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]بخش دیگر[

که   -- گردشگری  بحث  در    
البته فرض را بر آن می گیریم 

که تکلیفمان را نسبت به مقوله اثرات فرهنگی -- اجتماعی 
شده  تدوین  مشخص  چارچوب های  و  کرده ایم  روشن  آن 
اولویت  در  اسکان  محل  و  گردشگر  امنیت  موضوع  است، 
قراردارد. خبرها تقریبا از توجه نهادها و مقامات و حتی افراد 
عادی به مساله گردشگری حکایت دارد. اما در سخنان همه، 
هنوز نگاه متصلبانه به این موضوع مشخص است. خوب است 
عینی.  هم  و  است  روانی  گردشگر،هم  امنیت  که  بپذیریم 
نهادهای  ازسوی  باشدکه  آسوده  خیالش  باید  وی  یعنی 
ناظر بر حفظ نظم در جامعه مورد توجه و حمایت است. به 
خاطر دارم سال هاپیش،آشنایی که دریونان زندگی می کرد 
می گفت؛ چون گردشگری هم از لحاظ تولید ثروت و هم از 
پلیس  دارد  اساسی در آن کشور  اشتغال، نقش  ایجاد  بابت 
بدون اغماض با کسانی که برای گردشگر مزاحمت )حال در 
هر اندازه و به هر شکل( ایجاد کنند برخورد شدید می کند و 
به همین دلیل گردشگران در این کشور از امنیت و آسایش 
کامل برخور دارند. حاکم شدن این نگاه درمقوله گردشگری 
اگرچندزیان معدودداشته باشد، ده ها ثمر خوب دارد و حتی 
شرایط را برای حل مشکل دیگرنیزفراهم می سازد. در مورد 
اماکن  بابت  از  دلیل کشور  و یک  هزار  به  اسکان گردشگر؛ 
مدرن و متناسب با شرایط گردشگر قرن بیست و یک فقیر 
به  که   -- آن چنانی  کمتر گردشگرهای  تقریبا  البته  است. 
هتل های به قول معروف »فول امکانات« نیاز داشته باشند، 
متوسط  طبقه  از  گردشگران  خواهندآمدوبیشتر  ایران  به 
های  اقامتگاه  از  آن ها  برای  می توان  هستندکه  فرهنگی  و 
بومگردی استفاده کرد. با گسترش این اقامتگاه ها در کشور 
و ضابطه مند کردن آن ها )البته فارغ ازبگیروببندهای معمول 
و مرسوم( می توان حجم عظیمی از گردشگر را پذیرا شد و 
اسالمی  در مجلس شورای  امید  فراکسیون  رییس  گفته  به 
به  می توان  در کیش،  هتل ۷ ستاره  زنی  کلنگ  مراسم  در 
طور متوسط ساالنه ۲۰۰هزار شغل ایجاد کرد زیرا به گفته 
مسولی دیگر، هر اقامتگاه بومگردی به صورت مستقیم سه 
شغل و غیرمستقیم ده شغل ایجاد می کند. برای رسیدن به 
نقطه ای که ساالنه حتی بیشتر از میزان اعالم شده ازسوی 
کافی  کرد،  شغل  ایجاد  کشور  در  مجلس،  محترم  نماینده 
و  کنیم.  روشن  گردشگری  مقوله  با  را  کتابمان  و  حساب 
البته که الزم هم نیست به خودمان زحمت زیاد بدهیم زیرا 
شواهد بسیاری در تاریخمان از سهولت جابه جایی )سیاحت 
در  فرهنگ  یک  وانفس  آفاق  سیر  دارد.  وجود  مهاجرت(  و 
جامعه اسالمی بوده است و کسی هم در نوشته های خود از 
»اما و اگرها« نقلی نکرده است و خوب است ما نیز همان 
شیوه پیشینیان را مقلد باشیم!              »مدیر مسوول«

 گردشگری دانشگاهی به مثابه یک فرصت
  جامعه دانشگاهی ایران جمعیتی بالغ بر پنج میلیون نفر را شامل می شود که در دو هزار و پانصد واحد 
ایران توزیع شده اند. نهاد آموزش عالی و این جمعیت فعال و  از پانصد شهر در  دانشگاهی و در بیش 
توانمند، فرصت کلیدی برای توسعه و ترویج گردشگری به طور عام و هم چنین گردشگری به طور خاص 
و در قالب مفهوم گردشگری دانشگاهی هستند. گردشگری دانشگاهی گونه ای نوین و در حال رشد از 

گردشگری در سطح جهانی است که بیشتر جامعه هدف و مخاطبان آن دانشگاهیان هستند.
امروزه در نظام آموزش عالی مان می توانیم موارد مشابهی از سیاستگذاری فرهنگی در حوزه اموری که 
می توان آن ها را مصداق های اولیه گردشگری دانشگاهی دانست، پیدا کرد: اردوی راهیان نور، اردوهای 
رضوی )یا همان اردوهای زیارتی به مشهد( و اردوهای جهادی از جمله نمونه های اولیه ای هستند که در 
جامعه دانشگاهی ما به واسطه الزامات دستگاه های سیاسی و نظام های حکمرانی رسمی ایجاد شده و در 

حد خودشان نیز سودمند بوده اند. 

فرهنگی

اقتصادی
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چابهار پتانسیل خوبی دارد
  اتاق ایران - شهریورماه سال جاری منابع هندی هم زمان با سفر عباس آخوندی وزیر وقت راه و شهرسازی، 
از واگذاری توسعه بندر چابهار به یک شرکت هندی بر اساس توافق اولیه هند و ایران خبر دادند. پیش  از آن 
در ۲۲ دی ماه سال گذشته، تفاهم نامه همکاری حمل ونقل ریلی بین ایران و هند، بین آخوندی و گادکاری 
وزیر حمل ونقل جاده ای و راه آهن هند در دهلی نو به ارزش ۲ میلیارد دالر به امضا رسیده بود که شامل توسعه 
راه آهن چابهار به زاهدان به ارزش یک میلیارد دالر، تولید ۲۰۰ لکوموتیو برای قطارهای باری ایران توسط هند 
و تولید مشترک ریل میان دو کشور است. هند با سرمایه گذاری 85 میلیون دالری مدیریت دو لنگرگاه در فاز 
اول بندر چابهار را به عهده دارد. هم چنین این کشور متعهد شده که تا پایان سال ۲۰19 بتواند بهره برداری از 
بندر چابهار را عملیاتی کند. بهرام امیر احمدیان پژوهشگر منطقه اوراسیا و استاد مدعو در دانشکده مطالعات 
جهان دانشگاه تهران معتقد است بندر چابهار از دو زاویه می تواند بررسی شود؛ یکی از نگاه توسعه مناطق کمتر 
توسعه یافته که در آن دولت و ملت ایران برای توسعه منطقه جنوب شرقی ایران مصمم به ایجاد منطقه ای 
برخوردار برای قلمروی هستند که »سواحل مکران« نام دارد؛ سواحلی فراموش شده که چابهار نگین آن است 
و می رود که به سطحی قابل قبول از توسعه برسد و الگوی برنامه ریزی و آمایش سرزمین در ایران شود. دوم، از 
نگاه تبدیل چابهار به هاب لجستیکی برای ارتباط افغانستان و آسیای مرکزی به آب های بین المللی در کمترین 

فاصله و کارآمدترین ساختارهای لجستیکی و خدمات بندری.

اقتصادی

لزوم سرمایه گذاری چین، ژاپن و اروپا در چابهار 
  »پیرمحمد مالزهی« کارشناس مسائل شبه قاره هند معتقد است فرصت بی نظیری برای توسعه سواحل 
اقتصادی  بزرگ  قدرت های  گذاری  زمینه سرمایه  بتواند  باید  ایران  و  ایجاد شده  چابهار  بندر  و  مکران 
همچون چین ژاپن و حتی کشورهای اروپایی را در این منطقه فراهم کند. به گفته این کارشناس مسائل 
قابل  بزرگ  قدرت های  بین  کالن  رقابت های  چارچوب  در  بندر  این  به  معافیت  اعطای  هند  قاره  شبه 

ارزیابی است.
چابهار  بندر  به  آمریکا  های  تحریم  از  معافیت  اعطای  و  مکران  سواحل  اهمیت  به  اشاره  با  مالزهی 
گفت:اعطای این معافیت در چارچوب طرح های بزرگی است که قدرت های منطقه ای و بین المللی در 
ارتباط با سواحل مکران دارند چرا که خود چابهار به تنهایی مطرح نیست بلکه ساحل مکران از جنوب 
بندرعباس و تا شمال کراچی یک هزار 5۰۰ کیلومتراست که تحت عنوان دریای عمان شناسایی شده 

است.
کارشناس مسائل شبه قاره هند افزود:سواحل مکران یکی از مناطقی است که در دوران جدید، قدرت های 

بزرگ برای حضور در آن برنامه ریزی و فعالیت می کنند.

24

چابهار پتانسیل خوبی 
 دارد

اتاق ایران - شهریورماه سال جاری منابع هندی 
هم زمان با سفر عباس آخوندی وزیر وقت راه و 

شهرسازی، از واگذاری توسعه بندر چابهار به یک 
شرکت هندی بر اساس توافق اولیه هند و ایران 

خبر دادند.

 استاندار مرکزی:
رسانه ها بر اساس 

مستندات و واقعیات اخبار 
را منتشر کنند

دیدار  در  مرکزی  استاندار  آقازداه«  »علی  سید 
افزود:  اراک،  در  مرکزی  استان  رسانه  اصحاب  با 
اقتصادی  سخت  شرایط  وجود  با  استان  این 
پیشرفت های زیادی در بخش های مختلف داشته 
البته هنوز مشکالت زیادی وجود دارد که تالش ها 

برای حل آن ها به کار گرفته شده است.

خشک کردن یکی از 
زنده ترین تاالب های غرب 

کشور!

البرز دومین استان 
 پر چالش کشور

»نخستین ساالنه 
شهرپژوهی شهرداری 

رشت«

تشدید بیماری های قلبی 
با مصرف فست  فودها عضوهیات عامل سازمان راهداری:

سالیانه تنها یک ششم 
بودجه محقق می شود

گردشگری دانشگاهی 
 به مثابه یک فرصت

لزوم سرمایه گذاری چین، ژاپن و اروپا 
در چابهار 

1

توسعه منطقه ای به 
استراتژی هدفمند نیاز 

دارد
اتاق ایران - در همایش رهیافتی نو به توسعه 
استان لرستان - که در اتاق ایران برگزار شد، 

رئیس اتاق خرم آباد و نایب رئیس اتاق ایران نیز 
حضور داشت.

4

1

5

8

 در اجالس دهلی نو مطرح شد؛

کاهش مرگ و میر مادران 
در ایران

معاون وزیر راه:

به دنبال رونق بازار مسکن 
هستیم

31 طرح دانش بنیان 
و استارت آپی

اقیانوس و چشم ناظر ایران...

 ظرفیت چابهار برای مرکزیت تجارت جهانی
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تیم های پایه اسکواش 
در اردو

اردوی تیم های پایه اسکواش دختران با حضور 6 
بازیکن در تهران تا ۲۰ آذر ماه ادامه داشت.

 این اردو برای بازیکنان رده سنی کمتر از 1۷ و 19 سال 
برگزار شد که سه نفر برتر کشور در آن حضور داشتند.

فاطمه  سعادت،  ترالن  شمیرانی،  نیکی  استیلی،  هلیا 
خبری، سارا احمدی و هستی چمنی افراد حاضر در اردو 
بودند. البته بنا به گفته فاطمه سادات حیدری سرمربی 
تیم ملی اسکواش حضور آن ها در ترکیب تیم های پایه 
ایران قطعی نیست. سرمربی تیم ملی اسکواش بانوان با 
اشاره به این که در ورزش هر رده سنی حساسیت خاص 
خودش را دارد، خاطر نشان کرد: ورزشکارانی که کمتر 
از 19 سال دارند باید به عنوان پشتوانه تیم بزرگ سال 
تالش  باید  نیز  سنی  رده های  سایر  در  شوند.  تلقی  ما 

کنیم تا مستعد ترین نفرات را پیدا و پرورش دهیم.
وی با تاکید بر این که تا پایان سال جاری ۲ اردو برای 
کمتر از 1۷ و 19 سال برگزار خواهند کرد، افزود: هدف 
برتر  نفرات  تعین  آینده،  ماه  در  اردوها  این  برگزاری  از 
برای مسابقات قهرمانی بزرگ ساالن آسیاست و آن هایی 
سال  بزرگ  ملی  تیم  اردوی  در  می شوند  انتخاب  که 

حضور می یابند.
برا  اردو  پایان اسفند 4  تا  از آذر  این که  بیان  با  حیدر 
کمتر از 13 و 15 سال برگزار می کنیم، عنوان کرد: هفته 
گذشته یک اردو برای این بازیکنان در ساری برگزار شد 
برگزار  را  اردو هایی  ماه چنین  هر  باید  من  اعتقاد  به  و 
کنیم. امیدوارم هرچه نزدیک به مسابقات قهرمانی آسیا 

می شویم زمان این اردو ها افزایش پیدا کند.

اجتماعی
سالمت باشیم

وزیـر بهداشـت گفـت: مـرگ و میـر مـادران از ۲5 
در هـر 1۰۰ هـزار تولـد زنـده در سـال ۲۰۰8 به 19 
در هـر 1۰۰ هـزار تولد زنده در سـال ۲۰1۷، کاهش 

یافته اسـت.
سـید حسـن هاشـمی، در پنـل همکاری هـای بیـن 
بخشـی بـرای تامیـن سـالمت مـادر، نـوزاد و کودک 
کـودک  مـادر،  سـالمت  المللـی  بیـن  اجـالس  در 
تریـن  مهـم  از  داشـت:  اظهـار  هنـد،  در  تغذیـه  و 
تجربیـات ایـران در ایـن زمینـه مـی توان بـه تقویت 
و رشـد مناسـب کـودکان، کاهـش مـرگ مـادران از 
۲5 در هـر صـد هـزار تولـد زنـده در سـال ۲۰۰8 به 
19 در هـر صـد هـزار تولـد زنـده در سـال ۲۰1۷، 
کاهـش مرگ نـوزادان، دسترسـی مناطـق محروم به 
خدمـات بهداشـتی و درمانـی به ویژه خدمـات مورد 
نیـاز مـادران، نـوزادان، کودکان و ایمن سـازی آن ها 
در مقابـل بیمـاری هـا، ایجـاد پایـگاه هـای سـالمت 
در مناطـق شـهری و حاشـیه شـهرها، پوشـش بیمه 
ای 9۲ درصـد ایرانـی هـا، تامیـن نیروهـای انسـانی 
مـورد نیـاز بـرای ارائـه خدمات بـه مادران و نـوزادان 
و پیگیـری خدمـات تـا سـطوح بعـدی خدمـات در 

بیمارسـتان ها اشـاره کـرد.
وی تصریـح کـرد: در ایـران بـه مهاجریـن افغـان که 
بـه صـورت قانونـی یـا غیرقانونی بـه ایـران مهاجرت 
کـرده انـد خدمـات سـالمت مـادر و نـوزاد ارائـه می 
شـود و ایـران آمادگـی الزم برای کمک بـه مادران و 
نـوزادان کشـورهای مختلـف بـه ویـژه یمن، سـوریه، 
عـراق و افغانسـتان کـه بـا جنـگ هـای داخلـی و 
خارجـی روبـه رو هسـتند را دارد تـا دسترسـی ایـن 
اقشـار آسـیب پذیر بـه خدمـات بهداشـتی و درمانی 

شـود. فراهم 
ای  منطقـه  هـر  در  جنـگ  کـرد:  تاکیـد  هاشـمی 
از دنیـا، مشـکالت قومـی و داخلـی و تحریـم هـای 
مـی  محکـوم  را  جهـان  کشـورهای  علیـه  ظالمانـه 
کنیـم چراکه دسترسـی مـردم به خدمات بهداشـتی 
و درمانـی بـه نحـو شایسـته، دچار اختالل می شـود 
و از سـازمان های بیـن المللـی می خواهیـم کـه بـا 
نابرابـری و نـا عدالتـی در دسترسـی مـردم بـه ویـژه 
بـه  نـوزادان  و  مـادران  ماننـد  پذیـر  اقشـار آسـیب 

خدمـات سـالمت مقابلـه کننـد.
وی ضمـن تاکیـد بـر اهمیـت تقویـت همکاری هـای 
بیـن بخشـی در حـوزه سـالمت، گفـت: جمهـوری 
متعهـد  بـا سـایر کشـورها  ایـران همـگام  اسـالمی 
بـه پوشـش همگانـی سـالمت برای مـردم ایـران در 
مناطـق مختلـف کشـور اسـت تـا دسترسـی آن هـا 
بـه خدمـات فراهـم و سـالمت آن هـا تامین شـود و 
دسترسـی بـه اهـداف جهانی، بـدون همـکاری های 

بیـن بخشـی میّسـر نخواهـد بـود.
هاشـمی بـا اشـاره بـه تدویـن سـند ملـی کنتـرل و 
ایـران،  در  غیرواگیـر  هـای  بیمـاری  از  پیشـگیری 
خاطرنشـان کـرد: ایـن بیماری هـا عامـل مـرگ ۷6 
درصـد از مردم ایران اسـت و برای مقابله با آن سـند 
ملـی کنترل و پیشـگیری از بیماری هـای غیرواگیر با 
توجـه بـه اهداف جهانی سـالمت در دسـتور کار قرار 
گرفـت و همکاری هـای بخـش غیردولتـی بـا وزارت 

بهداشـت نیـز تقویت شـد.
وزیـر بهداشـت یـادآور شـد: تامیـن منابع مالـی برای 

کاهـش عوامـل خطـر بیماری هـای غیرواگیر بـه ویژه 
وزارت  توجـه  مـورد  عروقـی  و  قلبـی  بیماری هـای 
بهداشـت قـرار گرفتـه اسـت البتـه در حوزه سـالمت 
نیـز بـه تقویـت همکاری های بین بخشـی نیـاز داریم 
و وزارت بهداشـت اقـدام به تشـکیل معاونت اجتماعی 
کـرد چـرا که بـا ایجـاد ایـن معاونـت، مشـارکت های 
مردمـی و سـازمان های غیـر دولتـی در جهـت تامین 
سـالمت عمومـی سـاماندهی و گسـترش مـی یابـد. 
خوشـبختانه در حـال حاضـر 1۲5۰ خانـه سـالمت 
محلـه در 45۰ شـهر ایـران وجـود دارد کـه در سـه 
سـال آینـده به ۷ هزار خانه سـالمت افزایـش می یابد.

هاشـمی خاطرنشـان کـرد: در ایـران بـه راهکارهـای 
همکاری هـای بین بخشـی مانـدگار در حوزه سـالمت 
دسـت پیدا کرده ایـم اما ادامـه این همکاری ها بسـیار 
مهـم اسـت و از سـازمان های بین المللـی می خواهیم 
کـه همکاری هـای کشـورها در تامیـن سـالمت مردم 
بـه ویژه اقشـار آسـیب پذیـر مانند مـادران و نـوزادان 

را مـورد توجه قـرار دهند.

تجلیلی بجا از یک 
پیشکسوت

سال  میزدر  روی  درتنیس  بانوان  برتر  لیگ 
قهرمانان  از  نصیری  آذر  خانم  سرکار  نام  به   139۷

سابق و صاحب نام ملی نام گذاری شد.
قابل ذکر است که به پاس ارج نهادن به مقام شامخ 
البرز  ایرانی  تور   ، ملی  قهرمانان سابق  و  پیشکسوتان 
از قهرمانان سابق  الیاس ون  ایران  نام سرکار خانم  با 
فدراسیون،  سابق  رئیس  نایب  و  ملی  نام  صاحب  و 
زاده  قوام  فریبا  خانم  سرکار  نام  با  مشهد  ایرانی  تور 
ملی،  تیم  سابق  سرمربی  و  ملی  سابق  قهرمانان  از 
فرانک  دکتر  خانم  سرکار  نام  با  کرمانشاه  ایرانی  تور 
سابق  رئیس  نایب  و  ملی  سابق  قهرمانان  از  حیدری 
فدراسیون، تور ایرانی اصفهان با نام سرکار خانم دکتر 
سابق  ریاست  ملی،  سابق  قهرمانان  از  لیموچی  سیما 
انجمن تنیس روی میز بانوان کشور و سرمربی سابق 

تیم ملی، در سال جاری نام گذاری شده است.
سرکارخانم نصیری طی سالیان طوالنی بارهابه عنوام 
جهانی  درمسابقات  کشورمان  ملی  تیم  عضواصلی 
کشوربوده  و9بارنیزقهرمان  داشته  شرکت  وآسیایی 

است.
با  سرکار خانم آذر نصیری در تیم ملی بزرگ ساالن 
سرکار خانم ها ایران الیاس ون، سیما احمدیه و رامونا 
داربین، فروزنده شمیرانی و دیگر چهره های صاحب نام 
ایران هم تیمی بودکه همگی نسلی طالیی را  و ملی 

برای این ورزش در سال های متمادی رقم زدند. 
از این  نسل طالیی بعد از دوران قهرمانی، ایران الیاس 
ون با قبول مسوولیت های مختلف مدیریتی و فنی در 
سطوح ملی و فدراسیونی، شاگردان بسیاری را تربیت و 

تحویل خانواده تنیس روی میز ایران داده است.

باخوردنی ها از خود 
محافظت کنیم

گوجه فرنگی با...
که  است  هایی  میوه   - سبزی  دسته  آن  از  فرنگی  گوجه 
می توان در هر فصلی و به انواع مختلف مصرف کرد. داخل 
ساالد، به صورت املت، گوجه فرنگی شکم پُر، کنار خورش ها 

و غیره.
است.  متعددی  حاوی خواص  فرنگی  گوجه  که  بدانید  باید 
سکته ی  کند،  پیشگیری  سرطان  به  ابتال  از  می تواند  یعنی 
اندامی شما شود و  از شما دور کند، باعث خوش  مغزی را 
غیره. با ما باشید تا با 5 دلیل خوب برای مصرف بیشتر گوجه 

فرنگی آشنا شوید.
لیکوپن ها  سرطان  از  پیشگیری  برای  گوجه فرنگی   -1
ترکیبات اصلی گوجه فرنگی هستند که خواص فوق العاده ای 
خانواده ی  به  که  نارنجی   - قرمز  دانه های  رنگ  این  دارند. 
کاروتنوئیدها تعلق دارند، خواص آنتی اکسیدانی فوق العاده ای 
دارند. یعنی این که تمام قد در برابر رادیکال های آزاد آسیب 

رسان مقابله می کنند.
و   1986 بین  سال های  در  که  گسترده ای  پژوهش  نتایج 
1998 انجام شده نشان می دهد افرادی که هر هفته حداقل 
به  ابتال  مرتبه سس گوجه فرنگی مصرف می کنند خطر  دو 
سرطان پروستات را به میزان 36 درصد کاهش می دهند. در 
سال ۲۰13 محققان فرانسوی روی موش های آزمایشگاهی 
بررسی هایی انجام داده و به این نتیجه رسیدند که لیکوپن ها 
ضدسرطان هستند. این محققان مخصوصاً به آقایان توصیه 
می کنند که گوجه فرنگی بیشتری مصرف کنند زیرا آن ها 
بدانید که  باید  برابر سرطان پروستات مقاوم می کند.  را در 
گوجه فرنگی بخشی از رژیم غذایی مدیترانه ای است، رژیمی 

که خطر ابتال به سرطان را کاهش می دهد.
۲- گوجه فرنگی بخورید تا سکته مغزی نکنید گوجه  فرنگی 

خطر سکته ی مغزی را کاهش می دهد. 
می پرسید چرا؟ به خاطر این که لیکوپن موجود در این میوه 
باعث  اکسایش  این  می دهد.  کاهش  را  چربی ها  اکسایش 
چربی ها  رسوب  این  و  می شود  عروقی  پالک های  تشکیل 
را  مغزی  سکته ی  خطر  و  شده  رگ ها  شدن  مسدود  باعث 
باال می برد. اگر از فشارخون باال هم رنج می برید حتماً گوجه 
به  ها  صبح  کنیم  می  توصیه  کنید.  میل  بیشتری  فرنگی 

صورت ناشتا یک لیوان آب گوجه فرنگی بنوشید.
می دهد باد  دست  به  را  خستگی هایتان  فرنگی  گوجه   -3 

ویتامین  جمله  از  زیادی  ویتامین های  حاوی  فرنگی  گوجه 
از بین این ویتامین ها  E ،B6 ، A، C، B3 و k می باشد. 
ایجاد احساس نشاط  با خستگی و  برای مقابله   C ویتامین 
در  زیادی  نقش   C ویتامین  است.  فوق العاده  سرزندگی  و 
حفاظت از سلول ها دارد و اثرات رادیکال های آزاد و آالینده ها 

را کاهش می دهد. 
برابر  ویتامین چند  این  اثر  زمانی  باشید  داشته  توجه  البته 
می شود که آنتی اکسیدان های دیگری مانند کاروتنوئیدها و 
پولی فنول های بیشتری هم جذب کنید. گوجه فرنگی سرشار 
یک  هم  همین  برای  و  کاروتنوئیدهاست  و   C ویتامین  از 
اگر می خواهید همیشه  میوه ی ضدپیری محسوب می شود. 

جوان و شاداب بمانید گوجه فرنگی را در یابید.
باشید اندام  خوش  که  این  برای  فرنگی  گوجه   -4 

درصد(   95 تا   93( آب  زیادی  میزان  حاوی  فرنگی  گوجه 
و قند کمی است. برای همین هم تشنگی را برطرف کرده 
گرم   1۰۰ هر  واقع  در  می رساند.  بدن  به  کمی  کالری  و 
انرژی دارد. برای همین  گوجه فرنگی حدود 1۷ کیلوکالری 
اگر دنبال الغری هستید و رژیم گرفته اید می توانید با خیال 
راحت به این سبزی - میوه اعتماد کنید. توجه داشته باشید 

که گوجه فرنگی به هضم غذا و دفع راحت کمک می کند. 
اگر مشکل هضم دارید می توانید بعد از غذا یک عدد گوجه 

فرنگی تازه و کامال رسیده میل کنید.
جوان و  زیبا  پوستی  داشتن  برای  فرنگی  گوجه   -5 

هم  همین  برای  و  است  لیکوپن  از  سرشار  گوجه فرنگی 
با  آنتی اکسیدان  این  می کند.  مقابله  سلول ها  پیری  با 
مقابله  می شوند  پوست  پیری  باعث  که  آزاد  رادیکال های 
فرنگی  گوجه  پوست،  متخصصان  اکثر  عقیده ی  به  می کند. 
پاک سازی  را  آن  و  کرده  منقبض  را  پوست  منافذ  می تواند 
کند. اگر طرفدار ماسک های طبیعی هستید می توانید برای 
پاک سازی و تمیزی پوستتان از گوجه فرنگی استفاده کنید. 
چند ورق گوجه فرنگی روی صورتتان بگذارید و بعد از 15 
دقیقه شستشو دهید. البته توجه داشته باشید که این شیوه 

به درد پو ست های چرب می خورد.
*حواستان به معده تان باشد

برای  همین  برای  و  دارد  اسیدی  خاصیت  فرنگی  گوجه 
البته  نیست.  خوب  دارند  حساسی  معده ی  که  افرادی 
و  کنید  را خالی  دانه هایش  و  کنده  را  آن  پوست  می توانید 
بین  از  خاصیتش  این  تا  بیندازید  جوش  آب  داخل  سپس 
برود. مصرف گوجه فرنگی به ویژه گوجه فرنگی خام می تواند 
برای برخی افراد آلرژی زا باشد حتی می تواند باعث شوک 
است.  نادر  نسبتا  غذایی  آلرژی  یک  که  شود  آنافیالکسی 
از  نیز  شدید  اسهال  دچار  که  صورتی  در  می کنیم  توصیه 
مصرف گوجه فرنگی خودداری کنید چون باعث بدتر شدن 

وضعیت می شود.
 *چند توصیه ی کلی

کنید.  مصرف  مختلف  انواع  به  را  فرنگی  گوجه  توانید  می 
گوجه فرنگی تازه حاوی بیشترین میزان ویتامین C می باشد. 
آن  لیکوپن های  می پزید  یا  می دهید  تفت  را  آن  که  زمانی 
بیشتر جذب بدن می شود. البته توصیه می کنیم برای پختن 

یا تفت آن از کمی روغن استفاده کنید.
چون دراین صورت است که لیکوپن های آن بیشتر جذب می 
شود. اگر به گوجه فرنگی های ارگانیک دسترسی دارید حتماً 
بیشتر از آن ها استفاده کنید چون حاوی آنتی اکسیدان های 

بیشتری هستند.

دوکلمه حرف ورزشی

موادمخدر  پیش سازهای  گفت:  عمرانی 
برخی  از  شیشه،  مخدری  تولید  برای  صنعتی 

کشورهای اروپایی به ایران صادر می شود.
سعید عمرانی معاون قضایی دادستان کل کشور در 
حقوقی  کمیته  جلسه  در  مخدر  مواد  با  مبارزه  امر 
اسناد  امروز  کرد:  اظهار  مخدر  مواد  با  مبارزه  ستاد 
و کشفیاتی داریم که ثابت می کند پیش سازهای مواد 
مخدر صنعتی جهت تولید شیشه و بیش از هفتصد 
از برخی کشورهای  نوع مواد سّمی و کشنده مخدر 

اروپایی به ایران و کشورهای همسایه صادر می شود.
وی افزود: ما همیشه به همکاران اروپایی خود تاکید 
از  بعد  تاریخ چهل ساله  در طول  ایران  که  کرده ایم 

پیروزی انقالب اسالمی با تالش 
تحمل  با  توام  مضاعف  و  وافر 
جانی  سنگین  بسیار  هزینه های 
ترانزیت  و  انتقال  سیل  مالی،  و 
سد  را  بالکان  و  اروپا  به  مواد 
تقلیل  حداقل  به  را  آن  و  کرده 
داده است و این امر را نمی پذیرد 
پیش  اروپا  که  ندارد  انتظار  و 
مخدر  مواد  تولیدی  سازهای 
و  البراتوار ها  مقصد  به  را  خود 
و  شیشه  طبخ  آشپزخانه های 
گسیل  منطقه  به  صنعتی  مواد 

کند.

جمهوری  گمرک  نماینده  موموندی  چنین  هم 
اسالمی ایران گزارشی از اقدامات گمرک در افزایش 
ایکس  دستگاه  استقرار  ساز ها،  پیش  و  مواد  کشف 
ری مخصوص کنترل خودروهای سنگین در گمرک 
بازرگان و اجرای طرح های تحولی در گمرکات کشور 
ارائه کرده و بر استفاده و تجهیز گمرک به تکنولوژی 
روز برای کنترل کاالهای ورودی و خروجی و افزایش 
سگ های موادیاب که از عوامل بسیار مؤثر در کشف 

مواد و پیش ساز ها می باشند، تاکید کرد.
شرح  و  مصوب  تحولی  طرح های  جلسه  پایان  در 
مخدر  مواد  با  مبارزه  ملی  طرح  در  گمرک  وظایف 

مندرج در برنامه ششم توسعه جهت اجرا ابالغ شد.

 در اجالس دهلی نو مطرح شد؛

 کاهش مرگ و میر مادران در ایران

یک بار جریمه درروزبرای معاینه فنی
نواب حسینی منش مدیرعامل ستاد  باشگاه خبرنگاران جوان - سید 
معاینه فنی خودروهای تهران اظهار کرد: به گفته پلیس راهنمایی و 
رانندگی طرح کاهش)LEZ( از 3 آذر ماه سال جاری به طور رسمی آغاز شده است.

وی در خصوص جریمه خودروهایی که فاقد معاینه فنی هستند، افزود: خودروهایی 
که فاقد معاینه فنی هستند، طی ۲4 ساعت شبانه روز تنها یک بار و به میزان 5۰ 

هزار تومان جریمه می شوند.
افرادی  درباره  منش  حسینی 
سامانه  در  نام  ثبت  از  بعد  که 
معاینه فنی و پرداخت هزینه آن 
نتواستند در موعد مقرر به مراکز 
معاینه فنی مراجعه کنند، گفت: 
داشتن  با  می توانند  افراد  این 
صورت  به  خود  پرداخت  رسید 
مراکز  به  زمانی  هر  در  عمومی 

معاینه فنی مراجعه کنند.

نخستین پیست اسکیت 
سرپوشیده خاورمیانه 

اسکیت  فدراسیون  عمومی  روابط  گزارش  به 
،مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل از پیشرفت 
فیزیکی 35 درصدی اولین پیست اسکیت سرپوشیده 
خاورمیانه با آخرین استانداردهای جهانی در اردبیل 

خبر داد.
از  خاورمیانه یکی  سرپوشیده  اسکیت  پیست 
مهم ترین پروژه های ورزشی و هم چنین بزرگ ترین 
می شود  محسوب  کشور  اسکیت شمال غرب  پیست 
که در زمینی با مساحت 15 هزار متر مربع در حال 

ساخت و تکمیل است.
سالن های  مجهزترین  از  یکی  اردبیل  اسکیت  خانه 
ورزشی کشور خواهد بود که دارای ساختمان اداری 
تماشاگران،  سکوی  مربع،  متر   65۰ مساحت  به 
سرپوشیده  سالن  مساحت  و  اختصاصی   پارکینگ 

هشت هزار مترمربعی است.
ظرفیت پذیرش تماشاگران در این پیست 8۰۰ نفر 
است و با افتتاح این پروژه شاهد برگزاری مسابقات 
آن  در  بین المللی  حتی  و  کشوری  مختلف  ورزشی 

خواهیم بود.

معاون قضایی دادستان کل کشور:

پیش سازهای مواد مخدر صنعتی از اروپا 
به ایران صادر می شود
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3 اقتصادی

-- اخبار--

در معامالت بازارهای جهان؛

قیمت  نفت با افت تولید 
لیبی ۶1 دالری شد

با گزارشی از کاهش ذخایر انبارهای نفت آمریکا، 
اختالل در صادرات نفت لیبی، و کاهش تولیدات اوپک، 

قیمت نفت به 61 دالر درروزچهارشنبه جهش کرد.
ذخایر  میزان  که  کرد  اعالم  آمریکا  سوخت  موسسه 
میلیون   ۲/1۰ به  گذشته  هفته  در  آمریکا  خام  نفت 
بشکه در روز افزایش پیدا کرده است، که این از آن چه 

تحلیل گران پیش بینی می کردند، بیشتر است. 
داده های رسمی دولتی متعاقبا اعالم خواهند شد.

به  شمال،  دریای  برنت  خام  نفت  بشکه  هر  قیمت 
11/1دالر یا 84/1درصد جهش کرد و به 31/61 دالر 
رسید.قیمت هربشکه نفت خام آمریکا هم 11/1 دالر یا 

15/۲درصد جهش کرد و به ۷6/5۲ دالر رسید.
اعالم  و  لیبی  نفت  تولید  در  اختالل  با  گذشته  هفته 
بزرگترین  از  صادرات  مورد  در  اضطراری  وضعیت 
میدان نفتی این کشور، با درگیری های ایجاد شده بین 
نیروهای دولتی و گروه های مخالف مسلح، قیمت های 

نفت تقویت شده است.
گذشته  هفته  تصمیم  دنبال  به  لیبی،  صادرات  افت 
اوپک پالس برای کاهش تولیدی ۲/1میلیون بشکه ای 
در روز، از 1 ژانویه و به مدت 6 ماه، اتفاق افتاده است.

اما با این همه، چشم انداز اساسی بازار در اوایل ۲۰19 
افزایش  بنابراین  و  است  عرضه  مازاد  نشان دهنده 

ادامه دار قیمت ها، متقاعدکننده به نظر نمی رسد.

رایزن بازرگانی ایران در عراق اعالم کرد؛

توسعه صادرات ایران 
به عراق

رایزن بازرگانی ایران در عراق گفت: بر اساس نتایج 
مذاکرات شرکت های ایرانی و عراقی، تاکنون مقدمات 
فروش  منظور  به  قرارداد  یورو  میلیون   38۰ انعقاد 
 کاالی ایرانی برای صادرات به عراق فراهم شده است.

ناصر  تجارت،  و  معدن  صنعت،  وزارت  گزارش  به 
ایرانی  شرکت های  موثر  مشارکت  به  اشاره  با  بهزاد 
در حاشیه برگزاری پاویون ایران در چهل و پنجمین 
عراق، اظهار  بازرگانی  بین المللی  نمایشگاه  از  دوره 
بازرگانان  و  تجار  از  متعددی  هیات های  داشت: 
استان های مختلف عراق از این نمایشگاه بازدید کردند 
و  کاال  معرفی  منظور  به  نیز  تخصصی  نشست های  و 

بررسی شرایط عرضه برگزار شد.
تامین  در  کشورمان  ظرفیت  به  توجه  با  افزود:  وی 
در  عراق،  بازسازی  برای  نیاز  مورد  خدمات  و  کاالها 
یورو  میلیون   38۰ انعقاد  مقدمات  نمایشگاه  این 
عراق  به  صادرات  برای  ایرانی  کاالی  فروش  قرارداد 
طیور،  و  دام  خوراک  تولید،  خطوط  میلگرد،  شامل 
غذایی،  شده  فرآوری  محصوالت  کن،  پر  ماشین آالت 
شوینده های بهداشتی و فرش فراهم شد که به تدریج 

و حسب توافقات تجار وارد بازار عراق خواهد شد.
اطالعات  گفت:  عراق  در  ایران  بازرگانی  رایزن 
بازاریابی  برای  نمایشگاه  این  در  حاضر  شرکت های 
به  عراقی  طرف  با  همکاری  معرفی جهت  و  محصول 
منظور استمرار مناسبات تجاری در اتاق بازرگانی عراق 
ثبت خواهد شد. بنابراین، آنچه می تواند عرصه رقابت 
با سایر کشورها را برای بنگاه های صادراتی کشورمان 
هموارتر نماید حضور مستقیم در عراق برای رسیدن به 

تولید بر مبنای نیاز بازار عراق خواهد بود.
حضور  درصدی   4۰ افزایش  به  اشاره  با  بهزاد 
سال  به  نسبت  نمایشگاه  این  در  ایرانی  شرکت های 
 ۷ نمایندگی  اعطای  برای  افزود: 1۲ شرکت  گذشته، 
برای ثبت  ایجاد دفتر فروش، 4 شرکت  برای  شرکت 
شرکت در عراق اقدام کردند و هم چنین یک مجموعه 
نیز اقدام به راه اندازی نمایشگاه موقت کاال کرده است.

اعالم  هندی  مقام های  طورکه  آن  صفحه1:  از  ادامه 
تا  کشور  این  سوی  از  چابهار  بندر  توسعه  پروژه  کرده اند؛ 

پایان سال ۲۰19 به اتمام خواهد رسید.
با  مواجهه  در  که  ایران  فعلی  وضعیت  به  توجه  با 
تحریم ها قرار دارد، چه اقداماتی باید صورت بگیرد تا 

این پروژه هر چه سریع تر به بهره برداری برسد؟
استراتژیک  شریک  دو  عنوان  به  افغانستان  و  هندوستان 
برای برقراری ارتباط با یکدیگر با برخی دشواری ها از سوی 
کشور واسط یعنی پاکستان روبه رو هستند، به همین سبب 
آن ها با بررسی های همه جانبه به این نتیجه رسیده اند که 
از کوتاه ترین فاصله قابل دسترس، با یکدیگر ارتباط برقرار 
بندر چابهار  نقطه تالقی آن در  ایران است که  آن  و  کنند 

تعیین شده است.
ایجاد خط  شتاب توسعه بندر استراتژیک چابهار در گروی 
اما  کند؛  متصل  زاهدان  به  را  بندر  این  تا  است  آهنی  راه 
متأسفانه هنوز این امکان فراهم نشده است و به نظر می رسد 
درصورتی که به منظور تأسیس خط راه آهن چابهار به زاهدان 
و از آن جا به افغانستان، دولت اقدام به فروش اوراق قرضه 

کند، این امر سریع تر صورت بگیرد.
به  با توجه  و  این جا  نکته دیگر که شاید گفتن آن در  اما 
اظهارنظرهایی که طی روزهای اخیر با حمله تروریستی در 
منطقه چابهار بسیار شنیده شده، نا امن جلوه دادن منطقه 
از  جلوگیری  باهدف  آمریکا  خصوص  به  دشمنان  سوی  از 
سرمایه گذاری خارجی در چابهار است، این سؤال را از شما 
می پرسم که اگر قرار است که جلوی توسعه این منطقه از 
طرف آمریکا گرفته شود، پس چه دلیلی داشت که آمریکا 
از  قبل  تا  آیا  کند؟  معاف  تحریم ها  از  را  بندر  این  ابتدا  از 
تروریستی  حمله  بلوچستان  و  سیستان  منطقه  در  این، 
اتفاق نمی افتاد؟ در حال حاضر سرمایه گذاری بسیار خوبی 
اما  است،  گرفته  صورت  منطقه  این  در  هندی ها  سوی  از 
خود  موردنظر  نتیجه  به  سرمایه گذاری  این  که  این  برای 
برسد، باید در داخل کشور در زمینه اظهارنظرها درباره این 
منطقه سنجیده تر عمل کنیم. پروژه ای در حد چابهار، یک 
سرمایه گذاری معمولی نیست که هندی ها یا هر سرمایه گذار 
دیگری بخواهد به راحتی از آن منصرف شود. هندی ها اعالم 
کرده اند برای توسعه زیرساخت ها در این بندر تمایل دارند 
که بالغ بر 5۰۰ میلیون دالر سرمایه گذاری کنند. بر همین 
اهداف خود  به  پروژه  این  اینکه  برای  است  اساس ضروری 
سیاسی  اظهارنظرهای  از  و  کنیم  عمل  محتاطانه تر  برسد 

است  بپرهیزیم. طبیعی  اقتصادی  دیدگاه های  به جای طرح 
دامن  آرامی ها  نا  به  و خودمان  امنیتی شود  فضا  وقتی  که 
بزنیم، نه هندی ها بلکه حتی سرمایه گذاران خارجی جدید 
هم جرات سرمایه گذاری در این منطقه را به خود نخواهند 
داد. کما این که در حال حاضر در بندر گوادر پاکستان که 
این  در  به موازات هندی  ها، مشغول سرمایه گذاری  چینی ها 
سرمایه گذاری  دالر  میلیارد   4۰ از  بیش  و  هستند  منطقه 
این حال  با  است،  چابهار  از  امن تر  نا  بسیار  منطقه  کردند، 

چینی ها به کار خود ادامه می دهند.
به سرمایه گذاری چینی ها در بندر گوادر اشاره کردید؛ 
و  چینی ها  سوی  از  سرمایه گذاری  این  انجام  برخی 
اتصال خط راه آهن از بندر گوادر به چابهار را در رقابت 

با هندی ها تلقی می کنند. دیدگاه شما چیست؟
از  دارند  قصد  چینی ها  که  این  کردید  اشاره  که  همان طور 
طریق خط آهن، بندر گوادر را به بندر چابهار متصل کنند، 

به نظر من توطئه چینی ها علیه هندوستان است. 
کارهای  و  گوادر  در  این چنینی  اقداماتی  طریق  از  چین 
سریالنکا  چنین  هم  و  هند  بنگال، جنوب  خلیج  در  مشابه 
که به اصطالح »گردنبندهای مروارید« نامیده می شود، قصد 
دارد هندوستان را محاصره کند. بنابراین اصاًل به صالح ایران 
استراتژیکی  و  بازی سیاسی  وارد چنین  بخواهد  که  نیست 
شود. در همین زمینه اگر پاکستان عالقه مند است که روابط 
به  کویته  راه آهن  می تواند  کند،  تقویت  ایران  با  را  خودش 
زاهدان را بازسازی کند که راه آهن »اکو« نام دارد تا راهبرد 
جدید حمل ونقلی بر اساس این راه آهن تعریف شود؛ اما از 8 
سال پیش که این راه  آهن تأسیس  شده حتی یک قطار هم 

از این مسیر تردد نکرده است.
سرمایه گذاری  مسیر  این  در  پاکستان  که  این  دلیل 

نمی کند، چیست؟
به سرمایه  اقدام  به  طور جدی  که هندی ها  این  از  قبل  تا 
گفتن  برای  حرفی  پاکستان  کنند،  چابهار  بندر  در   گذاری 
تأسیس  و  ساخت ها  زیر  ایجاد  بحث  که  اآلن  اما  نداشت؛ 
راه  آهن از چابهار به زاهدان مطرح است، پاکستان با ایجاد 
با  را  این کشور  تا  با هندی ها شده  رقابت  وارد  تبلیغی  جو 
عقب  چابهار  بندر  در  سرمایه گذاری  از  چینی ها  همکاری 
از  استراتژیک  نه حتی  و  اقتصادی  لحاظ  به  نه  ایران  براند. 
اتصال چابهار به گوادر نفع نخواهد برد. کما این که بر اساس 
برنامه ششم توسعه که ایران باید 15۰ هزار نفر جمعیت در 
سواحل مکران جانمایی کند، این هندی ها و ترک ها هستند 

و  باشند  داشته  منطقه سرمایه گذاری  این  در  که می توانند 
ایران  اگر  برسانند.  تعریف شده  پیش  از  اهداف  به  را  ایران 
بپذیرد که راه آهن چابهار به گوادر وصل شود، فکر نمی کنم 
هندوستان دیگر تمایلی به ادامه همکاری با ایران در توسعه 

بندر چابهار داشته باشد. 
باید دولتمردان  به همین دلیل در این بازی سیاسی حتماً 

کشور خیلی دقیق و برنامه ریزی شده عمل کنند.
منازعات  در  شرکت  نه  قضیه  این  در  باید  ایران  استراتژی 
میان کشورها باشد، بلکه باید به عنوان کشوری مستقل عمل 
کند؛ اما باید به این نکته هم توجه داشته باشیم که در حال 
حاضر همکاری ایران با هند در چابهار برای کشور منفعت 
بیشتری دارد تا پاکستان؛ بااین حال اگر پاکستان حسن نیت 
بازسازی راه آهن میر جاوه نشان دهد،  خود را در خصوص 
ایران هم کمک خواهد کرد تا راه آهن اکو ارتباطات منطقه ای 

میان شرق و غرب را فراهم کند.
برای  چابهار  بندر  در  هندی ها  حضور  از  صرف نظر 
جذب  الزامات  مهم ترین  بندر،  این  در  سرمایه گذاری 

سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد چیست؟
منطقه ای  چابهار  شود،  فراهم  مناسب  سیاسی  فضای  اگر 
سرمایه گذاران  برای حضور  خوبی  بسیار  پتانسیل  که  است 
و  هندی ها  بر  عالوه  حاضر  حال  در  حتی  دارد.  خارجی 
در  تا  دارند  زیادی  بسیار  رغبت  هم  ژاپنی ها  چینی ها، 
از  هم  باید  البته  باشند،  داشته  سرمایه گذاری  منطقه  این 
جذب  به  اقدام  تبلیغات  و  فرهنگی  اداری،  سیاسی،  لحاظ 
ما  آزاد  مناطق  به خودی خود  کرد. سرمایه گذار  سرمایه گذار 
ایران  آزاد  بگیرد در مناطق  نخواهد شناخت که تصمیم  را 
سرمایه گذاری کند یا خیر. برگزاری نمایشگاه های بین المللی 
مهم ترین  از  یکی  آزاد  مناطق  ظرفیت های  معرفی  با هدف 
اقداماتی است که در شرایط فعلی می تواند به منظور جذب 
سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد مثمر به ثمر واقع شود.

که  دهیم  تضمین  خارجی  سرمایه گذاران  به  باید  طرفی  از 
بگیرد،  صورت  بی طرفانه  سرمایه گذاری  این  است  قرار  اگر 
زیر  اگر  داشت.  خواهد  را  ایران  دولت  همه جانبه  حمایت 
در  خارجی  سرمایه گذار  جذب  سیاسی  و  حقوقی  ساخت 
کشور فراهم شود، مطمئن باشید که حتی هندی ها هم از 
حضور دیگر کشورها در منطقه چابهار برای سرمایه گذاری 
خوشحال خواهند شد و این فرصت فراهم می شود تا عالوه 
سایر  در  بارگیری،  و  تخلیه  بخش  در  سرمایه گذاری  بر 
صنایع  گازی،  میعانات  تجارت،  و  صنعت  جمله  از  حوزه ها 

سرمایه گذاری  و  کرد  فراهم  سرمایه گذاری  فرصت  تبدیلی، 
هنگفتی می تواند صورت گیرد.

به جای  تا  فراهم شده  خوبی  بسیار  فرصت  حاضر  حال  در 
این که ایران بخواهد وارد بازی سیاسی با کشورهای چین، 
که  سرمایه گذاری  از  بخش هایی  آن  شود،  هند  و  پاکستان 
زمانی قرار بود انجام شود، با حضور سرمایه گذاران خارجی 
بار دیگر در مرکز توجه قرار بگیرد. ازجمله ایجاد پایانه نفتی 
کشتی ها  به  همان سوخت رسانی  یا  بانکرینگ  و  چابهار  در 
و شناورهای کوچک و بزرگ در دریا و اسکله که در زمان 
جنگ تحمیلی عراق علیه ایران مطرح شده بود اما در حال 

حاضر به فراموشی سپرده شده است.
معتقدم الزمه توسعه و جذب سرمایه گذاری خارجی بیش از 
هر چیز در گروی ایجاد یک فضای مدیریت شده در داخل 
کشور است که باید بر اساس سند چشم انداز ۲۰ ساله که 
تعامالت  بیشترین  دارای   14۰4 افق  در  ایران  کرده  تأکید 

بین المللی خواهد بود، ایجاد شود.
نقش بخش خصوصی در توسعه منطقه چابهار و به طور 

کلی مناطق آزاد را چگونه ارزیابی می کنید؟
به دولت  ایران همیشه چشم  متاسفانه بخش خصوصی در 
باید کمک کند، مدیریت کند  این که دولت  است؛  دوخته 
دولت  اما  می شود.  خالصه  دولت  در  چیز  همه  خالصه  و 

کیست؟ مگر تعریف دولت جز مردم، کسی دیگر است؟
بخش خصوصی باید خودش انگیزه داشته باشد نه این که 
انجام  می خواهد  اقدامی  چه  دولت  ببیند  که  باشد  منتظر 
دهد. در هیچ جای دنیا و در کشورهای پیشرفته این اقدام 

نه مرسوم است و نه امکان پذیر.
را  سرمایه گذاری  جذب  زمینه های  باید  خصوصی  بخش 
دهد.  برنامه  دولت  به  آن  اساس  بر  بعد  و  کند  شناسایی 
را  خود  نقش  و  وظیفه  باید  که  است  بخش خصوصی  این 
در برنامه های توسعه تعریف کند و نمی  توان وقتی فعالیتی 
صورت نگرفته، بخش خصوصی انتظار حمایت داشته باشد. 

مدیریت 1۰درصد علم است و 9۰درصد پیگیری. متاسفانه 
هم دولت و هم بخش خصوصی ایده های بسیاری را مطرح 
دلیل  همین  به  ندارد.  وجود  پیگیری  دستگاه  اما  می کنند 

مدیریت برخی مسایل حل نشده باقی می ماند.

 چابهار پتانسیل خوبی دارد
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اقتصادی
-- اخبار--

معاون وزیر راه:

به دنبال رونق بازار مسکن 
هستیم

ایرنا - معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع وزیر 
با  رکود  از  که خروج  این  تصریح  با  و شهرسازی  راه 
رونق  دنبال  به  که  گفت  است،  متفاوت  نرخ  افزایش 

بازار مسکن هستیم.
موضوع جهش  افزود:  مطلب  این  بیان  با  امینی  امیر 
قیمت ها در مسکن را نباید بازار مسکن بدانیم چراکه 
بنابراین  نشده  سنجش  هنوز  بازارها  سایر  مداخله 
نمی توانیم تمام گرانی مسکن را در خود بازار مسکن 

ببینیم.
برای معارفه مدیرکل جدید راه و شهرسازی  وی که 
گیالن به این استان سفر کرده بود، به مصوباتی برای 
ساماندهی مسکن اشاره و اضافه کرد: مالیات بر امالک 
نظر  در  اجاره،  قراردادهای  کردن  ساالنه  دو  خالی، 
گرفتن تسهیالت، بازآفرینی شهری و منابع الزم برای 
برنامه ها  جمله  از  شهری  سکونتگاه های  پایدار  نظام 

برای ساماندهی مسکن است.
نیازهای جدیدی وجود دارد؛  امینی خاطرنشان کرد: 
ساخت مسکن برای افرادی که به تازگی ازدواج کرده 
بخشی  استحکام  مسکونی،  واحدهای  نوسازی  اند، 
حوزه  به  مربوط  نیز  بخشی  و  مسکونی  واحدهای 
روستایی از مواردی است که طبق قانون برنامه ششم 

توسعه تکالیفی برای دولت قرار داده است.
مهم  سیاست های  از  یکی  را  شهری  بازآفرینی  وی 
دولت در حوزه مسکن عنوان و هدف از آن را ارتقاء 
سطح زندگی مردم و کسانی که در بد مسکنی بسر 
باز  ستاد  عالی  شورای  افزود:  و  کرد  ذکر  می برند، 
آفرینی شهری فعالیت خود را آغاز کرده که یکی از 
تکالیف آن؛ شناسایی محله هایی است که بایستی باز 
آفرینی شوند تا هویت ببخشند و بتوانند ارزش افزوده 

ایجاد کنند.
به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، صندوق توسعه 
و  کرده  تزریق  را  منابعی   18 تبصره  محل  از  ملی 
مسکن  هزار  صد  یک  ساخت  برای  نامه ای  موافقت 
زودی  به  که  شده  امضا  بودجه  و  برنامه  سازمان  با 

عملیاتی خواهد شد.
وی با اشاره به آغاز ساخت مسکن مهر در دولت قبل 
یادآور شد: از یک میلیون و ۷۷۰ هزار واحد مسکن 
مهر به بهره برداری رسیده، حدود یک میلیون و یک 
صد هزار واحد مسکن مهر در دولت تدبیر و امید به 

بهره برداری رسیده است.
روستایی  مسکن  حوزه  در  که  این  تصریح  با  امینی 
این  با  گفت:  هستیم،  مواجه  منابع  مشکل  با  کمی 
وجود تولید ساالنه 5۰ هزار واحد مسکونی روستایی 
در برنامه است و بنیاد مسکن نیز بر این امر اهتمام 

دارد ضمن این که شهرهای جدید را توسعه داده ایم.

ادامه از صفحه1: وی با اشاره به پروژه های چینی ها 
در عرصه بین الملل گفت: در طرح کالِن یک کمربند 
 6۰ در  پاکستان  گوادر  بندر  چینی ها،  جاده  یک   -
آن ها سه  دارد،  مهمی  بسیار  نقش  چابهار  کیلومتری 
اجرا  دست  در  بندر  این  با  ارتباط  در  موازی  پروژه 
دارند که شامل احداث بزرگ راه گوادر - کاشغر )در 
سین کیانگ چین( و احداث خط آهن وخط لوله گاز 
و نفت است.چین با اجرای این طرح ها می خواهد وارد 
اقیانوس هند شود و به نظر می رسد برای قرن ۲1 و 
زمانی که چین به قدرت اول تبدیل شود برنامه ریزی 

کرده است.
مالزهی ادامه داد: چینی ها عالوه این سه پروژه، جاده 
اجرا دارند که  قرقیزستان در دست  از طریق  دیگری 
یک شعبه آن از طریق ترکمنستان به افغانستان ایران 
و  به طرف مسکو  و شعبه دیگر هم  آید  و عمان می 

اروپا می رود.
کارشناس مسائل شبه قاره افزود: از این زاویه چابهار و 
گوادر از اهمیت بسیار باالیی برای قدرت های خارجی 
برخوردار است و در چنین چهارچوبی می توان معافیت 
چابهار از تحریم های آمریکا را مد نظر قرار داد. در واقع 
این معافیت فقط به خاطر چابهار و ایران نبود بلکه به 
دلیل رقابت هایی است که آمریکایی ها با چین دارند و 
از سوی دیگر هندوستان و افغانستان و آسیای مرکزی 
هم می خواهند واردات و صادرات شان از طریق چابهار 

تسهیل شود و نه گوادر که در اختیار چینی هاست.
افغانستان  هند،  جایگاه  به  توجه  کرد:با  اضافه  وی 
وآسیای مرکزی در استراتژی بلندمدت آمریکایی ها، 
چابهار جایگاه خاصی در این چهارچوب دارد حاال که 
ایران  با  سابق  همانند  توانند  نمی  دیگری  طریق  از 
تعامل کنند راضی شده اند هند به عنوان متحد آمریکا 

ابتکار عمل را در دست بگیرد.
این کارشناس مسائل شبه قاره اضافه کرد: در چنین 
از  هند  و  چین  که  رقابت هایی  به  توجه  با  شرایطی 
دارند،  با هم  دیگر  از سوی  پاکستان  و  و هند  سویی 
به عنوان  را  این هستند چابهار  به دنبال  آمریکایی ها 
رقیب گوادر مطرح کنند.این در حالیست که چینی ها 
خط آمریکایی ها را در این قضیه خواندند و می گویند 
گوادر و چابهار مکمل و شریک هم هستند و می توانند 

با هم همکاری کنند و نه رقابت. 

المللی  بین  مسائل  کارشناس  این 
ایران  می رسد  نظر  به  داد:  ادامه 
این  در  ریزی  برنامه  که  این  بدون 
زمینه داشته باشد در موقعیت بسیار 
مشروط  است  گرفته  قرار  مساعدی 
شرایط  این  از  چگونه  که؛  این  بر 
استفاده کند و بتواند مسائل چابهاررا 
شکل  به  نه  ببیند  کالن تر  شکل  در 
بندر منزوی که تا به حال بوده است.

چون هندی ها الاقل تاکنون تصمیم 
ندارند سرمایه گذاری کالنی در این 
سرمایه گذاری  باشند  داشته  بندر 
حدود  چیزی  بندر  این  در  هندی ها 
در  که  است  دالر  میلیون   5۰۰

مقایسه با رقم 55 میلیارد دالر چینی ها درگوادر رقم 
باالیی نیست.

حتی  و  ژاپن  چین،  بتواند  ایران  اگر  وی؛  گفته  به 
این  و  بکشاند  چابهار  طرف  به  را  اروپایی  کشورهای 
آن  در  کنند  سرمایه گذاری  بندر  این  در  کشورها 
 صورت هند به شکل جدی تری وارد عمل خواهد شد

اندازه  چه  تا  چابهار  که  این  به  پاسخ  در  مالزهی 
فارس  بنادر جنوب خلیج  به  ایران  وابستگی  می تواند 
را کم کند، اظهار داشت: واقعیت این است که ایران در 
سرمایه گذاری و نگاه بلندمدت ضعیف تر از کشورهای 

حوزه خلیج فارس نگاه می کند. 
کارشناس مسائل بین الملل تصریح کرد: تا زمانی که 
به  را  رقابت ها  نیاید که  به وجود  قوی  اراده  ایران  در 
درستی فهم کند و بعد از فهم آن به دنبال این باشد 
که چه باید کرد تا آن زمان متاسفانه ایران همچنان 
بود.ولی  خواهد  وابسته  فارس  خلیج  جنوب  بنادر  به 
بسیار  آن  الجیشی  سوق  موقعیت  و  چابهار  ظرفیت 
باالتر از دبی و دیگر بنادر واقع در جنوب خلیج فارس 
است وایران اگر بخواهد این کار را بکند باید به سرعت 

وارد عمل شود.
هرمز  تنگه  از  خارج  چابهار  کرد:  خاطرنشان  مالزهی 
در خلیج  واقع  بنادر  که  و محدودیت هایی  واقع شده 
فارس دارند این بندر ندارد و ایران باید از این امتیاز به 

درستی استفاده کند.
وی افزود: واقعیت این است که چابهار می تواند حتی 

امارات متحده عربی و دبی را عقب بزند اما اگر سرعت 
عمل نداشته باشد، آن ها هم پول و هم اراده سیاسی 
قوی دارند و هم تحریم نیستند و از تکنولوژی جهانی 

هم می توانند استفاده کنند.
معافیت های  اعطای  آیا  که  این  به  پاسخ  در  وی 
تحریمی به اندازه ای هست که ایران بتواند طرح های 
گفت:  کند،  اجرا  بندر  این  در  را  تر  جدی  توسعه ای 
حضور  بلکه  و  نیست  ایران  تنها  بحث  زمینه  این  در 
چین و روسیه در سواحل مکران هم است. آمریکایی ها 
می دانند که با ایران مشکل دارند اما تحلیل شان این 
 نیست که این مشکل مادام العمر است. آن ها معتقدند

درمقطعی می توانند با ایران وارد معامله شوند. 
مالزهی اضافه کرد: آمریکایی ها تا آن زمان هند را به 
عنوان پیشانی عملیاتی خود می بینند برای همین به 

هند اجازه دادند در این بندر حضور داشته باشد.
هر  در  و  دارد  قوی  انگیزه  هم  هند  که  این  ضمن 
برنمی دارند چون چابهار تنها  از چابهار دست  صورت 
راه ارتباطی هند به آسیای مرکزی و افغانستان است.

مالزهی افزود: عالوه بر این، توافق دیگری در کریدور 
ایران، روسیه و هند وجود دارد  شمال - جنوب بین 
که  توسعه  درحال  کشور  یک  عنوان  به  هند  برای  و 
هم  باشد،  داشته  ارتباط  روسیه  و  اروپا  با  می خواهد 
این  و  دارد  ویژه ای  اهمیت  بندرعباس  هم  و  چابهار 
کریدور هم فرصت های بسیار خوبی برای ایران ایجاد 

می کند.
*چکیده گزارش ایرنا

کمک به تحقق طرح آمایش  لزوم سرمایه گذاری چین، ژاپن و اروپا در چابهار 
سرزمین 

و  آب  برنامه ریزی  دفتر  معاون  فهمی  هدایت 
آبفای وزارت نیروگفت:برای تحقق برنامه توسعه پایدار 
باید چندین برنامه عملیاتی شود و الزمه رسیدن به 

این امر توجه بیشتر سازمان برنامه و بودجه است.
رادیو گفت و گو  اقتصادی  برنامه گفت و گو  وی در 
که با موضوع آمایش راهبردی بر توسعه پایدار پخش 
شد، اظهار کرد: ما برای اجرای طرح آمایش سرزمینی 
مشکل مالی نداشته ایم و از اعتبارات خود بجا استفاده 
ما  افزود:  او  نداشتیم.  آمایشی  نگاه  که  چرا  نکردیم 
تدوین کرده ایم  را طی 5سال  طرح جامع آب کشور 
آن  نتوانسته ایم  سرزمینی  آمایش  طرح  غیاب  در  اما 

را عملیاتی کنیم.
فهمی با تاکید بر نقش سازمان برنامه و بودجه جهت 
به  رسیدن  برای  کرد:  بیان  این طرح  عملیاتی شدن 
هم  در  برنامه  چندین  بایستی  پایدار  توسعه  برنامه 
تنیده با یکدیگر عملیاتی شوند و الزمه رسیدن به این 

امر توجه بیشتر سازمان برنامه و بودجه است.
آبخیزداری،  معاون  گرشاسبی  پرویز  راستا  این  در 
امور مراتع و آبیاری گفت: دلیل عملیاتی نشدن طرح 
آمایش  بخش  از  نادرست  تعریف  سرزمین  آمایش 

سرزمین است.
وی ادامه داد: برای عملیاتی شدن این طرح به سرمایه 
طبیعی، سرمایه فیزیکی، سرمایه اجتماعی و سرمایه 
انسانی نیاز داریم بنابراین باید روش اجرایی کردن را 

تغییر دهیم تا به اهداف مورد نظرمان دست یابیم.
خشک  آب،  فناوری  ستاد  دبیر  ابراهیمی  نادرقلی 
الزامات  کرد:  اظهار  زیست  محیط  و  فرسایش  سالی، 
و  منابع  سرزمین  آمایش  طرح  شدن  اجرایی  دیگر 
ایجاد  انسانی است هم چنین برای  مشارکت سرمایه 

توسعه به فرهنگ توسعه نیازمندیم.
آب  برنامه ریزی  دفتر  معاون  گفت و گو،  این  پایان  در 
نقد  را  مساله  این  حل  راهکار  نیرو  وزارت  آبفای  و 
منصفانه دانست و تصریح کرد: با کنار گذاشتن منافع 
شخصی و در نظر گرفتن منافع ملی به محقق شدن 
اهداف این طرح کمک خواهیم کرد. گرشاسبی افزود: 
این موضوع به بررسی ها و پیگیری های بیشتری نیاز 

دارد.

کاپیتان کار
کاپیتان کار )سامانه خدمات تعویض روغنی و 

سرویس های خودرو(
کیفیت  سطح  بهبود  و  افزایش  راستای  در  ما 
را  امکان  نقلیه،این  وسایل  حوزه  در  خدمات 

برای مشتریان
)آنالین،  طریق  سه  از  تا  آورده ایم  فراهم 
اپلیکیشن به زودی، تلفن( سفارش های خود 

را ثبت نمایند.
پس از ثبت سفارش، مشاوران ما با شما تماس 
درخواستی شما  به سرویس  توجه  با  و  گرفته 
مشاوره الزم را داده و درخواست شما را مورد 
تائید قرار می دهند، موتورسیکلت ها باتجهیزات 
و  یافته  حضور  شده  تعیین  محل  در  کامل 
یک  از  کمتر  در  را  شما  نظر  مورد  سرویس 

ساعت انجام می دهند.
گوشه ای از خدماتی که توسط کاپیتان کار ارائه 

می شود:
بار  اولین  برای  نوین  )خدمتی  روغن  تست   ✓

در ایران(
فیلترها،  روغن،  تعویض   ، دوره ای  ✓ سرویس 

شمع و وایر و ...
✓ امداد خودرو اضطراری در تمامی نقاط ایران

داشبورد،  )روشویی،  خودرو  نانو  ✓کارواش 
توشویی(

آنالین  صورت  به  خودرو  نامه  بیمه  ارائه   ✓
)تحویل فوری و رایگان درب منزل(

✓ تامین قطعات خودرو )بدون واسطه(

کاپیتان کار
سامانه خدمات 

خودرو
سرویس هایی که توسط کاپیتان کار انجام می شود:

و   »A/C کابین  بنزین،  هوا،  روغن،  فیلتر   « و  موتور،گیربکس،هیدرولیک،ترمز«  »روغن  تعویض 
تیغه برف

پاک کن، ضد یخ، شمع، وایر، ترموستات، دریچه گاز، استوپر، لنت جلو، المپ ) تنظیم باد چرخ، 
تست باطری و روغن، ریگالژ ترمز دستی، دیاگ خودروهای ایرانی

فرایند عملیاتی ارائه خدمات
انتخاب خدمات   < اپلیکیشن   ،  ۰۲1 - ثابت ۲8۰6  تلفن  در سایت،  کاربر  توسط  ثبت سفارش 
مورد نظر توسط کاربر > ارسال درخواست سفارش از طریق پنل مدیریتی به نزدیک ترین کاپیتان 

> حضورکاپیتان در محل و انجام عملیات سرویس خودرو > ثبت بازخورد کاپیتان توسط کاربر

جهت سفارش سرویس خودرو: 2806 - 021

عضوهیات عامل سازمان راهداری:

سالیانه تنها یک ششم بودجه 
محقق می شود

ایرنا - عضو هیات عامل سازمان راهداری و حمل 
تومان  میلیارد  هزار   3 سالیانه  گفت:  جاده ای  نقل  و 
ایمنی در راه های کشور  برای اجرای طرح های بهبود 
درخواست می شود، اما تقریبا با یک ششم آن موافقت 
با  را  ایمنی  پروژه های  اجرای  امر  این  که  شود  می 

محدودیت هایی مواجه می کند.
»مهران قربانی«افزود: هرگونه سرمایه گذاری در بهبود 
ایمنی در راه های کشور یک سرمایه گذاری پربازده در 
هزینه های  از  بسیاری  کاهش  زیرا  است،  ملی  اقتصاد 

اجتماعی و اقتصادی را به دنبال دارد.
حمل ونقل  و  راهداری  سازمان  عامل  هیات  عضو 
کرد  هزینه  و  سرمایه گذاری  واحد  هر  گفت:  جاده ای 
برای ارتقای ایمنی در راه های برون شهری، سود 15 

برابری در حوزه ایمنی به همراه دارد.
وی یادآور شد: تصادفات رانندگی در محورهای برون 
شهری هزینه های زیادی را به کشور تحمیل می کند؛ 
این سوانح عالوه بر افزایش هزینه های درمانی، تبعات 

اجتماعی زیادی نیز به دنبال دارد.
این مقام مسوول در سازمان راهداری و حمل و نقل 
جاده ای اظهار داشت: با توجه به وجود بیش از ۲15 
ارتقای  فعالیت های  تمام  کشور،  در  راه  کیلومتر  هزار 
ایمنی در راه های برون شهری نیازمند اعتبارات مالی 
مالی  منابع  اختصاص  در  گیرندگان  تصمیم  و  است 

پایدار به این بخش نقش مهمی ایفا می کنند.
عوارض  درصد   1۰ اختصاص  داشت:  اظهار  قربانی 
می تواند  کشور  راه های  در  ایمنی  ارتقا  برای  سوخت 
در کاهش سوانح رانندگی در کشور تاثیر گذار باشد و 
اگر مردم بدانند این منابع پایدار برای ایمنی در راه ها 

هزینه می شود، از آن حمایت خواهند کرد.
عضو هیات عامل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 
نصب دوربین های کنترل سرعت، نصبحفاظ های مقاوم 
در مسیرهای پرتردد و توسعه سامانه های هوشمند در 
محورهای شریانی را از مهم ترین عوامل ارتقای ایمنی 
دانست و گفت: نصب جدا کننده های میانی در قالب 
تومان هزینه  نیوجرسی در هر کیلومتر 4۰۰ میلیون 
بهبود  های  فعالیت  هرگونه  دهد  می  نشان  که  دارد 
پایدار  مالی  منابع  نیازمند  کشور  راه های  در  ایمنی 

است.
بهداشت،  جهانی  سازمان  آمار  جدیدترین  بر  بنا   
سالیانه بیش از ۲5 میلیون نفر در تصادفات رانندگی 
و  می دهند  دست  از  را  خود  جان  جهان  سراسر  در 
تصادفات جاده ای نهمین عامل مرگ و میر در جهان 

محسوب می شود. 
در ایران حوادث رانندگی پس از آلودگی هوا بیشترین 
قربانیان را می گیرد و تنها در چند روز اول تعطیالت 
ایران کشته و  نوروزی امسال، 145 نفر در جاده های 

۲95۰ نفر مجروح شدند.

کشت دانه کینوا 
درخراسان رضوی

  
کشاورزی  جهاد  سازمان  زراعت  مدیر   - ایرنا 
خراسان رضوی گفت: برای نخستین بار دانه کینوا در 

این استان کشت شده است.
محمد رضا نیک پورافزود: دانه کینوا یک شبه غله با 
ارزش غذایی و دارای اسید های آمینه ضروری و یک 

منبع غنی کلسیم، فسفر و آهن است.
وی اظهار داشت: کینوا گیاهی یک ساله است که در 
به منظور  اغلب  گروه شبه غالت دسته بندی شده و 

برداشت دانه آن کشت می شود.
و  اراضی  از  بخشی  شدن  شور  به  توجه  با  گفت:  وی 
و  استان  شهرستان های  برخی  در  کشاورزی  آب های 
مقاومت این گیاه در اراضی شور، طرح توسعه کشت 
این محصول از طرف وزارت جهاد کشاورزی در سال 

جاری ابالغ شد.
اراضی  از  هکتار   38 راستا  این  در  افزود:  پور  نیک 
نیشابور،  مشهد،  رشتخوار،  بردسکن،  شهرستان های 
کاشمر و مه والت به کشت محصول کینوا اختصاص 

یافته است.
تن   5۰ می شود حدود  بینی  پیش  داشت:  اظهار  وی 
دانه این محصول در استان برداشت و برای فراوری به 

کارخانه تحویل گردد.
به عنوان  آرد و  تولید  برای  وی گفت: محصول کینوا 
نشاسته در ترکیب آرد و به جای گندم و ذرت برای 
استفاده  مشابه  غذایی  فرآوری های  یا  بیسکویت  تهیه 

می شود.
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آغاز توزیع کود شیمیایی 
در گیالن

گیالن - معیار - مهدیه رزاقی لنگرودی:
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گیالن 
کشاورزان  نیاز  مورد  کودشیمیایي  توزیع  کرد:  اظهار 
خدمات  شرکت  رسمی  کارگزاری های  در  گیالنی 
حمایتی شامل تعاونی های روستایی و بخش خصوصی 

آغاز شده است.
کودهای  قیمت  که  این  بیان  با  محمدی  صالح 
شیمیایی امسال همانند پارسال است افزود: هر کیسه 
5۰ کیلوگرمی کود اوره 38هزار و 5۰۰ تومان ، سوپر 
فسفات تریپل 55هزارتومان ، سولفات پتاسیم ۷5هزار 
فسفات  دی  هزارتومان،  کلرورپتاسیم4۰  تومان، 
کود  کیلویی  کیسه  ۲5  و  تومان  هزار   14۰ آمونیوم 

میکروبی فسفاته 39 هزار و 5۰۰ تومان است.
کود  تن  هزار   15۰ امسال  است  قرار  گفت:  وی 
گندمکاران،  چایکاران،  شالیکاران،  بین  شیمیایي 

باغداران و پرورش دهندگان ماهی توزیع شود.

»نخستین ساالنه شهرپژوهی 
شهرداری رشت«

گیالن - معیار - مهدیه رزاقی لنگرودی:
از  رشت  شهرداری  اداری  تحول  و  نوسازی  مدیر 
برگزاری رویداد »نخستین ساالنه شهر پژوهی شهرداری 
مناسبت  به  رویداد  این  کرد:  اظهار  و  داد  خبر  رشت« 
آذر  هفتم  و  بیست  تا  چهارم  و  بیست  از  پژوهش  هفته 
ماه امسال در سالن ورزشی سالن آتش نشانی و خدمات 

ایمنی شهرداری رشت برگزار می شود.
گفت:  رویداد  این  برنامه های  به  اشاره  با  عاشوری  متین 
برگزاری نشست ها و کارگاه های تخصصی با هدف ارتقای 
دانش شهری و برپایی غرفه در نمایشگاه »دستاوردهای 
پژوهشی، فناوری و فن بازار« به منظور ارائه دستاوردهای 
پژوهشی مدیریت شهری از برنامه های این رویداد هستند.

مدیر نوسازی و تحول اداری شهرداری رشت هم چنین 
به برگزاری جشنواره پژوهشگر و پروپوزال برتر در رویداد 
مذکور اشاره کرد و افزود: این جشنواره به منظور تقدیر 
سال  در  رشت  شهرداری  برتر  پروپوزال  و  پژوهشگر  از 

9۷ برگزار خواهد شد.

تقدیر استاندار مرکزی 
از مدیر کل راهداری

معیار - مرکزی - نوروزی: 
و  حمل  و  راهداری  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
فر  زندی  علی  مهندس  مرکزی،  استان  ای  جاده  نقل 
مرکزی  استان  جاده ای  ونقل  حمل  و  راهداری  مدیرکل 
به  مرکزی  استاندار  زاده،  آقا  علی  سید  آقای  سوی  از 
امر  در  شائبه  بی  تالش های  و  زحمات  از  قدردانی  منظور 
قرآن  سراسری  مسابقات  دوره  یکمین  و  چهل  برگزاری 
است: زیر  شرح  به  تقدیر  لوح  متن  تقدیرگردید.   کریم 

جناب آقای مهندس علی زندی فر مدیرکل راهداری و حمل 
و نقل جاده ای استان مرکزی  بی گمان زحمات و تالش های 
دوره  یکمین  و  چهل  برگزاری  امر  در  جنابعالی  بی شائبه 
مسابقات سراسری قرآن کریم جمهوری اسالمی ایران مورد 

رضای الهی خواهد بود.
به همین منظور به پاس قدردانی ازهمت واالی شما دراجرای 
هرچه با شکوهتر این دوره از مسابقات در سال 9۷ که به 
و  تقدیر  شده  نامگذاری  ایرانی  کاالی  از  حمایت  سال  نام 
تشکر می نمایم. امید است تحت توجهات حضرت ولی عصر 

ولی  رهنمودهای  و  )عج( 
امر مسلمین جهان حضرت 
آیت اله العظمی امام خامنه 
و  موفق  العالی  ظله  مد  ای 

موید باشید.
استاندار  زاده  آقا  سیدعلی 
مرکزی و رئیس ستاد چهل 
مسابقات  دوره  یکمین  و 

سراسری قرآن کریم.

استانی
-- اخبار--

الهیجان قطب درمانی 
شرق گیالن

گیالن - معیار - مهدیه رزاقی لنگرودی:
از  بازدید  در  گیالن،  پزشکی  علوم  دانشگاه  رییس 
و  ظرفیت  افزایش  به  اشاره  با  الهیجان،  پیروز  بیمارستان 
فراهم آمدن امکانات و تجهیزات جدید، این شهر را قطب 
شرق گیالن در ارائه خدمات بهداشتی درمانی به ویژه؛ نظام 
اندازی  راه  با  شود  می  بینی  پیش  افزود:  و  خواند  ارجاع 
استانداردهای الزم  بودن  به دارا  با توجه  و  بیمارستان  این 
از  بیماران  ارجاع  امکان  شهر،  این  در  تخصصی  و  درمانی 

دیگر شهرهای شرق گیالن، به الهیجان ایجاد شود. 
شهرهای  زمینه  این  در  گفت:  چابک،  زاده  یوسف  شاهرخ 
انزلی و تالش به عنوان قطب های دیگر و رشت نیز قطب 
اصلی نظام ارجاع هستند، بر این اساس تمام مسیرهای نظام 

ارجاع فراهم آمده است.
در  خدمات  ارائه  ارجاع،  نظام  استقرار  با  داد:  ادامه  وی 
الهیجان و نیز شرق گیالن، با گذشته متفاوت خواهد بود و 

زمان انتظار خدمات نیز کاهش خواهد یافت.
به گزارش معیار، بیمارستان ۲۰۰ تختخوابی پیروز الهیجان 
تمامی  گرفتن  نظر  در  و  فیزیکی  پیشرفت  درصد   99 با 
اسکن  تی  مانند دستگاه سی  تجهیزاتی  و  امکانات درمانی 
16 اسالیس تا پایان آذرماه امسال به بهره برداری می رسد.

دانشگاه  مهندسی  و  فنی  دانشکده  رئیس   - ایسنا 
مهندسی  چالش های  کنفرانس  برگزاری  از  خوارزمی 

البرز در اسفند ماه سال جاری خبر داد.
کنفرانس  برگزاری  به  اشاره  با  معصومی  علی 
پنج  کنفرانس  این  گفت:  البرز  مهندسی  چالش های 
مهندسی،  دیدگاه  از  مدیریت  زمینه  در  اصلی  محور 
مشکالت ساختمانی و زیر بنایی، صنعت، انرژی )آب، 

برق و گاز( و محیط زیست و اقلیم دارد.
داد:  ادامه  البرز  مهندسی  چالش های  کنفرانس  دبیر 
در کنفرانس به این پنج محور در 13 بخش مدیریت 
پروژه های اجرایی در استان البرز، مدیریت منابع مالی 
و انسانی در استان البرز، مدیریت کیفیت و بهره برداری 
در  نو  انرژی های  و  انرژی  وری  بهره  البرز،  استان  در 
استان البرز، محیط زیست توسعه پایدار و تغییر اقلیم 
البرز، مدیریت بحران و حوادث غیرمترقبه  استان  در 
در استان البرز، حمل و نقل ترافیک و ایمنی در استان 
فرصت ها  البرز،  استان  در  آب  منابع  مدیریت  البرز، 
ساز  و  ساخت  البرز،  استان  در  صنایع  چالش های  و 
معماری و شهرسازی  در استان البرز، زلزله در استان 
در  هوشمندسازی  و  الکترونیک  دولت  توسعه  البرز، 
البرز  استان  در  مهندسی  آموزش های  البرز،  استان 
مانند  نوپا  کارهای  و  چالش های کسب  و  فرصت ها  و 

استارتاپ ها در استان البرز پرداخته می شود.
معصومی در ادامه خاطرنشان کرد: امسال یک صدمین 
سال تأسیس دانشگاه خوارزمی است به همین دلیل 

تصمیم گرفتیم تا این همایش را برگزار کنیم.

وی ادامه داد: سعی کرده   ایم این همایش را متفاوت 
برنامه ریزی کنیم تا دستگاه های اجرایی از آن بهره مند 

شوند.
معصومی افزود: در این کنفرانس دستگاه های اجرایی 
اداره  مدیریت،  سازمان  شهرداری،  استانداری،  مانند 

آب، اداره برق و اداره گاز و ... و حضور دارند.
دبیر کنفرانس چالش های مهندسی استان البرز گفت: 
دومین  چالش ها  و  مشکالت  لحاظ  به  البرز  استان 
استان پر چالش کشور است؛ مهاجرت، حاشیه نشینی، 
مشکل آب، ریزگردها، آلودگی هوا، پسماندهای شهری 
عمده  مشکالت  جمله   از  زیست  محیط  آلودگی   و 

استان البرز است که باید به آن ها پرداخته شود.
رییس دانشکده فنی و مهندسی خوارزمی گفت: دلیل 
آن ها  که  است  مسائلی  چالش ها  این  آمدن  وجود  به 
را تشدید می کند این مسائل و مشکالت در همه جا 
وجود دارد ولی با تشدید و پررنگ تر شدن آن ها  مقابله 

با آن ها سختتر می شود.
معصومی در پایان گفت: هدف این کنفرانس این است 
یک  در  و  شمارش  مشکالت  این  اول  مرحله  در  که 
لیست گنجانده شوند سپس  با همکاری دستگاه های 
مختلف، دانشگاه و صنعت راهکارهایی برای آن ها پیدا 

شود.
این کنفرانس هشتم اسفند سال جاری  گفتنی است 
در دانشگاه خوارزمی برگزار خواهد شد و پژوهشگران 
تا یکم بهمن ماه فرصت دارند مقاله های خود را ارسال 

کنند.

معیار - مرکزی - نوروزی:
مرکزی   استاندار  آقازداه«  »علی  سید 

اراک،  با اصحاب رسانه استان مرکزی در  در دیدار 
اقتصادی  شرایط سخت  وجود  با  استان  این  افزود: 
داشته  مختلف  بخش های  در  زیادی  پیشرفت های 
البته هنوز مشکالت زیادی وجود دارد که تالش ها 

برای حل آن ها به کار گرفته شده است.
وی بیان کرد: شاخص تثبیت امنیت این استان در 
سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 1۰ رتبه 

افزایش داشته است.
مهم  صنعتی  واحدهای  داد:  ادامه  مرکزی  استاندار 
از جمله هپکو، آذرآب و  بحران زده استان مرکزی 
چند واحد در ساوه و دلیجان در سایه تالش فراگیر 
مسووالن و دولت، از شرایط نامطلوب خارج شده و 

صدای تولید در آن ها به گوش می رسد.
آقازاده تصریح کرد: برخی اعتراضات کارگری ازریل 
هنجارها گذشت و دستگاه قضایی بر اساس وظایف 
این  عامالن  برای  تعلیقی  احکام  ذاتی  و  قانونی 
با مقام های قضایی  پیگیری  اما  رفتارها صادر کرده 

در این زمینه دنبال می شود.
از  وی عنوان کرد: خانه احزاب استان مرکزی پس 
سال ها راه اندازی شده و فعالیت رسمی این نهاد در 

هفته جاری کلید خورد.
خصوص  در  مطالبی  کرد:  اضافه  مرکزی  استاندار 
رسانه ها  در  اراک  شهرداری  در  نجومی  تخلفات 
منتشر شده بود که این آمارها صحیح نبود و ۲ یا 
سه نفر از کارکنان این شهرداری تخلفاتی داشته اند 
که جمع تخلف مالی طبق مستندات به 1۰ میلیارد 

ریال هم نمی رسد.
و  مستندات  اساس  بر  باید  ها  رسانه  گفت:  آقازاده 
واقعیات اخبار را منتشر کنند و ذکر برخی آمارها و 
مطالب غیرواقع تنها مردم را ناامید و بی اعتماد و به 

ناحق دستگاه های خدمات رسان را بدنام می کند.
کرد:  بیان  سخنانش  از  دیگری  بخش  در  وی 
خصوصی سازی یک قانون است که درصورت اجرای 
صحیح روند توسعه را شتاب می دهد اما کارنامه این 
مهم در کشور نمره قبولی نداشته و شاید علت آن 

بی تجربه بودن است.
از  اساسی  قانون   44 اصل  افزود:  مرکزی  استاندار 
تاکیدات مهم رهبر معظم انقالب است اما الگوهای 
عملیاتی در مراحل اجرای این قانون به خوبی ترسیم 
نشده و در استان مرکزی نمونه های ناموفق آن وجود 

دارد.
واحدهای  از  شازند  پاالیشگاه  کرد:  عنوان  آقازاده 
باید بر اساس  صنعتی موفق استان است که روزی 

که  قیمتی  اما  شود  واگذار  سازی  خصوصی  قانون 
برای آن گذاشته می شود باید بر اساس تاسیسات و 
سرمایه گذاری صورت گرفته باشد و به افراد دارای 

اهلیت سپرده شود.
وی تصریح کرد: پاالیشگاه شازند روزانه ۲4۰ هزار 
بشکه نفت خام تصفیه می کند و 1۰۰ میلیون لیتر 

تولید انواع فرآورده های نفتی دارد.
 ۲۰ شازند  پاالیشگاه  شد:  یادآور  مرکزی  استاندار 
درصد بنزین کشور را تولید می کند اما این شرکت 
استان  مردم  حقوق  و  حق  که  است  سال  چند 
پرداخت  را  آالیندگی  عوارض  خصوص  در  مرکزی 
نکرده است و این مهم باید از سوی مراجع ذیصالح 

پیگیری شود.
انتخاب  خصوص  در  سووالی  به  پاسخ  در  آقازاده 
تالش ها  گفت:  استانداری  سیاسی  حوزه  سکاندار 
افراد  مجموعه  از  بومی  نیروی  انتخاب  برای 
یا  و  کشور  وزارت  یا  مرکزی  استانداری  توانمند 
گزینه  زودی  به  و  شده  آغاز  کشور  استانداری های 

مناسب اعالم می شود.
وی بیان کرد: شورای اصالح طلبان استان مرکزی 
در این زمینه سه گزینه و سایر گروه های سیاسی نیز 
گزینه هایی معرفی کرده اند که سوابق و توانمندی 

تمامی این افراد به دقت ارزیابی خواهد شد.
استاندار مرکزی در پاسخ به این سووال که احتمال 
دارد نامزدی انتخابات مجلس شورای اسالمی آینده 
انتخاباتی مجلس شورای  شود گفت: در رقابت های 
اسالمی گذشته شرکت داشتم اما، به هیچ وجه بار 
دیگر تصمیم حضور در این عرصه را ندارم و تا زمانی 
مرکزی  استان  ارشد  اجرایی  مدیریت  سکان  بر  که 
مردم  به  خدمت  برای  را  تالش  تمام  ام  زده  تکیه 

خواهم داشت.
آقازاده اظهار داشت: تعامل و هماهنگی با نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی در خصوص انتصابات استان 
اساس  بر  نهایی  انتخاب  اما  است  پررنگ  مرکزی 
مصلحت و سیاست های دولت تدبیر و امید صورت 

می گیرد.

و  جوان  نیروهای  کارگیری  به  کرد:  تاکید  وی 
زمره  در  نیز  مدیریتی  های  پست  در  توانمند  زنان 
جدیت  با  که  است  مرکزی  استان  مهم  برنامه های 

دنبال می شود.
برای  تالش ها  همه  کرد:  اضافه  مرکزی  استاندار 
جذب سرمایه گذاری در استان مرکزی به کار گرفته 

شده اما این مهم نیازمند ساز و کارهای ویژه است.
میلیارد دالر  نیم  و  کرد: جذب یک  تصریح  آقازاده 
ریزی  برنامه  امسال  استان  این  در  سرمایه گذاری 
شده بود اما به دلیل شرایط تحریم و نوسانات قیمت 

ارز هنوز این مهم محقق نشده است.
وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: رسانه های 
کشور  رسانه  اصحاب  ترین  قوی  از  مرکزی  استان 
اقتصادی  شرایط  دلیل  به  نیز  قشر  این  و  هستند 
باید  مسووالن  همه  و  می گذرانند  را  سختی  دوران 
حمایت جدی از رسانه ها را در دستور کار قرار داده 

و در هر شرایط و موقعیتی پاسخگوی آن ها باشند.
استاندار مرکزی افزود: خبرنگاران در کسب اخبار به 
دنبال منافع شخصی نیستند و بر اساس وظیفه خود 
توسعه  برنامه های  با  واقعیت ها و همراهی  دنبال  به 

محور و نیازها و مطالبات استان هستند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی نیز 
برنامه  از  بخشی  متری   58 گفت: طرح  نشست  در 
جامع اراک است که در سال 8۲ به تصویب رسید 
به  اصرار  فردی  هیچ  باشد  داشته  فنی  چاره  اگر  و 

اجرای آن ندارد.
مهدی زندیه وکیلی افزود: هیچ نهاد یا مسوولی نباید 
به طرحی که مربوط به توسعه یک شهر تا چند سال 

آینده است برخورد احساسی کند.
وی بیان کرد: اجرای این طرح شاید با نارضایتی یک 
هزار نفر همراه باشد اما در مقابل 6۰۰ هزار نفر دیگر 

از منافع آن بهره مند می شوند.
مرکزی  استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
ادامه داد: اجرایی شدن این طرح و یا لغو آن نیازمند 
تصمیم قاطع و قانونی است و مسووالن نیز در هر 

شرایط تابع قانون هستند.

 البرز دومین استان پر چالش کشور

 استاندار مرکزی:

 رسانه ها بر اساس مستندات و واقعیات اخبار را منتشر کنند

افزایش گردشگران ایرانی 
و خارجی در شهداد

فرهنگی،  میراث  کل  مدیر  فرخی  غالمرضا 
در جمع  کرمان  استان  و گردشگری  صنایع دستی 
منطقه  وضعیت  آخرین  به  اشاره  با  خبرنگاران 
تا  جاری  سال  ابتدای  از  گفت:  شهداد  گردشگری 
کنون بیش از ۲ هزار و 3۰۰ نفر گردشگر خارجی 
در اقامتگاه های بوم گردی شهداد اقامت کرده اند که 
را  به سال گذشته ۲5 درصد رشد  آمار نسبت  این 

نشان می دهد.
اقامتگاه  با اشاره به این که در حال حاضر 33  وی 
اظهار  است،  اندازی شده  راه  در شهداد  گردی  بوم 
کرد: خوشبختانه با راه اندازی و توسعه اقامتگاه های 
این  در  گردشگران  ماندگاری  شهداد،  در  بوم گردی 

منطقه افزایش یافته است.
گردی  بوم  اقامتگاه های  که  این  بیان  با  فرخی 
توانسته اند زمینه اشتغال زایی مناسبی را ایجاد کنند، 
افزود: هر اقامتگاه به شکل مستقیم زمینه اشتغال 3 

نفر و به طور غیر مستقیم 1۰ نفر را ایجاد می کند.
مدیر کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری 
استان کرمان در ادامه از افزایش 3۰ درصدی ورود 
به منطقه شهداد خبر  ایرانی و خارجی  گردشگران 
وارد  شهداد  به  که  گردشگرانی  اکثر  گفت:  و  داد 
می شوند از کشورهای اروپایی شامل آلمان، ایتالیا، 

اسپانیا، فرانسه و غیره هستند.
تاریخی،  اماکن  از  بازدید  که  این  بیان  با  وی 
بکر  مناطق  چنین  هم  و  باستانی  محوطه های 
خاصی  ضوابط  دارای  لوت  بیابان  مانند  گردشگری 
است که گردشگران باید آن ها را رعایت کنند، افزود: 
متاسفانه رایج ترین اتفاقی که در منطقه شهداد رخ 
که  است  گردشگران  توسط  زباله  ریختن  می دهد 
ناخوشایند  اتفاقات  این گونه  امیدواریم دیگر شاهد 
که   این  به  اشاره  با  فرخی  نباشیم.  آن ها  سوی  از 
کلیه تورهای گردشگری باید از طریق دفاتر خدمات 
میراث  کل  اداره  از  مجوز  به کسب  اقدام  مسافرتی 
با  کرد:  خاطرنشان  کنند،  کرمان  استان  فرهنگی 
به عمل  پیگیری های  و  انجام شده  برنامه ریزی های 
بیابان  وارد  غیر مجاز که  با گروه های  تاکنون  آمده 
لوت و کلوت های شهداد شده و یا قصد سفر به این 

منطقه را داشته اند، برخورد شده است.

»بلقیس اسفراین« در 
اولویت ثبت جهانی

  
تاریخی  مجموعه  ملی  پایگاه  مدیر   - ایرنا 
بلقیس اسفراین گفت: دفتر امور پایگاه های جهانی 
میراث فرهنگی، پرونده شهر تاریخی بلقیس را در 

اولویت ثبت میراث جهانی قرار می دهد.
علیرضا نجفی اظهار داشت: مدیرکل این دفتر در 
بنای عظیم خشتی  دومین  از  هفته جاری  بازدید 

و گلی کشور، نسبت به این امر قول مساعد داد.
وی با اشاره به اقدامات و فعالیت های انجام شده در 
مجموعه تاریخی بلقیس گفت: در بازدید مدیرکل 
پایگاه های جهانی میراث فرهنگی، بر توجه بیشتر 

به این اثر و افزایش اعتبارات آن تاکید شد.
نجفی، اعتبار مصوب استانی امسال برای مجموعه 
ریال عنوان  میلیارد  را هفت  بلقیس  تاریخی  شهر 
برای  رقم  این  از  ریال  میلیارد  پنج  افزود:  و  کرد 
برای  ریال  میلیارد   ۲ و  حفاظت  و  کاوش  مرمت، 

کمپ گردشگری مجموعه هزینه می شود.
وی با بیان این که امسال هنوز اعتباری ملی برای 
امیدواری  ابراز  نشده،  ابالغ  تاریخی  مجموعه  این 
اعتبارات  اندازه  با تخصیص به موقع و به  کرد که 
اثر  این  جهانی  ثبت  برای  زمینه  ملی،  و  استانی 

فراهم شود.
به  بلقیس  شهر  به  معروف  اسفراین  کهن  شهر 
ایران،  گلی  و  خشتی  عظیم  بنای  دومین  عنوان 
پس از ارگ بم، شناخته می شود که در فاصله سه 

کیلومتری جنوب غربی شهر اسفراین قرار دارد. 
این شهر گستره ای 18۰ هکتاری دارد که از لحاظ 
اسالم  از  قبل  تاریخی،  متون  استناد  به  قدمت 
شکوفا بوده و در سال 31 هجری توسط مسلمانان 

فتح شده است. 
آثار  قدیمی ترین  شناسی،  باستان  یافته های  طبق 
استقرار در این شهر به اواخر دوره ساسانی مربوط 
می شود و زندگی در آن تا پایان دوره صفویه ادامه 

داشته است. 
و  است  ساسانی  دوره  شیوه  به  شهر  این  معماری 
مورخان و جغرافی دانان، اسفندیار پسر گرشاسب 

رابنیانگذار این شهر خوانده اند.
مجموعه بلقیس شامل ارگ و خندق پیرامون آن، 
)مسجد  منار  تپه  به  معروف  ویرانه های  شارستان، 
شهر،  صنعتی  قسمت  آذری،  شیخ  مقبره  جامع(، 
به یخدان ها  کاروانسرا، مجموعه معروف  انبار،  آب 
شرقی  دروازه  نزدیکی  در  وسیع  گورستان  یک  و 

آن است. 
بنای  این  دیدن  برای  گردشگران  خوب  استقبال 
عظیم تاریخی در ایام نوروز، آن را به پربیننده ترین 
شمالی  خراسان  استان  گردشگری  و  تاریخی  اثر 

تبدیل کرده است.
این مجموعه تاریخی به شماره 449۷ در فهرست 
غنای  و  اهمیت  به  توجه  با  و  ثبت شده  ملی  آثار 
تاریخی آن در سال 1388 به عنوان پایگاه میراث 
و  مرمتی  مطالعاتی،  فعالیت  و  مصوب  فرهنگی 

باستان شناسی آن آغاز شد
 6۰ در  اسفراین  نفری  هزار   1۲۰ شهرستان 
خراسان  مرکز  بجنورد،  شرقی  جنوب  کیلومتری 

شمالی قرار دارد.
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قطب  جذب گردشگر سالمت 
اقتصادی و توسعه منابع  امور  معاون هماهنگی 
میالد  بیمارستان  گفت:  آذربایجان غربی  استاندار 
می تواند به یکی از قطب های جذب گردشگری سالمت 

در منطقه تبدیل شود.
فراگیر  اشتغال  فنی  کمیته  جلسه  در  »حسینی« 
فردا«  »میالد  بین المللی  بیمارستان  محل  در  استان 
فاخر  بیمارستان  این  سرمایه گذاران  از  قدردانی  با 
از  یکی  امید  بیمارستان  بدون شک  گفت:  استان  در 
فاخرترین پروژه های حوزه علوم پزشکی در کشور است 
که می تواند زمینه توسعه استان در بخش خدمات را 
جذب  قطب های  از  یکی  به  را  استان  این  و  ارتقاء 

گردشگری سالمت در منطقه تبدیل کند.
از  شماری  مختلف  به علل  متأسفانه  داد:  ادامه  وی 
اعزام می شوند که  به استان های دیگر  بیماران استان 
امید می رود با بهره برداری از این پروژه بزرگ درمانی 
به  کشورها  و  استان ها  دیگر  از  بیماران  حضور  شاهد 

آذربایجان غربی باشیم.
»کامران جمشیدی« مدیرعامل بیمارستان تخصصی و 
فوق تخصصی »میالد فردا«ی ارومیه هم در این جلسه 
فوق تخصصی  و  بیمارستان تخصصی  گفت: مجموعه 
برای  دنیا  روز  تکنولوژی های  همه  از  ارومیه  میالد 
استان  بومی  ظرفیت های  از  هم چنین  هوشمندسازی 
و  بوده  بهره مند  بیمارمحور  مرکزی  ایجاد  راستای  در 

این روند را ادامه خواهد داد.
تخت های  لحاظ  از  آذربایجان غربی  استان  افزود:  وی 
است  کشور  پایین  رده  استان های  جزو  بیمارستانی 
این  در  خصوصی  بیمارستان  هیچ  انقالب  از  پس  و 
که  است  حالی  در  است،این  نشده  ساخته  استان 
و  سرمایه  زمینه  در  فراوانی  ظرفیت  آذربایجان غربی 

نیروی انسانی دارد.
سخت  به  لحاظ  میالد  بیمارستان  گفت:  جمشیدی 
همه  است،  کشور  بیمارستان های  بهترین  از   افزاری 
و  استان  نیاز  مورد  کار  پر  و  تنش  پر  بخش های 
در  همسایه  کشورهای  هم چنین  همجوار  استان های 

این بیمارستان ایجاد می شود.
بیمارستان بین المللی 3۰۰ تختخوابی میالد، نخستین 
بیمارستان هوشمند کشور است که با 5۰۰۰ میلیارد 
ریال سرمایه گذاری بخش خصوصی احداث شده است، 
در  هوشمند  درمانی  مراکز  هم تراز  بیمارستان  این 
کشورهای اتریش و کره جنوبی بوده و خدمات رسانی 
در آن مطلوب تر از بیمارستان های کشورهای همسایه 

ایران خواهد بود.

حمایت بدون محدودیت
امور  معاون  بیدگلی«  جندقیان  »سعیدرضا 
دهیاری های  و  شهرداری ها  سازمان  دهیاری های 
کرد:  اظهار  یزد  استان  بخشداران  با  دیدار  در  کشور 
ظرفیت های بسیاری در حوزه گردشگری در یزد وجود 
اصیل  و  ریشه دار  بسیار کهن،  تاریخ  نشانگر  دارد که 
این منطقه، هم چنین هوشمندی و سازگاری مردمان 
با طبیعت و شرایط اقلیمی، فرهنگی و اجتماعی آن 

است.
وی افزود: اگر ما بتوانیم از نظر اقتصادی تنها در حوزه 
سرمایه گذاری  آن  بر  مبتنی  خدمات  و  گردشگری 
مالیاتی  بودجه های  و  نفت  فروش  به  نیازی  کنیم، 

نخواهیم داشت.
و  شهرداری ها  سازمان  دهیاری های  امور  معاون 
زیر  طرح های  از  حمایت  در  گفت:  کشور  دهیاری ها 
ساختی حوزه گردشگری متناسب با توان باز پرداخت 

اقساط، ممنوعیت و محدودیتی وجود ندارد.
جندقیان در ادامه با بیان این که توسعه روستاها باید 
از خود روستاها شروع شود، تصریح کرد: ما می توانیم 
از ظرفیت های بالقوه درونی روستاها برای توسعه همه  

جانبه آن ها استفاده کنیم.
انجام  مردم،  برای  گفت:  دهیاری ها  امور  معاون 
انجام  با  گاهی  اما  است  ضروری  عمرانی  طرح های 
مردم  دیدگاه  فرهنگی  و  اجتماعی  کوچک  کارهای 
اسالمی  شوراهای  و  شهرداران  دهیاران،  به  نسبت 
تغییر و تمایلشان به مشارکت در امور روستا افزایش 
روستایی  مدیران  وظیفه  این  و  کرد  خواهد  پیدا 
در  و  بردارند  گام  رویکرد  این  تحقق  برای  که  است 
ایده پردازی در راستای توسعه پایدار، خالقیت داشته 

باشند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این که 
سرمایه اجتماعی و پذیرش سخن مسووالن از سوی 
مردم، باالترین سرمایه برای نظام است؛ افزود: باید با 
تالش بیشتر و اعتمادسازی دوجانبه، ارتباط مردم و 

دولت را افزایش دهیم.
این مسوول اقدامات شرکت های  تعاونی دهیاری های 
استان یزد به منظور ایجاد درآمد پایدار برای روستاها 
باید  کرد:  خاطرنشان  و  خواند  قابل تقدیر  بسیار  را 
گسترش  و  بسط  دنبال  به   اقتصادی  توسعه  کنار  در 
اقدامات فرهنگی در مناطق روستایی نیز باشیم؛ زیرا 
توسعه  آن  هم پای  فرهنگ،  و  کند  رشد  اقتصاد،  اگر 

نیابد؛ اقتصاد نیز دچار آسیب خواهد شد.
و  شهرداری ها  سازمان  دهیاری های  امور  معاون 
سازمان  حمایت  به  اشاره  با  کشور  دهیاری های 
شهرداری ها و دهیاری های کشور از طرح های درآمد 
زای دهیاری ها  در روستاها ادامه داد: به  منظور توسعه 
پایدار و ایجاد اشتغال در روستاها تسهیالتی در نظر 

گرفته  شده است.
جندقیان افزود: دهیاری ها طرح های و طرح های قابل 
اجرا در روستاها را به بخشداری و دفتر امور روستایی 
بین  هماهنگی  و  معرفی  استانداری  شوراهای  و 
دهیاری ها  سازمان  توسط  مجوز  صدور  و  دستگاهی 
قرار  آن ها  اختیار  در  تسهیالت  و  می شود  انجام 

می گیرد.
روستایی  خدمات  و  عمران  هماهنگی  دفتر  مدیرکل 
خواستار  نیز  کشور  دهیاری  و  شهرداری ها  سازمان 
حضور  واسطه  به  پایدار  اشتغال  و  درآمد  ایجاد 
و  شد  استان  روستایی  مناطق  در  گردشگران 
دریافت  برای  کردن  هزینه  فرهنگ  کرد:  خاطرنشان 
خدمات بهتر در کشور در حال جا افتادن است و این 
اتفاق برای روستاهای هدف گردشگری، بسیار مناسب 
می باشد که زمینه کسب درآمد و ایجاد اشتغال پایدار 

را فراهم خواهد کرد.
جعفرکریمي هم چنین از موافقت مجلس برای  توزیع 
و  داد  خبر  کشور  وزارت  توسط  دهیاری ها  اعتبارات 
اعتبارات،  این،  از  تا پیش  این که  با توجه به  افزود:  
توسط سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، بین 
دهیاری ها توزیع می شد و مجدداً با موافقت مجلس و 
نمایندگان، توزیع اعتبار، بین دهیاری ها توسط وزارت 
کشور برقرار شده و کمک های مالی و اعتباری برای 
همه دهیاری ها در کشور، توسط سازمان شهرداری ها 
تا  بود  خواهد  برقرار  همچنان  کشور  دهیاری های  و 

امید در بین مردم، جاری و ساری باشد.
»محمود زارع رشکوئیه« مدیرکل دفتر امور روستایی 
و شوراهای استانداری یزد نیز در این دیدار گفت: با 
شهرداری ها  سازمان  دهیاری های  امور  معاون  حضور 
و دهیاری های کشور از شهرستان های مختلف استان 
یزد بازدید انجام شد و وضعیت دهیاری ها و روستاهای 
استان، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نکات الزم 
در راستای بهبود توسعه  روستاهای استان ارائه گردید.

گفتنی است؛ بازدید از کارخانه آهک صنعتی اردکان، 
خانه تاریخی حاجی بابایی زارچ، باغ آهو سریزد مهریز، 
گرمابه سنتی حسن آباد میبد، سایت گیاهان دارویی 
صدری  باغ  بوم گردی  اقامتگاه  بهاباد،  وحدت آباد 
و  جندقیان  روزه  سه  سفر  برنامه های  دیگر  از  تفت 

جعفرکریمی به استان یزد بوده است.

استانی
-- اخبار--

با  کرمانشاه  رضا)ع(  امام  بیمارستانی  مجتمع  رئیس 
فست فودها  مصرف  با  قلبی  بیماری های  که  این  بیان 
عامل  غیرواگیر  بیماری های  گفت:  می شود،  تشدید 

اصلی ناتوانی و مرگ و میر در جهان به شمار می رود.
ورزش  و  قلب  ملی  کنگره  نخستین  در  سروش  علی 
که به میزبانی کرمانشاه در حال برگزاری است، اظهار 
داشت: بیماری های قلبی به عنوان شایع ترین علل مرگ 
براساس  و   می شوند،  شناخته  جهان  در  انسان  میر  و 
بر  دنیا  در  نفر  5/1۷میلیون  از  بیش  ساالنه  آمارها 
دست  از  را  خود  جان  عروقی  و  قلبی  بیماری های  اثر 

می دهند.
رئیس مجتمع بیمارستانی امام رضا)ع( کرمانشاه بیان 
کرد: 18۷ مقاله علمی به نخستین کنگره ملی قلب و 
ورزش ارسال شد که توسط کمیته علمی و داوران 15 
مقاله به عنوان سخنرانی و 51 مقاله به عنوان پوستر 
این کنگره  در  نیز  و 14 سخنران  مدعو  پذیرفته شد 

حضور دارند.
مجتمع  در  پرسنل   ۲۰۰۰ که  این  بیان  با  سروش 
بیمارستانی امام رضا)ع( مشغول خدمات دهی به مردم 
استان کرمانشاه و غرب کشور هستند، خاطرنشان کرد 
هیات  نفر   ۲۰۰ دارای  رضا)ع(  امام  بیمارستان  کرد: 

این  توسط  که  است  علمی 
کارهای  علمی  هیات های 
انجام  بیماران  برای  بزرگی 

شده است.
بیمارستانی  مجتمع  رئیس 
با  کرمانشاه  رضا)ع(  امام 
غذاهای  که  این  به  اشاره 
فودها،  فست  مانند  آماده 
بیماری های  بار  شده  سبب 
از  انتقال  غیرقابل  مزمن 
تشدید  قلبی  بیماری  جمله 
اکثر  کرد:  خاطرنشان  شود، 
عروقی  و  قلبی  بیماری های 
زندگی  سبک  اصالح  با 
خطر  پر  عوامل  کنترل  یا 
استعمال  مانند  رفتاری 

چاقی  و  وزن  افزایش  و  ناسالم  غذایی  رژیم  دخانیات، 
قابل  مناسب  جسمانی  فعالیت  انجام  چنین  هم  و 

پیشگیری است.
و  مرگ  برتر  عامل   1۰ فهرست  در  کرد:  بیان  سروش 
میر جهان هفت عامل با سبک زندگی فرد مرتبط است 
و مطالعات ثابت کرده اند که شایع ترین ریسک فاکتور 
است  فیزیکی  تحرک  عدم  قلبی  بیماری های  برای 
تمام  در  دقیقه   3۰ حداقل  منظم  فیزیکی  فعالیت  که 

روزهای هفته می تواند از بروز بیماری جلوگیری کند.
ورزش  و  قلب  ملی  کنگره  نخستین  علمی  دبیر 
بیماری های قلب و عروق را عامل مرگ و میر نیمی از 
مردم جهان دانست و افزود: با توجه به آمار بیماری ها 
زنان  در  ایران  در  زندگی  به  امید   ،۲۰1۷ سال  در 

4/۷9درصد و مردان 5/۷5درصد است.
کرمانشاه  رضا)ع(  امام  بیمارستانی  مجتمع  رئیس 
قلب  زمینه  در  علمی  دستاوردهای  آخرین  کرد:  بیان 
زمینه  در  پژوهشگران  بین  اطالعات  تبادل  ورزش،  و 
قلب و ورزش، زمینه سازی برای انجام مطالعات جامع، 
الوصول  سهل  و  مناسب  زیرساخت های  کردن  فراهم 
اصالح سبک زندگی از مهمترین موضوعات کنگره قلب 

و ورزش است.

بازگشت یک پروژه پر حرف 
و حدیث!

فضاهای  بازآفرینی  و  عمران  سازمان  سرپرست 
برج چرمنه سمنان  بازسازی  عملیات  از شروع  شهری 
خبر داد و گفت: این پروژه گردشگری تا سال 98 افتتاح 

خواهد شد.
دلیل  به  مجتمع  این  کرد:  اظهار  ذوالفقاری  اله  حجت 
رها  کاره  نیمه  صورت  به  سال ها  داشت  که  مشکالتی 

شده و جلوه نامناسبی را در منطقه ایجاد کرده بود.
رفع مشکالت موجود عملیات  از  به همین جهت پس 

بازسازی آن جهت استفاده آغاز شده است.
وی افزود: عملیات جمع آوری شیشه ها آغاز شده است 
مجنمع  این  سازی  بدنه  و  نماسازی  کار  ادامه  در  و 
صورت می پذیرد. سرپرست سازمان عمران و بازآفرینی 
اجرایی  عملیات  کرد:  تصریح  سمنان  شهری  فضاهای 
این پروژه با همکاری بخش خصوصی انجام و در نیمه 

اول سال 98 به بهره برداری خواهد رسید.
ذوالفقاری گفت: این مجتمع با هدف استفاده فرهنگی و 
گردشگری احداث شده و بنا داریم در باالی این مجتمع 
تا شهروندان و  برای رصد ستارگان مهیا کنیم  فضایی 
هم چنین گردشگران از آن ها بهره مند شوند. سرپرست 
پایان  در  شهری  فضاهای  بازآفرینی  و  عمران  سازمان 
یادآور شد: این مجتمع در 5 طبقه، به متراژ دو هزار متر 
بنا و هزار و چهارصد متر نماسازی احداث می شود. وی 
با اشاره به اهمیت این برج و همجواری آن با دژچرمنه 
-- بنای تاریخی شهر سمنان، افزود: در عملیات اجرایی 
این پروژه از طرح هایی با پیش زمینه تاریخی و سنتی 
آن  عمدتا  سمنانی ها  که  چرمنه  دژ  می شود.  استفاده 
از آثار تاریخی  با نام چال خندق می شناسند یکی  را 
سمنانی است که در شاهنامه فردوسی نیز از دژ چرمنه 

نام برده شده است.

تشدید بیماری های قلبی با مصرف 
 فست  فودها 

مرکزی - صفایی نسب - 09128622527

گیالن - رزاقی - 09115480582

تهران - طالب نژاد - 09121838537

لرستان - موسوی - 09161613651

گلستان - عرب پور - 09358055246

یزد - سید حسین سعیدنامه - 09131518476

بابل - اسدیان - 09119118495

قزوین - بهبهانی - 09128829648

سنندج - مرادی - 09189700428

اردبیل - حسینی - 09356367868

رشق گیالن - ابوالفضل شکری رحیم آبادی - 09111434006

سمنان - تبیانیان - 09379246384--- رسپرستی های معیار در استان ها --- **معیار برای مناطق مختلف، مناینده فعال می پذیرد.

غرب استان تهران - غالمرضا علمشاهی - 09338739238

پیگیری های احداث 
کارخانه زباله سوز ساری 

رضایت بخش نیست
نماینده شهرداری کیاسر در کمیته ساماندهی زباله 
زباله سوز  ساری گفت: پیگیری های احداث کارخانه 
دغدغه  و  نیست  رضایت بخش  ساری  شهرستان  در 

چندانی در این ارتباط وجود ندارد.
خبرنگاران  جمع  در  موسوی کیاسری  سیدحسن 
مشکالت  با  ارتباط  در  مازندران  چهاردانگه  منطقه 
اظهار کرد:  زباله سوز ساری  احداث کارخانه  و  زباله 

زباله شهر ساری به صورت بهداشتی دفن نمی شود.
مناسب  به صورت  شیرابه ها  که  این  اعالم  با  وی 
ساماندهی نمی شود، افزود: نسبت به انتقال زباله ما 

هم حرف های زیادی داریم.
نماینده شهرداری کیاسر در کمیته ساماندهی زباله 
افزایش  شاهد  کرد:  خاطرنشان  ساری،  شهرستان 
بیماری مشترک انسان و دام در منطقه و حتی شاهد 

آلودگی آب های زیرزمینی نیز هستیم.
یادآور  کامیون ها  تردد  به  اشاره  با  موسوی کیاسری 
که  بود  شده  مقرر  برنامه ریزی  اساس  بر  شد: 
هم  مصوبه  این  اما  کنند  حرکت  شب ها  کامیون ها 

عملیاتی نمی شود.
وی با اعالم این که جنگل های ما به واسطه شیرابه زباله 
محصوالت  از  بسیاری  افزود:  است،  نابودی  حال  در 
کشاورزی منطقه اگر نسبت به ساماندهی زباله اقدام 

نشود، آلوده می شود.
ساماندهی  کمیته  در  کیاسر  شهرداری  نماینده 
کارخانه  ساخت  روند  که  این  اعالم  با  ساری  زباله 
توجه  با  کرد:  بیان  نیست،  مناسب  ساری  زباله سوز 
جدی  دغدغه های  از  یکی  پروژه  این  که  این  به 
و مسؤوالن به صورت  استاندار  فرماندار،  چرا  است 

جدی پیگیر امر نیستند.
موسوی کیاسری خاطرنشان کرد: استاندار سابق در 
گذشته پیگیری های جدی در این زمینه داشتند اما 
به نظر می رسد که در حال حاضر میزان پیگیری ها 

کاهش پیدا کرده است.
وی با اعالم این که منطقه چهاردانگه ساری به شدت 
خسارت های  دچار  زباله  حمل  وضعیت  به  نسبت 
جدی شده است، گفت: انتظار بود که طرح کارخانه 
زباله سوز در مازندران بر اساس برنامه پیش برود اما 

بنده پیگیری ها و دغدغه ها را جدی نمی بینم.

زیست  محیط  حفاظت  اداره  رئیس 
بروجرد گفت: اسناد حدود 1۲۰ هکتار از اراضی اطراف 
تاالب بیشه داالن تغییر کاربری شده و در مراحل صادر 

شدن برای برخی از کشاورزان مجاور تاالب است.
جامع  برنامه  تدوین  کارگاه  در  مصطفی وند  مصطفی 
مدیریت زیست بومی تاالب بیشه داالن اظهار کرد:  از 
913 هکتار بیشه داالن 45۰ هکتار از تاالب به زیر آب 

رفته و 4۰۰ هکتار دیگر قابل احیاء است.
وی تصریح کرد: این منطقه محل اعتباری ندارد و در 
آن  اهداف  و  مصوب  پروژه،  اول،  مرحله  در  راستا  این 
شهرستان  برنامه ریزی  شورای  تا  شود  مشخص  باید 

برای احیای آن اعتباری خاص تعیین کند.
احیای  اولیه  بستر  آگاه سازی  داد:  ادامه  مصطفی وند 
از  روستائیان  آگاهی  میزان  افزایش  با  که  است  تاالب 
آن  احیای  و  حفظ  در  مشارکت  ارتقاء  و  تاالب  منافع 
پایدار  ارتقاء معیشت  محقق می شود. امید می   رود در 
بوم،  زیست  چراگاه،  اکوسیستم،  حفظ  روستاییان، 
دفع  محیطی  زیست  تنوع  و  مهاجر  پرندگان  زیستگاه 

آفات منطقه تاالب، اقدامات الزم صورت گیرد.
که مصطفی  بود  پاییز سال گذشته  در  و  این  از  پیش 
مصطفی وند، رئیس اداره حفاظت محیط زیست بروجرد 
تاالب  محیطی  زیست  رهاسازی حق آبه  ضرورت  از 
تاالب  این  مشکالت  درباره  و  بود  گفته  داالن  بیشه 
داالن  بیشه  تاالب  مشکالت  از  بود، یکی  داده  توضیح 
عدم رهاسازی حق آبه باالدست است. باغات باالدست، 
باعث  غیرمجاز  آب  برداشت  و  ،تولیدبرنج  ویال  ساخت 
شده است که حق آبه تاالب بیشه داالن رهاسازی نشود.

در  هکتار  مساحت 913  با  بروجرد  داالن  بیشه  تاالب 
طی سال های اخیر با واگذاری  زمین، زهکشی های غیر 
کارشناسانه و تصرفات عدوانی اراضی و تبدیل آن ها با 
پیکره  بر  را  زیادی  مزارع کشاورزی زخم های  و  باغات 
یاد شده،  عوامل  کنار همه  است.در  کرده  تحمل  خود 
به عبارت خودمانی  مدیریت چندگانه و بین بخشی و 
پاس کاری وظایف بین دستگاه ها و ادارات عامل مهمی 
دهه های  و  سال  ها  طی  را  آن  نقش  نباید  که  است 
داالن  بیشه  تاالب  از  بخش هایی  تخریب  در  گذشته 
ارزش  با  زیبا  تاالب  این  همه،  این  انگاشت؛ با  نادیده 
پذیرای  ساالنه  اکولوژیکی  و  اکوتوریسمی  باالی  بسیار 

بسیاری از انواع پرندگان بومی و مهاجر است.
 ۷۰ و   6۰ دهه های  در  کشاورزی  است؛ جهاد  گفتنی 
برنج  اراضی کشاورزی  برای  تاالب  آب  انتقال  با هدف 
کاری اقدام به کانال کشی در تاالب بیشه داالن بروجرد 
گذشته  در  طبیعی  منابع  اداره  سویی  از  است.  کرده 
بخش هایی از اراضی تاالب را در قبال واریز وجوهی به 
حساب خزانه به افراد واگذار کرده و برگه واگذاری برای 

آنان صادر شده است.
امروز و پس از سال ها انتظار ،جلسه ای با حضور مدیر 
سازمان  اراضی  امور  مدیر  زیست،  محیط  سازمان  کل 
جهاد کشاورزی لرستان، نمایندگان سازمان های مردم 
از  نمایندگانی  زیست،  و محیط  نهاد دوستدار طبیعت 
اهالی روستاهای محاور تاالب، فرماندار و مدیران برخی 
محوریت  و  هدف  با  بروجرد  اجرایی  دستگاه های  از 
شاید  تا  شد،  برگزار  داالن  بیشه  تاالب  تکلیف  تعیین 
تاالب  این  برای  بی مهری  روزهای  پایان  نویدبخش 
همیشه صبور باشد. رییس اداره محیط زیست بروجرد؛ 
ضرورتی  را  داالن  بیشه  تاالب  حدود  تعیین  و  احصاء 
اولویت دار خوانده و افزوده، از سویی باید اداره و دستگاه 
متولی حفظ و نگهداری از این تاالب مشخص شود. وی 
از اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بروجرد خواست که 
محدوده تاالب را احصاء کرده و آن را به اداره محیط 

زیست اعالم کرده واداره متولی تاالب مشخص شود.
فتحی بیرانوند، مدیر کل محیط زیست وقت لرستان نیز 
تاکید کرده متأسفانه به دلیل سیاست های نادرستی که 
اعظمی  اجرایی شده است، بخش  و  اعمال  در گذشته 
یافته اند، به طور مثال تاالب  از تاالب ها تغییر کاربری 
بیشه داالن بروجرد که یکی از سر زنده ترین تاالب های 
غرب کشور به شمار می رفت، اکنون با مشکالتی مواجه 
روستاهای  ساکنان  به  خاطر  اطمینان  با  وی  است. 
این  بر  مبنی  داالن  بیشه  تاالب  حریم  در  گرفته  قرار 
که حفظ منابع آن ها یکی از اولویت های کاری است، 
ادامه داده، در جهت تحقق اهداف یاد شده باید استفاده 
از ظرفیت مشارکت مردمی نیز مورد توجه جدی قرار 
ایجاد  اکوتوریسمی،  طرح های  اجرای  سویی  گیرد. از 
مزارع پرورش ماهی و اقداماتی از این قبیل در محدوده 
تاالب ها منابع درآمدی ساکنان مجاور تاالب ها را نسبت 

به کشت محصوالت کشاورزی چندین برابر می کند.

خشک کردن یکی از زنده ترین 
 تاالب های غرب کشور!

انجام3۶00 مورد آزمایش 
خاک در زنجان 

استان  خاک  مکانیک  و  فنی  آزمایشگاه  مدیر 
از  عمرانی  های  پروژه  کیفی  کنترل  گفت:  زنجان 
این آزمایشگاه است و طی هشت  ماموریت های مهم 
انجام  موردآزمایش خاک  و 6۰۰  هزار  امسال سه  ماه 

گرفت.
افزود:  خبرنگاران،  با  خبری  نشست  در  شاهی  فیروز 
کنترل کیفی پروژه های عمرانی از مأموریت های مهم 
این آزمایشگاه است و توسعه در عرصه توسعه فرآیندها 
با  مطابق  کیفی  کنترل  بحث  با  مرتبط  تجهیزات  و 

استانداردها است. 
وی اظهار کرد: آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان 
به عنوان بازوی کنترل کیفی فعالیت می کندو در این 
میان کیفیت یک فرآیند است و نیاز به کار تیمی دارد 
نیازمند  مردم  به  باکیفیت  راه های  و  ساختمان  ارائه  و 

همکاری مشاوران و پیمانکاران است.
زنجان  استان  خاک  مکانیک  و  فنی  آزمایشگاه  مدیر 
آسفالت  عمرانی  پروژه های  در  مصرف  مواد  گفت: 
سطح  در  امسال  ماه  هشت  در  و  است  ریزی  بتن  و 
دستگاه هایی که عضو شورای هماهنگی راه و شهرسازی 
هستند 3هزار و 6۰۰ مورد آزمایش  خاک، هزار و ۲5۰  
آزمایش آسفالت و5۰۰ مورد هم آزمایش بتن بوده است 
که این امر نشان می دهد اعضای شورای هماهنگی راه 
و شهرسازی همکاری خوبی دارند. شاهی تأکید کرد: در 
اغلب کشورها 1۰ الی 15 درصد اعتبارات به مطالعه و 
کارهای کنترل کیفی اختصاص می یابد. مدیر آزمایشگاه 
کنترل  کرد:  ابراز  زنجان  استان  خاک  مکانیک  و  فنی 
از هدر رفت سرمایه های ملی  کیفیت سبب جلوگیری 
در پروژه ها  است. شاهی افزود: هر چه قدر برای کنترل 
کیفیت پروژه ها و توجه به زیرساخت های کیفی هزینه 

شود خروجی کار بهتر خواهد بود. 
وی به عمر مفید آسفالت اشاره کرد و گفت: عمر مفید 
کشورهای  در  و  سال  الی5   4 ما  کشور  در  آسفالت 
میان  این  در  و  است  سال   1۲ الی   1۰ توسعه یافته 
نزدیک  استانداردها  به  راهکارهایی  ارائه  با  می توانیم 
استان  خاک  مکانیک  و  فنی  آزمایشگاه  مدیر  شویم.  
زنجان ابراز کرد: کیفیت آسفالت استان زنجان نسبت 
شرایط  عامل  دو  و  است  خوب  استان ها  از  خیلی  به 
جوی و طرز نگهداری در عمر آسفالت تأثیر می گذارد.
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قزوین مرا مسحورکرد!
به  پیش  چندی 
قزوین سفر کردم. نه برای 
انتخاب  را  قزوین  که  این 
این  به  تنها  بودم،  کرده 
تهران  هوای  که  خاطر 
برای  و  بود  آلوده  بسیار 
وضعیت  این  از  رهایی 
،نیت به ترک شهر کردیم. 
به  سفر  ما  هدف  هم  باز 
عادت  طبق  نبود،  قزوین 

چالوس  جاده  سمت  به  پایتخت  نشینان  همیشگی 
ترافیک  باز داشت  ادامه مسیر  از  را  ما  آنچه  ندیم،  را 

طوالنی ابتدای جاده بود.
پس دور زدیم و به سمت کرج برگشتیم. 

نا امیدانه امکانات موجود را بررسی می کردیم تا گزینه 
بازگشت به خانه را عقب بیندازیم. نهایتا تصمیم بر این 
شد که به سمت قزوین برویم. خیلی خوشبین نبودیم 
به انتخاب ولی چاره دیگری نیز نبود. در مسیر به لطف 
اینترنت گوشی های همراه به دنبال چند هتل گشتیم 
و نهایتا با یکی از هتل های خانه سنتی تماس گرفتیم 

و برای اقامت به آن جا رفتیم. 
به  حتی  گذشته ام.  قزوین  از  بار  چند  نمی دانم 
سفر  بسیار  نیز  استان  طبیعت  و  اطراف  روستاهای 
دانشجویی  خوابگاه  در  بار هم یک شب  یک  کرده ام، 
دوستم در قزوین توقف کردم، ولی هرگز به چشم یک 

مقصد گردشگری به قزوین نگاه نکرده بودم.  
این بار اما از لحظه ورود برایم شهر مهم بود؛ »میدان 
مینو« در ابتدای ورود توجهم را جلب کرد. خیابان های 
عریض که رفت وآمد را تسهیل کرده اند احساس مثبتی 
به مسافر می دهد. شهر زنده بود و با وجود آن که باران 

شدیدی می بارید، مردم در خیابان ها بودند. 
دنبال  هتل  مکان  به  رسیدن  برای  را  اینترنتی  نقشه 
کردیم. هتلی در یک خانه سنتی در مرکز شهر قزوین.

وجودم  تمام  هیجان  افتاد.  بازار  به  چشمم  مسیر  در 
از مستقرشدن در هتل  بعد  بود، طوری که  را گرفته 
شدت  به  باران  بیرون.  زدیم  گشت  برای  بالفاصله 
اولین جایی بود  می بارید. کاروان سرای سعد السلطنه 
که به آن قدم گذاشتیم. زیبایی بنا جای خود، مرمت و 
نگهداری از آن خارج از تصور من بود. کافه هایی آن جا 
مستقر شده بودند و به تجربه ی حس خوب خوردن 
و آشامیدن در فضایی قدیمی کمک می کردند. کمی 
آن جا ماندیم و بعد برای استراحت به هتل بازگشتیم.  
روز بعد هتل سنتی را برای دیدن بازار، چهل ستون، 
عالی قاپو، مجموعه باغ صفوی، عمارت نادری، حمام 

میرزا کریم، برج باراجین و... ترک کردیم. 
و  می کردم  لمس  را  قزوین  دیدنی های  که  لحظه  هر 
هر لحظه که زندگی مردم را نگاه می کردم این سوال 
برایم پیش می آمد که چرا تا به حال هرگز به قزوین 
سفر نکرده ام؟ این موضوع فقط برای من عجیب نبود، 

همسرم نیز تجربه مشابهی داشت. 
این  به  هرگز  و  بودیم  قزوین گذشته  از  بارها  و  بارها 

شهر پر از مکان های دیدنی وقعی ننهاده بودیم.  
به  جا  همان  از  که  کرد  مسحور  مرا  قدر  آن  قزوین 
چند نفر تلفن کردم و احساسم را گفتم و از آن ها هم 
مقصدی  به صورت  را  قزوین  به حال  تا  پرسیدم چرا 
مجزا نگاه نکرده اند؟ برایم عجیب بود. مگر نه این که 

قبل از اصفهان قزوین پایتخت صفویان بوده است؟ 
نمونه  داریم  اصفهان  در  آنچه  هر  که  این  نه  مگر 
اولیه اش در قزوین است؟ و حتی مهمتر از همه؛ مگر 
اولین خیابان کشی مدرن ایران در قزوین اتفاق نیفتاد؟

پس چرا اصفهان نصف جهان شد و قزوین فقط شهری 
میان راه؟  

و  زیبایی  تهران  به  شهر  این  نزدیکی  آیا  نمی دانم 
خود  یا  است  داده  قرار  تحت الشعاع  را  آن  عظمت 
قزوینیان عالقه ای به جذب گردشگران بیش از اندازه 
را نداشته اند. نمی دانم تبلیغات مناسبی برای این شهر 
نبوده است و یا چشم خوبی برای دیدن و گوش خوبی 
برای شنیدن. حتی من هم که تا این حد مجذوب این 
شهر شدم خیلی اتفاقی و کامال بدون برنامه از پیش 
تعیین شده به قزوین سفر کرده بودم. این نا آگاهی از 
شهری تا این حد زیبا و نزدیک به محل زندگی ام مرا 
به فکر فرو برد که چند مکان دیگر در ایران وجود دارد 
مدعی  که  منی  برای  کرده ام؟  گذر  آن ها  از  فقط  که 
کمتر  بعضا  و  جذاب  و  متفاوت  مناطق  به  سفرکردن 
سخت  موضوع  این  با  مواجه شدن  هستم،  دست یافته 

بود.  
سفر من به قزوین کمتر از دو روز بود. بعد از برگشتن 
منتظر  بی صبرانه  و  می کنم  فکر  جا  آن  به  لحظه  هر 
هستم که سفری دوباره، این بار با برنامه ریزی و برای 
را  قزوین  باشم.  داشته  شهر  این  به  طوالنی تر  مدتی 

نباید از دست داد.

فرهنگ و هنر
 لحظاتی با شعر

این  که  آنست  اصلی  مساله  اما  از صفحه1:  ادامه 
اردوها پیش از هر چیزی معطوف به تربیت عقیدتی، 
ارزشی و اخالقی بوده و چندان متوجه سایر حوزه های 
نبوده اند.  دانشجویان  فرهنگی  رشد  و  فرهنگی 
از جامعه  به بخش محدودی  ضمن آن که صرفا هم 

دانشگاهی )تنها دانشجویان( تقلیل یافته اند. 
هم  دانشگاه ها  رفاهی  خدمات  البالی  در  چند  هر 
به شهرها  به تسهیالت سفر  می توان چیزهایی شبیه 
و مراکز خاص مانند مشهد، شمال و برخی شهرهای 
و  پراکنده  بسیار  که  دید  رایج  گردشگری  کلیشه ای 

بدون برنامه ریزی منسجم و استراتژیک هستند.
برای  فرصت شان  بیشتری  دانشگاهی  کنشگران 
که  است  دانشگاهی  تعطیالت  ایام  در  گردشگری 
و  نوروز  عید  نیمسال،  دو  میان  فاصله های  ایران،  در 
تابستان خواهد بود. لذا نوعی محدودیت زمانی وجود 
دارد که حسب اتفاق، این محدودیت در محیط زیست 
است.به واسطه  رفتن  برای سفر  زمان ها  بهترین  ایران 
گوناگونی و گستردگی نهاد دانشگاه در همه شهرهای 
ایران )بیش از 5۰۰ شهر ایران دارای واحد دانشگاهی 
کیفیت های  و  استانی  مراکز  به  محدود  لزوما  است(، 
ویژه نیستند. این نوع گردشگری می تواند در سطوح 
به  توجه  با  اما  تعریف شود،  رفاهی مختلفی  و  کیفی 
اقتصادی  هزینه های  دانشجویی، می بایست  مخاطبان 
پایین  بالقوه  گردشگران  باالی  حجم  به واسطه  را  آن 
را جبران  درآمد  گردشگران،  ازافزایش  شمار  و  آورد 
نمود. از این نگاه، گردشگری دانشگاهی می تواند نوعی 
سرمایه گذاری بر گردشگران بالقوه آینده هم باشد. به 
این معنا که هرچند این جمعیت میلیونی دانشجویی 
امروزه نیازمند آن هستند که سفرهای ارزانی داشته 
که  آینده  در  امروز،  کنشگران  همین  اما  باشند، 
و  فرصت ها  با  بیشتر  هرچه  باشند،  مشاغل  صاحبان 
که  آینده  در  باشند،  آشنا  کشور  فرهنگی  جاذبه های 
شغل و زندگی برپا کنند به گردشگران با لفعلی تبدیل 
ایران  گردشگری  رونق  به  می توانند  که  شد  خواهند 
در داخل یاری رسانند. حتی می توان با ایجاد فرصت 
سفرهای ارزان، برای نظام دانشگاه های خارجی، زمینه 
جذب آن ها به ایران از طریق زیرساخت ها و تسهیالت 
این  ایرانی هم پرداخت. به سخن دیگر،  دانشگاه های 

بازار  ایجاد  با  نخست  گام  در  تنها  نه  گردشگری  نوع 
بزرگی می تواند در مقطع کنونی و حتی در آینده موج 

بزرگی ازگردشگران و عالقه مندان را ایجادکند.
باید دقت کرد که لزوما زیرساخت های مادی دانشگاهی 
برای  )خوابگاه ها،  سالن ها و رستوران های دانشگاهی( 
الزم  نمی کند،  بلکه  کفایت  سیاست گذاری  نوع  این 
است محیط پیرامونی و فرهنگ منطقه نیز وارد عمل 
شود و در این مساله به  واسطه برگزاری جشنواره های 
فرهنگی،  آیین های سنتی نمایشی و حتی ایجاد تقویم 
کشوری برای فرهنگ و هنر محلی و نواحی، فرصتی 
فراهم  دانشگاهیان  فرهنگی  گردشگری  توسعه  برای 
کرده و به تدریج الگوی گردشگری دانشگاهی و تقویم 
آن را به یکی از جذاب ترین نمونه های گردشگری بدل 

کند.
و  عالی  آموزش  نظام  که  آنست  اصلی  مساله 
سیاستگذاری فرهنگی ما و حتی نظام سیاستگذاری 
را  امکان  و  فرصت  این  باید  ما  کشور  در  گردشگری 
بالقوه  مشتریان  نظر  از  هم  و  زیرساخت  نظر  از  هم 
بی رونقی  این  شاید  کند.  وارد  خویش  محاسبات  در 
عقالنیت  برای  کافی  ذهنی  محرک های  اقتصادی، 
گردشگری  و  فرهنگی  سیاستگذاری  نظام های  در 

دانشگاهی را فراهم کند.

سیاست  یک  به عنوان  دانشگاهی  گردشگری  توسعه 
با  دانشگاهی  نهادهای  همکاری  مستلزم  فرهنگی،  
است.  خودشان  پیرامونی  محلی  نهادهای  و  مراکز 
متاسفانه رخدادهای فرهنگی از جمله اردوها،  به جز 
تنها  نه  الگوها  سایر  در  مقبول،  محدود  قالب های  در 
مشروعیت ندارند بلکه با ممانعت هم روبه رو می شوند.

این امر مستلزم باز اندیشی نظام آموزش عالی درباره 
اهمیت  و  نقش  و  فرهنگی  سیاستگذاری  الگوهای 
برای  فرصتی  به  عنوان  دانشگاهی  فرهنگی  سفرهای 

توسعه اجتماعی و فرهنگی جامعه دانشگاهی است. 
از این منظر، اسناد باالدستی وزارت علوم و نهادهای 
دانشگاهی،  نه تنها اردوها و سفرها را مورد توجه خاص 
قرار نداده،  بلکه این موضوعات در حوزه های فرعی و 
مورد  شود،  گذاشته  کنار  باید  که  سازی  دردسر  گاه 

توجه بوده اند. 
مساله اصلی آنست که چالش فرهنگی وزارت علوم و 
نهادهای دانشگاهی بر سر مساله فرهنگ  با نهادهای 
فرصت های  ماندن  عقیم  به  حاکمیتی،   و  بیرونی 
شده  منجر  دانشگاهی  فرهنگی  توسعه  و  گردشگری 
است و الزم است بیشتر و بیشتر مورد بازاندیشی قرار 

گیرد.
*تلخیص از خبرگزاری مهر

  »شیخ بهایی«

 بگذر ز علم رسمی، که تمام قیل و قال است
 من و درس عشق ای دل! که تمام وجد و حال است

 ز مراحم الهی، نتوان برید امید
 مشنو حدیث زاهد، که شنیدنش وبال است

 طمع وصال گفتی که به کیش ما حرام است
 تو بگو که خون عاشق، به کدام دین حالل است؟

 به جواب دردمندان، بگشا لب ای شکرخا!
 به کرشمه کن حواله، که جواب صد سوال است

 غم هجر را بهائی، به تو ای بت ستمگر
به زبان حال گوید که زبان قال الل است

 »بیدل دهلوی«
  

 درمحفل ما ومنم ، محو صفیر هرصدا
 نم خورده ساز وحشتم ، زین نغمه های ترصدا
 حیرت نوا افسانه ام ، از خویش پر بیگانه ام

 تا در درون خانه ام ،دارم برون در صدا
 یاد نگاه سرمه گون خوانده ست بر حالم فسون

 مشکل که بیمار مرا برخیزد از بستر صدا
 در فکر آن موی میان از بس که گشتم ناتوان

 می چربدم صد پیرهن بر پیکر الغر صدا
 زان جلوه یک مژگان زدن آیینه را غافل شدن
 دارد چو زنجیر جنون جوشاندن از جوهرصدا
 رنج غم و شادی مبر، کو مطرب وکو نوحه گر

 مشت سپند بی خبر دارد درین مجمر صدا
 درکاروان وهم و ظن ، نی غربت است ونی وطن
 خلقی زگرد ما ومن بسته ست محمل بر صدا
 از حرف و صوت بی اثر شد جهل لنگر دارتر

 برکوه خواند ناکجا افسون بال و پر صدا
 چند از تپش پرداختن ، تیغ تظلم آختن

 بیرون نخواهد تاختن زین گنبد بی در صدا
 آخر درین بزم تعب افسانه ماند و رفت شب

 از بس به خشکی زد طرب ،می گشت درساغر صدا
 آسان نبود ای بی خبر از شوق دل بردن اثر

 درخود شکستم آن قدرکاین صفحه زد مسطر صدا
 بیدل به خود تا زنده ام صبح قیامت خنده ام
 کز شور نظم افکنده ام درگوش های کر صدا

 »خیام«
  

 آن قصر که جمشید در او جام گرفت
 آهو بچه کرد و روبه آرام گرفت

 بهرام که گور می گرفتی همه عمر
دیدی که چگونه گور بهرام گرفت

تکه ای از من، تکه ای از زمین

 گردشگری دانشگاهی به مثابه یک فرصت

میراث  کل  اداره   فرهنگی،  میراث   معاون 
گردشگری  و  صنایع دستی   فرهنگی، 
مراجع  به  اداره کل  این  شکایت  با  گفت:  هرمزگان 
پاسگاه  غیراصولی  مرمت  دادگاه،  دستور  و  قضایی 

قدیمی جزیره هرمز متوقف شد.
عباس نوروزی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: شخصی 

قرار  با  را  تاریخی  مکان  این  که 
باید  گرفته  تحویل  دریابانی  از  داد 

صدمه های وارده را جبران کند.
اداره کل میراث  ادامه گفت:  وی در 
فرهنگی هرمزگان منتظر زمان اعالم 
احقاق  برای  دادگاه  نشست  اولین 
حقوق عمومی تضییع شده در فرآیند 
مرمت غیراصولی است. معاون میراث 
فرهنگی،  میراث   کل  اداره    فرهنگی، 
صنایع  دستی و گردشگری هرمزگان 

افزود: این دومین مرتبه ای است که این فرد اقدام به 
مرمت غیراصولی پاسگاه قدیم جزیره هرمز می کند که 
در مرتبه اول بخش حقوقی این اداره کل با فرد یادشده 
به تفاهم رسید و کار متوقف شد. نوروزی ادامه داد: این 
فرد بدون اطالع اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری و رعایت اصول مرمتی، کار خود را آغاز 
کرد که اکنون با شکایت قضایی این 
اداره کل از ادامه کار وی جلوگیری 
شده است. خوب است بدانید؛ پاسگاه 
قدیم جزیره هرمز با شماره 114۷۲ 
در ۲4 اسفند 1383 در فهرست آثار 
ملی به ثبت رسیده است؛ این بنای 
تاریخی ۲۷ آبان امسال به  صورت غیر 
اصولی و بدون اطالع اداره کل میراث 
فرهنگی، صنایع  دستی و گردشگری 

استان هرمزگان بتن  ریزی شد.

 مرمت غیراصولی پاسگاه جزیره هرمز متوقف شد
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سابقه 130 ساله پزشکان 
در درمان بیماران روانی

  
موزه روان پزشکی گلور در آمریکا دست  آورد های 
علم روان شناسی و سابقه 13۰ ساله پزشکان در درمان 

بیماران روانی را در معرض دید عموم قرار می دهد.
موزه روان شناسی گلور مکانی مناسب برای به نمایش 
دست  روانی،  بیماری های  نشانه های  و  آثار  گذاشتن 
نوشته هایی عجیب که از ذهن بیماران نشات گرفته و 

وسایل، دارو ها و لباس های بیماران روانی است. 
با صحنه های  می کنند  بازدید  موزه  این  از  که  افرادی 

دردناک و خشنی مواجه می شوند.



آفریقای جنوبی می تواند 
یکی از مقاصد صادراتی 

باشد
سفیر  حضور  با  مشترکی  نشست   - قم  اتاق 
کشور آفریقا جنوبی و هیات همراه وی و اعضای هیات 
اتاق برگزار  این  اتاق قم در سالن جلسات  نمایندگان 
شد و سفیر آفریقا جنوبی در ایران و هیات همراهش 
از چندین واحد صنعتی استان و از بازار تیمچه قم و 
چندین واحد فعال فرش بازدید کرد و با فرش دستباف 

استان قم آشنا شد.
قم  کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رئیس 
یکی  که  جنوبی  آفریقا  کشور  گفت:  نشست  این  در 
از بزرگترین اقتصادهای قاره آفریقا را دارد، به واسطه 
پتانسیلی بسیار باال می تواند به عنوان یکی از مقاصد 

صادراتی ایران در آینده به شمار آید.
ابوالفضل خاکی بیان کرد: آمادگی کامل برای ارسال 
به  باید  را داریم.  آفریقا جنوبی  به  با کیفیت  کاالهای 
بازارهای یکدیگر برسیم، آشنایی و  از  شناخت خوبی 
کشف نیازها و ظرفیت های یکدیگر، می تواند تعامالت 
بهتری را رقم بزند. سفیر کشور آفریقا جنوبی در این 
ماشین  پتروشیمی،  و  شیمیایی  مواد  گفت:  نشست 
اقالم  جمله  از  غذایی  مواد  و  علمی  تجهیزات  آالت، 
وارداتی ما است و کشورهای چین، آلمان، ژاپن و هند 
در لیست عمده شرکای وارداتی ما به حساب می آیند.

کومالوبا بیان این که هردو کشور ایران و آفریقا جنوبی 
در  امروز  ما  که  آنچه  افزود:  هستند،  توسعه  حال  در 
بازدید از واحدهای صنعتی و هم چنین فرش استان 
قم دریافتیم، برای ما از توانمندی ها و هنر استان قم و 

قابلیت های آن پرده برداشت.
با استان های  ارتباط تجاری استان قم  بیان کرد:  وی 
کشور آفریقا جنوبی از اهمیت باالیی برخوردار است. 

آفریقای  مردم  است.  زیبا  بسیار  و  بی همتا  قم  فرش 
جنوبی عاشق فرش خوب هستند و ما در کشور خود 
فرش ایران را با نام فرش پارسی که از محبوبیت باالیی 

برخوردار است می شناسیم.
و  قم  اتاق  رئیس  نایب  رجبیان،  ابوالفضل  ادامه،  در 
نیز  قم  دستباف  فرش  صادرکنندگان  اتحادیه  رئیس 
در خصوص فرش دستباف اشاره کرد: شهرت و آوازه 
فرش قم در اقصی نقاط دنیا پیچیده است، از خاور دور 
تا آمریکای  از آمریکای شمالی  اروپا و  گرفته تا غرب 
از  این نشست،اعضای هیات آفریقایی  از  جنوبی. پس 
باستانی  آثار  مهمترین  از  که  قم  تیمچه  بزرگ  بازار 
استان به شمار می رود و بزرگترین سقف ضربی ایران 
را دارد، دیدن کردند و تاحدود زیادی با بافت استان قم 

و سابقه تاریخی و فرهنگ آن آشنا شدند.

31 طرح دانش بنیان 
و استارت آپی

  
اتـاق شـیراز - رئیـس اتـاق بازرگانـی، صنایـع، 
معـادن و کشـاورزی شـیراز در پاسـخ بـه خبرنـگاران، 
ورود 31 طـرح دانـش بنیـان، فناورانه و اسـتارتاپی به 
چرخـه اقتصـاد اسـتان را اتفاقـی مبـارک و ارزشـمند 
خوانـد و گفـت: ایـن طرح ها بـه اقتصاد اسـتان کمک 

شـایانی می کنـد.
جمـال رازقی بیـان کـرد: حمایت از کسـب و کارهای 
نویـن و اسـتارتاپ ها یکـی از محورهای اصلـی فعالیت 
اتـاق شـیراز اسـت کـه تـالش کردیـم در ایـن زمینه 
هـای  فعالیـت  و  شناسـایی  را  اسـتان  ظرفیت هـای 

بنیادیـن انجـام دهیم.
رازقـی افـزود: بـر این اسـاس بـرای نخسـتین بـار در 
بیـن اتاق هـای سراسـر کشـور، دفتـر تبـادل فنـاوری 
و تکنولـوژی را در اتـاق شـیراز طراحـی و راه انـدازی 
تحقـق  جملـه  از  اهدافـی  بـه  بتوانیـم  تـا  کردیـم 
اکوسیسـتم کارآفرینـی و نـوآوری و تسـهیل کننـده 
صـادرات محصـوالت و خدمـات دانـش بنیـان جنوب 

کشـور را جامعـه عمـل بپوشـانیم.
وی اظهارداشـت: جای خرسـندی اسـت کـه ایده های 
ایده هـای  عنـوان  بـه  اسـتارتاپ ها  قالـب  در  ایرانـی 
اتـاق شـیراز تـالش  پیشـتاز مطـرح اسـت و مـا در 

می کنیـم اسـتعدادها و نیروهـای جدیـد را کشـف و 
مـورد حمایـت قـرار دهیـم و فضـای اتصـال آن هـا به 

سـرمایه گـذاران را فراهـم کنیـم.
رازقـی بـا اشـاره بـه حضـور پـر بـار و موفـق اتـاق 
شـیراز در هفدهمیـن نمایشـگاه بیـن  المللـی الکامپ 
و تلکامـپ شـیراز اضافـه کـرد: اتـاق شـیراز در ایـن 
نمایشـگاه حضـوری موفق داشـت و از 31 طرح دانش 
بنیـان، فناورانـه و اسـتارتاپی مـورد حمایـت خود، در 
حوزه های پزشـکی، کشاورزی مهندسـی و گردشگری 

رونمایـی کـرد کـه اتفـاق منحصـر بـه فردی اسـت.
دسـتگاه  مبـدا،  از  بازیافـت  طـرح  داد:  ادامـه  وی 
هوشـمند کدینـگ، صفحـات خورشـیدی، اسـتارتاپ 
 crt شـیراز سـرویس، اسـتارتاپ زیداکـس، نـرم افـزار
انـواع پرتزهـای پیچیـده جراحـی  طراحـی، سـاخت 
الکترونیـک  تجـارت  )سـامانه  سـازن  اسـتارتاپ  و 
هوشـمند  سـامانه  سـاختمان(،  صنعـت  تخصصـی 
مدیریـت گلخانـه و سیسـتم تولیـد علوفـه بـه روش 
هیدروپونیـک از جملـه ایـن طراح هـا اسـت کـه وارد 

شـده اند. اسـتان  اقتصـاد  چرخـه 
رئیـس اتـاق شـیراز عنـوان داشـت: اقدامـات مـا در 
زمینـه تجـاری سـازی، صـادرات فنـاوری و خدمـات 
و  طرح هـا  اسـت.  انجـام  حـال  در  فکـری  مالکیـت 
و  فنـاوری  تبـادل  دفتـر  در  دیگـری  فعالیت هـای 
تکنولـوژی اتـاق شـیراز در حـال انجـام اسـت کـه به 
می شـود. رونمایـی  آن  طرح هـای  از  برخـی  زودی 

وی تصریـح کـرد: در زمـان فعلی ورود به بازار کسـب 
الزامـات جدیـدی در حـوزه فنـاوری  و کار نیـاز بـه 
اطالعـات، اسـتارتاپ ها و فعالیت هـای دانـش بنیـان 
دارد کـه واحدهـای تولیـدی اسـتان بایـد خـود را بـه 

نیازهـای بـازار روز کسـب و کار مجهـز کننـد.
رازقـی گفـت: بـر ایـن باوریـم کـه واحدهـای تولیدی 
و بخـش خصوصـی مـا بایـد بـه دانـش و فنـاوری روز 
مجهـز باشـد کـه ایـن مهـم یکـی از الزامـات حضور و 
رقابـت در بازارهـای جهانی اسـت و مـا در دفتر تبادل 
انتقـال  اتـاق شـیراز خدمـات  تکنولـوژی  و  فنـاوری 

تکنولـوژی را بـه بخـش خصوصـی ارائـه می کنیـم.
وی افـزود: اشـتغال یکـی از مباحـث مهـم در همـه 
دوران هـا در کشـور بـوده اسـت کـه اسـتان شـیراز 
نیـز در میـزان نـرخ بیـکاری وضعیـت مناسـبی ندارد 
بنابرایـن مـا در اتـاق شـیراز در چنـد سـال اخیر سـه 
محـور اصلی حمایـت از تولید، صادرات و اسـتارتاپ ها 
نقـش  بتوانیـم  تـا  داده ایـم  قـرار  دسـتورکار  در  را 
کوچکـی در ایجـاد اشـتغال جوانان اسـتان ایفـا کنیم.

رئیـس اتـاق شـیراز بیان کرد: بر اسـاس شـاخص های 
بایـد رونـدی در حـوزه هـای  اقتصـاد کالن کشـور، 
اقتصـادی دنبـال شـود کـه میـزان وابسـتگی اقتصـاد 
بـه نفت کاسـته شـود و اقتصاد مـا از بحران و آسـیب 

پذیـری خارج شـود.
هفدهمیـن نمایشـگاه بین المللی الکامـپ از 13 تا 16 
آذرمـاه جـاری در نمایشـگاه بین المللی اسـتان فارس 

برپـا بود.
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اتاق ایران - در همایش رهیافتی نو به توسعه استان 
اتاق  رئیس  شد،  برگزار  ایران  اتاق  در  که   - لرستان 

خرم آباد و نایب رئیس اتاق ایران نیز حضور داشت. 
منطقه ای  توسعه  اهمیت  به  خود  سخنرانی  در  وی 
از  قابل توجهی  تعداد  است  ممکن  گفت:  و  کرد  اشاره 
فرهیختگان هر استان در مرکز کشور و یا سایر شهرها 
مشغول به فعالیت باشند، این موضوع نباید موجب شود 
تا از ظرفیت آن ها برای توسعه استان خود غافل شویم.

وی هدف از برگزاری این نشست را انسجام بخشیدن 
و  دانست  مرکز  مقیم  لرستانی های  بین  هم گرایی  و 
تصریح کرد: اگر همه ما در کنار یکدیگر قرار بگیریم 
رسیدن  شک  بدون  کنیم،  حرکت  هم  با  هماهنگ  و 
این است  نهایی، آسان تر می شود. نکته مهم  به هدف 
که قبل از حرکت، هدف خود را تعیین کرده و برای 

رسیدن به آن برنامه ریزی داشته باشیم.
بالقوه ای  پتانسیل های  به  نگاه  با  خرم آباد  اتاق  رئیس 
باید  کرد:  تصریح  است،  نهفته  لرستان  استان  در  که 
فرصت های سرمایه گذاری در استان را شناسایی کرده 

و آن ها را به پروژه های عملیاتی تبدیل کنیم.
انجمن  رئیس  نژاد،  موسوی  ابراهیم  ادامه  در 
علی رغم  استان،  رشدنیافتگی  از  مرکز  لرستانی های 
استعدادهای بی نظیری که در این منطقه وجود دارد، 

انتقاد کرد و برخی از عوامل این مساله را برشمرد.
با  عشایر  بین  درگیری های  و  ستیز  وی،  اعتقاد  به 
حکومت مرکزی در گذشته از جمله موضوعاتی است 
که تا به امروز هم آثار نامطلوبی بر روند حرکتی این 
جغرافیایی،  انزوای  دیگر  از سوی  است.  داشته  استان 
فرهنگ و ساختار قبیله ای، ناکارآمدی مدیریت، فقدان 
به وضعیت موجود  نسبت  بی تفاوتی  و  رجال حرفه ای 
توسعه  و  رشد  بازدارنده  عوامل  عنوان  به  باید  نیز  را 

در نظر گرفت.
موسوی نژاد هم چنین راهکاری را پیشنهاد داد تا به 
کمک آن بتوانیم تا حدودی وضعیت استان را بهبود 
انجمن لرستانی های مرکز،  اعتقاد رئیس  به  ببخشیم. 

بین  پراکندگی  است؛  موفقیت  کلید  انسجام،  و  اتحاد 
اعضای یک جامعه آن ها را از اهدافشان دور می کند.

پیمان مولوی، دبیرکل انجمن اقتصاددانان ایران نیز با 
مطالعه موردی روی وضعیت اقتصاد ترکیه و مقایسه 
به آن ها  با توجه  اشاره کرد که  نکاتی  به  ایران  با  آن 

می توان حرکت به سمت توسعه را آغاز کرد.
توسعه  برای  ترکیه  دالری  میلیارد   9۷5 نیاز  از  وی 
این مبلغ  تأکید کرد:  و  زیرساخت های خود خبر داد 
اما  گرفت  قرار  ایران  اختیار  در  نفت  فروش  از طریق 
متأسفانه نتوانست از آن در مسیر توسعه استفاده کند.

دبیرکل انجمن اقتصاددانان ایران ارائه برنامه دقیق و 
تعریف هدف را اقدامی ضروری دانست و تصریح کرد: 
تأمین مالی از طریق مشارکت خصوصی و عمومی وارد 
ادبیات اقتصادی ما شده است. این روش در کشورهای 
توسعه یافته نیز رعایت می شود اما مدل اجرای آن در 
ایران منطقی نیست. این مدل اجرا ما را به هدف نهایی 

که همانا توسعه اقتصادی است، نمی رساند.
مولوی در بخش دیگری از سخنان خود به طرح های 
توجیهی که برای پروژه های زیرساختی در ترکیه تهیه 
می شود، اشاره کرد و افزود: تمامی این طرح ها از سوی 
این  و  هستند  تأیید  مورد  مالی  بین المللی  مؤسسات 
می تواند یکی از دالیل اصلی موفقیت ترکیه در مسیر 

توسعه باشد.
برسیم  توسعه  به  است  قرار  اگر  کرد:  وی خاطرنشان 
از  را  خود  نگاه  و  باشیم  داشته  بین المللی  نگاه  باید 
مرزها فراتر ببریم. باید داشته ها و توانمندی های خود 

را در سطح جهانی معرفی کنیم.
در ادامه این همایش، غالمرضا مصدق، مدیرکل اسبق 
صنایع لرستان و پژوهشگر اقتصادی مقاله ای باعنوان 
تصویر منفی، مانع بزرگ توسعه لرستان ارائه داد.هم 
چنین طاهری نیا، مدرس دانشگاه در سخنرانی خود به 
با عنوان شخصیت توسعه یافته شرط  تشریح مقاله ای 

الزم پایداری توسعه و توسعه پایدار، پرداخت.
در این همایش محسن ابراهیم پور، عضو هیأت علمی 
حوزه های  در  جامعه شناسی  تخصصی  دکترای  و 
مسائل  دیرپایی  موضوع  تشریح  به  توسعه  و  جمعیت 
اله  کرم  دردمندی،  سکه  روی  آن  و  لرستان  توسعه 
چگونگی  بررسی  موضوع  به  دانشگاه  مدرس  امیری، 
مسوول  ترکارانی،  لرستان،  استان  در  پایدار  توسعه 
دفتر انجمن جامعه شناسی ایران در لرستان به موضوع 
نگاهی انتقادی به اندیشه توسعه درباره لرستان و ارائه 
خانه  مدیرعامل  گیل آبادی،  شهرام  و  جدید  افق های 
لرستان  توسعه  و  گردشگری  موضوع  به  ایران  تئاتر 

پرداختند.

مشکالت تجاری با هند 
را گزارش کنید

طی  ایران  اتاق  بین الملل  امور   - ایران  اتاق 
مشکالت  اقتصادی  کرد؛فعاالن  اعالم  اطالعیه ای 

تجاری با هند را به اتاق ایران گزارش کنند.
هرگونه  بروز  صورت  در  ایرانی  بازرگانان  و  تاجران 
مشکل با همتایان هندی، می توانند آن را به معاونت 

بین الملل اتاق ایران اعالم کنند.
در  ایران  کشاورزی  و  معادن  بازرگانی،صنایع،  اتاق 
نظر دارد به منظور بررسی و حل مشکالت،فهرست و 
اطالعات مربوط به تجار ایرانی را که با همتایان هندی 
خود دچار اختالف شده اند، جمع آوری کند.در همین 
صنایع،  بازرگانی،  اتاق  بین الملل  امور  معاونت  زمینه، 
معادن و کشاورزی ایران طی اطالعیه ای از بازرگانان و 
تاجران ایرانی فعال در بازارهای اقتصادی هند خواست 
زمینه های  در  مشکل  هرگونه  بروز  صورت  در  تا 
مراتب  و...  بانکی، حمل ونقل، گمرک  ازجمله  مختلف 
را به همراه مستندات مربوطه از طریق شماره فاکس 

888۲5111 به این معاونت اعالم کنند.
فعاالن اقتصادی هم چنین در صورت کسب اطالعات 
بیشتر از کارشناس مربوطه، می توانند با شماره تلفن 
85۷3۲3۷۲ ) سما فرخنده نژاد( تماس حاصل نمایند.

توسعه منطقه ای به استراتژی هدفمند نیاز دارد

کسب و کار ایرانی

واحد بازرگانی و طرح توسعه ) استارت آپ 2806 ( - شامره متاس: 0212806 - سازمان آگهی: 09123200056 

اتاق ایران - از سال گذشته پارلمان بخش 
خصوصی کشور به منظور پیدا کردن راهی برای بهبود 
محیط کسب  و کار، شاخص هایی که بدترین وضعیت را 
در آن ها بر اساس گزارش Doing Business داشتیم، 
شاخص های  از  هرکدام  بررسی  داد.  قرار  مطالعه  مورد 
موردنظر به یکی از 5 اتاق بزرگ کشور )تهران، اصفهان، 

تبریز، شیراز و مشهد( محول شده بود.
و حقوق  رقابت پذیری  دو شاخص  جاری  در سال  البته 
محیط  در  که  باالیی  اهمیت  دلیل  به  نیز  مالکیت 
اتاق  توسط  به صورت جداگانه  دارند،  کشور  کسب وکار 
تهران بررسی شد و اتاق کرمان وظیفه مطالعه بر روی 
عهده  به  را   Doing Business شاخص های  از  یکی 

گرفت.
شاخصی  عنوان  به  مالکیت،  حقوق  بین المللی  شاخص 
اتاق  به همت معاونت استان های  مستقل، طی نشستی 

ایران مورد بررسی قرار گرفت.
در این نشست مریم خزاعی، نماینده اتاق تهران گزارش 
مالکیت  حقوق  بین المللی  شاخص  مورد  در  شده  تهیه 
بین المللی  سطح  در  مالکیت  حقوق  اتحادیه  توسط  که 

مطالعه می شود را ارائه داد.
به  که  است  شاخصی  تنها  این  وی،  اظهارات  اساس  بر 

سنجش وضعیت مالکیت فکری و معنوی می پردازد.
خزاعی طبق گزارش ۲۰18 این اتحادیه گفت: ایران با 
به  را   91 رتبه  کشور   1۲5 بین  در   4.۷ امتیاز  کسب 
خود اختصاص داده است و در منطقه ما رتبه دوازدهم را 
داریم. هم چنین کشور فنالند با امتیاز 8.۷ بهترین رتبه 

را در این شاخص کسب کرده است.
نماینده اتاق تهران در ادامه به مؤلفه های تشکیل دهنده 
شاخص حقوق مالکیت اشاره کرد و افزود: در مؤلفه ثبت 
اموال بهترین امتیاز را کسب کرده و بدترین شرایط را 
در مؤلفه محیط سیاسی، حقوقی و کنترل فساد داریم. 
متأسفانه در گزارش جدید منتشر شده نیز وضعیت ایران 
در مؤلفه محیط سیاسی و حقوقی نسبت به گزارش قبل، 

بدتر شده است.
خزاعی در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه ششم 
بر بهبود وضعیت مالکیت  توسعه و تکلیف دولت مبنی 
پایان  تا  منطقه  در  سوم  رتبه  کسب  و  ایران  در  فکری 
برنامه اشاره و تأکید کرد: یکی از راهکارهای اصلی برای 
پیگیری  و  توجه  شاخص،  این  در  ایران  وضعیت  بهبود 
مصوبات برنامه ششم توسعه است. از طرف دیگر انحالل 
با قوه قضائیه مانند سازمان تعزیرات و  نهادهای موازی 

غیره می تواند به تقویت استقالل این قوه کمک کند.
تهیه  و  قضات  رفتار  بر  نظارت  خواستار  چنین  هم  وی 
فهرستی کامل از تخلفات احتمالی قضات شد. به اعتقاد 

نماینده اتاق تهران تخصیص بودجه کافی به دادگاه ها و 
بازنگری در آیین نامه تعیین صالحیت قضات نیز ضرورت 

دارد.
خزاعی هم چنین ایجاد ثبات سیاسی و حاکمیت قانون 
را مهم خواند و تأکید کرد: باید انسجام بین قوای سه گانه 
و  روزبه روز  به صورت  اقتصادی  آمارهای  و  تقویت شود 
به  باید  طرفی  از  گیرد.  قرار  مردم  اختیار  در  دقیق 
مطالبات عمومی توجه شود و میزان فساد را کاهش داد.

وی افزود: برای مبارزه با فساد می توان نهادی را ایجاد 
البته  برد.  بهره  فرهیخته  و  نخبه  افراد  از  آن  در  و  کرد 
دارد، شفافیت در  اهمیت  از هرچیز دیگری  بیش  آنچه 

فرآیندهای تصمیم سازی در سطح کشور است.
طبق اظهارات نماینده اتاق تهران، در حال حاضر متولی 
وجود  فکری  مالکیت  از  حمایت  در  منسجمی  قانون  و 
دارایی  ثبت  فرآیندهای  از  اقتصادی  فعاالن  و  ندارد 

بی اطالع هستند.
از  پس  ایران  اتاق  رئیسه  هیات  عضو  کاشفی،  کیوان 
را پیچیده و  این حوزه  ارائه گزارش، وضعیت کشور در 
نامطلوب خواند و گفت: چون این شاخص با چند قوه و 
سازمان بزرگ و اصلی کشور در ارتباط است، رسیدگی 
انجام  راحتی  به  و  دارد  را  خود  خاص  مشکالت  آن  به 

نمی شود.
وی مسائل و پیچیدگی های وضعیت حقوق مالکیت در 
کشور را عمیق ارزیابی کرد و ادامه داد: به نظر می رسد 
دست یافتن به رتبه سوم در این شاخص بین کشورهای 

منطقه تا حدودی بلندپروازانه است.
نقاط  از  یکی  شد:  یادآور  ایران  اتاق  رئیسه  هیات  عضو 
ضعف اصلی کشور مربوط به همین حوزه می شود و برای 
رویه ای در سطح  و وحدت  است همت  آن الزم  اصالح 

نظام شکل بگیرد.
بر اساس اظهارات وی این آخرین گزارشی است که در 
پروژه بهبود وضعیت محیط کسب وکار کشور تهیه و ارائه 
شد و قرار است کلیه مطالعات صورت گرفته و نتایج به 
دست آمده از ابتدای سال جاری توسط اتاق های بزرگ 
کشور در ششمین همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد 

بهبود محیط کسب وکار ارائه شود.

راهکارهای بهبود رتبه ایران 
در شاخص حقوق مالکیت

توسعه مناسبات اقتصادی 
منطقه آزاد اروند با 

اندونزی
اتاق آبادان - اکتاوینو علیمودین سفیر اندونزی 
در ایران به همراه هیات اقتصادی و تجاری سفارتخانه 
امضاء  ضمن  آبادان  اتاق  در  حضور  با  اندونزی 
بین  اقتصادی  و  تجاری  روابط  گسترش  تفاهم نامه 

اندونزی و منطقه آزاد اروند نشستی برگزار کردند.
معاون  موسوی  زین العابدین  حضور  با  نشست  این 
موسوی  علی  آبادان، سید  ویژه  فرماندار  و  استاندار 
منطقه  سازمان  سرمایه گذاری  و  اقتصادی  معاونت 
آزاد اروند و نمایندگانی از اداره کل بنادر و کشتیرانی 
استان خوزستان، اتحادیه پرورش دهندگان آبزیان، 
شرکت های بزرگ پتروشیمی بندر امام خمینی)ره( 
و سازمان نطام مهندسی و ساختمان آبادان برگزار 

شد.
کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رئیس 
آبادان در این نشست ضمن خوش آمدگویی به هیات 
اندونزی  مسلمان  و  بزرگ  کشور  گفت:  اندونزی 
از  دارد  آسیا  اقتصادی  نظام  در  ویژه ای  اهمیت 
روابط  توسعه  به عنوان معین  آبادان  اتاق  این روی 
تجاری و اقتصادی بخش خصوصی با این کشور ۲۷۰ 
هیات  و  اندونزی  سفیر  از  دعوت  با  نفری،  میلیون 

همراه وی گام نخست را برداشت.
مسعود خیاط زاده توانایی های صنعتی، گردشگری، 
و  برشمرد  را  منطقه  طبیعی  مواهب  نیز  و  تجاری 
استان  در  بازرگانی  اتاق  سه  وجود  کرد:  تاکید 
خوزستان، نشان دهنده تجاری بودن این استان به 

ویژه درآبادان است.
خیاط زاده برای تعمیق روابط بیشتر خواستار اعالم 
از  یکی  و  اروند  آزاد  منطقه  بین  خواندگی  خواهر 
با  اندونزی خواست  از سفیر  و  اندونزی شد  مناطق 
مناطق  در  گمرکی  تعرفه های  بودن  صفر  به  اشاره 
آزاد، در بحث سرمایه گذاری در این منطقه به شکل 

جدی ورود کند.
چون  مواردی  شده  منعقد  نامه  تفاهم  متن  در 
و ظرفیت های طرفین  توانمندی ها  ترویج  و  معرفی 
الزم  تمهیدات  و  همکاری  ایران،  و  اندونزی  در 
و  تجاری  نمایشگاه های  در  طرفین  شرکت  برای 
تبادل  نیز  و  می کنند  برگزار  یک  هر  که  صنعتی 
اطالعات الزم در زمینه های اقتصادی و فرصت های 
بازارهای  از  بازدید  است.  تاکید شده  سرمایه گذاری 
تاسیسات  شلمچه،  مرز  صادراتی  گذرگاه  آبادان، 
بندری و ظرفیت های گردشگری آبادان و خرمشهر 
از برنامه های حضور سفیر اندونزی و هیات همراه بود 

که توسط اتاق آبادان تدارک دیده شده بود.


