حقوق اقتصادی

مردان وامانده در
رودربایستی!

یک آقایی که به تازگی
با قب��ول پرداخت دهها
س��که ط�لا ب��ه صورت
اقس��اط و البته بخش��ی
از آن ب��ه صورت یکجا با
عنوان “توافقی” از همسر
خود جدا ش��ده و طبق
*
محاسبات بایستی تا مو
وحید قرایی
به س��ر و صورت سپید
میکند ،مهریه بدهد! تماس تلفنی گرفت و گفت که قصد
تجدید فراش دارد .اولین سوالم بعد از ابراز خوشحالی این
ب��ود مهریه را چقدر تعیین کردهاید که گفت 350 :عدد
س��که طال و البته تعهدات ملکی دیگری را نیز بر عهده
گرفته است! .با تعجب پرسیدم شما که سالیان سال زیر
دین مربوط به مهریه همس��ر قبلی هس��تید ،چگونه و با
چ��ه انگیزه ای اینچنین دوب��اره دل به دریا زده اید و به
پیشروی خود ادامه می دهید .پاسخ داد در «رودربایستی»
گیر کردم و البته همسر آینده گفته است اصال قصد اخذ
ای��ن مهریه را ندارد! .یادم آمد که همین  4-5ماه پیش
متاس��ف بود از اینکه همسر س��ابقش فقط به قصد ارائه
کالس در پیش��گاه س��ایر خانم های فامیل 500 ،سکه
طال مهریه تعیین نموده و گفته بود قصد دریافت چنین
مهریه ای را ندارد ...بگذریم .ماجرا از این قرار اس��ت که
با وجود افزایش آمار طالق و ناکارآمدیِ مطلقِ باال بودن
عدد سکههای طال در استحکام زندگی زناشویی ،یک روال
س��نتی برآمده از چش��م و هم چشمی ها و رودربایستی
ه��ا همچنان همان راه را به ما نش��ان می دهد و مردان
زی��ادی را به بدترین ش��کل ممکن در انتهای خود غرق
میکند .اتفاقی که افتاده ،این است که مردان زیادی بنا
بر همین رودربایستی مزمن ،چنان ارقامی به مهریه خود
بسته اند و با سرعتی باور نکردنی زیر اوراق سند نکاحیه را
امضا کرده اند که گویا هیچ تصوری از ممکنات تبعی این
اقدام نداشته و امکانی بر اجرای این تعهد ،متصور نبودهاند.
مردان��ی که تنه��ا روزها و ماههایی پ��س از آغاز زندگی
مشترک و هنوز به میانه های عسل زندگی مشترک هم
نرس��یده ،زیر این دین سنگین قرار داده شده اند! خوب
متوجه اند که در اینجا از چه چیزی سخن به میان آمده
اس��ت ...در حقیق��ت اقتصاد زندگی مردان بس��یاری به
همین سرعت و سادگی تا پایان عمر فروپاشیده است و
از هراس توقیف اموال مازاد بر مستثنیات دین چیزی به
نام خود ندارند و نخواهند داشت! خیلی ها هم که پایشان
به کالنتری محل نرسیده ،به دلیل عدم پرداخت مهریه،
مدتی را در زندان و بازداشتگاه گذرانده اند بیشتر به عمق
این موضوع واقف شده اند .در این حال آدم هایی که در
پرداخت کرایه یک تاکس��ی! همه جوانب را در نظر می
گیرند مشخص نیس��ت چرا در بزنگاه بزرگترین قرارداد
زندگ��ی خود چنین بی محابا با تبعیت از ش��عار نخ نما
ش��ده «مهریه را کی داده و کی گرفته»،آتش بر زندگی
خود می زنند و کاری می کنند که پش��یمانی هم برای
آن کوچک می نماید .رودربایستی و آینده ننگری،موجد
اتفاقاتی است که می تواند مشکالت فراوانی به وجود آورد
و چه بهتر که گاهی هم آینده نگرانه و بر اساس وسع و
امکانات و احتماالت منفی و بدون رودربایستی به برخی
تصمیمات خود نگاه کنیم...
* وکیل دادگستری
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کافه کتاب
عن�وان :ریش��ههای اقتص��ادی دیکتات��وری و
دموکراسی
نویسندگان :دارون عجم اغلو و جیمز رابینسن
مترجمان :جعفر خیرخواهان و علی سرزعیم
انتشارات :کویر
کتاب پیشرو از جمله کتابهایی است که در
حوزه قلمرو اقتصاد سیاس��ی توسعه نگاشته شده
است .چهار مسیری که عجم اغلو برای دستیابی
به دموکراسی پایدار با تم اقتصادی مطرح میکند
کاربردیترین وجه این کتاب محسوب میشود.
ب��ه گزارش اقتصادنیوز ،در کتاب «ریش��ههای
اقتصادی دیکتاتوری و دموکراس��ی» چارچوبی،
برای تحلی��ل و واکاوی ش��رایط ایجاد و تحکیم
دموکراس��ی بس��ط داده شده اس��ت .این به آن
دلیل اس��ت که نهادهای سیاسی مختلف ،منابع
را به ش��کلهای مختلفی تخصی��ص میدهند و
گروههای اجتماعی مختلف ترجیحات متفاوتی در
مورد آنها دارند .بنابراین اکثریت مردم دموکراسی
را ترجیح میدهند در حالی که فرادس��تان با آن
مخالفت میکنند.
شالوده این کتاب بررسی جوامع مختلفی است
که هر یک بارویکردی به دموکراسی رسیدهاند یا از
رسیدن به آن بازماندند .این اما بخشی از ماجرای
توضیح داده شده در این کتاب است ،بخش دیگر
بررسی فضای اقتصادی این دموکراسیهاست.
عج��م اوغلو و رابینس��ن در این کتاب ش��رط
دمکراس��ی را تحکی��م آن و در صورتی درس��ت
میدانن��د ک��ه فرداس��تان انگیزهای ق��وی برای
س��رنگون کردن آن نداشته باشند ،این فرآیند به
قدرتمندی جامعه مدنی ،ساختار نهادهای سیاسی،
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طبیعت بحرانهای سیاسی
و اقتصادی ،میزان نابرابری
اقتصادی ،ساختار اقتصاد و
شکل و دامنه جهانی شدن
بستگی دارد.
چارچ��وب مطرح ش��ده
در کت��اب ب��ه تعبیر عجم
اغلو ،اقتصادمحور اس��ت؛
ب��ه ای��ن معنا که تاکی��د دارد ،مناف��ع اقتصادی
افراد نگرشهای سیاسیش��ان را ش��کل میدهد
و چنی��ن فرض میکند که انس��انها به ش��کل
راهب��ردی آنگونه ک��ه در نظری��ه بازیها آمده
اس��ت رفتار میکنند .اهمی��ت بنیادین تعارض
نی��ز از موضوعات دیگری اس��ت که عجم اغلو بر
آن تاکید کرده اس��ت و بههمراه بررسی نهادهای
سیاسی از طریق تاثیرگذاری بر توزیع آتی قدرت
سیاسی ،به عنوان چارچوب تحلیلی خود در این
کتاب معرفی کرده است.
فص��ل س��وم این کت��اب ش��واهد تجربی بین
کش��وری از الگوهای دموکراس��ی مورد بررس��ی
قرار گرفته اس��ت .در بخش دوم کتاب به برخی
مدلهای موج��ود در مورد تصمیمگیری جمعی
در دموکراس��ی و غیر دموکراسی پرداخته است.
در فص��ل چه��ارم ای��ن کت��اب با بررس��ی انواع
دموکراس��یها ،مقوالت بنیادی��ن از جمله رقابت
و سیاس��تهای انتخاباتی به طور دقیق پیگیری
ش��ده اس��ت .در فصل نهم مس��اله بهرهمندی از
موهبته��ای حاص��ل از عوامل تولی��د را مطرح
میکن��د تا توزی��ع درآم��د را درونزا کرده و اثر
س��اختار اقتصادی بر ایجاد و تحکیم دموکراسی
مورد بحث قرار میگیرد.
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چرا زاغهنشینی در کشور
افزایش یافته است؟
چندی پیش معاون وزیر راه وشهرسازی گفت
که با اشاره به تدوین سند ملی بازآفرینی شهری با
محوریت تقویت و اصالح مسیرها برای پیشگیری
و درم��ان همزمان بافتهای فرس��وده ۵۴ ،هزار
هکتار سکونتگاه غیررسمی در کشور موجود است.
محمدس��عید ایزدی اظهار کرد ک��ه در دوره
جدید وزارت راه و شهرسازی عالوه بر جلوگیری
از گس��ترش بی رویه ش��هر تالش میکند که از
فرصت بافتهای فرسوده برای باز آفرینی شهری
استفاده کند.
اما پرسش این جا است که چرا با وجود ساخت
و س��ازهای ص��ورت گرفته در س��الهای اخیر
همچون مس��کن مهر ب��رای کمدرآمدها و حتی
روستانشینان و این همه طرح بهسازی و نوسازی
بافتهای فرسوده هنوز هم حدود  11میلیون نفر
در این مناطق زندگی میکنند.
د این باره نیز احمدرضا سرحدی به اقتصادنیوز
اعالم کرد که سکونتگاهها غیر رسمی در کشور به
دو صورتاند .یکی زاغه نشینی و دیگری ساخت
و س��ازهای غیرقانونی در مناطق طبیعی و بکر و
بدون مجوز و فقط به قصد کسب سود است.
این کارش��ناس مس��کن افزود :در کشو ما دو
گروه س��کونتگاه غیر رسمی وجود دارد که یکی
از جه��ت فقر و نبود قدت مالی اجاره یک واحد
مس��کونی و دیگری به دلیل سودجویی مالی از
کنار ساخت و سازها به وجود آمده است  .برخی

از آنها همچون کپرنشینی و حلبیآبادها معرفی
میشوند و برخی به صورت لوکس در جنگلهای
شمالی کشور قد علم میکنند.
وی گفت :به نظر میرس��د در سالهای اخیر
س��اخت و س��از ویالهای غیر قانونی و ساخت و
س��از مس��کن در مناطق طبیعی بیش از وجود
سکونتگاههایی برای زاغه نشینها بوده است .
س��رحدی اظهارک��رد:در مناظق��ی از کش��ور
کپرنش��نی یا همان زاغه نش��ینی ب��ه دلیل فقر
و نب��ود توان مالی برای اجاره یک مس��کن رواج
یافته اس��ت و دلیل اصلی آن هم گرانی مسکن
در سالهای اخیر بوده است.
به گفته این کارشناس مسکن  ،اما در مناطق
بکر و جنگلی که س��اخت و سازهای غی قانونی
رواج دارد  ،س��ودجویی ح��رف اول را میزند که
معموال س��ندی برای این س��اخت و س��ازها در
دسترس نیست و به صورت کاغذی و بدون ثبت
در امالک خانه خرید و فروش میشود.
ب��ه گزاش اقتصادنیوز ،از س��الهای دور یعنی
س��ال  76مجموعه اقداماتی در راستای بهسازی
و نوسازی بافتهای فرسوده انجام شده که منجر
به تعیین محدوده  495شهر در کشور شده است.
هم اکنون  130شهر دارای طرح مصوب هستند،
ضمن آن که محدوده  11ش��هر در حال تصویب
بوده و برای  92شهر در حال تهیه طرح بازسازی
و نوسازی بافت های فرسوده هستیم.

اقتصاد کرمان به روایت اعداد
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بودجه سال  94استان کرمان،
 24.4درصد نسبت به سال
قبل از آن افزایش داشته است

سال گذشته  400میلیارد
تومان از مالیات استان کرمان
در بودجه کاهش یافته است

 505پروژه از طرح های نیمه
تمام استان با صرف هفت هزار
و  470میلیارد ریال اعتبار
تکمیل و تحویل داده شد

درصد

میلیارد

پروژه

به صورت رسمی در شهر کرمان؛

مرکز خرید فایتون افتتاح شد
گروه اطالع رس�انی :فایتون به عنوان بزرگترین و مجهزترین فروش��گاه
اس��تان کرمان ،با حضور سنجری مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی
و بین الملل اس��تانداری کرمان ،زریسفی معاون بازرگانی و توسعه تجارت
س��ازمان صنعت و معدن  ،فتح اهلل مویدی رییس ش��ورای اس�لامی شهر،
یوس��ف جعفری رییس اتاق اصناف اس��تان کرمان ،مهندس بابایی معاون
شهرداری کرمان ،حاج حمید امیری پیشکسوت و فعال اقتصادی و برخی
از مدیران و مسئوالن استان و جمعی از فعاالن اقتصادی ،مدیران بانک ها
و اعضای ش��ورای اسالمی شهر ،روز پنجشنبه بیست و پنجم تیرماه 94به
طور رسمی افتتاح شد.
ب��ه گزارش روابط عمومی مرکز خرید فایتون،حمید صانعی عضو هیئت
مدیره مرکز خرید فایتون گفت :فایتون با مس��احت  20هزار متر مربع که
ش��امل  10هزار مت��ر مربع زیر مجموعه فروش��گاهی و 10هزار متر مربع
پارکینگ و با بیش از پانزده هزار قلم کاال و گروه های مواد غذایی ،لبنی،
ش��وینده ،قند و شکر ،پالسکو ،اس��باب بازی ،آجیل و خشکبار ،آرایشی و
بهداش��تی ،لوازم خانگی و صنایع دستی ،فرش ،مبلمان وسرویس خواب،
شیرینی و لوازم تولد ،غذای گرم ،نان و فرآوردههای گوشت ،مرغ و ماهی (با
نظارت نماینده دامپزشکی) عرضه میگردد .فایتون زیر مجموعه ای از شرکت
تجارت گستر حاج خلیلی می باشد و شرکت تجارت گستر ،دو زیرمجموعه
دارد :مجتمع تجاری حاج خلیلی واقع در میدان شهدا(مش��تاق ) و مرکز
خرید فایتون واقع در بلوار شهید صدوقی ( سه راه سیلو) که درحال حاضر
به صورت مجموعه زنجیره ای فروشگاهی در کرمان و در آینده به صورت

زنجیره ای در کش��ور فعالیت
خواه��د داش��ت .وی از برنامه
های اجرایی فایتون در آینده،
ساخت س��الن ورزشی بیلیارد
و اس��کواش ،سالن اجتماعات،
فست فود و رستوان ایتالیایی،
اح��داث پ��ارک آب��ی و پارک
بادی ویژه کودکان ،شهربازی
و سایر بخش های مورد تقاضا
را نام برد.
محم��د صالح ح��اج خلیلی
مدیر عامل مرکز خرید فایتون
نی��ز اظه��ار داش��ت :فایتون
توانسته بس��تر مناسبی برای
ایجاد اشتغال بخشی از جوانان
اس��تان ایج��اد کن��د و هدف
فایتون صرفا انجام کار تجاری نمی باشد ،بلکه ارائه خدمات رفاهی ،تفریحی،
به خانوادهها می باشد .وی افزود :مدرن بودن فایتون فواید بسیاری از جمله
جذب گردشگر و رضایت بیشتر مشتریان و همچنین افزایش اعتبار تجاری
شهرکرمان را در پی خواهد داشت.
مرکز خرید فایتون با ایجاد مکانی جهت خرید جامع باعث کاهش حجم
ترافیک ش��هری ،آلودگ��ی محیط زیس��ت و هزینه های
تردد درون ش��هری همچنین صرفه جویی در زمان خرید
ش��هروندان شده وقرار اس��ت از طریق وب سایت فایتون
س��نتر به نشانی  Faitoncenter.irگامی بلند در جهت
ارائه خدمات مجازی به شهروندان را داشته باشد.
س��نجری مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین
الملل اس��تانداری کرمان در این مراسم ضمن قدردانی از
حس��ین حاج خلیلی اظهار داشت 75 :هزار میلیارد تومان
س��رمایه گذاری در استان کرمان تعریف شده که از مبلغ
مورد اشاره  6میلیارد و  800میلیون تومان آن محقق شده
و  8/4درصد سرمایه گذاری از این مبلغ قابل مشاهده در
شهر و استان کرمان می باشند.پس از آئین افتتاح و بازدید
از بخش های مختلف فروشگاه توسط مسئوالن ،ادامه برنامه
ها در تاالر پالیز همراه با اجرای موس��یقی زنده و ضیافت
افطار برگزار گردید.

همه ما در مدیریت مصرف برق مسئول و سهیم هستیم حتی با
خاموش کردن یک وسیله برقی کم مصرف در ساعات اوج بار
 228م الف

پیشنهادسردبیر

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای کرمان

10143 2700
میلیارد

حلقه چاه غیر مجاز

تاکنون  2700میلیارد تفاهم
نامه سرمایهگذاری در قالب
طرح مثلث توسعه اقتصادی در
رفسنجان امضاء شده است

کل چاههای مجاز و غیرمجاز
استان کرمان  32هزار و 153
حلقه است که  10هزار و 143
حلقه آن ،غیرمجاز است

نوبت سرمایه گذاری در ایران
فرا رسیده است؟

در دو س��ال گذش��ته بیش از  2100تاج��ار و بازرگانی
خارجی در قالب  57هیات به ایران س��فر کرده اند اما این
سفرها هنوز به سرمایه گذاری چندانی منجر نشده است.
باوجود اینک��ه تیم مذاکره کننده ایران و  5+1به توافق
جامع در ارتباط با برنامه هسته ای کشورمان رسیدند و قرار
است از روز شروع اجرای این توافق نامه تمامی تحریم ها
برداشته شود اما آیا می توان به زودی شاهد ورود سرمایه
گذاران خارجی در کشور بود و آیا نوبت سرمایه گذاری در
ایران فرا رس��یده اس��ت؟ اخبار دریافت شده در چهار روز
گذش��ته همگی حکایت از آن دارد که از آمریکا گرفته تا
ش��رق آس��یا و به خصوص اروپایی ها عالقه شدیدی برای
حضور در ایران و سرمایه گذاری دارند و حتی هیات های
مختلفی نیز قرار است در روزهای باقی مانده هفته به ایران
بیایند؛ اما سوال اصلی این است که ورود این هیات ها به
سرمایه گذاری منجر می شود یا نه .مثال هیات بلندپایه ای
از کش��ور آلمان قرار است دو روز دیگر به تهران سفر کند
و در بین اعضا آن مدیران بیش از  60شرکت بزرگ مانند
زیمنس حضور دارند اما آیا قرار دادی هم امضا خواهد شد
یا تنها دیدارهای چند جانبه است؟ معاون وزارت نفت که
ای��ن هیات را به ایران دعوت کرده اس��ت اعالم کرده این
هیات تنها برای مذاکره به ایران سفر خواهند کرد و انعقاد
قرار داد نیزمند زمان است و با یک سفر اتفاق نخواهد افتاد.
به اعتقاد کارشناسان ورود هیات های دیگر از فرانسه و ...
نیز به ایران همچنان جنبه ارزیابی و دیدارهای چند جانبه
دارد و نباید فعال امیدوار به ورود سرمایه گذاران خارجی به
خصوص اروپایی ها و آمریکایی ها بود؛ موضوعی که علت
آن را باید در عدم شناخت آن ها از بازارها و قوانین ایران
دانس��ت و البته نهایی نشدن توافق هسته ای بین ایران و
 1+5که قرار اس��ت از س��وی کنگره آمریکا ،شورای عالی
امنیت ملی ایران و مجلس نهایی شود .البته در این بین به
نظر می رس��د که سرمایه گذاران شرق آسیا مانند هندی
ه��ا و کره ای ها برای حضور در ایران پیش قدم ش��وند و
سرمایه گذاری را زودتر شروع کنند ،کما اینکه اخباری از
س��رمایه گذاری آن ها در حوزه س��اخت کارخانه فوالد و
آلومینیوم منتشر شده است .به گزارش صدای اقتصاد  ،از
زمان روی کار آمدن دولت یازدهم تاکنون ،شاهد روزهای
پرترافیکی از سفر هیات های تجاری کشورهای خارجی به
خصوص اروپایی ها به ایران بوده ایم .هیات هایی از آلمان،
فرانسه ،ایتالیا ،چک ،لهستان ،سوئیس ،روسیه و بسیاری از
کشورهای دیگر راهی ایران شده اند و هر کدام تالش کرده
اند تا از س��فره رنگارنگ اقتصاد ایران در حوزه های نفت،
انرژی ،معدن ،پتروشیمی ،نساجی ،خودروسازی و ...سهم
بیش��تری رزرو کنند و جای بهتری را در این س��فره برای
بعد از لغو تحریم ها به خود اختصاص دهند.
از کش��ورهای مختلف ب��ه ایران آمده ان��د و  46هیات
اقتصادی و بی��ش از 800تاجر و بازرگان ایرانی در قالب
گروه های مختلف و با مجوز رسمی سازمانتوسعه تجارت
به دیگر کشورها سفر کرده اند.

مدیر عامل شرکت خدمات مسافرت هوایی «همسفر کبوتران حرم» مطرح کرد

قوانین دست و پاگیر
از صنعت گردشگری حذف شود

* جشن بزرگ پانزدهمین سالگرد تاسیس شرکت همسفر کبوتران حرم با  1394جایزه
مهدی معنویان ،مدیر عامل ش��رکت خدمات مسافرت هوایی  ،جهانگردی و زیارتی
همسفر کبوتران حرم با نگاه تخصصی که به صنعت گردشگری دارد ،در شمار مدیران
موفق و فعال در این بخش است.گفتگوی «اقتصاد کرمان» با وی را در ادامه می خوانید:
با تش�کر از ش�ما ،در ابتدا بفرمایید چگونه ش�د که به فکر راه اندازی یک
آژانس مسافرتی افتادید؟.
عش��ق و عالقه ای که در برگزاری جلس��ات مذهبی در هیات یا حسین (ع) داشتم
انگیزه ای شد تا سفرهای زیارتی برای اعضای هیات ایجاد کنیم .از همین روی کاروان
هایی را تش��کیل دادیم و اعضا و مش��تاقان سفر را به سفرهای مذهبی مشهد ،قم و
جمکران اعزام کردیم تا اینکه بعد از چند دوره سفر از طرف سازمان تبلیغات اسالمی
ممانعت به عمل آوردند و اعالم کردندکه شما باید به صورت مستقل کار کنید و نمی
توانید این کار رادر قالب هیات انجام بدهید .
چند س�ال پس از راه اندازی هیات یا حس�ین(ع) به اعزام مس�افران به
صورت کاروان پرداختید؟
پنج سال از سال 1375تا  1380از طریق هیات ،مسافران را با کاروان های مستقلی
که تش��کیل می دادیم به مش��هد و سایر شهرهای زیارتی اعزام می کردیم که البته به
دلیل مبالغ کمی که دریافت می کردیم بی اندازه از این برنامه اس��تقبال ش��د و فکر
میکنم در آن س��ال ها با  5دس��تگاه اتوبوس دویست نفر مسافراز کرمان به سمت قم
و جمکران و ش��مال و مشهد اعزام می ش��دند تا اینکه در سال 80استارت این کار از
سوی شرکت کبوتران حرم زده شد.
با چه مشکالتی در این مسیر روبه رو بودید؟
با توجه به تجربه اول سختی ها و مشکالتی در طول سفر وجود داشت  .مهیا کردن
وسایل ارتباطی مشکل بود .گاهی اتوبوسی در طول مسیر جا می ماند که بتدریج این
مشکالت پشت سر گذاشته شدند.
لطفا درباره نحوه راه اندازی شرکت هواپیمایی و جهانگردی همسفر کبوتران
حرم بفرمایید؟
بعد از اتمام خدمت سربازی در شرف به دست آوردن یک شغل مستقل بودم که در
سال  80استارت کار زده شد و بر اساس همان عالقه مندی دفترکاروان زیارتی داخلی
را راه ان��دازی ک��ردم ک��ه در ابتدا به عنوان بند ج بود و بند ب را به آن دلیل که من
مدرک لیسانس را در آن زمان نداشتم اعطا نمی کردند و خدا را شکر در این زمینه
توانس��تیم موفق عمل کنیم و در س��ال  89دفتر کاروانی به شرکت تغییر ماهیت داد
یعنی از شخصیت حقیقی به شخصیت حقوقی تبدیل شد .در ابتدا عمده تالش و توجه
ما هم بر روی سفرهای مشهد بود  .در این زمینه آنقدر خوب توانستیم عمل کنیم که
تنها مجری تورهای مشهد کرمان شدیم و توانستیم به صورت کامال انحصاری در این
زمینه عمل کنیم .البته توجه به سفرهای زیارتی قم و جمکران نیز در کنار آن بود .
نخستین نیاز صنعت گردشگری از نظر شما در چیست؟
م��ن فک��ر می کنم منابع مالی و حمایت مس��ووالن از مهم تری��ن نیازهای صنعت
گردشگری محسوب می شود .وجود تسهیال ت بانکی و نبود قوانین و مصوبات دست و
پا گیر در زمینه جذب توریست در پیشرفت و توسعه این صنعت تاثیر گذار خواهد بود.
با خبر شدیم که شما در زمینه تورهای خارجی به ویژه تور ارمنستان فعال
شدید در این باره توضیح دهید؟
بله ما سعی داریم با راه اندازی تورهای خارجی و تبلیغ و بازار یابی در این زمینه که

با شکل گیری مرکز رزرواسیون این شرکت حرکت ها آغاز شده است با قدرت تمام و
بر اس��اس نیازهای مردم اس��تان کرمان در این عرصه وارد شویم  .از این روی تورهای
خارجی مثل تور ارمنس��تان برای نخس��تین بار در کرمان به صورت انحصاری از سوی
این آژانس راه اندازی می شود.
درباره مرکز رزرواسیون بیشتر توضیح می دهید؟
مرکز رزرواسیون شرکت خدمات مسافرت هوایی  ،جهانگردی و زیارتی کبوتران حرم
با هدف تحقق شعار«رزرو مکان اقامتی قبل از سفر»برای اولین بار توسط این دفتر در
اس��تان راه اندازی ش��ده است که از دغدغه های بیشتر مسافران و خدمات گیرندگان
آژانس کبوتران حرم بوده است.
کارشناس��ان این ش��رکت با در نظر گرفتن ش��رایط اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی
گردشگران ،ساده ترین و کار آمدترین مرکز رزرو را مهیا کرده اند.
این مرکز با عقد قرارداد با هتل های ایران در سراسر کشور امور مربوط به رزرواسیون
و ذخی��ره ج��ا در هتل ها را با تخفیفات ویژه و نازل ترین قیمت ها با انتخاب مس��افر
به انجام می رساند.
انجام خدمات تور گردانی ،انجام امور ترانس��فر فرودگاهی ،قطار و اتوبوس  ،اخذ کد
ویزای ایران برای مس��افران خارجی و بلعک��س و رزرو هتل با تخفیفات ویژه از عمده
ترین خدمات این مرکز خواهد بود.
درباره جشنی که به مناسبت پانزدهمین سالگرد تاسیس آژانس مسافرتی
کبوتران حرم در پیش روی دارید بفرمایید؟
به مناسبت پانزدهمین سالگرد تاسیس این آژانس و به میمنت و همزمان با میالد
امام رضا (ع) جش��ن بزرگی را با در نظر گرفتن  1394جایزه ش��امل سفر مکه و کربال
و سفر زیارتی مشهد مقدس به مسافران و مشتریان عزیز این آژانس که به قید قرعه
انجام خواهد شد برگزار می شود.
آژانس هواپیمایی کبوتران حرم به دلیل مجری مس��تقیم تورها و دارا بودن چارتر
پروازهای موجود ،مناسب ترین و بهترین نرخ ها ی تورهای تابستانی 94را به مسافران
گرامی ارایه می دهد.
انتظار داریم در پرتو تجربیات فراوان و با مالک قرار دادن نیازهای مشتریان گلچینی
از برترین تورهای داخلی و خارجی را در مس��یرهای مختلف برای هم اس��تانی های
عزیز ارایه دهیم.

