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      سرمقاله

دریغا؛ این قند 
پارسی است!

مدت مدیدی هست هر زمان درجایی 
امکانی پیش می آید که به آنچه از تلویزیون های فارسی زبان آن 
منتشر  آن سوی آب(  و مصطلح،  تعبیر مشهور  )به  مرزها  سوی 
غمی  می کند.  پر  را  وجودم  سنگین  غمی  کنم،  توجه  می شود 
که حاصِل فارسی گویی عزیزانی است که به هردلیل ترک وطن 
کرده اند و حال عالقه مند هستند به طریقی-- و به هر منظوری 

-- با هم میهنان خویش مرتبط باشند.
باال،  به علت مهاجرت در سنین  اغلب کسانی هستند که  این ها 
زبان مادری در تک تک سلول هایشان نفوذ دارد و با این وصف، 

سخن گفتنشان به زبان مادری شباهت چندانی ندارد.
محیط  غرق  چنان  آن  غربت  در  ماندگان  و  کردگان  سفر  این 
جدید شده اند که فعال شما در کالم آنان فقط افعال زبان »پارسی 
با  کلمات هرچه هستند  و سایر  متوجه می شوی  را  است«  شکر 
نکته  این  درگیر  همیشه  من  ذهن  و  ندارند  قرابتی  فارسی  زبان 
بوده که اگر فرزندان آن ها بخواهند با هم سن و سال هایشان در 
ایران تماس و ارتباط داشته باشند چه زحمتی را باید به خود و 

شنوند ه شان بدهند!
سوم  و  دوم  نسل  از  نمونه هایی  اخیر،  سال  چند  این  در  تقریبا 
ارتباط  فارسی گویان درصحنه رسانه ها مشاهده شدند و مشکل 
را دوچندان کردند زیرا عالوه بر سیطره زبان و فرهنگ کشوری 
که در آن بزرگ شده اند در فارسی گویی آنان، مشکل لهجه هم 
بر دیگر معضالت افزود ه شد ه و کار تفاهم را دشوارتر کرده است.

این که چگونه می شود در اصالح این امر دخالت داشت و کاری 
کرد که شنوند گان این طرف آب و در زادگاه زبان پارسی از تاثیر 
بود که  بمانند مورد مهمی  پارسی گویی دور  این چنین  مخرب 
فرض  فرهنگ  و  رسانه  و  زبان  کارشناسان  بر  را  آن  جستجوی 
می دانستم و فکر می کردم اگر بتوانیم فارسی گویان آن طرف آب 
را ترغیب کنیم که حداقل در حد و اندازه پارسی گویان شبه قاره 
آن ها محروم هستیم(  با  ارتباط مستقیم  از  است  قرن  )که چند 
فارسی گویی خود را ارتقاء د هند، شاید جوانان داخل میهن ازاثرات 
مخرب این گونه پارسی سخن راندن مصون بمانند که رییس بنیاد 
سعدی آب پاکی را بر روی دستان همه دلسوختگان زبان پارسی 
پاشاند! آقای حداد عادل اخیرا در نشست بنیاد سعدی گفته است؛ 
فارسی  زبان  دنبال  باید  رستوران ها  در  ویژه  به  تهران  در شمال 
بگردیم! معنی این سخن آن است که؛نه تنهااین طرف آب برروی 
فارسی گویی آن طرف آب اثرنگذاشته،بلکه مقهورطرزسخن راندن 
آن ها نیز شد ه است و البته اگر سرکی هم به کنج و گوشه های فضا 
آنچه که فکر می کنیم  از  اوضاع  بگردانیم،  و شبکه های مجازی 
اسف بارتر بنظر خواهد رسید. رییس بنیاد سعدی از کمبود بودجه 
بنیاد گله مند است که آرزومندیم در بررسی مجلس محترم چند 
برابر بشود ولی ایشان بهتر می داند که عقب نشینی داخل در برابر 
آن طرف مرزی ها در پارسی سخن گفتن، به علت کمبود ریال و 
دالر نیست، شایدکه بیشتربه دلیل کمبودنیت و همت بوده است 
که الجرم خطر باختن قافیه تهدیدمان می کند. طبیعی این کارهم 
مثل هرکاردیگری به مشارکت نیازمند است که بهتر خواهد بود 

همتمان را در تحقق آن بکار بندیم.
                                                         »مدیر مسوول«

در استان

 در شمال تهران باید به دنبال زبان فارسی بگردیم
  ایسنا - غالمعلی حداد عادل می گوید: در شمال تهران به ویژه  در رستوران ها باید به دنبال زبان فارسی بگردیم.

رئیس بنیاد سعدی در نشست خبری  هشتاد و ششمین دوره دانش افزایی زبان فارسی که در محل این بنیاد برگزار 
شد، با اعالم آمادگی برای همکاری با نهادهای مختلف و اشاره به برنامه های صداوسیما برای آموزش زبان فارسی گفت: 
در بسیاری از نقاط شهر و در خیابان ها بسیاری از اسم ها به زبان غیرفارسی آلوده شده اند، حتی در تولید دستمال 

کاغذی از نام غیرفارسی استفاده می کنند. ما باید برای حفظ زبان که حفظ هویت ماست تالش کنیم.
او هم چنین اظهار کرد: در هفت سال اخیر که بنیاد فعالیت خود را آغاز کرده، از طریق رسانه ها در داخل و خارج 
از کشور معرفی شده است و توانسته آموزش زبان فارسی در جهان را به سمت دانش تخصصی آموزش زبان پیش 
ببرد.  به رغم مشکالت زیادی که به لحاظ بودجه برای ما وجود داشت، بنیاد سعدی در امر گسترش زبان فارسی 
بی توفیق نبوده است. حداد عادل سپس درباره فعالیت های بنیاد سعدی توضیح داد: فعالیت های ما حول چند محور 
صورت می گیرد؛ یکی تالیف انواع کتاب هاست. در برنامه  درازمدت ما تالیف ۷۰ کتاب درسی را برای آموزش زبان 
برنامه دیگر ما آموزش زبان فارسی  پایان رسیده است.  به  تالیف ۱۵ کتاب  تاکنون،  فارسی پیش بینی کرده ایم که 
در فضای مجازی است که برخی از برنامه های آن اجرا می شود و برخی در دست تکمیل است. استودیو کوچکی در 
بنیاد سعدی ایجاد کرده ایم و از طریق برخط، زبان فارسی را به فارسی آموزان آموزش می دهیم و از این طریق با آن ها 

ارتباط برقرار می کنیم. 

فرهنگی

قوانین به نفع تولیدکنندگان تفسیر شوند
  اتاق سمنان - علی اصغر جمعه ای رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان در چهل وچهارمین نشست 
شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی گفت: تعامل بین دستگاه های دولتی و بخش خصوصی در استان بسیار 
خوب است. در حوزه قضایی نیز ارتباط بسیار قوی و منسجم برقرار است، تا آنجا که بسیاری از مسائل فعالین اقتصادی 
در کارگروه های مشترک حل و فصل شده است. علی اصغر جمعه ای از استاندار سمنان به عنوان عالیترین مقام اجرایی 
درخواست کرد: در ماه های آخر سال دستگاه های اجرایی فشار کمتری به واحدهای صنعتی و تولیدی وارد کنند، تا 
بلکه این واحدها بتوانند حقوق و عیدی پرسنل خود را پرداخت کنند. جمعه ای تعامل هر چه بیشتر حاکمیت با بخش 
خصوصی را سودمند خواند و گفت: در بودجه 9۷ بند) واو( تبصره ۱6 تکلیفی بر عهده بانک ها گذاشته شده ولی متاسفانه 

با این که دو ماه دیگر تا پایان سال باقی نمانده، هنوز این قانون اجرایی نشده است. 
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80 میلیارد تومان جریمه 
 دیرکرد پول گندم کاران 

خبرگزاری فارس - مرکز پژوهش های مجلس در بررسی 
قیمت خرید تضمینی گندم با اشاره به این که دولت 

قوانین مرتبط را در سال گذشته نقض کرده، اعالم کرد: 
دولت ضمن تعیین نرخ خرید تضمینی کمتر در سال 
جاری، 8۰ میلیارد تومان جریمه دیرکرد گندم کاران را 

پرداخت نکرد.

 سرپرست سازمان توسعه تجارت اعالم کرد؛

مذاکره ایران با سه کشور 
همسایه برای تجارت ترجیحی 

پیش بینی قیمت بنزین 
 و گازوئیل در مناطق مرزی 

در شمال تهران باید به دنبال 
 زبان فارسی بگردیم

 
 ایسنا - غالمعلی حداد عادل می گوید: در شمال 

تهران به ویژه  در رستوران ها باید به دنبال زبان فارسی 
بگردیم.

قوانین به نفع 
تولیدکنندگان تفسیر 

 شوند

فرسایش خاک در سمیرم 
 بحرانی است

ایرنا - رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری سمیرم 
گفت: موضوع فرسایش خاک در این شهرستان 

کوهستانی و مرتفع استان اصفهان، جدی و در مناطقی 
بحرانی است.

اولین یادواره شهدای خانواده 
 بانک مهراقتصاد استان گیالن 

اولین یادواره شهدای خانواده بانک مهراقتصاد استان 
گیالن با حضور خانواده های گرانقدر شهدا برگزار شد.

فرمانده سپاه بیت المقدس استان کردستان:

ساخت مرکز فرهنگی دفاع 
مقدس در خور شأن مجاهدان 

کرد

شهرداری لنگرود پیشگام در 
نهضت آسفالت و جمع آوری 

و هدایت آب های سطحی

بهره برداری از۴0 پروژه 
اشتغال زایی روستایی 

گلستان

6

 تولیدات تازه نشر معیار
 کتاب های گیالس 

ویژه ی کودکان

 

لطفا برای سفارش با شماره ی 
093018371۴8 تماس حاصل فرمایید

روی هلدینگ ها حساب ویژه باز کرده ایم
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روی هلدینگ ها حساب ویژه باز کرده ایم
  اتاق ایران - کیوان کاشفی رئیس کمیته مشترک اقتصادی ایران و سوریه می گوید: فعاالن اقتصادی باید کاماًل 
روشن باشند که نباید سوریه را با عراق مقایسه کنند؛ تجار سوری بسیار قدیمی و به اصطالح استخوان دار هستند. 
تولید در سوریه قدمت دارد. تا قبل از بروز جنگ داخلی، سوریه یکی از مهم ترین رقبای ایران در بازارهای عراق بود.

آذرماه سال جاری، اتاق ایران در جهت تقویت روابط اقتصادی میان ایران و سوریه برای اولین بار »کمیته مشترک 
اقتصادی ایران و سوریه« را که اعضای آن از تشکل های ملی فعال در زمینه های صادرات خدمات فنی و مهندسی، 
نایب رییسی  و  به ریاست کیوان کاشفی  لوازم خانگی هستند،  و  برق  صنایع غذایی، صنایع داروئی، مواد معدنی، 
حسین پیرموذن از اعضای هیات رئیسه اتاق ایران تشکیل داد. رئیس کمیته مشترک اقتصادی ایران و سوریه معتقد 
است در حال حاضر که جنگ و ناآرامی در سوریه رو به پایان است و سفارتخانه کشورهای مختلف در دمشق در 
حال بازگشایی هستند، توجیهی برای بخش خصوصی و دولتی ایران وجود ندارد که روابط اقتصادی شان با سوریه 
را به گستردگی سطح روابط سیاسی نرسانند. به گفته کیوان کاشفی، سوریه یکی از بازارهای الزم برای صادرات 
مشترک  کمیته  اقدامات  تشریح  در  کاشفی  است.  رسیده  اشباع  به  کشور   در  آن ها  تولیدات  که  است  کاالهایی 
اقتصادی ایران و سوریه، با اشاره به سفر اخیر خود و حسین پیرموذن به دمشق، گفت: ایران و سوریه صرف نظر از 
روابط سیاسی که بسیار گسترده است، هنوز در روابط اقتصادی نتوانسته اند هم تراز شوند. دولت سوریه به  خوبی 
از زحماتی که دولت ایران برای این کشور کشیده آگاه است و خود را مدیون دولت ایران می داند. به همین دلیل 
زمانی که خود این دولت از سرمایه گذاری بخش خصوصی ایران در سوریه استقبال می کند، بخش خصوصی باید از 

این برگ برنده به نفع خود استفاده کند.

کسب و کار ایرانی
8
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شهری سبز با کاپیتان کار زیرساخت های حضور زنان 
در ورزشگاه ها آماده است

حل معضل پسماند شهر رشت 
 در شش مرحله 

سیاست های بانک مرکزی 
در خصوص 

 رمز ارزها 

خسارت تاخیر در تخلیه بار، خطر جدیدی که مصرف کننده را تهدید می کند

آفت دموراژ در مبادی ورودی بار!
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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  های  فعالیت  اتمام  از 
فدراسیون شطرنج به عنوان مربی را آغاز کرد و در چندین 
بر عهده داشت. وی  را  دوره هم هدایت تیم ملی شطرنج 

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 دوره المپیاد 

شطرنج در ترکیب تیم ملی ایران قرار داشت.
مرحوم هرندی سال ۱9۷۵ به عنوان اولین ایرانی به عنوان 

استاد بین المللی شطرنج شناخته شد. 
)فدراسیون  فیده  ارشد  مربی  عنوان  هم   ۲۰۰9 سال  وی 

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

پرورده های مرحوم هرندی هستند.

 با خوراکی ها از خود محافظت کنیم

یک گیاه استثنایی!
تاج   گل دار  گیاهان  خانواده  عضو  تاج خروس  گیاه 

خروسیان است که شامل چغندر، اسفناج و کینوا می شود.
وجه مشخصه این خانواده سرعت باالی رشد و طبیعت رقابتی 

آن ها است و فوایدزیادی در مصرف آن وجود دارد.
منبع پروتئین تکمیلی!

متناسب باکیفیت، این گیاه حاوی  ۱3 تا ۱9 درصد پروتئین 
است که از پروتئین های موجود در غالت مانند برنج، ذرت و 
تمامی  پروتئین هم چنین دارای  این  بیشتر است.  گندم سیاه 
هشت آمینواسید ضروری است که این گیاه را به منبع خوبی 

برای تأمین پروتئین برای گیاه خواران بدل کرده است.
بدون گلوتن است

تاج خروس نیز مانند کینوآ و گندم سیاه به طور طبیعی بدون 
گلوتن است. گلوتن نه تنها برای کسانی که از بیماری سلیاک 
رنج می برند مضر است برای هر کسی بدون هیچ حساسیتی نیز 
بد است زیرا پروتئینی را به نام زنولین فعال می سازد. هم چنین 
حاوی فیتیک اسید است، ترکیبی شیمیایی که بسیاری از مواد 

معدنی مهم نظیر منیزیم را از فراهمی زیستی خارج می کند.
مفید برای قلب و عروق

شریان های  بیماری  مبتالبه  مریضان  برای  خروس  تاج   روغن 
یا  شرایین  تصلب  درمان  در  چنین  هم  است.  مفید  کرونری 

باریک شدن شریان ها نیز مؤثر است.
سرشار از فیبر غذایی است

فیبر غذایی  تاج خروس پخته شده ۵ گرم   یک فنجان گیاه 
دارد یا ۲۱ درصد نیاز روزانه ما را تأمین می کند. بخش اعظم 
از  نخورده  دست  و  سالم  که  هستند  حل  قابل  غیر  فیبر  این 
چنین  هم  دارد.  یبوستی  ضد  تأثیری  و  کرده  عبور  روده ها 
حاوی فیبر حالل نیز می باشد که عالوه بر جذب آب و کاهش 

هضم از مزایای کاهش کلسترول نیز برخوردار است. 
بنابراین منبع مناسبی برای رژیم غذایی کاهش وزن است.

انبوهی از مواد معدنی دارد!
یک فنجان گیاه تاج خروس پخته شده ۲9 درصد آهن، 4۰ 
بدن  منیزیم  درصد   ۱۰۵ و  فسفر  درصد   36 منیزیم،  درصد 
کلسیم،  بسیاری  مقدار  حاوی  چنین  هم  می کند.  تأمین  را 
پتاسیم، روی، مس و سلنیوم است. در عوض فاقد بخش اعظم 

ویتامین ها به استثنای ویتامین B6 و فولیک اسید است.

اجتماعی
آغاز نبرد ایران د رجام ملت ها

جام  که  این  بیان  با  ایران  فوتبال  ملی  تیم  سرمربی 
ملت ها از االن شروع می شود، گفت: بازی پرفشاری با عراق 

داشتیم ولی هواداران از تماشای آن لذت بردند.

و  ایران  فوتبال  ملی  تیم  بازی  از  بعد  کارلوس کی روش   
از  بعد  هم  بنده  آسیا گفت: حتی  ملت های  در جام  عراق 
را  پرفشاری  بازی  می دهد  نشان  این  هستم.  خسته  بازی 

شاهد بودیم. هواداران دو تیم از این بازی لذت بردند.
سرمربی شهره تیم فوتبال کشورمان در گفتگو با خبرنگاران 
ضمن توجه به همه جوانب بازی تیم های ایران و عراق، با 

انصاف کامل در هر مورد نظر داد.
وی افزود: در نیمه اول ما حاکم میدان بودیم و دو موقعیت 
خوب داشتیم که نتوانستیم از آن استفاده کنیم. در نیمه 
ضد  روی  دادیم  ترجیح  و  کرد  تغییر  ایران  برنامه  دوم 
انجام  را  کارش  عراق  بدهیم  اجازه  و  کنیم  کار  حمالت 
بدهد. بازی در نیمه دوم تقسیم شد. ما و عراق یک فرصت 

داشتیم. 
این بازی برای روحیه ای که الزم داشتیم خوب بود.

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران درباره این که تیمش محک 
خوبی مقابل عراق خورد و پیش بینی اش از مسیر پیش 
روی ایران چیست؟ تصریح کرد: نگاه بنده این طور است 
که تیم نیاز به استراحت دارد. باید از نظر روحی و روانی 

خودمان را برای بازی های بعدی آماده کنیم. 
جام ملت ها از این به بعد شروع می شود. از این جا به بعد 
باید  است.  بازنده  برای  چیز  هیچ  و  برنده  برای  چیز  همه 

نگاهمان دقیق باشد و تمرکز زیادی داشته باشیم.
خوب  تیم  سه  حضور  شاهد  امروز  داد:  ادامه  روش  کی 
داوری که  العاده  فوق  تیم  و  ایران، عراق  بودیم.  زمین  در 

تصمیمات خوبی گرفت و نشان داد تجربه باالیی دارد. 
ما سه هدف داشتیم؛ اول این که صعود کنیم. دومین هدف 

این بود که به عنوان تیم اول صعود کنیم. 
هدف سوم این بود که به تمام بازیکنانی که آمادگی دارند 
بازی بدهیم. ما امروز پنج تغییر داشتیم و همه ثابت کردند 

آماده حضور در زمین هستند.
تیم  ترکیب  در  تغییرات  به  باتوجه  که  درمورداین  وی 
ملی، برای بازی های بعدی سورپرایزی در ترکیب  خواهد 

داشت؟ 
بازیکن  تاکید کرد: به این مسائل شگفتی نمی گویم. ۲3 
داریم که همه آماده حضور در زمین هستند. بازی به بازی 

تغییراتی که به منافع تیم کمک کند را انجام می دهیم.
کردند  ثابت  بازیکنانم  کرد:  خاطرنشان  ملی  تیم  سرمربی 
همه امادگی الزم را دارند. زمانی که الزم بود فوتبال روان 
دقایقی که  در  بازی کردند.  را  فوتبالشان  بدهند،  نشان  را 
فوتبال پرفشار و احساساتی شده بود، بازیکنانم نشان دادند 
شخصیت بسیار باال و فرهیخته ای دارند. آن ها نشان دادند 
هر تصمیمی که الزم باشد، می گیرند حتی اگر الزم باشد 
را  این کار  انجام بدهند،  یا کار دیگری  آواز بخوانند  آن ها 

می کنند.
کی روش در پاسخ به این سووال که آیا تحسینش از »روشن 
به  است؟ گفت:  خاصی  پیام  حاوی  بازی  داور  ایرماتوف« 
مقابل  که  ندارید  را  فرصت  این  روز  هر  شما  عنوان.  هیچ 
رونالدو یا مسی بازی کنید. این داور هم با تجربه های زیاد 
برایمان  و  است  دنیا  داوران  بهترین  از  یکی  جهانی،  جام 
افتخاری بود که امروز هم سوت خوبی زد. داور در لحظاتی 
که بازی احساساتی و پرفشار بود تصمیمات قاطع گرفت نه 
شوند.  می  عصبانی  لحظات  از  بعضی  در  که  داورانی  مثل 

باید قدردان این داوران باشیم.

سالمت باشیمدو کلمه حرف ورزشی

وزیر ورزش و جوانان گفت زیرساخت ها برای حضور زنان 
در ورزشگاه ها فراهم است و امیدواریم مصوبه شورای عالی 

انقالب فرهنگی در این رابطه اصالح شود.
درباره  دولت  هیات  جلسه  حاشیه  در  سلطانی فر  مسعود 
این کار  زنان در ورزشگاه ها خاطرنشان کرد:  بحث حضور 
در استادیوم های مختلف نیاز به ورودی مجزا، معبر و مکان 
مجزا و سرویس و خدمات مجزا دارد. همه این امکانات در 
ورزشگاه های مختلف وجود دارد و یا در کوتاه ترین زمان 

ممکن قابل فراهم کردن است.
وی اضافه کرد: شورای عالی انقالب فرهنگی در نیمه دوم 
به  قضایی  دستگاه  دوستان  که  داشته  مصوبه ای   84 سال 
آن اشاره می کردند که مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی 
حکم قانون را دارد. در جلسه ای که دو هفته قبل داشتیم، 
انقالب  عالی  شورای  تربیت  و  فرهنگی  کمیسیون  اعضای 
قول  شورا  دبیر  و  کردند  مطرح  را  موضوع  این  فرهنگی 
داد که تجدید نظری در این ارتباط صورت گیرد. شرایط 
امروز با گذشته متفاوت است و خوشبختانه نظام این امکان 
و  مناسبت ها  و  مکان ها  همه  در  زنان  که  کرده  فراهم  را 
امکان  این  ندارد که  دلیلی  باشند.  رویدادها حضور داشته 
را برای زنان در ورزشگاه ها و اماکن ورزشی فراهم نکنیم؛ 

البته با رعایت همه مسائل شرعی و فرهنگی.
وزیر ورزش و جوانان تاکید کرد: زیرساخت ها در این ارتباط 
کامال فراهم است و مشکلی برای ورودی مجزا، معبر و مکان 

مجزا و سرویس و خدمات مجزا نداریم.
امیدواریم با گزارشی که برای دبیرخانه شورای عالی انقالب 

فرهنگی ارسال کرده ایم، کارهای کارشناسی در این ارتباط 
با  مرور  به  که  امیدواریم  اصالح شود.  مصوبه  این  و  انجام 
فراهم شدن شرایط در مکان های مختلف ابتدا در بازی های 

ملی این موضوع را فراهم کنیم.
وی در رابطه با عملکرد تیم ملی فوتبال در جام ملت های 
آسیا گفت: تیم خیلی خوبی داریم و شروع خوبی هم در 
مانده  باقی  بازی های  در  امیدوارم  داشتیم.  ها  رقابت  این 

هم نتایج خوبی بگیرند.
وی افزود: تیم ملی از حمایت همه ملت و دست اندرکاران 
حمایت ها،  همین  با  امیدواریم  و  است  برخوردار  ورزش 
مسابقات  این  فینال  تا  بتوانیم  اراده  و  عزم  و  هماهنگی ها 

پیش رویم.
وزیر ورزش و جوانان در رابطه با این که اختالف کارلوس 
و  ملی  تیم  سرمربیان  ایوانکوویچ  برانکو  و  روش  کی 
پرسپولیس در جام ملت های آسیا هم ادامه دار شد ه و آیا 
وزارت ورزش قصد ندارد تذکری به این افراد بد هد؟ افزود: 
بهتر است که همه انرژی را صرف حمایت از تیم ملی مان 

بکنیم و امیدوارم بتوانیم قهرمان شویم.
صورت  در  پوشان  ملی  پاداش  مورد  در  فر  سلطانی  دکتر 
موفقیت هم گفت: برای تیم ملی پیش بینی پاداش کردیم.

وزیر ورزش و جوانان در پاسخ به این پرسش که آیا قصد 
ایران را  بازی تیم ملی فوتبال  برای دیدن  امارات  به  سفر 
تیم  کنار  بعدی  مراحل  در  امیدوارم  کرد:  تصریح  دارد؟ 
باشیم. تا االن همیشه در کنار تیم بوده ام و تالش می کنم 

که بازهم کنار تیم ملی باشم.

700 هزار کود ک در 
مهد کود ک های بهزیستی

مدیرکل امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی 
این  مهدکودک های  در  کودک  هزار   ۷۰۰ حضور  از 

سازمان خبر داد.

سازمان  نوجوانان  و  کودکان  امور  مدیرکل  نفریه  محمد 
بهزیستی کشوردر اختتامیه اولین جشنواره فیلم و نقاشی 
روز ملی کودک که در باغ کتاب تهران برگزار شد، با بیان 
ما هستند، گفت:  آینده سازان مملکت  این که کودکان 
سازمان بهزیستی کشور افتخار دارد به عنوان متولی این 
بخش در ۱۵ هزار مهدکودک، ۷۰۰ هزار کودک را تحت 

پوشش قرار داده است.
نفریه افزود: سازمان بهزیستی کشور در بخش توانبخشی، 
خدمت  و...در  ناشنوایی  غربالگری  پیشگیرانه،  خدمات 

کودکان سراسر کشور است.
وی با بیان این که کودکان با نیاز خاص، معلولین جسمی 
بهزیستی  سازمان  اولویت  در  ذهنی  معلولین  و  حرکتی 
کشور هستند، ادامه داد: در هفته ملی کودک برنامه های 

متنوعی برگزار شد.
برای  فصل  هر  در  جشن  چهار  تا  سه  برگزاری  از  وی 
روز  خوزستان  استان  در  افزود:  و  داد  خبر  کودکان 
3ساله های حسینی با محوریت شهید محمد طا ها برگزار 

شد.
نیز  کودکان  نقاشی  فیلم  جشنواره  کرد:  تصریح  نفریه 
و  بشناسید  را  خود  کودک  توانمندی های  محوریت  با 

آرزو های من برگزار شد.
با بیان این که در این جشنواره بیش از ۲۰ استان  وی 
شرکت کردند، گفت: بیش از ۲ هزار اثر برای ما ارسال 
شد که ۲6۰ اثر به صورت فردی و ۱3۷۰ اثر به صورت 

گروهی بود.
معاون امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور 
بیشترین  شرقی  آذربایجان  و  اصفهان  تهران،  داد:  ادامه 

آثار را برای ما ارسال کردند.
وی با بیان این که ما نمی خواهیم  رقابتی بین کودکان 
ایجاد کنیم، گفت: برای تمامی آثار ارسال شد ه تقد یرنامه 

ارسال شد.

زیرساخت های حضور زنان در ورزشگاه ها 
 آماده است

خاصیت دارد؛ ولی احتیاط کنید!
چوبک؛ درختچه ای کوچک است .پوست آن به رنگ 
کبود صاف یا کمی کرکدار ،برگ هایش کشیده نوک تیز و 
 گل هایش در مجموعه ای در روی یک پایک بلند قرار دارد

آذربو،  اسپرون،  چوبه،  اشنان،  آن؛چوبک  دیگر  نام های 
چوغان، فالر، گلیم شوی، غاسول، صابونی و...می باشد.

خواص ومشخصات چوبک
طبع  گیاه چوبک گرم و خشک است.

عطسه آور است.
مدر می باشد.

چوبک قاعده آور است.
گیاه چوبک برای خرد کردن سنگ مثانه مفید است.

کم  کنید  سعی  پس  است  ساپونین  ماده  دارای  چوبک 
در  گرم   ۲ مصرف  مقدار    است.  زیرا سمی  کنید  مصرف 

۲۰۰ سی سی آب می باشد.   
برای درمان درد مفاصل ریشه چوبک را سوزانده، خاکسترش 

را با سرکه مخلوط کرده و در محل درد بمالید.
پاشیدن گرد چوبک بر روی زخم ها نافع می باشد.

برای درمان درد سیاتیک چوبک را با سرکه مخلوط کرده و 
به صورت ضماد در محل درد بگذارید.

چوبک  جوشانده  از  اوریک  اسید  و  نقرس  درمان  برای 
استفاده کنید.

برای درمان سوزاک یک گرم چوبک در ۱۰۰ سی سی آب 
جوشانده و میل شود.

برای تقویت نیروی جنسی ریشه چوبک را در دست بگیرید. 
و  کرده  حل  آب جوش  در  را  چوبک  طاسی،  درمان  برای 
از  سر را شستشو د هید. کسانی که می خواهند الغر شوند 
استفاده کنند یک گرم در ۱۰۰ سی سی  دم کرده چوبک 
آب جوش ۲۰ دقیقه دم و نیم ساعت قبل از غذا میل شود.

 ۲۰۰ در  را  چوبک  گرم   ۵ بدن  خارش های  تسکین  برای 
سی سی آب جوشانده محلول آن را روی پوست بدن بمالید.

خانم های حامله از چوبک استفاده نکنند حتی استنشاق هم 
آنژین 3 گرم چوبک در ۲۰۰ سی سی  برای درمان  نکنند. 
 3 و  نموده  صاف  و  دم کرده  دقیقه   ۲۰ مدت  به  آب جوش 
لوزه ها  ورم  و  گلودرد  رفتن  بین  از  باعث  کنید  غرغره  بار 
می گردد. برای آرام  کردن  سرفه یک گرم چوبک را در ۱۰۰ 
از غذا  قبل  نیم ساعت  و  سی سی آب جوش ۲۰ دقیقه دم 
دم کرده  از  می توان  زخم  زرد  شستشوی  برای  شود.  میل 
چوبک استفاده کرد ۲ گرم در ۱۰۰ سی سی آب نیم ساعت 
نیش  محل  در  چوبک  مالیدن  بشوئید.  را  زخم  و  دم کرده 
چنین  هم  و  می گردد  درد  تسکین  باعث  و حشرات  زنبور 
پادزهر  می باشد. جهت درمان یرقان ۵ گرم چوبک را در 
یک لیتر آب دم کرده روزی سه فنجان به مدت یک هفته 
بنوشید. برای درمان بحران های کبدی یک گرم  چوبک یا ۲ 
گرم  چوبک در۱۰۰ سی سی آب جوش ۱۰ دقیقه دم کرده 

صاف نموده با عسل شیرین کنید قبل از غذا میل شود.

زنگ تفریح
دوستام  جمع  تو  بار  *یه 
نکن  گفتم؛ سفسطه  یکی  به 

عزیِز من!
گفت؛ چی؟؟

گفتم؛ سفططه نکن 
گفت؛ یه بار دیگه بگو!
 گفتم؛ سسفطه نکن.

دوستیمو باهاش بهم زد م اد م پیگیری بود!!

*از آزادی سوار تاکسی شد م تا صاد قیه .می گم چقد ر شد؟
می گه ۲۰۰۰ تومن

می گم همش دو قدم راهه ۲۰۰۰ تومن! 
می گه این طوری قدم برداری شلوارت پاره می شه!

*عکس العمل مرد م بعد از تاخیر مترو! 
ژاپن ۱۰ ثانیه تاخیر: شکایت از واحد حمل و نقل

ایتالیا یک د قیقه تاخیر: مسوولین بی کفایت
اوکراین 3 د قیقه: تعجب 

ایران بعد ۲۰ د قیقه: ایول یه قطار اومد

*فقط این جاست که هر کی می میره، فردا شبش کل فامیل 
خوابشو می بینن که تو یه باغ پر گل با یه لباس سفید بود ه و 

گفته من جام خوبه

*بچه بودیم می د ید یم بزرگترا عروسی می کنن!
بزرگ شدیم می بینیم کوچکترا عروسی می کنن!

. 

. 
خد ایا تعارف نکن اگه مارو واسه 

تماشا آفرید ی خوب بگو فد ات شم!!!

*یارو با کت وشلوار رفته کوهنورد ی گزارشگر می پرسه:
جناب سخت نیست با کت و شلوار؟ 

می گه:» چرا سخته ولی هرکاری سختی خود شو د اره
  

*تو آفریقا یه قبیله ای هست نمیدونن طالق چیه !!
می شه  پررو  که  زن  ند ارن  اعتقاد  بازیا  قرتی  این  به  اصن 

میخورنش!!!
خالص

*به مامانم میگم :سرم د رد میکنه !
می گه :چرا ؟

می گم: شاید تومور مغزی د ارم
تخته  سر  الل شه،  زبونت  الهی  مرد ه،  ذلیل  شو  خفه  می گه: 

بشورنت، بمیری با اون حرف زدنت منظورش اینه که؛
خد ا نکنه عزیزم!

*به بابام می گم بهترین پسر د نیا رو د اشتن چه حسیه؟ 
می گه نمید ونم برو از ماد ر بزرگت بپرس! 

بود ما  نگرفته  شکنی  د ندون  جواب  همچین  حاال  تا   *یعنی 
د اِر  ِکِرم  قسمت  سهله  که  پسورد   ... باشه  عشق  اگه  عشق 
بیسکوئیتمو، گوجه سبزامو و ته د یگ ماکارونیممو بهش می د م

توسـعه  معـاون   - مهـر  خبرگـزاری 
مدـارس  نوسـازی  سـازمان  مدیریـت 
کشـور گفـت: بیـش از 8۰ هـزار کالس دـرس دـر سـطح 
کشـور از نظـر سیسـتم گرمایشـی اسـتاندارد نیسـتند و 
۱۲۰۰ میلیـارد تومـان اعتبار بـرای استانداردسـازی آن ها 

نیـاز اسـت.
اشـاره  کار مدرسه سـازی  تقدـس  بـه  محمـد جمال زادـه 
کـرد و گفـت: ارزش کار مدرسه سـازی بـرای علم آمـوزی 
اسـت، چـرا کـه علـم نـور اسـت و همـواره دین اسـالم بر 

ایـن مهـم تأکیـد داشـته اسـت. زیربنای 
آمـوزش، محیـط و فضای آموزشـی ایمن 
و اسـتاندارد اسـت؛ امـروزه سـواد توانایی 
ایجـاد تغییـر و تحـول در جامعه اسـت و 
بایـد طراحی و سـاخت فضاهای آموزشـی 
متناسـب بـا نیازهای روز مـورد توجه قرار 

. گیرد
و  پشـتیبانی  مدیریـت،  توسـعه  معـاون 
مشـارکت های مردمـی سـازمان نوسـازی 
مدـارس کشـور بـر ضـرورت برخوردـاری 
تمـام دانش آمـوزان اقصـی نقـاط کشـور 
اسـتاندارد  و  ایمـن  آموزشـی  فضـای  از 
تاکیـد کـرد و بیان کرد: بیـش از 8۰ هزار 

کالس دـرس در سـطح کشـور از نظر سیسـتم گرمایشـی 
اسـتاندارد نیسـتند و هـزار و ۲۰۰ میلیـارد تومـان اعتبـار 
بـرای استانداردسـازی آن هـا نیاز اسـت و در این شـرایط 
کمبـود اعتبـارات دولتی، چـاره ای جز اسـتفاده از ظرفیت 
کشـورمان  دوسـت  فرهنـگ  مردـم  و  نیکـوکار  خّیریـن 

ریم. ندا
وی ادامـه دـاد: 3۰ درصـد فضاهـای آموزشـی موجـود نـا 
ایمـن هسـتند کـه بـرای رفـع ایـن معضـل بیـش از 8۰ 

هزارمیلیـارد تومـان اعتبـار نیـاز داریـم.

ملل  سازمان  کل  دبیر  گو ترش  آنتونیو 
نخستین  مناسبت  به  پیامی  در  متحد 
دسامبر  سالمت،)۱۲  پوشش  جهانی  روز  داشت  گرامی 
۲۰۱8 برابر با ۲۱ آذر ماه جاری( اظهار کرد: هر سال ۱۰۰ 
میلیون انسان فقیر می شوند، چرا که هزینه های مراقبت و 
سالمت بیشتر از آن چیزی است که توان پرداخت آن را 

دارند.
است: شرح  این  به  گو ترش  آنتونیو  پیام  کامل   متن 

امروز، گرامی داشت نخستین روز جهانی پوشش سالمت 
است، به این خاطر  این روز را گرامی 
از حقوق  می داریم که سالمت خوب 
اساسی انسان بوده و برای رسیدن به 
پایدار   توسعه  آرمان های  کار  دستور 

۲۰3۰ امری حیاتی است.
جسمی  سالمتی  کیفیت  با  خدمات 
همه  در  و  همه  برای  باید  فیزیکی  و 
غم  طور  به  باشد.  دسترسی  قابل  جا 
انگیز ی، این مورد برای نیمی از افراد 
سال  هر  نیست.  دسترسی  قابل  بشر 
می شوند،  فقیر  انسان  میلیون   ۱۰۰
چرا که هزینه های مراقبت و سالمت 
توان  که  است  چیزی  آن  از  بیشتر 

پرداخت آن را دارند.
هیچ  برای  دشواری  شرایط   چنین 

از  بسیاری  نیست.  الزم  و  باشد  داشته  وجود  نباید  کس 
کشور ها نشان دادند که سالمت جهانی امکان پذیر است. 
هم چنین آنان نشان دادند که بهبود سالمت یک سرمایه 
رشد  به  و  است  انسانی  سرمایه  بر  هوشمندانه  گذاری 

اقتصادی و کاهش فقر کمک می کند.
رسیدن  تضمین  برای  اجتماعی  مشارکت  و  قوی  رهبری 
ضروری  نیاز،  مورد  سالمت  مراقبت های  به  انسان ها  تمام 
است. در این روز جهانی، بار دیگر تعهد مان  را به جهانی با 

سالمتی برای همه تایید می کنیم.

 نا ایمن بودن سیستم گرمایشی کالس های د رس 

 فقیر شد ن ساالنه 100 میلیون انسان
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]گردشگری؛ رونق و رفاه[

در جمعه های نحس فرار کنیم!
مریم سادات موسوی

بخش اول:
تابستان 9۱ بود. گرما، بی پولی، 
کسالت روز جمعه و بی حوصلگی ما 

را در منزل حبس کرده بود. 
ما؛ مجموعه  ایست از من و همسرم، 
پناه  مبل  آن  به  مبل  این  از  که 
کنیم  فراموش  که  می بردیم 

نگذشتن ثانیه ها را. 
در آن زمان تلفن های هوشمند به اندازه این روزها همه گیر 
نشده بود. پس نوبتی ،شانس این را داشتیم که پشت میز 
کامپیوتر رومیزی خانه بنشینیم و گشتی در اندک فضاهای 
از یک شبکه  بی هدف  تلویزیون  بزنیم.  زمان  اجتماعی آن 
دیده  واقعا  که  آن  بدون  می کرد  تغییر  دیگری  شبکه  به 
شود. کتاب های داستان جلوی چشممان باز می شد و بعد 
از خواندن چند صفحه بسته و کنار گذاشته می شد. با هم 
حرف نمی زدیم. اگر هم می زدیم از ناامیدی هایی بود که 
در آن روزها گریبانمان را گرفته بود و چون گاهی نتیجه 
بار  چند  از  بعد  می رسید،  جدل  و  بحث  به  مکالمات  این 
مطلق  در سکوت  را  تابستانی  گرم  گرفتیم جمعه  تصمیم 

بگذرانیم. 
را  شرایط  نمی توانست  دیگر  که  او  شد.  ظهر   ۱۲ ساعت 
حاکم  منزل  بر  بود  روزی  چند  که  شرایطی  کند،  تحمل 
نمی شد،  محدود  جمعه  روز  آن  به  فقط  و  بود  شده 
خروج  به  که  ما  بین  است  رمزی  فرار  داد.  فرار  پیشنهاد 
اتفاق  که  آنچه  به  نگاهی  هیچ  بدون  تهران  شهر  از 
می کنیم! فرار  گاهی  هم  هنوز  برمی گردد.  افتاد   خواهد 

من احساس خوبی پیدا کردم، از این که باالخره به ادبیاتی 
مشترک برای گذراندن آن جمعه سنگین رسیده بودیم. 

از  نفر  چند  با  خواستم  نبود  آرام  هنوز  اعصابم  چون  اما 
دوستانمان برویم که تنها نباشیم. پس همسرم با 3 نفر از 
دوستانی که سریع تصمیم می گیرند تماس گرفت. سرعت 
برخوردار  باالیی  اهمیت  از  مواقع  این  در  تصمیم گیری 
است. افرادی که دیر تصمیم می گیرند در این شرایط باعث 
سه  هر  می شوند.  انسان  جمعه ای  خسته   روح  آزرده شدن 

کمتر از ۱ دقیقه اعالم آمادگی کردند.
از منزل حرکت کردیم. در آن زمان سمندی داشتیم که 
انرژی اش را در اختیار ما قرار می داد  سخاوتمندانه تمام 
و در هر مسیری همراهمان بود. با سمند رفتیم به سمت 
به سمت  و  را سوار کردیم  و دوستان  تهران  شمال شرق 
نزدیک ترین جاده ای که ما را از جمعه تهران خارج می کرد 
راندیم. جاده به لواسان منتهی می شد. در راه بعد از کمی 
هرکس  کردیم.  صحبت  مقصد  مورد  در  بش،  و  خوش 

پیشنهادی می داد و هم زمان می راندیم. 
بی آن که تصمیمی بگیریم سر از جاده شمشک به دیزین 
صحبت  روز  اتفاقات  به  راجع  هم  با  گاهی  آوردیم.  در 
می کردیم و گاهی سکوت. همه مان ذهن درگیری در آن 
رسیدیم،  جاده  ارتفاع  باالترین  به  وقتی  داشتیم.  جمعه 
مرد  می کردیم،  کم  ارتفاع  باید  مسیر  ادامه  در  که  جایی 
چای  و  آش  و  بود  زده  چادری  که  دیدیم  را  مهربانی 
می فروخت. چند ماشین هم توقف کرده بودند و از دیدن 

زیبایی منظره لذت می بردند و آش می خوردند.
پیاده شدیم. از گرما خبری نبود. حتی کمی هم سرد بود.

اولین بادی که زد کسالت جمعه را با خود برد. تازه چشمم 
به مناظر اطراف باز شد. کوه هایی که سلسله وار پشت هم 
صف بسته بودند و قدرتشان را به رخ می کشیدند. نفسی 

عمیق کشیدم و سعی کردم امید را به ریه ایم وارد کنم. 
نیم ساعتی گذشت و دوباره سوار سمند پیر شدیم. حال 
این  ادامه  در  که  چالوس  در  کردیم  فکر  بود.  بهتر  همه 
سمت  به  و  دهیم  مسیر  ادامه  می رسیدیم،  آن  به  جاده 
پل زنگوله حرکت کنیم تا بتوانیم به سمت روستای یوش 
برانیم و در کوچه هایی که نیما یوشیج را شاعر کرده بود 

قدمی بزنیم. 
به تقاطع جاده چالوس و  از ظهر  حدود ساعت چهار بعد 
دیزین رسیدیم. جاده جمعه ها از ساعتی به بعد از مسیر 
سیلی  باز  جمعه  می شود.  طرفه  یک  جنوب  به  شمال 
خودش را به ما زد، با این جمله پلیس راهنمایی و رانندگی 
که تا ۱۲ شب نمی توانید به سمت شمال برانید. نیم ساعتی 
آن جا منتظر شدیم و با ماشین های دیگر هم که ایستاده 
بودند صحبت می کردیم، دنبال راه حل بودیم، نوبتی برای 
پلیس دلیل می آوردیم که باید برویم یوش. به فرار از جاده 
جاده  وارد  ناامیدانه  نهایتا  و  کردیم  فکر  شمال  سمت  به 

چالوس شدیم و به سمت جنوب راندیم. )ادامه دارد....(

شهری سبز با کاپیتان کار
همه ی ما برای داشتن هوای پاک در حال جنبش و 
 تالطمیم ولی درحقیقت بیشترمان در حال شعار دادنیم 
خدماتی  کار  کرد..یک  عمل  ندادو  شعار  کار  کاپیتان  اما 

انجام داده و داره گسترشش می ده.
وظیفه کاپیتان کار سرویس تخصصی خودرو در محل است 
 که تمام کارهاشو بدون اجرت در اختیار مردم قرار می دهد.

مزیت های کاپیتان کار :
دستمزد  دریافت  عدم  دلیل  به  صرفه  به  مقرون  *قیمت 

عملیاتی 
*اطمینان از کیفیت و اصل بودن کاال  

*گارانتی اصل بود ن خدمات و محصوالت ارایه شده
*ارایه بیمه کلیه محصوالت و خدمات 
نالین خدمات  *پشتیبانی ۲4 ساعته آ

*سهولت در پرداخت وجه
*کاهش ترافیک 

لودگی محیط زیست  *کاهش آ
*کاهش ریسک تصادفات

خبرگزاری فارس - مرکز پژوهش های مجلس در بررسی 
قیمت خرید تضمینی گندم با اشاره به این که دولت قوانین 
اعالم کرد: دولت  را در سال گذشته نقض کرده،  مرتبط 
ضمن تعیین نرخ خرید تضمینی کمتر در سال جاری، 8۰ 
میلیارد تومان جریمه دیرکرد گندم کاران را پرداخت نکرد.

بررسی  از  گزارشی  تازگی  به  مجلس  پژوهش های  مرکز 
قیمت خرید تضمینی گندم در قوانین دائمی، قانون برنامه 
در  که  کرده  منتشر   ۱398 سال  بودجه  الیحه  و  ششم 
این گزارش تأکید شده است قیمت تضمینی گندم مورد 
کم توجهی قرار گرفته و قانون در خصوص آن نقض شده 
است. هم چنین یارانه اعطایی، یارانه به مصرف کننده است 
و  برای خرید تضمینی گندم  یارانه  اطالق  از سوی دیگر 
اصوالً تلقی یارانه کشاورزی در این خصوص صحیح نیست 
محصوالت  خرید  و  قیمت گذاری  که  این  به  عنایت  با  و 
اساسی مهمترین ابزار حمایت قیمتی در بخش کشاورزی 
محسوب می شود و با توجه به شرایط تورمی فعلی کشور 
می توان دریافت که افزایش اعتبار در الیحه بودجه ۱398 
تکافوی  نمی تواند   ،۱39۷ سال  بودجه  قانون  به  نسبت 

افزایش هزینه های کشاورزان را بدهد.
در این گزارش تأکید شده است با توجه به این که فرایند 
فرایندهای  پیچیده ترین  از  یکی  گندم  تضمینی  خرید 
از  عمده ای  بخش  و  است  ایران  اقتصاد  در  قیمت گذاری 
به  که  یارانه ای  میزان  می دهد  قرار  تأثیر  تحت  را  جامعه 
این بخش اختصاص می یابد باید قابلیت تعدیل فشارهای 
تورمی موجود را داشته باشد. لذا اجرای تبصره »6« قانون 
خرید تضمینی محصوالت اساسی کشاورزی و تعیین نرخ 
قانون گذار(  حداقلی  )خاص  گندم  برای  ریالی   ۱9۱3۲۰
ضروری است و برای تأمین منبع مورد نیاز آن می توان با 
قطع یارانه صنف و صنعت که در عمل از قیمت گذاری نیز 

معاف هستند استفاده کرد.
در گزارش مرکز پژوهش های مجلس هم چنین آمده است 
بودجه  تأمین  برای  بودجه سال 98 دولت  امسال در  که 
خرید تضمینی گندم و یارانه نان با کمبود اعتباری نزدیک 

به ۱6۰۵۰ میلیارد ریال مواجه خواهد شد. 
 ۱4 تبصره  در  است  کرده  اعالم  گفته  این  تشریح  در 
بابت  با 6۱4۵۰ میلیارد ریال  اعتباری معادل  بند »الف« 
منابع سازمان  از محل  نان و خرید تضمینی گندم  یارانه 
مربوط  رقم  و  گرفته شده  نظر  در  یارانه ها  هدفمند سازی 
بودجه سال  قانون  نیز در  یارانه خرید تضمینی گندم  به 

۱398 به ۲۰ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.
این ارقام در قانون بودجه سال ۱39۷ به ترتیب 33 هزار 

میلیارد ریال و ۱۷ هزار میلیارد ریال بوده است.
با توجه به نیاز ۱۰.۵ میلیون تنی مابه التفاوتی که دولت 
بودجه  و خرید تضمینی گندم در الیحه  نان  یارانه  برای 

و  هزار   9۷ رقم  با  معادل  می گرفت  نظر  در  سال ۱398 
۵۰۰ میلیارد ریال خواهد بود این در حالی است که در 
الیحه بودجه ۱398 به منظور تأمین اعتبار موضوع یارانه 
خرید تضمین گندم مبلغ ۲۰ هزار ریال در ردیف متفرقه 
و مبلغ 6۱ هزار و 4۵۰  منابع طبیعی  و  فصل کشاورزی 
میلیارد ریال جهت یارانه نان و خرید تضمینی گندم در 
تبصره ۱4 بخش هدفمندسازی یارانه ها در الیحه بودجه 
۱398 پیشنهاد شده است که مجموعاً عددی برابر با 8۱ 

هزار و 4۵۰ هزار میلیارد ریال خواهد بود. 
در بررسی های مرکز پژوهش های مجلس اشاره شده است 
اگر میانگین خرید تضمینی گندم از کشاورزان را با در نظر 
گرفتن )افزایش 8۰۰ ریالی قیمت گندم دوروم و اصالح 
درصد پاکی گندم از 4 و ۲ به ۲ و یک درصد( برابر با ۱6 
موردنیاز دولت  بگیریم هزینه  نظر  ریال در  و ۵۰۰  هزار 
جهت خرید تضمینی گندم برابر با رقم ۱۷3 هزار و ۲۵۰ 

میلیارد ریال خواهد بود. 
به خبازان  فروش گندم  قیمت  هم چنین در صورتی که 
نظر  در  ریال   9۰۰۰ و   6۵۰۰ ترتیب  به  را  صنعتگران  و 
بگیریم درآمد دولت از فروش گندم برابر با ۷۵ هزار و ۷۵۰ 
مابه التفاوت خرید  نتیجه  بود که در  میلیارد ریال خواهد 
تضمینی گندم و فروش آن به بخش صنعت خبازان برابر با 
9۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال خواهد بود و معادل اعتباری 
برای خرید  بودجه ۱398  باید در الیحه  است که دولت 

تضمینی گندم و یارانه نان پیش بینی می کرد.
طبق مقایسه ارقام پیشنهادی در الیحه بودجه سال ۱398 
نیاز  مورد  گندم  تنظیم  جهت  گرفته  صورت   برآوردهای 
بخش خبازان و صنعت دولت برای تأمین بودجه در این 
بخش با کمبود اعتباری نزدیک به ۱6۰۵۰ میلیارد ریال 

مواجه خواهد شد. 

با  ارتباطی  نان  یارانه  که  شده  تأکید  گزارش  این  در 
مصرف کنندگان  به  پرداختی  یارانه  و  ندارد  گندم  تولید 
است  مالیاتی  کشاورزان  گندم  خریدن  ارزان  است، 
پرداختی  یارانه  صرف  و  شده  گرفته  کشاورزان  از  که 

مصرف کنندگان می شود.
تضمینی  خرید  نرخ  که  این  بر  تأکید  با  گزارش  این  در 
است:  شده  تأکید  نشده،  مراعات  قانون  اساس  بر  گندم 
توجه  بهره وری،  افزایش  قانون   33 ماده  قانون  اساس  بر 
ساله  که »هر  است  آمده  بازار  ویژه ای  و  تولید  به شرایط 
 متناسب با شرایط تولید و بازار محصوالت تحت سیاست

خرید و قیمت تضمینی را انتخاب و اعالم نماید«. مفهوم 
قاچاق،  از  جلوگیری  برای  شد  الزم  اگر  است   این  آ ن 
جلوگیری از مصرف گندم خوراکی به عنوان خوراک دام، 
نرخ  بود  پایین  از  متأثر  ترکیب کشت  تغییر  از  جلوگیری 
برای  باالتر  قیمت  با  دولت  غیره  و  گندم  تضمینی  خرید 
گندم و بهبود نرخ مبادله به نفع گندم از اختالالت فوق 

جلوگیری کند. 
قانون  ماده 3۱  اساس  بر  اضافه شده که  این گزارش  در 
برنامه ششم توسعه نیز دولت باید پرداخت پول کشاورزان 
در صورت  و  دهد  انجام  موقع  به  را  تضمینی  بابت خرید 
وقفه جبران خسارت کند اما در سال گذشته حداقل 8۰ 
میلیارد تومان جبران به علت تأخیر در پرداخت های خرید 
پرداختی  که  داشت  وجود  کشاورزان  از  گندم  تضمینی 
صورت نگرفت و امسال نیز اثری از اجرای حکم قانونی در 

الیحه بودجه مشاهده نمی شود.
در گزارش مرکز پژوهش های مجلس اشاره شده است که 
تعیین نرخ ۱6 هزار ریال برای گندم در سال آینده بیانگر 
اخذ مالیات پنهان حداقل 3۲4۵ ریال به ازای هر کیلوگرم 

گندم از کشاورزان خواهد بود.

 80 میلیارد تومان جریمه دیرکرد پول گندم کاران 

اقتصادی
 تکه ای از من، تکه ای از زمین!

اهدای جوایز برندگان 
قرعه کشی بانک آینده

جشنواره  چهارمین  قرعه کشی  مراسم  برگزاری  پی  در 
حساب های پس انداز قرض الحسنه بانک آینده در روز یک شنبه 
به تاریخ ۲۲ مهرماه سال جاری، طی مراسمی، جوایز این دوره 

از جشنواره، به برندگان خوش شانس اهدا شد.
مراسم  دوشنبه، ۲4 دی ماه سال جاری،  روز  راستا،  در همین 
اهدای ۲۰ )بیست( کمک هزینه خرید واحد مسکونی هر یک 
به ارزش ۱)یک( میلیارد ریال، ۱۵۰ )یک صد و پنجاه( دستگاه 
خودروی سواری پژو پارس سال، ۲۰۰ )دویست( کمک هزینه 
خرید صنایع دستی ۵ )پنج( میلیون ریالی و سایر جوایز نقدی 
و غیرنقدی با حضور تعدادی از مشتریان، اعضای هیأت مدیره 
برندگان  و  برگزار  آینده  بانک  کارکنان  و  مدیران  از  و جمعی 

خیراندیش تهرانی، جوایز خود را دریافت کردند.
اضافه می نماید؛ برندگان خّیر شهرستانی، ظرف روزهای سه 
شنبه و چهارشنبه، ۲۵و ۲6 دی ماه جاری، در شهرهای مشهد، 
شیراز، اصفهان و اهواز، جوائز خود را جداگانه دریافت نمودند.

شایان ذکر است؛ طرح افتتاح حساب های قرض الحسنه پس انداز 
بانک آینده تا پایان شهریورماه سال جاری ادامه داشت و بیش 
۱۱۰۰۰۰۰ )یک میلیون و یک صد هزار( نفر از هم وطنان عزیز 

در آن مشارکت کردند.
یـادآوری می کند؛ حساب های قرض الحـسنه پـس انداز موجود، 
در صورت حفظ و افزایـش موجودی خود، تا پایان شهریورماه 
۱398، در قرعـه کشی سال بعد بانک آینده نیز، شرکت داده 
می شوند. گفتنی است؛ به زودی، اطالعات و جزئیات پنجمین 
دوره قرعه کشی حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک آینده 
نیز، به اطالع هم وطنان گرامی خواهد رسید. هم چنین، میزان 
امتیازات متعلقه به صاحبان حساب ها بر اساس میزان موجودی 

و زمان ماندگاری حساب در بانک، محاسبه خواهد شد.

معاون بانک مرکزی گفت: سیاست های 
اعالم  سال  پایان  تا  رمزارزها،  خصوص  در  مرکزی  بانک 

می شود.
ارزها  رمز  گفت:  حکیمی  ناصر  مرکزی،  بانک  گزارش  به 
مانند هر پدیده دیگری هم تهدید دارد هم فرصت؛ طبیعی 
یک  خاطر  به  شاید  و  سنتی  و  فرهنگی  صورت  به  است 
عکس العمل عادی انسانی، دربرابر تغییر مقاومت می کنیم.

وی افزود: وقتی یک پدیده جدیدی می آید، اولین رویکرد 
به  اول  طبیعتاً  هم  انکار  برای  و  باشد  انکار  است،  ممکن 

تهدید و مضرات آن تمرکز می کنیم.
براین  تأکید  با  مرکزی  بانک  نوین  فناوری های  معاون 
می کند،  صدق  نیز  ارزها  رمز  درباره  موضوع  همین  که 
کارانه  محافظه  دیدگاه  اول  مرحله  در  شاید  کرد:  تصریح 
این  البته  تمرکز می کند؛  دارد،  روی مخاطراتی که وجود 

مخاطرات وجود دارند و واقعی هستند.
هوشمندی،  که  است  این  واقعیت  اما  داد:  ادامه  حکیمی 
که  کند  هدایت  سمتی  به  باید  را  گذار  سیاست  یا  انسان 
متغیر  ما  نظر  از  و   - می آید  که  پدیده جدیدی  مزایای  از 
بازهم می  مستقل است و چه ما بخواهیم و چه نخواهیم 
آن  احتمالی  مخاطرات  مواظب  و  کند  برداری  بهره  آید، 

هم باشد.
وی با  بیان این که درباره رمز ارزها نیز همین اتفاق درحال 
ارزها در مقوالتی مانند پول  افزود: رمز  روی دادن است، 
ارز،  تراکنش ها، خروج  از  برخی  بودن  ناپذیر  شویی، رصد 
اخالل گری در سیستم پولی، مخاطراتی دارند که برکسی 
برای سیستم  را  از طرفی فرصت هایی  اما  پوشیده نیست 
نظام های  آن،  از  استفاده  با  بتوانیم  که  می آورد  بوجود 

جایگزین مبادالت پولی را ایجاد کنیم.
که  براین  تاکید  با  مرکزی  بانک  نوین  فناوری های  معاون 
رمز ارزها شفافیت فوق العاده ای در مبادالت پولی ایجاد 
می کند، تصریح کرد: هم چنین رمز ارزها می تواند موجب 

Securitize  )ایمن سازی( دارایی های غیر مولد هم باشد.

وی با بیان این که، رمز ارز باتوجه به شفافیتی که به همراه 
قرار  پولی  سیستم  اختیار  در  استثنایی  فرصت های  دارد، 
می دهد، افزود: این مساله مخصوصاً در خصوص نقد پذیر 
کردن یا قابل معامله کردن دارایی ها، راه حل دیگری در 

حال حاضر وجود ندارد.
حکیمی راه حل هایی که مبتنی بر نهادسازی باشد را بسیار 
تا کنون  امر  این  به همین دلیل  پیچیده دانست و گفت: 
و  واسط  نهاد  با حذف  ولی بالک چین  است.  نشده  محقق 
میانی می تواند توسعه این محصوالت را در قالب رمز ارز و 

سایر محصوالت خیلی راحت انجام دهد.
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی تاکید کرد: بنابراین 
بیش از هرچیز دیگری ضمن این که باید این هوشمندی 
را داشته باشیم که مخاطرات و تهدیدها را شناسایی کرده 
و در مقابل آن سیاست های مناسب را اتخاذ کنیم نباید 

فرصت ها را به خاطر مخاطرات از دست دهیم.
وی در پاسخ به این سوال که بانک مرکزی قباًل از اعالم 
سیاست های این بانک برای رمز ارزها تا پایان شهریور 9۷ 

خبر داده بود ولی در عمل خبری از بانک مرکزی در این 
خصوص حداقل رسانه ای نشد، علت چه بود؟ 

مرکزی  بانک  سیاست  که  بود  این  ما  ریزی  برنامه  گفت: 
اعالم شود،  امسال  آخر شهریور  تا  ارزها  رمز  در خصوص 
به  توجه  با  منتهی  است  تدوین هم شده  سیاست ها حتی 
این  در  گیر  تصمیم  نهادهای  که  زیادی  مشغولیت های 
خصوص دارند، هنوز این سیاست ها در صف بررسی است.

نظر فنی و  از  این است که  واقعیت  حکیمی تصریح کرد: 
تدوینی، کار در همان بازه زمانی شهریورماه به یک جمع 
بندی رسیده بود ولی از آن زمان به بعد توسط سیاست گذار 
و افرادی که باید در این خصوص تصمیم گیری کنند، در 

صف بررسی است.
خصوص  در  چنین  هم  مرکزی  بانک  مسوول  مقام  این 
وضعیت بررسی رمز ارز ملی در این بانک این طور پاسخ 
ارتباط  ملی  ارز  رمز  اصطالح  با  خیلی  شاید  بنده  که  داد 
برقرار نکنم به این خاطر که ممکن است در کشور  برای 
انواع کاربردها ارز رمز مختلفی داشته باشیم و لزوماً ارز رمز 

ملی در کار نباشد.
بر  مبتنی  رمزهای  ارز  اصطالح  بیشتر  من  داد:  ادامه  وی 
ریال را به جای ارز رمز ملی استفاده می کنم که یک بحث 
حاکمیت پولی است که اتفاقا قسمتی از سیاست هایی که 
قباًل عرض کردم معطوف بر این است که یک ارز رمز مبتنی 
بر ریال، طال، ارز و سایر دارایی ها و یا ارز رمز خودکفا و 

خودبنیان با دیدگاه مختص به خودشان داشته باشیم.
حکیمی گفت: برای مواجه با هر کدام از این رمز ارزها باید 
دیدگاه خاص خودشان داشته باشیم مبنی براین که شامل 

چه مقرراتی می شوند و ناظر آن کدام دستگاه است.
ارز  رمز  که  اصطالح  این  بنابراین  که،  براین  تاکید  با  وی 
باشیم  نداشته  دیگری  ارز  رمز  و  باشد  داشته  وجود  ملی 
بحثی خام و ساده انگارانه است، افزود: بنظرم سیاست الزم 
تعیین  و  فضا  کردن  باز  بر  مبتنی  باید  خصوص  این  در 
محدودیت ها و چارچوب های الزم در حوزه رمز ارزها باشد.

مرکزی  بانک  سیاست های  اعالم  از  امیدواری  ابراز  با  وی 
در خصوص رمز ارزها در ماه های باقی مانده از سال 9۷ 
جاری،  سال  همین  در  موضوع  این  می کنم  گمان  ،گفت: 
اتفاق بیافتد و سیاست های بانک مرکزی اعالم شود؛ اعالم 
سیاست ها، تا حد زیادی موضع سیاست گذار پولی را راجع 
به رمز ارزها مشخص می کند؛ و از طرف دیگر فضا را برای 
کسانی که می خواهند در این زمینه فعالیت کنند، شفاف و 

همراه با آگاهی از نگاه حاکمیت می کند.

هند بد هی نفتی خود  
را با روپیه می پردازد

یک رسانه غربی از حل شدن مشکل پرادخت بدهی نفتی 
هند به ایران با تصمیم جدید دولت »نارندرا مودی« خبر 

داد.
خام  نفت  پول  هند  دارایی  وزارت  رویترز،  گزارش  به 
خریداری شده از شرکت ملی نفت ایران به صورت روپیه 
را از مالیات معاف کرد.  با این اقدام وزارت دارایی هند، 
این کشور بدهی ۱.۵ میلیارد دالری خود تا پیش از ۲8 
ایران  نفت  ملی  شرکت  به  روپیه  صورت  به  را  دسامبر 

پرداخت خواهد کرد.
در پی معافیت هند از تحریم نفتی ایران، مبادله طالی 
سیاه میان دو کشور همچنان ادامه دارد و مطابق توافق 
بانک دولتی »یو  از طریق  انتقال مالی  دو طرف، نقل و 

سی او« و بر اساس روپیه هند صورت می گیرد.
خارجی  شرکت های  درآمد  قانون،  مطابق  این  از  پیش 
نزد بانک های هندی افزون بر کارمزدها و عوارض متعلقه، 

مشمول اخذ مالیات 4۰ درصدی نیز می شود. 
یو  بانک  نزد  ایران  نفت  در مجموع حساب شرکت ملی 

سی او مشمول 4۲.۵ درصد مالیات و عوارض می شود.
این قانون موجب شده بود تا اجرای توافق دریافت پول 
نفت از طریق روپیه برای ایران ناممکن شود و پرداختی 
ایران  نفت  ملی  پاالیشگاه های هندی در حساب شرکت 

بلوکه شود.
بر اساس توافق صورت گرفته میان دو دولت، موجود ی 
یا  هند  از  کاال  خرید  صرف  می تواند  ایران  حساب 

سرمایه گذاری در پروژه های صنعتی این کشور شود. 
حاصل  روپیه های  محل  از  دارد  اجازه  ایران  چنین  هم 
یا  هند  دولت  قرضه  اوراق  خرید  برای  نفت  صادرات  از 

پرداخت هزینه تحصیل دانشجویان ایرانی هزینه کند.
»عبدالناصر  با  هند  سفیر  دیدار  در  رابطه،  همین  در 
کرد  اعالم  هند  مرکزی، سفیر  بانک  رئیس کل  همتی« 
بر  دو کشور  و  آماده شده  دو کشور  بین  مالی  مکانیزم 
و  تجاری  فعالیت  هند،  دولت  دریافتی  معافیت  اساس 

بانکی خود را طی روزهای آتی انجام خواهند داد.
دور  مقایسه  در  هند،  دارایی  وزارت  مقام های  گفته  به 
نخست تحریم های نفتی ایران، ظرفیت استفاده ایران از 
در  که  است. چرا  یافته  افزایش  او  یو سی  بانک  حساب 
دور پیشین تحریم ها ایران تنها اجازه داشت از موجودی 

روپیه خود برای خرید کاال از بازار هند استفاده کند.
این  اجرای  با  تا  است  امیدوار  هند  دولت  وجود  این  با 
توافق، تراز تجاری خود با ایران را به نفع خود مثبت کند.

درآمد  مشمول  تنها  هند  دولت  مالیاتی  معافیت  البته 
حاصل از فروش نفت خام می شود و عایدی صادرات سایر 
کاالها از جمله فرآورده های نفتی و گاز را در بر نمی گیرد.

هند پس از چین دومین مشتری عمده نفت ایران است 
که برای ادامه خرید نفت ایران معافیتی شش ماهه را از 
بازگشت  دلیل  به  وجود  این  با  است.  کرده  اخذ  آمریکا 
تحریم های بانکی علیه ایران از ماه نوامبر گذشته امکان 
نقل و انتقال پولی میان بانک های هندی و ایرانی از میان 

رفته بود.

گالیه آموزش و پرورش 
از وزارت نیرو

و  آموزش  وزارت  پشتیبانی  و  مدیریت  توسعه  معاون 
پرورش از عدم اجرای قانون »معافیت مدارس از پرداخت بهای 
انرژی از سوی وزارت نیرو« گالیه کرد و گفت: ما به میزانی که از 
پرداخت بهای برق معاف شدیم؛ به وزارت نیرو مبلغی پرداخت 
نمی کنیم تا تکلیف قانون روشن شود. چون همه ما برای اجرای 
قانون تعهد داریم و وزارت نیرو هم باید تعهد خود را اجرا کند.

از  مدارس  معافیت  قانون  اجرای  درباره  ترکمن  الهیار  علی 
پرداخت بهای آب، برق و گاز مصرفی اظهار کرد: حدود 43۰ تا 
44۰ میلیارد تومان در طول یک سال تحصیلی برای  بهای آب، 

برق و گاز مدارس باید اعتبار هزینه کنیم.
بند  امسال در  این هزینه های مدارس،  برای کاهش  افزود:  وی 
پرداخت  از  مدارس  که  بینی شد  پیش  بودجه   6 تبصره  »ی« 

بهای قبوض انرژی معاف شوند.
با  معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش 
بیان این که معافیت در نظام اجرایی همواره با موانعی روبه رو 
می شود و دستگاه ها مقاومت کرده و سعی می کنند آن را انجام 
ندهند گفت: شرکت های آب و گاز با آموزش و پرورش همکاری 
قبال  در  و  است  نیرو  وزارت  ما  بزرگترین مشکل  ولی  داشتند 
کمکی  و  کرده  مقاومت  شدت  به  مدارس  برق  معافیت  اجرای 
به اجرای آن نمی کند. الهیار افزود: ما به میزانی که از پرداخت 
بهای برق معاف شدیم؛ به وزارت نیرو مبلغی پرداخت نمی کنیم 
قانون  اجرای  برای  ما  همه  چون  شود.  روشن  قانون  تکلیف  تا 
تعهد داریم و وزارت نیرو هم باید تعهد خود را اجرا کند. وی 
درباره تکلیف شیر مدارس نیز گفت: بودجه شیر مدارس هنوز 
ابالغ نشده است. اخیرا قرار بود از محل هد فمند ی تامین شود 
که تا مرحله صدور ابالغ رفته ولی هنوز ابالغ قطعی به آموزش و 

پرورش نشده و همچنان پیگیر آن هستیم.

سیاست های بانک مرکزی در خصوص 
 رمز ارزها 
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عملیات اجرای طرح انتقال 
آب دریای عمان

  
ایرنا - مجری طرح مطالعات نمک زدایی و انتقال آب 
از دریای عمان به استان های شرقی کشور گفت: عملیات 
اجرایی این طرح امسال تا پیش از نیمه نخست بهمن ماه 

آغاز می شود.
به  عمان  دریای  آب  انتقال  طرح  افزود:  عبدالهی  علی 
بلوچستان،  و  سیستان  شامل  کشور  شرقی  استان های 
خراسان جنوبی و خراسان رضوی با هدف تامین آب مورد 
نیاز شرب و صنعت اکنون به یک ضرورت جدی و اجتناب 

ناپذیر تبدیل شده است.
وی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی را متولی اجرای 
از  آب  انتقال  طرح  مطالعات  کرد:  بیان  و  اعالم  طرح  این 
شد  آغاز   ۱39۵ اسفند  که  کشور  شرق  به  عمان  دریای 
تاکنون حدود ۷۵ درصدی پیشرفت کرده و مرحله نخست 

آن پایان یافته است. 
از دریای  انتقال آب  مجری طرح مطالعات نمک زدایی و 
اساس  بر  داد:  ادامه  کشور  شرقی  های  استان  به  عمان 
مطالعات انجام شده طول خط انتقال آب از دریای عمان 
به شرق کشور که مبداآن دریای عمان و مقصد نهایی آن 
خراسان رضوی است هزار و 6۰۰ کیلومتر پیش بینی شد 
و آب انتقالی آن فقط به مصرف آشامیدن و صنعت خواهد 

رسید. 
وی هزینه اجرای طرح با محاسبه ارزی 3.9 میلیارد دالر 
اعالم و بیان کرد: این طرح توسط بخش خصوصی تامین 

اعتبار و اجرا می شود. 
عبدالهی گفت: نیاز آبی سه استان خراسان رضوی، شمالی 
و جنوبی برای سال ۱4۲۰ در بخش شرب و صنعت یک 
میلیارد و ۷۵۰ میلیون مترمکعب پیش بینی شده اما حجم 
 9۰۰ تنها  موجود  شرایط  در  استان ها  این  تولیدی  آب 

میلیون متر مکعب است. 
وی افزود: در قالب طرح انتقال آب از دریای عمان که به 
زودی شاهد آغاز عملیات اجرایی آن خواهیم بود ساالنه دو 
میلیارد مترمکعب آب از دریای عمان برای نمک زدایی و 

تصفیه برداشت می شود. 
از دریای  انتقال آب  مجری طرح مطالعات نمک زدایی و 
اساس  بر  داد:  ادامه  کشور  شرقی  های  استان  به  عمان 
مطالعات انجام شده برای تصفیه و نمک زدایی آب مورد 
لذا  از دریا برداشت شود  برابر حجم آن آب  باید سه  نیاز 
دو سوم آب برداشتی دوباره به دریا برمی گردد. وی گفت: 
بسیاری از کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس از جمله 
به عنوان منبع  از آب دریا  و عربستان سال هاست  امارات 
میلیاردها  ساالنه  و  می کنند  استفاده  خود  نیاز  تامین 
مترمکعب آب نمک زدایی شده را به داخل کشورهای خود 

انتقال می دهند. 
آب  انتقال  و  زدایی  نمک  و  تصفیه  پروژه  افزود:  عبدالهی 
این لحاظ  از  استان های شرقی کشور  به  از دریای عمان 
فارس  خلیج  و  عمان  دریای  منطقه  در  طرح  نخستین 
محسوب نمی شود اما به لحاظ طول خط انتقال نخستین 

طرح در منطقه می باشد. 
از بحرانی ترین استان های کشور به  خراسان رضوی یکی 
منابع  که  طوری  به  است  زیرزمینی  های  آب  افت  لحاظ 
با کسری مخزن یک میلیارد و ۲۰۰  این خطه  زیرزمینی 
میلیون مترمکعبی در سال مواجه است. هم اکنون چاه ها و 
منابع زیرزمینی سهم 8۰ درصدی در تامین آب آشامیدنی 
رضوی  خراسان  نفری  هزار   4۰۰ و  میلیون  شش  استان 

دارند.

اقتصادی

سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران از پیگیری مذاکرات 
داد  ترجیحی خبر  تجارت  برای  پاکستان  و  ترکیه، سوریه  با 
روابط  توسعه  مخالفان  که  است  ای  گونه  به  شرایط  گفت:  و 
محدودیت ها،  تا  می کنند  ورود  جا  هر  به  ایران  اقتصادی 

سخت تر شود.--
»محمدرضا مودودی« در پایان نخستین نشست »هم اندیشی 
سراسری درباره توسعه صادرات فناوری اطالعات و ارتباطات« 
کنونی  شرایط  تهران،  المللی  بین  نمایشگاه های  مرکز  در 
کشور را خاص توصیف کرد و افزود: برخی زیرساخت ها مانند 
برقراری روابط بانکی برای ما اولویت دارد که اگر حل نشود 

تعرفه های ترجیحی و تجارت ترجیحی از ارزش می افتد.
مودودی در این ارتباط از قول مساعد رییس جمهوری ترکیه 
برای رفع مسائل موجود خبر داد و تهاتر را یکی دیگر از برنامه 
های سازمان توسعه تجارت ایران در مذاکرات با دیگر کشورها 

به ویژه همسایگان عنوان کرد.
وی تاکید کرد با توجه به رشد ۱3درصدی صادرات غیرنفتی 
کشور در هشت ماه امسال به ارزش 3۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون 
دالر، برای حفظ این میزان رشد تا پایان سال تالش می شود. 
برابر   ۲ برای  ایران  تجارت  توسعه  برنامه سازمان  از  مودودی 
کردن توان صادراتی کشور از ۵۰ میلیارد دالر کنونی با تعریف 
مگاپروژه های صادرات محصوالت در یک برنامه سه ساله خبر 
داد.وی یادآوری کرد: قرار بود امسال نزدیک به یک هزار و 
3۰۰ میلیارد برای توسعه صادرات غیر نفتی تخصیص یابد که 
از محل افزایش یک درصد نرخ موثر تعرفه اقالم وارداتی به 

استثنای اقالم اساسی و دارو تامین می شود.
از  بخشی  واردات  تحریم ها،  و  فعلی  شرایط  به  توجه  »با 
داد.« را کاهش  درآمدها  از  بخشی  که  ممنوع شد  اقالم   این 

به گفته وی، گمرک تاکنون آمار مشخصی را مبنی بر این که 
به خزانه  نرخ موثر  بر  افزایش یک درصدی  این  از  چه مقدار 
واریز شده، اعالم نکرده است تا سازمان توسعه تجارت بتواند 

از آن برداشت کند.
وی اعالم کرد: تاکنون ۲۰ میلیارد تومان به حساب سازمان 
توسعه تجارت واریز شده که امید است مابقی نیز تامین شود.

حدود  صادراتی  مشوق های  برای  آینده  سال  افزود:  مودودی 
وجود  با  که  گرفته شده  نظر  در  بودجه  تومان  میلیارد   ۷۰۰
کاهش نسبت به امسال، امید است تخصیص یابد تا با توجه به 

آن بتوان برنامه مشخص و بلندمدتی پیاده کرد.
اولویت  از  با رد خروج کاالهای گروه ۲ و سه  وی هم چنین 
تخصیص ارز به دلیل نزدیک شدن نرخ ارز نیمایی به نرخ آزاد 
اولویت  است؛  گذشته  مدار  بر  همچنان  بندی  اولویت  گفت: 

نخست در تخصیص ارز، کاالهای اساسی و دارویی است که از 
ارز نفتی استفاده می کنند و گروه های ۲ و 3 نیز تجمیع و در 

قالب یک گروه تعریف شده اند.
»در این تجمیع، 6 اولویت بندی بر اساس نیازهای ضروری در 
داخل کشور اعم از مواد اولیه، تجهیزات و ماشین آالت مورد 
نیاز و حتی اقالم ضروری مطرح است که ارز نیما حاصل از ارز 

صادرات به این گروه تعلق می گیرد.«
مودودی دلیل برداشته شدن ممنوعیت واردات 4۷قلم کاال را 
»نیاز داخل« عنوان و تصریح کرد: بخشی از مجموع ۱339 
قلم کاالی ممنوع، مورد نیاز بخش تولید بود که باید به تدریج 
از فهرست ممنوعیت خارج می شد. در مقابل برخی اقالم که 
امکان تولید آن در کشور وجود دارد به فهرست ممنوع اضافه 

می شود.
و  اطالعات  فناوری  بخش  محصوالت  صادرات  درباره  وی 
و  گسترده  اشتغال  باال،  ارزآوری  دلیل  به  گفت:  ارتباطات 
و  تولیدی  توان  از  توان  می  مستعد  و  جوان  انسانی  نیروی 

صادراتی این بخش استفاده کرد و آن را افزایش داد.
سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران در جمع بندی نخستین 
نشست »هم اندیشی سراسری درباره توسعه صادرات فناوری 
ارزهای  درباره  همایشی  برگزاری  از  ارتباطات«  و  اطالعات 
دیجیتال با استفاده از ظرفیت کسب و کارهای نوپای )استارت 
امسال  بهمن  اوایل  در  جهان  های  بهترین  و  داخلی  آپ ها( 

خبر داد.
و  ترویج  محوریت  با  راهی  نقشه  تدوین  به  چنین  هم  وی 
قالب  در  بزرگ  شرکت های  توسعه  و  بنگاه ها  توانمندسازی 
در  نمایشگاه ها  برپایی  و  تجاری  هیات های  اعزام  و  آموزش 

حوزه فاوا اشاره کرد.
مود ود ی بر ضرورت ظرفیت سازی د ر زمینه صادرات فناوری 
اطالعات و ارتباطات تاکید کرد و گفت: در این بخش بسیار 
سازی  ظرفیت  بخش خصوصی  کمک  با  باید  و  داریم  ضعف 

شود.

ایرانی ها، دومین خریدار 
بزرگ بین سایر کشورها

خبرگزاری فارس - ایرانی ها در سال ۲۰۱8 تعداد 3 هزار 
از  پس  که  کردند  خریداری  ترکیه  در  خانه  دستگاه   6۵۲ و 
کشور  این  در  مسکن  خریدار  بزرگ  کشور  دومین  ها  عراقی 

محسوب می شوند.
مسکن  بازار  وضعیت  گذشته  سال  صباح،  دیلی  گزارش  به 
خارجی  سرمایه گذاران  و  بانکی  تسهیالت  لطف  به  ترکیه  در 
در   ۲۰۱8 سال  در  مسکن  فروش  داشت.  مطلوبی  وضعیت 
ترکیه در مقایسه با سال گذشته، ۷8.4 درصد رشد داشت که 

یک رکورد بی سابقه ای محسوب می شود.
براساس آمارهای مؤسسه داده های ترکیه موسوم به ترک َست 
که روز گذشته منتشر شد، سال گذشته 39 هزار و 663 دستگاه 
آپارتمان به سرمایه گذاران خارجی فروخته شده که این رقم در 

سال ۲۰۱۷ تعداد ۲۲ هزار و ۲34 دستگاه آپارتمان بود.
در 3 ماهه نخست سال گذشته ۵ هزار و ۲98 دستگاه آپارتمان 
به خارجی ها فروخته شد که این رقم در 3 ماهه دوم به 6 هزار 

و ۱۵8 دستگاه رسید.
خارجی ها ۱۲ هزار و 339 دستگاه در 3 ماهه سوم و ۱۵ هزار 

و ۵۰8 دستگاه در 3 ماهه چهارم خریداری  کردند.
براساس این گزارش، استانبول بهترین گزینه انتخاب بوده که 
بورسا،  آنتالیا،  آن  از  پس  داشتند،  به خرید  تمایل  خارجی ها 

آنکارا و یالووا مقاصد بعدی فروش مسکن در ترکیه بودند.
عراقی ها سال گذشته بیشترین میزان خرید مسکن از ترکیه را 
داشتند این کشور با 8 هزار و ۲۰۵ دستگاه خرید ،۲۰.۷ درصد 
از کل فروش مسکن ترکیه به خارجی ها را به نام خودشان ثبت 
بزرگ مسکن  ایران دومین خریدار  از عراقی ها،  . پس  کردند 
دستگاه  و 6۵۲  هزار   3 که  بود  کشورها  سایر  بین  ترکیه  در 
خریداری کردند، پس از آن سعودی ها با خرید ۲ هزار و ۷۱8 
دستگاه در جایگاه سوم و روس ها با ۲ هزار و ۲9۷ دستگاه در 

جایگاه چهارم قرار گرفتند.

گمرک اعالم کرد؛

مجوز ترخیص 13هزار دستگاه 
خودرو صادر شد

واردات  ممنوعیت  دولت  ایران،  گمرک  گزارش  به 
خودرو های خارجی دپو شده در گمرکات و مناطق آزاد را لغو 

کرد.
از سوی اسحاق جهانگیری معاون  طبق مصوبه جدید دولت که 
اول رئیس جمهور ابالغ شده خودرو های موجود در اماکن گمرکی، 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دارای قبض انبار تعیین تکلیف شد.

تا ۱4 هزار خودرو در حال  بالغ بر ۱3  طبق اظهارات مسووالن 
حاضر مشمول این مصوبه می شوند که امکان ترخیص آن ها وجود 

دارد.
ابالغ شده آمده است:  تاریخ ۱6 دی ماه 9۷  این مصوبه که در 
هیأت وزیران در جلسه ۱39۷.۱۰.9 به پیشنهاد مشترک  صنعت، 
بانک  دادگستری،  دارایی،  و  اقتصادی  امور  تجارت،  و  معدن 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران و دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه 
با مفاسد اقتصادی و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون 

اساسی جمهوری اسالمی ایران تصویب کرد:
۱-- ثبت سفارش برای واردات خودرو های سواری )بدون رعایت 
قبض  دارای  نامه  تصویب  این  ابالغ  تاریخ  تا  که  ساخت(  سال 
انبار اماکن گمرگی، مناطق آزاد تجاری - صنعتی با مناطق ویژه 
اقتصادی هستند، به صورت بدون انتقال ارز و از محل ارز متقاضی 
با اظهار منشأ ارز به بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بالمانع 
از  »اعم  خودرو  قبلی  های  سفارش  ثبت  کلیه  چنین  هم  است؛ 

بانکی و غیربانکی« لغو می شود.
تبصره -- خودرو هایی که تا تاریخ ابالغ این تصویب نامه دارای 
قبض انبار بوده و با رویه بانکی تأمین ارز گردیده اند، با پرداخت 
مابه التفاوت نرخ ارز دریافتی با نرخ سامانه سنا در روز ترخیص، 
با نیت سفارش بانکی قابل ترخیص هستند. هر نوع تخصیص ارز 

جدید برای این ثبت سفارش ها ممنوع است.
و  با محاسبه  از چهل هزار دالر  بیش  ارزش  با  ۲-- خودرو های 
پرداخت چهل واحد درصد سود بازرگانی، مازاد بر مأخذ حقوق 
براساس  واردات،  و  صادرات  مقررات  کتاب  در  مندرج  ورودی 
ترخیص  و  سفارش  ثبت  قابل  نامه  تصویب  این   )۱( بند  شرایط 

هستند.
3-- مهلت ترخیص خودرو های موضوع بند های »۱« و »۲« این 
تعیین  نامه  تصویب  این  ابالغ  تاریخ  از  ماه  چهار  نامه،  تصویب 

می شود.
4-- در راستای صیانت از حقوق مصرف کنندگان، قبل از ترخیص 
خودرو های موضوع این تصویب نامه گمرک پس از اخذ تأییدیه 
سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان، نسبت به 

ترخیص با رعایت مقررات اقدام خواهد کرد.
۵ -- ترخیص خودرو های با حجم موتور باالتر از ۲۵۰۰ سی سی 

کماکان امکان پذیر نبوده و مشمول این تصویب نامه نیستند.
6-- اجرای این تصویب نامه و ترخیص خودرو های مشمول، مانع 
رسیدگی قضایی به تخلفات و جرائم متخلفان در واردات خودرو 

نخواهد بود.
۷-- ضوابط ورود و ترخیص خودرو های موضوع این تصویب نامه 
و دستورالعمل اجرایی آن در چهارچوب قوانین مربوط ظرف یک 

هفته توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت ابالغ خواهد شد.

 سرپرست سازمان توسعه تجارت اعالم کرد؛

مذاکره ایران با سه کشور همسایه برای 
 تجارت ترجیحی

تسنیم - عضو کمیسیون تلفیق بودجه 98 مجلس گفت: عرضه و فروش بنزین  
و گازوئیل در مناطق مرری باالتر از ۱۰۰۰ تومان در بودجه 98 پیش بینی شده تا ۱۱ هزار 

میلیارد تومان درامد با فروش ۱۵ میلیون لیتر عاید کشور شود.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه 98 مجلس گفت: نگاه اول و بررسی کمیسیون های مجلس و 
کمیسیون تلفیق به بخش احکام درامدی بودجه است. تبصره ۱۵ و ۱6 درامدی بودجه در 
کمیسیون تلفیق در حال بررسی است و تا شنبه ادامه خواهد داشت بعد از آن بخش هزینه ای 

مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
جهانبخش محبی نیا درباره مهمترین ویژگی بودجه 98 گفت: ویژگی های مهمی که دغدغه 
باید سرلوحه باشد، چرخش نظام مالی در شرایطی است که  دولت و مجموعه نظام است و 
بتوانیم با تحریم ها و تهدیدهای امریکا مقابله کنیم.سه محور عمده اشتغال، تولید، مهار تورم 

و توجه جدی ، عینی و عملیاتی به معیشت مردم  و مبارزه با فقر مطلق نیز مد نظر است.
محبی نیا درباره شاخص های کالن بودجه سال 98 گفت: سقف بودجه کل کشور امسال یک 
تریلیون و ۷۰۰ هزار میلیارد تومان است یعنی هزار هزار میلیارد تومان به عالوه ۷۰۰ هزار 
میلیارد تومان. از این رقم یک تریلیون و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان مربوط به بانک ها، موسسات 
و شرکت هاست، مابقی که 4۰۷ در یک نگاه و 4۷۰ هزار میلیارد تومان است مربوط به منابع 
عمومی دولت است که از این رقم ۷۰ هزار میلیارد تومان درامدهای اختصاصی است و مابقی 
به اعتبارات عمرانی و جاری کشور برمی گردد که 6۲ هزار میلیارد تومان از باقی مانده مربوط 

به اعتبارات عمرانی و حدود  34۰ هزار میلیارد تومان مربوط به اعتبارات جاری کشور است.
او در ادامه درباره مهمترین تصمیمات کمیسیون تلفیق درباره بودجه سال آینده گفت: در روز 
اول و دوم بررسی ها در کمیسیون تلفیق کلیات بودجه پرداخته شد، مبانی اقتصادی بودجه 
با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر نفت، وزیر امور اقتصادی و رئیس بانک مرکزی 
بررسی می شود و بعد از آن منابع درامدی بررسی می شود. در حوزه مباحث فنی و اقتصادی 

نگاه ما این است که سه تراز مطرح در بودجه از جمله تراز عملیاتی، بررسی شود.
وی افزود: بعد از بررسی درامدها و هزینه ها اعداد باقی مانده به عنوان سقف کلی بودجه مطرح 
می شود. در تراز عملیاتی درمجموعه درامدها ۱۱۲ هزار میلیارد در بودجه کسری دیده می 
شود که عدد خوبی نیست. این کمبود باید از فروش دارایی های سرمایه ای مثل نفت، سهام 
شرکت های دولتی تامین می شود. در سال 98 باید 86 هزار میلیارد تومان از درامد نفتی و 
دارایی های دولت برداریم تا کسری جبران شود که بازهم کمبود جبران نخواهد شد. یکی از 
راه های دیگر استقراض از دیگر کشورها و بانک مرکزی است که بدترین نوع آن استقراض از 
بانک مرکزی است که با تولید پول موجب افزایش تورم می شود بنابراین دولت به سراغ اوراق 
مالی می رود و مبلغ ۵۱ هزار میلیارد تومان اوراق مالی به عالوه 86 هزار میلیارد تومن از منابع 

نفتی باید تامین شود تا کسری درامدی بودجه جبران شود.
محبی نیا افزود: در بررسی منابع درآمدی دولت در تبصره ۱۷؛ منابع دولت از بخش مالیات، 
فروش نفت و اوراق مالی، جرایم و سایر درامدها بررسی شده است. سه منبع درامدی جدید 
برای دولت تعریف شده است که یکی از آن عرضه و فروش بنزین و گازوئیل در مناطق مرری 
باالتر از ۱۰۰۰ تومان است که بتواند پاسخگوی بخشی از قاچاق و درامدی برای دولت بدست 

پیش  بنزین  فروش  محل  از  آید. 
میلیارد  هزار   ۱۱ که  شده  بینی 
با فروش ۱۵ میلیون  تومان درامد 
دیگر  شود. منبع  کشور  عاید  لیتر 
درامدی نیز مربوط به عدم پرداخت 
محکومیت های مالیاتی در سازمان 
انتظامی  نیروی  که  است  تعزیرات 
اعالم  بخش  این  به  ورود  برای 
نزدیک  که  است  کرده  آمادگی 
سقف  از  تومان  میلیارد  هزار   ۲ به 
محکومیت ها بدست خواهد آمد که 
در مجموع ۱4 هزار میلیارد تومان 
منابع جدید درامدی در کمیسیون 

تعریف و تصویب شده است.

 در سال ۲۰۱۸؛

سرمایه گذاری مستقیم چین در 
آمریکای شمالی و اروپا 73 

درصد سقوط کرد
مستقیم  سرمایه گذاری  میالدی،   ۲۰۱8 سال  در 
چین در آمریکای شمالی و اروپا، ۷3 درصد سقوط کرد 

و به پایین ترین سطح 6 ساله خود رسید.
در  مکنزی،  بیکر  اعالم شرکت  رویترز، طبق  گزارش  به 
با  آمریکا  که  محدودیت هایی  با  میالدی،   ۲۰۱8 سال 
بررسی دقیق قراردادها به وجود آورد و ضوابطی که چین 
برای خروج سرمایه از این کشور وضع کرد، سرمایه گذاری 
درصد   ۷3 اروپا،  و  شمالی  آمریکای  در  چین  مستقیم 

سقوط کرد و به پایین ترین سطح 6 ساله خود رسید.
این داده ها، تاثیر منفی اختالفات تجاری و سیاسی بین 

واشنگتن و پکن را نشان می دهد.
میزان  شده،  انجام  واگذاری های  گرفتن  نظر  در  از  پس 
ایاالت متحده  در  چین  مستقیم  سرمایه گذاری  خالص 
آمریکا  در  نحوی که سرمایه گذاری چین  به  منفی شد؛ 
83 درصد سقوط کرد، اما در مقابل، در کانادا 8۰ درصد 

رشد داشت.
اتحادیه،  کل  در  کاهش  علی رغم  نیز،  اروپا  در 
رشد  اسپانیا،  و  فرانسه  آلمان،  در  چین  سرمایه گذاری 
کرد  اعالم  مکنزی  اند  بیکر  عین حال، شرکت  در  کرد. 
که کل سرمایه گذاری خارجی چین در دو منطقه غربی 
)آمریکای شمالی و اروپا(، از ۱۱۱ میلیارد دالر در سال 

۲۰۱۷، به 3۰ میلیارد دالر در سال ۲۰۱8 سقوط کرد.
سینجنتا  شرکت  دالری  میلیارد   43 خرید  اگر  حتی 
توسط شرکت چینی چم چاینا، در سال ۲۰۱۷ را در نظر 
نگیریم، باز هم میزان افت سرمایه گذاری چین در سال 

۲۰۱8 میالدی به 4۰ درصد خواهد رسید.
باعث  هم  قراردادها  و  توافقات  سختگیرانه تر  بررسی 
آمریکای  در  چینی  سرمایه گذاری  قرارداد   ۱4 شد 
ارزش  می دهد،  نشان  برآوردها  که  شود  کنسل  شمالی، 
قراردادهای کنسل شده در آمریکا بالغ بر 4 میلیارد دالر 
بوده است. در اروپا هم ۱.۵ میلیارد دالر از قراردادهای 

سرمایه گذاری چینی لغو شدند.

 پیش بینی قیمت بنزین و گازوئیل در مناطق مرزی 
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خبرگزاری مهر -  رئیس سازمان سیما، 
اهمیت  به  اشاره  با  کرج  شهرداری  سبز  فضای  و  منظر 
احیای هویت باغ شهری کرج از شهروندان خواست کمبود 

عرصه های فضای سبز را اطالع رسانی کنند.
باغ  هویت  احیای  اهمیت  به  اشاره  با  پور  بضاعتی  پیمان 
شهری کرج، اظهار کرد: این مهم به صورت ویژه در دستور 

کار قرار دارد.
خالی  را  درختان  جای  پویش  اجرای  به  ادامه  در  وی 
نمی گذاریم، اشاره کرد و گفت: این مهم جدای از برنامه های 

هفته درختکاری انجام می شود.
فضای سبز شهرداری کرج  و  منظر  رئیس سازمان سیما، 
تأکید کرد: برای جبران  کمبود فضای سبز کرج و احیای 
فروگذار  تالشی  هیچ  از  کالن شهر  این  شهری  باغ  هویت 

نخواهیم بود.
آغاز  از  پیش  تدوین شده  برنامه های  ازجمله  پور  بضاعتی 
هفته درختکاری را اجرای طرح پویش موردنظر اعالم کرد 
درخواست  به  بنا  و  مردم  نیاز  اساس  بر  سازمان  گفت:  و 
شهروندان اقدام به کاشت نهال در منازل، معابر و باغچه های 

مسکونی شهر خواهد کرد.

تشویق  و  جذابیت  ایجاد  برای  که  این  بر  تأکید  با  وی 
تالش  سبز  فضای  توسعه  در  مشارکت  به  شهروندان 
به عنوان  سبز  فضای  نگهداری  و  حفظ  گفت:  می کنیم، 
است  برخوردار  ویژه ای  اهمیت  از  شهر  طبیعی  سرمایه 

آگاهی شهروندان نسبت به این مهم نیز ضروری است.
فضای سبز شهرداری کرج  و  منظر  رئیس سازمان سیما، 
به  را  فضای سبز  از شهروندان خواست کمبود عرصه های 
این سازمان اطالع دهند تا عملیات کاشت در دستور کار 

قرار گیرد.

استانی
فرمانده سپاه بیت المقدس استان کردستان:

ساخت مرکز فرهنگی دفاع 
مقدس در خور شأن مجاهدان 

کرد
بر  کردستان  استان  المقدس  بیت  سپاه  فرمانده 
کردستان  مقدس  دفاع  فرهنگی  مرکز  ساخت  ضرورت 

در خور شأن مجاهدان ُکرد تاکید کرد.
استان  المقدس  بیت  سپاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
کردستان، سردار محمدحسین رجبی در دیدار با سردار 
ارزش های  نشر  و  آثار  حفظ  مدیرکل  مالکی  اهلل  ذبیح 
دفاع مقدس استان کردستان، اظهارد اشت: سپاه بیت 
المقدس با تمام توان و قدرت در راستای پیشبرد اهداف 
اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان 
خواهد  کار  دستور  در  را  بیشتری  همکاری  کردستان 
داشت و از هیچ کمکی در این راستا دریغ نخواهد کرد.

موزه  و  فرهنگی  مرکز  زمین  تملیک  به  ادامه  در  وی 
افزود: یکی  دفاع مقدس استان کردستان اشاره کرد و 
از ضرورت هایی که در کردستان نمایان و همیشه جای 
خالی آن مشخص است، وجود یک مرکز فرهنگی و موزه 
دفاع مقدس مناسب و در خور شأن مجاهدان کردستان 

است.
ادامه  کردستان  استان  المقدس  بیت  سپاه  فرمانده 
وقایع  با  خیلی ها  که  شد  می  باعث  کمبود  این  داد: 
نکنند،  درک  را  آن  و  نشوند  آشنا  خوبی  به  کردستان 
حال  در  اتفاق  این  گرفته،  صورت  پیگیری های  با  ولی 
اتفاق نیز تملیک زمین  رخ دادن است و قدم اول این 
این  به همت همه همکاران  بود که  این مرکز فرهنگی 

اتفاق رخ داد.
رجبی یادآور شد: کردستان شاهد اتفاقات تلخ و شیرین 
زیادی، هم در دوران دفاع مقدس و هم قبل از دوران 
دفاع مقدس بوده است و این اتفاقات و مجاهدات باید به 
نسل های بعدی منتقل شود که یکی از روش های انتقال 
این مجاهدت ها، ساخت و تجهیز مرکز فرهنگی و موزه 

دفاع مقدس است.
مجاهدت  نمادهای  از  برخی  متاسفانه  کرد:  بیان  وی 
تغییر شکل  یا  و  رفته  بین  از  زمان  مرور  به  کردستان 
داده است، ولی می شود همین نمادها را در یک محلی 
همچون مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس بازسازی کرد 

تا همگان شاهد مجاهدت های صورت گرفته باشند.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان 
راستای  در  گرفته  صورت  اقدامات  به  نیز  کردستان 
تملیک زمین مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس استان 
فرهنگی  مرکز  اظهارداشت:  و  کرد  اشاره  کردستان 
و  تالش ها  نماد  کردستان  استان  مقدس  دفاع  موزه  و 
دفاع  سال  هشت  در  کردستان  مردم  مجاهدت های 

مقدس خواهد بود.
نیروهای  ویژه  به  نهادها  تمامی  افزود:  مالکی  اهلل  ذبیح 
مسلح مستقر در استان، در راستای بهتر نشان دادن این 
اداره کل  با  را  بیشتری  مجاهدت ها، همت و همکاری 

حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس داشته باشند.
وی گفت: یادمان شهدای گمنام و مقاومت باشگاه سابق 
افسران، یکی از نمادهای مقاومت فرزندان ایران اسالمی 
این جایگاه  است، چرا که در  رنگ  این خطه خون  در 
مقدس خون فرزندان اهل تسنن و تشیع درهم آمیخته 
شد تا دشمن زبون نتواند به اهداف پلید خود که همانا 

ایجاد جنگ نیابتی در کردستان بود دست یابد.

سرنوشت اشیای 5000 ساله 
چه می شود؟

به  متعلق  اشیایی  که  یزد  آیینه   قصر  موزه    - ایسنا 
بدهکاری  به علت  بردارد  را در  از میالد  قبل  3۰۰۰ سال 
و ناتوانی در پرداخت اجاره  این محل به بنیاد مستضعفان، 
با اجرای حکم ثبت اسناد و امالک، پلمپ و اشیای آن در 

حال حاضر در اختیار این بنیاد است.
شهر  در  که  روشنایی(  و  آیینه  )موزه  آیینه  قصر  عمارت 
تیر  هفت  پارک  روی  روبه  کاشانی،  آیت اهلل  خیابان  یزد، 
بوده که جهت  به سال ۱3۲۰  واقع شده ، عمارتی متعلق 
استفاده به عنوان مهمان سرای خصوصی توسط شخصی 
بنام صراف زاده ساخته شد و پس از انقالب با فتوای شهید 
آیت اهلل »محمد صدوقی« مصادره و به بنیاد مستضعفان 
ایشان  و  موزه شد  به  تبدیل  این شهید  با حکم  و  تحویل 
یکی از اولین اهداکنندگان آثار به این موزه بودند اما این 
محل در سال ۱3۷4 در اختیار اداره کل میراث فرهنگی 

قرار گرفت.
این موزه باستانی که اشیایی متعلق به ۵۰۰۰ سال پیش 
رادارد، هر از چند گاهی میزبان هنرمندان نقاش و عکاس 
یزد نیز می باشد که آثارخودرادر حوضخانه آن به نمایش 

می گذارند.
که  پی سوز  روشنایی  اشیای  یزد  آیینه  قصر  موزه  در 
شامل  است،  ساسانی  دوران  به  متعلق  آن  قدیمی ترین 
نصبی، آویز، پایه دار و دستی به نمایش گذاشته شده که 
این مجموعه اشیاء شمع سوز، نفت سوز، گاز سوز و برق 

سوز هستند.
سبک معماری این عمارت ترکیبی از سنتی و اروپایی است 
اتاق  بهاری،  نشیمن  یا  استخر  به  رو  اتاق هایی  شامل  که 

خواب، قسمت شاه نشین، حوضخانه و سرویس می شود.
را  تزئینات  بیشترین  بنا  حوضخانه  که  این  به  توجه  با 
دارد، درها و پنجره های آن چوبی و مشبک بوده و دارای 
شیشه های رنگی و پنجره ها به وسیله ی لوالی جدا شونده 
این  به صورت ساده و رنگی در می آید .گفتنی است؛ در 
موزه تعداد ۱۲4 مورد آیینه به نمایش گذاشته شده است.

بهره برداری از۴0 پروژه 
اشتغال زایی روستایی گلستان

  
به گزارش روابط عمومی استانداری گلستان، 4۰ پروژه 
اشتغال زایی روستایی گلستان به صورت متمرکز با حضور 
امید معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس جمهور، 

افتتاح شد.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس جمهور در 
از همه ظرفیت ها  استفاده  بر ضرورت  تأکید  این مراسم با 
در جهت توسعه اقتصادی روستاها، اظهار کرد: رونق تولید 
و اشتغال در روستاها از اولویت های اصلی این معاونت است.

محمد امید افزود: عالوه بر تفاهم نامه های منعقده با بنیاد 
علوی و بنیاد برکت، قانون توسعه اشتغال پایدار روستایی و 
عشایری ظرفیت مناسبی در جهت رونق اقتصادی روستاها 

ایجاد کرده است.
امید خاطر نشان کرد: تسهیالت قانون مذکور با سود چهار 
و  عشایر  و  مرزی  روستاهای  در  سرمایه گذاران  به  درصد 
سود 6 درصد به دیگر روستاها و نواحی صنعتی روستایی 

اختصاص می یابد.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری 
اول  مرحله  در  گلستان  استان  به  ابالغی  سهمیه  گفت: 
۱6۰ میلیارد تومان بوده اما پرداختی استان بیش از ۲3۰ 

میلیارد تومان بوده است.
تسهیالت  جهت  تفاهم  بانک طرف  چهار  کرد:  اظهار  امید 
مذکور بوده اند اما احتمال ورود  بانک های دیگر به فرایند 

پرداخت تسهیالت مذکور هم وجود دارد.
وی افزود: در تفاهم نامه منعقده، بین استانداری ها، معاونت 
توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری و بنیاد 
اختیار  در  با سود هشت درصد  تسهیالت  مستضعفان هم 
صنعتی  نواحی  و  روستاها  در  گذاری  سرمایه  متقاضیان 

روستایی قرار می گیرد.
پنج درصد سود  از سود ۱8 درصدی متعارف،  امید گفت: 
معاونت  توسط  درصد  پنج  و  علوی  بنیاد  توسط  تسهیالت 
توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری پرداخت 

می شود.
وی متذکر شد: مشابه این تفاهم نامه با ستاد اجرایی فرمان 
امام خمینی)ره( و بنیاد برکت به عاملیت بانک پارسیان هم 

منعقد شده است.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری 
گفت: به فضل پروردگار و تالش صورت گرفته در چهلمین 
کاروان  ورود  با  و همزمان  اسالمی  انقالب  پیروزی  سالگرد 
زای  اشتغال  پروژه   4۰ گلستان،  استان  به  امید  و  تدبیر 
ریال  میلیارد   66۰ گذاری  سرمایه  میزان  با  روستایی 
اشتغال  زمینه  و  رسید  برداری  بهره  به  گلستان  دراستان 

مستقیم 3۲۰ نفر فراهم شد.
و  سینا  بانک های  واحدها  این  راه اندازی  در  گفت:  وی 

پارسیان و بنیاد علوی و بنیاد برکت مشارکت داشته اند.
اداره کل روستایی و شوراها  از تالش های  با سپاس  امید 
و معاونت عمرانی استانداری گلستان جهت توسعه روستاها 

ابراز امیدواری کرد این روند شتاب بیشتری بگیرد.
استانداری  شوراها  و  روستایی  امور  مدیرکل  نصیبی،  علی 
فقط  روستاها  توسعه  به  ما  نگاه  کرد:  اظهار  هم  گلستان 
به یک حوزه خاص محدود نشده و عالوه بر پیگیری روند 
مسائل  از  داریم  روستاها سعی  اقتصادی  و  عمرانی  توسعه 

فرهنگی اجتماعی روستاها هم غافل نشویم.
روستاها  در  استان  از 46 درصد جمعیت  بیش  وی گفت: 
زندگی کرده و استان از لحاظ درصد جمعیت روستا نشینی 

رتبه دوم کشور را داراست.

سمیرم  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  اداره  رییس   - ایرنا 
گفت: موضوع فرسایش خاک در این شهرستان کوهستانی 
و مرتفع استان اصفهان، جدی و در مناطقی بحرانی است.

خاک  از  تن  میلیارد   ۲ ساالنه  دهد  می  نشان  برآورد ها 
موضوع خسارت  این  که  شود  می  فرسایش  دچار  کشور 
زیادی را در ابعاد مختلف به دنبال داشته است به طوری 
و  طبیعت  به  خسارت ها  اقتصادی  ارزش  کارشناسان  که 

خاک را ۵6 میلیارد دالر در سال برآورد کرد ه اند.
شناسی،  بوم  اقلیمی،  وضعیت   : گفت  مرادی  اهلل  عزت 
الگوی  تغییر  برداری(  نقشه  یا  برداری  توپوگرافی)تصویر 
بارش از برف به باران در سالیان اخیر در این شهرستان 
خاک  فرسایش  یعنی  موضوع  این  شدن  تر  جدی  باعث 

شده است. 
برآورد ها ساالنه شش میلیون تن  وی اظهارداشت: طبق 
رفت  هدر  موجب  که  داریم  سمیرم  در  خاک  فرسایش 
خاک حاصلخیز شده و مراتع غنی از پوشش گیاهی این 

خطه شده است. 
از دسترس خارج  بر  این موضوع عالوه  است  معتقد  وی 
شدن مواد غذایی خاک و تخریب سرزمین، موجب فقیرتر 
شدن اراضی و افت تولیدات کشاورزی، مرتعی و جنگلی 

می شود. 
ادامه  سمیرم  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  اداره  رییس 
داد: رسوبات حاصله باعث تخریب زیر ساخت ها و تجمع 
رسوب در پشت سدها و در نتیجه پر شدن آن ها و کاهش 
عمر مفید سد های حوضه کارون و تخریب شبکه های آب 

رسانی می شود.
اصولی،  غیر  و  مکرر  شخم های  کرد:  خاطرنشان  مرادی 
استفاده بیش از حد از کودهای شیمیایی و کاهش ضریب 
سطح  افت  و  رویه  بی  برداشت  و  مراتع  گیاهی  پوشش 
فرسایش  بودن  باال  عمده  دالیل  از  زمینی  زیر  آب هایی 

خاک در سمیرم است. 
که  این  بر  تاکید  با  سمیرم  طبیعی  منابع  اداره  رییس 
مشکل فرسایش خاک در شهرستان سمیرم جدی است، 
تاکید کرد: راهکار کنترل این فرسایش تقویت و حفاظت 
ورزی  انجام خاک  منابع طبیعی،  های  عرصه  و  مراتع  از 
از شخم در جهت  پرهیز  اصولی،  های  و شخم  حفاظتی 
اجرای  و  اراضی دیم  ویژه  به  اراضی کشاورزی  در  شیب 
مناطق  در  آبخوانداری  و  آبخیزداری  جامع  طرح های 

مستعد است.
وی تصریح کرد: همه باید تالش کنیم با نگاه اکوسیستمی 
به سرزمین با تقویت پوشش گیاهی و بانک بذر خاک در 
مراتع و اجرای طرح های مدیریتی منابع طبیعی، کاهش 
روان اب  ها مشکل  تمرکز  زمان  افزایش  و  روان اب  سرعت 

فرسایش خاک را کنترل کرده و آن را به حداقل برسانیم.
بروز  را  خاک  فرسایش  ناگوار  پیامدهای  از  یکی  مرادی 
پدیده ریزگردها در برخی استان ها برشمرد و افزود: مراتع 
شهرستان سمیرم غنی است و از تنوع زیستی و ژنتیکی 
اما هستند بخش هایی  بانک بذر خوبی برخوردار است  و 
به  سال ها  گذشت  با  که  ِخرقه  و  آالجابایر  منطقه  مانند 
کویری بدون پوشش تبدیل شد ه اند و خاک حاصلخیزی 

ندارد.
 ۵۰ حدود  سمیرم،  طبیعی  منابع  اداره  رییس  گفته  به 
درصد مراتع درجه یک و ۲ استان اصفهان در شهرستان 
سمیرم وجود دارد بنابراین باید از فشار چرای دام و چرای 
زودرس و خارج از فصل جلوگیری به عمل آید تا ارزش و 

غنای خاک این منابع حیاتی حفظ شود. 
بتوانیم  مناسب  اعتبار  تامین  با  کرد  امیدواری  اظهار  وی 
آبخیز داری،  حوزه های  جامع  مدیریتی  برنامه های 
جنگل های  و  مراتع  اکولوژیک  مدیریت  و  آبخوانداری 
اب  روان  کنترل  بر  عالوه  تا  کنیم  اجرا  را  شهرستان 
بدون  شهرستان  اب های  روان  رفت  هدر  از  جلوگیری  و 

استفاده موثر، فرسایش خاک کنترل شود.
ساالنه افزون بر یک و نیم میلیارد مترمکعب از روان اب 
از  موثر  استفاده  بدون  آسمانی،  نزوالت  از  حاصل  های 
با  حوضه دسترس شهرستان سمیرم خارج می شود که 
اجرای طرح های آبخیزداری، آبخوانداری و مدیریت جامع 
سرزمین می توان بخش بزرگی از این روان اب را کنترل 
و با تغذیه منابع آبی زیرزمینی در مسیر احیاء قنات ها و 

چشمه سارها کرد. 
برای  ریال  میلیارد   ۲۰ بر  بالغ  اعتباری  جاری  سال  در 
اجرای پروژه های بیولوژیک، عمرانی، حفاظتی و ممیزی 
دست  در  سمیرم  ستان  شهر  سطح  در  طبیعی  منابع 
اجراست و بخش عمده ای از آن ها به پایان رسیده است. 
مصوب  اعتبار  زودتر  چه  هر  تخصیص  اساس،  همین  بر 
شده ۱۲۰ میلیارد ریالی سفر استاندار به سمیرم به بخش 
آبخیزداری و منابع طبیعی کمک بزرگی به اجرای طرح 
های آبخیزداری در جای جای این شهرستان است که آثار 
خوبی نیز در حفظ و حراست از منابع سرزمینی به ویژه 

خاک و پوشش گیاهی و کشاورزی خواهد داشت. 
شهرستان سمیرم با چهار محدوده مطالعاتی)دشت( قبر 
کارون  آبریز  حوضه  جزو  کمه  و  وردشت  سمیرم،  کیخا، 

محسوب می شود. 
این خطه دارای ۱8 هزار هکتار باغ، ۱۷ هزار هکتار زمین 
هکتار  هزار  و 33۰  ملی  عرصه  هکتار  هزار  زراعی، 4۵۵ 
در  سمیرم  شهرستان  است.  طبیعی  جنگل های  و  مرتع 

۱6۰ کیلومتری جنوب اصفهان واقع است.

لزوم ایجاد بستر سفرهای 
ارزان به قشم

مدیرعامل منطقه آزاد قشم با بیان این که هزینه 
سفر به قشم باال است، گفت: طرح های مختلفی برای 
ایجاد بستر سفرهای ارزان به قشم تدوین شده است و 

به زودی اجرا خواهیم کرد.
ملی  نمایشگاه  افتتاح  مراسم  در  مومنی  حمیدرضا   
صنعت  که  این  بیان  با  قشم  جزیره  در  گردشگری 
گردشگری می تواند به عنوان یک صنعت مهم اقتصادی 
به حساب بیایید، بیان داشت: سرمایه گذاری در صنعت 
گردشگری می تواند اتکا کشور به نفت را کاهش دهد. 

مشکالت  حل  راهگشای  حوزه  این  به  جدی  توجه 
اقتصادی کشور خواهد بود.

حجم  افزایش  با  اخیر  سال  سه  طی  کرد:  عنوان  وی 
سرمایه گذاری ها در بخش گردشگری توانسته ایم مهاجرت 

معکوس را در روستاهای قشم شاهد باشیم. 
اولویتی  روستاها  در  گردشگری  توسعه  و  گردی  بوم 
بود که به خوبی اجرا شد و امروز شاهد ایجاد مشاغل 

مرتبط با حوزه گردشگری در این روستاها هستیم.
قشم  به  سفرها  بیشترین  که  این  اظهار  با  مومنی 
می کنند،  سفر  خرید  برای  که  هستند  مسافرانی 
تبدیل  اولویت ها  و  برنامه ریزی ها  داشت:  ابراز 
حجم  اخیر  سال های  طی  است.  گردشگر  به  مسافر 
سرمایه گذاری ها در حوزه احداث اقامتگاه های مختلف 

در قشم است.
مومنی با اشاره به اهمیت صنعت گردشگری در توسعه 
اقتصاد کشور و معیشت مردم اظهار داشت: امیدواریم 
توسعه صنعت  و  رونق  برنامه ها شاهد  این  برگزاری  با 

گردشگری و سایر بخش های این شهرستان باشیم.
مومنی ادامه داد: در حوزه اقدامات اقامتی جزیره قشم 
در آغاز این دولت بالغ بر 3 هزار و ۷۵۰ تخت وجود 
داشت و امروز به بیش از4 هزار تخت فعال ارتقاء یافته 
است و بیش از ۲هزار تخت نیز تا پایان سال جاری به 

این آمار اضافه خواهد شد.
وی افزود: 96 درصد از گردشگران با خودرو و شناور 
و 4 درصد از گردشگران با پرواز به قشم سفر می کنند 
از  ارزان  سفر  ایجاد  با  دارد  تالش  منطقه  مدیریت  و 
صنعت گردشگری در راستای رونق این جزیره حمایت 

کند.
و  سرمایه گذاران  از  حمایت  که  این  بیان  با  مومنی 
حذف موانع و قوانین دست و پاگیر در بخش توسعه 
گردشگری جزیره را در دستور کار قرار داده ایم تصریح 
کرد: ارتقای کیفیت و استانداردسازی نیز در این حوزه 
آغاز شده و بر آن هستیم تا فعاالن این بخش به اخذ 

مجوز و گواهی نامه های معتبر روی آورند.

 احیای هویت باغ شهری کرج

 فرسایش خاک در سمیرم بحرانی است

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

کشت فرامرزی محصوالت 
زراعی در افغانستان

گفت:  کرمان  شمال  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
در رابطه با محصوالت زراعی اگر شرایط و اقلیم افغانستان 
محصوالت  فرامرزی  کشت  با  تا  داریم  آمادگی  باشد  خوب 

سویا،گندم، جو و یونجه همکاری داشته باشیم.

اقتصادی -  عباس سعیدی در همایش توسعه همکاری های 
افغانستان بیان داشت: یک  بازرگانی استان کرمان و کشور 
با  استان  این  و  است  استان کرمان  در  باغات کشور  چهارم 
شش و نیم تن محصول قطب باغی کشور را به خود اختصاص 

داده است.
در  گلخانه ای  محصوالت  هکتار   3۰۰ و  هزار  دو  افزود:  وی 
استان کرمان وجود دارد؛ هم چنین محصوالت ما به دلیل 
شرایط اقلیمی از کیفیت و طعم بسیار خوبی برخوردار است 
که در این قالب می توانیم با افغانستان تفاهم نامه هایی امضا 

کنیم.
از  استان کرمان گفت: خرما یکی  رئیس سازمان کشاورزی 
محصوالتی است که در کرمان وجود دارد در استان کرمان 
بیش از  3۰۰ هزار تن انواع خرما  بدست می آیدکه با کیفیت 
از  بیش  ظرفیت  با  خانه هایی  سرد  در  و  می شود  تولید  باال 

4۰۰ هزار تن نگهداری می شوند.
وی افزود: پسته عمده محصول زیر کشت باغی استان کرمان 

است و ما ۱3۰ هزار تن انواع پسته در کرمان داریم.
انواع  و  دارویی  گیاهان  و  لبنیات  زمینه  در  گفت:  سعیدی 
گل ها نیز استان کرمان از سایر استان ها پیشی گرفته است.

استان  افزود:  استان کرمان  رئیس سازمان کشاورزی شمال 
کرمان با بیش از سه هزار و ۵۰۰ هکتار سطح زیر کشت گل 
محمدی دومین استان محسوب می شود. هم چنین 3۰ رقم 
گیاهان دارویی و دمنوش ها که با صنایع بسته بندی خوب 
به بازار عرضه می شود در کرمان وجود دارد تولید نهال های 
متنوع بذر گندم، جو وذرت از دیگر مزایای این استان است 

که می تواند مورد توجه قرار گیرد.
بسیار  و طیور ظرفیت  زمینه  مرکبات دام  سعیدی گفت: در 
ماشین  زمینه  در  چنین  هم  دارد  وجود  استان  در  مناسبی 
آالت کشاورزی نیز استان کرمان بسیار خوب عمل کرده است.

وی افزود: در رابطه با محصوالت زراعی هم اگر شرایط و اقلیم 
فرامرزی  کشت  با  تا  داریم  آمادگی  باشد  خوب  افغانستان 

محصوالت سویا، گندم، جو و یونجه همکاری داشته باشیم.

سپاه  زمینی  نیروی  قدس  قرارگاه  معاون 
و  عمرانی  پروژه   4۰۰ و  هزار   ۵ گفت:  کشور  شرق  جنوب 
اشتغال زایی سپاه در کشور افتتاح شد که سهم سیستان و 

بلوچستان از این تعداد 8۵۷ پروژه بود.
زمینی سپاه  نیروی  قرارگاه قدس  روابط عمومی  به گزارش 
جنوب شرق کشور، سرهنگ پاسدار شهرام اسکندری اظهار 
اشتغال  و  عمرانی  پروژه   4۰۰ و  هزار   ۵ گذشته  رو  داشت: 
زایی قرارگاه محرومیت زدایی نیروی زمینی سپاه در 6 استان 

کشور به  صورت ویدئو کنفرانس افتتاح شد که 
سهم سیستان و بلوچستان 8۵۷ پروژه بود.

وی افزود: پروژه های افتتاح شده در زمینه های 
مدرسه سازی، ساخت راه روستایی، آب رسانی 
به روستاها، ساخت خانه برای محرومان، ایجاد 
صنایع  طیور،  و  دام  زایی  اشتغال  کارگاه های 

دستی، در و پنجره  سازی و بلوک زنی است.
قدس  قرارگاه  یاری  مردم  و  اقتصادی  معاون 
سپاه جنوب شرق کشور ادامه داد: پروژه های 
جنوب  سپاه  قدس  قرارگاه  زدایی  محرومیت 
و  سیستان  جنوب  و  شمال  در  کشور  شرق 

بلوچستان افتتاح شد.

وی گفت: برای بهره برداری از این تعداد پروژه در سیستان و 
بلوچستان حدود ۱6 میلیارد تومان هزینه شد ه است.

بلوچستان  و  سیستان  در  که  این  بیان  با  اسکندری 
خانواد ه های نیازمند ی وجود دارند که تحت پوشش هیچ نهاد 
حمایتی نیستند، تصریح کرد: سپاه بر اساس رسالت مردمی 
خود و اجرای فرمان رهبر معظم انقالب در رفع محرومیت 
حمایتی  سازمان های  به  و  شناسایی  را  افراد  این  منطقه  از 

معرفی می کند.

معرفی ظرفیت های 
سرمایه گذاری استان زنجان

هماهنگی  معاون  و  امنیتی  و  سیاسی  معاونت  سرپرست 
امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار زنجان از برگزاری همایش 

معرفی ظرفیت های سرمایه گذاری در استان زنجان خبر داد.
از برگزاری  به گزارش استانداری زنجان، فرامرز نیک سرشت، 

زنجان  استان  در  سرمایه گذاری  های  ظرفیت  معرفی  همایش 
خبر داد و گفت: این همایش در خردادماه سال آینده با هدف 
به  استان  ویژه  موقعیت های  و  ظرفیت ها  تمامی  دادن  نشان 
خواهد  برگزار  استان  این  در  خارجی  و  داخلی  سرمایه گذاران 

شد.
وی افزود: توانمندی های خاص موجود در زنجان و تسهیالت و 
فرصت های ویژه ای که در این استان در اختیار سرمایه گذاران 
برگزاری  سرشت  نیک  شود.  ارائه  و  معرفی  باید  می گیرد  قرار 
این همایش در دانشگاه زنجان را بسیار مطلوب ارزیابی کرد و 
گفت: در پیش بینی فضای مناسب و نخستین گام های برپایی 

این نمایشگاه باید دقت الزم صورت گیرد.

افتتاح857 پروژه محرومیت زدایی 
 در سیستان و بلوچستان 
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معیار - گیالن - مهدیه رزاقی لنگرودی:
رئیس سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در دیدار 
با احمد رمضان پور نرگسی عضو شورای اسالمی شهر رشت به 

تشریح استراتژی شش مرحله ای این سازمان پرداخت.
حاجی پور مرحله اول این استراتژی را فرهنگ سازی و آموزش 
دانست و گفت: جامعه هدف ترسیم شده است و تالش هایی 
الگوی  اصالح  و  مبدا  از  زباله  تفکیک  سازی  فرهنگ  برای 
به  آموزش  و  آموزشی  کارگاه های  برگزاری  طریق  از  مصرف 
اصناف به ویژه مشاغل پر زباله صورت گرفته که نتایج خوبی 

را به همراه داشته است.
 ۱6 به   9 از  خشک  زباله  دریافت  ایستگاه های  افزایش  وی 
افزود:  و  برشمرد  حوزه  این  در  اقدامات  دیگر  از  را  ایستگاه 
در زمان ورود بنده به سازمان مدیریت پسماند روزانه بیش از 
با اقدامات صورت  ۷۰۰ تن زباله در رشت تولید می شد که 
گرفته امروز به کمتر از 6۰۰ تن رسیده است و اصالح الگوی 
مصرف موثر بوده است هرچند نمی توان نقش مسائل اقتصادی 

را نیز ناد یده گرفت.
رئیس سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت هم چنین 
به جداسازی تایرهای ماشین آالت در مرکز دفن سراوان اشاره 
امروز در  بازیافت می شوند و  تایرها  این  کرد و اظهار داشت: 

مواردی مثل گرانول برای چمن مصنوعی به کار می روند.
را  کمپوست  کارخانه  ظرفیت  افزایش  پور  حاجی  علیرضا 
این سازمان دانست و اعالم کرد: پس  مرحله دوم استراتژی 
از پیگیری  های فراوان اعتباراتی از تهران جذب شد و عملیات 
افزایش  راستای  در  تخمیر  سالن  سوله  دو  احداث  اجرایی 

ظرفیت کارخانه کود آلی آغاز خواهد شد.
وی با بیان این که ظرفیت کارخانه کود آلی در حال حاضر 
۵۰۰ تن اسمی است گفت: به دلیل عدم وجود زیرساخت های 
مناسب عمال کمتر از 3۰۰ تن دریافت می شود و با احداث این 

سوله ها به ظرفیت ۵۰۰ تن خواهیم رسید.
از  رشت  شهرداری  پسماندهای  مدیریت  سازمان  رئیس 
این  از  پیش  و گفت:  داد  پیمانکار ذی صالح خبر  شناسایی 
است  شده  شناسایی  صالح  ذی  پیمانکار  و  برگزار  فراخوان 
اما نیازمند تخصیص اعتبارات دولتی در حدود ۱3۰ میلیارد 
تومان هستیم. این رقم پیش از گرانی های اخیر حدود نیمی 

از رقم فعلی براورد می شد.
توسط  زباله رشت  فقط  امروز  این که  به  اشاره  با  پور  حاجی 
با توجه به  این سازمان مدیریت نمی شود خاطر نشان کرد: 
سهامدار بودن برخی شهرها در کارخانه کمپوست، به صورت 
بیش  که  آن  ریجکت  و  می شود  دریافت  زباله  مستقیم  غیر 
از ۵۰ درصد زباله اولیه است دفن می شود. به همین دلیل 
این  ساماندهی  متولی  استانداری  که  بودیم  داده  پیشنهاد 
متولی  نیست  فعلی کسی حاضر  در شرایط  اما  موضوع شود 

این موضوع باشد.
رئیس سازمان مدیریت پسماند در این خصوص بیان داشت: 
در سال 9۲ قراردادی با شرکت TTS مبنی بر احداث زباله 
سوز 6۰۰ تنی منعقد شد و مقرر گردید 4۰ درصد هزینه بر 
باشد که  بر عهده کارفرما  TTS و 6۰ درصد  عهده شرکت 
که  کارفرما  نیاز  مورد  منابع  شده  اعالم  صراحتا  قرارداد  در 

شهرداری است باید از منابع دولتی تامین شود.
علیرضا حاجی پور در ادامه اعالم کرد: شهردار وقت به من 

گفت پیگیری نکن تا قرارداد فسخ شود اما پیگیری های من 
نشان می داد شرایط فسخ وجود ندارد و اگر فسخ شود ضرر و 
زیان بسیاری به همراه خواهد داشت. مسائل محیط زیستی را 
مطرح می کردند اما در جلساتی که با نمایندگان این شرکت 
روز  استاندارد های  به  می توانند  که  شدیم  متوجه  داشتیم 
برسند و در شهرهای دیگر نیز فعالیت می کنند. د ر نهایت از 

شهرد ار وقت خواستیم تا همراهی کند و این اتفاق نیز افتاد.
میلیون   9۲۰ و  میلیارد   ۱۰ مبلغ   93 سال  تا  افزود:  وی 
بالتکلیف  کار   9۵ سال  تا  آن  از  پس  و  پرداخت شد  تومان 
 ۲۵ که  زمانی  تا  اما  شدیم  الزم  اعتبارات  پیگیر  ماند. 
آغاز  اجرایی  عملیات  نشود  پرداخت  قرارداد  مبلغ  درصد 
احتساب  با  و  است  دالر  میلیون   4۰ قرارداد  شد.  نخواهد 
پرداخت  را  دالر  میلیون   4 از  بیش  تومانی   ۲۵۰۰ دالر 
با  است.  متفاوت  ها  رقم  و  عدد  امروز  اما  بودیم  کرده 
و میلیارد   ۱۷ شد  مقرر  گرفته  صورت  های   پیگیری 

میلیون تومان به صورت بخشی نقد و بخشی با تنزیل چند 
ساله اعتبار اختصاص یابد و مجددا ۱۰ میلیارد تومان دیگر 
نیز اسناد در حال واگذاری است اما باز هم با احتساب قیمت 

روز دالر به ۲۵ درصد اولیه نخواهیم رسید.
علیرضا حاجی پور تصریح کرد: اسنادی که در اختیار ما قرار 
خواهد گرفت باید به پول نقد تبدیل شود و همین امرسبب 
می شود با نرخ تنزیل در بازار مواجه شویم و حدود ۲ میلیارد 
تومان ما به التفاوت باقی بماند که باید شهرداری تقبل کند 
اما ما مخالفیم به این دلیل که این مساله در تمامی مراحل 
پرداخت وجود دارد و در مجموع رقم بسیار سنگینی خواهد 

شد و از توان مالی شهرداری خارج است.
رایزنی های  که  این  اعالم  با  پسماند  مدیریت  سازمان  رئیس 
الزم برای رفع مشکالت را دنبال خواهیم کرد افزود: ۵ هکتار 
زمین برای این امر درنظر گرفته شده و رای موقت دادگاه نیز 
صادر شده است و به زودی مشکالت پیش رو رفع خواهد شد 

تا اتفاق بزرگی در گیالن کلنگ زنی شود.
علیرضا حاجی پور در خصوص چهارمین مرحله از استراتژی 
سراوان،  در  زباله  دفن  محل  ساماندهی  یعنی  سازمان  این 
اظهار داشت: محل دفن زباله سراوان به معضلی برای مردم 
تبدیل شده است که با برخی اقدامات می توان رضایت نسبی 
از  سرگردان،  احشام  تغذیه  مشکالت  از  یکی  کرد.  جلب  را 
امکان ورود احشام را  با زدن گاردریل و فنس  زباله بود که 

کم کردیم.
اندازه زباله را از دیگر مشکالت برشمرد و  از  وی بوی بیش 
گفت: ۱۵ هکتار زباله بدون پوشش وجود داشت که ارتفاع آن 
با پیگیری های صورت گرفته  در شیب 6۰ تا ۷۰ متر بود و 
و جلساتی که با فرمانداری و شورای تامین داشتیم، سازمان 
صنعت و معدن موظف به تامین مصالح مورد نیاز برای پوشش 
بود  موذی  وجود حشرات  مشکالت  از  دیگر  یکی  شد.  زباله 
که با سمپاشی های صورت گرفته تا میزان قابل توجهی این 

مشکل رفع شده است.
رئیس سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت تصریح 
کرد: در حال حاضر پس از پوشش زباله، کار بهسازی با خاک 

رس صورت گرفت و به فضای سبز تبدیل شد.
حاجی پور هم چنین اعالم کرد: تصفیه خانه شیرابه سراوان با 

فراز و نشیب های بسیاری همراه بود. طی قراردادی با شرکت 
کانال و لوله های پیش ساخته بتنی مقرر شد در دو فاز این 
کار صورت گیرد که در فاز اول ۰.۵ و در فاز دوم 3 لیتر بر 

ثانیه تصفیه شود.
وی افزود:این کار قرار بود 3 ماهه در فاز اول تحویل داده شود 
و طی یک سال به اتمام برسد. قراردادی به ارزش ۷ میلیارد و 
8۰۰ میلیون تومان منعقد شد و پیگیری های مربوط به منابع 

طبیعی برای زمین مدنظر صورت گرفت. 
یک  که  داد  پیشنهاد  را  زمین   3 گیالن  دانشگاه  از  مشاور 
مورد در باالدست بود و به دلیل بحث پمپاژ منطقی به نظر 
نمی رسید. مورد دوم پایین دست بود که دچار رانش شدیم 
پیشنهادی  زمین  ماند.  زباله  آوار  زیر  ها  هزینه  از  بخشی  و 
تایید محیط زیست  سوم هم در روستای کچا بود که مورد 
نبود و ۲ کیلومتر فاصله داشت. در حال حاضر زمین دیگری 
با رانش کمتر معرفی کرده ایم و منتظر صدور مجوز نهایی 

منابع طبیعی برای قطع اشجار هستیم.
در  رشت  شهرداری  پسماندهای  مدیریت  سازمان  رئیس 
خصوص آخرین مرحله از استراتژی این سازمان بیان داشت: 
این مورد در اختیارات شهرداری نیست و از لجاظ در اختیار 
از  بعد  ما  بینی  پیش  مضیقه ایم.  در  مناسب  زمین  داشتن 
امامزاده هاشم است اما شهرداری بهره بردار است و نمی تواند 

زمین را خودش انتخاب کند.
علیرضا حاجی پور خاطر نشان کرد: با توجه به سطح آب های 
زیرزمینی و خطر نفوذ شیرابه پیگیر این موضوع هستیم اما 

هنوز به نتیجه مطلوب نرسیده ایم.
پیش بینی ما ۱4 هکتار برای ۵۰ سال آینده است.

مکان  بیمارستانی  زباله های  برای  نیز  اکنون  هم  افزود:  وی 
خاصی را در نظر گرفته ایم اما همچنان محل دفن استاندارد 

نیست و مشکالتی را به همراه دارد.
ژئوممبران،  که  این  بیان  با  پایان  در  پور  حاجی  علیرضا 
هدایت  لوله گذاری،  بندی،  شیب  شن ریزی،  ژئوتکستایل، 
شیرابه، لوله خروج گاز و مجموعه ای از عوامل دیگر در کنار 
هم مشکل سراوان و محیط زیست را رفع خواهد کرد گفت: 
چند دهه بدون ایزوله مناسب زباله ها دفن شده و مشکالت 
فراوانی را ایجاد کرده است و در تالشیم تا این مشکالت را به 

حداقل ممکن برسانیم.

همایش ترویج و آموزش 
فرهنگ ترافیک

  
معیار - گیالن - مهدیه رزاقی لنگرودی: 

ویژه ی  ترافیک  فرهنگ  آموزش  و  ترویج  همایش 
روستای  جامع  مسجد  در  پیاده  عابران  و  موتورسواران 
فشتکه اول برگزار شد. در این همایش که با هدف کاهش 
حسین  سرهنگ  شد،  برگزار  رانندگی  سوانح  و  تلفات 
بیان  به  گیالن«  استان  راه  پلیس  »رییس  محمدپور 
در  ایمن  تردد  نحوه  چگونگی  جمله  از  الزم  آموزش های 
جاده ها، آموزش مقررات راهنمایی و رانندگی، رعایت نکات 
ایمنی در هنگام موتورسواری و افزایش اطالعات ترافیکی 
این  در  است؛  گفتنی  پرداخت.  موتورسیکلت  راکبان  به 
همایشبرای ترغیب موتور سواران، در پایان مراسم به قید 

قرعه ۵۰ عدد کاله ایمنی به موتور سواران اهداء شد.

شهرداری لنگرود پیشگام در 
نهضت آسفالت و جمع آوری و 

هدایت آب های سطحی
معیار - گیالن - مهدیه رزاقی لنگرودی:

از جمع آوری و هدایت آب های سطحی در شهر   صحبت 
لنگرود که می شود شاید خیلی ها یاد بارش سیل آسای باران در 

مهرماه سال جاری و حواشی آن بیافتند.
همواره یکی از مشکالت دیرینه شهر لنگرود آب گرفتگی سطح 
خیابان و دفع آب های سطحی بود و این آب گرفتگی مشکالت 
فراوانی را برای شهروندان و هم چنین کارکنان خدوم شهرداری 

و سایر دستگاه های اجرایی جهت رفع آن ها ایجاد می کرد.
به  خمینی  امام  خیابان  سطحی  آب های  هدایت  و  لوله گذاری 
رفع  برای  که  بود  شاخصی  پروژه های  ازجمله  ۷۰۰متر  طول 
مشکل دیرینه شهروندان لنگرود در اواسط اردیبهشت ماه سال 
جاری آغاز و اوایل دی ماه امسال فاز اول آن با اعتبار و هزینه کرد 
۷۰۲ میلیون تومان به پایان رسید تا شهردار جوان لنگرود ضمن 
عمل به وعده های خود در این رابطه، در این پروژه پیشگام شود.

آب های  هدایت  و  لوله گذاری  به  مربوط  پروژه های  کنار  در 
شهر  سطح  خیابان های  از  مترمربع  هزار   3۵ آسفالت  سطحی، 
کارهای  دیگر  از  تومان  میلیون   6۰۰ و  میلیارد  دو  بااعتبار 
قرار  و  دارد  ادامه  کار  این  البته  که  است  انجام شده شهرداری 
سالکویه،  جاده  ورودی  ازجمله  دیگر  مترمربع  هزار   6۰ است 
کوچه رجایی 9، انزلی محله، میدان مادر و … با اعتباری بالغ بر 

چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان انجام شود .
یا خواهند  این پروژه های عمرانی در شرایطی اجراشده و  همه 
شد که بسیاری از دستگاه های اجرایی در هزینه کرد های روتین 
این  اما  هستند  مواجه  فراوانی  مشکالت  با  نیز  خود  روزمره  و 
مشکالت با توجه پتانسیل، پشتکار و برنامه ریزی شهردار جوان 
لنگرود جلودار خدمت به شهروندان نشده است چراکه همواره 
برنامه ریزی های  در  می توان  را  هزینه ها  و صرفه جویی  مدیریت 

مدیری شهری لنگرود مشاهده کرد.

استانی

 معیار -  گیالن - مهدیه رزاقی لنگرودی:
اولین یادواره شهدای خانواده بانک مهراقتصاد استان گیالن 

با حضور خانواده های گرانقدر شهدا برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی بانک مهر اقتصاد، رییس اداره امور 
شعب بانک مهر اقتصاد استان گیالن در این یادواره، که مقارن 
با ایام والدت بانوی صبور اسالم، حضرت زینب )س( در سالن 
رساندن سالم  برگزار شد، ضمن  امور شعب  اداره  اجتماعات 
شهدای  خانواده های  به  کشور  اقتصاد  مهر  بانک  عامل  مدیر 
بازماندگان  و  خانواده ها  وجود  کرد:  اظهار  مراسم  در  حاضر 
بانک، منشا خیر است و برکات زیادی را برای این  شهدا در 

بانک دربردارد.
یادواره شهدای خانواده  این که  بیان  با  زاده  فریدون حاجی 
استان  این  بار در  برای نخستین  نیز  بانک مهراقتصاد گیالن 
رونق  باید  برنامه ها  این  اجرای  کرد:  تاکید  شود  می  برگزار 

بیشتری بگیرند و تداوم داشته باشد.
رییس اداره امور شعب بانک مهر اقتصاد گیالن، هم چنین بر 
لزوم درس گرفتن از خانواده های شهدا تاکید و خاطر نشان 
کرد: دیدار و ارتباط مستمر با خانواده ها ی شهدا ،موجب رونق 

و تحول در کسب و کار ما نیز می شود.
راه  در  انقالب  جوانان  نثاری  جان  به  اشاره  با  زاده،  حاجی 
دفاع از آرمان های امام راحل)ره( گفت: امروز نیز جوانان وطن 
به فرمان رهبر جمهوری اسالمی ایران، به مبارزه با دشمنان 
حرم  مدافع  شهدای  عنوان  با  شهدا  جمع  به  و  خیزند  برمی 

می پیوندند.
وی با اشاره به شفیع بودن شهدا و خانواده های آنان در دنیای 
دیگر تصریح کرد: شفاعت توسط این افراد، افتخار بزرگی است 

که نصیب مومنان می شود.
داد:  ادامه  گیالن  اقتصاد  مهر  بانک  شعب  امور  اداره  رییس 
مقدس  نظام  براندازی  و  فتنه  دنبال  به  برخی،  که  هرچند 
جمهوری اسالمی ایران بودند اما انقالب با خون شهدا ریشه 

دوانیده است.
ادامه راه شهدا گفت: برای این مهم  بر  با تاکید  حاجی زاده 
راهی جز دفاع از دین، مقدسات دینی و ارزش های اسالمی 

وجود ندارد.
کرد:  اضافه  رابطه،  این  در  موجود  به حدیث های  بااشاره  وی 
مومن واقعی در هر شرایطی شهید خوانده می شود و خداوند 
هر آن که را که خالصانه آرزوی شهادت داشته باشد، به آرزو 

می رساند.
خانواده های  از  موجود،  تمام کاستی های  بابت  مسوول  این 
گرانقدر شهدا عذر خواهی و اظهار امیدواری کردتا برای بهتر 

شدن شرایط تالش بیشتری صورت بگیرد.
گیالن،  مهراقتصاد  بانک  شهدای  خانواده  گفت:  زاده  حاجی 
ظرفیتی بزرگ و برکتی وصف ناشدنی برای این بانک به شمار 

می روند.
مهر  بانک  عمومی  روابط  مدیر  چنین  هم  همایش  این  در 
خانواده  معنوی  از حضور  تقدیر  استان گیالن نیزضمن  اقتصاد 
معظم شهدای بانک مهر اقتصاد، بر ضرورت تجلیل و تعظیم 
تاکیدو  ضرورت  و  وظیفه  یک  عنوان  به  شهدا،  خانواده های 
این خانواده ها، فرهنگ  تعظیم  و  تکریم  بر  اظهار کرد: عالوه 
ایثار و شهادت نیز باید در میان جامعه، علی الخصوص نسل 

جوان ترویج و نهادینه شود.
محمد حسین جمالی، با اشاره به وقایع کربال، بر لزوم عبرت 
گرفتن از این حادثه بزرگ تاریخی تاکید کرد و بیان داشت: 
پیام رسانی های  و  کربال  واقعه  در  )س(  زینب  حضرت  نقش 
مربوط به آن بسیار تاثیرگذار و بی بدیل بود و از این رو باید از 
مکتب و زیست زینبی الگو برداری نمود و به عنوان معیار و 

مالک عمل در زندگی روزمره از آن بهره جست.
زیبائی های  برلزوم ضرورت معرفت و شناخت  وی هم چنین 
دین مبین اسالم تاکیدو تصریح کرد: روش و منش اهل بیت 
آینده  نسل های  و  جامعه  مختلف  آحاد  خانواده ها،  )ع(بایددر 

تسری یابد.
اشاره  با  گیالن،  استان  اقتصاد  مهر  بانک  عمومی  روابط  مدیر 
ارزش های  از  حفاظت  جهت  شهدا  باطنی  میل  و  معرفت  به 
دینی و الهی، از شهید بابک نوری هریس به عنوان جوان ترین 
شهید مدافع حرم استان یاد کردو گفت: آنچه در گام نخست، 
از این شهید جوان در ذهن تداعی می شود زیبایی های ظاهری 
و جوانی وی است در حالی که شهید بابک نوری هریس، در 

باطن خود افکار و عقاید معنوی فراوانی داشت تا توانست به 
مقام شهادت نائل شود.بنابراین امروز تکلیف همگی تحقیق و 

تمرکز برسیرت شهدای عزیز و گرانقدر است.
جمالی ادامه داد: امروز جمهوری اسالمی ایران، همچون شهید 

نوری هریس، جوانان زیادی در درون خود در کشور دارد.
استان  اقتصاد  مهر  بانک  امور شعب  اداره  فرهنگی  کارشناس 
شهدای  رشادت های  تشابهات  شمردن  بر  ضمن  نیز  گیالن 
کربال و انقالب اسالمی ایران نیز اظهار کرد: دشمن مدت های 
مدیدی است که می خواهد انقالب به 4۰ سالگی نرسد تا شاهد 

جشن در ۲۲ بهمن ماه امسال باشد.
از  پیروی  به  پور  رفیعی  احمد  والمسلمین  االسالم  حجت 
سخنان رهبر انقالب اسالمی گفت: دشمن تمام نقشه های خود 
و  بوده  بیدار  همواره  ایران  ملت  اما  است  چیده  خواب  در  را 

همیشه درصحنه هستند.
دارد  وجود  در جامعه  که  تمام مشکالتی  وجود  با  افزود:  وی 
اما در بیست و دوم بهمن امسال به دشمن ثابت خواهیم کرد 
نیز  را  تحریم ها  از  دشوارتر  فشارهای  انقالب،  بیدار  مردم  که 
تاب خواهند آورد و یک بار دیگر دشمن را با شکست روبه رو 

خواهند کرد.
مرحبا،  یوسف  شهیدان  خانواد ه های  از  همایش  این  پایان  در 
باقری،  هادی  نصیری،  قربانعلی  دهقانپور،  خلوص  علیرضا 
منوچهر  پور،  رفیعی  محسن  معافی،  زاهد  مالجو،  اسماعیل 
به  تقدیر  سپاس  لوح  اهدای  با  زاده  حسین  شهرام  و  برزوی 

عمل آمد.

بهره برداری از۴0 پروژه 
اشتغال زایی روستایی گلستان 

پروژه  گلستان، 4۰  استانداری  عمومی  گزارش روابط  به 
اشتغال زایی روستایی گلستان به صورت متمرکز با حضور امید 
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس جمهور، افتتاح 

شد.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس جمهور در این 
مراسم با تأکید بر ضرورت استفاده از همه ظرفیت ها در جهت 
توسعه اقتصادی روستاها، اظهار کرد: رونق تولید و اشتغال در 

روستاها از اولویت های اصلی این معاونت است.
بنیاد  با  منعقده  نامه های  تفاهم  بر  عالوه  افزود:  امید  محمد 
و  روستایی  پایدار  اشتغال  توسعه  قانون  برکت،  بنیاد  و  علوی 
روستاها  اقتصادی  رونق  جهت  در  مناسبی  ظرفیت  عشایری 

ایجاد کرده است.
چهار  سود  با  مذکور  قانون  تسهیالت  کرد:  نشان  خاطر  امید 
درصد به سرمایه گذاران در روستاهای مرزی و عشایر و سود 
6 درصد به دیگر روستاها و نواحی صنعتی روستایی اختصاص 

می یابد.
جمهوری  ریاست  محروم  مناطق  و  روستایی  توسعه  معاون 
 ۱6۰ اول  مرحله  در  گلستان  استان  به  ابالغی  سهمیه  گفت: 
میلیارد تومان بوده اما پرداختی استان بیش از ۲3۰ میلیارد 

تومان بوده است.
امید اظهار کرد: چهار بانک طرف تفاهم جهت تسهیالت مذکور 
پرداخت  فرایند  به  بانک های دیگر  احتمال ورود   اما  بوده اند 

تسهیالت مذکور هم وجود دارد.
معاونت  استانداری ها،  بین  منعقده،  تفاهم نامه  در  افزود:  وی 
بنیاد  و  جمهوری  ریاست  محروم  مناطق  و  روستایی  توسعه 
اختیار  در  درصد  هشت  سود  با  تسهیالت  هم  مستضعفان 
متقاضیان سرمایه گذاری در روستاها و نواحی صنعتی روستایی 

قرار می گیرد.
سود  درصد  پنج  متعارف،  درصدی   ۱8 سود  از  گفت:  امید 
تسهیالت توسط بنیاد علوی و پنج درصد توسط معاونت توسعه 
روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری پرداخت می شود.

فرمان  اجرایی  ستاد  با  تفاهم نامه  این  مشابه  شد:  متذکر  وی 
پارسیان هم  بانک  عاملیت  به  برکت  بنیاد  و  امام خمینی)ره( 

منعقد شده است.
جمهوری  ریاست  محروم  مناطق  و  روستایی  توسعه  معاون 
چهلمین  در  گرفته  تالش صورت  و  پروردگار  فضل  به  گفت: 
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی و همزمان با ورود کاروان تدبیر 
با  زای روستایی  اشتغال  پروژه  استان گلستان، 4۰  به  امید  و 
به  گلستان  دراستان  ریال  میلیارد   66۰ سرمایه گذاری  میزان 
بهره برداری رسید و زمینه اشتغال مستقیم 3۲۰ نفر فراهم شد.

وی گفت: در راه اندازی این واحدها بانک های سینا و پارسیان و 
بنیاد علوی و بنیاد برکت مشارکت داشته اند.

و  شوراها  و  روستایی  کل  اداره  های  تالش  از  سپاس  با  امید 
معاونت عمرانی استانداری گلستان جهت توسعه روستاها ابراز 

امیدواری کرد این روند شتاب بیشتری بگیرد.
استانداری  شوراها  و  روستایی  امور  مدیرکل  نصیبی،  علی 
به  فقط  روستاها  توسعه  به  ما  نگاه  کرد:  اظهار  هم  گلستان 
یک حوزه خاص محدود نشده و عالوه بر پیگیری روند توسعه 
فرهنگی  مسائل  از  داریم  سعی  روستاها  اقتصادی  و  عمرانی 

اجتماعی روستاها هم غافل نشویم.
وی گفت: بیش از 46 درصد جمعیت استان در روستاها زندگی 
کرده و استان از لحاظ درصد جمعیت روستا نشینی رتبه دوم 

کشور را داراست.

احداث مکانی برای نگهداری 
سگ های ولگرد 

  معیار - گیالن - مهدیه رزاقی:
مدیر هماهنگی و نظارت خدمات شهری شهرداری رشت 
در بازدید از محل احداث نگهداری سگ های بدون صاحب گفت: 
سازمان مدیریت پسماند براساس شیوه نامه ابالغی وزارت کشور 
مبنی بر احداث مکانی برای نگهداری از سگ های بدون صاحب 
پس از اخذ تایید های مربوط به محیط زیست اقدام به تسطیح، 
راه سازی، محصور نمودن و شروع عملیات ساختمانی در زمینی 
به متراژ 6394 متر مربع در محدوده کود آلی واقع در الکان 

کرده است.
بارسانه های  ارتباط  اجرایی  مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به 
شهرداری رشت، بشردانش هم چنین اظهار داشت: ساختمان 
ساختمان  همچون  امکاناتی  از  برخورداری  با  ساخت  حال  در 
اتاق جراحی، سالن ریکاوری و داروخانه در  اداری، آشپزخانه، 

حال احداث می باشد.
وی با اشاره به بند ۱۵ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها تصریح کرد: 
جلوگیری از شیوع امراض مسری انسانی و حیوانی و جمع آوری 
حیوانات بدون صاحب، مریض و مزاحم از وظایف شهرداری می 
محل  به  گیری  زنده  از  پس  راستا سگ ها  همین  در  که  باشد 
نگهداری انتقال داده می شوند و در صورت بیمار بودن، مراحل 
دامپزشک  توسط  الزم  های  جراحی  و  واکسیناسیون  و  درمان 

مورد تایید انجام می پذیرد.
مدیر هماهنگی ونظارت خدمات شهری شهرداری رشت با بیان 
این که جمع آوری سگ ها از سطح شهر به صورت روزانه توسط 
پیمانکار سازمان مدیریت پسماند انجام می گیرد افزود: با توجه به 
تماس های شهروندان با سازمان و سامانه ۱3۷ مبنی بر تجمیع 
و مزاحمت سگ های بدون صاحب، اکیپ مجهز زند ه گیری بدون 
هیچ گونه سالحی به محل مورد نظر مراجعه و مبادرت به جمع 

آوری و کنترل سگ های بدون صاحب می نمایند.

 اولین یادواره شهدای خانواده بانک مهراقتصاد استان گیالن 

 حل معضل پسماند شهر رشت در شش مرحله 

»پریسا عرب«بر بام مسابقات دو 
نیمه ماراتن بانوان

  
با  کشور  قهرمانی  بانوان  ماراتن  نیمه  دو  مسابقات 
مقام  به  عرب  پریسا  پایان،  در  و  برگزار  هرمز  جام  عنوان 

قهرمانی دست یافت.

با عنوان جام هرمز  بانوان قهرمانی کشور  نیمه ماراتن  دو 
استان  هرمز  جزیره  در  کرانه  بناگستر  شرکت  حمایت  با 

هرمزگان برگزار شد.
این مسابقات، رقابت  برنامه زمان بندی  نامه و  توافق  برابر 
بانوان در حاشیه سواحل زیبای خلیج فارس  نیمه ماراتن 

در جزیره هرمز برگزار شد.
استان  از  عرب  پریسا  ترتیب   به  مسابقات  این  پایان  در 
سیستان  از  تیغ  جهان  بهاره   ،  ۱.۲۵.49 زمان  با  تهران 
استان  از  فریدی  افسانه   ،۱.33.34 زمان  با  بلوچستان  و 
از استان فارس  با زمان ۱.34.49، هاجر رضانژاد  خراسان 
با زمان ۱.3۵.۵۲، نگین ایرملو از منطقه آزاد اروند با زمان 
اذربایجان  استان  از  بخشایش  پاسدار  نسرین  و   ۱.3۷.۲۱
شرقی با زمان ۱.3۷.۲4حائز رتبه های اول تا ششم شدند.

قرار است در مسابقات نیمه ماراتن بانوان به نفر اول ۱4۰ 
 ۷۰ سوم  نفر  ریال،  میلیون   ۱۰۰ دوم  نفر  ریال،  میلیون 
نفر پنجم ۲۰  ریال،  نفر چهارم 3۰ میلیون  ریال،  میلیون 

میلیون ریال و نفر ششم ۱۰ میلیون ریال اهدا شود.
هم چنین مسابقات دو ماراتن آقایان و آئین پایانی مسابقات 

نیز روز جمعه ۲8 دی ماه در جزیره هرمز برگزار شد.
قرار است در ماراتن آقایان به نفر اول ۲۰۰ میلیون ریال، 
نفر دوم ۱۲۰ میلیون ریال، نفر سوم ۷۰ میلیون ریال، نفر 
ریال،نفر  میلیون   3۰ پنجم  نفر  ریال،  میلیون   4۰ چهارم 
ششم ۲۰ میلیون ریال و نفرات هفتم تا دهم ۱۰ میلیون 

ریال اهدا شود.
مندرج  کشور  قهرمانی  رقابت های  جمله  از  مسابقات  این 
شرکت  و  بوده  دوومیدانی  فدراسیون  سالیانه  تقویم  در 
ورزشکاران منوط به اعزام از سوی هیأت های استانی سراسر 
کشور و برابر آیین نامه مصوب کمیته برگزاری مسابقات و 

لیگ است.
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صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل   - ایلنا 
فرو  دلیل  دزفول  گردشگری  و  دستی 
و  بنا  فرسایش  را  نبی  ادریس  بقعه  و سقف  گنبد  ریختن 

مرمت غیراصولی آن طی سال های گذشته عنوان کرد.
بقعه ادریس نبی یا قدمگاه، در ۱۵ کیلومتری دزفول در 
روزی  و چند  دارد  قرار  فضیلی، بخش چغامیش  روستای 

است که خبرها از ریزش گنبد این بقعه حکایت دارند.
حجت اهلل آریایی )مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری دزفول( در خصوص چرایی فرو ریختن گنبد و 
سقف بقعه ادریس نبی گفت: علت این فرو ریختن، فرسایش 
بنا به دلیل مرمت های بدون هماهنگی و غیراصولی است 

که در سال های گذشته در این بنا انجام شد.
اوقاف است و چند سالی  این بقعه در اختیار  او،  به گفته 
سال  چند  طی  است.  فعال  آن  در  متولی  یک  که  است 
وقف  بقعه  این  اطراف  زمین های  که  آن  وجود  با  گذشته 
و  مرمت  حفظ،  برای  آن  درآمد  از  می توانستند  و  است 
ندانسته،  یا  دانسته  اما  کنند،  استفاده  بقعه  این  نگهداری 

این کار انجام نشده است.
گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
اشاره کرد که سال گذشته  نامه هایی  به  ادامه  در  دزفول 
برای شهرداری چغامیش نوشته شده است. او گفت: در این 

نامه ها بر لزوم توجه به مرمت اصولی و نگهداری 
پاسخی  اما  کردیم  تاکید  نبی  ادریس  بقعه 
شروع  از  پیش  ماه  یک  حتا  نکردیم.  دریافت 
میان مکان هایی  را در  بقعه  این  نام  بارندگی ها، 
قرار دادیم که نیازمند مرمت است و از آنجا که 
در اختیار اوقاف است از آن ها درخواست کردیم 
تا طرح مرمتی خود را ارائه دهند که در نهایت 

نیز هیچ طرحی ارائه نشد.
او تصریح کرد: در سال های گذشته شاهد مرمت 
آن  سقف  چنانچه  بودیم  بقعه  این  غیراصولی 
توسط سیمان پوشانده شده است. این درحالی 
است. سیمان  گل  و  از خشت  بنا  کل  که  است 
و  بود  خورده  ترک  منطقه  زیاد  گرمای  اثر  بر 
بارندگی هایی که در منطقه اتفاق می افتاد، سبب 
شد تا سقف سیمانی بقعه مانند قلک عمل کند 
و تمام آب باران در دل آن بماند تا آن که شاهد 
نشت آب و در نهایت ریزش سقف بودیم چراکه 

آب، دشمن خشت و گل است.
نیز  درنهایت  و  ریزش کرد  از یک سو  چینه جنوب شرق 

سقف ریزش کرد.
آریایی با اشاره به آن که بقعه ادریس نبی در شرف ثبت 

ملی است، گفت: به زودی شاهد ثبت این بنا در فهرست 
میراث ملی خواهیم بود.

 96 سال  در  تاریخی  بنای  این  از  بخش هایی  افزود:  وی 
ریزش کرده بود. در عین حال در اوایل ماه جاری دو طاق 
از ضلع غربی و قسمت پیشین این بقعه که از آثار تاریخی 
نشست  دلیل  به  است  دزفول  چغامیش  بخش  ارزشمند 
ریزش کرده بود. اما مسووالن به این مهم توجه نکردند تا 
آن که باالخره شاهد ریزش تمام سقف یا حداقل تخریب 

9۰ درصد گنبد این بنای تاریخی بودیم.
گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
شهردار  و  اوقاف  اداره  با  جلساتی  کرد:  تصریح  دزفول 
چغامیش برگزار کردیم و قرار شد برنامه هایی برای مرمت 
بخش هایی که قابل مرمت است و بازسازی بخش هایی که 

فروریخته، در نظر گرفته شود.
به  شبیه  نبی  ادریس  بقعه  معماری  که  برآن  تاکید  با  او 
معماری دوره تیموری است، گفت: هرچند پایه های اصلی 
امروز  آنچه  اما  بازمی گردد  قبل تر  و  تیموری  دوره  به  بنا 
شاهد هستیم در دوره قاجار و پهلوی بازسازی شده است.

درخصوص صحت  اوقاف  اداره  مسووالن  آریایی،  گفته  به 
این امر که این بنا متعلق به ادریس پیامبر است یا خیر، 
تجمیع نظر ندارند. برخی معتقد هستند که ادریس پیامبر 
البته  جاست.  این  او  مقبره  می گویند  برخی  و  است  زنده 
قاجار  دوره  به  دارد  قرار  بقعه  این  زیر  در  که  مقبره ای 

بازمی گردد چراکه آجر فرش است.
از ۲۰۰ هکتار  بر آن که در دزفول بیش  تاکید  با  آریایی 
بافت آجری وجود دارد، گفت: بافت آجری دزفول از نظر 
باستانی  تپه   ۱۱4 چنین  هم  است.  نظیر  بی  گستردگی، 
داریم که عمدتا در جنوب و جنوب شرق دزفول قرار دارند 
که هر کدام از آن ها نیازمند حفاظت است. در این میان 
به تعداد انگشتان یک دست، تعیین حریم و عرصه شده اند. 
امسال بیش از ۱ میلیارد تومان اعتبار برای مرمت گرفته ایم 
و تمام این مبلغ اختصاص یافته این درحالی است که بیش 
نیاز  اعتبار  دزفول  بافت  برای حفظ  تومان  میلیارد   ۲۰ از 

داریم.

 »سیف فرغانی«
  دیدن روی تو را محرم نباشد چشم ما

 دیده از جان ساخت باید دیدن روی ترا

 از رخ و روی تو رنگی تابناک آمد به چشم
 وز سر زلف تو بویی سر به مهر آمد به ما

 گر بیاد روی گلرنگ تو درخاکم نهند
 تا به حشر از تربت من الله گون روید گیا

 نان لطف ای شاه در زنبیل فقرم ار نهی
 همچو من درویش شد چون تو توانگر را گدا

 گوهر عشقت که جان بی دالنش معدنست
 قلب ما را آن چنان آمد که مس را کیمیا

 از هوای تو هرآن کس را که در دل ذره ییست
 روز و شب گو همچو ذره چرخ می زن درهوا

 از صف مردان راه عشق تو هر دم کند
 دفع تیر حادثه همچون سپر تیغ قضا

 عشقت از شیطان کند انسان واز انسان ملک
 آدمی از پشم قالی سازد از نی بوریا

 بر سر کویت چو عاشق پای دار دامن کشد
 دست او، اورا چنان باشد که موسی را عصا

 جای عاشق در دو عالم هیچ کس نارد به دست
 کندران عالم که پای اوست، آن جا نیست جا

 همچو عاشق را توجه در دو عالم سوی تست
 رو به درگاه سلیمان کرد هدهد از سبا

 سیف فرغانی برین در عذر گو حاجت بخواه
 نزد او هم عذر مقبولست وهم حاجت روا

 با بت اندر کعبه نتوان رفت وبا سگ در حرم
 بر در جانان اگر از خویشتن رفتی بیا

 سیف فرغانی چو غایب گردد از درگاه تو
 ذره را با مهر کی باشد دگر بار التقا

***                                                           
  »ملک الشعرای بهار«

  خامشی ُجستم که حاسد مرده پندارد مرا
 وز سر رشگ و حسدکمتر بیازارد مرا

 زنده درگور سکوتم من ، مگر زین بیشتر
 روزگار مرده پرور خوار نشمارد مرا

 مردمان از چشم بد ترسند و من از چشم خوب
 حق ز چشم خوب مهرویان نگهدارد مرا

 مرگ شاعر زندگی بخش خیال اوست کاش
 این خموشی در شمار مردگان آرد مرا

 سینه ام زآه پیاپی چاک شد، کو آن طبیب
 کز تشفی مرهمی بر سینه بگذارد مرا

 تا مگر تأثیر بخشد ناله های زار من
 آرزوی مرگ حالی بسته لب دارد مرا

 شد امید از شش  جهت  مقطوع  و نومیدی  رسید
بو که نومیدی به دست مرگ بسپارد مرا                     
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سودوکو شماره 40

کشف گور جنگاور سه هزار 
ساله در رستم آباد

باستانی  محوطه  اضطراری  کاوش  تیم  سرپرست 
ساله  چهل  مردی  گور  کشف  از  رستم آباد،  شهرستان 
به همراه ابزار جنگی مربوط به 3۰۰۰ سال پیش )عصر 

آهن( خبر داد.
گردشگری،  و  فرهنگی  میراث  پژوهشگاه  گزارش  به 
این  اضطراری  کاوش های  در  گفت:  رامین«  »شهرام 
شد  تدفینی کشف  هدایای  با  همراه  گور  چند  محوطه، 
که با توجه به آثار یافت شده در کنار آن ها، این گورها 
مربوط به عصر آهن است و حدود سه هزار سال قدمت 

دارند.
این باستان شناس تصریح کرد: محدوده ای که گورها در 
در  تهران،  ـ  رشت  بزرگراه  امتداد  در  شدند  یافت  آن 
حاشیه شرقی دشت رستم آباد قرار دارد و به علت اجرای 
به  توجه  با  که  بود  تخریب  پروژه عمرانی در خطر  یک 
این خطر، تیمی از باستان شناسان کاوش اضطراری این 

محوطه را آغاز کردند.
به گفته وی، کامل ترین گور کشف شده در کاوش های 
انجام گرفته شامل اسکلت انسانی به همراه ابزار جنگی و 

ظروف حاوی مواد خوراکی است.
رامین تصریح کرد: طبق بررسی سارا سلطانی متخصص 
انسان شناسی، این اسکلت مربوط به مردی حدوداً چهل 

ساله با قدی بین ۱6۰ تا ۱6۷ سانتی متر است.
به گفته سرپرست هیأت کاوش، با توجه به اهمیت این 
یافته، هیأت در نظر دارد که گور و یافته های آن را در 

محل کشف به شیوه اسکن لیزری ثبت و ضبط کند.
انجام  هماهنگی های  طبق  این،  بر  کرد:عالوه  تصریح  او 
شده با پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، به زودی 
این  متخصصان  توسط  گرمالیان  شیوه  به  محوطه  این 

پژوهشگاه تاریخ گذاری می شود.
رامین گفت: عالوه بر گورهای عصر آهن، تعدادی ابزار و 
دست تراش سنگی در عمق های پایین تر کشف شده که 
ایران  ملی  موزه  متخصصان  اولیه  بررسی های  اساس  بر 

احتماالً مربوط به دوره فراپارینه سنگی هستند.
به گفته سرپرست هیأت باستان شناسی، قرار گرفتن این 
آثار در کنار هم از اهمیت زیادی برخوردار است و این 
مکان های هزاران ساله با توجه به موقعیت آن ها در کنار 
بزرگ راه، کاماًل قابلیت تبدیل شدن به یک سایت موزه 

را دارند.

برگزاری  سعدی  بنیاد  فعالیت  دیگر  صفحه1:  از  ادامه 
تربیت  دوره   ۷۰ تاکنون  است.  دانش افزایی  دروه های 
 3۰ با  چنین  هم  کرده ایم.   برگزار  فارسی  زبان  مدرِس 
موسسه داخلی و خارجی برای آموزش زبان فارسی تفاهم 

نامه های همکاری امضا کرده ایم.
رئیس بنیاد سعدی در ادامه بیان کرد: بنیاد سعدی یکی 
از وظایف خود را تدوین انواع استانداردها در آموزش زبان 
زبان  عنوان  به  مخصوصا  زبان  آموزش  می داند.  فارسی 
دوم حتما باید با استاندارد همراه باشد. در زبان انگلیسی 
زمانی که شخصی می گوید تافل دارم نشان از استاندارد 
باید گواهی داشته باشد که دیگران  آن زبان است. فرد 
بدانند زبان را تا چه حد یاد گرفته است. این موضوع در 
با  شورا  و  تبیین شده  نیز  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای 
تعیین مرز فعالیت بنیاد سعدی و وزارت علوم مصوبه را 

تصویب کرده است.
در  سعدی  بنیاد  بودجه  درباره  چنین  هم  عادل  حداد 
ردیف بودجه سال 98 اظهار کرد: بودجه ظاهرا افزایش 
داشته است. یعنی  در ظاهر ما افزایش جزئی 4.۷ درصد 
بودجه  درصد   8۰ باشید  داشته  توجه  اما  داشته ایم.  را 
 4.۷ افزایش  این  می شود.  ارز  خرید  صرف  سعدی  بنیاد 
درصدی در مقابل افزایش ارز، نشان می دهد ارزش بودجه 
ما کم شده است. اما باید با این شرایط بسازیم و خودمان 
 ۲۰ باید  آینده  سال  چنین  هم  بدهیم.  تطبیق  آن  با  را 
کارکنان  افزوده شود، هرچند  کارکنان  به حقوق  درصد 
را  بنیاد  کرده ایم  سعی  ما  هستند.  اندک  بنیاد  ستادی 
شلوغ نکنیم و بار سنگینی از نظر حقوق به دوش دولت 
می شود،  داده  تخصیص  ما  به  بودجه ای  اگر  و  نیندازیم 

صرف آموزش زبان فارسی شود.
در  فارسی  زبان  کرسی های  وضعیت  درباره  سپس  او 
امسال  مهرماه  در  گفت:  کشور  از  خارج  دانشگاه های 
از 3۷  ارزی ۱9 کرسی  تنگناهای  به خاطر  علوم  وزارت 
برق آسا  صورت  به  و  است  کرده  راتعطیل  خود  کرسی 
ماموریت  محل  از  تا  کرده  اعالم  اعزامی  استادان  به 
خود برگردند. این باعث تاسف ما شده است و اعتراض 
خود را بیان کرده ایم. در قبال میلیاردها دالر که صرف 
حفظ  برای  دالر  میلیون  یک  می شود  کشور  احتیاجات 
شتاب زده  چنین  که  نیست  پولی  فارسی  زبان  کرسی 

تصمیم به تعطیلی این کرسی ها گرفته شده است.
امیدوارم وزارت علوم درباره این موضوع تجدیدنظر کند و 
از آن پشتیبانی صورت بگیرد. البته آن طور که گفته شده 
برخی از استادان به کرسی خود بازگشته اند اما وضعیت 
کرسی های زبان فارسی خوب نیست و چنین اتفاق هایی 

افتاده است.
و  عشق  با  ما  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  عادل  حداد 

زبان  حفط  برای  و  کنیم  فعالیت  باید  خودمان  عالقه 
فارسی تالش داشته باشیم. اگر بودجه ما کم شده باید 
صرفه جویی کنیم و سعی کنیم این چراغ خاموش نشود.

 - صحرایی  رضامردا  مراسم،  از  دیگری  بخش  در 
دوره  درباره   - سعدی  بنیاد  پژوهشی  و  آموزش  معاون 
د انش افزایی که از۲۲ دی آغاز شد ه توضیح داد و گفت: 
دوره  برای  سعدی  بنیاد  تجربه  اولین  زمستانی   مدرسه 

دانش افزایی است.
ما از ۲۰ کشور جهان برای دانش افزایی مهمان خواهیم 
داشت، خیلی از این کشورها فقط یک نفر را فرستاده اند، 
به  نفر   3۱ تاکنون  است.  هزینه خودشان  با  هم  آن  که 
صورت قطعی پذیرش شده اند  که کم سن ترین آن ها ۱9 

سال و مسن ترین شان 6۷ سال دارد. 
۱3 نفر از این فارسی آموزان مرد و ۱8 نفر زن هستند.

او با اشاره به دوره های قبلی دانش افزایی که در تابستان 
برگزار  می شد، گفت: در تابستان به خاطر طوالنی بودن 
روز، صبح ها کالس برگزار می کردیم و بعدازظهرها برنامه 
روز،  بودن  کوتاه  به خاطر  اما حاال  داشتیم  تهران گردی 
چهار روز در هفته به صورت کامل کالس برگزار می کنیم 

و دو روز در هفته تهران گردی داریم.
این دروه دانش افزایی اظهار  صحرایی درباره تفاوت های 
کرد: ما  برخی شروط دوره های قبل را برداشته ایم؛ مثال  
داشت  باال  به  سال   4۰ که  فردی  گذشته  دوره های  در 
این  حاال  اما  کند،  شرکت  دروه ها  این  در  نمی توانست 
اولین بار  برای  و  است  شده  برداشته  سنی   محدودیت 
هم  دارند.  باالیی  سن  که  هستیم  افرادی  حضور  شاهد 
چنین در این دروه افرادی حضور دارند که با موسساتی 

که ما با آن ها در ارتباط هستیم ارتباطی ندارند.
او درباره تعطیلی کرسی های زبان فارسی در کشورهای 
این دلیل  به  ایران  به  بازگشت استادان  نیز گفت:  دیگر 
و  بودند  نگرفته  ماه حقوق  آن ها چندین  است که  بوده 
زندگی در آن جا برای شان سخت بود و این بازگشت لزوما 
به معنای تعطیل شدن زبان فارسی نیست. وزارت علوم 
نیروی  از  بهره گیری  به طریق دیگری مانند  تالش دارد 
بومی و پرداخت حقوق ریالی این کرسی ها را سرپا نگه 

دارد.
معاون آموزش و پژوهشی بنیاد سعدی هم چنین درباره 
آموزش زبان فارسی به ایرانیان خارج از کشور اظهار کرد: 
متاسفانه برای ایرانیان خارج از کشور  کار خاصی اتفاق 
نیافتاده است.  به خاطر این که آمار  پراکندگی جمعیت 
این  داریم  که  اطالعاتی  نیست،  دقیق  کشورها  این  در 
است که 3۰ مدرسه آخر هفته ای هستند که برای ایرانیان 
خارج از کشور تدریس زبان فارسی دارند، اما این موضوع 
به  را  تمرکز خود  ما  بنابراین  نمی کند،  را حل  مشکالت 
داریم  سعی  چنین  هم  برده ایم.  مجازی  آموزش  سمت 
نرم افزار مینا را همزمان با سال روز تاسیس بنیاد سعدی 
به صورت آزمایشی اجرا کنیم که نقطه هدف ما ایرانیان 

خارج از کشور هستند.
نیز   سعدی  بنیاد  بین الملل  معاون   - پالیزدار  فرهاد 
و  دانش افزایی  دوره های  برگزاری  درباره  توضیحاتی 
ارائه  دیگر  کشورهای  در  فارسی  زبان  مدرس  تربیت 
کرد و گفت: ما با 8۰ کشور ارتباط داریم. در کشورهای 
و  سفارتخانه ها  طریق  از  نداریم  فرهنگی  نمایندگی  که 

سازمان های مردم نهاد ارتباط برقرار می کنیم.

 لحظاتی باشعر

فرهنگی
 در شمال تهران باید به دنبال زبان فارسی بگردیم

 ریزش بقعه ادریس نبی 

همزمان با ایام دهه فجر برگزار می شود؛

نمایشگاه تابلوهای پژوهشی در 
حوزه »میراث مشترک ایران و 

جهان «
مشترک  »میراث  حوزه  در  پژوهشی  تابلوهای  نمایشگاه 
به طور  انقالب  به مناسبت چهل سالگی  ایران و جهان « 
همزمان در دهه فجر در کشورهای عضو اکو برگزار می شود.

مرتضی رضوانفر عضو هیأت علمی پژوهشکده زبان شناسی، 
این  برگزاری  پیشینه  خبر،  این  اعالم  با  متون  و  کتیبه ها 
در  فارسی  کتیبه های  »بررسی  پروژه  اجرای  را  نمایشگاه 

جهان « توسط پژوهشگاه میراث فرهنگی عنوان کرد.
برگزاری  را  پروژه  این  اجرای  دستاوردهای  جمله  از  وی 
نمایشگاهی با عنوان »مساجد ایرانی در مسیر راه ابریشم« 
در سمینار راه ابریشم در عشق آباد دانست و افزود: ابوذر 
ارتباطات  و  فرهنگ  سازمان  رئیس  ترکمان  ابراهیمی 
اسالمی در این سمینار که توسط یونسکو برگزار شده بود، 
پیشنهاد این نمایشگاه را در 4۰سالگی انقالب با همکاری 

کشورهای عضو اکو مطرح کرد.
رضوانفر با بیان این که تابلوهای به نمایش در آمده در این 
نمایشگاه متشکل از عکس بنا، عکس کتیبه و متن خوانده 
شده از کتیبه و اطالعاتی در باره بنا، هستند، تصریح کرد :
این تابلوها پژوهشی هستند و صرفاً جنبه تصویری ندارند.

وی با اشاره به برگزاری این نمایشگاه در ۱۰ کشور عضو 
اکو به طور همزمان با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات 
گردشگری،  و  فرهنگی  میراث  پژوهشگاه  و  اکو  اسالمی، 
گفت: تمام این کشورها دارای کتیبه های فارسی و میراث 

مشترک هستند.
رضوانفر با بیان این که برخی از این نمایشگاه ها با برگزاری 
نشست های علمی همراه خواهد بود، افزود: پژوهش میراث 
و  شده  انجام  میدانی  صورت  به  جهان،  و  ایران  مشترک 
را شامل  اروپا  آفریقا و قلب  تا شرق  بنادر شرقی چین  از 
می شود و گسترۀ تبادالت فرهنگی و تمدنی ایران و جهان 

را به نمایش می گذارد.



پشتیبانی خوزستان از 
تعاونی های مصرف در عراق

و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رئیس   - اهواز  اتاق 
کشاورزی اهواز در سی و پنجمین جلسه شورای گفت و 
سفر  گفت: طی  بخش خصوصی خوزستان  و  دولت  گوی 
اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  ریاست  به  ایرانی  هیات 
به کشور عراق و دیدارهایی که با بخش تعاون کشور عراق 
انجام شد، به اهمیت موضوع تعاون در کشور عراق پی برده 

شد و تفاهم نامه هایی به امضا درآمد.

شهال عموری افزود: طبق تفاهم نامه بین دو کشور ایران 
و عراق، مصوب شد راه اندازی فروشگاه های بزرگ مصرف، 
و  ایران  سرمایه گذاری های  برای  مستعدی  فضای  ایجاد 
صادرات محصوالت تعاونی و غیر تعاونی در دستور کار قرار 
گیرد و استان آمادگی دارد تا تعاونی های مصرف در عراق 

را پشتیبانی کند.
میان  جلسه  چندین  اساس  برهمین  کرد:  تأکید  عموری 
چاره  برای  ما  شود.  برگزار  باید  خصوصی  بخش  فعاالن 
مبادالت  توسعه  نشست  مرزها،  وضعیت  بهبود  و  جویی 
اتاق تعاون استان و مدیر  با حضور رئیس  با عراق  تجاری 

مرز چذابه در محل اتاق اهواز را برگزار کردیم.
از  می تواند  مرز  دو  داشتن  با  ما  استان  کرد:  اضافه  وی 
مزایای این همکاری بهره مند شود. توان اقتصادی استان و 
بخش خصوصی و عایدی آن نیز برای همه استان همچون 
اشتغال زایی و ارزش افزوده باید در نظر گرفته شود. باید 
و  گوجه  آرد،  مثال  به طور  کرد،  حذف  را  رو  پیش  موانع 
تفاهم  صورت  در  که  هستند  ممنوع  اکنون  زمینی  سیب 

نامه مستثنی می شوند.
رئیس اتاق اهواز پیشنهاد داد: برای تسریع فرآیند همکاری 
ایجاد  کارگروه  بین دستگاه ها  تعاون،  بخش  در  دو کشور 
بازرگانی  مدیریت  اندازی، شرکت  راه  استان  تعاونی  شود، 
مرز  در  استانی  محصوالت  از  دائمی  نمایشگاه  و  تأسیس 

برپا شود.
عموری هم چنین خواستار فعالیت کارگروهی با محوریت 
اتاق تعاون در عراق شد و گفت: اتاق تعاون بازار عراق را 
شناسایی و یک نقشه راه مشترک برای تعیین وظایف هر 

دستگاه تدوین و هم چنین یک شرکت تعاونی ثبت شود.
کار  اهواز،  اتاق  در  همکارانم  تالش  با  کرد:  اعالم  وی 
انجمن ها، استان  کارشناسی کارگروه ها و همراهی روسای 
 ۱۰ جزء  وگو  گفت  شورای  جلسات  برپایی  در  خوزستان 

استان برتر کشور شده است.
استاندار خوزستان نیزدر این نشست با اشاره به مهیابودن 
با  تجاری  روابط  توسعه  برای  سوریه  و  عراق  بازارهای 
خوزستان گفت: باتوجه به اهتمام دولت به توسعه صادرات 
غیرنفتی، مراودات با این کشورها باید بیش از پیش جدی 
بخش  نهادهای  و  فعاالن  منظور  همین  به  و  شود  گرفته 

خصوصی خوزستان نقشه راه کاربردی تهیه کنند.
غالمرضا شریعتی افزود: صادرات خدمات فنی و مهندسی 
اقتصاد  از  توجهی  قابل  بخش  می تواند  سوریه  و  عراق  به 
خوزستان را دربرگیرد و این همکاری ها در زمینه اقتصادی 
اتاق  محوریت  با  خصوص  این  در  جلساتی  است.  کارگشا 
برای  صادرکننده  صنفی  واحدهای  همراهی  و  اهواز 

هدف گذاری بازارهای سوریه و عراق برگزار می شود.
با  کارفرمایی  و  کارگری  موضوعات  به  اشاره  با  شریعتی 
محوریت مشاغل سخت و زیان آورگفت: هر دو قشر کارگر 
و کارفرما گالیه هایی دارند که باید مورد توجه قرار گیرد. 

اصالح آیین نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان آور می تواند 
منظور  همین  به  و  کند  فراهم  را  قانون  اصالح  مقدمات 
تعامل و همفکری با نمایندگان مجلس امری ضروری است 

و پس از اصالح به شورای گفت وگوی ملی ارسال شود.
اختیارات  تفویض  موضوع  کرد:  اعالم  خوزستان  استاندار 
جلسه  در  خوزستان،  اجرایی  دستگاه های  به  وزارتخانه ها 
این هفته استانداران با دولت بررسی و پیگیری می شود. با 
توجه به برخی محدودیت های اداری و سازمانی این موضوع 
از طریق دولت به دستگاه های اجرایی خوزستان پیگیری 

خواهد شد.
سرعت  و  امور  تسهیل  برای  امر  این  کرد:  بیان  شریعتی 
بخشی در ارائه خدمات بیشتر به مردم ضروری است. بنابر 
این تمرکز زدایی می تواند زمینه را برای انجام اقدام متناسب 
با نیاز مناطق و در زمان کوتاهی فراهم کند. برخی از این 
اختیارات که قانون منعی برای آن ایجاد نکرده، شناسایی 
شده ودستگاه های اجرایی نیز می توانند پیشنهادهای خود 

را برای پیگیری به معاونت اقتصادی ارائه کنند.
تولید  پروژه  قرارداد  به  چنین  هم  خوزستان  استاندار 
گفت:  و  کرد  اشاره  جاسک  به  گوره  نفت  انتقال  لوله های 
تأمین لوله های این پروژه توسط شرکت های لوله سازی و 
این  انجام است. به دلیل تأخیر  اکسین خوزستان درحال 
از  خارج  به  را  لوله ها  تولید  قرارداد  است  قرار  شرکت ها، 

خوزستان منتقل کنند.
توان  با  باید  مذکور  شرکت های  که  این  بر  تأکید  با  وی 
بیشتری نسبت به تعهدات خود در این قرارداد عمل کنند، 
در  و  نهفته  مشکالت  پروژه،  این  از  حاصل  درآمد  گفت: 
کمین شرکت های لوله سازی و اکسین خوزستان را برطرف 

می کند.
به  انتقال نفت گوره به جاسک  به گفته شریعتی، قرارداد 
برای  اینچ   4۲ قطر  به  و  کیلومتر   ۱۰۰ و  هزار  یک  طول 
نفتی  پایانه  از  انتقال یک میلیون بشکه نفت خام در روز 
منطقه  غرب  به  بوشهر  استان  غرب  شمال  در  واقع  گوره 

جاسک در ساحل دریای عمان است.

رئیسه  هیات  عضو  صفحه1:  از  ادامه 
و  ایران  اقتصادی  مشترک  کمیته  کرد:  تصریح  ایران  اتاق 
سوریه ظرف مدت کوتاهی که تشکیل شد مسائل مختلف 
کمیته  این  تشکیل  ابتدای  همان  از  قرارداد.  مدنظر  را 
که  شود  برده  بهره  تشکل هایی  ظرفیت  از  تا  شد  تالش 
مطمئن بودیم اولویت اصلی دولت سوریه برای واردات و 
به  از طرفی در سفر هفته گذشته  سرمایه گذاری هستند. 
حلب که قلب صنعتی سوریه به شمار می رود، طی مذاکره 
با مقام های اقتصادی سوریه مقرر شد تا مشکالت مرتبط در 
بخش های حمل ونقل و نقل وانتقال پول ظرف مدت نهایتاً ۲ 

ماه حل وفصل شوند.
بین  مساله  مهم ترین  در حال حاضر  است  معتقد  کاشفی 
ایران و سوریه، بحث حمل ونقل است. او گفت: اکنون برای 
ارسال کاال به سوریه یا باید از ترکیه اقدام شود یا اگر قرار 
باشد از بندرعباس محصوالت به سوریه ارسال شوند، بسیار 
زمان بر است و به همین دلیل هزینه های حمل ونقل بسیار 

باال می رود.
تا  هستیم  آن  درصدد  کرد:  تاکید  حال  عین  در  کاشفی 
بازگشایی  عراق  طریق  از  سوریه  به  ایران  ترانزیت  مسیر 
و  است  انجام شده  کار  مقدمات  زمینه  همین  در  که  شود 
و  عراق  ایران،  بین  را  مشترکی  شرکت های  تا  امیدواریم 

سوریه شکل دهیم.
از  تردد  سوریه  و  ایران  اقتصادی  مشترک  کمیته  رئیس 
مسیر هوایی را با توجه به ایجاد آرامش در سوریه ضروری 
دانست و تصریح کرد: خطوط هواپیمایی ایران باید رفت و 
آژانس های  از طرفی در  افزایش دهند و  را  به سوریه  آمد 

هواپیمایی نیز بلیت های پرواز به دمشق فروخته شود.
وی هم چنین با اشاره به ایجاد روابط مالی میان دو کشور 
شده ایم  متمرکز  صرافی ها  همکاری  بر  اول  فاز  در  افزود: 
که در سفر اخیر هم مقرر شد تا با اعزام هیاتی این مورد 
دقیق تر بررسی شود و در مرحله بعدی سیستم های بانکی 

بین دو کشور برقرار شوند.
کاشفی هم چنین با اشاره به بازدید از یک ساختمان در 
منطقه آزاد دمشق گفت: طی صحبت هایی که در این سفر 
بازرگانی  مقام های  و  طبقه   ۱۱ ساختمان   این  مالک  با 
این  ایران  اتاق  حمایت  با  امیدواریم  داشتیم،  سوریه ای 

ایرانیان  تجارت  مرکز  برای  پایگاهی  به عنوان  را  ساختمان 
راه اندازی کنیم تا کلیه تشکل ها در آن مستقر شوند.

یکی  را  ایرانی  اقتصادی  فعاالن  کم اطالعی  کاشفی  کیوان 
 از موانع عمده حضور آن ها در بازارهای سوریه عنوان کرد.

ایران، واردات و صادرات  اتاق  به گفته عضو هیات رئیسه 
دالر  میلیون  در حدود ۲۰۰  ناچیزی  رقم  و سوریه  ایران 
است که عمدتاً هم صادرات از طرف ایران است. با این  حال 
به دلیل عدم شناختی که بین طرفین وجود دارد، فعاالن 
اقتصادی از ظرفیت هایی که بین ایران و سوریه وجود دارد، 

کاماًل بی اطالع هستند.
کاشفی تأکید کرد: فعاالن اقتصادی باید کاماًل روشن باشند 
که نباید سوریه را با عراق مقایسه کنند؛ تجار سوری بسیار 

قدیمی و به اصطالح استخوان دار هستند. 
تولید در سوریه قدمت دارد. تا قبل از بروز جنگ داخلی، 
سوریه یکی از مهم ترین رقبای ایران در بازارهای عراق بود. 
صنعت پوشاک و کشاورزی سوریه بسیار قدرتمند است و 
اقتصادی این کشور حتی این است که  خواست مقام های 

سوریه صادرات خود را به ایران تقویت کند.
کاشفی تأکید می کند سوریه تنها کشوری است که ایران با 
آن »توافق نامه تجارت آزاد« دارد و علی رغم آن که اجرایی 
فرصت  قابلیت  است،  پایان  به  رو  که جنگ  اکنون  نشده، 
بسیار مناسبی برای توسعه روابط به شمار می رود و برای 

هر دو کشور یک بازی برد-برد محسوب می شود.
اقتصادی  مشترک  کمیته  رئیس  اساس  همین  بر 
نباید  اقتصادی  فعاالن  می کند  توصیه  سوریه  و  ایران 
شوند. سوریه  بازارهای  وارد  کاال  فروش  نیت  با   تنها 

ایرانی  با تأکید بر سرمایه گذاری مولد شرکت های  کاشفی 
و  ساختمان سازی  انرژی،  مانند  حوزه هایی  در  به خصوص 
آب در سوریه تصریح کرد: در همین زمینه حساب ویژه ای 
در  نمونه  برای  کردیم.  باز  کشور  هلدینگ های  روی  بر 
در  را  خوبی  بسیار  قرارداد  »مپنا«  هلدینگ  حاضر  حال 
حوزه انرژی دنبال می کند و امیدواریم شاهد نقش آفرینی 

هلدینگ های ایرانی در بازارهای سوریه باشیم.
به گفته رئیس کمیته مشترک اقتصادی ایران و سوریه در 
برای  اقتصادی سوریه  اشتیاقی که در فضای  حال حاضر 
همکاری با ایران وجود دارد در هیچ کشور دیگری وجود 
ندارد. بنابراین اگر دولت و 
بخش خصوصی ایران از فضا 
موقع  به  البته  و  خوبی  به 
سال های  تا  کنند  استفاده 
این  مثبت  نتایج  از  سال 

رابطه منتفع خواهند شد.
کاشفی هم چنین با تاکید بر 
ضرورت رفع خودتحریمی ها 
اگر  زمینه  این  در  افزود: 
دولت تنها حمایت از بخش 
و  باشد  داشته  خصوصی 
انجام  را  هماهنگی های الزم 
خصوصی  بخش  برای  دهد 

کفایت می کند.

هم زمان با مطرح شدن مساله بازسازی سوریه پس از سرکوب 
بر  تأکید  با  ایران  اقتصاد  تروریستی،  گروه های  و  داعش 
مشارکت خصوصی این امکان را پیداکرده است تا در پروژه 
بازسازی سوریه نقش آفرینی کند. فعاالن اقتصادی معتقدند 
حکم فرماست  سوریه  در  نسبی  آرامش  که  شرایطی  در 
افتاده  حرکت  به  کشور  این  در  واردات  و  تولید  چرخه  و 
است، فرصت بسیار مناسبی برای مشارکت بخش خصوصی 
احداث  و  پل سازی  جاده سازی،  ازجمله  مختلف  صنایع  در 
دارو،  آب،  تصفیه  چنین سیستم  هم  و  مسکونی  واحدهای 
و  سیمان  لوازم خانگی،  معدن،  پتروشیمی،  غذایی،  صنایع 

حمل ونقل فراهم شده است.
در  که  این کشور  وزیر خارجه سوریه،  معلم  ولید  گفته  به 
جریان جنگ با تروریست ها از روسیه و ایران کمک گرفته 
اولویت به  بود، بنابراین درروند بازسازی سوریه نیز طبیعتاً 
یوسف  حموده  چنین،  هم  شد.  خواهد  داده  کشورها  این 
با  گذشته  سال  دی ماه  که  سوریه  مجلس  رئیس  صباغ 
امور بین الملل رهبری و هم چنین  علی اکبر والیتی مشاور 
مصطفی کواکبیان عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس دیدار 
داشت، تأکید کرده بود جمهوری اسالمی ایران همان گونه 
که از ابتدای جنگ هشت ساله در کنار ملت و دولت سوریه 
بود.  این کشور خواهد  نیز کنار  بازسازی  ایستاد در مرحله 
حسین عرنوس وزیر  مسکن سوریه هم در جریان نشست 
با هیات اقتصادی ایران در ۲4 مرداد ۱39۷، از ورود جدی 
بخش خصوصی ایران به روند بازسازی مناطق ویران شده در 

این کشور خبر داده بود.
درباره  سوری  مقام های  رسمی  موضع گیری  تازه ترین  اما 
سوریه  بازسازی  برای  خصوصی  بخش  ورود  ضرورت 
خارجی  تجارت  و  اقتصاد  وزیر  الخلیل  سامر  حضور  به 
کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  سوریه در 
ایران بازمی گردد که ماه جاری همراه با هیاتی تجاری با 
غالمحسین شافعی رئیس اتاق ایران و محمد اسالمی وزیر 

راه و شهرسازی دیدار کرد.
رئیس جمهور  اسد  بشار  پیام  حامل  دیدار  این  در  که  او 
سوریه برای فعاالن بخش خصوصی بود و از اولویت دولت 
ایرانی  شرکت های  به  تسهیالت  اعطای  به منظور  سوریه 
برای بازسازی سوریه و هم چنین تمایل بخش خصوصی 
داد.  خبر  ایرانی  شرکت های  با  همکاری  برای  کشور  این 
به گفته الخلیل بازسازی سوریه حدود 4۰۰ میلیارد دالر 

هزینه خواهد برد.
در این دیدار، غالمحسین شافعی رئیس اتاق ایران آمادگی 
و  اساسی  کاالهای  تأمین  به منظور  را  خصوصی  بخش 
راهکارهای  ارائه  به  و  کرد  اعالم  سوریه  کشور  بازسازی 
و  ایران  میان  بانکی  مشکالت  حل  برای  خصوصی  بخش 
سوریه که در حال حاضر مانع توسعه روابط اقتصادی شده 

پرداخت.
از باید  می کنند  تاکید  اقتصادی  فعاالن  که   همانطور 

به  سوریه،  و  ایران  کشور  دو  بین  سیاسی  خوب  تعامل 
نفع اقتصاد هم بهره گرفت و الزمه این امر شناخت دقیق 
فعاالن اقتصادی از ظرفیت هایی است که در کشور سوریه 

وجود دارد.
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 روی هلدینگ ها حساب ویژه باز کرده ایم

کسب و کار ایرانی
رشد 10۶ درصدی مبادالت 

تجاری ایران و عمان 
اتاق  فوق العاده  عمومی  مجمع   - مشترک  اتاق 
مشترک ایران و عمان برای تصویب اساسنامه و آیین نامه 

اصالحی برگزار شد.
با اشاره  این جلسه  ایران و عمان در  اتاق مشترک  رئیس 
نظارت  عالی  شورای  در  آیین نامه  و  اساسنامه  تصویب  به 
گفت: بر اساس قانون، اساسنامه و آئین نامه جدید باید به 
تصویب مجمع نیز برسد که خوشبختانه با نظر مثبت کلیه 

شرکت کنندگان امروز این کار انجام شد.
اتاق  فوق العاده  عمومی  مجمع  جلسه  در  ضرابی  محسن 
اتاق  این  در  شده  انجام  اقدامات  عمان،  و  ایران  مشترک 
گذشته  دوره  دو  در  اول  رتبه  کسب  و  خواند  بی نظیر  را 
و رتبه طالیی در میان اتاق های مشترک را دلیلی بر این 

مد عا د انست.
او افزایش حجم تجارت با عمان از ۲۲۱ میلیون دالر در 
سال 9۲ به 963 میلیون دالر در8 ماهه سال جاری را از 
جمله دستاورد های اتاق مشترک ایران و عمان با همکاری 
تحریم های  اگرچه  گفت:  و  دانست  دیپلماسی  دستگاه 
جدید مانعی بر سر راه تجارت با عمان شده، با این حال به 
لطف همراهی خوب عمانی ها، هم در زمینه صادرات و هم 
واردات توانستیم موفق عمل کنیم که افزایش حجم ۱۰6 
درصدی مبادالت تجاری در هشت ماهه امسال در مقایسه 

با مدت مشابه سال گذشته بیانگر این موفقیت است.
با اشاره به عالقه مندی  ایران و عمان  اتاق مشترک  رئیس 
گفت:  ایران،  به  خود  بنادر  از  کاال  صدور  برای  عمانی ها 
مختلف  سال های  کشورطی  این  طریق  از  واردات  حجم 
در  دالر  ۷۷میلیون  از  حجم  این  که  داشت  ثابت  روندی 
سال گذشته  به 3۷9 میلیون دالر در 8 ماهه سال جاری 

رسیده است.
او در خصوص مشکالت بانکی موجود در مبادالت دو کشور 
نیز تصریح کرد: همچنان در حال رایزنی با بانک های عمانی 
هستیم تا علی رغم تحریم های گسترده آمریکا، شرایط در 

زمینه مبادالت بانکی با این کشور تسهیل شود.
مشترک،  سرمایه گذاری  مناسب  شرایط  تسهیل  ضرابی 
صادرات مجدد ،رفع موانع، صدور آسان ویزا، فراهم شدن 
صندوق  همراهی  ضمانت نامه،  صدور  بانکی،  ارتباط  زمینه 
را   ... و  هوایی  و  کشتیرانی  خطوط  برقراری  ملی،  توسعه 
و  همراهی  با  مشترک  اتاق  مستمر  پیگیری های  نتیجه 
و  ایران  اسالمی  جمهوری  سفارت  صمیمانه  همکاری 

سازمان توسعه تجارت عنوان کرد.
همراهی  از  تشکر  با  عمان  و  ایران  مشترک  اتاق  رئیس 
بخصوص  غیردولتی  و  دولتی  دستگاه های  و  اعضا  تمامی 
گفت:  عمان  و  ایران  مشترک  اتاق  با  کشور  دو  سفرای 
اتاق مشترک و حضور  تشکیل کمیسیون های مختلف در 
فعال اعضا در این کمیسیون ها از اهمیت باالیی برخوردار 
است و اعضا برای رسیدن به اهداف، باید در کمیسیون ها 
مطالب  را مطرح و نتیجه بررسی های خود را جهت پیگیری 

به هیئت رئیسه اعالم کنند.
جلسه  این  در  هم  عمان  و  ایران  مشترک  اتاق  کل  دبیر 
مشترک  اتاق  اقدامات  از  کاملی  گزارش  ارائه  ضمن 
جلسات  برقراری  و  هیات رئیسه  منظم  جلسات  ، برگزاری 
در  و  مشترک  اتاق  از  خارج  و  داخل  در  پیگیری  متعدد 
کشور عمان را از جمله دالیل موفقیت این مجموعه اعالم 

کرد.
جمالی گفت: در 8 ماه گذشته ریاست اتاق مشترک ایران 
با  با مقامات دولتی عمان، ۵۵ جلسه  و عمان، ۲4 جلسه 
مقامات دولتی ایران و ۲۱9 جلسه با اعضاء اتاق مشترک 
داشته است. در این جلسه تعدادی از مدیران شرکت های 
خطوط دریایی و برخی از اعضا به بیان دیدگاه ها و نقطه 

نظرات خود پرداختند.

ماده33  بند)خ(  شامل  قانونی  موارد  صفحه1:  از  ادامه 
قانون برنامه ششم، مربوطه به کشاورزان نیز هنوز اجرایی 

نشده است.
معاون اقتصادی استانداری سمنان در این نشست از ابهام 
مشکالت  اساسی ترین  از  یکی  عنوان  به  قوانین  برخی  در 
ابهامات موانع  تقنینی در کشور نام برد و اظهار کرد: این 
جدی پیش پای فعاالن اقتصادی و سرمایه گذاران می گذارد.

را   ۱8 تبصره  و   ۱6 تبصره  واو  بند  عسگری  حشمت اهلل 
کرد:  خاطرنشان  و  برشمرد  قوانین  گونه  این  مصادیق  از 
کم  ما  کشور  در  قوانین  و  تبصره ها  گونه  این  متاسفانه 
نیستند و لذا باید برای رفع این ابهامات، چاره ای اندیشیده 

شود.
ویژه  شرایط  در  را  دولت  اعتباری  و  مالی  منابع  عسگری 
اقتصادی امروز محدود ارزیابی و تصریح کرد: دولت تدبیر 
از  نحوی  به  تا  این محدودیت ها کوشیده  وجود  با  امید  و 
انحاء و تا آنجا که ممکن است به رفع مشکل فعاالن تولیدی 
از  تولید  رونق  اعتبارات  تخصیص  که  کند  کمک  صنعتی 

جمله آن ها است.
در  موفق  های  استان  از  سمنان  استان  کرد:  بیان  وی 
اعطای  و  استان  عملکرد  است.  تسهیالت  این  اعطای 
برابر  دو  قبل  سال  به  نسبت  تسهیل  ستاد  در  تسهیالت 
تسهیالت  اعطای  فرآیند  که  این  وجود  با  است.  شده 
کسری  با  حاضر  حال  در  شده  شروع  ماه  آبان  از  امسال 
سهمیه،  بر  مازاد  و  هستیم  رو  روبه  بخش  این  در  منابع 
کنیم. می  معرفی  عامل  های  بانک  به  را   متقاضیان 

 4۵۰۰ اعتبار  تصویب  به  اشاره  با  سمنان  استاندار  معاون 
میلیارد تومانی به بخش تولید استان در سفر اخیر رئیس 
که صورت  تالشی  با  خوشبختانه  افزود:  استان  به  جمهور 
میلیارد  اعتبار 4۵۰۰  این  از  ها سهمیه خود  بانک  گرفته 

تومانی را ابالغ کردند.
عسگری با اشاره به زیان کشاورزان و بهره برداران از ناحیه 
منابع تخصیصی دولتی  و سرمازدگی گفت:  خشک سالی 
به این بخش ها محدود است و کشاورزان و بهره برداران 
باید به سمت فرهنگ بیمه محصوالت بروند چرا که جبران 
خسارت از سوی دولت کفاف خسارات باالی این بخش را 

نمی دهد.
وی با اشاره به زیان وارده به پسته کاران در سال جاری 
افزود: منابع دولتی در این حوزه اندک است و نمی تواند 
جوابگوی همه خسارت آسیب دیدگان این بخش باشد. لذا 
باید تالش کنیم مثل بسیاری از کشورهای توسعه یافته در 

زمینه بیمه محصوالت زراعی و باغی فرهنگ 
سازی کنیم.

در ادامه، استاندار سمنان وجود قوانین مبهم 
مشکالت  مهمترین  از  را  پاگیر  و  دست  و 
کشور و خصوصا مشکالت پیش روی فعاالن 
اقتصادی برشمرد و گفت: با توجه به شرایط 
فعاالن  قرارگرفتن  و  امروز  اقتصادی  ویژه 
اقتصادی،  جنگ  مقدم  خط  در  اقتصادی 
تفسیر  تولیدکنندگان  نفع  به  باید  قوانین 

شوند.
خصوصی  بخش  تقویت  آشناگر  علیرضا 
افزود:  و  برشمرد  دولت  وظایف  از  یکی  را 
فعاالن  پای  و  دست  مبهم،  قوانین  با  نباید 

باید  نظارتی  و  اجرایی  دستگاه های  ببندیم.  را  اقتصادی 
به  مقدس  دفاع  دوران  در  پشتیبان  سازمان های  همچون 
میدان آمده و در این شرایط ویژه که با جنگ روانی دشمن 
تولیدکنندگان  و  اقتصادی  فعاالن  از  هستیم  رو  روبه  نیز 

حمایت کنند.
امروز  اقتصادی  ادامه داد: صاحبان صنایع در شرایط  وی 

حجم زیادی از مشکالت را به دوش خود می کشند. 
بار اصلی و عمده تحریم های آمریکا و متحدان آن امروز بر 

دوش فعاالن تولید بخش خصوصی است.
آشناگر با اشاره به مشکالت دولت در حمایت مالی از تولید 
گفت: از آنجا که در شرایط ویژه امروز منابع مالی دولت و 
میزان تحقق آن ها به روشنی مشخص نیست، برنامه ریزی 
در راستای برخی حمایت ها از این بخش با پیچیدگی های 

خاصی روبه رو است.
برخی  منظر  از  تحریم ها  داد:  ادامه  سمنان  استاندار 
این  کند.  ایجاد  هم  فرصت هایی  می تواند  کارشناسان 
قطع  زمینه  اگر  امروز  اقتصادی  ویژه  شرایط  و  تحریم ها 
بندناف بودجه از اقتصاد متکی به درآمدهای نفتی را فراهم 
کند چه بسا به یک فرصت تبدیل شود تا  اقتصاد در کشور 

پا بگیرد.
اقتصاد  واقعی  میدان دار  عنوان  به  بخش خصوصی  از  وی 
نام برد و افزود: متاسفانه حجم باالی نقدیندگی در کشور، 
فضای اقتصادی را با مشکالتی روبه رو و شرایط را سخت 
شرایط  این  در  خصوصی  بخش  و  مردم  است.  کرده 
خصوصی  بخش  باشند.  داشته  بسزایی  نقش  می توانند 
می تواند سرمایه های مردم را جذب و در جهت رونق تولید 

به کار گیرد.

تا  کنیم  تجهیز  را  سرمایه  بازار  باید  کرد:  اضافه  وی 
بین  این  در  دولت  کنند.  استفاده  آن  از  صنایع  صاحبان 
باید نقش تسهیل گری را داشته و از تصدی گری بپرهیزد و 
دستگاه های اجرایی باید کارها را به بخش خصوصی واگذار 
کنند. چرا که اگر دولت در پی تصدی گری باشد شرایط را 

سخت تر می کند.
در ادامه، دادستان سمنان گفت: متاسفانه قوانین ما ابهام 
زیادی دارد و مانع پیشبرد امور می شود. تشریفات طوالنی 
کشور  در  قوانین  مشکالت  ترین  جدی  از  یکی  عنوان  به 
است. هم چنین نبود ضمانت اجرایی، معضل ما در اجرای 
قوانین است که سبب شده یا قوانین اصوال اجرایی نشوند و 

یا به طور ناقص اجرایی شوند.
حیدر آسیابی با انتقاد از افزودن برخی ارجاعات به قوانین 
از سوی دستگاه ها، بانک ها و سازمان ها افزود: گاهی یک 
قانون حمایتی با هدف حمایت از تولید وضع شده اما آن قدر 
اجرای آن به بخش نامه ها و آیین نامه ها ارجاع داده شده 
که کارایی الزم را از دست داده است. بند »و«تبصره ۱6 
قانون بودجه 9۷ به عنوان نمودی از این گونه قوانین است.

آسیابی به برخی مشکالت قضایی در نتیجه این رویکرد به 
قوانین اشاره و اظهار کرد: متاسفانه بعد از هر قانون شاهد 
تشکیل تعداد زیادی پرونده قضایی هستیم که این پرونده ها 
ناشی از همین رویکرد نامناسب به تقنین و اجرای قوانین 

است.
وی بر ضرورت بهره گیری بیشتر از ظرفیت بخش خصوصی 
و خصوصا شوراهایی همچون شورای گفت وگوی دولت و 
گفت:  و  کرد  تاکید  بازرگانی  های  اتاق  و  بخش خصوصی 
مقاومتی  اقتصاد  فکر  اتاق  عنوان  به  می توانند  شوراها  این 

عمل کنند.

 یادداشت 

 قوانین به نفع تولیدکنندگان تفسیر شوند

پیشنهادایجاد 500 هکتار گلخانه 
در گلستان 

معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رئیس   - گرگان  اتاق 
استان  برگزیدگان  و  توسعه  و کشاورزی گرگان در جلسه 
اقتصادی  و  زیربنایی  پروژه های  افتتاح همزمان  و  گلستان 
 6۵۰ کرد:  اظهار  شد،  برگزار  جمهور  رئیس  حضور  با  که 
هزار هکتار اراضی کشاورزی و 9۰۰ هزار هکتار عرصه منابع 

طبیعی در استان وجود دارد.
علی محمد چوپانی با بیان این که یکی از مشکالت استان 
کم آبی است که باید به آن توجه شود، ادامه داد: پیشنهاد 
می کنیم ساالنه ۵۰۰ هکتار گلخانه در استان گلستان شکل 
گیرد تا بتوانیم یک میلیون تن محصوالت کشاورزی را در 
استان از این طریق تولید کنیم. با وجود برکت دریای خزر 

اگر بگوییم آب نداریم، باید شرمنده مردم باشیم.
وی گفت: قیمت مسکن 9۰ درصد افزایش پیدا کرده است. 
با  و  برابر شود  دو  تسهیالت مسکن  که  داریم  درخواست 
نرخ دو درصد به جوانان عرضه شود و اختیارات بانک های 

استان نیز برای پرداخت تسهیالت دو برابر شود.
چوپانی افزود: برای رفع اختالفات بین ایران و ترکمنستان 
کارگروهی با حضور اتاق بازرگانی و برخی از دستگاه های 
اجرایی و وزارتخانه ها تشکیل شود. هم چنین شورای پول و 
اعتبار، بانک ها را مجاب کند تا 8۰ درصد از منابع خود را 

به تسهیالت اختصاص دهند.


