خبر

كرمان؛ رتبه اول ميزان
فروش صنايع دستي

مدير كل اداره مي��راث فرهنگي ،كرمان
گفت :اس��تان كرمان در ايام ن��وروز  94رتبه
اول اس��تاني را در ميزان فروش صنايع دستي
بهدست آورد“ .علي مهاجري” با اعالم خبر فوق
افزود :با توجه به برگزاري بازارچه هاي موقت

فروش صنايع دس��تي در ايام نوروز در سراسر
كشور و فعاليت شايسته استان كرمان در اين
زمينه ،اين استان رتبه اول ميزان فروش صنايع
دستي را كسب كرد .وي با اشاره به اينكه اين
مقام براي اولين مرتبه در اس��تان بدست آمده

است .مهاجري اظهار داشت :نوروز امسال اين
نمايش��گاه ميزب��ان تعداد زيادي از مس��افران
و گردش��گران بود كه منجر ب��ه فروش باالي
صنايع دس��تي وكسب رتبه اول ميزان فروش
در كشور شد.

گردشگری
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بودجه های کشوری در کرمان جدب نشده و
وضعیت فعلی بربخش گردشگری حاکم شده
که امیدواریم بامدیریت جدید سازمان وکمک
سایردس��تگاهها و بها دادن بیش��تر به بخش
خصوصی ،وضعیت رو به بهبود رود.
ندا سعیدی  :می توان گفت کرمان ازلحاظ
گردشگری درمقایسه با سایراستانها بکر مانده
و اگر به��ره برداری مناس��بی از این ظرفیت
انجام شود ،به صورت مستقیم و غیرمستقیم
بر روی سایربخشهای اقتصادی استان هم اثر
خواهد گذاشت.
دکت�ر علی رییس پ�ور  :ببینید برخالف
بسیاری از بخش های اقتصاد که طرف تقاضا
رکن اصلی بازار هس��ت ،در گردشگری طرف
عرضه ،سهم بس��یار قابل توجهی دارد و باید
پاسخ داد که در کرمان برای عرضه چه داریم؟.
روشن است که االن گردشگری صرفاً دیداری
نیس��ت ،بلکه جذبی و حس��ی اس��ت ،یعنی
گردشگر در کنار بازدید و سیاحت به خدمات و
زیرساخت هم توجه می کند.حال چه امکاناتی
برای رفاه گردشگر در کرمان وجود دارد؟
ندا سعیدی  :درست است.ازلحاظ امکانات
که واقعا ضعیف هستیم.
علی رییس پور  :یک کار می ش��ود کرد.
چیزهای��ی که داریم را متفاوت جلوه بدهیم و
این یعنی بازاریابی و تبلیغ.
مسعود دهقانی  :اتفاقا کرمان جزو  5استان
اول ازلحاظ جاذبه های تاریخی وگردش��گری
است.اگرچرخ گردشگری دراستان با کمک همه دستگاههای ذیربط
و بخش خصوصی راه بیفتد ،حداقل  20ش��عل دیگر فعال می شود
وباعث تحرک سایر بخشها خواهد شد.
دکتر رییس پور  :منظور این اس��ت اگه کرمان فقط برای جاذبه
های تاریخی بخواهد گردش��گر جذب کند،اقتصاد و بازار گردشگری
اش در همین اندازه است که در حال حاضر می بینیم.
مس�عود دهقانی  :متاس��فانه درچندس��ال اخی��ر برخوردهای
غیرمنطقی وسیاسی با این بخش ،ضربات جبران ناپذیری به بخش
گردش��گری اس��تان وارد کرده وتمامی بودجه هایی که می توانست
دراستان جذب گردد در سایر استان ها جذب شده و استان ،ضربات
مهلکی را تحمل کرد به طوری که هیچ انگیزه ای برای سرمایه گذاری
دراین بخش وجود نداش��ته و مدیران فعلی میراث هم دیگر قدرت
ریسک را نداشته وفقط مسکن به این بخش ،تزریق می کنند .البته
با مدیریت جدید اس��تان ،امیدواری زیادی برای پیشرفت دربخش
گردش��گری به وجود آمده و باهم��ت همه عزیزان می توانیم بخش
عظیمی ازعقب ماندگی استان را در صنعت گردشگری جبران نماییم .
امید فدایی  :متاسفانه بحث گردشگری در ایران احساسی ولحظه
ای هس��ت .به نظ��ر من فقط یک دوره رویایی در زمان مس��ئولیت
آقای مرعش��ی داش��تیم که تحرکات و اقدام��ات منطقی وزیربنایی
داشت صورت می گرفت که آن هم ناتمام ماند.همین کمپ شهداد
را مثال بزنیم .چه تغییر ویا پیشرفتی از زمان افتتاح در آن مشاهده
می کنید؟ .یعنی ما تازه به این نتیجه رسیده ایم که مشکل داریم و
خط قرمز داریم؟.چرا این موارد در یزد وجود ندارد که عمال دارد به
یکی از مقاصد ثابت گردشگرا ن خارجی تبدیل میشود؟.
سید مهدی طبیب زاده  :تجربه خوبي در اتاق در مورد انرژي
داري��م که با مش��اركت صاحبنظ��ران دانش��گاهي،بخش دولتي و
فعاالن بخش خصوصي و مطالعات وس��يع ميداني و كتابخانه اي،
نقش��ه راه انرژي استان تهيه شده و تا به حال كه در دو مرحله ارائه
ش��ده ،مورد تاييد همه وحتي كارشناس��ان و مديران سازمان بهينه
س��ازي مصرف انرژي كش��ور قرار گرفته است.مي شود اين تجربه را
درمورد گردشگري هم اجرا كرد .مطالعات بسيار متنوع و متعددی
در دس��تگاههاي متفاوت اجر ا ش��ده است اما به دليل اهميتي که
گردش��گري دارد،ات��اق مي تواند اين محوري��ت را به عهده بگيرد و
مطالعات را همسو و نقشه راه گردشگري راتهيه نمايد.

با کمک مجلس ،بخش خصوصی و دولت

نقشه جامع گردشگری
تدوین و تصدیگریها
واگذار میشود

درحالی که چندیست مسئوالن گردشگری از واگذاری بخشی
از تصدیگریه��ا به بخش خصوصی س��خن میگویند ،رئیس
فراکس��یون تاریخ و توسعه گردشگری بر لزوم تحقق این مهم
تاکید کرد و از تدوین نقش��ه جامع گردشگری با کمک بخش
خصوصی ،دولت و مجلس سخن گفت.
خبرگ��زاری میراث فرهنگی – گردش��گری – با وجود آنکه
بحث واگذاری بخش��ی از تصدیگری در حوزه گردش��گری در
دولت گذشته مطرح ش��د و تاکید مسئوالن دولت یازدهم نیز
بر واگذاری این تصدی گری به بخش خصوصی بود اما تاکنون
این امر به طور کامل اتفاق نیافتادهاست.
«جواد هروی» رئیس فراکسیون تاریخ و توسعه گردشگری با
تاکید برآنکه تا مادامی که بخش خصوصی در حوزه گردشگری
اختیار پیدا نکند نمیتوانیم ش��اهد رش��د و اعتالی این بخش
باش��یم به خبرن��گار  CHNگفت« :بهتر اس��ت دولت بخش
نظارت��ی این حوزه را در دس��ت گی��رد و بخش خصوصی وارد
مباحث اجرایی شود .در این صورت میتوان اقتصاد گردشگری
را جایگزین اقتصاد نفتی کرد».
او با اعتقاد برآنکه ،دولت نمیتواند هدایت ،برنامه ریزی ،اجرا
و اداره بخش بزرگی مانند گردش��گری را بر عهده گیرد یادآور
شد« :بهتر است بخش خصوصی وارد عمل شود .در این راستا
ب��ا توجه به تاکید اصل  44بر خصوصی س��ازی ،دولت ،بخش
خصوصی و مجلس میتوانند با تدوین نقش��ه جامع گردشگری
ای��ن امر را محقق س��ازند ».نماینده م��ردم قائنات در مجلس
یادآور ش��د« :نقشه جامع گردشگری بر خالف سایر نقشههای
راه ک��ه امور را ب��ه صورت کلی مطرح میکنند باید نقش��های
جامع را در اختیار گردش��گری قرار دهد و فراکس��یون تاریخ و
توسعه گردشگری این آمادگی را دارد تا در کنار دولت و بخش
خصوصی این امر را محقق س��ازد ».به گفته هروی ،بهتر است
بخش خصوصی پیش��نهادات خود را ارائه دهد س��پس با نگاه
صاحب نظران و مسئوالن س��ازمان میراث و گردشگری نقشه
جامع گردشگری تدوین شود.

اقتص�اد کرمان:پیش��نهاد خ��وب و قابل تاملی است.متاس��فانه
تالش نهادها و تش��کل های مختلف در این بخش ،هم افزا نیست و
هرکسی راه خود را می رود.ما به عنوان رسانه تخصصی که هر هفته
صفحه ویژه گردش��گری دارد ،تالش خود را در سال جدید بر ایجاد
همس��ویی و هماهنگی بیش��تر بین این بخش ها و کارگروه توسعه
گردش��گری استان متمرکز خواهیم کرد به شرط اینکه فعاالن عزیز
گردش��گری هم پای کار باش��ند.ما با قاطعیت ،پیشنهادها و نظرات
بخش گردشگری را از مسووالن اجرایی استان مطالبه خواهیم کرد
و در اقتصاد کرمان،گزارش خواهیم داد.
عباس جبالبارزی  :جناب دهقانپور! به هرحال بايستي ازيك جايي
شروع كرد.اعتقاد دارم اگر در هربخشي ،به جاي پراكنده كاري ،اهداف
را مشخص وبراي آن برنامه ريزي كرد و به طور مستمر پيگيري كنيم
حتما سال ديگر دروضعيت بهتري خواهيم بود .نتيجه كاربدون هدف
وبرنامه ،همين وضعیت فعلي خواهد بود.
اقتصاد کرمان  :تالش های بسیاری از طرف کمیسیون گردشگری
اتاق به نمایندگی از بخش خصوصی انجام شد و در سوی دیگر هم
در معاونت گردشگری سازمان میراث و گردشگری .اما فاصله موجود
بین بخش دولتی و خصوصی ،به پراکنده کاری دامن زده است .قطعا
اعتماد بیشتر بخش دولتی به بخش خصوصی در گردشگری استان
ضرورتی انکار ناپذیر است.
محمدرضا دهقانپور :با تاکید بر این نکته که گردش��گری فقط
آدمهای��ی را می خواه��د که این صنعت را بفهمند و درک صحیحی
از آن داشته باشند.
س�ید مهدی طبیب زاده  :اين مش��كل البته مش��کل مشترک
همه بخش ها ست.
مس�عود دهقانی :پبش��نهاد جناب اقای طبیب زاده،پیش��نهاد
بس��یار خوبی اس��ت.امیدواریم باپیگیری اتاق ،نقشه راه گردشگری
در دس��تورکار هیات جدید نماین��دگان اتاق قرارگیرد وهمه فعالین
گردشگری استان دراین زمینه همکاری نمایند تا بخش گردشگری
استان به سرعت رونق یابد .
اقتصاد کرمان :قطعا باید برای هر حرکتی  ،اطالعات و آمار دقیق
که مبنای تحلیل و برنامه ریزی صحیح باشند و در ادامه برنامه ای
با نگاه به واقعیت ها و نه تخیالت و آزوها داش��ته باش��یم ،برنامه ای
که پایبندی به آن هم وجود داشته باشد.

مسعود دهقانی:در کرمان هم توان و نیروی انسانی و هم فرهنگ
الزم را برای توسعه گردشگری داریم ،فقط یک همت جمعی را می
طلبد وبرنامه ای درس��ت.آیا می دانید بزرگترین منطقه گردشگری
در خبر بافت درچند سال آینده با ظرفیت 15هزارنفر اشتغال زایی
افتتاح می ش��ود و بزرگترین پیست اسکی روی چمن درخاورمیانه
درتخت سرطشطک در حال ساخت است؟.همینکه هواپیمایی ماهان
با داشتن 55فروند هواپیما یکی از بهترین ایرلین های ایران و جهان
است ،نشانه توانمندی کرمانی هاست پس در گردشگری هم قادر به
ایجاد تحول خواهیم بود.
محمدرضا دهقانپور:به نظرم وضعیت االن ما ،نتیجه کلی گویی
های سالیان و بی برنامه گی است و بدون برنامه تا همیشه به همین
من��وال پیش خواهیم رفت.اینکه ما چ��ه ظرفیت های بالقوه ای در
اختیار داریم را که همه می دانیم  ،تاکید بر لزوم حرکت برنامه ریزی
شده هست.در خالل همین گفتگو ،دوبار از آمارهای گردشگری استان
سوال شد اما فعاالن محترم پاسخی ندارند و اطالعات دقیقی موجود
نیست.با این وضعیت داستان گردشگری ما چه تفاوتی با شیوه اجرای
طرح های فوالدی و  ...در استان دارد؟.
عباس جبالبارزی  :خوب اس��ت که درجاذبه ها وامكان جذب با
هم توافق داريم .پيشنهادم اين است که فعالين گردشگري يك برنامه
مشخص تهيه نمايند وازهمه پتانسيل استان با محوريت اتاق کرمان
براي تحقق آن استفاده نمايند .ما بايستي روي اين برنامه پافشاري
كنم ودوستان رسانه ای همً كمك كنند.
س�ید مهدی طبیب زاده  :سال گذشته  ٥٠٠هزارنفر گردشگر
مذهبي خارجي وارد مشهد شده اند .به طور متوسط هرنفر ٤٠٠٠
دالر خرج كرده اس��ت ،يعني ٢ميليارد دالر به اقتصاد مشهد كمك
ش��ده .فطعا اين گردش��گران تنها مقصدشان مشهد مقدس نيست.
مي توان يكي از مقاصد گردشگري آنها را كرمان قرارداد .همچنين
حدود  ٢٠٠هزار بيمار عراقي در بخش چشم پزشکی وجود دارد كه
تمايل دارند برای دریافت خدمات پزشکی به ایران سفر کنند که از
همه این موارد و پتانسیل ها می توان به نفع استان استفاده کرد و
این ما هستیم که باید چگونگی بهره بردن از این فرصت ها را برای
خودمان تعریف کنیم.
اقتصاد کرمان  :جناب مهندس طبیب زاده ،این ظرفیت قابل بهره
برداری است اما مدیران محترم اجرایی استان ،انگار صبوری تدوین

و اج��رای یک برنامه خوب را ندارند که مبادا
مثال بخش��ی از آن به ن��ام مدیر دیگری تمام
ش��ود و تنها به دنبال عجوالنه ترین رفتارند
که مثال و ش��واهد آن در همین یکی دوساله
هم وجود دارد.
پیمان س�االری  :اتفاق��ا بخش خصوصي
درم��ان كرمان هم ابراز تمايل كرده اند براي
راه اندازي توريس��م درماني ولي وقتي به زير
س��اخت ها نگاه می کنیم كمبودهاي بسيار
زيادي رخ مي نماياند.توسعه توريسم نیازمند
آماده س��ازي زير س��اختها و فرهنگ سازي
ست ،مباحثي بسيار زمان بر كه نياز به مداقه
و برنامه ريزي ج��دي دارد و زمان بر خواهد
بود.مي��زان س��رمايه گذاري ب��ه ازاي جذب
هر توريس��ت ،نرخ بازگشت س��رمايه  ،دوره
بازگش��ت و  ...بايد محاسبه شود و در برنامه
ریزی لحاظ گردد.
امید فدایی:نظراتی که مطرح شد واقعیت
های گردشگری استان هست.ما هنوز در مورد
واقعیت ها و اولویت ها در میان تصمیم سازان
این بخش شاهد اجماع نیستیم و در مواردی
هم عدم همراهی با بخش خصوصی از سوی
مدیران و نمایندگان دولت قابل درک نیست.
س�ید مهدی طبیب زاده  :جناب فدايي،
اگر سيستم دولتي نخواست با بخش خصوصي
تعامل كند ،تكليف چيست؟.با چنین فرضی
ه��م به نظر م��ن ،بايد اتاق بازرگانی مس��ير
توانمند ش��دن خودرا به س��رعت طي كند و
نهادي قوي و موثر در حمايت از بخش خصوصي باش��د و آن قدر با
كمك تشكل ها ي بخش خصوصي قدرت چانه زني خود را باال ببرد
كه بخش دولتي نيازمند تعامل باشد .اگر تا ابد هم بخش خصوصي
ضعيف باش��د و نيازمند دولت ،هيچ اتفاقي نمي افتد .بايد به كمك
هم انرژي هاي متفرق بخش خصوصي را با تركيب دانش روز وهم
افزايي عالمانه به پتانسيل هاي تاثير گذار تبديل كنيم.
امید فدایی  :دقیقا.بدون ش��ک بخ��ش خصوصی با حضور افراد
توانمن��دی ک��ه دارد ،می تواند به یک بخ��ش قدرتمند وتاثیر گذار
تبدی��ل ش��ود.البته باید بعضی جاها رودربایس��تی ها ومالحظات را
هم کنار بگذارد.
محمدرض�ا دهقانپور  :آق��ای طبیب زاده نکته کلیدی را مطرح
کردن��د اما این اقدام ظریف ،واقعا پش��توانه فکری قوی می خواهد.
چندی پیش یکی از دوس��تان مطلبی نوشته بود مبنی بر اینکه اگر
دولت این دفعه حمایت نکند بخش خصوصی رشد نمی کند!.به نظر
من ،بخشی که قرار باشد با حمایت دولت تصدی گر ( که تصدیگری
در ذات آن نهادینه شده،هر دولتی که باشد) رشد کند همان بهتر که
رشد نکند .بخش خصوصی از درون ،نیاز به تقویت شدن دارد و این
ه��م می طلبد افرادی پای کار بیایند که این موضوع را عمیقا درک
کنند .بخش خصوصی باید از ارکان خود پاسداری کند و کمیسیونهای
اتاق را برای پردازش آگاهانه و علمی مسایل بخش های مختلف نظیر
گردشگری تجهیز کند.
مس�عود دهقانی :با تایید نظرات ارایه شده،اطمینان دارم آینده
بسیار روشنی برای گردشگری استان باتوجه به اقبال بخش خصوصی
و همراهی بخش دولتی خصوصا معاونت گردشگری سازمان میراث
در دولت یازدهم وجود دارد و با همدلی که کمیس��یون گردشگری
اتاق خواهد داشت ،این چشم انداز،روشن تر هم خواهد شد.
از قبل میکند .
اقتصاد کرمان  :ما هم خود را یار و همراه بخش گردشگری استان
می دانیم و از هیچ همراهی برای رشد و رونق این بخش اثرگذار در
اقتصاد ملی و توسعه اقتصادی استان فروگذار نخواهیم کرد.
مسعود دهقانی:نکته آخر هم اینکه سرمایه گذاری هایی که توسط
بخش خصوصی اخیرا دربخش گردش��گری استان انجام گرفته هم
نویدبخش آینده ای خوب برای استان است و
سپاس از اقتصاد کرمان که فرصت این گفت و گو را فراهم کرد.

استاندار کرمان خواستار شد:

معرفی کلوتهای شهداد به عنوان مقصد جهانی گردشگران
استاندار کرمان کرمان گفت :کلوتهای شهداد می توانند به عنوان
مقصد جهانی گردشگران معرفی شوند.
به گزارش ایس��نا“ ،علیرضا رزم حس��ینی” در حاش��یه بازدید
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری از طرح
پایلوت توس��عه روستایی در منطقه ش��هداد گفت :دولت تدبیر و
امید به دنبال توانمندسازی روستاییان است و به دنبال آن است
که از اقتصاد روستاییان و با ایجاد کارآفرینی و همچنین پرداخت
تس��هیالت ارزان بهره ،بتواند روس��تاییان را توانمند س��اخته و از
مهاجرت آنان به شهرها جلوگیری کند.
رزم حسینی تصریح کرد :باید منابع توسعه روستایی در جاهایی
که بهره وری آنان کامل باش��د توزیع ش��ود که با این کار نه تنها
روس��تاییان به ش��هرها مهاجرت نخواهند ک��رد بلکه مهاجرپذیر
نیز خواهند ش��د که در این صورت بای��د ظرفیتهای جذابی در
روستاها ایجاد شود.
وی ادامه داد :کویر تهدیدی برای استان است اما می توان این
تهدید را به فرصت تبدیل کرد و از این ظرفیت طبیعی خلق ثروت
نمود .یکی از این مکانهای منطقه شهداد است که به دلیل نزدیکی
به کویر می توان از نعمتهای خدادادی آن نهایت استفاده کرد.
مقام عالی دولت در اس��تان کرمان با بیان اینکه ش��هداد را به
عنوان طرح پایلوت توس��عه روستایی در کشور معرفی خواهد شد
تصریح کرد :در منطقه کویر لوت و از حدود  8ماه پیش ،مطالعاتی
در خصوص زون کامل گردشگری ایران انجام شده است و تاکنون
تقریبا هر جا که می تواند محلی برای گردشگری باشد شناسایی
و مالحظه شده است و یک طرح جامع حوزه گردشگری در  3فاز
را طراحی و مطالعه کرده ایم.
رزم حس��ینی ادامه داد :هزینه ب��رآورد اولیه این طرح در 300
میلیارد تومان اس��ت که فاز اول آن آبادسازی راههای قلعه شفیع
آباد ،ایجاد کمپ در کلوتها ،ایجاد کاروان های کویر گردی و انجام
کارهای نرم افزاری برای قرار گیری نام این منطقه در وب سایت
های جهانی و آژانس های بین المللی می باشد.
اس��تاندار کرمان تصریح کرد :در فاز دوم این طرح به دنبال آن
هس��تیم که بتوانیم کلوتهای ش��هداد را به عن��وان مقصد جهانی
گردش��گری به دنیا معرفی کنیم که به ای��ن منظور نیز به دنبال
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رییس مرکز گردشگری
علمی  -فرهنگی جهاد دانشگاهی :

جاذبههای طبیعی فقط در
شمال ایران نیست

رییس مرکز گردش��گری علم��ی  -فرهنگی جهاد
دانشگاهی کش��ور گفت :کویر و جاذبه های آن برای
مردم ما ناش��ناخته است و چه بهتر که اطالع رسانی
درباره این جاذبه ها از طریق دانشجویان باشد و بتوانیم
جاذبه های کویر و اکوسیس��تم گسترده و متنوع آن
را معرفی کنیم.
دکتر “بابک ارسیا” در گفت و گو باایسنا با بیان این
مطلب اظهار کرد :دوازدهمین دوره طرح کویرنوردی
و کویرشناس��ی دانش��جویان با عنوان طرح سراسری
“دریای خاک” برگزار شده و اختتامیه این طرح امروز
و فردا در جهاد دانشگاهی واحد کرمان برگزار می شود
رییس مرکز گردش��گری علم��ی  -فرهنگی جهاد
دانشگاهی کشور افزود :در این طرح واحدهای مختلف
جهاد و معاونت های فرهنگی جهاد دانش��گاهی مانند
خراس��ان رضوی ،جنوبی و دانش��گاه ه��ای الزهرا و
امیرکبیر حضور داش��تند و از اکثر کویرهای کش��ور
مانند شهداد ،مرنجاب ،خراسان جنوبی و کویر ورامین
تهران بازدید شده است .ارسیا با اشاره به اینکه بیش
از  2ه��زار نفر از دانش��جویان رش��ته های مختلف از
این طرح اس��تفاده کرده و اختتامیه طرح کویرنوردی
“دریای خاک” در ش��هداد از توابع شهرستان کرمان
م��ی در حال برگزاری اس��ت .وی بیان ک��رد :در این
طرح مس��ابقه عکس از جاذبه های کویر در بین کلیه
دانشجویان برگزار می شود و به نفرات برتر جایزه اعطا
و نمایشگاهی از این عکس های کویر در یکی از گالری
های تهران در آینده برگزار و عواید آن برای کودکان
ش��ین آباد هزینه خواهد شد .رییس مرکز گردشگری
علمی  -فرهنگی جهاد دانشگاهی کشور گفت :کتاب
س��ه زبانه فرانسه ،انگلیس و عربی از جاذبه های شهر
کرمان و کویرهای کش��ور تهیه و به رایزنان فرهنگی
سراس��ر کش��ور ارسال می ش��ود .وی درباره هدف از
برگزاری طرح کویرنوردی و کویرشناسی تصریح کرد:
کویر و جاذبه های آن برای مردم ما ناش��ناخته است
و چه بهتر که اطالع رس��انی درب��اره این جاذبه ها از
طریق دانش��جویان باشد و بتوانیم جاذبه های کویر و
اکوسیستم گسترده و متنوع آن را معرفی کنیم.
ارس��یا بیان کرد :کلوت ها در ایران منحصر به فرد
است و بزرگ ترین کلوت و گرم ترین نقطه جهان در
شهداد و بزرگ ترین یخچال طبیعی در کوه های سیرچ
قرار دارد .رییس مرکز گردش��گری علمی  -فرهنگی
جهاد دانش��گاهی کش��ور افزود :باید ب��ه مردم اطالع
س��انی کنیم که جاذبه های طبیعی فقط در ش��مال
ایران نیست ،جاذبه های بسیار متنوعی در کویر وجود
دارد و شناساندن کویر به پراکنش سفر در کل کشور
کمک می کند و به درآمدزایی می توانیم برسیم .ارسیا
اظهار کرد :کویر ،داش��ته ها و مواریث طبیعی کشور
است و باید قدر بدانیم و کمتر جایی این جاذبه های
زیبا وجود دارد.
رییس مرکز گردش��گری علم��ی  -فرهنگی جهاد
دانش��گاهی کش��ور گف��ت :مرکز گردش��گری جهاد
دانشگاهی با توجه به رسالت خود اقدام به شناساندن
جاذبه های طبیعی و مواریث طبیعی کش��ور کرده و
توقع داریم دانشجویان این جاذبه ها را به دانشگاهین
و جامعه انتقال داده و آنها را این مواریث آشنا کنند.
به گزارش ایسنا ،کویر شهداد بخشی از حاشیه غربی
کویر لوت است .شهداد با  ۲۴هزار کیلومتر مربع وسعت
در جنوب ش��رقی ایران و ش��مال شرقی کرمان ،یکی
از بزرگترین بخش��های کشور و باستانیترین بخش
استان کرمان محسوب میشود .در  ۲۵کیلومتری شرق
شهداد ،شهری وجود دارد شاهد مناظر بدیع ،حیرت
آور و ش��گفت انگیزی از زاییدههای طبیعت هستیم.
این ش��هر شهر کلوتها است .کلوتها از لحاظ شکل
ناهمواری و شرایط پیدایش در دنیا بینظیرند و اسرار
بیشماری درباره اصول و خواص پیدایش آنها وجود
دارد .از دور دست که به کلوتها نگاه میکنیم ،شهری
بزرگ با آس��مان خراشهای فراوان را تداعی میکند و
همین امر باعث شده که تا برخی جهانگردان خارجی
از آن به عنوان «شهر ارواح» یاد کنند .شهر افسانهای
کلوتها  ۱۱هزار کیلومتر مربع وس��عت دارد و حدود
 ۲۰هزار س��ال قبل ،با فرسایش آبی و بادى ،به وجود
آمده است .در کویر شهداد ۱۰۰ ،هکتار نمکزار به شکل
جوشش تخم مرغی وجود دارد که در هیچ جاى دنیا
مشابه آن نیست.

بزرگترين «شده اسپندي»
جهان در زرند بافته مي شود

احداث هتل  3ستاره مطابق با استانداردهای جهانی و گردشگری
انجام دهیم.
وی با اش��اره به فاز س��وم این طرح اظهار کرد :خرید  2دستگاه
هلیکوپت��ر و تجهی��ز صفر ت��ا  100آن به منظ��ور بازدید هوایی
گردشگران از این منطقه فاز سوم طرح گردشگری منطقه شهداد
می باشد که طبق برنامه ریزی های انجام شده این طرح به مدت
 3سال نهایی خواهد شد.
رزم حسینی افزود :بنا داریم با همکاری سازمان عمران موقوفات
با مشارکت  70درصدی و روستاییان با سرمایه گذاری  30درصدی
به توسعه روستاییان بپردازیم.
اس��تاندار کرمان تصریح کرد :در کنار فعالیتهای صورت گرفته

در منطاق روستایی توانستیم در چارچوب مثلث توسعه اقتصادی
و در قالب  34طرح ،توافنامه  60میلیارد تومان س��رمایه گذاری
در این مناطق انعقاد شده است.
وی تصریح کرد :معتقدم پول های قطره چکانی هیچ کشوری را
آباد نخواهد کرد بلکه باید زمینه مشارکت مردم و سرمایه گذاری
آنها را فراهم کنیم.
اس��تاندار کرمان با اش��اره به وجود  400میلیون گردش��گر در
آس��یا اظهار کرد :متاس��فانه خیلی از گردشگران دنیا کویر شهدا
را تاکن��ون ندیده اند بنابراین قصد داریم با حمایت دولت تدبیر و
امید و رهنمودهای مق��ام معظم رهبری و همچنین کمک مردم
این منطقه بکر طبیعی را به دنیا معرفی کنیم.

نماين��ده اداره كل ميرا ث فرهنگي،صنايع دس��تي
و گردشگري اس��تان كرمان درشهرستان زرند گفت:
بزرگترين «ش��ده اس��پندي» جهان با  124هزار دانه
اسپند در زرند بافته و در جشنواره شده بافي رونمايي
خواهد ش��د.محمد اسالمي در حاشيه برگزاري اولين
نشست جشنواره ش��ده بافي با اعالم خبر فوق افزود:
برگزاري جشنواره س��ال گذشته  ،تجربه ارزشمندي
به همراه داش��ت و امسال سعي داريم با رفع نواقص
كيفيت برگزاري اين جش��نواره راارتقاء دهيم  .وي از
آمادگي شوراي شهر و شهرداري زرند جهت ناگذاري
يكي از ميادين بنام “شده “ و نصب نماد آن خبر داد
و اظهار داشت :براي اولين بار هنرمندان زرندي اقدام
به بافت بزرگترين شده اسپندي كرده اند.
نماينده اداره كل ميرا ث فرهنگي،صنايع دس��تي و
گردشگري استان كرمان درپايان خاطرنشان كرد :سعي
خواهيم داشت در مراسم رونمايي از اين اثرشخصيتهاي
بزرگي از سراسر كشور حضور داشته باشند.

