
اگر همیشــه بر این باور بوده ایم که هنگام ســفر به 
اســتان فارس، تنها باید حواس مان باشــد که دیدن 
آرامگاه حافظ و سعدی و تخت جمشید و پاسارگاد و 
تخت رستم را از دست ندهیم، بی شک سخت در اشتباه 
بوده ایــم؛ چرا که گرچه بخش اعظمی از تاریخ جذاب 
و پراهمیت کشور ما در همین چند جاذبه گردشگری 
زیبا، خالصه می شــوند اما همیشه حاشیه هایی وجود 
دارند که اگر کمی از متن فاصله بگیریم می توانیم به 
جذابیت هــای آنها نیز پی ببریم. از این رو می خواهیم 
در این مطلب به شما یادآوری کنیم که فارس فقط به 
این جاذبه های اصلی ختم نمی شود و حاشیه هایی دارد 
که مکمل های خوبی برای متن به شمار می روند. یکی 
از حاشیه های مهم دیدنی های فارس، روستایی است 

در 15 کیلومتری شیراز؛ یعنی روستای قالت.
از این روستا نگذرید

روستاي تاریخي قالت یکی از جاذبه هایی است که 
نباید حین سفر به فارس از آن به راحتی رد شوید. در 
روزهای گرمی که در این تابستان پیش رو داریم، قالت 
با آب و هوای ییالقی خود می تواند پذیرای خوبی برای 
گردشگران باشد. این روستا که از توابع بخش مرکزي 
شهرستان شیراز است، در 15 کیلومتري شمال غرب 
شهر شیراز واقع شده و از روستاهای هدف گردشگری 

به شمار می رود که قدمتي طوالني دارد.
این روســتای 7هزار نفره، با ارتفاع 2065 متری از 
سطح دریا، روزهای بهاری و تابستانی معتدلی را پشت 
ســر می گذارد و در زمستان نیز ســرمای بسیاری را 
تجربه می کند. بقایاي بناهاي قدیمي که تاریخ برخي 
از آنها به قرون  پیش و بعد از اســالم مربوط مي شود، 
تاریخ استقرار انساني در این ناحیه را به دوران گذشته 
پیوند مي زند. روستاي کوهستانی قالت بافت مسکوني 
متمرکزي دارد و خانه هاي روستاییان به صورت پلکاني، 
در دامنه کوه ســاخته شده اند. به این خاطر شما را به 
بازدید از این روســتا در تابستان دعوت می کنیم که 
وجود این روستا در دامنه کوهستان و درختان بلندي 
که خانه های روستا را دربرگرفته اند، هوای معتدلی را 
در روزهای داغ تابســتان به همراه دارند.  بد نیســت 
ایــن را هم بدانید که مصالح به کار رفته در خانه هاي 
قدیمي قالت عمدتا ســنگ، خشت، گل، گچ و چوب 
است و سقف آنها نیز مسطح مي باشد. همچنین برخي 
خانه ها در یک طبقه و برخي دیگر در دو طبقه ساخته 

شده اند.
به راستی که شیراز با تمام جاذبه های گردشگری اش 
، بــرای انتخاب یک ســفر خــوب و بــه یادماندنی، 
مناســب ترین گزینه اســت. شیراز، این شــهر زیبا و 
تاریخی کشورمان، شهری که بستر جاذبه های مذهبی 
نظیــر شــاهچراغ،  تاریخی، چــون ارگ کریمخانی، 
حافظیــه، مســجد نصیرالملک و بــازار وکیل والبته 
جاذبه ی تفریحی که ســرآمد آن ها باغ ارم است، در 
ایام مختلف ســال میزبان جهانگردان بسیاری از سایر 

نقاط جهان اســت که برای ایرانگــردی آمده اند. در 
این مقاله از شــما می خواهیم افتخار همسفری به ما 
بدهید، تا با هم به یکی از زیباترین روستاهای اطراف 
شیراز برویم و بیشــتر در مورد روستای قالت که در 
36 کیلومتری شــمال غرب این شــهر است، بدانیم. 
اگر قصد ســفر به شــیراز را  دارید، از روستای قالت 
حتماً بازدید کنید، چرا که بدون شــک لحظات بسیار 
خوبــی در یک طبیعت بی نظیر، تلفیقی از کوه و رود 
و دره های سرسبز، برای تان رقم خواهد خورد. در سفر 
به قنات، تأللو نورخورشــید به همراه نسیم خنکی که 
از زاگرس و ارتفاع این روســتا که در 2065 متری از 
سطح دریاست، صورت تان را نوازش خواهد داد و برق 

شادی را به چشمان تان هدیه خواهدکرد. 
وقتی خوب در شیراز گردش کردید، یک روز از زمان 
خود را به بازدید و ســفر به قنات در حومه ی شیراز، 
اختصاص دهید، شما که تا شیراز رفته اید حیف است 
بدون دیدن روســتایی با قابی از طبیعت بکر هستی و 
اماکن دیدنی قالت، راهی شهر و دیار خودتان شوید. 
پس فرصت را غنیمت شــمارید و به روســتای قالت 
بروید. استشــمام هوای خنک و کوهســتانی، نه تنها 
جهانگردان؛ حتی خود اهالی شیراز را هم برای رهایی 

از گرما، مسحور و مجذوب خود کرده است. 
زیبایی های روستای قالت

اگر اهل عکاســی و ثبت خاطرات هســتید، تأمل 
نکنید، جاذبه های گردشگری قالت بهترین قاب برای 
پیش زمینه ی تصاویر شماســت. وقتی در روســتای 
قالت قدم می زنید، زاللی آب رودخانه، حتماً نگاه تان 
را درگیر مسیر خود خواهدکرد و اگر شما اهل عطاری 
و داروهای گیاهی هســتید، روســتای قالت، برایتان 
جای خوبی اســت، چراکه زمین های این روستا بستر 
گیاهانــی خودرویی چون آویشــن، بومــادران و گل 
ختمی اســت. پس حتماً خیلی خوشحال خواهیدشد 
و بی شــک مدتی ســرگرم چیدن و جمع کردن این 
گیاهان برای خود می شــوید. در روستا خوب گشت 
وگذار کنید و سعی کنید از تک تک لحظاتتان کمال 
استفاده برای جذب انرژی های مثبت از محیط پاک و 
ساده ی روستا را داشته باشید. طبیعت قالت بخشی از 
زیبایی های آرامش بخش به شماســت، اما از نظاره ی 
مردم روستا هم غافل نشوید. این روستا حدود 7000 
نفر را در دل خود و خانه هایی که در دامنه ی زاگرس 
تــا ارتفاعات باالتر، به صورت پلکانی و هم جواری هم 
ساخته شده اند، جای داده است. مردمانی که پیشه ی 
آن ها دامداری و باغداری است.حتماً در مدت بودنتان 
و ســفر به قنات، اهالی این روستا را خواهید دید که 
مشغول کســب درآمد و فروش محصوالت لبنی خود 
مثل کشک، شیرو پنیر هستند، این خرید وفروش هم 
صفایــی دارد و معامله ی این محصوالت که در اصیل 
بودن آن ها شکی نیســت، خودش یکی از جاذبه های 
گردشــگری قالت به شــمار می رود. از شیره انگور و 

آبغوره هم که توســط محلیان قالت تهیه می شــود، 
می توانید خریداری کنید. در حقیقت شــما عالوه بر 
لذتــی که از زیبایی مناظــر و جاذبه های قالت از آن 
خودتــان کرده ید، با خریدتان از روســتاییان حمایت 
می کنید و رونق اقتصادی هم در روستا حاکم خواهد 
شد. خودتان بهتر می دانید که اصاًل یکی از مزیت های 
جهانگردی و مســافرت، بحث توســعه ی اقتصادی 
در ســایر نقاط از جهان اســت. از بحث خریدوفروش 
که بگذریم و دوباره بخواهیم از جاذبه های روســتای 
قــالت، بگوییم، این بار از کلیســای قدیمی قالت یاد 
می کنیم، البته این کلیسا به خاطر این که مسیحیان 
از روستا به سایر نقاط عزیمت کرده اند، متأسفانه روبه 
استهالک است. اما خب بازدید از آن تنها به تجربیات 
شــما از ســفر، افزون خواهد کرد، پس این فرصت را 
مغتنم بشــمارید.  دیدن آسیاب آبی حتماً برای شما 
که در شهر جز مغازه ها و پاساژها و برج های بلند، چیز 
دیگری نمی نید، بی نظیر خواهدبود. در روستای قالت،، 
 یادتــان نــرود از قلعه ی قزل ارســالن و حمامی که 
می گویند محل استحمام سعدی، بله شاعر گران قدر، 
خالق بوســتان و گلستان را می گویم، محل استحمام 
او بوده، دیدن کنیــد. قدم زدن در بازار قدیمی قالت 
و دیدن گورســتان قدیمی که حکاکی و حجاری های 
آن حکایت از قدمتی طوالنی در تاریخ دارد، بی شک 
شما را از پا گذاشــتن به این روستا، پشیمان نخواهد 
کرد. به هرحال روســتا که می گوییم، ســادگی و بی 
آالیشــی، طبیعت بکر هستی، محصوالت لبنی و آثار 
دســتی، تمام افکار مثبتی است که به ذهنمان هجوم 
می آورد. قالت هم یک روســتا با تمام این ویژگی ها و 
جاذبه های زیبای ســزاوار دیدن است و حتماً پذیرای 

شما خواهد بود.
ورود انسان ها و برهم زدن طبیعت روستا

هرجایــی که انســان ها قــدم بــر دل طبیعت می 
گذارند، گاه با تماشــای جاذبه های منطقه و مسافران 

بی شماری که برای سپری کردن اوقاتی خوش، مهمان 
طبیعت اند، به فکر ساخت رستوران و کافه هایی البته 
برای رفاه بیشتر مسافران می افتند و گاه برای این کار، 
نقش طبیعت بکر هستی را برهم می زنند، در قالت، در 
بدور ورود به روســتا، رستوران و کافه ها آماده خدمت 
رسانی به مسافران و جهانگردان هستند و این شاید در 
نظر اول شــما را متوجه طبیعت بی نظیر قالت نکند، 
در ابتدای روســتا توقف زیادی نداشته باشید و سعی 
کنید به دل روستا، به دل طبیعت قدم بگذارید و لذت 

استشمام هوای پاک را از آن خود کنید.
راه آسانی برای رســیدن به قالت در پیش 

دارید.
اگر تصمیم تان برای ســفر به شــیراز قطعی شد، از 
دیدن روستای قالت، غافل نشــوید، این روستا برای 
شــما خاطراتی خوش به تصویر خواهدکشــید، برای 
قدم گذاشــتن در قالت و زیبایی هایش، از پلیس راه 
شــیراز که گذشتید، به سمت ســپیدان حرکت و تا 
روستا 18 کیلومتر برانید. راه رسیدن به روستا که در 
پیش رو دارید، آســفالت اســت، پس نگران در پیش 
داشتن یک جاده خاکی و پردردسر نباشید. به روستا 
که رســیدید، مسیرتان سنگفرش است، با این حال با 
خودروی خودتان هم می توانید تا اواسط روستا، بروید. 
ولی سعی کنید در این طبیعت زیبا، قدم بزنید و لذت 

ببرید.
سخن آخر

از سفر به شیراز، خاطره بودن در یکی از روستاهای 
بی نظیر آن چون قالت را از دست ندهید.  اندکی بودن 
در یک روســتا با طبیعتی بی نظیر و هوایی خنک که 
نوازشگر صورت تان خواهدبود و لذت دیدن جاذبه های 
تاریخــی و فرهنگ مردم روســتا، فــارغ از هرگونه 
دغدغه های فکری که آزرده خاطرتان کرده، بی شک 
 آرامش را در قلب تان حکمفرما خواهدکرد. ســفرتان

 بی خطر، آسمان دل تان آفتابی، روزگارتان خوش.
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رئیس کمیسیون سالمت شورای شهر تهران نسبت به بکار گیری اتباع بیگانه غیرمجاز در معاونت خدمات شهری هشدار داد.
رحمت اهلل حافظی با اشاره به تخلف پیمانکاران معاونت خدمات شهری مبنی بر بکار گیری کودکان و افراد سالخورده در قالب پاکبان برای تمیزکردن معابر گفت: شهرداری در این حوزه پروتکلی به 

منظور عدم بکارگیری افراد با توجه به شرایط سنی ندارد و قانون، وزارت کار را مسئول تعیین و نظارت  شرایط کار  کرده است.
حافظی با بیان اینکه شورای شهر نیز می تواند به تخلفات این چنینی معاونت خدمات شهری در بکار گیری نوجوانان، کودکان و افراد سالمند ورود کند، ادامه داد: به دلیل ضعف قانونی اقدامات ما تنها 

در حد جمع آوری اطالعات خواهد بود؛ چرا که خاستگاه قانونی نظارت و برخورد، وزارت کار است .
رئیس کمیسیون سالمت شورای شهر تهران افزود: عالوه بر آنکه شاهد بکار گیری کودکان و افراد سالمند در معاونت خدمات شهری برای تمیزکردن معابر هستیم، با پدیده بکار گیری اتباع بیگانه غیر 

مجاز در برخی از شرکت های زیرمجموعه معاونت خدمات شهری نیز مواجه هستیم که این تخلف در صحنه و عرصه به وفور  مشاهده می شود که باید وزارت کار به این مهم ورود کند.

هشدار حافظی 
در مورد بکارگیری 

اتباع بیگانه در 
شهرداری

روستای قالت

زیباترین روستای پلکانی در شیراز

رئیس ســازمان غذا و دارو گفت: مردم با مشاهده تخلفات واحدهای تولید 
کننــده و یا کاالی غذایی غیر اســتاندارد، مراتب را به ســامانه نظارتی این 

سازمان 90 14 گزارش کنند. 
رســول دیناروند افزود: درصورت تماس شــهروندان با سامانه نظارتی غذا 
و دارو، کد رهگیری به آنان ارائه خواهد شــد و موضوع در دستور کار واحد 

نظارتی این سازمان قرار خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه این سامانه درحال توسعه است، اظهارکرد: هم اینک این 

ســامانه فعال است و مسئولیت پاسخگویی را برعهده دارد .
دینارونــد تاکید کرد: درحال حاضر نظارت دقیق از ســوی ســازمان غذا 
و دارو بــر اعمــال فعالیت های تولیدی تولید کننــدگان صورت می گیرد و 
درصورت مشــاهده تخلف و عرضه کاالهای غیر اســتاندارد و تقلبی، با آنان 

برخورد خواهد شد.
رئیس سازمان غذا ودارو، آمار مربوط به تخلفات تولید کنندگان غذایی را 

طی سال گذشته ناچیز عنوان کرد.
دیناروند خاطرنشان کرد: در صورت مشاهده و احراز تخلف از سوی تولید 

کننــدگان مواد غذایی اقدامات الزم در این باره صورت خواهد گرفت.
به گزارش ایرنا، از سازمان غذا و دارو، برای اجتناب از مصرف مواد غذایی 
تقلبی، کارشناســان ســازمان غذاو دارو همواره به مردم متذکر می شــوند 
که مواد غذایی مورد نیاز خود را در بســته بندی های مناســب و با برچسب 

خریداری کنند.
براســاس این گزارش، همچنین برچســب مواد غذایی بســته بندی شده 
بایــد دارای نام و آدرس تولیدکننده ، نام محصول ، مواد تشــکیل دهنده ، 
شــماره پروانه ساخت از وزارت بهداشت ، شماره سری ساخت ، تاریخ تولید 

و انقضاء و وزن خالص به زبان فارسی باشد.
در صورتیکه با مواد غذایی فاســد تقلبی و مشکوک برخورد کردند سریعاً 
مشــخصات و محل فروشنده را به اداره نظارت بر مواد غذایی معاونت غذا و 

دارو گزارش کنند.
طبــق قانون ، عرضه مواد غذایی فاســد یا تقلبی یا تاریخ گذشــته جرم 

محسوب شده و مجازات قانونی دارد.
این گزارش می افزاید فروشــگاه ها ، سوپرمارکت ها و مراکز پخش تعاونی ها 
و ســایر اماکن ، مجاز به عرضه کاالهایی هستند که دارای پروانه ساخت و 
یا مجوز ورود از وزارت بهداشــت باشــند و تخلف از این امر جرم محسوب 

می شود
کارخانه هــای تولید کننده مواد غذایی مشــمول قانــون نیز بدون حضور 
مســئول فنی حق تولید هیــچ محصولی را ندارند و عــدم رضایت فرمول 
ســاخت محصوالتی که پروانه ســاخت از وزارت بهداشت دریافت نموده اند 

جرم تلقی شده و پیگرد قانونی دارد.
براســاس این گزارش، تولید کنندگان مواد غذایی همواره در صدد یافتن 
راهکاری ایمن برای کاهش هزینه مواد اولیه مورد اســتفاده خود می باشند 

تــا از این طریق متعاقبا بتوانند منافع مالی خود را افزایش دهند.

مردم تخلفات تولید کنندگان موادغذایی را به 
سامانه 90 14 گزارش کنند

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری آذربایجان شرقی 
بــا بیــان اینکه قرار نیســت در ســال 2018، تبریز، زیر و رو شــده و 
معجزه ای در شــهر اتفاق بیفتد، عنوان کرد: تبریز 2018، آغاز یک خانه 
تکانی اساســی اســت و به عنوان مثال در برنامــه زمان بندی برنامه ها، 
تعداد تخت هتل ها و مراکز اقامتی اســتان امروز هشت هزار و 600 باب 

است که به 14 هزار باب افزایش می یابد.
مرتضی آبدار در جمع خبرنگاران مســتقر برخی رسانه های استان در 
اســتانداری و نشســت های موضوعی خبری، از تبریــز 2018 به عنوان 
یــک رویداد ملی و فراملی نام برد و ادامه داد: لزوم وجود یک ســخنگو 
و مرجــع معتبر بــرای ارائه آخرین اخبــار و مطالــب تبریز 2018 به 
گردشــگران داخلی و خارجی، خبرگزاری تبریز 2018 در روزهای آتی 

به کار می کند. آغاز 
 وی با اشــاره به وظیفه خطیر رسانه ها و مطبوعات استان و کشور در 
ارتبــاط با رویداد فرهنگی تبریــز 2018، اظهار کرد: اولین مطبوعات و 
رســانه های معتبر رســمی کشــور از این مرز و بوم فعالیت خود را آغاز 
کرده اند و از این پس نیز انتظار داریم رســانه های استان در موضوعاتی 

همچون تبریز 2018 بیش از پیش نقش آفرین باشــند.
وی بــا بیان اینکه در عصر کنونی همه  ما به عنوان مســئوالن جامعه 

در یک فضای شیشــه ای زندگی می کنیم و نمی توانیم به نقد ســازنده 
اصحاب رســانه و مطبوعات بی توجه باشیم، اظهار کرد: انتقادات سازنده 
اصحاب رســانه باعث می شــود که ما روز به روز بــه نقاط قوت و ضعف 

خود بیش از پیش پی برده و پیشــرفت کنیم.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان در ادامه با 
تشــکر از حضور اصحاب رسانه و خبرنگاران استان در اکثر جلسات این 
اداره کل عنوان کرد: باید در راســتای تکمیل و توســعه زیرساخت های 
گردشگری اســتان، با مردم روراســت تر بوده و از توان بسیار قدرتمند 

مردمی در راســتای تحقق این مهم استفاده کنیم.
 آبدار با اشــاره بــه انتخاب تبریز به عنوان شــهر نمونه گردشــگری 
کشــورهای اسالمی در سال 2018 از سوی ســازمان کنفرانس اسالمی 
تصریح کرد: ســازمان کنفرانس اسالمی به عنوان دومین سازمان بزرگ 
جهانی و با داشــتن 57 عضو توانســت با انتخاب شهر اولین ها به عنوان 
شــهر پایتخت گردشگری کشورهای اسالمی در سال 2018، به بسیاری 
از هجمه های ناجوانمردانه علیه ایران اســالمی مبنی بر ایران هراســی 

پایان دهد.
 وی با تاکید بر لزوم اســتفاده هرچه بیشتر از توان بخش خصوصی در 
راســتای برگزاری برنامه ها و انجام پروژه های تبریز 2018 گفت: دولت، 

وظیفه تســهیل گری و اقداماتی همچون ایجاد زیرساخت و صدور مجوز 
فعالیــت برای بخش خصوصی را بر عهده دارد بطوری که می توان گفت 
بیش از 70 درصد امور مربوط به اجرای برنامه های درنظر گرفته شــده 

در این حوزه بر عهده بخش خصوصی است.
 وی بر لزوم فرهنگســازی روانشناسی و رفتاری در بین اقشار مختلف 
مردم اســتان مبنی بر داشــتن رفتار مناســب با گردشــگران داخلی و 
خارجی تاکید کرد و افزود: انجام برخی رفتارها هچون گران فروشــی به 

مســافرین، اخذ کرایه بیشتر، برخورد ناشایست در هنگام خرید در شان 
تبریز و تبریزی نیســت و باید شاهد چنین رفتارهایی نباشیم.

آبدار  به بخشــی از مهم ترین اقدامات انجام شده در 6 کمیته ها تبریز 
2018 نیــز اشــاره کرد و افــزود: در مجموع تاکنــون 420 مصوبه در 
کمیته ها تصویب شــده و بیش از 22 دستگاه اجرایی نیز در این زمینه 

هستند. دخیل 
وی، میــزان اعتبــارات ملــی درخواســت شــده از وزارت خانه ها و 
دســتگاه های مرکزی کشــور را بیــش از 800 میلیــارد تومان اعالم و 
بیان کرد: بر اســاس تصمیم گیری های مســئوالن امــر، باید 10 درصد 
از اعتبارات متمرکز وزارتخانه ها و دســتگاه های اجرایی به تبریز 2018 
اختصاص یافته و در ســال 97 نیز ردیف اعتباری ویژه به تبریز 2018 
اختصاص می یابد. آبدار همچنین گفت: افرادی که می گویند برای تبریز 
2018 هیچ کاری انجام نشده است بی انصافی می کنند. به عنوان مثال، 
از صندوق توســعه  ملی برای احداث و تکمیــل برخی هتل ها در تبریز، 

اعتبار، درخواست کرده ایم. 200 میلیارد تومان 
 بر اســاس گفته این مقام مســئول، تقویــم رویدادهــا و برنامه ریز 
زمانبــدی برنامه هــای تبریز 2018 در 10 روز آتی از طریق رســانه ها 

اعالم می شود..

قرار نیست در سال 2018 معجزه ای در تبریز اتفاق بیفتد

معاون امور مجلس، حقوقی و اســتان های سازمان میراث 
فرهنگــی، صنایع دســتی و گردشــگری گفت: بر اســاس 
تفاهم نامه این ســازمان و وزارت کشــور از شهرداری هایی 
 که در توسعه زیر ســاخت های گردشگری همکاری و تالش 

کرده اند حمایت می شود. 
میرهادی قره ســید رومیانی روز جمعه در جلسه کارگروه 
گردشــگری شهر ایزدخواست در شمال فارس افزود: در این 
راستا الزم است که گزارش فعالیت ها در این حوزه تدوین و 
زمینه حمایت از شهرداری ها فراهم شود. وی در این جلسه 
همچنین با اشاره به بازدید خود از قلعه تاریخی ایزدخواست 
واقع در شهرستان آباده گفت: ردیف بودجه ای جداگانه برای 

مرمت اضطراری این قلعه در نظر گرفته شده است.

معاون سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
با اشــاره به ظرفیت های گردشــگری و صنایع دستی شهر 
ایزدخواســت افزود: با برنامه ریزی برای برگزاری رویدادها، 
جشــنواره ها و برنامه های آیینی می توان این شهر را به یکی 

از مقاصد گردشگری تبدیل کرد.
نماینده مردم آباده،بوانات و خرم بید در مجلس شــورای 
اسالمی نیز در این جلســه گفت: حضور بخش خصوصی در 
شهر باســتانی ایزدخواست، منطقه گردشگری خسروشیرین 
و چنار می تواند باعث رونق صنعت گردشــگری در اســتان 

فارس و شهرستان آباده شود. 
رحیــم زارع حمایــت از ســرمایه گذاران بخــش میراث 
فرهنگــی را از مهم تریــن راه های نگهــداری و حفظ آثار 
باســتانی و ملی دانســت و افزود: حضور بخش خصوصی در 
شهر باســتانی ایزدخواست، منطقه گردشگری خسروشیرین 
و چنار می تواند باعث رونق صنعت گردشــگری در اســتان 

فارس و شهرستان آباده شود.
وی ایجاد پژوهشــگاه میراث فرهنگی در شهر ایزدخواست 
و ثبت قلعه ساســانی در فهرست یونسکو را از خواسته های 
مردم این شــهر دانست و اظهار داشــت: تاسیس این پایگاه 
پژوهشــی می تواند زمینه ساز اشتغالزایی دائم و هم ثبت اثر 
شاخص قلعه ساسانی ایزدخواست در فهرست یونسکو شود.

مدیــرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری 

فارس با بیان اینکه طرح بررســی، مطالعه و شــناخت قلعه 
ایزدخواســت با تخصیص اعتبار یک میلیارد ریال و استقرار 
یک گروه نقشــه بردار در حال انجام اســت، گفت: در 2 ماه 
آینده همه مجموعه مســتندنگاری می شود و با اتمام طرح، 
پیگیری های الزم برای در اختیار گرفتن اعتبارات بیشتر در 
مبحث مرمت، بازســازی و خوانا ســازی معابر انجام خواهد 

شد. 
مصیب امیری با اشــاره بــه ظرفیت های موجود در صنایع 
دســتی ایزدخواســت افزود: می توان بــا هماهنگی اتحادیه 
صنایع دســتی اســتان فارس در جهت به فروش رســاندن 
تولیدات مازاد هنرمندان صنایع دســتی شــهر ایزدخواست 
در سطح استان و اماکن گردشگری به رونق صنایع دستی و 

ایجاد اشتغال آنها کمک شایانی کرد.
شهر باســتانی ایزدخواست به عنوان دروازه ورودی فارس 
از سمت شمال، در شهرســتان آباده واقع است و در فاصله 
330کیلومتری شمال شهر شــیراز قرار گرفته است. قلعه و 
پل ایزدخواســت، کاروانســرا و خانه های قدیمی روستایی از 

جمله آثار تاریخی شهر ایزدخواست هستند.
قلعه ایزدخواســت متعلق به دوران ساســانیان را می توان 
یکی از شــاخص ترین آثــار این منطقه توصیــف کرد که با 
ســبک معمــاری خــود یکــی از نمونه های جالــب توجه 

شهرسازی و مهندسی زمان قدیم ایران است.

سازمان میراث فرهنگی از شهرداری های مجری طرح های گردشگری حمایت می کند

مدیــرکل دفتــر همــکاری و توافق هــای ملی 
گردشــگری از تفاهــم بــا بنیــاد مســکن برای 

مدل ســازی بوم گردی در 31 استان خبر داد.
محمدعلــی فیاضی گفت: تا پیش از این بیشــتر 
بوم گردی هــا، خانه هایی با معماری روســتایی یا 
تاریخی بودند که برای مهمان نوازی از گردشگران 
تغییر کاربری می دادند، اما حاال بنیاد مســکن در 
متعهد شده،  گردشــگری  معاونت  با  تفاهم نامه ای 
براســاس شــرح خدماتی که  و  اعتبارات خود  با 
پیشکوست های  و  فعاالن  مشــورت  با  و  مشــترکا 
بوم گردی تدوین می شــود، در 31 اســتان کشور 
و در روســتاهایی که برای طرح اشــتغال ضربتی 
درنظر گرفته شــده اند، مدل هایی را پیاده ســازی 

کند تا الگوی ســایر بومگردی ها شود.
افزود:  کشــور  طبیعت گردی  ملی  کمیتــه  دبیر 
این طرح در 5 اقلیم مختلف کشــور اجرا می شود 
امکانات آن  با شــرایط و  اقامتگاه ها متناســب  تا 
مناطق ایجاد شــوند و از یکسان ســازی در سازه  
بوم گردی هــا که اکنون اتفاق افتــاده، جلوگیری 

شود.
بــه گفتــه  او، کارگروهــی برای تدوین شــرح 

بوم گردی ها تشکیل شده  و ســاز  خدمات ساخت 
که بنیاد مســکن بر آن اساس پیش خواهد رفت 
و دفتر آن ها نیز روی آن نظارت خواهد داشت تا 
این خانه ها اصولی، متناســب بــا اقلیم آن منطقه 

و مطابق با اســتاندارد بوم گردی ها ساخته شود.
38 هزار روســتا در کشــور ثبت  فیاضی گفت:  
شــده که اگر از ایــن الگو پیروی شــود، نه تنها 
بوم گردی ها ســامان دهی و مدیریت خواهد  سازه  
شــد، بلکه اشــتغال زایی و مهاجــرت معکوس به 

مناطق روســتایی نیز اتفاق می افتد.

بوم گردی ها صاحب مدل می شوند


