
  

فرهنگوهنر 6
تشییع پیکر جمشید مشایخی امروز از مقابل تاالر وحدت

زمان و مکان تشییع پیکر جمشید مشایخی اعالم شد.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی سازمان امور سینمایی و سمعی 
بصری، پیکر جمشید مشایخی بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون شنبه 

۱۷ فروردین ساعت ۹:۳۰ صبح از مقابل تاالر وحدت تشییع می شود.
در  بیماری  عارضه  اثر  بر  فروردین  شنبه ۱۳  سه  مشایخی  جمشید 

بیمارستان "عرفان" درگذشت.
جمشید مشایخی متولد ۶ آذر ۱۳۱۳ بود و سال ۱۳۳۶ به استخدام اداره 
تازه تأسیس هنرهای دراماتیک درآمد. مشایخی فعالیت حرفه ای را از سال 
۱۳۴۹ به طور رسمی شروع کرد. او طی این مدت در حدود دویست فیلم 
سینمایی و سریال تلویزیونی ایفای نقش کرد و با بیشتر کارگردان های 
شناخته شده نسل های مختلف سینما و تئاتر ایران همکاری کرد و جوایز 

بسیاری را بدست آورد.
"گاو"،  "هزاردستان"،  "قیصر"،  همچون  سریال هایی  و  فیلم ها 
"کمال الملک"، "گلهای داودی"، "شازده احتجاب" و "روز واقعه" از جمله 

آثار ماندگار مشایخی است.

قدمت بقایای تاریخی پیدا شده در مبارکه نیاز به 
بررسی دارد

 مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان 
گفت: قدمت بقایای انسانی و سفالی پیدا شده در »طالخونچه« مبارکه 

در حال بررسی است.
فریدون الهیاری روز جمعه در گفت و گو با ایرنا افزود: در سه روز 
گذشته به دلیل بارندگی شدید در مسیر طالخونچه از توابع شهرستان 
مبارکه جسد یک انسان و مقداری اثر سفالی پیدا شده که بررسی های 
اولیه کارشناسان میراث فرهنگی قدمت آنها را متلعق به دوران ساسانیان 

و اشکانیان نشان می دهد.
آینده توسط  این موضوع هفته  بیان کرد: بررسی های دقیق تر  وی 

کارشناسان حوزه انجام خواهد شد.
الهیاری یادآورشد: بسترهای الزم برای حفاظت از این اثر تاریخی و 

بازمانده از گذشته با همکاری نیروی انتظامی انجام شده است.
برخی از کارشناسان حدس می زنند که این منطقه گورستان قدیمی بوده 

که این آثار نمایان شده است.
شهرستان مبارکه با ۱5۰ هزار نفر جمعیت در ۴5 کیلومتری جنوب غربی 

اصفهان قرار دارد.
استان اصفهان با بیش از 22 هزار اثر تاریخی )یک هزار و 85۰ اثر ملی و 
هفت اثر ثبت جهانی( و افزون بر ۶۰۰ خانه تاریخی در کانون توجه عالقه 

مندان حوزه گردشگری، باستان شناسی، معماری و هنر است.

مونسان:
یک هزار و 500 واحد بومگردی درکشور راه اندازی 

شده است

معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و  بومگردی  دوازدهم  دولت  کار  به  آغاز  ابتدای  از  گردشگری گفت:  و 
اکوتوریسم در دستور کار قرار گرفت و اکنون تعداد واحدهای بوم گردی 

روستایی در کشور از هزار و 5۰۰ واحد فراتر رفته است.
علی اصغر مونسان پنجشنبه شب در حاشیه کارگروه تخصصی میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و ستاد اجرایی خدمات سفر خراسان 
رضوی در جمع خبرنگاران مشهد افزود: قرار بود ۴۰۰ واحد بومگردی در 
ابتدای کار دولت را به 2 هزار واحد برسانیم که این رقم هم اکنون از هزار و 
5۰۰ واحد عبور کرده و موجب کمک به رونق روستاهای کشور شده است.
وی اظهار داشت: این حرکت که اشتغالزایی خوبی برای روستاها داشته 
است تداوم خواهد داشت و امیدواریم بتوانیم تعداد واحدهای بومگردی را 

تا پایان کار دولت دوازدهم به 2 هزار واحد برسانیم.
وی از حمایتهای مجلس و دولت در تصویب قوانین در این حوزه خبر 
داد و گفت: در این راستا سه هزار و 8۰۰ میلیارد تومان وام اشتغال در 
بخش گردشگری روستایی در نظر گرفته شده که 5۰ درصد آن به صنایع 

دستی و بقیه به بخش گردشگری تعلق می گیرد.
اقامت مسافران در ایام نوروز ۶ درصد افزایش یافت

معاون رئیس جمهوری در گفت و گو با خبرنگار ایرنا نیز افزود: از 28 
اسفند ماه پارسال تاکنون بیش از ۷۴ میلیون نفرشب اقامت در کشور 
ثبت شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۶ درصد افزایش 

داشته است.
وی اظهار داشت: در سه روز نخست سفرهای نوروزی رشد اقامت 
مسافر بیش از 2۳ درصد بود و این روند حرکت رو به رشد داشت که 
براساس پیش بینی ها رشد 25 درصدی را تا پایان تعطیالت انتطار داشتیم.
وی گفت: با توجه به بارشهای اخیر و هشدارهای ادارات مدیریت بحران 
در استانها، روند رو به رشد سفرها و اقامت مسافران کنترل شد و کاهش 
پیدا کرد. مونسان افزود: اگر بارندگی و مسایل بعدی مربوط به آن رخ نمی 
داد امسال نوروز متفاوتی را در حوزه سفرها تجربه می کردیم که امیدواریم 

در سال ۹8 روند رو به رشد سفرها ادامه داشته باشد.

اخبار
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روایتی از قرارهای مان با جمشید مشایخی

سینمای ایران دیگر کمال الملک ندارد

 برخی فیلم های سینمای چین به جشنواره جهانی فجر رسید

ایران  سینمای  سرشناس  هنرمند  مشایخی  جمشید 
و  موارد  در  ایسنایی ها  درخواست  به  سال ها  این  در 
مناسبت های مختلف پاسخ مثبت داد و حاال ۱۳ فروردین 
ماه خبر درگذشت اش مخابره شد،خبری که تکذیب نشد 
و برخالف چند ماه گذشته که خبرهای کذبی درباره ی این 
هنرمند منتشر می شد اما این بار خبر متاسفانه تایید شد.

به بهانه درگذشت این بازیگر قدیمی تئاتر، سینما و 
تلویزیون مروری دارد بر دیدارهایش با جمشید مشایخی. 
نقش  در  بازی  از  بعد  می گفت:  مشایخی  جمشید 
به جای  نتیجه رسیدم، ای کاش  این  به  "کمال الملک" 
بازیگر نقاش بودم، چون هم زیباتر است و هم بسیار 

آرامش می دهد.
زنده یاد جمشید مشایخی در سال 85  درحدود ۱2 سال 
فعالیت  دوران  از  ایسنا  با  مشروح  گفت وگوی  در  قبل 
هنری اش و خاطراتش گفت که مشروح این گفت وگو در 

این لینک موجود است.
تولد 8۰ سالگی کمال الملک سینمای ایران

 جمشید و نادر مشایخی در سال ۹۳   )پدر و پسر 
هنرمند( در سال روز تولدشان در ایسنا حاضر شدند.

 جمشید مشایخی  آذر ماه در سالروز تولد 8۰ سالگی اش 
و پسرش نادر مشایخی در سالروز تولد 5۶ سالگی به 
ایسنا آمدند؛سال ها قبل تر هم مشایخی در غرفه ی ایسنا 

در نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها حاضر شد.
جمشید مشایخی در جشن تولدی که در ایسنا برگزار 
شد؛ قبل از خاموش کردن شمع تولدش آرزو کرد که در 

هیچ جای دنیا جنگ نباشد.
نادر مشایخی نیز آرزو کرد که هیچ وقت همدیگر را 

قضاوت نکنیم و تا می توانیم به هم کمک کنیم.
این دو  به  تولد  به مناسب  این خبرگزاری  لوح تقدیر 
هنرمند اهدا شد که در متن لوح  تقدیر ایسنا برای جمشید 

مشایخی آمده بود:
»هنرمند ارجمند، پیشکسوت گرامی

ایران  جناب آقای جمشید مشایخی، فخر هنر هفتم 
زمین؛

بسیار مایه سعادت و افتخار ماست، عرض شاد باش 
سالروز هشت دهه حیات پربار و پر برکت حضرتعالی، در 

خبرگزاری دانشجویان ایران )ایسنا(.
بی شک، ستاره نام شما بر تارک آسمان هنر ماندگار این 

مرز و بوم خواهد درخشید.
همیشه پایدار باشید.سپیدمویی که زندگی را به راستی 

صحنه یکتای هنرمندی دانست.«
دیدار جمشید مشایخی با ناصر حجازی 

جمشید مشایخی در سال ۹۰ با همراهی خبرنگار ایسنا 
به دیدار زنده یاد ناصر حجازی رفت.

او در دیدار با دروازه بان سابق فوتبال ایران؛ حجازی را 
جهان پهلوان عرصه فوتبال برشمرد و گفته بود: همیشه 
برای ورزشکاران ارزش زیادی قائل بوده ام ولی سه نفر 

»جهان  هستند؛  و  بوده  اوج  در  برایم  ایران  ورزش  در 
پهلوان غالمرضا تختی«، »روان شاد پهلوان سید محمد 
پهلوان  که جهان  »ناصر خان حجازی«  و  طباطبایی« 
عرصه فوتبال ایران هست و همیشه برایش احترام بسیار 
ویژه یی قائل هستم. او هیچ گاه نوکر کسی نبوده و هرگز 
مجیز کسی را نگفته و همواره انسان راستگو و رک گویی 
بوده است. از صراحت لهجه اش همیشه خوشم می آید. 
آدمی اهل چاپلوسی و تملق نبوده و نیست. حرفش را 
رک ولی در نهایت ادب می زند. انتقاد می کند برای آن 
که عاشق مردم و مملکتش است. او همانند بنده همواره 
باور داشته است که مردم ولی نعمت ما هستند. در 
ورزش هم هر کاری را که انجام داده با عشق به مردم و 
سرزمین ایران بوده است. نشستن در کنار بزرگ مردی 
که عاشق ملت ایران و سرزمین ایران بوده، برایم افتخار 

بزرگی است.
حجازی هم به نقشهای ماندگار بازیگر سینمای و تئاتر 
ایران اشاره و عنوان کرده بود: تماشاگر بازی های خوب 
مشایخی بوده است از جمله در فیلم به یاد ماندنی قیصر: 
آقای مشایخی از بزرگان زمان ماست و با هنرپیشه های 
امروزی فرق های زیادی دارد و صراحت لهجه اش همیشه 

زبانزد بوده است.
جشنواره  اختتامیه  در  که  پرستویی  ،پرویز   ۹۴ سال 

فیلم فجر سیمرغ اش را به عزت الله انتظامی، جمشید 
محمدعلی  و  نصیریان  علی  رشیدی،  داود  مشایخی، 
کشاورز اهدا کرده بود، در آستانه سال نو به دیدارشان 
تن  "پنج  عنوان  به  آنها  از  همیشه  که  بزرگانی  رفت؛ 
بازیگری" یاد کرده و معتقد است دیگر در سینمای ایران 

مانند آنها تکرار نخواهد شد.
با  ایسنا  که  بود  بازیگرانی  از  یکی  مشایخی  جمشید 

همراهی پرویز پرستویی به دیدارش رفت.
مشایخی در آن دیدار با بیان اینکه سالهاست عاشق 
پرویز پرستویی است، گفته بود: این رک گویی و اینکه 
زیادی دارد آن هم در  ارزش  را نمی گوید  مجیز کسی 
روزگاری که همه متملق شدند. همچنین فاطمه معتمد 

آریا که او هم بازیگر باشخصیتی است.
اشاره  ناصر تقوایی  به  بازیگر در صحبت هایش  این 
داشت و این دغدغه را مطرح کرده بود که »چرا این هنرمند 
بزرگ نباید کارکند؟ چرا شرایط برای او فراهم نیست و این 

جای تاسف دارد.«
پرستویی در ادامه صحبت های مشایخی مطرح کرده 
بود:» االن وضعیت به گونه ای است که به ناصر تقوایی 
بگویند کار کن هم نمی کند و این نامردی است که وضعیت 
را به جایی برسانیم که بگوید کار نمی کنم. در شرایطی که 
برای حیوانات جمع می شویم و اعتراض می کنیم چرا ما 

سینمایی ها برای کار نکردن تقوایی اعتراض نمی کنیم؟«
این بازیگر با اشاره به همبازی شدن در دو فیلم »بانوی 
من« و »سیزده5۹« در کنار مشایخی از فروتنی و اخالق 
او به عنوان ویژگی گم شده در سینمای امروز یاد کرد و 
گفته بود: »ای کاش بازیگرانی که غوره نشده مویز می 

شوند از امثال ایشان الگو بگیرند.«
سپری  سال  مردادماه  دوم  سه شنبه  ایسنا  خبرنگار 
عیادت  به  تابستان  گرم  عصرهای  از  یکی  در  شده 
جمشید مشایخی، هنرمند پیشکسوت سینما، تئاتر و 
بیمارستان  بود، در  به سه هفته  نزدیک  تلویزیون که 
بستری شده بود و تحت عمل جراحی سختی هم قرار 

گرفته، رفت.
جمشید مشایخی در آن دیدار خطاب به مردم گفته 
اندیشه  برتر  کزین  خرد  و  جان  خداوند  نام  "به  بود:» 

برنگذرد
من چند ماهی است که دچار انواع و اقسام بیماری ها 
شده ام و حدود 8 ماه است که به بیمارستان رفت و آمد 
دارم. من به پزشکانم و همچنین مهرتاش مهدوی که به 
موقع مرا به بیمارستان رساند، بدهکارم زیرا که زحمت 
بسیاری برای من کشیده اند. آخرین عمل جراحی که بر 
روی من انجام شد، بسیار سنگین و سخت بود و درد 
زیادی کشیدم اما می توانم بگویم لطف و محبت مردم و 
همچنین دعای آنها و آمدنشان به اینجا برای عیادت من 
باعث شد که بر روال بهبود حال من اثر مثبت داشته 
باشد. تشکر می کنم از همه هنرمندان و هموطنان عزیزم 
که به من لطف دارند و از خداوند خواسته اند که سالمت 
را به من بازگرداند. من نیز از خداوند می خواهم که به آنها 

سالمتی عنایت کند."«
این هنرمند در بخش دیگری از صحبت هایش مطرح 
کرده بود: »تعداد زیادی از هنرمندان ما که واقعا در عرصه 
هنر وجودشان شناخته شده است، بیکارند دلیل آن هم 
متاسفانه  است.  شده  بازی  باند  همه جا  که  است  این 
سازنده  که  انتقادی  که  است  شده  ایجاد  هم  شرایطی 
باشد هم نمی توانیم داشته باشیم. بگذارید از من دلخور 
شوند، من هنر را رها میکنم و می روم اما واقعا خیلی از 
بچه ها االن بیکار هستند. زیبایی ظاهری نمی تواند تنها 
دلیل موفقیت باشد و االن زمانی است که باید جوانانی 
که کار بلد هستند دور هم جمع شوند و با هم همکاری 
کنند تا بتوانند این ممکلت و هنرش را به جهانیان نشان 
دهند. فقط باید حواسمان باشد که مشکالت را به گردن 
جوانان یا پیشکسوتان نیندازیم زیرا که همه ممکن است 
دچار خطا و اشتباه شوند. من وظیفه دارم این حرف ها را 
بزنم تا شاید کسانی پیدا شوند که این حرف ها را بشنوند 

و ترتیب اثر دهند.«
جمشید مشایخی ۱۳ فروردین ماه از دنیا رفت و مراسم 
تشییع این هنرمند ۱۷ فروردین ماه ساعت ۹:۳۰ صبح از 

تاالر وحدت برگزار می شود.

۶ فیلم از آثار بخش »مروری بر آثار سینمای چین« که در 
سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر به نمایش در می 

آید، معرفی شد.
به گزارش چهارشنبه گروه فرهنگی ایرنا از سی و هفتمین 
جشنواره جهانی فیلم فجر، ۶ فیلم »گل های سرخ و برگ های 
سبز« ساخته میائومیائو لیو، »معمای حضور« ساخته سونگ 
ون، »عکاس« ساخته وی ژانگ، »آخرین وداع« ساخته لینا 
وانگ، »دوست عزیز من« ساخته یانگ پینگ دائو، »قدح 
آثار  بر  »مروری  بخش  در  گیال  سونتار  ساخته  بنوش« 
سینمای چین« سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر به 

نمایش درمی آید.
دیگر فیلم های این بخش بزودی معرفی می شود.

 Red»سبز برگ های  و  سرخ  »گل های  سینمایی  فیلم 
کار  ششمین   )2۰۱8(  Flowers and Green Leaves
او تدوینگر آثاری مهم همچون  لیو است.  بلند میائومیائو 
و  شکسپیر(  هملت  از  آزاد  برداشتی   ،2۰۰۶( »ضیافت« 
»شیپور عقب نشینی« )2۰۰۷( ساخته ژیائوگنگ فنگ است 

که به همراه ژانگ ییمو و چن کایگه از کارگردانان نسل پنجم 
چین به شمار می رود. این فیلم در جشنواره پینگ یائو جایزه 

فیلم منتخب را دریافت کرده است.
روستایی  در  است:  آمده  فیلم  این  داستان  خالصه  در 
مسلمان نشین در چین خانواده ای برای پسرشان ازدواجی را 
ترتیب می دهند و پسر در راه آشنایی با عروس به اسراری از 

بزرگان خانواده پی می برد.
 The Enigma of حضور«  »معمای  سینمایی  فیلم 
Arrival )2۰۱8( اولین فیلم بلند سونگ ون، دبیر یکی از 
جشنواره های مستقل سینمای چین است که قبال در مقام 

بازیگر فعالیت داشته است.
در خالصه داستان این فیلم آمده است: پس از گم شدن 
یک نفر از گروهی دوستانه، آنان دیگر یکدیگر را ندیده اند و 
اینک باز در کنار هم جمع شده اند... این فیلم برای نخستین 
بار در جشنواره بین المللی فیلم بوسان به نمایش در آمده 

است.
 )2۰۱8( The Photographer »فیلم سینمایی »عکاس

به کارگردانی وی ژانگ هفتمین فیلم بلند کارگردانی است 
که تاکنون آثارش در جشنواره های جهانی مونترال و فجر 
و کودک چین صاحب  نیویورک  اجتماعی  و جشنواره های 

جوایزی ارزشمند شده اند.
در این فیلم وی ژانگ چهار دهه از زندگی یک عکاس را در 
ارتباط با خانواده و جامعه اش تصویر می کند؛ چهار دهه ای 
که چین با تحوالتی بزرگ و شگرف به لحاظ فن آوری، سبک 

زندگی و درآمد سرانه روبرو می شود.
برای بازگویی این تحول، کارگردان به همراه گروهی نویسنده 
فیلمنامه را ۱۷ بار بازنویسی کرده و شهروندان معمولی را در 

بزنگاه های تاریخی به تصویر کشیده اند.
 )2۰۱8( A First Farewell »فیلم سینمایی »آخرین وداع
به کارگردانی لینا وانگ در بخش کودک و نوجوان )نسل ها( 
در جشنواره بین المللی فیلم برلین حضور داشته و جایزه 
دریافت  را  داوران  ویژه  جایزه  و  بخش  این  بلورین  خرس 
کرده است. این فیلم همچنین جایزه بهترین فیلم آسیایی از 
جشنواره بین المللی فیلم توکیو را از آن خود کرده و در بخش 

مسابقه جشنواره هنگ کنگ نیز حضور داشته است.
روستایی  در  است:  آمده  فیلم  این  داستان  خالصه  در 
مسلمان نشین در چین، عیسی از مادرش که بر اثر مننژیت 
گنگ و ناشنوا شده است، نگهداری می کند. او به خاطر مادر 
مجبور به کوچ به شهر می شود و باید به مدرسه چینی برود 

و زبان چینی بیاموزد...
 My Dear Friend »فیلم سینمایی »دوست عزیز من
)2۰۱۹( ساخته یانگ پینگ دائو است که در جشنواره بوسان 

و پینگ یائو نیز به نمایش درآمد.
در  زندگی«  »رود  مستند  فیلم  ساخت  برای  دائو  پینگ 
مجامع جهانی شهرت دارد و نخستین فیلم بلند داستانی خود 
با عنوان »دوست عزیز من« را در سال جاری کارگردانی کرده 
است. در این فیلم دختری شهری به جستجوی نامزد گمشده 
اش به روستایی در جنوب چین می رود و با زوجی پیر که 
پدربزرگ و مادربزرگِ دوست او هستند مالقات می کند. او 
در جریان این سفر، حقایقی را درک می کند و درمی یابد 

تاریخ می تواند تکرار شود.

 تحریم های آمریکا موجب کاهش گردشگران خارجی ایران نشد
معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با 
اشاره به اثر نداشتن تحریم های آمریکا بر رشد گردشگری ایران، گفت: میزان 

ورود گردشگر خارجی در سال ۹۷ به ایران بی سابقه بود.
در  ایرنا  فرهنگی  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  پنجشنبه  روز  تیموری  ولی 
خصوص تحوالت مهم سال ۹۷ حوزه گردشگری با اشاره به انتخاب تبریز 
از سوی سازمان کنفرانس اسالمی در سال 2۰۱8 به عنوان شهر گردشگری، 
اظهار داشت: سال گذشته در این شهر برنامه های ملی و بین المللی متنوع 

گردشگری برگزار شد.
وی گفت: سازمان همکاری اسالمی هر ساله یک شهر را به عنوان شهر 
گردشگری انتخاب می کند. مجمع همکاری آسیا، نیز شهر همدان را به عنوان 
شهر گردشگری کشورهای آسیایی انتخاب کرد که رویداد مهمی برای ایران 

بود.
معاون گردشگری، میزبانی ایران از اعضای سازمان جهانی گردشگری را در 
آبان ۹۷، یکی دیگر از تحوالت این معاونت اعالم کرد و افزود: در این مراسم 
بیشتر بخش های خصوصی حضور داشتند، کارگاه آموزشی برگزار و توافقات 

خوبی انجام شد.
 ارائه سند راهبردی توسعه گردشگری به کمیسیون فرهنگی دولت

وی تدوین سند راهبردی توسعه گردشگری کشور را با کمک سازمان های 
مربوطه از دیگر فعالیت ها دانست و گفت: این سند برای تایید نهایی به 
کمیسیون فرهنگی دولت ارسال شده است. تهیه این سند از جمله وظایف 
سازمان میراث فرهنگی در برنامه ششم توسعه )برای اجرا از ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰( 

بوده است.
به گزارش ایرنا این سند با چشم انداز ایجاد یک چارچوب هماهنگ سیاستی 
برای اتخاذ رویکردی بین بخشی و یکپارچه برای دستیابی به توسعه پایدار 
گردشگری و با همکاری دستگاه های اجرایی، اساتید دانشگاهی و فعاالن 

بخش خصوصی تنظیم شده است.
مدیریت  مانند  گردشگری  بخش  بر  موثر  عناصر  بر  پیشنهادی  سند 

گردشگری، مسائل فضای کسب و کار این حوزه مهم فرهنگی-اقتصادی، 
زیرساخت های گردشگری، نیروی انسانی و فرهنگ سازی، مشکالت مربوط 

به اتباع خارجی و تبلیغات و بازاریابی و دیگر موارد تمرکز دارد.
 هفت میلیون گردشگر خارجی در سال ۹۷

تیموری سال ۹۷ را سال بسیار خوبی برای بخش گردشگری کشور دانست 
نگرانی های بخش خصوصی در پی خروج  و  با وجود مشکالت  و گفت: 

غیرقانونی آمریکا از برجام، در حوزه گردشگری بسیار خوب عمل کردیم.
»رویکرد ما از تمرکز برای ورود گردشگر اروپایی به گردشگر کشورهای منطقه 

تغییر کرد و توانستیم چالش و تهدید پیش رو را به فرصت تبدیل کنیم«.
به گفته تیموری کاهش ارزش پول ملی سبب شد، بسته های سفر ایران 
رونق  ایران  گردشگری  حوزه  و  شود  پذیر  رقابت  کشورها  دیگر  به  نسبت 

بیشتری بگیرد.
وی میزان ورودی گردشگران خارجی در ۱۱ ماه امسال را بیش از هفت 

میلیون نفر اعالم کرد و افزود: ورود این میزان گردشگر خارجی به ایران بی 
سابقه است؛ آمار ورودی گردشگر خارجی در تمام سال گذشته، پنج میلیون 

نفر بوده است.
تیموری درباره گردشگر داخلی گفت: با وجود همه مشکالت اقتصادی 
سفرهای داخلی رونق خوبی داشته است و بر اساس برآورد ما با افزایش 2۰ 

درصدی گردشگری داخلی مواجه شدیم.
وی اظهار داشت: مقاصد گردشگری در جهان موفق بوده اند که از ابتدا در 

حوزه گردشگری داخلی موفق بودند.
 ایجاد حساب های اقماری گردشگری کشور

معاون سازمان میراث فرهنگی ایجاد حساب های اقماری گردشگری کشور را 
از جمله های کارهای زیربنایی سال ۹۷ عنوان کرد و افزود: در سال آینده می 
توان با استقرار این سیستم تغییرات اقتصادی و اجتماعی گردشگری کشور را 
مشخص کرد. وی از پایان اقدامات برای ایجاد برند گردشگری ایران خبر داد 
و گفت: تمام کارهای اجرایی آن انجام شده و از سال آینده ایران صاحب برند 

گردشگری می شود.
تیموری از تهیه و تدوین طرح جامع آموزش گردشگری خبر داد و اظهار 

داشت: این آموزش ها نیز از سال آینده اجرایی می شود.
در  بود:  گفته  ایرنا  خبرنگار  به  یادشده  برند  مورد  در  این  از  پیش  وی 
کشورهایی با صنعت گردشگری قدرتمندی از تصویر و لگو مشخص و ثابتی 
روی کاال و خدماتی قابل ارائه به گردشگران، بهره می برند تا متقاضیان با 
اطمینان از صحت و سالمت از آنها استفاده کنند. این تصور به گردشگران 
اطمینان می دهد که این کاال و خدمات مورد تایید مراجع مربوط به حوزه 

توریسم در ایران است.
معاون سازمان گردشگری میراث فرهنگی از تدوین دوباره برنامه ملی توسعه 
گردشگری خبر داد و گفت: این برنامه یک بار در سال 8۰ تهیه شده بود ولی 
امسال به روز شد و برنامه جدید برای گردشگری کشور تهیه و تدوین شده 

است.

روزنامه صبح ایران


