هزار رنگ مازندران
چشم انتظارمیهمانان عید
حسین خانی

نوروزخوانی در استان گلستان عکس :مصطفی حسن زاده

استقبال از گردشگران نوروزی گلستان با جشنوارههای روستایی
سید مناف هاشمی
استاندار گلستان
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همجواری کوه ،دریا ،جنگل ،دشت و مزارع سرسبز به همراه
آثــار تاریخی فــراوان و هــوای مطلوب در آغاز بهار ،گلســتان
را ب ه مقصد بســیاری از گردشــگران کشــور تبدیل کرده و گذر
زائران حرم امام رضا(ع) که مســیر تهران  -گرگان  -مشــهد
را انتخــابمیکننــد ،بر رونقگردشــگری این اســتان افزوده
اســت .ســاالنه از ایــن اســتان 18میلیون مســافر و زائــر برای
حضور در مناطق گردشــگری شــمال و زیارتی مشــهد تردد
دارنــد .گلســتان نوروز امســال بــا برگــزاری  34جشــنواره در
روســتاها و شــهرهای کوچک به اســتقبال بهار و گردشگران
نوروزی میرود.
با برگزاری جشنوارههای مختلف فرهنگی و اقتصادی
در روســتاها طی ایام نوروز با هدف معرفی شــاخصههای
م از آداب و رســوم ،بازیهای بومی -
فرهنگی روســتاها اع 
محلی ،موسیقی سنتی ،غذاهای محلی ،گویش و معرفی
توانمندیهاوظرفیتهایاقتصادیروستاهامدنظرقرار
میگیرد .دســتورات ویژهای به تمام دســتگاههای مرتبط
با حوزه گردشــگری داده شــده تاعزم خود را جزم کرده  ،در
ایام تعطیالت نوروزی فضایی شــاد را برای مسافران مهیا
کنند .در کنار این برنامهها بهدلیل ظرفیتهای خاص این
استانمدیرانفعالدربخشگردشگریباسرمایهگذاران
بخــش خصوصــی وارد مذاکره شــدهاند تا تمــام امکانات
رفاهی الزم برای این ایام فراهم شــود .بومگردی بهعنوان
یکــی از ظرفیتهای اســتان مــورد توجه خاص مســئوالن
قرار گرفته و تمام ساختمانهای قدیمی با زیباترین شکل
ممکن ،سنتیســازی شدهاند تا گردشــگران از دیدن آنها و
غذاهای سنتی که ارائه خواهد شد ،لذت ببرند.
همچنیــن با همــکاری دهیــاران روســتاها در ورودی و
خروجی استان داشتههای تاریخی و سنتی گلستان شامل
کلبههای روستایی ،پخت و پز ،برنامههای آیینی و سوغات
بــه نمایــش گذاشــته میشــود.همچنین اتوبوسهــای
گردشــگری در چند شهرســتان فعال و به مسافران جهت
بازدیدازموزههاومراکزگردشگریخدماترسانیخواهند
کــرد .در هــر روز از ایام نوروز شــاهد برگزاری2جشــنواره در
روســتاهای گردشــگری گلســتان خواهیــم بــود .خروجی
این جشــنوارهها باعث ایجاد نشــاط اجتماعی ،همگرایی
مردمی ،جلوگیری از فراموشــی فرهنگ اصیل روســتایی
و احیــای ســنتهای نیــک آن و تــاش در جهــت ســوق
دادن گردشــگران به سوی روســتاها خواهد بود .راهاندازی
دهکدههایگردشگریدرمسیرهایترددگردشگرانطی
ایا م نوروز با پراکنش جغرافیایی و فرهنگی مناسب جهت
معرفی معماری روستایی استان ،شاخصههای فرهنگی
روستاهاومعرفیمحصوالتروستاییازدیگربرنامههای
مد نظر اســت .تمام گردشگاههای اســتان بهصورت ویژه

استاندار گلستان :بومگردی بهعنوان یکی
از ظرفیتهای استان مورد توجه خاص
مسئوالن قرار گرفته و تمام ساختمانهای
قدیمی با زیباترین شکل ممکن ،سنتیسازی
شدهاند تا گردشگران از دیدن آنها و غذاهای
سنتی که ارائه خواهد شد ،لذت ببرند
تجهیزشدهوقراراستبرایاینایامدرامرخدمترسانی
فعالباشند.
اینچهبــرون و بــازار مــرزی ایــن منطقــه هــم که یکــی از
مقاصــد اصلــی اغلــب گردشــگران اســت ،بــرای ایــن ایام
تجهیز و نوســازی میشــود تا مســافرانی کــه بــرای بازدید از
منطقــه و خرید وارد این مکان میشــوند همه نوع امکانات
را در اختیــار داشــته باشــند .توقفگاهها و مکانهــای اقامتی
مناســب نیز آمــاده میشــود تا گردشــگران با خیــال راحت
به خریــد اقالم مورد نیاز خود بپردازنــد .البته در کنار اینها،
تیمی از بازرســان اداره کل صنعت و معــدن و تجارت برای
نظارت بــر قیمتگذاریها در منطقه مســتقر خواهند بود.
امســال برنامههای نمایشــی  -آیینی پیشــواز نوروز ،ادبیات
شــفاهی ،بازیهــا و آداب آموزشــی فرهنگــی ،ســفرههای
نــوروزی و غذاهــای نــوروزی اقــوام ،معرفی آثار ثبت شــده
میــراث ناملموس مرتبط با نــوروز و معرفــی ظرفیتهای
صنایعدســتی و گردشــگری هــم پیشبینــی شــده اســت.
برپایــی جشــنواره و نمایشــگاههای صنایعدســتی و فروش
محصــوالت ســوغات ،جشــنهای مفــرح نــوروزی از دیگــر
برنامههای اجرایی در این ایام است.
مــوزه گــرگان هــم بــا تمــام امکاناتــش در اختیــار
بازدیدکننــدگان خواهــد بود .این مــوزه به اندازه یک کشــور
جذابیت در خود جای داده اســت .تاالبها و سواحل استان
نیز ســاماندهی شــدهاند تا در زمــان حضور گردشــگران کم
و کســری نداشــته باشــند .به نهادهــای انتظامی نیز دســتور
داده شــده تا با گردشگران و مســافران چون گذشته برخورد
مناســبی داشــته باشــند .عقیــده داریم کــه فضا بایــد برای
مسافرانامنوهمراهباآسایشباشد.
جــوان میخواهد از فرصت موجود نهایــت بهره را برده
و با گشــت وگــذار در منطقه از طبیعت لذت ببــرد .اکنون در
برهــهای از زمان قــرار داریم کــه باید افراد را جــذب کنیم نه
اینکه بــا برخوردهای نامناســب باعث رنجش آنها شــویم.
تــاش داریــم تــا شــرایطی را بــه وجــود بیاوریــم کــه توقف
گردشــگران در اســتان افزایــش یابــد .میدانیــم که بــا ارائه
خدمات مناسب این مهم رخ خواهد داد.

مازندرانازگذشــتههایدوردرکنارجاذبههایطبیعیو
خدادادیاش،باتولیداتسنتیخوددرمیانگردشگران
ومســافرانشــناختهمیشــد.صدهانوعوســیلهتزئینی
وکاربــردیدرنقــاطمختلفاســتانهنوزبادســتتولید
میشــود تــا فرهنــگ و داشــتههای ســنتی ایــن دیــار بــه
فراموشی سپرده نشــود .هرچند که طی یک دهه اخیر در
فروشگاههایواقعدرخروجیهاومراکزشهرهایاستان،
تولیدات کشور چین به معرض فروش گذاشته میشود،
امامسافرانوگردشگرانهنوزهمتمایلبهدیدنوتهیه
سوغاتی از تولیدات صنایع دستی مازندران دارند تا ردی
ازسفرهایخاطرهانگیزخودبهسواحلخزروجنگلهای
شــمالکشــوررادرآلبومخاطراتبصــریودیداریخود
داشتهباشند.حالمتولیانگردشگریجهتایجادانگیزه
بیشــتر برای فعاالن در ایــن عرصه تصمیــم گرفتهاند تا
درتمامشهرســتانهایاســتانازشــرقتاغرباقدامبه
برپایــی نمایشــگاههای صنایعدســتی کنند و ســوغات و
محصــوالتســنتیوبومیرابهصورتمســتقیمعرضه
کنند .در کنار برپایی نمایشــگاههای عرضه مستقیم کاال،
گردشــگرانورودیبــهاســتانمیتواننــدبــامراجعــهبه
کارگاههــای تولید صنایعدســتی ضمن آشــنایی با نحوه
ساخت،محصوالتموردعالقهخودشانراازتولیدکننده
خریداری کنند .باید اعتراف کنیم که به صنایعدستی کم
توجهیشدهوورودبهبازاروصادراتصنایعدستیناچیز
استوشــناختدنیاازتولیداتصنایعدستیکماستو
افت و خیزهای بازار موجب شــده بــا وجود ظرفیتهای
بیشــماروتنــوعتولیــد،ایــرانازکشــورهایچیــنوهند
عقببماند.بااینابتکارگردشگرانمازندرانازنخستین

 ،1400سال شکوفایی صنعت گردشگری
سیستان و بلوچستان
حسنیه ارباب افضلی

اوایــلســال 95بودکهبرایشــناختهشــدنظرفیتهای
مغفــول سیســتان و بلوچســتان ازســوی «علــی اوســط
هاشــمی»،استانداروقتاستانپیشنهادشدتاایناستان
درســال 96بهعنــوانمقصدگردشــگریایرانیانانتخاب
شــودکهایــناتفاقافتــاد.تعطیــاتنــوروز  96کهمطلع
شــکوفاییصنعتگردشگریسیســتانوبلوچستانبود
درحالی به پایان رسید که اســتان شاهد افزایش مسافران
نوروزینســبتبهسالگذشــتهبودوتالشهاییکساله
برایجذبگردشگربهنتیجهرسید.اماتعطیالتنوروزی،
فصل آغاز توســعه صنعت گردشــگری این اســتان بود و
یشــویم،
اکنون کــه به روزهــای پایانی ســال 96نزدیک م 
مقصد گردشــگری ایــران ،همچنــان پذیرای مســافران و
گردشگراناستتادرسالهایبعدنیزبهعنوانمقصدی
باجاذبههایگردشــگریفراواندرایرانوجهانشناخته
شــود« .مجتبی میرحســینی» ،معــاون گردشــگری اداره
کلمیراثفرهنگی،صنایعدســتیوگردشگریسیستان
و بلوچســتان در ایــن بــاره اظهار داشــت :در ابتدای ســال
 96شــاهدافزایشتقاضایسفربهاســتاننسبتبهسال
گذشــتهبودیموتعطیالتنوروزمقدمهایبرایشناخته
شدنایناستانوتغییرنگاههابود.سال۹۶سالبذرپاشی
درنگاههــابهمنظورتغییرنگاهنســبتبهاســتانبــودوما
محصــولایناتفاقراســال۱۴۰۰برداشــتخواهیمکرد.
بهعبارتی،۱۴۰۰ســالشــکوفاییگردشگریدرسیستانو
بلوچستانخواهدبود.
اســتقبال از مســافران بــا نصــب ســیاهچادر ،کپــر و
خانهروستاییدرورودیشهرها
ویدرخصــوصویــژهبرنامههــایســال 97گفت:در

