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سیده زهرا عباسیگزارش
خبرنگار 

شیراز این روزها میزبان جشنواره اقوام ایران زمین 
است که با حضور نمایندگانی از استان های فارس، 
سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی، خوزستان، 
آذربایجان شرقی، گلستان، کردستان و لرستان در 

حافظیه برپا شده است.
گرچــه ایجاد شــور و نشــاط اجتماعــی برای 
شــهروندان شــیرازی، معرفی فارس و شیراز، 
حمایت از هنرمندان صنایع دستی، معرفی اقوام 
در قالب میراث ناملموس و عرضه صنایع دستی 
از اهداف برگزاری این جشــنواره اعالم شده، اما 
آنچه این رویداد را متمایز می کند، نگاه متفاوت به 

اقتصاد صنعت گردشگری است.
نخســتین دوره جشــنواره اقوام ایران زمین که 
به مناســبت دهه کرامت برپا شــده، رویدادی 
خودگردان محسوب می شود که بیش از هر چیز 
به دنبال رونق اقتصاد گردشگری و تعریف مدلی 

برای رسیدن به این هدف است.

اولین تجربه
جشــنواره ملی اقوام ایران زمین شاید از نظر نام 
با رویدادهای مشابه گردشــگری یکسان باشد، 
اما تمایز آن را باید در پشــت پرده برگزاری دید. 
معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استاندار 
فارس با بیان اینکه این جشــنواره از هیچ یک از 
دســتگاه های دولتی کمکی دریافت نکرده است 
به همشــهری می گوید:  تالش ما این بود که این 
رویــداد در زیرمجموعه صنعت گردشــگری و 

مشخصا در قالب مدلی خودگردان برگزار شود.
محمد فرخ زاده تأکید می کنــد تجربه برگزاری 
رویداد گردشگری به صورت کامال خودگردان و 
مستقل تجربه ای جدید است و می توان آن را یک 

تجربه مثبت، اما سخت دانست.
او البتــه بخش اقامتــی را در برگــزاری چنین 
تجربه ای ضعیف و کم تجربــه مطرح می کند که 

باید در این باره بیشتر تالش کنند.

جوانان وارد میدان شدند
نکته دیگر جشــنواره اقوام ایران زمین که معاون 
هماهنگی امور گردشــگری و زیارت اســتاندار 
فارس به آن اشاره می کند حضور کارآفرین های 
جوان از نسل جدید است که محصوالت  خود را در 

جشنواره تولید و عرضه می کنند.
فرخ زاده می گوید: یکــی از مهم ترین اهداف ما 
از برگزاری این نمایشــگاه پر کردن شــکاف و 
گسستی است که بین نســل قبل و نسل جدید 
ایجاد شده است. عالوه بر اینکه برگزاری چنین 
نمایشــگاه هایی زمینه ای را فراهم می کند تا به 

پیشینه و تاریخ غنی و مؤثر کشورمان برگردیم، 
حضور جوانــان و گاهی نوجوانــان کارآفرین و 
هنرمند و اینکــه صاحب کار و عرصه شــده اند، 

موجب خوشحالی است.

رونق اقتصاد عشایری
۱۵۰هزار نفر از عشــایر کوچ رو در فارس زندگی 
می کنند و درواقــع این اســتان ۱2.۵درصد از 
عشایر ایران یعنی بیشترین حجم این قشر را در 
خود جای داده و از این منظر رتبه نخست کشور 
را به خود اختصاص داده است. همین موضوع نیز 
موجب شده اســت اقتصاد عشایری در جشنواره 
اقوام ایران زمین مورد توجه باشــد؛ به طوری که 
معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استاندار 
فارس توضیح می دهد: در سال های گذشته کمتر 
به اقتصاد عشایری توجه شده است؛ درحالی که 
این قشر، در سخت ترین شرایط اقتصاد بنیاد و پایه 
را بنا گذاشته اند و تولید  شان عالوه بر تامین نیاز در 
کشور هم عرضه  شده در دنیا به عنوان محصوالت 

ارگانیک شناخته می شود.
فرخ زاده تأکید می کند بخشی از نمایشگاه اقوام 
ایران زمین به معرفی و عرضه محصوالت عشایری 

و دستاوردهایشان اختصاص یافته است.
به گفته او، عشایر جمعیت قابل توجهی از جمعیت 
فارس را تشکیل می دهند و در تمام برهه ها نقش 
مثبتی در نظام ایفا کرده اند و اکنون هم حق این 
است که فضا به گونه ای ترسیم شود که امکان بروز 

توانمندی و باورها برای آنها ایجاد شود.
 فرخ زاده با بیان اینکه عشایر ذخایر کشور هستند 
و این جشنواره فرصتی برای نسل جدید است تا با 
این فرهنگ آشنا شوند، ادامه می دهد: غرفه هایی 
از شهدای عشایر و آداب و رسوم عشایر در مباحث 
دینی و مذهبی و غرفه عفاف و حجاب نیز در این 

نمایشگاه ایجاد شده است.

زنجیره ای برای درآمدزایی 
جشنواره اقوام ایران زمین 23 تیر گشایش یافت 

و به مــدت ۱۰روز ادامه دارد. مدیــرکل میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس 
این رویداد را یک حرکت جهادی توصیف می کند 
و به همشــهری می گوید: جشنواره ها معموال در 
قالب برنامه های رویدادمحور و خودرویداد ها نیز 
زیرمجموعه برنامه های بازاریابی و تبلیغات مطرح 
شــده اند؛ یعنی وقتی  می خواهیم گردشــگری 
داخلی یا خارجی را توسعه دهیم نیازمند تالیف 
و تعریف برنامه های بازاریابی و تبلیغات هستیم. 
با توجه به این موضوع در یــک حرکت جهادی 
و با ســرعت زیاد جشــنواره اقوام ایران زمین را 
طراحی کردیم که بتواند منجر به تحرک بخشی 

در گردشگری استان فارس شود.
سید مؤید محســن نژاد تأکید می کند وقتی یک 
رویداد برگزار می شود حلقه های به هم پیوسته ای 
از خدمات گردشگری شکل می گیرد که زنجیره 

رونق اقتصاد گردشگری را به دنبال دارند.
او بــه ذکر مثال هایــی در این بــاره می پردازد و 
می افزاید: با برگزاری چنین رویدادی، آژانس های 
گردشگری، مراکز اقامتی، بخش حمل ونقل و... 

همه رونق می گیرند.

کاهش وابستگی به دولت
محسن نژاد مهم ترین رویکرد جشنواره را از منظر 
اقتصادی و رونق صنعت گردشــگری می داند و 
می گوید: درواقع تالش ما این بود که وابســتگی  
رویدادها به بخش دولتی کم و حتی صفر شــود 
تا فعاالن این بخش بتوانند اقتصاد خود را تامین 
کنند و در کنار درآمدزایی برنامه های خوبی هم 
داشته باشــند. باید به این ســمت برویم که هر 
رویداد توجیه مناسب خود را داشته باشد و از یک 
رویداد فرمایشی صرف عبور کند و به جایی برسد 

که مردم به دلیل خود رویداد در آن حاضر شوند.
او ادامــه می دهــد: برگــزاری جشــنواره اقوام 
ایران  زمین به صورت مستقل آغازی برای چنین 
رویدادهایی در حوزه گردشــگری است و گرچه 
در نخســتین تجربه نواقصی هم داشتیم ، اما این 

نواقص شناســایی شــده تا در دوره های بعدی 
اصالح شود. مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی استان فارس البته تأکید می کند 
که مدل هایی از این رویداد در اســتان های دیگر 
و به ویــژه پایتخت به عنوان هفته یــا برنامه های 

فرهنگی فارس برگزار خواهد شد.
محسن نژاد در بخش دیگری از صحبت های خود 
توضیح می دهد برای رونق گردشگری و اقتصاد 
گردشگری باید به دنبال تعریف بسته های مناسب 

با اقتصاد روز کشور و درآمد مردم هم بود.
 

       
جشــنواره ملی اقوام ایرانی در شــیراز عالوه بر 
موســیقی محلی، آیین های قومــی، بازی های 
محلــی، با عرضــه محصوالت صنایع دســتی و 
سیاه چادرهای عشــایری همراه و زیبایی تمدن 
ایران زمین را به نمایش گذاشته است. پخت نان و 
غذای سنتی نیز از دیگر بخش های جشنواره اقوام 
ایرانی در محور حافظیه شــیراز است که در کنار 
نمایش موسیقی، فرهنگ، هنر، صنایع دستی و 
آیین های محلی، به خوبــی هویت تمدن و تاریخ 

ایران به تصویر کشیده است.
این جشنواره در حافظیه شیراز، حدفاصل چهارراه 
ادبیات تا مجموعه فرهنگی تاریخی آرامگاه حافظ 
در حال برگزاری است و تا 3۱تیر از ساعت ۱۷ تا 

23 به عالقه مندان خدمات ارائه می دهد.

 جشنواره اقوام؛ گامی برای رونق گردشگری
نخستین دوره جشنواره اقوام ایران زمین که در شیراز برپا شده،  رویدادی خودگردان برای رونق اقتصاد گردشگری است

جشن  غدیر در استان ها
همزمان با عید سعید غدیر، جشن ها و برنامه های متفاوتی در 
سراسر کشور با حضور پر شور مردم برگزار شد. برخی استان ها 
اما با برنامه های متفاوتی امســال این جشن مذهبی را برگزار 

کردند.

پرده خوانی در ارومیه 
به گزارش همشهری، در ارومیه جشن عید غدیر در 3۰مسجد 
و حســینیه همراه با برگزاری پرده خوانی برگزار شد. برپایی 
ایستگاه های صلواتی، دیدار با خانواده سادات و تقدیم هدایای 
ســتاد مردمی نامگذاری چند مجموعه به نام غدیر، تجلیل از 
والدینی که نام امام علی)ع( بر فرزندان خود گذاشتند و حضور 
در خانه ســالمندان از دیگر برنامه های این شهرستان در روز 

عید غدیر بود.

آزادی 50زندانی در لرستان
یکی از رویدادهای قابل توجه به مناســبت عید غدیر آزادی 
زندانیان در لرســتان بود کــه به گفته مدیــرکل زندان های 
لرســتان، با همت و یاری خیران کوهدشــت و ساکن کشور 
امارات انجام شــد. عبدالمجید کشوری با بیان اینکه به همین 
مناسبت ۵۰زندانی بدهکار مالی آزاد شده اند وبه آغوش خانواده 
 بازگشــته اند، گفت: کســانی که در این راه خیرخواهانه گام

بر می دارند انسان های وارسته و با روح بزرگی هستند. در جامعه 
اسالمی افراد آن می بایست دستگیر و یاری رسان یکدیگر باشند 
و الزم است در رفع یا به حداقل رساندن مصایب به وجود آمده 

برای افراد آن جامعه نهایت تالش را انجام داد.

توزیع نان صلواتی در همدان 
یکی از آیین های روز عید غدیر توزیع خیرات و نذری اســت. 
در همدان نیز به همین مناسبت ۱۱۰هزار نان صلواتی توسط 
نانوایی های شهر بین شهروندان توزیع شــد. از این تعداد نان 
صلواتی ۷۰هــزار قرص نان صلواتی توســط ۱۴واحد نانوایی 
ســنگکی، تافتون و لواش به نیت ۱۴معصوم و ۴۰هزار قرص 
نان صلواتی نیز توســط ســایر واحدهای نانوایی حاشیه شهر 

توزیع شد.

سفره اطعام 3کیلومتری در کرمانشاه
سفره های اطعام هم روی دیگر ادای نذر و خیرات در استان های 
مختلف است. هیئت های مذهبی کرمانشاه هم به مناسبت عید 
غدیر با راه اندازی آشــپزخانه های موقت در مسیر راهپیمایی 
روز عید غدیر، ســفره 3کیلومتری اطعام غدیــر پهن کردند. 
راهپیمایی علــوی روز عید غدیر در کرمانشــاه نیــز از بلوار 

طاق بستان تا میدان معلم کرمانشاه برگزار شد.

راهی شدن سادات البرزی به کربال
اجتماع ۵هزار نفری ســادات به مناسبت عید غدیر درنظرآباد 
استان البرز هم یکی از جشن های ویژه این روز در استان ها بود. 
در این مراسم که با برنامه هایی شامل مداحی، اجرای سرود و 
ورزش باســتانی همراه بود، ۵نفر به قید قرعه انتخاب شدند تا 

راهی کربالی معلی شوند.

توزیع غذای نذری در مبارکه 
۱۵۰دیگ غذای نذری به مناسبت عید غدیر خم هم در آستان 
مقدس امامزاده سیدمحمد)ع(در مبارکه اصفهان بار گذاشته 
و 3۰هزار پرس غذای نذری به همت خیران بین خانواده های 

کم بضاعت توزیع شد.

نمایش غدیر در میناب 
یکی از برنامه های مورد توجه در استان های مختلف برگزاری 
نقالی و پرده خوانی است به طوری که جشــنواره پرده خوانی 
غدیر بــه همین مناســبت در دو بخش، رادیویــی و میدانی 
در میدان امام حســین)ع( تهران برگزارشــد.در همین زمان 
شهرها و اســتان های مختلف هم برنامه های متنوعی در این 
زمینه داشتند. در همین راســتا، واقعه غدیر خم با مشارکت 
3۰۰هنرمند مینابی بازســازی شــد و در ۱۵نقطه از استان 
هرمزگان به نمایش درآمد. این بازســازی برای پنجمین سال 
متوالی در هرمزگان اجرا می شود.  آیین بازسازی واقعه غدیر 
در روستای چاهشرف شهرســتان مهر در استان فارس هم با 
حضور جمعی از مسئوالن و قشرهای گوناگون مردم برگزار شد.

پیاده روی بزرگ سمنانی ها
همزمان با عید بزرگ غدیر و دهــه امامت و والیت راهپیمایی 
بزرگ غدیر با حضور اقشار مختلف مردم در سمنان برگزار شد. 
این راهپیمایی بزرگ از میدان سعدی ســمنان آغاز شد و تا 

آستان مطهر حضرت یحیی بن موسی)ع( ادامه داشت.

پرچم علوی بر فراز گنبد معصومه)س(
همزمان با عید غدیر، 2 پرچم اهدایی آســتان مقدس علوی 
به حرم حضرت فاطمه معصومه)س( برفراز گنبد حرم بانوی 
کرامت و همچنین در شبســتان امام خمینی)ره( حرم مطهر 
به اهتزاز درآمد. کاروان خودرویی جشن عید غدیر هم از بلوار 
پیامبر اعظم به ســمت مســجد مقدس جمکران و کوه خضر 
نبی در قم راه افتاد. حاضران در این کاروان خودرویی با تزیین 

ماشین های خود عید بزرگ غدیر خم را جشن گرفتند.

       
توزیع نان مهربانی، برپایی سفره های اطعام، پیاده روی و کاروان 
شــادی، اهدای جهیزیه، برگزاری جشــن های ازدواج آسان، 
ایســتگاه های صلواتی، اجتماع غدیری ها، قرائت خطبه های 
غدیر در شبستان امام خمینی)ره( حرم شاهچراغ)ع(، کنگره 
ملی شعر  »غدیر« در جهرم و... بخش دیگری از برنامه هایی بود 

که روز گذشته در شهرهای مختلف برگزار شد.

عددخبر مناسبت

مدیــرکل بهزیســتی اصفهــان گفــت: 
۹۰مرکز درمانی اقامتی با هدف بهبود 
و بازتوانی افراد با اختالل ســوءمصرف 
مواد مخــدر در ایــن اســتان فعالیــت 
می کنــد. به گــزارش تســنیم، ولی هللا 
نصــر اصفهانــی افــزود: در مبــارزه بــا 
مواد مخــدر و اعتیــاد، پیشــگیری بــا 
افزایــش اطالعــات مــردم نســبت بــه 
از  یکــی  مواد مخــدر،  پیامدهــای 

مهم ترین حوزه هاست.

90
مرکز

اصفهان

مدیــرکل بهزیســتی آذربایجــان شــرقی 
گفت: ۲۸هزار نفر از مجموع سالمندان 
باالی ۶۰سال آذربایجان شرقی در مراکز 
مختلف نگهداری تحت نظارت بهزیستی 
مراقبت و نگهداری می شوند. از جمعیت 
۴میلیــون نفــری اســتان ۵.۷۴ درصــد 
سالمند هستند. به گزارش ایسنا، فرگل 
صحــاف افــزود: روند افزایشــی جمعیت 

سالمند این استان نگران کننده است.

28000
نفر

آذربایجان شرقی

معــاون عمرانــی اســتانداری ایــالم گفــت: 
پیش بینــی می شــود ۸۰درصــد تــردد زوار 
اربعین از مرز مهران صورت گیرد. به گزارش 
مهر، ســعید هژبری ادامــه داد: بــا توجه به 
ظرفیت محــدود ورودی زوار از طرف کشــور 
عــراق، احتمــال دارد برای مدیریــت ازدحام 
جمعیــت در مــرز، زوار  پیــش از رســیدن به 
مهران در شهرســتان های مســیر پیاده روی 

اربعین اسکان داده شوند.

80
درصد

ایالم

عکس خبر

میز خبر

کرمانشاه

قلعه تاریخی زیج منیژه

بنای تاریخی زیج منیژه یا قلعه منیژه با بیش از هزار سال 
قدمت در استان کرمانشاه، شهرستان سرپل ذهاب و 

روستای پاتاق در حدود ۱۵ کیلومتری این شهرستان واقع 
شده است. این بنا با استفاده از مصالح الشه سنگ و 

مالت گچ ساخته شده و می توان ساخت آن را به اواخر دوره 
ساسانی نسبت داد. منبع: تسنیم / عکاس: فرزاد منتی

رنا
س: ای

عک

راه اندازی دهکده سالمت در البرز 
  دهکده های ســالمت و مراکــز تخصصی نگهــداری از 
ســالمندان در البرز با اســتفاده از فرصت سرمایه گذاران 
راه  اندازی می شود. به گزارش ایرنا، اســتاندار البرز گفت: 
ضرورت دارد که مجمع خیرین بهزیستی استان راه اندازی و 
پویا باشد و از سوی دیگر بتوانیم ظرفیت مجمع های خیرین 
را در راستای رسیدگی به افراد نیازمند ساماندهی و هدایت 
کنیم. مجتبی عبداللهی افزود: مجمع های خیرین در استان 

ظرفیت های بزرگی هستند که باید به جایگاه حقیقی خود دست یابند و اقدام کنند. استاندار البرز 
ادامه داد: با توجه به اینکه استان البرز ۶۶ محله محروم دارد و بخش قابل توجهی از مردم استان را 
تشکیل می دهند، قرارگاه اجتماعی راه اندازی شد تا در محرومیت زدایی و رسیدگی به جامعه هدف، 
برنامه محور و منسجم وارد عمل شود. معتقدم اگر براساس برنامه و با اتحاد و انسجام به موضوعات 
رسیدگی کنیم، دستاوردهای بهتری خواهیم داشــت و کمک به نیازمندان حقیقی نیز با کیفیت 

بهتری صورت می گیرد.

برگزاری جشنواره شکرانه گندم در قوچان 
همزمان بــا فصل برداشــت محصول گنــدم در قوچان، 
جشنواره شکرانه گندم در این شهرستان خراسان رضوی 
برگزار شــد. به گزارش ایرنا، مدیر جهاد کشاورزی قوچان 
گفت: در ایــن جشــنواره فرهنگی، هنــری، اقتصادی و 
گردشــگری که به مدت 3روز برگزار می شود، برنامه های 
متنوعی همچون اجرای زنده موســیقی ســنتی، معرفی 
صنایع  دستی، محصوالت لبنی و غذاهای سنتی و محلی به 
اجرا در می آید. مهران حیاتی افزود: این برنامه با همکاری 

شهرداری قوچان و با هدف معرفی ظرفیت های شهرستان برای مردم و گردشگران برنامه ریزی شده 
است. مدیر جهاد کشاورزی قوچان سطح زیرکشت گندم آبی و دیم را در این شهرستان بیش از 23 
هزار هکتار عنوان و بیان کرد: بارش 2۴۰ میلی متری باران، موجب رشد تولید این محصول نسبت به 
سال های گذشته شده است؛ به طوری که تاکنون ۱۸ هزار و ۵۰۰ تن محصول از کشاورزان خریداری 
 شده است. مرکز خرید شامل سیلوی شهید صیفی نیا، مرکز روستای داغیان و کارخانه آرد رضا، کار 

خرید گندم مازاد بر مصرف کشاورزان شهرستان را بر عهده  دارند. 

معــاون هماهنگــی امــور گردشــگری و 
زیارت استاندار فارس: تجربه برگزاری 
رویــداد گردشــگری به صــورت کامــا 
خودگردان و مســتقل تجربــه ای جدید 
است و می توان آن را یک تجربه مثبت، 

اما سخت دانست

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دســتی اســتان فارس: برگزاری 
جشــنواره اقــوام ایران  زمیــن به صورت 
مستقل آغازی برای چنین رویدادهایی 

در حوزه گردشگری است

البرز

خراسان رضوی


