هنوز برخی ایرالین ها بلیت دالری به گردشگران خارجی می فروشند
بــا وجود اعالم ممنوعیت وزیر راه درباره فروش نرخ دالری بلیت
به گردشگران خارجی؛ هنوز برخی از ایرالین ها بلیت دو نرخی می
فروشند .انجمن شــرکتهای هواپیمایی در آذرماه سال  ۱۴۰۰در
بحبوحه گرانی بلیت پروازها در مســیرهای داخلی ،در دستورالعملی
بــه ایرالینهــا ،نرخ بلیت در مســیرهای داخلی را برای مســافر
غیرایرانی متفاوت اعالم کرد ،بر این اســاس ،سقف نرخ پروازهای
داخلی زیر یک ســاعت  ۱۰۰دالر و از یک ساعت بیشتر  ۱۵۰دالر

تعیین شــد .این دستورالعمل تیر ماه امســال به دفاتر مسافرتی و
شــرکتهای هواپیمایی برای اجرا ابالغ شــد و جنجالی به پا کرد.
خیلیها مخالف این اقدام بودند و میگفتند که نمیتوان برای مسیر
داخلی دو نرخ تعیین کرد تا اینکه پس از مخالفتهای بسیار ،رستم
قاســمی وزیر راه و شهرسازی ایران گفت :فروش بلیت هواپیما به
اتباع خارجی بر اساس نرخ دالر ممنوع است و این موضوع به همه
شــرکتهای هواپیمایی ابالغ شــد .اما بعد از اعالم ممنوعیت دو

نرخی شــدن بلیت هواپیما برای اتباع خارجی در مسیرهای داخلی،
هنوز برخی از شرکتهای هواپیمایی این نرخ را برای اتباع خارجی
متفاوت میفروشند به عنوان مثال در مسیر تهران به مشهد که نرخ
بلیت برای مسافر ایرانی معمو ًال یک میلیون و  ۱۹هزار تومان است
برای اتباع خارجی یک میلیون و  ۷۰۰هزار تومان تمام میشــود.
این شرکتهای هواپیمایی در پاسخ به اینکه مدتی است ممنوعیت
این کار اعالم شده ،پاسخ میدهند که هنوز به ما ابالغ نکردهاند.
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قیمت بلیت پروازهای داخلی را برای مسافران خارجی به نرخ «کالس بیزنس» تغییر یافت؛

اخبار کوتاه
افزایش ساعت بازدید از کاخموزههای
تهران در تعطیالت

اداره کل موزهها از افزایش ســاعت بازدید از کاخموزههای
تهران در روزهای آخر هفته و تعطیالت رســمی شــش ماه
نخست سال  ۱۴۰۱خبر داد.
به گزارش امتیاز و به نقــل از روابط عمومی اداره کل
موزههای کشور ،ساعات بازدید از موزه ملی ایران ،مجموعه
فرهنگیتاریخی نیاوران ،مجموعه فرهنگیتاریخی سعدآباد
و مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان در شش ماهه نخست
ســال  ۱۴۰۱در روزهای پنجشنبه ،جمعه و تعطیالت رسمی
از ســاعت  ۹صبح تا  ۲۰:۳۰خواهد بــود .همچنین بازدید از
مجموعههای ستادی در شــش ماهه دوم سال جاری بدون
تغییر همانند گذشته است.

کشف یک شهر ناشناخته رومی

باستانشناســان بقایای به جای مانده از یک شهر ناشناخته
رومــی را در اســپانیا از دل خاک بیــرون آوردند.به گزارش
انشنت اوریجینز ،باستانشناسان دانشگاه «ساراگوسا» موفق
شدند یک شهر رومی که پیش از این ناشناخته بود را کشف
کنند .برای مدتها باستانشناسان اسپانیایی تصور میکردند
منطقه چهار هکتاری که در آن مشــغول کاوش بودند ،چند
محوطه باستانشناسی مختلف را در خود جای داده است ،اما
تمام این منطقه بــا نام «ال فورا دل ال توتا» (El Forau
 )de la Tutaو به عنوان یک شــهر کامل رومی شناخته
میشود .این شهر باســتانی در حدود یک کیلومتری جنوب
غربی دهکــده «آرتیدا» واقع شــده اســت .کاوش در این
شــهر همچنان ادامه دارد .با این حال  ۱۳محقق از دانشگاه
«ساراگوســا» اخیرا گزارشــی را درباره آثار کشفشــده آن
منتشر کردهاند .کشف این شهر به دنبال شناسایی دو خیابان،
بقایای پیادهرو و چهار مجرای فاضالب بدوی صورت گرفت.
همچنین دســت یک مجســمه مرمریــن در نزدیکی اتاق
پذیرش یک گرمابه کشــف شــد.این آثار در کنار چند مورد
دیگر ،بر وجود یک شهر رومی گواهی میدهد که در فاصله
بین قرن اول تا پنجم میالدی وجود داشته است.
محققان همچنیــن دریافتند ،در دورههــای مختلف تاریخ
گروههای متفاوتی در ایــن مکان زندگی کردهاند .در فاصله
قرن نهم تا ســیزدهم نیز یک روستای قرون وسطایی روی
ویرانههای این شهر رومی بنا شده بود.

سرگردان بلیت هواپیما در ایران
مسافران خارجی
ِ

دستور وزیر راه درباره توقف فروش دالری بلیت
پروازهــای داخلی با مقاومت برخی شــرکتهای
هواپیمایی روبه رو شــده و بسیاری از مسافران و
گردشگران خارجی را سرگردان کرده است.
در ابتــدای تیرمــاه انجمن صنفی شــرکتهای
هواپیمایــی در هماهنگی با ســازمان هواپیمایی
کشــور ،قیمت بلیــت پروازهای داخلــی را برای
مســافران خارجی به نرخ «کالس بیزنس» تغییر
داد .براســاس اعالم این انجمن ،بلیت مسیرهای
کمتــر از یک ســاعت به قیمــت  ۱۰۰دالر و در
مسیرهای بیشــتر از یک ساعت  ۱۵۰دالر تعیین
شــد .این اقدام واکنش وزارت میــراث فرهنگی،
گردشگری و صنایع دســتی ،وزارت امور خارجه،
نماینــدگان مجلــس ،آژانسهای توریســتی در
ایران و حتی مســافرانی از کشورهای همسایه ،از
جمله عراقیها را برانگیخت .ســرانجام وزیر راه و
شهرسازی در  ۱۲تیرماه فروش بلیت پرواز داخلی
برای اتباع خارجی به نرخ دالری را ممنوع کرد.
رستم قاســمی گفت :از این به بعد فروش بلیت
پروازهای داخلی با دالر را نخواهیم داشــت .این
موضوع بــه ایرالینها به صــورت مکتوب ابالغ
شده است .در جلسهای هم که مدیران ایرالینها
با رییس ســازمان هواپیمایی کشوری داشتند ،این
ممنوعیت به آنها اعالم شده است .هیچ ایرالینی
حق نــدارد باالتر از آنجه در وبســایت ســازمان
هواپیمایی کشوری منتشــر شده ،اقدام به فروش
بلیت پرواز داخلی کند.
همان زمان بیشتر شرکتهای هواپیمایی برچسب
«ویژه اتبــاع غیرایرانــی» را از روی قیمت بلیت
پروازهــای داخلی حذف کردنــد و نرخهای ریالی
مصوب دوباره جاری شــد ،اما از یــک هفته بعد
آژانسهای مســافرتی گزارش کردند که فقط دو
شرکت هواپیمایی به مسافران خارجی با همان نرخ
ریالی مصوب بلیت میفروشــند و بقیه ایرالینها
هم از فروش بلیت به اتبــاع غیرایرانی خودداری
میکنند.

مهدی اشــراقی ،یکــی از تورگردانهــا از بروز
مشــکالتی برای گردشــگران خارجی حاضر در
ایران برای اســتفاده از هواپیمــا خبر داد و گفت:
آژانــس هواپیمایــی بــه آنها گفته بــود امکان
صدور بلیــت برای اتباع خارجی ندارد ،چون اگر از
ســهمیه مسافر ایرانی هم به آن ها بلیتی بفروشد،
شــرکت هواپیمایی این مسافران را سوار نمیکند.
توصیه هم کرده بود در فرودگاه همان شهر برای
آن مســافران بلیت خریداری شــود .وقتی هم که
مســافران به فرودگاه مراجعه کردند ،تمام پروازها
ُپر بود و این درحالی بود که مســافر باید به پرواز
بعدیاش میرسید تا از ایران خارج شود.

به گفته این تورگردان ،پس از پیگیری مشخص
شــد که بعضی از ایرالینها به مسافر خارجی به
طور مستقیم بلیت میفروشند ،اما با قیمتی بیشتر
از نرخ ریالی مصوب!
یک تورگردان دیگر نیز گفته است :برای مسافران
خارجی همچنان ســهمیه محــدودی از هر پرواز
درنظر گرفته شده و در صورت تکمیل این ظرفیت،
از سهمیه مسافر ایرانی به اتباع و گردشگر خارجی
بلیت فروخته نمیشــود .از طرفی برخالف دستور
وزیر راه و مخالفتهای صریح ،قیمت پروازها برای
بعضی از ملیتها همچنان متفاوت است .برخی از
شــرکتها و آژانسهای هواپیمایی از تورگردانها

فهرســتی از ملیت مســافران را خواستند تا قیمت
بلیت را اعالم کنند.
یکــی دیگــر از راهنمایان گردشــگری ،هفته
گذشــته درحالی کــه گروهی از گردشــگران
اروپایــی را در ایران همراهــی میکرد ،به اجرا
نشدن دســتور ویژه راه برای توقف سهمیهبندی
و فروش نرخ دالری بلیت به مسافران خارجی و
مشــکالتی که برای گردشگرانش در پایان سفر
به وجود آمد ،اشــاره کرد و گفــت :هیچ بلیتی
برای این مســافران نبود .هیچ شرکتی به اتباع
خارجی بلیت نمیفروخت ،به ما گفته شــده بود
برای خریــد بلیت به فرودگاه برویــم ،اما هیچ

صندلی خالیایی وجود نداشــت .این مســافران
لحظات اســترسآوری را در پایان سفرشان به
ایران سپری کردند.
مدیر فروش یکی از آژانسهای مســافرتی هم،
پــس از رصد وضعیــت فروش بلیــت پروازهای
داخلی در دو هفته اخیر ،گفت :برخی از ایرالینها
قیمت را بــه حالت قبل برگرداندهاند ،اما بیشــتر
آنها فروش بلیت پرواز را به روی مســافر خارجی
بستهاند .بســیاری از شــرکتها در این مدت به
اتباع خارجی بلیت پرواز نفروخته و نمیفروشــند
و حتی امکان رزرو بلیت برای مســافران خارجی
را بــرای تورگردانهــا و آژانسهای مســافرتی
مســدود کردهانــد .البته اوایل اجــرای این طرح
برخــی چارترکنندهها و آژانسهای هواپیمایی هم
از بخشنامه شــرکتهای هواپیمایی تخطی کرده
بودند ،برای نمونه قیمــت بلیت یکطرفه تهران ـ
مشهد برای اتباع خارجی حدود سه میلیون تومان
دسترســی مسافر
قیمت داشــت و چون آن اوایل
ِ
ایرانی بــه این بلیتها باز بود ،بلیت مشــهد را با
همان مبلغ ویژه اتباع خارجی ،به مسافر ایرانی به
نرخ شــش میلیون تومان فروختند که بعد جلوی
این رفتارها را گرفتند و سهمی برای اتباع خارجی
ت
روی هر پرواز مشخص کردند و دسترسی به بلی 
اتباع خارجی را هم برای آژانس مســافرتی بستند
و بخشــنامه کردند که برای مســافر خارجی باید
مستقیم از شرکت هواپیمایی بلیت خریده شود.
پیگیری از دیگر آژانسهای توریستی و مسافرتی
نیز تاییدی بر این ماجرا است که بیشتر شرکتهای
هواپیمایی ،به جای اجرای دستور وزیر راه ،فروش
بلیت به مســافر غیرایرانی را به طور کامل متوقف
کردهاند .به نظر میرســد اظهارات رییس سازمان
هواپیمایی مبنی بر تغییر دســتورالعمل و بخشنامه
فروش بلیت برای مســافران خارجی در روزهای
آینده ،بیشــتر شــرکتهای هواپیمایی را ترغیب
کرده تا آن زمان ،فروش بلیت به مسافر خارجی را
متوقف و از دسترس خارج کنند.

گزارش ویژه
 مدیرکل بازرسی شهرداری کرمانشاه خبر داد؛

مدیرکل بازرســی شــهرداری کرمانشــاه از
شناســایی امالک پر خطر در کرمانشاه با هدف
ایمن کردن آنها خبر داد.
به گــزارش امتیاز و بــه نقــل از مرکز
اطالعرسانی شهرداری کرمانشاه؛ دکتر مجتبی
شــرفی با بیان اینکه در سه ماهه اخیر اقدامات
خوبی در حوزه اداره کل بازرســی انجام شــده
است ،اظهار داشت :این اقدامات در حوزه هر سه
اداره بازرســی ،ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به
شکایات بوده است.
وی ادامه داد :در گذشــته بیشــتر فعالیتهای
این اداره کل در ســتاد وحول محور رسیدگی به
شکایات خالصه میشــد اما اکنون این شرایط
تغییر کرده اســت.مدیرکل بازرســی شهرداری
کرمانشــاه یکی از نخستین اقدامات انجام شده
طی سه ماهه اخیر را انتصاب روسای بازرسی در
مناطق و سازمانهای شهرداری اعالم کرد که
هدف از این کار نظارت بیشتر و رسیدگی بهتر
به شکایات بود.
به گفته شرفی ،در حال حاضر نماینده بازرسی
در زمینــه قراردادها ،اعطــای پروژهها ،صدور
پروانهها ،ســاخت و ســازهای غیرمجاز ،روند
طرح تفصیلی و پیگیری درخواستها و شکایات
مردمی حضــور دارد .وی تاکید کرد :به عالوه
تالش کردیم از افرادی که دارای حســن سابقه
و ســابقه مدیریتی بودند استفاده کنیم تا تسلط
کامل به مسائل شــهرداری ،مالی ،شهرسازی،
خدمات شهری و  ...داشته باشند.
مدیرکل بازرسی شهرداری کرمانشاه از افزایش
تعامل با مردم به عنوان یکی دیگر از رویکردها
و اقدامــات مهم یاد کرد و گفــت :نصب بنر و
استند در تمام مناطق و سازمانهای شهرداری
که ارباب رجوع دارند انجام شده که در قالب آن
شماره مستقیم بازرســی و نمابر آن برای ارائه
شکایات ،انتقادات و پیشنهادات درج شده است.
وی راهانــدازی ســامانه «پســام» ،ارتباط با
سازمان بازرسی کل کشــور و  ...را نیز از دیگر
اقدامات انجام شــده اعالم کرد.شرفی همچنین
از ورود جــدی به مواردی خبــر داد که باعث
میشد امالک و اموال شــهرداری اتالف شود
و نمونه آن را رســیدگی به پروژه بازارچه دولت
آباد اعالم کرد که به دلیل رکود دو ســاله باعث
اتالف نزدیک به  ۳۰۰میلیارد تومان از اموال و
امالک شهرداری میشد که با پیگیری صورت
گرفته  ۱۵۷غرفه تحویل شهرداری شد تا بتوان
آن را در قالب اجاره یا مزایده تعیین تکلیف کرد.
موضوع دیگری که مدیرکل بازرسی شهرداری
کرمانشــاه به آن اشــاره کرد راهاندازی قسمت

شناسایی امالک پر خطر در کرمانشاه

تهیــه و تدوین مصوبات شــورا و تطبیق آن با
قانون قبل از ارســال بود که بر این اساس کلیه
لوایحی که قرار است با امضا شهردار به صحن
شورا برود ابتدا از نظر قانونی بررسی میشود تا
برگشت نخورد.
شرفی ارتباط مستمر با روابط عمومی و سامانه
 ۱۳۷را از دیگــر اولویتهــای حوزه بازرســی
برشــمرد و ادامــه داد :یک کارشــناس برای
بررســی و بازدید از شیوه رسیدگی به گزارشات
و شــکایات مردمی پای کار اســت .وی اضافه
کرد :یکی دیگر از اقدامات خوبی که انجام شــد
جلوگیری از اخذ مبالغ علیالحساب برای قانونی
کردن تخلفات بود که این رویه نادرست اصالح
و به کلیه مناطق و سازمانها اعالم شد.
وی با اشــاره به اینکه حوزه بازرســی بر نحوه
انجام امور در مدیریت شــهری هم ورود کرده،
نمونه ایــن موضوع را در بخش فضای ســبز،
مدیریت شیوههای آبیاری ،نوع گونههای گیاهی
که کشت میشود و  ...اعالم کرد.
مدیرکل بازرسی شــهرداری کرمانشاه یکی از
اقدامــات مهم دیگر که بعــد از حادثه متروپل
مــورد توجه قرار گرفت را شناســایی امالک و
اماکن پرخطر یا همراهی و تشــکیل جلسات با
آتشنشــانی اعالم کرد که به دستور شهردار و با
هدف ایمن کردن این اماکن انجام شده است.
وی با بیان اینکه تالش شده در حوزه بازرسی
به نیروی انسانی و استفاده از افراد واجد شرایط
در پســتهای کلیدی توجه ویژه شــود ،عنوان
کرد :بخش قابل توجهــی از نیروهای ما دارای
مدارک کارشناســی ارشد و دکترا هستند و ارتقا
نیروی انسانی و افزایش بهرهوری در این حوزه
البته با اســتفاده از توان مردمی را سرلوحه کار

خود قرار دادیم.شــرفی با بیــان اینکه در حوزه
بازرســی بهرهوری توام با وفــاق و برادری در
اولویت اســت ،افزود :امیدواریم خروجی آن را
در بهبود ارائه خدمات و افزایش رضایتمندی به
مردم ببینیم.
 شهردار کرمانشاه:
شناخت کرمانشاه به عنوان
«جهانشهر خالق خوراک» مستلزم
تهیه غذاهایسنتی با کیفیت باال است

شــهردار کرمانشــاه ،اعضای شــورای شهر و
مسئولین استانی افتتاح شد.
دکتــر نادر نــوروزی در ابتدای این مراســم
اظهار داشــت :زمینی که برای احــداث پروژه
سرمایهگذاری رستوران پارک شاهد (پاییزان) در
نظر گرفته شده پیش از این ،محل انباشت زباله
و نخالهها بود که در راستای ترمیم و زیباسازی،
متناسب با موقعیت پارک و نمایشگاه بینالمللی
با تغییــر کاربری به پروژه ( BoLTســاخت،
بهرهبرداری اجاره و انتقال) تبدیل گردید.
شــهردار کرمانشــاه اعتبار صرف شده در این
پــروژه را  ۲میلیارد و  ۷۰۰میلیون تومان عنوان
کرد و افــزود :این مکان طی مدت  ۱۵ســال
بصورت اســتیجاری واگذار شده و پس از پایان
قرارداد به شهرداری تحویل داده خواهد شد.
شــهردار کرمانشــاه با اشــاره به ثبتجهانی
کرمانشــاه به عنوان ســیوهفتمین جهانشهر
خالق خوراک ،تصریح کرد :مراجعه گردشگران
به کرمانشاه و بازگشت دوباره آنان مستلزم تهیه
و پخت غذاهای ســنتی با کیفیت باال است که
باید در رستورانها و مکانهای پخت و سرو غذا
مدنظر قرار گیرد.
وی افزود :کار مشــارکتی شهرداری با بخش
ک
خصوصی و ساخت رســتوران پاییزان در پار 
شاهد کاری مهم در راســتای بهتر دیده شدن

شــهردار کرمانشــاه در آییــن افتتــاح پروژه
سرمایهگذاری رســتوران پارک شــاهد گفت:
شناخت کرمانشــاه به عنوان «جهانشهر خالق
خوراک» مستلزم تهیه غذاهایسنتی با کیفیت
باال اســت .پروژه سرمایهگذاری رستوران پارک
شــاهد (پاییزان) یکشــنبه  ۲۶تیرماه با حضور

کرمانشاه به عنوان شهرخالق خوراک است.
نــوروزی در گوشــه دیگــری از ســخنانش
راهاندازی شــهربازی و مراکز تفریحی همچون
تلهکابین را از الویتهای شــهرداری دانست و
گفت :مرکز تفریحی و پارکی در سراب قنبر هم
در حال احداث است که امیدواریم با اجرای این

پروژهها نشاط وشادابی را به مردم هدیه دهیم.
در ادامه این مراســم هاشــم درویشــی عضو
شورای شهر کرمانشاه نیز با اشاره به ثبتجهانی
کرمانشــاه به عنوان جهانشــه ر خالقخوراک
گفت :کرمانشــاه با وجود ظرفیتهای ارزشمند
تاریخی ،اقلیمی و اکوتوریســمی به واسطه رها
شدن توسط مدیران مغفول مانده که باید مورد
توجه واقع شود.
وی افــزود :کارهایخوبــی در قالــب ارتباط
شــورای شهر و شــهرداری در کرمانشاه انجام
شده و تاکنون تمامی لوایح و مصوبات محوله از
سوی شهرداری به شورای شهر رای آورده است
که نشان از ارتباط خوب و موثر اعضای شورای
اسالمی شهر کرمانشاه با شهردار دارد.
 با حضور نماینده تام االختیار وزیر کشور
در شهرداری کرمانشاه برگزار شد؛
میز خدمت وزارت کشور برای رسیدگی و
پاسخگویی به شهروندان کرمانشاهی

کشــور و نماینده تام االختیار وزیر در سفر های
استانی برگزار شد.
بر اســاس این گزارش فرخی معاون بازرســی
وزارت کشــور ،علیئی معاون بازرسی استانداری
کرمانشــاه و مجتبی شــرفی مدیر کل بازرسی
شــهرداری کرمانشــاه ،معاونیــن شــهردار و
نمایندگان دســتگاه های مختلف از جمله ثبت
احوال ،امور روســتایی ،دفتر فنی و دفتر شهری
استانداری در طی دو روز چهارشنبه و پنجشنبه
 ۲۲و  ۲۳تیر ماه  ۱۴۰۱از ســاعت  ۸صبح الی
 ۱۸به درخواست های مردمی رسیدگی کردند.
در ایــن میز خدمت علی طالبــی ،نماینده تام
االختیار وزیر کشور رو در رو با مردم به مشکالت
و مسائل شهروندان کرمانشاهی رسیدگی کرد.
بیشترین درخواست ها مربوط به تبدیل وضعیت
نیرو های شرکتی شهرداری کرمانشاه از نوین ۲
به نوین  ۱و رفــع اختالف پرداخت بین آنها،پ
رداخت اضافه کاری به شرکت بازیافت ،تسریع

با حضــور نماینده تــام االختیار وزیر کشــور
میــز خدمت وزارت کشــور برای رســیدگی و
پاســخگویی به شــهروندان کرمانشــاهی در
شهرداری کرمانشاه برگزار شد.
میز خدمت و ارتباطات مردمی دســتگاه های
تابعه وزارت کشور در استان کرمانشاه با حضور
دکتر علی طالبی رئیس مرکز بازرســی وزارت

در تبدیل وضعیت ها ،تســریع در ارائه خدمات
عمومــی همچون جدول گذاری و آســفالت در
روستاها و دهیاری های تابعه بوده است.
بعد از ثبت این درخواست ها در سامانه ،111کد
پیگیری به شــماره همراه متعلق به در خواست
کننــده ارســال و ظرف مدت یک مــاه تعیین
تکلیف خواهد شد.

