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وزیر میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی :

گردشگری کرمان مانند یزد و کاشان مردمی شود

وزیــر میراثفرهنگــی ،گردشــگری و صنایعدســتی بــر
حمایــت از بخــش گردشــگری بــه انــدازهی صنعــت و
کشــاورزی تاکیــد کــرد.
بــه گــزارش خبرنــگار فردایکرمــان ،علیاصغــر مونســان در
همایــش روز جهانــی گردشــگری در اســتان کرمــان اظهــار
کــرد« :در حــال حاضــر ،گردشــگری اقتصــاد ســوم جهــان
اســت و بــا شــتاب هــم پیــش مـیرود و خوشــبختانه کشــور
مــا پــر از ظرفیتهــای ایــن حــوزه اســت».
وی بــا اشــاره بــه ظرفیتهــای متعــدد کشــور بــرای رونــق
گردشــگری افــزود« :بیــش از یــک میلیــون ســایت تاریخــی
شناســایی شــده و بیــش از  ۶۰۰مــوزه فعــال غنــی داریــم،
تاریــخ کهــن و کمنظیــر و مــردم مهماندوســت و آداب و
ســنن فراوانــی داریــم کــه میتــوان بــرای جــذب گردشــگر
از آن بهــره بــرد امــا در دورههــای مختلــف ،کمتــر بــه ایــن
حــوزه پرداختهایــم تــا جایــی کــه در دو ،ســه برنامــه توســعه
کشــور اصــا موضــوع گردشــگری وجــود نداشــت».
وی تصریــح کــرد« :گردشــگری بایــد در رتبههــای اول تــا
ســوم اقتصــاد کشــور قــرار گیــرد».
وی بیــان کــرد« :اگــر نیمــی از حمایتــی کــه از بخشهــای

صنعــت و کشــاورزی میشــود ،از بخــش گردشــگری هــم
صــورت گیــرد ،بــا ســرعت شــتابان میتوانیــم جایــگاه
خوبــی پیــدا کنیــم چــرا کــه گردشــگری مزیــت کشــور
اســت .مزیتــی کــه شــاید در کشــاورزی بــه دلیــل کمآبــی
وجــود نداشــته باشــد».
مونســان بــا بیــان اینکــه گردشــگری بــا انــدک حمایتــی
میتوانــد مــا را در صــدر قــرار دهد،گفــت« :اکنــون رونــد
پرشــتابی بهویــژه در دولــت تدبیــر و امیــد شــروع شــده و
بالــغ بــر  ۱۱میلیــارد دالر از  GDPکشــور ســهم داریــم کــه
کــه حــدود  ۲٫۸درصــد  GDPکشــور اســت ،ایــن عــدد در
ـد جهانــی  ۳٫۲درصــد و در ترکیــه  ۴٫۷درصــد اســت».
حـ ّ
وزیــر میراثفرهنگــی ،گردشــگری و صنایعدســتی کشــور
ادامــه داد« :خیلــی عقــب نیســتیم ولــی چــون ظرفیــت
باالیــی در کشــور وجــود دارد ،میتوانیــم از متوســط جهانــی
هــم باالتــر باشــیم».
وی بــا اشــاره بــه اســتقبال از ســرمایهگذاری در حــوزهی
گردشــگری افــزود« :فقــط در دولــت دوازدهــم بیــش از
چهــار هــزار و  ۵۰۰موافقتنامــه اصولــی امضــا کردیــم.
اقبــال بــه گردشــگری روز بــه روز در حــال افزایــش اســت
و هماکنــون  ۲۰۰هــزار میلیــارد تومــان ســرمایهگذاری در
ایــن حــوزه در حــال انجــام اســت و ایــن ،آینــدهی خوبــی را
بــرای گردشــگری رقــم میزنــد».
وی در ادامــه ،بــا بیــان اینکــه از صنایعدســتی هــم

حمایــت نشــده اســت ،اظهــار کــرد« :بزرگتریــن چالــش
مــا ایــن اســت کــه بایــد تغییــر نگــرش در کشــور نســبت بــه
ایــن صنعــت اتفــاق بیفتــد» .مونســان افــزود« :گردشــگری
هــم صنعــت اســت و بایــد مثــل صنعــت از آن حمایــت شــود.
تولیــد فقــط کاال نیســت بلکــه خدمــات هــم جــزو تولیــد
محســوب میشــود» .وی بــا بیــان اینکــه از ویژگیهــای
بخــش خدمــات اشــتغالزایی اســت کــه یکــی از مهمتریــن
وظایــف مــا هــم ایجــاد شــغل اســت ،یــادآور شــد« :امــروز،
برخــی کشــورها میانبــر توســعه و پیشــرفت را گردشــگری
قــرار دادهانــد» .وی گفــت« :بــا انــدک حمایــت از طــرح
اشــتغال روســتایی در بومگردیهــا موفــق شــدیم و تعــداد
آن اکنــون از  ۴۰۰واحــد بــه هــزار و  ۷۰۰واحــد رســیده
اســت».
مونســان بیــان کــرد« :در حــوزهی صنایعدســتی هــم
بیــش از  ۷۰درصــد اشــتغال مربــوط بــه زنــان و زنــان
سرپرســت خانــوار اســت .مــا در کشــور ،چهقــدر پــول
بهعنــوان کمکهــای امــدادی بــه ایــن افــراد میپردازیــم
ولــی حاضــر نیســتیم بــه حــوزهی توســعهی صنایعدســتی
اعتبــار کافــی اختصــاص دهیــم در حالیکــه ایــن قابلیــت
بــرای اشــتغالزایی وجــود دارد» .وی ادامــه داد« :طــرح
تجاریســازی صنایعدســتی را شــروع کردیــم ،در زمینــهی
بســتهبندی صنایعدســتی و برندینــگ و طراحــی مبتنــی
بــر ســلیقهی بــازار و مشــتری کار کردیــم».

رئیس جامعه هتلداران خواستار شد؛

همۀ تاسیسات گردشگری از مالیات بر ارزش افزوده معاف شوند

رئیــس جامعــه هتــلداران ایــران بــا بیــان اینکــه همــهی
تاسیســات گردشــگری از پرداخــت مالیــات بــر ارزش افــزوده
معــاف شــوند ،گفــت« :هم ـهی تشــکلهای بخــش خصوصــی
حــوزهی گردشــگری عالقهمندنــد در راســتای توســعهی
گردشــگری اســتان کرمــان نهایــت همکاری را داشــته باشــند».
بــه گــزارش خبرنــگار فردایکرمــان ،جمشــید حمــزهزاده ،در
همایــش روز جهانــی گردشــگری در کرمــان کــه بــا حضــور
وزیــر میراثفرهنگــی ،گردشــگری و صنایعدســتی برگــزار
شــد ،اظهــار کــرد« :در حــال حاضــر ،توســعهی صنعــت
گردشــگری بــه صراحــت و روشــنی مــورد تاکیــد رهبــری و

اهتمــام رئیسجمهــور قــرار گرفتــه اســت و همــگان مشــارکت
جــدی و موثــر بخــش خصوصــی را در فرآینــد توســعه ایــن
صنعــت خواســتارند» .وی بــا بیــان اینکــه اســتان کرمــان و
شــهر تاریخــی کرمــان یکــی از مقاصــد اصلــی ســفر در کشــور
هســتند ،تصریــح کــرد« :بــدون تردیــد گردشــگری میتوانــد
یکــی از محورهــای توســعهی ایــن اســتان قــرار گیــرد و بایــد
اهمیــت ویــژه بــرای آن قائــل شــد» .وی افــزود« :روســای
جوامــع هتــلداران کشــور و اعضــای هیــات مدیــره جامعــه
هتــلداران ایــران و روســا و مدیــران هتلهــای زنجیــرهای
کشــور و تشــکلهای ملــی اینجــا هســتند و بــه نمایندگــی از
کلی ـهی تشــکلها و جامعــه میگویــم کــه همــه عالقهمندنــد
در راســتای توســعهی گردشــگری اســتان کرمــان نهایــت
همــکاری را داشــته باشــند» .وی ســپس از تخفیفهــای
هتــل پــارس کرمــان بــرای دفاتــر خدمــات مســافرتی و

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسالمی :

ابتکار صلح هرمز میتواند توانایی ایران
در تامین امنیت منطقه را به دنیا نشان دهد

عضــو کمیســیون حقوقــی و قضایــی مجلــس
شــورای اســامی بــا تاکیــد بــر اینکــه
چالشهایــی کــه امــروز در خلیــج فــارس
ایجــاد شــده اســت ناشــی از بیتدبیــری
برخــی از حــکام کشــورهای منطقــه اســت،
گفــت :همانطــور کــه رییــس جمهــور
تاکیــد کردنــد بــرای تامیــن امنیــت خلیــج
فــارس و تنگــه هرمــز نیــازی بــه حضــور
بیگانــگان نداریــم و ابتــکار صلــح هرمــز
میتوانــد ایــن موضــوع را اثبــات کنــد.
یحیــی کمالیپــور در گفتوگــو بــا ایســنا
بــا اشــاره بــه طــرح ابتــکار صلــح هرمــز
کــه رییــس جمهــور بــا آن بــه نیویــورک
رفــت ،بیــان کــرد :واقعیــت ایــن اســت کــه
حضــور آمریکاییهــا و کشــورهای غربــی در
حــوزهای کــه هیــچ تعلقــی بــه آنهــا نــدارد

خــاف قوانیــن و مقــررات بینالمللــی اســت
و حضــور آنهــا دخالــت در امــور کشــورهای
منطقــه اســت .وی در ادامــه اظهــار کــرد:
اگــر امــروز مــا بــا چالشهایــی در خلیــج
فــارس روب ـهرو هســتیم ناشــی از بیتدبیــری
حــکام کشــورهای حــوزه خلیــج فــارس اســت.
همانطــور کــه آقــای روحانــی گفتنــد مــا
خــود میتوانیــم امنیــت منطقــه را تامیــن
کنیــم و ضرورتــی بــه حضــور بیگانــگان
نیســت .نماینــده مــردم جیرفــت در مجلــس
شــورای اســامی تصریــح کــرد :ابتــکار صلــح
هرمــز نیــز میتوانــد بیانگــر ایــن باشــد
کــه مــا قــادر بــه تامیــن امنیــت خلیــج
فــارس و تنگــه هرمــز بــه همــراه کشــورهای
منطقــه هســتیم ،امــا اینکــه تــا چــه انــدازه
میتوانــد ایــن طــرح بــه اهــداف مــا نزدیــک
باشــد هنــوز مشــخص نیســت .وی در ادامــه
تاکیــد کــرد :امــا مــا از هــر طرحــی کــه
اقتــدار ،عــزت و توانمنــدی کشــورمان را بــه
دنیــا نشــان دهــد و در چارچــوب اهــداف
نظــام باشــد حمایــت میکنیــم.

آژانسهــای پــرکار خبــر داد و گفــت« :هتــل پــارس بــرای
دفاتــر خدمــات مســافرتی در ســطح اســتان کرمــان بیــش از
ســایر آژانسهــای پــرکار کشــور تخفیــف میدهــد و هــدف
ایــن اســت کــه دفاتــر اســتان بیشتــر در جــذب توریســت
فعــال شــوند» .وی اضافــه کــرد« :همچنیــن ،بــرای کشــورهای
خــاص و عالیــق خــاص در هتــل پــارس میتوانیــم خدمــات
الزم را فراهــم کنیــم مثــا دایــر کــردن رســتوران چینــی و
ژاپنــی» .وی اظهــار کــرد« :یکــی از درخواســتهای بخــش
خصوصــی تقویــت و توانمندســازی تشــکلهای گردشــگری
و دادن جایــگاه مناســب بــه تشکلهاســت» .وی بیــان کــرد:
«خوشــبختانه هــم در برنامــه ششــم توســعه ایــن مســئله
آمــده و هــم وزیــر میراثفرهنگــی اخیــرا ابالغیــهای صــادر
و مقــرر کردنــد بخشــی از کارهــای اجرایــی بــه تشــکلهای
گردشــگری واگــذار شــود».

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی :

از دست دادن هر فرصت شغلی ،مانند یک بمب است
عضــو کمیســیون کشــاورزی مجلــس
شــورای اســامی بــا اشــاره بــه اینکــه بــازار
امــروز کشــور آســیب دیــده و همیــن امــر
مشــکالت شــدیدی را بوجــود آورده اســت،
تصریــح کــرد :دولــت هرســاله تســهیالت
زیــادی بــرای اشــتغال اختصــاص میدهــد
امــا بــه گونــه ای عمــل مــی کنیــم کــه از
ســوی دیگــر اشــتغالهای پایدارمــان را
از دســت میدهیــم و از دســت دادن هــر
فرصــت شــغلی هماننــد یــک بمــب اســت.
بــه گــزارش ایســنا« ،حبی ـباهلل نیکــزادی»
در جلســه کارگــروه تســهیل و رفــع موانــع
تولیــد اســتان کرمــان بــا حضــور وزیــر
صنعــت ،معــدن و تجــارت گفــت :امیــد همــه
مــردم شــرق اســتان و خیلــی از جوانــان
ســطح اســتان بــه مجموعــه اقتصــادی تولیــد
کننــدگان خــودرو و قطعهســازان ارگ
جدیــد بــم اســت .وی ادامــه داد :متاســفانه
بــا توجــه بــه تحریمهــا و گاهــا بــی توجهــی
برخــی هــا بــه تولیــد ،امــروز شــاهد تعطیلــی
یــا نیمــه راکــد شــدن مجموعههــای
تولیــدی ایــن منطقــه شــده اســت.

نماینــده مــردم شهرســتانهای شــرق
اســتان کرمــان در مجلــس شــورای اســامی
ادامــه داد :مجموعــه خودروســازان بــم
بیشــترین منفعــت بــه دولــت رســانده و
بیــش از  ۳۰درصــد ارزش افــزوده اســتان
کــه بــه شــهرداری هــا میرســید ،از ایــن
خودروســازان بدســت میآمــد.
عضــو کمیســیون کشــاورزی مجلــس
شــورای اســامی بــا اشــاره بــه اینکــه بــازار
امــروز کشــور آســیب دیــده و همیــن امــر
مشــکالت شــدیدی را بوجــود آورده اســت،
تصریــح کــرد :دولــت هرســاله تســهیالت
زیــادی بــرای اشــتغال اختصــاص میدهــد
امــا بــه گونــه ای عمــل مــی کنیــم کــه از
ســوی دیگــر اشــتغالهای پایدارمــان را
از دســت میدهیــم و از دســت دادن هــر
فرصــت شــغلی هماننــد یــک بمــب اســت.
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شهردار کرمان:

گردشگری در شهرداری به ساختار مجزا نیاز دارد
شــهردار کرمــان از برگــزاری
جشــنوارههای گردشــگری
پاییــزی و زمســتانی در
کرمــان خبــر داد و گفــت که
گردشــگری در شــهرداری
نیــاز بــه ســاختاری مجــزا در
قالــب مدیریــت یــا ســازمان گردشــگری دارد.
بــه گــزارش خبرنــگار فردایکرمــان ،ســیدمهران عال ـمزاده،
در همایــش روز جهانــی گردشــگری کــه بــا حضــور وزیــر
میراثفرهنگــی در کرمــان برگــزار شــد ،اظهــار کــرد« :اگــر
شــهری پایــدار میخواهیــم بایــد بــا اقتصــاد پایــدار شــهر
را اداره کنیــم» .وی افــزود« :در شــهری مثــل کرمــان کــه
ظرفیتهــای متعــدد فرهنگــی و تاریخــی دارد بایــد یکــی
از برنامههــای اصلــی گردشــگری باشــد».
وی بــا بیــان اینکــه از زمانــی بــه شــهرداری آمــدم،
رویدادمحــوری را در برنامههــای شــهرداری کرمــان
بهعنــوان مرکــز اســتان در دســتور کار قــرار دادم ،ادامــه
داد« :حــدود  ۴۰درصــد گردشــگری بینالمللــی در حــوزهی
فرهنگــی اســت و نمیتــوان نســبت بــه ظرفیتهــای
فرهنگــی در ایــن حــوزه بیتفــاوت بــود و در عیــن حــال،
انتظــار داشــت گردشــگر بــه کرمــان بیایــد» .وی تاکیــد
کــرد« :اگــر نیــاز بــه حضــور دایــم گردشــگران داریــم بایــد
رویــداد محــوری در دســتور کار قــرار گیــرد».
شــهردار کرمــان بــا اشــاره بــه برگــزاری جشــنوارههای
گردشــگری در بهــار و تابســتان امســال افــزود« :جشــنوارهای
فصلــی پاییــزی و زمســتانی را هــم در دســتور کار داریــم».
وی ادامــه داد« :همچنیــن ،یــک دســتگاه اتوبــوس
گردشــگری خریــداری کردیــم .آموزشهــای شــهروندی
راهنمــای گردشــگری را هــم در برنامــه داریــم بــه گون ـهای
کــه هشــت تــا  ۱۰هــزار نفــر از شــهروندان بتواننــد آمــوزش
ببیننــد».
عالــمزاده همچنیــن از برگــزاری جشــن  ۱۰۰ســالگی
شــهرداری کرمــان در ســال  ۱۴۰۰خبــر داد و گفــت« :یکــی
از اقدامــات بــزرگ و خــوب در اســتان احــداث پــارک ۱۰۰
هکتــاری گردشــگری در کرمــان اســت کــه احتمــاال از اواخــر
امســال وارد فــاز اجــرا میشــود».

پویش ملی بومیسازی قطعات سایپا به ثمر نشست؛

 ۳۸قطعه از قوای محرکه محصوالت
سایپا داخلی سازی شد

گــروه خودروســازی ســایپا بــا اجــرای پــروژه ملــی
بومیســازی قطعــات محصــوالت خــود در شــرکت مگاموتــور
توانســت  ۳۸قطعــه از مجموعههــای موتــور ،گیربکــس،
اکســل و  EMSمحصــوالت خــود را بــا کمــک شــرکتهای
ایرانــی ،در داخــل کشــور تولیــد کنــد.
بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی ســایپا نیــوز ،پــروژه
داخلیســازی قطعــات مربــوط بــه گیربکــس ،موتــور ،اکســل
و  EMSمحصــوالت خانــواده تیبــا ،موتــور ،اکســل و EMS
محصــوالت خانــواده پرایــد و همچنیــن قــوای محرکــه وانــت
زامیــاد بــا پیشــرفت بیــن  ۳۰تــا  ۱۰۰درصــدی پــروژه در
شــرکتهای تولیــد کننــده داخلــی بــه اجــرا درآمــده و قــرار
اســت نیــاز محصــوالت گــروه خودروســازی ســایپا را برطــرف
کنــد .قطعاتــی ماننــد مجموعــه دنــده برنجــی خــودرو ،واشــر
سرســیلندر ،دینــام ،رگوالتــور و دریچــه گاز ،دیســک و صفحه
کالچ ،سنســور اکســیژن ،انژکتــور ،مدوالتــور ،مجموعــه
پلــوس خــودرو و چندیــن قطعــه دیگــر مربــوط بــه قــوای
محرکــه ،از جملــه قطعاتــی هســتند کــه توســط مگاموتــور
ســایپا بومیســازی شــدهاند.
همچنیــن بــا داخلیســازی ایــن قطعــات ،تاکنــون ب ـه ازای
هــر دســتگاه محصــول از خانــواده پرایــد و تیبــا ۲۹۰ ،یــورو
صرفهجویــی ارزی بــرای گــروه خودروســازی ســایپا محقــق
شــده اســت .براســاس برنامهریزیهــای صــورت گرفتــه،
قــرار اســت ایــن قطعــات بــا تیــراژ تولیــد روزانــه بیــن ۲۰
تــا هــزار و  ۵۰۰عــددی ،نیــاز گــروه خودروســازی ســایپا
را تحــت پوشــش قــرار داده و ایــن گــروه را از واردات ایــن
قطعــات از بازارهــای خارجــی بینیــاز کنــد.

