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تولید چای کنیایی درگیالن شایعه است

کرمان  -رئیس اداره نظارت بر امور حیات وحش حفاظت محیط
زیست استان گفت :گونه نادر پرنده درنای معمولی برای نخستین
بار در شهرســتان کهنوج اســتان کرمــان مشــاهده و تصویربرداری
شده است.
«منصور پورسینا» گفت:
حضــور این پرنــده برای
نخســتین بــار توســط
سرپرست اداره حفاظت
محیطزیستشهرستان
کهنــوج مشــاهده و
تصویربــرداری شــده
اســت .پورســینا عنــوان
کــرد :ایــن گونه زیبا و ارزشــمند در گروه پرنــدگان در معرض خطر
انقراض طبقهبندی میشود و یکی از سه گونه نادر ،درنای مشاهده
شده در ایران است که در مسیر مهاجرت خود به شهرستان کهنوج
سفر کرده است.وی افزود :زیستگاه این پرنده زمینهای باز اطراف
تاالبها و آبگیرها ،علفزارهای باتالقی و زمینهای کشاورزی است
و بیشتر از مواد گیاهی تغذیه میکند.

در  100روز کاری دولت سیزدهم در حوزه گردشگری چه گذشت؟
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ُدرنا برای نخستین بار میهمان کرمانیها شد
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باز شدن قفل ورود گردشگران خارجی پس از  ۲۰ماه
زهرا کشوری
خبرنگار

نخســتین گروه گردشــگران فرانســوی هفت روز
پیش و در آســتانه صدمین روز دولت ســیزدهم
وارد ایــران شــدند .ایــن اولیــن گروه گردشــگران
اروپایــی بودنــد کــه پساز شــروع مجــدد صدور
ویــزای گردشــگری بــه ایــران ســفر کردنــد.
ازســرگیری صدور ویزا مهمترین گام «عزتاهلل
ضرغامــی» پــساز ورود بــه عمــارت آزادی در
وزارت گردشگری و میراث فرهنگی بود.
م
روز بیســتم مــرداد  ، ۱۴۰۰روزی کــه «ابراهی 
رئیســی» رئیسجمهــوری ،عــزت اهلل ضرغامی
را بهعنــوان وزیــر میــراث فرهنگــی ،گردشــگری
و صنایــع دســتی بــه بهارســتان معرفی کــرد ،او
در برنامــه ارائــه شــده خود به مجلســیها وعده
داد کــه از اســتارتاپها و اپلیکیشــنهای قوی در
فضــای مجــازی در ســطح بینالملــل حمایــت
میکنــد ،جذب گردشــگران خارجــی را در صدر
برنامههــای خــود مینشــاند و طــرح و برنامــه
ارزان خانواده محور را روی میز اجرا
گردشــگری ِ
میآورد.
نکتــه مهم در برنامههــای او در حوزه صنایع
دستی ،رایج شــدن کپیبرداری از صنایع دستی
اصیل ایرانی اســت که ضرغامی بدرســتی از آن
بهعنــوان تهدیدی جــدی در این حــوزه نام برد.
ضرغامی آن روز گفت در اجرای قانون ســال ۹۶
در حمایــت از هنرمندان ،اســتادکاران و فعاالن
صنایع دســتی جدیت دارد و اجرای برنامههای
مؤثر تشــویقی برای چهرههای ماندگار در حوزه
هنرهای صنعتی بخشی از برنامه است.
ضرغامــی در ابتــدای ورود بــه وزارت میــراث
فرهنگی جلسات متعددی با فعاالن و گروههای
گردشــگری خــارج از وزارتخانــه برگــزار کــرد.
وزیــر میــراث فرهنگــی در تمــام ســخنرانیها و
جلسات خود نشان داد که گردشگری در اولویت
برنامههــای او در ســه حــوزه میــراث فرهنگــی،
صنایع دســتی و گردشــگری اســت ،البته او بارها
ش اهمیت
اعالم کرده اســت هرســه حــوزه برایــ 
یکسان دارد اما گردشگری زودتر از دیگر حوزه ها
گره اقتصادی را باز میکند .انتخاب «علیاصغر
شــالبافیان» بهعنــوان معــاون گردشــگری از

خبرگزاری میراث آریا

رشــت  -چندی پیش مدیــرکل هماهنگی امور ســرمایهگذاری و
اشــتغال اســتانداری گیالن از بازگشت ســرمایهگذاران کنیایی به
صنعــت فرآوری چــای گیالن خبــر داد که این مســأله در فضای
مجازی و اجتماعی اســتان زمینه ســاز شــایعاتی دربــاره واردات
چای آفریقایی و فروش آن بهعنوان چای گیالن شد.
برخــی حضــور کنیاییهــا در صنعــت چــای اســتان را بهعنــوان
زمینه ســاز واردات چــای خارجی و آفریقایی و توزیــع آن در بازار
بــا برنــد ایرانــی و الهیجــان تعبیــر کردنــد .امــا اظهــارات رئیس
سازمان چای کشور در گفتوگو با ایرنا به این شایعات پایان داد.
حبیباهلل جهانســاز با بیــان اینکه چای کنیــا در فرهنگ مصرف
ایرانیهــا جایگاهــی ندارد ،گفت :چــای کنیایی کامــاً متفاوت با
چای شــمال بخصوص
چای گیالن اســت و این
تفــاوت فقــط بــه طعم
و عطــر آن خالصــه
نمیشــود.وی اظهــار
داشت :چای کنیا از نوع
(سیتیســی) معــروف
به کله مورچهای اســت
اما چای تولید داخلی از
نوع ارتودوکس اســت که فرهنگ و ذائقه مردم ایران به این نوع
چای گرایش دارد و کامالً نیز قابل تفکیک است.وی با بیان اینکه
برنامه اولیه تأسیس این کارخانه برای بستهبندی و فرآوری بوده
اســت ،گفت :ایــن کارخانه بهعنــوان صنایع غذایی و آشــامیدنی
مجــوز گرفت که بســتهبندی و فرآوری فرآورده هــا در آن ،صرفاً
مربوط به چای نیســت و محصوالت غذایی و آشامیدنیها را نیز
شامل میشود.
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اولین تور گردشگران فرانسوی به ایران پس از لغو ممنوعیت صدور ویزا

نیم
نگاه

ëëیکــی از خواســته هــای فعــاالن گردشــگری  ،ســاماندهی بــازار
گردشــگری ســامت اســت  .آنها هشــدار میدهنــد اگر ایــن بازار
ساماندهینشودودالالنازاینبازارحذفنشوند،هندوترکیهبازار

ســوی ضرغامــی بــا واکنش مثبــت فعــاالن این
حــوزه روبــهرو شــد .شــالبافیان از کارشناســان و
متخصصــان با ســابقه ایــن حوزه اســت .فعاالن
صنعــت گردشــگری هــم در اظهارنظرهــای
اولیــه خــود اعــام کردنــد روی قــدرت چانهزنی
و جایــگاه سیاســی دومیــن وزیر میــراث فرهنگی
کشــور حســاب ویژهای باز کردهاند .به ســرانجام
رســیدن نخســتین وعده ضرغامــی و آغاز صدور
ویــزا ،فعاالن حوزه گردشــگری را آماده فعالیت
مجــدد در ایــن حوزه کرد .آنها  ۲۰ماه ســخت در
انتظــار ایــن روز بودنــد .پــس از ورود اولین گروه
گردشگران فرانسوی ،نخستین فم تور راهنمایان
گردشــگری روس بــرای آشــنایی بــا جاذبههــای
کشــور هم برگزار شــد .روســیه از جمله بازارهای
نوظهــور گردشــگری و صنایــع دســتی اســت.
بســیاری از کشــورها چشــم بــه این بــازار نوظهور
دارند .ایران هم امیدوار اســت بتواند ســهم خود
را از بازار گردشــگری این کشــور همســایه بگیرد.
فعاالن حوزه گردشــگری ،مهمتریــن مانع ایران
بــرای جــذب گردشــگران روس و صــدور صنایع
دســتی به این کشور را تبلیغات ناکافی در روسیه
میداننــد .دولت گذشــته دفاتر گردشــگری را در
کشــورهای مختلف از جمله روســیه ایجاد کرد تا
بتوانــد از طریق آنها جذب گردشــگر کند اما این

ورود فم تور گردشگران روس به ایران

گردشگری سالمت ایران در کشورهای همسایه از جمله عراق و عمان را در دست
میگیرند ،اما به رغم کارشکنی دالالن ،گردشگران عمان ،عراق و کشورهای عرب
حاشیه خلیج فارس همچنان عالقه مند به درمان در ایران هستند

دفاتــر بدون صــرف هزینه و بهصــورت داوطلبی
توســط ایرانیان ســاکن در این کشــور ایجاد شــد؛
ایرانیانــی کــه در کشــورهای مختلــف فعالیــت
دیگــری میکردنــد و معاونــت وقت گردشــگری
از آنهــا خواســته بــود بهعنــوان نماینده ســازمان
میــراث فرهنگــی و گردشــگری وقــت گردشــگر
جذب کنــد .این روش نتیجهای نداشــت و دفاتر
هم جمع شــد .جذب گردشگر برنامه تخصصی
و اعتبــار میخواســت .یکــی از مهمتریــن گامها
در حــوزه جــذب گردشــگران روس ،تبلیغــات
تصویری در تلویزیون این کشــور اســت .معاونان
ســابق میراث فرهنگی بارها نبــود اعتبار کافی را
دلیــل عدم تبلیغ در کشــور روســیه و بــازار هدف
گردشــگری کشــور عنــوان کردهانــد .فعــاالن این
صنعــت امیدوارند ضرغامی بــا قدرت چانهزنی
کــه دارد بتوانــد اعتبــارات کافــی را بــرای تبلیــغ
بیلبــوردی و تلویزیونــی در کشــورهای هــدف بــه
وزارتخانه تزریق کند.
ضرغامــی نیز بارها اعالم کرده اســت ارتقای
گردشــگری و جــذب گردشــگر اولویــت دولــت
ابراهیم رئیســی است .یکی از خواستههای دیگر
فعاالن گردشگری ،ســاماندهی بازار گردشگری
ســامت اســت .آنهــا هشــدار میدهند اگــر این
بازار ساماندهی نشود و دالالن از این بازار حذف

نشــوند ،هنــد و ترکیــه بازار گردشــگری ســامت
ایــران در کشــورهای همســایه از جملــه عــراق
و عمــان را در دســت میگیرنــد .ترکیــه و هنــد
تبلیغــات گســتردهای بــرای جــذب گردشــگران
سالمت این دو کشور دارند اما باوجود کارشکنی
دالالن ،گردشــگران عمــان ،عــراق و کشــورهای
عرب حاشــیه خلیج فــارس همچنان عالقهمند
بــه درمــان در ایران هســتند .بیش از هــر چیزی
آنهــا برای درمــان بیماریهــای چشــمی و ...به
ایــران میآینــد .مقصــد آنهــا شــیراز ،تهــران و
مشهد است .آنها معموالً پس از درمان و زیارت
به استانهای شمالی میروند تا استراحت کنند.
خانوادگــی بــه ایران ســفر میکنند و ایــران برای
آنها کشــوری امن و در عین حال ارزان محسوب
میشود .این گردشگران با توجه به اعتقاداتشان
ایــران را کشــوری امــن بــرای ســفر خانوادگــی
میداننــد .آنهــا به پزشــکی ایــران کامــاً اعتقاد
دارنــد .ســفر خانوادگــی گردشــگران ســامت
نزدیــک بــه دو هفتــه در ایران طول میکشــد که
به نفع بازار داخلی است .کشورهای حاشیه خزر
هم از گردشــگران جدی ســامت ایران هســتند
که مقصد بیشــتر آنها مشهد است .در اینجا هم
ترکیه بهدنبال جذب گردشــگران سالمت است.
ضرغامی پس از گفتوگو با فعاالن گردشــگری

در حــوزه ســامت بــا وزیــر بهداشــت ،درمــان و
آموزش پزشــکی دیدار کرد .او بعــد از این دیدار
اعالم کرد« :میز سالمت در معاونت گردشگری
ایجاد شده اســت .صحبتهای اولیه هم با وزیر
بهداشــت صورت گرفته اســت ولی این موضوع
پر از اشــکال است .متأسفانه در ســالیان گذشته
آســیبهای زیادی دیده که تا حدی دچار فســاد
هم شــده اســت ».حرفهای ضرغامــی مطابق
بــا واقعیــت صنعت گردشــگری ســامت ایران
اســت و پیچیدگــی خــاص خــود را دارد .حل آن
بــه همکاری خیلی از دســتگاهها از جمله وزارت
بهداشــت ،ســازمان هواپیمایی کشــوری و ...نیاز
دارد پیش از آنکه کارشــکنی داللها ،عمانیها،
عراقیها و ...را راهی هند یا ترکیه کند.
ضرغامــی در یکصــد روز گذشــته بــا گروهها،
ســازمانها و نهادهای مختلفی برای رفع موانع
گردشــگری دیــدار کــرده اســت .او پــس از دیدار
بــا گروههــای خصوصی صنعــت گردشــگری از
پیشنهاد تشکیل هیأتی برای سرمایهگذاریهای
هزار میلیارد دالری در دولت خبر میدهد.
حرفهــای ضرغامــی بعــد از ایــن دیدارها و
جلســات از ســوی فعاالن حوزه ،مثبــت ارزیابی
میشود .برخی از فعاالن گردشگری به «ایران»
میگوینــد این جلســات بــرای اولین بــار در یک
دولــت انجــام میگیرد و بــرای آنهــا نویدبخش
حــل مشــکالت در مســیر گردشــگری داخلــی و
خارجی اســت .تا پیش از رکود کامل گردشــگری
کــه کرونا تحمیل کرد ،ایران  ۸میلیون گردشــگر
خارجی داشــت .بیشک مشکالت حوزه میراث
فرهنگــی ،گردشــگری و صنایــع دســتی در صــد
روز قابل حل نیســت و زمان بیشــتری میطلبد.
فعاالن این حــوزه هم امیدوارنــد وزارت میراث
فرهنگــی در دولــت ســیزدهم بتوانــد صنعــت
گردشــگری را بــه روزهایــی کــه ایــران میزبــان
گردشــگران زیادی بــود ببرد تا بتوانند خســارت
وارده از ســوی ایــن ویــروس همــه گیــر را جبران
کنند .شــهرهای توریســت پذیر ایــران نیز دوباره
میزبان گردشگرانی باشــند که عالقهمند تاریخ،
تمدن و طبیعت ایران هســتند .گردشــگرانی که
اقتصــاد جوامع محلــی را شــکوفا خواهند کرد و
بدون مرز و محدوده ،ارز وارد کشور میکنند.

