مهدی سیاوش��ی رییس کمیس��یون گردش��گری و خدمات اتاق در نشس��ت
کمیس��یون گردش��گری و خدمات اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کش��اورزی
کرمان در شهریورماه با تاکید بر لزوم تشکیل انجمن اکوتوریسم در استان بیان
کرد :یکی از اهداف برنامه ششم توس��عه ،افزایش پنج برابری تعداد گردشگران
عنوان شده که استان کرمان میتواند در رس��یدن به این رقم و جذب گردشگر
بیشتر پیشتاز باشد.
بررسی طرح جامع گردشگری شرق استان در کمیسیون گردشگری
در نشست مشترک اعضای کارگروه تدوین برنامه جامع گردشگری شرق استان
کرمان با اعضای کمیسیون گردشگری اتاق در تیرماه ،در خصوص توانمندیها و
مسایل و مشکالت گردشگری استان کرمان بحث و تبادل نظر شد.
ضرورت کاهش بروکراسی اداری در حوزه گردشگری
رییس کمیسیون گردشگری و خدمات اتاق کرمان در نشست اعضای کمیسیون
گردشگری در مهرماه خواستار کاهش بروکراسی اداری در فعالیتهای مربوط
به این حوزه شد و گفت :مقرر شده است مشکالت صنعت گردشگری در یکی از
نشستهای شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مطرح و همکاری
در رفع مشکالت را از استاندار درخواست کنیم.
برگزاری گردهمایی فعاالن صنعت گردشگری در اتاق کرمان

عیسی اسمتی مسئول تورهای آسیایی و خاورمیانه کمپانی اونچر فرانسه بهمن
ماه س��ال  94در س��فر به کرمان گفت :اگر بخواهم کرمان را در یک جمله برای
گردشگران فرانسه توصیف کنم به آنها میگویم که کرمان بینظیر است.
تاکید بر اعمال مدیریت واحد کویر
در دیماه س��ال  94در نشست کمیس��یون گردش��گری اتاق کرمان با موضوع
مدیریت جام��ع پهنه لوت و با حضور مدیرکل سیاس��ی و امنیتی اس��تانداری،
مدیرکل می��راث فرهنگی ،مدی��رکل حفاظت محیط زیس��ت ،مدیرعامل آب
منطقهای کرمان و رییس کمیسیون گردشگری اتاق کرمان بر اعمال مدیریت
واحد و یکپارچه در کویر مورد تاکید قرار گرفت.
تاکید بر تکمیل زیرساخت های گردشگری با اولویت تخصیص اعتبارات عمرانی
رییس کمیسیون گردش��گری اتاق کرمان آذرماه این س��ال در نشست اعضای
کمیسیون گردشگری و خدمات اتاق با رییس س��ازمان مدیریت و برنامهریزی
اس��تان کرمان گفت :تکمیل زیرس��اختهای مناطق هدف گردشگری باید در
اولویت تخصیص اعتبارات عمرانی استان باشد.
برنامهریزی برای معرفی کرمان در کنوانسیون جهانی گردشگری 2017
مهدی سیاوشی آبانماه در نشست اعضای کمیسیون گردشگری با رییس کانون
راهنمایان گردشگری کشور ،خواستار برنامهریزی دقیق و ویژه برای معرفی هر
چه بهتر استان کرمان در کنوانسیون جهانی گردشگری  2017شد.

به مناسبت گرامیداشت روز جهانی گردشگری ،گردهمایی بزرگ فعاالن این
صنعت در مهرماه با حضور استاندار ،نایب رییس اتاق ،مدیرکل میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری ،رییس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی و جمعی
از مدیران و فعاالن حوزه گردشگری برگزار شد.
معرفی اعضای هیات موسس انجمن اکوتورسیم استان
در نشست کمیسیون گردشگری و خدمات اتاق کرمان در آبان ماه ،اعضای هیات
موسس انجمن اکوتورسیم به منظور تشکیل این انجمن در استان انتخاب شدند.
مصوبات کلید در شورای گفتوگوی استانی دولت و بخش خصوصی
افزایش سقف تسهیالت صندوق کارآفرینی امید به یک میلیارد ریال در استان
و حذف بروکراسی دریافت مجوز تاسیس مجتمعهای رفاهی بینراهی ،از جمله
مهمترین مصوبات یازدهمین نشست شورای گفتوگوی استانی دولت و بخش
خصوصی در کرمان بود.

از اتفاقات دیگر حوزه گردشگری در سال 94
شناسایی 7هزار اثر تاريخي در استان كرمان
مدیر کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان کرمان گفت :تاكنون
 7هزار اثر تاريخي در استان كرمان شناسايي شده كه از اين بين تنها  700اثر از
آن ثبت ملي شده است.
مرمت هشت خانه تاريخي كرمان با همكاري شهرداري
تفاهم نامه مرمت هشت خانه تاريخي بين اداره كل ميراث فرهنگي و شهرداري
كرمان با حضور معاون توسعه مديريت سازمان ميراث فرهنگي كشور ،مدير كل
ميراث فرهنگي و شهردار منعقد شد.

استفاده از توانمندیهای دیرینهشناسی کرمان برای منافع اقتصادی
پروفسور فیلیپ تاکه رییس آکادمی علوم فرانس��ه بهمن ماه در سفر به کرمان،
انجام تحقیقات عمیقتر و اساسی برای یافتن فسیلهای دایناسور در سایتهای
دیرینهشناسی کرمان را به مس��ووالن استان پیش��نهاد داد و گفت :میتوان از
ظرفیتهای دیرینهشناسی کرمان برای توسعه و منافع اقتصادی کرمان بهره برد.
گردشگری کرمان بینظیر است
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