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فروش بلیت های جام جهانی از 8صبح 
دیروز توسط وزارت ورزش و جوانان 
آغاز شد و تا 12شــب روز سه شنبه 
ادامه دارد. اما فرصت بهره مندی ایران 
از ظرفیت اقتصادی و گردشــگری برپایــی رویداد 
جام جهانی در همسایگی ایران و در کشور کوچک قطر 

بسیار اندک است.
به گزارش همشــهری، فــروش بلیــت بازی های 
جام جهانی قطر در شــرایطی از صبح دیروز و توسط 
وزارت ورزش آغاز شــده که در هفته های گذشــته 
تبلیغات فروش پکیج های ســفر به قطــر به قیمت 
100 تا 150میلیون تومان در فضای مجازی داغ شد. 
فروشــندگان غیرمجاز تورهای جام جهانی تبلیغات 
وسیعی را برای فروش تورهایی آغاز کرده اند که هنوز 

نه مجوز فروش و نه حتی قابلیت اجرا دارند.
بازار کالهبرداری تورهای جام جهانی چنان داغ شد 
که وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی  
با هدف پیشگیری از وقوع جرم و مال باختن ایرانی ها 

ناگزیر به صدور اطالعیه شد.
این وزارتخانه اعالم کرد: »هنــوز هیچ پرواز و هتلی 
برای جام جهانی قطر اختصــاص نیافته و هموطنان 
در این مرحله صرفا می توانند بلیت بازی ها را از طریق 

فدراسیون فوتبال ایران خریداری کنند.«
در این اطالعیه تأکید شــده است که هموطنان قبل 
از هرگونه اقدام برای خرید بسته سفر )تور( به مقصد 
قطر بایــد از مجاز و معتبر بودن فروشــنده و مجری 
بسته سفر)تور مســافرتی( با مشــاهده مجوز دفتر 
خدمات مسافرتی و درصورت نیاز استعالم اعتبار آن 
از طریق ســامانه الکترونیکی یا تماس با ادارات کل 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان ها 

اطمینان یابند.
ضرورت عقد قرارداد و دریافت نســخه معتبر قرارداد 
ممهور و امضا شده توســط مقام مجاز دفتر خدمات 
مســافرتی )مجری تور(، پرهیز از واریز هرگونه وجه 
به حساب واسطه ها و اشــخاص متفرقه و فاقد سمت 
مجاز ازجمله مواردی است که وزارت میراث فرهنگی 

در اطالعیه خود بر آن تاکید کرد.
همزمان با این  اطالعیه،  ســایت رسمی فدراسیون 
فوتبال  قیمت بلیت بازی های جام جهانی را به ترتیب، 
250، 600 و 800 ریال قطر با پرداخت به ریال اعالم 
کرد . هر ریال قطر دیروز در بازار پولی ایران ۷6۴0تومان 
بود و بدین ترتیب قیمت بلیت درجــه3 بازی ایران 
یک میلیون  و  910هــزار تومان، بلیــت درجه2 به 
مبلغ ۴میلیون و58۴هزار تومــان و بلیت درجه یک 

6میلیون و112هزار تومان فروخته شد.
درحالی که آشفته  بازار سفرهای جام جهانی قطر در 
فقدان صدور مجوز برای برگزاری سفرهای جام جهانی 
ادامه دارد و وزارتخانه متولی ســفر را ناگزیر از انتشار 
اطالعیه برای پیشگیری از کالهبرداری  در این زمینه 
کرد، ســعید محمد، دبیر شــورای عالی مناطق آزاد  
دیروز به مهر گفت: تا خردادماه، همه اقدامات به منظور 
آماده سازی شرایط برای جام جهانی تکمیل می شود. 
سعید محمد همچنین خبر داده اســت که سفر به 
مناطق آزاد ایران نیاز به ویزا نــدارد و رایزنی ها برای 
حذف مهر ورود به ایران بر گذرنامه مسافران خارجی 
با مسئوالن در جریان اســت تا مشکل ممهور شدن 

پاسپورت مسافران خارجی هم حل شود.
روزنامه همشهری ۴آذرماه سال99 از تداوم مذاکرات 
تجار و بازرگانــان کیش با بازرگانان کشــور قطر که 
از ســال98 با هدف جذب بخشــی از گردشگران و 
تماشــاچیان جام جهانی2022 قطر به جزیره کیش 
آغاز شــده بود خبر داد. بازرگانان کیــش آن زمان 
محاسبه کرده بودند که 20هزار گردشگر و بازدیدکننده 
جام جهانی قطر را در کیش اسکان بدهند و از این مسیر 
20میلیون دالر برای جزیره کیش و کشــور ارزآوری 

داشته باشند.
سال99 جزیره کیش، 20هتل ۴ستاره با ظرفیت 5هزار 
تخت داشت و براســاس برنامه ریزی ها تا سال1۴01 

نیز 5هتل 5ستاره با ظرفیت حدود 12هزار تخت به 
مجموعه تاسیسات اقامتی کیش افزوده می شد.

خسرو نشــان، معاون ســابق گردشــگری کیش و 
مدیرعامل وقت جامعه تجار و بازرگانان کیش همان 
زمان به همشهری گفته بود مذاکرات بخش خصوصی 
اگرچه با طرف های قطری ادامــه دارد ولی به نتیجه 
رسیدن آن نیازمند هماهنگی و همکاری 3 وزارتخانه 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، خارجه و 
ورزش و جوانان و همچنین غول های حمل ونقل هوایی 

و کشتیرانی ایران است.
مسئوالن دولت ســابق اما این اظهارات و تالش های 
صورت گرفته برای جذب گردشــگران و مســافران 

جام جهانی قطر به کیش را نادیده گرفت.
سیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اما در ماه های 
گذشته پیگیر استفاده از ظرفیت اقتصادی جام جهانی 
قطر برای ایران شد و مسئوالن را به برنامه ریزی برای 
جذب و اسکان گردشگران جام جهانی مکلف کرد. او 
مدتی قبل در سفر به قطر و در دیدار با مقامات آن کشور 
بر ضرورت همکاری خوب ایــران و قطر در برگزاری 
با شکوه مســابقات جام جهانی قطر تأکید کرد و پس 
از اتمام این سفر، موضوع همکاری های دو کشور در 
جذب بخشی از تماشاگران جام جهانی به ایران را در 

چند تماس تلفنی با مسئوالن  قطر پیگیری کرد.
هنوز اما چشــم انداز روشــنی از ورود گردشــگران 

جام جهانی به ایران با توجه به وسعت اندک کشور قطر 
و رقابت شدید ترکیه و کشورهای حاشیه خلیج فارس 
برای استفاده از فرصت طالیی گردشگری موجود در 

چند کیلومتری ایران، وجود ندارد.
همین دیروز نیز مسیح اهلل صفا، عضو ستاد هماهنگی 
و پیگیری مسائل جام جهانی2022 قطر در کیش و 
رئیس جامعه هتلداران کیش به ایسنا گفت: تماشاچیان 
جام جهانی ممکن است سلیقه و انتخاب های دیگری 
داشته باشند. اما می توان با تأکید بر ارزانی و دسترسی 
آسان از کیش به قطر، تماشاچی ایرانی را بهتر جذب 

کرد.
منظور او از این سخنان آن اســت که نباید به جذب 
گردشگران خارجی به کیش دلخوش بود و به جای آن 
باید بر جذب و اعزام گردشگران و تماشاچیان ایرانی به 
قطر با قیمت ارزان تأکید کرد. او پیشنهاد داده است که 
یک سوم از 15هزار بلیت سهمیه ایران از جام جهانی در 
اختیار جزیره کیش قرار بگیرد تا با این سهمیه، هزینه 
اقامت و سفر از طریق کیش به قطر، ۷5درصد ارزان تر 
از قیمت تورهای جام جهانی قطر که به گفته او 100 تا 
150میلیون تومان فروخته می شود تمام شود. براساس 
آنچه مسیح اهلل صفا البته با ارجاع به تورهای غیرمجاز 
تبلیغ شده گفته است، قیمت تورهای جام جهانی قطر 
از مبدا کیش برای ایرانی هــا 25 تا 3۷میلیون تومان 

تعیین خواهد شد.

آشفته بازار سفر به قطر
فروش بلیت بازی های ایران در جام جهانی قطر با قیمت حدود 2 تا بیش از 6میلیون تومان آغاز شد

گردشگری

 پلنگ قائمشهر  
زنده نماند

پلنگ سرگردان قائمشــهر در پی شلیک گلوله برای نجات 
جان مأمــور انتظامی تلف شــد. فرمانده یــگان حفاظت 
محیط زیســت مازندران گفت: پلنگ ســرگردانی که در 
خیابان های قائمشهر رها شده بود، به دلیل اصابت 2 گلوله 

برای نجات جان مأمور نیروی انتظامی تلف شد. 
تخریب زیستگاه  حیوانات وحشــی طی سال های اخیر در 
جنگل های هیرکانی، چنان سرعت گرفته که حضور آنها در 
فضای شهری با همه واهمه هایی که این حیوانات از انسان ها 

دارند، امکان پذیر شده است.
ســاعت 5صبح دیروز یکشــنبه،  وجود یک پلنگ زنده در 
خیابان کارگر قائمشهر به آتش نشانی گزارش شد. با روشن 
شدن هوا، شهروندان به خیابان آمدند تا از نزدیک این حیوان 
را مشاهده کنند. در کلیپی که از سوی شهروندان در فضای 
مجازی پخش شد، این پلنگ روی ســر در بانک صادرات 
منطقه چشمه سر حضور داشت که با دیدن مردم از سر در به 

پایین پرید و فرار کرد. 
همزمانی تجمع مردم برای مشاهده پلنگ با ساعت ترافیک 
صبحگاهی شهر، موجب شــد نیروهای آتش نشانی نتوانند 

فرصت کافی برای زنده گیری داشته باشند.
به گفته مســلم آهنگــری، پلنگی کــه در خیابان کارگر 
قائمشهر مشاهده شد، پس از خروج از این خیابان وارد یک 
محوطه مسکونی شــد که با ورود یکی از مأموران نیروی 
انتظامی به این محوطه برای پیدا کــردن محل اختفای 
پلنگ، به ایــن مأمور حمله کــرد و در نهایت برای نجات 
جان مأمــور نیروی انتظامی مورد اصابت شــلیک گلوله 

قرار گرفت. 
وی افزود: پس از زخمی شدن پلنگ، همکاران ما با شلیک 
دارت بیهوشی توانســتند این حیوان را زنده گیری کنند و 
برای درمان و مداوا به پایگاه حیات وحش سمسکنده انتقال 
دهند. اما تالش  دامپزشکان برای نجات جان پلنگ بی نتیجه 

ماند و این حیوان تلف شد. 
در عملیــات دیــروز آتش نشــانی، نیروهــای اداره کل 
محیط زیســت، نیروی انتظامی و اورژانس حضور داشتند 
اما شلیک گلوله موجب شــد این حیوان نتواند جان سالم 
به در برد. فرمانده یگان حفاظت محیط زیســت مازندران 
خاطرنشان کرد: هنوز به طور دقیق مشخص نشده که این 
پلنگ از کجا و چگونه وارد محدوده شهر شد. اما بررسی ها 

در این زمینه ادامه دارد.
در عین حال مردم محلی خبر می دهند کــه این پلنگ از 
جنگل های مسیر شهرک یثرب به داخل شهر آمده و برای 

یافتن غذا در شهر سرگردان شده است.

علی مریدی
مدیرکل دفتر آب و خاک سازمان 

حفاظت محیط زیست 
وظیفه جمــع آوری و تخصیص پســاب 
فاضــاب برعهــده وزارت نیــرو اســت و 
 پیشــتر در اصفهان فاضــاب   از طریق 
چاه هــای جذبــی وارد زمیــن می شــد و 
آبخوان هــا را تغذیــه می کــرد. امــا حاال 
کشــاورزان باید چاه ها را ببندند وگرنه 

فرونشست زمین تشدید می شود.

علی ساجقه
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست 

کارگــروه مدیریــت جامــع آب و خــاک 
اســتان خوزســتان در ســتاد ملــی 
مدیریت گردوغبار باید تشکیل شود. 
مدیریت صحیح منابــع آب و خاک در 
اســتان خوزســتان یک ضرورت اســت 
و بایــد اعتبــارات و زمان بنــدی تکمیل 
پروژه هــای بر زمیــن مانده این اســتان 
بــه ســرعت در ســتاد ملــی مدیریــت 

گردوغبار مصوب شود.

نقل قول خبر

گــروه بازرســی منابــع طبیعــی در 
مســیرهای کــوچ عشــایر اســتان های 
زاگرس نشــین مســتقر شــدند. بــه 
گــزارش همشــهری، گروه هــای ثابــت 
به صورت شــبانه روزی از ۱۵اسفندماه 
ســال گذشــته تا کنون در گلوگاه های 
اســتان های زاگرس نشــین به منظــور 
جلوگیــری از کوچ زودهنــگام و نظارت 
بــر کــوچ عشــایر مســتقر شــدند تــا از 

عرصه های مرتعی حفاظت کنند.
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تــن چــوب قاچــاق در شهرســتان های 
شــهریار و ربــاط کریــم کشــف شــد. 
به گــزارش ســازمان منابــع طبیعــی، 
ارزش تقریبــی محموله کشــف شــده 
کــه از نــوع توســکای جنگلــی اســت، 
برابــر نظــر کارشناســان مربوطــه بالغ 
بــر 200میلیــون ریــال بــرآورد شــده و 
محموله کشف شــده در محوطه اداره 
منابــع طبیعــی شــهریار و ربــاط کریم 

برای طی روند قانونی دپو شد.
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