
گذشــت آن روزهایی که مســافرت تهرانی ها فقط 
به ایام عید خالصه می شــد. اکنون دیگر آخر هفته ها 
و پایان ســاعات زمان کاری روز چهارشــنبه فرصت 
مناسبی است برای طی کردن جاده های شمال کشور، 
برای رسیدن به سواحل دریای مازندران. با این وجود 
تابســتان و تعطیالت تابستانی فرصت مغتنمی است 
برای خارج شــدن از زندگی ماشــینی و استفاده از 

طبیعت. 
جای جای ســرزمین عزیزمــان، زیبایی هایی وصف 
ناشــدنی بســیاری دارد که در میــان آن ها مناظری 
وجود دارد که زیبایی آن ها در فصل تابستان چندین 
برابر است پس نباید فرصت دیدن این مناظر شگرف 
را در روزهای باقی مانده از فصل تابستان از دست داد.

در ایــن گزارش 10 پیشــنهاد تخصصی ســفر در 
آخرین ماه تابســتان را برای شما آورده ایم، مناطقی 

که یکی زیباتر از دیگری است.
دهكدهجهاننما

جهان نما یک دهکده  ییالقی در اســتان گلســتان 
است. این منطقه  منحصربه  فرد در میان رشته کوه های 
البــرز قرار دارد که  بر فراز ارتفاع آن می توان دشــت 
گرگان و دریا را نظاره کرد. چشــم اندازهای زیبا و در 
عین حال ناشناخته این روستا در همه فصول پذیرای 

گردشگران زیادی است.
جهان نمــا در ارتفاعی بین ۶00 تــا 3هزارمتری از 
ســطح دریا قرار دارد جایی که طبیعت در جای جای 
آن زیبایــی اش را به رخ می  کشــد. دشــت جهان نما 
2روستای »کفش گیری محله« و »سعدآبادمحله« را 
در خود جای داده که دارای منازلی با معماری سنتی 
هســتند. جهان نما در تمام طول سال قابل دسترسی 
است و مکان مناسبی برای کسانی است که بخواهند 

از گرما به منطقه ای ییالقی و خنک پناه ببرند.
اسلمحلهودشتدریاسر

دشــت دریاسر واقع شده در قســمت جنوبی شهر 
تنکابن، یکی از زیباترین مناطق شمال ایران به شمار 
می آید. این دشت که در ارتفاع بیش از 2000 متری 
از ســطح دریا واقع شده است، در بین 4 کوه محصور 
شده است. از سمت جنوب غربی کوه الموت بلندترین 
کوهی اســت که این دشــت را احاطه کرده است. در 
حقیقت این دشــت مرزی اســت که پوشش سبز و 
جنگلی شمال ایران را به پوشش برفی و یخچالی کوه 

الموت متصل می کند.
 از جالب ترین ویژگی های این دشت این است که در 

کف آن ده ها چشمه وجود دارد و آب از میان سبزه ها 
به بیرون می جوشد.

در جنوب شــهر تنکابن و در دره دوهزار روستایی 
به نام اِِســل محله وجود دارد که از لحاظ آب وهوایی 
و موقعیــت جغرافیایی نزد مردم تنکابن و شــهرهای 

اطراف جایگاه خاصی دارد.
 این روســتا در بین دو کــوه و در دره قرار دارد و 
خوش آب وهــوا بودن آن نیز به همین دلیل اســت. 
زیرا در طول روز تنها حدود سه ساعت آفتاب به این 
روســتا می تابد و همچنین جاری بودن رود دریاســر 
در این روســتا باعث خنکی و طراوت همیشــگی آن 

شده است.
تنگبراق

تنگ بــراق، نــام دره زیبایی در نزدیکی روســتای 
تنگ براق در 20 کیلومتری شــهر سده در شهرستان 
اقلید، شــمال غربی شــیراز اســت. فاصله روستای 
تنگ براق تا شهر ســده 20 کیلومتر و تا شیراز 1۹0 

کیلومتر است.
روســتای تنگ براق به دلیــل اســتقرار در ناحیه 
کوهستانی، چشم اندازهای بسیار زیبایی دارد. مزارع 
سرســبز پیرامون روستا، جنگل  ها و باغ  های وسیع به 
ویژه در فصل های بهار و تابســتان فضای دل نشینی 

برای گردشگران پدید می آورد.
رودخانــه پرآبی کــه در این دره جریــان دارد به 
رود کر می ریــزد. این رودخانه دیــواره کوه را بریده 
و شــکافی با دیواره هایی عمودی به پهنای چهل متر 
و در حدود صــد متر بلندی در کــوه به وجود آورده 
 اســت. در دیواره صخره ســمت چپ تنگ غاری زیبا 
وجود دارد که منشــأ آهکی دارد و آب از ســقف آن 
به صــورت قطرات باران به کف غار می ریزد. دیواره و 
کف غار پوشــیده از خزه است. از مهم ترین جاذبه های 
گردشــگری این روســتا می توان به کتیبه ای به خط 
پهلوی در تنگ براق، بافت قدیمی روستا، غار طبیعی 

و دریاچه مالصدرا اشاره کرد.
مازیچال

جنــگل مازی چــال یکــی از بهتریــن جاذبه های 
طبیعت گردی کالردشت و یکی از بهترین جاذبه های 

طبیعت گردی ایران است.
دهکده زیبــای مازی چال با ارتفــاع 2۶00 متری 
از ســطح دریا در۵0 کیلومتری شــهر عباس آباد و 
نزدیک کالردشــت قرار دارد. چشم انداز بسیار زیبای 
روستای مازی چال با دیدی وسیع از رامسر تا چالوس، 
موقعیتی بی نظیر به این دهکده کوهســتانی بخشیده 

است.

می گویند نام گذاری مازی چال به دلیل وجود درخت 
بلوط در این منطقه بوده است. در گویش محلی مردم 
منطقه، مازی به معنی درخت بلوط اســت و چال به 
معنای گودال و چاله. بنابراین مازی چال به گودال ها و 
دره هایی مملو از درختان بلوط )مازی( اشاره دارد که 

از قدیم در منطقه وجود داشته اند.
پالنگان

روســتای پالنــگان در دهســتان ژاوه  رود، غــرب 
کامیاران در دره تنگی ور در اســتان کردستان است. 
این روستا یکی از هفت روســتای گردشگری استان 
کردســتان اســت و چشــمه ها و آبشــارهای زیبا و 
دیدنیش به تنهایی می تواند بهانه  ای برای سفر کردن 

به این دیار ناشناخته باشد.
روســتایی با معماری ویژه پلکانی که همانند دیگر 
روســتاهای پلکانی ایران منحصر به فردی دارد. بافت 
سنتی پالنگان چشــم انداز زیبایی دارد به گونه ای که 
رودخانه تنگی ور روستا را به دو قسمت تقسیم کرده 
اســت. خانه  های پلکانی به صورت خشــک چین الگو 
گرفته از دیگر روستاهای پلکانی کردستان در منطقه 

اورامانات بنا شده است.
سوباتان

ییالق ســوباتان یکی از زیباتریــن مناطق ییالقی 
کشــور اســت که در 20 کیلومتری ضلع غربی شهر 
لیســار از توابع شهرســتان تالش دراســتان سرسبز 
گیالن واقع شده است که از شرق به جنگل های انبوه 
تالش، از غــرب به ییالق های اردبیل و دریاچه زیبای 
نئور، از شــمال به رود خانه خروشان لیسار و ییالقات 
خطبه ســرا و از جنــوب به مناطق ییالقی آســبومار 
جوکندان متصل اســت.برای رفتن به سوباتان از دو 
طریــق می توان عمل کــرد: 1- از طریق تالش 2- از 
طریق اردبیل یا خلخال؛ البته راه اول مطمئن  تر است 

و تردد بیشتری دارد.
گرمارود

گرمارود تقریبا نقطه پایان الموت است که از شمال 

به قلعه »نویذر«، منطقه »زرســک« و »گچ التک« و 
از جنوب به گردنه های »اوانک«، از شــرق به گردنه 
»نرم« و کوه های »اواتــر« و ازغرب به قریه »کالن« 

محدود می شود.
مناظر طبیعی و زیبای کوه های امانک دربند، سیاه 
وله و پیله ســره، حواشــی دو رودخانــه خرده رود و 
الموت، درختان سر به فلک کشیده، باغ های فراوان و 
نیز آبشــار گرمارود از دیگر زیبایی های طبیعی روستا 

به شمار می روند.
آبشار گرمارود یکی دیگر از دیدنی های روستا است 
که از بین دو صخره جاری می شــود و محله گرمارود 

را به دو بخش تقســیم می کند؛ این دست محله و آن 
دست محله. آبشار چیزی حدود 1۵0 متر ارتفاع دارد.

اورامان
روستای اورامان یکی از دیدنی ترین مناطق استان 
کردستان است که در دامنه رشته کوه های زاگرس و 
در ابتدای حوزه آبریز رودخانه سیروان واقع شده و با 
توجه به معماری خاص و ویژگی های مختلف یکی از 

روستاهای شگفت انگیز کشور است.
در میان جاده های پرپیچ وخم و بعد از پشــت ســر 
گذاشتن راهی بس طوالنی و طی مسیری طاقت فرسا 
قدم به منطقه ای می نهی که اسم آن را اورامان تخت 
نهاده اند، عنوانی که به هیچ وجه بیانگر وضعیت منطقه 
نیست، چرا که این منطقه نه تنها تخت نیست بلکه با 
شیبی تند و وجود کوه های بسیار بلند از هر بیننده ای 
پذیرایی می کند. این روســتای زیبا و شگفت انگیز در 
ارتفاع 14۵0 متری از سطح دریاهای آزاد قرار گرفته 

است و اقلیمی معتدل و کوهستانی دارد. 
روستایخانکندی

خان کندی نام روســتایی کوچک زیبا و سرسبز در 
بخش مرکزی شهرستان گرمی استان اردبیل واقع در 
دامنه کوه قبله داشی)قوال داشی( از قله های رشته کوه 
صلوات داغی است. روســتای خان کندی بدلیل واقع 
شــدن در دامنه کوه قبله داشی دارای مراتع سرسبز و 
پوشیده از انواع رستنی  ها و گیاهان دارویی و گل های 
رنگارنگ و برکه ها و چشمه  های آب سرد خودجوش و 
جویبارهای جاری بوده که همه ساله پذیرای میهمانان 
و گردشــگران از اقصی نقاط کشــور اســت که برای 
گذراندن تعطیالت و اســتراحت به خان کندی ســفر 

می کنند.
مرگور

دهســتان مرزی مرگور در جنوب غربی شهرستان 
ارومیه واقع شــده اســت و با پیمودن مســافتی 4۵ 
کیلومتری از طریق جاده بند)روستایی زیبا در جنوب 
ارومیــه که اواخر هرهفته تفــرج گاه صدها ارومیه ای 
ا ســت( و طی مسیری کوهســتانی به آن می رسیم. 
دهســتان مرگور از توابع بخش سیشلوانای ارومیه، با 
مساحتی بالغ بر 442/۵ کیلومترمربع، یکی از مناطق 
نادر ایران از نظر شرایط اقلیمی و موقعیت جغرافیایی 

و تنوع زیستی گونه های مختلف گیاهی است.
مهم تریــن جاذبه های مرگــور عبارت اند از: دره زیبا 
و سرسبزبنار، روســتاهای واقع در کوهپایه همچون 
کچله ونوی، آبشار روستای سوله دوکهل، دریاچه های 
طبیعــی گهرزیرین و مامه شــیخ، چشــمه های آب 
روستای چریک آباد که همچون آب معدنی سیلوانا در 
شهرستان معروف است و آب آن برای بیماران کلیوی 

توصیه می شود.
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دیدگاه

مدیرکل میراث فرهنگی آذربایجان شرقی گفت: کمیسیون ماده ۱۰۰ حکم تخریب ۹۶ واحد مسکونی روستای کندوان را داده که برخی باید اصالح و برخی دیگر نیز باید کامل تخریب شوند.
مرتضی آبدار بخشایش درباره اینکه یکی از مشکالت روستای تاریخی کندوان ساخت و سازهای بی رویه در این روستا است به مهر گفت: پایگاه ملی روستای تاریخی کندوان از سال ۷۶ ایجاد شده است ویژگی مهم این روستا در مقایسه 

با روستاهای شبیه به آن در جایی مثل کاپادوکیای ترکیه این است که در آن روستاها زندگی نمی کنند اما این جا زندگی جریان دارد.
وی گفت: زمانی بود که مردم روستا اجازه ورود گردشگر را نمی دادند اما اکنون این تعامالت برقرار شده و متوجه شدند که حضور گردشگر برای آن ها منفعت دارد و از آن استقبال می کنند. اکنون مدیریت روستا در اختیار دهیاری است که 
با همکاری فرمانداری اسکو و بخشداری آن انجام می شود. اما مرمت و احیا و ثبتجهانی شدن آن برعهده میراث فرهنگی است. بنابراین این روستا قابلیت ثبت جهانی را دارد اما در اینکه این اتفاق بیافتد یا خیر باید روند آن طی شود. برای 

جهانی شدن این روستا الزاماتی وجود دارد که کمک می کند تا این نابه سامانی ها در روستا حل شود.

حکم تخریب ۹۶ خانه 
در کندوان

موج دوم سفرها در اواخر شهریور 
ســفارت خانه های برخــی 
کشــورها، به ویــژه حــوزه 
شــنگن درحالی امــور ویزا 
خصوصی  شــرکتی  بــه  را 
برون ســپاری کرده انــد که 
همچنان اراده ای برای مقابله  
جدی با بازار ســیاه و مافیای 
ویزا دیده نمی شــود،  هرچند 
برخی بر این باورند این دفاتر 
بیشتر برای منضبط کردن و 
تسریع امور ویزا و البته حذف 
سوداگری ها ایجاد شده اند. اخیرا برخی سفارت خانه های کشورهای مقیم ایران چون آفریقای 
جنوبی، قبرس، انگلیس، فرانسه، هلند، نروژ، سوئد و اتریش با هدف تسهیل خدمات کنسولی 
و افزایش شمار ویزاهای صادره، اموری چون پذیرش پرونده های بخش ویزا )گذرنامه(، بررسی 
و جمع آوری مدارک و همچنین خدمات مربوط به بیومتریک )ثبت اثر انگشت و تصویر چهره( 
را به شــرکت خصوصی وی.اف.اس گلوبال )VFS( واگذار کرده اند. این شرکت نخستین بار 
در ســال ۲۰۰۱ در هندوســتان فعالیت خود را آغاز کرد و هم اکنون در ۱۲۹ کشور شعبه دارد. 
هرچند که فعالیتش در این سال ها چندان بی حاشیه نبوده است. در سال ۲۰۰۷ به دلیل نقص 
امنیتی این شرکت،  داده های برخی متقاضیان ویزا از وزارت خارجه انگلستان در دسترس عموم 
قرار گرفت و رسانه های انگلیس در نقد این شرکِت خصوصی، این پرسش را مطرح کردند که 
»چرا چیزی که در وظیفه  امنیتی و حریم خصوصی قرار دارد به یک نهاِد سودآور برون سپاری 

شده است؟«
فعالیت VFS در ایران اما کمی دیرتر انجام گرفت و در ســال ۱۳۹۴، پس از بازگشــایی 
ســفارت بریتانیا در تهران کلید خورد. هرچند این پرسش همواره مطرح بوده؛ VFS چگونه 
در ایران جواز کســب و کار گرفته، چرا که به موجب ماده واحده ی قانون، اجازه ثبت شــعبه 
یا نمایندگی شــرکت های خارجی مصوب هیئت وزیران در ســال ۱۳۷۸، شرکت هایی که در 
کشور محل ثبت خود قانونی شناخته می شوند، مشروط به عمل متقابل از سوی کشور متبوع 
 می توانند در زمینه هایی که توسط دولت جمهوری اسالمی ایران تعیین می شود در چهارچوب 
قوانین و مقررات کشــور به ثبت شعبه یا نمایندگی خود  اقدام کنند، یعنی اگر در کشور متبوِع 
شرکت خارجی، شعب یا شرکت های ایرانی به ثبت برسند، آن شرکت ها نیز می توانند نسبت به 

شعبه یا نمایندگی شرکت خود در ایران اقدام کنند.
با این حال، این شرکت خصوصی تنها پیمان کار مورد تأیید برخی از سفارت خانه های مقیم 
ایران اســت که اگرچه اعالم شــده »فقط VFS صالحیــت آن را دارد از طریق فرآیندی 
مطمئن، به متقاضیان ویزا، وقت مصاحبه بدهد و پرونده شــان را در ازای دریافت هزینه ثابت 
)۲۵ یورو( عالوه بر مبلغ ویزا، برای ارائه خدمات تعریف شــده، تحویل بگیرد«، اما مؤکدا این 
موضوع هم یادآوری شده که این شرکِت خصوصی هیچ نقشی در پیامد درخواست ویزا ندارد 
و صدور آن صرفا در صالحیت مقامات ســفارت خانه اســت. یعنی VFS  در تأیید یا رد ویزا 

هیچ نقشی ندارد.
برای همین سفارت انگلیس هشدار داده، اگر کارمندان VFS Global ادعا کنند توانایی 
تأثیر بر درخواســت ویزا را دارند، باید رییس خدمات ویزا در این ســفارت خانه را به شــکل 
نوشــتاری آگاه کنند. به گزارش ایسنا، سفارت فرانسه نیز که به تازگی امور مربوط به روادید 
را برون ســپاری کرده، در واکنش به حاشیه هایی که اطراف این شرکت به وجود آمده، نسبت 
به هرگونه کالهبرداری یا اخاذی در این مورد که در اینترنت یا حوالی مرکز VFS پیشنهاد 
می شود و دایر بر امکان دریافت وقت سفارت خارج از چارچوب فرآیند فوق یا تسهیل در صدور 

آن در قبال پرداخت مبالغ اضافی هنگفت است، به متقاضیان ایرانی ویزا هشدار داده است.
با این وجود ســوداگران ویزا که تا چندی پیش، پشت درهای همین سفارت خانه ها مشغول 
معامله بودند، اکنون ماموریت خود را به حاشــیه ی دفتر VFS شــیفت داده اند. در یکی از 
پاســاژهای شمال تهران که این شرکت شعبه ای دارد، اشــخاصی مدام در تردد هستند و به 
متقاضیانی که پرونده شــان رد شــده و یا نوبتی برای مصاحبه پیدا نمی کنند، در ازای مبالغی 
هنگفت پیشــنهاد »ویزای فوری« می دهند، ظاهرا این سیستم در شرایطی برون سپاری شده 

که حاشیه ی آن هنوز امن و پاک سازی نشده است. 
محمدحســن کرمانی، رییس هیئت مدیره  پیشــین انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی، 
که چندی پیش آژانس های گردشــگری را از هر گونه اتهامی مبنی بر ایجاد بازار ســیاه و یا 
تشــکیل شبکه ی مافیای ویزا مبرا دانســته بود، اکنون درباره ی نقش دفاتر VFS در حذف 
واســطه گری ها و داللی ها به ایسنا می گوید: برون ســپاری اقدام خوبی است و می تواند سبب 
تســریع و سهولت در مراجعه شود. ضمن این که سالم سازی محیط پیرامونی وظیفه سفارت و 

وزارت خارجه است.
او نامتوازن بودن عرضه و تقاضا را عامل بروز پدیده ای ناهنجار در صدور ویزا می داند و بیان 
می کند: به هر حال نظام اداری ما بر همین منوال است، بنابراین امر عجیبی نیست. قطعا آنچه 
ما امروز می دانیم، مسئؤالِن امر در همه ی سطوح از آن مطلع اند، اما جلوگیری نمی کنند، پس 

علتی دارد که یکی از آن ها انتفاع است.
رضا اباذری، رییس هیئت مدیره انجمن دفاتر خدمات مســافرتی استان تهران، نیز از جمله 
افرادی است که به سامان دهی امور ویزا به ویژه در حوزه شنگن از طریق VFS  اعتقاد دارد 
و به ایســنا می گوید: این شرکِت خصوصی سابقه طوالنی ۱۶ ساله دارد و اولین بار نیست که 
در کشوری این کار را انجام می دهد. در ۱۲۹ کشور به عنوان کارگزار و پیمان کار شناخته شده 
که ماموریت آن، ارائه خدمات ویزای فوری نیســت، بلکه تســهیل و تسریع در روند پیگیری 
درخواســت ویزا است. سیســتمی که در دنیا رایج شده و خیلی ها از آن استفاده می کنند. البته 

برخی هم ترجیح می دهند پولی برای این کار ندهند.
او معتقد است، ســفارت خانه ها در دنیای امروز تمایل بسیاری برای جذب گردشگر دارند و 
می خواهند آمار ویزای صادره را باال ببرند و چون خودشان از عهده ی این حجم کار برنمی آیند، 
سعی می کنند خدمات ویزا و کنسولی را برون سپاری کنند. تجربه نشان داده این امور وقتی به 

بخش خصوصی واگذار شود، منظم تر، سریع تر و بهتر انجام می شود.
با وجود چنین اعتقاداتی، اما برون سپارِی امور ویزا به یک پیمان کار، آن هم در شرایطی که 
بازار سیاه در این بخش هربار چالش های تازه ای را به وجود می آورد و وزارت خارجه ایران و گاه 
سفارت خانه ها را به واکنش های تند وامی دارد، سبب نارضایتی برخی واسطه گران و آژانس های 
گردشــگری که زمانی از صاحبان امتیاز ویزا در سفارت خانه ها بودند، شده که البته »اباذری«، 
 این نارضایتی ها را امری طبیعی می داند و به ایســنا می گوید: آن معترضان آژانس دار نیستند، 
بلکه افرادی هســتند که به روش ســنتی کار می کنند و ترجیح می دهند هرج و مرج باشد تا 
خود را از این شرایط منتفع کنند. آن ها دالل هایی هستند که به سفارت خانه ها رخنه کرده اند و 

معموال خارِج صنف هستند و متاسفانه فقط باعث بدنامی صنف ما شده اند.
او حتی تاکید می کند که داللی های اطراف این شرکت خصوصی، ناشی از این نمی شود که 

VFS کارش را درست انجام نمی دهد.
با این حال اباذری نتیجه ی عمکرد این پیمان کاِر تازه از راه رسیده را منوط به دست آوردهایش 
در چنــد ماه آینده می داند و دربــاره اعتراض هایی که به نحوه ی نوبت دهی، پاســخ گویی و 
هزینه کرد این شرکت شده، می گوید: باید دید VFS از زمانی که کار را تحویل گرفته، بازار 
ســیاه برقرار مانده یا نه. کما این که در دو دهه گذشــته، در سفارت خانه های حوزه شنگن به 
دفعات دیده شــده چنین نوبت هایی بیرون از صف از محل سفارت خانه خارج شده است. حتی 
بعد از اینترنتی شدن نوبت دهی ها نیز شاهد بودیم به هر ترتیب، نوبت ها از سفارت بیرون آمده 
و با قیمت گزاف فروخته شده، اما می شود توقع داشت که حداقل این شرکت با مسافران بسیار 

بهتر و با انضباط بیشتری برخورد کند.
رییس انجمن دفاتر خدمات مســافرتی تهران، علت برخی بی انضباطی ها در رســیدگی به 
پرونده های ارجاعی شــرکتی که پیمان کار برخی از سفارت خانه ها است را ناشی از آن می داند 
که نوبت ها تا یک مقطع زمانی خاص )مثال نوامبر برای فرانسه( در اختیار خود سفارت خانه ها 
است و از آن تاریخ به بعد، توسط این دفتر نوبت داده می شود، برای همین برخی به پاسخگویی 
با تاخیر VFS معترض اند. او در چنین شرایطی دور از انتظار نمی داند که واسطه ها از فرصت 
استفاده کنند و پیشنهاد ویزای ۱۵۰۰ یورویی بدهند. اباذری همچنین اظهار می کند: ما به دفاتر 
خدمات مسافرتی استان تهران اعالم کرده ایم اگر نارضایتی مستدلی از عملکرد VFS دارند 

حتما اعالم کنند تا قویا از طرف انجمن پیگیری کنیم.

VFS مافیای ویزا را دور می زند؟

معاون رئیس جمهوری و رئیس ســازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری گفت: هر 
گردشگر یک هزار و ۲۰۰ دالر برای کشور درآمدزایی 
دارد و از همیــن رو گردشــگری حوزه ای پر ســود 
محسوب می شود. علی اصغر مونسان در مراسم آغاز 
به کار دوازدهمین جشنواره ملی آش ایرانی در زنجان 
افزود: گردشگری حوزه ای فرابخشی است و آثار آن 

در بخش های مختلف تأثیرگذار است.
وی یادآور شد: درحالی که ایجاد هر شغل در بخش 
صنعت به یک تا ۱.۵ میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد، در 
بخش گردشگری می توان با ۵۰۰ میلیون ریال شغل 
ایجاد کرد. مونسان اظهار کرد: توسعه گردشگری و 
برگزاری جشــنواره ها عالوه بــر آنکه موجب رونق 
اقتصادی است، نشاط اجتماعی را هم تقویت می کند. 
معاون رئیــس جمهوری و رئیس ســازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری استان زنجان 
گفت: بســیاری از معضالت اجتماعــی را می توان 
با برگزاری همین جشــنواره ها کاهش داد و روحیه 
شادابی را در جامعه رونق بخشید. وی به عزم دولت 
دوازدهم برای حل مشــکالت اقتصادی و معیشتی 
مردم اشــاره و خاطر نشان کرد: دولت برای حمایت 
از تولید و اشتغال زایی برنامه های جدی در دستور کار 
دارد و حوزه گردشگری هم می تواند نقش اقتصادی 
بسیار برجسته ای در این زمینه ایفا کند. مونسان تاکید 
کرد: آثار تاریخی و گردشــگری به رایگان در اختیار 
مردم و مسئوالن قرار دارد و آنان باید از این فرصت 
بــرای رونق اقتصادی و جذب گردشــگری بهترین 
بهره برداری را داشته باشــند. جشنواره آش ایرانی از 
هشتم تا دوازدهم شهریور جاری در محل مجموعه 
گردشــگری و تفریحی گاوازنگ زنجان برپا است و 

عالقه مندان می توانند عالوه بر تجربه طعم آش ۲۶ 
استان، از نمایشگاه صنایع دستی ۳۱ استان هم بازدید 

کنند.
ایجاد شغل در بخش خدمات به مراتب 

شدنی تر و در دسترس تر است
معــاون رئیس  جمهــور و رئیس ســازمان میراث  
فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری همچنین در 
آیین افتتاح کارخانه ســه هزار و ۳۰۰ تنی شــمش 
روی پردازان ایرانیان بر لزوم تقویت کسب وکارهای 
کوچک و کارآفرینی در این حوزه تاکید کرد و گفت: 
ایجاد اشــتغال در بخش خدمات نســبت به دیگر 
بخش ها، بسیار شدنی تر و دردسترس تر است. مونسان 
به رشد شاخص های صنعتی و اقتصادی کشور طی 
فعالیت دولت یازدهم اشــاره کرد و افزود: حمایت از 
صنعت و رفع مشکالت این حوزه در دولت دوازدهم 
گسترش می یابد. وی به تحقق رشد اقتصادی هشت 
درصدی در کشور طی فعالیت دولت تدبیروامید اشاره 
کرد و ادامه داد: رســیدن به رشد هشت درصدی آن 
هم از یک وضعیتی که میزان شاخص آن منفی بود، 
کار بســیار سخت و طاقت فرســایی است. مونسان 
با بیان اینکه دولت یازدهــم ۱۷۰ هزار میلیارد ریال 
تســهیالت به واحدهای تولیدی و صنعتی پرداخت 
کرد، افزود: حمایت های دولت بســیاری از واحدهای 
تولیدی را به چرخه فعالیت بازگرداند. وی با اشــاره 
به نام گذاری سال جاری به سال »اقتصاد مقاومتی، 
تولید، اشتغال« توسط رهبر معظم انقالب، اظهار کرد: 
این نشان از اهیمت این بخش است و دولت دوازدهم 
نیز طی جلساتی که تاکنون تشکیل داده به امر تولید 
و اشتغال اهتمام ویژه و جدی دارد. مونسان با اشاره به 
اهداف پیش بینی شده در برنامه ششم توسعه، افزود: 

رشد هشــت درصدی و ایجاد یک میلیون شغل در 
سال، اهدافی است که دولت دوازدهم تالش می کند 
تا به آن ها برســد. رئیس ســازمان میراث  فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری با بیان اینکه برای رسیدن 
به حدود یک میلیون شغل در سال، نیازمند حدود ۷۷۰ 
هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری هستیم،گفت: شاید 
این عدد تا اندازه ای دســت نیافتنی باشد ولی دولت 
تمام تالش خود را خواهد کرد تا بتواند تولید و اشتغال 
را به یک نقطه خوبی برساند. مونسان به پایین بودن 
هزینه ایجاد شغل در بخش خدمات اشاره کرد و افزود: 
در بخش گردشگری ورود هر گردشگر خارجی معادل 
یک هزار و ۲۰۰ دالر یعنی به اندازه ارزش ۳۰ بشکه 
نفت، درآمد برای کشور ایجاد می کند. وی ادامه داد: در 
بخش صنایع دستی نیز ایجاد یک شغل نیازمند ۵۰۰ 
میلیون ریال اعتبار است در حالی ایجاد یک شغل در 
بخش های همچون صنعت، نفت و پتروشیمی، از پنج 
هزار تا ۱۰ هزار میلیارد ریال هزینه دارد. کارخانه سه 
هزار و و ۳۰۰ تنی شــمش روی پــردازان ایرانیان با 
ســرمایه گذاری مشترک ایران و ترکیه تأسیس شده 
اســت. به گزارش ایرنا، شامگاه چهارشنبه با حضور 
معاون رئیــس  جمهوری و رئیس ســازمان میراث  
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، شرکت مالت 
خشــک زنجان نیز به مرحله بهره برداری رسید. این 
مجموعه، تولیده کننده انواع مالت های پایه سیمانی 
و اندودهای پایه گچی است که آماده سازی آن بسیار 
راحت است و فقط با افزودن میزان مشخصی از آب 
، آماده مصرف می شــود. به گفته مدیرعامل شرکت 
مالت خشک زنجان، این شــرکت با فعالیت خود، 
زمینه اشــتغال ۵۰ نفر را به صورت مستقیم و حدود 

۲۰۰ نفر به طور غیر مستقیم فراهم کرده است.

گــروه جامعــه: واژگونی اتوبــوس حامل ۴۵ 
دانش آموزان دختر اســتان هرمزگان بامداد دیروز 
در حوالی قلعه بیابان بخش رستاق داراب فارس 
۱۲ کشــته و ۳۳ مصدوم به دنبال داشــت. این 
حادثــه که در ســاعت ۰۳:۵۸ بامــداد در محور 
داراب - بندرعباس- قبل از روستای قلعه بیابان 
اتفاق افتاد، موجب داغدار شدن خانواده ها و مردم 
کشورمان شــد. این اتوبوس حامل دانش آموزان 
هرمزگانی عضو تشکیالت سازمان دانش آموزی 
بود که باهدف شــرکت در اردوی ملی فرزانگان 
راهی شــیراز شــده بودند. براساس اعالم هالل 
احمــر داراب تعداد کشته شــدگان و مصدومان 
حادثه واژگونی دانش آمــوزان دختر به ۱۲ و ۳۳ 
مصدوم رســید. پلیس داراب نیــز اعالم کرد که 
علت این حادثه در دســت بررسی است. معاون 
عملیات سازمان اورژانس کشور پبش از این شمار 
کشته شدگان را ۱۱ تن اعالم کرده بود و در عین 
حال از میــان ۳۳ مصدوم حادثه نیز حال ۱۳ نفر 
وخیم گزارش کرده بود. مدیرکل مدیریت بحران 
اســتانداری فارس با یادآوری اینکه دانش آموزان 
حادثه دیده برای حضور در اردوی فرزانگان قرار 
بود به شهرستان داراب عزیمت کنند، گفت: این 
دانش آموزان از شــهرهای رودان و میناب استان 

هرمزگان به سمت داراب در حرکت بودند.
فیاض پور علت واژگونی را خواب آلودگی راننده 
اعالم و تاکید کرد که معاون درمان علوم پزشکی 
شــیراز به همراه مســئوالن آموزش و پرورش 
بــه داراب عزیمت کرده اند تا مســائل مرتبط با 

دانش آموزان حادثه دیده را پیگیری کنند.
از سوی دیگر علی گو قائم مقام رئیس سازمان 

دانش آمــوزی اظهار داشــت: اتوبــوس حامل 
دانش آموزان از مجموعه مورد تأیید سازمان حمل 
و نقل جاده ای تهیه شده است. وی ادامه داد: قبل 
از هرگونه سفری اتوبوس از لحاظ فنی و راننده از 
جهت سالمت مورد تأیید راهنمایی و رانندگی قرار 
می گیرد، و وزارت آموزش و پرورش بدون بررسی 
این شــرایط تأیید مراکز قانونی، به هیچ عنوان از 
این اتوبوس ها اســتفاده نخواهد کرد. قائم مقام 
ســازمان دانش آموزی خاطر نشان کرد: از ابتدای 
تابستان حدود۱۰۰۰سفر اتوبوسی برای اردوهای 
مختلف آموزش و پرورش اســتفاده شده و حدود 
۲۰ هزار نفر جابه جایی دانش آموز داشته ایم و این 
سانحه اولین اتفاق تلخ برای اردوهای آموزش و 
پرورش بوده اســت. وی ادامه داد: در حال حاضر 
۱۴هزار دانش آموز در اردوهای تشکیالتی سازمان 
دانش آموزی شــرکت کرده اند و اردوی شیراز نیز 

آخرین اردوی امسال محسوب می شود.
سه مصدوم این حادثه به دلیل وخامت حالشان 
با بالگرد اورژانس هوایی شــیراز، الر و جهرم، به 
بیمارستان شهید رجایی و نمازی اعزام شدند و در 
صورت نیاز برای اعزام دیگر مصدومان این حادثه 

با بالگرد اورژانس هوایی، اقدام می شود.
بنابر این گزارش، این اتوبوس حامل دانش آموزان 
هرمزگانی عضو تشکیالت سازمان دانش آموزی 
بود که با هدف شــرکت در اردوی ملی فرزانگان 

راهی شیراز شده بودند.
۲ دستگاه اتوبوس دیگر نیز حامل دانش آموزان 
هرمزگانی به مقصد شیراز بودند که به دنبال این 
حادثه ، سرنشینان آن ها در باشگاه فرهنگیان شهر 

داراب اسکان داده شدند. 

واژگونی مرگ بار اتوبوس هر گردشگر 1200 دالر برای کشور درآمدزایی دارد
دانش آموزان

شهال منصوریه 


