بــاارائهغذاهایبومــیومحلیواجــرایبرنامههایهنریو
فرهنگیآیینیبهطورویژهازگردشگراننوروزیمیزبانیکند.
درایــنایــام 17مــوزهدولتــیوخصوصــیومشــارکتیبا
محتوایمردمشناسی،باســتانشناسی،اسناد،آثارشهدای
دفــاع مقــدس و ســایت موزههــای گوهرتپــه ،بــاغ جهانــی
عباسآبــاد و خانههــای تاریخــی و دیگــر آثــار فرهنگــی کــه
درفهرستآثارملیبهثبترسیدهبخشیازتاریخوفرهنگ
مازندران را روایتمیکند.همچنین اجرایموسیقی آیینی،
غرفههای صنایع دســتی و بازیهای محلی در محوطههای
تاریخی و موزهها بهطور ویژه از بازدیدکنندگان موزه استقبال
میکننــد .ایجــادامکانــاترفاهــیدرورودیوخروجیهای
شــهرهایمختلــفبــاایجــادمکانهــایاســتراحتگاهیبه
همــراهنمازخانــهوســرویسهایبهداشــتیمناســببرای

نــوروز 97برای نخســتین بار اقــوام و طوایف اســتان با نصب
سیاهچادرها،کپروخانهروستاییدرورودیشهرهاازمسافران
اســتقبالوآمادگــیسیســتانوبلوچســتانبــرایمیزبانیاز
میهمانانرااعالمخواهندکردوازنخستینمسافرانورودی
بهاستاندرلحظهتحویلسالاستقبالمیشود.میرحسینی
ادامهداد:برگزاریهمایشملیاســطورهوحماســهدرزابل،
ایجــاد نوروزگاهها در اســتان و برگــزاری برنامهها و جشــنواره
نــوروزی در شهرســتانهای اســتان ،برپایــی نمایشــگاههای
صنایعدســتی،ویژهبرنامههاینــوروزیدرچابهاروبرگزاری
همایششاهنامهخوانیدرهامونهمراهباموسیقینواحی
مختلــفاســتانبخشــیازبرنامههــایمتنــوعنــوروز 97بــا
مشارکتفعالمردمدرسیستانوبلوچستانخواهدبود.
مسابقاترالیخانوادگیازهامونتامکران
ویبااشارهبهفعالبودنستادهایاجراییخدماتسفر
درمرکزوشهرستانهایاستاندرایامنوروز،خاطرنشانکرد:
درنوروز 97مسابقاترالیاتومبیلرانیخانوادگیازهامونتا
مکرانرادراستانبرگزارخواهیمکرد.
تــاش بــرای اقامــت گردشــگران در مناطــق مختلــف
روستاییوشهریاستان
معاونگردشــگریسیستانوبلوچستانبااشارهبهاینکه
دربازاررقابتیامروزنمیتوانیمتنهابهصرفداشتنمناطق
گردشگریو ابنیهتاریخی اقدامبهجذبتوریستوگردشگر
کنیم ،یادآور شد :ارکان متعددی در زمینه جذب و ماندگاری
گردشــگران بهمنظــور ثــروت آفرینــی و کســب درآمدهــای
اقتصادیبیشــترمؤثرهســتندکهیکــیازاصلیترینآنهاکه
دراولویتمعاونتگردشــگریهمقــراردارد،مقولهاقامت
گردشگراندرمناطقمختلفروستاییوشهریاستاناست
کهروندروبهرشدیراطیمیکند.
وی توســعه گردشــگری روســتایی را یکــی از عوامل مهم
دررونقاقتصادیروســتاهایاســتاندانســتوافزود:ایجاد
واحدهایبومگردیروستاییعالوهبرایجادجذابیتازطریق
فرهنگبومیاستانبرایگردشگرانمنبعدرآمدخوبیبرای
روســتاییانخواهدبــودودرنهایتبهمهاجــرتمعکوساز

شهربهروســتاوماندگاریروستاییانمنجرخواهدشد.عالوه
برآنفرهنگسنتیوبومیمردمنیزحفظمیشودوازطریق
تهیهغذاهایمحلیوصنایعدستیبرایگردشگرانبهدیگر
نقاطایرانمنتقلمیشود.
میرحسینیبابیاناینکهوضعیتفعلیامکاناترفاهی
ویژهمســافراننوروزیدراســتانمطلوباست،تصریحکرد:
تــازمانــیکهتقاضابرایســفربهاســتانایجادنشــود،عرضه
امکاناتدرحدعالینیزبینتیجهخواهدماندودرواقعهزینه
کردنبدونسودبیفایدهاست.
ویبااشارهبهاینکهسال96آغازیبرایتوسعهگردشگری
ومعرفیاستاناست،خاطرنشانکرد:امسالبهدنبالانگیزه
ســفربهسیســتانوبلوچســتانبودیمکــهتاحــدیاینهدف
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لحظه پا گذاشتن به این اســتان آثار و تولیدات صنایعدستی
مازنیهــا را در مقابــل دیــدگان خــود خواهنــد داشــت .در
نوروزگاههایایناستان،آیینهایپیشبهاریبابهنمایش
گذاشتن آیین نوروزخوانی ،چهارشنبه سوری و«مادرمه» به
صــورتکارناوالهایشــادیدرشهرســتانهایمازندراناز
 27اســفندماه تا 15فروردین ماه سال آینده برگزار میشود و
فضایشادیرابرایگردشگرانفراهممیآورد.
ایــنبــارفرمانــدارانهــرشهرســتانبهعنوانمســئوالن
ستاد تسهیالت ســفر نیز با دستور اســتاندار پای کار آمدهاند.
مأموریتویژهآنهاپیگیریبرگزاریاینمهمدرشهرســتان
تحــت مسئولیتشــان اســت .هرچنــد در ایــام نــوروز 96
نمایشــگاههاییدراینارتباطدر 12منطقــهمازندرانبرگزار
شد،امااینبارقراراستکلاستانیکپارچهباصنایعدستیو
تولیداتسنتیاشدیدهشود«.علینبیان»،معاونعمرانی
اســتانداروجانشــینرئیسســتادتسهیالتســفرمازندران
گفتهکهامیدواریمنوروزامســالباتنوعدربخشتولیدوارائه
محصوالت و سوغات محلی با بستهبندی و کیفیت مناسب
همــراه بــا عرضــه انــواع فرآوردههــای محصــوالت بومــی،
نمایشــگاههایمتفاوتیرانسبتبهسالهایگذشتهداشته
باشــیم.همچنیــنبومگــردیبهعنــوانیکــیازموضوعات
مــوردتأکیــداســتاندارمازنــدرانواقامتبیــشاز 2میلیون
و 500هزارنفریگردشــگراندرنوروزامســالماجراییاست
کهبرایمسافرانوگردشگرانمدنظرمتولیانامرقراردارد.
دراینبحثنیزفرماندارانقراراستظرفیتهایروستایی
درهرشهرستانرابهگردشگراننشاندهند.
درکناراینبرنامهها،معرفیسوغاتومحصوالتبومی
ومحلیمازندراندررأسبرنامهریزیهاینوروزپیشروقرار
گرفتهبههمینمنظورتأکیدشــدهکهشــهردارانغرفههایی
بــرایعرضهمحصوالتروســتاییدرشــهرهاایجــادکنندتا
گردشــگرانباسهولتبیشتریبهاینمهمدسترسیداشته
باشــند .یکی از پرطرفدارترین بخش تأسیســات گردشگری
اســتانکهچندیاســتبهصنعتگردشگریکشــوراضافه
شــده ،مجموعههــای بومگــردی اســت .در حــال حاضــر
 68مجموعــهبومگردیدرسراســرمازندرانفعالاســتتا

اســتفادهگردشــگرانازنکاتیاســتکهبــرایاینایــاممورد
توجهوتأکیدقرارگرفتهاســت.نظــارتبرقیمتهاورعایت
مســائل بهداشــتی در پایگاههای پذیرایی نیز از مسائل مورد
توجــه متولیــان میــراث فرهنگــی اســتان اســت .ســرزمین
چهارفصــلوهزاررنــگمازنــدراننمایشــگاهیازتنوعآب
و هوایــی ،گونههای گیاهی ،جنگلی ،جانوری ،اشــکال متنوع
زمینشناســی ،باســتانی ،تاریخــی و میراث فرهنگی اســت.
قدمت این استان نه براساس گفتههای شفاهی که به استناد
یافتههایباســتانشناســی،کرانهدریایخزرکهازمهمترین
مراکزتمدنیماقبلتاریخاست،غارهای«علیتپه» 12هزار
و 200ســالقبــلوغارهای«هوتو»و«کمربنــد» 10هزارو500
ســال قبل از میالد بهعنوان قدیمیترین پناهگاه انسانهای
اولیهشناساییشدند.
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محققشــدواکنوننوبتبهافزایشزیرساختهاورغبتبه
سرمایهگذاریدراستانرسیدهاست.
ایجادواحدهایبومگردیروستایی
اینمســئولدربارهفراهمکردنمقدماتســفردراستان،
گفت:درراســتایارزانسازیسفربرایمســافراننوروزیوبا
توجه به ُبعد مسافت میان شهرســتانهای استان واحدهای
بومگردیدرروســتاهایهدفگردشــگریاســتانپیشبینی
شــدهکهازاینتعدادبرخیواحدتبدیلیوبرخینیزایجادی
اســت.واحدهایتبدیلیکهســاختمانآنقبــاًموجودبوده
بــاتغییراتایجادشــدهوتجهیزامکاناتبــهواحدبومگردی
تبدیلشــدهاست.واحدهایایجادینیزازابتداباهدفواحد
بومگردیاحداثشدهاند.
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