بازخوانی رویدادهای گردشگری استان در سال 94

وقایع اتفاقیه گردشگری
مرجان ضیایی :در س�الی که گذش�ت وقایع ریز و درشتی در
بخش گردشگری استان به ثبت رسید که از این میان ،شماری
دارای اهمیت بیش�تر بودند و راه را برای توس�عه گردشگری
کرمان هموارتر کردند.
س�ال ثبت جهانی میمن�د و احیای چندین اثر گردش�گری و
تاریخی رو به نابودی ،س�ال همدلی بیشتر بخش خصوصی و
دولتی گردش�گری و گردهماییهای صمیمانه در این بخش،
سال بازگشت آبادانی وش�کوه به باغ بیبرگی فتح آباد ،سال
دس�ت گذاش�تن اس�تاندار رزم حس�ینی بر همه آثاری که
میتوانند نقطه اتکای گردش�گری در استان باشند و در تمام
این سالها به حال خود رها شده بودند ،انتظار آمارهای خوب
از حضور گردشگران خارجی در کرمان .اینها تصاویری از سالی
بود که سپری شد و چشم گردشگری استان به سالی است که
در راه است.

اس��تاندار کرم��ان مهرم��اه در بازدید خ��ود از ب��اغ بیرم آب��اد  : 94براس��اس
برنامهریزیهای انجام شده تالش میشود کار بازس��ازی کامل باغ بیرم آباد تا
پایان سال آینده به اتمام برسد.
کرمان مقصد گردشگری تورهای بین المللی قرار گیرد

افتتاح باغ تاریخی فتح آباد
معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی کشور در
دیماه در جمع فعاالن صنعت گردشگری استان کرمان افزود :کرمان میتواند
با حضور در دو نمایشگاه اسپانیا و آلمان ،به معرفی آثار و پتانسیلهای موجود در
این استان بپردازد .مرتضی رحمانی موحد همچنین گفته بود که بیابان لوت در
آستانه ثبت جهانی قرار دارد.

باغ تاریخی فتح آباد در مردادماه پس از بازس��ازی و مرمت با حضور وزیر کشور
در کرمان افتتاح شد.
مسووالن و شمار زیادی از مردم در آیین افتتاح این اثر ارزشمند در  25کیلومتری
شهر کرمان حضور داشتند .این باغ که فضل علی خان بیگلر بیگی در دوره قاجار
آن را بنیان نهاد در ش��هر اختیارآباد احداث ش��ده و الگوی ساخت باغ شاهزاده
ماهان است.
خودنمایی فرهنگ و اقتصاد کرمان در قلب تهران
جش��نواره فرهنگی اقتصادی کرمان در برج میالد ش��اید یکی از اتفاقات مهم
در سال  94باشد جشنوارهای که با همت اس��تاندار کرمان مسیر خود را از تنها
فرهنگی به فرهنگی اقتصادی تغییر داد و گوشهای از ظرفیتهای گردشگری و
مرتبط با این حوزه را به نمایش گذاشت.
اگرچه نحوه برگ��زاری این جش��نواره و برنامههای یک هفت��های آن در تهران
خود با انتقادات زیادی همراه اس��ت اما میتوان آن را نقطه مثبت درخودنمایی
پتانسیلهای استان کرمان خارج از مرزهای استانی دانست.
افتتاح مدرسه حیاتی کرمان
مدرسه بانو بی بی حیاتی (اکونو موزه مشاغل و حرفههای کرمان قدیم) پس از
مرمت و بازسازی دیماه با حضور استاندار کرمان گشایش یافت.
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باغ بیرم آباد بازسازی میشود

ورود  17هزار گردشگر خارجی در سال  93به کرمان
محمد جهانشاهی معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری استان کرمان خردادماه در نشست با مدیران دفاتر خدمات مسافرت
هوایی و جهانگردی استان کرمان گفت :در دو ماه گذشته استان کرمان شاهد
رشد  55درصدی فقط در تورهای خارجی نسبت به سال  93بوده است .وی سال
 95را سال سفر به کرمان دانست.
 41منطقه نمونه گردشگری به تصویب هیات دولت رسید
جالل تاجیک مدیرکل دفتر مناطق نمونه و زیرساختهای گردشگری سازمان
میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری در سفر به کرمان گفت :امسال 41
منطقه نمونه گردشگری در کشور به تصویب هیات دولت رسیده که پنج منطقه
با سرمایهگذاری بخش خصوصی در حال شکل گیری است.
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