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خبر
دبير انجمن صنفي دفاتر خدمات
مسافرتي استان كرمان:

تغییرات پیاپی مدیریت میراث
برای صنعت گردشگري
مشکل ساز شده است

دبير انجمن صنفي دفاتر خدمات مس��افرتي اس��تان
كرمان گف��ت :با تغييرات پیاپی مدیری��ت در اداره كل
میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان كرمان
نيز مشكالت زيادي گريبانگير صنعت گردشگري استان
كرمان شده است .
“مسعود دهقاني” به برگزاري نمايشگاههاي گردشگري
در خ��ارج از كش��ور اش��اره ك��رد و افزود  :ب��ا توجه به
پتانس��يلهاي تاريخي و گردشگري استان ولي متاسفانه
امکانات تبلیغاتی بسيار محدود است به طور مثال بایستی
عکس و پوس��ترهایی از جاذبههای اس��تان به زبانهای
فارسی و التین تهیه و در کشورهای هدف توزیع شود.
وي با اشاره به اينكه مسئوالن ذيربط كمبود امكانات
تبليغات��ي را نبود بودجه اعالم ك��رده اند ،اظهار کرد :با
تغيي��رات پیاپی مدیری��ت در اداره كل میراث فرهنگی،
صنایع دس��تی و گردشگری استان كرمان نيز مشكالت
زيادي گريبانگير صنعت گردشگري استان كرمان شده
است.
دبير انجمن صنفي دفاتر خدمات مس��افرتي اس��تان
كرم��ان در ادامه افزود :اميدوارم اس��تاندار كرمان كه به
مسايل گردشگري عالقمند هستند به صنعت گردشگري
اس��تان توجه بيشتري داش��ته باشند و بخش خصوصي
همچون دفاتر خدمات مس��افرتي كه دچار مش��كالتي
همچون مالياتهاي سنگين و سنگ اندازي ديگر نهادهاي
دولتي هستند ياري كند.
به گزارش ایس��نا ،دهقان��ي در ادامه افزود :دفتر حج
وزيارت استان با برخورد دوگانه اي كه با بخش خصوص
انج��ام مي دهد مانع از رقابت اژانس هاي مس��افرتي در
زمينه ارائه خدمات ش��ده وبه اعت��راض متولیان عرصه
گردش��گری پاس��خ نمي دهد .وي به ش��عار خصوصي
س��ازي توسط س��ازمان حج و زيارت اشاره كرد و اظهار
کرد :متاسفانه این شعاردر قالب راه اندازي شركتهاي به
ظاه��ر خصوصي بود كه به عقيده برخي ش��يره ماليدن
برسر متوليان عرصه گردشگري است.
دبير انجمن صنفي دفاتر خدمات مس��افرتي اس��تان
كرمان در ادامه مطلب فوق بيان کرد :در كرمان شركت
مرك��زي كارگزاران فعاليته��اي زيارتي را با نرخ باالتري
براب��ر با  250ه��زار تومان انجام مي دهد و متاس��فانه
حج و زيارت كه متولي اين شركتها مي باشد هيچ گونه
عكس العملي از خود نشان نمي دهد و همچنان بر این
شرایط،سرپوش مي گذارد.
دهقاني ادامه داد :اگر سفرهاي زيارتي بين آژانس هاي
مسافرتي تقسيم مي شد ،عالوه بر اشتغال تعداد زيادي
از جوانان ،مس��افران زيادي نيز با توجه به تخصص اين
جوانان وارد استان مي شدند.

آغاز سفرهای تابستانی
پس از ماه رمضان

جشنواره های استانی
گردشگری برگزار می شود
معاون گردشگری کشور با بیان اینکه سفرهای تابستانی
طبق س��الهای گذشته از آخر ماه رمضان آغاز میشود
گفت :در این مدت اس��تانهای کش��ور فرصت بررسی و
نظارت تلفیقی روی خدمات گردشگری را دارند.
مرتض��ی رحمانی موحد گف��ت :برای تعطیالت نیمه
خ��رداد و انجام س��فرهای کوتاه مدت در س��ه روز آخر
این هفته به همه س��تادهای هماهنگی سفر در استانها
آم��اده ب��اش دادهایم تا توجه خود را به س��فرهای نیمه
خرداد معطوف کنند .س��فرهای زی��ادی از االن تا آغاز
ماه رمضان انجام میشود اما در واقع سفرهای تابستانی
طبق تجربه س��الهای گذش��ته از آخر م��اه رمضان آغاز
خواهد ش��د .بنابراین دبیرخانه س��تاد هماهنگی سفرها
تا آخر ماه رمضان و قبل از انجام س��فرهای تابس��تانی
فرصت دارند تا نظارتها را انجام داده و به محورها برای
بررسی شرایط بروند.
وی به انجام سفرهای معاونت گردشگری به استانهای
پر گردش��گر اش��اره کرد و گفت :من اکنون به شهرهای
پر گردش��گر میروم و میزان آمادگی استانها را بررسی
میکنم .مردم در فصل تابستان و تا آخر ماه شهریور وقت
زیادی برای مسافرت دارند .به همین زمان سفر در طول
تابستان زیاد است.
رحمانی موحد بیان کرد :طرح سفرهای تابستانی سال
 ۹۴ابالغ ش��ده اس��ت و جزئیات آن را نوشته ایم .سعی
م��ی کنیم نظارت های تلفیقی در تابس��تان روی مراکز
گردشگری انجام شود .چون نظارت تلفیقی جزو مصوبات
ستاد هماهنگی خدمات سفر است و چهار دستگاه مرتبط،
نظ��ارت های خود را در مس��یرهای پرتردد و مقاصد پر
گردش��گر انجام می دهند .این کار مانند همان اقداماتی
اس��ت که در ایام نوروز انجام می ش��ود .من هم به چند
استان می روم و اگر مشکلی باشد همانجا تعیین تکلیف
خواهد شد.
معاون گردشگری گفت :همه استانها موظف به برگزاری
حداق��ل یک یا دو جش��نواره برای معرف��ی جاذبههای
طبیعی ،تاریخی و فرهنگی در طول تابس��تان شده اند.
از اس��تانها خواس��ته ایم تا جشنواره های یک ماهه در
تابس��تان برگزار کنند .حتی مناطق گرمس��یری کشور
نی��ز مخاطبان خاص خودش را دارد  .خیلی از افراد می
خواهند در همین فصل به بندرعباس بروند به ش��رطی
که امکانات برایش��ان فراهم باش��د .به همین منظور می
توان در مناطق گرم برنامه هایی برای شب ها برگزار کرد.

انتخابکارگروههای
کمیسیونگردشگریاتاق
کرمان

در اولین نشس��ت کمیسیون گردشگری و
خدمات اتاق کرمان در دوره هشتم،کارگروههای
این کمیسیون تعیین شدند.
ب��ه گفته مه��دی سیاوش��ی عض��و هیات
نماین��دگان اتاق کرمان و رییس کمیس��یون

گردش��گری ات��اق  ،پن��ج کمیت��ه قوانی��ن و
آییننامهها ،بوم گردی ،تش��کیالت ،آموزش و
پژوهش و نمایشگاه و تبلیغات و سرمایه گذاری
در کمیسیون گردشگری فعالیت خواهند کرد.
سیاوشی تاکید کرد:کمیسیون گردشگری

با بررس��ی و تحلیل کارشناسی مسایل بخش
گردش��گری و ارایه نتایج به ش��ورای و گفت و
گ��وی دولت و بخ��ش خصوصی تالش خواهد
کرد ت��ا به عنوان بازوی گردش��گری اس��تان
فعالیت کند.

جشنواره گل محمدی؛  22خرداد در الله زار

ضیافت گل و رنگ

مدیرجهاد کشاورزی شهرستان بردسیر از برگزاری جشنواره گل
محمدی در سایت گردشگری اللهزار بردسیر خبر داد.
حمیدرضا ارجمند با اش��اره به برگزاری س��الیانه جش��نواره گل
محمدی در بردسیر اظهار داشت :امسال این جشنواره در روز جمعه
 ۲۲خردادماه در سایت گردشگری اللهزار بردسیر برگزار می شود.
وی س��طح زیر کشت گل محمدی در بردسیر را بالغ بر سه هزار
هکتار عنوان و تصریح کرد :بردسیر از این نظر رتبه دوم کشور بعد
از کاشان را به خود اختصاص داده است.
ارجمند از وجود پنج کارخانه گالب گیری در بردسیر خبر داد و
افزود :اسانس گل محمدی بردسیر به دلیل کیفیت و مرغوبیت باال
به کشورهای اروپایی صادر می شود.
مدیرجهاد کشاورزی بردسیر با اشاره به اینکه از هر تن محصول
هزار لیتر گالب تولید می شود ،افزود :همچنین به ازای هر  ۱۰تن
گالب یک کیلو اسانس تولید می شود.
این مسئول یادآور شد :برپایی سیاهچادر ،کوچ و عروسی نمادین
عش��ایر و راه اندازی بازارچه عرضه محصوالت دامی ،کش��اورزی و
صنایع دس��تی از جمله برنامه هایی است که در این جشنواره اجرا
می ش��ود .وی گفت :این جشنواره هر سال مورد استقبال گسترده
مردم قرار می گیرد و امس��ال نیز برای حضور بیش��تر مردم ،برنامه
ریزی های الزم صورت گرفته است.
ارجمند در گفتگو با مهر ،از آغاز عملیات برداش��ت گل محمدی
از اوایل س��ال جاری در بردس��یر خبر داد و گف��ت :این عملیات تا
پایان خرداد ادامه دارد.
استان کرمان در رتبه دوم کشت گل محمدی
مدیر باغبانی س��ازمان جهاد کش��اورزی استان کرمان گفت :این
اس��تان از نظر س��طح زیر کشت گل محمدی در کشور رتبه دوم را
از آن خود کرده است.
مه��دی لطفعلی زاده افزود :اس��تان کرمان دارای دو هزار و 994
هکتار سطح زیر کشت گل محمدی بوده که  523هکتار آن بصورت
نهال و دو هزار و  471هکتار بارور است.

وی میزان تولید گل محمدی را پنج هزار و  493تن با متوس��ط
عملک��رد  2تن در هکتار اعالم ک��رد و گفت :به دلیل نیاز آبی کم،
برنامه جایگزین��ی محصول گل محمدی طی یک برنامه زمانبندی
شده پنج ساله با سطح دو هزار و  500هکتار در دستور کار قرار دارد.
وی اظهار کرد :تعداد واحدهای فرآوری در حال فعالیت در سطح
استان  63واحد است که  58واحد بصورت سنتی و پنج واحد بصورت
مکانیزه کار فرآوری این محصول را انجام داده و بالغ بر شش میلیون
لیتر گالب 456 ،لیتر اس��انس 82 ،ه��زار و  190کیلوگرم گلبرگ
خشک و  96هزار و  350کیلوگرم غنچه خشک استحصال می شود.
مدیر باغبانی س��ازمان جهاد کش��اورزی استان کرمان افزود :گل
محمدی از گیاهان بس��یار مقاوم بوده و اکثر ش��رایط آب و هوایی

را تحمل می کند ،نس��بت به کم آبی مقاوم بوده و بس��ته به منطقه
کشت شده بین هفت تا  15روز یکبار در زمان گلدهی و  20تا 30
روز یکبار در دیگر دوره های رشد آبیاری می شوند.
وی بیان کرد :شهرستان بردسیر بیشترین سطح زیر کشت را بین
شهرستانهای استان به خود اختصاص داده است.
لطفعل��ی زاده در گف��ت و گو با ایرنا ،با بی��ان اینکه محصول گل
محمدی صادراتی و ارزآور اس��ت گفت :این محصول از س��ال سوم
شروع به محصول دهی و از سال چهارم تولیدی اقتصادی دارد.
وی افزود :برداش��ت محصول گل محمدی در اس��تان کرمان به
ش��رایط آب و هوایی هر شهرس��تان بستگی دارد و به طور عمده از
اواسط اردیبهشت ماه شروع و تا پایان خرداد ادامه می یابد.

قطار ویژه گردشگری در ایران

کرمان به برنامه سفر«هزار و یکشب» اضافه میشود
نماینده ش��رکت آلمانی قطار «هزار و یک ش��ب»
اعالم کرد :بهزودی قطاری ویژ ه گردشگری در ایران
راهاندازی میشود.
تخصص این شرکت آلمانی اجرای سفرهای منحصر
به فرد روی ریل و آب در قارههای آسیا ،اروپا و افریقا
اس��ت .شاید قطار این ش��رکت با عنوان «هزار و یک
شب» که به تازگی سفری به ایران داشته به اندازهی
قطار مجاری «عقاب طالیی» لوکس نبوده باش��د اما
مس��افرانش به همان اندازه از س��فر خود با این قطار
تُرک که مبدأ حرکتش استانبول بود ،رضایت داشتند.
سفر با قطار تُرک «هزار و یک شب» که به اعتقاد
مجری��ان این پروژه ،جزو قطارهای لوکس به ش��مار
میآی��د ،هزینهای در حدود  4300تا  7000یورو را
در بر میگیرد ،البته این هزینه فقط ش��امل س��فر با
قطار نمیش��ود ،بلکه اقامت در هتل ،غذا و گشت را
هم پوشش میدهد.
استقبال گردشگران اروپایی برای سفر با قطار به ایران ،مدیران
ای��ن ش��رکت آلمانی را که تخصصش��ان اجرای س��فر ب��ا قطار و
کش��تیهای کروز است بر آن داشته تا قطاری صرفا برای گردش
در خاک ایران اختصاص دهد.
فرانک نیگمن ( ،)Frank Niggemanنماینده این ش��رکت
آلمان��ی که با مش��ارکت یک ش��رکت گردش��گری ایران��ی برای
نخس��تینبار قطاری را به همراه تعدادی گردشگر خارجی از اروپا

به ایران آورد ،در اینباره به خبرنگار گردش��گری ایسنا ،میگوید:
ما میخواهیم مس��یر سفر گردش��گران با قطار را در ایران توسعه
دهیم ،هرچند فعال در سال فقط دو برنامه یکی در بهار و دیگری
در پایی��ز میتوانیم اجرا کنیم ،چون زمانی برای هماهنگیها الزم
داریم ،ولی هدف نهایی توسعهی این سفرها است.
مس��یر تعریف شده برای قطار گردش��گری «هزار و یک شب»،
اس��تانبول  -تهران اس��ت ،قطار بعد از هفت روز گش��ت در ترکیه

و همچنین س��فر در امتداد بخش��ی از راه آهن بغداد
افسانهای به ایران میرسد و در شهرهای زنجان ،یزد،
اصفهان ،شیراز و تهران توقف میکند.
ظاهرا ش��رکت آلمانی تصمیم گرفته این مسیر را
توسعه دهد تا مسافران این قطار در شهرهای دیگری
هم توقف داشته باشند« .نیگمن» میگوید :قرار است
مسیرهای جدیدی به برنامه سفر این قطار اضافه شود.
او از برنامهی این ش��رکت آلمان��ی برای راهاندازی
قطار گردشگری در خاک ایران خبر میدهد و اضافه
میکند :ما میخواهیم شهرهایی مثل کرمان و مشهد
را هم به برنامه سفر قطار در ایران اضافه کنیم ،برای
همی��ن به این فک��ر میکنیم که یک قط��ار ویژهی
گردشگری در ایران داشته باشیم.
نماینده این ش��رکت فعال در زمینه سفرهای ریلی
و دریایی ادامه میدهد:از دو س��فری که برای ایران
برنامهریزی شد ،استقبال خوبی صورت گرفت .البته
بیش��تر مس��افران دید منفی به ایران دارند که آن را از رس��انهها
گرفتهاند؛ ولی جای خوش��بختی اس��ت که وقتی به ایران میآیند
نظرشان عوض میشود.
او میگوی��د :ما با این پروژه س��عی میکنیم دریچهای جدید به
روی م��ردم جهان باز کنیم ت��ا واقعیتهای ایران را به همه مردم
نشان دهیم .قطارهای گردشگری این شرکت آلمانی در مسیرهایی
چون مسکو ،چین ،جاده ابریشم ،آفریقای جنوبی و تبت سفر دارند.

نمایه آماری گردشگری زیر ذرهبین پژوهشگران

پس از انتش��ار گزارشی با عنوان «حسابهای اقماری ابزاری برای
سیاستگذاری حوزه گردشگری» ،مرکز پژوهشهای مجلس شورای
اسالمی در صدد تدوین گزارشی از نمایه آماری گردشگری برآمد تا
کم و کیف گردش��گری داخلی و خارجی را زیر ذره بین برد و نکاتی
قابل تامل در این خصوص را منتشر کند.
مرک��ز پژوهشه��ای مجلس ش��ورای اس�لامی در تیرماه 1393
گزارشی با عنوان «حسابهای اقماری ابزاری برای سیاستگذاری حوزه
گردش��گری» منتشر کرد .هدف از انتشار این گزارش ،تبیین جداول
حسابهای اقماری گردشگری ،اهمیت و اجزای هر جدول در کمی
نمودن آثار اقتصادی گردشگری بود.
ب��ه عبارت دیگر تالش ب��ر آن بود تا وضعیت مطلوب نظام آماری
کشورها در حوزه اقتصاد گردشگری ترسیم شود .البته برای تحقق این
مهم نیاز بود تا آن دس��ته از شاخصهای آماری که در استقرار نظام
حسابهای اقماری گردشگری باید مورد توجه و استفاده قرار گیرند
استخراج شود .بدین منظور با استفاده از آخرین گزارشهای منتشره
توسط سازمان جهانی گردشگری در سالهای  2014و  ،2015شورای
جهانی سفر و گردشگری در سال  2014و نیز گزارشهای مرکز آمار
لّهای  1392 -1387تالش ش��د تا جایگاه گردشگری
ایران در س��ا 
در نظام کالن اقتصادی کشور و همچنین وضعیت گردشگری درون
مرزی ،برون مرزی و داخلی ترسیم شود.
براس��اس گزارشهای مذکور در سال  ،2014سهم گردشگری در
تولید ناخالص داخلی کشور برابر با  6/1درصد بودهاست .این نکته حائز
اهمیت است که  81/5درصد از این سهم ،متعلق به مخارج گردشگری
داخلی است .عالوه بر آن ،گردشگری توانسته در مجموع 1184000
شغل بوجود آورد .بنابر پیش بینی شورای جهانی سفر و گردشگری،

بر اساس شاخص رشد سهم گردشگری در تولید ناخالص داخلی ،ایران
در سال  2014با رشد  10درصدی نسبت به سال  2013در جایگاه
چهارم قرار دارد .در حوزه گردشگری برون مرزی ،این گزارش تصویر
تاکنون اشاره نشدهای از میزان سفرهای برون مرزی ،کشورهای مقصد
و میزان واردات گردش��گری کش��ور ارائه کرده است که براساس آن،
کشورهای ترکیه ،عراق و عربستان به ترتیب برترین مقاصد گردشگری
ایرانیان را تش��کیل میدهند .از س��وی دیگر بر اساس گزارش مرکز
آمار مسافران ایرانی در مجموع در تابستان  ،92بالغ بر 10241072
میلیون ریال در خارج از کشور صرف کردهاند که بیشترین این هزینهها
به ترتیب متعلق به هزینه تور و گشت ،حمل و نقل و خرید سوغاتی
بودهاس��ت .نتایج این بررسیها ،ضرورت سیاستگذاری و تدبیر جدی
مجلس شورای اسالمی و قوه مجریه را آشکار کرد.
به گزارش  ،CHNدر ادامه این گزارش به حوزه گردشگری ورودی
اشاره و عنوان شدهاست؛ درسال  ،2012تعداد گردشگران ورودی 3
میلیون و  834هزار نفر و درآمد حاصل از جذب این گردش��گران 1
میلیارد و  114میلیون دالر آمریکا بودهاست .در سال  ،2013مهمترین
مبادی گردش��گری به ترتیب کشورهای عراق ،آذربایجان ،افغانستان
و ترکیه بود و باالترین سهم از ورودیها به مناطق خاورمیانه و اروپا
تعلق دارد .با این وجود در آمار گردش��گری کش��ور نواقصی نظیر در
دس��ترس نبودن اطالعات مرتبط با برخی شاخصها و به روز نبودن
برخی دادهها به چشم میخورد که باید تکمیل شود.
همچنین ش��ورای جهانی سفر و گردشگری اشاره میکند ،دادهای
ارائه شده در برخی از کشورها نظیر ایران که مجهز به نظام حسابهای
اقماری گردشگری نیست ،بر اساس تخمین به دست آمدهاست .با این
وجود نمایه گردشگری در ارتباط با شاخصهای کالن اقتصادی ،نمایه

گردشگری دورن مرزی و نمایه گردشگری برون مرزی ،وضعیت تراز
گردش��گری و نمایه گردشگری داخلی مورد بررسی قرار گرفتهاست.
آثار گردش��گری بر شاخصهای کالن اقتصاد اعم از تاثیر مستقیم بر
صنایع ،تاثیر غیر مستقیم ،تاثیر القایی و مجموع تاثیر سفر و گردشگری
تقسیم بندی شدهاست .چنانکه بر اساس گزارش  2014میزان این آثار
مستقیم ،غیر مستقیم و القایی گردشگری در ایران به ترتیب برابر با
 41/9 ،36/8و  21/3درصد بودهاس��ت .در ادامه این گزارش جدولی
از قویترین کش��ورها در میزان رش��د گردشگری در کمک مستقیم
ب��ه تولید ناخالص داخلی  2014 -2013نی��ز قرار دارد که ایران در
رتبه چهارم این جدول قرار گرفتهاس��ت .بخش دیگر این گزارش به
س��فرهای داخلی در فصل بهار و تابستان  1392 -1390میپردازد.
چنانکه با توجه به آمارها ،کل س��فرها تا س��ال  1391رش��د داشت،
اما پس از آن  ،در بهار  1392ش��اهد افول سفرهای داخلی هستیم.
همچنین تا سال  1391تعداد سفرها در تابستان کمتر از فصل بهار
بود .این درحالی است که این دو نرخ در سال  1391باهم مساوی و
در سال  92میزان سفرهای فصل بهار و تابستان برابر شدهاند .اگرچه
این اختالف مقدار اندک است.
در حوزه گردشگری داخلی ،عمدهترین ویژگی ناظر بر تمایل اندک
گردشگران داخلی برای سفر باتور ،تمرکز بیشتر سفر در فصول خاصی
از س��ال و نیز اقامتهای مرتبط با دوس��تان و آشنایان و یا اقامت در
اقامتگاههای دستگاه های اجرایی است .از این رو نیاز به تدوین قوانینی
برای توزیع سفر در طول سال از سوی مسئوالن احساس میشود.
الزم به ذکر اس��ت ،ایجاد و به کارگیری چارچوب آماری دقیق و
کاربردی نظیر حس��ابهای اقماری گردشگری در قالب قانون برنامه
ششم توسعه ضروری به نظر میرسد.

گردشگری
خبر
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ناوگان هواپیماهای ماهان
به  65فروند افزایش یافت

شرکت هواپیمایی ماهان 9 ،هواپیمای جدید با طول
عم��ر کم و ش��رایط فنی مناس��ب ش��امل ایرباس های
 600-A340و  321-A , 300-340-Aرا ب��ه ناوگان
خود اضافه کرد
هواپیمای��ی ماهان با انتش��ار اطالعیه ای پیوس��تن
هواپیماهای مدرن ایرباس  600-A340و 300-340-A
 321-A ,به ناوگان این شرکت ،اعالم کرد که مجموع
هواپیماهای ماهان به  65فروند رس��یده اس��ت .در این
اطالعیه به مسیرهای جدید ماهان در خطوط بین المللی
هم اشاره شده است.
متن اطالعیه ماهان که در س��ایت این شرکت منتشر
شده ،به شرح ذیل است:
همراهان گرامی
شرکت هواپیمایی ماهان در مسیر پیشرفت و ارتقای
س��طح کیفی و کمی خود و خدمت رس��انی بهتر و در
ش��ان مسافران محترم این ش��رکت ،در سال  94برنامه
های گس��ترده ای در دست اجرا دارد .در همین راستا و
در جهت بهس��ازی ناوگان پروازی شرکت 9 ،هواپیمای
جدید با طول عمر کم و ش��رایط فنی مناس��ب ش��امل
ایرب��اس های  600-A340و 321-A , 300-340-A
به ناوگان اضافه گردی��ده و مجموع هواپیماهای ماهان
به  65فروند رسیده است؛ تا پس از سه سال در اختیار
داشتن رکورد بیشترین تعداد مسافر ،هواپیمایی ماهان از
نظر تعداد هواپیماها نیز در میان شرکت های هواپیمایی
داخلی در رتبه اول قرار گیرد .همچنین به جهت افزایش
مسیرهای پروازی ،پس از برقراری پروازهایی به چند شهر
داخلی و مونیخ آلمان در انتهای سال گذشته ،برنامه پرواز
به شش مسیر جدید بین المللی نیز نهایی شده است .به
این ترتیب ،پروازهای:
تهران-منامه-ته��ران با یک پ��رواز در هفته ،تهران-
مس��کو-تهران و تهران-س��ن پترزبورگ-تهران با چهار
پرواز در هفته ،تهران-آتن-تهران و تهران-سوچی-تهران
با س��ه پرواز در هفته و تهران-میالن-تهران دو پرواز در
هفته انجام خواهد شد .ضمن اینکه در برنامه های آتی
شرکت هواپیمایی ماهان افزایش چند مسیر جدید بین
المللی دیگر نیز قرار دارد که به زودی اعالم خواهد شد.

ظرفیت ریلی تابستان
10میلیون مسافر

معاون امور مسافری راهآهن گفت :برای تابستان امسال
 10میلیون صندلی ایجادی در بخش مس��افری در نظر
گرفته شده است.
سید محمد راشدی درباره آخرین وضعیت پیش فروش
ت قطارهای مسافری برای تابستان گفت :امسال نسبت
بلی 
به تابستان سال گذش��ته ظرفیت قطارهای مسافری را
افزایش داده ای��م به طوریکه برای حدفاصل  11خرداد
تا  10مهر ،حدود  10میلیون صندلی ایجادی در بخش
مسافری در نظر گرفته شده است.
وی اف��زود :این میزان ظرفیت ایجادی برای قطارهای
حومهای و قطارها در مسیرهای طوالنی است که مسافران
میتوانند با مراجعه به آژانسهای خدمات مس��افرتی و
همچنین از طریق اینترنت نسبت به خرید اقدام کنند.
راشدی درباره میزان پیش فروش بلیتهای مسافری
ت قطارهای مسافری
نیز گفت :از زمان پیش فروش بلی 
در مجموع  275هزار بلیت به صورت حضوری و اینترنتی
به فروش رسیده است.
معاون مس��افری راهآهن افزود :عالوه بر اینکه ش��اهد
افزایش ظرفیت برای تابستان امسال بودیم ،در این ایام
تعدای مسیر نیز اضافه شده است.
وی ادام��ه داد :با توج��ه به اینکه عرضه بلیت بیش از
تقاضا است و مدت زمان طوالنی برای پیش فروش بلیت
در نظر گرفته ش��ده هیچ مشکلی برای متقاضیان خرید
وجود ندارد و تاکنون نیز هیچ گزارشی مبنی بر صفهای
طوالنی گزارش نشده است.
بر اس��اس این گزارش ،فروش بلی��ت تمام قطارهای
مسافری برای تابستان حد فاصل  11خرداد تا  10مهر در
تمامی محورهای داخلی از روز سهشنبه  5خرداد ساعت
 19از طریق اینترنت و از روز چهارشنبه  6خرداد ساعت
 8صبح از طریق آژانسهای مسافرتی آغاز شده است.

حضور کرمان در نمايشگاه
سراسري صنایع دستی

سرپرس��ت معاون��ت صنايع دس��تي اداره كل ميراث
فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري استان كرمان گفت:
هنرمندان كرماني به مناسبت هفته صنايع دستي كه از
 20خردادماه جاري آغاز مي شود ،در نمايشگاه سراسري
صنايع دستي تهران شركت مي كنند.
“غالمرض��ا فرخي” اظهار ک��رد :هنرمندان كرماني به
مناسبت هفته صنايع دستي در نمايشگاه سراسري تهران
ك��ه از  20خردادما جاري به مدت يك هفته برگزار مي
شود ،شركت مي كنند.
وي ب��ا اش��اره به اينك��ه در اين نمايش��گاه  17غرفه
به اس��تان كرمان اختصاص يافته اس��ت ،افزود :امسال
هنرمندان در غرفه هاي خود به توليد زنده رش��ته هاي
هنري مي پردازند.
فرخ��ي به ديگر برنامه هاي هفته صنايع دس��تي در
كرمان اشاره و تصريح كرد :برگزاري نمايشگاه در گالري
صنايع دستي ،ديدار با هنرمندان و پيشكسوتان صنايع
دستي و مراسم تجليل از برنامه هاي اين هفته مي باشد.
وي گفت :بازديد از كارگاهها و آموزش��گاههاي فعال
صنايع دستي نيز از ديگر ويژه برنامه هاي اين هفته است.

