اوﻟﯿـﻦ ﻣﺮﮐـﺰ ﺷﺘﺎبدﻫﻨـﺪه ﺣـﻮزه
ﮔﺮدﺷﮕـﺮی در ﻫﺮﻣﺰﮔـﺎن راهاﻧـﺪازی
ﺷﺪ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ ﺷﻬﺮﯾﺎر اﺣﻤﺪﺑﯿﮕﯽ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ اﻣﻮر
ﮔﻔﺖ :ﺣﻮزه ﮔﺮدﺷﮕﺮی
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ وزارت ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
اﻣﺮوزه ﯾﮑﯽ از ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺑﺎ ﮔﺮدش ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ .
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ اﻣﻮر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ وزارت ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻓﺰود:
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﻨﺎدر و ﺟﺰاﯾﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﯾﮑﯽ از اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺑﺎ
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻻی ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
وی در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻣﺮاﺳﻢ آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :ﻫﺪف از راه
اﻧﺪازی اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ،ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﺣﻮزه ﮔﺮدﺷﮕﺮی و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن
اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ اﺳﺖ.
ﻫﺎدی اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ اﻓﺰود :اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ در زﻣﯿﻨﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ،ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ
واﺣﺪﻫﺎ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻃﺮحﻫﺎی ﺣﻮزه ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن راه اﻧﺪازی ﮐﺴﺐ
و ﮐﺎرﻫﺎ در ﺣﻮزه ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
وی اﻓﺰود :ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻫﺸﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﺷﺘﺎب دﻫﻨﺪه در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻐﻠﯽ در
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ واﺣﺪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺮﮐﺰ در ﺣﻮزه ﮔﺮدﺷﮕﺮی
اﺳﺖ.
اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ اﻓﺰود :ﯾﮑﯽ از راﻫﻬﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﺧﺮد و
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ و ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ
اﺳﺎس ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺷﺘﺎب
دﻫﻨﺪه ﮐﺴﺐ وﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻓﺮاد ﻣﺘﺨﺼﺺ در ﻫﺮ ﺣﻮزه راه
اﻧﺪازی ﺷﻮد.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر ورﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﻣﻌﺮﻓﯽ اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ
اﻇﻬﺎرداﺷﺖ :ﺷﺘﺎب دﻫﻨﺪه ﻫﺎ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﺪه ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ،
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن اﯾﺪه ﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﺻﺤﯿﺢ و ﻧﻤﻮﻧﻪ اوﻟﯿﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ از ﮐﺎﻻ و ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ
ﻗﺼﺪ ﻧﻮآوری در آن ﺻﻨﻌﺖ را دارﻧﺪ ،اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﯾﮑﯽ از اﻫﺪاف اﯾﻦ اداره ﮐﻞ ،ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل و
ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ و اﯾﺪه ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ راه اﻧﺪازی اﯾﻦ
ﺷﺘﺎب دﻫﻨﺪﻫﺎ زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻀﻮر ﺟﻮاﻧﺎن در ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺷﺘﺎﺑﺪﻫﻨﺪه ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری دوره
ﻫﺎی ﻓﺸﺮده ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﻗﺼﺪ ﺗﺴﺮﯾﻊ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺴﺐ وﮐﺎرﻫﺎی ﻧﻮﭘﺎ را

دارد ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ وﻣﺸﺎﻏﻞ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ،در ﻣﺮاﺣﻞ
اوﻟﯿﻪ رﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺸﺎوره ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ،ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و ﺷﺒﮑﻪ ﺳﺎزی ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ و ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ
ﻣﺮاﺳﻢ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﺪهﻫﺎی ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﺣﻮزه
ﮔﺮدﺷﮕﺮی و ﺣﺘﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ را ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺳﻬﺮاب ﺑﻨﺎوﻧﺪ اﻓﺰود :اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ،ﻓﻀﺎ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای آﻣﻮزش
راﻫﻨﻤﺎﯾﺎن ﮔﺮدﺷﮕﺮی ،ﺗﻮرﮔﺮدان ﻫﺎ ،ﺑﻠﺪﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ و ﺷﻐﻞﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ در
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را دارد ﮐﻪ ﺗﻼش ﻣﯽﺷﻮد از ﻇﺮﻓﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
وی ﮔﻔﺖ :از اﺑﺘﺪای اﻣﺴﺎل ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از  520ﻧﻔﺮ در ﺑﺨﺶ ﮔﺮدﺷﮕﺮی و
 400ﻧﻔﺮ در ﺑﺨﺶ ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ آﻣﻮزش دﯾﺪه اﻧﺪ و  65ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﺻﻮﻟﯽ
ﺑﺮای راه اﻧﺪازی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﺣﻮزه ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺸﺎوره و ﺷﺘﺎب دﻫﻨﺪه ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی
ﭘﺎﯾﺪار در ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺣﺪود  800ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ
راه اﻧﺪازی ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻓﻀﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در اﺧﺘﯿﺎر
ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﺣﻮزه ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻗﺮار دﻫﺪ.
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