
 با حکم رییس جمهوری؛
رحمانی فضلی رییس ستاد اطالع رسانی و تبلیغات اقتصادی شد

شهر جهانی گردشگری ایران چشم انتظار بازشدن گره نواقص

 جهانگیری:

روند محرومیت  زدایی در هرمزگان تسریع شود  رییس  جمهوری در حکمی عبدالرضا رحمانی فضلی را به 
عنوان »رییس ستاد اطالع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور« 

منصوب کرد.
به گزارش روز شنبه ایرنا از پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، 
متن حکم حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی به این شرح 

است:
»بسم اهلل الرحمن الرحیم

جناب آقای دکتر رحمانی فضلی
در اجرای مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی نظر به مراتب 
تعهد و تجربیات ارزنده، جنابعالی به موجب این حکم به عنوان »رییس 

ستاد اطالع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور« منصوب می شوید.

سیاستگذاری و برنامه ریزی رسانه ای و نظارت بر اجرای آنها برای 
ایفای نقش فعال و موثر در مواجهه با جنگ روانی و اقتصادی مورد 
انتظار است. طبق مصوبه شورای عالی تمامی مسئوالن و اعضای قوای 
سه گانه، ائمه جمعه، کارکنان نهادهای رسمی کشوری و لشگری 
و کلیه رسانه های کشور موظف به هماهنگی، همکاری و اجرای 

تصمیمات ابالغی ستاد می باشند.
توفیق شما را در انجام شایسته وظایف محوله با رعایت اصول قانون 
مداری، اعتدال گرایی و منشور اخالقی دولت تدبیر و امید ، در خدمت 

به اسالم و ملت شریف ایران از خداوند متعال مسالت دارم .
حسن روحانی، رییس جمهور و رییس شورای عالی هماهنگی 

اقتصادی«

هرچند بسیاری از گردشگران خارجی به متفاوت بودن گردشگری شهر جهانی 
یزد در مقایسه با دیگر شهرهای گردشگری ایران اذعان دارند ولی برخی 
نواقص را نیز بر آن وارد می  کنند که رفع آنها می   تواند موجب ارتقای گردشگری 

این شهر کهن شود.
به گزارش ایسنا، به دنبال ثبت جهانی بافت تاریخی یزد توجه مردم و مسئوالن به 
سمت ارتقای صنعت گردشگری استان معطوف شده و تمام تالش های مسئوالن مربوطه 
در این حوزه به کار گرفته شده است به طوری که گردشگران این شهر تاریخی با دیدن 
این شهر تاریخی انگشت حیرت به دهان می گیرند و آرامش و امنیت این شهر را ستایش 
می کنند. البته با این وجود گردشگری یزد در نگاه برخی از گردشگران خارجی دارای 
اشکالتی نیز هست که اهتمام به این موارد برای ارتقای سطح گردشگری این شهر جهانی 
ضروری است. نحوه سرویس دهی خدمات، نبود تابلوهای راهنمای گردشگران و حتی 
المان های شهری در بافت تاریخی و اماکن گردشگری شهر یزد از جمله این موارد است 

گاهاً گردشگران را در ابهام و سردرگمی قرار می دهد.
زمستان سال آینده موعود پایان نصب المان های تاریخی

ساشا ریاحی مقدم، معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری استان یزد در مورد مشکل تابلوهای راهنمایی گردشگری می گوید: هرچند 
ضوابط تابلوهای شهری مسیرهای گردشگری تهیه شده اما ساخت و نصب این تابلوها 
در حوزه بخش خصوصی قرار گرفته است که باید در این رابطه اقدام کند. وی اضافه 
می کند: سازمان میراث فرهنگی از زمان ثبت جهانی بافت تاریخی شهر یزد اقدام به 
نصب تابلوهای محدوه این عرصه ثبتی و حریم آن کرده است و در حال حاضر تنها 
بناهای تاریخی فاقد تابلوهای راهنمایی گردشگران هستند که پیش  بینی می  شود تا پایان 

زمستان سال آینده متناسب با اعتبارات تخصیص داده شده، این اقدام نیز به پایان برسد.
سید امیرناصر طباطبایی، رئیس جامعه هتل داران یزد و عضو هیات مدیره جامعه 
هتل داران کشور با اشاره به ضعف مدیریت هتل داری در سطح کشور، اظهار می کند: 
متاسفانه در تربیت مدیریت هتل ها دچار مشکل هستیم و تعداد کمی از مدیران هتل ها 
با نحوه این گونه مدیریت ها آشنا هستند چرا که این صنعت در گذشته صنعتی پول   ساز 
نبوده است. وی اضافه می کند: ارتقای سطح مدیریت هتل ها با تربیت مدیران جوان نسل 
جدید و دارای تحصیالت دانشگاهی این حوزه، باال خواهد رفت اما الزاماً ارتقای سطح 
مدیریت هتل ها به دوره های آکادمیک و دانشگاهی محدود نمی شود و ارائه دوره های 
ضمن خدمت کوتاه مدت و متناسب با علم روز دنیا به این افراد نیز می تواند بسیار موثر 
باشد. این مسئول در رابطه با بهبود و ارتقای سطح و نحوه سرویس دهی هتل ها و مراکز 
خدماتی، می گوید: دوره های آموزشی در همین راستا تدوین شده که به همت موسسات 

گردشگری در سال جاری برگزار خواهند شد.

معاون اول رئیس جمهوری گفت: روند محرومیت 
 زدایی در استان هرمزگان باید با جدیت و سرعت 

هرچه بیشتر استمرار داشته باشد.
اول  معاون  رسانی  اطالع  پایگاه  از  ایرنا  گزارش  به 
در  شنبه  روز  جهانگیری  اسحاق  جمهوری،  رئیس 
در  هرمزگان  استان  مردم  نمایندگان  مجمع  جلسه 
مجلس شورای اسالمی که به ریاست وی برگزار شد، 
از این استان به عنوان استانی راهبردی با نقش ملی نام 
برد و افزود: استان هرمزگان از استان های پراهمیت 
کشور است که پیشرفت و یا مشکالت آن بر کل کشور 

تاثیرگذار است.
روند  اینکه  بر  تاکید  با  رئیس جمهوری  اول  معاون 
و  جدیت  با  باید  هرمزگان  استان  در  محرومیت زدایی 
سرعت هرچه بیشتر استمرار داشته باشد، خاطرنشان 
کرد: استان هرمزگان از استعدادهای بی نظیری برخوردار 
است که این ظرفیت ها می تواند این استان را به یکی از 

کانون های توسعه کشور تبدیل کند.
جهانگیری دریا را یکی از ظرفیت های استان هرمزگان 
برشمرد و اظهار داشت: مسئولین استان هرمزگان باید با 
اتکا به توسعه دریامحور و فعال  کردن بخش هایی نظیر 
شیالت، صنایع کشتی سازی و ساخت سازه های دریایی 
مورد نیاز صنعت نفت، طرح های مهم و راهبردی جهت 

توسعه و بهره مندی مردم این استان اجرا کنند.

معاون اول رئیس جمهوری انتقال بخشی از پایانه 
های صادراتی نفت از خلیج فارس به جاسک را فرصتی 
برای توسعه استان هرمزگان دانست و با اشاره به برنامه 
برای توسعه سواحل مکران تصریح کرد:  های دولت 
بخشی از سواحل مکران در استان هرمزگان واقع شده 
و این فرصتی بی نظیر برای توسعه این استان محسوب 

می شود.
 استاندار هرمزگان نسبت به موضوع ترخیص کاال 

حساسیت داشته باشد
اینکه برخی مواقع  با اشاره به  جهانگیری همچنین 
ترخیص کاالها در بنادر با کندی مواجه می شود، افزود: 
با  کشور  که  فعلی  شرایط  در  باید  هرمزگان  استاندار 
مشکالتی روبرو است، نسبت به این موضوع حساسیت 
داشته باشد و به گونه ای برنامه ریزی کند که در روند 
ترخیص کاالهای مورد نیاز مردم مانعی ایجاد نشود و 

کاالها به موقع از بنادر استان ترخیص شوند.
معاون اول رییس جمهوری با تاکید بر اینکه استان 
هرمزگان از نقش پراهمیتی در اقتصاد و توسعه کشور 
برخوردار است، از استاندار، مدیران، نمایندگان و مسئولین 
قضایی استان خواست برای رفع موانع پیش روی توسعه 
استان از هیچ کوششی فروگذار نکنند و با تالش شبانه 
روزی زمینه توسعه و رفع محرومیت از استان را فراهم 

کنند.

تفویض اختیارات به استانداران مرزی در دوران 
تحریم مدنظر دولت است

وی با تاکید بر نقش پراهمیت استان های مرزی کشور 
و از جمله استان هرمزگان در توسعه مراودات تجاری با 
کشورهای همسایه به ویژه در دوران تحریم، خاطرنشان 
کرد: موضوع تفویض اختیارات ویژه به استانداران مرزی 
کشور در دوران تحریم مدنظر دولت است و استانداران این 
استان ها باید از این فرصت حداکثر استفاده را در جهت 

توسعه و رونق بخشیدن به تجارت مرزی بنمایند.
جهانگیری بیان کرد: بکارگیری نیروهای تحصیلکرده 
بومی باید در همه استان ها مورد توجه قرار گیرد و استفاده 
از نیروی انسانی تحصیلکرده بومی در مشاغل مختلف باید 
فاقد  بومی  افراد  مواردی که  و جز در  باشد  اولویت  در 
تخصص الزم باشند، در سایر موارد این افراد نسبت به افراد 
غیربومی در ارجحیت قرار گیرند. در این جلسه استاندار 
هرمزگان نیز گزارشی از طرح و برنامه های در دست اقدام 
استان ارائه کرد و گفت: برنامه هایی برای جلوگیری از 
از  و  اجرایی  به زودی  قاچاق سوخت طراحی شده که 
قاچاق سوخت جلوگیری خواهد شد. نمایندگان مردم 
استان هرمزگان در مجلس شورای اسالمی هم در این 
نشست هر کدام به تشریح مسائل و مشکالت حوزه های 
انتخابیه خود پرداختند و پیشنهاداتی در جهت رفع مسائل 

کالن و راهکارهایی برای توسعه استان ارائه کردند.

دولت نبایدبدون کمک مالی
بر تئاتر نظارت کند

روند محرومیت  زدایی
در هرمزگان تسریع شود

روزبه حسینی از نمایش »سیم و ُسرمه« می گوید  جهانگیری:

صفحه 6  همین صفحه 

صفحه 2

یکشنبه 8 مهر 1397- سال اول - شماره 242 -  8 صفحه - 1000 تومان

خاتمی در نامه ای به رهبری و روحانی راه حل هایش را بگوید
الیاس حضرتی:

یک فعالی سیاسی اصالح طلب گفت: در سطح کشور از االن یا شاید هم از 
یکسال قبل تمام تصمیمات، اتفاقات و مباحث، یک نیم نگاه و یک رگش به ۱۴۰۰ 
وصل است. امکان ندارد شما تصمیمات و مسائل سیاسی کشور، تندروی ها، 

کند روی ها و غیره را بررسی کنید و در نهایت به آیتمی به نام ۱۴۰۰ نرسید.
الیاس حضرتی در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایلنا با روایت اتفاقات روز 

استیضاح وزیر اقتصاد و استعفای خود از فراکسیون امید، از دغدغه هایش در 
رابطه با جریان اصالحات سخن می گوید. 

وی معتقد است اصالح طلبان در سال های ۷6 و ۸۸ فریز شده اند و همین 
موضوع هم باعث شده تا در شرایط فعلی کشور، دیگر آن محبوبیت و اقبال 

سابق را نداشته باشند.

قائم مقام دبیرکل حزب اعتماد ملی همچنین در تشریح برنامه هایش برای 
حزب اعتماد ملی می گوید: برنامه انجام کارهایی را داریم که به نظر من در نوع 
خودش جدید خواهد بود و ان شاءاهلل به سمتی حرکت می کنیم که حزب را از 

سیاسی بودن صرف به حزبی سیاسی اجتماعی تبدیل کنیم.

Etehademelat

پیش بینی بارندگی بیش از حد نرمال 
برای مهرماه

سهمیه بندی  کاالهای اساسی در دوران 
جنگ با کوپن

پرسپولیس 11 بازیکن در 10 ُپست دارد

کدام معاونان از وزارت کار می روند؟

دوباره صدای پای وارونگی هوا

 گزارش هواشناسی
از باران پاییز و زمستان امسال

مومنی از نحوه اداره امور اقتصادی دفاع مقدس می گوید

 با پارگی رباط صلیبی ماهینی
 اتفاق افتاد

 با ابالغ بخشنامه منع بکارگیری
بازنشستگان

سازمان حفاظت محیط زیست امسال چه برنامه ای برای کاهش 
آلودگی هوای تهران دارد؟

صفحه ۷
صفحه 3

صفحه 5

صفحه ۸

صفحه ۴

صفحه 3

بوستون گلوب: 

»ظریف« و دشوارترین ماموریت دیپلماتیک تاریخ مدرن جهان


