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یکشنبه 22 مرداد 1396 سال سیزدهم ـ شماره 3155 

ورود بیش از ۱۲۰ هزار گردشگر سالمت 
به ایران

عضو شورای راهبردی گردشگری سالمت 
اظهار کرد: در سال گذشته، بیشترین تعداد افرادی 
که با ویزای سللالمت به ایران آمده اند از عراق، 
آذربایجان و کشللورهای خلیج فارس بوده اند. 
محمللد علللی فیاضللی در گفتگو با مهللر افزود: 
بیش از ۱۲۰ هزار گردشللگر خارجی با ویزای 
سالمت در سال ۹۵ به ایران آمده اند. وی تصریح 
کرد: انجمن توسللعه گردشگری سالمت، مجری 
بسللیاری از فعالیت ها در این حوزه اسللت و هر 
برنامه ای باید با شللورای راهبردی گردشللگری 
سللالمت هماهنللگ شللود. فیاضی افللزود: در 
آئین نامه تأسیسات گردشگری برخی از مصادیق 
از جمله دهکده های سالمت، مراکز درمانی و یا 
هتل بیمارستان ها را تغییر داده ایم. برخی از  این 
مراکز فعالیت خود را به صورت هتل بیمارستان 
آغاز کرده اند که باید ضوابط آن ابالغ شود تا بر 
مبنای این ضوابط، به فعالیت های گردشگری و 
درمانی بپردازد. هتل بیمارستان ها نیز باید مجوز 
خود را از معاونت گردشللگری سللازمان میراث 

فرهنگی و گردشگری بگیرند.

 حضور تورهای مختلف گردشگری 
در جشنواره آش زنجان

مدیرکل میراث فرهنگی استان زنجان اعالم 
کللرد: حضللور تورهای مختلف گردشللگری در 
جشنواره آش زنجان، نشان دهنده استقبال سایر 
استان  ها از این جشللنواره است. یحیی رحمتی 
در گفتگو با ایسللنا با بیان اینکلله هنرمندان 3۰ 
استان در نمایشگاه ملی صنایع  دستی زنجان که 
به همراه جشللنواره آش برگزار می  شود حضور 
خواهند داشللت، اظهار کرد: جشنواره آش یکی 
از جشنواره  های فرهنگی و گردشگری در حوزه 
صنعت غذایی اسللت و خوشللبختانه برنامه  های 
مختلفی بللرای برگزاری دوازدهمین جشللنواره 
سراسری آش ایرانی در استان زنجان پیش  بینی 
شده اسللت. این مقام مسللئول ادامه داد: امروزه 
غللذا یکللی از مهم  ترین نقش  ها را در اسللتقرار 
و اقامت گردشگران در مقصد مورد نظرشان ایفا 
می  کند و تاکنون، ۲۰ اسللتان در بخش رقابت و 
عرضه آش  های سللنتی در دوازدهمین جشنواره 
سراسری آش ایرانی استان اعالم حضور کرده  اند. 
وی افزود: امسال هم نمایشگاه صنایع دستی در 
بیللش از ۱۲۰ غرفه دایر خواهد شللد و حضور 
هنرمندان گسللترده صنایع دسللتی و گروه  های 
آئینی موسیقی، سیاه چادر و گروه  های نمایشی، 
از دیگر برنامه  های جشنواره آش ایرانی به شمار 

می  رود.

خبرنامه

 بازگشایی دفتر امور حج ایران 
در عربستان 

دو هفتلله پس از حضور زائللران ایرانی در 
عربستان برای شللرکت در مناسک حج، تابلوی 
حج ایران که پس از قطع روابط سیاسی ازسوی 
عربسللتان، پایین آورده شللده بود، دوباره نصب 
شللد. به گزارش ایسللنا، اکنون این دفتر درحالی 
بازگشللایی شللده که روابط سیاسللی دو کشور 
همچنان قطع و سفارت خانه  های آنها نیز تعطیل 
اسللت. با این حال، طبق توافق حج، ایران موفق 
شللده ۱۰ نماینللده کنسللولی از وزارت خارجه 
کشللورمان را همزمان با حج به عربسللتان اعزام 
و در حللال حاضر ۲3 هللزار زائر ایرانی را برای 
تشللرف به حج، راهی این کشور کند. قرار است 
امسللال ٨٦ هزار و ۵۰۰ زائر از کشللورمان پس 
از یک سللال محرومیت، در مناسک حج شرکت 
کننللد. حمیللد محمدی- رئیس سللازمان حج و 
زیارت نیز با راه  اندازی رسمی این ساختمان، در 
سللفر کوتاهی به مکه، در جریان بازگشایی دفتر 

حج ایران قرار گرفت.

 فعالیت ۲۰8 اقامتگاه بوم  گردی 
در استان اصفهان

تفاهم – گروه گردش��گری: مدیر  کل میراث 
 فرهنگی استان اصفهان، در نشست ستاد هماهنگی 
خدمات سفر استان اصفهان که با حضور محمد علی 
طرفلله - معاون امللور عمرانی و قائم  مقام سللتاد 
هماهنگی سفر اسللتان و اعضای ستاد برگزار شد، 
اعالم کرد: هم اکنللون ۲۰٨ اقامتگاه بوم  گردی در 
۱7 شهرستان استان در حال فعالیت هستند. فریدون 
ا... یاری افزود: اصفهان برای موج جدید سللفرهای 
تابستانی در شهریور ۹٦ آماده می  شود. وی تصریح 
کرد: تمام اقامتگاه  های اسللتان از ظرفیت کامل و 
تمام کمیته  های سللتاد سفر استان، از آمادگی الزم 
برای خدمات  رسللانی به گردشللگران تابسللتانی 
برخوردار هسللتند. ا... یاری به توسعه گردشگری 
در پهنه اسللتان اشللاره کرد و افللزود: در ۵ ماه اول 
سللال ۹٦، با رشد گردشگران داخل استانی مواجه 
بللوده  ایم؛ به گونه  ای که آمارها نشللان می  دهد در 
روزهای تعطیل، شهرستان  های گردشگر پذیر استان 
مملوء از گردشگر داخل استانی هستند که این نکته 
وظیفه همگی ما را در راستای تسریع در توسعه زیر 
 سللاخت  های گردشگری در شهرستان  های استان 
سنگین می  کند. وی اضافه کرد: یکی از مهم  ترین 
سیاست  های ما در این زمینه، توسعه گردشگری به  
ویژه در غرب و جنوب اسللتان بوده اسللت؛ لذا هم 
 اینک برای اولین  بار شاهد رشد فزاینده اقامتگاه  ها 
و اسللتقبال مردم محلی از ایجاد این اقامتگاه  ها در 

غرب استان اصفهان  هستیم.

خبرنامه

 اعتبار 560 میلیارد ریالی 
برای ساخت اتوبان در قشم 

تفاهم – مناطق آزاد: معاون فنی و عمرانی سازمان منطقه آزاد قشم از اعتبار افزون بر۵٦۰ میلیارد 
و ٦۵۱ میلیون ریالی برای ایجاد 3٨ کیلومتر اتوبان در سلله فاز عملیاتی مسللیر مرکزی و قطعه شماره 3 
اتوبللان خلیج فارس خبر داد. احمد رئیسللی با اعالم این خبر اظهار کللرد: قطعه ۱، ۲ و 3 اتوبان مرکزی 
قشللم، حد فاصل فرودگاه بین المللی تا نزدیکی شهر درگهان در دو باند رفت و برگشت با بیش از 4۱۲ 
میلیارد و ٨4۲ میلیون ریال اعتبار در سه فاز عملیاتی و پیش بینی ایجاد ۱۱۹ دهنه پل در حال ساخت 
اسللت. معاون فنی و عمرانی سللازمان منطقه آزاد قشللم  اظهار امیدواری کرد: فاز اول اتوبان مرکزی در 
مسیر فرودگاه بین المللی قشم تا سه راهی روستای دیرستان و قطعه سوم اتوبان خلیج فارس، حد فاصل 
سلله راهی دلگشا تا اسکله کاوه تا پایان امسللال به بهره برداری برسد. وی بیان کرد: عملیات زیرسازی 
قطعه ۱ اتوبان مرکزی با بیش از ۹4 میلیارد و ۲۵ میلیون ریال اعتبار در دو باند رفت و برگشللت شللامل 
خاک برداری، خاک ریزی و احداث ابنیه فنی به طول ۱۰ کیلومتر با ۲۱ دهنه پل در حال انجام است. به 
گفته معاون فنی و عمرانی سللازمان منطقه آزاد قشللم، فاز دوم این طرح نیز به طور همزمان از سه راهی 
روسللتای دیرسللتان به سمت جاده سوزا – رمکان با بیش از ۱4٦ میلیارد و ۹۲3 میلیون ریال اعتبار در 
طول ۱۰ کیلومتر با پیش بینی 44 دهنه پل در حال سللاخت می باشللد. رئیسللی با اعالم اینکه فاز سوم 
این طرح به طول ۹ هزار و 7۰۰ متر از مسللیر روسللتای سوزا – رمکان تا محل اتصال به بزرگراه خلیج 
فارس در نزدیکی شهر درگهان اجرا می شود، افزود: عملیات اجرایی فاز سوم این طرح نیز با پیش بینی 

۵4 دهنه پل در دو مسیر رفت و برگشت، افزون بر ۱7۱میلیارد و ٨۹3 میلیون ریال هزینه خواهد شد.

 حاکمیت سیاست های ابالغی رهبری 
در برنامه های گردشگری 

تفاهم – گروه گردشگری: سرپرسللت معاونت گردشگری سازمان میراث  فرهنگی، صنایع  دستی 
و گردشللگری اظهار کرد: سیاسللت ابالغی مقام معظم رهبری مبنی بر پنج  برابر شدن شمار ایران  گردان 
خارجی، در قالب قانون برنامه ششللم توسعه مصوب نشده، اما روح آن بر برنامه  های گردشگری حاکم 
و اجرای آن الزام  آور اسللت. میرهادی قره  سللید رومیانی در این باره افزود: پنج  برابر شللدن گردشگران 
خارجی به سیاست  های ابالغی مقام معظم رهبری در تدوین سند برنامه ششم توسعه مربوط می  شود که 
این پیشنهاد در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسالمی رأی نیاورد و در متن قانونی برنامه  ششم توسعه 
نیز لحاظ نشللد. با وجود این، ما خود را به انجام این سیاسللت ملزم می  دانیم و برنامه  هایمان با تأکید بر 
افزایش تعداد گردشگران خارجی تنظیم و اجرا می  شود. رومیانی در پاسخ به نقد یکی از اعضای شورای 
عالی میراث  فرهنگی، صنایع  دستی و گردشگری مبنی بر کم  توجهی سازمان میراث  فرهنگی به سیاست 
ابالغی مقام معظم رهبری تصریح کرد: تحت  تأثیر مجمع الجزایری که در گردشللگری شللکل گرفته، به 
 صورت جداگانه شاهد برنامه  هایی هستیم که ضرورت دارد متمرکز و با مدیریتی منسجم اجرا شود، چرا 
که رویکردهای متفاوت باعث می  شود، به نتیجه خوبی نرسیم. وی همچنین از تک  محوری پرهیز کرد و 
افزود: محصول توسعه  گردشگری، از تمرکز فعالیت  های بخش خصوصی حاصل می  شود؛ به همین دلیل، 
در معاونت گردشللگری به  دنبال ایجاد این تمرکز هسللتیم. در تیر سال ۹4، مقام معظم رهبری در بند ۵۰ 
سیاست  های ابالغی کلی برنامه ششم توسعه تأکید کردند: توسعه پایدار صنعت ایران  گردی به  گونه  ای 

باشد که ایران  گردان خارجی تا پایان برنامه ششم به حداقل پنج  برابر افزایش یابد.

در مرکز همایش های بین المللی منطقه آزاد کیش برگزار شد

رونمایی از حامی کارت صنعت در جزیره کیش 
تفاه��م – مناطق آزاد: در مراسللم رونمایی 
حامللی کارت صنعللت که در مرکللز همایش های 
بین المللی منطقه آزاد کیش برگزار شد، مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد کیش، معاونان و مدیران ارشد 
جزیره و جمعی از فعللاالن اقتصادی و صنعتگران 
کیش حضور داشللتند. در این مراسللم علی اصغر 
مونسان- مدیر عامل سللازمان منطقه آزاد کیش، 
فعالیت درعرصه صنعت را خدمتی بزرگ توصیف 
کرد و افزود: توسعه صنعت، اشتغال و تولید، تأکید 
مقام معظم رهبری از ضرورت های رونق اقتصادی 
در کشللور اسللت. وی با بیللان اینکه بللا حمایت 
سللازمان منطقلله آزاد کیش باید موجبات رشللد، 
تولید و اشتغال در کیش بیشتر شود، اظهار کرد: با 
ایجاد حامی کارت صنعت، می توان صنعتگران را 
به مجموعه سازمان منطقه آزاد کیش، شرکت های 
تابعه و سایر دستگاه های اجرایی مستقر در کیش 
شناسللایی و معرفی کرد تا با ایجاد بسللتر مناسب 
بتوانیللم در کوتللاه تریللن زمان ممکللن، خدمات 
متناسللب با نیازهای صنعتگران را ارائه کنیم. مدیر 
عامل سازمان منطقه آزاد کیش تأکید کرد: در این 
راسللتا، ابالغیه ای به تمام دستگاه های اجرایی و 
مدیران سازمان صادر شده تا صنعتگران بتوانند در 
سللریع ترین زمان با مدیر مربوطه ارتباط بگیرند. 
مونسللان ضمن اشللاره به مزیت هایللی که قانون 

برای مناطق آزاد مهیا کرده اسللت، عنوان کرد: این 
جزیره بستری خوب و محلی مناسب برای فعالیت 
صنعتگران است و امیدواریم تا پایان امسال، شاهد 
۹۰ درصد رضایت مندی از سوی صنعتگران کیش 
باشللیم که این خود موجب تولید در سطح باال می 
شللود. وی با بیان اینکه فرمانللده اقتصاد مقاومتی 
در راستای ارتقای صنعت جزیره کیش مأموریتی 
به ایللن منطقلله آزاد ابللالغ کرده اسللت، تصریح 
کللرد: جزیره کیش صاحب صنایع خوبی اسللت و 

ظرفیت های خوبی برای فعالیت صنایع غیر آالینده 
و دانش بنیان دارد. مدیر عامل سازمان منطقه آزاد 
کیش ضمن اشللاره به اینکلله صنعت در جزیره رو 
به رشد اسللت، افزود: جزیره کیش می تواند قطب 
صنایع های تک، دانش بنیان و محل صادرات باشد 
و امیللدوارم بتوانیم تأمین کننللده نیازهای داخلی و 
خارجی از جزیره کیش باشللیم. وی در ادامه بیان 
کللرد: یکی از مهم ترین مأموریت های جزیره کیش، 
بحث انتقال فن آوری اسللت که تالش می کنیم در 

این زمینه، ارتقاء و توسللعه داشته و به شرکت های 
دانش بنیان مسللتقر در جزیره کیش یاری برسانیم؛ 
در این خصوص در حال مهیا کردن زیر ساخت های 
مناسب هستیم تا بتوانیم در مقایسه با دیگر شهرهای 
کشللور تسهیالت بیشللتری را در اختیار شرکت ها 
قللرار دهیم. در ادامه این مراسللم، جیرفتی- معاون 
اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش 
نیز اظهار کرد: این کارت برای صنایع منتخب کیش 
صادر شللده اسللت. علی رغم اینکه ما سعی کردیم 
همواره از صنعت و صنعت گر حمایت کنیم، با تدبیر 
مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش، به وسیله این 
کارت صنعللت گران را به بخش هللای مختلفی از 
جمله ادارات و دستگاه های اجرایی و شرکت های 
تابعلله سللازمان معرفی می کنیم تللا در کوتاه ترین 
زمان، تسهیالت مورد نیاز در اختیار آنها قرار گیرد 
و برای دریافت این تسهیالت، درگیر بروکراسی های 

اداری نشوند. 
در این شرایط اقتصادی، صنایع به اندازه کافی 
درگیر تولید مواد اولیه و سرمایه در گردش هستند؛ 
لذا تالش می کنیم در بخش های دیگر شرایط برای 
آنها مهیا شللود. وی با بیان اینکلله مناطق آزاد باید 
سکوی صادرات باشند، گزارشی از عملکرد حوزه 
اقتصادی و سرمایه گذاری در طول 4 سال گذشته 

ارائه داد.

    

    


