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محمد باریكانیگردشگری
دبیرگروهزیستبوم

تالشبرایاجرایبرنامههایضربتیبرایجذب
حداکثریگردشــگرانجامجهانی2022قطر
دیروزبادستوررئیسجمهوریمبنیبرتشکیل
کارگروهویژهجامجهانیقطربهمنظوربررســی
راهکارهایفوریجذبتماشاچیانبهایراندر
مدتبرپاییمســابقاتجامجهانیقطرجدیتر

شد.
علیبهادریجهرمی،سخنگویدولتدرگفتوگو
باهمشــهریازعضویتوزارتنیــروبهعنوان
مسئولکمیسیونمشترکایرانوقطر،وزارت
میراثفرهنگی،گردشگریوصنایعدستی،وزارت
ورزشبهعنوانمســئولعرضهبلیتمسابقات
جامجهانــیدرایــران،وزارتراهوشهرســازی
بهعنوانمســئولتــدارکنــاوگانحملونقل
مسافرانوگردشگرانوهمچنینسازمانمناطق
آزادبهدلیلقرارداشــتنکیــشدرهابتوزیع
گردشگرانجذبشدهازجامجهانیقطربهایران،
وزارتخارجهبهعنوانمســئولصدورروادیدو
همچنینسازمانتجارتخارجیوزارتصمت

درکارگروهویژهجامجهانیقطرخبرداد.
سخنگویدولتپیشتراعالمکردهبودکهتسهیل
ترددگردشــگران،افزایشپروازهابینتهرانبه
دوحهوبالعکس،استفادهازکشتیهایتفریحی
ومســافربریدارایامکاناقامتــیودعوتاز
برخیتیمهایشرکتکنندهبرایسفربهایران
برنامههــایدولتدرایامبرگــزاریجامجهانی

قطراست.
بهادریجهرمیبــهایرنانیزگفتهبــودکهجام
جهانیقطرفرصتویژهبرایجذبگردشــگر،
معرفیظرفیتهایفرهنگی،تاریخیواجتماعی
ایرانبهگردشــگرانوفعالسازیمجموعههای
اقتصادیبخــشدولتیوخصوصیاســتکه
میتوانددرجهتخنثیســازیتحریمهاوارائه
چهرهواقعیازایرانوشکستپروژهایرانهراسی

مؤثرباشد.
وزارتمیراثفرهنگی،گردشگریوصنایعدستی
3ماهقبلباهمکاریوزارتخانههایخارجه،ورزش
وجوانان،راهوشهرسازی،نیرووصمتودبیرخانه
شــورایعالیمناطقآزادوبرخیدســتگاههای

دولتی،برنامهاســتفادهبیشــترازظرفیتهای
گردشگریواقتصادیمسابقاتجامجهانیفوتبال
درقطرراطراحیوایــنبرنامهرا2هفتهپیشاز
سفررئیسجمهوریبهقطردراختیارسیدابراهیم
رئیســیقرارداد.براســاسهمینبرنامهبودکه
رئیسجمهوریدردیدارباامیرقطرومقاماتآن
کشوربرهمکاریباقطردرمیزبانیازتماشاچیان
جامجهانیوهرچهبهتربرگزارشدنمسابقاتدر
همسایگیایرانسخنگفت.حاالرئیسجمهوری
دستورتشکیلکارگروهویژهجامجهانیقطررا
باهدفهماهنگیدســتگاههایمختلفدولتی
بهمنظورجذبگردشــگرانجامجهانیقطربه

ایراندادهاست.
علیاصغرشــالبافیان،معاونگردشگریوزارت
میراثفرهنگی،گردشگریوصنایعدستینیز
درارتباطباتشــکیلکارگروهویژهجامجهانی
قطربهدســتوررئیسجمهوریبههمشــهری
گفت:چندماهقبلطرحیازسویوزارتمیراث
فرهنگیبهدولتارائهشدکهدرآنتأکیدشده
بودبرایاستفادهازفرصتجذبگردشگربهایران
دردورهبرگزاریجامجهانــیقطرنیازبهانجام

یکسریمقدماتاست.
اوگفت:تسهیلحملونقلوانتقالگردشگراندر
حوزههواییودریاییوهمچنینتسهیلصدور
روادیدبرایگردشگرانوتماشاچیانجامجهانی
قطرکهقصدورودبهایراندارنــدازمحورهای

اصلیمدنظروزارتمیراثفرهنگیبود.
بهگفتهمعاونگردشــگری،موضوعاتیهمچون
کمکبهمعرفــیایراندرمــدتبرگزاریجام
جهانیفوتبالوپیشازآغازاینرویدادجهانیدر
قطرودیگرکشورهاوفعالکردنسفارتخانههای
ایراندرکشــورهایدیگربرایکمکبهمعرفی
ایرانمخصوصاکشــورهاییکهتیمشانبهجام
جهانیصعودکردهاســت،باتوجــهبهفرصت
باقیماندهتــابرگزاریجامجهانــیبرایدولت
تبیینشــدوبههمینجهــترئیسجمهوری
دستورتشکیلکارگروهبهریاستمعاوناولخود
رادادتاموضوعاتمطرحشدهبررسیودربارهآنها

تصمیمگیریشود.
معاونگردشــگریافزود:دربخشحملونقل
هواییمســئوالنمرتبطبااینحــوزهدرقطر،
قراراســتدر2هفتهآیندهازکیــشبازدیدو

ظرفیتهایحملونقلیکیشراارزیابیکنند.
شالبافیانتأکیدکرد:جزیرهکیشبهعنوانهاب
ونقطهتوزیعگردشگرانجامجهانیقطربهدیگر
مقاصدگردشگریکشورماندرنظرگرفتهشده
است.چونبههمهنقاطکشــورپروازداردوبه
کشورقطرنیزنزدیکاست.بنابراینهدفگذاری
درجذبگردشــگرانجامجهانیبهایرانتنها

محدودبهجزیرهکیشنخواهدشد.
بهگفتهمعــاونگردشــگری،دربخــشاعزام
گردشگرانایرانیبهجامجهانیقطرنیزبخشی
ازمســئولیتهادربخشفــروشبلیتبهعهده
وزارتورزشاست.تاکنوننیزاتفاقاتخوبیدر
حوزهوزارتراهوشهرسازیبرایافزایشپروازها
میانایــرانوقطرافتادهاســت.طرحمقدماتی
تســهیلصدورروادیدبرایتماشــاچیانجام
جهانیکهقصدحضوردرایراندارندنیزدروزارت
خارجهدردستبررسیاست.ایرالینهاودفاتر
مســافرتینیزدراینروندفعالهستندوهمین
حاالنیزهیأتهایایرانیدرقطرحضوریافتهاند
تابهمعرفیایرانوفرصتهایسرمایهگذاریو

پروژههایمشارکتیدرکشورمانبپردازند.

دستور رئیس جمهور برای جذب گردشگران از قطر
سخنگویدولت:وزارتخانههایخارجه،میراثفرهنگی،صمت،ورزشومناطقآزاد،عضوکارگروهویژهجامجهانیهستند

معاونگردشگری:قطریهابهکیشمیآیندتازیرساختهایحملونقلهواییودریاییرابررسیکنند
ممنوعیت معامله گونه های وحشی 

در مازندران
خریدوفروشگونههایجانوریوگیاهیوحشیدرمازندران
ممنوعشــد.اینخبرمهمرامدیرکلحفاظتمحیطزیست
مازندراندادواعالمکرد:درپیاعالمممنوعیتهرگونهخرید
وفروشگونههایجانوریوگیاهیوحشــیدرایناستان،با

متخلفانبرخوردقاطعوقانونیصورتمیگیرد.
بهگزارشهمشــهریازروابطعمومیحفاظتمحیطزیست
مازندران،حســینعلیابراهیمــیکارنامی،گفــت:باتوجه
بهروزهایپایانیسالوتجاربسنواتگذشتهعدهایازافراد
فرصتطلبدرکنارفروشماهیقرمز،اقدامبهخریدوفروش
برخیگونههایجانوریازجملهمارآبی،الکپشت،سمندرو

گونههایگیاهینظیرسنبلآبیمیکنند.
اینخبرازآنجاازاهمیتبرخورداراســتکهروندشــکاردر
2منطقهفریدونکنارومیانکالهطــیماههایاخیرتنشهای
بســیاریمیانمحیطزیســتوشــکارچیانغیرمجازپدید
آوردهاســت.ممنوعیتخریدوفروششــکارمیتواندفضا
رابرایمدیریتآیندهتاالبهاومناطقــیفراهمکندکههر
سالپرندگانمهاجربرایزمســتانگذرانیبهآنجامهاجرت

میکنند.
براســاسایــنتصمیمجدیــد،نیروهــاییــگانحفاظت
محیطزیســتمازندرانهمانندسنواتگذشــتهباگشتو
نظارتمســتمر،درصورتمشــاهدههرگونهتخلفمبنیبر
خریدوفروشگونههایجانوریوگیاهیدرسطحایناستان
بامتخلفانبرخــوردقاطعوقانونیخواهندداشــت.بهگفته
ابراهیمیکارنامی،ممنوعیتصید،نگهــداری،حملونقل،
خریدوفروشحیواناتوجانورانوحشــیازطریقرسانهها
اطالعرسانیمیشودتابتوانازظرفیتهایمردمیدرتنویر
افکارعمومیوکاهشسطحتخلفاتدراینبخشبرخوردار
شد.مدیرکلحفاظتمحیطزیســتمازندرانازشهروندان
خواســتازخریدجانورانوحشیکهبیشــترگونههایدر
معرضخطرانقراضهســتندخودداریکننــدودرصورت
مشاهدههرگونهتخلفاتزیستمحیطیبهویژهخریدوفروش
ونگهداریجانورانوحشی،مراتبرابرایپیگیریبهادارات
تابعهمستقردرشهرستانهااطالعدهندتادرکمترینزمان

رسیدگیشود.
مازندرانبا2۴هــزارکیلومترمربعوســعت،2میلیونو۴00
هکتارمســاحتداردکهازایــنمیــزان،۵30هکتاراراضی
زیستمحیطیاستکهدرقالبپارکهایملی،آثارطبیعی
ملی،پناهگاههایحیاتوحشومناطقحفاظتشــدهتحت
مدیریتحفاظتمحیطزیستقراردارد.ایناستانزیستگاه
۴۹0گونهجانــوریازردههــایمختلفمهــرهداراناعماز
پرندگان،پســتانداران،خزندگان،دوزیستانوماهیهاست.
2۶گونهجانوریدرمازندراندرزمرهگونههایتحتحمایت

سازمانهایبینالمللیمحیطزیستقراردارند.

صادق ضیاییان
رئیس مرکز ملی پیش بینی مخاطرات 

وضع هوا 
ســامانه بارشــی اواخر هفته وارد کشــور 
می شــود و فــردا پنجشــنبه نــوار غربــی 
کشــور، غرب اصفهــان و فارس، شــمال 
نوشهر و به تدریج دامنه های جنوبی البرز 
در اســتان های قزویــن، البــرز و تهــران با 
بارش باران، رعدوبرق و وزش باد  مواجه 

می شوند و ارتفاعات  برفی می شود.

محمدرضا همتی 
مدیرکل حوزه ریاست سازمان منابع 

طبیعی کشور 
طی 2ســال گذشــته ۷۰۰هزار هکتــار از 
اراضی بیابان زدایی شد. 3میلیون هکتار 
نیز عملیــات اجرایــی آبخیــزداری انجام 
شــد که این اقدمات تا پایان بهار ســال 
آینده تکمیل می شود. تالش می شود 
اقدامــات ایــن عرصــه بــه هفتــه منابع 
طبیعــی محــدود نشــود و با مشــارکت 

مردم این حرکت اجرایی شود.

نقلقولخبر

تومــان از ۱۷میلیــارد تومــان اعتبــاری 
کــه بــرای پایــش زیســت محیطی در 
سال جاری پیش بینی شده، برای منابع 
زیســتی آب و خــاک و پایــش صنایــع 
آالینده کشــور در 3۱استان کشــور برای 
پایش ۱۱۰۰رودخانه و ۱۵۰۰واحد صنعتی 
درنظــر گرفتــه شــده اســت. به گــزارش 
همشــهری، ایــن خبــر را هلنــا کعبــی، 
مدیــرکل دفتــر پایش ســازمان حفاظت 

محیط زیست داده است.

  ۱۰
میلیارد

آتــش ســوزی هــــای فاجـعـــه بـار تا سال2۰۵۰ 
در دنیــا افزایــش می یابــد. ســازمان ملــل 
متحد با اعالم این خبر هشدار داده است  
که اگر انتشار گازهای گلخانه ای در جهان 
مهار نشــود و روند تغییر اقلیم ادامه یابد، 
خطر آتش سوزی ها تا پایان 2۰۵۰ میالدی 
افزایش فزاینده  می یابد. گزارش ســازمان 
ملل نیــز توســط ۵۰محقــق از 6 قــاره تهیه 

شده است.

 ۵۲
درصد

عددخبر

خبرروز


