» خبر

به مناسبت هفته قوه قضائيه در نظرآباد انجام شد

با مشارکت نمايندگي آستان
قدس رضوي محقق شد

ديدار با خانواده شهدا

نظرآباد-خبرنگاررسالت:
کاظمي رئيس دادگستري و قيومي دادستان شهرستان نظرآباد
به همراه جمعي از مسئولين و خادمان شهدا همزمان با هفته قو ه
قضائيه باهدف ارج نهادن به مقام واالي خانوادههاي معظم شهدا
و ايثارگران و در راستاي تجديد بيعت با آرمانهاي امام و شهدا به
ديدار خانواد ه شهيدان شعباني و روزبهاني رفته و با آنان در فضايي
صميمي به گفتگو پرداختند.در پايان اين ديدار با تجليل از صبر
و ايثارگري تمامي خانوادههاي شهدا کساني که پاي آرمان خود
ايستادگي کردند به مقام شهدا اداي احترام نموده و بار ديگر با
آرمانهاي شهدا تجديد ميثاق کردند.

اولين وبزرگترين مجتمع خيريه
چندمنظوره (الغدير) دامغان
به بهره برداري رسيد

»

فرماندار لنجان :

فوالدشهر-خبرنگاررسالت:
اولين نشست خبري فرماندار لنجان با حضور
اصحاب رسانه در محل فرمانداري برگزار شد.
مهدي صفرخانلو فرماندار لنجان گفت :دشمنان
درصدد ايجادشکاف بين مردم وحاکميت رادارندلذا
وظايف رسانههادوچندان شده واين رسالت اصحاب
رسانه است که خدمات دولت را به مردم انعکاس
داده تاازپيشبرد اهداف دشمنان نظام جلوگيري
کنند .فرماندارلنجان افزود:امروزبيش از  ۵۰پروژه

اراک – خبرنگار رسالت:
مدير منطقه  4شهرداري اراک در خصوص شروع عمليات بهسازي
پارک آزادي اظهار داشت :حوزه خدمات شهري يکي از حوزههاي
مهم و اساسي مديريت شهري محسوب ميشود که در اين حوزه
مباحث مهمي همچون ارتقا سالمت شهر – افزايش سالمت و رفاه
شهروندان  -كاهش آاليندههاي محيطزيست  -ايجاد نماي زيباي
شهرمدنظر است.وي افزود :در اين راستا و به استناد تبصره يک از
بند  2ماده  55قانون شهرداريها در خصوص رفع سدمعبر و اشغال
پيادهروها در راستاي ارتقا منظر شهري ،پس از انجام اقدامات الزم
در خصوص انتقال مکان جمعه بازار از حاشيه پارک آزادي ،بالفاصله
کار بهسازي و احداث مسير ويژه پيادهروي و دوچرخهسواري در
حاشيه اين پارک به جهت نمايان ساختن جلوه پارک در دستور
کار معاونت اجرايي اين منطقه قرار گرفت.

گام بلند شهرداري در زمينه شفاف سازي؛

اطالعات قراردادهاي شهرداري
در اختيار شهروندان قرار مي گيرد
اصفهان-خبرنگاررسالت:
مشاور شهردار اصفهان در امور شفافيت و مبارزه با فساد گفت:
در راستاي تحقق شفافيت ،ساماندهي قراردادهاي شهرداري در
سامانه بودجه و تامين اعتبار در دست طراحي است و به زودي
از آن رونمايي مي شود .به گزارش اداره ارتباطات رسانهاي
شهرداري اصفهان ،محمد شريف شاهي در دوره آموزشي مديران
شهري با محوريت "حقوق شهروندي" و" شفافيت" اظهار کرد:
با رونمايي از اين سامانه ،اطالعات قراردادهاي شهرداري در
اختيار شهروندان قرار مي گيرد .وي ابراز اميدواري کرد :در
کمترين زمان ممکن مشکالت اين سامانه حل شود و در اختيار
شهروندان قرار گيرد .شريف شاهي خاطرنشان کرد :شفافيت
مستلزم دسترسي عمومي به اطالعاتي است که توسط يک نهاد
ايجاد ،توسعه ،تحليل و تفسير شده و بر اتخاذ تصميمات توسط
اشخاص تأثيرگذار است.وي ادامه داد :براي تحقق شفافيت بايد
اهداف و سوژه هايي که خواستار شفافيت آن ها هستيم قادر
و مايل به ارائه اطالعات الزم و ضروري باشند که خوشبختانه
در اين زمينه اراده اي جدي در سطح مديريت کالن شهرداري
اصفهان حاصل شده است.

فرهنگ مدارا بايد در مدارس نهادينه شود
شهرستان قدس-خبرنگاررسالـت:
شهيندخت موالوردي دستيار ويژه رئيس جمهور در
حقوقشهرونديضمنقدردانيازتالشبرگزارکنندگان
پرسش مهر در طي١٨سال گذشته گفت :تحمل افکار
ديگران ،سؤالي بود که رئيس جمهور در مهرماه براي
دانش آموزان ،معلمان و والدين مطرح کرد و در شرايط
فعلي که جامعه به انسجام ،وفاق و همدلي ملي نياز
دارد ،بسيار مهم و ضروري است.موالوردي افزود:
طبق گزارشها  ٥ميليون نفر در قالبهاي مختلف
فرهنگي به ارائه نظرات و ايدهها و راهکارهاي عملي
در پاسخ به اين پرسش پرداختند که نياز است وزارت
آموزشوپرورش از اين به بعد براي عملياتي شدن
راهکارها برنامهريزي کند.وي ادامه داد :در شرايطي
که کشور در گردنه سختيها قرارگرفته است ،با اتکا به
فضائل و صفات اخالقي همچون تحمل افکار ديگران
و احترام به عقايد و ترويج و توسعه آن ،مي توان با
همدلي اين مرحله را پشت سر گذاشت و کشور را در

تاثيرگذار درشهرستان با گذشت  10سال همچنان
نيمه تمام باقي مانده اندکه بعضي ازاين پروژه ها تنها
بهدليلبرخوردهايسياسيوجناحيبهاينوضعيت
دچار شده اند وبا توجه به مشکالتي که امروزدرحوزه
اشتغال با آن مواجه هستيم ديگر اجازه نخواهيم داد
اين برخوردهادراجراي هيچ پروژه اي تاثيربگذارد وبا
برنامه ريزي هاي انجام شده درماه هاي آينده شاهد
انجام کارهاي بزرگي درشهرستان لنجان خواهيم بود.
صفرخانلوبابياناينکهامروزمسئوالنواحزابمختلف
بايد صادقانه وفارغ از مسائل سياسي مسير خدمت به
مردم را انتخاب کنند،گفت :خوشبختانه طي مدت
گذشته با اقدامات انجام شده ،شاهد تغييرادبيات
احزاب وجناح هاي مختلف سياسي درشهرستان
لنجان هستيم و برهمين اساس برنامه ريزي هايي
انجام شده تا بتوانيم احزاب مختلف را درجلسه اي
گرد هم آورده و به نوعي آشتي بين احزاب رادراين
شهرستان رقم بزنيم.

مسير پيشرفت و توسعه قرارداد.موالوردي بابيان اينکه
سوال پرسش مهر ارتباط نزديکي با حقوق شهروندي
دارد ،خاطرنشان کرد :تحمل و احترام به افکار ديگران
و رعايت اخالق و ادب در کلمه و مفهوم مدارا خالصه
ميشود و اگر بخواهيم با مدارا بهعنوان اصل اخالقي و
هنجار اجتماعي و قانوني برخورد کنيم ،بايد در مدارس
و آموزشوپرورش آن را نهادينه کنيم و فرهنگسازي
آغاز راه براي ترويج هنجار اجتماعي است و اين آغاز
در آموزشوپرورش اتفاق ميافتد.

دوري از آموزههاي الهي ،فرصت استعمار را به استکبار ميدهد

مشهد-خبرنگاررسالت:
قائم مقام توليت آستان قدس رضوي گفت :تا زماني که ملتها و جوامع
انساني از آموزهها و معارف الهي فاصله داشته باشند ،استکبار براي
کشيدن ملتها به بند استثمار و استعمار فرصت خواهد داشت .سيد
مرتضي بختياري در گردهمايي مسئوالن فرهنگي کالنشهرهاي ايران
که در سازمان فرهنگي آستان قدس رضوي برگزار شد ،دوري بشريت
از آموزههاي الهي را عاملي براي ضعف جوامع توصيف و تصريح کرد :تا

زماني که جوامع انساني از آموزهها و معارف الهي فاصله داشته باشند،
استکبار براي کشيدن ملتها به بند استثمار و استعمار فرصت خواهد
داشت.وي رمز پيروزي انقالب اسالمي را بازگشت ملت ايران به فطرت
خداجوي خويش خواند و عنوان کرد :ملت ما به برکت روشنگريهاي
ت الهي و خداجوي خود بازگشتند و هويت
امام خميني(ره) به فطر 
اسالمي خويش را بازيافتند.وي با بيان اينکه فطرت انسان تا زماني
که پرده گناه و شقاوت روي آن را نپوشانده باشد هدايتگر است ،بيان

کرد :آيا فطرت الهي اجازه وقوع اين جنايات در يمن را ميدهد؟ آيا
فطرت پاک انساني ميتواند جنايات داعش در کشورهاي اسالمي و
جنايتهاي آمريکا در سرتاسر جهان را بپذيرد؟ بختياري در ادامه با
اشاره به سالگرد جنايت نيروي دريايي آمريکا در خليج فارس و سقوط
هواپيماي مسافربري ايران ،گفت :حمله ناو آمريکايي در خليج فارس به
هواپيماي مسافربري ايران ،اقدامي جنايتکارانه بود که منجر به شهادت
مظلومانه  290سرنشين اين هواپيما شد.

نماينده مرکز امور مشاوران حقوقي ،وکال و کارشناسان رسمي دادگستري کل کشور:

آذربايجان غربي جزء استان هاي موفق در رسيدگي به پرونده هاي حقوقي است
اروميه -خبرنگار رسالت:
نماينده مرکز امور مشاوران حقوقي ،وکال وکارشناسان
رسمي دادگستري کل کشور گفت :آذربايجان
غربي جزء استان هاي موفق در رسيدگي دقيق به
پرونده هاي حقوقي است.اسداهلل باهو اظهار داشت:
آذربايجان غربي يکي ازاستان هاي کماشتباه ،کم
خالف ودقيق در رسيدگي به پرونده هاي حقوقي

است.وي بااشاره به اينکه به دليل نياز جامعه،
تعداد زياد پرونده هاي حقوقي وطبق قانون توسعه
اقتصادي واجتماعي ايران قوه قضائيه تعداد۲۰هزار
نفر وکيل و۱۱هزار کارشناس رسمي درکل کشور
استخدام کرده است ،افزود :سهميه آذربايجان غربي
ازاين تعداد استخدامي درمجموع  1و ۷۰۰وکيل
وکارشناس رسمي دادگستري است.نماينده مرکز

امور مشاوران حقوقي ،وکال وکارشناسان رسمي
دادگستري کل کشور بااشاره به اينکه در استخدامي
سال گذشته بيش از ۲هزارو  ۷۸۴وکيل و هزار
و۹۰۰نفر کارشناس رسمي جذب دادگستري هاي
کل کشور شده اند ،تصريح کرد :اين آمار نشان
دهنده اين است که افرادي مي توانند وارد مرکز
بشوند که داراي بنيه و توان علمي باال باشند

و شناخت کامل به امور حقوقي واجرايي داشته
باشند.وي بااشاره به اينکه در ۳۰استان کشور مرکز
وکال و کارشناسان تاسيس شده است ،اظهار کرد:
برگزاري کالس ها ودوره هاي آموزشي ،تدوين
جزوات آموزشي ونظارت برعملکرد استانها از
جمله وظايف مرکز کل امور مشاوران حقوقي،
وکال و کارشناسان دادگستري است.

در گفتوگوي رسالت با اقتصاددانان مطرح شد:

ارز دولتی در سفره مسافران خارجی
ادامه از صفحه 4
حقيقت ماجرا چيز ديگري است چرا که دولت آنقدر در توزيع ارز تک نرخي
اصرار کرد که به گفته برخي صاحبنظران فضاي اقتصادي کشور ،امنيتي و
در نهايت زمينه براي رانت عده اي از افراد فرصت طلب فراهم شده است
تا جايي که اختصاص ارز دولتي به سفرهاي خارجي زمينه سوء استفاده
بسياري از آژانس هاي مسافري را هم فراهم کرده تا جايي که برخي از از
اين آژانس ها که تعدادشان هم کم نيست با اجاره کارت ملي افراد ،موفق
به دريافت ارز مسافرتي شده و با فروش آن در بازار آزاد ميلياردها تومان
سود به جيب زده اند .تعدادي هم با تبليغات فراوان مبني بر سفر رايگان
به تايلند و آنتاليا مسافران را به سفر مي فرستند و هزينه کمي از آنها
دريافت مي کنند و در مقابل ،ارز مسافرتي را در فرودگاه از آنها گرفته و
خود به فروش مي رسانند.
از سفرهاي سياحتي تا سفرهاي ضروري
هر چند اختصاص ارز مسافرتي از اساس بال اشکال است چرا که اين ارزها
براي مسافران بيمار يا هيئت هاي علمي و حجاج و ديپلمات ها ضروري به
نظر مي رسد اما عدم کنترل درست و توزيع نامناسب آنها سوء استغفاده هاي
بسياري به دنبل داشته است.
چنانچه حال يحيي آل اسحاق،عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني تهران
در گفتوگو با رسالت معتقد است«:ارز هايي که براي مسافرت داده مي
شود بعضا جزو ضرورت هاست مثال براي بيماري که امکان معالجه اش
در داخل نيست و نياز به معالجه در خارج کشور دارد ضروري است ارز به
او داده شود يا برخي نهادهاي علمي بين المللي هستند که بايد ماهانه يا
ساالنه مبلغي را بدهند تا تبادل اطالعات صورت بگيرد و اين هم ضرورت
است يا برخي از سفرها و بازديد هاي صنعتي و تجاري يا ارزهايي که براي
ديپلمات ها داده شود که ضرورت دارداختصاص داده شود ولي برخي ديگر از
ارزها وجود دارند که براي سفرهاي تفريحي مانند ترکيه و آنتاليا و تاليند يا
حتي مالزي داده مي شود و عمدتا براي تفريح و خوشگذراني است ضرورتي
ندارد؛ چنانچه به اذعان خود ترکيه در سال گذشته بيش از  70درصد هتل
هاي اين كشور را ايراني ها پر کرده بودند آن هم در شرايطي که ما براي
برخي از ضروريات مانند دارو ارز مورد نياز را نداريم».
وي به ارزهايي که به حجاج تعلق مي گيرد اشاره کرده و مي افزايد :يکسري
از ارز ها هم براي حجاج استفاده مي شود و لذا کلي گفتن صالح نيست
اما به صورت تفکيک شده ارز هايي که به سفرهاي خارجي داده مي شود
آنهايي که ضرورت دارد تا آنجايي که امکانش هست بدون تبعيض بايد
داده شود ولي آنهايي که ضروري نيست و براي تفريح و آنهم نوع خاصي
از تفريح و باز آن هم گروه خاصي از افراد داده مي شود آن هم در اين
شرايط بازار و کمبود قطعا انصاف نيست».
سوبسيدي که به جيب دالالن مي رود
آل اسحاق معتقد است« :اين سوبسيدهاي اضافي که در بخش سفرهاي
خارجي داده مي شود معايب بسياري به همراه دارد اگر بدانيم اين يارانه اي

که داريم براي اين بخش انجام مي دهيم براي تهيه داروهايي خاص الزم
است که اگر به اين سفرها بدهيم براي آنها نداريم عمق ماجرا روشن مي
شود چنانچه اکنون پول براي خريد داروهاي خاص برخي بيماري ها نداريم
بعد بياييم يارانه بدهيم که بروند در آنتاليا خوش بگذرانند!»
وي عنوان مي کند «:برآورد شدن ارزي که براي سفري خارجي مانند تايلند
داده مي شود اگر مسافر چند روزي تفريح کند و برگردد و مابه التفاوت
ارز خود را بفروشد سود خوبي هم مي کند يعني هم سفر رفته و هم سود
کرده .از همين قضيه برخي آژانس هاي مسافرتي هم دارند سوء استفاده
مي کنند و جمع کردن کارت و ثبت نام براي گرفتن ارز دولتي و بعد
فروختن در بازار آزاد کلي سود مي کنند .ارزي که بايد براي مواد اوليه توليد
صرف شود تا چرخ اقتصاد کشور بگردد و بيکاري کاهش يابد را اختصاص
مي دهيم که عده اي مرفه بروند سفر و خوش بگذرانند و اين بزرگترين
آسيب ها را به دنبال دارد و سبب ولبشويي اقتصاد مي شود».
گذشته از تمام اما و اگرها و دلنگراني اقتصاددانان از آشفته بازاري که اين
روزها سبب سوء استفاده برخي سود جويان گشته به روايت آمارها در سه
ماهه ابتدايي سال بيش از  2ميليون نفر به سفرهاي سياحتي و تفريحي
رفته اند و در مجموع شش هزار ميليارد تومان ارز دولتي دريافت کرده اند
و اين بدان معناست که گرچه دولت با اعالم نرخ  ۴۲۰۰تومان براي
ارز به تصور خود به دنبال سروسامان دادن به بازار ارز بوده است و
مي خواسته از داللي و واسطهگري جلوگيري کند اما در حقيقت زمينه را
براي تشديد فعاليتهاي داللي ،رانت و فساد فراهم کرده است که دريافت
ارز مسافرتي با نرخ دولتي و فروش آن در بازار آزاد تنها يک نمونه از اين
رانتها به شمار مي رود.
آلبرت بغزيان نيز در گفتوگو با رسالت در خصوص تخصيص ارز دولتي
به سفرهاي خارجي عنوان کرد :من دولت را مقصر نمي دانم ،وقتي بانک
مرکزي بدون درايت عمل کرده و عرضه ارز را محدود مي کند و بعد
اعالم مي کند مي خواهد ارز را تک نرخي کند و به  4200تومان برساند
و از طرفي بازار ثانويه تشکيل نمي دهد که حاال يک نرخ دومي هم باشد
و اگرهم نرخ دومي بود و فاصله آن مثال  500تومان بود! آنوقت مي شد
تبعات منفي اين تصميم را کنترل کرد.
وي با بيان اينکه وقتي فاصله بين نرخ دولتي و آزاد ارز  4هزار تومان است،
مسلما يکسري از تخصيص ها زير سوال مي رود ،گفت :بليت هواپيما و
يا ارز مسافرتي دارد با  4هزار تومان قيمت گذاري مي شود ،وقتي مسافر
مي بيند مي تواند ارز دولتي  4200تومان بگيرد و ارز آزاد آن  4600تومان
باشد با خود مي انديشد که اصال نمي صرفد؛ ولي االن وقتي فاصله ارز آزاد
و دولتي  4000تومان است و سفر به ترکيه و برگشت مسافر حداقل يك
ميليون تومان برايش سود دارد و اين سود شامل حال آژانس هاي مسافرتي
نيز مي شود خوب طبيعتا رانت و فساد هم به وجود مي آيد.
استاد اقتصاد دانشگاه تهران با اشاره به بي تدبيري بانک مرکزي در تخصيص
اين منابع گفت :اين موضوع را اکنون تازه متوجه شده اند که گوشي موبايل

فرماندار خرمدره :

5

خبر

تعاونيها نقش سازندهاي در اقتصاد
روستاها دارند

قائم مقام توليت آستان قدس رضوي:

مدير منطقه  4شهرداري اراک :

عمليات بهسازي پارک آزادي
در دست اجراست

دستيار ويژه رئيس جمهور در حقوق شهروندي:

مسئوالن فارغ از مسائل سياسي و جناحي به مردم خدمت کنند

معاون بهره برداري شرکت آبفا استان اصفهان:

اصفهان-خبرنگاررسالت:
معاون بهره برداري شرکت آبفا استان اصفهان گفت :اکنون آبرساني
به  56شهر از طريق سامانه تله متري مديريت مي شود تا ميان
همه شهرها آب عادالنه توزيع شود اين در حالياست که امسال
آبفا توجه ويژه اي به عدالت توزيع آب شرب بين مشترکين داشته
است.ناصر اکبري افزود :در شرکت آبفا استان اصفهان برخورداري
زيرساخت تله متري باعث شده که دقيقا سهم آب در هرساعت
که ميان شهر ها و نقاط مختلف شهر در شبانه روز توزيع
ميشود مشخص باشد .امسال کامال به اين موضوع توجه داشتهايم.
اکبري با اعالم اينکه زيرساخت هاي اساسي تله متري در شهر
اصفهان و سامانه آبرساني اصفهان بزرگ ايجاد شده تصريح کرد :در
بسياري از شهرهاي کشور سامانه تله متري داريم ،ولي سامانهاي که
فرمان بگيرد نداريم.معاون بهره برداري شرکت آبفا استان اصفهان
تصريح کرد :اقدامات اساسي و زيرساختي در شبکه آب استان
انجام شده که امروز توانسته ايم با حداقل فشار بتوانيم از شرايط
بحران عبور کنيم.
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دامغان-خبرنگاررسالت:
درآييني باحضورمديرکل کميته امداد استان سمنان ومسئولين
شهرستان دامغان مجتمع خيرساز آموزشي تجاري ورفاهي مددجويان
کميته امدادشهرستان دامغان افتتاح وموردبهره برداري قرارگرفت.
مديرکميته امداد دامغان دراين آيين گفت:اين مجتمع درزميني به
مساحت ۱۷۶۴مترمربع وزيربناي ۳۷۱۴مترمربع دردوطبقه وپارکينگ
توسط خيرنيک انديش دامغاني ابوالفضل کاليي احداث شده است.
حميدرضاکشاورزيان افزود:مجتمع چندمنظوره الغدير(اميرالمؤمنين)
ويژه مددجويان داراي دپارتمان مشاوره تاالرپذيرايي سالن آمفي
تئاتر فضاي آموزشي تجاري وخدماتي ميباشدکه براي ساخت آن
۶ميلياردتومان هزينه شده است .وي خاطرنشان کرد:بخش اعظم
اعتبار هزينه شده توسط خير و قسمتي هم ازاعتبارات امدادي
کميته امدادتأمين شده است.

آبرسانيبه 56شهراستاناصفهان ازطريق
سامانهتلهمتري مديريتميشود

کمک  773ميليون
توماني به مددجويان
کهگيلويه و بويراحمد

ياسوج-خبرنگاررسالت:
 773ميليون تومان با مشارکت نمايندگي آستان قدس رضوي در استان به مددجويان
کميته امداد کهگيلويه و بويراحمد در سهماهه نخست سال جاري کمک شد .معاون توسعه
مشارکتهاي مردمي کميته امداد کهگيلويه و بويراحمد گزارشي از ميزان کمکهاي
نمايندگي آستان قدس رضوي به مددجويان اين نهاد در سال جاري ارائه داد .به گزارش
سايت خبري کميته امداد ،علي حسن مظاهري ،معاون توسعه مشارکتهاي مردمي کميته
امداد کهگيلويه و بويراحمد با تقدير از همکاري نمايندگي آستان قدس رضوي با اين
نهاد ،گفت 773 :ميليون تومان در سهماهه نخست سال جاري با مشارکت و تعامل دفتر
نمايندگي آستان قدس رضوي در استان به نيازمندان اين نهاد کمک شده است .وي با
اشاره به اينکه درمجموع هشت هزار نفر از مددجويان کميته امداد در سهماهه نخست سال

جاري از خدمات نمايندگي آستان قدس رضوي در کهگيلويه و بويراحمد بهرهمندشدهاند،
افزود :همافزايي در توزيع سبدهاي غذايي ،همافزايي در توزيع سبد غذايي گرم و کمک
به بيماران زمينگيرازجمله اين خدمات است .مظاهري ايجاد اشتغال را بهعنوان يکي
از مهمترين برنامههاي کميته امداد اعالم و بيان کرد :بر اساس تفاهمنامه فيمابين550
طرح اشتغالزايي با مشارکت  50درصدي اين نهاد و دفتر آستان قدس رضوي در استان
بايد براي نيازمندان ايجاد شود که تاکنون  110طرح براي مددجويان اين نهاد و نيازمندان
غير تحت حمايت اجراشده است .وي مهمترين برنامههاي سال جاري با مشارکت دفتر
نمايندگي آستان قدس رضوي را ادامه همافزايي کااليي ،همافزايي در ساخت مسکن،
تهيه جهيزيه ،ايجاد اشتغال ،حمايت از کودکان زير  12سال و بيماران صعبالعالج ،اعزام
زائرين اعالم کرد و خواستار همکاري بيشتر در اين خصوص شد.

و خودرو را با قيمت  4200وارد و با ارز آزاد فروخته اند يا ارز مسافرتي را
با  4200گرفته و در بازار آزاد با  4000تومان سود به فروش مي رسانند
و حاال مي خواهند جلويش را بگيرند؟ چطور آژانس مسافرتي و مسافر و
آدمهاي عام اين مسئله را فهميدند که ارز دولتي و ارز آزاد چه بر سر بازار
آورده آن وقت بانک مرکزي و دولت متوجه نشدند؟!
وي با اشاره به زمزمه هايي مبني بر حذف ارز مسافرتي گفت :حاال به
هر دليلي اکنون دولت و بانک مرکزي متوجه شده و مي خواهد جلويش
را بگيرد چه اتفاقي مي افتد؟ آيا سفرهاي خارجي کمتر مي شود؟ خير
کمتر نخواهد شد .پس چه مي شود؟ تنها بهانه اي به دست عده اي
مي افتد که بخواهند اجناس ديگر را هم گران کنند.
بغزيان ابراز کرد :بنده هم با ارز دولتي دادن موافق هستم ولي با اين تفاوت
که بانک مرکزي بايد ارز بازار آزاد را کنترل کند آن هم با عرضه بيشتر
که باال نرود و به مسافر  6هزار يورو بدهد به جاي  500يورو نه اينکه بيايد
ارز دولتي بدهد .چون معلوم است که مسافر بخواهد از بيرون تهيه کند
برايش سود ندارد ولي همين سفر خارجي را برود برايش سود دارد .توزيع
درآمد هم در اين قضيه ناعادالنه است.
وي با بيان اينکه هر چند اين ارز زيادي نيست که بخواهد نگران کننده
باشد ولي در اين ميان رانتي از 4هزار تا  8هزار تومان وجود دارد ،افزود:
بايد چنان بازار آزاد را کنترل کنيم که مثال نرخ آزاد بشود  5هزار تومان؛
به اعتقاد بنده اين مشکل مديريت بانک مرکزي است که اينها را نمي داند
و حاال بعد از چند ماه فهميده که دارد چنين رانتي را مي دهد.
بغزيان با اشاره به تخصيص ارز دولتي به سفرهاي خارجي گفت :به نظر
من اين امر مي تواند مشکالتي را براي مثال بيماران خاص ايجاد کند که
ارزي که مي خواستيم به اين بيماران اختصاص دهيم،مي رود در بخش
سفرهاي خارجي هزينه و به راحتي از کشور خارج مي شود.
وي عنوان کرد :بايد ديد آيا اين امر باعث افزايش ورود گردشگر خارجي به
کشور شده است؟ خير! چرا نمي آيند؟ آنهايي که مدعي بودند اگر نرخ ارز
گران شود صادرات افزايش مي يابد و گردشگران خارجي بيشتري مي آيند
چون برايشان مي صرفد االن بيايند و پاسخگو باشند! مسافران خارجي کجا
هستند؟ مسلما اين اتفاق نيفتاده است چرا که گردشگري تنها مسئله ارز
نيست بلکه بحث هاي ديگري هم اين وسط وجود دارد که بايستي سبب
جذب گردشگر شود .بايد مديريت ارزي بهتر داشته باشند.
وي تاکيد کرد :اختصاص يارانه به سفرهاي خارجي تنها به دليل ناکارآمدي
برخي سياست هاي ارزي بانک مرکزي است چرا که آن کسي که پولدار
است و مي خواهد به سفر خارجي برود ،مي تواند برود ارز آزاد بخرد
خب برود بخرد چه لزومي به اختصاص سوبسيد دارد؟ اگر توزيع درآمد
کنترل نشود و نتوان سهم دولت را از منافع حاصل از اين رانت ها گرفت،
توزيع درآمد چنان ناعادالنه مي شود که افراد حتي براي پز دادن رفتن
به سفر خارجي ممکن است هر گونه هزينه اي حتي تا فروش کليه اشان
را انجام مي دهد.

رونق صادرات دام زنده از بندرلنگه
به قطر

ساماندهي مراکز عرضه شير خام
در شهرستان کاشان

اجراي عمليات لوله گذاري ( پهنه بندي ) در
شهرستان رباط کريم

بندر عباس-خبرنگاررسالت:
مديراداره نادرودريانوردي بندرلنگه ازصادرات دومين محموله دام زنده ازطريق
اين بندربه مقصدبندرالرويس کشورقطرخبرداد .به گزارش واحداطالعات
واخبارروابط عمومي اداره کل بنادرودريانوردي هرمزگان"،قاسم عسکري
نسب" ضمن اعالم اين خبراظهارداشت :باتوجه به فراهم بودن امکانات الزم
دربندرلنگه ورونق تجارت دريايي 300 ،رأس گوسفندبه مقصدبندرالرويس
کشورقطربارگيري وصادرشد.وي افزود :صادرات اين محموله دام زنده
باهماهنگي وهمکاري نهادهاوارگانهاي ذيربط توسط  2فروندلنج باري
درتيرماه جاري انجام شد .عسکري نسب بابيان اينکه اداره بنادرودريانوردي
لنگه محوراصلي توسعه اين شهرستان محسوب ميشود،گفت :منطقه غرب
هرمزگان باوجودپتانسيل بالقوه نوارساحلي طوالني ومسيرهاي متنوع دريايي
ونزديکي بابنادرکشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس،ازپتانسيلهاي بااليي
درزمينه فعاليتهاي تجاري ومسافري برخورداراست.مديراداره بنادرودريانوردي
بندرلنگه يادآورشد :نخستين محموله دام زنده دراوايل خردادماه امسال
باصادرات دوهزارو 200رأس دام زنده به ارزش 550هزاردالرانجام شد.

کاشان -خبرنگاررسالت:
معاون برنامه ريزي و توسعه فرمانداري ويژه کاشان در حاشيه نشست ساماندهي شيرخام شهرستان،
اظهار داشت :با بررسي هاي ميداني بهعمل آمده شاهد گسترش بي رويه مراکز و جايگاه هاي
عرضه شير فله در شهرستان هستيم که اين موضوع از يک سو فرصت و از جهات ديگر نيز تهديد
قلمداد مي گردد.
مسعود خاندايي در ادامه گفت :افزايش سرانه مصرف شير به عنوان يکي از شاخص هاي توسعه
سالمت جوامع نيز از نکات مثبت گسترش اين مراکز است و اينکه شير توليدي دامداران به موقع
خريداري شده و چرخه حيات اين واحد هاي توليدي به گردش در مي آيد مطلوب است ،ولي
در کنار اين نکات مثبت ،اين مراکز تهديداتي را نيز به همراه دارند ،احتمال شيوع بيماري هاي
مشترک بين انسان و دام ،يکي از تهديدات خام فروشي شير است ،عدم نظارت بهداشتي در
فرآيند توزيع ،عرضه و خريد از دامداري هاي بعضاً فاقد نظارت دامپزشکي و همچنين احتمال
اضافه کردن برخي مواد ديگر به شير از ديگر آسيب هاي احتمالي اين مراکز است.معاون فرماندار
کاشان ،تامين سالمت و امنيت غذايي عمومي را در دستور کار نهادهاي نظارتي و دستگاه هاي
متولي امر خاطر نشان کرد :مبناي اين کميته تعطيلي اين مراکز نيست بلکه ساماندهي و تشديد
نظارت به منظور عرضه شير و فرآورده هاي لبني سالم و بهداشتي در شهرستان است.

رباط کريم-خبرنگاررسالت:
با استفاده از اعتبارات عمراني  ،عمليات پهنه بندي به طول  1800متر در شهرستان رباط
کريم انجام و به اتمام رسيد مديرعامل شرکت آب و فاضالب جنوبغرب استان تهران با اعالم
خبر مذکور اظهار داشت  :در راستاي بهسازي خطوط و شبکه هاي آبرساني  ،تغيير دقيق و
به روز رساني نقشه هاي مرتبط  ،ساماندهي و بهبود وضعيت فشاري شبکه توزيع و همچنين
مديريت شبکه در کل منطقه تحت پوشش  ،موضوع اجراي عمليات پهنه بندي خطوط آبرساني
شهرستان رباط کريم از اوايل سال جاري در دستور کار قرار گرفت و مطابق برنامه زمانبندي
شده انجام و به اتمام رسيد  .مهندس ابوالفضل صدرائيه ضمن تشريح عمليات صورت گرفته
در اين خصوص خاطرنشان کرد  :اين عمليات ( پهنه بندي ) با استفاده از اعتبارات عمراني در
ضلع جنوبي جاده ساوه و از محل ميدان شهيد بهشتي مقابل فرمانداري شهرستان رباط کريم
تا خيابان بخشداري اين شهر جمعاً به طول  1800متر با استفاده از لوله هاي چدن داکتيل
در سايزهاي  600و  400ميلي متري از اوايل ارديبهشت امسال شروع گرديد و مطابق توافق
صورت گرفته با پيمانکار مجري طرح اوايل تيرماه جاري نيز به اتمام و مرحله بهره برداري
رسيد و پس از انجام پروژه لوله گذاري عمليات مرمت و آسفالت ريزي کل سطوح تخريب شده
نيز توسط امور آبفاي شهرستان رباط کريم انجام شد .

خرمدره  -خبرنگار رسالت :
به گزارش روابط عمومي فرمانداري خرمدره  :جلسه بررسي تشكيل
شركتهاي تعاوني روستايي گردشگري در روستاهاي سوكهريز ،
الوند و انجلين برگزار شد.
همچنين در اين جلسه محمدي فرماندار خرمدره با اشاره به آغاز
به كار اداره تعاون روستايي در شهرستان تصريح كرد  :ايجاد
اداره تعاون روستايي با توجه به كشاورزي بودن منطقه يكي از
نيازهاي اساسي شهرستان بود كه مي تواند نقش موثري در اين
حوزه داشته باشد.
وي با تاكيد بر اينكه توجه به روستاها و حل مشكالت روستائيان از
اولويتهاي دولت تدبير و اميد است ،تصريح كرد  :در همين راستا
دولت در سال  96بيش از  12هزار ميليارد تومان براي ايجاد اشتغال
در روستاها تزريق كرد .محمدي اعتبار شهرستان خرمدره در اين
حوزه را نزديك به  9ميليارد تومان اعالم كرد و افزود  :روستائيان
با بهرهگيري از اين تسهيالت مي توانند عالوه بر ايجاد اشتغال در
روستاها كمك شاياني به مهاجرت معكوس نيز نمايند.
در ادامه اين جلسه نوري مديركل تعاون روستايي استان زنجان با
تاكيد بر ظرفيتهاي باالي شهرستان خرمدره در حوزه گردشگري
عنوان كرد  :در بسياري از نقاط دنيا بحث گردشگري به عنوان يك
استارت براي ساير بخشهاي اقتصادي محسوب مي شود.

مديرعامل شرکت آب منطقه اي گلستان:

آاليندگي ،اولين هشدار کاهش آب
رودخانه ها و منابع آبي است
گرگان-خبرنگاررسالت:
مديرعامل شرکت آب منطقه اي گلستان گفت :کاهش آب رودخانهها
و منابع آبي زيرزميني اولين هشدارش ،آاليندگي آب است.به گزارش
روابط عمومي شرکت آب منطقه اي گلستان ،مهندس علي نظري
در برنامه صدا و سيماي گلستان با عنوان آب سرچشمه حيات،
اظهار کرد :سطح تراز آبهاي زيرزميني کم عمق امسال نسبت به
سال گذشته نيم متر و در دراز مدت  87صدم متر افت کرده است.
معنايش اين است نسبت به سال گذشته  138ميليون متر مکعب
و نسبت به درازمدت  234ميليون متر مکعب اضافه برداشت از
سفره هاي کم عمق زيرزميني استان صورت گرفته است .وي
اظهار کرد :در آبهاي عميق نيز همين اتفاق رخ داده است .نسبت
به سال گذشته سطح تراز آبهاي عميق استان  1و  3صدم متر و
نسبت به درازمدت 4 ،متر افت داشته است .معنايش اين است که
نسبت به سال گذشته  15ميليون متر مکعب و نسبت به درازمدت
 40ميليون متر مکعب اضافه برداشت از آبهاي عميق استان صورت
گرفته است.مهندس نظري افزود :امروز بارندگي منجر به تغذيه
سفره نمي شود و سال ها طول مي کشد تا تغذيه سفره صورت
بگيرد ،بنابراين مديريت مصرف به ويژه در فصل تابستان که فصل
کشت است ،ضروري است.

بخشدار مرکزي بناب در نشست دهياران
اين شهرستان :

تاکنون  310ميليارد ريال اعتبار
به دهياري هاي بناب
پرداخت شده است
بناب -خبرنگاررسالت:
بخشدار مرکزي بناب گفت :از سال  1383از زمان تأسيس دهياريها
تا کنون  310ميليارد ريال اعتبار به دهياري هاي شهرستان بناب
تخصيص يافته است.بر اساس اين گزارش ،ناصر عباس زاده در
نشست دهياران شهرستان بناب به مناسبت گراميداشت روز دهيار با
اعالم اين مطلب افزود :از دي ماه سال  1383که فعاليت دهياريها
آغاز شده است تا سال 92مبلغ  230ميليارد ريال به دهياريهاي
شهرستان تخصيص يافته و از سال  92تاکنون نيز  90ميليارد ريال
به دهياري هاي شهرستان اختصاص يافته است.
وي خاطرنشان کرد :نامگذاري  14تير به عنوان روز«دهيار»
اقدامي ارزنده و فرصتي مغتنم است تا ضمن قدرداني و تجليل از
فعاليت هاي خالصانه و شبانه روزي خادمان مردم در عرصههاي
مختلف در روستاها ،به ارزيابي عملکرد و فعاليت هاي آن ها
بهمنظور ارتقاي سطح خدمت رساني اين نهاد اجتماعي به مردم
نيز پرداخته شود.
بخشدار مرکزي بناب سپس از واريز  68ميليارد ريال اعتبار به
حساب دهياري هاي شهرستان در سال  96خبرداد و افزود14 :
روستاي شهرستان از قير رايگان بهره مند شده و در  8روستاي
ديگر نيز قير رايگان تحويل داده خواهد شد.

مديرکل اطالعات خراسان رضوي:

اجازه نمي دهيم فضاي فعاليت
فرهنگي تنگ شود
نيشابور -خبرنگار رسالت:
مشاور وزير و مديرکل اطالعات خراسان رضوي گفت :ما به اسم
آزادي اجازه نمي دهيم ،اصول انقالب و استقالل کشور مخدوش
شود و از طرف ديگر هم اجازه نمي دهيم به بهانه قرار دادن
رويکرد انقالبي و بهانه هاي واهي ،فرهنگ سرکوب و فضاي فعاليت
فرهنگي تنگ شود.حجت االسالم صفدري در جمع اصحاب رسانه و
فرهنگ نيشابور در تاالر اجتماعات دانشکده هنر دانشگاه نيشابور
افزود :نبايد فرهنگ ابزار سرکوب انقالب باشد ،بعضي مي خواهند
از انقالب انتقام بگيرند.وي با بيان اينکه فرهنگ ،روح و اکسيژن
جامعه است که بدون آن جامعه مثل زميني خشک مي باشد ،اظهار
کرد :گروه هاي فرهنگي نبايد بستر همکاري با گروه هاي زيرزميني
را فراهم کنند و خود بايد دنبال مهار اشتباهات باشند.اين مقام
امنيتي با ابراز اين نظر که اعتراضات عمومي نبايد به چالش هاي
امنيتي تبديل شود ،تاکيد کرد :رويکرد و فعاليت هاي فرهنگي
نبايد خنثي يا تحت تاثير فرهنگ بيگانه باشد بلکه بايد استقالل
و اهداف ملي را تقويت کند.صفدري با بيان اينکه فرهنگ امنيتزا
است نه امنيت سوز ،بيان کرد :اقتصاد وابسته را مي شود تحمل
کرد اما فرهنگ و رسانه وابسته را نمي شود تحمل کرد؛ فرهنگ
مستقل را نبايد وابسته کرد که کارايي ندارد.

