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اسما پورزنگی آبادی 

همۀ سهم گردشگری کرمان از سفر دو 
روزۀ رئیس جمهور حدود چهار دقیقه بود! 
نادیده گرفتن گردشگری و مسائل آن در 
کرمان،  استان  به  رئیس جمهور  اخیر  سفر 
انتقاد و گالیۀ فعاالن این بخش را به دنبال 

داشته است.
رئیس جمهور در مدت حضور در کرمان، 
دو جلسه با فعاالن اقتصادی برگزار کرد اما 
افضلی  معین  عصر جمعه،  در جلسۀ  تنها 
توانست حدود چهار  فعاالن گردشگری  از 
استان  کمبودهای  و  چالش ها  از  دقیقه 
بگوید آن هم در شرایطی که هر سه حوزۀ 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
با انبوهی مشکل مواجهند که نیاز به توجه 

عاجل دارد.
گردشگری  به  دولت  بی توجهی  این 
کرمان تا جایی بود که وزیر میراث فرهنگی 
که مدام در حال سفر به استان هاست هم، 
به کرمان نیامد؛ در حالی که مسائل زیادی 
برای  باید  ضرغامی  که  هست  کرمان  در 
نه  سفر،  این  در  اما  کند  حمایت  آن  رفع 
تنها وزیر نیامد که هیچ یک از معاونان وی 
هم، رئیس جمهور را همراهی نکردند؛ تنها 
میثم آسوپا به عنوان نمایندۀ وزیر در کرمان 

حضور یافت.
با  دولت  رفتار  این  به  واکنش  در 
دهقانی،  مسعود  دکتر  کرمان،  گردشگری 
مدیرعامل  و  گردشگری  باسابقۀ  فعاالن  از 
آژانس هواپیمایی جنوب  شرق در گفت وگو 
ظرفیت های  به  اشاره  با  فردای کرمان  با 
بی شمار استان در حوزه های گردشگری و 
میراث فرهنگی و صنایع دستی گفت: »در 
جریان سفر رئیس جمهور محترم، بی توجه 
به همۀ این داشته ها و مشکالتی که وجود 
مشکالت  طرح  برای  جلسه ای  هیچ  دارد، 
فعاالن گردشگری و تصمیم گیری برای رفع 
آن برگزار نشد و ما بابت این اتفاق بسیار 
گالیه مندیم. در بسیاری از سفرهای آقای 
رئیس جمهور، در خبرها خوانده ایم که وزیر 
میراث فرهنگی همراه ایشان بوده اما وزیر به 
کرمان نیامد. این آیا، کم اهمیت جلوه دادن 
گردشگری استان کرمان نیست؟ آن هم در 
شرایطی که فعاالن گردشگری دارند با دل 
با خون دل، چراغ  و  کار می کنند  و جان 

گردشگری را روشن نگه داشته اند«.
وی با بیان اینکه با این برنامه ریزی که در 
سفر انجام دادند، فعاالن گردشگری استان 
دلسرد شده اند، افزود: »بخش کشاورزی در 
معدن  و  صنعت  دارد،  آب  مشکل  استان 
هم در سرمایه گذاری مشکالت خاص خود 
آنچه می تواند  این وضعیت،  و در  دارند  را 
استان را نجات دهد گردشگری است اما به 
جای اینکه همه به کمک گردشگری بیایند، 
به آن بی توجه هستند و روزبه روز مهجورتر 

شده است«.

وی با تاکید بر اینکه گردشگری مظلوم 
واقع شده است، در پاسخ به این پرسش که 
به هیچ یک  فعال گردشگری  عنوان  به  آیا 
شدید؟  دعوت  رئیس جمهور  جلسات  از 
یکی  در  اقتصادی  فعال  عنوان  »به  گفت: 
شنونده  فقط  اما  دعوت شدیم  جلسات  از 
اما  داشتیم  درخواست صحبت هم  بودیم. 

موافقت نشد«.
وی یکشنبه 23 مردادماه با بیان اینکه 
کرمان  گردشگری  با  رفتار  این  امیدواریم 
و  دادن  شعار  در  »ما  افزود:  شود،  جبران 
بسیار  گردشگری  اینکه  از  کردن  صحبت 
استان  در  خوبی  وضع  بسیار  است؛  مهم 
و  شعار  با  گردشگری  مگر  اما  داریم! 
سخنرانی رونق پیدا می کند؟ در تبلیغات و 
اطالع رسانی، در بازاریابی، در زیرساخت ها، 
در حفظ کسب وکارهای موجود و گسترش 
که  مواجهیم  بسیاری  چالش های  با  آن 
برخی از آن، چندین سال است حل نشده 
باقی مانده و فرصت ها یکی پس از دیگری 

دارد از دست می رود«.
در  ایران  تورگردانان  جامعۀ  نمایندۀ 
استان کرمان در پاسخ به این پرسش که 
آیا نادیده گرفتن گردشگری به خاطر عدم 
میراث  کل  اداره  سوی  از  کافی  پیگیری 
»بعید  کرد:  اظهار  است؟  نبوده  استان  در 
می دانم که میراث فرهنگی پیگیری نکرده 
نیست  درست  »این  افزود:  وی  باشد«. 
میراث فرهنگی را مقصر بدانیم. اداره میراث 
تنهاست و حتی در پرداخت حقوق پرسنل 
فرصت  چه طور  مانده؛  خود  کارشناسان  و 
می کند برای دیگر مشکالت برنامه ریزی و 

کار کند؟«.
مشاور کمیسیون گردشگری اتاق کرمان 
گفت: »بخش خصوصی هم به هر دشواری 
که هست، خود را سرپا نگه داشته اما دربارۀ 
مسائلی مثل معرفی بیش تر کرمان و اینکه 
کار  نمی تواند  شود  برجسته  گردشگری 
چندانی انجام دهد و این، همت همۀ استان 

را می طلبد«.
گرفتن  نادیده  از  مجدد  انتقاد  با  وی 
»این  افزود:  سفر  جریان  در  گردشگری 
آنچه  ولی  بوده  همیشه  نمادین  جلسات 

مشکالتی  حل  برای  اقدام  است،  مهم  که 
است که در جلسات مطرح می شود. مردم 
گوش شان از شعار پر است و آنچه که در 

عمل انجام شود مهم است«. 
به  پاسخ  در  ادامه،  در  دهقانی 
دولت  از  انتظاری  چه  که  فردای کرمان 
دارید؟ توضیح داد: »مشکالت بسیار زیادی 
وجود دارد که برای طرح آن نیاز به جلسات 
مفصلی است. مثال اینکه در استان کرمان 
این قدر  نداریم.  خارجی  پرواز  یک  هنوز 
کرمان مظلوم واقع شده که تورهای خارجی 
نمی توانند مستقیم با استان ارتباط بگیرند. 
برای راه اندازی پرواز خارجی خیلی پیگیری 
کرده بودیم و به نتایج خوبی رسیدیم اما با 
تغییر دولت، ناتمام ماند و االن از وزارت راه 
تقاضا و خواهش می کنیم پرواز خارجی را 

در کرمان برقرار کنند«.
سرویس دهی  در  اینکه  بیان  با  وی 
زیادی  مشکالت  استان  در  هم  قطار 
استان  نیاز  از  »سال هاست  افزود:  داریم، 
چون  اما  شده  گفته  سریع السیر  قطار  به 
از ریل بین کرمان  تعویض مسیر کوتاهی 
راه اندازی  این قطار  انجام نمی شود،  یزد  و 

نمی شود«.
وی تاکید کرد که مشکالت گردشگری 
کرمان محدود به این دو موضوع نیست و 
در پاسخ به این پرسش که آیا آقای دکتر 
فداکار استاندار در این چند ماه حضور در 
استان با فعاالن گردشگری جلسه داشته و 
مسائل و مشکالت را پیگیری کرده است؟ 
ایشان  با  خصوصی  صورت  »به  گفت: 
صحبت کرده ایم و قول هایی داده اند. هنوز 
ابتدای کار ایشان است اما با شناختی که از 
دکتر فداکار داریم، می دانیم در توان ایشان 
استان  و  گردشگری  در  تحولی  که  هست 

ایجاد کنند«.
گردشگری  »فعاالن  داد:  ادامه  دهقانی 
کل  ایشان  که  می کشند  را  روزی  انتظار 
استان را در حوزۀ گردشگری بسیج کنند. 
اگر شرکت های بزرگ صنعتی و معدنی در 
استان در راستای مسئولیت های اجتماعی 
کنند،  کمک  گردشگری  بخش  به  خود 

بسیاری از مشکالت رفع می شود«. 

گروه جامعه: معاون فنی مرکز سالمت 
محیط و کار وزارت بهداشت، بر ضرورت 
دارای  مراکز  و  مکان ها  تمامی  اتصال 
بلیت فروشی به سامانۀ »ایران من« تاکید 
کرد و گفت: »هر جا که بلیت فروشی انجام 
می شود، باید به سامانۀ ایران من متصل 
پروتکل های  رعایت  بر  بتوان  تا  باشد 

بهداشتی، نظارت جدی تری داشت«.
در  این که  بیان  با  فرهادی  محسن 
سفرهای  برای  امکان  این  حاضر  حال 
هوایی، ریلی و زمینی فراهم شده است، 

پایانه های  و  راه آهن  »فرودگاه ها،  افزود: 
متصل  من  ایران  سامانۀ  به  مسافربری، 
مسافران،  به  بلیت فروشی  و  هستند 
انجام  بهداشتی  دستورالعمل های  طبق 

می شود«.
بلیت فروشی  که  مکان هایی  به  وی 
متصل  من  ایران  سامانۀ  به  اما  دارند 
حال  »در  گفت:  و  کرد  اشاره  نیستند، 
و  تئاتر  سالن های  سینماها،  حاضر، 
کنسرت ها، به این سامانه وصل نیستند«.

»سامانۀ  کرد:  خاطرنشان  فرهادی 

ایران من به سامانۀ وزارت بهداشت متصل 
است و آخرین وضعیت تزریق واکسن و 
تست ها بر اساس کد ملی افراد مشخص 

است«.
مرکز  فنی  معاون  مهر،  گزارش  به 
بهداشت،  وزارت  کار  و  محیط  سالمت 
برخی  برگزاری  به  اشاره  با  همچنین 
بلیت فروشی  بدون  که  ورزشی  مسابقات 
افزود:  و  کرد  اشاره  می شود،  انجام 
مثل  ورزشی  مسابقات  »یک سری 
بدون  و…،  میدانی  و  دو  کشتی،  والیبال، 

بلیت فروشی انجام می شود که به سامانۀ 
ایران متصل نیستند«.

وی ادامه داد: »روند کنترل و رعایت 
قبیل  این  در  بهداشتی  شیوه نامه های 
به  باید  و  است  سخت تر  قدری  اماکن، 

صورت کنترل فیزیکی انجام شود«.
یکپارچه  اهمیت  به  اشاره  با  فرهادی 
در  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  شدن 
دارند،  بلیت فروشی  که  مراکزی  و  اماکن 
تاکید کرد: »این قبیل اماکن باید هر چه 
زودتر به سامانۀ ایران من متصل شوند«. 

مدیرکل میراث فرهنگی استان
خبر داد

اختصاص 100میلیارد ریال 
برای ایجاد خانه های خالق 

صنایع دستی کرمان
میراث فرهنگی،  مدیر کل  جامعه:  گروه 
گفت:  کرمان  استان  صنایع دستی  و  گردشگری 
به  جمهوری  ریاست  سفر  اعتبارات  محل  »از 
ایجاد  برای  ریال  100میلیارد  کرمان،  استان 
استان  صنایع دستی  خالق  خانه های  تکمیل  و 

اختصاص یافت«.
خالق  »خانه های  کرد:  اظهار  فعالی  فریدون 
جایگاه  ارتقای  برای  بستری  صنایع دستی، 
تبادل  برای  مکانی  و  صنایع دستی  اقتصادی 
و  سرمایه گذاران  برنامه ریزان،  تجربیات  و  دانش 

تولیدکنندگان صنایع دستی است«.
اداره  کل  عمومی  روابط  گزارش  به 
صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی، 
کار  و  کسب  زنجیرۀ  ایجاد  وی  کرمان،  استان 
خالق  خانه های  کارکردهای  از  را  صنایع دستی 
صنایع  دستی برشمرد و افزود: »برای راه اندازی 
این خانه ها باید حمایت از کارآفرینان، ایده پردازان 
و نوآوران و همچنین جذب سرمایه گذاران حوزۀ 

صنایع دستی را در اولویت کار قرار داد«.
اعتباری  با  »خوشبختانه  کرد:  بیان  فعالی 
خالق  خانه های  تکمیل  و  ایجاد  زمینۀ  در  که 
می توان  یافته،  اختصاص  استان  صنایع دستی 
در  را  هستند  شرایط  حایز  که  شهرستان هایی 
این طرح گنجاند. وی خاطرنشان کرد: »استان 
صنایع دستی  حوزۀ  در  خوبی  شرایط  از  کرمان 
برخوردار بوده، زیرا دارای یک شهر جهانی و پنج 

شهر ملی صنایع دستی است«. 

ثبت نام بیش از ۹۰ هزار کرمانی
در سامانۀ سماح؛

زائران اربعین ثبت نام خود 
را قطعی کنند

گروه جامعه: مدیر حج و زیارت استان کرمان 
از  نفر  هزار   ۹0 از  بیش  تاکنون  این  که  بیان  با 
در سامانۀ  اربعین  پیاده روی  برای  کرمان  استان 
قطعی  »ثبت نام  گفت:  کرده اند،  ثبت  سماح 
آغاز  سماح  سامانۀ  در  اربعین  پیاده روی  برای 
شده است«. محمود عرب نژاد افزود: »متقاضیان 
هزینۀ  تومان  هزار   1۸ مبلغ  واریز  با  می توانند 
کردن  قطعی  به  نسبت  سماح،  سامانۀ  در  بیمه 
باشگاه  گزارش  به  کنند«.  اقدام  خود  ثبت نام 
»مدت  کرد:  بیان  وی  کرمان،  جوان  خبرنگاران 
سفر پیاده روی اربعین برای زائران امسال حداکثر 
1۴ روز است«. عرب نژاد ادامه داد: »طبق اعالم 
به  دارند  قصد  امسال  که  افرادی  کشور،  وزارت 
در  باید  الزاما  شوند،  مشرف  اربعین  پیاده روی 
سامانۀ سماح به نشانی samah.haj.ir ثبت نام 
درمانی  خدمات  و  بیمه  پوشش  تحت  تا  کنند 
قرار گیرند«.وی اضافه کرد: »امکان ثبت نام برای 

متقاصیان جدید تا اطالع ثانوی وجود دارد«. 

وعدۀ وزیر ارشاد:
تاالر مرکزی کرمان آبان ماه 

افتتاح می شود
گروه فرهنگ وهنر: وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در 
بازدید از پروژۀ تاالر مرکزی کرمان که حدود 1۴ سال 
قبل آغاز شده و هنوز ناتمام است، وعده داد که آبان ماه 

امسال، این مجموعه افتتاح می شود.
محمدمهدی اسماعیلی گفت: »تاکید ما در تمامی 
پروژه ها بر این است که تعجیل در افتتاح پروژه موجب 

لطمه به کیفیت کار نشود«.
وی افزود: »تالش می کنیم تاالر مرکزی کرمان را در 
آبان  ماه با برگزاری یک جشنواره افتتاح کنیم و در اختیار 

اهالی فرهنگ و هنر استان کرمان قرار بگیرد«.
سی ویکمین  با  همزمان  کرمان،  ایسنا  گزارش  به 
اسماعیلی،  محمدمهدی  جمهور،  رئیس  استانی  سفر 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی پنج شنبه 20 مردادماه، با 
استقبال مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان 
در جریان  وارد کرمان شد. وی  از مسئولین  و جمعی 
این  »ساخت  کرد:  اظهار  مرکزی  تاالر  پروژۀ  از  بازدید 
پروژه کار ارزشمندی در استان است و به زودی با افتتاح 
این پروژه رونق بسیار خوبی در فعالیت های فرهنگی و 

هنری استان کرمان ایجاد خواهد شد«. 

معین افضلی، فعال گردشگری خطاب به 
رئیس جمهور:

گردشگری کرمان ورشکسته 
شده است

و  گردشگری  فعال  افضلی،  معین  جامعه:  گروه 
به  خطاب  کرمان  استان  در  لوت  جهانی  پایگاه  مدیر 
ورشکسته  کرمان  گردشگری  کرد:  اعالم  رئیس جمهور 
فعاالن  با  رئیس جمهور  نشست  در  وی  است.  شده 
اقتصادی و نخبگان کرمان برخی از چالش های استان 
در حوزۀ گردشگری و میراث فرهنگی را برشمرد و گفت: 
»استان کرمان بیش از 700 اثر ملی و هشت اثر ثبت 
جهانی دارد اما اعتبارات دولتی متناسب با وسعت استان 

و تعدد آثار نیست و حق کرمان ضایع شده است«.
وی افزود: »برای ساخت موزۀ جیرفت دو دهه است 
که فقط شعار داده می شود. در کرمان هنوز موزه ای در 
خور شان نداریم و بسیاری از آثاری که مربوط به استان 

ماست در دیگر موزه های کشور نگهداری می شود«.
وی با بیان اینکه بخش زیادی از بافت تاریخی شهر 
کرمان نابود شده و بخش دیگر آن نیز در حال نابودی 
است، ادامه داد: »کاروانسراهای زیادی در مجموعۀ بازار 
تاریخی شهر کرمان وجود دارد که رها شده و در حال 
تخریب هستند«. افضلی با اشاره به ضعف در حفاظت 
اینکه  وجود  »با  کرد:  اظهار  باستانی  محوطه های  از 
استان  در  توسعه  اصلی  محور  سه  از  یکی  گردشگری 
معرفی  خوبی  به  دنیا  در  ظرفیت ها  اما  است  کشور  و 
نشده است«.  وی بیان کرد: »بیابان لوت زیرساخت ها و 
امکانات بسیار ضعیفی دارد. ساالنه 200 هزار گردشگر 
داخلی و پنج هزار گردشگر خارجی از کلوت ها بازدید 
با چهار  تنها  کرمان  استان  در  بیابان  این  اما  می کنند 
افضلی  استقامت،  گزارش  به  اداره می شود«.   نیرو  نفر 
با بیان اینکه برای راه اندازی پرواز  بین المللی همکاری 
برای  داد: »بانک ها  ادامه  ندارد،  کافی در کرمان وجود 
ارائۀ تسهیالت همکاری نمی کنند و گردشگری کرمان 
ورشکسته شده است«. وی همچنین گفت: »متاسفانه 
گردشگری مقاومت در حد شعار باقی مانده است. گلزار 
شهدا، موزه دفاع مقدس، موزه شهید باهنر، موزه ارتش، 
گردشگری  محورهای  قنات ملک  روستای  و  بیت الزهرا 
مقاومت هستند اما تنها سپاه بخشی از اقدامات را انجام 
ویژه  به  دستگاه ها  همۀ  داریم  درخواست  است.  داده 
تدوین  به  نسبت  هرچه سریعتر  میراث فرهنگی  وزارت 
طرح جامع گردشگری مقاومت در استان کرمان اقدام 
کنند«. وی بیان کرد: »در استان کرمان بیش از 1۴0 
نفر  تنها 11 هزار  اما  هزار هنرمند صنایع دستی داریم 
از آن ها بیمه هستند. تقاضا داریم سهیمۀ ساالنۀ هزار 
با اشاره  برای استان در نظر بگیرید«. وی  را  بیمه  نفر 
به اهمیت صنعت فرش در استان نیز گفت: »متاسفانه 
به  فرش  مدیریت  ندارد.  خوبی  وضعیت  فرش  صنعت 
سازمان صمت واگذار شده که مسئولیت های سنگینی 
در حوزۀ صنایع و معادن دارد و بنابراین، اهمیت کافی 
به فرش داده نمی شود. تقاضای ما این است که مدیریت 

فرش را وزارت میراث فرهنگی بسپارید«. 
گفتنی است رئیس جمهور روزهای پنج شنبه و جمعه 

21 و 22 مردادماه میهمان کرمان بود.

خبر دهقانی فعال باسابقۀ گردشگری انتقاد کرد؛

گردشگریکرماندرسفررئیسجمهور
نادیدهگرفتهشد!

خبر

وزارت بهداشت اعالم کرد

اماکن دارای بلیت فروشی باید به سامانۀ »ایران من« متصل شوند


