یک کارگاه 
سفال سازی دست پیدا کرده اند که به 

دوران »یونانی- رومی« تعلق دارد.
دوران »یونانــی - رومــی« در 
مصر بازه زمانی بیــن ۳۳۲ پیش از 
میالد تــا اواخر قرن چهارم میالدی 

را دربرمی گیرد.
گروهــی از محققان تحت نظر 
وزارت آثار باســتانی و گردشگری 
مصر این کارگاه تقریبا ســالم را در 

شمال مصر کشف کرده است.
باستان شناسان از کشف شواهد 
ساخت ســفال در دوران »یونانی- 
رومی« شگفت زده نشدند اما کشف 

یک کارگاه کامل سفال ســازی که تا 
این حد سالم باقی مانده است برای 

باستان شناسان غافلگیرکننده بود.
باستان شناسان همچنین موفق 
شدند بخش های مختلف این کارگاه 
از جمله بخشــی را که در آن خاک 
برای ساخت ظروف آماده می شوند 
و یــا محلی را که در آن گِل شــکل 

نهایی به خود می گیرد کشــف کنند. 
باستان شناســان بخشی از کارگاه را 
که سفال های برای خشک شدن در 
مقابل آفتاب قرار داده می شــدند نیز 
شناسایی کردند. همچنین کوره هایی 
که سفال ها در پایان کار در آن ها قرار 
داده می شدند نیز کشف شده است.

با  باستان شناســان معتقدنــد 

این که این کوره ها به سال های بسیار 
دور تعلــق دارند اما طراحی آن ها به 

خوبی انجام شده است.
در جریان بررســی این مکان 
یک ظرف سفالین به همراه چند ابزار 
فلزی که احتماال برای شکل دادن به 
ِگل مورد استفاده قرار می گرفتند نیز 

کشف شدند.
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گروه گردشــگری - علی اصغر 
مونســان در جلســه ارائــه گزارش 
عملکرد معاونت توســعه مدیریت و 
منابع از اقدامات انجام شده در معاونت 
توســعه مدیریت و منابع ابراز رضایت 
کرد و گفت: اگر این معاونت به خوبی 
دیگر حوزه ها را پشــتیبانی نکند آن ها 
نمی توانند عملکرد خوبی داشته باشند 
و بســتر وزارتخانه روی این معاونت 

متمرکز است. 
مونسان با اشاره به اینکه هرآنچه در 
توانمان بود را طی این مدت چهارساله 
انجــام دادیم، افزود: در ســخت ترین 
شــرایط کشور به بهترین شکل ممکن 
اوضاع را اداره کردیم و حوزه وزارتخانه 
ما که عموما جدی گرفته نمی شــد را تا 
سطحی باال آوردیم که امروز در دولت 
نقش آفرین هستیم. ریل گذاری خوبی 
در وزارتخانه صورت گرفته است. در 
ابتدا برنامه ای وجود نداشت و اقدامات 
در راســتای یک هدف مشخص انجام 
نمی شــد، اما امــروز با هــم افزایی و 
اقدامــات صورت گرفته مســیر آینده 

مشخص شده است.
نتایج حســاب های اقماری 
گردشــگری نقش ایــن حوزه را 

نمایان می کند
مونسان همچنین به ایجاد حساب 
اقماری گردشگری و اهمیت آن اشاره 
کرد و افزود: طی یک سال و نیم گذشته 
داده های مربوط به گردشــگری جمع 
آوری و وارد فاز اجرایی شــده ایم که تا 
پایان امســال حساب های اقماری ارائه 
و نقش گردشــگری در اقتصاد کشور 
مشخص خواهد شــد. او همچنین به 
تزریــق ۷ هزارمیلیارد تومانی به حوزه 
گردشگری و صنایع دستی اشاره کرد و 
گفت: طی این مدت با وجود فشارهای 
اقتصادی دولت به غیر از بودجه مصوب 
دولتی، توانستیم ۳ هزارمیلیارد تومان از 
صندوق توســعه ملی، هــزار میلیارد 
تومان از محل اشتغال روستایی، ۱۴۰۰ 
میلیارد تومان تسهیالت مربوط به کرونا 
همچنین حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان از 
طریق ســایر منابع و بانک ها به این دو 

حوزه تزریق کنیم که برگ زرینی برای 
وزارتخانه محســوب می شود. محمد 
خیاطیان معاون توسعه مدیریت نیز بیان 
کــرد: تمام تالش ما در این مدت انجام 
وظایف بود و با توصیه های شما سعی 
کردیم ماموریت خود یعنی پشتیبانی از 
حوزه های تخصصی را به نحو احسن 

انجام دهیم.
ایجاد ۹ ســامانه و سیستم 

جامع منابع انسانی
رضا خدایار مدیرکل توسعه منابع 
انســانی و تحول اداری به راه اندازی و 
بهره برداری از ۹ سامانه در این معاونت 
طی چهار ســال گذشته اشــاره کرد و 
افزود: زیرســاخت های ۳ ســامانه نیز 
آماده شــده و آماده بهره برداری است. 
همچنین سیســتم جامع منابع انسانی 
که در گذشــته وجود نداشت و صدور 
احکام بیش از دو ماه زمان نیاز داشت، اما 
این سیستم طی این مدت ایجاد شد و در 
حال حاضر تمامی احکام بدون دخالت 
نیروی انســانی و در سریع ترین زمان و 

به صورت الکترونیکی صادر می شود.
او آموزش و پرورش اســتعدادها 
را یکــی دیگــر از دســتاوردهای این 
معاونت عنــوان و در ادامــه به تعداد 
کارکنان وزارتخانه به تفکیک وضعیت 
همکاری، وضعیت تحصیلی کارکنان 
اشاره کرد.  به گفته خدایار در طول این 
مدت ۳۲۲ نفر بــه کانون های ارزیابی 
شایســتگی عمومی مدیران حرفه ای 
معرفی و ۲۰۸ نفر پذیرفته شــدند. ۹۲ 
نفر نتوانستند رتبه قبولی را کسب کنند 

و ۲۲ نفر نیز مشروط شدند. 
او همچنین در ارتباط با عملکرد 
کمیته سرمایه انسانی و انتصاب مدیران 
حرفــه ای به ارائه آمــار پرداخت که بر 
این اســاس در مجموع ۳۵۷ مدیرکل، 
رئیــس اداره و معاون مدیرکل منتصب 
شده طی این مدت تنها ۱۸ نفر از خارج 
وزارتخانــه جذب و مابقــی از داخل 

وزارتخانه انتخاب شدند.
 ایجاد وحدت رویه در سراســر 
کشــور با تدوین نظامنامه آموزشی و 
هشت دستورالعمل و شیوه نامه اداری 

همچنین برگزاری ۱۰۹ دوره حضوری 
و ۱۱۰ دوره مجازی از دیگر اشــارات 

خدایار در این جلسه بود. 
راه اندازی سیســتم حواله 
الکترونیکــی و فــروش بلیت 

الکترونیک
فرشــته باالیی صومعه ذیحساب 
و مدیــرکل امــور مالــی و درآمد به 
بیانیــه صندوق بیــن المللی پول برای 
کشــورهای عضــو در خصــوص 

شفاف سازی عملکرد دول عضو اشاره 
کرد و گفت: از ســال ۸۰ بسترسازی در 
کشور آماده و از سال ۹۴ اجرایی شد که 
در این مسیر نظام بودجه ریزی عمومی 
به استاندارهای حسابداری دولتی برای 
اولین بار در کشور ثبت و در دستگاه ها 

اجرایی شد.
او افزود: در وزارت میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دستی نیز بخش 
مهمــی از این تحوالت ایجاد نشــده 

بود از جمله راه اندازی سیســتم حواله 
الکترونیکــی کــه با همــکاری دکتر 
خیاطیــان این مهم ظرف یک ماه انجام 
شــد.  مدیریت منابع در راستای تحقق 
اهداف وزارتخانــه، راه اندازی کمیته 
تخصیص، ایجاد انظبــاط مالی، ثبت 
مطالبات و بدی های دولت برای وزارت 
متبوع در ســامانه سماد، سامان بخشی 
در واریز به موقع اســناد مالی همچنین 
فروش بلیت های الکترونیکی و افزایش 

درآمد چشم گیر از دیگر مواردی بود که 
او در گزارش ارائه کرد. 

از هرس درختان ســعدآباد 
پس از ۲۰ ســال تــا تعبیه پنل 
خورشــیدی بــرای تامین برق 

مصرفی
 علیرضــا محمودی آشــتیانی 
مدیرکل پشــتیبانی و رفاه در راستای 
کارهای صورت گرفته گزارشی را ارائه 
کرد.  بهبود شــرایط پرسنل، بهسازی و 
مناسب ســازی محیط وزارتخانه برای 
تکریم جانبــازان و معلــوالن، ایجاد 
فضای ورزشــی در راســتای سالمت 
پرسنل، تعبیه پنل های خورشیدی برای 
تامین ۱۰ درصدی برق مصرفی روزانه 
وزارتخانه، بهبــود وضعیت فضاهای 
اداری در راستای تکریم ارباب رجوع، 
مرمت و بازسازی ساحتمان چهره های 
ماندگار، هرس درختان سعدآباد پس از 
۲۰ ســال، راه اندازی سامانه قراردادها 
بــرای ایجاد امکان نظارت سیســتمی 
در تمامی قراردادهای وزارتخانه، اخذ 
مجوز و راه اندازی سامانه جامع ارتباط 
مردمی ۰۹۶۶۲ از جمله مواردی بود که 

او در این گزارش به آن ها اشاره کرد. 
علیرضــا طالبی مدیــرکل دفتر 
فنــاوری اطالعات، ارتباطات و امنیت 
فضای مجــازی به تدویــن فرآیندها 
اشاره کرد و افزود: »طی این مدت ۳۸۷ 
فرآیند را تدوین و اولویت بندی کردیم. 
همچنین در حال حاضر ۴۸ سامانه در 
حوزه های مختلف راه اندازی شده است. 
او همچنین به صدور الکترونیک احکام 
کارکنان و بلوغ الکترونیک وزارتخانه 
اشــاره کرد و گفت: در چهار سال اخیر 
وزات میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دستی در حوزه الکترونیک جزو 
دستگاه های برتر شناخته شده است. به 
گفتــه مدیرکل دفتر فناوری اطالعات، 
ارتباطات و امنیــت فضای مجازی با 
شیوع کرونا به این دلیل که زیرساخت 
ویدئو کنفرانس وزارتخانه از ســال ۸۹ 
پایه ریزی شــده بود در کمترین زمان 
تمام اســتان ها تجهیز شدند و در سال 
گذشته ۲۸۰ جلســه به صورت وبینار 

برگزار شد.  طالبی همچنین به پشتیبانی 
از ۳۷ سامانه راه اندازی شده در سنوات 
گذشته اشــاره کرد و افزود: در توسعه 
مراکز مجهز به سامانه بلیت الکترونیک 
نیز ۷۰ نقطه طی ســال های ۹۷ و ۹۸ و 

۱۷۸ نقطه در سال ۹۹ تجهیز شدند.
موجود،  ســامانه های  توســعه 
بررسی ســامانه های جدید به منظور 
تحویــل نهایی بــه وزارتخانه، اتصال 
ســامانه های وزارتخانه به داشــبورد 
مدیریتی، برقراری وب سرویس های 
برون دســتگاهی و اشــتراک گذاری 
اطالعات وزارتخانه با سایر دستگاه های 
اجرایی، صرفه جویی ۴ میلیارد تومانی 
با استفاده از ویدئو کنفرانس، راه اندازی 
مرکز داده وزارتخانه، باال بردن ضریب 
امنیت ســامانه ها و سیســتم حفاظت 
الکترونیک از دیگر نکات مورد اشــاره 

او در این جلسه بود.
 رشد ۱۵۰ درصدی اعتبارات 
هزینه ای و ۵۸ درصدی اعتبارات 

تملکی 
حســین رازقی مدیــرکل دفتر 
برنامه ریــزی و بودجــه کل اعتبارات 
ابالغی وزارتخانه را ۱۵۰۰ میلیارد تومان 
عنوان و آماری را در خصوص اعتبارات 
تملک دارایی و هزینه ای وزارتخانه ارائه 
کرد.  او همچنین در خصوص عملکرد 
منابع درآمدی وزارتخانه طی سال های 
۹۶ تا ۱۴۰۰ گفت: در ســال ۹۶ میزان 
منابع درآمــدی وزارتخانه ۸۰ میلیارد 
تومــان بود که این رقم در ســال ۹۸ و 
پیش از شیوع کرونا به ۹۴ میلیارد تومان 

رسید. 
در صورتی که این روند ادامه پیدا 
می کرد شــاهد رشــد صعودی در این 
حوزه بودیم که با شــیوع کرونا در سال 
۹۹ موفق به جــذب ۸۷ میلیارد تومان 
شدیم. رشــد ۱۵۰ درصدی اعتبارات 
هزینــه ای و ۵۸ درصــدی اعتبارات 
تملکی، ایجاد ســه ردیــف درآمدی 
جدید، ایجــاد ۵ طرح جدید تملکی، 
ایجــاد ردیــف درآمــدی بابت اخذ 
کمک بالعوض بــا عنوان کمک های 
بالعــوض، ایجاد ردیــف اعتبارات 

تملک دارایی سرمایه ای با عنوان ایجاد 
و راه اندازی بازارچه های صنایع دستی 
بــا رقمی بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان، بیمه 
هنرمندان صنایع دستی، تشکیل شورای 
پژوهشی، همگام سازی نظام آماری و 
سالنامه آماری از دیگر نکات مورد اشاره 

رازقی بود. 
۲۵۲۷ پــروژه در حال اجرا/ 
۲۱۲ پروژه پیشــرفت فیزیکی 

باالی ۹۰ درصد
عســگرپور  محمدحســین 
مدیرکل دفتر تســهیالت و کارآفرینی 
به ۲۵۲۷ پــروژه در حال اجرا با حجم 
سرمایه گذاری ۱۵۹ هزار میلیارد تومانی 
اشــاره کرد و گفت: با اجرای تمام این 
پروژه هــا برای ۱۰۶ هــزار و ۲۵۸ نفر 
اشتغال ایجاد می شود که از این تعداد ۲۱۲ 
پروژه باالی ۹۰ درصد و ۳۷۶ پروژه بین 
۷۰ تا ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند. 
به گفته او از محل صندوق توسعه ملی 
۳هزارمیلیارد تومان تسهیالت پرداخت 
و در اشتغال روستایی نیز ۱۱۰۰میلیارد 
تومــان به بیش از ۱۶ هزار نفر پرداخت 
شده است. عســگرپور در خصوص 
کمک های فنــی اعتبــاری گفت: در 
راستای ایجاد و تثبیت اشتغال بیش از ۲۶ 
میلیارد تومان کمک های فنی اعتباری به 
صورت بالعوض پرداخت شده است.  
او همچنین به برگزاری نشســت های 
تخصصی با روســای صندوق توسعه 
ملی و مدیران عامل و اعتباری بانک های 
طــرف قرارداد اشــاره کــرد.  به گفته 
مدیرکل دفتر تسهیالت و کارآفرینی در 
خصــوص واگذاری ها نیز ۴۳ پروژه با 
حجم سرمایه گذاری ۱۴۹ میلیارد تومان 
به بخش خصوصی واگذار شده است. 
طالبی در پایان به چهاردهمین جشنواره 
انتخــاب کارآفرین برتر اشــاره کرد و 
گفت: تا کنون ۲۹۷ نفر در ســامانه ثبت 
نــام کرده اند و متقاضیان تا ۱۰ مردادماه 
وقت دارند که البته مهلت ثبت نام تمدید 

خواهد شد.
در پایان مونسان به پاس قدردانی از 
این همکاری چهارساله تقدیرنامه هایی 

را به حاضران در سالن اهدا کرد.

گروه گردشگری - ترکیه برنامه 
جدید واکسیناسیون فعاالن گردشگری 
و مســافران این کشــور را همزمان با 
تعطیالت تابستانی آغاز کرد. این کشور 
هنــوز برنامه ای برای واکسیناســیون 
گردشگران خارجی اعالم نکرده است.

مهــدی عباســیـ  کارشــناس 
گردشــگری و بازار گردشگری ترکیه 
ـ بــا اعالم این خبــر ، گفت: کارکنان 
هتل و مسافرانی که تعطیالت خود را 
در هتل های شهرهای ساحلی جنوب 
ترکیه سپری می کنند، در همان هتل ها 
می توانند واکســینه شوند. این شرایط 
فقط برای مســافران داخلی و فعاالن 
گردشــگری این کشــور فراهم شده 

است.
او اظهار کرد: با توجه به این که به 
طور متوســط روزانه بیش از ۱۵ هزار 
گردشــگر خارجی بــرای تعطیالت 
وارد حــوزه مدیترانــه می شــوند، 
وزارت بهداشــت و درمــان ترکیه در 
یک برنامه زمان بندی شــده فوق العاده  
با تزریق واکســن های فایزر- بیونتک 

و ســینوواک، در حــال کاهش تعداد 
مبتالیان به ویروس کرونا است.

این کارشــناس گردشگری ادامه 
داد: در منطقــه اژه ای ترکیه که مقصد 
تعطیالت تابستانی است، ایستگاه های 
واکسیناســیون در برخی هتل ها آماده 
شده که پس از بررسی پرونده بهداشتی 
فعــاالن گردشــگری و مســافران، 

واکسیناسیون آن ها انجام می شود.
او در ادامــه گفــت: برخــی 
اســتان های گردشــگری ترکیه قصد 

دارند بــا واکسیناســیون در هتل ها، 
آمار افراد واکسینه شــده منطقه خود را 
افزایش دهند و به استانی امن و منطقه 
نمونه تبدیل شوند. اومون تونسر، مدیر 
فرهنگ و گردشگری استان آیدین در 
منطقه اژه ای ترکیه که کوش آداســی 
و دیدیم از جمله شناخته شــده ترین 
شهرهای آن است، اخیرا در مصاحبه ای 
تایید کرده که هدف از عملیاتی کردن 
این برنامه، ایجــاد یک پایلوت نمونه 
در جهان است. عباســی به اظهارات 

مقامات بهداشتی این منطقه نیز اشاره 
کرد که هدف از واکسیناســیون در این 
مرحلــه را کارکنان شــاغل در بخش 
گردشگری و هتل ها یا مناطقی که قرار 
است جشــن و یا کنسرت با جمعیت 
باال داشته باشــند، اعالم کرده اند و در 
عین حال تاکیــد کرد که این برنامه به 
گردشــگران و یا مسافران خارجی که 
موقت و کوتاه مدت به این کشور سفر 

کرده اند، اختصاص ندارد.
این کارشناس گردشگری گفت: 
با توجه به این که سن دریافت واکسن 
کرونا در ترکیه به ۱۸ سال رسیده است، 
دولت ترکیه از هفته گذشته برای افراد 
باالی ۵۰ سال که ســه ماه از دریافت 
ُدز دوم آن ها گذشــته باشد، تزریق ُدز 
سوم را با یک واکسن متفاوت  از دو دز 
اول، شروع کرده است. همچنین برای 
ایمن ســازی کادر درمان دریافت ُدز 
سوم نیز رسمی شد و از این هفته تمام 
کادر درمان شــاغل در مراکز درمانی 
ترکیه باید نســبت به تزریق ُدز ســوم 

واکسن کرونا اقدام کنند.

گــروه گردشــگری - معاون 
صنایع دستی و هنرهای سنتی از آغاز 
فرآیند بیمه دوهزارو ۳۳۲ صنعتگر و 
هنرمند جدید از اول مرداد ۱۴۰۰ خبر 

داد.
پویا محمودیان درخصوص رفع 
مشکل بیمه ای صنعتگران صنایع دستی 
گفــت: در ســال ۱۳۸۸ قانــون بیمه 
قالی بافان و صنعتگران صنایع دســتی 
شناسه دار به تصویب مجلس شورای 
اسالمی رسید که دولت باید به عنوان 
کارفرمــای صنعتگــران منفرد، آن ها 
را بیمــه کنــد و براســاس آن تا این 
تاریــخ حدود ۴۱هــزار نفر صنعتگر 
صنایع دســتی تحت پوشش بیمه این 

قانون هستند.
معاون صنایع دســتی و هنرهای 
سنتی افزود: از ســال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷ 
متأســفانه این موضوع متوقف شد و 
در اواخر ســال ۱۳۹۷ پس از پنج سال 
توقــف با تالش های فــراوان دوباره 

بــا تأمین اعتباری که انجام شــد، این 
روند آغــاز و تعداد ۸۱۲ نفر صنعتگر 
جدید تحت پوشش بیمه برای مدت 
یک ســال قــرار گرفتنــد و با وجود 
شرایط ســخت دوران کرونا در سال 
۱۳۹۹ معاونت صنایع دســتی با تأمین 
اعتبار الزم شرایط تمدید بیمه ای این 

صنعتگران را فراهم کرد.
او تصریــح کــرد: از آنجایی که 

بحــث بیمه صنعتگــران و هنرمندان 
همواره یکی از اولویت های معاونت 
صنایع دستی است، در سال جاری نیز 
خوشبختانه با مســاعدت های دکتر 
مونسان وزیر محترم میراث فرهنگی، 
و  صنایع دســتی  و  گردشــگری 
پیگیری های ایــن معاونت برای نیمه 
اول ســال جاری با پیش بینی و تأمین 
اعتبــار الزم در مرحلــه اول تعــداد 

دوهــزارو۳۳۲ نفــر صنعتگر جدید 
شناسایی شدند که با همکاری سازمان 
تأمیــن اجتماعی در مراحــل احراز 
شرایط هســتند و امید می رود از اول 

مرداد تحت پوشش بیمه قرار گیرند.
محمودیان بیــان کرد: باتوجه به 
تعداد باالی متقاضیان برای اســتفاده 
از خدمات بیمه ای، طبق اولویت سنی 
)باالی ۴۵ ســال و کمتر از ۴۹ ســال 
سن(، وضعیت فعالیت کارگاه، داشتن 
گواهی مهارت فنی ســازمان آموزش 
فنی و حرفه ای کشور افراد انتخاب و 

معرفی خواهند شد.
و  ســنتی  هنرهــای  معــاون 
صنایع دســتی در ادامــه  با اشــاره به 
برنامه ریزی هــای انجام شــده، ابراز 
امیــدواری کرد تا بــا پیگیری های به 
عمــل آمده و تخصیص شــش ماهه 
دوم، تعــداد افراد بیشــتری را تا پایان 
سال جاری تحت پوشــش بیمه قرار 

دهیم.

مسافرانخارجیدرترکیهواکسینهنمیشوند

بیشاز۲هزارهنرمندوصنعتگرصنایعدستیبیمهمیشوند

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از تزریق ۷ هزارمیلیارد تومانی جدا از بودجه مصوب، به دو حوزه 
گردشگری و صنایع دستی خبر داد.

وزیر میراث فرهنگی خبر داد:

تزریق ۷ هزارمیلیارد تومان 
به گردشگری و صنایع دستی

در راســتای ایجاد و تثبیت اشــتغال بیش از ۲۶ میلیارد تومــان کمک های فنی اعتباری به 
صورت بالعوض پرداخت شــده اســت.  او همچنین به برگزاری نشســت های تخصصی 
با روســای صندوق توســعه ملــی و مدیران عامــل و اعتباری بانک های طــرف قرارداد 
اشــاره کرد.  به گفته مدیرکل دفتر تســهیالت و کارآفرینی در خصوص واگذاری ها نیز ۴۳ 
پروژه با حجم ســرمایه گذاری ۱۴۹ میلیارد تومان به بخش خصوصی واگذار شــده است. 


