سه شنبه 23د ی1399
سال بیست و ششم
شماره 7541

گزارش

داالهو بهعنوان «شهر ملی تنبور» به ثبت رسید

ایران در ایران
 3000نفر از کادر درمان همدان به کرونا مبتال شدند

خاموشی چراغ  75درصد هتلهای مشهد
زهره توکلی
خبرنگار

تا قبل از شــیوع کرونا استان خراسان رضوی و
بخصوص شــهر مقدس مشــهد جایــی بود که
هیچــگاه خلوتــی آن را ندیــده بودیــم .گرمای
وجــود و کرامــات حــرم مطهــر امــام رضا(ع)
موجــب میشــد ،فــوج فــوج مســافر از اقصی
نقاط کشور حتی در سردترین روزهای سال نیز
به این شــهر بیایند ،مناســبتهای تقویمی که
جای خود دارد.
هــر بــار کــه بــه این شــهر ســفر کرده باشــید
حتمــاً ســاختمانهای بلند در حال ســاخت را
دیدهایــد که در تابلو شناســنامه ســاختمان نام
هتــل یا مجتمع تجــاری و تفریحــی در آن درج
شــده باشــد .بر این اســاس بود که حدود نیمی
از تأسیســات گردشــگری کشــور در ایــن اســتان
ایجــاد شــد و شــهر مشــهد جایــگاه ویــژهای در
گردشــگری کشور کســب کرد بهطوری که امروز
هتلهــای زیادی حتی در کوچه پس کوچههای
تنــگ و طویــل ایــن شــهر بــا ســاختمانهای
برافراشــته از میان خانههــای قدیمی و کوچک
ســر برآوردهاند.اما حاال با این شــرایط کرونایی،
نــه تنهــا ایــن شــهر مانند قبــل میهمــان ندارد
بلکــه ســاخت هتلها نیــز متوقف و نیمــه کاره
رها شــدهاند و چراغهای هتلها و مجتمعهای
تجــاری و تفریحی دیگر مانند قبل خیابانهای
این شهر را روشن نمیکند.
طبــق اطالعات آمــاری گردشــگری در بهار
ســال ،98عــاوه براینکــه بیشــترین گردشــگر
داخلی شــهر مشــهد را بهعنوان یکی از مقاصد
ســفر خــود برمیگزیننــد ،بیشــترین گردشــگر
خارجی کشــور بــه این شــهر وارد میشــوند اما
امــروز آمار حضور گردشــگران خارجــی در این
استان به صفر رسیده است.
 ëëتالش هتلداران برای جذب مشتری
فاطمــه هــروی کــه ســاکن مشــهد اســت و
بهعنــوان بالگر فضای مجــازی و بــرای ارزیابی
هتلهای مختلف کشــور به شــهرهای مختلف
ســفر میکنــد ،به «ایــران» میگوید :ایــن روزها
هتلها سعی میکنند خود را با شرایط کرونایی
تطبیــق دهند و تخفیفاتی را برای مســافران در
نظر بگیرند تا بتواننــد با وجود محدودیتهای
موجود مشتری جذب کنند.
وی کــه بــرادرش نیز در مشــهد هتــل دارد،
معتقــد اســت خدمــات برخــی هتلهــا در
شــهرهای مختلــف کشــور کاهــش یافتــه چون
تعداد مسافران بشدت کم شده است.
هروی میافزاید :هتلها با کمترین پرســنل
دارنــد خدمــات ارائــه میکننــد در صورتــی که
زمانــی کــه ابتال به کرونا در کشــور فروکش کرده
بود ســفرها به برخی شهرها زیاد شد ولی چون
تعداد پرسنل کم بود به همان نسبت خدمات
نیز کاهش یافت.
وی تصریــح میکنــد :متأســفانه برخــی
هتلهایــی که بــه آنها رفتم حتــی دمپاییهای
پالســتیکی را جایگزین دمپاییهای مخصوص
هتــل کردهانــد چــون برایشــان هزینه بر اســت.
صبحانههــای هتلهای  5ســتاره در این دوران
دیگــر بوفــه نیســت و بهصــورت محــدود و
بستهبندی در اختیار مشتری قرار میگیرد.
هروی میگوید :این شرایط کرونایی در همه
زمینههــای گردشــگری تأثیرگــذار بــوده اســت.

برخی از هتلها ب ا اینکه ساعت کار پرسنل را کم
کردهاند اما بازهم برای پرداخت حقوق آنها با
مشکل روبهرو هستند.
وی اضافــه میکنــد :در کنار این مســائل اما
استثناهایی هم وجود دارد و هنوز هم هتلهایی
هستند که حتی در این شرایط ،کیفیت یا میزان
خدماتشان کاهش نیافته است.
هــروی در زمینــه رعایــت پروتکلهــای
بهداشتی در شرایط کرونایی در هتلها میگوید:
برخی هتلها تمام وسایل مورد استفاده مسافر
را بهصــورت بهداشــتی و بســتهبندی شــده
در اتاقهــای هتــل قــرار دادهانــد و بــرای مــواد
ضدعفونی و استفاده از تب سنجهای صنعتی
و ...هزینــه میکننــد امــا برخــی دیگر بیشــتر به
ظواهر پروتکلها پرداختهاند یعنی ظرف مواد
ضدعفونی در ورودی هتل گذاشــته شدهاند اما
پس از خالی شدن دیگر کسی آن را شارژ نکرده
است.
وی با بیان اینکه بســیاری از هتلها در شــهر
مشــهد تعطیــل شــدهاند ،تصریح میکنــد :در
شــرایط کرونایــی ،مشــهد بیشــترین ضربــه را
خورد به این دلیل که حرم مطهر امام رضا(ع)
بســته شــد بنابراین میزان ســفرها بشدت افت
کــرد چــون فعالیــت هتلهــای مشــهد بــر پایه
زائــران حرم مطهــر میچرخید و بــرای بخش
گردشــگری شــهر هنوز آنطور که باید کار نشده
است.
ëëخراســان رضوی به انــدازه تمام ایــران واحد
اقامتی دارد
معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی،
گردشــگری و صنایع دستی خراسان رضوی نیز
در ایــن خصــوص به «ایــران» میگویــد :حدود
نیمی از تأسیسات گردشگری در استان خراسان
رضــوی اســت و بــه انــدازه تمــام ایــران در این
استان ،واحدهای اقامتی وجود دارد.
یوسف بیدخوری میافزاید :مشهد بهخاطر
حــرم مطهــر امــام رضــا(ع) از قدیم االیــام
میزبان خیل عظیم مشــتاقان بــوده و بهعنوان
بزرگتریــن قطــب گردشــگری زیارتــی کشــور
مدنظــر اســت بــه طــوری کــه تقریبــاً نیمــی
از مجمــوع افــرادی کــه از خــارج وارد کشــور
میشوند به مشهد نیز سفر میکنند .لذا تعداد
گردشــگران بینالمللی در این شــهر نسبت به
تمام کشور بینظیر بوده است.
وی دربــاره آمــار مراکز اقامتی اســتان اظهار
مــیدارد :ایــن اســتان 241هتــل و متــل306 ،
هتل آپارتمــان 384 ،میهمانپذیــر 682 ،خانه
مســافر دارای مجــوز 109 ،اقامتــگاه بومگردی،
 422دفتــر خدمــات مســافری دارای مجــوز،
10ســفره خانــه ســنتی69 ،مجتمع گردشــگری
بین راهی و 56مجتم ع پذیرایی دارد .همچنین
11مؤسسه آموزش گردشــگری فعال4 ،شرکت
عامــل تطبیــق اســتاندارد کیفیــت خدمــات
گردشــگری در اســتان داریم کــه وظیفه تطبیق
اســتاندارد واحدهای گردشگری نظیر هتلها و
میهمانپذیرها و ...را برعهده دارند .عالوه بر آن
 416راهنمــای گردشــگری دارای مجوز و حدود
 15ارزیاب دارای کد ارزیابی نیز داریم.
بیدخــوری بــا بیــان اینکــه بیــش از 118هزار
تخــت و 45هــزار و  307اتــاق زیــر نظــر میراث
گردشــگری اســتان فعــال بــوده اســت ،اظهــار
مــیدارد :هــم اکنــون اغلــب ایــن تأسیســات

ایسنا

حمیرا حیدریان  -خبرنگار  /طرح عمرانی گذرمســیر گردشــگری «بابا رکنالدین»
با پایان یافتن عملیات مرمت و بازســازی آن در تخت فوالد اصفهان افتتاح شــد و
مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
رئیس انجمن حفاظت از میراث فرهنگی طبیعی و آثار تاریخی ایرانیان در استان
توگو با «ایران» گفت :شــهرداری اصفهان در مناطق  15گانه قرار
اصفهــان در گف 
است هر هفته یکی از طرحهای آماده بهره برداری خود را افتتاح کند که روز گذشته
گــذر مســیر «بابا رکنالدین» تخت فــوالد را که یکی از قدیمیتریــن اماکن تاریخی
است پس از مرمت و بازسازی مورد بهرهبرداری قرار داد.
وی با بیان اینکه یکی از اقدامات مرمت و ساماندهی این مکان تاریخی نورپردازی
تکایای آن است ،افزود :تخت فوالد دومین قبرستان جهان اسالم پس از قبرستان
وادی السالم است که مزار بسیاری از علما و ادبای مشهور ایران به حساب میآید.
ایــن مکان کــه در حال حاضر یک مجموعــه تاریخی ،فرهنگی و مذهبی به شــمار
مــی رودقدمتــی چندصدســاله دارد که با توجه بــه فضای این مجموعه ،از ســایر
گورستانهای کشور متفاوت است.
وی به افتتاح گذرتکیه رکنالدین بابا اشاره کرده و اظهار داشت :این آرامگاه و تکیه
منســوب به آثار دور ه ایلخانی اســت اما قدیمیترین اطالعات از این بنا به تعمیر
آن در دور ه صفویه به فرمان شاه عباس اول بازمیگردد.
بــر این اســاس و نیز بر پای ه شــیوه ســاخت بنا ،میتــوان احــداث آن را از دور ه بعد
از مغــول دانســت .شــهرت بابــا رکنالدیــن در دور ه صفویــه بــه قــدری زیــاد بوده
کــه در منابــع دور ه صفوی ،گورســتان تخــت فوالد را بهنــام «مزار بابــا رکنالدین»
میخواندنــد .ایــن تکیــ ه از قدیمیتریــن تکایــای موجــود در تخت فوالد بهشــمار
میآید و بهدلیل همین قدمت تاریخی یکی از مهمترین تکیههای تخت فوالد نیز
محسوب میشود.
وی همچنین به دو تکیه بسیار با ارزش و تاریخی دیگر این مجموعه اشاره کرده
و بیان داشــت :تکیه میر (میرفندرسکی) و تکیه بختیاریها که مربوط به دوران
صفویــه میشــود از جملــه فضاهــای بســیار ارزشــمند و تاریخی ایــن مجموعه
هســتند که قرار اســت به موزه تبدیل شــود که طرح اولیه آن آماده شــده و قرار
است با همکاری شهرداری و تخصیص اعتبار ،این موزه طرح عملیاتی به خود
بگیرد.
وی سه موزه عکس ،سنگ نگاره و روزنامه را از جمله طرحهای در نظر گرفته شده
بــرای این دو تکیه عنــوان و تصریح کرد :درطرح مجموعه مــوزهای که در دو تکیه
میر و بختیاری در نظر گرفته شــده اســت ســه موزه عکس  ،ســنگ و روزنامه دیده
شده است .در حال حاضر سنگ نوشتههایی موجود است که از نظر مالی قیمتی را
نمیتوان برای آن در نظر گرفت و با اجرایی شدن طرح مجموعه موزههای این دو
تکیه ،این آثار تاریخی و نفیس ســاماندهی میشــوند که قرار است بعد از تکیه بابا
رکنالدین این دو تکیه در فاز عملیاتی قرار گیرند.

همــدان -خبرنگار«ایــران» :رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی ابن ســینا همدان گفت:
تاکنــون 3هــزار و  15نفــر از همــکاران مــا مبتــا بــه کروناویروس شــدهاند که شــامل
۳۰۸پزشــک ۷۶۷ ،پرســتار ۴۶ ،بهیار ۴ ،ماما ۱۰۲۹ ،پرسنل بیمارستانی ۷۴۱ ،پرسنل
بهداشتی و  ۷۳نفر از پرسنل آزمایشگاهی ما را شامل میشوند ،اما با تمهیدات الزم
بدون هیچ مشکلی توانستیم روال عادی کار را انجام دهیم.
دکتر رشید حیدری مقدم در جمع خبرنگاران افزود :در پیک اول بهصورت میانگین
روزانه  ۴۰۰نفر ،در پیک دوم  ۶۰۰تا  ۶۲۰نفر و در پیک سوم  ۱۲۰۰نفر در بیمارستانهای
استان بستری بودند ،همچنین میانگین آمار فوت ناشی از کروناویروس در پیک اول
 ۴نفر ،پیک دوم  ۸نفر و پیک سوم  ۱۵نفر در استان بود که این آمار نشان میدهد این
بیماری در هر موج از موج قبلی قدرتمندتر است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا درباره تجهیز این دانشگاه گفت :در سفر رئیس
سازمان برنامه و بودجه به همدان  ۱۰۰میلیارد تومان برای مرکز جامع سرطان و ۱۷۰
میلیارد تومان برای بیمارستان اکباتان در نظر گرفته شده بود که در حال حاضر ۳۰
میلیارد تومان برای راهاندازی فاز اول بیمارستان اکباتان اختصاص یافته است.
حیدری مقدم استان همدان را جزو شش استان کشور دانست که بهسمت پیر شدن
میروند و اظهار داشت :تعداد بیماران دیالیزی روز به روز در حال افزایش است ،چرا
که جمعیت بهسمت پیری پیش رفته و یکی از مهمترین فاکتورهای افزایش بیماری
در جامعه پیری جمعیت است.
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کرونا تاکنون  3600میلیارد تومان به گردشگری خراسان رضوی خسارت زده است

افتتاح گذرگردشگری تکیه بابا رکنالدین
در تخت فوالد اصفهان

کرمانشــاه  -پس از دو ســال پیگیری ،شــهر داالهو بهعنوان شــهر تنبور به ثبت ملی
رسید.
بهگزارش خبرگزاری صداوســیما ،امید قادری مدیرکل میراث فرهنگی ،گردشگری
و صنایع دستی استان کرمانشاه گفت :سال گذشته شهر هرسین بهعنوان شهر ملی
گلیم به ثبت رســید و پرونده ثبت ملی شــهر داالهو نیز از دوســال گذشته در دست
اقدام بود.قادری با اشــاره به ظرفیتهای شــهر داالهو در حوزه ساخت تنبور گفت:
در حال حاضر  ۶۵کارگاه ساخت تنبور در این شهر فعالیت دارند که قدمت بعضی
از آنها به  ۷۰۰ســال پیش میرســد و همین ظرفیتها و پتانســیلهای شــهر داالهو
باعث شــد در رقابت با ســایر شهرهایی که در کشــور در حوزه ساخت تنبور فعالیت
دارند از نظر هیأت داوران کاملتر تشخیص داده شود که درنهایت داالهو بهعنوان
شهر ملی تنبور به ثبت رسید.
مدیرکل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی استان کرمانشاه به اهمیت ثبت
شــدن شهرها در فهرست شهرهای ملی اشاره کرد و گفت :در شهرهایی که به ثبت
ملی میرسند برای حمایت از صنایع دستی ردیف اعتباری به آنها اختصاص داده
میشــود ،همچنین از کارگاهها و هنرمندان صنایع دســتی در این شــهرها بهصورت
ویژه حمایت میشود و بازارچههای صنایع دستی در این شهرها رونق میگیرند.
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معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی،
گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی :مجموع
خسارت های گردشگری به تأسیسات گردشگری
خراسان رضوی از ابتدای اسفند ماه سال گذشته تا
پایان آذرماه سال جاری3 ،هزارو  554میلیارد تومان
است .در سال گذشته 60درصد تأسیسات گردشگری
استان اشغال بود که این میزان از ابتدای امسال
تاکنون به 16درصد کاهش یافته است
گردشــگری بویــژه واحدهــای اقامتــی اســتان
بهخاطــر شــرایط کرونایــی دچــار خســارت و
مشــکالت جدی شــده به طوری که بیش از سه
چهارم این واحدها تعطیل شده است.
 ëëخســارت  3554میلیــارد تومانــی کرونا به
تأسیسات گردشگری استان
ایــن مســئول ،مجمــوع خســارتهای کرونا
به تأسیســات گردشــگری خراســان رضوی را از
ابتدای اســفند ماه سال گذشــته تا پایان آذرماه
ســالجاری3 ،هزارو  554میلیارد تومان اعالم
میکند و درباره میانگین ســفرها به این اســتان
میافزاید :در ســال گذشته 60درصد تأسیسات
گردشــگری اســتان اشــغال بود که این میزان از
ابتدای امسال تاکنون به 16درصد کاهش یافته
است.
وی بــا بیــان اینکــه در حــوزه گردشــگری
اســتان34 ،هــزار و  159نفر بهصورت مســتقیم
و با محاســبه اشتغال غیرمستقیم ،در مجموع
84هــزار و  159نفر در این حوزه مشــغول به کار
بودهانــد ،میافزایــد :در مــدت شــیوع ویــروس
کرونــا17 ،هــزار و  166نفــر از پرســنل شــاغل
در واحدهــای اقامتــی اســتان تعدیــل یــا بیکار
شدهاند.
ایــن مســئول تصریــح میکنــد50 :هــزار
نفــر بهصــورت غیرمســتقیم در ایــن حــوزه
فعــال بودهانــد کــه اغلــب شــامل بازاریهــا و
مغازه دارهــای خیابانهــای محــدوده حــرم
مطهــر میشــوند که بــا اینکه شــاید مغازههای
آنهــا بــاز باشــد امــا در ایــن مــدت مشــتری و
درآمــدی نداشــتهاند .بســیاری از مجتمعهای

آمار متناقض منابع طبیعی و فعاالن محیط زیست بهبهان درباره قطع کنارها

کنارستان بهبهان قربانی هوس ویالسازان
زهرا کشوری
خبرنگار

قطــع درختان کنــار در کنارســتان بهبهان
بــه اعتــراض فعــاالن محیط زیســت و منابع
طبیعی این شــهر منجر شد .آمار این فعاالن
از قطــع  ۱۴۳درخت خبر میدهد اما فتحاهلل
شــهرامی رئیس اداره منابع طبیعی بهبهان
توگــو با «ایــران» ،درختان قطع شــده
در گف 
را  ۷۷اصلــه کنــار اعــام میکنــد .مســئوالن
منابع طبیعی بهبهــان هنــوز نمیدانند چرا
این درختــان قطع شــدهاند .فعــاالن محیط
زیســت دلیــل قطــع درختــان را ویالســازی
عنــوان میکننــد اما مســئوالن منابع طبیعی
ایــن موضــوع را نه رد میکنند نــه تأیید .البته
شــهرامی احتمال میدهد که قطع کنندگان
کنــار بهدنبال تفکیک زمین بــه قصد فروش
و ویالســازی باشــند.او میگویــد« :اگــر بــرای
کشاورزی بود لزومی به قطع درختان نبود».
شــهرامی در پاســخ بــه این ســؤال که چرا
آمــار منابــع طبیعــی دربــاره کنارهــای قطع
شــده با آمار فعاالن محیط زیســت فرق دارد
از پیگیــری قضایــی پرونــده خبــر میدهــد و
میگویــد« :خســارت اعــام شــده بــه مراجع
قضایی برای  ۷۷درخت نزدیک به  ۶میلیارد
تومــان میشــود .خســارت  ۱۴۳درخــت ۱۴
میلیارد تومان میشود .قاضی براساس نقشه
هوایــی رأی میدهد بنابرایــن تعداد درختان
اعــام شــده بایــد بــا واقعیــت بخوانــد ».بــه
اعتقاد او ،قاضی جریمه  ۱۴میلیارد تومانی را

نمیپذیرد و برای او سؤال پیش میآید.
جریمــه قطــع هــر درخــت کنــار بــه گفته
شــهرامی  ۷میلیون و  ۵۰۰هزار تومان اســت.
شهرامی در پاسخ به این سؤال که آیا کنارها در
مراتع ملی قرار داشت هم میگوید« :بخشی
از آن در اراضی ملی اســت و بخشی هم جزو
مســتثنیات قــرار دارد ».یــک تناقــض آماری
دیگر هم در این پرونده وجود دارد.
کاظمــی فرمانده منابــع طبیعی بهبهان
توگــو با «ایران» تعــداد قطعکنندگان
در گف 
کنارهــا را  ۵نفر اعالم میکند اما شــهرامی دو
نفر را مسئول قطع درختان میداند .به گفته
شهرامی ،درختان کنار منطقه کنارستان بین
 ۱۰تا  ۵۰ســال ســن دارند .پیش از آنکه تعداد
کنارهــای قطــع شــده افزایــش یابد ،یــک بار
پروندهشکایتمنابعطبیعیازقطع کنندگان
بــه دادگاه میرود .کمیســیون منابع طبیعی
رأی را بــه نفــع منابــع طبیعــی میدهــد امــا

در دادگاه رأی بــدوی و تجدیدنظــر بــه نفــع
قطع کنندگانکنارهاصادرمیشود.
شــهرامی در پاســخ به چرایی صــدور این
رأی میگویــد« :محــدوده قطــع  ۱۶هکتــار
میشــود که بیشــتر آن اراضی ملی است ».او
در پاســخ بــه این ســؤال که چرا بــا وجود ملی
بودن اراضی رأی به نفع قطع کنندگان کنارها
صــادر شــد میگویــد« :هنــوز مرحلــه اصالح
و ارســال مــدارک (تعلــق اراضــی بــه منابــع
طبیعی) طی نشده است!»یکی از کارشناسان
محیط زیســت منطقه کــه نمیخواهد نامی
از او بــرده شــود ،قطــع درختان کنــار را باعث
فرســایش خاک منطقه میدانــد .به گفته او،
این منطقه زیســتگاه پرندگان زیادی اســت و
نقش ویژهای در تلطیف هــوای منطقه دارد.
ی اهالی بهبهان
کنارستان منطقه تفریحگاه 
است .قطع کنندگان عالوه بر قطع کنار برخی
از درختان را آتش زدهاند.

تجاری نیز که زائران شــهر مشهد برای خرید به
آن مراکز میرفتند بهدلیل کاهش شدید سفرها
در این مدت دچار خسارت شدند.
وی در خصــوص کیفیــت خدمــات
اقامتگاههای اســتان با توجه به کاهش پرســنل
میگویــد :کیفیت خدمات در واحدهای اقامتی
استان تفاوتی نکرده اما نوع خدمات ارائه شده
بــرای جلوگیری از شــیوع کرونا دچــار تغییرات
شده است.
بیدخــوری میافزایــد :در زمینــه رعایــت
پروتکلهای بهداشتی نیز این واحدها عملکرد
خوبی داشتهاند اما این توجه نیز بهخاطر فشار
مسئوالن نبوده بلکه بهخاطر انتظار میهمان از
هزینــهای که پرداخت میکنند ،بوده اســت و از
سوی دیگر در این استان بین واحدهای اقامتی
رقابت وجود دارد که این رقابتها موجب شده
واحدها خود را به روز کنند.
این مسئول تصریح میکند :بررسیها نشان
داده کــه واحدهای اقامتی در اســتان خراســان
رضوی ،بعد از بیمارستانها در زمینه وضعیت
رعایــت پروتکلهــای بهداشــتی بســیار خــوب
عمل کردهاند.
 ëëلزوم نگاه ویژه به گردشگری شهرستانهای
خراسان رضوی
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در مشــهد بیشــتر
موضــوع گردشــگری مذهبــی و زیــارت حــرم
مطهر مطــرح اســت ،اظهار مــیدارد :شــرایط
کرونایــی باعث شــد که به گردشــگری در ســایر
شهرستانهای استان نگاه ویژهای داشته باشیم
چون این اســتان با داشــتن  33شهرستان جزو

پرشهرســتانترین اســتانهای کشــور محسوب
میشــود کــه قابلیتهای زیــاد و ویــژهای برای
گردشــگری دارنــد بهطــوری تاکنــون  109واحد
بومگردی در شهرستانهای مختلف این استان
مجوز دریافت کردهاند و تا پایان فعالیت دولت
یرسد.
نیز به  150واحد م 
وی میافزایــد :ایــن اســتان روســتاهای
بینظیــری دارد بهعنــوان مثــال پــس از ثبــت
جهانی قناتهای شــهر گناباد ،استقبال خوبی
از این شهرســتان شــد به طوری کــه  12اقامتگاه
بومگردی در این شهرستان ایجاد شد که تعداد
آن تا پایان این دولت به دوبرابر هم میرسد.
این مســئول از کاهش 80درصدی ســفر به
این اســتان خبر میدهد و میگوید :در سال96
حــدود 2میلیــون و  264هــزار و  875نفــر و در
ســال  97حــدود 2میلیون و  357هــزار و 498
نفــر زائر داشــتهایم کــه این آمار در ســال  98و
قبل از کرونا به  3میلیون و  819هزار و  146نفر
رسیده بود.
بهگفتــه وی ،اگرچــه بخــش خصوصــی از
میزان تســهیالت حوزه گردشــگری در شــرایط
کرونایــی به مراکز اقامتی اســتان رضایت ندارد
و آن را کافــی نمیداند اما بــه هرحال میتواند
تــا زمــان احیــا و بازگشــت ایــن مراکــز اقامتــی
بــه چرخــه فعالیــت کمــک کننــده باشــد البته
ادارههــای خدمات دهنده نظیــر آب ،برق ،گاز
و تأمیــن اجتماعــی نیز باید به مصوبات ســتاد
کرونــا در به تعویــق انداختن مطالبــات خود تا
آخر ســال عمل کنند چون بخش خصوصی به
خاطر شــرایط کرونایی و نداشــتن درآمد تحت
فشار هستند.
معــاون گردشــگری اداره کل میــراث
فرهنگی ،گردشــگری و صنایع دســتی خراسان
رضوی با بیان اینکه گردشــگری حوزهای اســت
کــه میتوانــد در دوران پــس از کرونــا و احیــای
فعالیتها ،بســیار ســریعتر از حوزههــای دیگر
به اقتصاد کشــور کمک کنــد ،میافزاید :در این
مــدت 131میلیــارد و  500میلیــون تومان برای
کمک به حوزه گردشــگری بهعنوان تســهیالت
ایــن حوزه ،تقاضا شــده کــه  80میلیــارد و 500
میلیون آن پرداخت داشته و سازوکارهایی برای
پرداخــت بقیه ایــن تســهیالت در حــال انجام
است.

جریمه  10هزار تومانی
متخلفان مشوق سد معبر در گنبد کاووس

گــروه ایــران زمیــن  -ســدمعبر و تصــرف حریم
پیــاده رو و خیابــان توســط کاســبان و مغــازه داران
معضلــی دیرپا در خیابانهــای اصلی و فرعی گنبد
کاووس است.
سد معبر در گنبدکاووس عالوه بر معابر فرعی و
کم ترافیک در بیشتر خیابانهای اصلی و مرکزی این
شــهر از جمله «وحدت از تقاطع حافظ تا خیام ،سه
راهی شهید فالحی ،میهن غربی و شرقی ،امامزاده
غربــی از تقاطــع مختوم تا ســعدی و ابتــدای حافظ
جنوبی»مشاهدهمیشود.
تبصــره یــک مــاده  ۵۵قانــون شــهرداریها بــه
صراحــت اعــام میکنــد که «ســد معابــر عمومی
و اشــغال پیادهروهــا و اســتفاده غیرمجــاز افــراد از
میدانها و پارکها و باغهای عمومی برای کســب یا
سکنی یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری
مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و
آزاد کردن معابر و اماکن مذکور فوق بوسیله مأموران
خود رأساً اقدام کند».
امــا معــاون خدمــات شــهری شــهرداری
گنبدکاووس با تأکید بر اجــرای این وظیفه قانونی از
کم بودن مقدار جریمه نقدی سدمعبر انتقاد کرد.
بهگزارشایرنا،هوشنگابراهیمبیگیپهنکردن
بســاط توسط مغازهداران و دستفروشــان در پیادهرو
را غیرقانونــی دانســت و اظهــار داشــت :شــهرداری
گنبدکاووس برابر قانون بــا افراد و واحدهای صنفی
ســدمعبر کننده برخــورد میکند اما بــا توجه به کم
بــودن مبلــغ جریمه ،ایــن افــراد بعــد از معرفی به
دادگاه بالفاصله جریمه  ۱۰۰هــزار ریالی را پرداخت
و بعــد از مدتی دوبــاره اقدام به بســاط در پیادهروها

میکنند.
وی افــزود :جرایــم پرداختی در ســدمعبر نیاز به
اصالح دارد چرا که مبلغ فعلی بســیار ناچیز است و
بازدارندگی الزم را برای متخلفان ندارد.
معــاون شــهردار گنبــدکاووس همچنیــن گفت:
دستفروشــان و مغــازهداران متخلــف در مقابــل
نیروهای شــهرداری جبهه گرفته و با تشویش اذهان
عمومــی به نفع خــود به بهانه فشــارهای اقتصادی
مانــع کار آنــان میشــوند ،لــذا نیــاز اســت تــا نیروی
انتظامی هم هنگام برخورد با ســدمعبرکنندگان در
کنار مأموران شهرداری باشد.
ابراهیم بیگی افزود :ســایهبان واحدهای صنفی
سدمعبرکننده در خیابانهای میهن ،وحدت ،خیام
و ســه راهی شــهید فالحی گنبــدکاووس جمعآوری
شده و محل جدید برای کارگران فصلی تجمعکننده
در چهــارراه میهــن در حــال آمادهســازی اســت کــه
برای ســاماندهی آنان در این محل نیاز به همکاری
دادستانی و نیروی انتظامی داریم.

