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      سرمقاله

ممکن هست کمک 
بهتری باشد!

در  قضاییه  قوه  اول  معاون    سخنان 
یک برنامه تلویزیونی درباره نظر مردم درباره عملکرد قوه قضاییه 
نحوی  به  است.گر چه وی  تلخی  لیکن  نکات مهم  کشورحاوی 
را  قضاییه  قوه  عملکرد  از  مواقع  برخی  در  مردم  رضایت  عدم 
می پذیرد و چاره کار کاهش مشکالت را نیز در بازنگری بعضی از 
قوانین می داند ولی با ارائه آمار ورودی سالیانه پرونده به دستگاه 
قضا و گردش ساالنه آن، در واقع اصل مشکل را نیز بیان می کند.

میلیون  و گردش ۱۶  ورودی درسال  پرونده  میلیون  ]حدود ۶ 
پرونده سالیانه[

بدیهی است با این شمار از پرونده، نه تنها بازنگری در قوانین 
بل دو برابر شدن همه امکانات قوه قضاییه هم نمی تواند در کار 
این قوه آن چنان سهولتی ایجاد کند که نارضایتی ها به رضایت 
نشانه  کشور  دادگاه های  در  پرونده  شمار  این  وجود  شود.  بدل 
یک معضل بزرگ چند بعدی است زیرا اگر فقط دو نفر را در 
هر پرونده ذی نفع بدانیم حدود نیمی از جمعیت فعال جامعه 
ایران درگیر اختالف، دعوا و دادگاه هستند و تجربه های دیداری 
و شنیداری هم )البته نه چندان محک خورده( نشانگر آن است 

که اغلب دو طرف ناراضی بر می گردند!
خب؛ این حجم از پرونده درقوه قضاییه نشانه چیست؟

آیا چون امکانات در قوه کفایت نمی کندپرونده هاروی هم تلنبار 
عالمت  دادگاه ها  در  قضایی  پرونده  این حجم  تشکیل  یا  شده، 

مشکل دیگری است؟
علت  نوع  سه  گذرا؛  نگاه  یک  در  زمینه  این  در  می رسد  بنظر 

می توان جستجو کرد:
مقررات  و  فرهنگی   - اجتماعی  مسایل  به  نگاه سختگیرانه   -۱

متعدد جرم انگارانه در این چارچوب.
۲- مشکالت اقتصادی و بی قراری و عدم صبوری در حل کد خدا 

منشانه اختالف ها و مشکالت بین مردم.
۳- اطاله دادرسی ها، هم به جهت فقدان قوانین مورد نیاز و هم 

به جهت کمبود نیروی الزم.
شایدحجم عظیم پرونده ها بیشتر ناشی از دو علت اولیه باشد زیرا 
بسیاری از پرونده ها ماهیتا شامل موضوعات و مواردی است که 
در محافل غیرقضایی هم به شکل کد خدا منشانه قابل حل بوده 
است. و یحتمل شوراهای حل اختالف به همین منظور تشکیل 
شد ولی به تدریج تبدیل به دادگاهایی شدکه نتیجه ای جز اطاله 
البته ردیف نخست  رسیدگی و سرگردانی طرفین دعوانداشت. 
آن سه گانه نیز خود جای مضبوطی دارد! زیرا جرم انگاری های 
می توانست  که  می شود  پرونده هایی  تولید  به  منجر  هم  متعدد 
فرهنگی  کردارهای  و  رفتارها  جمله  از  دیگر  شکل های  در 
بردوش قوه  بار  از  اعظمی  یابد و بخش  یا کاهش  ارشادی رفع 
باید پذیرفت که مشکالت کنونی  را  این  قضاییه برداشته شود. 
قوه قضاییه طی سالیان به این نقطه دشوار رسیده وامکان حل 
آنی آن وجودنداردوصدالبته، تغییر یا تصحیح یا تکمیل احتمالی 
قوانین حالل مشکالت ناشی از حجم پرونده ها نمی شود گرچه 
کار درست و الزمی شاید بنظر برسد. شاید و باز شاید؛ الزم باشد 
تغییری هم در نگاهمان به مسایل داشته باشیم. ممکن هست 

این تغییر کمک بهتری باشد!                »مدیر مسوول«

در استان

 پیشنهاد موافقت نامه تجارت ترجیحی میان ایران و هند 
اتاق ایران - غالمحسین شافعی رئیس پارلمان بخش خصوصی در دیدار با رئیس فدراسیون سازمان های صادرکنندگان 
هندی خواستار مشارکت بیشتر بخش خصوصی ایران و هند به  منظور حل مشکالت و توسعه روابط فعاالن اقتصادی دو 

کشور شد.
رئیس اتاق ایران با اشاره به پیشینه روابط سیاسی و فرهنگی ایران و هند تأکید کرد: موقعیت جغرافیایی دو کشور 
ایجاب می کند تا ایران و هند در سطح منطقه با یکدیگر همکاری اقتصادی داشته باشند. به ویژه این که از مدت ها قبل 
توسعه مشارکت اقتصادی ایران و هند در سطح منطقه بین مقام های اقتصادی دو کشور مطرح بوده و کارهای اساسی 

خوبی هم در این زمینه انجام شده است.
شافعی بابیان این نکته که برنامه ریزی های انجام شده در بندر چابهار باهدف تداوم همکاری های ایران و هند، بلندمدت 
و استراتژیک است؛ تصریح کرد: شواهد حاکی از اراده دو دولت هند و ایران برای توسعه روابط اقتصادی است اما نباید 
فراموش کرد که دولت ها تاجر نبوده و از جزئیات تجارت آگاه نیستند؛ بنابراین این ما، فعاالن اقتصادی هستیم که باید 

برای رفع مشکالت به دولت ها فشار بیاوریم.
رئیس پارلمان بخش خصوصی ضمن تأکید بر ضرورت گسترش مبادله تجاری ایران و هند بر مبنای پول ملی ایران 
و هند افزود: با مشکالتی که در حال حاضر وجود دارد، به نظر می رسد »مبادله پایاپای« یکی از راه حل های مناسب 

برای توسعه روابط محسوب می شود که باید در دستور کار دو کشور قرار گیرد.

کسب و کار ایرانی

هشدار درباره وضعیت اماکن مقدس و تاریخی
ایسنا - سومین کنفرانس بین المللی گردشگری و معنویت با حضور اندیشمندانی از ایتالیا، ترکیه و مالزی برگزار شد.

توسعه پایدار در ارتباط با گردشگری و معنویت رویکرد اصلی سومین دوره  این کنفرانس بود که از سوی اندیشمندان 
داخلی و خارجی به آن پرداخته شد. هم چنین فرصتی فراهم آمد تا علمای دینی نگرش متفاوتی از گردشگری را 

برخالف سابقه ذهنی جامعه بیان کنند.
آیت اهلل دکتر احمد مبلغیـ  عضو مجلس خبرگان و رییس مرکز تحقیقات اسالمی مجلس شورای اسالمی، از دیدگاه 
اسالم و قرآن به موضوع گردشگری پرداخت و با تفسیر رابطه گردشگری و نشانه شناسی، تاکید کرد: عمیق ترین و 

اساسی ترین مفاهیم و آموزه های دینی را در سایه گردشگری می توان یافت.
حجت االسالم والمسلمین محسن الویری عضو هیات علمی و مدیر گروه تاریخ دانشگاه باقر العلوم  در سخنرانی خود 
با موضوع »ظرفیت میراث تمدنی مسلمانان در زمینه گردشگری معنوی« با تمرکز بر طبیعت گردی و عجایب نگری، 
این سوال را مطرح کرد که آیا میراث تمدنی ما برای تدوین الگوی گردشگری معنویت گرا حرفی برای گفتن دارد؟

و  قلمروهای عجایب  بهره گرفت و ضمن معرفی  قزوینی«  المخلوقات  از کتاب »عجایب  آن  به  پاسخ دادن  برای 
طبیعت از جمله آسمان و زمین، این نکته را متذکر شد که بین گردشگری دینی، ادیان و معنوی باید تفاوت قائل 

شد،  چرا که روح حاکم بر انواع گردشگری همان جریان معنویت است که با گردشگری مذهبی فرق دارد.
او اظهار کرد: جهانگردی معنویت گرا به دلیل اشتراک انگیزه بین گردشگر و گردشگرپذیر زمینه های انسانگرایانه تری 
در مقایسه با دیگر انواع گردشگری دارد.  عالوه بر این، واکاوی تجربه ها و میراث تمدنی مسلمانان ما را با فضایی نو 

در مسیر تبدیل شدن به یک شهروند جهانی آشنا می کند.
پروفسور فابیو کاربونه از دانشگاه Coventry انگلیس و سفیر انجمن بین المللی صلح از طریق گردشگری نیز به 
موضوع »صلح و گردشگری« پرداخت. او با اتکا به صحبت های دبیرکل سازمان ملل متحد مبنی بر این که جهان 
باید جای بهتری برای زندگی شود، گفت : ما برای این که جهان بهتری را به ویژه  برای فرزندانمان ایجاد کنیم، باید 

دانش بیشتری به جای پول داشته باشیم.
او سپس تصویری از شخصیت های قدرتمند جهان از جمله دونالد ترامپ نمایش داد و با اشاره به تهدیدهایی که 
حکم دستورالعمل های جهانی را پیدا کرده است، اظهار کرد: سیاست های جهانی به جای ایجاد اتحاد و پل بین مردم 
به دیوارسازی مشغول شده است و نتیجه  آن را االن می بینید. این دستور کار سیاسی به بی ثبات سازی، گروه سازی 
و جدا کردن مردم گرایش دارد. تصویری که اکنون از ایران نشان داده می شود نیز در ادامه همان دستورالعمل 
است؛ یک کشور خطرناک. شخص و یا گروه خاصی این وضعیت را ایجاد کرده اند. این بحران نشان دهنده بحران های 

دیگری است.
کاربونه در بخش دیگری از سخنرانی خود به ارتباط توسعه پایدار و گردشگری معنویت پرداخت و دلیل موفق نبودن 
توسعه پایدار را در ارتباط برقرار نکردِن پایداری با نیازهای انسانی دانست و در ادامه گفت : برای برون رفت از این 

وضعیت باید به گسترش مبادالت فرهنگی و توسعه مدیریتی بپردازیم.
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 سفر به سرزمین ناشناخته ها و آثار جهانی؛

]پتانسیل سیستان و بلوچستان 
برای جذب میلیون ها گردشگر؛ 

 نگاه ها عوض شود[
ایرنا  - علیرضا جالل زایی مدیر کل میراث فرهنگی، 

صنایع دستی و گردشگری استان سیستان و بلوچستان 
می گوید این استان با داشتن آثار جهانی و تنوع جغرافیایی 

و فرهنگی اش، پتانسیل آن را دارد که ساالنه میلیون ها 
گردشگر خارجی را جذب کند.

مدیرعامل بانک آینده:  
برای کمک به تحقق اهداف اقتصادی 

 کشور؛
 باید همه بانک ها، بیش از پیش 

همکاری نمایند

قیمت آبزیان در بازار 
صعودی شد

در کنفرانس »گردشگری و معنویت« مطرح 
شد؛

هشدار درباره وضعیت اماکن 
 مقدس و تاریخی

وزیر حمل و نقل هند پس از دیدار با ظریف:

بندر چابهار به زودی فعالیت 
خود را آغاز می کند

مگاهاسپیتال گیالن از الیحه 
بودجه ۹۸ جا ماند

خبرگزاری فارس - رئیس مجمع نمایندگان گیالن 
در مجلس شورای اسالمی از جا ماندن مگاهاسپیتال 
گیالنی ها در الیحه بودجه سال ۹۸ به دلیل مفقود 

شدن مکاتبات مجمع در معاونت امور پارلمان سازمان 
برنامه بودجه خبر داد.

از ۴ مجموعه ورزشی 
در استان، به ۳۱۸رسیدیم

فعالیت های جهاد دانشگاهی 
اردبیل کاربردی  است

رئیس سازمان نظام مهندسی استان مرکزی؛

ساخت ۸0 درصد از 
ساختمان هابدون حضور 

مجری ذی صالح

نخستین نمایشگاه صنعت سینما 
در اصفهان

یک عضو شورای سیاست گذاری توسعه صنعت سینمای 
اصفهان گفت: نخستین نمایشگاه صنعت سینمای 
اصفهان جهت شناساندن استعدادهای موجود در 

اصفهان برگزار می شود.

3

 تولیدات تازه نشر معیار
 کتاب های گیالس 

ویژه ی کودکان

 

لطفا برای سفارش با شماره ی 
0۹۳0۱۸۳7۱۴۸ تماس حاصل فرمایید

 فعاالن اقتصادی پشتوانه کافی ندارند

18

دو کلمه حرف ورزشی؛
توافق در 
موقعیت 

ویژه 

عملیات ۱۴پروژه کالن میدان 
نفتی آغاز 

می شود

یلدا راهدار - رییس کمیسیون رقابت، 
 خصوصی سازی و سالمت اداری

افزایش 
معقول رشد 
درآمدهای 
مالیاتی در 
بودجه ۹۸

پیشنهاد موافقت نامه تجارت 
 ترجیحی میان ایران و هند 

قضا؛ گرفتار هزارتوی مشکالت
سالیانه حدود شش میلیون پرونده ورودی 

و گردش شانزده میلیونی
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درگذشت اولین استاد 
بین المللی شطرنج ایران

  
ایران  شطرنج  بین المللی  استاد  اولین  هرندی  خسرو 

دار فانی را وداع گفت.
بعد  بود که  ایران  شطرنج  پیشکسوتان  از  خسرو هرندی 
با  همکاری  بازیکن،  عنوان  به  خود  فعالیت های  اتمام  از 
فدراسیون شطرنج به عنوان مربی را آغاز کرد و در چندین 
وی  عهده داشت.  بر  را  شطرنج  ملی  تیم  هدایت  هم  دوره 

بامداد روز سه شنبه درگذشت.
وی در دوره فعالیت به عنوان بازیکن، موفقیت های زیادی 
را برای خود و شطرنج ایران کسب کرد. او در ۵ دورهٔ المپیاد 

شطرنج در ترکیب تیم ملی ایران قرار داشت.
مرحوم هرندی سال ۱۹۷۵ به عنوان اولین ایرانی به عنوان 

استاد بین المللی شطرنج شناخته شد.
)فدراسیون  فیده  ارشد  مربی  عنوان  هم   ۲۰۰۹ سال  وی 

جهانی شطرنج( را به دست آورد.
بسیاری از قهرمانان امروز شطرنج ایران از شاگردان و دست 

پرورده های مرحوم هرندی هستند.

با خوردنی ها از خود محافظت کنیم

یک چاشنی خیلی ...خیلی 
...خوش مزه!

َخرَدل، نوعی ادویه است که از دانه های گیاه خردل 
دانه های خردل  این چاشنی،  تهیه  برای  می آید.  بدست 
مواردی  در  و  مایعات  سایر  یا  و  آبلیمو  نمک،  آب،  با  را 
ادویه جات و چاشنی های دیگر مخلوط می  کنند تا خمیر 

یا سس خردل بوجود آید.
متغیر  تیره  قهوه ای  تا  روشن  زرد  از  این سس  رنگ   *

است.
* خردل اغلب دارای طعمی تند است.

* دانه خردل به صورت کامل، پودر شده، روغن و سس 
خردل استفاده می شود.

این ادویه که کم کالری و سرشار از فایده است، در سراسر 
دنیا به وفور مورد استفاده قرار می گیرد.

خردل دارای انواع متنوعی مانند:
* خردل زرد، خردل آمریکایی،
* خردل دیژون، خردل شیرین،
* خردل عسلی، خردل میوه ای،

* خردل تند، خردل ایرلندی،
* خردل استرالیایی، و خردل روسی

* و بسیاری دیگر می باشد.
معموالً مردم خردل را به صورت سس استفاده می کنند 
که ترکیبی از دانه کوبیده ی خردل سفید و سرکه، روغن 
زیتون، نمک و فلفل است. باید بدانید که این گیاه از نظر 
طبی گرم و خشک بوده و به دلیل دارا بودن ترکیبات 
گوگردی، ضدعفونی  کننده ای قوی محسوب می  شود؛ 
هم چنین برای درمان بیماری ها و ناخوشی های زیادی 
یبوست، سرفه  است مثل سرماخوردگی، کمردرد،  موثر 

و غیره.
C است و در کشور  از ویتامین  رگ های خردل سرشار 
تصفیه ی  برای  و  کننده  تقویت  عنوان  به  را  آن ها  چین 
خون به غذا اضافه می کنند. حضور این سس در برنامه 
نیز دانه  های خردل  و  غذایی روزانه بسیار مفید است  
سرشار از کلسیم، منگنز، اسیدهای چرب امگا ۳ ، آهن ، 

روی، پروتئین و فیبر خوراکی هستند.
خردل، گیاهی است که مصرف آن به ۵ هزار سال پیش 
بر می گردد و در رنگ های سیاه، سفید و قهوه ای یافت 
م شود. این گیاه از قدیم به عنوان یک گیاه دارویی و با 

خاصیت درمانی مورد استفاده قرار می  گرفت. 
برای  خردل  از  میالد  از  قبل  ششم  قرن  در  فیثاغورث 
شاید  می  کرد.  استفاده  داروهایش  از  بسیاری  ساخت 
به  خردل  دور،  بسیار  سالیان  از  بدانید  که  باشد  جالب 
قرار می  عنوان یک چاشنی خوشمزه مورد توجه مردم 

 گرفت.
رومیان باستان اولین ملتی بودند که تصمیم گرفتند برای 
طعم دادن به غذاهایشان ُسس خردل را با ترکیب دانه 
این  به  و  کنند  تهیه  سرکه  یا  آبغوره  و  خردل  کوبیده 
ترتیب، جهانگردان بسیاری طرز تهیه سس خردل را از 
دانه  رومیان  بردند.  کشورشان  به  و  گرفتند  یاد  رومیان 
به  را  با سرکه مخلوط می  کردند و آن  و  پودر  را  خردل 
جای سس روی ساالد یا غذای شان می  ریختند. بسیاری 
از افراد معتقدند که فرانسویان اولین ملتی بودند که گیاه 
خردل را کشف و آن را وارد دستور پخت انواع غذاهای 

شان کردند. 
آن ها با افزودن ادویه  های مختلف به آن، توانستند انواع 
مختلفی از سس خردل را به جهانیان معرفی کنند و آن 
را در سفره ی مردم دنیا به عنوان یک چاشنی خوشمزه 
جای دهند. بد نیست بدانید که امروزه بیش از ۱۰۰ نوع 
مواد  فروشگاه های  در  مختلف  طعم های  با  خردل  سس 
غذایی سراسر دنیا به فروش می  رسد. کشورهای آمریکا، 
اتریش،  کرواسی،  فرانسه،  آلمان،  صربستان،  انگلستان، 
اسلواکی،  لهستان،  ایتالیا، هلند،  بلژیک، کلمبیا، فنالند، 

سوئیس و ترکیه از تولیدکنندگان مهم خردل هستند.
سس خردل رژیمی و غیر رژیمی

رژیمی  یا  دارند  وجود  دنیا  در  که  خردلی  ُسس  های 
هستند یا غیر رژیمی؛ سس  های خردل رژیمی معموال از 
ترکیب دانه خردل با سرکه، روغن زیتون و سیر و فلفل 
درست می  شوند اما سس خردل غیررژیمی را با مخلوط 
کردن پودر خردل با تخم مرغ و روغن تهیه می  کنند. به 
همین خاطر بسیاری از افراد می  گویند که سس خردل 
غیررژیمی همان سس مایونزی است که کمی خردل به 

آن اضافه شده است.
خصوص  به  غذا  انواع  چاشنی  عنوان  به  خردل  سس 
سوسیس  خصوصاً  گوشتی  فراورده های  ساندویچ،  انواع 
ساالد  بخصوص  ساالد  انواع  و  کباب  مرغ،  هات داگ،  و 
محتوی تخم مرغ و تن ماهی استفاده می گردد و اگر شما 
دنبال یک طعم جدید و متفاوت هستید، می  توانید آن را 

امتحان کنید. 
به علت خاصیت ضد باکتری خردل الزم نیست در یخچال 
نگهداری شود زیرا باکتری های مضر در ان رشد نخواهند 
البته اگر در یخچال نگهداری نشود تندی خود را  کرد. 
بسته،  جای  در  است  بهتر  و  می دهد  دست  از  سریع تر 
مدت  برای  خردل  اگر  شود.  نگهداری  خنک  و  تاریک 
زیادی خارج از یخچال بماند ممکن است طعم تلختری 

بگیرد. 
حضور این سس در برنامه غذایی روزانه بسیار مفید است 
لیکن برای کسانی که به این ماده حساسیت دارند توصیه 

نمی شود!

اجتماعی
توافق در موقعیت ویژه 

و  شده  شروع  تازه  آسیایی  بازی های  که  حالی  در 
ارزیایی  نمی توان  هنوز  یمن،  برابر  ایران  پیروزی  وجود  با 
روشنی از نتایج پایانی داشت، در حوالی نام پرآوازه ترین 
حاشیه  کشورمان  فوتبال  ملی  تیم  مربی  پرحاشیه ترین  و 

جدیدی گسترش یافته است !

نشریه اسپانیایی مارکا مدعی شد سرمربی تیم ملی فوتبال 
امضا  همکاری  داد  قرار  کلمبیا  فوتبال  فدراسیون  با  ایران 
کرده است و بعد از پایان جام ملت های آسیا، به تیم ملی 

این کشور می پیوندد.
مارکا نوشت، همه چیز به این اشاره دارد که؛ کارلوس کی 
که  در حالی  کلمبیا می شود.  ملی  تیم  مربی جدید  روش 
شایعاتی وجود داشت که لوئیز فلیپه اسکوالری احتماال این 
سمت را عهده دار خواهد شد، فدراسیون فوتبال کلمبیا با 

کی روش قراردادی امضا کرده است.
جام  در  حضورش  که  این  از  پس  ساله   ۶۵ مربی  این 
ملت های آسیا با ایران به پایان برسد، سمت جدید خود را 
بر عهده  خواهد گرفت. کی روش، مربی سابق تیم هایی مانند 
رئال مادرید، پرتغال و آفریقای جنوبی، کار جدید خود را در 

اوایل فوریه آغاز خواهد کرد.
اولین حضور رسمی کی روش روی نیمکت تیم ملی کلمبیا 
در طول بازی های دوستانه ای خواهد بود که این تیم در ماه 

مارس برگزار خواهد کرد.
جام  پایان  از  بعد  کلمبیا  فوتبال  ملی  تیم  است،  گفتنی 
مربی  سر  پکرمن  خوزه  جدایی  و   ۲۰۱۸ روسیه  جهانی 

آرژانتینی این تیم بدون مربی است.

سالمت باشیمدو کلمه حرف ورزشی

کشتی، و هدیه مشکوک 
شیخ محمد بن راشد آل مکتوم در یک اقدام عجیب، 
ارزش  با  اتحادیه کشتی یک هدیه  رئیس  نناد اللوویچ  به 

داد.
نناد اللوویچ رئیس اتحادیه جهانی کشتی با حضور در دوبی 
از حاکم این شهر هدیه ۲۵۰ هزار دالری دریافت کرد و این 
در حالی است که امارات در کشتی جهان نامی آشنا نیست 

و ورزش کشتی نیز در این کشور طرفداران زیادی ندارد.
کشتی  ورزش  گسترش  را  اتفاق  این  دلیل  دوبی  حاکم 
این  صرف  را  پول  این  خواست  اللوویچ  نناد  از  و  دانست 

موضوع کند.
حال باید دید در ازای این اتفاق، چه در خواست برآورده،و 
یا امتیازی از سوی اتحادیه جهانی کشتی به کشور امارات 
اعطا خواهد شد و راهی که امارات و عربستان در فوتبال با 
استفاده از البی طی می کنند به کشتی هم سرایت می کند 

یا خیر؟

یک کار ناجوانمردانه 
و غیر ورزشی!

عجیب  اقدامی  در  برداری  وزنه  جهانی  فدراسیون 
سایت این مجموعه را برای رای دادن ایرانی ها به سهراب 

مرادی فیلتر کرد.
انتخاب  برای  برداری  وزنه  جهانی  فدراسیون  سنجی  نظر 
شده  آغاز  فدراسیون  این  سوی  از  سال  وزنه بردار  برترین 
است و سهراب مرادی ملی پوش ایران و قهرمان المپیک 
در دسته ۹۶ کیلو گرم در لیست نامزد ها قرار دارد و این 
در حالی است که در روز های اخیر ایرانی ها برای مراجعه به 

لینک رای گیری دچار مشکل شده اند.
که  است  گرفته  شکل  حالی  در  غیرمعمول  اقدام  این 
مراجعه  سایت  این  به  دادن  رای  برای  زیادی  ایرانی های 
شکن  فیلتر  از  استفاده  با  فقط  حاضر  حال  در  و  کردند 

می توانند وارد این سایت شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سخنگوی قوه قضاییه گفت: در 
آستانه ورود به ۴۰ سالگی انقالب هستیم و باید در برخی 

قوانین بازنگری کنیم.
قوه  اژه ای سخنگوی  المسلمین محسنی  و  االسالم  حجت 
میزان  مورد  در  توقف  بدون  تلویزیونی  دربرنامه  قضاییه 
بدانیم  می خواهیم  آیا  کرد:  اظهار  قضاییه  قوه  از  رضایت 
دانشگاه،  مسلح،  نیرو های  مجلس،  قضاییه،  قوه  از  مردم 
به  تا رسیدن  دارند؟ خیر، چون  ... رضایت مطلق  و  حوزه 
نقطه مطلوب فاصله بسیار داریم و هیچ کجای دنیا هم این 

گونه نبوده است.
وی ادامه داد:، اما آیا نصاب را داریم؟ نظرسنجی ها در مقطع 
زمان، در یک دستگاه باالتر و در یک دستگاه پایین تر است. 
اما  خیر،  است  مطلق  رضایت  منظور  نظرسنجی  در  اگر 

رضایت نسبی داریم.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: در حال حاضر دستگاه های 
این  ببینید  حال  دارند  ۹۷را  سال  در  نظرسنجی  مختلف 

نظرسنجی ها چگونه است.
سخنگوی دستگاه قضاییه با اشاره به این که ما بار ها گفته 
ایم حدود ۱۶ میلیون گردش پرونده داریم ،افزود: ورودی 

پرونده ها ۵ و نیم تا ۶ میلیون است.
ناحیه قوه قضاییه  از  این که چه اشکالی  به  وی در پاسخ 
انقالب  سالگی   ۴۰ به  ورود  آستانه  در  االن  گفت:  است، 
هستیم که باید در برخی قوانین بازنگری کنیم یکی از این 

قوانین قانون اصل ۴۹ است.
از  قبل  افزود:  اژه ای  محسنی  المسلمین  و  االسالم  حجت 
انقالب کسانی بودند که مجازات شدند ما باید بدانیم امروز 

نیز سوء استفاده از قدرت و موقعیت برای زراندوزی می شود 
این اصل نوشته شده است  بر اساس  یا خیر؟ قوانینی که 

برای امروز کفایت نمی کند.
معاون اول قوه قضاییه توضیح داد: قوانینی که از مجلس خارج 
می شود تعدادی با الیحه است یک سری با لوایح دولت و 
تعدادی طرح است و قوه قضاییه در آن نقش ندارد و این طور 
 نیست که هر الیحه ای بدهیم همان در مجلس تصویب شود.

مجلس  نمایندگان  آن ها  گفت:  قضاییه  دستگاه  سخنگوی 
هستند و هر آن چه در مجلس تصویب شود ما موظف به 

عمل به آن هستیم.
وی افزود: امروز با توجه به شرایط کنونی که بخشی از آن 
وجود  استفاده هایی  سوء  برخی  دارد  ابهاماتی  مردم  برای 
یا  نداریم.  را  آن  با  برخورد  برای  متناسب  قانون  که  دارد 
اگر سیاستی اتخاذ شده باشد و قوه قضاییه بگوید سیاست 
ورود  اتخاذ شده  به سیاست  آیا می توانیم  نیست،  درستی 

کنیم؟
انرژی گرفته شده  وی گفت: مثال تصمیمی درباره قیمت 

باشد، آیا قوه قضاییه می تواند وارد شود؟
وی تصریح کرد: گاهی در یک مساله کارشناسان دو دسته 
اند مثل مباحث ارز و ثبت سفارش و ... در سال ۹۶ و ۹۷ 
- که در این مورد قوه قضاییه نمی تواند جانب یک گروه از 

کارشناسان را بگیرد.
چنانچه  اگر  البته  کرد:  تصریح  قضاییه  قوه  اول  معاون 
فسادی و یا جرمی انجام شده موظف به رسیدگی هستیم، 
از نظر کارشناسان اشکال دارد،  اما اگر سیاستی است که 

نمی توانیم وارد شویم.

خطرات خوردن قرص 
بدون آب

باشگاه خبرنگاران جوان - یک متخصص گوارش گفت: 
باعث  معده،  به  رسیدن  از  پیش  مری،  داخل  قرص  باز شدن 
ایجاد اختالالتی وحشتناک در مری و حتی سوراخ شدن آن 

می شود.
قرص  خوردن  عوارض  درباره  گوارش  متخصص  آگاه  شهرام 
بدون آب و عوارض ناشی از آن اظهار کرد: قرص پس از بلعیده 
شدن،  توسط تحرکات مری به سمت معده هدایت می شود؛ با 
توجه به این که قرص های مصرفی اغلب شکل مناسبی ندارند 
و عنصری سخت برای بلعیدن محسوب می شود؛ بدیهی است 
که برای سر خوردن و پایین رفتن از مری نیاز به همراه شدن 

با مایعاتی مانند آب دارد.
وی بیان کرد: برخی از قرص ها مانند قرص های آهن، قرص های  
اتی  پتاسیم، برخی آنتی بیوتیک ها، دارو های  تتراسیاکلین و 
سایکلین و همین طور برخی از داروهای درمان پوکی استخوان 
به مری آسیب می رسانند؛ خطر ایجاد آسیب ناشی از مصرف 
این دارو ها بسیار باالست تا جایی که حتی پزشکان این حوزه 
با  ایستاده،  را  قرص ها  این  حتما  می کنند  توصیه  بیماران  به 
شکم خالی و همراه با آب فراوان مصرف کنید؛ هم چنین برخی 
از پزشکان توصیه می کنند یک خوردنی ساده مانند نان را پس 
از این دارو میل کنید تا از پایین رفتن قرص و باز نشدن آن در 
مری مطمئن شوید. آگاه گفت: در بسیاری از موارد مصرف دارو 
باعث ایجاد اختالالت مری  می شود به طوری که می توان آن را 

یکی از عل شایع ناراحتی های مری دانست.
شد   ذکر  باال  در  که  مواردی  مانند  قرص های خاص  از  برخی 
در  منفی  اثرات  این  البته  می شوند؛  مری  شدن  زخم  باعث 
بسیاری دیگر از قرص ها نیز وجود دارد اما هیچ کدام به شدت 
موارد ذکر شده نیست، به همین دلیل حتما باید با آب فراوان 

مصرف شوند. 
این متخصص گوارش گفت: اگرپس از مصرف قرص احساس 
به  کردید  استفراغ  و  تهوع  سوزش،  سینه،  جناغ  پشت  درد 
پزشک مراجعه کنید؛ احتماال بعد از انجام آندوسکوپی شاهد 
ایجاد زخم هایی در مری خواهیم بود که نشان از آسیب ناشی 
از مصرف قرص هاست. وی درباره راه های مقابله با این عارضه 
گفت: تنها راه مقابله با این عارضه این است که اطمینان پیدا 
کنیم داروی مصرف شده از مری گذشته و پایین رفته است؛ 
با توجه به شرایط بیمار، عواملی مختلف منجر به گیر افتادن 
دیابت  که  کسانی  معموال  مثال  برای  می شود؛  مری  در  دارو 
دارند با مشکل بلع مواجه می شوند و احتمال گیر افتادن دارو 
در آن ها بیشتر است،  هم چنین افرادی که کم تحرک و دراز 
کش هستند برای عبور دادن دارو از مری دچار مشکل 
می شوند؛ این افراد نیاز به مصرف بیشتر اب دارند یا بعد 
از دارو یک خوردنی ساده داشته باشند تا از پایین رسیدن 

آن به معده اطمینان پیداکنند.

 نیاز به بازنگری در قوانین کشور داریم
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مریم سادات موسوی
داوطلبانه  کارهای  به  کودکی  از    
برای  دبستان  در  داشته ام.  عالقه 
ساخت روزنامه دیواری به مناسبت 
می شدم.  داوطلب  فجر  دهه  ایام 
که  بود  فضایی  راهنمایی،  دوره 
خبرنگار داوطلب مدرسه باشم و در همه اردوها گزارش تهیه 
کنم و در یک برگ با خط خودم بنویسم و در تیراژ ۱۰ یا ۱۵ 
عدد از آن کپی گرفته تا بین دانش آموزان عالقمند پخش شود. 
شورای  عضو  هم  سر  پشت  سال  دو  تا  داد  فرصتی  دبیرستان 
دانش آموزی مدرسه شوم و برای بهبود وضعیت مدرسه که در 
از عمر ساختمانش می گذشت تالش کنم.  آن زمان ۴۰ سال 
از دوران دانشجویی به بعد، در انجمن های مختلف دانشجویی 
عضو شدم تا کمی از فعالیت های با نفع شخصی کم کنم، شاید 

بتوانم کمکی هم برای دیگران باشم. 
تصمیم  و  شدم  آشنا  گردشگری  با  که  زمانی  سال ها،  از  بعد 
می داد.  آزارم  مسیرکنم، حسی  هم   را  عالقه ام  و  گرفتم حرفه 
می دانستم سفرکردن را دوست دارم، سفر بردن آدم های دیگر 
کسب وکارهای  مدیریت  برای  برنامه ریزی  دارم،  دوست  هم  را 
حوزه گردشگری را هم دوست دارم، ولی این همه آن چیزی 
و  این رشته  در  دارم. تحصیل  باورش  یا  نیست که می خواهم 
مشاغلی  داشتن  حتی  و  آموزشی  مختلف  دوره های  گذراندن 
در این زمینه هم احساس کمبودی که داشتم را رفع نمی کرد. 
تصور  خودم  که  آنچه  از  خوش شانس تر  را  من  سرنوشت  ولی 

می کردم رقم زده بود. 
خیلی  که  بود  گردشگری  راهنمایان  آموزش  کالس های  در 
اتفاقی با فضا و شرایطی آشنا شدم که داوطلب می طلبید در 
حوزه گردشگری! برایم عجیب بود. نمی توانستم خط و ربطی 
بین این دو مفهوم و با هم پیدا کنم. از طرفی هیجان زده بودم 
این زمینه داشتم قدم گذاشتن  از طرفی دانش کمی که در  و 
در این مسیر را برایم سخت می کرد. اما به هر طریقی بود وارد 
شدم. وارد دنیایی که عالقه ام به فعالیت داوطلبانه را در کنار 
عالقه ام به حوزه گردشگری زمان تامین می کرد. فعالیت من در 
کنار پروژه هایی مربوط به رویکرد حفاظتی در گردشگری بود. 
افراد زیادی داوطلبانه، نیمه داوطلبانه و یا غیر داوطلب در این 
پررنگ  نقش  و  جالب حضور  نکته  می کردند.  فعالیت  پروژه ها 
مردم محلی در هر منطقه متاثر از این پروژه ها بود. گردشگری 
مثل خیلی از حوزه های دیگر، غیر از مباحث کلی ای که مربوط 
به سفر و جابه جایی انسان ها دارد، وارد مفهوم توسعه و حتی 

توسعه پایدار شده است. عمال برای خودش مسیری مجزا تعریف 
کرده و به گردشگری پایدار اشاره می کند. تا قبل از ورود به این 
حیطه جز شنیده هایی تئوری و گاه دور از واقعیت، هیچ نظری 
راجع به این موضوع نداشتم. اما بعد از آشنایی با آن، دنیایی 
و  سبز  گردشگری  روستایی،  گردشگری  از  که  کردم  درک  را 
گردشگری مسووالنه آغاز می شد و به اکوتوریسم و ژئوتوریسم  
می رسید. حتی پا را از این هم فراتر گذاشته و به توان افزایی 
جوامع بومی و به خصوص تاثیر نقش زنان در معیشت خانواده 

پرداخته است.
ورود به این شکل از فعالیت داوطلبانه دنیایی را به من نشان داد 
که در آن سفررفتن تنها یک خواست شخصی نبود. سفرکردن 
تکمیل  یا  و  اجتماعی  جاه طلبی های  ارضای  برای  فعلی  تنها 
ویترین مجموعه  سفرها نبود. این دنیا ،با گردشگری به دیگران 
هم فکر می کند. به انسان هایی که ممکن است گردشگری به 
و  آلوده  را  آن  حتی  یا  و  کند  کمک  زیستشان  محیط  حفظ 
تخریب سازد. به انسان هایی که گردشگری ممکن است رونقی 
به زندگی شان بدهد و یا فرهنگ و آرامششان را بدزد. و حتی به 
مسافرانی توجه دارد که در سفر به دنبال خودشناسی هستند و 

یا نگرانی و دغدغه هایی نسبت به جهان اطرافشان دارند.
زمانی بیش از پیش به این حضور داوطلبانه عالقمند شدم که 
خود  همکاری  و  همراهی  با  می تواند  فعالیت ها  این  بردم  پی 
مردمی باشد که قرار است از این گردشگری سود و زیان ببرند. 
حتی فهمیدم افراد و گروه هایی هستند که شکل فعالیتشان از 
نوع مشارکتی هست و تنها در صورتی وارد فضای گردشگری در 
نقاط کمتر شناخته شده می شوند که خود آن مردم بخواهند. و 

این نقطه ای بود که به اوج هیجان از این مسیر رسیدم.
سال ها پیش، مسیر فعالیت های داوطلبانه من تغییر کرد. 

گردشگری و ترکیب آن با هر موضوعی از نوع محیط زیست، 
مردم بومی، حفظ فرهنگ و ...می تواند برایم فعالیت داوطلبانه 
اجازه  انرژی ام  و  توان  که  روزی  تا  که  دارم  باور  کند.  تعریف 
دهد، می توانم در این راه حرکت کنم و این فضا هرگز برای من 

تکراری و ناامیدکننده نخواهد بود.
پاورقی:

باعث  که  طوری  به  طبیعت  به  مسووالنه  سفری  اکوتوریسم؛ 
نیز  بومی  جامعه  اقتصاد  به  و  شود  زیست  محیط  از  حفاظت 

سودی برساند.
از حیث زمین شناسی دیدنی  به مناطقی که  ژئوتوریسم؛ سفر 
هستند. این سفر باید مسووالنه و در جهت حفظ طبیعت باشد.

مدیرعامل بانک آینده:  
 برای کمک به تحقق اهداف اقتصادی کشور؛
 باید همه بانک ها، بیش از پیش 

همکاری نمایند 
معیار - مدیرعامل بانک آینده گفت: برای عبور از وضعیت 
دوشادوش  و  مردم  تمام  همراه  باید  کشور  اقتصادی  فعلی 

مسووالن اقتصادی کشور آماده بوده و برنامه داشته باشیم. 
اعضای  با حضور  اندیشی که  جالل رسول اف، در جلسه هم 
هیات مدیره، مدیران ارشد و روسای بانک آینده شعب سراسر 
کشور در ساختمان مرکزی این بانک در تهران برگزار شد، با 
اقتصادی کشور خطاب به مدیران و روسای  اشاره به شرایط 
باید  بانکی  مدیر  یک  عنوان  به  ما  همه  گفت:  بانک  شعب 
دوشادوش مسووالن اقتصادی کشور و همراه تمام مردم و برای 
عبور از شرایط دوران تحریم آماده بوده و برنامه داشته باشیم. 
وی توضیح داد؛ اقتصاد ایران، بانک محور بوده و به همین دلیل 
 بیشتر فشاِر دشمنان، بر تخریب نظام بانکی کشور متمرکز است. 
لذا، باید مراقب باشیم و اجازه ندهیم که با بعضی شایعه پردازی 
گرچه  گردد؛  تزلزل  دچار  بانک ها،  به  مردم  اعتماد  معاندان، 
مردم عزیزمان، هوشیارتر از این هستند که خود را در معرض 

این گونه شایعات قرار دهند.
مدیر عامل بانک آینده تاکید کرد: حق مشتری است که بداند 
در بنگاه اقتصادی که سرمایه گذاری کرده و با آن کار می کند 
چه می گذرد؛ لذا، باید برای مشتریان و دیگر ذینفعان وقت 
به طور  ها  برای آن  را  بانک  بگذارید و خدمات و محصوالت 

کامل توضیح دهید.
مدیرعامل بانک آینده هم چنین از روسای شعب بانک خواست 
مشتریان  به  بهتر  خدمات  ارائه  برای  آنچه  مضاعف  تالش  با 
برای پایان سال، آن طور که شایسته شان ذینفعان، مدیران، 
مشتریان  تا  دهند،  انجام  است  آینده  بانک  نام  و  شهروندان 

مانند همیشه وجه تمایز بانک آینده را احساس کنند.  
در  شعب  و  ستادی  مدیران  تمام  زحمات  از  قدردانی  با  وی 
طول ۹ ماه گذشته، ابراز امیدواری کرد با تالش تمام مدیران 
و شهروندان بانک بتوانیم در پایان سال ۱۳۹۷ مانند سال های 
گذشته یک کارنامه درخشان و پربار از خدمات به هموطنان و 

مشتریان که همه به آن افتخار کنیم، ارائه کنند.

جنوب  نفتخیز  مناطق  ملی  شرکت  مدیرعامل   - ایرنا 
گفت: عملیات اجرایی حداقل ۱۴ پروژه کالن میدان نفتی 
نفتی، در نیمه نخست سال آینده آغاز  از بین ۲۸میدان 

می شود.
احمد محمدی در حاشیه نشست تخصصی طرح نگهداشت 
و افزایش تولید ۲۸ میدان نفتی مناطق نفتخیز جنوب با 
بسته   ۱۰ تا  هشت  کردن  نهایی  برای  پیگیری  به  اشاره 
قراردادی جدید، افزود: این بسته ها عالوه بر ۶ بسته قبلی 
در راستای اهداف فنی و عملیاتی این شرکت به منظور 

ایجاد اشتغال فراگیر در منطقه تهیه شده است.
وی بیان داشت: شرکت ملی نفت ایران با تاکید بر تسریع 
تکمیل بسته ها و برگزاری مناقصات در قالب قراردادهای 
عملیات محور EPC ،EPD ، شرکت ملی مناطق نفتخیز 
جنوب را مکلف کرد تا در راستای افزایش اشتغال و پویایی 
بازار کار و کاال در کشور به ویژه خوزستان، حداقل هشت 
نهایی و پیمانکاران را مشخص  امسال  انتهای  تا  را  بسته 
کند تا در نیمه نخست سال ۹۸، حداقل ۱۴ پروژه کالن 

آغاز شود.
وی افزود: همه ما در کنار راهبری تولید و عملیات مرتبط 
اجرای طرح  و  پیگیری  با سرعت و دقت در حال  با آن، 
ایران،  نفت  ملی  با حمایت شرکت  و  هستیم  مخزن   ۲۸
هیچ  و  است  انجام  حال  در  دقیق  صورت  به  چیز  همه 
قراردادی  های  بسته  تهیه  روند  در  جدی  تاخیری  گونه 

وجود ندارد.
نفتی  میدان های  برای  دیگر  مناقصه  پنج  برندگان  وی 
رامشیر، گچساران خامی، اللی آسماری، کبود و نرگسی را 
به ترتیب شرکت های اویک، ملی حفاری ایران، پتروگوهر 
فرا ساحل کیش، حفاری و اکتشاف انرژی  گستر پارس و 

حفاری دانا بیان کرد.
وی گفت: یک طرح جامع و یکپارچه به صورت یکجا به 
پیمانکار واگذار و همه اقدام  ها با مسوولیت اجرایی و آورده 
با تکمیل هر  واقع،  پیمانکار عملیاتی می شود و در  مالی 

بخش، نسبت به پرداخت هزینه اقدام خواهد شد.
محمدی با بیان این که نظارت بر روند کمی و کیفی کار بر 
عهده کارفرما خواهد بود، ادامه داد: هیچ  گونه مسوولیتی 
برای کارفرما در قبال تامین کاال و مواردی از این دست 
پیمانکار  عهده  بر  عملیات  صد  تا  صفر  از  و  بود  نخواهد 

است.
وی گفت: کارفرما به لحاظ فنی و عملیاتی بر روند اجرای 
کار نظارت کرده و گزارش پیشرفت هر پروژه را از پیمانکار 

طرف قرارداد دریافت می کند.
مدیر عامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب با بیان این 
که سه درصد از مبلغ قرارداد برای تجهیز کارگاه و هفت 
درصد برای تامین و ساخت کاال و تجهیزات به پیمانکاران 
سال  اوایل  تا  می  رود  انتظار  افزود:  شد،  خواهد  پرداخت 

آینده این ۶ بسته عملیاتی شود.
وی با اشاره به این که برای هر دکل حفاری بیش  از ۲۰۰ 
نفر به صورت مستقیم مشغول به کار خواهند شد، گفت: 
صدها نفر در دیگر پروژه  ها اعم از احداث محوطه کارگاه، 
ساخت تاسیسات و احداث خطوط لوله به صورت مستقیم 

و غیرمستقیم به کارگرفته می  شوند.
درصد  چهار  که  شده  متعهد  کارفرما  محمدی،  گفته  به 
ارزش هر قرارداد را برای طرح  های اولویت  دار مسوولیت 
تقویت  غبار،  و  گرد  با  مقابله  جمله  از  منطقه  اجتماعی 

زیرساخت  ها و آموزش هزینه کند.
حبیب ا... بیطرف معاون سابق مهندسی، پژوهش و فناوری 
وزیر نفت پیش از این، از تعریف ۳۰ پروژه به ارزش حدود 
نفت  تولید  افزایش  و  نگهداشت  ۶ میلیارد دالر در بخش 
این پروژه ها در سطح های مختلف  بود:  خبر داده و گفته 

قراردادی ۵۰ تا ۳۰۰ میلیون دالر واگذار خواهند شد.
با دستور وزیر نفت، دستکم ۸۰ درصد اقالم و تجهیزات 
داخل  از  باید  نفت  تولید  افزایش  و  نگهداشت  پروژه  های 

تامین شود.
تابعه  شرکت  پنج  با  جنوب  نفتخیز  مناطق  ملی  شرکت 
نفت و گاز مسجدسلیمان، آغاجاری، گچساران، کارون و 
بیش  و  نفت خام  بشکه  میلیون  روزانه حدود سه  مارون 

از یک صد میلیون متر مکعب گاز طبیعی تولید می کند.
بخشی از نفت خام تولیدی این شرکت که گستره فعالیت 
آن در پنج استان جنوب و جنوب غربی کشور قرار دارد 
به پایانه نفتی خارگ برای صادرات و بخشی نیز از طریق 
لوله به پاالیشگاه های نفت آبادان، اصفهان، شیراز، تهران 
و تبریز برای تولید فراورده های نفتی برای مصرف داخلی 

انتقال می یابد.

عملیات ۱۴پروژه کالن میدان نفتی آغاز 
 می شود

اقتصادی
تکه ای از من، تکه ای از زمین!
]گردشگری؛ رونق و رفاه[

تجربه فعالیت داوطلبانه من 
در گردشگری!

**فروش محصوالت پتروشیمی جهت 
صادرات**

پلی اتیلن - پلی پروپیلن - انواع کاتالیست ها  
گوگرد - اوره - متانول - بوتان - پروپان - اسید 

سولفوریک - اسید کلریدریک

تلفن های تماس:
09121089285
09121513205
09124511266

] استارت آپ نو ظهور با نام »کاپیتان کار«فعالیت خود را در حوزه 
خدمات خودرو آغاز کرد[

توسط  که  خدماتی  از  گوشه ای 
کاپیتان کار ارائه می گردد:

۱- سرویس های دوره ای )تعویض روغن، 
فیلتر، شمع و وایر و ......(

۲- امداد خودرو اضطراری در تمامی نقاط 
کشور

۳- کارواش نانو خودرو
۴- ارائه بیمه نامه خودرو به صورت آنالین

۵- تامین قطعات خودرو
۶- تست روغن)خدمتی نوین برای اولین 

بار در ایران(
همه چیز درباره کاپیتان کار.....

هر خودرو بر اساس نوع حجم موتور و هم 
سرویس  هر  در  کارکرد،  کیلومتر  چنین 

نیاز به ۴ الی ۶ لیتر روغن دارد.
می کند  ایجاب  تهران  شهر  شرایط جوی 
ماه  چهار  هر  تقریبا  شخصی  خودروهای 
یک بار و خودروهای عمومی هر ۱۵ الی 
۳۰ روز یک بار روغن موتور و هم چنین 

فیلترها را تعویض کنند.
دستگاه   ۲۵۰ بودن  دارا  با  کار  کاپیتان 
۱۰سرویس  ارائه  توانایی  سیکلت،  موتور 
برای هر موتور سیکلت در هر شبانه روز را 
دارد که برابر با ۲۵۰ باب مغازه می باشد.

هدف از اجرای این طرح:
۱- افزایش رفاه مشتریان و کاهش مشغله 

زندگی
۲- کنترل و کاهش مصرف سوخت

۳- کاهش آلودگی محیطی
۴- کاهش تردد وسایل نقلیه

۵- اشتغال زایی و درآمد زایی
گوشه ای از تاثیرات و مزایای کاپیتان 

کار:
۱- صرفه جویی در زمان

دلیلعدم  به  صرفه  به  مقرون  ۲-قیمت 
دریافت دستمزد عملیاتی

۳-اطمینان از کیفیت و اصالت کاال
محصوالت  و  خدمات  اصالت  ۴-گارانتی 

ارائه شده
۵- ارائه بیمه کلیه محصوالت و خدمات
۶- پشتیبانی ۲۴ ساعته انالین خدمات

۷- سهولت در پرداخت وجه
۸- دسترسی آسان و سریع

۹- کاهش ترافیک
نتیجه  در  مصرفی  بنزین  کاهش   -۱۰

کاهش آلودگی محیط زیست
۱۱- کاهش ریسک تصادفات

و  کننده  تولید  بین  واسطه  حذف   -۱۲
مصرف کننده

خدماتی که توسط یک موتور سیکلت 
شما  درخواستی  محل  در  کاپیتان  و 

انجام می شود:
۱- تعویض)روغن ها، فیلترها، لنت ها، استپر، 
المپ چراغ ها، آب رادیاتور، تسمه تایم، تسمه 
درب  واشر  وایر،  شمع،  هیدرولیک،  و  دینام 
سوپاپ، سنسور کیلومتر، سنسور میل لنگ، 
سنسور میل سوپاپ، سنسور اکسیژن، سیبک 
چرخ ها،  دیسک  زیرکمک،  سیبک  فرمان، 

کالیپر چرخ جلو و عقب، کاسه چرخ عقب(
۲- کارواش نانو

۳- انواع خدمات بیمه
۴- تامین و ارسال قطعه و فروشگاه اینترنتی

۵- ارسال بنزین با باکس ضد انفجار
۶- تنظیم باد

۷- هواگیری سیستم ترمز و سیستم خنک 
کننده

www.captaincar.ir:وب سایت
تلفن تماس:0212806

اخذ انواع ویزا، وقت سفارت 
و امور مهاجرتی در اروپا و کانادا
اخذ ویزای کانادا )مولتی، دانشجویی، بیزنس(

مشاوره با:
۰۲۱۸۶۰۸۷۳۸۵
۰۹۲۲۶۴۹۰۶۷۵
۰۹۱۲۷۹۵۸۹۸۰

 کاپیتان کار؛
 بزرگترین سامانه خدمات 

 خودرو در محل!
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اقتصادی

ایرنا  - علیرضا جالل زایی مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری استان سیستان و بلوچستان می گوید این 
استان با داشتن آثار جهانی و تنوع جغرافیایی و فرهنگی اش، 
پتانسیل آن را دارد که ساالنه میلیون ها گردشگر خارجی را 

جذب کند.
مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سیستان 
 .۲ با  هند  اقیانوس  طریق  از  چابهار  گوید  می  بلوچستان  و 

۵میلیارد نفر از جمعیت دنیا همسایه است. 
این  به  برای گردش  افراد ساالنه  این  از  تنها یک درصد  اگر 

استان بیایند از سندچشم انداز هم جلو خواهیم زد.
از اداره میراث فرهنگی استان بفرمایید؟

صنایع  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  کل  اداره  زایی:  جالل 
گردشگری،  مقوله  در سه  بلوچستان  استان سیستان  دستی 
صنایع دستی و میراث معنوی و میراث ابنیه حرف برای گفتن 
نداشتن  استان،  این  در  مهم  بسیار  بازدارنده  عامل  دارداما 
توسط  که  است  کاملی  نیمه  حتی  و  کامل  زیرساخت های 

سرمایه گذاران بخش خصوصی ایجاد شده باشد.
نتواند خود  استان  این  باعث شده صنعت گردشگری  همین 
را نشان دهد. همه ساله تعدادی گردشگر خارجی به ویژه از 
آلمان، اتریش، ایتالیا و سوئد وارد این استان می شوند. با توجه 
به زیبایی های طبیعی و بکر این استان اگر زیرساخت ها فراهم 
بود این ها بزرگترین مبلغان ورود گردشگر به این جا می شدند. 
مسافرتی  آژانس های  برای  ای  روزه  تور چهار  در صددیم  ما 
با جاذبه های گردشگری  از نزدیک  تا  در استان برگزار کنیم 
استان آشنا شوندومی توانند مبلغ های بسیار خوبی برای سفر 

گردشگران به سیستان و بلوچستان شوند.
همین طور برنامه ای داریم که در عید نوروز ۹۸ تورهای ارزان 

قیمتی از سایر نقاط کشور به مقصد این استان برگزار شود.
بتوانیم  یارانه سفر  پرداخت  با  تا  گرفته  هایی صورت  رایزنی 
تا  دهیم  کاهش  را  رستوران  و  هتل  هواپیما،  بلیت  قیمت 
بتوانیم گردشگر بیشتری جذب کنیم. البته این کار یکی دو 
ماهی است به انحاء مختلف اجرا شده و تاثیر مثبتی در جذب 

گردشگر داشته است.
چرا این استان موفق به جذب سرمایه های خارجی برای 

توسعه گردشگری نشده است؟
جالل زایی: من مدتی که رییس دانشگاه ایران در عمان بودم 
البته االن هم که در  این موضوع را مورد بررسی قرار دادم. 
توسعه  موانع  ام  عالقه  مورد  موضوع  می کنم  تدریس  استان 

استان است.
برای  الزم  امنیت  حاشیه  نبود  کاغذبازی،  سوءمدیریت، 

این  از  گذاران  سرمایه  فرار  اصلی  موارد  از  سرمایه گذاران 
جاست. 

با  نزدیک  از  که  موهبتی  آقای  فعلی  استاندار  خوشبختانه 
مسائل این جا آشناست اولویت اصلی خود را جذب سرمایه 

برای توسعه استان قرار داده است. 
قریب ۲۰ درصد جمعیت کشور عمان بلوچ های ایرانی هستند. 
تمکن مالی خوبی هم دارند. وزیر اقتصاد و مالیه و رییس گارد 
سلطنتی سلطان قابوس از بلوچ های استان ما هستند. این ها 

دارای تمکن مالی بسیار خوبی هستند.
ولی چون ما نتوانسته ایم برای این ها امنیت سرمایه گذاری 
را فراهم کنیم به عمان رفته اند. همین مساله باعث شده عده 
زیادی از سرمایه داران استان ما، سرمایه هایشان را به تهران 
از سرمایه گذار  ببرند. االن استان  واصفهان و مشهد و شیراز 
بومی خالی شده است. طبیعی است سرمایه گذار خارجی هم 
که چنین وضعیتی را می بیند میلی به آوردن سرمایه خود در 

سیستان و بلوچستان نداشته باشد.
البته با نگاه ویژه آقای مونسان معاون محترم رییس جمهوری 
تالش هایی در جریان است که ذهنیت ها نسبت به این استان 
ملی  شهر  عنوان  به  را  ایرانشهر  راستا  این  در  شود.  اصالح 
سوزن دوزی معرفی کردیم. شهر جالق را به عنوان باغ شهر 

ملی ایران معرفی کردیم. 
استان امروز سه اثر جهانی بسیار معروف را دارد. شهر سوخته 
آثار جهانی است. دیگری سفال کلپورگان  از  به عنوان یکی 
و دهکده کلپورگان در سراوان است و سومین اثر جهانی ما 
بیابان لوت است که بخشی از آن در استان ماست. با کمک 
اثر  ثبت چهارمین  دنبال  به  استاندار،  ویژه  نگاه  و  دستگاه ها 

هستیم و آن آسیاب بادی های )آسباد( سیستان است. 
از هفت هزار سال دارند،  بادی که قدمتی بیش  آسیاب های 
در منطقه شهر سوخته و حوضدار در سیستان واقع شده اند. 
امروز در کشور هلند آسباد ایرانی و سیستانی که کپی برداری 

از روی نسخه ایرانی است فعالیت می کند.

ما همایشی تحت عنوان همایش فرصت های سرمایه گذاری 
در سیستان و بلوچستان را در دستور کار داریم که امیدواریم 
تا آخر سال برگزار شود. همایش ساحل نشینان را هم برگزار 
می کنیم و در کنارآن همایش سرمایه گذاران راهم خواهیم 

داشت.
فرصت های  که  است  خوبی  بسیار  بسته  یک  همایش ها  این 
سرمایه گذاری استان را معرفی خواهد کرد. اما باید تسهیالتی 
مختص  باید  تسهیالت  این  بدهیم.  گذارها  سرمایه  به  هم 
به  عالقمند  سرمایه دارها  تا  باشد  بلوچستان  و  سیستان 

سرمایه گذاری در این جا شوند. 
مثال صنایع دستی استان از جمله سوزن دوزی که کارهای 
اصالت  نشان  زمینه  این  در  استان  این  های  خانم  از  برخی 
گذاری  برای سرمایه  فرصت خوبی  کرده  دریافت  یونسکو  از 
است. اما کدام سرمایه گذاری تاکنون روی این صنعت سرمایه 

گذاری کرده است؟
سیستان و بلوچستان نسبت به سال گذشته با ۱۱ درصد رشد 
گردشگر روبه رو بوده است و این رقم کمی نیست. شعار ما 
برای جذب گردشگر سفر به سرزمین ناشناخته ها بود. سعی 
داریم این استان را به عنوان استان پایلوت گردشگری معرفی 

کنیم.
مشکل  بگیرد  رونق  استان  گردشگری  صنعت  اگر 

بیکاری سیستان و بلوچستان تا چه حد حل می شود؟
ولی  می شود  ایجاد  شغل  چند  بگویم  نمی توانم  زایی:  جالل 
اقتصادی  مشکالت  درصد   ۲۵ تا   ۲۰ که  کنم  ادعا  می توانم 
استان برطرف خواهد شد. پیشانی اقتصاد جمهوری اسالمی 
اقتصادی  دروازه  جمهوری  رییس  گفته  به  است.  چابهار 
تواند پیشانی  اقتصادی می  این پیشانی  دولت، چابهار است. 
گردشگری هم باشد. ما از طریق چابهار با کشورهای حاشیه 
اقیانوس هند با یک سوم مردم دنیا هم مرز هستیم . جمعیت 
از طریق  ها  آن  با یک سوم  باشد  میلیارد  نیم  و  اگر ۷  دنیا 
چابهار هم مرز هستیم و می تواند ورودی گردشگران حاشیه 
اقیانوس هند باشیم. اگر بتوانیم یک درصد از این دو و نیم 
میلیارد نفر یعنی ۲۵ میلیون نفر گردشگر خارجی را به این 
استان بیاوریم، یعنی ۵ میلیون بیشتر از آن چه ساالنه قرار 
را  کند  خارجی جذب  گردشگر  در سند ۱۴۰۴  کشور  است 

فقط جذب این استان کرده ایم.
در این راستا با کمک و نگاه ویژه آقای دکتر مونسان و آقای 
استاندار ،به فضل الهی درصدد هستیم در سال ۱۳۹۸ برای 
اولین بار اجالس وزرای گردشگری حاشیه اقیانوس هند را در 

ایران برگزار کنیم.

تدوین بسته افزایش تولید 
و کاهش قیمت خودرو

وزیر صنعت، معدن و تجارت از تدوین بسته ای خبر 
داد که به افزایش تولید، کیفیت و کاهش قیمت خودروهای 

داخلی منجر خواهد شد.

جمع  در  دولت  هیات  جلسه  حاشیه  در  رحمانی  رضا 
در  گفت:  خودروها  قیمت  شدن  نهایی  درباره  خبرنگاران 
حال پیگیری بسته ای هستیم که در نهایت منجر به افزایش 

تولید، کیفیت، تیراژ و کاهش قیمت خودرو خواهد شد.
وی با اشاره به برگزاری نمایشگاه تولید قطعات خودرو در 
شهر آفتاب اظهار داشت: ما از تولید قطعات ساخت داخل 
حمایت می کنیم زیرا بخشی از مشکالت فعلی خودروسازان 

هم ناشی از واردات قطعات است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت هم چنین با دفاع از حاشیه 
سود خودرو بین کارخانه و بازار آزاد تصریح کرد: ما در حال 
حاضر به دنبال حفظ تولید هستیم و از خودروسازان برای 

افزایش تولید برنامه گرفته ایم.
صمت،  وزارت  برنامه  براساس  که  کرد  اعالم  رحمانی 
خودروسازان مکلف شده اند تا ۸۰ درصد تولید خود را برای 
تا سقف ۲۰  و  اختصاص دهند  قبلی  به خریداران  تحویل 

درصد دیگر را در بازار عرضه کنند.
تعهدات  به  پایبندی  روی  بر  که  این  بیان  با  صمت  وزیر 
حساسیت باالیی وجود دارد، گفت: خودروسازان می گویند 
شرایط تغییر کرده اما ما این موضوع را نمی پذیریم و تاکید 
رفته  فروش  به طور قطعی  ویژه خودروهایی که  به  داریم 

باید تحویل شوند.  
خریداران  گفت:  نیز  وارداتی  خودروهای  درباره  وی 
خودروهای وارداتی تخلفی نداشته اند و اگر واردکننده نیز 

تخلفی داشته باید با او برخورد شود.
خریداران  وضعیت  کنونی  مصوبه  با  داد:  ادامه  رحمانی 
یا  کرده  تخلف  که  کسانی  و  شده   تکلیف  تعیین  خودرو 
پرونده قضایی دارند نیز براساس روال اداری تعیین تکلیف 

خواهند شد.

سخنگوی موگرینی: 

سازوکار مالی با ایران به زودی 
راه اندازی می شود

سخنگوی مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با 
ایران در  با  ایجاد سازوکاز مالی  برای  این که کار  بیان 
حال پیشرفت است، گفت که این سازوکار به زودی راه 

اندازی می شود.

مایا  )کونا(،  کویت  رسمی  خبرگزاری  گزارش  به 
خارجی  سیاست  مسوول  سخنگوی  کوچیانچیک، 
اتحادیه اروپا در یک کنفرانس خبری در بروکسل گفت 
زدن  دور  برای  ایران  با  ویژه  مالی  سازوکار  ایجاد  روند 

تحریم های آمریکا ادامه دارد.
توسط  که  است  کاری  این  حقیقت  در  داد:  ادامه  وی 
کشورهای عضو )اتحادیه اروپا( در حال انجام است. طبق 
اطالعاتی که داریم این روند ادامه دارد و به خوبی در 

حال پیشرفت است.
راه اندازی  زودی  به  سازوکار  این  گفت:  کوچیانچیک 
در  سازوکار  این  که  باوریم  این  بر  ما  شد.  خواهد 
ایران  با  مشروع  تجارت  انجام  برای  آینده  هفته های 

عملیاتی می شود.
هم  اروپا  اتحادیه  خارجی  سیاست  مسوول  سخنگوی 
چنین تصریح کرد: این بخشی از تالش های گسترده تر 
اتحادیه اروپا برای حفظ توافق هسته ای با ایران تا زمانی 
است که این کشور نیز به تعهدات مرتبط هسته ای اش 

عمل می کند.
پیش از این، فدریکا موگرینی مسوول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا گفته بود که سازوکار مالی با ایران تا پایان 
سال ۲۰۱۸ راه اندازی می شود اما مقامات ایران به طور 
تاکنون  اروپا  که  می کنند  مطرح  را  انتقاد  این  مکرر 

نتوانسته این سازوکار را ایجاد کند.

 سفر به سرزمین ناشناخته ها و آثار جهانی؛

]پتانسیل سیستان و بلوچستان برای جذب میلیون ها گردشگر؛ 
 نگاه ها عوض شود[

ماهی  انواع  قیمت   - ایرنا 
افزایش  برابر  تا سه  بازار مصرف بین دو  در 
این  کارشناسان  برخی  گرچه  است؛  یافته 
گرانی ها را ناشی از افزایش هزینه های تمام 
شده تولید بیان کرده اند اما این روند رو به 
از  محصوالت  این  حذف  به  می تواند  رشد 

سفره خانوارها منجر شود.
ماهیان دریایی  نشان می دهد  بازار  وضعیت 
افزایش  صدرنشین  کشور  شمال  و  جنوب 
نرخ  اما  هستند  مصرف  بازار  در  قیمت ها 
این  از  کمی  دست  نیز  پرورشی  ماهیان 
افزایش ها ندارد و حداقل ۲ برابر شده است.

یک  به  نزدیک  ساالنه  آمارها،  براساس 
و  دریایی  محصوالت  انواع  تن  میلیون 
پرورشی در کشور تولید و به بازارهای داخلی 
و خارجی عرضه می شود؛ اما با وجود تولید 
باال  دلیل  به  ایران  در  مصرف  سرانه  خوب، 

بودن قیمت این محصوالت، طبق گزارش سازمان جهانی 
خواربار و کشاورزی ملل متحد )فائو( کمتر از نصف سرانه 

مصرف جهان است.
با وجود این که قیمت بیشتر محصوالت پروتئینی همچون 
قیمتی  مصوبه های  دارای  مرغ  تخم  و  مرغ  قرمز،  گوشت 
توسط دولت است و تا حدودی کنترل می شود اما قیمت 
ماهی، میگو و سایر آبزیان از این موضوع مستثنی بوده و 
هیچ کنترل و نظارتی بر نرخ این محصوالت وجود ندارد؛ 
در واقع عرضه و تقاضاست که قیمت انواع آبزیان را تعیین 

می کند.
گذشته  سال  مشابه  مدت  به  نسبت  امسال  قیمتی  آمار 
حداقل دو تا سه برابر شدن قیمت ها را نشان می دهد که 
به دلیل پایین بودن توان خرید مردم همین امر می تواند 

در کاهش مجدد مصرف انواع ماهی در کشور موثر باشد.
در این رابطه »حسین عبدالحی« معاون توسعه آبزی پروری 
امسال  شود  می  بینی  پیش  گفت:  ایران  شیالت  سازمان 
برسد،  تن  هزار   ۵۰۰ نزدیک  به  پرورشی  ماهیان  تولید 
بنابراین ماهی مورد نیاز کشور تامین است و کمبودی در 

این زمینه نداریم.
به  ارتباطی  بازار  در  قیمت ها  افزایش  این که  اعالم  با  وی 
آال  قزل  ماهی  تولید  فعلی  آمار  گفت:  ندارد،  تولید  حجم 
نشان می هد نسبت به سال گذشته تولید مناسبی خواهیم 
داشت ضمن آن که تولید کنندگان افزایش تولید در واحد 

سطح را در دستور کار دارند.
آمار سال ۹۶ در مجموع ۴۶۰  براساس  وی اظهار داشت: 
هزار تن انواع ماهی پرورشی در کشور تولید شده که از این 
میزان نزدیک ۱۶۷ هزار تن قزل آال، ۱۹۶ هزار تن ماهیان 
گرمابی، ۳۲ هزار تن میگو و ۶۴ هزار تن برداشت از منابع 

آبی بوده است.
افزایش  این  شیالت،  سازمان  پروری  آبزی  توسعه  معاون 
قیمت ها را ناشی از کاهش تولید ندانست و اظهار داشت: 
میزان تولید و واردات تخم چشم زده ماهی قزل آال نسبت 
کاهش  بنابراین  دهد،  می  نشان  افزایش  گذشته  سال  به 

تولید نخواهیم داشت.

به  تولید میگوی کشور  به گفته عبدالحی، در حال حاضر 
دلیل کنترل بیماری لکه سفید از مرز ۳۵ هزار تن گذشته 
و پیش بینی می شود که برداشت نهایی به ۴۰ هزار تن 

برسد.
ادامه  و  دانست  وارداتی  را  آبزیان  غذای  عمده  بخش  وی 
با نوسان نرخ  ارتباطی  این که قیمت برخی کاالها  با  داد: 
سود  دنبال  به  همه  موجود  شرایط  دلیل  به  اما  ندارد  ارز 
هستند و این امر باعث شده که نرخ محصوالت تولید داخل 

افزایش یابد.
با وجود  تاکنون  این مسوول در سازمان شیالت،  به گفته 
وارداتی  نهاده های  تامین  در  حادی  مشکل  تحریم ها 
نهاده های  برخی  برای  که  است  این  ما  تالش  و  نداشتیم 
مورد نیاز آبزیان همچون مکمل ها و داروها که تحت تاثیر 

نرخ ارز هستند، ارز با نرخ رسمی تخصیص داده شود.
آبزیان  انواع  قیمت  بر  دولت  کنترلی  سیاست  درباره  وی 
گفت: دولت در قیمت گذاری انواع آبزیان ورود پیدا نمی کند 
بلکه می خواهد با عرضه و تقاضا این بازار کنترل شود؛ البته 
با وجود اجرای سیستم رقابتی شاهد افزایش بی حد قیمت 

ها در این بخش نیستیم.
اظهار  ایران  شیالت  سازمان  پروری  آبزی  توسعه  معاون 
آبزیان  و  ماهی  قیمت  برابری  سه  تا  دو  افزایش  داشت: 
این  مصرف  کاهش  در  مردم  خرید  توان  کاهش  دلیل  به 
گزارش  براساس  که  گونه  همان  است،  موثر  محصوالت 

رسانه ها، مشتریان رستوران ها کاهش یافته است.
 ۲۱ متوسط  طور  به  را  آبزیان  جهانی  مصرف  سرانه  وی 
کیلوگرم دانست و گفت: طبق آمار فائو سرانه مصرف آبزیان 
در ایران برای هر نفر کمتر از ۱۱ کیلوگرم است که طبق 
برنامه ششم توسعه باید این میزان به حداقل ۱۴ کیلوگرم 

برسد.
بازار  و  کیفیت  بهبود  دفتر  مدیرکل  گلشاهی«  »عیسی 
سازمان شیالت ایران درباره تاثیر نوسان نرخ ارز در افزایش 
امسال صادرات  ماهه  در هشت  نیز گفت:  آبزیان  صادرات 
انواع آبزیان نسبت به سال گذشته افزایش داشته که این 
از  بر مبنای پیش بینی های سنواتی رخ داده و خارج  مهم 

عرف معمول نبوده است.

وی علت افزایش صادرات را صدور ماهیان و 
آبزیان غیرقابل مصرف مانند ماهیان مرکب، 
دریایی،  صدف  ماهی،  سفره  ماهی،  مار 
عروس دریایی و اره ماهی در کشور دانست 
افزایش  با  برنامه ریزی ها  براساس  افزود:  و 
تولید، حجم صادرات نیز باید صعودی شود.

دوره سه  در یک  این که  بیان  با  گلشاهی 
پرورشی  ماهیان  در  قیمتی  رکود  ساله 
بین  ماهی  نرخ  داشت:  اظهار  داشتیم، 
و  داشته  رکود   ۹۶ و   ۹۵  ،۹۴ سال های 
حتی در برخی سال ها شاهد کاهش قیمت 
افزایش  در  اختالل  بنابراین  بوده ایم؛  نیز 
باره قیمت  افزایش یک  به  نرخ ها  تدریجی 
مدت،  این  در  که  حالی  در  و  شده  منجر 
غذایی  مواد  بخش  در  توجهی  قابل  تورم 

صورت گرفته است. 
مدیرکل دفتر بهبود کیفیت و بازار سازمان 
شیالت ایران ادامه داد: البته افزایش قیمت نهاده ها همچون 
بهای  افزایش  آبزیان، بچه ماهی و سایر موارد در  خوراک 
که  قیمتی  افزایش  وجود  این  با  اما  نبوده  بی تاثیر  ماهی 
در  که  نیست  عمومی  قیمت  افزایش  از  بیش  شده  ایجاد 

محصوالت پروتئینی رخ داده است.
وی درباره این که چرا برای آبزیان نرخ مصوب وجود ندارد، 
گفت: در ۲۰ سال گذشته دولت حمایت مستقیم و نهاده 
ای از بخش آبزیان انجام نداده و همیشه قیمت آبزیان تابع 

قانون عرضه و تقاضا بوده است.
این مقام مسوول افزود: فقط برخی مکمل ها که ارز دولتی 
دریافت می کنند که سهم آن ها در هزینه های تمام شده 
به  مربوط  نهاده های  عموم  اما  است  محاسبه  قابل  تولید 
امکان  بنابراین  می کنند  دریافت  آزاد  یا  نیما  ارز  آبزیان 

قیمت گذاری مصوب وجود ندارد.
برای  ایران  شیالت  سازمان  پیشنهاد  به  اشاره  با  گلشاهی 
تخصیص ارز دولتی توسط دولت به برخی نهاده های تولید 
نهاده ها  از  برخی  به  اگر  گفت:  آبزیان  خوراک  جمله  از 
از تخم  آبزیان، مکمل ها و داروها به غیر  همچون خوراک 
دولتی  ارز  است،  ناچیز  تولید  در  آن  سهم  که  زده  چشم 
اما  دارد  وجود  قیمت ها  کاهش  احتمال  یابد  تخصیص 

تاکنون این مهم میسر نشده است.
به گفته وی، سهم خوراک آبزیان در قیمت تمام شده ماهی 

حدود ۵۰ درصد است.
مدیرکل دفتر بهبود کیفیت و بازار سازمان شیالت، افزایش 
صادراتی  توان  در  محدودیت  تولید،  تمام شده  هزینه های 
از جمله مشکالت در  ارز را  انتقال  برخی گونه ها و نقل و 

حوزه شیالت و افزایش قیمت ها برشمرد.
گلشاهی، در حالی قیمت عمده فروشی انواع ماهی را برای 
هر کیلوگرم قزل آالی معمولی ۲۲ هزار تومان، قزل آالی 
تومان،  هزار   ۱۳ معمولی  کپور  تومان،  هزار   ۲۷ ساالمون 
پاک  میگوی  و  تومان  هزار   ۱۱ )فیتوفاگ(  نقره ای  کپور 
تا ۴۹ هزار تومان اعالم کرد که گزارش های  نشده را ۴۸ 
میدانی از بازار حکایت از متفاوت بودن نرخ ماهی و میگو 

دارد.

تغییر در میزان پیش بینی! قیمت آبزیان در بازار صعودی شد
بانک جهانی پیش بینی خود از قیمت نفت و تولید 
ناخالص داخلی جهان را به دلیل تنش های تجاری کاهش 

داد.
سال  دسامبر  در  جهانی  بانک  اسپوتنیک،  گزارش  به 
در سال ۲۰۱۹  را  نفت  قیمت  میانگین  میالدی   ۲۰۱۸
تا ۲۰۲۱ میالدی ۷۱ دالر در هر بشکه پیش بینی کرده 
این  بینی  پیش  ترین  تازه  که  است  حالی  در  این  بود؛ 
نهاد پولی بین المللی حاکی از کاهش چشم انداز قیمت 

نفت دارد.
البته بانک جهانی در ماه ژانویه سال جاری میالدی در 
گزارش خود اعالم کرد، انتظار می رود قیمت نفت بین 
سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ میالدی به طور متوسط به ۶۷ دالر 
در هر بشکه کاهش پیدا کند؛ ضمن این که بالتکلیفی 

در مورد پیش بینی ها باال است.
رشد  برای  را  خود  انداز  چشم  جهانی  بانک  چنین  هم 
در  درصد   ۲.۹ به  کاهش  درصد   ۰.۱ با  جهانی  اقتصاد 
سال جاری میالدی کاهش داد و علت آن را به کاهش 

در حجم تجارت، تولید و جنگ های تجاری نسبت داد.
اقتصاد  رشد  از  بینی  پیش  که  کرد  اعالم  جهانی  بانک 
جهانی در سال ۲۰۱۹ میالدی ۲.۹ درصد است؛ در حالی 
عنوان  میالدی ۳ درصد  برای سال ۲۰۱۸  رقم  این  که 

شده است. 
و  تولیدی  فعالیت های  که  کرد  اعالم  پولی  نهاد  این 
تجارت بین الملل کاهش پیدا کرده و تنش های تجاری 
بازارهای  از  برخی  که  این  ضمن  کرده اند؛  پیدا  افزایش 
بزرگ نوظهور فشار های بازار مالی قابل توجهی را تجربه 

کرده اند.
پیش بینی از رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال 
اعالم  درصد   ۲.۸ کاهش،  درصد   ۰.۱ با  میالدی   ۲۰۲۰
شد. هم چنین پیش بینی از رشد اقتصادی در اقتصادهای 
پیشرفته و ایاالت متحده در سال ۲۰۱۹ میالدی بدون 
تغییر به ترتیب ۲ و ۲.۵ درصد است. بانک جهانی برآورد 
خود از رشد اقتصادی یورو را در سال ۲۰۱۹ میالدی با 

۰.۱ درصد کاهش، ۱.۶ درصد اعالم کرد.
بر پایه این گزارش، بانک جهانی پیش بینی از رشد تولید 
ناخالص داخلی آمریکا را در سال ۲۰۲۰ میالدی با ۰.۳ 
درصد کاهش، ۱.۷ درصد عنوان کرد؛ ضمن این که این 
سال  در  نزولی  روند  درصد   ۰.۱ با  هم  چین  برای  رقم 
برای سال ۲۰۲۰ میالدی  ۲۰۱۹ میالدی ۶.۲ درصد و 

بدون تغییر ۶.۲ درصد است.

شرکت های دانش بنیان فناوری 
اطالعات به هند می روند

خبرگزاری مهر - مدیر کل دفتر توسعه کسب و کار 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از حضور شرکت 

های دانش بنیان حوزه فناوری اطالعات در هند خبر داد.
روح اله استیری در خصوص حضور شرکت های دانش بنیان 
در هند گفت: وزیر امور خارجه در صدر هیات عالی رتبه 
سیاسی و اقتصادی عازم هند می شود و شرکت های دانش 

بنیان هم در این سفر حضور دارند.
وی با بیان این که ۱۰ شرکت دانش بنیان فعال در زمینه 
فناوری اطالعات در این سفر حضور دارند، خاطر نشان کرد: 
برخی شرکت های صنعتی نیز در این سفر حضور خواهند 

یافت.
 free« اصلی  مراکز  از  یکی  عنوان  به  هند  وی،  گفته  به 
lancering«  یا آزادکاری فعالیت می کند؛ یعنی پروژه از کل 

دنیا می گیرد و انجام می دهد.
وی با بیان این که شرکت های ایرانی توانایی دارند که بخشی 
از پروژه ها را در دست بگیرند، بیان کرد: شرکت های خوبی 
خوبی  به  را  پروژه هایی  قادرند  که  می فرستیم  هند  به  را 
شرکت های  حضور  دلیل  شرایط  همین  به  دهند  انجام 

حوزه آی تی را به این کشور فراهم کردیم.
هند  در  ایرانی  شرکت های  حضور  کرد:  نشان  خاطر  وی 
می واند زمینه را برای همکاری فراهم آورد و با نشست هایی 

پروژه های جدید تعریف شود.

واردات مواد اولیه بدون 
ثبت سفارش

  
معاون فنی و امور گمرکی گمرک جمهوری اسالمی 
کشور  سراسر  اجرایی  گمرکات  به  ای  بخشنامه  در  ایران 
واردات سه هزار و ۲۴۳ ردیف تعرفه ای مواد اولیه و قطعات 
ویژه  مناطق  و  صنعتی  ـ  تجاری  آزاد  مناطق  به  تولید 

اقتصادی بدون ثبت سفارش را مجاز اعالم کرد.
به گزارش گمرک، »مهرداد جمال ارونقی« گفت: این اقدام 

برای تسهیل در فرآیند تولید داخلی در کشور است.
برخی مواد اولیه صنایع غذایی، مواد اولیه شیرخشک اطفال، 
آب پنیر، کره، آرد ذرت، جو دوسر، روغن خام، پالم، پوره 
میوه های گرمسیری، عصاره ها و هم چنین محصوالت مورد 
معدنی  مواد  برخی  خام،  پیه  مانند  شیمیایی  صنایع  نیاز 
تنگستن،  و  قلع  کنسانتره  و  کبالت،  نیکل،  منگنز،  مانند 
برخی اقالم صنعتی مانند روغن موتور و روغن های صنعتی، 
گوگرد، کربن، هلیوم مایع و فلزات خاکی کمیاب جزو این 

مواد اولیه قرار دارند.
گمرکات اجرایی مستقر در مناطق آزاد کیش، قشم، چابهار، 
اقتصادی  ویژه  مناطق  همه  و  ماکو  ارس،  انزلی،  اروند، 

مشمول این بخشنامه است. 
هیات وزیران در هفتم آذرماه به منظور تسهیل در فرآیند 
اولیه و قطعات مورد  تولید داخلی در کشور، واردات مواد 
نیاز تولید به مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی 
را براساس مقررات این مناطق، از تشریفات ثبت سفارش 

در وزارت صنعت، معدن و تجارت معاف کرد.
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عمومی  کتابخانه های  کل  اداره  سرپرست 
جشنواره  برگزاری  به  اشاره  با  گیالن 
کتابخانه های عمومی کشور در گیالن گفت:  
بهرام شاه  محمد لو شخصیت محبوب حکایتی از میهمانان این 

جشنواره است.
پریسا کرمی سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی گیالن 
زمان برگزاری این جشنواره را ۲۵ و ۲۶ دی اعالم کرد و عنوان 
کرد: عالوه بر مهمانان و مسووالن استانی ، معاون دبیرکل نهاد 
کتابخانه های عمومی کشور نیز مهمان ویژه این جشنواره در 

دهکده ساحلی بندرانزلی است.
نهاد  کتابداران  قصه گویی  جشنواره  مورد  در  کرمی 
در  کرد:  تصریح  نیز  گیالن  در  کشور  عمومی  کتابخانه های 
برگزاری این جشنواره قصه گویی که برای نخستین بار توسط 
اداره کل کتابخانه های عمومی گیالن برگزار می شود نهادها و 

دستگاه های زیادی مشارکت می کنند.
وی ترویج فرهنگ کتاب و کتاب خوانی و نهادینه کردن آن در 
سطح جامعه را مورد تأکید قرار داد و افزود: حوزه هنری گیالن،  
سپاه قدس ، سازمان سیما منظر شهرداری رشت و اداره کل 
آموزش و پرورش همکاری نزدیکی با اداره کل کتابخانه های 

عمومی گیالن جهت برگزاری جشنواره قصه گویی دارند.
از  گیالن  استان  عمومی  کتابخانه های  کل  اداره  سرپرست 
و  گیالن  نوجوانان  و  کودکان  فکری  پرورش  کانون  مشارکت 
ابراز  و  گفت  نهاد سخن  این  برنامه های  با  بهزیستی  سازمان 
داشت:  شهرداری رشت و واحد فضای سبز آن نیز در برگزاری 

جشنواره کتاب خوانی همکاری می کنند.
برگزیدگان منطقه ای جشنواره  به  اهدای هدایا  و  تجلیل  وی 
نوجوانان  و  برای کودکان  برنامه های مفرح فرهنگی  اجرای  و 
از دیگر بخش های جشنواره قصه گویی اعالم کرد و گفت:  را 
از تمامی اهالی فرهنگ و هنر،  اصحاب رسانه و عالقمندان به 
کتاب و کتاب خوانی برای حضور در این برنامه دعوت می شود.

استانی
مسابقات اسب دوانی کورس 

گنبد
و اسب دوانی کورس در  مشتاقان ورزش سوارکاری 
در  مسابقات  این  نهم  هفته  برگزاری  گنبدکاووس،شاهد 
مجموعه  در  اسب  راس   ۴۷ رقابت  با  مختلف  دور  شش 
گلستان  استان  شرق  در  واقع  شهرستان  این  سوارکاری 

بودند.
این رقابت ها در مسافت های ۱۰۰۰، ۱۲۰۰ و ۱۵۵۰ متر 
برگزار شد و در دور نخست که مخصوص اسب های ترکمن 
دو ساله کالس maiden بود اسب گدرسن سجادی مقام 
اول را از آن خود کرد و اسب های جواهر میر و یکه نور به 

ترتیب دوم و سوم شدند.
کالس  ساله  سه  دوخون  های  اسب  رقابت  دوم  دور  در 
اعتمادی  کهربا  اسب  انتها  در  که  شد  برگزار   maiden
زودتر از سایرین از خط پایان گذشت، اسب لیندا دوم شد و 

اسب گلدن چنس به عنوان سومی بسنده کرد.
اسب ماکان برنده دور سوم این هفته از مسابقات در گروه 
اسب های دوخون +۳ساله هندیکاپ کالس ۲ بود و پس از 
وی، اسب های بابوی و شمیم به ترتیب عناوین دوم و سوم 

را از آن خود کردند.
نهم  هفته  چهارم  دور  در  سوارکاری  ورزش  مشتاقان 
مسابقات اسب دوانی گنبدکاووس شاهد رقابت اسب های 
قهرمانی  با  که  بودند   maiden کالس  ساله  دو  دوخون 
اسب داشقین همراه شد؛ در این دور عناوین دوم و سوم به 

ترتیب به اسب های پوا پوا و ویندا رسید.
دور پنجم مخصوص اسب های دوخون +۳ سال هندیکاپ 
کالس ۴ بود که در آن اسب های سویالی، اریس و یاشار ۲ 

به ترتیب عناوین اول تا سوم را از آن خود کردند.
مستر واندرفول، ویلسون و تاوانتیا صاحبان عناوین اول تا 
سوم دور ششم در میان اسب های تروبرد +۳ سال هندیکاپ 

کالس پنج بودند که با رقابت هفت راس اسب برگزار شد.
در پایان این هفته از مسابقات ۸۴۴ میلیون ریال به عنوان 

جایزه به صاحبان اسب های برنده تعلق گرفت.

نمایشگاه کتاب 
کودک و نوجوان در قم

  
عرضه  به  اشاره  با  قم  استان  ناشران  اتحادیه  رئیس 
۱۸ هزار عنوان کتاب در نمایشگاه کودک و نوجوان گفت: 
با  قم  نوجوان  و  کودک  کتاب  تخصصی  نمایشگاه  دومین 
حضور ۱۱۰ ناشر کشوری از ۲۱ تا ۲۸ دی ماه امسال برگزار 

می شود.
حمید خرمی در آیین گشایش دومین نمایشگاه تخصصی 
تاالر مرکزی شهر  در  استان که  نوجوانان  و  کتاب کودک 
برگزار شد، اظهار داشت: برای ترویج فرهنگ کتاب خوانی 
و افزایش سرانه مطالعه نوجوان و کودکان استان عالوه بر 
و  چاپ  متناسب  و  جذاب  کتاب های  باید  فرهنگ سازی 

تدوین شود.

کتاب خوانی  مثبت  اثرات  و  نتایج  مهم ترین  از  برخی  وی 
به ویژه در بین کودکان و نوجوانان را مورد توجه قرار داد 
توانایی های  افزایش  سبب  یک سو  از  کتاب خوانی  افزود:  و 
ذهنی و فکری کودکان می شود و از طرفی نیز بر بهبود و 

گسترش تعامالت اجتماعی آن ها کمک می کند.
کتاب خوانی  اهمیت  به  قم  استان  ناشران  اتحادیه  رئیس 
اشاره کرد و ادامه داد: از نتایج قطعی و مهم توسعه فرهنگ 
کتاب خوانی در بین نوجوان و کودکان ارتقای قدرت ابتکار، 

ایده پردازی و تفکر انتقادی است.
با  تلفیق طراحی های متناسب  بر ضرورت  تأکید  با  خرمی 
در  کرد:  اضافه  نوجوان  و  کودکان  ویژه  مفاهیم  و  مطالب 
استان قم طراحان بزرگ و قابل اعتنایی وجود دارد که اگر 
هنر این افراد با قلم نویسندگان تلفیق شود از ترجمه آثار 

خارجی به صورت ملموسی جلوگیری به عمل می آید.
خرمی تصریح کرد: دومین نمایشگاه تخصصی کتاب کودک 
و نوجوان قم از ساعت ۹ الی ۱۳ در نوبت صبح و از ساعت 
۱۵ تا ۲۱ در نوبت عصر در تاالر مرکزی شهر دایر خواهد 
بود، هم چنین در این نمایشگاه فضاهای مناسبی نیز برای 

بازی و آموزش کودکان در نظر گرفته شده است.

نقص استحکام در۴۱ 
درصدازمسکن روستایی 

خراسان جنوبی
   

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان جنوبی 
از  استان  روستایی  مسکونی  واحدهای  درصد   ۴۱ گفت: 
هرگونه  برابر  در  که  هستند  برخوردار  پایینی  استحکام 

حوادث آسیب پذیر هستند.
علی اصغر آسمانی مقدم در شورای مسکن خراسان جنوبی 
اظهار کرد: برای ۴۶ هزار و ۶۹۳ واحد مسکن روستایی در 

خراسان جنوبی پرونده تشکیل شده است.
وی گفت: از این تعداد پرونده تشکیل شده، تعداد ۳۸ هزار 
تعداد  و  قرارداد شده  انعقاد  بانک  با  مسکن  واحد  و ۷۸۰ 
۳۲ هزار و ۴۶۵ واحد نیز ساخت آن به اتمام رسیده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان جنوبی افزود: 
بر اساس سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵ نیز از تعداد 
۸۸ هزار و ۸۳۵ واحد مسکونی در استان تعداد ۴۰ هزار 

واحد یعنی ۴۴ درصد واحدهای مسکونی مقاوم هستند.
درصد   ۴۱ تعداد  چنین  هم  کرد:  تصریح  مقدم  آسمانی 
پایینی  استحکام  از  استان  روستایی  مسکونی  واحدهای 
برابر هرگونه حوادث آسیب پذیر  برخوردار هستند که در 

هستند.
وی با بیان این که ۱۴.۵ درصد منازل در روستاهای استان 
نیز کم دوام هستند و اصول فنی در آن رعایت نشده است، 
ادامه داد: بنیاد مسکن استان برای بهسازی و مقاوم سازی 
این  در  که  می کند  پرداخت  تسهیالتی  روستاییان  مسکن 
راستا ۲۵ میلیون تومان با بازپرداخت ۱۵ ساله در اختیار 

روستاییان قرار می گیرد.
جنوبی  خراسان  اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  مدیرکل 
توان  استان  مردم  که  این  به  توجه  با  کرد:  خاطرنشان 
هم  استقبال  لذا  ندارند  را  تسهیالت  این  اقساط  پرداخت 

نمی کنند.
هزار  دو  به  تنها  ساالنه  که  این  بیان  با  مقدم  آسمانی 
داده  نوسازی  و  بازسازی  تسهیالت  روستایی  واحد 
نیز  رایگان  قیر  تن   ۵۲۵۵ تاکنون  شد:  یادآور  می شود، 
نقص  است.  گرفته  قرار  استان  شهرداری های  اختیار  در 
جنوبی   خراسان  روستایی  درصدازمسکن  در۴۱   استحکام 
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان جنوبی گفت: 
۴۱ درصد واحدهای مسکونی روستایی استان از استحکام 
پایینی برخوردار هستند که در برابر هرگونه حوادث آسیب 

پذیر هستند.
علی اصغر آسمانی مقدم در شورای مسکن خراسان جنوبی 
اظهار کرد: برای ۴۶ هزار و ۶۹۳ واحد مسکن روستایی در 

خراسان جنوبی پرونده تشکیل شده است.
وی گفت: از این تعداد پرونده تشکیل شده، تعداد ۳۸ هزار 
تعداد  و  قرارداد شده  انعقاد  بانک  با  مسکن  واحد  و ۷۸۰ 
۳۲ هزار و ۴۶۵ واحد نیز ساخت آن به اتمام رسیده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان جنوبی افزود: 
بر اساس سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵ نیز از تعداد 
۸۸ هزار و ۸۳۵ واحد مسکونی در استان تعداد ۴۰ هزار 

واحد یعنی ۴۴ درصد واحدهای مسکونی مقاوم هستند.
درصد   ۴۱ تعداد  چنین  هم  کرد:  تصریح  مقدم  آسمانی 
پایینی  استحکام  از  استان  روستایی  مسکونی  واحدهای 
برابر هرگونه حوادث آسیب پذیر  برخوردار هستند که در 

هستند.
وی با بیان این که ۱۴.۵ درصد منازل در روستاهای استان 
نیز کم دوام هستند و اصول فنی در آن رعایت نشده است، 
ادامه داد: بنیاد مسکن استان برای بهسازی و مقاوم سازی 
این  در  که  می کند  پرداخت  تسهیالتی  روستاییان  مسکن 
راستا ۲۵ میلیون تومان با بازپرداخت ۱۵ ساله در اختیار 

روستاییان قرار می گیرد.
جنوبی  خراسان  اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  مدیرکل 
توان  استان  مردم  که  این  به  توجه  با  کرد:  خاطرنشان 
هم  استقبال  لذا  ندارند  را  تسهیالت  این  اقساط  پرداخت 
نمی کنند. آسمانی مقدم با بیان این که ساالنه تنها به دو 
داده  نوسازی  و  بازسازی  تسهیالت  روستایی  واحد  هزار 
می شود، یادآور شد: تاکنون ۵۲۵۵ تن قیر رایگان نیز در 

اختیار شهرداری های استان قرار گرفته است.

اسـتان  جوانـان  و  ورزش  مدیـرکل 
سیسـتان و بلوچسـتان گفت: مقایسـه 
بعـد  و  قبـل  شـده  انجـام  اقدامـات 
واقعیت هـای  می توانـد  انقـالب،  از 
از  پـس  نسـل های  بـرای  را  مهمـی 
پیشـرفت  کـه  کنـد  آشـکار  انقـالب 
ورزشـی،  آموزشـی،  عرصه هـای  در 
توسـعه و  محرومیت زدایـی، عمرانـی، 
آبادانـی تنهـا بخشـی از این مـوارد در 

اسـت. بلوچسـتان  و  سیسـتان 
اداره  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
و  سیسـتان  وجوانـان  ورزش  کل 
بلوچسـتان، ادهـم کـرد زابلـی اظهـار 
داشـت: سیسـتان و بلوچسـتان یکـی 

از پهناورتریـن اسـتان های کشـور اسـت کـه تـا قبـل از 
انقـالب اسـالمی یـادآور چیـزی جـز محرومیـت و فاصلـه 
بـه  ایـن روزهـا  امـا  نبـود،  تـا توسـعه و پیشـرفت  زیـاد 
لطـف برنامه ریزی هـا و تـالش و صبـوری مـردم خونگـرم 
ایـن خطـه از کشـور، تکمیـل شـدن چرخـه توسـعه برای 
سـاکنان این منطقه دور از دسـترس نیسـت و شـاهد آنیم 
کـه در طـی این چهـل سـال گام هـای بلندی در راسـتای 

توسـعه و پیشـرفت ایـن اسـتان برداشـته شـده اسـت.
مدیر کل ورزش و جوانان سیسـتان و بلوچسـتان با اشـاره 
بـه دسـتاوردهای انقـالب اسـالمی در حـوزه ورزش ایـن 
اسـتان گفـت: سیسـتان وبلوچسـتان قبل از انقـالب دارای 
۴ مجموعـه ورزشـی در شهرسـتان های زاهدان، ایرانشـهر، 
خـاش و سـراوان بـود که هم اینـک به ۳۱۸ مـورد افزایش 
یافتـه اسـت. هـم چنیـن شـاهد راه انـدازی ۱۸۱ باشـگاه 
در سیسـتان وبلوچسـتان هسـتیم بـه گونـه ای کـه ۱۰۷ 
باشـگاه در زاهـدان، زابـل ۲۵، خـاش۹، سـراوان۵، چابهار 
۱۷، ایرانشـهر ۱۴، نیکشـهر، میرجـاوه و زهـک هـر کـدام 

باشـگاه دارد. یک 
وی افـزود: هـم چنیـن ۱۰۱ طـرح نیمـه تمام ورزشـی در 
سیسـتان و بلوچسـتان وجـود دارد کـه در صـورت اتمـام، 
سـبب افزایـش سـرانه فضـای ورزشـی ایـن اسـتان از ۴۴ 

سـانتی متـر کنونـی بـه ۵۵ سـانتی متـر می شـود.
اداره کل  اجرایـی  برنامـه  ادهـم کـرد در خصـوص ۴۹۸ 
ورزش و جوانان در سراسـر اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان 
در مراسـم گرامی داشـت دهـه مبـارک فجـر نیـز گفـت: 
برپایـی نمایشـگاه دسـتاوردهای انقـالب توسـط اداره کل 
ورزش و جوانـان بـه همـراه هیات هـای ورزشـی در دهکده 

ورزشـی المپیـک زاهـدان، برگـزاری آئین تجلیـل از مدال 
آوران مسـابقات المپیاد اسـتعدادهای برتر ورزشـی کشـور، 
جوایـز  اهـدای  بهمـراه  خانوادگـی  روی  پیـاده  همایـش 
نفیـس در شـهرهای اسـتان،برگزاری جشـن شـادی همراه 
روز در  بـه مـدت ۱۰  نورافشـانی  و  بـا موسـیقی محلـی 
زاهـدان، برگـزاری مسـابقات مختلـف فرهنگـی و ورزشـی 
و بازی هـای بومـی و محلـی در دو بخـش اقایـان و بانـوان 
در غالـب جـام دهـه مبـارک فجـر، نصـب رینـگ بوکس و 
انجـام مسـابقه نمادیـن توسـط گانـدو، اسـتقرار پینت بال 
و باشـگاه لیـزر در زاهـدان گوشـه ای از برنامه هـای قابـل 
اجرای چهلمین سـالگرد انقالب شـکوهمند اسـالمی ایران 
توسـط اداره کل ورزش و جوانـان اسـتان و اجـرای چندین 
برنامـه شـاد و مفـرح فرهنگـی و ورزشـی دیگـر در تمـام 

نقـاط سیسـتان و بلوچسـتان خواهـد بـود.
مدیـرکل ورزش و جوانـان افـزود : ۱۴ پـروژه ورزشـی از 
قبیـل زمیـن چمن مصنوعی، سـالن ورزشـی و هـم چنین 
سرتاسـر  در  ورزشـی  خوابگاه هـای  نوسـازی  و  بهسـازی 
اسـتان بـا اعتبـاری بالـغ بـر ۶۱۲۴۹ میلیون ریـال در ایام 

مبـارک دهـه فجـر بـه بهـره بـرداری خواهد رسـید.
وی از سـاخت ۱۴ خانـه جـوان در ۱۴ شهرسـتان اسـتان 
سیسـتان و بلوچسـتان خبـر داد و افـزود : احـداث خانـه 
جـوان بـرای اولیـن بار در کشـور از محل اعتبارات اسـتانی 

تاسـیس می شـود.
ادهـم کـرد زابلـی گفت:جهـت تاسـیس خانـه جـوان در 
شـهرهای بـزرگ اسـتان اعتبـاری بالـغ بـر ۴۰۰ میلیون با 
مسـاحت ۶۰۰ متـر مربـع و برای شـهرهای کوچـک اعتبار 
۳۰۰ میلیـون بـا مسـاحت ۳۰۰ متر مربع اختصـاص یافته 

ست ا

رئیس سازمان نظام مهندسی استان مرکزی؛

ساخت ۸0 درصد از 
ساختمان هابدون حضور 

مجری ذی صالح 
مهندسی  نظام  سازمان  رئیس   - فارس  خبرگزاری 
از  درصد   ۸۰ در  مجری  حضور  عدم  از  مرکزی  استان 
و  راه  سازمان  گفت:  و  داد  خبر  استان  ساختمان های 
شهرسازی به عنوان متولی باید سیاستی اتخاذ کند تا از 
این پس ساختمانی بدون حضور مجری ذی صالح و قانونی 

ساخته و بنا نشود.
زلزله  از  درس هایی  همایش  حاشیه  در  ثاقبی  مجید 
کرمانشاه، از حضور و بازدید میدانی تیم فنی این سازمان 
سال  گفت:  و  داد  خبر  کرمانشاه  زلزله  زده  مناطق  در 
از سازمان نظام   از وقوع زلزله تیمی فنی  گذشته و پس 
قصر  ذهاب،  سرپل  زلزله زده  مناطق  به  استان  مهندسی 
شیرین و اسکله اعزام شد.وی هدف این اعزام را بررسی و 
تحلیل فنی علل تخریب بناها برشمرد و بیان کرد: برای 
مقابله و جلوگیری از وقوع این نوع حوادث امروز همایشی 
برگزارشد که اطالعات فنی  از زلزله  با عنوان درس هایی 
قرار  ساخت وساز  مجریان  و  متولیان  اختیار  در  دوستان 

داده می شود.
از  هدف  مرکزی  استان  مهندسی  نظام  سازمان  رئیس 
برای  اعضا  ارائه تجربه و تحلیل  را  این همایش  برگزاری 
مسوولین شهری بیان کرد و افزود: با برگزاری این نشست 
درصددیم با یادآوری علل اصلی تخریب در زلزله کرمانشاه، 
ساخت وساز  مسیر  در  احتمالی  کاستی های  و  کمبودها 

بناها را با حضور مدیران شهری بر طرف سازیم.
ثاقبی با اشاره به این که مدیران نظام مهندسی کل کشور، 
مدیران شهری و مهندسین نظام مهندسی استان مدعوین 
این سمینار هستند، ادامه داد: در این سمینار قرار است 
درس های مدیریتی در قالب تجربه میدانی و تحلیل فنی 

برای مدعوین ارائه شود.
کرد:  اظهار  است،  فنی  سمینار  این  که  این  بیان  با  وی 
ایرادات  و  مشکل  نتیجه  ساختمانی  تخریب  اصلی  علت 
فنی است به تبع آن ایراد فنی نتیجه یک سوء مدیریت و 

سوء مدیریت حاصل یک سیاست غلط است.
رئیس سازمان نظام مهندسی استان با اشاره به این که این 
سازمان سیاست گذار نیست از عدم حضور مجری در ۸۰ 
استان خبر داد و گفت: سازمان  از ساختمان های  درصد 
راه و شهرسازی به عنوان متولی باید سیاستی اتخاذ کند 
تا از این پس ساختمانی بدون حضور مجری ذی صالح و 

قانونی ساخته و بنا نشود. 
و  ایمن  بناهای  ایجاد  برای  کرد:  خاطرنشان  ثاقبی 
بایستی  طبیعی  بالیای  دیگر  و  زلزله  برابر  در  مستحکم 

قانون را رعایت کرد و مقید به آن بود.

 جشنواره کتابخانه های عمومی کشور در گیالن 

از ۴ مجموعه ورزشی در استان، 
 به ۳۱۸رسیدیم

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

جشنواره منطقه ای ادبیات 
کردی غرب کشور 

جشنواره  سومین  گفت:  کردستان  ارشاد  معاون 
منطقه ای ادبیات کردی  پرژه غرب کشور همزمان با ۲۱ 

و ۲۲ فرودین ماه ۹۸ در کامیاران برگزار می شود.
عبید رستمی در جلسه برنامه ریزی و هماهنگی برگزاری 
در  که  پرژه  کردی  ادبیات  منطقه ای  جشنواره  سومین 
مجتمع فجر سنندج برگزار شد، ضمن اظهار این مطلب 
رهبر  منویات  به  لبیک  راستای  در  این جشنواره  گفت: 
ثروت  یک  کردی  »زبان  فرمودند:  که  انقالب  فرزانه 
افزود: سومین جشنواره  می شود.وی  برگزار  است«  ملی 
منطقه ای ادبیات کردی پرژه در دو بخش شعر  و شعر 
برگزار  کشور  غرب  منطقه  استان های  بین  در  پژوهی 

خواهدشد.
ارشاد  و  فرهنگ  اداره کل  رسانه ای  و  فرهنگی  معاون 
در  جشنواره  این  فراخوان  اعالم  از  کردستان  اسالمی 
لرستان  ایالم،  کرمانشاه،  کردستان،  استان های  بین 
تمامی  از  کرد:  تصریح  و  داد  خبر  غربی  آذربایجان  و 
عالقه مندان به شعر و شعرپژوهی کردی دعوت می شود 

که آثار خود را به دبیرخانه این جشنواره ارسال کنند.
وی به بخش شعر این جشنواره اشاره کرد و گفت: کلیه 
اشعار  موضوع  و  بالمانع  شعری  قالب های  و  سبک ها 
گویش های  از  یکی  به  باید  اشعار  و  است  آزاد  ارسالی 

زبان کردی باشد.
رستمی موضوع و محور پژوهش های ارسالی به دبیرخانه 
مدرن  و  کالسیک  شعر  تعامل  را  شعرپژوهی  جشنواره 
کردی و فارسی و تشریح وضعیت سبک ها و مکتب های 

ادبی در ادب کردی اعالم کرد.
وی آخرین مهلت ارسال آثار به این جشنواره را ۳۰ بهمن 
ماه ۹۷ اعالم و خاطرنشان کرد: شرکت در هر دو بخش 
جشنواره برای عالقمندان آزاد است و آثار ارسالی نباید 

قباًل در جشنواره دیگری ارائه شده باشد.
ارشاد  و  فرهنگ  اداره کل  رسانه ای  و  فرهنگی  معاون 
به صورت  باید  اشعار  این که  بیان  با  اسالمی کردستان 
فردی  به همراه مشخصات   Word تایپ شده در محیط 
و از طریق ایمیل ارسال شود، گفت: شرکت کنندگان در 
بخش شعر می توانند حداکثر سه اثر ارائه کنند و ارسال 
آثار در بخش پژوهش به دو زبان کردی و فارسی آزاد 

است.
رستمی با بیان این که به آثار منتخب هیات داوران در 
نقدی  و جایزه  تقدیر  لوح  تندیس جشنواره،  هر بخش، 
در  شرکت  به  عالقه مندان  کرد:  عنوان  می شود،  اهدا 
با  بیشتر  اطالعات  می توانند جهت کسب  این جشنواره 
دبیرخانه جشنواره به نشانی کردستان، کامیاران خیابان 
شماره  با  یا  و  کامیاران  هنری  و  فرهنگی  مجتمع  هنر، 

تلفن ۰۸۷۳۵۵۳۸۲۸۸ تماس حاصل نمایند.

از  زنجان  استان  امداد  کمیته  مدیرکل 
شناسایی و جذب ۵ هزار خانوار جدید به 

مددجویان کمیته امداد زنجان خبر داد.
هدایت صفری در جلسه شورای مدیران استان زنجان اظهار 
کرد: یکی از موضوعاتی که کمیته امداد در دستور کار خود 

قرار داده است، مبحث توانمندسازی مددجویان است.
در حال  کرد:  تصریح  زنجان  استان  امداد  مدیرکل کمیته 
حاضر ۲۵ هزار و ۱۶۳ خانوار با جمعیت ۴۷ هزار و ۷۳۶ 
امداد  کمیته  زیرپوشش  معیشت بگیر  کمک  قالب  در  نفر 

قرار دارند.
وی از شناسایی و جذب بیش از ۵ هزار خانواده 
جدید نیازمند در استان زنجان خبر داد و گفت: 
این خانواده ها در ماه های اخیر و از محل تبصره 
قرار  زنجان  استان  امداد  کمیته  زیرپوشش   ۱۴

گرفته اند.
هیچ  اکنون  هم  که  این  به  اشاره  با  صفری 
استان وجود  در  نوبتی  نیازمند پشت  مددجوی 
با  اقتصادی  مشکالت  به  توجه  با  افزود:  ندارد 
حمایت های خوبی که  از سوی دولت و مجلس  
صورت گرفته،  تالش می شود تا خدمات مختلف 

به  افراد نیازمند زیرپوشش ارائه شود.
براین  تاکید  با  استان  امداد  کمیته  مدیرکل 

با  هدف  جامعه  توانمندسازی  نهاد  این  اصلی  راهبرد  که 
ابتدای  از  رویکرد  همین  با  گفت:  است،  اشتغال  محوریت 
امسال  تاکنون هزار و ۳۴۵ فرصت شغلی جدید با اعتباری 
امداد  برای مددجویان کمیته  قریب به ۲۱ میلیارد تومان 

استان زنجان ایجاد شده است.
افزایش  موجبات  اقتصادی  چالش های  داد:  ادامه  وی 
حمایت های  به  توجه  با  اما  می شود،  کمیته  به  مراجعین 
و  نوبتی  پشت  نیازمند  افراد  برای  گرفته  صورت  خوب 
در  و  شده  تشکیل  حمایتی  پرونده های  شرایط   واجدین 

حال حاضر افراد پشت نوبت حمایت در استان نداریم.

از سرگیری پرواز های فرودگاه 
یاسوج

  
رییس فرودگاه یاسوج گفت: نخستین پرواز ،روزجمعه 
فرودگاه  در  تهران  از  طوالنی،  وقفه ای  از  پس  ماه  ۲۱دی 

یاسوج ساعت ۸:۵۰ به زمین نشست.
پرواز های این فرودگاه دو روز در هفته و در روز های دوشنبه 
و جمعه به صورت رفت و برگشت از تهران به یاسوج انجام 
می شود. این هواپیما که متعلق به هواپیمایی ماهان هست، 
 ۴۱ با  جمعه  روز  و  دارد  را  مسافر   ۹۰ جایی  جابه  ظرفیت 
مسافر از تهران به یاسوج و با همین تعداد مسافر به مقصد 

تهران پرواز کرد.
۲۹ بهمن پارسال هواپیمای ای تی آر۷۲ شرکت هواپیمایی 
آسمان با ۶۶ مسافر در ارتفاعات دنا سقوط کرد و پس از آن 

پرواز های این فرودگاه تعطیل شد.
و  یاسوج  به  تهران  پرواز  توسعه  و  استمرار  است:  گفتنی 
پرواز ها  این  از  مردم  استفاده  و  استقبال  میزان  به  بالعکس 
یاسوج،  فرودگاه  رییس  محسنیان  گفته  به  است.  وابسته 
پرواز روز جمعه تهران یاسوج ساعت ۷ و ۵۰ دقیقه صبح از 
فرودگاه مهرآباد و برگشت از فرودگاه یاسوج ساعت ۹ و ۴۰ 
نیز هرهفته ساعت  روز دوشنبه  پرواز  انجام می شود.  دقیقه 
۱۲ و ۱۰ دقیقه از فرودگاه مهرآباد و ساعت ۱۴ و ۱۰ دقیقه 

از فرودگاه یاسوج انجام خواهد شد.

 خانوارهای جدید مددجوی کمیته امداد زنجان
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همکاری بین شهرداری های 
شیراز و کرمان

همکاری  تفاهم نامه  کرمان  و  شیراز  شهرداری های 
حیدر  توسط  همکاری  تفاهم نامه  این  کردند.  منعقد 
اسکندرپور شهردار شیراز و سید مهران عالم زاده شهردار 

کرمان برای مدت دو سال امضا شد.
تفاهم نامه همکاری شهرداری های شیراز و کرمان به منظور 
امضا  به  بند  چهار  در  اجتماعی  و  فرهنگی  روابط  توسعه 
رسیده و در آن مقرر شده »طرفین با هدف فراهم آوردن 
بستر مناسب برای آشنایی بیشتر شهروندان خود با آداب 
طرف  دستی  صنایع  و  هنر  فرهنگ،  آیین ها،  رسوم،  و 
مقابل نسبت به برگزاری و حمایت از رویدادهای مشترک 

فرهنگی و هنری اقدام کنند.«
نامه آمده  از بندهای این تفاهم  هم چنین در یکی دیگر 
بی بدیل  ظرفیت های  از  برخورداری  به  توجه  »با  است: 
تبادالت  برای  را  الزم  برنامه ریزی  طرفین  گردشگری، 

گردشگری انجام خواهند داد.«
جایگاه  اهمیت  به  توجه  با  و  تفاهم نامه  این  براساس 
ضرورت  و  زمین  ایران  بزرگ  شاعر  کرمانی،  خواجوی 
طراحی و ساخت آرامگاهی در خور شأن این شاعر گرانقدر، 
اقدامات الزم  توافق کردند  و کرمان  شهرداری های شیراز 
برای طراحی و ساخت این بنا را با مشارکت مالی و معنوی 

انجام دهند.

سیستم گرمایشی استاندارد 
برای مدارس کرمانشاه

خبرگزاری فارس -  مدیرکل نوسازی مدارس استان 
کرمانشاه گفت: از سال ۹۲ تاکنون ۱۱ هزار و ۲۰۰ کالس 
درس در استان به سیستم گرمایشی استاندارد مجهز شده 

است.

مرزبان نظری در خصوص اصالح سیستم های گرمایشی در 
مدارس استان، اظهار داشت: کار اصالح سیستم گرمایشی 

در استان کرمانشاه از سال ۹۲ آغاز شده است.
مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان کرمانشاه گفت: ۲ 
هزار و ۳۸۰ مدرسه با ۱۱ هزار و ۲۰۰ کالس درس طی 
بازه زمانی مذکور به سیستم های گرمایشی مناسب تجهیز 

شده است.
تعداد  این  گرمایشی  تجهیز سیستم  برای  اعتبار الزم  وی 
مدارس را مبلغی در حدود ۳۵ میلیارد تومان اعالم کرد و 

افزود: ۳۷۰ کالس درس هم در دست اجرا داریم.
به گفته نظری، در هیچ مدرسه و کالس درسی بخاری نفتی 
وجود  گازی  بخاری  چنین  هم  و  غیراستاندارد  و  چکه ای 
ندارد و بخاری های نفتی که در سطح بعضی مدارس دیده 

می شود، استاندارد و کاربراتوری است.
وی از اصالح سیستم گرمایشی مدارس سه کالسه روستایی 
درس  و ۵۰۰ کالس  هزار   ۲ افزود: حدود  و  داد  خبر  نیز 
برنامه ریزی های صورت  باقی مانده، که طبق  رابطه  این  در 
گرفته در صورت تامین اعتبار)۲۵ میلیارد تومان( طی مدت 

۲ الی سه سال اصالح خواهند شد.
این که در بحث وسایل گرمایشی در  بیان  با  این مسؤول 
بخاری   ۶۰۰ گفت:  نداریم،  مشکلی  هیچ  استان  مدارس 
استفاده  آن ها  از  نیاز  در صورت  که  است  موجود  انبار  در 

می شود.

استانی

در  گیالن  نمایندگان  مجمع  رئیس   - فارس  خبرگزاری 
مجلس شورای اسالمی از جا ماندن مگاهاسپیتال گیالنی ها 
مکاتبات  شدن  مفقود  دلیل  به   ۹۸ سال  بودجه  الیحه  در 
مجمع در معاونت امور پارلمان سازمان برنامه بودجه خبر داد.

ولی داداشی با اشاره به چهار درخواست اساسی و مهم مجمع 
در  برنامه وبودجه کشور  سازمان  رئیس  از  گیالن  نمایندگان 
راستای رفع مشکالت زیربنایی گیالن اظهار کرد: نوبخت در 
نشست مشترک با مجمع نمایندگان قول مساعد در خصوص 
رودخانه ها، حل  استان، الیروبی  فاضالب کل  حل مشکالت 
معضل پسماند و احداث مگاهاسپیتال را به درخواست وکالی 

ملت داده است.
مجمع  به  نوبخت  مساعد  قول  از  پس  که  این  بیان  با  وی 
نمایندگان در خصوص رفع دغدغه مجمع نمایندگان گیالن، 
مدیر  و  پارلمانی  معاونت  به  ما  درخواست های  و  مکاتبات 
پارلمان سازمان برنامه  و بودجه ارائه شد تصریح کرد: طبق 
برنامه ریزی ها، معاونت پارلمانی و مدیر امور مجلس سازمان 
برنامه وبودجه باید درخواست ها و مکاتبات مجمع نمایندگان 
گیالن در خصوص چهار خواست اساسی مردم استان را در 
الیحه پیشنهادی دولت منظور و در بودجه سنواتی بگنجانند 
پارلمانی  مسؤولین  سوی  از  کارشکنی  شاهد  متأسفانه  اما 

سازمان برنامه وبودجه بوده ایم.
رئیس مجمع نمایندگان گیالن با اشاره به گالیه شدید مردم 
گیالن نسبت به بی توجهی سازمان برنامه بودجه به خواست 
دستگاه های  و  گیالن  مردم  گفت:  آن ها  زیربنایی  و  اساسی 
مرتبط همچون مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای 
اسالمی نسبت به کارشکنی که به نظر می رسد به دلیل برخی 
مالحظات مسووالن امور پارلمانی سازمان برنامه وبودجه است 
شدیداً گله مندند و خواهان رفع دغدغه و  نیاز استان هستند.

وجود  اسالمی  شورای  مجلس  در  آستارا  مردم  نماینده 
برای  را  گیالن  تختخوابی  هزار  بیمارستان  مگاهاسپیتال 
استان ضروری دانست و بیان کرد: دراستان گیالن با جمعیت 
قابل توجه و از سوی دیگر -- پس از شهر مقدس مشهد که 
توریسم مذهبی کشور محسوب می شود -- با داشتن باالترین 
وجود  فراغت،  اوقات  و  تعطیالت  ایام  در  شناور  جمعیت 

مگاهاسپیتال در این استان یک امر بدیهی و ضروری است.
عضو کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسالمی 
با بیان این که کارهای مقدماتی برای احداث مگاهاسپیتال 
مگاهاسپیتال  احداث  مقدمات  افزود:  گرفته  صورت  گیالن 
در گیالن از سوی دانشگاه علوم پزشکی برای آغاز عملیات 
اجرایی در سال ۹۸ صورت گرفته و در شورای عالی اقتصاد 
و کمیسیون های مختلف وزارت بهداشت مجوزهای الزم نیز 

اخذشده است.
احداث  برای  موردنیاز  مجوز  تنها  که  این  بیان  با  داداشی 
مگاهاسپیتال در گیالن مجوز کمیسیون ماده ۲۳ بود گفت: 
معاونت  همکاری  نیازمند   ۲۳ ماده  کمیسیون  مجوز  اخذ 
پارلمانی و مدیر امور مجلس سازمان برنامه  و بودجه بود که 
در بودجه سنواتی سال ۹۸ گنجانده شود اما گفته می شود 
مکاتبات و نامه های موردنیاز از سوی معاونت پارلمانی و مدیر 

امور مجلس و مفقودشده است.
رئیس مجمع نمایندگان گیالن با بیان این که قبل دو ساعت 
ما  با  مجلس،  به  آن  ارسال  و  بودجه  الیحه  شدن  بسته  از 
تماس گرفته شده که نامه موردنیاز برای احداث مگاهاسپیتال 
برنامه  و  امور مجلس سازمان  و  پارلمانی  معاونت  در  گیالن 
در  بودجه گمشده تصریح کرد: بنده در همین حال مجدداً 
را  موردنیاز  نامه  و  مکاتبات  و  حاضر  بودجه  برنامه  سازمان 
بودجه  احداث مگاهاسپیتال گیالن در الیحه  تا  تهیه کردم 
حاضر  ما  وقتی که  در  متأسفانه  اما  شود  گنجانده   ۹۸ سال 
شدیم معاون امور مجلس سازمان برنامه  و بودجه در سازمان 
به مجلس  الیحه پیشنهادی دولت  نداشت و طبیعتاً  حضور 
بدون گنجانده شدن بیمارستان مگا هاسپیتال رشت بسته و 

به مجلس فرستاده شده بود.
اسالمی  شورای  مجلس  در  آستارا  شهرستان  مردم  نماینده 
بودجه  برنامه  سازمان  رئیس  نوبخت،  از  تشکر  و  تقدیر  با 
مجمع  گفت:  نمایندگان  مجمع  خواست  به  توجه  بر  مبنی 
نمایندگان گیالن تمام تالش خود را به کار بسته تا احداث 
مگاهاسپیتال را در کمیسیون تلفیق الیحه بودجه سال ۹۸ 

کل کشور بگنجاند.
در  عوارضی  محل  جابه جایی  و  انتقال  خصوص  در  داداشی 
و  جلسه  طی  کرد:  بیان  قزوین  ـ  رشت  آزادراه  محدوده 
رئیس جمهور،  اول  معاون  با  نمایندگان  که مجمع  مکاتباتی 
و  شهرسازی  و  راه  وزیر  بودجه،  و  برنامه   سازمان  رئیس 
دستگاه های مرتبط برگزار کرده محل اخذ عوارضی در آزادراه 
رشت قزوین به ابتدای شهرستان رودبار منتقل می شود که 

نفع آن برای همه مردم گیالن خواهد بود.

طرح آب رسانی به شهر 
کوهدشت

به  رسانی  این که طرح آب  بیان  با  لرستان  استاندار 
است  مدنظر  معشوره  از سد  بلندمدت  در  کوهدشت  شهر 
حوزه های  در  که  شده  گرفته  نظر  در  مصوبه   ۳۰ گفت: 
مختلف بهداشت و درمان، راه و شهرسازی، تربیت بدنی و 

سایر بخش ها است.
کوهنانی  بخش  به  سفر  حاشیه  در  خادمی  موسی  سید 
سیاست هایی  از  یکی  داشت:  اظهار  کوهدشت  شهرستان 
که در استان پیگیری می کنیم بازدید از مناطق محروم و 
تشکیل جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه در این مناطق 
است که این جلسه نیز به همراه مدیران کل، نماینده مردم 
کوهدشت و رومشکان در مجلس و مسووالن استانی برگزار 

شد.
استاندار لرستان عنوان کرد: این مصوبات امسال و حداکثر 
تا پایان سال آینده اجرایی می شوند و قرار است تصمیمات 
اطالع رسانی  شهر  سطح  در  بنرهایی  قالب  در  جلسه  این 

شود تا مردم ناظر بر اجرای آن ها باشند.
جلسه  این  در  بخش  نیازهای  تمام  که  این  بیان  با  وی 
برای  را  خود  سعی  تمام  کرد:  تصریح  نیست  حل  قابل 
این  عملیاتی شدن  با  امیدواریم  و  رفع مشکالت می کنیم 

مصوبات ،بخشی از مسائل را کاهش دهیم.
گفت:  کوهدشت  پروژه های  از  بازدید  به  اشاره  با  خادمی 
سد  از  بلندمدت  در  کوهدشت  شهر  به  رسانی  آب  طرح 
معشوره مدنظر قرار گرفته اما برای میان مدت با حفر شش 

حلقه چاه مشکل آب منطقه حل خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: طبق برنامه تا بهار سال آینده پروژه 
تامین آب در میان مدت به بهره برداری می رسد و ۱۵۰ لیتر 
بر ثانیه به آب کوهدشت افزوده خواهد شد که تا چند سال 

آینده مشکل کم آبی نداریم.
شهر  این  آموزشی  مجتمع  از  بازدید  به  لرستان  استاندار 
اشاره کرد و با بیان این که جمعیت دانش آموزی در تمام 
کشور کاهش پیدا کرده است اظهار داشت: چندین مجتمع 
دیگر در کوهدشت وجود دارد که بدون استفاده مانده و باید 
با انتخاب سرمایه گذار آن ها را برای استفاده هایی از جمله 

حوزه گردشگری تغییر کاربری داد.
افزود:  و  کرد  اشاره  رودبار  روستای  مردم  مشکل  به  وی 
و  نمی گیرند  قرار  سد  مخزن  در  روستاها  این  از  بخشی 
متحمل خسارت نشده اند برای همین خدمت رسانی به آن ها 
 توسط دستگاه های اجرایی به صورت آزاد محاسبه می شود.

خادمی عنوان کرد: هم چنین سد ساخته شده و کشاورزان 
ضمن  همین  برای  نمی کنند  استفاده  آن  آب  از  منطقه 
پیگیری های به عمل آمده مجوز آبیاری ۶۵۰ هکتار اراضی 

زراعی گرفته شده که از باالدست سد برداشت می کنیم.
وی با بیان این که کار ساخت ایستگاه پمپاژ نیز در آینده 
آغاز می شود تصریح کرد: خساراتی به مردم وارد شده که با 
همراهی نماینده شهرستان در مجلس به دنبال جبران آن 
هستیم بنابراین موضوع را از وزارت نیرو پیگیری می کنیم، 
که  بوده  گذشته  سال های  به  مربوط  این خسارت ها  البته 

پیگیری نشده  و تبدیل به دیون شده اند.

طرح های آبخیزداری دلیجان
  

شهرستان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  اداره  رئیس 
دلیجان گفت: با اجرای طرح های آبخیزداری در دلیجان، 
هشت میلیون و ۸۸۵ هزار متر مکعب از روان آب ها کنترل 

و ذخیره سازی شده است.
عملیات  اجرای  داشت:  اظهار  نصراللهی  ابوالفضل  سید 
با  دلیجان  شهرستان  جاسب  آبخیز  حوزه  در  آبخیزداری 

صرف اعتبار دو میلیارد ریال پایان یافت.
بندی  گابیون  عملیات  طرح  این  اساس  بر  گفت:  وی 
حوزه آبخیز جاسب با حجم ۸۰۰ متر مکعب در رودخانه 

وسقونقان و هرازجان جاسب اجرا شد.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دلیجان 
روستای  رودخانه  طول  در  گابیون  بند  مورد  سه  افزود: 
کنترل  خاک،  حفاظت  هدف  با  هرازجان  و  وسقونقان 
آب  های  سفره  تغذیه  و  سیالب  از  ناشی  خسارت های  و 

زیرزمینی، چاه ها و قنوات ایجاد شد.
در  آبخیزداری  عملیات  اجرای  برای  داد:  ادامه  نصراللهی 
و ۵۰  میلیارد  دو  دلیجان،  آبخیز جاسب شهرستان  حوزه 
میلیون ریال از محل صندوق توسعه ملی هزینه شده است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دلیجان 
یادآور شد: طرح های مطالعاتی و اجرایی آبخیزداری دلیجان 
از سال ۶۵ کلید خورده و تاکنون در سطح ۲۳ هزار و ۷۷۵ 

هکتار عملیات اجرا شده است.

مگاهاسپیتال گیالن از الیحه 
بودجه ۹۸ جا ماند

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی 
و توسعه منابع استانداری اردبیل گفت: جهاددانشگاهی یکی 
از تاثیرگذارترین نهادها در کشور است و از این نظر در راس 

نهادهای علمی و پژوهشی قرار دارد.
عباس کریمی در دیدار با رئیس جهاددانشگاهی واحد استان 
تقدیر  قابل  را  کشور  در  جهاددانشگاهی  عملکرد  اردبیل، 
مختلف،  حوزه های  در  فعالیت  با  نهاد  این  افزود:  و  دانست 
 در مسیر توسعه کشور گام های مهم و اساسی بر می دارد.    

به صورت هدفمند  این که جهاددانشگاهی  به  اشاره  با  وی 
اظهارکرد:  می کند،  فعالیت  کشور  در  شده  ریزی  برنامه  و 
خدمات  استان  توسعه  راستای  در  اردبیل  جهاددانشگاهی 
ارائه  با استفاده از ظرفیت های موجود  و فعالیت های نوینی 

کرده که بسیار کاربردی و امیدبخش است.
منابع  توسعه  و  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاونت  سرپرست 
جهاد  اقدامات  به  توجه  با  داد:  ادامه  اردبیل  استانداری 
دانشگاهی در کشور شاهد پیشرفت های مهمی در بخش های 

مختلف علمی و پژوهشی در کشور هستیم.
از برنامه ها  کریمی آمادگی استانداری اردبیل برای حمایت 
کرد:  تصریح  و  اعالم  را  انقالبی  نهاد  این  اهداف  پیشبرد  و 
دانشگاهی  جهاد  نوین  برنامه های  انجام  و  نیازها  شناسایی 
بوده  موثر  استان  تحقیقاتی  و  علمی  آموزشی،  توسعه  در 
است.    و جوانان شده  مردم  بین  در  امید  ایجاد   و موجب 

در این دیدار رئیس جهاد دانشگاهی واحد استان اردبیل با 
بیان این که این نهاد به دنبال احیاء و استفاده از ظرفیت های 
موجود برای پیشرفت حوزه گردشگری سالمت استان است، 
تصریح کرد: با توجه به اهداف و فعالیت های جهاد دانشگاهی 
از یک هزار  بیش  تاکنون درمان  باروری،  در حوزه سالمت 

زوج موفقیت آمیز بوده است.
مهران اوچی اردبیلی با اشاره به این که امیدواریم در حوزه 
دهیم،  انجام  خوبی  به  را  خود  مأموریت  سالمت،  توریسم 
یادآور شد: از برنامه های مهم و اولویت دار جهاد دانشگاهی 
امر  این  که  است  استان  در  مجتمع سالمت  ایجاد  اردبیل، 
عالوه بر کمک به توسعه گردشگری سالمت، امکان توسعه 

فعالیت های علمی و درمانی جهاددانشگاهی به ویژه تحقیقات 
سلول درمانی و سرطانی در استان را فراهم خواهد کرد.

این  برنامه های  مهمترین  از  یکی  که  این  به  اشاره  با  وی 
نهاد بومی سازی فعالیت ها است، ادامه داد: در آذرماه از ۱۰ 
دستاورد جهاد دانشگاهی رونمایی شد که از مهم ترین این 
در  نفت  صنعت  حفاری  مته های  و  دکل  تولید  دستاوردها 
حوزه فنی مهندسی و تولید انواع داروهای گیاهی با منشاء 

طبیعی در حوزه بهداشت است.
که  این  بیان  با  اردبیل  استان  واحد  جهاددانشگاهی  رئیس 
در مرکز رشد فناوری فرآورده های گیاهان دارویی این واحد 
حمایت های خوبی از فناوران این عرصه برای تولید و تجاری 
سازی محصوالت انجام می گیرد، گفت: در این مرکز تمام 
فناور  شرکت های  اهداف  پیشبرد  برای  نیاز  مورد  امکانات 
ایده  با ۳۶  فراهم شده است و در حال حاضر  ۱۵ شرکت 

فناورانه در این مرکز مستقر هستند.
دانشگاهی  جهاد  هدف  کرد:  خاطرنشان  اردبیلی  اوچی 
اردبیل در حوزه آموزشی رفع نیاز های قشر فارغ التحصیل 
با برنامه ریزی و نیاز سنجی  جامعه است که به این منظور 
الزم، دوره های آموزشی مهارت محور و اشتغال زا در مراکز 

آموزشی این نهاد برگزار می شود.
وی ضمن تشکر از حمایت های بی دریغ مهندس بهنام جو 
استاندار اردبیل در حمایت از طرح های کاربردی و اثر بخش 
این نهاد، به تفاهم نامه منعقده جهاد دانشگاهی با استانداری 
این تفاهم  نهاد در راستای  این  اردبیل اشاره و اضافه کرد: 
 نامه مرکز آموزش تخصصی کوتاه مدت شهرستان پارس آباد 
را راه  اندازی کرد و با رایزنی های انجام گرفته به دنبال ایجاد 
مراکز آموزشی جهاددانشگاهی در شهرستان های خلخال و 

مشگین شهر است.
است،  کشور  توسعه  پیشران  آموزش  که  این  بیان  با  وی 
جهاددانشگاهی  آموزشی  مراکز  ایجاد  از  هدف  تصریح کرد: 
هدف  بلکه  نیست  آموزشی  مباحث  صرفا  شهرستان ها  در 
توسعه  و  پیشرفت  برای  منطقه  ظرفیت های  از  بهره گیری 

استان است.

کودکان کار و خیابان در البرز
  

مدیرکل بهزیستی استان البرز با بیان این که صنعتی 
این  از  اگر  گفت:  تهدید،  نه  است  فرصت  یک  البرز  بودن 
گسترش  شاهد  روز  هر  نشود  استفاده  خوبی  به  فرصت 

آسیب های اجتماعی خواهیم بود.

اسداهلل حیدری در همایش خیرین آسمانی اظهار کرد: البرز 
استانی ژئوپولتیک و دارای اثرگذاری زیادی در کشور است.

مهاجرپذیری  مثل  البرز  خاص  ویژگی های  داد:  ادامه  وی 
استان  این  در  اجتماعی  آسیب های  آمار   شده  باعث  باال، 

بیش از استان های دیگر باشد.
ضعیف  بنیه  با  افراد  از  بسیاری  متاسفانه  کرد:  ابراز  وی 
به  زندگی  شرایط  بهبود  و  شغل  یافتن  امید  به  اقتصادی 

البرز مهاجرت می کنند.
حیدری توضیح داد: این مهاجرپذیری باعث شده جمعیت 
با دیگر استان ها کمتر  باشد و  البرز در مقایسه  بومی در 

شاکله جمعیتی این استان را اقوام مختلف تشکیل دهند.
این مسوول ابراز کرد: در حال حاضر ضعف زیرساخت های 
استان  مهمترین مسائل  از  معیشتی  و مشکالت  بهداشتی 

است.
خانواده های  سکونت  براین،  عالوه  کرد:  نشان  خاطر  وی 
افزایش  باعث  کرج  زندان های  حواشی  در  زندانیان 

آسیب های اجتماعی در این استان شده است.
وی افزود: استان البرز در مسیر ترانزیت است و این معبر 
داشته  همراه  به  البرز  استان  برای  تبعاتی  بودن  ترانزیت 

است.
حیدری با اشاره به وجود کودکان کار و خیابان در استان 
توضیح داد: وجود کودکان کار و متکدیان در معرض آسیب 
و آسیب دیده، چهره درست و خوشایندی از شهر ما ارائه 

نمی دهد و نگاه منفی را نسبت به استان ما رواج می دهد.
حیدری ادامه داد: حدود ۷۰ درصد از کودکان کار و خیابان 

استان را اتباع خارجی تشکیل می دهند.
یک  عنوان  به  بهزیستی  گفت:   البرز  بهزیستی  مدیرکل 
و  معضالت  حل  برای  اجتماعی،  سالمت  متولی  دستگاه 
آسیب های اجتماعی به حضور مردم در کنار دستگاه های 
حمایتی متکی است و عقیده دارد راه غلبه بر آسیب های 
اجتماعی مشارکت گسترده و حضور مردم در کنار متولیان 
و مسوولین جامعه در قالب اشخاص حقیقی و حقوقی است.

وی افزود: بهزیستی البرز به بیش از ۵۰ هزار معلول، بیش 
از دو هزار زن سرپرست خانواده، بیش از چهار هزار خانواده 
زنان سرپرست و بیش از هزار و ۱۸۰ کودک خیابانی و کار  

خدمات ارائه می دهد.
خیران  اگر کمک  شک  بدون  افزود:  بهزیستی  مدیرکل 
و  شد  خواهد  فراوانی  آسیب های  دچار  جامعه  نباشد 

مسوولیت اجتماعی به فراموشی سپرده می شود.

نخستین نمایشگاه صنعت سینما 
در اصفهان 

صنعت  توسعه  سیاست گذاری  شورای  عضو  یک 
سینمای اصفهان گفت: نخستین نمایشگاه صنعت سینمای 
اصفهان  در  موجود  استعدادهای  اصفهان جهت شناساندن 

برگزار می شود.
توسعه  سیاستگذاری  شورای  عضو  صرامی،  جواد  محمد 
نخستین  خبری  نشست  در  اصفهان  سینمای  صنعت 
تاالر  در  که  اصفهان  سینمای  صنعت  توسعه  نمایشگاه 
نخستین  کرد:  اظهار  شد،  برگزار  اصفهان  شهر  شورای 
تا  بهمن   ۳۰ از  اصفهان  توسعه صنعت سینمای  نمایشگاه 
سوم اسفندماه سال جاری در پردیس سینمایی سیتی سنتر 
برگزار می شود و هدف از برگزاری آن، تبیین ضرورت توجه 
به صنعت سینما )قابلیت تبدیل سینما به اقتصادی پایدار 
و مولد(، ایجاد بستری مناسب جهت شناسایی استعدادهای 
توانمندی  سطح  معرفی  سینما،  صنعت  عرصه  در  موجود 
و  داخلی  گذاران  سرمایه  شهروندان،  به  سینما  صنعت 
صنعت  فعالین  بین  سازی  شبکه  و  خارجی  سینماگران 

سینما است.
وی افزود: عوامل حقیقی و حقوقی اعم از نهادهای خصوصی 
و دولتی و موسسات تولید فیلم چه آن ها که مجوزهای الزم 
را دارند و چه آن ها که در روند کسب مجوزهای الزم هستند 
امر  در  و  باشند  داشته  حضور  نمایشگاه  این  در  می توانند 
سرمایه گذاری نیز سازمان های دولتی و نیمه دولتی، اداره 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی، حوزه هنری و خانه سینماگران 
اصفهان، مراکز فنی، استودیوهای تامین و تولید، دبیرخانه ها 

و مراکز جشنواره ها می توانند وارد عمل شوند.
صرامی با اشاره به برپایی رویدادهای جنبی این نمایشگاه 
گفت: رویدادهای جنبی این جشنواره جزئی از اهداف اصلی 
بازیگری،  برگزاری آن است و شامل دوره پیچینگ، تست 
طراحی صحنه، موسیقی متن، گپ سینمایی، انتقال تجربه، 
کارگاه های آموزشی با حضور فعاالن سینمایی و... می شود.

سرمایه گذار  برای جذب  ای  برنامه  پیچینگ،  داد:  ادامه  او 
است و برگزیدگانی که در کارگاه پیچینگ با تدریس محمد 
طرح های  ارائه  با  می توانند  باشند  کرده  شرکت  گذرآبادی 
خود برای سرمایه گذاران، بخشی از سرمایه ملی الزم برای 

ساخت فیلم خود را تامین کنند.

فعالیت های جهاد دانشگاهی اردبیل 
 کاربردی  است

نیمی از مدارس شهرستان 
فاریاب فرسوده هستند

فرماندار شهرستان فاریاب با اشاره به این که در این 
از  نیمی  از صد مدرسه وجود دارد گفت:  شهرستان بیش 
این  در  باید  هستند  فرسوده  شهرستان  این  مدارس  این 

زمینه چاره ای اندیشیده شود.
فاریاب  اداری شهرستان  در جلسه شورای  نیک نفس  علی 
که با حضور فدایی استاندار کرمان برگزار شد با اشاره به 
ظرفیت های منطقه اظهار داشت: شهرستان فاریاب دارای 

۱۳۵ روستای دارای سکنه است.
فاریاب  این که دو ظرفیت مهم در شهرستان  بیان  با  وی 
مهم  ظرفیت  دو  معدن  و  کشاورزی  کرد:  عنوان  داریم، 
این  از  بهره گیری  با  می توان  که  است  شهرستان  این 
 ظرفیت ها زمینه توسعه و پیشرفت منطقه را فراهم کنیم.

این  در  غنی  معادن  وجود  به  فاریاب  شهرستان  فرماندار 
فاریاب  شهرستان  کوه های  افزود:  و  کرد  اشاره  شهرستان 
سرشار از کرومیت است و این یک ظرفیت بسیار مهم در 

این منطقه است.
وی یکی از مهم ترین مشکالت موجود در شهرستان را در 
حوزه راه دانست و گفت: محور جیرفت به فاریاب که مقرر 
شده بود این مسیر اتوبان شود از جمله این محورهاست که 
مشکالت زیادی دارد و محور حرمه – فاریاب و زهمکان و 

ارزوئیه هم نیازمند توجه ویژه مسووالن است.
نیک نفس با بیان این که شهرستان فاریاب زلزله خیز است 
شهرستان  این  در  بحران  ستاد  عضو  ادارات  می طلبد  و 
مستقر شود تصریح کرد: با توجه به این که این شهرستان 
دارای معادن زیادی دارد اما هنوز اداره صنعت و معدن و 

تجارت ندارد.
فرماندار شهرستان فاریاب هم چنین بیان کرد: اگر مشکل 
چاه های آب این منطقه حل شود بیش از ۹۰ درصد مشکل 

آب روستاهای این شهرستان حل می شود.
منابع  کل  مدیر  کردستانی  محمدحسین  جلسه  این  در 
که  این  بیان  نیز،با  کرمان  جنوب  آبخیزداری  و  طبیعی 
اجراست  دست  در  فاریاب  شهرستان  دست  باال  سیل بند 
این  تومان در  اظهار داشت: شش میلیارد و ۲۰۰ میلیون 

شهرستان اجرای عملیات آبخیزداری داریم.
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از  بهره برداری  و  احیا  صندوق  مدیرعامل 
بناها و اماکن تاریخی کشور از ایجاد موج 
احیای بناهای تاریخی در بوشهر خبر داد و گفت: به عنوان 
رابط بین بخش خصوصی و دولتی با ارائه تسهیالت، تالش 

گسترده ای برای احیای بناها و اماکن تاریخی داریم.
پرهام جانفشان در نشست با مسؤوالن استان بوشهر با اشاره 
به سیاست دولت برای استفاده بهینه از این بناها و اماکن، از 
وجود یک تحرک و مسؤولیت ویژه در صندوق احیا و افزایش 
به  اشاره  با  و  داد  خبر  اخیر  ماه های  در  آن  مسئولیت های 
تدوین اساسنامه جدید صندوق احیا و بهره برداری از بناها و 
اماکن تاریخی کشور گفت: حمایت از صنایع دستی و فرش 

دستباف نیز به وظایف این صندوق اضافه شده است.
با  و  دانست  تاریخی  بناهای  فرای  را  احیا  صندوق  دیِد  او 
تاکید بر در دستور کار بودن بحث اشتغال زایی و تولید فرش 
به  توجه  امروزه  کرد:  بیان  مختلف،  استان های  در  دستباف 
گردشگری باعث توسعه سریع تر در مناطق مختلف می شود 
برنامه  منطقه ای  و  استانی  و سپس  ملی  بُعد  در  و هرچقدر 
برای توسعه گردشگری داشته باشیم، قطعا آن مناطق ارزش 

افزوده بیشتر و رونق اقتصادی پیدا می کنند.
اماکن  و  بناها  از  بهره برداری  و  احیا  صندوق  مدیرعامل 
با  کوچک  شهرهای  برخی  در  که  این  بر  تاکید  تاریخی با 

مقصد  به  آن ها  تبدیل  شاهد  برندسازی  و  ابتکاری  حرکات 
خوبی  همبستگی  بوشهر  در  داد:  ادامه  هستیم،  گردشگری 
قابلیت ها  این  از  همت  این  با  و  دارد  وجود  مسؤوالن  بین 
این زمینه عمل  به وظیفه خود در  نیز  استفاده می شود، ما 

خواهیم کرد و حمایت الزم را خواهیم داشت.
بافت  در  پایلوت  عنوان  به  پروژه هایی  تعریِف  به  اشاره  با  او 
دارای  و  بومی  سرمایه گذاران  از  استفاده  و  بوشهر  تاریخی 
ملک  احیای عمارت  برای  آمادگی  از  استان،  این  در  اهلیت 
بوشهر خبر داد و گفت: تا پایان امسال سرمایه گذار برای این 
پروژه معرفی می کنیم و می توان موج احیای بناهای تاریخی 

را در بوشهر ایجاد کرد.
او  تاکید کرد: هیچ جای کشور ظرفیت ساحل خلیج فارس 
وقت  ظرفیت  این  از  مناسب  استفاده  برای  باید  و  ندارد  را 

بگذاریم.
اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون  خورشیدی،  مجید 
در  کار  برای  خالی  ظرفیت  کرد:  اظهار  نیز  بوشهر  استاندار 
استان  است.  زیاد  بسیار  بوشهر  استان  گردشگری  حوزه 
بوشهر در زمینه گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی 
ظرفیت های زیادی دارد اما تاکنون به خوبی از این ظرفیت ها 
گرفته  قرار  استفاده  مورد  درصد  یک  فقط  نشده؛  استفاده 

است.
صنایع  گردشگری،  حوزه  خالی  ظرفیت های  به  اشاره  با  او 
کارهای  کرد:  بیان  بوشهر  استان  فرهنگی  میراث  و  دستی 
بسیار زیادی در استان باید انجام شود و با این همه داشته ها 

باید کار شود.
بیش  دارای  بوشهر  استان  این که  به  اشاره  با  وی 
به  متاسفانه  داد:  ادامه  است،  دریایی  مرز  از ۸۰۰ کیلومتر 
خوبی به این ظرفیت در حوزه گردشگری توجه نشده است 
از این ظرفیت استان  باید سرمایه گذاران را برای استفاده  و 

بوشهر ترغیب کنیم.
خورشیدی خونگرمی مردم بوشهر را یکی دیگر از پتانسیل های 
مهم استان بوشهر دانست و افزود: ظرفیت های خالی برای کار 
از آن  با استفاده  در استان بوشهر بسیار زیاد است، می توان 
و نیروی انسانی توانمند زمینه توسعه این بخش را در استان 

فراهم کرد.
و  کرد  تاکید  بوشهر  تاریخی  بناهای  ساماندهی  لزوم  بر  او 
و  شده  تبدیل  غیررسمی  سکونت گاه  به  بناها  برخی  گفت: 

جای حاشیه نشینی را درمرکز شهر بوشهر گرفته اند. 
برخی از بناها هم از بین رفته است و باید برای احیای دیگر 
دارای  بوشهر  تاریخی  بافت  کرد.  ویژه  تالش  استان  بناهای 

جاذبه بسیار زیادی است و باید به آن توجه شود.
ساله   ۲۰۰ عمارت  از  زیادی  بخش  تخلیه   با  است؛  گفتنی 
»ملک« بوشهر بعد از حدود ۳۵ سال، در مهرماه امسال این 
بنای تاریخی برای مرمت و واگذاری به بخش خصوصی آماده 
شد. هر چند هنوز بخش هایی از این بنا تخلیه نشده است، اما 
در طول سال های گذشته در این بنای تاریخی بیش از ۵۰ 

خانواده فقیر و جنگ زده زندگی می کردند.
ابراهیمی، معاون میراث فرهنگی استان بوشهر در همان زمان 
تاکید کرده بود: با انجام فاز اول تخلیه عمارت اصلی، از ۲۱ 
مهرماه، آغاز کارهای مرمتی در این بخش از بنا آغاز می شود 
و کارهای مرمتی و حتی واگذاری به بخش خصوصی نیز در 

دستور کار قرار می گیرد.

 »هاتف اصفهانی«
  

 تو ای وحشی غزال و هر قدم از من رمیدن ها
 من و این دشت بی پایان و بی حاصل دویدن ها

 تو و یک وعده و فارغ ز من هر شب به خواب خوش
 من و شب ها و درد انتظار و دل طپیدن ها

 نصیحت های نیک اندیشیت گفتیم و نشنیدی
 چها تا پیشت آید زین نصیحت ناشنیدن ها

 پر و بالم به حسرت ریخت در کنج قفس آخر
 خوشا ایام آزادی و در گلشن دویدن ها

 کنون در من اگر بیند به خواری و غضب بیند
 کجا رفت آن به روی من به شوق از شرم دیدن ها

 تغافل های او در بزم غیرم کشته بود امشب
 نبودش سوی من هاتف گر آن دزدیده دیدن ها

*** 

 »منوچهری«
  

 برخیز هان ای جاریه، می در فکن در باطیه
 آراسته کن مجلسی، از بلخ تا ارمینیه

 آمد خجسته مهرگان، جشن بزرگ خسروان
 نارنج و نار و اقحوان، آورد از هر ناحیه

 گلنارها: بیرنگ ها، شاهسپرم: بی چنگ ها
 گلزارها چون گنگ ها، بستان ها چون اودیه

 الله نروید در چمن، بادام نگشاید دهن
 نه شبنم آید بر سمن، نه بر شکوفه اندیه

 نرگس همی در باغ در، چون صورتی از سیم و زر
 وان شاخه های مورد تر چون گیسوی پر غالیه

 وان نارها بین ده رده، بر نارون گرد آمده
 چون حاجیان گرد آمده در روزگار ترویه

*** 

 »رهی معیری«
  

 ساقی بده پیمانه ای ز آن می که بی خویشم کند
 بر حسن شور انگیز تو عاشق تر از پیشم کند

 زان می که در شب های غم، بارد فروغ صبحدم
 غافل کند از بیش و کم فارغ ز تشویشم کند

 نور سحرگاهی دهد فیضی که می خواهی دهد
 با مسکنت شاهی دهد سلطان درویشم کند

 سوزد مرا سازد مرا در آتش اندازد مرا
 وز من رها سازد مرا بیگانه از خویشم کند

 بستاند ای سرو سهی! سودای هستی از رهی
یغما کند اندیشه را دور از بد اندیشم کند
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حمید مزرعه

»آخرین انار دنیا«

نویسنده: بختیارعلی
برگردان: مریوان حلبچه ای

خالصه داستان

به  که  رمان  این  در 
سبک رئالیسم کردی نوشته 

با دو داستان به ظاهر متفاوت  ابتدای کتاب  شده است در 
روبه رو هستیم. 

هر دو داستان از زبان مظفر صبحدم روایت می شود.
جنگ های  هنگام  در  که  است  کسی  صبحدم  مظفر 
داخلی با فرمانده خود در خانه کوچکی محاصره می شوند 
و امکان فرار هردو نفر آن ها وجود ندارد بنابراین مظفر 
صبحدم تصمیم می گیرد بماند و در برابر نیروهای دشمن 
مقاومت کند تا یعقوب صنوبر بتواند فرار کند. بعد از این 
اتفاق، مظفر صبحدم اسیر می شود و به زندانی در صحرا 
فرستاده می شود. او را ۲۱ سال در سلول انفرادی زندانی 

می کنند.
بیست و یک سال به صدای شن گوش فرا دادم، زندانم اتاقی 
بود دور از جهان، اتاقی کوچک در میان دریایی از شن… 
بیابان. ) صفحه ۹( و   اتاقی کوچک در محاصره آسمان 

که  وقتی  و  شد  اسیر  سالگی   ۲۲ در  صبحدم  مظفر 
صنوبر  یعقوب  یعنی  فرمانده اش،  فقط  بود  زندان  در 
نامه های  بود.  نبرده  یاد  از  را  او  و  می نوشت  نامه  او  به 
زیباترین  در  زندگی  وعده  او  به  آن  در  که  امیدبخشی 
تنها چیزی که مظفر صبحدم  اما  را می داد  قصر جهان 
دلیل  تنها  واقع  در  بود.  پسرش  می داد،  اهمیت  آن  به 
دوباره  دیدن  زندان  سال   ۲۱ تحمل  و  او  ماندن  زنده 
زندان  از  را  مظفر  صنوبر،  یعقوب  ادامه  در  بود.  پسرش 
آزاد می کند اما به هنگام آزادی به او می گوید که دنیای 
بیرون همه تو را از یاد برده اند، دنیای بیرون فاسد شده 
پاک  روح  نباید  تو  که  گرفته،  را  همه  بیماری  و  است 
را  آن  و  بدهی  خارج  دنیای  دست  به  دوباره  را  خودت 
را  پسرش  دیدار  شوق  صبحدم  مظفر  ولی  کنی.  آلوده 
 دارد و بنابراین از دست فرمانده خود فرار می کند و…

در کنار داستان مظفر صبحدم، خواننده با داستان محمد 
دل شیشه و خواهران سپید روبه رو است.

را  رازها  یافتن  آرزوی  محمد دل شیشه، فردی است که 
دارد. 

او یک انار شیشه ای دارد که به هر قیمتی شده می خواهد 
تصمیم  راز،  این  یافتن  پی  در  کند.  کشف  را  آن  راز 
راهنمایی  را  او  تا  برود  عتیقه فروشی  دیدار  به  می گیرد 
وحشتناکی  طوفان  که  می بیند  خود  مسیر  در  اما  کند. 

شروع شده است.
طوفانی که هر لحظه شدیدتر می شود و سیالب عظیمی 
محمد  روی  متفاوت  اثری  که  طوفانی  می اندازد،  راه  به 

دل شیشه دارد.
بختیار علی، نویسنده ای است متعهد، جنس کلمه را قبل 
از این که در دام سبک وقالب بندی خاصی تعریف کند، 
می شناسد. از ادبیات می نویسد و روایت را در سرزمینی 
آن  و  می شناسد  را  اندیشه اش  و  درد  که  می برد  پیش 
گونه که الزم می داند واقعیت را به سبک و سیاق خود 
تقلیدی کور  به صورت  نه آن گونه که  بازنمایی می کند. 
کورانه  از سبک های داستانی و رئالیسم جادویی تبعیت 

کند.
از  سبک،  صاحب  نویسندگان  همانند  هم،  علی  بختیار 
تعهد ادبیات به انسان می نویسد، مثل صمد بهرنگی در 
دهه های پیشین که از بچه های روستایی و کودکان دور 
را  باف  قالی  بچه  شخصیت  و  می نوشت  شهری  افتاده 
قهرمان داستانش می کرد، بختیار علی هم از مردم شهری 
و خودخواهی  قدرت  نظام  در  که  روستایی می نویسد   -
داعیه دارانی هم چون یعقوب صنوبر به سرگذشتی تلخ 

و سوخته می رسند.
»آخرین  اش  رمان  سومین  در  علی  بختیار  من  نظر  به 
برای  و  کند  نمی  پیروی  جادویی  رئالیسم  از  دنیا«  انار 
و  سبک  اش،  سرزمین  ی  گزنده  و  تلخ  تاریخ  بازنمایی 
این  انسان های  تک  تک  می نویسد،  را  خود  رئالیسم 
واقعی  خود  بودن،  سوررئال  و  آرمانی  حین  در  داستان 
که  نویسد  می  دردی  از  هستند،  نویسنده  کیشان  هم 
سالیان متمادی مردمانش گرفتار قدرت و سهم خواهی 

انقالب های اول و دوم... هستند.
ناظم حکمت در جایی گفته بود که شعر دیوانی را یاد 
گرفتم تا بتوانم رنگ و بوی شعر مردمی عاشیق ها را بهتر 
و بیشتر بشناسم و بیان کنم، بختیار علی هم اگر چه در 
قالب رئالیسم جادویی می آموزد ولی در نهایت به شیوه 
رئالیسم کردی می نویسد و یا بهتر است بگویم به زبان 

حال مردم سرزمین اش می  نویسد.

دانشگاه  از  متسوم  احمد  پروفسور  صفحه1:  از  ادامه 
به  می کرد،  سفر  ایران  به  بار  نخستین  برای  که  نیز  مالزی 
موضوع تاثیر گردشگری و معنویت در توسعه پایدار پرداخت 
دور  سال های  از  معنویت  گردشگری  گفت :  باره  این  در  و 
از  نوعی  به  ایران  از کشورها مثل  وجود داشته و در برخی 
مقدس  اماکن  وجود  آن  علت  که  شده  تبدیل  گردشگری 
بسیار در این کشور است، اما گردشگری معنوی تنها مبتنی 
بر زیارت نیست، چرا که معنای آن امروزه به انواع گردشگری 

بسط پیدا کرده است.
او در ادامه با نمایش تصاویری از آشفتگی در اماکن مقدس 
در  عبادی  مکان  یک  گفت:  کشورها،  برخی  در  تاریخی  و 
آن  به  زائر  میلیون   ۱۲۰ ساالنه  که  دارد  وجود  هندوستان 
مراجعه می کنند، گزارش هایی وجود دارد که نشان می دهد 
فقط در یک روز ،این عبادتگاه ۳۰ میلیون گردشگر داشته 
است. در بالی هم که مقصد محبوب گردشگران دنیا از نوع 
زیارتی و تفریحی است به خاطر هجوم گردشگران مشکالت 
کشور  است.  آمده  وجود  به  زیست محیطی  نظر  از  زیادی 
کامبوج هم به خاطر افزایش بازدیدکنندگان با تخریب آثار 
تاریخی  باستان شناسان معتقدند مناطق  روبه رو شده است. 
کامبوج به خاطر گردشگران انبوه و بهره برداری زیاد از منابع 

آبی زیرزمینی به زودی سقوط خواهد کرد.
وی اضافه کرد: رودخانه »گنگ« در هندوستان فقط در سه 
ماه از سال ۱۵۰ میلیون بازدیدکننده دارد. در یک روز فقط 
رودخانه  این  در  عبادی  مراسم  انجام  برای  نفر  میلیون   ۳۰
استحمام می کنند تا روحشان پاک شود، در حالی که با این 

کار، رودخانه را آلوده می کنند.
مسؤوالن هندی سردرگم هستند که این رودخانه را چگونه 
جشن های  در  انسانی  ضایعات  کنند.  پاک  زباله ها  انبوه  از 
کریسمس نیز معضلی شده است. در حج هم سه میلیون زائر 
عبادت می کنند و در مقابل ۱۰۰ میلیون بطری پالستیکی 
سعودی  عربستان  همین  برای  می کنند.  تولید  زباله 

دستورالعمل »حج سبز« را تهیه کرده است.
به  بارها  مقاله اش  ارائه  جریان  در  که  دانشگاه  استاد  این 
آیاتی از قرآن اشاره کرد، گفت: گردشگری معنویت و توسعه 
پایدار باید مکمل همدیگر شوند. مقامات می گویند که هیچ 
برای  اما  ندارد،  وجود  باره  این  در  دستورالعملی  و  ضابطه 
نجات آثار تاریخی، طبیعی و مقدس باید دستورالعمل های 

محدودکننده ای تهیه شود.
دانشگاه  در  پنج شنبه، ۲۰ دی ماه  روز  که  کنفراس  این  در 
رییس  هاشمی  سعید  سید  شد،  برگزار  فرهنگ  و  علم 
تصویر  به  اشاره  با  فرهنگ  و  علم  دانشگاه  و  کنفرانس  این 
شده  گذاشته  نمایش  به  رسانه ها  در  ایران  از  که  معکوسی 

است، بیان  کرد: امیدواریم با رویکرد در پیش رو گرفته شده 
در گردشگری و معنویت، بتوانیم پایه گذار اصول دیگری در 

جهان باشیم.
او بیان  کرد: با این که جایگاه معنویت در گردشگری جدید 
است، اما تا به حال توجه خاصی به آن نشده است. این  در 

حالی است که ظرفیت باالیی دارد. 
حس معنوی ادراک گردشگر را تقویت می کند.

رییس دانشگاه علم و فرهنگ با بیان این که ادبیات گردشگری 
به محیط دانشگاه و حوزه های  از سه دوره  و معنویت پس 
علمیه وارد شده و وقت آن رسیده است که به بدنه جامعه 
حوزه های  همراه  به  دانشگاه ها  امیدواریم  گفت:  کند،  نفوذ 

علمیه در مسیر ترویج این ادبیات در دنیا گام بردارند.
محمدحسین ایمانی خوشخو رییس انجمن علمی گردشگری 
ایران و کمیته  علمی سومین کنفرانس گردشگری و معنویت 
نیز در سخنانی، به تفاوت گردشگری معنوی از گردشگری 
این  تاکید بر ضرورت عملیاتی کردن  با  مذهبی پرداخت و 
برون رفت  برای  حلی  راه  می تواند  گردشگری  گفت:  ادبیات 
کشور از موانع و تحریم ها باشد. ۴۰ سال از انقالب گذشته 
است و توفیقات بسیاری به دست آمده است که می توان در 

بستر گردشگری بین المللی آن را بیشتر نشان داد.
پروفسور شارپلیـ  محقق و استاد دانشگاه النگ شایر انگلیس 
ـ که بیش از دو دهه در زمینه گردشگری معنوی مطالعه و 
۲۰ کتاب با این محتوا تالیف کرده و در دو دوره قبل این 
کنفرانس حضور داشته، این بار پیامی را فرستاد که در بخشی 
از آن آمده است: گردشگری و معنویت موضوع بسیار مهمی 
اهداف  دلیل  به  گردشگران  از  بسیاری  که  طوری  به  است 
معنوی سفر می کنند، پس الزم است آگاهی خود را درباره 

مدیریت آن ارتقا دهیم و با دیگران به اشتراک بگذاریم.
سپس با حضور رییس دانشگاه علم و فرهنگ، رییس انجمن 
مجلس  اسالمی  تحقیقات  مرکز  رییس  گردشگری،  علمی 
شورای اسالمی و نجفقلی حبیبی ـ پژوهشگر فلسفه اسالمی 
و عضو هیأت امنای سازمان اسناد و کتابخانه ملی ـ از کتاب 

»گردشگری مذهبی« رونمایی شد.
گفت :  است،  کتاب  این  مؤلفان  از  یکی  که  ایمانی خوشخو 
کشور  در  مهمی  گونه  مذهبی  گردشگری  که  این  وجود  با 
ما به شمار می آید،  ولی هیچ برنامه ریزی و مدیریتی برای 
 ۲۰ سالی  مشهد  شهردار  اظهارات  طبق  ندارد.  وجود  آن 
باز هم برای  میلیون گردشگر وارد این استان می شود ولی 
خدمات رسانی به این زائران و گردشگران از مجاوران هزینه 

دریافت می شود. این یعنی ساختار و مدیریت مشکل دارد.
این کتاب در  انتشار  برای  نجفقلی حبیبی  از  او هم چنین 

آشفته بازار نشر تشکر کرد.
شهرابی، دیگر مؤلف این اثر نیز توضیح داد: نمونه آثار مشابه 
کرده  عرضه  را  گردآوری شده  مقاالت  مجموعه  جهان  در 
است، اما این کتاب متفاوت از آن منابع بوده که قرار است 
ویراست های  آتی  سال های  در  و  شود  تدریس  دانشگاه  در 

جدید به آن اضافه می شود.
نجفقلی حبیبی هم گفت: امیدوارم دو، سه جلد دیگر به این 
برای  زیادی  مباحث  که گردشگری  اضافه شود، چرا  کتاب 

پرداختن دارد.
در ادامه این کنفرانس، محققان و دانشجویان مقاله هایی با 
در سالمت  سفر  نقش  بررسی  و  »مطالعه  چون  موضوعاتی 
بر  تاکید  با  معنوی  »گردشگری  گردشگران«،  معنوی 
سفرهای راهیان نور«، »زیباشناسی و تجلی معنویت در هنر 
با  مفهومی  نمادهای  بر  تاکید  با  ایران  اسالمی  معماری  و 
اسالمی«،  آرمان شهر  مسافر  رویکرد گردشگری«، »سعدی، 
معنویت  بر  عشایری  و  روستایی  گردشگری  »اثرات 
گردشگران«، »مؤلفه های ادراک معنوی در گردشگری خالق 
«، »اثرات معنوی وقف بر ادراک از مقاصد گردشگری ایران 
بر اساس رهیافت اقتصادی معنوی« و »نقش جهانی شدن 

در تقویت نگاه معنوی به گردشگران« ارائه کردند.
رییس  حضور  با  بود  قرار  قبلی  اعالم  طبق  کنفرانس  این 
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و رییس 

جهاد دانشگاهی برگزار شود.

 کافه شهر لحظاتی باشعر

فرهنگی
در کنفرانس »گردشگری و معنویت« مطرح شد؛

 هشدار درباره وضعیت اماکن مقدس و تاریخی

اجرای ۱۳۹ کنسرت در پاییز
  

۱۳۹ عنوان اجرای صحنه ای با ۲۷۰ اجرا در سه ماهه 
سوم سال جاری از دفتر موسیقی معاونت امور هنری وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسالمی مجوز گرفتند.
به گزارش روابط عمومی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ 
عنوان   ۱۳۹ امسال  پاییز  ماهه  سه  در  اسالمی،  ارشاد  و 
آلبوم   ۱۵۰ تهران،  در  اجرا   ۲۷۰ تعداد  با  صحنه ای  اجرای 
موسیقی، هشت آلبوم تصویری موسیقی، ۵۸۱ تک آهنگ، 
۶۸ نماهنگ، ۱۹ کتاب گویا و دو جشنواره موسیقی از دفتر 

موسیقی مجوز گرفتند.
هم چنین در این سه ماهه مجوز ۳۸ استودیوی صدابرداری 
و مراکز تولید و تکثیر آثار صوتی و تصویری از سوی دفتر 

موسیقی تمدید شده است.
در حال حاضر سامانه های صدور مجوز آلبوم موسیقی و کتاب 
گویا به صورت الکترونیکی راه اندازی شده و سامانه های صدور 
مجوز اجرای صحنه ای، نماهنگ، تک آهنگ و استودیوهای 

صدابرداری نیز در حال راه اندازی است.

 ایجاد موج احیای بناهای تاریخی در بوشهر



یلدا راهدار - رییس کمیسیون 
 رقابت، خصوصی سازی و سالمت اداری

افزایش معقول رشد درآمدهای 
مالیاتی در بودجه ۹۸

الیحه بودجه که هفته گذشته از سوی رئیس جمهوری 
به  تحلیل گران  اولیه  ساعات  همان  از  شد،  مجلس  تقدیم 

بررسی بخش های مختلف آن پرداختند.

در ماده واحد الیحه بودجه سال ۹۸ منابع و مصارف بودجه 
مبلغ یک هزار و ۷۰۳ میلیارد تومان پیش بینی شده که نسبت 
میلیارد   ۱۹۵ و  هزار  یک  مبلغ  که  گذشته  سال  الیحه  به 
تومان پیش بینی شده بود حدود ۴۲.۵ درصد رشد داشته و 
نسبت به قانون بودجه ۹۷ که مبلغ ۱ هزار و ۲۲۳ میلیارد 
ریال مصوب شد، حدود ۳۹.۲ درصد رشد را نشان می دهد. 
باید توجه داشت که به صرف نگاه کردن به یک عدد نمی توان 
درباره آن اظهارنظر نمود و بایستی به صورت کلی و با توجه به 

دیگر آمار و ارقام، آن ها را تحلیل نمود.
بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی، تورم ۱۲ ماهه منتهی به 
آبان ۹۷، ۱۸.۴ درصد اعالم شده است. هم چنین بر اساس 
جدیدترین گزارش بانک جهانی، نرخ تورم برای سال ۹۸ را 
۳۱.۲ درصد، نرخ رشد اقتصادی را ۳.۷- درصد پیش بینی شده 
و این در حالی است که نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی برای 
سال ۹۷ به ترتیب ۲۳.۸ و ۱.۶- درصد پیش بینی شده است.

در خصوص صادرات نفت نیز این نهاد بین المللی پیش بینی 
کرده است که سال ۹۸ صادرات نفت ایران به ۱ میلیون بشکه 
در روز خواهد رسید؛ این در حالی است که در سال جاری 
این رقم ۱.۵ میلیون پیش بینی شده است. هم چنین متوسط 
قیمت جهانی نفت در سال آینده ۶۵ دالر در هر بشکه برآورد 

شده است.
ارقام باال مشاهده می شود که اگرچه بودجه سال  با بررسی 
آینده ۳۹ درصد رشد را نشان می دهد اما با لحاظ نمودن نرخ 
تورم پیش بینی شده حدود ۳۱ درصد، بودجه سال ۹۸ تنها ۸ 
درصد انبساطی است. این رشد در درآمدهای مالیاتی و نرخ 

تسعیر ارز دیده شده است.
 ۴.۲ نفت  روزانه  صادرات  میزان   ۹۷ سال  بودجه  قانون  در 
میلیون بشکه در روز، نرخ فروش هر بشکه نفت خام ۵۵ دالر 
و قیمت هر دالر ۳۵۰۰ تومان تصویب شد. این مقادیر برای 
سال جاری و در الیحه بودجه ۹۸، ۱.۵ میلیون بشکه صادرات 
روزانه نفت خام، قیمت هر بشکه ۵۴ دالر و نرخ تسعیر ارز 
۵۷۰۰ تومان پیش بینی شده است. در قانون بودجه ۹۸ ارزش 
و خالص صادرات  گازی  میعانات  خام،  )نفت  نفت،  صادرات 
گاز( بالغ بر ۱۰۱ هزار میلیارد تومان مصوب و در الیحه بودجه 
و  است  پیش بینی شده  تومان  میلیارد  هزار   ۱۴۳ بالغ بر   ۹۸
که  همان طور  درصد؛   ۴۲ با  برابر  تقریباً  رشدی  یعنی  این 
مشاهده می شود درآمدهای ریالی حاصل از صادرات نفت با 
رشد مواجه بوده که عمده دلیل آن افزایش نرخ تسعیر ارز 

۲۲۰۰ تومانی نرخ تسعیر ارز است.
درآمدهای  تحلیل  اصلی  هدف  یادداشت  این  در  ازآنجاکه 
مالیاتی است به تحلیل میزان تحقق درآمدهای نفتی و ایجاد 
کسری بودجه نخواهیم پرداخت و در این قسمت درآمدهای 
مالیاتی  درآمدهای  می دهیم.  قرار  موردبررسی  را  مالیاتی 
شده  برآورد  تومان  میلیارد   ۵۷ و  هزار   ۱ تقریباً  درمجموع 
که نسبت به سال گذشته و در قانون بودجه ۹۷ )۱۴۵ هزار 

میلیارد تومان( حدود ۸.۳ درصد رشد نشان می دهد. 
با  اما  برسد  نظر  به  ناعادالنه  رشد  این  شاید  امر  ابتدای  در 
 ۲۵ خوش بینانه  به طور  و  درصدی   ۳۱ نرخ  گرفتن  نظر  در 
نشان  بلکه  نبوده  غیرعادالنه  نه تنها  نرخ  این  تورم  درصدی 
افزایش  افزایش فشار مالیاتی نیست.  می دهد دولت درصدد 
۸.۳ درصدی درآمدهای مالیاتی حتی در حالت خوش بینانه 

افزایش، کمتر از یک سوم نرخ تورم افزایش یافته است.
هزار   ۳۷ بالغ بر   ۹۸ سال  برای  حقوقی  اشخاص  بر  مالیات 
میلیارد تومان پیش بینی شده که نسبت به سال گذشته )۴۱ 

هزار میلیارد تومان( یک درصد کاهش یافته است.
مالیات بر درآمد در الیحه ۹۸ بالغ بر ۲۵ هزار میلیارد تومان 
برآورد و در قانون ۹۷ بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان مصوب 
برای  ازآنجاکه  را نشان می دهد.  شده که رشد ۲۵ درصدی 
لحاظ  درصدی   ۲۰ افزایش  با   ۹۸ سال  دستمزدهای  نرخ 
برآورد  درصد   ۲۸ متوسط(  )به طور  نیز  تورم  نرخ  و  شده 
حقوق  بخش  بردرآمدبه  مالیات  درصدی   ۲۸ افزایش  شده، 

بگیرجامعه فشارواردخواهدکرد.
تومان  میلیارد  هزار   ۲۸  ،۹۸ سال  برای  واردات  بر  مالیات 
پیش بینی و برای سال ۹۷، ۳۰ هزار میلیارد تومان مصوب 
شده و حکایت از کاهش ۷ درصدی دارد که با توجه وضعیت 
به  منطقی  و  معقول  گذشته  ماه  چند  در  خارجی  بازرگانی 

نظر می رسد.
مالیات بر کاالها و خدمات که شامل مالیات بر ارزش افزوده 
نیز هست در سال ۹۸ بالغ بر ۶۳ هزار میلیارد تومان برآورد 
میلیارد  هزار   ۵۰(  ۹۷ سال  مصوب  با  مقایسه  در  که  شده 
تورم  به  توجه  با  البته  است.  داشته  تومان( ۲۶ درصد رشد 
ازآنجاکه  اما  است  طبیعی  رشد  میزان  این  پیش بینی شده 
کشور دچار رکود نیز هست و رشد حدود ۳.۷- درصد برای 
واحدهای  برخی  می شود  باعث  پیش بینی شده،  آتی  سال 

تولیدی تحت فشار قرار گیرند.
 ۸.۳ رشد  که  می شود  مشاهده  گفته شده  موارد  به  توجه  با 
با در نظر  بودجه ۹۸  مالیاتی در الیحه  درصدی درآمدهای 
تورمی  رکود  شرایط  و  اقتصادی  رشد  و  تورم  نرخ  گرفتن 
فشار  کاهش  برای  باید  دولت  اما  می رسد؛  نظر  به  معقول 
جلوگیری  مالیاتی  فرار  از  جامعه  مختلف  اقشار  به  مالیاتی 

کرده و معافیت های مالیاتی گسترده را حذف کند.
منبع: اتاق ایران

بازرگانی،  اتاق  رئیس   - کرمان  اتاق 
فعاالن  نشست  در  کرمان  کشاورزی  و  معادن  صنایع، 
اقتصادی کرمان با رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
شرایط  این  در  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  خارجی 
اقتصادی، حمایت از تولیدکنندگان و توجه جدی به آن ها 

صورت نمی گیرد.
اگر مشکالت آن ها برطرف نشود و همه نهادها به پشتیبانی 

تولید نپردازند با مشکالت جدی روبه رو خواهیم شد.
به  خسارت  بیشترین  کرد:  بیان  زاده  طبیب  سیدمهدی 
جاری  سال  در  گذشته،  سال   ۵۰ طی  کرمان  کشاورزی 
به محصول پسته و خرمای این استان وارد شده است، اما 
آن گونه که باید از تولیدکنندگان حمایت صورت نگرفته 
موضوع  با  بودجه  قانون   ۱۶ تبصره  »و«  بند  همچنان  و 
مساعدت به بنگاه های دارای بدهی بانکی، در کش و قوس 

آئین نامه و مصوبات بین نهادهای ذی ربط است.
نیز  قانون جدید چک  اجرای  این که  بیان  با  زاده  طبیب 
مشکالتی را ایجاد کرده است، تصریح کرد: بانک مرکزی 
صدور ضمانت نامه را ممنوع اعالم کرده در صورتی که اگر 
این ضمانت نامه ها صادر نشوند بسیاری از پیمانکاران بیکار 

خواهند شد.
وی با اشاره به موضوع بحران آب افزود: قوانین بازدارنده 
برای اصالح  اراده جدی  اما  باید اصالح شوند  نیرو  وزارت 
اعالم  ممنوع  وعده  خلف  باید  ندارد.  وجود  قوانین  این 
شود زیرا در صورتی که ادامه داشته باشد، اعتماد بخش 

خصوصی به صحبت های مطرح شده کمتر خواهد شد.
و  بانک  بیمه،  کمیسیون  رئیس  نشست  این  ادامه  در 
امورمالیاتی اتاق کرمان به خسارت های وارد شده به پسته، 
خرما و محصوالت کشاورزی امسال و تاثیرات آن بر اقتصاد 
استان اشاره کرد و گفت: یکی از محل های جبران بخشی 
ستاد  خرما،  و  پسته  محصوالت  به  شده  وارد  خسارت  از 

بیمه محصوالت کشاورزی است.
بار  جلیل کاربخش افزود: در سال گذشته برای نخستین 
حق بیمه پایه با هدف پرداخت خسارت کامل از سوی بیمه 
شدگان پرداخت شده تا در صورت بروز خسارت بتوانند از 

این بیمه استفاده کنند.
کشاورزی  محصوالت  بیمه  ستاد  کرد:  بیان  کاربخش 
به خسارت  را منوط  پایه  بیمه  از محل  پرداخت خسارت 
داند  می  عامل  یک  تنها  اثر  بر  محصول  به  درصدی   ۷۰
قلمداد  عوامل  از  مجموعه ای  را  هوایی  و  آب  تغییرات  و 
کرده و به همین میزان خسارت برآورد شده از نظر فعاالن 

اقتصادی و ستاد بیمه متفاوت است.
وی ادامه داد: خسارت وارد شده به محصول پسته امسال 
بر اساس برآورد سازمان جهاد کشاورزی ۱۲ هزار میلیارد 
تومان است. این به معنای خسارت وارد شده به یک سوم 
تولید ناخالص داخلی استان است و باید بحث جبران این 

خسارت ها با جدیت پیگیری شود.
در  شود  می  پیشنهاد  چنین  هم  کرد:  تصریح  کاربخش 
خسارت های  جبران  موضوع  بودجه،  الیحه  بررسی  فصل 
اسالمی  را در مجلس شورای  به پسته و خرما  وارد شده 
بتوانیم  تا  مطرح  علنی  صحن  در  یا  و  الیحه  صورت  به 

کمک های الزم را از دولت دریافت کنیم.
در  نیز  کرمان  اتاق  معدن  و  صنعت  کمیسیون  رئیس 
کشور  اصلی  چالش های  از  یکی  را  اشتغال  نشست،  این 
برشمرد و بیان کرد: بیکاری رابطه مستقیم با امنیت دارد 
و تبعات اجتماعی آن گریبانگیر جامعه خواهد بود. عباس 
در  دولت  سیاست گذاری های  که  این  بیان  با  جبالبارزی 
تعداد  گفت:  نیست،  اشتغال  و  تولید  از  حمایت  راستای 
کل افراد شاغل در کشور ۲۴ میلیون نفر برآورد شده که 
۸۵ درصد این اشتغال توسط بخش خصوصی ایجاد شده 
و هزینه ای برای دولت ندارند در حالی که مالیات و بیمه 

نیز پرداخت می کنند.
جبالبارزی با اشاره به تحریم های خارجی و تغییر نرخ ارز، 
بازگشت  و  بهبود وضعیت  برای  گفت: در چنین شرایطی 
رونق به اقتصاد، تغییری در قوانین مالیاتی، سازمان تامین 
به  برای رسیدن  بانک ها مشاهده نشده است.  اجتماعی و 
بخش  از  باید  ایرانی  کاالی  خرید  تحقق  و  مطلوب  نقطه 
خصوصی به معنای واقعی حمایت شود. تا زمانی که قوانین 
و مقررات تغییر نکند، شاهد پیشرفت در تولید و اقتصاد 

نخواهیم بود.
کرمان  اتاق  کار  و  کسب  محیط  بهبود  کمیسیون  رئیس 
نیز در این نشست، مشکالت اقتصادی را ریشه مشکالت 
امنیتی و اجتماعی برشمرد و گفت: اگر به مسائل اقتصادی 
متحمل  را  ناپذیری  جبران  های  خسارت  نشود،  توجه 

خواهیم شد.
امکان  باید  ارز،  نرخ  افزایش  وجود  با  افزود:  علوی  آرش 
صادرات کاالهای ایرانی تولید شده با نرخ داخلی، افزایش 

پیدا می کرد که متاسفانه این اتفاق رخ نداد.
گفت:  و  دانست  محور  استان صادرات  یک  را  کرمان  وی 
و  مس  خرما،  پسته،  فرش،  جمله  از  بسیاری  محصوالت 
اما  دارند  اهمیت  بسیار  استان  صادرات  برای  آهن  سنگ 
آمار صادرات در هشت ماهه امسال نسبت به سال گذشته 

نشانگر کاهش ۵۹ درصدی صادرات استان نسبت به مدت 
به کاهش  مشابه سال گذشته است که عمده آن مربوط 

صادرات محصول پسته است.
فعال  نفر   ۵۰۰ و  هزار   ۸ حاضر  حال  در  افزود:  علوی 
توجه  با  و  می کنند  فعالیت  صادرات  بخش  در  اقتصادی 
در  افراد  این  از  نفر  هزار   ۶ تحریم های خارجی حدود  به 

معرض خطر هستند.
در ادامه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شورای اسالمی با تاکید بر این که اقتصاد، پایه سایر 
فعالیت های  بر  آثار تصمیمات مجلس  حوزه هاست، گفت: 
اقتصادی بسیار مهم است. چون آثار سیاست ها و قوانین در 
حوزه اقتصادی دیده نمی شود، فعاالن اقتصادی حق دارند 

به بیان این تاثیرگذاری ها بپردازند.
اعمال  تحریم های  به  اشاره  با  پیشه  فالحت  اهلل  حشمت 
افراطی گری  سیاست،  دنیای  در  افزود:  ایران،  علیه  شده 
پایدار نیست و عصر ترامپ هم نمی ماند، اما باید این دوران 
تولید  در  ویژه  به  ما  پایداری  که  بگذرانیم  گونه ای  به  را 

حفظ شود.
بلکه  ندارد  گری  افراطی  بر  بنایی  ایران  کرد:  تصریح  وی 
بحران  گسترش  از  جلوگیری  و  زدایی  تنش  ما  سیاست 

است. 
باید وجود داشته  در مورد مسائل کلی و قوانین الزم که 
باید  بودجه  قانون  ضمن  که  احکامی  چنین  هم  و  باشد 
را  بازرگانی  اتاق های  پیشنهادهای  و  نظرها  شود،  لحاظ 
دریافت می کنیم تا موارد مصوب شده کمترین مشکل را 

ایجاد کنند.
شرایط  باید  کرمان  در  که  این  بر  تاکید  با  پیشه  فالحت 
اقتصادی  پایدار  و شاخص های  توسعه ای، صادراتی  پایدار 
حفظ شود، افزود: نشست ویژه ای برای کرمان در کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس برگزار خواهیم کرد 

و مسائل اقتصادی را نیز در آن بررسی می کنیم.
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 فعاالن اقتصادی پشتوانه کافی ندارند

کسب و کار ایرانی
افزایش صادرات مازندران

  
اتاق ساری - همایش تجلیل از صادرکنندگان نمونه 
مازندران با حضور مدیران ارشد استان به همت اتاق ساری 
و سازمان صنعت، معدن و تجارت در قالب کارگروه توسعه 
استان  صادرات  بانک  همایش  سالن  در  استان  صادرات 
در سال های ۹۶  استان  نمونه  از ۳۶ صادرکننده  و  برگزار 

و ۹۷ تجلیل شد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ساری در 
این همایش با بیان این که صادرکنندگان سربازان گمنامی 
می کنند،  تالش  تولید  و  خدمات  ارتقاء  برای  که  هستند 
گفت: میزان صادرات کاال در استان ۱۳ درصد رشد داشته 

است. 
سه  توسعه  ششم  برنامه  در  مازندران  صادرات  ظرفیت 
تحقق  قابل  اهداف  این  به  رسیدن  و  است  دالر  میلیارد 

خواهد بود.
افزود: بخش خصوصی در حوزه های  دارابی  عبداله مهاجر 
به دستگاه های مختلف  راهکارهایی  و  پیشنهادها  مختلف، 
به  باید  صادرات  برای  است.  داده  صادرات  توسعه  برای 
ظرفیت ها  همه  از  اگر  و  داشته  توجه  مختلف  حوزه های 

استفاده شود، به نتیجه خواهیم رسید.
مهاجر دارابی یادآور شد: امسال ۱۵ درصد ظرفیت برنامه 
و  است  شده  گرفته  نظر  در  استان  صادرات  برای  ششم 

اکنون از برنامه صادرات عقب نیستیم.
وی افزود: در سال جاری میزان صادرات استان نسبت به 
مدت ۹ ماه سال قبل ۱۳ درصد رشد یافته است. سال قبل 
مازندران صادر شده است که ۳۰۰  از  ۴۲۰ هزار تن کاال 
میلیون دالر مربوط به ۹ ماه سال قبل بود ولی امسال در ۹ 

ماهه ۳۴۰ هزار تن کاال صادر شده است.
کشاورزی  جهاد  کمک  با  کرد:  بیان  ساری  اتاق  رئیس 
صادرات برنج مازندران به کانادا صورت گرفت و این نشان 
می دهد که می توان با همدلی بخش های مختلف به اهداف 

صادراتی رسید.
وی با عنوان این که استان در حوزه طیور و آبزیان ظرفیت 
تعامل  و  ظرفیت ها  از  بهره گیری  خواستار  دارد،  باالیی 
استان  از  کاال  قلم   ۳۲ قبل  سال  شد.  مختلف  بخش های 
صادر شد و این میزان امسال به ۶۲ قلم افزایش یافته است.

در  هم  مازندران  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
این همایش گفت: میزان صادرات مرکبات استان در ۹ ماه 

امسال هزار و ۱۰۰ درصد رشد یافته است.
محمد محمدپور عمران با اشاره به رشد ۱۳ درصدی میزان 
صادرات سال جاری در استان اظهار داشت: میزان صادرات 
استان به ۳۴۰ میلیون دالر رشد یافته و این درحالی که 
۱۰۰ میلیون دالر مرکبات و کیوی از دیگر گمرکات کشور 

صادر شده است.
در  محور  بازار  و  محور  کاال  محور،  پروژه  باید  افزود:  وی 
برنامه ریزی داشته  این منظور  صادرات پیش رویم و برای 

باشیم تا به رشد صادراتی مدنظر دست یابیم.
و  ارز شد  تثبیت و منطقی شدن قیمت  محمدپورخواهان 
ارز هدف  آوردن  است.  اشتغال  اول صادرات،  گفت: هدف 
اصلی صادرات نیست و باید به اشتغال توجه اساسی شود. 

ارز باید تثبیت باشد و عدم تثبیت به آن معنا است که به 
واردات یارانه پرداخت کرده ایم، این امر به ضرر صادرات و 

تولیدات داخل خواهد بود.
وی امضاء قرارداد اوراسیا را فرصت طالیی برشمرد و گفت: 
۵۰۰ کد تعرفه ای برای کشور با امضای این قرارداد درنظر 
گرفته می شود تا از فرصت طالیی کشورهای همسایه برای 
و  شناسی  ظرفیت  بازارشناسی،  با  و  گیریم  بهره  صادرات 

فهم حقوقی از صادرکنندگان حمایت کنیم.
استاندار  منابع  توسعه  و  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
مازندران نیز در این همایش گفت: در راستای تحقق برنامه 
صادرات سه میلیارد دالری این استان در برنامه ششم، باید 

تنوع سازی صادراتی پیگیری شود.
حسن خیریانپور یکی از برنامه های استاندار جدید مازندران 
ویژه  به  خصوصی  بخش  سرمایه گذاران  از  حمایت  را 
صادرکنندگان بیان کرد و اظهار داشت: تمامی دستگاه های 
و  سرمایه گذاری  از  حمایت  در  مازندران  استان  اجرایی 
صادرات یکپارچه عمل می کنند تا بتوانیم برنامه صادراتی 

استان را محقق کنیم.

ادامه از صفحه1: »امضای موافقت نامه تجارت ترجیحی 
میان ایران و هند« نکته دیگری بود که شافعی در دیدار با 
و هند  ایران  تمرکز دو دولت  همتای هندی خود خواستار 

به ویژه بخش های خصوصی جهت اجرایی شدن آن شد.
رئیس پارلمان بخش خصوصی با اشاره به موانع بانکی موجود 
بر سر راه فعاالن اقتصادی ایران و هند گفت: به خوبی مطلع 
بانک  یوکو  در  تجار  پول  از  قابل توجهی  مبالغ  که  هستیم 
بدون هیچ تعیین و تکلیفی منجمد شده است و امیدواریم 
بتوانیم این موضوع را با همراهی بخش خصوصی دو کشور 

حل کنیم.
به اعتقاد شافعی درصورتی که تجارت ایران و هند از انحصار 
از  بخشی  شود،  رقابتی  بانک  چند  بین  و  خارج  بانک  یک 

مشکالت فعلی حل وفصل خواهد شد.
رئیس پارلمان بخش خصوصی از نهایی شدن اقدامات مربوط 
به آغاز فعالیت بانک پاسارگاد ایران در هند خبر داد. وی هم 
چنین با اشاره به تأخیر در گشایش اعتبارات اسنادی گفت: 
ایران به  روند تغییر برای سرعت بخشی به این موضوع در 
پیش  هفته  دو  از  به طوری که  است؛  پیگیری  حال  در  جد 
عالوه بر تهران، تمام استان های ایران مجاز به ثبت سفارش 
هستند و با این سیاست مدت زمان ثبت سفارش بسیار کوتاه 
ایران  در  آمده  وجود  به  ارزی  شوک  متأسفانه  شد.  خواهد 
منجر به اتخاذ برخی تصمیم ها شد که هم برای تجار ایرانی 
و هم خارجی مشکالت زیادی ایجاد کرد. بااین حال شرایط 
به سرعت در حال تغییر و در حال حاضر آرامش در بازارهای 

ایران حاکم است.
فعاالن  میان  تعریف شده  ارتباط  عدم  شافعی  اعتقاد  به 
برای توسعه  از خألهای مهم  ایران و هندی یکی  اقتصادی 
بازرگانی  اتاق های  این شرایط  در  و  به شمار می رود  روابط 

دو کشور باید بتوانند این خأل را با ارتباط مستمر پر کنند.
رئیس اتاق ایران خاطرنشان کرد: متأسفانه در برخی مواقع 
شاهد بروز اختالفاتی میان تجار هندی و ایرانی هستیم که 
در صورت توسعه این اختالفات، تبعات منفی بر تجارت دو 
کشور خواهد گذاشت. به همین منظور اتاق های بازرگانی و 
فعاالن بخش خصوصی ایران و هند باید فکری اساسی برای 

این مشکل کنند.
تجاری  اختالفات  و  مشکالت  بررسی  به  اشاره  با  شافعی 
مشترک،  اتاق های  اختالفات  حل  و  داوری  کمیته های  در 
فدراسیون  با  ایران  خصوصی  بخش  پارلمان  آمادگی  از 
اختالفات  حل  به منظور  هندی  صادرکنندگان  سازمان های 

تجاری خبر داد.

فعاالن  این  تجاری  مشکالت  حل  برای  شافعی  اعتقاد  به 
بخش خصوصی کشورها هستند که باید مسائل را شناسایی 

وآن هارابه دولت منتقل کنند.
او در همین زمینه خاطرنشان کرد تا برای حل هرچه سریع تر 
مشکالت، فعاالن بخش خصوصی باید فاصله گفت وگوها را 
 کم کنند و در این راستا نباید حتماً به دیدار رسمی اکتفاکنند

فدراسیون  رئیس  گوپتا  کومار  گانش  دیدار،  این  ادامه  در 
و  اشتیاق  بر  تأکید  با  هندی  صادرکنندگان  سازمان های 
آمادگی صادرکنندگان هندی جهت همکاری طوالنی مدت 
فعلی  در شرایط  و همکاری ها  روابط  توسعه  گفت:  ایران  با 
منوط به حل مشکالت از جمله مسائل بانکی و حمل ونقل 

است.
وی افزود: هند به دنبال افزایش واردات نفت از ایران است و 
در این زمینه، یوکو بانک اقدامات الزم را انجام خواهد داد. 
در حال حاضر معتقدیم بهتر می توانیم باهم کارکنیم چون 

تجربه کار با پول ملی را پیداکرده ایم. 
به  محض این که مکانیسم کار با روپیه آغاز شد صادرات هند 

به ایران به میزان ۵ میلیارد دالر افزایش پیدا کرد.
رئیس فدراسیون سازمان های صادرکنندگان هندی تصریح 
کرد: نگاه ما به ایران تغییر کرده است و به دنبال تنوع در 

صادرات به ایران هستیم.
به گفته او در  سال گذشته مجموع مبادالت تجاری ایران و 
هند ۱۴ میلیارد دالر بود و در هفت ماه  ابتدایی سال ۲۰۱۷ 

سطح مبادالت تجاری به ۱۲ میلیارد دالر رسیده که میزان 
عمده آن به واردات از ایران اختصاص دارد.

این فعال اقتصادی با تأکید بر شفاف سازی روابط اقتصادی 
شناسایی  و  معرفی  روابط  توسعه  در  بزرگ  چالش  گفت: 
کاالهایی است که  اوفک به آن ها مجوز می دهد. متأسفانه 
برخی از این کاالها تعرفه مشخصی ندارند. عالوه بر این ابهام 
زیادی درباره بانک ایرانی که قرار است در هند شعبه داشته 

باشد، وجود دارد.
دیگر  ایران  به  هندی  کاالهای  صادرات  نحوه  در  مشکل 
موضوعی بود که گانش کومار گوپتا به آن پرداخت و افزود: 
برای صادرات کاالهای  زیادی  بسیار  در حال حاضر چالش 

هندی از بنادر هند به بنادر ایران وجود دارد. 
به طوری که کشتیرانی های چندملیتی صادرات کاالهای هند 
به ایران را نمی پذیرند و کشتیرانی های ایرانی هم که قبول به 

انجام این کار می کنند، کانتینرهای محدودی دارند.
هندی  واردکنندگان  مدارک  ارسال  عدم  بیمه،  پوشش 
مجوزهای  صدور  ضرورت  بین المللی،  پست های  طریق  از 
بانکی بدون تأخیر، تهیه فهرستی مشخص از ممنوعیت های 
وارداتی و مجوزهای الزم، کوتاه شدن  و  کاالهای صادراتی 
زمان ثبت سفارش و تخصیص ارز از دیگر موضوعاتی بود که 
رئیس فدراسیون سازمان های صادرکنندگان هندی و فعاالن 
پارلمان  رئیس  در حضور  آن ها  به طرح  او  همراه  اقتصادی 

بخش خصوصی ایران پرداختند.

 یادداشت 

 پیشنهاد موافقت نامه تجارت ترجیحی میان ایران و هند 

وزیر حمل و نقل هند پس از دیدار با ظریف:

بندر چابهار به زودی فعالیت 
خود را آغاز می کند

وزیر حمل و نقل هند گفت: در مرحله ای هستیم 
آغاز  را  خود  کامل  فعالیت  زودی  به  چابهار  بندر  که 

خواهد کرد.
به گزارش صداوسیما، »نیتین گادکاری« پس از دیدار 
با »محمد جواد ظریف« وزیر امور خارجه ایران گفت: 
بندر  که  هستیم  ای  مرحله  در  داشتیم،  خوبی  دیدار 
چابهار به زودی فعالیت کامل خود را آغاز خواهد کرد. 
هم  است؛  آماده  مالی  تسهیالت  چابهار،  بندر  درباره 
چنین مشکالت دیگری نیز وجود دارند اما آن را حل 

می کنیم.
وزیر حمل و نقل هند گفت: دولت هند به بانک ایرانی 
بمبئی  در  ماه  سه  طی  ای  شعبه  است  داده  مجوز 

تاسیس شود تا تبادل مالی راحت تری صورت گیرد.
وزیر حمل و نقل هند هم چنین با اشاره به پیشنهادهای 
»ظریف« برای آینده گفت: این دیدار خیلی مفید بود و 

خیلی از موضوع ها را حل خواهد کرد.
آینده دستاوردهایی  در  تاکید کرد: مطمئنم  گادکاری 
خوبی خواهیم داشت و بندر چابهار برای ما مهم است و 

ما روی این موضوع به طور جدی کار می کنیم.
ایرانی  طرف  گفت:  پایان  در  هند  نقل  و  حمل  وزیر 
بندر  و  کرد  خواهد  برطرف  را  مانده  باقی  مشکالت 
چابهار فعالیت کامل خود را هر چه زودتر آغاز خواهد 

کرد.


