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فرش قرمزی برای سرمایهگذاران پهن نمیشود

اگرچه گردشگری در ایران پتانسیلها و ظرفیتهای فراوانی دارد و صنعت گردشگری به
صورت بالقوه میتواند رشد و توسعه داشته باشد اما ...

مطهری با اشاره به وضعیت نشریه یالثارات:

صدور حکم انتشار موقت
از سوی قوه قضاییه برای
نشریات معنا ندارد

نایـب رییـس مجلـس بـا انتقـاد از رونـد دوگانـه
رسـیدگی بـه امـور مطبوعـات در کشـور گفـت :اگر
قـوه قضاییـه به نشـریه یالثـارات به دلیـل جلوگیری
از متضـرر شـدن کارکنـان آن ،اجـازه نشـر موقـت
میدهـد ،چـرا زمانـی کـه روزنامه «بهـار» لغـو امتیاز
شـد ،چنیـن تصمیمـی نگرفت.
علـی مطهـری در گفتوگـو بـا خبرنـگار خبرگـزاری
خانـه ملـت ،درخصوص طـرح موضوع انتشـار مجدد
نشـریه یالثـارات الحسـین پـس از حکم لغـو امتیاز
هیـأت نظـارت بـر مطبوعـات در هیـأت رییسـه
مجلـس ،گفـت :چنیـن چیـزی در هیـأت رییسـه
مطـرح نشـده و گزارشـی از رونـد ایـن ماجـرا نیـز
ارسـال نشـده اسـت.
نماینـده مردم تهـران ،ری ،شـمیرانات ،اسالمشـهر
و پردیـس در مجلـس شـورای اسلامی با انتقـاد از
رونـد دوگانه رسـیدگی به امـور مطبوعات در کشـور
گفـت :ایـن رونـد بـه مثابـه حاکمیـت دوگانه اسـت
و کاری کـه قـوه قضاییـه انجـام داده نیـز تخلـف از
قانـون اسـت ،زیرا وقتی هیـأت نظارت بـر مطبوعات
امتیـاز نشـریهای را لغـو میکنـد ،صدور حکـم برای
انتشـار موقـت معنـا ندارد.
وی ادامـه داد :اگر نشـریهای به وسـیله هیأت نظارت
بـر مطبوعـات توقیـف و بـه دادگاه ارجـاع شـود ،آن
وقـت دادگاه میتوانـد بـه طـور موقت به آن نشـریه
اجـازه انتشـار دهـد تـا تکلیـف مشـخص شـود ،اما
هنگامـی کـه لغـو امتیاز شـده ،صـدور حکم انتشـار
موقـت معنا نـدارد.
هیـأت نظـارت بـر مطبوعـات بـرای بـار دوم،
امتیـاز یالثـارات الحسـین را لغـو نکـرد
مطهـری در پاسـخ بـه ایـن نکته کـه هیـأت نظارت
بـر مطبوعـات در دی مـاه سـال  94نیز این نشـریه
را یـک بـار لغو امتیـاز کرده بـود و اینکه چـرا مجددا
در تیرمـاه امسـال نیـز لغو امتیاز شـده ،توضیـح داد:
هیـأت نظـارت بـر مطبوعـات بـرای بـار دوم ،امتیاز
ایـن نشـریه را لغـو نکـرده اسـت زیـرا این نشـریه
در دی مـاه لغـو امتیـاز شـده بود.
یالثـارات ادعـای خسـارت کـرد ،قـوه قضاییـه
حکـم انتشـارش را داد
وی ادامـه داد :نشـریه یالثـارات بعد از لغـو امتیاز در
دی مـاه سـال گذشـته ،شـکایت و ادعـای خسـارت
مـی کنـد .دادگاه نیـز بـه همین دلیـل به این نشـریه
اجـازه نشـر موقـت میدهـد؛ در اینجـا ایـن سـوال
مطـرح مـی شـود کـه اگـر بـه ایـن نشـریه اجـازه
نشـر موقـت میدهنـد تـا کارکنـان آنجـا خسـارت
نبیننـد ،چرا در موارد مشـابه ایـن کار را نکردند؟ مثال
زمانـی کـه روزنامه «بهـار» لغو امتیاز شـد ،چرا چنین
تصمیمـی از سـوی قـوه قضاییـه گرفته نشـد؟
نایـب رییـس مجلـس گفـت :مطمئـن هسـتم اگـر
مسـئوالن روزنامـه «بهـار» شـکایت هـم میکردند،
قـوه قضاییـه ترتیـب اثر نمـیداد.

خانـه ملـت  :اگرچـه گردشـگری در ایـران پتانسـیلها و
ظرفیتهـای فراوانـی دارد و صنعـت گردشـگری بـه صورت
بالقـوه میتواند رشـد و توسـعه داشـته باشـد اما کارشناسـان
معتقدنـد بـرای تحقق این موضـوع باید برای سـرمایهگذاران
فـرش قرمـز پهـن کرد.
 :ایـن روزهـا موضـوع رونـق در اقتصـاد و درآمدزایـی بـرای
همه کشـورهای دنیـا به یکـی از دغدغههای اساسـی تبدیل
شـده اسـت و اندیشـمندان اقتصادی بـا ارائه راهکارها سـعی
میکننـد رشـد در صنایـع مختلـف را رقم بزنند .امـروزه یکی
از صنایعـی کـه مـورد توجـه مسـئوالن همـه کشـورها قـرار
گرفتـه و ارزآوری خوبـی بـرای فعـاالن در ایـن بخـش بـه
همـراه داشـته" ،صنعت گردشـگری" اسـت.
بـر ایـن اسـاس ،کشـورهایی کـه جذابیتهـای طبیعـی و
تاریخـی فراوانـی دارنـد فرصـت خوبی بـرای بدسـت آوردن
ثـروت بیشـتر از طریـق جـذب گردشـگر خارجی دارنـد و در
ایـن میـان ایـران با داشـتن رتبـه دهـم جاذبههای باسـتانی
و رتبـه پنجـم جاذبههـای طبیعـی میتوانـد بهـره خوبـی از
شـرایط موجـود ببـرد .خوشـبختانه امـروزه کشـورمان بـه
عنـوان یکـی از مقاصـد برتـر بـرای گردشـگران خارجـی
مطـرح اسـت؛ از ایـن رو بـرای افزایـش حضـور گردشـگران
خارجـی نیـاز بـه فراهـم کـردن شـرایط و زیرسـاختهای
مناسـب اسـت.
ایـن گـزارش میافزایـد ،قطعـا بـر اسـاس افـق  1404بایـد
بـه جـذب  20میلیـون نفـر گردشـگر دسـت یابیـم و ایـن
مهـم نیازمنـد برنامـه ریـزی و اجـرای سیاسـتهای درسـت
اسـت .کارشناسـان و صاحبنظـران متعددی اعتقـاد دارند تراز
مناسـبی در حـوزه ورود گردشـگر بـه کشـورمان وجـود ندارد
و فراهـم نبـودن زیرسـاختها ،عـدم توجـه مناسـب بـه این
صنعـت ،تبلیغـات ضعیف ،تنشهـای سیاسـی ،تبلیغات منفی
علیـه ایـران و غیـره از جملـه دالیل عـدم دسـتیابی به رونق
در عرصه گردشـگری اسـت.
خبرنـگار خبرگـزاری خانـه ملـت ایـن موضـوع را بـا
صاحبنظـران مختلفـی مطـرح کـرد و نظـرات آنهـا را در این
زمینـه جویـا شـد.
گـران شـدن سـفر بـه ایـران بهدلیـل تحمیـل
هزینههـای غیرکارشناسـی
رییـس کمیسـیون فرهنگـی مجلس شـورای اسلامی معتقد
اسـت تحمیـل هزینههـای غیرکارشناسـی از سـوی برخـی
سـودجویان ،هزینـه سـفر به ایـران را افزایـش داده و این امر
مانـع ورود گردشـگران میشـود.
نصـراهلل پژمانفـر در گفتوگـو بـا خبرنـگار خبرگـزاری
خانـه ملـت بـا اشـاره بـه اینکـه بـه دلیـل وجـود محدودیت
در برخـی منابـع توجـه به ایجـاد رونق در عرصه گردشـگری
بـه منظـور درآمدزایـی اهمیـت زیـادی دارد ،گفـت :عرصـه
میـراث فرهنگـی و گردشـگری ،مزیت کشـورمان محسـوب
میشـود و بـا نـگاه ویـژه در ایـن زمینـه میتـوان بـه درآمد
خوبـی دسـت یافت.
نماینده مردم مشـهد و کالت در مجلس شـورای اسلامی با
بیـان اینکـه در گذشـته بـه دلیل کسـب درآمدهـای نفتی به
دنبـال درآمدزایـی در سـایر بخشهـا نبودهایم ،گفـت :امروزه
بـا توجـه بـه تغییر نـگاه افراد و تأکیـد رهبر انقلاب در حوزه
گردشـگری ،تحـوالت مختلفـی در حـال شـکل گیـری در
حوزه گردشـگری اسـت.
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه اگـر بخواهیـم بـه جایـگاه مطلوبـی
در بخـش صنعـت گردشـگری دسـت یابیـم نیازمنـد انجـام
اقدامـات مختلفـی هسـتیم ،اظهارکرد :ایـن اقدامـات باید در
حـوزه قانونگـذاری ،اجرایـی و غیـره باشـد؛ به عنـوان مثال
قوانیـن موجـود بایـد تنقیـح و بهروزرسـانی شـود تـا بتـوان
نیازهـای قانونـی در ایـن عرصـه را بـه حـد مطلوب رسـاند.
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بیش از ۹۰هزار میلیارد تومان معوقه بانکی در دست  ۱۷۰نفر خاص است
عضو هیات رئیسه مجلس ،با بیان اینکه اکنون بیش از ۹۰هزار میلیارد تومان معوقه بانکی
در دست  ۱۷۰نفر خاص است ،گفت :معوقات کالن بانکی راه ...

جلودارزاده:

اداره کل زنان در هر وزارتخانه تشکیل شود

نایــب رئیــس کمیســیون اجتماعــی مجلــس شــورای
اســامی از پیشــنهاد ایجــاد اداره کل امــور زنــان در
وزارتخانههــا در برنام ـهی ششــم توســعه خبــر داد.
ســهیال جلــودارزاده در گفتوگــو بــا ایســنا اظهــار
کــرد :پیشــنهاد مــا ایجــاد اداره کل امــور زنــان در
وزارتخانههــای مختلــف و تعییــن تکلیــف بــرای
شــرح وظایــف آن اســت تــا ایــن اداره کل در عیــن
اینکــه در خصــوص ارتقــای زنــان کارمنــد آن
وزارتخانــه و اعتــای آنهــا تــاش میکنــد تــا بــه
پســتهایی کــه مســتحق آن هســتند برســند ،در
مــورد زنــان مخالــف فعالیتهــا و ماموریتهــای
وزارتخانــه نیــز وظایفــی را بــه انجــام رســاند.
وی افــزود:بــه عنــوان مثــال مدیــر کل اداره زنــان
وزارت کار در قبــال اشــتغال زنــان ،اشــتغال در
بخــش تعاونــی ،اســتفاده از اعتبــارات در مــورد زنــان
سرپرســت خانــوار وظایفــی خواهــد داشــت؛ چــرا کــه
ایــن موضــوع در حــال حاضــر متولــی نــدارد و اگــر
خانمــی خــوش شــانس باشــد ممکــن اســت تــه
لیســت اعتبــارات و تســهیالت قــرار گیــرد.
ایــن نماینــده مجلــس ادامــه داد :البتــه خیلــی

جاهــا مثــل صنــدوق کارآفرینــی امیــد همــکاری
خوبــی وجــود دارد ولــی ایــن بــا ســلیقه و رفتــار و
شــخصیت و منــش مدیــران ایــن مراکــز بــوده و
وقتــی تعویــض میشــوند کســی نیســت ایــن کار
را پیگیــری کنــد .امــا وقتــی اداره کل امــور زنــان

بــا شــرح وظایــف مشــخص در برنامــه پنــج ســاله
ششــم تعریــف شــود ،ایــن مســائل و مشــکالت

زنــان حــل خواهــد شــد.
جلــودارزاده بــا بیــان ایــن کــه امســال ســال اقــدام
و عمــل اســت و بایــد در جهــت حــل مشــکالت
زنــان اقدامــات عملــی انجــام شــود ،یــاد آور شــد:
اگــر وزارت بهداشــت اداره کل امــور زنــان وجــود
داشــته باشــد ایــن موضــوع را بررســی میکننــد
کــه بعــد از بــارداری بــا هزینــه کــرد زیــاد و انجــام
عمــل  IVFیــا حتــی در یــک بــارداری معمولــی ،در
ســه چهــار ماهگــی بــه دلیــل نقــص جنیــن مجبــور
میشــوند ســقط درمانــی انجــام دهنــد ،یــا در مــورد
ســرطانهایی کــه زنــان دچــار آن میشــوند ،االن
 10-15ســال اســت هیــچ غربالگــری و معاینــه
عمومــی در مــورد ســرطان رحــم و ســرطان پســتان
انجــام نشــده اســت؛ در حالــی کــه اگــر اداره کل
امــور زنــان وجــود داشــته باشــد ایــن موضــوع را
پیگیــری میکنــد.
ایــن عضــو فراکســیون زنــان مجلــس شــورای
اســامی در پایــان بــر لــزوم بررســی موضــوع
زنانــه شــدن فقــر و اعتیــاد از ســوی اداره کل زنــان
در وزارتخانههــای مربوطــه نیــز تاکیــد کــرد.

امیرآبادی فراهانی مطرح کرد:

بیش از ۹۰هزار میلیارد تومان معوقه بانکی در دست  ۱۷۰نفر خاص است
عضـو هیات رئیسـه مجلس ،بـا بیان اینکـه اکنون
بیـش از ۹۰هـزار میلیـارد تومـان معوقـه بانکی در
دسـت  ۱۷۰نفـر خـاص اسـت ،گفـت :معوقـات
کالن بانکـی راه تسـهیالت دهی قرض الحسـنه را
مسـدود کرده اسـت.
احمـد امیرآبـادی فراهانـی در گفـت وگـو بـا
خبرنـگار خبرگـزاری خانه ملـت ،با انتقـاد از تاخیر
دولـت در پرداخـت وام ازدواج کـه منجـر به ایجاد
صف هـای طوالنـی متقاضیان شـده اسـت ،گفت:
در حـال حاضـر بیـش از 90هـزار میلیـارد تومـان
معوقـه بانکـی در کشـور داریـم کـه ایـن معضـل
خـود از چرخـش منابـع بانکـی ممانعـت مـی کند.
نماینـده مردم قـم در مجلس شـورای اسلامی،با
بیـان اینکـه تعلـل بانـک هـا در بازپـس گیـری
مطالبـات معوقـه خـود جـای تعجـب دارد،افـزود:
بایـد ایـن مطالبـات بـا شـکایت بانـک هـا بـه
دسـتگاه قضـا مـورد پیگیـری قـرار بگیـرد.
دسـت هـای پشـت پـرده اجـازه شـکایت
بانـک ها بـرای بازپس گیـری مطالبـات معوقه
را نمـی دهد

وی بـا تاکیـد بـر اینکـه دسـت هـای پشـت پرده
اجـازه شـکایت بانـک ها بـه دسـتگاه قضـا برای
بازپـس گیـری مطالبـات معوقـه را نمـی دهـد،
تصریـح کـرد :بایـد درخصـوص پشـت پـرده
ایـن نـوع معوقـات پـرده بـرداری شـده و بـا
شـفاف سـازی موضوع مـردم از چرایـی آن اطالع
حاصـل کنند.
ایـن نماینـده مـردم در مجلس دهم ،با بیـان اینکه
معوقـات بانکـی امـکان تسـهیالت دهـی را برای
بانـک ها بـه حداقـل ممکن رسـانده اسـت ،گفت:
وقتـی  90هـزار میلیـارد تومـان مطالبـات معوقـه
در دسـت  170نفـر خـاص باشـد بـه طورحتـم
پرداخـت تسـهیالت قـرض الحسـنه بـا مشـکل
مواجـه خواهد شـد.
اسـتیفای حـق و حقـوق بانکـی از بدهـکاران
یکـی از اولویـت هـای بانـک ها باشـد
امیرآبـادی فراهانـی ادامـه داد:اسـتیفای حـق و
حقـوق بانکی از بدهـکاران یکـی از کارهای مهمی
اسـت کـه بایـد در حـال حاضـر مسـئوالن بانکی
انجـام دهند.

وی بـا بیـان اینکـه با بازگشـت معوقـات بانکی به
شـبکه مالـی کشـور اسـتیفای حـق و حقـوق ملت
صـورت خواهـد گرفت.
عضـو هیـات رئیسـه مجلـس شـورای اسلامی،
یـادآور شـد :با بازگشـت معوقـات کالن به شـبکه
بانکـی تسـهیالت دهـی به مـردم تسـریع خواهد
شد .

صدور حکم انتشار موقت از سوی قوه قضاییه برای نشریات معنا ندارد
نایب رییس مجلس با انتقاد از روند دوگانه رسیدگی به امور مطبوعات در کشور گفت:
اگر قوه قضاییه به نشریه یالثارات به دلیل جلوگیری از متضرر ...

ملت امروز
پارسایی تشریح کرد:

تخلفات زیر خاکستر دولت پاکدستان ،از تخلف
در یک جزیره تا فساد در بانکخصوصی
سـخنگوی کمیسـیون اصـل نـودم قانـون
اساسـی مجلـس ،بـا بیـان اینکـه در شـرایط
کنونـی  ۳پرونـده شـکایت از احمـدی نـژاد در
دادگاه هـای ذیصلاح در جریـان اسـت ،گفت:
دسـتگاه قضـا هرچـه سـریع تـر براسـاس
قانون،گـزارش خـود دربـاره پرونـده تخلفـات
رئیـس جمهور سـابق را به کمیسـیون اصل ۹۰
ارائـه کند،زیرا طبـق قانون ،قـوه قضائیه بعد از
یـک مـاه از ارجاع پرونده از سـوی کمیسـیون،
بایـد پاسـخ نهایـی خـود را بدهد.
بهـرام پارسـایی در گفـت وگـو با خبرنـگار خبرگزاری خانه ملـت ،با رد شـایعات اینکه هیـچ پرونده ای در
کمیسـیون اصـل نودم قانون اساسـی مجلـس از دوره قبل تاکنون مفقود نشـده اسـت ،گفت :امـکان دارد
کـه پرونـده ای مختومـه شـده و از رونـد بررسـی خارج شـود ،اما تاکنـون هیچ مـورد مفقـودی پرونده در
کمیسـیون مشـاهده نشـده اسـت ،از این رو عدم رسـیدگی به یک پرونده به معنای گم شـدن آن نیسـت.
نماینـده مردم شـیراز در مجلس شـورای اسلامی ،ادامـه داد :اخیرا یکـی از نمایندگان شـکایتی را مطرح
کـرده بودنـد کـه بر اسـاس آن برخـی از پرونده هـا از دوره قبل در کمیسـیون اصل  90مفقوده شـده ،البته
بایـد بگویـم که موضـوع مورد ذکـر این نماینده ،یـک پرونـده در  17بند بـوده ،که رئیس قبلی کمیسـیون
تصمیـم بـر مختومه کـردن آن گرفته بـوده ،از این رو کمیسـیون در نامه بـه نماینده شـکایت کننده ،ضمن
رد موضوعـات مطـرح شـده؛ ایـن مسـائل را توضیـح داده اسـت.وی ادامـه داد :محورهای پرونـده مذکور
بیشـتر دربـاره تخلفـات دولـت قبـل از جمله در بحـث تخلفـات در یکی از جزایـر و بروز تخلـف در یکی از
بانک هـای خصوصی بوده اسـت.
ایـن نماینـده مـردم در مجلـس دهم ،با اعلام اینکه در شـرایط کنونی  3پرونـده شـکایت از احمدی نژاد
در دادگاه هـای ذی صلاح در جریـان اسـت ،افـزود :اما متأسـفانه رئیس جمهور سـابق بـه مراجع قضایی
پاسـخگو نیسـت و اصلا در دادگاه حاضـر نمـی شـود ،حـال ایـن سـوال پیـش مـی آید کـه آیـا قانونی
وجـود دارد کـه وقتـی افـراد از حضـور در دادگاه امتنـاع مـی کنند ،بـا آن ها برخـورد شود.پارسـایی ادامه
داد :بـر اسـاس گـزارش هـای واصلـه تاکنـون دسـتگاه قضا سـه مرتبه احمـدی نـژاد را بـرای حضور در
دادگاه احضـار کـرده ولـی وی تاکنـون به ایـن درخواسـت تن نداده اسـت .حال اگـر یکی از شـهروندان
ایـن اقـدام را انجـام نمـی داد ،چه رفتـاری با آن انجـام می شد.سـخنگوی کمیسـیون اصل نـودم قانون
اساسـی مجلـس ،افـزود :دسـتگاه قضـا بایـد هر چـه سـریع تر بـر اسـاس قانون،گـزارش خـود درباره
پرونـده تخلفـات رئیس جمهور سـابق را به کمیسـیون اصـل  90ارائه کند ،زیـرا طبق قانون ،قـوه قضائیه
بعـد از یـک مـاه از ارجاع پرونـده از سـوی کمیسـیون ،باید پاسـخ نهایی خـود را بدهد.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت:

قانون ممنوعیت پیوند عضو به اتباع بیگانه اصالح شود

نایـب رئیـس کمیسـیون بهداشـت و درمـان مجلـس شـورای اسلامی بـر لـزوم اصلاح قانـون
ممنوعیـت پیونـد اعضـا بـه اتبـاع بیگانـه تاکیـد کـرد.
محمـد حسـین قربانـی در گفـت و گـو با ایسـنا با اشـاره بـه انتشـار خبر مربـوط به فوت یـک دختر
تبعـه افغـان در شـیراز بـه دلیـل ممنوعیـت عمـل پیونـد اعضا بـرای اتبـاع بیگانـه گفت :البتـه این
موضـوع بایـد مورد بررسـی قـرار گیرد که آیـا این در مـورد خاص ،فوت آن فـرد به دلیل عـدم پیوند
بـوده یـا خیر.وی بـا تاکید بر لـزوم ارائه گزارشـی در این باره از سـوی وزارت بهداشـت افزود :طبق
قانـون پیونـد اعضـا بـه اتبـاع بیگانه ممنوع اسـت اما بر اسـاس ضـرورت و نیـاز میتـوان تغییراتی
در ایـن قانـون صـورت داد.ایـن نماینـده مجلـس با بیـان اینکـه مجلس آمادگـی اصالح ایـن قانون
را دارد ،یـاد آور شـد :در جایـی کـه جـان فـردی در معـرض خطـر اسـت نباید بـه صرف ایـن که او
تابعیـت ایرانـی نـدارد از ارائـه خدمات بهداشـتی و درمانی بـه او امتناع کـرد بلکه باید جنبه انسـانی
موضـوع را نیز در نظـر گرفت.

درگفتوگو با صاحبنظران مطرح شد:

هزار و یک مانع در راه رونق صنعت گردشگری؛

فرش قرمزی برای سرمایهگذاران پهن نمیشود
نیاز قانونی فعاالن حوزه گردشگری رفع شود
پژمانفـر بـا اشـاره به اینکه امـروزه برخی از قوانیـن در حوزه
گردشـگری بـه دلیـل عـدم جامعیـت امـکان فعالسـازی و
رونـق در ایـن حـوزه را فراهـم نمیکنـد ،گفـت :در برخـی از
عرصههـای حـوزه گردشـگری نیـز قانـون مـورد نیـاز وجود
نـدارد و بایـد نیـاز قانونـی فعـاالن در ایـن عرصه رفع شـود.
رییـس کمیسـیون فرهنگـی مجلـس شـورای اسلامی بـا
بیـان اینکـه دولت بایـد در کارهـای اجرایی مربـوط به حوزه
گردشـگری تسـهیالت مختلفـی بـرای فعـاالن ایـن عرصـه
در نظـر بگیـرد تـا حمایـت مناسـب انجـام شـود ،ادامـه داد:
بـه عنـوان مثال بیشـتر کسـانی کـه به سـفرهای توریسـتی
میرونـد ،افـراد مسـن هسـتند و بـرای جابجایی آنهـا نیاز به
اتوبـوس مخصوص اسـت.
وی ایـن موضـوع را از جملـه ملزومـات موردنیـاز تورگردانان
داخلـی دانسـت و تصریـح کـرد :زمانـی کـه اعلام میشـود
حداقـل بـه  500دسـتگاه از ایـن اتوبـوس نیـاز اسـت ،برخی
افـراد بـه بهانـه حمایـت از اقتصـاد داخلـی ،اجـازه ورود ایـن
خودروهـا را نمیدهنـد و هنـوز هـم هیـچ اتوبـوس داخلی با
این سـبک سـاخته نشـده اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه جاذبههـای ایـران رضایـت خاطـر
گردشـگران را فراهـم میکند امـا عدم ارائه خدمات مناسـب
در حوزههـای مختلـف همچـون حمـل و نقل به گردشـگران
خارجـی ،خاطـره خوبـی برای بازگشـت مجـدد آنها بـه ایران
را رقـم نمیزنـد ،گفـت :بـرای شـکوفایی در ایـن عرصه باید
هـر اقـدام مفیـد الزمی انجام شـود تـا زمانی که درخواسـت
 500دسـتگاه اتوبـوس ارائـه میشـود ،وزارت صنایـع نتوانـد
جلـوی واردات را بگیرد.
ایـن نماینـده مـردم در مجلـس شـورای اسلامی ضمـن
یـادآوری ایـن موضوع کـه بـرای حمایـت از تورگردانانی که
اقـدام بـه جـذب توریسـت خارجی میکننـد مصوبـه معافیت
مالیاتـی در نظـر گرفتـه شـده تـا انگیـزه خوبـی بـرای آنهـا
ایجـاد شـود ،ادامـه داد :افرادی که در حوزه گردشـگری فعال
هسـتند بایـد خدمـات مناسـب و بـه موقـع دریافـت کننـد تا
بتـوان شـاهد رشـد خوبـی در ایـن عرصـه بود.
پژمانفـر تصریـح کرد :خوشـبختانه بـا اقدامات انجام شـده،
در بخـش بومگـردی رشـد  400درصدی و در بخـش اقامت
مسـافران در هتلها رشـد  150درصدی را شـاهد هسـتیم.
رییـس کمیسـیون فرهنگـی مجلـس شـورای اسلامی بـا
اشـاره بـه اینکـه ارائـه وام  100میلیونی بـدون درنظر گرفتن
چرخـه سـخت بانکـی بـه فعـاالن حـوزه گردشـگری اقـدام
مناسـبی ارزیابـی میشـود ،اظهـار کرد :بـا توجه بـه ظرفیت
درآمدزایـی عرصـه میـراث فرهنگی و تورگردانـی ،میتوان از
ایـن طریـق اقتصـاد کشـور را رونق بخشـید.
تعـدد دسـتگاههای متولـی در حوزه گردشـگری
مانـع ایجـاد رونـق در این صنعت هسـتند
وی تعـدد دسـتگاههای متولـی و تصمیمگیـر در حـوزه
گردشـگری را مانعـی بـرای ایجـاد رونـق در ایـن صنعـت
دانسـت و افـزود :وقتـی وزارتخانههایـی ماننـد صنعـت،
معـدن و تجـارت و غیـره در ایـن حـوزه تصمیـم میگیرنـد

5

ولـی مسـئول اصلی معاونـت ریاسـت جمهور تلقی میشـود،
نمیتـوان شـاهد عملکـرد خوبـی بـود.
نماینـده مـردم مشـهد و کالت در مجلـس شـورای اسلامی
گفـت :تـراز سـازمان میـراث فرهنگـی ،صنایـع دسـتی
و گردشـگری در حـد یـک وزارتخانـه اسـت و میتـوان
بـرای رسـیدن بـه هـدف مطلـوب در ایـن حـوزه ،سـازمان
میراث فرهنگی را به یک وزارتخانه تبدیل کرد.
پژمانفـر ضمـن تأکیـد بـر اینکـه بـه دلیـل تحمیـل
هزینههای غیرکارشناسـی از سـوی برخی سـودجویان هزینه
سـفر به ایـران افزایش داشـته اسـت ،تصریـح کـرد :این امر

اتـاق بازرگانـی ،صنایـع ،معـادن و کشـاورزی ایـران تصریح
کـرد :خوشـبختانه افـق در نظر گرفته شـده در برنامه توسـعه
ششـم ،بـر جایگزینی صنعت گردشـگری بجـای صنعت نفت
تأکید دارد.
روادیـد فرودگاهـی ،گامی در جهت تسـهیل ورود
گردشـگران خارجی
وی بـا اشـاره به اینکه ایرانهراسـی دشـمنان نتوانسـته تاثیر
جـدی بـر ورود گردشـگران خارجـی بـه کشـورمان بگـذارد،
اظهـار کـرد :هـم اکنـون گردشـگران خارجی از کشـورهایی
ماننـد آمریـکا ،آلمـان و غیـره وارد کشـور میشـوند.

نـه تنهـا مانع ورود گردشـگران میشـود؛ بلکه ریزش شـدید
گردشـگری خارجـی را در پـی دارد.
وی افـزود :بـرای رفـع مشـکالت و کاهـش هزینـه سـفر
نیازمنـد نظـارت و رصـد دقیق در حوزه گردشـگری هسـتیم.
رییـس کمیسـیون فرهنگـی مجلـس شـورای اسلامی
صـدور بخشـنامههای مختلـف بـه منظـور ایجـاد انگیـزه در
تورگردانـان را اقدامـی سـازنده دانسـت و خاطرنشـان کـرد:
البتـه صـرف قانونگـذاری و صـدور بخشـنامه نمیتوانـد
باعـث رونـق شـود و باید در اجـرا نیـز اقدامات خوبـی انجام
شو د .
وجـود موانـع مختلـف بر سـر راه سـرمایهگذاران
حوزه گردشـگری
رییـس کمیسـیون گردشـگری اتـاق ایـران اعتقـاد دارد باید
بـرای سـرمایهگذاران فـرش قرمـز پهـن کـرد امـا هماکنون
برخـی از دسـتگاهها سـرمایهگذاران را درگیـر رونـد پیچیده و
زمانبـر کاری میکننـد.
احمـد اصغـری در گفتوگـو بـا خبرنـگار خبرگـزاری خانـه
ملـت با اشـاره به اینکـه تعدد دسـتگاههای متولـی در بخش
گردشـگری موجـب شـده تـا فعـاالن در حـوزه بالتکلیـف
بـوده و بـا گسـترهای از تصمیمـات روبـرو شـوند ،گفـت:
تعـدد دسـتگاههای متولی بـا نقشـه راه حوزه گردشـگری در
تناقـض اسـت زیـرا عـدهای بـرای دریافـت مجوز بـه وزارت
فرهنـگ و ارشـاد اسلامی مراجعـه میکننـد وبرخـی دیگـر
بـه وزارت صنایـع میرونـد کـه ایـن امـر قابـل تأمـل اسـت
و جـای رسـیدگی دارد.
رییـس کمیسـیون گردشـگری اقتصـاد هنر و اقتصـاد ورزش

اصغـری بـا بیـان اینکـه همـه دسـتگاهها در حال تلاش به
منظـور رفـع مشـکالت هسـتند ،افـزود :بـه عنوان مثـال در
حـال حاضـر در  9فـرودگاه ماننـد امـام خمینـی(ره) ،شـیراز،
اصفهـان و غیـره روادیـد فرودگاهـی  3ماهه صادر میشـود
کـه نقـش بسـزایی در شـکوفایی این صنعـت دارد.
رییـس کمیسـیون گردشـگری اتـاق ایـران ضمـن تاکیـد بر
اینکـه بخـش خصوصـی میتوانـد بـا جـذب سـرمایهگذار
برخـی از مشـکالت ایـن حـوزه را رفـع کنـد ،گفـت :برخـی
از دسـتگاهها بجـای اینکـه از سـرمایهگذاران گردشـگری
حمایـت شـود ،آنهـا را درگیـر روند پیچیـده و زمانبـر کاری
میکننـد؛ لـذا بـر اسـاس نامگـذاری امسـال از سـوی رهبـر
انقلاب مبنـی بـر "اقتصـاد مقاومتـی ،اقـدام و عمـل" بایـد
بـرای سـرمایهگذاران فـرش قرمـز پهن کـرد؛ نه اینکـه مانع
ایجاد شـود.
ضرورت تشـکیل کمیسـیون ویژه گردشـگری در
مجلس شـورای اسلامی
وی بـا اشـاره بـه اینکه بزرگتریـن پارلمان بخـش خصوصی،
خواهان تشـکیل کمیسـیون ویـژه برای حوزه گردشـگری در
مجلس شـورای اسلامی اسـت ،اظهار کـرد :با تشـکیل این
کمیسـیون میتـوان مشـکالت این صنعـت را پیگیـری کرد
تـا نتیجـه مطلوبـی از این صنعـت مهم بدسـت بیاید.
اصغـری بـا بیـان اینکـه هزینـه سـفر بـه ایـران بـه دالیـل
مختلـف افزایش داشـته اسـت ،تصریـح کرد :هزینـه خدمات
حمـل و نقـل و اقامـت مسـافران از جمله دالیل گرانی سـفر
بـه سـرزمین کهنی همچـون ایران اسـت و این امـر درحالی
رخ میدهـد کـه خدمـات ارائـه شـده نیـز مطلوب نیسـت.

رییـس کمیسـیون گردشـگری اتـاق ایـران ضمـن اشـاره به
صـدور بخشـنامههای مختلـف بـه منظـور ایجـاد انگیـره در
بیـن فعـاالن حوزه گردشـگری ،خاطرنشـان کرد :بخشـنامه،
دسـتورالعمل اسـت؛ از ایـن رو بایـد بـه قانون تبدیل شـود تا
بـرای همـه الزم االجرا باشـد.
تعـدد دسـتگاههای متولـی در حـوزه گردشـگری
آسیبزاسـت
عضـو کمیسـیون فرهنگـی مجلـس معتقـد اسـت تعـدد
دسـتگاههای متولـی در حـوزه گردشـگری آسـیبزا بـوده و
رونـق گردشـگری صرفـا بـا صـدور بخشـنامههای مختلـف
ایجـاد نمیشـود.
اصغـر مسـعودی در گفتوگـو بـا خبرنـگار فرهنگـی
خبرگـزاری خانـه ملـت با اشـاره به اینکـه تعدد دسـتگاههای
مسـئول در حوزه گردشـگری باعث ایجـاد بالتکلیفی فعاالن
ایـن عرصـه شـده اسـت ،گفـت :وقتـی یـک نهـاد مسـئول
تصمیمگیـری و سیاسـتگذاری در حـوزه گردشـگری باشـد،
میتـوان شـاهد کاهـش مشـکالت ،افزایـش نظـارت و ارائه
تسـهیالت مناسـبتر بـود.
نماینده مردم نیریز و اسـتهبان در مجلس شـورای اسلامی
بـا بیـان اینکـه متاسـفانه اطالعرسـانی مناسـبی در حـوزه
جاذبههـای گردشـگری و جذب گردشـگر خارجی نمیشـود،
اظهـار کـرد :وقتـی دسـتگاههای مختلـف در یـک حـوزه
مسـئولیت تصمیمگیـری داشـته باشـند ،شـاهد عـدم تمرکـز
و اقـدام بـه موقـع در زمینههـای مختلف مانند اطالعرسـانی
خواهیـم بود.
عضـو کمیتـه تخصصـی «ارشـاد ،تبلیغـات اسلامی و
گردشـگری» کمیسـیون فرهنگـی مجلـس ضمـن تأکیـد بر
اینکـه متأسـفانه اهمیـت صنعـت گردشـگری و درآمدزایی از
طریـق ایـن حـوزه در بین مسـئوالن و مـردم شـکل نگرفته
اسـت ،ادامـه داد :گاهـی اوقـات بـرای اجـرای طرحهـای
اشـتغالزایی مختلـف اقدامـات زیـادی انجـام میشـود و ایـن
در حالیسـت کـه توجه به رونـق صنعت گردشـگری میتواند
بسـیاری از مشـکالت اشـتغالزایی را حـل کنـد.
رونـق گردشـگری بـا صـدور بخشـنامه ایجـاد
نمیشـو د
وی بـا اشـاره بـه اینکـه رونـق گردشـگری صرفـا بـا
صـدور بخشـنامههای مختلـف ایجـاد نمیشـود و نیـاز بـه
برنامهریـزی بلندمـدت اسـت ،تصریـح کـرد :بایـد نـگاه
فعـاالن عرصـه گردشـگری نسـبت بـه ایـن صنعـت تغییـر
کند تا شـاهد حضور بیشـتر گردشـگران خارجی در سـرزمین
کهـن ایـران باشـیم.
عضو کمیسـیون فرهنگی مجلس شـورای اسلامی با رد این
موضـوع کـه هزینه سـفر به ایران بـرای گردشـگران خارجی
مقـرون بـه صرفـه نیسـت ،خاطرنشـان کـرد :آمادهسـازی
زیرسـاختهای گردشـگری کمک شـایانی بـه کاهش هزینه
گردشـگری میکنـد و ایـن موضـوع بـر هزینـه تمامشـده
خدمـات نیـز تاثیـر خواهد گذاشـت.
عالقهمنـدی سـرمایهگذاری کشـورهای اروپایـی
در ایـران بـه دلیـل افزایش تقاضا سـفر

مدیـر کل بازاریابـی و تبلیغـات گردشـگری سـازمان
میـراث فرهنگـی معتقـد اسـت کشـورهای خارجـی بـرای
سـرمایهگذاری در بخـش گردشـگری ایـران عالقـه زیـادی
دارنـد و ایـن مهـم بـه دلیـل افزایـش تقاضـای سـفر بـه
کشـورمان اسـت.
علـی باقـر نعمتـی زرگـران در گفتوگـو بـا خبرنـگار
خبرگـزاری خانـه ملـت بـا اشـاره بـه اینکـه امـروزه صنعـت
گردشـگری در تمـام دنیـا مـورد توجـه دولتها اسـت ،گفت:
رونـق در ایـن بخـش موجـب اشـتغالزایی مناسـبی میشـود
لـذا ایـن امـر در دسـتور کار مسـئوالن کشـورمان قـرار دارد.
مدیـر کل بازاریابـی و تبلیغـات سـازمان میـراث فرهنگـی،
صنایع دسـتی و گردشـگری با بیـان اینکه دورکـردن فعاالن
عرصـه گردشـگری از پیچیدگیهـا و بوروکراسـیهای اداری
و ارائـه تسـهیالت یکـی از اقدامـات کشـورهای موفـق در
راسـتای رونـق بخشـی بـه ایـن صنعـت اسـت ،اظهـار کرد:
هماهنگـی دسـتگاههای مختلـف کاری دشـوار اسـت و هنوز
ایـن مهـم بـه صـورت جدی شـکل نگرفتـه ولی بـا توجه به
اهمیـت صنعـت گردشـگری تمـام نگاههـا بـه سـمت کمک
بـه ایـن حوزه اسـت.
وی بـا اشـاره به اینکه صـدور بخشـنامههای تشـویقی برای
جـذب گردشـگر بیشـتر میتوانـد تاثیـر خوبـی در ایـن حوزه
داشـته باشـد ،ادامـه داد :بـه عنـوان مثـال بخشـنامه ای در
حوزه گردشـگری صادر شـده کـه آژانسهای گردشـگری را
ملـزم میکنـد در ازای برگـزاری چندیـن تـور خارجـی ،اقدام
بـه جـذب گردشـگر خارجـی کننـد کـه در میـان فعـاالن در
ایـن عرصـه به بخشـنامه  150معروف اسـت؛ این بخشـنامه
نمونـه یکـی از سیاسـتهای موفق کشـورهایی ماننـد مالزی
اسـت ،البتـه نبایـد فرامـوش کرد کـه هماهنگـی بخشهای
مختلـف بـرای اجرای چنیـن بخشـنامههایی ضـرورت دارد.
افزایـش هزینـه سـفر بـه ایـران ،نتیجـه کمبـود
زیرسـاختها
نعمتـی زرگـران ضمـن تأکیـد بـر اینکـه هـم اکنـون هزینه
سـفر بـه ایـران بـاال بـوده و این امـر بـا مقایسـه قیمتهای
جهانـی بـرای انتخـاب مقصـد گردشـگری قابـل مشـاهده
اسـت ،تصریـح کـرد :دالیـل مختلفی بـرای افزایـش هزینه
وجـود دارد ولـی هزینـه اقامـت ،افزایـش تقاضـا برای سـفر،
کمبـود زیرسـاختها ،محدودیـت پروازهـای هواپیمایـی،
تغییـر نـرخ ارز و غیـره از جملـه مهمتریـن دالیـل افزایـش
هزینههـا اسـت.
مدیـر کل بازاریابـی و تبلیغـات سـازمان میـراث فرهنگـی،
صنایـع دسـتی و گردشـگری افـزود :خوشـبختانه در حـال
حاضـر تقاضـا برای سـفر بـه کشـورمان رو به افزایش اسـت
و در ایـن میـان گردشـگران عراقـی و آذربایجانـی در صـدر
جـدول گردشـگران وارد شـده بـه ایـران قـرار دارنـد.
گردشـگران عراقی و آذربایجانـی ،در صدر جدول
گردشـگران وارد شـده به ایران
وی بـا بیـان اینکـه عالقهمنـدی بـرای سـرمایهگذاری
دربخـش گردشـگری از سـوی کشـورهای خارجی باالسـت،
اظهـار کـرد :بـازار ورود گردشـگر بـه ایـران رونـق دارد و
امـروزه برخـی از هتلهـا در تهـران در سراسـر روزهای یک
سـال مملـو از مسـافر بـوده و ظرفیتشـان تکمیـل اسـت که
در مقایسـه بـا سـایر کشـورها ،نشـان دهنـده جایـگاه خـوب
ایـران اسـت.نعمتی زرگـران بـا اشـاره بـه اینکه کشـورهایی
ماننـد ترکیـه ،چیـن ،تایلنـد ،مالـزی ،آلمـان ،ایتالیـا ،اتریش،
اسـپانیا ،هلنـد از جملـه کشـورهایی هسـتند کـه عالقهمنـد
سـرمایهگذاری در کشـورمان هسـتند ،ادامـه داد :بـرای
سـرمایهگذاری سـعی شـده تسـهیالت قانونـی ارائـه شـود تا
ایـن صنعـت بـا رونـق بیشـتری مواجه شـود.

