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ارمغان توریستی ثبت جهانی
آثار تاریخی

توافق وین زمینه ورود70
میلیون گردشگر به ایران را
فراهمکرد

مدیر بخش فرهنگی کمیس��یون ملی سازمان
علمی ،فرهنگی و تربیتی ملل متحد( یونس��کو)
گفت :توافق وین زمینه ورود  70میلیون گردشگر
اروپایی و آمریکایی به ایران را فراهم کرد.
عبدالمهدی مس��تکین در گف��ت و گو با ایرنا

چه کشوری بهترین مقصد
گردشگران  2015است؟
بهترین مقصد گردشگری دنیا در سال  2015اسپانیا
یا فرانسه نیست! بلکه کشوری بسیار دورافتاده و کمتر
شناخته شده به نام اتیوپی است.
ش��ورای تجارت و گردشگری اروپا ( )ECTTکشور
اتیوپی که در ش��رق قاره آفریقا واقع است را به عنوان
برترین مقصد گردشگری جهان در سال جاری میالدی
معرفی کرد.
اگرچه اتیوپی در دهه  1980چند دوره خشکس��الی
را پش��ت سر گذاش��ت ،اما یکی از کشورهایی است که
مناظر بدیع و کم نظیرش گردشگران را مسحور میکند.
کلیسای تک سنگی «اللی بال» متعلق به قرن سیزدهم
میالدی و پارک کوهس��تانی «سیمین» که در فهرست
میراث فرهنگی طبیعی یونس��کو هم ثبت شده و خانه
گرگه��ای اتیوپیایی و بزهای کوهی اس��ت ،از جمله
جاذبههای این کشور هستند.
از ب ُعد تاریخی هم بقایای ش��هر اکس��وم و شهر حرار
که  82مس��جد و  102مکان مقدس با معماری داخلی
شگفتانگیز دارد ،همیش��ه مورد توجه اروپاییها قرار
گرفته اس��ت .آمارها نش��ان میدهد س��االنه  20هزار
انگلیسی راهی اتیوپی میشوند.
ب��ه گزارش تلگراف ،زیمبابوه و الئوس در س��الهای
 2014و  2013از س��وی این ش��ورا به عنوان بهترین
مقاصد گردشگری انتخاب شدند .نیجریه ،الجزایر ،اردن
و قزاقستان از رقبای اتیوپی برای کسب این عنوان بودند.

راهکارهای توسعه پایدار رمز
بقا در بازار رقابتی هتلها
اس��تفاده از راهکاره��ای مس��ووالنه و پای��دار در
اس��تراتژیهای ش��رکتهای هتلداری بزرگ فقط یک
ش��عار جالب برای پایداری نیست ،بلکه میتواند باعث
بهتر ش��دن موقعیت هتله��ا در ب��ازار و بهبود نتایج
اقتصادی شود.
بر پایه مطالعات صورت گرفته در دانشگاه Huelva
مکزیک ،اس��تفاده از استراتژیهای ترکیبی مبتکرانه و
مسووالنه زیست محیطی بهعنوان گرایشی برای توسعه
پایدار ،س��بب افزایش رقابت و سودآوری برای هتلها
خواهد شد .بر این اساس عامل اصلی غیرمسووالنه بودن
و نبود ابتکار در مدیریت بهدلیل فقدان آموزش و نبود
نگاه مدیریتی زنجیرهای است که مانع ایجاد رقابت در
هتلها شده است .در همین راستا ،شیندلر الکترونیک
و ( ITHموسسه فناوری هتلداری) پروژهای آزمایشی
ب��رای نظارت و کنترل مدیریت انرژی بهمنظور کاهش
هزینههای هتلها و فراهم ش��دن ام��کان برنامهریزی
پایدار در هتلهای  4 ،3و  5س��تاره اس��پانیا راهاندازی
کردهان��د .زیرا هتلها برای فهمی��دن اینکه آیا مصرف
انرژیشان مناسب است یا خیر ،باید بر مصرف نظارت
داشته باشند و به این ترتیب خواهند توانست براساس
اولویتبندی و مطابق با نیازهایشان و همچنین با توجه
به س��رمایهگذاری و بازگشت سرمایه فعالیت کنند و تا
حدود  30درصد از هزینههای انرژی را کنترل کنند.
در ای��ن پ��روژه نظارتی از اب��زاری به نام اس��مارت
استراکچر استفاده شده است که پلتفرمی است برای
مدیریت و کنترل انرژی .اس��مارت اس��تراکچر امکان
تجزیه و تحلیل دادههای مربوط به انرژی ،اندازهگیری
و گ��زارش مص��رف آن از قبیل برق ،نور ،تهویه مطبوع
و ...را میدهد که بس��ته به وضعیت ساختمان ،قابلیت
تنظیم برای صرفهجویی  30درصدی در انرژی را فراهم
میکند .با اس��تفاده از این سیس��تم ،هتل و برجهای
ش��راتون اوکلند متوجه ش��دند شستوش��وی روزانه
پارچهها ،حولهها ،س��فره و 35 ...درصد انرژی و خشک
کردن این اقالم  65درصد انرژی صرف میکند .بر این
اس��اس ،این هتل بهسادگی دمای شستوشو را از 85
به  65درجه س��انتیگراد تغییرداد که این تغییر  2هزار
دالر صرفهجویی در هزینهها را در پی داشت.

گردشگری
سخن اول

مدیرعامل شرکت عمران علوی ماهان ،در نشست خبری اختتامیه اولین جشنواره هفت باغ خبر داد

جشنواره «هفتباغ» هرسال برگزار خواهد شد

مدی��رکل امور پایگاههای میراث جهانی ثبت جهانی
آث��ار تاریخی را ن��ه تنها موجب افزای��ش فعالیتهای
گردشگری که موجب جذب منابع مالی و رونق اقتصادی
محلی و عامه مردم دانست.

فرهاد عزی��زی گفت :مزایای ثبت آثار در فهرس��ت
می��راث جهانی را به طور کلی میتوان در قالب ارتقا و
بهبود هشت گروه دستهبندی کرد که مشارکت علمی
و عملی ،سرمایههای اجتماعی ،افتخار ملی ،کمکهای
مالی و وامهای مشخصه ،حفاظت ،آموزش ،باززندهسازی
و اصالح شرایط و گردشگری را شامل میشود.
به گفته او ،محوطههایی که در فهرست میراث جهانی
ب��ه ثبت رس��یدهاند از برنامهه��ا و اقدامات حفاظتی و
شیوههای نظارتی متناسبی نیز بهرهمند خواهند شد که
شامل آموزشهای فنی الزم به تیمهای بومی مدیریت
محوطه است .از مزایای دیگر ثبت محوطه در فهرست
میراث جهانی ،آگاهیرس��انی و اطالعرسانی به جامعه
جهانی اس��ت که موجب افزایش فعالیت گردشگری و
ب��ه دنبال آن جذب منابع مالی و رونق اقتصاد محلی و
عامه مردم میشود.

افزود :مسووالن فرهنگی ایران باید برای استفاده
از این صنعت عظیم در راستای معرفی مشاهیر،
بناها و صنایع دستی نقاط مختلف کشور به تمام
نق��اط جهان برنامه ریزی ه��ای کاربردی و بلند
مدت تدوین کنند.

وی اضاف��ه کرد :ایران جزو چهار حوزه تمدنی
دنیا محسوب می شود اما حدود دو درصد ازصنعت
توریس��م جهان را به خود اختصاص داده که این
امر نش��انگر وجود زمینه فعالیت و تالش در این
بخش است.

خود یاریگر این مجموعه هستند .وی خاطرنشان کرد :حمایتهای
اس��تاندار کرمان از محور هفت باغ نیز بسیار کمک کننده است و
خوشبختانه هفت باغ راه خود را پیدا کرده و پیش میرود.
یادآوری میش��ود در انتهای این نشس��ت و با حضور مسئولین
ش��رکت عمران علوی ماهان ،ش��رکت خدم��ات بازرگانی هزار و
نماینده دادستانی،س��وییچ یک دستگاه خودروی لیفان به “آزاده
پایدار” برنده جشنواره هفتباغ علوی اهدا شد.

اقتصاد کرمان :مدیرعامل شرکت عمران علوی ماهان گفت :از
آنجا که با اقبال و رضایت مردم از جشنواره هفت باغ روبرو شدهایم،
قصد داریم در سالهای بعدی نیز این جشنواره را ادامه دهیم.
مهدی سیاوشی ،در جمع خبرنگاران اظهار کرد :از سال گذشته
مجموعههای ورزشی ،تفریحی ،گردشگری و  ...مستقر در هفتباغ
برای ایجاد نش��اط و س��رگرمی م��ردم کرمان اقدام ب��ه برگزاری
جشنوارهای کردهاند.
وی افزود :این جشنواره شامل مسابقات سوارکاری ،پیادهرویهای
خانوادگی ،برگزاری مراس��مهای مذهبی و برنامههای متنوع دیگر
بود که خوش��بختانه با استقبال بسیار خوبی از سوی مردم مواجه
شد .سیاوشی تصریح کرد :همه افرادی که در برنامههای جشنواره
ض برای شرکت در
هفتباغ علوی شرکت کرده بودند یکسری قب 
قرعهکشی دریافت کردند که جوایز متعددی از جمله یک خودروی
لیفان نیز برای برندگان در نظر گرفته شده بود.
استقبال 4هزار نفری از جشنواره هفتباغ
مدیرعام��ل ش��رکت عمران
عل��وی ماه��ان ب��ا اش��اره به
اینکه نماینده دادس��تانی نیز
در اختتامیه جش��نواره هفت
باغ حضور داش��ت ،بیان کرد:
علیرغم اینکه محل برگزاری
اختتامیه جش��نواره حدود 20
کیلومتر از کرمان فاصله داشت
اما خوش��بختانه با اس��تقبال
بینظیری از سوی مردم مواجه
شد به طوری که حدود 4000
نفر در مراس��م شرکت کردند.
وی بی��ان ک��رد :از آنج��ا که
ب��ا اقب��ال و رضایت م��ردم از
جشنواره هفت باغ روبرو شدیم
قصد داریم در س��الهای بعد
نی��ز این برنامه ادامه یابد و هر
سال بهتر ،پربارتر و با رضایت
حداکثری مردم همراه باشد.
سیاوش��ی در ادام��ه ب��ه
پروژهه��ای هفت باغ اش��اره و
اظهار کرد :ه��م اکنون تعداد
 23رستوران ،تاالر و مجموعه
گردش��گری در هفتباغ علوی
وجود دارد که این مجموعه را
در کشور بینظیر میکند .وی
ادام��ه داد :همچنین تعداد 60
هزار اصله درخت دستکاشت
در مجموع��ه هف��ت باغ وجود
دارد ک��ه به ص��ورت قطرهای
آبیاری میشوند و زیبایی این
محور را چندین برابر کردهاند.
مدیرعام��ل ش��رکت عمران
علوی ماه��ان اف��زود :بخش
عم��ده محور هفتباغ علوی را
پروژههای گردش��گری به خود
اختص��اص دادهاند و در همین
راس��تا از  16ت��ا  23مردادماه
جاری  9پ��روژه گردش��گری
در فرصتهای س��رمایهگذاری
بخش گردشگری که مهمترین
آن پارک آبی و افتتاح رستوران
آسیاببادی خواهد بود ،مورد
بهرهبرداری قرار میگیرند.
قرارگیری محور هفتباغ
زیر پوشش گاز
وی گف��ت :روز گذش��ته در
نخستین بخش هفت باغ ،گاز
تزریق ش��د و قرار اس��ت تا دو ماه آینده کل محور هفت باغ ،زیر
پوش��ش گاز قرار گیرد و به طور کلی ت�لاش میکنیم تا بهترین
خدم��ات را به مردم ارائه کنیم و امیدواریم س��رمایهگذاران نیز از
طرحهای مختلف استقبال کنند.
سیاوشی بیان کرد :در مدت هشت سال گذشته ما فهمیدیم که
باید به خداوند اتکا کرده و دست به زانوی خودمان بگیریم و تالش
کنیم و خوشبختانه با روی کار آمدن دولت یازدهم نیز همکاریها
بیشتر نمود پیدا کرد و دستگاهها نیز مانع ایجاد نکرده و در حد وسع

بخش خصوصی حامی اصلی جشنواره «هفتباغ»
مدیر جشنواره هفت باغ علوی گفت :تمامی هزینههای جشنواره
هفتباغ علوی از طریق بخش خصوصی تامین شده است.
حمیدرض��ا تفاهم��ی در جم��ع خبرن��گاران اظهار ک��رد :تمام
مجموعهه��ای مس��تقر در مح��ور هفتباغ در تامی��ن هزینههای
جشنواره هفتباغ علوی کمک کردهاند.
مدیر جش��نواره هفت باغ علوی با اش��اره به اینکه بنا داریم این
جشنواره را مانند جشنوارههای کشوری و همه ساله برگزار کنیم
افزود :برنامههای متنوعی از جمله هفت مراسم پیادهروی خانوادگی،
درختکاری ،گلریزان مهر(جهت خانوادههای بیسرپرست) ،شیرینی
پزی و  ...در طول این مدت برگزار شده است.
تفاهمی بیان کرد :ضعف در اطالعرسانی را میتوان از مشکالتی
دانس��ت که در طول جش��نواره با آن روبرو بودیم و امیدواریم در
دورههای بعدی این مساله نیز حل شود.
همچنین در این نشست”محسن برازوان” مدیر مجموعه خدمات
خودرویی هزار گفت :شرکت خودروسازی هزار بزرگترین مجتمع
خودرویی کشور است و پنج برند را نمایندگی میکند.
وی افزود :از زمانی که محور هفتباغ به مجموعهای گردشگری
و متنوع تبدیل ش��د ما نیز س��عی کردهایم در برنامههای مختلف
مشارکت فعال داشته باشیم.

برازوان خاطرنش��ان کرد :در جشنواره امسال هفتباغ علوی نیز
یک دستگاه خودروی لیفان از مجموعه هزار به صورت رایگان به
عنوان جایزه نفیس جش��نواره در نظ��ر گرفته و در نهایت به فرد
برنده اهدا شد.
گزارش اختتامیه پرشور جشنواره
به گ��زارش روابط عمومی هفت باغ عل��وی ،آزاده پایدار ،برنده
خودرو لیفان  ، 620جایزه ویژه اولین جش��نواره بزرگ هفت باغ

علوی شد.
بن��ا بر این گ��زارش 31تیرماه اختتامیه اولین جش��نواره بزرگ
هفت باغ علوی با حضور آقای تاجیک نماینده دادس��تان کرمان،
مهدی سیاوشی مدیر عامل و علیرضا دادگر معاون اجرایی هفت
باغ علوی ،مهندس تفاهمی رییس اولین جشنواره بزرگ هفت باغ
علوی ،محمد علی برازوان مدیر عامل مجتمع خودرویی ش��رکت
هزار ،محمدعلی نژاد محمودی مدیر مجتع گردشگری پالیز و برخی
از سرمایه گذاران محور گردشگری هفت باغ علوی برگزار شد.
این اختتامیه که در مجموعه تفریحی و گردشگری پالیز  2واقع
در کیلومتر  20محور گردش��گری هفت باغ علوی برگزارمیش��د
حضور پررنگی را از مردم و عالقه مندان ،شاهد بود.
مردم دیار کریمان که چشم انتظار اختتامیه این جشنواره بودند
گروه گروه به محل برگزاری اختتامیه می آمدند و نیم نگاهی هم
به جایزه ویژه این جش��نواره که خورودی لیفان  620سفیدرنگی
بود ،داشتند.
میهمانان از همان ابتدا با ش��ور و هیجان برگه های قرعه کشی
خ��ود را در صندوق می ریختند و
تا آخرین لحظه بسته شدن درب
صندوق ،ازدحام جمعیت را در کنار
صندوق شاهد بودیم.
این مراس��م صرفا ب��رای قرعه
کش��ی نب��ود بلک��ه برنام��ه های
فرهنگ��ی هن��ری از جمله اجرای
موس��یقی و نمای��ش را در خ��ود
جای داده ب��ود و دل میهمانان را
شاد کرد.
قرعه کش��ی ها از ساعت مچی
آغاز شد و مرحله به مرحله ارزش
جوایز باالتر م��ی رفت و همراه با
آن ش��ور وهیج��ان میهمانان نیز
برای رسیدن به جایزه ویژه بیشتر
می شد.
پس از اهدا جوایز نقدی  100و
 200هزار تومانی و جوایزی دیگر
از قبیل تلفن همراه ،تلویزیون ال
ای دی ،ساعت مچی؛ بلیط رفت و
برگشت به مشهد مقدس و جزیره
کی��ش و  ...به میهمانان به بخش
جایزه ویژه جشنواره رسیدیم.
جایزه ویژه این جش��نواره یک
دستگاه خودرو لیفان  620بود که
پس از قرعه کش��ی ،خانم «آزاده
پایدار» برنده خوش ش��انس این
جایزه بود.
نکت��ه جالب توج��ه این بود که
آزاده پای��دار ،دو ش��ب قب��ل از
برگ��زاری مراس��م اختتامیه برای
اولی��ن بار ب��ا خرید از رس��توران
گردان مجتمع تفریحی گردشگری
فالمینگ��و در محور گردش��گری
هفت باغ عل��وی و دریافت کارت
قرع��ه کش��ی،به جمع ش��رکت
کنندگان جشنواره اضافه شده بود.
جش��نواره ب��زرگ هف��ت باغ
علوی از دی ماه  1393به منظور
جذب هرچه بیشتر مردم به محور
گردشگری هفت باغ علوی و ایجاد
شور و نشاط و استفاده از امکانات
مراکز تفریحی و گردش��گری این
محور کار خود را آغاز کرد.
این جشنواره با برگزاری مسابقه
هایی همچون دوچرخه س��واری،
ش��یرینی ،پی��اده روی ،س��افاری
و ...برگه هایی را جهت ش��رکت
در قرع��ه کش��ی ب��ه مدعوین و
میهمانان ارایه می داد.
هم چنین کلیه رستوارن های این مجموعه ،در طول این جشنواره
در بین مشتریان خود برگه های قرعه کشی را توزیع می کردند.
این جش��نواره اولین جشنواره بزرگ هفت باغ علوی بود و امید
اس��ت جش��نواره های نش��اط آفرین دیگر هفت باغ هم در آینده
برگزار شود.
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ادامه از
صفحه اول

نشانه هایی خوب از بالندگی
دوباره گردشگری کرمان
...این واقعیت بیش��تر هویدا می شود .به هر ترتیب
اکنون و طی یکی دو سال اخیر ،شاهد حرکت دوباره
نمودار ورود گردشگران خارجی به سمت باال هستیم
و خوش��بختانه فضای بعد از توافقات هس��ته ای هم
قطعاً چون بس��یاری دیگر از بخش ها در گردشگری
نی��ز تاثی��رات مثبتی را در پی خواهد داش��ت .توجه
بیشتر و جدی تر مردم در بسیاری از کشورها به نام
ایران و کنجکاوی حاصل آمده در این فضا ،ش��رایط
را برای کشش بیشتر مردمانی از دیگر کشورها برای
س��فر به ایران و کرمان ایجاد نموده اس��ت .تحرکاتی
که در فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی و وارد کنندگان
تورهای داخلی نمود دارد و یا افزایش سفر تورگردان
های خارجی به کش��ور که همه این ها نش��انه های
خوبی اس��ت  .امسال حتی در ماه های گرم سال هم
ش��اهد تورهایی از جن��وب اروپا در کرمان بودیم  .به
نظر می رسد آن بخش از صنعت گردشگری که نگاه
حرفه ای دارد و برای بهبود کس��ب و کار خود شیوه
های مناسبی را برگزیده ،رضایت خاطر نسبی از این
وضعیت دارد و فرصت را غنیمت می ش��مرد .حضور
نس��بتاً رضایت بخش گردش��گران و تورهای ورودی
طی  4ماه اخیر در س��طح استان و سفر به مقاصدی
مثل کرمان ،ماهان ،راین  ،شهداد ،بم و حتی حضور
برخی گردش��گران اروپای��ی در جیرفت و کوهبنان و
میمند هم می تواند نش��انه های خوبی باشد که نوید
بخش رشد و بالندگی دوباره این کسب و کار فراگیر
باش��د .گردشگری در دنیا به سرعت در حال تغییر و
تحول است ،رشد خوبی دارد و موفق شده نزدیک به
پیش بینی ها حرکت کند .سازمان جهانی جهانگردی،
رشد گردشگری ایران را محقق می داند و نگاه امیدوار
کننده ای به آن دارد اما نکته بسیار مهم در این زمینه
و این شرایط ،نگاهی است که در داخل کشور بخش
دولتی و خصوصی به این مهم دارند.
متاسفانه یک بررسی کلی در سطح کشور نشان از
این دارد که ش��رایط موج��ود در حوزه های خدماتی
این صنعت آنقدرها هم مناس��ب نیست و در بسیاری
موارد سطح خدمات و نرخ ها تناسب الزم را نداشته
ال به جز معدودی واحد ها ،بسیاری هیچ برنامه
و عم ً
ای برای بهره برداری بیش��تر از فضای موجود ندارند.
از س��ویی دیگر نیاز است جدای از هیجانات ناشی از
شرایط پسا تحریم  ،نگاه جدی تر و موثرتری از طرف
بخش دولتی صورت پذیرد.حمایت های همه جانبه،
الزمه توس��عه این صنعت اشتغالزا ،درآمد زا  ،فقرزدا
و اعتبار بخش دنیا می باش��د .فراهم نمودن ش��رایط
برای تشویق بخش خصوصی  ،اعم از تسهیالت ارزان
 ،حذف بس��یاری از قوانین و موانع دس��ت و پاگیر و
غیرضروری ،نظارت جدی بر کیفیت  ،بخشودگی ها
و بس��ته های تش��ویقی  ،نیازهایی است که بایستی
جدی گرفته شوند.
صرف نگاه به آمار ورودی و احساس رضایت ،ما را از
مسیر اصلی و الزامات ،فاصله می دهد و مهم تر اینکه
بخش خصوصی نیز همکاران موفق خود را از نظر دور
ندارد و آنها را به عنوان الگوهای منطقه ای بپذیرد.
* مع�اون گردش�گری اداره کل می�راث فرهنگ�ی و
گردشگری استان کرمان

خبر

افتتاح باغ فتح آباد
به  12مرداد موکول شد

مدیرعامل بنیاد توسعه و عمران موقوفات استان کرمان
گف��ت :باغ موقوفه فتح آباد کرمان با تاخیر و  12مرداد
ماه افتتاح می شود.

ب��ه گزارش رواب��ط عمومی اداره کل اوق��اف و امور
خیریه استان کرمان غالمرضا سرایداری افزود :براساس
اخبار منتشر ش��ده از رسانه ها مبنی بر افتتاح عمارت
ب��اغ موقوفه فت��ح آباد در پنجم مرداد ماه در راس��تای
هماهنگی و برنامه ریزی مطلوب برای هرچه با ش��کوه
تر برگزار ش��دن این رویداد مهم ،مراسم افتتاحیه این
باغ به زمان دیگر موکل شد.
وی اظهار کرد :دوشنبه  12مرداد مراسم افتتاحیه باغ
فتح آباد از س��اعت  20برگزار می ش��ود که پیش بینی
حضور بیش از چهار هزار نفر میهمان را داریم.
ب��اغ فتح آب��اد به ی��ادگار مانده از فض��ل علی خان
بیگلربیگ��ی از حکمرانان کرمان و مربوط به دوره قاجار
اس��ت که در  30کیلومتری ش��مال شرق شهر کرمان
واقع شده است .زمان احداث باغ فتح آباد به حدود سال
 1255می رسد و این اثر در  12بهمن  1381با شماره
ثبت هفت هزار و  284به عنوان یکی از آثار ملی ایران
به ثبت رسید .این باغ الگوی احداث باغ شاهزاده ماهان
بوده اس��ت و بازس��ازی و مرمت آن با پیگیری و همت
استاندار کرمان و همکاری دستگاه های مختلف استان
از اوایل سال گذشته شروع شد.

