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ضمیمه رایگان روزنامه در استان  آذربایجان غربی

ظرفیت بی نظیر آذربایجان غربی برای بوم گردی
محمــد مهــدی شــهریاری، اســتاندار آذربایجان غربی در هشــتمین 

ــگری و  ــرد: گردش ــد ک ــتان تاکی ــتغال اس ــروه اش ــه کارگ جلس

علــی الخصــوص بــوم گــردی یکــی از ظرفیــت هــای بــی نظیــر 

آذربایجــان غربــی اســت، فرمانــداران اســتان بایــد توجــه ویــژه 

ــای  ــد ه ــاد واح ــرای ایج ــی ب ــهیالت بانک ــذب تس ــه ج ای ب

ــند. ــته باش ــتاها داش ــردی در روس بوم  گ

صفحه 2

آذربایجــان غربــی بویــژه ارومیــه از گذشــته 
ــت  ــورداری از طبیع ــل برخ ــه دلی ــای دور ب ه
بکــر و داشــتن درختــان مختلــف مهــد هنرهــای 
ــر  ــن هن ــر ای ــار بی نظی ــوده و آث ــران ب ــوب ای چ
نــه  تنهــا در خانه هــای مــردم ایــن اســتان بلکــه 
ــوزه  ــی در م ــورها و حت ــتان ها و کش ــایر اس س
هــای مــردم شناســی جــا خــوش کــرده اســت.

جلیــل  جــم،  جــام  گــزارش  بــه 
میــراث  مدیــرکل  جبــاری، 
صنایــع  و  گردشــگری  فرهنگــی، 
ــن  ــی در آیی ــان غرب ــتی آذربایج دس
ــی  ــنواره مل ــتین جش ــه نخس افتتاحی
نمایشــگاه  پنجمیــن  گردشــگری، 
سراســری صنایــع دســتی و نخســتین 
جشــنواره گردشــگری غــذا و هنــر 
دائمــی  در محــل  ایرانــی  آشــپزی 

. . ی. هها یشــگا نما



سرمایه گذاری، الزمه 
توسعه گردشگری در 

آذربایجان غربی

بــه گــزارش جــام جــم، جلیــل جبــاری، 
گردشــگری  فرهنگــی،  میــراث  مدیــرکل 
در  غربــی  آذربایجــان  دســتی  صنایــع  و 
آییــن افتتاحیــه نخســتین جشــنواره ملــی 
گردشــگری، پنجمیــن نمایشــگاه سراســری 
جشــنواره  نخســتین  و  دســتی  صنایــع 
ــی در  ــپزی ایران ــر آش ــذا و هن ــگری غ گردش
محــل دائمــی نمایشــگاههای بیــن المللــی 
ــا  ــت ه ــر ظرفی ــه، ب ــی ارومی ــارک جنگل در پ
گردشــگری  و  تاریخــی  هــای  پتانســیل  و 
اســتان تأکیــد کــرد و افــزود: در تــاش بــرای 
معرفــی ایــن ظرفیــت هــا بــرای جبــران عقــب 
ماندگــی هــا و رونــق صنعــت گردشــگری  کــه 
ــرای  ــبی ب ــن مناس ــم جایگزی ــور حت ــه ط ب

ــتیم. ــت، هس ــت اس ــت و صنع نف
وی بــا اشــاره بــه فراهــم شــدن  زمینــه هــای 
ســرمایه گــذاری هرچــه بیشــتر در حــوزه 
گردشــگری آذربایجــان غربــی، خاطرنشــان 
گــذاری  ســرمایه  میزبــان  افزایــش  کــرد: 
بخــش گردشــگری در  توســعه  الزامــات  از 
اســتان اســت تــا بتوانــد بــا افزایــش هتــل هــا 
ــدت  ــا، م ــوزه ه ــی و توســعه م ــز اقامت و مراک
اقامــت در اســتان را از یــک شــب بــه دو و یــا 

ــد. ــش ده ــب افزای ــه ش س
فضاهــای  افزایــش  کــرد:  اضافــه  جبــاری 
ــور  ــه منظ ــرگرمی ب ــازی و س ــز ب ــبز، مراک س
و  مســافران  فراغــت  اوقــات  کــردن  پــر 
ــوزه  ــی در ح ــی تخصص ــز درمان ــاد مراک ایج
ــری  ــه طــور جــد پیگی گردشــگری ســامت ب

ــود. ــی ش م
ــتی  ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــرکل می مدی
ــی اظهــار کــرد:  و گردشــگری آذربایجــان غرب
ــذاری در حــوزه ایجــاد  21 مجــوز ســرمایه گ
ــد در اســتان آذربایجــان  ــی جدی ــز اقامت مراک
غربــی صــادر شــده اســت کــه بــا حجــم 
ــارد 500 تخــت  ــذاری 2600 میلی ــرمایه گ س
ــود  ــی موج ــت اقامت ــزار  تخ ــر 5 ه ــی ب اقامت

ــزود. ــد اف خواه
ــاره  ــت اش ــه دول ــای هفت ــه ه ــه برنام وی ب
کــرد و گفــت: همزمــان بــا هفتــه دولــت 
ــور  ــس جمه ــاون رئی ــور مع ــا حض ــال ب امس
صنایــع  فرهنگــی،  میــراث  اداره  رییــس  و 
دســتی و گردشــگری کشــور »ســرزمین مــوج 
هــای آبــی« اولیــن مجموعــه آبــی شــمالغرب 
میلیــارد   40 گــذاری  ســرمایه  بــا  کشــور 

ــود. ــی ش ــاح م ــه افتت ــان در ارومی توم
جبــاری از افتتــاح ســه مرکــز اقامتــی در 
ــر داد  ــکاب خب ــن و ت ــره ضیاءالدی ــوی، ق خ
تاکیــد اســتاندار  بــه  بــا توجــه  افــزود:  و 
واحدهــای  توســعه  بــر  غربــی  آذربایجــان 
ــره  ــم به ــهیات ک ــه تس ــردی و ارائ ــوم گ ب
اســتان،  در  توریســم  اکــو  توســعه  بــرای 
ــوم گــردی در  ــرداری از پنــج واحــد ب بهــره ب
ــود. ــی ش ــاز م ــتان آغ ــف اس ــهرهای مختل ش

ــاه  ــه در مهرم ــهر ارومی ــرد: ش ــد ک وی تأکی
ــزه کاری  ــه عنــوان شــهر ملــی چــوب در ری ب
مصــوب و ابــاغ مــی شــود کــه ظرفیــت 
ــرای  ــتی ب ــع دس ــوزه صنای ــبی را در ح مناس

ــرد. ــد ک ــم خواه ــتان فراه اس
ــتی  ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــرکل می مدی
و گردشــگری آذربایجــان غربــی در ادامــه 
برگــزاری جشــنواره هــا و فســتیوال هــا را در 
معرفــی هــر چــه بیشــتر ظرفیــت هــا و قابلیت 
هــای حــوزه گردشــگری اســتان موثــر خوانــد 
ــگری  ــای گردش ــتیوال ه ــم فس ــت: تقوی و گف
اســتان در حــال تدویــن اســت تــا بــا برگــزاری 
جشــنواره هــای گردشــگری در زمــان و مــکان 
مشــخص، انگیــزه ســفر بــه اســتان آذربایجــان 
غربــی را بــرای دوســتداران برنامــه هــای 

ــم. ــش دهی ــری افزای ــی و هن فرهنگ
اســتان  گردشــگری  ســفیران  اعــزام  وی 
ــور،  ــاط کش ــی نق ــه اقص ــی ب ــان غرب آذربایج
گردشــگری،  عرصــه  فعــاالن  آمــوزش 
برگــزاری شــب فرهنگــی اســتان در بــرج 
ــه  ــی جاذب ــتند معرف ــد مس ــاد تهران،تولی می
ــی  ــان غرب ــی آذربایج ــی و تاریخ ــای طبیع ه
ــی  ــی ســرزمین زیبائ ــام» آذربایجــان غرب ــا ن ب
هــا« و راه انــدازی پورتــال جامــع گردشــگری 
اســتان را از دیگــر اقدامــات ایــن اداره کل در 
ــگری و  ــای گردش ــه ه ــی جاذب ــتای معرف راس

رونــق صنعــت توریســت اعــام کــرد. 

میزبانی ارومیه از 3 رویداد ملی در حوزه گردشگری

پنج شنبه اول شهریور 1397 / شماره 5185پنج شنبهاول شهریور 1397 / شماره 5185 3ضمیمه رایگان روزنامه در استان آذربایجان غربیضمیمه رایگان روزنامه در استان آذربایجان غربی
w w w. d a n e s h p a y a m . i r

w w w. j a m e j a m o n l i n e . i r

w w w. d a n e s h p a y a m . i r

w w w. j a m e j a m o n l i n e . i r 2

غــذا  گردشــگری  جشــنواره  اولیــن 
ــا  ــان ب ــی همزم ــپزی ایران ــر آش و هن
نخســتین جشــنواره ملــی گردشــگری و 
پنجمیــن نمایشــگاه سراســری صنایــع 
ــت  ــایی و ثب ــدف شناس ــا ه ــتی ب دس
ــان  ــی آذربایج ــی و محل ــای بوم غذاه
ــزاری  ــال برگ ــه در ح ــی در ارومی غرب
اســت و تــا دوم شــهریورماه ادامــه دارد.

معاونــت  سرپرســت  خضــرزاده، 
گردشــگری اداره کل میــراث فرهنگــی، 
گردشــگری  و   دســتی  صنایــع 
آذربایجــان غربــی در گفــت و گــو 
ــرد:  ــار ک ــم اظه ــام ج ــگار ج ــا خبرن ب
ــه ســبب طبیعــت  ــی ب آذربایجــان غرب
ــود، دارای  ــی خ ــگ غن ــوع و فرهن متن
فرهنــگ غذایــی مخصوصــی اســت 
کــه در همیــن راســتا اولیــن جشــنواره 
آشــپزی  هنــر  و  غــذا  گردشــگری 
ــت  ــایی و ثب ــدف شناس ــا ه ــی ب ایران

آذربایجــان  و محلــی  بومــی  غذاهــای 
ــه در  ــاه در ارومی ــرداد م ــی از 29 م غرب

حــال برگــزاری اســت.
وی افــزود: ایــن جشــنواره بــا هــدف 
ــوان  ــه عن ــی ب ــگ غذای ــت از فرهن حمای
ــپزی  ــتعدادیابی آش ــن کاال، اس ایرانی تری
در اســتان، افزایــش شــادابی و نشــاط 
ترویــج  و  مــردم  بیــن  در  عمومــی 
تــا دوم شــهریورماه  غــذا  گردشــگری 
دایمــی  محــل  و  جنگلــی  پــارک  در 
ارومیــه  المللــی  بیــن  نمایشــگاههای 
ملــی  نمایشــگاه  اولیــن  بــا  همزمــان 
نمایشــگاه  پنجمیــن  و  گردشــگری 
برگــزار  دســتی   صنایــع  سراســری 

 . د می شــو
خضــرزاده گفــت: اجــرای مراســم آیینــی، 
ــابقه  ــپزی، مس ــتعدادیابی آش ــابقه اس مس
انتخــاب برتریــن مراکــز عرضــه غــذا، 
ــی،  ــی عموم ــای آموزش ــرای کارگاه ه اج

علــوم و فنــون آشــپزی و رســتوران داری، 
عرضــه غــذا در غرفه هــای جشــنواره، 
ــی در  ــوالت ایران ــا و محص ــش کااله نمای
ــای  ــرای کارگاه ه ــف، اج ــای مختل غرفه ه
پرســش و پاســخ در زمینــه انــواع غذاهــا 
توســط اســاتید برجســته کشــور از جملــه 
برنامه هــای جشــنواره گردشــگری غــذا و 

ــی اســت. ــر آشــپزی ایران هن
ــذا  ــگری غ ــرد: گردش ــان ک وی خاطرنش
یکــی از حوزه هــای گردشــگری اســت 
کــه بــا توســعه و معرفــی غذاهــای بومــی  
می تــوان انبوهــی از گردشــگران را بــه 
اســتان جــذب کــرد؛ یکــی از برنامه هــای 
ارومیــه  در  غــذا  جشــنواره  جانبــی 

ــت. ــپزی اس ــابقه آش ــزاری مس برگ
اداره  گردشــگری  معاونــت  سرپرســت 
کل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی 
ــام  ــی اع ــان غرب ــگری آذربایج و گردش
ــش  ــه بخ ــپزی در س ــابقه آش ــرد: مس ک

ــا«  ــواده  ه ــن خان ــپزی بی ــابقه آش »مس
ــن  ــاب برتری ــه  ای انتخ ــابقه حرف و »مس
ــن  ــابقه بی ــپزی «و»مس ــتعدادهای آش اس
ــذا«  ــدگان غ ــه کنن ــه و عرض ــز تهی مراک

می شــود. برگــزار 
خضــرزاده عنــوان کــرد: چنــد تــن از 
ــپزان  ــامل سرآش ــی ش ــن داوران مل برتری
ــا حضــور در  ــر و مدرســین آشــپزی ب برت
ــی،  ــپزی ایران ــر آش ــذا و هن ــنواره غ جش
بــه شناســایی و معرفــی رســتوران ها و 
آشــپزهای برتــر آذربایجــان غربــی اقــدام 
ــای شــرکت  ــه مزای خواهنــد کــرد.از جمل
در ایــن جشــنواره انتخــاب اســتعدادهای 
بهتریــن  انتخــاب  اســتان،  آشــپزی 
ــدگان  ــور برن ــذا و حض ــه غ ــز عرض مراک
مســابقه های اســتعداد یابــی و مراکــز 
عرضــه غــذا در جشــنواره ملــی و فینــال 
مســابقات )بهمــن ماه-نمایشــگاه بیــن 

المللــی گردشــگری( خواهــد بود.  

ارومیــه  بویــژه  غربــی  آذربایجــان 
دلیــل  بــه  دور  هــای  گذشــته  از 
برخــورداری از طبیعــت بکــر و داشــتن 
درختــان مختلــف مهــد هنرهــای چوب 
ایــران بــوده و آثــار بی نظیــر ایــن هنــر 
نــه  تنهــا در خانه هــای مــردم ایــن 
اســتان بلکــه در ســایر اســتان ها و 
کشــورها و حتــی در مــوزه هــای مــردم 
 شناســی جــا خــوش کــرده اســت. 

هنــر ریــزه کاری چــوب ارومیــه بــا 
400 ســال قدمــت بــه دلیــل بــکار 
متنــوع  نگارهــای  و  نقــش  رفتــن 
همچنیــن  و  هــا  طــرح  تنــوع  و 
مجــرب،  هنرمنــدان  از  برخــورداری 
در  مشــهور  و  توانمنــد  اســتادکاران 

ســطح ملــی مطــرح اســت و در انتظــار 
اســت. ایــن شــهر  نــام  بــه   ثبــت 
مدیــرکل میــراث فرهنگــی، صنایــع 
دســتی و گردشــگری آذربایجــان غربــی 
در گفــت و گــو بــا خبرنــگار جــام جــم 
بــا اشــاره بــه مطــرح شــدن ارومیــه بــه 
ــوب  ــای چ ــی هنره ــهر مل ــوان ش عن
ــا  ــه ب ــتان ارومی ــرد: شهرس ــار ک اظه
توجــه بــه داشــتن هنرمنــدان مجــرب، 
در  مشــهور  و  توانمنــد  اســتادکاران 
هنرهــای چــوب بــه عنــوان شــهر ملــی 
ــزه کاری  ــژه ری ــه وی هنرهــای چــوب ب
ــان  ــا آب ــرر اســت ت مطــرح شــده و مق
مــاه ســالجاری از ســوی ســازمان میراث 
 فرهنگــی کشــور تصویــب و اباغ شــود.

جلیــل جبــاری افــزود: ریــزه کاری 
چــوب از مهمتریــن صنایــع دســتی 
ارومیــه اســت کــه روش تولیــد آن 
ــات  ــردن قطع ــش ک ــاس روک ــر اس ب
چوبــی در طــرح هــا و تولیــدات بســیار 
ــوب  ــوده و از چ ــردی ب ــوع و کارب متن
ــر  ــی، ســرو، صنوب گــردو، ســنجد، گاب
و تبریــزی بــه روش بریــدن چــوب 
در قطعــات نــازک و در کنــار هــم 

 چســباندن آنهــا تولیــد مــی شــود.
بــه گفتــه وی، از مهــم تریــن آثــار 
ــوان  ــی ت ــوب م ــای چ ــدی هنره تولی
بــه انــواع متنوعــی از جعبــه هــای 
کاغــذی،  دســتمال  ماننــد  چوبــی 
تزئینــی،  شــکات خــوری، وســایل 
زینتــی،  وســایل  و حتــی  دســتبند 
جعبــه آرایــش، عصــا، صفحــه شــطرنج 
 و میــز غــذا خــوری اشــاره کــرد. 

مدیــرکل میــراث فرهنگــی، صنایــع 
ــح  ــتان تصری ــگری اس ــتی و گردش دس
کــرد: ظرفیــت هــای موجــود در حــوزه 
افزایــش تولیــد  تولیــد کارگاهــی و 
ــوب و  ــای چ ــوالت هنره ــواع محص ان
ــادرات  ــرای ص ــزی ب ــه ری ــکان برنام ام
صنایــع  هنرمنــدان  نفیــس  آثــار 
ــه  ــی ب ــان غرب ــتان آذربایج ــتی اس دس
کشــورهای همجــوار و بازاریابــی بــه 
کشــورهای عربــی، جایــگاه خاصــی بــه 
ــت. ــی داده اس ــان غرب ــتان آذربایج  اس

ــراث  ــرد: اداره کل می ــاری اعــام ک جب
فرهنگــی در راســتای تربیــت هنرمندان 
ــت  ــی و تربی ــای فن ــوزش ه ــه آم و ارائ
ــه  ــبت ب ــد نس ــوان هنرمن ــای ج نیروه

فراگیــر صنایــع  آمــوزش  و  تجهیــز 
ــن  در  ــرده و همچنی ــدام ک ــتی اق دس
ــازار فــروش صنایــع  راســتای توســعه ب
بازارچــه  و  هــا  کیوســک  دســتی، 
ــبت  ــتی را در مناس ــع دس ــای صنای ه
کنــد.. مــی  دایــر  مختلــف   هــای 
ــر دو هــزار  ــغ ب ــا بیــان اینکــه بال وی ب
در  دســتی  صنایــع  تولیــدی  کارگاه 
آذربایجــان غربــی فعــال اســت، گفــت: 
حــوزه  در  کارگاههــا  ایــن  بیشــتر 
هنرهــای چــوب اســت و امیدواریــم 
ــرای  ــا اعطــای تســهیات 4 درصــد ب ب
چــوب  صنایــع  کارگاههــای  ایجــاد 
عشــایری،  و  روســتایی  مناطــق  در 
ــع  ــش صنای ــش از پی ــق بی ــاهد رون ش
باشــیم. اســتان  در  چــوب   دســتی 
ــع  ــادرات صنای ــم ص ــه حج ــاری ب جب
دســتی چــوب از مرزهای اســتان اشــاره 
و خاطرنشــان کــرد: ســاالنه 2/5 الــی 3 
ــع  ــادرات صنای ــم ص ــون دالر حج میلی
دســتی اســتان در بخــش چــوب اســت 
ــادرات  ــر ص ــاوه ب ــم ع ــن رق ــه ای ک
بالــغ  چمدانــی اســت کــه ســاالنه 
ــروش دارد. ــان ف ــارد توم ــر  4 میلی  ب

ــع  ــری صنای ــگاه سراس ــن نمایش پنجمی
دســتی همزمــان بــا نخســتین جشــنواره 
ملــی گردشــگری و همچنیــن نخســتین 
هنــر  و  غــذا  گردشــگری  جشــنواره 
آشــپزی ایرانــی از 29 مــرداد در محــل 
دائمــی نمایشــگاههای بیــن المللــی 
ــاز  ــه آغ ــی ارومی ــارک جنگل ــع در پ واق

ــرده اســت. ــکار ک ب
معــاون  قاســمی،  رنجبــر  افســانه 
میــراث  کل  اداره  دســتی  صنایــع 
فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری 
ــا  ــو ب ــت و گ ــی در گف ــان غرب آذربایج
ــان  ــتان آذربایج ــت: اس ــم گف ــام ج ج
ــی  ــال متوال ــن س ــرای پنجمی ــی ب غرب

ــتی و  ــع دس ــدان صنای ــان هنرمن میزب
ــه خوشــبختانه  ســنتی کشــور اســت ک
ــر اســتانهای  ــدان اکث ــا حضــور هنرمن ب

ــت. ــده اس ــر ش ــور دای کش
وی نمایشــگاه سراســری صنایــع دســتی 
تجلــی فرهنــگ و هنــر ایرانیــان دانســت 
همچــون  نمایشــگاه  ایــن  افــزود:  و 
ــا  ــگاه کام ــک نمایش ــته، ی ادوار گذش
تخصصــی مربــوط بــه عرضــه و فــروش 
اصیــل  دســتی  صنایــع  محصــوالت 
ــی  ــچ کاال و محصول ــت و هی ــی اس ایران
کــه ارتباطــی بــا صنایــع دســتی و 
هنرهــای ســنتی ایرانــی نــدارد، در ایــن 

ــود. ــی ش ــه نم ــگاه عرض نمایش

رنجبــر ادامــه داد: کاالهــا و محصــوالت 
ــف  ــگاه طی ــن نمایش ــده در ای ــه ش ارائ
مختلــف  هــای  رشــته  از  متنوعــی 
صنایــع دســتی از جملــه گلیــم، چــرم، 
هــا،  بافتنــی  ســنتی،  دوزیهــای  رو 
شیشــه گــری، ســنگهای قیمتــی، اقــام 
تزئیناتــی، رشــته هــای چوبــی و غیــره 
اســت کــه در 140 غرفــه بــرای عرضــه 
بــه عاقــه منــدان بــه نمایــش درآمــده 

اســت.
رنجبــر در ادامــه تصریــح کــرد: بــا 
ــگاه  ــن نمایش ــه در ای ــه اینک ــه ب توج
ــر  ــاخص از سراس ــر و ش ــدان برت هنرمن
ــن  ــد تری ــد و جدی ــور دارن ــور حض کش

ــه  محصــوالت و تولیــدات خــود را ارائ
فرصــت  بنابرایــن  کــرد  خواهنــد 
خریــد  و  بازدیــد  بــرای  مناســبی 
ــدان  ــه من ــهروندان و عاق ــوم ش عم

ــت. ــتی اس ــع دس ــه صنای ب
معــاون صنایــع دســتی ایــن اداره کل 
در پایــان گفــت: بــا توجه بــه برگزاری 
همزمــان نمایشــگاه سراســری صنایــع 
دســتی بــا جشــنواره ملــی گردشــگری 
در یــک مــکان، پیــش بینــی مــی 
بیشــتری  بازدیدکننــدگان  شــود 
بــه ســال هــای قبــل در  نســبت 
نمایشــگاه صنایــع دســتی حضــور 

ــند. ــته باش داش

ــه  ــهرها ب ــی ش ــای تاریخ ــت ه باف
ــی  ــا و ثروت ــی گرانبه ــوان میراث عن
ــدی  ــوده و دارای پیون ــمند ب ارزش
ــای تاریخــی  ــت ه ــا اصال ــق ب عمی
ــر  ــهر دارد و نمایانگ ــی ش و فرهنگ
ــی  ــته مقطع ــر برجس ــال و هن کم
اســت. زمــان  تطــور  از   خالــص 
امــروزه حفاظــت از بافــت هــای 
توجــه  در  حــدی  بــه  تاریخــی 
ــوان  ــی ت ــه م ــرار دارد ک ــا ق دولته
ــی  ــای اصول ــزی ه ــه ری ــا برنام ب
و تعامــل بیــن دســتگاهی بهــره 
ازایــن  متنوعــی  هــای  بــرداری 
ــل  ــوه و تبدی ــای بالق ــیل ه پتانس
ــه عمــل نمــود. ــه بالفعــل و ب  آن ب
لحــاظ  بــه  ایــن محــدوده هــا 
برگیرنــده  در  شناســی  ریخــت 
ــوی  ــادی و معن ــای م ــگ ه فرهن
ــا  ــات آنه ــه نظام ــه کلی ــتند ک هس
گــذاری  سیاســت  بــه  وابســته 
و طــرح ریــزی توســعه شــهری 
بــا  راســتا،  ایــن  در  هســتند. 
توجــه بــه دیدگاههــای مردمــی 

ــردن  ــه ک ــت در نهادین ــی بایس م
بــه  گــذاری  اهمیــت  فرهنــگ 
تــاش  هــا  محــدوده  ایــن 
بیشــتری از ســوی دســتگاههای 
شــود. داده  نشــان  ربــط   ذی 
واقــع چنیــن مولفــه هایــی  در 
بیانگــر ارزش هــای فرهنگــی از 
ناملمــوس  و  ملمــوس  میــراث 
اجتماعــی،  هــای  ارزش  آن، 
و  رویدادهــا  مــکان  اقتصــادی، 
تعامــات اجتماعــی اســت کــه 
ــی  ــت و یکپارچگ ــت از اصال حفاظ
اهمیــت  احیــاء،  بــرای  آن 
کنــد. مــی  پیــدا  ای   ویــژه 
ــت  ــظ باف ــرورت حف ــت و ض اهمی
ــه  ــت آن، ن ــه و مرم تاریخــی ارومی
بــه عنــوان پدیــده ای نمادیــن 
ــیر  ــناخت س ــل ش ــه دلی ــه ب بلک
و  شهرســازی  تکامــل  و  تحــول 
ــت و  ــظ هوی ــینی، حف ــدن نش تم
اصالــت شــهر و تبییــن حیــات 
و  شــواهد  اســاس  بــر  شــهری 
ــاد  ــعه اقتص ــی، توس ــدارک علم م
محلــی و رونــق صنعت گردشــگری 
 همــواره مــورد توجــه بــوده اســت.
ــا،  ــهر پوی ــه ش ــه اینک ــه ب ــا توج ب
ــت  ــه در آن فعالی شــهری اســت ک
و فــرم در فضــای شــهری بــه خوبی 
باهــم منطبــق باشــند، عــدم انطباق 
جدیــد  عملکردهــای  از  بعضــی 
ــه  ــل ب ــد ورود اتومبی ــهری مانن ش
ــل در شــهرها،  ــاوگان حمــل و نق ن

برهــم خــوردن روابــط منطقــی 
شــهری و روســتایی کشــور، تسریع 
در رونــد مدرنیزاســیون شــهری، 
تغییــرات عمــده در نحــوه نگرش به 
ــی  ــعه ب ــهری، توس ــش و کار ش نق
رویــه شــهرها در ســطح، ارجحیــت 
هــای  حاشــیه  در  ســکونت 
شــهری مرفــه و عوامــل متعــدد 
دیگــر باعــث مغفــول مانــدن و 
ــی  ــت قدیم ــه باف ــی ب ــی توجه ب
بدیــن  و  شــده  شــهری  مراکــز 
ترتیــب کالبــد و فــرم شــهری ایــن 
ــا رشــد  بافتهــا نتوانســته همــگام ب
فعالیــت،  و  عملکــرد  در  ســریع 
خــود را بــا آن تطبیــق دهــد و 
ایــن عــدم تطابــق بیــن فــرم و 
فعالیــت ســرآغاز جاماندگــی بافــت 
ــم زد. ــهر را رق ــی ش ــای تاریخ  ه
آنچــه کــه امــروزه بــه عنــوان 
بافــت تاریخــی شــهر ارومیــه از 
آن یــاد مــی شــود منطقــه ای 
هندســی  مرکــز  در  کــه  اســت 
قــرار  شــهر  قانونــی  محــدوده 
ــار وســعت،  ــا 307 هکت ــه و ب گرفت
از محــدوده  حــدود 2.7 درصــد 
شــود. مــی  شــامل  را   شــهر 
بــر اســاس مصوبــه و ابــاغ شــورای 
معمــاری  و  شهرســازی  عالــی 
ایــران، احیــاء بافــت تاریخــی شــهر 
ارومیــه همــراه بــا 167 شــهر دیگــر 
کشــور ابــاغ شــده اســت. بــا توجه 
بــه قرارگیــری بــازار تاریخــی شــهر 

و بالــغ بــر 20 بنای تاریخــی و ثبت 
شــده در ایــن محــدوده، هــر گونــه 
اقــدام و تاشــی در راســتای معاصر 
ســازی و بازآفرینــی ایــن بافــت 
ــی  ــود کل ــه بهب ــد ب ــی توان ــا م ه
وضعیــت کالبــدی فضــای شــهر 
ــی و  ــاد محل ــق اقتص ــه، رون ارومی
بالفعــل نمــودن ظرفیــت هــا و 
پتانســیل هــای نهفتــه در محــدوده 
گــردد. شــهر  تاریخــی   بافــت 
ایــن محــدوده هــا شــواهد زنــده ای 
از ارزش هــا و ســنت های  دیریــن 
بشــری  ناملمــوس  و  ملمــوس 
و  معمــاری  شــیوه  همچنیــن  و 
شهرســازی مــردم زمــان خــود 
اســت کــه مــی توانــد مــورد توجــه 
خــود مــردم، گردشــگران و ســرمایه 
ــا  ــه ب ــرد چنانچ ــرار گی ــذاران ق گ
ــاد  ــای الزم اقتص ــزی ه ــه ری برنام
ــت  ــا فعالی ــهر ب ــی ش ــز تاریخ مرک
ــه و  هــای گردشــگری شــکل گرفت
 حیاتــی تــازه بــه کالبــد آن بدمــد.
ایــن مراکــز تاریخــی بــا تکیــه 
تاکیــد  و  پایــدار  اقتصــاد  بــر 
توانــد  مــی  گردشــگری  بــر 
منشــا بهــره بــرداری اقتصــادی 
ــوع  ــن موض ــردد و همی ــی گ فراوان
حیــات  تجدیــد  ســبب  خــود 
بازگردانــدن  و  تاریخــی  مراکــز 
برتر  بــه  و  فاخــر  کارکردهــای 
بــه  توجــه  بــا  را  فضاهــا  ایــن 
 ظرفیــت هــای آن بــه همــراه دارد.

ــم اداره کل  ــد اکوتوریس ــناس ارش کارش
و  دســتی  صنایــع  فرهنگــی،  میــراث 
گردشــگری آذربایجــان غربــی گفــت: 
ــتانهای  ــردی اس ــوم گ ــای ب ــگاه ه اقامت
هرمــزگان،  گلســتان،  خوزســتان، 
ــوی و  ــی و رض ــمالی، جنوب ــان ش خراس
ــردی  ــوم گ ــگاه ب ــت اقامت ــن هف همچنی
اســتان آذربایجــان غربــی بــا ایجــاد غرفــه 
در نمایشــگاه ملــی گردشــگری در ارومیــه 

ــوند. ــی ش ــی م معرف
فخــاری در گفــت و گــو بــا خبرنــگار جــام 
ــتین  ــزاری نخس ــه برگ ــاره ب ــا اش ــم ب ج
جشــنواره ملــی گردشــگری از 29 مــرداد 
تــا دوم شــهریورماه ســالجاری در ارومیــه، 
اظهــار کــرد: جشــنواره ملــی گردشــگری 
فرصــت مغتنمــی بــرای معرفــی ظرفیــت 
هــا و پتانســیل هــای گردشــگری اســتان 

آذربایجــان غربــی اســت.
وی گفــت: امــروزه درکنــار زیرســاختهای 

و  هتلهــا  همچــون  گردشــگری 
ــوم گــردی  مهمانپذیرهــا، اقامتگاههــای ب
نقــش مهمــی در توســعه پایــدار صنعــت 
بــرای  اشــتغال  ایجــاد  گردشــگری، 
جامعــه بومــی و معرفــی فرهنــگ بومــی 

ــد. ــی کنن ــا م ــه ایف منطق

ــی  ــنواره مل ــه داد: در جش ــاری ادام فخ
گردشــگری کــه بــه مــدت 5 روز در 
محــل نمایشــگاه هــای بیــن المللــی 
ــگاه  ــد، اقامت ــد ش ــزار خواه ــه برگ ارومی
هــای بــوم گــردی نیــز معرفــی مــی 

ــود. ش
ــردی  ــوم گ ــای ب ــگاه ه ــزود: اقامت وی اف
گلســتان،  خوزســتان،  اســتانهای 
هرمــزگان، خراســان شــمالی، جنوبــی 
ــگاه  ــت اقامت ــن هف ــوی و همچنی و رض
ــی  ــان غرب ــتان آذربایج ــردی اس ــوم گ ب
بــا ایجــاد غرفــه در نمایشــگاه گردشــگری 

ــوند. ــی ش ــی م معرف
ــم اداره کل  ــد اکوتوریس ــناس ارش کارش
و  دســتی  صنایــع  فرهنگــی،  میــراث 
گردشــگری آذربایجــان غربــی گفــت: 
و  پــری  گــردی  بــوم  اقامتگاههــای 
ــرد  ــکاب، ک ــر ت ــردی آت ــوم گ ــگاه ب اقامت
ــلیمان  ــک س ــانه سردشــت، مل ــوم کاش ب
ــور  ــروف پ ــده، مع ــاق نق ــره پاپ شــوط، ق
از اســتان  اشــنویه و شــوریک خــوی 
ــنواره  ــن جش ــی در اولی ــان غرب آذربایج

گردشــگری شــرکت دارنــد.
ایجــاد ســیاه  بــه  ادامــه  در  فخــاری 
نمایشــگاه  در  عشــایری  چادرهــای 
ــرد:  ــان ک ــاره و خاطرنش ــگری اش گردش
ــتانهای  ــایری از اس ــای عش ــیاه چادره س
ــدران، خراســان شــمالی،  هرمــزگان، مازن
ــیاه  ــن س ــتان و همچنی ــوی و خوزس رض
ــای  ــتان در فض ــایری  اس ــای عش چادره
ــی  ــه محصــوالت محل ــه ارائ ــدام ب ــاز اق ب

ــای  ــن ه ــرده و آیی ــتی ک ــع دس و صنای
ســنتی خــود را بــه نمایــش در مــی 

ــد. آورن
ــه  ــاد غرف ــر ایج ــاه ب ــرد: ع وی اظهارک
ــای  ــیاه چادره ــردی و س ــوم گ ــای ب ه
عشــایری، گروههــای فرهنگــی و هنــری 
خراســان  و  خوزســتان  اســتانهای  از 
شــمالی و همچنیــن شهرســتان هــای 
اســتان نیــز بــا حضــور در جشــنواره 
ملــی گردشــگری و اجــرای برنامــه هــای 
آئینــی و ســنتی لحظــات شــاد و مفرحــی 
را بــرای بازدیدکننــدگان فراهــم مــی 

ــد. کنن
اســتان  افــزود: در  پایــان  فخــاری در 
آذربایجــان غربــی هــم اکنــون هفــت 
اقامتــگاه بــوم گــردی در شهرســتان هــای 
تــکاب، اشــنویه، سردشــت فعــال اســت و 
ــداد  ــان ســال تع ــا پای ــی رود ت انتظــار م

ــد. ــش یاب ــورد افزای ــه 30 م ــا ب آنه

ارومیه، میزبان اولین جشنواره گردشگری غذا و هنر آشپزی ایرانی

 ارومیه؛ شهر ملی ریزه کاری چوب

نمایشگاه سراسری صنایع دستی، تجلی فرهنگ و هنر ایرانیان

 اهمیت و ضرورت بافت تاریخی در راستای توسعه گردشگری

معرفی اقامتگاه بوم گردی در جشنواره ملی گردشگری

فرهنگــی،  میــراث  کل  اداره 
دســتی  صنایــع  و  گردشــگری 
آذربایجــان غربــی امســال همچــون 
راســتای  در  گذشــته  ســالهای 
معرفــی جاذبــه هــای تاریخــی و 
ــای گردشــگری اســتان  ــت ه ظرفی
کــه  دارد  زیــادی  هــای  برنامــه 
آنهــا جشــنواره  تریــن  شــاخص 
نمایشــگاه  گردشــگری،  ملــی 
و  دســتی  صنایــع  سراســری 
جشــنواره  گردشــگری غــذا و هنــر 
آشــپزی ایرانــی اســت کــه بــه 
میزبانــی شــهر ارومیــه برگــزار مــی 

شــود.
آذربایجــان غربــی بــا برخــورداری از 
ــه  ــا و محوط ــزار و 501 بن ــک ه ی
ــره  ــداد ق ــن تع ــه از ای ــی ک تاریخ
تخــت  و  چالــدران  کلیســای 

جهانــی  ثبــت  تــکاب  ســلیمان 
شــده اســت، میــراث دار تاریــخ 
ــر  ــه ب ــت ک ــاله ای اس ــزار س 8 ه
تــارک تاریــخ و فرهنــگ ایــران مــی 

درخشــد.
اثــر   28 طبیعــی،  اثــر  وجــود7 
ــر  ــول و دو اث ــر منق ــوی، 38 اث معن
ــار  ــدس در کن ــاع مق ــوزه دف در ح
تنــوع دینــی، قومــی و مذهبــی 
ــه  ــا س ــرزی ب ــم م ــن ه و همچنی
کشــور ترکیــه، عــراق و نخجــوان بر 
اهمیــت توســعه صنعت گردشــگری 
در ایــن خطــه سرســبز افــزوده 
ــبی  ــت مناس ــتان فرص ــت. تابس اس
بــرای حضــور در اســتان آذربایجــان 
غربــی و آشــنایی بــا تاریــخ، تمــدن، 
فرهنــگ، آداب و رســوم، صنایــع 
دســتی و غذاهــای محلــی مردمــان 

تــرک، کــرد، ارمنــی و آشــوری 
ــتان را  ــن اس ــه ای ــه اســت ک منطق
ــان  ــوام و ادی ــان اق ــن کم ــه رنگی ب

ــت. ــهرت داده اس ــور ش در کش
فرهنگــی،  میــراث  کل  اداره 
دســتی  صنایــع  و  گردشــگری 
ــا برنامــه هــای  ــی ب آذربایجــان غرب
ــب  ــی در قال ــتانی و مل ــف اس مختل
تورهــای  نمایشــگاه،  جشــنواره، 
هــا  شــاپ  ورک  و  گردشــگری 
ــای  ــت ه ــی ظرفی ــال معرف ــه دنب ب
ــه  ــگران ب ــذب گردش ــتان و ج اس
اســتان اســت کــه میزبانــی همزمان 
از ســه رویــداد ملــی در حــوزه 
گردشــگری نقطــه عطــف اقدامــات 
ــن اداره کل در ســالجاری اســت. ای

فرهنگــی،  میــراث  مدیــرکل 
دســتی  صنایــع  و  گردشــگری 

ــه  ــن رابط ــی در ای ــان غرب آذربایج
ــا  ــگار م ــا خبرن ــو ب ــت و گ در گف
ــال  ــن اداره کل امس ــد: ای ــی گوی م
در  گذشــته  ســالهای  همچــون 
هــای  جاذبــه  معرفــی  راســتای 
هــای  ظرفیــت  و  تاریخــی 
ــای  ــه ه ــتان برنام ــگری اس گردش
ــن  ــاخص تری ــه ش ــادی دارد ک زی
ــگری،  ــی گردش ــنواره مل ــا جش آنه
صنایــع  سراســری  نمایشــگاه 
ــفره  ــذا و س ــنواره غ ــتی و جش دس
ــرای نخســتین  ــی اســت کــه ب ایران
ــی و  ــار در اســتان آذربایجــان غرب ب
ــزار  ــه برگ ــی شــهر ارومی ــه میزبان ب

ــود. ــی ش م
جلیــل جبــاری بــه جشــنواره ملــی 
و  اشــاره  ارومیــه  در  گردشــگری 
ــنواره  ــن جش ــد: ای ــی کن ــه م اضاف
بــا حضــور ادارات میــراث فرهنگــی، 
صنایــع دســتی و گردشــگری همــه 
فرهنگــی-  و گروههــای  اســتانها 
ــور و  ــاط کش ــی نق ــری از اقص هن
ــه  ــتانی و هم ــط اس ــای ذیرب نهاده
شهرســتانهای اســتان از 29 مــرداد 
تــا دوم شــهریور مــاه در ارومیــه 
اجــرا مــی شــود. وی برگــزاری 
را  گردشــگری  ملــی  جشــنواره 
فرصــت مغتنمــی بــرای معرفــی 
رونــق  اســتان،  هــای  ظرفیــت 
گردشــگری و افزایــش درآمــد در 
ایــن حــوزه مــی دانــد و اظهــار مــی 
ــه  ــور، برنام ــن منظ ــه همی ــد: ب کن
هــای ویــژه ای را پیــش بینــی 
ــزاری نشســت  ــه برگ ــم ک ــرده ای ک
ــه  ــی، ارائ ــای آموزش ــا و کارگاهه ه
گــذاری  ســرمایه  هــای  پکیــج 

ــر  ــم و تصوی ــه فیل ــگری، ارائ گردش
از فرصــت هــای ســرمایه گــذاری و 
ــی از  ــود بخش ــای موج ــت ه ظرفی

ــت.  ــا اس ــه ه برنام
فرهنگــی،  میــراث  مدیــرکل 
دســتی  صنایــع  و  گردشــگری 
مــی  ادامــه  غربــی  آذربایجــان 
جشــنواره  افتتاحیــه  در  دهــد: 
ــم مســتند   ــی گردشــگری از فیل مل
ســرزمین  غربــی  »آذربایجــان 
معرفــی  شــامل   هــا«  زیبائــی 
جاذبــه هــای تاریخــی و گردشــگری 
هفــت  شهرســتان ارومیــه، خــوی، 

ماکــو، پیرانشــهر، سردشــت، تــکاب 
رونمایــی شــد. نقــده  و 

نمایشــگاه  برگــزاری  بــه  جبــاری 
ــه  ــع دســتی در ارومی سراســری صنای
اشــاره مــی کنــد و مــی افزایــد: 
اتفــاق حــوزه صنایــع  مهمتریــن 
دســتی اســتان در ســالجاری، برگزاری 
نمایشــگاه سراســری صنایــع دســتی 
پنجمیــن  بصــورت  کــه  اســت 
ســال پیاپــی در ارومیــه و همزمــان 
ملــی گردشــگری  بــا جشــنواره 
در محــل دائمــی نمایشــگاههای 

حــال  در  ارومیــه  المللــی  بیــن 
ــی  ــار م ــت. وی اظه ــزاری اس برگ
نخســتین  بــرای  امســال  کنــد: 
ــذا و  ــگری غ ــنواره گردش ــار جش ب
هنــر آشــپزی ایرانــی بــا هــدف 
ــی  ــای بوم ــت غذاه ــایی و ثب شناس
ــی از 29  ــان غرب ــی آذربایج و محل
مــرداد مــاه در ارومیــه در حــال 

برگــزاری اســت.
جبــاری خاطرنشــان می کنــد: یکی 
برنامه هــای جانبــی جشــنواره  از 
ــپزی  ــر آش ــذا و هن ــگری غ گردش
ایرانــی در ارومیــه برگزاری مســابقه 

آشــپزی اســت کــه در ســه بخــش 
ــواده- ــن خان ــپزی بی ــابقه آش »مس
 هــا« و »مســابقه حرفــه  ای انتخــاب 
آشــپزی  اســتعدادهای  برتریــن 
ــه و  ــز تهی ــن مراک ــابقه بی «و»مس
عرضــه کننــدگان غــذا« برگــزار 
ــن داوران  ــور برتری ــا حض ــده و ب ش
ملــی شــامل سرآشــپزان برتــر و 
ــتوران ها و  ــپزی، رس ــین آش مدرس
ــی  ــر آذربایجــان غرب آشــپزهای برت
خواهنــد  معرفــی  و   شناســایی 

شد.

مهمترین اتفاق حوزه صنایع دستی استان در 
سالجاری، برگزاری نمایشگاه سراسری صنایع دستی 

است که بصورت پنجمین سال پیاپی در ارومیه و 
همزمان با جشنواره ملی گردشگری در محل دائمی 

نمایشگاههای بین المللی ارومیه در حال برگزاری است

ــادی و  ــور اقتص ــی ام ــاون هماهنگ مع
ــان  ــتاندار آذربایج ــع اس ــعه مناب توس
ــه  ــد ب ــگری بای ــت: گردش ــی گف غرب
ــن  ــق تری ــر رون ــن و پ ــوری تری مح
ــی  ــان غرب ــادی آذربایج ــش اقتص بخ
ســرمایه  بنابرایــن  شــود  تبدیــل 
ــت  ــورد حمای ــش م ــن بخ ــذاران ای گ
ــات الزم در  ــد و امکان ــی گیرن ــرار م ق

ــود. ــی ش ــته م ــان گذاش ــار آن اختی

بــه گــزارش جــام جــم، رضــا حســینی 
در آییــن افتتــاح اولیــن جشــنواره 
و  گردشــگری  ملــی  نمایشــگاه  و 
پنجمیــن نمایشــگاه سراســری صنایــع 
دســتی و اولیــن جشــنواره گردشــگری 
بــا  ایرانــی  آشــپزی  هنــر  و  غــذا 
ــت  ــعه صنع ــت توس ــه اهمی ــاره ب اش

ــق  ــزود:  رون ــگری اف ــاد گردش و اقتص
ــور  ــاط کش ــی نق ــگری در اقص گردش
ــی  ــادالت فرهنگ ــش تب ــب افزای موج
ــش  ــایر بخ ــکوفایی س ــن ش و همچنی

ــود. ــی ش ــادی م ــای اقتص ه
ــر اینکــه گردشــگری  ــد ب ــا تاکی وی ب
ــان  ــدگاه ادی ــی از دی ــگاه واالی از جای
اضافــه  اســت،  برخــوردار  مختلــف 
کــرد: توســعه صنعــت گردشــگری 
نیازمنــد تامیــن زیرســاخت هــای الزم 
ــار  ــار اقش ــرش و رفت ــول در نگ و تح

ــت. ــی اس ــف مردم مختل
وی بــا اشــاره بــه اینکــه رفتــار و 
برخــورد تمامــی کارگــزاران دخیــل در 
صنعــت گردشــگری از راننــده تاکســی 
گرفتــه تــا پلیــس بایــد شایســته 
باشــد، اضافــه کــرد: ایــن صنعــت 

ــای  ــزی ه ــه ری ــایه برنام ــا در س تنه
ــد. ــی یاب ــعه م ــتماتیک توس سیس

معــاون اقتصــادی اســتاندار آذربایجــان 
غربــی برگــزاری چنیــن جشــنواره 
بــرای  مناســب  فرصتــی  را  هایــی 
معرفــی ظرفیــت هــا و قابلیــت هــای 
ــان  ــت: آذربایج ــد و گف ــتان خوان اس
ــل  ــی بدی ــای ب ــت ه ــی از ظرفی غرب
تاریخــی، طبیعــی و تنــوع قومــی 
ــگری  ــت گردش ــعه صنع ــت توس جه

ــت. ــوردار اس برخ
ــن  ــه ای ــر اینک ــد ب ــا تکی ــینی ب حس
اســتان بایــد تمامــی حــوزه هــای 
هماننــد  گردشــگری  بــا  مرتبــط 
بــوم گــردی توســعه یابــد، افــزود: 
ــن  ــه محــوری تری ــد ب گردشــگری بای
ــادی  ــش اقتص ــن بخ ــق تری ــر رون و پ

شــود  تبدیــل  غربــی  آذربایجــان 
بنابرایــن ســرمایه گــذاران ایــن بخــش 
مــورد حمایــت قــرار مــی گیرنــد 
آنــان  اختیــار  در  الزم  امکانــات  و 

ــود. ــی ش ــته م گذاش
ــگری از  ــرد: گردش ــان ک وی خاطرنش
ــی  ــذاری غن ــرمایه گ ــای س ــوزه ه ح
ــد  ــر و پیام ــه اث ــت ک ــد اس و پردرآم
نیــز  تخریبــی و زیســت محیطــی 

ــدارد. ن
ــادی و  ــور اقتص ــی ام ــاون هماهنگ مع
ــان  ــتاندار آذربایج ــع اس ــعه مناب توس
آذربایجــان  داشــت:  اظهــار  غربــی 
غربــی بایــد در ســه ســال آینــده جــزو 
پنــج اســتان برتــر در حــوزه کســب و 
ــه  ــق آن برنام ــرای تحق ــد و ب کار باش

ریزی شــده است. 

معاون استاندار تأکید کرد؛

حمایت ویژه از سرمایه گذاران بخش گردشگری در آذربایجان غربی
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سعید نوری

گلعذاری ز گلستان جهان ما را بس
زین چمن سایه آن سرو روان ما را بس

من و همصحبتی اهل ریا دورم باد
از گرانان جهان رطل گران ما را بس

حافظ

آتشــکده  )یــا  ســلیمان  تخــت 
آذرُگشَنســب( نــام محوطــه تاریخی 
آذربایجــان  اســتان  در  بزرگــی 
کیلومتــری شــمال  و 45  غربــی 

شــرقی شهرســتان تــکاب واقــع 
ایــن  درنزدیکــی  گردیده اســت 
ــازه  ــتای ت ــتانی روس ــه باس مجموع
قــرار دارد. گفتــه  کنــد نصــرت 

ــان  ــلیمان هم ــت س ــه تخ ــده ک ش
ایــران  پایتخــت  »فره اســپه« 
اشــکانی بوده اســت. تخــت ســلیمان 
آموزشــی،  مرکــز  بزرگ تریــن 
عبادتــگاه  و  اجتماعــی  مذهبــی، 
ایرانیــان در قبــل از اســام به شــمار 

؛  فــت می ر
خســرو پرویــز پــس از شکســت 
بهــرام چوبیــن )بــا کمــک ســپاهی 
کــه از امپراتــور روم شــرقی گرفتــه 
بــود( در ســال 591 میــادی در 

ــرد ــذاری ک ــکان تاجگ ــن م ای

و  میــادی   624 ســال  در  امــا   
امپراتــور  هراکلیــوس،  در حملــه 
ــد.  ــب ش ــران تخری ــه ای ــان، ب رومی
هاکوخــان  بــرادرزاده  آباقاخــان 
بــه دیــن اســام گرویــده  کــه 
بــود، بــر روی ویرانه هــای تخــت 
ــه  ــرد ک ــا ک ــجدی بن ــلیمان مس س
ــران شــد و تنهــا  آن نیــز بعدهــا وی
نقــوش و خــط  بــا  کاشــی هایی 
ــده کــه  ــه جــا مان برجســته از آن ب
امــروزه در مــوزه رضــا عباســی 

می شــود. نگهــداری 

تادئــوس  کلیسا،کلیســای  قــره 
ــی  ــایی تاریخ ــام کلیس ــدس، ن مق
در اســتان آذربایجــان غربــی ایــران 
اســت.این کلیســا در20 کیلومتــری 
ــار  ــدران در کن ــرقی چال ــمال ش ش
ــع  ــام واق ــن ن ــه همی ــتایی ب روس
شــده اســت. قــره کلیســا در تاریــخ 
7 ژوئیــه 2008، در فهرســت میراث 
ــه ثبــت رســید. ــی یونســکو ب جهان
ــه ســبب ویژگــی هــای منحصــر   ب
ــام آن از  ــا، ن ــن کلیس ــرد ای ــه ف ب
تاریــخ 11 بهمــن 1334 بــه شــماره 
405 در آثــار ملــی ایــران قــرار 

دارد. بــه دلیــل حفــظ قدیمــی 
ــن نمادهــای  ــن و برجســته تری تری
ــخ  معمــاری ارامنــه جهــان، در تاری
 7 بــا  برابــر   1387 تیرمــاه   17
ژوئیــه ســال 2008، مجموعــه قــره 
ــی  کلیســا، شــامل 3 کلیســای اصل
بــا نــام هــای قــره کلیســا یــا ســنت 
و  اســتپانوس  ســنت  تادئــوس، 
ــر  ــن اث ــوان نهمی ــه عن دزور دزور ب
ــن  ــی و دومی ــران در س ــی ای تاریخ
کمیتــه میــراث جهانــی یونســکو در 
ــد. ــی ش ــت جهان ــادا ثب ــک کان کب

گردهمایــی ارامنــه در اول تــا چهارم 

مردادمــاه هــر ســال کــه مصــادف با 
ســالروز مــرگ تاتائوس مقــدس می 
باشــد صرفــاً یــک مراســم مذهبــی 
ــت از  ــی اس ــه اجتماع ــت. بلک نیس
آذربایجــان،  ارتودوکــس  ارامنــه 

تهــران، اصفهــان و ســایر نقــاط 
ــران و جهــان کــه بعضــاً پیــروان  ای
ــون  ــیحیت چ ــب مس ــایر مذاه س
آســوری هــا نیــز در آن شــرکت 

ــد ــی کنن م

قره کلیسا؛ قدیمی ترین کلیسای جهانتخت سلیمان، پایتخت ایران اشکانی
 و نماد همزیستی ادیان
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