تهیه نقشه راه گردشگری

ضرورتی انکارناپذیر
یکی از ش��عارهای اصلی رهبر فقی��د جمهوری روادید پیش روی صنعت گردشگری ایران است) .
اس�لامی  ،همه دولت های  37س��ال گذش��ته ـ تس��هیالت صدور ویزای فرودگاهی ایران برای گردش��گران  190کشور در
وآرزوی مق��ام معظ��م رهبری؛ «بس��ته ش��دن دست اقدام است .
ـ راه اندازی دفاتر گردشگری ایران در  40کشور در دست اجراست .
چاههای نفت » ،بوده است.
همه دلس��وزان کش��ور ،عالقمندان به توسعه و ـ امنیت باالی ایران در مقایس��ه با بس��یاری از کش��ورها ،به وی��ژه در منطقه
سیدمحمدابراهیم علوی* آبادانی کش��ور  ،آنه��ا که ت��وان و ظرفیت عظیم خاورمیانه
فرهنگ ایرانی ـ اس�لامی  ،توانمندی ها و جاذبه این عوامل بهترین فرص��ت برای جلب و جذب گردش��گران خارجی و معرفی
های باورنکردنی گردش��گری ( فرهنگی  ،تاریخی  ،هنری ،طبیعی  ،معماری و جاذبه ها  ،توانمندی ها و فرصت های س��رمایه گذاری در صنعت گردشگری و
 ) ....ایران را می شناس��ند و با برنامه ها و تجارب و اقدمات ستودنی کشورهای صنایع دستی اس��ت و این امر همت عالی  ،اعتقاد و باور و کار و تالش گسترده
دیگر در صنعت گردشگری و استفاده از این ظرفیت بزرگ آشنا هستند ،یکی و برنامه ریزی شده فعاالن صنعت گردش��گری و صنایع دستی استان کرمان
از جایگزین هایی که همیش��ه برای زدودن اقتصاد نفتی مطرح و دفاع کردهاند (راهنمایان تور  ،ش��رکتهای خدمات مس��افرتی هوایی و گردشگری ،هتل و
توجه به صنعت گردشگری و پتانسیل ها و ظرفیت باورنکردنی ایجاد و توسعه رس��توران و تاالر داران  ،س��ازمان میراث فرهنگی  ،صنایع دستی ،گردشگری
اش��تغال  ،محرومیت زدائی از چهره مناطق محروم و دورافت��اده ،درآمد زایی استان  ،فرمانداران  ،بخشداران  ،منابع طبیعی  ،محیط زیست  ،شهرداری ها ،
(ریالی و ارزی ) آن هم با مش��ارکت مردم  ،فرهنگ سازی صحیح و با کمترین شوراهای شهر و روستا  ،نیروی انتظامی و در نهایت مردم نجیب و خونگرم استان
سرمایه گذاری و هزینه کرد را دانسته و فریاد زده اند ولی دریغ و افسوس که به در استقبال گرم و همراهی و میزبانی گردشگران و تسهیل فرایند ورود و خروج
ویژه تا پایان دولت دهم کمتر گوش شنوائی این صنعت و ظرفیت های عظیم آنان و سرمایه گذاران به استان را می طلبد .
رونق و توس��عه صنعت گردش��گری در اس��تان برابر اس��ت با ایجاد و توسعه
آن را که
زمینههای اشتغال جدید خیل عظیم جویندگان
می توانس��ت و م��ی تواند موتور محرک رش��د
کار و کسب درآمدهای ریالی و ارزی روزافزون،ـ
اقتصادی و توس��عه متوازن ایران اسالمی باشد
توسعه صنایع دستی و سوغات و ایجاد زیربناهای
توجه کرد و این فریادها کمتر شنیده شد و این
گردشگری
صنعت
توسعه
و
رونق
الزم و مورد نیاز گردش��گران داخلی و خارجی
رویکرد سبب شد که کش��ورهای همسایه نظیر
در استان برابر است
در اس��تان ـ فرصت را از دس��ت ندهیم ـ همه
ترکی��ه  ،امارات متحده عربی  ،کش��ورهای تازه
با ایجاد و توسعه زمینههای
دس��ت به دس��ت هم و در کنار هم ،از مدیران و
استقالل یافته روسیه سفید و همسایگان جنوبی
اشتغال جدید برای خیل عظیم
کارشناسان بخش های دولتی  ،نیمه خصوصی
در خلی��ج فارس و دورتر ،کش��ورهای آس��یای
جویندگان کسب و کار
 ،خصوصی و همه مردم خوب وش��ریف استان .
جنوبش��رقی،آفریقایی ،اروپا ،آمری��کا وکانادا
فرصت ایجاد ش��ده در صحنه داخلی و خارج از
یکی از اولویتهای برنامههای توسعه و آبادانی و
کشور را برای رونق صنعت گردشگری و صنایع
اشتغالزایی و درآمد زایی و جلب و جذب سرمایه
دس��تی اس��تان غنیمت ش��مریم  .جالب است
گذاران خارجی را در توجه به صنعت گردشگری
بدانید بخش پزشکی و پیراپزشکی یا گردشگری
دانس��ته و با برنامه ری��زی اصول��ی ،تبلیغات و
فرهنگ س��ازی صحیح از طریق انواع ش��بکه ه��ای ماهوارهای  ،ش��بکه های سالمت ( پذیرش انواع بیماران کش��ورهای همسایه و متقاضیان انواع خدمات
اجتماعی  ،حضور فعال در نمایشگاه ها و جشنواره های بین المللی و برگزاری پزشکی و درمانی ) تنها یکی از صدها فرصت و زمینه های اشتغالزایی و درآمد
سمینارهای آموزش��ی  ،همایش ها و کنفرانس علمی و معرفی توانمندی های زائی در استان کرمان در صنعت گردشگری است  .پس جامعه پزشکی استان
گردشگری و فرصت های سرمایه گذاری و ارائه بهترین و کیفی ترین خدمات بهوش! که فرصت رقابت با دیگر استان ها را از دست ندهیم .
با نرخ مناسب به گردشگران در یک مسابقه رقابتی شدید آنهم در سطح بین احداث انواع هتل ها و مهمانس��راهای  4 ، 3 ،2س��تاره  ،مرمت و بهسازی خانه
المللی ،در بعضی س��ال ها جمعیت گردش��گری مهمان بیش ت��ر از جمعیت های قدیمی و کاروانس��راها و تبدیل آن ها به اقامتگاه و رستوران و نمایشگاه و
کارگاه های دائم قالی  ،گلیم و سایر صنایع دستی از طریق واگذاری سهل آسان
کشورشان را جلب و میلیاردها دالر سرمایه خارجی جذب کرده و می کنند.
ایران بزرگ ،کرمان پهناور با دارا بودن اقلیم چهارفصل در هر لحظه از زمان با و طوالنی مدت به بخش خصوصی  ،ترویج و توس��عه بوم گردی  ،معرفی انواع
زیباترین و منحصر به فردترین جاذبه های فرهنگی  ،تاریخی  ،معماری  ،هنری ظرفیت ها و خدمات بهداش��تی و درمانی و اعمال جراحی (باروری و ناباروری
 ،طبیعی و  ...شاهد بیشترین بیتوجهی ها به این صنعت حداقل در طول  35زنان و مردان  ،جراحی چش��م  ،گوش،قلب  ،پیوند کلیه  ،کبد  ،مغز اس��تخوان
سال گذشته بوده است لذا توجه و برنامه ریزی و تهیه نقشه راه اصلی و سرمایه  ،اعمال جراحی زیبایی) ،ایجاد ( SPAمراکز ماس��اژ درمانی ) به ویژه در کنار
گذاری در این صنعت مهم آنهم در فضای پس��ا فرجام ،وظیفه ی ملی ـ دینی چشمه های آبگرم و آبشارها و کوهستان های سر سبز  ،برگزاری جشنواره های
هر دو هفته یکبار با توجه به توانمندی های شهرستان ها (گل محمدی ،خرما،
برای همه مسئوالن و همه مردم است .
همه کشورهای موفق و پیش��رو در این صنعت با فرهنگ سازی  ،آگاهی دادن مرکبات  ،گیاهان داروئی  ،پس��ته  ،قالی  ،گلیم و تابلو فرش  ،سایر انواع صنایع
به مردم و جلب مشارکت سکنه مناطق دارای پتانسیل گردشگری توانسته اند دستی  ،جش��نواره های عش��ایری  ،گردو  ،بادام ) و  .....از بهترین فرصت های
سرمایه گذاری و جلب  ،جذب گردشگر و سرمایه گذار داخلی و خارجی است
امروز دست آوردهای باور نکردنی داشته باشند.
که باید به صورت علمی و کارشناسانه معرفی و کار شود.
باید توجه داشت که امروز :
ـ اغاز فصل جدید تعامالت گردشگری در فضای پسا برجام است ،
ـ ظرفیت عظیم ساالنه جذب دو میلیون گردشگر به ایران با توجه به تحریم و * عضو کمیسیون گردشگری اتاق کرمان
فشارهای غرب (آنهم با توجه به همکاری دو دولت ایران و روس در زمینه لغو * عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی مشترک ایران و عمان
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