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اخبار

مدیرکل دفتر فنی مرتع سازمان
جنگلها خبر داد

تخصیص اعتبار  ۵۸میلیارد تومانی
برای حفظ و احیای مراتع

مدیرکل دفتر فنی مرتع سازمان جنگلها،
مراتع و آبخیزداری با اشاره به اینکه  ۵۸میلیارد
و  ۲۰۰میلیون تومان اعتبار برای بخش مرتع
از صندوق توسعه ملی اختصاص داده شده
است ،گفت:فقط  ۲۵درصد از تولید و ارزش
مراتع مربوط به تامین علوفه است ،مابقی آن
ارزش محیط زیستی دارد .به گزارش ایسنا،
ترحم بهزاد  ۱۰۰میلیارد تومان اعتبار برای
عملیات بیولوژیک مراتع و احیای جنگل از
محل صندوق توسعه ملی اختصاص داده شده
است .این عملیات شامل اصالح و احیا مرتع،
قرق مرتع ،کپهکاری ،بذرپاشی ،نهالکاری،
ذخیره نذورات ،احداث آبشخور ،مرمت چشمه
و ...میشوند .مدیرکل دفتر فنی مرتع سازمان
جنگلها ،مراتع و آبخیزداری با اشاره به اینکه
مراتع و پوشش گیاهی نقش قابل توجهی
در حفظ آب ،جلوگیری از فرسایش خاک،
کاهش رسوبات و جلوگیری از هدر رفت
آب دارند ،تصریح کرد :اعتباری که از محل
صندوق توسعه ملی برای مراتع اختصاص
پیدا کرده بین ادارات کل استانی توزیع شده
است و با توجه به پیشبینی مدیرکل منابع
طبیعی و آبخیزداری استانها و با هماهنگی
معاونت فنی و آبخیزداری ،پروژههای اجرایی
تعریف شده است .بهزاد ادامه داد :با توجه
به شاخصهای ارزیابی مراتع و آبخیزداری در
سطح کشور اعتبارات تعلق یافته به هر استان
با یکدیگر تفاوت میکند بنابراین برای هر استان
با توجه به نوع اقلیم و پتانسیل خود پروژههایی
برای حفاظت و احیای مراتع تعریف میشود.

خبر

موانع صنعت گردشگری در نشست خبری جامع ه هتلداران بررسی شد

مشاهده پلنگ ایرانی در جزیره
اشک دریاچه ارومیه

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان
غربی گفت :تصاویر یک قالده پلنگ ایرانی،
 16شهریورماه جاری با استفاده از دوربینها در
آبشخور جزیره اشک دریاچه ارومیه ثبت شد.
به گزارش ایسنا ،پرویز آراسته افزود :به دلیل
خشک شدن دریاچه ارومیه بخش جنوبی آن
به جزیره اشک متصل و این موضوع موجب
شده است تا گونههای مختلفی از جمله
پلنگ ،گرگ و شغال که تا به حال در این
زیستگاه وجود نداشت ،به جزیره راه یابند.
وی بیان کرد :وجود شرایط مناسب تغذیهای
از جمله قوچ و میش ارمنی ،گوزن زرد ایرانی
و همچنین چشمه آب شیرین یکی از مهمترین
عوامل ورود پلنگ ایرانی به جزیره اشک است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان
غربی اضافه کرد :کارشناسان حیات وحش
حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی مسیر
ورود ،تعداد و وضعیت آنها و تاثیر بر جمعیت
سایر گونهها را در دست بررسی دارند و نتایج
بررسیها به زودی اعالم میشود.

ایرانشهر
خیز اسپانیا به سمت جایگاه نخست
گردشگری جهان

قامت خمیده هتلداران زیر بار افزایش هزینهها
تامین زیر ساخت مهمترین مسلهای است
که در گردشگری به آن توجه میشود .هتلها
زیرساختهای گردشگری به حساب میآیند که در
ایران علیرغم تالش برای توسعه هتلها اما نتیجه
چندان مطلوبی نداشته است .جمشید حمزهزاده
رئیس جامعه هتلداران ،در نشست خبری برگزاری
همایش سراسری جامعه هتلداران به کمکهای
دولت برای توسعه هتلهای موجود در کشور
تاکید کرد ودرباره موانع موجود سر راه هتلها
گفت :فصلی بودن سفر ،تغییرات پیدرپی مدیران
و معاونان میراث فرهنگی ،از جمله موانع بر سر
راه گردشگری است .او گفت :نگاههای دولتی به
مجموعه گردشگری کشور در ادوار متفاوت وجود
داشته و این امر موجب شده تا آنطور که باید از
گردشگری حمایت نشود .حمزهزاده گفت :ترجیح
دادن منافع سازمانی بر منافع گردشگری ملی از
جمله چالشهایی است که به صنعت هتلداری
کشورآسیب وارد میکند .علت اصلی این موانع
سیاستهای غلطی است که بر صنعت گردشگری
کشور حاکم شده است ،اما با تمام موانع و چالشها
باز هم صنعت هتلداری نسبت به سالهای گذشته
رو به بهبود است و میتوان گفت هتلهای موجود
در کشور نسبت به قبل خیلی بهتر شده است.
جمشید حمزه زاده از افزایش  4برابری هزینه
آب و برق هتلها خبر داد و خواهان حمایت
دولت شد .وی گفت :هزینه آبوبرق به مقامات
دولتی مربوط میشود اگر این حمایت از سمت
دولت انجام شود شاهد رشد چشمگیری در
صنعت گردشگری کشور خواهید بود .رئیس
جامع هتلداران گفت :طبق آخرین گفتوگو با
علیاصغر مونسان رئیس سازمان میراث فرهنگی
قرار شد یک بسته حمایتی برای هتلداری تعریف
شود و به تصویب هیات دولت برسد ،مواردی که
قرار است در این بسته حمایتی قرار گیرد کاهش
هزینه آبوبرق ،کاهش مالیات و سوبسید برای
گردشگران خارجی و ....است .اینها همه مسائلی
است که به صنعت گردشگری لطمه وارد میکند
و ما همچنان نیازمند حمایت از سوی دولت و
تصویب این بسته حمایتی هستیم تا شاهد توسعه
گردشگری در کشور باشیم .در حال حاضر هتلها
 9درصد به عنوان تأسیسات گردشگری ارزش
افزوده و با  50درصد معافیت تخفیفاتی  12و نیم
درصد با لحاظ  50درصد از سود ناخالص به عنوان
مالیات بر عملکرد و عوارض پسماند و  ...پرداخت
میکنند .براساس محاسبه ما حدود  35درصد از
درآمد به عوارض تعلق میگیرد و همین امر منجر
به افزایش نرخ خدمات برای هموطنانمان میشود.
نگاه اقتصادی به گردشگری غلط است
در ادامه نشست خبری دالور بزرگنیا مدیرکل
میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان
تهران ،گفت :ما نباید به گردشگری نگاه اقتصادی
داشته باشیم ،موضوعی که مورد توجه گردشگر

گروه ایرانشهر :این روزها کشور با مشکالتی دستوپنجه نرم میکند که نه تنها گریبانگیر مردم عامه شده بلکه سازمانها و نهادهای متفاوت را هم
درگیر خود کرده است ،از جمله صنعتهایی که آسیب زیادی طی چند سال گذشته دیده صنعت گردشگری است ،که این روزها خبرهای چندان خوبی
از آن به گوش نمیرسد .کشور روزبهروز بیشتر با مشکل کاهش ورود توریست و گردشگر داخلی روبهرو میشود .صنعت گردشگری در این روزها
بیشتر نیازمند کمک ارگانهای دولتی است تا از این طریق بتوانند توریست بیشتری جذب کنند از جمله مشکالت عمده این صنعت موانع هتلداری
است .موانعی که هتلداران را بر آن داشته تا برای اولینبار به مناسبت روز جهانی گردشگری در تهران همایشی ترتیب دهند و موانع هتلداری را به
صورت بیانیه در این همایش به گوش مسئوالن برسانند.

حدود 35
درصد از درآمد
هتلها به
عوارض تعلق
میگیرد که
منجر به افزایش
نرخ خدمات
برای ایرانیان
میشود
خارجی قرار میگیرد فرهنگ در ایران و ایرانی است
پس باید با دید فرهنگی به گردشگری نگاه کرد تا
مانع آسیبهای جدی به صنعت گردشگری شویم.
وی گفت :ایران از عنوان صنعت برای گردشگری
استفاده میکند ،وقتی حرف از صنعت میشود
باید به محصول فکر کرد ،اما همچنان در ایران
خامفروشی صورت میگیرد .ایران میتواند از ذره
ذره محصوالت موجود در کشور استفاده و از این
طریق به اقتصاد کشور کمک کند .این اقدامات را
تنها به صورت علمی و با تجربه زیاد میتوان عملی
کرد.
مظلومیتهتلها
حسن سیادتان رئیس هیات مدیره هتلداران
فارس در ادامه نشست خبری به مظلومیت
هتلهای ایران اشاره کرد و گفت :با توجه به
تخفیفهایی که هتلداران در اختیار گردشگران

پس از گذشت یک هفته از آتشسوزی موزه ملی برزیل اعالم شد

قرار دادهاند باز هم از وضعیت مطلوبی برخوردار
نیستند و تعداد اتاقهای خالی بیشتر از اتاقهای
پر هتلها است .قیمت اتاقها به ریال حساب
میشود اما خرید گردشگران خارجی در ایران به
دالر است .او گفت :تمامی اصناف در ایران از
این نوسانات ارزی به نفع خود استفاده میکنند
اما در هتلداری اینطور نیست .سیادتان گفت :در
مواقعی که دولت میتواند به صنعت گردشگری
کمک کند هیچ اقدامی انجام نمیدهد .وی گفت:
قیمت ارز جزو برنامه هتلها به حساب میآمد که
میتوانستند این قیمت را از خارجیها دریافت کنند
اما در شرایط کنونی به این صورت عمل نمیشود.
رئیس هیات مدیره هتلداران فارس با اشاره به دیگر
موانع هتلداری گفت :موضوع م ُهر روی پاسپورت
یکی دیگر از موانع اصلی گردشگری به شمار میآید
که به این دلیل بسیاری از گردشگران خارجی اقدام

به سفر به ایران نمیکنند.
گالیه هتلداران از دولت در قالب بیانیه
در ادامه این نشست حمزهزاده با اشاره به جزئیات
برنامه اولین همایش هتلداران گفت :کل مطالبات
هتلداران در قالب بیانیه از دولت و مجلس شورای
اسالمی درخواست میشود .او درباره راهحلهای
موجود برای رفع مشکالت هتلداری گفت :در روز
همایش قطعا راهکاری برای این مشکالت ارائه
خواهد شد .حمزهزاده در پاسخ به سوال یکی دیگر
از خبرنگاران گفت :هزینههایی که در این همایش
صرف میشود توسط هتلداران پرداخت میشود و
کوچکترین کمکی از سوی دولت دریافت نمیشود.
وی درباره مکانهای غیر مجاز مثل آموزشوپروش
در زمینه اسکان مسافران گفت :در این زمینه بارها
با سازمان برخورد صورت گرفته اما متاسفانه این
سازمانها حامی مکانهای غیر مجاز هستند.

به شرط دریافت اطالعات ،آماده پیگیری وضعیت فسیل دندان دایناسور ایرانی هستیم

مدیرکل موزهها و اموال منقول فرهنگیتاریخی سازمان
میراثفرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری از آمادگی این سازمان
برای پیگیری سرنوشت فسیل دندان دایناسور ایرانی که در محل
موزه ملی برزیل نگهداری میشد خبر داد.
به گزارش ایلنا ،محمدرضا کارگر با اشاره به وقوع حریق در
موزه ملی برزیل در هفته گذشته و سوخته شدن میلیونها شیء
تاریخی تصریح کرد :در بین اشیای تاریخی موجود در موزه ملی
برزیل ،نمونهای از فسیل دندان دایناسور مربوط به منطقه آب
بید کرمان نیز وجود داشته است که بعد از وقوع آتش سوزی
این موزه دوستداران میراث فرهنگی و آثار تاریخی نگران سرنوشت
این فسیل هستند .مدیرکل موزهها افزود :البته انتقال و نگهداری
این نمونه از فسیل تاریخی در موزه ملی برزیل ارتباطی با سازمان
میراث فرهنگی ندارد و سازمان محیط زیست مسئول این کار
است با این حال به منظور صیانت از آثار و اموال تاریخی ،سازمان
میراث فرهنگی برای پیگیری این موضوع آمادگی دارد .او ادامه
داد :این فسیل در زمره اختیارات میراث طبیعی قرار میگیرد و

سازمان زمینشناسی و محیطزیست میتوانند در این خصوص
پاسخگو باشند .با این حال ما نیز پیگیریهای خود را آغاز کردهایم.
کارگر افزود :در همین ارتباط از سازمان محیطزیست درخواست
کردهایم تا اطالعاتی را در خصوص این فسیل تاریخی در اختیار
ما قرار دهد و در صورتی که این اطالعات در اختیار ما قرار گیرد
میتوانیم پیگیریهای خود را در خصوص سرنوشت این فسیل
آغاز کنیم.نخستین و ارزشمندترین نمونه دایناسوری که در سال
 ۱۳۸۱برابر با  ۲۰۰۲میالدی در نخستین پیجویی دایناسورها در
منطقه آب بید کرمان کشف شده بود با اجازه منوچهر قریشی
(رئیس وقت پژوهشکده علوم زمین) به رسم امانت به موزه ملی
برزیل واگذار شده است .وقوع حریق در موزه ملی برزیل باعث
شده تا دوستداران آثار تاریخی نگران سرنوشت این فسیل تاریخی
و ارزشمند باشند .گفته میشود ،در زمان کشف فسیل دندان
دایناسور در سال  ۱۳۸۱در منطقه کرمان پروژه مشترک پژوهشی
قرار بود بین موزه برزیل و سازمان زمین شناسی اتفاق بیفتد از این
رو این فسیل به برزیل امانت داده شد.

بر اساس جدیدترین آمار منتشر شده درباره
 ۱۰کشور پرگردشگر جهان ،آمریکا با از دست
دادن جایگاه دوم جهان جای خود را به اسپانیا
داد و فرانسه همچنان پربازدیدترین کشور
جهان است.
به گزارش ایسنا ،سازمان جهانی گردشگری
در گزارش جدید و تکمیلی خود از روندهای
صنعت گردشگری در سال  ،۲۰۱۷پربازدیدترین
کشورها را سال گذشته میالدی معرفی کرد
که طبق معمول چند سال گذشته ،فرانسه با
جذب  ۸۶.۹میلیون گردشگر در رتبه نخست
قرار داد اما رتبه دوم که سال پیش از آن
در اختیار آمریکا بود حاال به اسپانیاییها
اختصاص یافته که سال گذشته میزبان ۸۱.۸
میلیون توریست خارجی بودند و با سرعت به
سمت جایگاه نخست جهانی خیز برداشتهاند.
اسپانیا در سال  ۲۰۱۷میزبان  ۸۱.۷۸۶میلیون
توریست بوده که در مقایسه با سال گذشته آن
از رشد  ۸.۶درصدی حکایت دارد .این کشور
اروپایی که در حال حاضر  ۱۲.۲درصد از سهم
کل بازار جهانی گردشگری را به خود اختصاص
داده در سال گذشته میالدی  ۶۷میلیارد و ۹۶۴
میلیارد دالر نیز از محل این صنعت درآمدزایی
داشته است .فرانسه و اسپانیا به ترتیب  ۵.۱و
 ۸.۶درصد رشد را در جذب گردشگر بینالمللی
در بازه زمانی  ۲۰۱۶-۲۰۱۷به ثبت رساندهاند اما
آمریکا تنها کشور در میان  ۱۰کشور پربازدید
جهان است که در سال گذشته رشد منفی
 ۳.۸درصد را در جذب گردشگر به ثبت رسانده
که کارشناسان سیاستهای مهاجراتی دونالد
ترامپ رئیس جمهوری فعلی را از مهمترین
دالیل نزول صنعت توریسم آمریکا عنوان
میکنند .در فهرست پرگردشگرترین کشورهای
جهان چین و ایتالیا با  ۶۰.۷و  ۵۸.۳میلیون
توریست بدون تغییر جایگاه چهارم و پنجم را
حفظ کردهاند و مکزیک با دوپله سعود نسبت
به سال قبل آن و جذب  ۳۹.۳میلیون گردشگر
در رتبه ششم قرار گرفته است .ترکیه نیز با
دو پله سعود و جذب  ۳۷.۶میلیون توریست
در رتبه هشتم قرار دارد و تایلند نیز با ۳۵.۴
میلیون گردشگر برای اولین بار خود را به جمع
 ۱۰کشور برتر دنیا در جذب گردشگر رسانده
است.
از حیث رشد جذب گردشگر بینالمللی در
فاصله زمانی  ،۲۰۱۶-۲۰۱۷ترکیه با جهش بزرگ
 ۲۴.۱درصدی با فاصله موفقترین عملکرد را به
ثبت رسانده است و توانسته شمار گردشگران
خود را از  ۳۰میلیون و  ۲۸۹هزار نفر در ۲۰۱۶
به  ۳۷میلیون و  ۶۱۰هزار نفر در  ۲۰۱۷ارتقاء
دهد .گردشگری ترکیه در بازه زمانی -۲۰۱۶
 ۲۰۱۵به سبب بروز جمالت تروریستی و
همچنین تیرگی روابط با روسیه با کاهش منفی
 ۲۳.۳درصد همراه شده بود .پس از ترکیه،
مکزیک و ایتالیا به ترتیب با  ۱۲و  ۱۱.۲درصد
رشد بیشترین رشد را در جذب گردشگر به خود
اختصاص دادهاند و آمریکا نیز با منفی ۳.۸
درصد بدترین عملکرد را به ثبت رسانده است.

مشاور مقام معظم رهبری در نودمین سالگرد تاسیس بانک ملی ایران:

بانک ها باید در جهت هدایت نقدینگی به سمت تولید و ایجاد اشتغال گام بردارند
مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل با تقدیر از خدمات بانک ملی ایران
در طول  90سال فعالیت ،تاکید کرد :بانک ملی ایران در بسیاری زمینه ها می تواند
پیشتاز باشد به ویژه در زمینه خروج از بنگاه داری و بازگشت به بانکداری اصیل که
مورد تاکید مقام معظم رهبری هم هست.
به گزارش ابتکار به نقل ازروابط عمومی بانک ملی ایران ،دکتر علی اکبر والیتی
که در مراسم گرامیداشت نودمین سالگرد تاسیس بانک ملی ایران حضور داشت با
بیان این که تبادل پول و نگهداری آن تحت عنوان صرافی در ایران بسیار تاریخی
است ،گفت :در کتاب «اوستا» از سکه و پول یاد شده و هخامنشیان نیز پول را
رایج کرده بودند ،بنابراین می توان گفت ایرانیان به نوعی مبدع بانکداری بوده اند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با مروری بر سابقه بانکداری و چاپ و نشر
اسکناس و پول در ایران باستان ،اظهار کرد :ناصرخسرو نیز در سفرنامه خود به
رواج پول در ایران به خوبی اشاره کرده است.
وی همچنین به تالش انگلستان برای سلطه بر ایران در قرارداد رویتر اشاره کرد و
با بیان این که آن قرارداد ناکام ماند ،گفت :دولت انگلیس از راه تاسیس بانک به
ایران وارد شد ،اما خوشبختانه نمایندگان مردم در مجلس شورای ملی با ورود به
موضوع لزوم تاسیس بانک ایرانی ،این روند را تغییر دادند ،به طوری که با تاسیس
بانک ملی ایران در سال  ،1307خواسته ایرانیان در این زمینه محقق شد.

دکتر والیتی با تاکید بر این که بانک ملی ایران یکی از سرمایه های تاریخی،
سیاسی و انقالبی کشور است ،اظهار کرد :بعد از انقالب مشروطه ،یکی از خواسته
های ایرانیان تاسیس بانکی ایرانی بود که به خوبی هم انجام شد.
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی همچنین به لزوم هدایت نقدینگی به سمت
تولید اشاره و خاطرنشان کرد :بانک ها باید با حداکثر توان ،نقدینگی جامعه را که
در اختیار آنهاست به تولیدکنندگان بسپارند تا در اثر آن اشتغال هم شکل بگیرد.
وی با انتقاد از سودهای کالن موجود در نظام بانکی ،آن را یک آسیب خواند
و افزود :در حالی که سود بانکی در کشورهای توسعه یافته بسیار پایین و در حد
کارمزد است ،نظام بانکی ما هم باید روند موجود را اصالح کند .مشاور مقام معظم
رهبری در امور بین الملل همچنین به مذاکرات ایران و روسیه برای حذف دالر از
مبادالت تجاری اشاره کرد و گفت :قرار بر این شد که مبادالت میان دو کشور بر
اساس «روبل» و «ریال» انجام شود و رئیس کل بانک مرکزی نیز این موضوع را
پیگیری خواهد کرد .به گفته وی ،مذاکرات با ترکیه ،چین و هند نیز به همین منظور
در جریان است و این یک تجربه پیاده شده در بسیاری از کشورهای دنیا از جمله
گروه بریکس شامل برزیل ،روسیه ،هند ،چین و آفریقای جنوبی است.
نظام بانکی با تمام قوا در خدمت خنثی کردن جنگ اقتصادی است
در این مراسم همچنین دکتر محمدرضا حسین زاده مدیرعامل بانک ملی ایران

با تقدیر از خدمات دکتر والیتی به کشور ،گفت :خوشحالیم که آغاز نودمین سال
فعالیت بانک ملی ایران را در حضور ایشان جشن می گیریم .وی افزود :بانک ملی
ایران با بیش از  3300شعبه و  34هزار کارمند ،بخش زیادی از فعالیت های بانکی
کشور را بر دوش گرفته و انجام این حجم از عملیات تنها با یک پشتوانه مردمی
و ملی ممکن است .حسین زاده با اشاره به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری
مبنی بر این که ستاد جنگ آمریکا در خزانه داری آن مستقر شده است ،تاکید
کرد :بانک ملی ایران و نظام بانکی کشور با تمام قوا برای خنثی کردن این جنگ
اقدام خواهد کرد .وی همچنین ضمن تقدیر از زحمات و آرزوی توفیق برای معاون
ارزی سابق بانک ملی ایران که به سمت معاونت ارزی بانک مرکزی منصوب شده
است ،عنوان کرد :آقای پناهی مسئولیت جدید را در شرایط حساس و دوره سختی
تحویل گرفته اند اما قطعا حضور ایشان در بانک مرکزی برای این بانک و کشور
مایه برکت و افتخار خواهد بود.
روز تاسیس بانک ملی ایران ،روز تاسیس صنعت بانکداری در ایران است
معاون ارزی بانک مرکزی نیز در این مراسم با تاکید بر اینکه بانک ملی ایران
مایه افتخار و اثربخشی صنعت بانکداری کشور است ،گفت :اهمیت صنعت
بانکداری در ایران کمتر از صنعت نفت نیست و شاید بتوان روز تاسیس بانک
ملی ایران را روز تاسیس صنعت بانکداری در ایران دانست .غالمرضا پناهی ابراز

کرد :مسئولیت جدیدی به بنده در بانک مرکزی تکلیف شد ،اما همچنان دلم در
بانک ملی ایران است و امیدواریم به یاری خداوند بتوانم خدمتگزاری دلسوز برای
مردم باشم .در ادامه این مراسم ،تمبر و سکه های یادبود نودمین سالگرد تاسیس
بانک ملی ایران توسط دکتر والیتی و مدیرعامل بانک ملی ایران رونمایی شد.
همچنین لوح یادبود نودمین سالگرد تاسیس بانک به امضای اعضای هیات مدیره
و مدیران ارشد رسید و تعدادی از همکاران بازنشسته و همچنین جمعی از خانواده
های همکارانی که در حین خدمت در بانک فوت شده اند ،مورد تقدیر قرار گرفتند.

