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روزنامه

مسئوالن  از  بسیاری  که  سال هاست 
اساتید  و  کارشناسان  کشور،  بلندپایه 
دانشگاه تأکید دارند که توسعه صنعت 
از  را  کشور  می تواند  گردشگری 
صادرات نفت بی نیاز کند؛ اما چرا در 
جاذبه های  و  پتانسیل ها  وجود  با  عمل 
رخ  اتفاق  این  گردشگری  بی نظیر 
زیرساخت های  »توسعه  است؟  نداده 
که  است  کلیدواژه ای  گردشگری« 
مطرح  مهم  پرسش  این  پاسخ  به عنوان 
واژه ای  زیرساخت  اگرچه  می شود. 
کلی است و طیف حوزه های زیادی را 
شامل می شود، اما می توان بررسی کرد 
که عملکرد متولیان در مهمترین ارکان 
از  )اعم  گردشگری  حوزه  زیرساختی 

داخلی و خارجی( چگونه بوده است.
کیفیت  و  وجود  گفت  بتوان  شاید 
مسافر  حمل ونقل  زیرساخت های 
همه  در  گردشگر(  ویژه  )به صورت 
حوزه  در  دنیا  موفق  کشورهای 
ارکان  مهمترین  از  یکی  گردشگری، 
ریلی  حمل ونقل  میان  این  در  و  است 
نقش و جایگاه بسیار ویژه ای دارد. از 
کشورهای  از  بسیاری  قبل  سال  خیلی 
آسیای  و  اروپا  در  گردشگری  موفق 
شرقی توسعه خطوط ریلی را به صورت 
داده اند  قرار  کار  دستور  در  ویژه 
به  گردشگران  می دانند  خوب  چراکه 
سیستم  از  استفاده  بودن  به صرفه  دلیل 
حمل ونقل ریلی، حساب ویژه ای روی 
است  حالی  در  این  می کنند.  باز  آن 
وسعت  کشورها  این  از  بسیاری  که 
چندانی ندارند، اما توسعه خطوط ریلی 
باکیفیت در ایران به عنوان یک کشور 
وسیع که جاذبه های گردشگری آن در 
فواصل  و  شده  پراکنده  مختلف  نقاط 
دارد.  دوچندان  دارد، ضرورتی  زیادی 
البته عالوه بر شرایط فعلی خطوط ریلی 
در کشور، سیستم حمل ونقل هوایی و 
زمینی هم وضعیت چندان جالبی ندارد 
و این مسئله یک چالش مهم در صنعت 

گردشگری کشور محسوب می شود.
نبود امکانات مناسب و به روز در نقاط 
است  مهمی  چالش  دیگر  گردشگری 
چندان  خاطره  تا  می شود  باعث  که 
یادگار  به  گردشگران  برای  خوبی 

نماند. مواردی مانند تابلوهای راهنمای 
مناسب،  بهداشتی  سرویس  مناسب، 
تجهیزات متناسب با جاذبه گردشگری 
و... مواردی است که همگان به خوبی 
گزارش های  همواره  و  آگاهند  آن  از 
متعددی در این زمینه چه از سوی منابع 
داخلی و چه از سوی گردشگرانی که 

به این مناطق آمده اند منتشر می شود.
بحث  دیگر،  مهم  فوق العاده  مسئله 
تبلیغات است. بحثی که همچنان مغفول 
از  بسیاری  تا  می شود  باعث  و  مانده 
منطقه  در  حضور  از  پس  گردشگران 
گردشگری شگفت زده شوند. پرواضح 
و  تبلیغات  امروز  دنیای  در  که  است 
لحظه به لحظه  رسانه  ظرفیت  از  استفاده 
اما  می کند،  پیدا  پررنگتری  نقش 
متأسفانه عملکرد متولیان در این زمینه 
اصاًل مطلوب نیست. ناتوانایی در تولید 
مهمترین  از  یکی  مناسب،  محتوای 
به طوری که  است،  حوزه  این  مسائل 
در  خارجی،  گردشگری  بخش  در 
کشور  جاذبه های  از  بسیاری  مورد 
و  جامع  اطالعات  می توان  به سختی 
پیدا  انگلیسی  زبان  به  حتی  مفیدی 
جاذبه  هر  برای  باید  حال آنکه  کرد، 
تمام  با  مناسب  محتواهای  گردشگری 
زبان های زنده دنیا تولید و منتشر شود. 
عمق  به  می توانیم  بهتر  زمانی  شاید 
یکی  می بینیم  که  شویم  آگاه  مشکل 
با  و  امکانات  با حداقل  از گردشگران 
بودجه شخصی مثاًل یک کلیپ زیبا و 
در  و  کرده  منتشر  و  تولید  را  جذاب 
فضای مجازی دست به دست می شود و 
مورد استقبال قرار می گیرد اما متولیان 
و  تولید  از  کشور  گردشگری  عرصه 

انتشار چنین محتواهایی هم ناتوانند!
در کنار همه این موارد فرهنگ سازی 
و  مهم  اصل  یک  به عنوان  هم  به  را 
نیک  کرد.  فراموش  نباید  حیاتی 
سفیرانی  گردشگران  که  می دانیم 
تبلیغات  درزمینه  می توانند  که  هستند 
کاری را که شاید ما نتوانسته ایم انجام 
است  الزم  بنابراین  دهند؛  انجام  دهیم، 
توریسم  فرهنگ سازی  درزمینه  تا 
صورت  عملی  و  جدی   برنامه ریزی 

گیرد.

استاندار فارس معتقد است افزایش 
طرح های  اعتبارات  از  استان  سهم 
وضعیت  بهبود  الزمه  اشتغال زا 

اقتصادی فارس است.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از 
پایگاه اطالع رسانی استاندار فارس، 
عنایت اهلل رحیمی در دیدار با وزیر 
به  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون 
بررسی مسائل و موضوعات مربوط 
به این وزارت خانه در استان فارس 

پرداخت.
به  اشاره  با  دیدار   این  در  رحیمی 
توفیق استان فارس در بهره گیری از 
طرح های اشتغال پایدار روستایی و 
عشایری و همچنین مشاغل خانگی، 

باقی مانده سهمیه  ابالغ  عنوان کرد: 
روستایی  پایدار  اشتغال  تسهیالت 
و عشایری استان در مرحله چهارم 
در  طرح  این  اثربخشی  استمرار  به 

استان فارس کمک خواهد کرد.
ثمرات  به  اشاره  با  همچنین  وی 
مثبت این طرح پیشنهاد کرد اعطای 
تسهیالت اشتغال پایدار روستایی و 
نیز  چهارم  مرحله  از  پس  عشایر 
ادامه یافته و مجددًا در مرحله پنجم 

ابالغ شود.
نماینده عالی دولت در استان فارس 
به  تسهیالت  این  یافتن  تسری 
واحدهای مستقر در نواحی صنعتی 
روستایی را از دیگر گام های مؤثر 
مذکور  طرح  بودن  بخش  درنتیجه 

برشمرد.
تعیین  مغایرت  به  فارس  استاندار 
سهم بخشی جهت توزیع تسهیالت 
اشاره  با طرح تکاپو  با روح حاکم 
بخشی  سهم  حذف  افزود:  و  کرد 
برای  تصمیم گیری  تفویض  یا  و 
به  بخشی  بین  تسهیالت  جابه جایی 

یا کارگروه  و  برنامه ریزی  شورای 
اشتغال استان راهکارهای مثمر ثمر 

در رفع این مغایرت است.
رحیمی با اشاره به رتبه دوم استان 
مشاغل  اعتبارات  جذب  در  فارس 
خانگی در سال ۹۷، از کاهش شدید 
این اعتبارات در سال ۹۸ انتقاد کرد 
بسزای  نقش  به  توجه  با  گفت:  و 
کسب وکارهای کوچک و خانگی 
نرخ  کاهش  اشتغال،   توسعه  در 
بیکاری و بهبود فضای کسب وکار 
بهبود  در  استان  توفیقات  و 
شاخص های مذکور، تأثیر تسهیالت 
وضعیت  بهبود  در  خانگی  مشاغل 
افزایش  مستلزم  استان  اقتصادی 
است.  تسهیالت  این  از  استان  سهم 
استاندار فارس همچنین پیشنهاداتی 
هم افزایی  و  انسجام  راستای  در 
رفع  اشتغال زا،  تسهیالت  اعطای 
بیمه ای  مشوق های  طرح  مشکالت 
فارغ التحصیالن  کارورزی  طرح  و 

دانشگاهی مطرح کرد.
نماینده عالی دولت در استان فارس 

خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در 
تأمین  درمانگاه  احداث  پروژه  به 
فیروزآباد  شهرستان  اجتماعی 
اقدامات  اینکه  بابیان  و  کرد  اشاره 
اجرایی  عملیات  آغاز  جهت  الزم 
اظهار  است  شده  انجام  پروژه  این 
تعاون،  محترم  وزیر  دستور  کرد:  
کار و رفاه اجتماعی به منظور تأمین 
بودجه  اساس  بر  نقدینگی  ابالغ  و 
مصوب را در آغاز ساخت درمانگاه 

مذکور راهگشا است.
 ۳۲۰ بیمارستان  احداث  پیگیری 
در  اجتماعی  تأمین  خوابی  تخت 
کارخانه  انتقال  همچنین  و  شیراز 
دیگر  از  خرامه  به  شیراز  سیمان 
فارس  استاندار  که  بود  موضوعاتی 
در این دیدار به بیان آنها پرداخت.

وزیر  گزارش  این  اساس  بر 
نیز  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون، 
را  الزم  دستورات  دیدار  این  در 
مطرح  موضوعات  پیگیری  برای 
فارس صادر  استاندار  از سوی   شده 

کرد.

و  فارس  استان  در  ولی فقیه  نماینده 
امام جمعه شیراز با تأکید بر اینکه با 
رفتارمان می توانیم دین خدا را تبلیغ 
انجام  برای  که  کرد  تصریح  کنیم، 
سخنرانی  حتمًا  نیست  الزم  تبلیغ 

کرد.
فارس،  منطقه  ایسنا  گزارش  به 
آیت اهلل لطف اهلل دژکام در همایش 
گفت:  شیراز  در  تبلیغ  طالیه داران 
محرم و صفر  به  محدود  دین  تبلیغ 
نیست و دهه والیت و امامت برای 
که  بود  ارزشمند  بسیار  کار  این 
کارهای  غدیر  در ضمن جشن های 
شکل  ارزشمندی  بسیار  تبلیغی 

گرفت.
وی بابیان اینکه رویکرد بازشده از 
سوی رئیس سازمان تبلیغات اسالمی 
است  جدید  شیوه ای  تبلیغ،  باب  در 
که مقداری از آن غفلت شده بود، 
نیست که  نیاز  دعوت  برای  گفت: 
از  نمونه ای  کنیم؛  سخنرانی  حتمًا 
تبلیغ برای دین خدا را در سیل اخیر 
مبلغان  اینکه  بودیم،  شاهد  کشور 
بدون آنکه سخنرانی داشته باشند با 

عملشان دین را تبلیغ کردند.
امام جمعه شیراز ادامه داد: در شیراز، 
و  از طالب سازمان یافته شد  جمعی 
در شهرک سعدی و مناطق سیل زده 
و  کردند  خدمت  مردم  به  و  رفتند 
مردم  بر  نیکی  تأثیر  خدمت  این 
این  قمی  حجت االسالم  که  داشت 

رویکرد را بسیار تقویت کردند.
نماینده رهبر معظم انقالب در فارس 
کارهایی  چنین  انجام  اینکه  بابیان 
باعث شده است که کار دین جلو 
این  که  کرد  امیدواری  ابراز  برود، 
نوع حرکت ها ادامه داشته و تکرار 
اگر  که  برسیم  به جایی  و  شود 
دشمنان نسبت به روحانیان تبلیغات 
روحانیان  رفتار  با  می کنند،  سوئی 

این تبلیغات خنثی شود.
آموزش دیده  مبلغان  حضور  لزوم 

در فضای مجازی
مهم ترین چیزی  این  داد:  ادامه  وی 
و  رودررو  تبلیغ  باب  در  که  است 
باید  مبلغ  حضور  در  و  منبر  روی 
در  حضور  به  نیاز  البته  شود  انجام 
رسانه ای  تبلیغات  و  مجازی  فضای 
نیاز  کار  این  که  داریم  هم  مدرن 
از  بیش  یعنی  دارد  آموزش  به 
فضا  این  در  باید  سنتی  سبک های 
آموزش ببینیم و می توان طلبه ها کار 
امروزی  و  مدرن  رسانه های  در  را 

شروع کنند.
تا  کرد  درخواست  دژکام  آیت اهلل 
مجازی  فضای  فوت وفن های  برخی 
شوند  داده  آموزش  دینی  مبلغان  به 
زبان های  لزوم آموزش  بر  و سپس 
مختلف به مبلغان نیز تأکید کرد و 
گفت:  در شیراز در دو مدرسه علمیه 
تنها ۱۱ نفر دوره تافل را گذرانده اند 

و باید این تعداد بیشتر شود.
امام جمعه شیراز بابیان اینکه حضور 
مبلغان در فضای تبلیغی جهان زیاد 

کسی  است  حیف  گفت:  نیست، 
بداند  خارجی  زبان  و  باشد  طلبه 
باشد  نداشته  دیگران  با  ارتباط  ولی 
حمایت  به  نیاز  کار  این  برای  که 

سازمان تبلیغات اسالمی داریم.
زبان  آموزش  دوره های  آغاز 
انگلیسی برای طالب شیراز از سال 

جاری
دوره های  آغاز  از  دژکام  آیت اهلل 
آموزش زبان انگلیسی از سال جاری 
برای طالب شیراز خبر داد و گفت: 
زبان  آموزش  برای  نیز  آینده  در 

عربی اهتمام خواهیم ورزید.
وی یادآور شد: مقام معظم رهبری به 
جوانان اروپا و آمریکا پیام دادند اما 
چه کسی دنبال این نوع گفت وگو 
را گرفت؟ فارس و شیراز ظرفیت 
دارد  را  ارتباطات  این گونه  ایجاد 
 ۱۵۰ حداقل  سال  طول  در  زیرا 
شیراز  وارد  خارجی  توریست  هزار 
از  نفر  هزار   ۶۰ حدود  و  می شود 
کالن شهر  این  مذهبی  محیط های 
این  از  مبلغان  که  می کنند  دیدار 

ظرفیت می توانند استفاده کنند.

و  قضایی  کمیسیون  سخنگوی 
با اصالح  حقوقی مجلس می گوید 
رسیدگی  مجلس  داخلی  آیین نامه 
مقننه  قوه  نظارتی  گزارش های  به 

در دستگاه قضا چابک می شود.
فراکسیون  عضو  نوروزی  حسن 
در  مجلس  والیی  نمایندگان 
گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری 
اصالح  به  اشاره  با  ملت،  خانه 
برای  مجلس  داخلی  آیین نامه 
در  نظارتی  های  گزارش  بررسی 
قانون گذاری  گفت:  قضاییه،  قوه 
قانون  اجرای  حسن  بر  نظارت  و 
است،  مقننه  قوه  وظایف  ازجمله 
مواقع شاهد هستیم  از  بسیاری  در 

به  کشور  مجریان  و  دولتمردان 
قوانین عمل نمی کنند.

کمیسیون  هیئت رئیسه  عضو  این 
ادامه  مجلس  حقوقی  و  قضایی 
آیین نامه های  مثال  به طور  داد: 
از  مجلس  مصوب  قوانین  اجرایی 
تدوین  ذی ربط  دستگاه های  سوی 
تفحص های  و  تحقیق  یا  نمی شود 
به  ارجاع  باوجود  گرفته  صورت 
قوه قضاییه بررسی نشده و بی نتیجه 

باقی مانده است.
و  رباط کریم  مردم  نماینده 
شورای  دهم  مجلس  در  بهارستان 
و  تغییر  با  داشت:  بیان  اسالمی 
مجلس  داخلی  آیین نامه  اصالح 

مقرر شد تا رسیدگی به تحقیق و 
چابک  قضاییه  قوه  در  تفحص ها 
شود و اهمیت بیشتری به پیگیری 
قضایی گزارش های نظارتی مجلس 

در قوه قضاییه صورت گیرد.
بازوی  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
می شود،  تقویت  مجلس  نظارتی 
قضاییه  قوه  می رود  انتظار  گفت: 
نظارتی  گزارش های  جدیت  با 

مجلس را موردبررسی قرار دهد.
و  قضایی  کمیسیون  سخنگوی 
باید  اینکه  بابیان  مجلس  حقوقی 
بررسی گزارش  برای  ویژه  شعب 
تحقیق و تفحص در دستگاه قضا 
ایجاد شود، عنوان کرد: باید شعب 

و قضات مخصوص برای رسیدگی 
مجلس  به گزارش های  اولویت  با 
در قوه قضاییه تشکیل شود، انتظار 
می رود قاضی که تجربه حضور در 
طوالنی  سابقه  یا  داشته  را  مجلس 
دارد برای این کار در نظر گرفته 

شود تا مجلس تقویت شود.

در ایران، ۳۷ هزار پزشک متخصص 
فعال هستند که استاندارد معمول آن 
متخصص  پزشک  هزار   ۶۴ حداقل 
آترواسکلروز  انجمن  رئیس  است. 
ایران، با عنوان این مطلب که پزشک 
کم داریم، گفت: این کمبود فقط با 
پزشکی  دانشجوی  پذیرش  افزایش 
قابل جبران نیست. به گزارش عصر 
ایران به نقل از مهر، مسعود قاسمی، 
در افتتاحیه کنگره تازه های قلب و 
عروق، در برج میالد تهران، به آمار 
جامعه پزشکی اشاره کرد و گفت: 
در چهار دهه قبل ۱۴ هزار پزشک 
از  آنها  اغلب  داشتیم که  در کشور 

خارج جذب می شدند؛ یعنی به ازای 
هر ۱۰ هزار نفر جمعیت ۹.۳ پزشک 
 ۶ حدود  عدد  این  االن  که  داشتیم 
نشان  بهبود  که  است  شده  برابر 
می دهد. رئیس انجمن آترواسکلروز 
ایران، با عنوان این مطلب که تعداد 
معیارهای  از  یکی  بیمارستان ها 
محسوب  دنیا  در  درمان  توانایی 
هزار   ۳۷ ایران،  در  افزود:  می شود، 
که  هستند  فعال  متخصص  پزشک 
استاندارد معمول آن حداقل ۶۴ هزار 

پزشک متخصص است.
قاسمی بابیان این مطلب که کمبود 
بار درمان  داد:  ادامه  داریم،  پزشک 

بیماران بر دوش پزشکان می افتد و 
مشکالتی  با  می تواند  مسئله  همین 
رئیس  همراه شود.  ارائه خدمت  در 
قلب  تازه های  بین المللی  کنگره 
کمبود  رفع  کرد:  تأکید  عروق،  و 
پذیرش  افزایش  با  فقط  پزشک 
جبران  قابل  پزشکی  دانشجوی 
مناسب  توزیع  در  بلکه  نیست، 
هستیم. ضمن  مشکل  دچار  پزشک 
اینکه برخی از پزشکان در حرفه ای 
فعالیت  مشغول  طبابت  از  غیر 
نامناسب  نیز،  آن  علت  که  هستند 
 بودن شرایط کار در حرفه پزشکی 
مطلب  این  عنوان  با  قاسمی  است. 

و  امکانات  توزیع  می بایست  که 
نیاز  به  توجه  با  پزشکی  تجهیزات 
گفت:  بگیرد،  صورت  پزشکان 
شاهد  حاضر  حال  در  متأسفانه 
از  خارج  به  پزشکان  مهاجرت 
سال  در  به طوری که  هستیم،  کشور 
۳۵۰ پزشک عمومی و ۳۰۰ پزشک 

متخصص، مهاجرت می کنند.
درآمد  وضعیت  ادامه  در  وی 
گروه  تکنسین های  و  پرستاران 
و  قرارداد  مورداشاره  را  پزشکی 
از  بخواهم  که  شرمنده ام  افزود: 
درمانی،  کادر  نیروهای  این  درآمد 

آماری بدهم.

رئیس جمهور الیحه »حذف چهار 
صفر از پول ملی و تغییر واحد پول 
قانونی  برای طی تشریفات  ملی« را 
به مجلس شورای اسالمی ارسال کرد. 
طبق این الیحه هر تومان جدید برابر 
۱۰۰۰۰ ریال فعلی و ۱۰۰ ریال پارسه 
است؛ بنابراین پارسه واحد پول خرد 

جدید قلمداد می شود.
گردش  دوره  جماران،  گزارش  به 
و  تومان  همزمان  اعتبار  و  موازی 
قانون دوره گذار  این  ریال که در 

سال  دو  حداکثر  می شود،  نامیده 
خواهد بود. 

خروج  شرایط  و  جمع آوری  طریقه 
از  ریال  سکه های  و  اسکناس ها 
جریان، بر طبق قانون پولی و بانکی 
اجرا  یا  تعیین  مورد،  حسب  کشور 

می شود.
پس از پایان دوره گذار، تعهداتی که 
پیش ازاین بر اساس واحد پول ریال 
پول  واحد  با  تنها  است،  شده  ایجاد 

تومان قابل ایفا خواهد بود.

مجلس  انرژی  کمیسیون  عضو 
شورای اسالمی گفت: ادعای قاچاق 
اشتباه  بنزین  لیتر  میلیون   ۱۲ تا   ۱۰
لیتر روزانه  بود و حدود یک میلیون 

قاچاق بنزین انجام می شود.
هدایت اهلل  »تابناک«،  گزارش  به 

خادمی در گفتگو با خبرنگار مهر 
با اشاره به اینکه در کشور ما روزانه 
مصرف  بنزین  لیتر  میلیون   ۱۰۰
می شود که تنها یک میلیون لیتر آن 
قاچاق می شود، گفت: البته در بحث 

گازوئیل بررسی جدی انجام نشد.

مدعی  آمریکا  خارجه  امور  وزیر 
اعمال  با  توانسته  آمریکا  که  شد 
سرمایه  ایران،  علیه  نفتی  تحریم های 
»کمپین های  آنچه  ایجاد  برای  الزم 
تروریستی« خوانده شد را، از جمهوری 

اسالمی سلب کند.
یورونیوز،  از  نقل  به  ایسنا  به گزارش 
خارجه  امور  وزیر  پمپئو،  مایک 
اختصاصی  گفت وگویی  در  آمریکا 
توانستیم  ما  شد:  مدعی   MSNBC با 
۲.۷ میلیون بشکه نفت خام ایران را از 
بازار حذف، سرمایه الزم برای ایجاد 

کمپین های تروریستی را از جمهوری 
تأمین  را  نفت  بازار  و  سلب  اسالمی 

کنیم. 
من معتقدم که ما می توانیم به این راه 

خود )در قبال ایران( ادامه دهیم.

شدیدًا  افراد  تعداد   ۱۹۹۰ سال  در 
نفر  میلیون   ۹۰۰ و  میلیارد  یک  فقیر، 
بود؛ اما این رقم در سال ۲۰۱۸ به عدد 

۶۵۰ میلیون نفر رسید.
یورونیوز،  از  نقل  به  ایلنا  گزارش  به 
در سال ۱۹۹۰ تعداد افراد شدیدًا فقیر، 
بود.  نفر  میلیون   ۹۰۰ و  میلیارد  یک 
را  جهان  جمعیت  درصد   ۳۶ رقم  این 
شکل می داد اما این رقم در سال ۲۰۱۸ 
به عدد ۶۵۰ میلیون نفر رسید که ۸.۶ 

درصد جمعیت جهان است.
سراسر  در  مساوی  به طور  کاهش  این 
برخالف  است.  نشده  تقسیم  جهان 
بزرگ  صحرای  جنوب  کشورهای 
فقیر  شدیدًا  افراد  تعداد  که  آفریقا 

پیداکرده  افزایش  مناطق  این  در 
آسیای  کشورهای  و  چین  اما  است 
این  در  چشمگیری  پیشرفت  جنوبی 
زمینه داشتند. افراد دارای »فقر شدید« 
درآمد  می گیرند که  طبقه ای جای  در 
روزانه آن ها زیر یک دالر و ۹۰ سنت 
است. با این مقیاس کشورهای اروپایی 
و بخش های دیگر دنیا به سختی در این 
جهانی،  بانک  می گیرند.  جای  طبقه 
یک نظام درجه بندی ایجاد و »خطوط 
کشور  مختلف  اقشار  برای  را  فقر« 
نسبت به درآمد ملی تعیین کرده است. 
در اکثر کشورهای عضو اتحادیه اروپا 
این رقم ۲۱.۷۰ دالر )۱۹.۵۴ یورو( در 

روز تعیین می شود.

شهرداری  عمرانی  و  فنی  معاون 
در  دزدی«  »آسفالت   از  تهران 
شهرداری خبر داد و گفت: چند وقت 
پیش خبردار شدیم، بخشی از آسفالتی 
مناطق توزیع می شود،  بین  که رایگان 
شهرهای  در  و  دزدیده  فردی  توسط 
و  می رسد  فروش  به  تهران  اطراف 
حراست شهرداری در حال پیگیری این 
ماجرا است. صفا صبوری معاون فنی و 
عمرانی شهرداری تهران در گفت وگو 
نیست  اینگونه  گفت:  ایلنا  خبرنگار  با 
خبر  چه  تهران  زیر  بدانیم  همه  که 
اخیر هرکسی  سال  در طی صد  است،  
داده  انجام  بارگذاری  و  را کنده  جایی 
و با آغاز پروژه ای جدید،  با این قبیل 
قطعی ها روبه رو هستیم. صبوری درباره 
وضعیت آسفالت ریزی در شهر تهران 
برخی  مجدد  شدن  آسفالت  علت  و 
یک  از  کمتر  فاصله  در  شهر  معابر 
سال اظهار داشت: اکنون آسفالت های  
سطح شهر تهران ۵ تا ۶ سال عمر دارند،  
به  آسفالت  کیفیت  رساندن  معیار،  اما 
سقف ده سال است. برخی از آسفالت 
عملیات  دلیل  به  چندباره  ریزی های 
نمی شود  است،  اما  ساز  و  ساخت 
افزود:  وی  داد.  انجام  آن  برای  کاری 
نمی توانیم به مردم بگوییم جواز ساخت 
 و ساز نگیرید، چون آسفالت های ما نو 

است. 
افراد  اتفاقی رخ دهد،   اگر چنین  اما 

دلیل  به  زیادتری  پول  و  جریمه  را 
دریافت  آنها  از  آسفالت ها  بودن  نو 
دریافت  که  عوارضی  زیرا  می کنیم،  

می شود به نسبت عمر آسفالت است.
دلیل  به  اینکه  به  اشاره  با  صبوری 
قبیل  این  از  تاسیساتی  کانال های  نبود 
دارد،  وجود  تهران  شهر  در  مشکالت 
گفت:  اصال  دزدی  آسفالت  درباره 
نمی شود،  دزدی  و  خالف  نمی گوییم 
امکان وجود  این  به میزان کم و زیاد 
دارد. آماری از میزان تخلفات در این 
زمینه نداریم،  اما اگر موردی این چنینی 
وجود دارد، شهروندان به ما منتقل کنند 

و با آن برخورد خواهد شد.
معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران 
در  تخلفات  از  نمونه  یک  به  ادامه  در 
شهر  سطح  در  آسفالت  توزیع  زمینه 
پیش  وقت  چند  گفت:  و  کرد  اشاره 
که  آسفالتی  از  بخشی  شدیم  خبردار 
می شود،  توزیع  مناطق  بین  رایگان 
شهرهای  در  و  دزدیده  فردی  توسط 
و  می رسد  فروش  به  تهران  اطراف 
پیگیری  حال  در  شهرداری  حراست 
این  به  پاسخ  در  است. وی  ماجرا  این 
این  شهرداری  عوامل  آیا  که  سوال 
فروش  به  را  رایگان  آسفالت های 
شهرداری  عوامل  گفت:  می رسانند، 
حتما در آن دخیل هستند،  اگر نباشند 
امکان چنین کاری برای آن فرد وجود 

ندارد.

عضو هیئت رئیسه فراکسیون میراث 
صنایع دستی  و  گردشگری  فرهنگی، 
گفت: در ایران با این تنوع اقلیم یقینًا 
بعد  نسل های  برای  را  نفت  می توان 
اقتصاد  تقویت  برای  و  کرد  حراست 
گردشگری می توان سهمی از درآمدها 

را برای تشویق تورها استفاده کرد.
گفت وگو  در  الشکی  احمدی  قاسم 
با  ملت  خانه  خبرگزاری  خبرنگار  با 
کشور   5 جزء  ایران  اینکه  به  اشاره 
اول دنیا ازنظر جاذبه گردشگری است 
گفت: گردشگری ایران نیاز به کار و 

برنامه ریزی بیشتر دارد. 
باال  بسیار  ایران  گردشگری  ظرفیت 
جاذبه  ازنظر  دنیا  کشور  چند  جزء  و 

است
در  چالوس  و  نوشهر  مردم  نماینده 
ظرفیت  افزود:  اسالمی  شورای  مجلس 
گردشگری ایران بسیار باال و جزء چند 
گردشگری  جاذبه  ازنظر  دنیا  کشور 
منابع  ازنظر  همچنین  ایران  است. 
تاریخ،   در  که  کارهایی  و  خدادادی 
و  دادند  انجام  بزرگان  و  پیشینیان 
متولیان  اخیر  روزهای  در  که  فضایی 
بسیار  دهند  انجام  توانستند  مسئوالن  و 
میراث  ازنظر  ایران   است.  پیشرفته 
توریسم  اکو  و  صنایع دستی  فرهنگی، 
و  قوی  بسیار  گردشگری  فرهنگ  و 

غنی است.
فرهنگ  می توانند  گردشگران 
تغییر  را  کشور  اقتصادی  فعالیت های 

دهند
و  شیراز  تا  اصفهان  از  داد:  ادامه  وی 
گردشگر  جذب  ازنظر  ایران  شمال 
گردشگران  تعداد  است.  غنی  بسیار 
عربی بسیار باال است و این ها می توانند 
فرهنگ فعالیت های اقتصادی کشور را 
تغییر دهند. به جرأت می توان گفت 

که چند ده هزار خارجی در حوزه 
کالردشت،  در  و  هستند  ایران  شمال 
قابل توجهی  جمعیت  چالوس  و  نوشهر 
از گردشگران وجود دارد که می توانند 
محسوب  اقتصادی  بزرگ  ظرفیت 
فراکسیون  هیئت رئیسه  عضو  شوند. 
و  گردشگری  فرهنگی،  میراث 
صنایع دستی مجلس عنوان کرد: چنانچه 
وجود  برنامه ای  گردشگران  این  برای 
به  صرفًا  گردشگران  و  باشد  نداشته 
کنار  در  یا  و  بروند  شمال  جنگل های 
و  بخورند  چای  و  بنشینند  رودخانه 
ایران  است که  این  نشان دهنده  بروند، 
نتوانسته از این ظرفیت ها استفاده کند.

به عنوان  را  و الیق  عاقل  افرادی  باید 
مدیر انتخاب کرد

در  چالوس  و  نوشهر  مردم  نماینده 
مجلس گفت: باید افرادی عاقل و الیق 
را به عنوان مدیریت انتخاب کرد تا این 
افراد بتوانند با افکار خوب و بلندی که 
درآورد،  چرخش  به  را  اقتصاد  بتواند 
فعالیت کنند و امیدوارم روزی فرارسد 
رونق صنعت  از  به اندازه ای  که کشور 
دیگر  که  شود  برخوردار  گردشگری 
تحریم های  در  نفت  فروش  نگران 
آمریکا نباشیم. رئیس فراکسیون بنادر، 
دریایی  صنایع  توسعه  و  دریانوردی 
هزار   648 و  یک میلیون  اینکه  بابیان 
این  با  و  وسعت  کیلومترمربع   195 و 
برای  را  نفت  می توان  یقینًا  اقلیم  تنوع 
تصریح  کرد،  حراست  بعد  نسل های 
کرد: از طریق ظرفیت های گردشگری 
می توان فضای خوب و رو به رشدی را 

برای کشور فراهم کرد.

احمدی الشکی عنوان کرد؛
تقویت اقتصاد گردشگری و حراست از نفت برای 

نسل های آینده

رونمایی از نام واحد جدید پول ایران 

روزانه یک میلیون لیتر بنزین قاچاق می شود

پمپئو: 
 توانستیم 2.7 میلیون بشکه نفت خام ایران 

را از بازار حذف کنیم

تعداد افراد شدیدًا فقیر به ۶۵۰ میلیون نفر 
رسیده است

کاهش رشد فقر در جهان

معاون شهردار: 
»آسفالت  دزدی« در شهرداری تهران

احمدی الشکی عنوان کرد؛
تقویت اقتصاد گردشگری و حراست از نفت برای 

نسل های آینده

تحلیل خبر
گروه تحلیل خبر روزنامه طلوع

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: همواره در تالش هستیم تا زیرساخت های پیوند عضو در کشور را تسهیل کنیم.
به گزارش »تابناک« به نقل از مهر، سعید نمکی که به شیراز سفرکرده بود با اشاره به شکوفایی مرکز پیوند اعضای بوعلی سینای شیراز اظهار 

داشت: به طورقطع در آینده نزدیک شاهد حرکت های بزرگ تر و اتفاقات مهم تر در این مرکز خواهیم بود.
وی عنوان کرد: آنچه باعث ایجاد این مجموعه شد، لطف الهی و عشق بود و دکتر ملک حسینی به عنوان پدر پیوند کبد ایران با عشق، 

خدمتگزار مردم است و این حرکت بزرگ، روزهای بهتری را برای این مجموعه رقم می زند.
وزیر بهداشت با اشاره به پیشینه پیوند عضو در شیراز، از تمامی دست اندرکاران، تیم پزشکی و پرستاری به پاس این موفقیت تقدیر کرد 
و افزود: همواره در تالش هستیم زیرساخت های پیوند عضو را در کشور تسهیل کنیم؛ همچنین بیماران نیازمند به عضو بتوانند از تسهیالت 

پوششی بیمه ای و دارویی استفاده کنند و از این مهم برخوردار شوند.

زیرساخت های پیوند عضو در کشور تسهیل می شود

 تحلیل این خبر  در باالی 
همین ستون بخوانید

استاندار فارس در دیدار با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

نماینده ولی فقیه در استان فارس:

طالب زبان خارجه فرابگیرند

مهاجرت ساالنه 650 پزشک از ایران

از هر دری کالمی


