ایرانشهر

چهره مردان نمکی بازسازی می شود
باستان شناس آلمانی گفت :ساخت تصاویر سه بعدی از مردان نمکی کشف شده در معدن نمک چهرآباد زنجان عالوه بر ارائه اطالعات گسترده در هر لحظه و هر نقطه از جهان ،می تواند چهره
مردان نمکی را بازسازی کند .به گزارش ایرنا ،نیکالس شیمرل روز شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود :در بخشی از مطالعات باستان شناسی بر روی مردان نمکی ،تصویر برداری و عکاسی با ثبت
تمام جزئیات و بخش ها ،انجام می شود .او گفت :این تصاویر و عکس ها با ثبت همه جزئیات به تعداد انبوه وارد نرم افزاری به نام 'اگی سافت ،فتو اسکن' ( )agisaft- foto scanمی شود .شیمرل
اظهار کرد :این نرم افزار نقاط منطبق تصاویر را بر روی هم قرار می دهد و تصویری کلی با تمام جزئیات و از ابعاد مختلف از هر یک از مردان نمکی آماده می کند .این باستان شناس آلمانی گفت:
نتیجه انطباق این تصاویر در فضای نقطه  -ابری قرار می گیرد و در نهایت یک تصویر سه بعدی از مردان نمکی آماده می شود.

احمد مسجد جامعی ،حجت و بهشتی گزینههای احتمالی تصدی ریاست سازمان صنایع دستی و گردشگری

میراث داران میراث

گروه ایرانشهر-زهرا داستانی :زمزمه های تغییر کابینه
دولت یازدهم در آخرین سال حضور آن تقریبا از  10روز
پیش آغاز شد ،زمزمههایی که حکایت از خداحافظی
دولت با سه وزیر خود داشت .تغییراتی که اگر با احتماالت
جور درآید منجر به تغییرات دیگری در سازمانهای ذیربط
به خصوص میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
خواهد بود .با نزدیک شدن به موعد اعالم رسمی معرفی
مسعود سلطانی فر ،رئیس فعلی سازمان میراث فرهنگی
به عنوان وزیر ورزش و جوانان به مجلس شورای اسالمی
برای گرفتن رای اعتماد ،احتمال تغییر در سازمان میراث
فرهنگی نیز قوت یافته است و به دنبال آن ،نامهایی چون
احمد مسجد جامعی ،مهدی حجت و محمد بهشتی به
عنوان گزینههای احتمالی برای تصدی ریاست سازمان
میراث فرهنگی به گوش میرسد.
فساد مالی ،نارضایتی از عملکرد و یک کارنامه ناموفق در
سه وزارتخانه ،آموزش و پرورش ،ورزش و جوانان و فرهنگ و
ارشاد اسالمی در آخرین سال دولت یازدهم سبب شد تا سه
وزیر «علی اصغر فانی»« ،محمود گودرزی» و «علی جنتی» از
تصدی خود کنار روند و جای آنها را گزینههای احتمالی «مسعود
سلطانی فر»؛ معاون رئیس جمهور و رئیس فعلی سازمان میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری و «سید رضا صالحی
امیری» رئیس فعلی سازمان اسناد و کتابخانه ملی برای وزارت
ارشاد بگیرند .در این میان در صورت رای اعتماد مجلس به
مسعود سلطانی فر در تصدی وزارت ورزش و جوانان؛ سازمان
میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری با تغییر در مدیریت
روبهرو خواهد شد .با این حال همچنان خبری از اعالم رسمی فرد
جایگزین برای تصدی سازمان میراث نیست و تنها شایعات در
فضای مجازی خبر از معرفی افرادی چون احمد مسجد جامعی،
مهدی حجت و محمد بهشتی دارد .حرفهایی که بیشتر نشان
میدهد همچنان صندلی ریاست سازمان میراث خالی بماند.
بازگشتصندلیریاستپساز 25سالبهبنیانگذارمیراث
اولین گزینه احتمالی تصدی ریاست سازمان میراث مهدی
حجت ،از رؤسای اسبق و بنیانگذاران سازمان میراث فرهنگی
و قائ م مقام سابق سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری است .او بین سالهای  ۱۳۶۶تا  ۱۳۷۰به عنوان
اولین رئیس سازمان میراث فرهنگی تقریبا  2سال پس از تشکیل
قانونی سازمان ميراث فرهنگی به عنوان سازمانی وابسته به وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی و پس از تصویب و تایید آن از سوی
مجلس و شورای نگهبان در این سازمان فعالیت داشته و از او به
عنوان بنیانگذار سازمان میزاث فرهنگی یاد میشود.
مهدی حجت  67ساله که دارای فوق لیسانس معماری
دانشگاه تهران و دکتری حفاظت از بناهای تاریخی از دانشگاه
یورک انگلستان است ،در سالهای فعالیت خود سوابقی از جمله
جانشینی وزیر در سازمان ملی حفاظت آثار باستانی ایران ،عضو

کارشناس دفتر آبزیان سازمان محیط زیست:

پرورش تیالپیا در کشور ممنوع است

کارشناس دفتر آبزیان سازمان محیط زیست گفت :در هیچ نقطه کشور مجوزی
برای پرورش تیالپیا صادر نشده است و متخلفان به دستگاه قضایی تحویل
داده میشوند.
به گزارش مهر ،امید صدیقیکارشناس دفتر آبزیان سازمان حفاظت محیط زیست
گفت :تایید نهایی مجوز پرورش تیالپیا در کشور با سازمان محیط زیست است و این
سازمان مخالفت خود را بارها اعالم کرده است .صدیقی تاکید کرد :قوانین متعددی این
موضوع را تایید میکند اما قانون حفاظت و بهرهبرداری منابع آبی در این زمینه صراحت
دارد که شیالت گونههای آبزی برای پرورش را انتخاب و معرفی میکند ولی تشخیص
و تایید آن با سازمان محیط زیست است .سازمان این را اعالم کرده است اما برخی برای
این که به اهداف اقتصادی و کوتاه مدت خودشان برسند این موضوع را در نظر نمیگیرند.
برخی به دنبال منافع اقتصادی کوتاه مدت هستند
وی ادامه داد :برخی متاسفانه بلندمدت را نمیبینند و بیشتر دنبال انجام کارهایی
هستند که صرفا بیالنی ارائه کنند و در کوتاه مدت نتیجه بگیرند و مشکالتی که درآینده
ایجاد میکند را لحاظ نمیکنند .ممکن است االن تیالپیا را به کشور وارد کنیم و سود
خوبی هم طی یکی دو سال ببریم ولی بعد که این گونه به محیط آبی کشور وارد شد ،به
اکوسیستم کشور خسارت میزند و به لحاظ اقتصادی و اجتماعی هم خسارات زیادی به
صیادان منطقه و پرورش دهندهها وارد میکند.
کارشناس دفتر آبزیان سازمان حفاظت محیط زیست در پاسخ به این که اگر مالک
نهایی درباره این موضوع سازمان محیط زیست است چطور مدافعان پرورش تیالپیا هنوز
آن را پیگیری میکنند ،گفت :وقتی مخالفت سازمان را میبینند کار را به جاهای دیگر
میبرند و مثال موضوع را نزد نمایندگان مجلس و حتی به ریاست جمهوری بردهاند و آنجا
بحثهای فنی را زیاد مطرح نمیکنند و برای آنها در باغ سبز نشان میدهند که با این
کار تولید زیاد میشود و برای محرومان کار و اشتغال ایجاد میشود.
صدیقی تاکید کرد :همین موضوعات هم اصال واقعیت ندارد .االن در بسیاری از
پروژههایی که شیالت اجرا کرده صرف نظر از خسارات محیط زیستی ،برای مردم محروم
منطقه هم کاری انجام نشده است .مثال آن سایت پرورش میگوی گمیشان است که

پس از  25سال دوباره به بنیانگذار میراث تعلق خواهد گرفت.
اولینرئیسپسازاستقاللمیراث،دومینگزینهاحتمالی
سازمان میراث فرهنگی در طول حیات  31ساله خود  7مدیر
را به خود دیده است .دومین گزینه احتمالی ریاست این سازمان
محمد بهشتی شیرازی اولین رئیس این سازمان پس از استقالل از
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی است ،مردی  65ساله به نام محمد
بهشتی شیرازی که سابقه طوالنی و آوازهای در این سازمان دارد.
او بین سالهای  ۱۳۷۶تا  ۱۳۸۳اولین رئیس این سازمان بوده و
تنها با فاکتور گرفتن از سایر فعالیتها و سمتهای او در سازمان
میراث  7سال به صورت مداوم ریاست این سازمان را در سالهای
اوجش برعهده داشته است.
در کارنامه سوابق او میتوان به مدیرعاملی سازمان توسعه
فضاهای تهران بین سالهای  1373تا  1376به مدت  3سال،
مدیریت پژوهشگاه سازمان بین سالهای  1383تا  1384به
مدت یک سال ،مدیر جشنواره فجر و مدیر عامل بنیاد سینمایی
فارابی و مشاور ارشد سازمان میراث فرهنگی اشاره کرد .بهشتی
که دارای مدرک کارشناسی ارشد مهندسی معماری از دانشکده
معماری وشهرسازی دانشگاه شهید بهشتی است ،هم اکنون مدیر
دانشنامهی تاریخ معماری و شهرسازی ،رییس کمیت ه موزههای
ملی ایران (ایکوم) و عضو پیوسته فرهنگستان هنر است.
بهشتی :از ایران دورم و بیخبر از اوضاع
محمد بهشتی شیرازی که اکنون در خارج از کشور به سر

خیلی اصرار داشتند یک سایت هزار هکتاری پرورش میگو برای اشتغال مردم محروم
منطقه ایجاد کنند و بعد حتی درخواست توسعه به  ۴هزار هکتار را داشتند .طی بازدیدی
که من هفته پیش از آنجا داشتم  ۳۵۰هکتار از کل آن سایت هزار هکتاری زیر کشت
است که  ۲۰۰هکتارش مربوط به شرکت جهاد نصر وابسته به وزارت جهاد است ،حدود
 ۱۰۰هکتار هم مدیران پرورش شیالت کارگاه پرورش میگو دارند و  ۵۰هکتار باقی
میماند که آن هم برای من مشخص نشد متعلق به کیست! با خیلی از مردم منطقه هم
که صحبت میکردم ،فارغالتحصیالن شیالت همه بیکار بودند و میگفتند ما از سالها
پیش پیگیری کردیم که یک بخش  ۲۰هکتاری به ما بدهند و آن قدر ما را در شیالت
بردند و آوردند و آخر هم به ما ندادند .یعنی متاسفانه به مردم منطقه کمکی هم نشده
است .صدیقی در پاسخ به این که سازمان ابزار قانونی برای اجرای مخالفت قانونی خود
دارد یا نه گفت :سازمان نظرش را اعالم میکند و قانونا هم آنها باید قبول کنند اما چون
دنبال آن هستند که هر طور شده این کار را بکنند موضوع را به دستگاههای دیگر میبرند
و به قانون تمکین نمیکنند .وی گفت :اگر ما با پروژه تیالپیا مخالفتی میکنیم با توجه به
مستندات و دالیل و مدارک علمی است .اینها را به دیوان محاسبات دستگاههای نظارتی
مثل سازمان بازرسی کل کشور و … هم ارائه کردیم و سازمان بازرسی کل کشور هم
نظرات ما را تایید کرده است.
پرورش تیالپیا در هر نقطه کشور قطعا غیرقانونی است
کارشناس دفتر آبزیان سازمان حفاظت محیط زیست در پاسخ به این که آیا سازمان
راهکاری هم به مدافعان تیالپیا ارائه کرده یا نه گفت :ما باید به سراغ گونههای بومی
خودمان برویم .گونههای بومی بسیار مناسبی با مزیت باال داریم مثل ماهیان خاویاری
که خیلی خوب هم جواب داده است .یا مثال شیربُت و گونههای دیگر که از خانواده
کپورماهیان بومی ایرانند و سرعت رشد خیلی خوبی دارند و متاسفانه هیچ کاری رویشان
انجام نشده است اما متاسفانه برخی دنبال کارهای مقطعی و سریعالجواب هستن و روی
ثروتهای ملی که گونههای بومی ما باشد سرمایهگذاری نکردهاند .صدیقی گفت :نکته
دیگر آن است که برخی در سازمان شیالت گاهی در رسانهها و جاهای دیگر مطرح
کردهاند که ما برای پرورش ماهی تیالپیا در بافق یزد مجوز گرفتهایم که این اصال واقعیت
ندارد .آنجا از  ۸سال پیش صرفا یک مجوز انجام تحقیقات داده شده بود و آن هم با
شرایط بسیار که در همان مرکز تحقیقات آبزیان آب شور موسسه تحقیقات شیالت
صرفا تحقیقات بکنند که اثرات این موضوع و خسارات آن را ببینند و ارزیابی ریسک

رئیس هیات مدیره:

 120میلیارد ریال به مجمع خیرین سالمت کهگیلویه و بویراحمد کمک شد
رئیس هیات مدیره مجمع خیرین سالمت کهگیلویه و
بویراحمد گفت120 :میلیارد ریال در طول چهار سال اخیر
توسط مردم استان و افراد نیکوکار بومی و غیربومی به این
مجمع کمک نقدی شده است.
محمدرضا نیکبخت پیش از خطبه های نماز جمعه این هفته
یاسوج اظهار داشت 100 :میلیارد ریال از این مبلغ در حوزه
ساخت و ساز مراکز بهداشتی و درمانی و  20میلیارد ریال
نیز برای تامین امکانات و تجهیزات پزشکی در استان هزینه
شده است.
وی گفت :مجمع خیرین سالمت کهگیلویه و بویراحمد
در سال  91راه اندازی شد و نهادی غیردولتی ،غیرسیاسی و
غیرحزبی بوده که هدف اصلی آن تالش برای کاهش مشکالت
بیماران به ویژه افراد دارای بیماری های خاص است .رئیس هیات مدیره مجمع
خیرین سالمت کهگیلویه و بویراحمد افزود :انتظار می رود که مردم ،مسئوالن اجرایی،
نهادهای دولتی و افراد نیکوکار کهگیلویه و بویراحمد بیش از پیش مجمع خیرین

سالمت این استان را حمایت کنند.
نیکبخت بیان کرد :مجمع خیرین سالمت کهگیلویه و
بویراحمد در صورت تحقق این امر مهم فعال تر شده و
می تواند کمک های بیشتری به بیماران نیازمند استان
ارائه دهد.
وی عنوان کرد :نشانی مجمع خیرین سالمت کهگیلویه و
بویراحمد در یاسوج ،میدان ورزش ،حوالی شرکت گاز و خیابان
مولوی یک و شماره تلفن آن نیز  33337948است .وی
ابراز داشت :دولت به تنهایی نمی تواند تمامی نیازهای حوزه
بهداشت و سالمت را برطرف کند و در صورت کمک مردم
و خیرین مشکالت اعتباری و امکاناتی این بخش راحت تر
قابل رفع است.
وی گفت :کهگیلویه و بویراحمد بیمارستان مجهز در زمینه روانپزشکی و
سوختگی ندارد و باید با کمک مردم و خیرین به زودی در استان ساخته و راه
اندازی شوند.

یکشنبه
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اخبار
کم و کیف اختصاص یارانه بسته سفر از دید
معاون گردشگری کشور

میبرد ،در گفت و گو با «ابتکار» در رابطه صحت و سقم این
شایعه میگوید :من اکنون در سفر هستم و از ایران دورم و خبری
از تغییرات و تحوالت در کشور ندارم .او در پاسخ به این سوال که
آیا اطالعی از احتمال ریاست سازمان میراث فرهنگی دارد یا خیر،
میگوید :اطالعی از این ماجرا ندارم .بهشتی در این باره که آیا در
صورت صحت این شایعه این تصدی را میپذیرد ،پاسخ میدهد:
فعال در موقعیتی نیستم که در رابطه با آن فکر و اظهار نظر کنم.
حتما در صورتی که به تهران رسیدم درباره آن فکر میکنم.

شورای مشورتی کمیته ملی یونسکو ،رئیس سازمان میراث
فرهنگی کشور و جانشین وزیر فرهنگ در شورای عالی معماری و
شهرسازی را در کارنامه خود دارد .او همچنین در دولت یازدهم در
زمان تصدی  5ماهه محمدعلی نجفی در سازمان میراث فرهنگی،
قائم مقام سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری بود.
حجتی:آمادگیبرایحضوردرسازمانمیراثفرهنگیراندارم
گرچه شایعات خبر از حضور دوباره مهدی حجت در سازمان
میراث فرهنگی را میدهد اما او در گفتوگو با «ابتکار» در رابطه
با شایعه معرفیش به عنوان گزینه احتمالی رئیس سازمان میراث
فرهنگی میگوید :آمادگی چنین کاری را ندارم و فکر میکنم
شرایط برای ورود من به این سمت مناسب نیست .حجت ادامه
میدهد :فعال با من در این رابطه حرفی زده نشده و اطالعی از
این موضوع ندارم .گرچه او میگوید که آمادگی برای حضور
در سازمان میراث فرهنگی را ندارد ولی در پاسخ به این سوال
که آیا عالقهای به بازگشت به میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری را دارد یا خیر؛ میگوید :این موضوع شایعه شده اما تا
کنون این موضوع از سوی مسئوالن و مقامات باال اطالعی داده
نشده ،بنابراین نمیتوانم پاسخی قاطع در این باره بدهم.
هرچند سخن از بازگشت مهدی حجت بنیانگذار میراث
فرهنگی به این سازمان شایعهای بیش نیست و مقامات و
مسئوالن در این رابطه اظهار نظر رسمی نکردهاند اما در صورت
تحقق این امر می توان گفت که صندلی ریاست میراث فرهنگی
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تهرانگردشورایشهربرمسندریاستمیراثتکیهمیزند!
تهران گردیش مشهور است .سعی میکند در خالل بازدید
از شهر و مالقاتهای مردمی و رسیدگی به مسائل اجتماعی،
از بافتهای تاریخی و فرهنگی دیدن کند و فارغ از وظیف ه و
سمت رسمیش ریاست بر شورای شهر تهران به اوضاع فرهنگی
و اجتماعی نیز توجه کند .نامش احمد مسجد جامعی ،مردی 60
ساله است که مدرک كارشناس جغرافيای و مدرک كارشناس
ارشد برنامه ريزی شهری خود را دانشگاه تهران دریافت کرده
است .او تنها گزینه احتمالی ریاست سازمان میراث فرهنگی
است که تا کنون سابقهای به صورت مستقیم در سازمان میراث
ندارد .البته در رابطه با سوابق اجرایی او میتوان به مدير كل
طرح و برنامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،معاون فرهنگی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،معاون پژوهشی وزارت فرهنگ
و ارشاد اسالمی ،ریيس شورای فرهنگ عمومی ،مشاور ریيس
جمهور در امور جوانان ،عضو شورای عالی معماری و شهرسازی
کشور ،قائم مقام وزير و معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی (دولت هفتم) ،وزير فرهنگ و ارشاد اسالمی (دولتهاي
هفتم و هشتم) ،ریيس هيأت مديره مؤسسه گفتگوی فرهنگها
و تمدنها ،نماينده مردم تهران در سومين دوره شورای شهر،
رييس كميسيون فرهنگی اجتماعی و رييس ستاد هماهنگی
شوراياری های شورای اسالمی شهر تهران اشاره کرد.
گرچه با توجه به عملکرد این چند ساله احمد مسجد جامعی،
رئیس کنونی شورای شهر ،او یکی از گزینههای مناسب مسند
سازمان میراث فرهنگی باشد اما منابع آگاه خبر از بی عالقگی او
به تکیه بر این جایگاه دارد.
هرچند هر سه گزین ه احتمالی ریاست میراث فرهنگی از
بیاطالعی شایعات حضورشان در سازمان میراث فرهنگی خبر
میدهند اما گزینههایی که هم اکنون به عنوان ریاست سازمان
میراث فرهنگی معرفی شدهاند نشان میدهد که دولت یازدهم
به سراغ روسای سابق این سازمان برگشته و امیدوار است که
افراد با تجربهای در سازمان میراث بتوانند عملکرد بهتری را
در سال پایانی ریاست جمهوری دولت یازدهم داشته باشد .با
این حال تایین کننده اصلی ریاست سازمان میراث فرهنگی
شخص رئیس جمهور است و باید دید که او چه کسی را
برمسند پر طمطراق سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری خواهد نشاند.

کنند و بعد بر اساس نتایج آن ،سازمان محیط زیست اعالم نظر کند که ما هم با توجه
به کارهایی که در چند سال گذشته انجام شده به نتیجه رسیدیم که مشکالتش خیلی
زیاد است .وی اعالم کرد :در آخرین جلسهای که هم در نهاد ریاست جمهوری داشتیم
باز توافقی که کردیم این بود که همان ادامه روند تحقیقات و پایلوت را میتوانند در همان
مرکز تحقیقات انجام دهند اما هیچ مجوز تجاری برای پرورش تیالپیا حتی در همان بافق
یزد هم به شیالت داده نشده است و این حتما باید به مردم اطالعرسانی شود که در
هیچ نقطه کشور مجوزی برای پرورش تیالپیا صادر نشده است .کارشناس دفتر آبزیان
سازمان حفاظت محیط زیست گفت :البته در جاهای مختلف به صورت غیرمجاز مخفی
پرورش داده میشود اما این حتما غیرقانونی است و ما هم به شدت پیگیریم و برخورد
هم خواهیم کرد و با اکثر استانها هم مکاتبه کردهایم و پیگیر موضوع هستیم و اگر کسی
را پیدا کنیم که پرورش تیالپیا میدهد حتما کارش غیرقانونی است و به مقامات قضایی
تحویل داده میشود.
میخواستند باب گفت و گو درباره تیالپیا را دوباره باز کنند
صدیقی درباره عدم حضور محیط زیست در هایش هفته گذشته تیالپیا گفت :همایشی
که قرار بود برگزار شود به درخواست سازمان شیالت بود که با اتحادیه انجمنهای علمی
منابع طبیعی و محیط زیست برای برگزاری همایش هماهنگ کرده بودند و ما هم از
طریق همانها مطلع شدیم .دو ماه پیش با ما مکاتباتی داشتند و عنوان همایش را توسعه
صنعت تیالپیا گذاشته بودند و ما این را قبول نداشتیم و مخالفت کردیم و مکتوب هم
اعالم کردیم که ما همایشی با این عنوان و محورها را اصال قبول نداریم و برای همین
اصال در جلسات هماهنگی آن هم حاضر نیستیم شرکت کنیم.
وی ادامه داد :دو سه جلسه برگزار کردند که ما نرفتیم اما آنها اصرار داشتند ما بیاییم
و حتما محیط زیست حضور داشته باشد .ما اعالم کردیم که جلسات متعددی از
هم اندیشی و همایش و نشست علمی و فنی در سه چهارسال اخیر به دفعات برگزار
کردهایم و همه بحثهای فنی و توضیحات کارشناسی انجام شده و اصال نیازی به چنین
همایشی نیست .کارشناس دفتر آبزیان سازمان حفاظت محیط زیست گفت :برخی در
سازمان شیالت پیگیر این طرح هستند و همه حرفهایشان را زدهاند اما مشکالت تیالپیا
و خساراتش در جهان ثابت شده است .مسئوالن سازمان محیط زیست و حتی ریاست
سازمان اعالم کردهاند که خسارات و تهدیدات آن بسیار زیاد است و به هیچ وجه صالح
مملکت نیست که گونهای با این خطرات و مشکالت را وارد بکنیم.

معاون گردشگری کشور گفت :اگر تاکنون یارانه بسته سفر به تورهای
گردشگری استان های کمتر شناخته شده آنطور که باید داده نشده به این
دلیل است که فصل سفر برخی از استان ها نیمه دوم سال است.
به گزارش مهر ،مرتضی رحمانیموحد درباره اینکه برخی استان ها یارانه بسته سفر
و برگزاری تورهای ارزان قیمت را اجرایی نکردهاند ،گفت :مجری این کار باید دفاتر
خدمات مسافرتی  ۷استان کشور باشند ،فصل سفر برخی از ا این استانها در تابستان
و برخی دیگر در نیمه دوم سال است .ما بودجهای را فریز کردهایم و استانها باید دفاتر
خدمات مسافرتی فعال را پیدا کرده و بسته سفر از آنها بگیرند تا آنها این بسته های
سفر را در همکاری با آژانس های مسافرتی تهران بفروشند.
وی گفت :از سوی دیگر ما هم برای این بسته های سفر اگر به عنوان مثال ۵۰۰
هزار تومان هزینه داشت  ۱۰۰هزار تومان یارانه بسته سفر می دهیم تا آن تور به
قیمت  ۴۰۰هزار تومان فروخته شود اما این نوع قیمتها بستگی به کیفیت و تعداد
روزهای سفر دارد.
رحمانی موحد گفت :دفاتر خدمات مسافرتی در این باره توجیه شده اند که ما
یارانه سفر را به آژانس ها میدهیم و در نهایت قیمت سفر به  ۷استان کشور پایین تر
می آید و این طرح را به  ۷استان کمتر شناخته شده کشور شامل کرمان ،کرمانشاه،
لرستان ،سیستان و بلوچستان ،هرمزگان ،خراسان جنوبی و کردستان ابالغ کرده ایم.
این تورها اکنون در کرمانشاه و لرستان اجرا شده است ،برخی دیگر نیز در نیمه دوم
سال شروع به فعالیت میکنند.

پیشبینی  10نقطه برای
راهاندازی اسکله گردشگری در مازندران
مدیرکل بنادر و دریانوردی مازندران از پیش بینی  10نقطه در سواحل استان
برای راهاندازی اسکله گردشگری خبرداد.
به گزارش ایسنا ،سیاوش رضوانی گفت :این سازمان برای تقویت گردشگری در دریا
در شمال و جنوب به کسانی که قصد خرید شناور با ظرفیت از  ۴۰تا  ۶۰نفر را دارند
تسهیالت با سود کم پرداخت می کند .باید این شخص طرحی که توجیه اقتصادی
داشته باشد ارائه کند و سپس تسهیالت پرداخت میشود.
رضوانی با بیان اینکه برای ساماندهی سواحل در خصوص گردشگری ،تیم مشاوره
فعالیت می کند ،گفت :کارشناسان و مشاوران ،جایگاه های احداث اسکله و جزیره
گردشگری را بررسی می کنند تا در کنار مدرن و با برنامه بودن ،در آینده مجبور به
تخریب آنها نشویم .وی افزود :مطالعات مشاور حدود  ۲۰روز به طول می انجامد و تا
تکمیل آن از ساحل رامسر تا گمیشان حدود دو ماه طول می کشد .بعد از آن نتیجه
بررسی ها و کار کارشناسی در اختیار فرمانداری ها و شهرداری ها قرار می گیرد تا
سرمایه گذار در هر نقطه که مشاور مشخص کرده است سرمایه گذاری کند .مدیر کل
بنادر و دریانوردی مازندران با اعالم پیش بینی حدود  ۱۰نقطه در سواحل استان ،بیان
کرد :تاکنون چهار سرمایه گذار اعالم آمادگی کرده اند و سایر نقاط برای سرمایه گذاری
وجود دارد .با مشخص شدن نقاط بررسی شده سرمایه گذاران می توانند در این نقاط
برای ایجاد هتل ،موج شکن و اسکله برنامه ریزی و اقدام کنند و بعد از آن مشخصات
هتل ها و اسکله ها در اختیار گردشگران قرار میگیرد.
وی با بیان اینکه سازمان بنادر پیگیر گردشگری و سفرهای دریایی فرامنطقهای
در دریای خزر است ،عنوان کرد :با سفری که استاندار آستراخان روسیه به بنادر
مازندران داشت ،یکی از مصوبات ،اعالم آمادگی آستراخان جهت سفرهای دریایی
و مسافری بود .کشتی های کروز و شناورهایی که قابلیت سفر در دریای خزر را
دارند می توانند وارد بنادر مازندران و خصوصا بندر نوشهر شوند .مدیر کل بنادر
و دریانوردی مازندران اظهار کرد :یکی از موضوعاتی که ما پیگیر هستیم این
است که از طریق «ترکمان باشی» و «باکو» بتوانیم کشتی های کروز که ظرفیت
جابجایی  ۳۰۰تا  ۴۰۰مسافر را دارند به بنادر ما وارد شود .این ظرفیت وجود دارد
و نیاز به اسکلهای همانند بندر نوشهر هست .رضوانی گفت :در حال حاضر سالن
مناسب این برنامه وجود دارد و به دنبال ارتقای آن از طریق نمایندگی وزارت امور
خارجه هستیم و در صورت این اقدام تحوالت خوبی در منطقه به لحاظ اشتغال
و بازار کسب و کار روی میدهد .وی خاطرنشان کرد :فعال شدن و افزایش
پروازهای فرودگاه نوشهر نیز از دیگر پیامدهای این اقدام است.
مدیر کل بنادر و دریانوردی مازندران افزود :پیگیری گردشگری دریایی بین بندر
نوشهر و کشورهای آسیای میانه از اقدامات مهمی است که تا پیش از این به صورت
جدی به آن پرداخته نشد .در این زمینه شاید در گذشته گام هایی برداشته شد اما در
حال حاضر با برنامه ریزی بهتر و سرعت بیشتری در حال عملیاتی شدن است .وی در
پایان گفت :در  ۵ماه از سال که دریای خزر آرام است این اتفاق خوب می تواند بازار
خوبی را در منطقه ایجاد کند.
سند وانت پیکان رنگ سفید شیری مدل 1393به شماره موتور118p0054944
به شماره شاسی  Naaa36aa5eg657735به شماره پالک269 49-ب 35به نام
اردشیررهنمامفقودوفاقداعتبارمیباشد.
کارت هوشمند رانندگی به شماره کارت  2106626آقای محمد ظهرابی مفقود وفاقد
اعتبارمیباشد.
سند و شناسنامه موتورسیکلت احسان  125مدل  1389به رنگ مشکی به شماره
موتور  10110921 156F Mبه شماره شاسی8958086 125E N2Nبه شماره پالک
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شهردار :بازنگری در طرح جامع شهر یاسوج ضروری است
شهردار یاسوج روز شنبه در جمع مدیران کهگیلویه و
بویراحمد ،بازنگری در طرح جامع شهر یاسوج مرکز این استان
را ضروری و حیاتی ذکر کرد.
محمد علی جاوید گفت :پس از  10سال زمان طرح جامع
شهر یاسوج به اتمام رسیده و نیازمند بازنگری کارشناسانه است.
شهردار یاسوج معتقد است که طرح جامع کنونی پاسخگوی
نیاز شهر یاسوج نیست و برای آن باید اقدام عاجلی صورت داد.
به گفته وی تأخیر در بازنگری طرح جامع شهر یاسوج خسارت
های جبران ناپذیری به کالبد این شهر وارد خواهد کرد .جاوید
تأکید کرد که شهر یاسوج در مقایسه با  ۱۰سال گذشته از نظر
کالبد شهری تغییرات زیادی کرده است .شهردار یاسوج گفت :مناطقی از جمله شرف
آباد ،اکبرآباد ،نجف آباد ،بلکو ،بخشی از محمد آباد ،بنسنجان و امیرآباد به شهر یاسوج
الحاق شده که در طرح جامع شهری یاسوج دیده نشده است.
وی افزود :تعاونی های مسکن در اطراف شهر نیز تغییراتی در کالبد شهر
یاسوج ایجاد کردند که باید به طرح جامع شهری افزوده شوند .شهردار یاسوج
تصریح کرد که گسترش روزافزون مناطق شهری و تمایل به شهرنشینی لزوم

برنامه ریزی برای شهرها و تدوین طرح تفصیلی و جامع را
ضروری کرده است.
جاوید گفت :یاسوج ظرفیت های زیادی دارد و اگر برای آن
طرح جامعی تدوین نشود این شهر با معضالت و مشکالت
زیادی روبه رو خواهد شد .وی افزود :طرح جامع شهری با
هدف مشخص کردن توسعه و تدوین برنامه ها برای شهر،
تأمین نیازمندی آنان بر مبنای پیش بینی ها و اهداف توسعه
شهری تهیه و تدوین می شود .جاوید طرح جامع شهری
خط مشی اصولی و کلی سیاست های شهری در حوزه های
مسکونی ،تجاری ،خدماتی ،صنعتی ،اداری و فرهنگی را تعیین
می کند .به گفته وی تأسیسات شهری و شرایط الزم برای ایجاد آن ،نیازمندی های
عمومی شهری ،تجهیزات و تعیین محدوده های نوسازی و بهسازی ازجمله مواردی
است که در تدوین طرح جامع باید به آن توجه شود.
وی تاکید کرد :تهیه طرح جامع و تفصیلی شهر از وظایف اداره کل راه و شهرسازی
استان که پس از تهیه به شهرداری جهت اجرا ابالغ می شود .شهر یاسوج با عمری
کمتر از  50سال بیش از صد هزار نفر جمعیت دارد.

