توسعه گردشگری بین ایران و چین
ايرنا /سفيرايران ،توسعه گردشگري رامهمترين راهبراي ارتقاي روابط ايرانوچين دانست
سفيرجمهوري اسالميايران در چين ،رفت وآمد گردشگران دو كشور را از مهمترين راههاي برقراري مناسبات ميان تمدن و مردم
ايران و چين دانست و گفت كه توسعه گردشگري ميان دو كشور به ارتقاي روابط اقتصادي و تجاري تهران وپكن مساعدت ميكند.
" فريدون وردي نژاد" روزجمعه در جمع خبرنگاران چيني با اشاره به موافقت دولت چين براي اعالم ايران به عنوان مقصد
گردشگران چيني ،تاكيد كرد كه دو كشور با توجه به روابط چند هزار ساله فرهنگي ،اقتصادي و گردشگري از طريق جاده ابريشم
در دوران نويني اين مناسبات را احيا خواهند كرد.
وي گفت رابطه دوكشور متمدن ايران و چين درغرب و شرق آسيا دربخش گردشگري با اتكا به اشتراكات بسيار فرهنگي ميتواند
زمينه بهرهگيري از قابليت و تواناييهاي دو كشور را در سطوح ديگر فراهم سازد
بهگفته سفير ايران درچين ،آثار باستاني كشفشده اخير ،نشانگر قدرت تمدن بيش از شش هزار ساله ايران ميباشد و ايران در حال
حاضر يكي از هفت كشور مهم گردشگري در جهان به شمار ميآيد ،بهطوري كه درسال گذشته بيش از يك و نيم ميليون نفر از
گردشگران از كشورهاي اروپايي ،آسيايي و كشورهاي مسلمان به ايران سفر كردند.
وي با اشاره به اصالحات انجام شده طي سالهاي اخير در ايران براي توسعه صنعت گردشگري ،گفت كهايران در زمينه
خصوصيسازي و تقويت بخش خصوصي در صنعت گردشگري و ايجاد تسهيالت بيشتر براي اين شركتها و سرمايهگذاران
خصوصي،حذف مقررات اضافي ،تسهيل رفت و آمد گردشگران به ايران ،ايجاد روابط گسترده با كشورها بويژه در قاره آسيا ،توسعه
مراكز فرهنگي و ساختن و تقويت ساختهاي صنعت گردشگري از جمله هتلسازي و ارايه تسهيالت اقدامات و اصالحات بسيار
انجام داده است.
وردي نژاد خاطرنشان كرد كه ايران از سرمايهگذاري خارجي در بخش گردشگري بهويژه سرمايهگذاران چيني استقبال ميكند و بر
اين اساس ،تسهيالتي از جمله تخفيف درصدي براي درآمد سرمايهگذاري خارجي در بخش گردشگري ،اعطاي وامهاي۵۰
.درصدي و تضمين سرمايههاي خارجي از سوي دولت ايران درنظر گرفته شدهاست۷۰
سفير ايران افزود ايران همچنين در نظر دارد در چارچوب برنامه پنج ساله گردشگري طي سالهاي آتي به ميزان۳۰ميليارد دالر در
اين بخش سرمايه -گذاريانجام دهد كه با توجه به سهم ۱۰درصدي دولت براي مشاركت دربخش توسعه گردشگري ،سرمايهگذاران
خارجيبه ويژه چينيميتوانند در طرحهاي اساسي و زيربنايي اين صنعت مشاركت كنند.
وي از سرمايهگذاران و شركتهاي دولتي و خصوصي چين دعوت كرد كه در ساخت و بازسازي هتلها  ،موزهها ،توسعه راهها و
راهسازي ،دربخشهاي مختلف تاريخي و جاذبههاي گردشگري ايران ،حفظ و نگهداري بناهاي تاريخي و بازسازي آنها و فرودگاهها
و بنادر مشاركت كنند.
وردي نژاد درادامه گفت كه ايران در بخش اعطاي رويداد به گردشگران خارجي تسهيالتي فراهم آورده و درحال حاضر درپنج نقطه
درفرودگاههاي ايران ،رواديد يك هفتهاي براي گردشگران خارجي صادر ميشود.
سفير ايران ،افزود  ،سفارت جمهوري اسالمي ايران در پكن و سركنسولگريهاي ايران در شانگهاي و هنگ كنگ نيز آمادگي ارايه
رواديدبه گردشگران چيني را دارند و درمدت روزه و يك ماهه رواديد  ، ۱۵ساعت به درخواستهاي يك هفتهاي ۴۸تا۲۴
.گردشگران چيني پاسخ خواهند داد
وي همچنين گفت  ،ايران انتظار دارد با توجه به موافقت چين براي معرفي ايران بهعنوان مقصدگردشگران ،تعداد بيشتري از
شهروندان چيني بهايران سفر كنند.
وي  ،در اين راستا با اشاره به دو پرواز مستقيم بين ايران و چين توسط هواپيمايي جمهوري اسالمي ،خواستار افزايش اين پروازها
شد.
فريدون وردينژاد همچنيناعالم كرد در راستاي گسترش مناسبات گردشگري ايران و چين وآشنايي بيشتر بخشهاي دولتي و
خصوصي گردشگري دو كشور  ،همايش توسعه گردشگري ايران و چين هفته آينده در چين برگزار خواهد شد.
سفير ايران در پايان ايران را يكي از امنترين كشورهاي منطقه خاورميانه ذكركرد وگفت :ايران بهعنوان عضو سازمان جهاني
توريسم  ،موازين آن را اجرا و رعايت ميكند.

