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مسیر گذر از 
تحریم ها

اصلی  ظاهرا  بسته  باالخره،    
روز  از  پس  آمریکا  تحریم های 
از  ایران،  در  استکبار  با  مبارزه 

سوی دولت آن کشور اعالم و اجرایی شد.
گرچه پس از خروج آمریکا از برجام و تهدید به اجرای تحریم های 
سخت علیه ایران، هیجانات ناشی از آن اتفاق موجب بروز یک به 
العمل  عکس  نوعی  خود  که  شد  کشور  اقتصاد  در  ریختگی  هم 
احتمالی تحریم ها  تاثیرات  به  از سوی جامعه ما نسبت  پیشوازی 
محسوب می شود، اما اجرای تحریم ها نیز اثرات عملی خود را بر 

اقتصاد کشور خواهد گذاشت.
بسته  اعالم  از  قبل  البته همان طور که رییس جمهور کشورمان 
تحریم های آمریکا به درستی اشاره کرد؛ آمریکا پیشاپیش هر آنچه 
می توانست علیه اقتصاد کشورمان بکار برده بود و همان گونه که 
گسیخته  افسار  افزایش  با  هم  ایران  اقتصادی  جامعه  شد،  اشاره 
برابری ریال با ارزها و طال و طبیعتا افزایش بهای کاال و خدمات، 
به آن واکنش نشان داده بود و اکنون یک آرامش نسبی  بر شرایط 

حاکم است.
و  شد  نخواهد  ختم  موارد  همین  به  آمریکا  تحریم های  احتماال 
تحریم های  زیان های  کاهش  برای  نیز  ایران  دولتمردان  قاعدتا 
موجود و احتمالی آینده در اندیشه راهکارهای الزم خواهند بود. 
در زمینه فروش نفت -- که به هرحال منبع بخش عمده درآمد 
کشور خواهد بود، طبیعتا راه های قبال رفته و نیز راه های تازه مورد 
توجه قرارخواهد گرفت. تجربه گذشته حاکی است که راه های رفته 
لیکن  است  داشته  کشور  امور  گذران  برای  منافعی  اندک  گرچه 
ملی  منافع  برای  و  زا  فساد  راه کارها، عموما  بودن  رانتی  دلیل  به 
زیان بار بوده است که همچنان پس از گذر سالیان کشور گرفتار 

آفت آنست.
و تدبیر گوشزد می کند که راه های رفته زیان آور را نباید دوباره 
تجربه کرد. اتفاق خوبی که در هنگامه خروج آمریکا و اعالم اعمال 
تحریم ها -- حداقل در حرف و به روی کاغذ، در سیاست های دولت 
رخ داد رویکرد دولت به بازیگری بیش از پیش بخش خصوصی و 
فی الواقع مردمی کردن اقتصاد بود. گرچه هنوز راه درازی تا هموار 
اقتصاد  صحنه  در  سرمایه هاشان  و  مردم  جدی  حضور  راه  کردن 
کشور مانده اما تحریم بهانه خوب وامکان موثری است تا این نیت 

عملی شود و به تدریج از اثرات مخرب تاجر بودن دولت بکاهد.
ایفای  درآن  می تواند  خصوصی  بخش  که  صحنه هایی  از  یکی 
چشم  کنندگان  تحریم  که  است  بخشی  همین  در  کند  نقش 
کند  آماده  را  شرایط  دولت  اگر  می دانند.  ایران  اقتصاد  اسفندیار 
و مقررات رانت زا را از پیش پای آنان بزداید، اصوال در یک مدت 
مراودات  افتاد.  از شدت وحدت خواهد  تحریم  قبول، مساله  قابل 
در  دیگر  ممالک  خصوصی  بخش  با  کشورمان  خصوصی  بخش 
همه زمینه های اقتصاد از جمله مساله فروش نفت، راهگشای حل 
مشکالت خواهد بود. فقط باید بپذیریم شرایط رانتی هیچ معضلی 
را رفع نخواهد کرد و بایدکه برای همیشه از اقتصاد کشور در وهله 
اول، و در همه جنبه های گوناگون اجتماع ایران در مراحل بعدی، 
به جد کنارگذاشته شود. تنها راه حل مشکالت کشور، بازگشت به 
نگاه یک سان به شهروندان، آن هم بر پایه اعتماد و اعمال نظارت 

همه جانبه و بی طرفانه هست.
                                                     »مدیر مسوول«

 مجازات مخدوش کردن پالک خودرو
   رییس پلیس راهور تهران بزرگ گفت: ممکن است برخی افراد سودجو اقدام به فروش معاینه فنی 

کنند که تاکید می کنم، اصال چیزی به عنوان فروش معاینه فنی خودرو وجود ندارد.
سردار مهماندار در نشست خبری آغاز فاز دوم طرح ترافیک گفت: در بحث آلودگی هوا مصوبات 
با  انتظامی  نیروی  ادامه داد:  ادارات است.وی  قانونی بسیاری وجود دارد و در اختیار سازمان ها و 
متخلفان فاقد معاینه فنی که در آلودگی هوا نقش دارند به شدت برخورد می کند و هیچ اغماضی 
وجود ندارد.او با اشاره به مبلغ جریمه خودروهای فاقد معاینه فنی گفت: مبلغ جریمه خودروهای 

فاقد معاینه به ازای هر روز تردد روزانه 50 هزار تومان است.
تشخیص  به  قادر  فرد  و  زوج  محدوده  های  دوربین  گذشته  در  کرد:  خاطرنشان  مهماندار  سردار 
خودروهای فاقد معاینه فنی بود اما خوشبختانه با تدابیری که صورت گرفته، ورودی های شهر تهران 
مجهز به دوربین شده و قادر خواهند بود پالک همه خودروهای فاقد معاینه فنی را رصدو به پلیس 

ارسال کنند تا برخورد و اعمال قانون با آن ها صورت گیرد.
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 تعدد تشکل ها در صنعت مرغ مشکل ساز است
کار  دستور  با  بخش خصوصی  و  دولت  گفت وگوی  شورای  نشست  و ششمین  - سی  کرمانشاه  اتاق    

مشکالت واحدهای مرغداری استان در محل اتاق کرمانشاه برگزار شد.
در  نابسامانی  به  اشاره  با  کرمانشاه  کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رئیس  کاشفی  کیوان 
تشکل های  صنعت مرغ استان گفت: اتاق کرمانشاه آماده ایجاد یک تشکل واحد و قوی در حوزه صنعت 
مرغ استان است که نمایندگانی از تولیدکننده، کشتارگاه ها و سایر عوامل مرتبط با این صنعت در آن 

حضور داشته باشند.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران معتقد است، تعدد تشکل های فعال در زمینه صنعت مرغ که توانمندی کافی 

ندارند باعث شده واگذاری امور به این تشکل ها دشوار شود.
رئیس اتاق کرمانشاه از مهمترین مشکالت مرغداران استان هم یاد کرد و گفت: یکی از این مشکالت عدم 

توزیع عادالنه نهاده های دامی است که گالیه هایی در این زمینه وجود دارد.
وی اظهار کرد: به عالوه باید نظارت بیشتری بر رابطه بین کشتارگاه و مرغداران صورت گیرد تا برخوردهای 

سلیقه ای از سوی کشتارگاه ها صورت نگیرد.

کسب و کار ایرانی

رقم جدیدبرنج در شالیزارهای شمال
   ایرنا - کمتر از یک هفته پس از مصوبه هیات دولت در محدود کردن کشت برنج به استان های مازندران 
و گیالن، مسووالن حوزه کشاورزی مازندران اعالم کرده اند که امسال رقم جدید برنج پرمحصول کیفی 

را وارد شالیزارهای استان می کنند.
هیات دولت هفته پیش تصویب کرد که با توجه به محدودیت های منابع آبی در حوضه های آبریز، کشت 

برنج در خارج از استان های گیالن و مازندران با محدودیت رو به رو شود.
این  در  بر  آب  محصول  عنوان  به  برنج  تولید  برای  تامینی  آب  منابع  وجود  سیاست  این  اجرای  دلیل 
دو استان شمالی کشور در مقایسه با سایر استان ها عنوان شد و به همین دلیل ،برنامه وزارت جهاد 

کشاورزی اختصاصی کردن کاشت برنج فقط در استان های مازندران و گیالن است.
معاون موسسه تحقیقات برنج کشور مستقر در آمل گفت که توزیع بذر اصالح شده و پرمحصول مهم ترین 

پیش نیاز اختصاصی کردن کشت برنج در دو استان شمالی است.
رحمان عرفانی افزود: توسعه مکانیزاسیون و ساماندهی واردات هم سبب می شود تا کشت ارقام کیفی پر 

محصول برنج با موفقیت همراه شود.

138

محصوالت کشاورزی 
 صدرنشین واردات شد

براساس آمارهای گمرک، از ابتدای امسال بخش 
عمده وادرات کشور به محصوالت کشاورزی اعم از 

ذرت، برنج و سویا اختصاص داشته است.
بررسی تازه ترین آمار گمرک نشان می دهد در 7 
ماهه نخست امسال 18 میلیون و 929 هزار تن 

کاال به ارزش 26 میلیارد و 303 میلیون دالر وارد 
کشور شد؛ این میزان واردات نسبت به مدت مشابه 
پارسال 8.68 درصد از نظر وزنی و 11.7 درصد از 

حیث ارزش دالری کاهش داشت.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه گیالن خبر 
 داد:

 دستگاه های اجرایی 
بیش از ۶ میلیارد 

 به اوقاف گیالن بدهکارند

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان 
مرکزی:

25 وقف جدید در استان 
مرکزی به ثبت رسید

توسط معاون راهداری استان مرکزی 
صورت گرفت؛

بازدید از 3 خانواده تحت 
پوشش کمیته امداد 

و محرومین

نخستین رویداد استارت 
آپ ویکند پزشکی و 
سالمت شمال کشور

توسعه سیستم آبیاری 
 نوین در هرمزگان

الهام از فرهنگ و هنر اصیل 
ایرانی و حمایت از تولید 

داخلی 

تسهیالت دولتی 
 به روستاییان نمی رسد

 رقم جدید برنج در شالیزارهای شمال
1

باخوراکی ها از خود 
محافظت کنیم

4

3

5

مجازات مخدوش کردن 
پالک 

 خودرو

اتاق ها در مسیر آسیایی 
شدن

بازگشت خریدار ژاپنی 
نفت ایران

وزیرنفت مطرح کرد؛

جبران کاهش فروش، شاید افزایش بهای نفت...

 میزان معافیت ها پاسخگوی تقاضانیست.           
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اجتماعی
سالمت باشیم

جریمه  که  براین  تاکید  با  وی  صفحه1:  از  ادامه 
خودروهای فاقد معاینه فنی حتما باید پرداخت شود 
تا  و قابل اغماض نیست گفت: همه خودروهای صفر 
چهارسال نیاز به معاینه فنی ندارند اما پس از آن هر 
سال باید برای معاینه فنی اقدام کنند اما خواهش ما 
فنی  معاینه  هم  که حتی خودروهای صفر  است  این 
انجام دهند و مالکان نسبت به معاینه فنی مانند بیمه 

خودرو حساس باشند.
مهماندار با اشاره به نظارت های پلیس بر خودروهای 
با  برخورد  راه های  از  یکی  گفت:  فنی  معاینه  فاقد 
و  ماموران  طریق  از  فنی  معاینه  فاقد  خودروهای 
باشند  دودزا  که  خودروهایی  است  عینی  مشاهده 
توسط  توقیف  لحظه  از  باشند  داشته  فنی  معاینه  اما 
هم  است.  اعتبار  فاقد  آن ها  فنی  معاینه  پلیس، 
و  کرده  کنترل  را  خودروها  سیار،  خودروهای  چنین 

خودروهای فاقد معاینه فنی را شناسایی می کنند.
اقدام  افراد سودجو  ادامه داد: ممکن است برخی  وی 
اصال  می کنم   تاکید  که  کنند  فنی  معاینه  فروش  به 
چیزی به عنوان فروش معاینه فنی خودرو وجود ندارد.

مهماندار تصریح کرد: در 6 ماهه نخست سال جاری 
یک میلیون ثبت تخلف معاینه فنی صورت گرفته و 
البته این به معنی این نیست که یک میلیون خودرو 
جریمه شدند بلکه ممکن است برخی خودروها چندبار 
جریمه شده باشند. هم چنین در این مدت برخورد با 

20 هزار خودروی دودزا صورت گرفته است.
ادامه در خصوص هزینه کرد جریمه های  مهماندار در 
راهنمایی و رانندگی گفت:  مبالغ حاصل از جریمه ها به 
حساب خزانه دولت واریز و هیچ چیز در دست نیروی 
انتظامی نیست و بر اساس مصوبات مجلس مبالغی به 

نیروی انتظامی از خزانه دولت تعلق می گیرد.
در  صنایع  همکاری  عدم  در خصوص  چنین  هم  وی 
زمینه تولید خودروهای باکیفیت گفت: اکثر دستگاه ها 
دارند،  را  هوا همکاری الزم  آلودگی  کاهش  در حوزه 
خوبی  همکاری  این خصوص  در  صنایع  متاسفانه  اما 
با سایر دستگاه ها نداشته و اقدام به تولید خودروهایی 
نیست  انصاف  این  که  می کنند  باال  سوخت  درصد  با 
باشد،  باالتر  میزان مصرف سوخت  که هر چقدر  چرا 

آلودگی نیز بیشتر است.
استانداردها  رعایت  به  خودروها  الزام  داد:  ادامه  وی 

خودروسازی  حوزه  در  دنیا  در  است،  سخت  بسیار 
هوا  آلودگی  کاهش  و  ایمنی  ارتقای  برای  روش  دو 
است  رقابتی  روش  روش ها  این  از  یکی  دارد  وجود 
انجام  که بیشتر در کشورهای صاحب صنعت خودرو 
که  کشورهایی  در  که  است  مدلی  دیگری  و  می شود 
صاحب کارخانه های خودروسازی دولتی هستند اعمال 
می شود و معموال در این کشورها استانداردهای ملی 
را باالتر برده تا بتوانند از این طریق جبران عدم تمایل 

کارخانه ها به افزایش استاندارد را داشته باشند.
شیوه  نه  ما  کشور  در  متاسفانه  داد:  ادامه  وی 
استاندارد  گفت:  می شود،  انجام  دولتی  نه  و  رقابتی 
باال  ایران  در  رقابتی  شیوه  اساس  بر  نه  کارخانجات 
افزایش  به  تمایلی  کارخانجات  متاسفانه  نه  و  می رود 
بخش  مجموعه  دیگر  سوی  از  دارند،  استاندارد 
تنها  نه  را  ملی  استانداردهای  نیز  صنعت  حاکمیت 
قرار داده  پایین ترین سطح خود  بلکه در  باال نمی برد 
خودروهای  حاضر  حال  در  که  می شود  آن  نتیجه  و 
و دولت  می شود.  بازار  وارد  و  تولید   بی کیفیت 

و  کرده  ورود  مساله  این  در  حتما  باید  وزارت صمت 
ملی  استانداردهای  یا  کنند  ایجاد  را  رقابتی  شرایط 

باالتر برود.
وی ادامه داد: برخی از خودروهای زیر چهار سال که 
اقدام به انجام معاینه فنی کرده اند، نشان داده است که 

از 110  برتر دارند  از آ ن ها معاینه فنی  درصد کمی 
هزار خودروی زیرچهار سال ساخت که به معاینه فنی 
مراجعه کرده اند، 42 درصد معاینه فنی برتر دریافت و 

62 درصد نتوانسته اند معاینه فنی برتر دریافت کنند.
دوم  مرحله  اجرای  موضوع  در  کرد:  تاکید  مهماندار 
طرح کاهش و اجرای طرح LEZ و فراگیر شدن بحث 
با  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  خودروها  فنی  معاینه 
تمام قدرت در کنار شهرداری قرار دارد و از اول آبان 
ماه این طرح را اجرا می کند و جریمه های خودروها نیز 
در خصوص نبود فاقد معاینه فنی از ابتدای آبان ماه 

اعمال خواهد شد.
بزرگ  تهران  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  رئیس 
ورود  گفت:  نیز  پالک  کردن  مخدوش  خصوص  در 
خودروهای پالک مخدوش به طرح ترافیک عدد باالیی 
ندارند و همکاران ما در صورت مشاهده حتما برخورد 
خواهند کرد حرکت با خودروی پالک مخدوش جرم 
پرونده  تعدادی  نیز  حاضر  حال  در  و  شده  محسوب 
افراد تشکیل و به دادسرا ارجاع شده است  برای این 
و البته در کنار تشکیل پرونده اعمال قانون نیز انجام 
خواهد شد. در آینده نزدیک نیز برخورد ما با این افراد 
افرادی که  برای  بیشتر خواهد شد میزان حبسی که 
خود  خودروی  پالک  کردن  مخدوش  به  اقدام  برای 

می کنند بین شش ماه تا یک سال است.

سهراب مرادی طالی یک 
ضرب جهان را کسب کرد

ضرب  یک  حرکت  پایان  در  مرادی  سهراب 
دسته 96 کیلوگرم وزنه برداری قهرمانی جهان طال 

گرفت و رکورد یک ضرب جهان را هم شکست.
دسته ی  در  کشورمان  بردار  وزنه  مرادی  سهراب 
96 کیلوگرم در اولین حرکت یک ضرب وزنه 181 
کیلوگرم را مهار کرد، سپس در دومین حرکت یک 
تا  نشد  کیلوگرم   186 وزنه  مهار  به  موفق  ضرب 
کیلوگرم   186 وزنه  ضرب  یک  حرکت  سومین  در 
ثبت  به  خود  نام  به  را  دنیا  رکورد  و  کند  مهار  را 
برساند.این نخستین مدال طالی کشورمان در این 

رقابت ها بود

باخوراکی ها از خود 
محافظت کنیم

ازگیل های خوشمزه :
به درخت ازگیل )نام علمی: Mespilus germanica( در 
زبان گیلکی کونوس یا ُکنوس ، و در زبان مازندرانی کنس 

و کندس می گویند. 
میوه ازگیل بسیار سخت و اسیدی است و تا زمانی که خوب 
از  پس  ازگیل  گوشت  نیست.  خوردن  قابل  نشود  رسیده 
رسیدن از رنگ سفید به قهوه ای تغییر می یابد و کاماًل نرم و 
شیرین می شود و مردم به آن خرمای گیالن نیز می گویند. 
لذیذ، مطبوع و  به عنوان میوه ای  به صورت خام  را  ازگیل 
تقویت کننده مصرف می کنند. از ازگیل جهت تهیه شربت 

و کنسرو ازگیل نیز استفاده می شود. 
ازگیل در مکانی سایه روشن در جنگل های آفتاب گیر رشد 
یا  برگ،  خاک  با  شنی  و  سبک  مرطوب،  خاک  و  می کند 
خاک سنگین رسی و به خوبی زهکشی شده، برای کشت 

آن مناسب است.
از ویتامین های »ب« و »ث« هست و  ازگیل سرشار  میوه 
بقراط طبیب یونانی و پدر پزشکی، آن را برای مبتالیان به 
ترشی معده و مدفوع سوزان و عوارض تب، نافع می پنداشت. 
تجربیات طب سنتی حاکی ازآن است که ازگیل برای فشار 
خون و چربی خون و قند خون مفید است وهم چنین برای 
برگ  ازجوشانده  می توان  گلو  و  دهان  وبرفک  آبسه  درمان 

ازگیل استفاده کرد.
درمان  آنژین،  درمان  برای  چنین  هم  آن  برگ  جوشانده 
کار  وتنظیم  زنان  ماهانه  تنظیم  و  کودکان  اسهال  سالک، 
روده ها مفید است از جوشانده برگ ازگیل دردرمان ورم گلو 

و ناراحتی های حلق نیزاستفاده شده است. 
برای  کونوس«  از »آب  در گیالن  به طور سنتی  هم چنین 

درمان دهان درد استفاده می شده است.
انگور هزار رنگ:

میان  در  مقوی  بسیار  و  شیرین  میوه های  از  یکی  انگور 
مختلفی  اندازه های  و  رنگ  دارای  که  است  دیگر  میوه های 
دور  به  که  رونده  است  درختی  روی  در  میوه  است.این 
خودش می پیچد و باال می رود. این درخت بیش از آب نیاز 

به تکیه گاه دارد تا بتواند به رشد خودش ادامه دهد.
انگور یکی از قدیمی ترین میراث های ایران کهن است که 
خواص بی شماری برای سالمتی و رفع بیماری ها بسیار دارد.

انگور برطبق نظرطب قدیم ایران، گرم و تر است و خوردن 
آن خواص زیادی داردکه بخشی ازآن رابرای شما بازگومی 

کنیم:
* بسیارمقوی و مغذی است.

* اخالط بدن را متعادل می کند. 
* خون راتصفیه می کند.

* درپک سازی سینه و ریه نقش اساسی دارد.
* برطرف کننده یبوست است. 

* برای درمان ورم معده و روده نافع می باشد. 
* در درمان سل ریوی و سیاه سرفه موثراست. 

* در درمان اسهال خونی ازانگوراستفاده می شود. 
* برای بیماران مبتال به نقرس مفیداست 

نکته مهم این که؛ افرادی که معده ضعیف دارند باید انگور را 
بدون پوست بخورند زیرا پوست آن دیر هضم است و موجب 

دل درد، نفخ و عوارض دیگر می شود. 
که می خواهند الغر  است  برای کسانی  میوه  بهترین  انگور 
شوند و بدن خود را از ساید اوریک، سنگ های صفراوی و 
پاک  جیوه(  یا  سرب  از  )مسمومیت  مزمن  مسمومیت های 

کنند.
این گونه اشخاص باید در هر هفته به مدت 2 روز، فقط آب 
انگور بخورند و رژیم آب انگور بگیرند بدین ترتیب که هر 
دو ساعت یک بار آب انگور تازه را گرفته و بنوشند. مقدار 
مصرف روزانه تقریبا 2 کیلو گرم است و در این دو روز نباید 
غذای دیگری مصرف کنند فقط می توانند آب بنوشند. البته 
از توصیه های دکتر غیاث الدین جزایری این هست که اگر 
امکانش باشد خوب است که سالی یک بار به مدت سی روز، 

با رژیم انگور به پاک سازی بدن بپردازیم.
ازگذشته  بیش  هم  انگور  هسته  به  توجه  روزها  این  ضمنا 
شده و روغن آن بین مردم محبوبیت دارد. هسته انگور از 

نظر طب قدیم ایران سرد و خشک است زیرا: 
* دارای تانن است بنابراین قابض است. 

* برطرف کننده اسهال است. 
* ترشح ادرار و اسپرم را کم می کند. 

* گرد هسته انگور را برای درمان به مسلولین می دهند. 
* هسته انگور برای آن هایی که مثانه و کلیه ضعیف دارند 

مضر است.
اکالیپتوس، و دمنوش شگفت:

این دمنوش به علت خواص ضد التهاب و ضد عفونی کننده، 
برای مقابله با سرما خوردگی و سرفه بسیار مناسب است. 

دمنوش متفاوت ما درمان مناسبی برای برونشیت می باشد 
زیرا کمک بسیار زیادی به دفع ترشحات کرده و باعث بهبود 

سرفه های چرکی می شود.
قاشق  یک  است  الزم  دمنوش  این  کردن  درست  برای 
غذاخوری برگ اکالیپتوس را در قوری ریخته و دو لیوان آب 
را با دمای 70 یا 80 درجه به آن اضافه کنید و اجازه دهید 

به مدت 15  دقیقه دم بکشد. 
سپس آن را از صافی عبور داده و نوش جان کنید.

از این دمنوش متفاوت حداکثر دو تاسه لیوان در روز باید 
نوشید. نوشیدن این دمنوش برای خانم ها در دوران بارداری 
و شیردهی و هم چنین کودکان منع شده است.  مصرف 
معده،  ورم  باعث  است  ممکن  دمنوش  این  اندازه  از  بیش 
روده و کلیه شود. پس اگر دچار ناراحتی کبد و یا التهاب 
روده و یا مجرای صفراوی می باشید از این دمنوش استفاده 
نکنید. اگر برای شما مفید بود تعادل در مصرف یادتان نرود!

 مجازات مخدوش کردن پالک خودرو

بهترین انتخاب برای 
فدراسیون کشتی 

بهترین   تیم ملی کشتی گفت:  سر مربی سابق 
فدراسیون  پرستی  سر  گری  تصدی  برای  انتخاب 

کشتی بود.
منصور برزگر پیشکسوت کشتی ایران و سرمربی سابق 
به  تمیم  بنی  محمد  انتخاب  درباره  کشتی،  ملی  تیم 
نظر من  به  فدراسیون کشتی گفت:  عنوان سرپرست 
بهترین گزینه و انتخاب برای تصدی گری سر پرستی 
فدراسیون کشتی آقای بنی تمیم بود،چرا که چندین 
سال است در فدراسیون حضور دارد و به خوبی از  زیر 

وبم فدراسیون کشتی مطلع  است.
به  بنده  کرد:  عنوان  ادامه  در  جهان  کشتی  قهرمان 
تبریک می  انتخاب  این  بابت  و جوانان  وزارت ورزش 

گویم.
فدارسیون  برای  آتی  انتخابات  پیرامون  پایان  در  وی 
پر  استعداد های  کشتی  داشت:  اظهار  نیز  کشتی 
شماری در بحث مدیریت دارد و بنده امیدوارم بهترین 

فرد بتواند در این انتخابات موفق شود.

دوکلمه حرف ورزشی

رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای 
درخشان:

فراموش نکنیم کسانی رفتند 
تا این کشور پابرجا بماند

پرورش  ملی  مرکز  رئیس   - فارس  خبرگزاری 
کسانی  نکنیم  فراموش  گفت:  درخشان  استعدادهای 
رفتند تا این کشور پابرجا بماند و ما در امنیت زندگی 

کنیم.
پرورش  ملی  مرکز  رئیس  مهاجرانی  فاطمه 
در  جوان  دانش پژوهان  و  درخشان  استعدادهای 
همایش 13 آبان که در مدرسه فرزانگان 8 واقع در 
کرد:  اظهار  برگزارشد،  پرورش  و  آموزش   7 منطقه 
رسالت مان  ما  و  است  علم  کشور،  ساختن  راه  امروز 

دست یافتن به قله های علمی است.
این  تا  رفتند  کسانی  نکنیم  فراموش  داد:  ادامه  وی 

کشور پابرجا بماند و ما در امنیت زندگی کنیم.
مهاجرانی خطاب به دانش آموزان اضافه کرد: با خوب 
درس خواندن، برای ساختن کشور تالش کنید و در 

کنار خوب درس خواندن، شهروند خوبی باشید.
شهروند  بی تفاوت،  شهروند  کرد:  تصریح  وی 
خوشبختی نیست و همه ما برای ساختن کشورمان، 

نقش داریم.

سرخ پوشان می توانند 
قهرمان شوند

و  استرس  گفت:  پرسپولیس  پیشکسوت 
اضطراب بایداز بازیکنان دور شود زیرا همین استرس 

باعث باخت پرسپولیس مقابل کاشیما شد. 
پرسپولیس توانایی برگشت به جام را دارد.

حمید درخشان، پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس 
درباره دیدار سرخ پوشان و کاشیما گفت: فوتبال غیر 
قابل پیش بینی است. پرسپولیس می تواند به راحتی 
در ورزشگاه آزادی به گل برسد و با حمایت هواداران 

قهرمان لیگ قهرمانان آسیا شود.
تا  کند  ایجاد  شرایطی  باید  برانکو  داد:  ادامه  وی 
باید  را  تاکتیکی  نشوند.  حمله  ضد  اسیر  قرمزها 
نقص  بدون  دفاع  و  حمله  در  تا  کند  برنامه ریزی 

باشند. 
درخشان با اشاره به این که تماشاگران حامی خوبی 
برای سرخ پوشان هستند، بیان کرد: تمرکز بازیکنان 
بازی  این  بخورد.  هم  به  نباید  کاشیما  با  دیدار  در 
در  پرسپولیس  اگر  اما  است  بینی  پیش  غیرقابل 
نیمه نخست به گل برسد به راحتی می توان در 90 
دقیقه کاشیما را شکست دهد. شرایط مهیا باشد در 
روز بازی به ورزشگاه خواهم رفت تا قهرمانی سرخ 

پوشان را از نزدیک مشاهده کنم.
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3 اقتصادی

-- اخبار--

مدیرعامل ایران ایر:

مشکلی برای تأمین سوخت 
نداریم

مدیرعامـل هواپیمایـی جمهـوری اسـالمی ایـران با بیـان این که در 
لیسـت تحریـم آمریـکا هواپیماهـای زمیـن گیـر پنـج دهـه پیـش وجـود 

دارد، گفـت: نـاوگان ایـران مشـکلی بـرای تأمیـن سـوخت ندارد.
فرزانـه شـرفبافی در خصـوص تحریـم هواپیماهـای این شـرکت از سـوی 
آمریـکا، اظهـار کـرد: آمریکایی هـا حـدود 65 فرونـد از هواپیماهـای ایران 
ایـر را تحریـم کرده انـد کـه بخشـی از ایـن هواپیماهـا سال هاسـت کـه 

زمیـن گیـر شـده اند.
وی در خصـوص تأمیـن سـوخت نـاوگان ایـران ایـر در پروازهـای خارجی 

گفـت: خوشـبختانه در ایـن زمینـه نـاوگان همـا هیچ مشـکلی ندارد.
شـرفبافی دربـاره تأثیـر تغییـر وزیـر راه و شهرسـازی بـر سیاسـت های 
ایـن شـرکت، اظهـار کـرد:  بـرای هواپیمایـی جمهـوری اسـالمی ایـران 
برنامـه اسـتراتژیک 3سـاله داریـم، بـر ایـن اسـاس اهـداف طوالنی مـدت 
برنامه ریـزی شـده و اصـالح فرآیندهـای مالـی، اصالح سـاختار سـازمانی، 
اصـالح هزینـه ـــ درآمدهـای همـا و چگونگـی خصوصی سـازی همـا در 

دسـتور کار قـرار دارد.
وی گفـت: معتقدیـم وزیر جدید راه و شهرسـازی همسـوی سیاسـت های 

کالن دولـت تدبیـر و امیـد اسـت و همین مسـیر را ادامـه می دهد.
شـرفبافی بـا اشـاره بـه برنامـه هما بـرای نوسـازی نـاوگان خود گفـت: از 
هـر کسـی کـه بتواند بـدون نیاز بـه دریافت مجـوز اوفک هواپیمـای مورد 

نیـاز مـا را تأمیـن کنـد اسـتقبال می کنیم.
وی افـزود: اگـر شـرکت ها بتواننـد بـدون مجـوز اوفـک بـه ایـران هواپیما 
بفروشـند و قابلیت مذاکره داشـته باشـند خریـد این هواپیماها را بررسـی 

می کنیـم.

هند پرداخت های خود 
به چین را با یوان انجام 

می دهد
دارد  قصد  هند  که  کردند  اعالم  آگاه  منابع 
پرداخت های خود را برای برخی از کاالهای وارداتی چینی 

به یوان انجام دهد.
اعالم  هندی  آگاه  منابع  انگلیسی،  بلومبرگ  گزارش  به 
کردنددهلی نو قصد دارد برخی از پرداخت های خود برای 
واردات کاالهای چینی در آینده نزدیک به منظور جبران 
ضررهای تجاری خود به دلیل کاهش نرخ روپیه در مقابل 

دالر آمریکا را به یوآن انجام دهد.
تبدیل  به  هند  برنامه  می رود  انتظار  گفتند:  منابع  این 

مستقیم میان روپیه و یوان مبدل شود. 
دانه های  و  دارو  صادرکنندگان  به  پیشنهادی  طرح  این 
روغنی هندی اجازه می دهد که به صادرات خود به چین 
تسریع بخشند و به روپیه تسویه حساب خود را انجام دهند؛ 
ضمن این که تجارت کاالها را در سطح باالیی حفظ کنند.

این منابع آگاه افزودند، هند که به عنوان یک وارد کننده 
دالرهای خود  در  خواهان صرفه جویی  است،  نفت  بزرگ 
است  نفت  قیمت  افزایش  با  رویارویی  در  پرداخت ها  برای 
تا  می دهد  اجازه  هندی  کنندگان  وارد  به  طرح  این  و 
انجام  یوآن  به  چینی  کاالهای  برای  را  خود  پرداخت های 

دهند.
برنامه دهلی نو به منظور مستحکم کردن نفوذ بین المللی 
یوان در گروه بریکس )برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای 
برای  این  از  پیش  که  گفتگوهایی  و  بحث  است؛  جنوبی( 
تغییر نظام پرداخت در میان این اعضاء به یوان در تجارت 

مطرح شده بود.
امور  وزیر  گارگ«  چاندر  »سابهاش  اوت،  ماه  اواسط  در 
اقتصادی هند گفته بود که روپیه به دلیل عوامل خارجی 
کرده  تاکید  اما  است؛  ارزش خود  دادن  از دست  در حال 

بود که در این مرحله این موضوع نگران کننده ای نیست.
بر همین اساس، روپیه هند در سال جاری میالدی بیش از 
8.6 درصد از ارزش خود را در مقابل دالر آمریکا از دست 
داده است و این ارز را در میان یکی از ضعیف ترین ارزها 
در میان بازارهای نوظهور قرار داده است. هم چنین بانک 
بود که کاهش  اعالم کرده  آمریکا هم  »جی پی مورگان« 
ارزش رویپه هند به دلیل عواقب تنش تجاری میان آمریکا 

و چین است.  

مسکو و ریاض مسوول 
کاهش قیمت نفت هستند

یک مقام اوپکی، عرضه بیش از حد تولید نفت 
دالری   15 کاهش  عامل  را  روسیه  و  عربستان  خام 

قیمت نفت خام در بازارهای جهانی دانست.
به گزارش خبرگزاری پالتس از لندن، یک مقام سازمان 
عربستان  گفت:  )اوپک(  نفت  صادرکننده  کشورهای 
تولید  اخیر  ماه های  در  دو  هر  که  روسیه  و  سعودی 
نفت خود را افزایش داده اند، مسوول کاهش 15 دالری 
قیمت های جهانی این ماده هستند و باید حداقل روزانه 

یک میلیون بشکه از تولید نفت خام خود بکاهند.
وی افزود: روسیه و عربستان بزرگ ترین تولید کنندگان 
و  عضو  کشورهای  مشترک  همکاری  دربیانیه  حاضر 
غیرعضو اوپک باید زیان 15 دالری قیمت های جهانی 

نفت خام را جبران کنند.
و کشورهای  عربستان  رهبری  به  اوپک  اعضای  برخی 
غیرعضو این سازمان از جمله روسیه در پی فشارهای 
پایین  برای  آمریکا  جمهوری  رئیس  ترامپ،  دونالد 
آوردن قیمت نفت و جبران کاهش تولید برخی اعضا، 
اوپک و چهارمین نشست  ماه ژوئن )نشست 174  در 
گرفتند  تصمیم  وین(  در  غیراوپک  و  اوپک  مشترک 
میزان پایبندی خود به برنامه کاهش عرضه نفت خام 

را به 100 درصد برسانند.
خالد الفالح، وزیر انرژی عربستان سعودی، اعالم کرد: 
عربستان ماه گذشته میالدی روزانه 10 میلیون و 70 
هزار بشکه نفت خام و نزدیک به باالترین رکورد خود 
هزار  روزانه 700  مه  ماه  با  مقایسه  در  که  کرد  تولید 

بشکه افزایش نشان می دهد.
در همین حال روسیه به تازگی اعالم کرد که رکورد 
ثبت  را  بشکه  هزار   410 و  میلیون   11 روزانه  تولید 
کرده است و این رقم نسبت به ماه مه 440 هزار بشکه 

افزایش نشان می دهد.
ایران پیش تر اعالم کرده بود که تخطی از سهمیه های 
تولیدی تعیین شده برای اعضای اوپک غیرقانونی است 
و سهم بازار دیگر اعضای این سازمان را از بین می برد.

براساس گزارش خبرگزاری تاس روسیه، سخنان درباره 
گفت وگوهای عربستان و روسیه برای کاهش تولید نفت 
در سال 2019 در روزهای اخیر بارها مطرح شده است.

بخش  امسال  ابتدای  از  گمرک،  آمارهای  براساس 
از  اعم  کشاورزی  محصوالت  به  کشور  وادرات  عمده 

ذرت، برنج و سویا اختصاص داشته است.
 7 در  دهد  می  نشان  گمرک  آمار  ترین  تازه  بررسی 
ماهه نخست امسال 18 میلیون و 929 هزار تن کاال 
به ارزش 26 میلیارد و 303 میلیون دالر وارد کشور 
شد؛ این میزان واردات نسبت به مدت مشابه پارسال 
8.68 درصد از نظر وزنی و 11.7 درصد از حیث ارزش 

دالری کاهش داشت.
گمرک پایان هر ماه جداولی از ترانزیت خارجی و 15 
قلم کاالی عمده وارداتی و صادراتی خود ارائه می دهد 
که بررسی آن ها نشان می دهد قطعات منفصله خودرو، 
ذرت دامی، تلفن همراه، موز، برنج سفید و مکمل های 
دارویی در شمار 15 قلم کاالی عمده وارداتی در هفت 

ماهه نخست امسال بودند.
بررسی آمارها بیانگر این است که پس از ذرت دامی 
قطعات منفصله در رتبه دوم کاالهای وارداتی به کشور 
قرار دارد. در هفت ماه نخست امسال یک میلیارد و 96 
میلیون دالر قطعه منفصله خودرو وارد کشور شد که 
در مقایسه با مدت مشابه پارسال از نظر ارزشی 46.56 

درصد و از نظر وزنی 56.74 درصد رشد داشت.
نزولی  سیر  گذشته  های  ماه  همچون  برنج  واردات 
داشت و در این مدت 958 هزار و 241 تن برنج به 
وارد  دالر   853 و  هزار   388 و  میلیون   985 ارزش 
کشور شد که نسبت به هفت ماهه نخست سال گذشته 
از نظر ارزشی 4.21 دالر و از نظر وزنی 12.54 درصد 

کاهش یافت.
همراه  تلفن  گوشی های  کردن  کددار  طرح  اجرای  با 
)رجیستری( از اواخر مهر 1396 برای ساماندهی ورود 
گوشی ها به کشور و مبارزه با قاچاق آن، شاهد افزایش 

واردات رسمی آن به کشور بودیم.
بر این اساس، واردات آن در هفت ماهه نخست امسال 
ارزشی 43.42  نظر  از  پارسال  به مدت مشابه  نسبت 

درصد و از نظر وزنی 19.5 درصد زیاد شد.
تلفن همراه  واردات گوشی  نظر  مورد  زمانی  در دوره 
رتبه دهم واردات را دارد و 265 میلیون و 963 هزار و 
964 دالر ارز برای واردات موبایل از کشور خارج شد.

ارز  نرخ  با  که  است  وارداتی  میوه های  جمله  از  موز 
اردیبهشت  ماه های  در  البته  می شود  وارد کشور  آزاد 

و خرداد موز با نرخ ارز دولتی وارد کشور شد اما پس 
از آن از فهرست کاالی ضروری حذف شد و دیگر ارز 

یارانه ای به آن تخصیص نمی یابد.
در هفت ماه نخست 1397 همچون ماه های گذشته 
و  هزار  مدت 261  این  در  یافت.  کاهش  موز  واردات 
و  هزار   524 و  میلیون   237 ارزش  به  موز  تن   475

721 دالر وارد کشور شد.
واردات موز در بازه زمانی مورد نظر به لحاظ وزنی و 
ارزشی به ترتیب 35.77 و 24.24 درصد کاهش یافت.

که  زعفران  یا  گلرنگ  روغن  آفتابگردان،  دانه  روغن 
استفاده  نیز  صنعت  در  خوراکی  مصرف  بر  عالوه 
در  را  چهاردهم  رتبه  گذشته  ماه  همچون  شود،  می 

کاالهای وارداتی به خود اختصاص داده است.
در هفت ماه نخست امسال 255 هزار و 818 تن روغن 
مدت  به  نسبت  که  شد  کشور  وارد  آفتابگردان  دانه 

مشابه پارسال از نظر وزنی 37.79 درصد کم شد.
209 میلیون و 769 هزار و 795 دالر ارزش روغن های 
با  مقایسه  در  که  بود  دوره  این  در  کشور  به  وارداتی 
درصد   39.96 ارزشی  نظر  از  پارسال  مشابه  مدت 

کاهش یافت. 
این روغن ها اغلب در صنایع روغن کشی کاربرد دارد.

کشور  به  وارداتی  اقالم  جمله  از  دارویی  مکمل های 
پانزدهم  رتبه  امسال  نخست  ماهه  در هفت  است که 

کاالهای وارداتی را به خود اختصاص داده است.
به  دارویی  مکمل  تن  و 736  هزار  این مدت یک  در 
ارزش 205 میلیون و 366 هزار و 46 دالر وارد کشور 

شد.
با توجه به این که مکمل های دارویی در 6 ماه گذشته 
جزو 15 قلم کاالی وارداتی نبود، اما بررسی ها نشان 
امسال  نخست  ماه  هفت  در  آن  واردات  که  می دهد 
 21.81 وزنی  نظر  از  پارسال  مشابه  مدت  به  نسبت 

درصد و از نظر ارزشی 5.54 درصد کم شد.
منطقه  در  کمتری  نفوذ  اقتصادی،  بحران  دچار  و 
خواهد داشت؛ اما هنوز هم با اطمینان نمی توان گفت 
نفوذ منطقه ای  آمریکا محدود کردن  نهایی  که هدف 

ایران است.
ایران تحریم های  گیج  استراتژی  و  ترامپ   دونالد 

آمریکا،  در  شده  ایجاد  جدید  شغل های  آمار  آخرین 
یورو  منطقه  در  بیکاری  نرخ  یورو،  منطقه  تورم  نرخ 
جزو  نفت  قیمت  چشمگیر  کاهش  و  اروپا  اتحادیه  و 
گذشته  هفته  در  اقتصادی  ارقام  و  اعداد  مهم ترین 

بوده اند.

بازگشت خریدار ژاپنی نفت ایران
رئیس شرکت JXTG هولدینگز به شبکه تلویزیونی »ان.اچ.کی« 
ژاپن گفت که این شرکت از ماه گذشته به طور موقت واردات نفت خود 

از ایران را متوقف کرده است.
»یاسوشی اونودا« گفت شرکتش در حال بررسی این موضوع است که 
آیا نفت خام ایران از لحاظ اقتصادی جذابیت کافی را دارد تا واردات 

از سر گرفته شود یا خیر؟
اونودا در پاسخ به سوالی در رابطه با انتخابات میان دوره ای آمریکا گفت 
نتیجه این انتخابات به این معنی است که احتماال تغییر عمده ای در 

سیاست آمریکا ایجاد نخواهد شد.
او افزود نکته مهم برای این شرکت این است که بتواند به طور پیوسته 

محصوالت نفت خام را تامین کند.
ژاپن سال 2017 میالدی روزانه 172 هزار بشکه نفت از ایران خریداری 
کرد که معادل 5.3 درصد از کل نفت مورد نیاز کشور بوده است توکیو 
هم چنین در سال 2011 میالدی نزدیک به 300 هزار بشکه نفت در 
روز از ایران خریداری می کرد از آن زمان میزان خریدهایش کاهش 

داشته است.
دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا 18 اردیبهشت ماه گذشته خروج 
آمریکا از برجام را اعالم کرد اما بالفاصله دیگر کشورهای امضا کننده 
این توافق یعنی انگلیس، فرانسه، آلمان، چین و روسیه ضمن محکوم 
تاکید  المللی،  بین  چندجانبه  توافق  این  از  کشور  این  خروج  کردن 
ایران  با  از تجارت شرکت هایشان  و  مانده  پایبند  برجام  به  کردند که 

حمایت می کنند.
گذشته  دوشنبه  روز  آمریکا  جمهوری  رئیس  ترامپ‹  ›دونالد  دولت 
مجددا تحریم ها بر ایران را اعمال کرد اما او چند ساعت بعد از اعالم 
نفتی معاف  از تحریم های  را  ژاپن  از جمله  این موضوع هشت کشور 

کرد.
کارشناسان و ناظران منطقه ای و بین المللی تاکید دارند که آمریکا 
صفر  به  تحریم ها  اعمال  با  را  ایران  از  نفت  خرید  نیست  قادر  هرگز 
عربستان  که  است  کرده  اعتراف  سعودی  نفت  وزیر  حتی  و  برساند 
بازار  بهای نفت در  افزایش  مانع  افزایش صادرات خود  با  قادر نیست 

جهانی شود.
که  باورند  این  بر  اقتصادی  تحلیلگران  و  سیاسی  ناظران  از  بسیاری 
تحریم نفت ایران در بلندمدت همراه با افزایش بهای نفت به تضعیف 
نشینی  عقب  و  شکست  به  و  شده  منجر  المللی  بین  سطح  در  دالر 
برخی  صحبت های  در  آن  از  بخشی  که  روندی  انجامد،  می  آمریکا 

مقامات آمریکا دیده می شود.
از  که حاکی  لحنی  با  آمریکا  رئیس جمهوری  مشاور  بولتون«  »جان 
ناکامی آمریکا در تحریم ایران است، به همراهی نکردن شرکای تجاری 
مهم تهران در تحریم های یکجانبه کاخ سفید علیه ایران اعتراف کرد.

وی که سخنانش در موسسه آمریکایی »همیلتون« بیانگر عقب نشینی 
آمریکا از راهبرد به صفر رساندن صادرات نفت ایران است، برای توجیه 
به  نداریم  قصد  که  گفت  کشورها  همراهی  عدم  و  نشینی  عقب  این 

دوستان و هم پیمانان خود آسیبی بزنیم.
شبکه رسانه ای بلومبرگ در گزارشی با اشاره به مخالفت کشورها با 
کشورهای  از  بسیاری  نوشت:  ایران  علیه  آمریکا  یکجانبه  تحریم های 
خریدار نفت ایران یا آشکارا تحریم های آمریکایی را نقض می کنند و یا 

خواستارمعافیت از تحریم های ضد ایرانی آمریکا هستند.

آمریکا بزرگترین فروشنده  محصوالت کشاورزی صدرنشین واردات شد
دانه سویا به ایران شد

درحالی کـه صـادرات دانـه سـویای آمریـکا بـه 
چیـن در 8 مـاه اول 2018 ،سـی ویـک درصـد افـت 
کـرد و تنهـا در ماه آگوسـت 95 درصـد کاهش یافت، 
آمریـکا بیشـترین دانـه سـویای خود را به ایـران صادر 

. کرد
بـه گـزارش وبسـایت بزرگتریـن اتحادیـه کشـتی رانی 
سـویای  دانـه  صـادرات  بیمکو(فصـل  بین المللـی) 
آمریـکا آغـاز شـده اسـت. اکتبـر تـا ژانویه فصـل اوج 
آمریـکا  کلیـدی  ایـن محصـول کشـاورزی  صـادرات 
اسـت. از لحـاظ تناژ دریایـی، در سـال 2017 بیش از 
31.7 میلیـون تـن دانـه سـویا از آمریکا بـه خریداران 

چینـی صادر شـده اسـت.
از ژانویـه 2016 تـا جـوالی 2018 فقـط 4 مـاه وجود 
دارد کـه صـادرات دانـه سـویای آمریکا به ایـران بیش 
از 1 محمولـه پانامکس )حداکثر اندازه کشـتی عبوری 
از کانـال پانامـا( بـا وزن مـرده خشـک )دی دابلیوتی( 
82000 تـن نبـوده اسـت. در آگوسـت 2018 معـادل 
5 محمولـه پانامکـس، به وزن 414000 تن دانه سـویا 
بـه ایران ارسـال شـده اسـت. این معـادل 13.2 درصد 
کل صـادرات دانـه سـویای آمریـکا در مـاه آگوسـت 

است.
تحلیل گـر ارشـد بیمکـو، پیتر سـند، می گویـد: بیمکو 
پیش بینـی می کـرد که بـا جنگ تجـاری بیـن آمریکا 
و چیـن، مسـیرهای تجاری و کشـتی رانی تغییر کنند.

تـن  میلیـون   7.84 آمریـکا   2018 اول  مـاه   8 در 
دانـه سـویا بـه چیـن صـادر کـرده اسـت، کـه ایـن 
نشـان دهنده یـک کاهـش 3.54 میلیـون تنی نسـبت 
بـه دوره زمانـی مشـابه در سـال گذشـته اسـت کـه 

11.38 میلیـون تـن صـادر شـده بـود.
در مـاه آگوسـت 67000 تـن دانـه سـویای آمریـکا 
بـه چیـن صـادر شـده اسـت کـه این نسـبت بـه 1.2 
میلیـون تنـی که در ماه آگوسـت سـال گذشـته صادر 
شـده بـود، سـقوطی 95 درصـدی را نشـان می دهـد.

در 8 مـاه اول سـال 2018 برزیـل 50.9 میلیـون تـن 
دانـه سـویا بـه چیـن صادرکرده اسـت. این نسـبت به 
دوره زمانـی سـال گذشـته بـا افزایشـی 6.8 میلیـون 

تنـی روبه رو شـده اسـت.
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قیمت باالی نفت به مصرف 
کنندگان آسیب می زند

که  کرد  اعالم  انرژی  بین المللی  آژانس  رئیس 
قیمت باالی نفت به مصرف کنندگان آن آسیب می زند 

و رشد تقاضای سوخت را مختل می کند.
به گزارش خبرگزاری رویترز از سنگاپور، فاتح بیرول، 
رئیس آژانس بین المللی انرژی اعالم کرد قیمت باالی 
نفت به مصرف کنندگان آن آسیب می زند و هم چنین 
می تواند پیامدهای نامطلوبی برای تولیدکنندگان نفت 

داشته باشد.
از  کشورها  از  بسیاری  تجاری  تراز  کسری  گفت:  وی 

قیمت باالی نفت تأثیر پذیرفته است.
عامل   2 افزود:  انرژی  بین المللی  آژانس  رئیس 
دارد؛  وجود  نفت  تقاضای  رشد  برای  کاهش دهنده 
نخستین عامل قیمت باالی نفت است که در بسیاری از 
کشورها به طور مستقیم به هزینه های مصرف کنندگان 
رشد  روند  شدن  کند  عامل  دومین  و  است  مرتبط 

اقتصادی در جهان است.
به گفته بیرول، تأثیر رشد قیمت نفت در جنوب شرق 
آسیا شدیدتر خواهد بود، زیرا تقاضا در این منطقه در 
حال افزایش اما تولید نفت در حال کاهش است و در 
و  گاز  نفت،  خالص  واردکننده  به  منطقه  این  نتیجه 

زغال سنگ تبدیل می شود.
رشد  شدن  کند  احتمال  وجود  با  کرد  اعالم  بیرول 
تقاضا، دورنمای کلی هم چنین این است که مصرف 

سوخت به رشد خود ادامه می دهد.

اقتصادی
-- اخبار--

تاسف اتحادیه اروپا 
از تصمیم سوئیفت

  
کمیسیون اروپا اعالم کرد جای تاسف دارد که 
های  بانک  از  نامشخصی  تعداد  دسترسی  سوئیفت 
تعلیق  حالت  به  را  المللی  بین  سامانه  این  به  ایرانی 

درآورده است.
جای  کرد  اعالم  اروپا  کمیسیون  رویترز،  گزارش  به 
تاسف دارد که سوئیفت دسترسی تعداد نامشخصی از 
بانک های ایرانی به این سامانه بین المللی را به حالت 

تعلیق درآورده است.
ماجا کوسیجانس، سخنگوی کمیسیون خارجی اتحادیه 
 اروپا گفت: »ما این تصمیم را کامال... تاسف بار می دانیم.«

بانک های  اعالم کرد دسترسی  ای  بیانیه  در  سوئیفت 
ایرانی به این سیستم را »با هدف ثبات و یکپارچگی 
تعلیق  حالت  به  گسترده تر«  جهانی  مالی  سیستم 

درآورده است.

استفاده مطلوب از 
سرمایه های دولت 

به اعتقاد وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت، 
اختیار  در  شده ای  انباشته  و  گرانقدر  های  سرمایه 
دارد که می تواند با خصوصی سازی، زمینه استفاده 

بهتر از این دارایی ها را، به نفع مردم، فراهم آورد.
منسجم  برنامه  یک  با  که  این  بیان  با  اقتصاد  وزیر 
می توان از شرایط ویژه تحریم عبور کرد، گفت: در 
با  که  داریم  عالی  امکانات  و  موقعیت  ابزار،  کشور 
این شرایط عبور  از  ابزارها می توان  این  از  استفاده 

کرد.
این  معاونین  شورای  جلسه  در  پسند  دژ  فرهاد 
شد،  برگزار  جمهور  رئیس  حضور  با  که  وزارتخانه 
دارایی  و  اقتصادی  امور  وزارت  در  داشت:  اظهار 
برنامه های مشخصی تدوین شده تا در زمینه اداره 
بهتر دولت، بهبود فضای کسب و کار، سرعت بخشی 
معضل  حل  و  رشد  نهایت  در  و  سرمایه گذاری  به 
مدیریت  و  کنترل  زمینه  در  چنین  هم  و  بیکاری 

تورم عملکرد بهتری داشته باشیم.
وی گفت: این برنامه ریزی ها در قالب امور گمرکات، 
کارآمدسازی امور مالیاتی کشور، اصالح نظام بانکی، 
خارجی،  گذاری  سرمایه  فرصت های  از  استفاده 
قابل تحقق  بیمه ها  امور  آزاد و هم چنین  مناطق 

خواهد بود.
بازار  که  این  بیان  با  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر 
ابزارهای مهم برای عبور از شرایط  از  سرمایه یکی 
سرمایه های  دولت،  داشت:  اظهار  است،  کنونی 
که  دارد  اختیار  در  شده ای  انباشته  و  گرانقدر 
می تواند با خصوصی سازی، زمینه استفاده بهتر از 

این دارایی ها را، به نفع مردم، فراهم آورد.
خواند  ویژه ای  شرایط  را  کنونی  شرایط  پسند  دژ 
از  را  پشتکار  و  تعاون  همکاری،  همدلی،  اراده،  و 
ملزومات مقابله با برنامه های سخت دشمن و خنثی 

کردن این فشارها عنوان کرد.
وی ادامه داد: در دوران پس از انقالب،  کمتر دوره ای 

از نظر حساسیت، مشابه این دوره بوده است.
وی با تاکید بر این که با یک برنامه منسجم می توان 
از این شرایط ویژه عبور کرد، افزود: در کشور ابزار، 
موقعیت و امکانات عالی داریم که با استفاده از این 

ابزارها می توان از این شرایط عبور کرد.
دژپسند با بیان این که وزارت امور اقتصادی و دارایی 
به معنای واقعی کلمه، یک ابر وزارتخانه است گفت: 
دامنه فعالیت های این وزارتخانه به گونه ای است که 
می تواند در حوزه های مختلف حضور یافته و شرایط 

را برای عبور از این دوران فراهم کند.
که  این  ی  یادآور با  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر 
و  امید کردن  نا  در صدد  فعلی، دشمن  در شرایط 
انقطاع مردم از حکومت است افزود: در مقابل، ما هم 
برنامه های اجرایی مشخص و هم اراده آهنین داریم.

ارقام  کشت  صفحه1:   از  ادامه 
دستیابی  هدف  با  برنج  پرمحصول 
محصول  این  تولید  در  خودکفایی  به 
کار  دستور  در   60 دهه  از  راهبردی 
نبودن  آماده  علت  به  ولی  گرفت  قرار 
ارقام  معرفی  عدم  و  ها  زیرساخت 

مناسب به شکست انجامید.
نامناسب  پرمحصول  ارقام  کشت 
مانند آمل 2 و آمل 3 در شالیزارهای 
شکست  دلیل  ترین  مهم  مازندران 
بود که در عین حال سبب  این طرح 
افکار  نزد  پرمحصول  ارقام  بدنامی 
عمومی شالیکاران و هم چنین مصرف 

کنندگان شد.
اگر چه بعدها ارقام کیفی پرمحصول به 
کشاورزان شالیکار معرفی و کشت آن 

ها مورد ترغیب قرار گرفت، ولی آمارهای رسمی نشان 
می دهد در حال حاضر تنها حدود 60 هزار هکتار از 
پرمحصول  ارقام  برنج  گیالن  و  مازندران  شالیزارهای 

کشت می شود.
برنامه ششم  پایان  تا  بود  این در حالی است که قرار 
دو  این  شالیزارهای  از  هکتار  هزار   255 کم  دست 
یابد اختصاص  پرمحصول  برنج  کشت  به   استان 

اعالم  با  مستقر  کشور  برنج  تحقیقات  موسسه  معاون 
این که راهبرد وزارت جهادکشاورزی برای خوداتکایی 
کشور به محصول برنج داخلی بر محور باال بردن بهره 
وری مصرف آب و افزایش بازده تولید در سطح استوار 
است، گفت: همسو با این رویکرد موسسه تحقیقات در 
صدد معرفی ارقام کیفی پرمحصول متناسب با شرائط 

جدید اقلیمی شمال کشور است.
رقم  چندین  اخیر  دهه  یک  در  کرد:  اضافه  وی 
کشور  برنج  تحقیقات  موسسه  در  کیفی  پرمحصول 
به کشاورزان معرفی شد، اما به دلیل واردات بی رویه، 
نبود خرید تضمینی با قیمت مناسب و عدم پرداخت 
ارقام  کشت  سطح  شالیکاران،  مطالبات  موقع  به 

پرمحصول تا سال 92 تانود درصد کاهش یافت.
به  »ندا«  و  »فجر«  »شیرودی«،  ارقام  وجود  به  وی 
و  کرد  اشاره  برنج  محصول  پر  کیفی  رقم های  عنوان 
بیان داشت: در سال زراعی جاری هم رقم »تیسا« به 

عنوان یک رقم کیفی پرمحصول برای کشت رونمایی 
می شود.

معاون موسسه تحقیقات برنج کشور توضیح داد: این 
رقم مقاوم به آفات، کم آب بر، دارای عملکرد هشت 
تا 9 تن شلتوک در هکتار، پا کوتاه و مقاوم در مقابل 

ورس شدن ) خوابیدگی ( است.
در  برنج  محصول  کم  کیفی  ارقام  عملکرد  میانگین 

مازندران مانند طارم حدود پنج تن در هکتار است.
اصالح  بذر  از  تن  سه  امسال  که  این  بیان  با  عرفانی 
شده رقم تیسا بین شالیکاران مازندران توزیع می شود، 
اظهار داشت: این رقم بر گرفته از بذر ارقام محلی و 
بومی »طارم« و »بهنام« است که در فرایند رگه گیری 
از آن ها تالش شده تا عطر، طعم و کیفیت پخت ارقام 

کیفی کم محصول را با خود داشته باشد.
طارم رقم کم محصول بومی مازندران و بهنام نیز رقم 

پرمحصول محسوب می شود.
این مسوول تاکید کرد: از آنجایی که کیفیت ارقام پر 
محصول شیرودی و فجر و تیسا نزدیک به رقم بومی 
طارم محلی و متناسب با ذائقه مردم است و قیمت آن 
نیز به نسبت کمتر خواهد بود، بازار خرید و فروش آن 

نیز همواره وجود خواهد داشت.
این کارشناس ارشد در بخش تولید برنج در عین حال 
فاکتور  یک  عنوان  به  تنها  پرمحصول  کیفی  ارقام  از 
مهم در اختصاصی کردن کشت برنج یاد و تاکید کرد: 

هم  شالی  کشت  در  مکانیزاسیون 
توجه  مورد  جدی  صورت  به  باید 
قرار گیرد اگر چه با توجه به رویکرد 
حمایتی دولت تدبیر و امید در چند 
مکانیزاسیون  تسهیالت  اخیر  سال 
قابل توجهی به کشاورزان پرداخت 

شده است.
جهاد  سازمان  آمار  اساس  بر 
کشاورزی مازندران، امسال با ورود 
درصد   30 نشاکار  دستگاه های 
صورت  به  استان  شالیزارهای  از 
چنین  هم  و  کاری  نشاء  مکانیزه 
با ورود کمباین های مخصوص درو 
شالی تا 95 درصد از شالیزارها به 

صورت مکانیزه بوده است.
دیگر  یکی  چنین  هم  عرفانی 
پرمحصول  ارقام  کشت  گسترش  مهم  عوامل  از 
و  نظارت  را  برنج  اتکایی  خود  طرح  به  رسیدن  برای 
ساماندهی بر واردات عنوان کرد و گفت: خوشبختانه 
شدن  اختصاصی  مصوبه  دوازدهم  دولت  که  زمانی 
کشت برنج در مازندران و گیالن را اعالم کرده است، 
 60 حدود  گذشته  دولت های  به  نسبت  برنج  واردات 

درصد کاهش یافت.
واردات  میزان  یازدهم  دولت  کارآمدن  روی  از  پیش 
برنج به کشور حدود 2 میلیون تن در سال بود که این 
واردات بر اساس اعالم رسمی وزارت جهاد کشاورزی 

در سال گذشته به حدود 750 هزار تن رسید.
در  مستقر  کشور  برنج  تحقیقات  موسسه  معاون 
سازی  یکپارچه  تسطیح  طرح  اجرای  مازندران 
دیگر  از  هم  را  تناوبی  آبیاری  و  شالیزاری  زمین های 
گسترش  اهداف  به  رسیدن  برای  مهم  های  راهکار 

کشت ارقام پرمحصول و خود اتکایی برنج برشمرد.
استان های  کشاورزی،  جهاد  وزارت  آمارهای  پایه  بر 
شالیزار  هکتار  هزار   480 حدود  مازندران  و  گیالن 
دارند که ساالنه بیش از یک میلیون و 650 هزار تن 

برنج سفید از آن ها برداشت می شود.
میلیون  یک  حدود  تولید  با  مازندران  حاضر  حال  در 
تامین  را  کشور  برنج  نیاز  ، 42درصد  سفید  برنج  تن 

می کند.

ایلنا - مدیرعامل اتحادیه سراسری منابع 
با  رابطه  در  کشور  آبخیزداری  و  طبیعی 
به روستاییان تصریح کرد: در بحث  تسهیالت دولتی 
و  بوق  در  را  آن  دولت  که  روستاییان  به  تسهیالت 
تنها در حد  و  نشده  انجام  اقدامی  تا کنون  کرنا کرد 
حرف باقی مانده است و قصدشان این است که مردم 
را مشغول نگه دارند. تسهیالت تنها برای برخی افراد 

خاص است و به روستاییان نمی رسد.
منابع  سراسری  اتحادیه  مدیرعامل  رضایی  حسین 
مشکالت  خصوص  کشوردر  آبخیزداری  و  طبیعی 
مرتع داران در کشور اظهار کرد: یک میلیون مرتع دار 
عضو اتحادیه ما هستند و 37 واحد دامی پروانه چرای 
دام در مراتع را دارند اما مشکالت ما به گوش هیچ کس 
بنگاه های  به  تنها  دولتی  شرکت های  و  نمی رسد 
اقتصادی تبدیل شده اند و ضربه ای که این شرکت های 
اقماری به بدنه اقتصاد کشور می زنند بسیار بیشتر از 

شرکت های خصوصی است.
که  آنجایی  از  دولتی  شرکت های  برخی  افزود:  وی 
خودشان تامین کننده و تصمیم گیرنده هستند باعث 
التهاب در بازار می شوند. دولت در ابتدا باید فکری به 
به  کشور  در  ما  مشکالت  بیشتر  بکند.  خودش  حال 

خاطر تصمیمات هیجانی دولت است.
وی افزود: در خصوص پیام رسان ها هم وام های کالن 
کار  هم  آپ  واتس  و  تلگرام  اما  شد  داده  بسیاری 
انجام می دهند، به ازای آن درآمد خوبی  خودشان را 

برای فیلترشکن ها درست شد. 
افتاده  اتفاق  همین  هم  روستاییان  مسائل  بحث  در 

است و نفع آن را افراد دیگری می برند.
مدیرعامل اتحادیه سراسری منابع طبیعی و آبخیزداری 

کشور با اشاره به عدم توجه به اصل 44 قانون اساسی 
باید  ما  داشت:  اذعان  بخش خصوصی  تصدی گری  و 
همه در حوزه تعاونی ها با هم همدل و متحد باشیم 

تا بتوانیم مشکالت اتحادیه ها را حل و فصل کنیم. 
و  مرتع داران  جنگلداران،  از  برگرفته  در  ما  اتحادیه 
بهره برداران منابع طبیعی است. در خصوص اصل 44 
شود  داده  تعاونی ها  این  به  تصدی گری هایی  باید  که 
متاسفانه توفیقی نداشته ایم. به عنوان مثال در حوزه 
گیاهان دارویی که یکی از بخش های نهفته اقتصاد در 

کشور است توجهی به آن نمی شود.
رضایی با اشاره به عدم توجه به مرتع داران تاکید کرد: 
حوزه منابع طبیعی دوران بحرانی خود را طی می کند 
به  نیاز  ما  نیست.  کارساز  برایش  هم  درمانی  دیگر  و 
یک عزم همگانی برای تثبیت وضعیت منابع طبیعی 
داریم. افزایش کانون های گرد و غبار نشان دهنده این 
است که در این حوزه هیچ خدماتی به مرتع دار ارائه 
نمی شود و مرتع دار هم که اقتصادش با دام می چرخد 
طبیعی  منابع  و  می دهد  مراتع  به  را  دام  ورود  اجازه 
نابود می شود که همین امر باعث شده ریزگردها تا بیخ 

گوش تهران هم رسیده است.
و  طبیعی  منابع  سراسری  اتحادیه  مدیرعامل 
استفاده  کرد:  خاطرنشان  ادامه  در  کشور  آبخیزداری 
منابع طبیعی  در حوزه  معادنی که  از  اندازه  از  بیش 
شده  منابع  این  نابودی  باعث  هم  دارد  وجود 
و  کوه خواری ها  کنار  از  راحتی  به  مسووالن  و  است 
آیندگان  را  آن  تاوان  که  می گذرند  زمین خواری ها 
باعث  هم  زمینی  زیر  منابع  از  برداشت  داد.  خواهند 
فرونشست زمین ها شده که هیچ کس هم به فکر آن 

نیست.

 رقم جدید برنج در شالیزارهای شمال

 تسهیالت دولتی به روستاییان نمی رسد

شرکت ایتالیایی از سرگیری 
خرید نفت از ایران را 

بررسی می کند
بررسی  را  تحریم  مقررات  ایتالیا  انی  شرکت 
می کند تا مشخص شود می تواند از نفت ایران استفاده 

کند یا نه.
سخنگوی  میالن،  از  رویترز  خبرگزاری  گزارش  به 
ایتالیا اعالم کرد: مقررات تحریم در حال  شرکت انی 
بررسی است تا مشخص شود آیا این شرکت می تواند 
از نفت ایران استفاده کند و انعطاف بیشتری در تأمین 

عرضه نفت داشته باشد یا خیر.
وی گفت: در حال بررسی هستیم تا مشخص شود آیا 
از  استفاده  امکان می دهد  این شرکت  به  این تصمیم 
نفت ایران را با هدف انعطاف بیشتر در سازوکار عرضه 

نفت خود بررسی کند یا نه.
کامل  طور  به  انی  افزود:  شرکت  این  سخنگوی 
و  مقررات  درباره  بین الملل  جامعه  تصمیم های  از 

تحریم های مربوط به ایران پیروی می کند.
تحریم های  از  که  است  کشورهایی  جمله  از  ایتالیا 

ضدایرانی آمریکا معاف شده است.
شرکت انی اعالم کرد که اکنون در ایران حضور ندارد و 
تأثیر کلی معافیت ها بر فعالیت های این شرکت جزئی 

است.

از نیمه آبان ماه امسال؛

»آینده«، در قاب تصویر 
عکاسان ایرانی

  
مسوولیت  راستای  در  آینده،  بانک   - معیار 
را  آینده«  به  »نگاه  عکس  جشنواره  خود،  اجتماعی 

برگزار می کند.
جشنواره عکس »نگاه به آینده«، بر آن است تا جوانان 
پیرامون  اندیشیدن  به  را  ایرانی  عکاسان  و  هنرمند 
دیگر  سوی  از  و  کرده  تشویق  عزیزمان  کشور  آینده 
منعکس کننده طرز تلقی جوانان هنرمند ایرانی باشد.

در  آثاری  پذیرای  جشنواره  این  دوره  نخستین 
تحصیل،  و  آموزش  سالمت،  و  بهداشت  حوزه های؛ 
توسعه پایدار، سفر و گردشگری داخلی، محیط زیست 

و کسب و کار خواهد بود.
می شود،واز  برگزار  رقابتی  به صورت  که  جشنواره  این 
از نیمه آبان ماه جاری آغاز شده، تا پایان آذرماه پیش 

روی ادامه خواهد داشت.
آثار ارسال شده به دبیرخانه جشنواره پس از بررسی 
و تأیید اولیه، مورد داوری قرار گرفته و آثار برگزیده 
عکس  نمایشگاه  در  نقدی،  جوایز  دریافت  بر  عالوه 

»نگاه به آینده«، نمایش داده می شوند.
عالقه مندان  تمام  برای  هنری  رقابت  این  در  شرکت 
آزاد است و ایرانیان در تمام گروه های سنی می توانند؛ 
با  هم زمان  آن  آدرس  که  جشنواره  تارگاه  طریق  از 
فراخوان جشنواره اعالم خواهد شد؛ آثار خود را ارسال 

کنند.

خرید 9 میلیون بشکه نفت 
با روپیه

هند  کردند:  اعالم  هند  دولت  از  آگاه  منبع  دو 
سفارش خرید 9 میلیون بشکه نفت را برای ماه دسامبر 
به شرکت ملی نفت ایران داد که قرار است پول آن به 

روپیه پرداخت شود.
اعالم  هند  دولت  آگاه  منبع  دو  میل،  ماالی  گزارش  به 
کردند: هند قصد دارد تا توافق اولیه ای را با ایران طی ماه 
جاری امضا کند تا از این به بعد پرداخت مبادالت تجاری 

خود را از طریق روپیه و توسط بانک UCO انجام دهد.
کاغذ  برخی  باید  ما  کرد  اعالم  آگاه  منابع  این  از  یکی 
بازی ها را انجام دهیم و این توافق باید هرچه زودتر انجام 
شود. ما قصد داریم تا این توافق حتماً در ماه جاری به 

امضا برسد.
هند که معافیت تحریمی از آمریکا گرفته است ساز و کار 
این کشور  و  اجرایی می کند  را  قبلی  تحریم های  مشابه 
در تحریم های دور قبل توانست 45 درصد پرداخت های 

خود را با روپیه انجام دهد.
به جای مطالبات خود کاال های  ایران سعی می کند که 
تحریم ها،  قبل  دردوره  مساله  این  و  کند  وارد  هندی 

صادرات هند به ایران را افزایش داد. 
زیادی  حدود  تا  می تواند  روپیه  با  ایران  نفت  پرداخت 

ارزش پول روپیه در برابر دالر را تقویت کند.
در  هندی  پاالیشگاه های  گفت:  آگاه  منابع  این  از  یکی 
انجام  روپیه  با  را  خود  پرداخت  ایران  نفت  خرید  قبال 
می دهند که این روند از ماه سپتامبر اجرایی می شود و 
هم چنین ایران یک مهلت 60 روزه برای پرداخت پول 

نفت به هند داده است. 
این است  به دنبال  هم چنین منابع آگاه گفتند آمریکا 
که میزان خرید نفت هند از ایران را در محدوده 1.25 

میلیون تن یا 9 میلیون بشکه در ماه نگه دارد. 
تاکنون وزیر نفت هند پاسخی در این باره نداده است. 

اعالم کردند شرکت های هند،  منابع صنعتی هم چنین 
پاالیشگاهی  شرکت  کشور،  این  بزرگ  پاالیشگاه های 
مانگالور و شرکت پتروکمیکال به تازگی سفارش نفت به 
شرکت ملی نفت ایران داده اند تا در ماه دسامبر جمعا9 

میلیون بشکه در ماه، نفت خریداری کنند.
میلیون  MRPL سه  و  بشکه  میلیون  IOC شش  شرکت 
بشکه واردات خواهند کرد. هنوز سخنگوی شرکت های 

MRPL و IOC اظهارنظری در این باره نکرده اند.
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-- اخبار--

توسط معاون راهداری استان مرکزی صورت 
گرفت؛

بازدید از 3 خانواده تحت 
پوشش کمیته امداد و 

محرومین
معیار - مرکزی - حامد نوروزی:

انسـانی  منابـع  و  مدیریـت  توسـعه  معـاون 
راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای اسـتان مرکزی  از 
سـه خانـواده تحت پوشـش کمیتـه امداد دیـدار کرد.

بـا توجـه به ایـام مرتبط بـه اربعیـن حسـینی، معاون 
توسـعه مدیریـت و منابـع انسـانی راهـداری و حمل و 
نقـل جـاده ای اسـتان مرکـزی  بـه همـراه  مسـوولین 
از منـازل  امـداد اسـتان مرکـزی  و مـددکار کمیتـه 
مددجویـان کمیتـه امداد امـام خمینـی در کوی علی 
ابـن ابیطالـب  بازدیـد و از نزدیک در جریان مسـائل و 

مشـکالت مدجویـان قـرار گرفت.
در ایـن دیدار،وی هـدف از اجرای این طـرح را بازدید 
از منـازل مددجویـان و پیگیـری مسـائل و مشـکالت 

آنـان اعـالم کرد.
علـی مـردان رئیـس اداره منطقـه دو  بـا اشـاره بـه 
ایـن کـه ایـن دیدارهـا بـا هـدف تمسـک بـه سـیره 
معصومیـن و فراهـم آوردن فرصـت الزم بـرای خیران 
نیکـوکار جهـت رسـیدگی و کمک به حـال نیازمندان 
الزم  شـرایط  ایجـاد  می شـود،  اجـرا  حمایـت  تحـت 
بـرای مصاحبـت مسـؤوالن بـا خانواده هـای نیازمندان 
مشـکالت  بـا  مدیـران  بیشـتر  هرچـه  آشـنایی  و 
خانواده هـای تحـت پوشـش را از جملـه دیگـر اهداف 

ایـن طـرح دانسـت.
گفتنـی اسـت، در ایـن بازدیـد از نزدیـک مشـکالت و 
نیازهـای ایـن خانـواده هـا  مورد بررسـی قـرار گرفت.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی:

25 وقف جدید در استان 
مرکزی به ثبت رسید

معیار - مرکزی - نوروزی:
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی گفت: 
25 وقف جدید امسال در این استان به ثبت رسیده است.

حجت االسالم »حسین دالوری«به مناسبت دهه وقف در 
جمع خبرنگاران در اراک، افزود: وقف های ثبت شده هنوز 

ارزشگذاری نشده است.
انتظار است واقفان استان گام های بلندی  وی بیان کرد: 
در راستای حمایت از نخبگان و علوم و فناوری جدید نیز 

داشته باشند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی ادامه داد: 65 
عنوان ویژه برنامه در دهه وقف این استان پیش بینی شده 

که از 15 تا 25 آبان ماه جاری اجرایی می شود.
متبرکه  بقعه   30 داشت:  اظهار  دالوری  االسالم  حجت 
و  عاشقان  از  پذیرایی  آماده  صفر  ماه   28 در  استان  این 
دوستانداران رسول اکرم و اهل بیت )ع( در برگزاری آیین 

های رحلت پیامبر )ص( و امام حسن مجتبی )ع( است.
استان،  شاخص  بقعه   12 روبی  غبار  کرد:  عنوان  وی 
در  ندبه  دعای  کریم،  قرآن  با  انس  محفل   10 برگزاری 
اول ماه ربیع االول، گلباران قبور شهدای گمنام و تشریح 
از  بخشی  خیریه  امور  و  اوقاف  ادارات  سال  یک  عملکرد 

برنامه های دهه وقف است.
کرد:  اضافه  مرکزی  استان  امور خیریه  و  اوقاف  مدیرکل 
دیدار با نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و امام جمعه 
مجلس  در  مردم  نمایندگان  و  مرکزی  استاندار  اراک، 
یاوران  و  روحانیان  همایش  برگزاری  و  اسالمی  شورای 
وقف از دیگر برنامه های پیش بینی شده در این دهه است.

حجت االسالم دالوری افزود: در اجرای طرح بنیاد توسعه 

و عمران موقوفات کشور در این استان یک هزار و 400 
هکتار زمین در بخش کشاورزی زیر کشت مکانیزه قرار 
دارد که 25 نفر به صورت مستقیم و 2 هزار نفر به صورت 
غیرمستقیم در این بخش فعالیت دارند.وی تصریح کرد: 
این طرح  روزانه 10 تن شیر در بخش گاوداری صنعتی 
که  شود  می  تولید  مرکزی  استان  در  دام  راس   750 با 
اشتغال مستقیم این بخش 24 نفر و اشتغال غیرمستقیم 

آن 200 نفر است.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی افزود: 2 هزار 
قرمز  گوشت  تولید  بخش  در  نیز  گوسفند  راس   800 و 
این  بنیاد توسعه و عمران موقوفات در  در راستای طرح 
استان وجود دارد که اشتغال مستقیم این بخش پنج نفر 

و اشتغال غیرمستقیم آن 10 نفر است.
حجت االسالم دالوری بیان کرد: اشتغال مستقیم بخش 
عمرانی این طرح سه نفر، غیر مستقیم 40 نفر و اشتغال 

مستقیم بخش اداری 14 نفر است.
طرح  بر  مرکزی  استان  کشاورزی  جهاد  کرد:  تاکید  وی 
مستمر  و  جدی  نظارت  موقوفات  عمران  و  توسعه  بنیاد 

دارد.
بیش از پنج هزار و 200 موقوفه در نقاط مختلف استان 
از 2 هزار موقوفه  مرکزی به ثبت رسیده است که بیش 
اقتصادی و درآمد زا هستند.دالوری در ادامه با اشاره به 
روز وقف، رسانه و ترویج موقوفات مشارکتی گفت: یکی 
از ابزارهای بسیار مهمی که دراختیار اوقاف قرار گرفته  و 
می تواند قرار بگیرد این است که اصحاب رسانه در کارهای 
سیر  خیراندیشانه  تفکر  حول  که  کارهایی  و  عام المنفعه 
امور  و  اوقاف  سازمان  با  خوبی  تعامل  می توانند  می کند 

خیریه داشته باشند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی افزود: سه سال 
پیش یکی از جراید در شهرستان خمین مالکیت معنوی 
زمینه  در  که  این  بر  مبنی  کرد،  وقف  را  صفحه ای  یک 
مسائل عام المنفعه، قرآن، عترت و اهل بیت و مسائل خیر 
در آن ستون مطلب نوشته می شود که هنوز در آن روزنامه 

این کار را انجام می دهند.
دالوری عنوان کرد: سال گذشته در کردستان و خمین 
مسائل  برای  را  ستودنی  ایام  همین  در  روزنامه  یک  هم 
عام المنفعه، قرآن و اهل بیت و غیره وقف کرد، بنابراین 
را در  داریم که صفحه و ستونی  تقاضا  از اصحاب رسانه 
می توانید  کار  این  با  که  کنید  وقف  مطالب  این  نگاشتن 
ادامه  در  بردارید.وی  راستا  این  در  را  مهمی  بسیار  قدم 
خاطر نشان کرد: اکنون مردم، با توجه به مشکالتی که در 
جامعه وجود دارد نمی توانند زمین و مکانی را وقف کنند، 
اما برنامه ای تحت عنوان وقف مشارکت وجود دارد مانند 
فاز دوم بیمارستان آیت اهلل خوانساری اراک که همان عمل 

خیرخواهانه است که توسط مردم و خیران افتتاح شد.
داد:  ادامه  مرکزی  استان  خیریه  امور  و  اوقاف  مدیرکل 
موقوفات  و  داده  هم  دست  به  دست  می توانند  مردم 
مشارکتی را تحت عنوان دارو و درمان، آموزش، نخبگان، 
کارآفرینان، قرآن و حوزه های فرهنگی ایجاد کنند، رسانه 
نشر  منظور  به  زیادی  کمک  زمینه  این  در  می تواند  نیز 

فرهنگ وقف مشارکتی داشته باشد.

معیار - گیالن - مهدیه رزاقی لنگرودی:
نشست  در  گیالن،  خیریه  امور  و  اوقاف  مدیرکل 
استفاده  لزوم  بر  تاکید  با  رسانه  اصحاب  با  خبری 
مظهر  را  این مهم  وقف،  حوزه  در  هنر  ظرفیت  از 
با  جوانمردی و مردانگی دانست و اظهار کرد: واقفان 
انجام وقف، شخصیت و کرامت انسان ها را حفظ کرده 

و گرامی می دارند.
حجت االسالم ستار علیزاده وقف را آغاز کمال و تعالی 
انجام  با  خیراندیش  واقفان  گفت:  و  دانست  انسانی 
وقف، اقدامی انقالبی انجام می دهند زیرا با این عمل 
به کاهش فقر و از بین رفتن منکرات کمک می کنند.

اقتصاد  چرخ  گردش  سبب  وقف  که  این  بیان  با  وی 
کشور می شود خاطرنشان کرد: انجام وقف سبب ایجاد 
به نوعی پشتوانه  اشتغال و خودکفایی جامعه شده و 

اقتصادی نظام محسوب می شود.
که  این  اعالم  با  امور خیریه گیالن  و  اوقاف  مدیرکل 
وقف باید در جامعه نهادینه شده و مردم بیشتر با این 
افزود: بیان احکام وقف  عمل خیرخواهانه آشنا شوند 
و تقدیر از فعاالن این عرصه، بخشی از اقدامات اداره 

اوقاف استان گیالن است.
علیزاده برپایی خیمه های معرفت و ایستگاه های “همه 
اوقاف  کل  اداره  اقدامات  از  بخشی  را  باشیم”  واقف 
گیالن در راستای معرفی فرهنگ وقف دانست و خاطر 
نشان کرد: اداره اوقاف به دنبال متولی گری نبوده بلکه 

هدف اصلی اقدامات این اداره معرفی وقف است .
با اشاره به وجود 941 بقعه متبرکه در گیالن و  وی 
افزود:  بقاع،  این  افتخاری  خادم  نفر  هزار   3 از  بیش 
اجرای طرح آرامش بهاری، اکمال دین نبوی و بصیرت 
بقاع  در  شده  اجرا  برنامه های  از  بخشی  عاشورایی 

متبرکه گیالن است.
با  چنین  هم  گیالن  خیریه  امور  و  اوقاف  مدیرکل 
به  نزدیک  گذشته  سال  یک  مدت  در  که  این  اعالم 
مجموعه  این  فرهنگی  برنامه های  در  نفر  میلیون   4
شرکت کردند گفت: در حال حاضر طرح ترویج سبک 
بقعه متبرکه  تعالی خانواده در 11  و  زندگی اسالمی 

گیالن اجرا می شود.
علیزاده از انجام 15 وقف جدید از سال گذشته تاکنون 
در گیالن خبر داد و خاطرنشان کرد: بعد از پیروزی 
انقالب اسالمی 393 وقف جدید در این استان انجام 

شده است .
با بیان این که هزار و 66 مراسم مذهبی نیز در  وی 
استان  اوقاف  اداره کل  توسط  گذشته  سال  یک  طول 
همایش   13 تاکنون  گفت:  است  شده  انجام  گیالن 

بزرگداشت امامزادگان دراین استان اجرا شده است.
و  میلیارد  یک  به  نزدیک  کرد  هزینه  از  مسوول  این 
400 میلیون تومان برای اجرای امورات وقف در امسال 
دانش آموز   420 به  امسال  کرد:  تصریح  و  خبرداد 

مستمند نیز لوازم التحریر اهدا شد.
 215 امسال  وقف  هفته  در  که  این  بااعالم  علیزاده 
داشت:  اظهار  برگزار می شود  در گیالن  متنوع  برنامه 
در طرح مودت امسال، 44 میلیارد تومان کمک غیر 
میزان  این  که  شد   انجام  گیالن  مردم  توسط  نقدی 

نسبت به سال گذشته دو برابر شده است.
وی با بیان این که ستاد مردمی وقف برای نخستین 
مرکز  افتتاح  گفت:  است  شده  انجام  گیالن  باردر 

اقدامات  از  بخشی  ائمه جمعه  دفاتر  در  وقف  مشاوره 
انجام شده در حوزه ترویج وقف است.

میانگین  افزود:  گیالن  خیریه  امور  و  اوقاف  مدیرکل 
و  است  سال   41 اداره  این  کارکنان  و  مدیران  سنی 
اداره  در  جوان گرایی  روحیه  دهنده  نشان  مساله  این 

اوقاف گیالن است.
علیزاده با بیان این که 378 پروژه عمرانی از سال 88 
تاکنون توسط اداره کل اوقاف گیالن انجام شده است 
خاطرنشان کرد: این اداره 361کالس قرآن با بیش از 

300 مربی در بقاع متبرکه دارد.
دارای  گیالن  در  متبرکه  بقعه   314 وی  گفته  به 
امکانات حفاظتی و امنیتی هستند و بروشور های چند 
زبانه تحت عنوان “حریم امن” در ایام اربعین به زوار 
خارجی که از استان گیالن به کربال مشرف می شدند 

اهدا شد.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه گیالن با اشاره به مطالبه 
دستگاه های  سایر  از  اداره  این  میلیاردی   6 از  بیش 
مکان  هیچ  حاضر  حال  در  کرد:  خاطرنشان  اجرایی 
وقفی در اختیار نمایندگان مجلس استان گیالن قرار 

ندارد.

معیار - گیالن - مهدیه رزاقی لنگرودی:
با  خبری  نشست  در  نعمتی  شادمان 
علوم  دانشگاه  دستاوردهای  عنوان  با  رسانه  اصحاب 
رشت  در  سالمت  فناوری  حوزه  در  گیالن  پزشکی 
اظهار داشت: نخستین رویداد استارتاپ ویکند پزشکی 
دانشگاه  توسط  امسال  آبان  کشور  شمال  سالمت  و 

علوم پزشکی گیالن برگزار می شود.
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گیالن 
در تشریح برگزاری نخستین استارتاپ ویکند پزشکی و 
سالمت شمال کشور بیان داشت:  این رویداد استارتاپی 
حوزه پزشکی و سالمت با مشارکت وزارتخانه بهداشت 
و درمان،  پارک علم و فناوری و وزارت علوم تحقیقات 

و فناوری در گیالن برگزار می شود.
پزشکی  علوم  دانشگاه  فناوری  و  تحقیقات  معاون 
گیالن تصریح کرد:  مردم و رسانه ها از ذینفعان عمده 
هستند  کشور  سراسر  پزشکی  علوم  دانشگاه های 
علمی،   مجموعه های  این  اساسی  و  غایی  هدف  و 
تحقیقاتی و درمانی نیز ارائه خدمات مطلوب تر به آحاد 

مردم جامعه است.
نعمتی رسیدن به رتبه های باال در عرصه دانشگاه های 
گیالن  پزشکی  علوم  دانشگاه  اهداف  از  را  سوم  نسل 
فارغ  در جهان  نسل سوم  دانشگاه های  گفت:   خواندو 
از مقوله  مدرک گرایی به مؤلفه های مهم و وسیع تری 
اصالح  و  تحقیقات  و  پژوهش  حوزه  گسترش  نظیر 

فرآیندها تکیه دارند.
استقرار  و  رویکردها  تغییر  سمت  به  حرکت  وی 
زیرساخت های دانشگاه های نسل سوم توسط دانشگاه 
این  افزود:   و  شد  متذکر  را  گیالن  پزشکی  علوم 
اقدام وزارت بهداشت و درمان جهت  از  دانشگاه قبل 
ورودو  این حوزه  به  نسل سوم  دانشگاه های  گسترش 

زیرساخت های آن را فراهم کرده است.
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گیالن 
مؤلفه های  از  یکی  را  معنوی  و  فکری  مالکیت  تأمین 
دانشگاه های نسل سوم دانست و بیان داشت:  دانشگاه 
علوم پزشکی گیالن تمهیدات و اقدامات خود را در این 
عرصه بسیار زودتر از سایر دانشگاه های بزرگ و مطرح 

کشور آغاز کرد.
گیالن  پزشکی  علوم  دانشگاه  که  این  بیان  با  نعمتی 
را  برنامه خود  و محدودیت ها  با وجود همه کمبودها 
است  کرده  تدوین  سوم  نسل  دانشگاه های  عرصه  در 
در حوزه گسترده شدن  مانع  کرد: جدی ترین  عنوان 
نهادینه  عدم  مالی  اعتبارات  کمبود  کنار  در  پژوهش 

شدن فرهنگ آن در بین افراد جامعه است.
وی با تأکید بر این که الیه های مختلف جامعه هنوز 

نبرده اند  پی  پژوهش  اهمیت  به 
افراد،   از  بسیاری  کرد:   تصریح 
دانشجویان  و  دانشگاهی  استادان 
به مقوله پژوهش مانند یک وسیله 
نگاه می کنند در حالی که این مؤلفه 
در کشورهای توسعه یافته به عنوان 
شناخته  فرهنگ  و  زیرساخت  یک 

شده است.
دانشگاه  فناوری  و  تحقیقات  معاون 

علوم پزشکی گیالن هزینه هایی که در حوزه پژوهش 
صرف می شود را بسیار اندک اعالم کرد و گفت:  کل 
صرف  پژوهش  حوزه  در  کشورمان  در  که  اعتباری 
حالی که  در  است  دالر  میلیون   120 حدود  می شود 
در سایر کشورهای دنیا به این حوزه توجه جدی تری 

می شود.
نعمتی عملکرد نخبگان و جامعه دانشگاهی کشورمان 
بسیار  کمبودها  همه  وجود  به  را  پژوهش  حوزه  در 
ایران در حوزه پژوهش  افزود:   و  ارزیابی کرد  مطلوب 
جایگاه بسیار خوبی در دنیا دارد و بر اساس گزارش ها 
کشورهای  تمام  از  حیث  این  از  موجود،  آمارهای  و 

منطقه خاورمیانه فراتر است.
وی بابیان این که دانشگاه علوم پزشکی گیالن اجرای 
دو مگاپروژه را در استان آغاز کرده است خاطر نشان 
کرد:  یکی از این  طرح های بسیار بزرگ این دانشگاه، 
استقرار  و  تشکیل  عنوان  تحت  سپیدرود  مگاپروژه 
حوزه های  و  بخش ها  در  اطالعات  فناوری  چرخه 

مختلف است.
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گیالن 
فناوری  و مرکز رشد  عالی سالمت  داد:  شورای  ادامه 
سالمت یکی از این بخش ها هستند که دانشگاه علوم 
پزشکی گیالن نسبت به تشکل آ ن ها اقدام کرده  است.

نعمتی ایجاد فرآیندها در دانشگاه علوم پزشکی گیالن 
اضافه  و  داد  قرار  اشاره  مورد  را  استارتاپ ها  عنوان  با 
کرد:  برگزاری رویداد جدید استارتاپ ویکند پزشکی و 
سالمت از جمله این فرآیندها و رویکردهای جدیدی 
است که در دستور کار دانشگاه علوم پزشکی گیالن 

قرار دارد.
ایده هایی  اولیه  مواد  استارتاپ ها  که  این  بابیان  وی 
فراهم  را  شوند  تبدیل  محصول  به  باید  آینده  در  که 
مرکز  در  نخست  پژوهشی  ایده های  گفت:   می کنند 
رشد پرورش داده  می شوند و پس از حمایت های مادی 
و معنوی به هسته فناور،  واحد فناوری و در نهایت به 

شرکت دانش  بنیان تبدیل می شوند.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گیالن 
افزود:  در رتبه بندی سال گذشته، این دانشگاه در رده 
34 قرار داشت اما با مدیریت جهادی، جایگاه گیالن 

هم اکنون به رده 13 ارتقاء پیدا کرده است.
نعمتی از احداث مجتمع کارگرهای نیمه صنعتی در 
پزشکی  علوم  دانشگاه  توسط  رشت  سراوان  محدوده 
مجتمع هایی  چنین  ایجاد  گفت:   و  داد  خبر  گیالن 
توسط دانشگاه علوم پزشکی گیالن در حقیقت گامی 
دانشگاه های  به سمت  راستای حرکت  بسیار مهم در 

نسل سوم است.
جای  به  دانشجویان  به  آفرینی  کار  القای  وی 
علوم  دانشگاه  استراتژیک  اهداف  از  را  گرایی  مدرک  
در  دانشگاه  این  کرد:   تصریح  و  نامید  گیالن  پزشکی 
کشور،  پیشرو  دانشگاه های  سمت  به  حرکت  راستای 
را در  دانشجو  نخبگان  از  و معنوی  مالی  حمایت های 

اولویت خود قرار داده است.
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گیالن 
هم چنین به دومین مگاپروژه  این دانشگاه اشاره کرد 
از  فناوری  و  علم  نقشه جامع  تدوین  داشت:   اظهار  و 
پروژه های بسیار بزرگ این دانشگاه محسوب می شود 
مرحله  به  آن   عملیاتی  و  اجرایی  کارهای  و  ساز  که 

تدوین و اجرایی شده رسیده است.
نعمتی دریافت مجوز ایجاد آزمایشگاه جامع تحقیقات 
و  شد  متذکر  را  درمان  و  بهداشت  وزارت  از  گیالن 
غیر  خرید  به  مربوط  عملیات  حاضر  حال  در  گفت: 
متمرکز اقالم و ضروریات مورد نیاز این آزمایشگاه با 
کمک ها و حمایت های وزارتخانه بهداشت و درمان در 

حال انجام است.
وی استقرار سیستم رجیستری بیماران را در مجموعه 
و  داد  قرار  اشاره  مورد  گیالن  پزشکی  علوم  دانشگاه 
از بحث های بسیار جدیدی  این سیستم  بیان داشت:  
علوم  دانشگاه  فناوری  و  تحقیقات  معاونت  که  است 
آن  پشتیبانی  و  راه اندازی  به  نسبت  گیالن  پزشکی 

اقدام کرد.

 مدیرکل اوقاف و امور خیریه گیالن خبر داد:

 دستگاه های اجرایی بیش از ۶ میلیارد 
 به اوقاف گیالن بدهکارند

نخستین رویداد استارت آپ ویکند پزشکی و سالمت 
شصت و ششمین شهردار  شمال کشور 

رشت انتخاب شد
گیالن - معیار - مهدیه رزاقی لنگرودی:

با وارد شدن دستور جلسه شصت و یکمین جلسه  
انتخاب  پیرامون  رشت  شهر  کالن  اسالمی  شورای 
نهایت  در  و  شد  آغاز  رای گیری ها  شهر،  این  شهردار 
حامد عبدالهی با کسب شش رای به عنوان شصت و 

ششمین شهردار رشت انتخاب شد.
زاهد،  فرهام  پور،  حاجی  اسماعیل  رمضانپور،  احمد 
حجت جذب، محمد حسن علیپور و شخص عبدالهی6 
خود،کرسی  موافق  رای  با  که  بودند  اعضایی  از  تن 

شهرداری کالن شهر رشت را برای وی رقم زدند.
جلسه  یکمین  و  شصت  در  نیز  رشت  جدید  شهردار 
شورا از حضور 10 عضو در جلسه وکسب آرای موافق 

قدردانی کرد.
حامد عبداللهی در نخستین نطق شهرداری خود گفت: 
از  آن بخش  برای  اعضای شورای شهر  به کمک  باید 
شهر که بیمار است و از برخی کمبودها رنج می برد 

کمر همت ببندیم.
وی از تمام اعضا بابت همراهی برای مدیریت شهری 
درخواست کمک کرد و بیان داشت: احساس مسوولیت 
تالش  تمام  و  داشت  خواهم  شورا  اعضای  با  یکسانی 
مشکالت  کردن   برطرف  در  تا  برم  می  بکار  را  خود 
شهری به دور از هرگونه جناح های سیاسی و حزبی 

فائق آیم.
شورای  در  عضویت  از  پیش  رشت،  جدید  شهردار 
کالن  این  پنج  منطقه  شهردار  پنجم،  دوره  اسالمی 

شهر بود.
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ساخت متروی هشتگرد رو 
به اتمام است

شهرهای  عمران  شرکت  مدیرعامل   - ایسنا 
جدید با بیان این که عملیات ساخت مترو هشتگرد 
سرعت  به  توجه  با  گفت:  است،  اتمام  حال  در 
متروی  داخلی،  منابع  از  استفاده  و  کار  پیشرفت 
بهره برداری  به  سال  پایان  تا  هشتگرد   – تهران 

می رسد.
قطار  کرد: خوشبختانه  اظهار  طاهرخانی  حبیب اله 
و  دارد  خوبی  پیشرفت  هشتگرد   – کرج  برقی 
عملیات ساخت جهت تکمیل این پروژه در جریان 

است.
وی افزود: کار سیویل به اتمام رسیده و تجهیزات 
در حال نصب است. سازمان برنامه و بودجه فعال به 
از سوی دیگر خودمان  اسناد خزانه داده است،  ما 
از منابع داخلی شرکت عمران استفاده می کنیم تا 

کار متوقف نشود.
بیان  با  جدید  شهرهای  عمران  شرکت  مدیرعامل 
ما  شهرهای  مرغوب ترین  از  یکی  هشتگرد  این که 
اتوبان  ترافیک  به  توجه  با  کرد:  خاطرنشان  بود، 
زیرساخت ها  کمبود  چنین  هم  و  قزوین   – تهران 
و خدمات در این شهر، اقبال برای هشتگرد کاهش 
گرفته  سر  از  مجددا  مناسبی  اقدامات  اما  یافت، 
شده است. در این خصوص بحث تامین آب شرب 
از طریق سد طالقان و احداث تصفیه خانه، احداث 
سرانه های خدماتی از قبیل مدرسه، مسجد و سایر 

خدمات شهری در جریان است.
هوای  و  آب  به  توجه  با  کرد:  تصریح  طاهرخانی 
که  دارد  وجود  امیدواری  این  هشتگرد  مناسب 
و  گیرد  قرار  توجهات  کانون  در  شهر  این  مجددا 

پیشرفت کند.

استانی
-- اخبار--

ایمان پژمایه مدیر آب و خاک امور فنی و مهندسی 
هزار  ده  تجهیز  از  هرمزگان  کشاورزی  جهاد  سازمان 
هکتار زمین کشاورزی به سیستم آبیاری نوین خبر داد.

وی افزود: از ابتدای سال تا کنون بیش ازدو هزار هکتار 
از زمین های کشاورزی هرمزگان به سامانه آبیاری نوین 

مجهز شده است.
امور فنی و مهندسی سازمان جهاد  مدیر آب و خاک 
کشاورزی استان اظهار کرد: برای تجهیز این اراضی به 
سیستم آبیاری نوین تا کنون 330 میلیارد ریال هزینه 

شده است.
پژمایه ادامه داد: تا کنون بیش از 103 هزار هکتار از 
این سامانه مجهز شده  به  استان  زمین های کشاورزی 
کشاورزی  زمین های  از  درصد   66 از  بیش  که  است 

استان است.
وی کاهش مصرف آب و هزینه های کارگری و افزایش 

تولید را از مهم ترین اهداف اجرای این طرح دانست.
امور فنی و مهندسی سازمان جهاد  مدیر آب و خاک 
کشاورزی استان تصریح کرد: سال گذشته هفت هزارو 
سیصد هکتار از زمین های کشاورزی استان زیر کشت 

محصوالت استراتژیک به این سامانه مجهز شدند.
اراضی  هکتاراز  هزار  است 156  قرار  کرد:  بیان  پژمایه 

کشاورزی استان مجهز به سیستم آبیاری نوین شوند.
نوین  آبیاری  زمینه  در  هرمزگان  که  این  بیان  یا  وی 
رتبه نخست را در کشور به خود اختصاص داده است، 
زمین های  از  هکتار  هر  تجهیز  هزینه  کرد:  خاطرنشان 
کشاورزی استان به سامانه آبیاری تحت فشار بین 8 تا 
12 میلیون تومان است که دولت 85 درصد هزینه ها 

را پرداخت می کند.
رفع  از  نیز  هرمزگان  شیالت  کل  یکتاپورمدیر  محسن 
مشکالت تولید الرو آبزیان در آینده ای نزدیک خبر داد. 
وی گفت: ساخت مرکز تولید الرو آبزیان با هدف خود 

کفایی به زودی در استان وارد محله اجرایی می شود.
برای  زنده  غذای  تامین  ضرورت  به  اشاره  با  یکتاپور 
با  آبزیان  الرو  تولید  افزود:  آبزیان  دهندگان  پرورش 
سنتدرف  شرکت  استان،  شیالت  همکاری  و  مشارکت 

جاسک و شرکت تایلندی به زودی آغاز می شود.
با  الرو  تامین  کرد:  اظهار  هرمزگان  شیالت  کل  مدیر 

غذای  تامین  برای  چالش ها  مهم ترین  از  یکی  کیفیت 
زنده مورد نیاز مولدین پرورشی است.

پری  گونه  از  شنی  یا  خونی  کرم  کرد:  بیان  یکتاپور 
نرئیس یا نرئیس دریایی یکی از این غذا هایی است که 
داری کیفیت باال از لحاظ آنالیز تغذیه ای است که قرار 

است تولید آن دراستان انجام شود.
شرکت  تاسیس  پروانه  حاضر  درحال  کرد:  اضافه  وی 
تولید کرم خونی به ظرفیت شش هزار و 500 کیلوگرم 

در سال صادر شده است.
و  تولید  مشکالت  رفع  هرمزگان  شیالت  کل  مدیر 
را  واردات کرم خونی  برای  از کشور  ارز  کاهش خروج 
و  آبزیان  الرو  تولید  مرکز  ساخت  مزایای  مهم ترین  از 

کرم خونی  دانست.
آبخیزداری  و  منابع طبیعی  اداره  رئیس  دیگر،  ازسوی 
شهرستان جاسک گفت: 90 هزار اصله نهال بیابانی در 

نهالستان شهرستان تولید شده است.
جمشید ساالری افزود: این نهال ها مربوط به گونه های 

گز، کهور آمریکایی و استبرق است.
شهرستان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  اداره  رئیس 
در  کاشت  را  نهال ها  این  تولید  از  هدف  جاسک 
مقابله  آن،  پیشروی  از  جلوگیری  و  بیابانی  عرصه های 
با ریزگرد ها، جلوگیری و کاهش خطرات ناشی از هجوم 
ماسه های روان به درون روستا ها، حفاظت از تاسیسات 
روستا  امنیت  و  سالمت  مسکونی،  منازل  زیربنایی، 

نشینان عنوان کرد.
ساالری اظهار کرد: وسعت بیابان های شهرستان جاسک 
بیابان  عملیات  اجرای  و  می رسد  هکتار  هزار   750 به 
پی  با  مقابله  جهت  نهال  کاشت  و  تولید  نظیر  زدایی 

آمد های ناشی از آن امری ضروری به شمار می آید.

۶500 دار قالی در زنجان 
شناسنامه دار شد

سازمان  فرش  اداره  مدیر    - مهر  خبرگزاری 
آغاز  از  گفت:  زنجان  استان  تجارت  و  معدن  صنعت، 
زنجان  در  قالی  دارهای  کردن  شناسنامه دار  اجرای 
شده  شناسنامه دار  قالی  دار   500 و  هزار   6 تاکنون 

است.
دارهای  کردن  شناسنامه دار  طرح  به  جعفری  محسن 
طرح  افزود:  و  کرد  اشاره  زنجان  استان  در  قالی 
شناسنامه دار کردن از مهرماه سال 94 در استان زنجان 

شروع شده است.
برای شناسنامه دار کردن  قالی بافان  اظهار داشت:  وی 
قالی خود به اتحادیه فرش و قالی بافان مراجعه کنند 
تأمین  سازمان  به  را  اتحادیه  طرف  از  نسخه  یک  و 

اجتماعی بدهند.
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  فرش  اداره  مدیر 
استان زنجان گفت: تا پایان سال گذشته 15 هزار دار 
نظارت  با  ولی  بود  زنجان شناسنامه دار شده  در  قالی 
در  امروز  و  کاهش یافته  تعداد  این  اجتماعی  تأمین 
مجموع 6 هزار و 500 دار قالی در استان شناسنامه دار 

شده است.
جعفری تأکید کرد: هدف از شناسنامه دار شدن قالی 
فرش بافان این است که میزان بافت قالی کنترل شود 

و کیفیت بافت قالی ها مشخص شود.
وی افزود: استان زنجان بیش از 60 هزار بافنده فرش 
کردن  بیمه  به  نسبت  فرش  اداره  و  دارد  دستباف 

قالی بافان تأکید دارد.

ذخیره آب پشت سدهای 
کردستان 

استان  ای  منطقه   آب  شرکت  مدیرعامل 
کردستان گفت: با توجه به آبگیری چند سد در سال 
جاری و بارندگی های انجام گرفته در حال حاضر هزار 
و 381 میلیون مترمکعب آب پشت سدهای کردستان 

ذخیره شده است.
منطقه ای  آب  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
در  اظهارداشت: سال گذشته  کامران خرم  کردستان، 
و و 226  استان کردستان یک هزار  مجموع 12 سد 
میلیون مترمکعب آب ذخیره شده بود که با توجه به 
این  گرفته  صورت  بارندگی های  و  سد  چند  آبگیری 
 381 و  هزار  به  و  داشته  افزایش  درصد   12 میزان 

میلیون مترمکعب رسیده است.
وی افزود: حجم آب سد قشالق سنندج اکنون 173.8 
میلیون مترمکعب است که پنج میلیون و 800 هزار 
مترمکعب بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است که 

این میزان 168 میلیون مترمکعب بوده است.
کردستان  استان  ای  منطقه   آب  شرکت  مدیرعامل 
آزاد هم در حال  ادامه داد: هم چنین حجم آب سد 
حاضر 96 میلیون مترمکعب است که این رقم در سال 
گذشته 94 میلیون مترمکعب بود. خرم با اشاره به این 
که حجم آب کنونی مخزن سد چراغ ویس سقز، 32 
میلیون مترمکعب است، یادآور شد: این در حالیست 
که حجم آب این سد در سال 96 حدود هشت میلیون 

مترمکعب بوده است.
وی در ادامه سخنان خود به سد سنگ سیاه اشاره کرد 
و بیان کرد: در حال حاضر حجم آب مخزن سد سنگ 
سیاه 4.1 میلیون مترمکعب است که سال گذشته 8.5 

میلیون مترمکعب بود.
مدیرعامل شرکت آب منطقه  ای استان کردستان حجم 
زریبار،  گاران،  بانه،  سدهای  پشت  ذخیره  آب  کنونی 
زیویه و سورال را به ترتیب 2.4، 75، 46، 13 و 10 
این  آب  حجم  گفت:  و  کرد  اعالم  مترمکعب  میلیون 
سدها در سال گذشته به ترتیب 1.1، 77، 44، 13 و 

10 میلیون مترمکعب بوده است. 
خرم با اشاره به این که آب سدهای بوکان و گاوشان 
است،  مترمکعب  میلیون   499 و   253 ترتیب  به  هم 
گذشته،  سال  در  بوکان  سد  آب  حجم  اظهارداشت: 
236 میلیون و سد گاوشان هم 507 میلیون مترمکعب 

بود.
وی در ادامه افزود: سد تلوار در حال حاضر 77 میلیون 
مترمکعب آب ذخیره شده دارد و این در حالیست که 

حجم آن در سال قبل 60 میلیون مترمکعب بود.
مدیرعامل شرکت آب منطقه  ای استان کردستان روند 
کلی افزایش حجم آب سدهای استان را مناسب عنوان 
کرد و یادآور شد: سال گذشته، میانگین بارندگی های 
کردستان نسبت به دراز مدت، 15 درصد بیشتر بوده 

است.

توسعه سیستم آبیاری نوین 
 در هرمزگان

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

عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه:

برخی از پیمانکاران کار 
بازسازی را رها کردند

عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه گفت: در 
حالی که به یک سالگی زلزله در استان کرمانشاه نزدیک 
می شویم، همچنان برخی از زلزله زدگان در چادر و کپر 

زندگی می کنند.
فرهاد تجری در تشریح آخرین وضعیت مناطق زلزله زده 
کرمانشاه گفت: حدود یک سال از وقوع زلزله در استان 
پیگیری های  و  حضور  به  توجه  با  و  گذشته  کرمانشاه 
مردمی  کمک های  و  قوا  روسای  و  رهبری  معظم  مقام 

در بخشی از مناطق زلزله زده خدمات خوبی ارائه شد.
نماینده مردم قصر شیرین، سرپل ذهاب و گیالن غرب در 
ادامه داد: مشکالتی در ماه های  مجلس شورای اسالمی 
گذشته در روند بازسازی مناطق زلزله زده کرمانشاه به 
دلیل گرانی مصالح ساختمانی و مسائل دیگر ایجاد شده 

و برخی از پیمانکاران کار بازسازی را رها کردند.
را  پیمانکارانی  مسکن  بنیاد  افزود:  دهم  مجلس  عضو 
کرد  معرفی  کرمانشاه  زده  زلزله  مناطق  بازسازی  برای 
و ضمانت های الزم را برای انجام کار از پیمانکاران اخذ 

نکرد و پروژه ها رها شده و مردم سرگردان هستند.
تجری تصریح کرد: باید بنیاد مسکن پاسخگوی وضعیت 
اما  باشد  زده  زلزله  مناطق  بازسازی  روند  در  نامناسب 
هم  گفتاردرمانی  به  اقدام  حتی  مسکن  بنیاد  متاسفانه 

نکرده است.
این که  به  با توجه  افزود:  نماینده مردم در مجلس  این 
زلزله  مناطق  به  مربوط  دولتی  اعتبارات  مسکن  بنیاد 
مردم  به  را  پیمانکاران  و  اخذ  را  کرمانشاه  استان  زده 
معرفی کرده است بنابراین باید پاسخگو باشد و امور را 

ساماندهی کند.
نماینده مردم قصر شیرین، سرپل ذهاب و گیالن غرب 
در مجلس شورای اسالمی یادآور شد: با توجه به بازدید 
میدانی که از مناطق زلزله زده استان کرمانشاه در مدت 
اخیر انجام شد همچنان برخی از زلزله زدگان در هوای 

سرد مجبور به زندگی در چادر و کپر هستند.

طبیعی  منابع  آبخیزداری  و  فنی  معاون 
مازندران - نوشهر گفت: 218 طرح مرتع 
داری برای 187 هزار هکتار از عرصه های 

طبیعی منطقه تهیه و اجرا شده است.
و  افزایی  هم  تحلیل  کارگاه  در  که  حدادی  قربانعلی 
پیشرفت  گفت،  می  سخن  کالرآباد  در  مشارکتی 
فیزیکی پروژه های آبخیزداری از محل صندوق توسعه 
ملی را باالی60 درصد اعالم و تصریح کرد: در برخی 
از محورها تا 100 درصد پیشرفت فیزیکی داشتیم و 
جنگل  مراتع،  کاری  کپه  آبخیزداری،  عملیات  افزود: 
از  مارک  بنچ  و  اراضی  )حدنگاری(  کاداستر  کاری، 

جمله محورهای صندوق توسعه ملی است.
وی با اعالم این که مساحت ما در غرب مازندران کم، 
سال های  در  کرد:  تصریح  است،  زیاد  مشکالتمان  اما 
بر  نه  و  می شد  توزیع  سد  درحوزه  اعتبارات  گذشته 
اخیر  درسال های  که  سیل  هایی  و  حوزه  نیاز  اساس 
پیدا  ورود  آبخیزداری  که  هایی  حوزه  در  شد  ایجاد 
متحمل  زیادی  خسارات  حوزه ها  آن  در  مردم  نکرد، 

شدند.
معاون فنی و آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی نوشهر 
افزود:اختالفات فاحشی بین حوزه هایی که ابخیزداری 
انگشت  و  داریم  نشد  کار  که  هایی  حوزه  و  شد  کار 
اتهامی که بعضا به سوی منابع طبیعی گرفته می شد 
االن همه اذعان دارند جای کارهای آبخیزداری خالی 

است.
حدادی، هم چنین افزود : بیش از 75 درصد عرصه های 
غرب مازندران با شیب باالی 20درصد است که یکی از 
استعدادهای حوزه ما از لحاظ سیل پذیری و فرسایش 

پذیری مربوط به پرشیب بودن منطقه است.
وی بیشترین میزان متوسط بارندگی ساالنه در غرب 
مازندران را مربوط به ایستگاه ماشل اباد عباس اباد با 
1612 میلی متر و کمترین آن را در منطقه پل ذغال 

چالوس با 321 میلی متر اعالم کرد.
به گفته وی 57 ایستگاه هواشناسی وزارت نیرو و 54 
در  به سازمان هواشناسی  وابسته  ایستگاه هواشناسی 

غرب مازندران موجود است.
معاون فنی و آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی نوشهر 
حرکت های  درصد   90 کرد:حدود  اظهار  چنین  هم 

توده ای لغزشی در غرب مازندران روی داده است که 
30 درصد آن بر روی سازند شمشک است.

داری  مرتع  طرح های  اجرای  به  مسوول  مقام  این 
تاکنون  افزود:  و  کرد  اشاره  مازندران  غرب  مراتع  در 
برای187 هزار هکتار در قالب 218 طرح مرتع داری 
با  داری  مرتع  میزان  126طرح  ازاین  تهیه شده  که 
شده  قراردادمنعقد  برداران  بهره  با  هکتار  هزار   132

است.
حوزه های  در  طبیعی  منابع  فعالیت ها  به  حدادی 
 365 برای  تاکنون  افزود:  و  کرد  اشاره  مطالعاتی 
طرح های  مازندارن  غرب  های  عرصه  از  هکتار  هزار 
 125 که  شده  تهیه  توجیهی   - مطالعاتی  مطالعاتی، 
هکتار  و265هزار  پیشنهادی  مطالعات  هکتار  هزار 

مطالعات تفصیلی - اجرایی است.
طبیعی  منابع  کل  اداره  آبخیزداری  و  فنی  معاون 
پنجم  برنامه  پایان  تا   : اظهار داشت  نوشهرهم چنین 
توسعه در 29 هزارهکتار عملیات بیولوژیک و در 198 

هزار هکتار نیز عملیات سازه ای صورت گرفته است.
وی محدودیت های موجود درغرب مازندران را پرشیب 
در  روستاها  پراکنش  جمعیتی،  تراکم  منطقه،  بودن 
محدوده مناطق جنگلی و منابع طبیعی، فقدان مراتع 
میان بند و قشالقی مناسب و متکی بودن دام ها به 
کاربری  تغییر  شدت  بر  که  برشمرد  جنگلی  مناطق 

افزوده است.
وی این مشکالت را دربروز فرسایش پذیری و پتانسیل 

سیل خیزی و زمین لغزشی موثر دانست.

تهیه218 طرح مرتع داری 
 در غرب مازندران 

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در بوشهر:

استان بوشهر جایگاه 
ویژه ای در حوزه فرهنگ 

و هنر دارد
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: استان بوشهر 
دارای جایگاه ویژه ای در حوزه فرهنگ و هنر است و نگاه 

ویژه ای به توسعه این بخش داریم.
سید عباس صالحی با اشاره به توانمندی باالی هنرمندان 
کرد:  خاطرنشان  مختلف،  عرصه های  در  بوشهر  استان 
مختلف  جشنواره های  در  استان  این  هنرمندان  حضور 
کشوری، نشان از توانمندی هنرمندان و جایگاه رفیع آن 

در دوره های مختلف تاریخی است.
بسیار  بوشهر  استان  فرهنگی  جایگاه  کرد:  تصریح  وی 
هنرمندان  حضور  و  است  تحسین  درخور  و  مطلوب 
از  نشان  کشوری،  مختلف  جشنواره های  در  استان  این 
توانمندی هنرمندان و جایگاه رفیع آن در ادوار مختلف 

تاریخی است.
فتح اهلل نوروزی فرماندار کنگان در این دیدار تاکید کرد: 
به  و  گذاشتیم  میان  در  وزیر  با  را  هنرمندان  مطالبات 

شکل مکتوب نیز به ایشان اعالم کردیم.
با تاکید توسعه فرهنگ و هنر در حوزه جنوب  نوروزی 
استان بوشهر افزود: با توجه به اهمیت رشد و توسعه هنر، 
منطقه،  این  در  هنرمند  تکریم  و  هنرمند خالق  تربیت 
خواستار تفاهم نامه بین وزارت ارشاد و وزارت نفت شدیم.

پیشرفت 15 درصدی فوالد 
مکران

از سرمایه گذاری  مدیرکل دفتر جذب و حمایت 
مجتمع  بلوچستان گفت: ساخت  و  استانداری سیستان 

فوالد مکران به پیشرفت فیزیکی 15 درصدی رسید.
طرح  از  یکی  مکران  فوالد  مجتمع  افزود:  زنگنه  ماندانا 
های سرمایه گذاری استان است که مراحل ساخت آن در 
زمینی به مساحت 300 هکتار در پیکره هشتم صنعتی 

منطقه آزاد چابهار شروع شد.
سرمایه  نیازمند  استان  در  طرح  این  اجرای  افزود:  وی 
گذاری قابل توجهی بود که سازمان ایمیدرو، گروه مالی 
ملت، هلدینگ توسعه صنایع معدنی امید، سازمان منطقه 
آزاد چابهار و شرکت توسعه آزاد پاسارگاد به همراه گروه 
سرمایه گذاری سیمان زابل این سرمایه گذاری سنگین 

را بر عهده گرفتند و مراحل احداث آن را آغاز کردند.
مجتمع  این  اول  فاز  تکمیل  برای  فقط  کرد:  بیان  وی 
پیدا  اختصاص  اعتبار  ریال  میلیارد   500 و  هزار  هفت 
اشتغال  نفر  برای 400  فاز  این  تکمیل  از  پس  که  کرد 
زایی پایدار ایجاد می شود و در فازهای بعدی این میزان 

اشتغال زایی افزایش قابل توجهی خواهد داشت.
فوالد  مجتمع  اول  فاز  احداث  مراحل  افزود:  زنگنه 
مکران بیش از 15 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و طبق 
تواند  از تکمیل می  این فاز پس  انجام شده  برآوردهای 
ساالنه یک میلیون و 600 هزار تن آهن اسفنجی را تولید 

و وارد بازار های هدف کند.

کلیه سگ های صاحب دار 
علیه هاری ایمن می شوند

بیماری های  مدیریت  و  بهداشت  اداره  رئیس 
دامی اداره کل دامپزشکی خراسان جنوبی گفت: 100 
امسال  پایان  تا  دار  صاحب  جمعیت سگ های  درصد 

علیه بیماری هاری واکسینه و ایمن می شوند.
مسعوددادفر در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از ابتدای 
امسال تاکنون 5850 قالده سگ صاحب دار به صورت 

رایگان در استان واکسینه شده است.
وی ادامه داد: بر اساس برنامه کاری دامپزشکی استان 
جمعیت  درصد   100 واکسیناسیون  امسال  پایان  تا 

سگ های صاحب دار استان در دستور کار قرار دارد.
رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری های دامی اداره 
کل دامپزشکی خراسان جنوبی بیان کرد: دامپزشکی 
هر ساله برای ایجاد حاشیه امنیت برای جامعه انسانی 
واکسیناسیون  به  اقدام  وحش  حیات  از  حفاظت  و 
سگ های صاحب دار واجد شرایط براساس برنامه های 
سازمان  دستورالعمل های  و  شده  تعیین  قبل  از 
بیماری  یک  هاری  افزود:  دادفر  می  کند.  دامپزشکی 
ندارد  بروز، درمانی  حاد ویروسی است که در صورت 
دام  یا  انسان  شدن  تلف  بیماری  عالئم  مشاهده  با  و 
وی  است.  پیشگیری  مقابله  راه  تنها  و  بوده  حتمی 
بیان  انسان،  به  هاری  بیماری  مخاطرات  به  اشاره  با 
که  صاحب  بدون  سگ های  گیری  زنده  کمیته  کرد: 
بیشتر  سرد  فصول  در  روستاها  و  شهرها  حاشیه  در 
دهند  انجام  موثرتری  اقدامات  باید  می شوند  مشاهده 
کاهش  در  ولگرد  حیوانات  جمعیت  کنترل  که  چرا 
موارد ابتال به بیماری هاری بسیار حائز اهمیت است. 
دامی  بیماری های  مدیریت  و  بهداشت  اداره  رئیس 
اداره کل دامپزشکی خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: 
نیز هرساله پرسنل  در زمینه آموزش و اطالع رسانی 
دامپزشکی برای روستاییان و بهره برداران کارگاه های 
و  می کنند  برگزار  به چهره  آموزش چهره  و  آموزشی 
واکسیناتورهای دامپزشکی در هنگام مراجعه در مورد 
راه های انتقال و پیشگیری از این بیماری توصیه های 
واکسیناسیون،  دادفر  می دهند.  انجام  آنان  به  را  الزم 
حیوانات  با  مبارزه  زباله ها،  از  شهر  اطراف  پاکسازی 
ولگرد، معدوم کردن حیوانات گزیده شده در اثر حمله 
گرگ به گله و نیز پایش حیات وحش توسط محیط 
عنوان  به  را  مشکوک  موارد  و  تلفات  گزارش  و  بانان 
مهم ترین اقدامات پیشگیری از بیماری هاری برشمرد.
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حمید مزرعه

کتاب پنتون
روانشناسی کاربردی

رنگ ها
نوشته: لئاتریس آیزمن
مترجم: روح اهلل زمزمه

امـروزه طراحـان گرافیسـت و دکوراتورهـا باید 
بـه اصول و مهـارت در بوجود آمدن خـواص و صفاتی 
ماننـد: جلـب توجـه و تـداوم توجـه تـا انتقـال پیام و 
مشـارکت رنگ هـا در تاثیرگـذاری پیـام در کار خـود 
اشـراف کامـل داشـته باشـند و هـم چنیـن بایـد بـه 
چگونگـی اسـتفاده از رنـگ در فـرم، تصویـر و حروف 

نوشـتاری احاطـه کامل داشـته باشـند.
در مقدمـه کتـاب مـی خوانیـم: خلـق یـک تعـادل 
بیـن عوامـل مختلـف طـرح در راسـتای  هماهنـگ 
آمـوزش  اسـرار  مهمتریـن  از  محتـوا،  موثـر  انتقـال 
در هنـر گرافیـک اسـت. کتابـی کـه پیـش رو داریـد 
بـه شـیوه ای متفـاوت اسـتفاده از رنـگ در هـر اثـر 
گرافیکـی را بـرای دسـتیابی بـه مفاهیـم ذکـر شـده 
)مشـارکت رنگ هـا، ترکیـب بنـدی رنگ هـا، تونالیته 
رنگ هـا و میـزان درخشـش آن هـا( مـورد بحـث قرار 
می دهـد. هـم چنیـن در این کتـاب چگونگـی به کار 
گیـری رنگ را برای دسـتیابی به انتقـال بیان مفاهیم 
مـورد نظـر در طراحی، که مـورد نیاز طراح اسـت، به 

تفصیـل شـرح داده اسـت.
فصلـی از ایـن کتـاب بـه بررسـی همنشـینی رنگ ها، 
مـدرن،  کالسـیک،  چـون  مفاهیمـی  بیـان  بـرای 
رمانتیـک، پـر انـرژی، شـیک و نشـاط آور می پـردازد 
و همیـن طـور قردادهـای بـه کارگیـری رنـگ بـرای 
بیـان محتوا و شـناخت روانشناسـی رنگ هـا و ترکیب 
آن هـا باهـم و تاثیرگـذاری آن متعاقبـا توضیـح داده 

می شـود.
همـه مـا می دانیـم کـه رسـالت هـر اثـر گرافیکـی، 
انتقـال ایـده، بـه روشـنی هر چه بیشـتر بـه مخاطب 
مـورد نظر اسـت و طـراح باید تسـلط کامـل به هدف 
اثـر گرافیکـی و حتا در پاره ای از مواقـع، پیام پنهانی 
روانشـناختی آن، داشـته باشـد. هم چنیـن می دانیم 
کـه بخـش عمـده ی رسـیدن به ایـن منظـور حاصل 
شـناخت کامـل رنگ هـا و رمـز و راز آن در چگونگی 
انتخـاب صحیـح و دقیـق بـرای تحریـک  کاربـرد و 
حـس مخاطـب و انتقـال پیـام مـورد نظر به اوسـت. 
ایـن کتـاب دریچـه ای اسـت بـه اسـرار و رمـز و راز 

رنگ هـا.
سیسـتم  از  اسـتفاده  کتـاب  ایـن  دیگـر  مزیـت 
اسـت، چـرا کـه  آمـوزش  پنتـون جهـت  رنگ هـای 
تقریبـا نامگـذاری تمـام رنگ هـا در تمامـی زبان هـا 
ناقـص و یـا ضعیـف اسـت و حتـا در زبان هـای کهن، 
خبـری از اسـم رنگ هـا مانند سـبز یا آبی نیسـت. به 
عنـوان مثـال در کتـاب کهنـی ماننـد انجیـل یا کتب 
پیـش از آن، شـاید بیـش از چهارصـد بـار به آسـمان 
و بهشـت اشـاره شـده اسـت ولی ذکـری از رنگ های 

فـوق در آن هـا نرفتـه اسـت. 
البتـه ناگفتـه نمانـد در متـون کهـن هنـدی بـرای 
بیـان رنگ هـا اشـاره هایی بـه زرد خردلـی آبـی نیلی 
خاکسـتری موشـی و یـا آبـی طاووسـی شـده اسـت 
کـه پـر واضـح اسـت ایـن نـوع نـام گـذاری رنگ هـا 

حرفـه ای نیسـت.
رنگ هـا  حـدودی  تـا  منسـل،  آقـای  روش  در  امـا 
نامگـذاری شـده انـد امـا در ایـن کتـاب، بـر اسـاس 
سیسـتم رنگـی پنتـون، تمامی رنگ هـا و تونالیته های 
متفـاوت آن هـا، بـا عـددی خـاص و دقیـق مشـخص 

شـده اند.
گرچـه کتـاب حاضـر بـرای آمـوزش پدیـده ی رنـگ 
از سیسـتم پنتـون کمـک گرفتـه شـده اسـت و ایـن 
سیسـتم در حـال حاضـر در صنعـت چـاپ کشـور 
مـا چنـدان جـا نیفتاده اسـت، امـا در جـدول انتهای 
کتـاب، درصـد تبدیل ایـن رنگ ها به رنگ هـای چهار 
رنـگ و شـش رنـگ چـاپ )هگـزا کـروم(، تطبیـق و 
معـادل سـازی شـده اسـت کـه دسترسـی طراحـان 
مـورد  رنـگ  بـه  چـاپ  نظـر  نقطـه  از  را  گرافیـک 

نظرشـان، سـهولت بخشـیده اسـت.
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»سی  جشنواره  دبیر   - شبستان  خبرگزاری 
از  الهام  برمبنای  این جشنواره  که  این  بیان  با  پال« 
فرهنگ و هنر اصیل ایرانی و حمایت از طرح و تولید 
توسعه  و  کارآفرینی  گفت:  شود،  می  برگزار  داخلی 
یکی  لباس  و  مد  عرصه  در  اینترنتی  کسب وکارهای 

دیگر از اهداف جشنواره است.
و  مد  اینترنتی  جشنواره  نخستین  خبری  نشست 
مدیر جشنواره،  جبری،  چیا  با حضور  لباس سی پال 
تمجیدی،  میترا  جشنواره،  دبیر  شهبازی  خاتون 
محمد رامین دلشاد و محبوبه توکلی از اعضای هیات 
داوران بخش های مختلف این رویداد هنری در خانه 

هنرمندان برگزار شد.
نخستین  دبیر  شهبازی«،»  »خاتون  نشست  این  در 
به   اشاره  با  لباس سی پال«  اینترنتی مد و  جشنواره 
لباس  و  مد  عرصه  در  رویداد  این  گیری  روند شکل 
و  رشد  به  رو  اتفاقات  مبنای  بر  امر  بدو  در  گفت: 
و  برنامه ریزی  و  حوزه طرح  این  در  مساعد  تغییرات 
پس از انتشار فراخوان،3 هزار و 835مورد از سراسر 
اصفهان،  البرز،  تهران،  همچون  استان هایی  و  کشور 
فارس، تبریز، خراسان رضوی، کرمانشاه و مرکزی به 

دبیرخانه جشنواره رسید.
مد  اینترنتی  جشنواره  اولین  اهداف  به  اشاره  با  وی 
و لباس سی پال  اظهار کرد: این جشنواره بر مبنای 
ایرانی و به روز رسانی  از فرهنگ و هنر اصیل  الهام 
ایرانی  تولید  و  طرح  از  حمایت  راستای  در  آن ها 
برگزار می شود، توجه به موضوع کارآفرینی و توسعه 
یکی  لباس  و  مد  عرصه  در  اینترنتی  کسب وکارهای 
این  برپایی  در  ما  رویکردهای  و  محورها  از  دیگر 

جشنواره است.
»دبیر نخستین جشنواره اینترنتی مد و لباس سی پال« 
با  را  کارگاه هایی  جشنواره  اهداف  راستای  در  افزود: 
تکیه بر این مضامین و مارکتینگ دیجیتال برپا شد 
سوی  از  نیز  قبولی  قابل  استقبال  با  خوشبختانه  که 

عالقه مندان حوزه مد و لباس مواجه شد.
خاتون شهبازی با تأکید براین که جشنواره اینترنتی 
در  ضروری  امر  یک  را  آموزش  سی پال  لباس  و  مد 
داشته های  ما  گفت:  داند،  می  لباس  و  مد  عرصه 

و  داریم  لباس  و  مد  حوزه  در  بسیاری  فرهنگی 
جوششی در حوزه مد و لباس رخ داده است و گروهی 
از طراحان مد و لباس ظهور کرده اند که دغدغه آن ها 
اصالت ایرانی است در عین حال برای رسیدن به آن 
اولویت  دیدن  آموزش  اگر  دید،  آموزش  باید  جایگاه 
و  برندسازی  لباس  و  مد  حوزه  در  ما  باشد  کارها 
مارکتینگ آموزش نداریم در حالی که ارزش افزوده 

زیادی در این بخش داریم.
وی افزود:  امیدوارم سی پال کارگاه هایی برگزار کند 
که به رسیدن به توسعه کسب و کار دیجیتال کمک 
کند چرا که صرفا هنرمند بودن در این عرصه کفایت 

نمی کند.
جشنواره  نخستین  به  رسیده  آثار  داوری  درباره  وی 
اینترنتی مد و لباس سی پال بیان کرد:  داوری آثار در 
تاریخ 11 آبان 97 به پایان رسید و در نهایت 207 
اثر در بخش طراحی لباس، 135 اثر در بخش کیف 
و کفش و 98 اثر در بخش طراحی جواهر و زیورآالت 
به جشنواره رسید؛ اما متأسفانه در بخش عکاسی مد 
و مدنویسی اثر شاخصی دریافت نشد و آثار برگزیده 

اواسط آذر 97 به نمایش در می آیند.

دبیر نخستین جشنواره اینترنتی مد و لباس سی پال با 
انتقاد از بی توجهی رسانه ها به حوزه مد و لباس گفت: 
یکی از موانع جدی در توسعه کسب  و کارهای حوزه 

مد و لباس، کم توجهی رسانه ها به این بخش است.
محورهای  از  یکی  که  این  بیان  با  شهبازی  خاتون 
اصلی جشنواره سی پال توسعه کسب و کار فعاالن مد 
اینترنت است، یادآور شد: اینترنت  و لباس در حوزه 
از هزینه های گزاف جلوگیری می کند، فضای آنالین 
فرصتی برای سی پال است که آنالین برای هنرمندان 

ایرانی مشتری پیدا کند.
جشنواره  نخستین  از  دولت  حمایت  درباره  وی 
اینترنتی مد و لباس سی پال گفت: استراتژی جشنواره 
سی پال مشارکت است، در این دوره حمایت بخش 
دولتی را داشتیم اما بخش خصوصی پیش رو تر بود.

اختتامیه  برگزاری  زمان  درباره  شهبازی  خاتون 
نخستین جشنواره اینترنتی مد و لباس سی پال اظهار 
کرد: به دلیل جابه جایی مکان مراسم اختتامیه اواسط 
آذر ماه برگزار می شود؛ چشم انداز ما برای جشنواره 
2 هزار اثر بود و االن 4 هزار اثر رسیده که این باعث 

جابه جایی مکان جشنواره از کاخ نیاوران شد.

یک باستان شناس خبر داد:

2 تا 4 درصد ژن انسان های 
امروزی از نئاندرتال هاست

دندان  یک  کشف  شاهد  روزها  این  که  درحالی 
ایران  کرمانشاه  منطقه  در  نئاندرتال  کودک  به  متعلق 
هستیم بر اساس یافته های موجود، گفته می شود 2 تا 4 

درصد ژن انسان های امروزی از نئاندرتال هاست.
چندی پیش، در پناهگاه صخره ای باوه یوان در استان 
دندان  یک  کشف  شاهد  بار  نخستین  برای  کرمانشاه 
متعلق به کودک نئاندرتال بودیم. دندانی که ناگفته های 
نهفته  خود  در  انسانی  گونه های  درخصوص  بسیاری 

داشت.
گروه  خبری  نشست  برگزاری  شاهد  راستا  این  در 
پیدا  چگونگی  درخصوص  که  بودیم  باستان شناسی 
اختیار رسانه ها  بیشتری در  اطالعات  این دندان  کردن 

قرار دادند.
باستان شناسی  سامان حیدری گوران )سرپرست هیات 
این محوطه باستانی( با اعالم این خبر که این نخستین 
بار است که بقایای یک انسان نئاندرتال به صورت قطعی 
مطالعات  پیشینه  ایران کشف می شود گفت:  در کشور 
دوره  به  و  گذشته  زمان های  به  سنگی  پارینه  دوره 
مدیریت آذرنوش باز می گردد که در آن دوره به صورت 

سیستماتیک و روش مند، کار را آغاز کردیم.
به  کرمانشاه  استان  در  و 90  سال 89  از  داد:  ادامه  او 
 260 متوالی  سال  دو  در  توانستیم  و  پرداختیم  کاوش 
غار و پناهگاه صخره ای جدید در مساحت 100 در 150 
کیلومتری کشف کردیم. امروزه نیز مطالعات ادامه یافت 

و تحقیق بر روی ابزارهای سنگی انجام شد.
بحث  روزها  این  که  آن  به  اشاره  با  گوران  حیدری 
است گفت:  دنیا  در  داغی  نئاندرتال  موضوع  انسان های 
گروه  این  چرا  که  می شود  مطرح  سووال  این  همواره 
مدرن  انسان های  آیا  شده اند؟  منقرض  انسان ها  از 

به  که  آن  برای  نهایت  در  شدند؟  آن ها  انقراض  سبب 
زیست محیطی  مطالعات  به  بدهیم،  جواب  سؤواالتمان 
که  می داد  نشان   GIS مطالعات  بخصوص  و  پرداختیم 
می توان در منطقه کرمانشاه بررسی های بیشتری انجام 

داد.
به گفته این باستان شناس، دندان کشف شده یک دندان 
شیری متعلق به کودکی شش ساله است که به همراه 
سنگی  پارینه  دوره  به  مربوط  سنگی  افزارهای  دست 

میانی در کاوش های علمی بدست آمده است. 
مطلق  سنجی  سن  آزمایش های  اساس  بر  دندان  این 
رادیو کربن 14، دارای سنی مابین 42 تا 45 هزار سال 
است و این نئاندرتال متعلق به جوامع نئاندرتال نزدیک 
به عصر حاضر محسوب می شود. در واقع این کشف یکی 

از نادرترین کشفیات عصر حاضر در ایران است.
انسان های  ژن  درصد   4 تا   2 بین  کرد:  خاطرنشان  او 
امروزی دارای DNA انسان های نئاندرتال  است و این 
توانستیم چنین  که  دارد  اهمیت  این جهت  از  محوطه 
این  که  است  درحالی  این  کنیم.  پیدا  آن  در  را  اثری 
کانال  سو  یک  از  و  دارد  قرار  معرض خطر  در  محوطه 
فیبر نوری از وسط آن گذشته است و از دیگر سو اتوبان 

کرمانشاه از این منطقه عبور می کند.
به گفته وی پیش تر از این، تعداد معدودی از دندان های 
آلمان  و  فرانسه  اسپانیا،  های  کشور  در  دیگر،  مشابه 

کشف شده است. 

 کافه شهر

اقامتگاه مدرن گردشگری و       ایرنا - نبود 
امکان اقامت گردشگران خارجی و داخلی 
در کنار مجموعه جهانی پاسارگاد از معضالت سال های 
احداث  با  پاسارگاد  گفته شهردار  به  که  بوده  گذشته 

اقامتگاه این کمبود رفع شد.
بهنام اسفندیاری اعالم کرد: ساخت اقامتگاه شهرداری 
پاسارگاد در جوار آرامگاه کوروش از اوایل خرداد 97 
به بهره برداری  ابتدای آذر ماه امسال  از  آغاز شده و 

خواهد رسید.
این  انداز  که چشم  این  به  اشاره  با  پاسارگاد  شهردار 
مندان  عالقه   گفت:  است،  کوروش  آرامگاه  اقامتگاه 
شهر  نام  با  شهرداری  سایت  به  مراجعه  با  می توانند 
سلیمان  مادر  یا   pasargadcity.ir پاسارگاد 
madarsoliman.ir نسبت به رزرو این اقامتگاه بی 
نظیر اقدام کنند و این امکان )فعال شدن ودسترسی 
به سایت ها( در همان ابتدای آذرماه فراهم خواهد شد.

اقامتگاه  این  ساخت  هزینه  کرد:  بیان  اسفندیاری 
تاکنون بالغ بر پنج میلیارد ریال بوده است.

در  تجاری  تبلیغات  امکان  چنین  هم  داد:  ادامه  وی 
ورودی شهر پاسارگاد فراهم است و امیدواریم برندهای 
تابلوهای  در  خود  تبلیغات  نصب  از  تجاری  معروف 

تجاری استقبال کنند. مجموعه میراث جهانی پاسارگاد 
که آرامگاه کوروش نخستین فرمانروای هخامنشی را 
در خود جای داده است، پنجمین مجموعه ثبت شده 
ایران است که در سال 1383خورشیدی در فهرست 

میراث جهانی به ثبت رسید.
اولین  و  هخامنشی  پادشاهی  بنیان گذار  کوروش 
تا 529 قبل  از سال 559  امپراتوری جهان است که 
از میالد مسیح، بر نواحی گسترده ای از جهان آن روز 
حکومت کرد. شهرستان پاسارگاد به مرکزیت سعادت 
شهر نیز در فاصله 130 کیلومتری شمال شیراز قرار 

دارد.

 حل مشکل اقامتگاه در جوار آرامگاه کوروش 

الهام از فرهنگ و هنر اصیل ایرانی 
 و حمایت از تولید داخلی 

کشف آثار باستانی جدید 
 مربوط به رامسس دوم 

مقام های مصری از کشف آثار باستانی جدیدی 
مربوط به »رامسس دوم« در منطقه عرب الحصن شهر 

المطریه در شرق قاهره خبر دادند.
در بیانیه ای که در صفحه رسمی وزارت آثار باستانی 
مصر در فیسبوک قرار گرفت، آمده است: تیم کاوش 
باستان شناسی دانشگاه عین شمس و فعال در منطقه 
محل  قاهره،  شرق  در  المطریه  شهر  الحصن  عرب 
را  دوم  رامسس  عصر  در  برگزاری جشن ها  مخصوص 
کشف کردند که در داخل این منطقه واقع شده است.

وزارت آثار باستانی مصر افزود که کاوش های باستان 

شناسی این فصل پایان پذیرفت و عالوه بر کشف محل 
از  ای  مجموعه  رامسس،  مراسم  و  جشن ها  برگزاری 
درگاه های منتهی شده به این مکان نیز به دست آمد 

تا صورت کاملی از این محل مشخص شود.
در  باستانی  کاوش  تیم  رئیس  الدماطی«  »ممدوح 
به  متعلق  بی نظیر  و  جدید  محل  این  گفت:  باره  این 
دوران امپراتوری مصر نوین است که فراخی پرستشگاه 
هیبیس )آمون- رع( عین شمس را دارد و رامسس دوم 
در جشن تاج گذاری و جشن معروف مصریان باستان 
موسوم به جشن ِسد، در آن جلوس می کرده و یا در 
دوران پادشاهی رامسس ها از این محل برای برگزاری 

جشن استفاده می شده است.
درون  در  که  آجری  دیوارهای  از  مهم  مجموعه  یک 
انباری از سفال قرار داشت، نشان می دهد این محل، 
یک منطقه اقتصادی بوده است که در آن دوران برای 
تأمین غله مورد نیاز معبد مورد استفاده قرار می گرفته 

است.
باستانی  پایان تصریح کرد که قطعه های  الدماطی در 
دیگری شامل ظرف های سفالین و چند لوح منقوش با 
خط هیروگلیف که بر روی یکی از آن ها رخ رامسس 

سوم می باشد، یافت شده است.
گرامی  که  بود  باستان  مصر  در  مراسمی  ِسد،  جشن 
به  شمار  فرعون  یک  پادشاهی  دوران  تداوم  دارنده 
به  نام خدای مصری  از  این جشن  نام  است.  می رفته 

شکل گرگ، اوپو آوت یا ِسد، گرفته شده است.
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--اخبار--

با  اتاق کرمانشاه هم چنین  رئیس  از صفحه1:  ادامه 
اشاره به برگزاری 36 جلسه شورای گفت و گوی دولت و 
بخش خصوصی در استان کرمانشاه که پنج جلسه آن در 
سال جاری بوده، افزود: از نظر کیفیت مصوبات وضعیت 
خوبی داریم، اما کمیت مصوبات و برگزاری جلسات باید 
بیشتر شود و تقویم زمانی مشخصی در این زمینه داشته 

باشیم.
کرمانشاه  در  زنده  مرغ  فروش  گفت:  کرمانشاه  استاندار 

چند برابر برخی مراکز دیگر استان ها است.
هوشنگ بازوند از باال بودن آمار عرضه و کشتار مرغ زنده 
مسائل  در  ریشه  امر  این  افزود:  و  کرد  یاد  کرمانشاه  در 
اقتصادی و وضعیت جیب مردم دارد. آن ها سراغ مرغی 
می روند که فکر می کنند برای آن ها ارزانتر تمام می شود.

و  عرضه  بزرگ  مراکز  از  یکی  را  جعفرآباد  منطقه  وی، 
در  داد:  ادامه  و  دانست  کرمانشاه  در  زنده  مرغ  کشتار 
بازدیدی که از جعفرآباد داشتیم در یک خیابان نزدیک 

به 10 کامیون حمل مرغ زنده مشاهده کردیم.
استاندار کرمانشاه با بیان این که جمع آوری فروشندگان 
نمی شود،  انجام  شبه  یک  جعفرآباد  در  زنده  مرغ 
پروسه  این  افتادن  راه  که  طور  همان  کرد:  خاطرنشان 
فروشی ها  مرغ  این  ساماندهی  نیز  اکنون  بوده،  زمان بر 

زمان الزم دارد.
و  ندانست  جعفرآباد  به  محدود  را  زنده  مرغ  عرضه  وی 
اضافه کرد: باید ساماندهی این مراکز را از سایر محالت 
ما کف خیابان  ندهیم کشتارگاه های  اجازه  و  آغاز کنیم 

باشد.
و  قوی  کشتارگاه  کرمانشاه  در  اگر  است،  معتقد  بازوند 
قدرتمند وجود داشته باشد بسیاری از این مشکالت حل 

خواهد شد.
مشکالت  سایر  به  هم  اشاره ای  کرمانشاه  استاندار 
در  تصمیم گیری  که  این  به  اشاره  با  و  داشت  مرغداران 
است،  کارشناسی  کار  نیازمند  مرغداران  مشکالت  حوزه 
کار  پای  باید  زمینه  این  در  هم  خصوصی  بخش  گفت: 

بیاید.

تکلیف  تعیین  خواستار  چنین  هم  کرمانشاه  استاندار 
تشکل های فعال در حوزه صنعت مرغ استان ظرف یک 

ماه آینده و هم چنین رفع مشکالت آن ها شد.
شورای  جلسات  مستمر  برگزاری  لزوم  بر  ادامه  در  وی 
گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در آخرین پنجشنبه 
هر ماه تاکید کرد و گفت:  برای عبور از شرایط کنونی 

کشور نیازمند تعامل بخش خصوصی و دولتی هستیم.
بازوند با بیان این که منافع بخش خصوصی منافع دولت 
باید  هم  خصوصی  بخش  البته  کرد:  اظهار  هست،  هم 

جانانه پای کار بیاید.
استان  نمایندگان  مجمع  عضو  تجری  فرهاد  ادامه  در 
مرغداران،  روی  پیش  موانع  به  اشاره  با  نیز  کرمانشاه 
افزود: باید به سمت صادرات این محصول برویم و بر روی 

بسته بندی، برندینگ، بازارهای صادراتی و ... کار کنیم.
انتقاد  نیز  از عدم گازرسانی مرغداری های کرمانشاه  وی 
کرد و گفت: در حوزه گازرسانی مشکل جدی داریم و از 

شاخص ها عقب هستیم.
جمله  از  طیور  انواع  سایر  تولید  به  توجه  خواستار  وی 
بوقلمون، شترمرغ و ... نیز در کرمانشاه شد که به دلیل 
این  افرادی که در  فراهم نبودن زیرساخت های مناسب، 

زمنه تولید داشتند بسیار ضرر کردند.
با  کرمانشاه  استانداری  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
مرغ  صنعت  مشکالت  به  که  سال هاست  که  این  بیان 
رسیدگی نشده، گفت: تا صادرات نداشته باشیم، وضعیت 

صنعت مرغ همین است.
که  است  سال ها  که  این  بیان  با  حاتمی  هدایت 
رسیدگی کشور  در  مرغداری  صنعت  مشکالت   به 

نشده، اظهار کرد: صنعت مرغ باید در قالب یک مجموعه 
 ... کامل شامل قیمت تمام شده، بسته بندی، صادرات و 

پیگیری شود.
از  مرغ  صنعت  رفت  برون  مهم  راهکارهای  از  یکی  وی 
و خاطرنشان کرد:  دانست  را صادرات مرغ  این وضعیت 
نیاز  از  تامین بخشی  بازار داخل و حتی  ظرفیت تنظیم 

دیگر کشورها را نیز داریم.
کرمانشاه  استانداری  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
تکنولوژی ها و ظرفیت هایی که  از  بسیاری  معتقد است، 
در صنعت مرغ ایران وجود دارد، در سایر کشورها نیست.

قابل  صادرات  اکنون  که  ترکیه  کشور  گفت:  حاتمی 
هم  و  تولید  ظرفیت  هم  دارد  مرغ  زمینه  در  توجهی 
تکنولوژی کمتری نسبت به ایران دارد، اما توانسته گوی 

سبقت را در بازارهای صادراتی از ایران برباید.
را  ایران  در  مرغ  صنعت  مشکالت  از  دیگر  یکی  وی 
زنده فروشی مرغ دانست و تاکید کرد: این معضل صنعت 
مرغ را با چالش جدی مواجه کرده و باید با آن برخورد 

کرد.
کرمانشاه  استانداری  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
مرغداری  واحدهای  گاز  تامین  مشکل  به  هم  اشاره ای 
کار  روند  که  این  برای  افزود:  و  داشت  کرمانشاه  استان 
خودشان  مرغداری ها  که  کردیم  تعیین  شود،  تسریع 
نسبت به تامین هزینه های گازرسانی اقدام کنند و سپس 

این هزینه از گازبهای آن ها کم شود.
واحد  چند  هفته  در  روند  این  با  کرد:  اظهار  حاتمی 
همکاری  نیازمند  اما  شد،  خواهد  گاز  تامین  مرغداری 

بیشتر سایر دستگاه ها است.
در ادامه خسرو شهبازی رئیس سازمان جهاد کشاورزی 
استان کرمانشاه نیز صنعت مرغ را یکی از پر چالش ترین 
به  که  اصلی  عامل  کرد:  خاطرنشان  و  دانست  صنایع 

صنعت مرغ ضربه می زند نوسانات شدید قیمت ها است.
به عالوه کسانی که که در صنعت مرغ  تاکید کرد:  وی 
سرمایه گذاری کردند بنیه مالی چندان قوی ندارند و در 

شرایط سخت نمی توانند به خوبی مقاومت کنند.

اتاق ها در مسیر آسیایی 
شدن

صنایع،  بازرگانی،  اتاق های   - ایران  اتاق 
به  یاسوج  و  خرم آباد  شیراز،  کشاورزی  و  معادن 
اتاق های محلی برتر  برنامه جوایز  فینال هشتمین 
 – آسیا  صنعت  و  بازرگانی  اتاق های  کنفدراسیون 

اقیانوسیه )CACCI( راه یافتند.

و  بزرگ  بازرگانی  اتاق های  گروه  در  شیراز  اتاق  
اتاق های  گروه  در  یاسوج  و  خرم آباد  اتاق های 
هشتمین  در  اقیانوسیه   – آسیا  کوچک  بازرگانی 
شرکت  محلی  برتر  اتاق های  انتخاب  جوایز  برنامه 
کرده اند که پس از طی برنامه رقابت ملی و داوری 
به  تایوان،  در   CACCI داوران  کمیته  سوی  از 

فینال رقابت ها راه یافته اند.
مدیر اداره روابط چندجانبه معاونت بین الملل اتاق 
ایران، در تشریح این رقابت های منطقه ای، فعالیت 
بازرگانی و صنعت آسیا  اتاق های  در کنفدراسیون 
– اقیانوسیه را یکی از اولویت های اتاق ایران اعالم 
کرد و گفت: بخش خصوصی ایران یکی از اعضای 
هم  و  گذشته  در  هم  و  است  کنفدراسیون  فعال 
در سال جاری، برنامه های مفصلی برای حضور در 

نشست های ساالنه این سازمان داشته است.
امسال  نشست  گفت:  امیدبخش  اسنفدیار 
 – آسیا  صنعت  و  بازرگانی  اتاق های  کنفدراسیون 
برگزار  ترکیه  در  آذرماه  اول  هفته  در  اقیانوسیه 
نشست،  این  عمده  برنامه های  از  یکی  و  می شود 
رقابت میان اتاق های بازرگانی برتر در سطح منطقه 
است. عالوه بر این در دو حوزه جوانان و بانوان هم 

رقابت ها انجام می شود.
توانسته  ایران  افزود: در دوره های قبل،  امیدبخش 
اصفهان  اتاق  که  کند  عمل  موفق  مرحله  دو  در 
بانوان  از  یکی  و  شد  معرفی  برتر  اتاق  عنوان  به 
کارآفرین نیز در جمع بانوان برتر آسیا و اقیانوسیه 

قرار گرفت.
مدیر اداره روابط چندجانبه معاونت بین الملل اتاق 
دوره  در  استانی  اتاق   3 حضور  به  اشاره  با  ایران 
اقیانوسیه  و  آسیا  برتر  اتاق های  رقابت های  جدید 
مراحل  از طی  اتاق ها پس  این  گفت: خوشبختانه 
کرده اند  پیدا  راه  فینال  مرحله  به  داوری  مختلف 
که در جلسه نهایی در استانبول، با دیگر اتاق های 
خواهند  رقابت  به  فینالیست  صنعت  و  بازرگانی 

پرداخت.
ارائه خدمات  برتر،  اتاق های محلی  مالک گزینش 
ممتاز به اعضای خود، ارائه خدمات ممتاز به جامعه 
 CACCI پروژه های  و  فعالیت ها  در  مشارکت  و 

است.
به گفته امید بخش یکی از بانوان کارآفرین کشور 
نیز در حوزه استارت آپ ها به مرحله فینال راه پیدا 
در  نهایی  جلسه  در  موفقیت  صورت  در  که  کرده 
استانبول، به عنوان بانوی برتر کارآفرین در منطقه 

آسیا و اقیانوسیه معرفی خواهد شد.
اسنفدیار امید بخش در تشریح فعالیت های معاونت 
فعالیت های  ایران  اتاق  ایران گفت:  اتاق  بین الملل 
دوجانبه  روابط  حوزه  دو  در  را  خود  المللی  بین 
متمرکز  تجاری چندجانبه  روابط  و  کشورها  میان 

کرده است. 
حوزه روابط دوجانبه به فعالیت اتاق های مشترک، 
برگزاری  و  تجاری  هیات های  پذیرش  و  اعزام 
نشست ها و مذاکرات میان فعاالن اقتصادی ایران و 
دیگر کشورها مربوط است و حوزه روابط چندجانبه 
نیز به تعامالت ما با سازمان های منطقه ای و بین 
بازرگانی  اتاق های  را  آن  اعضای  که  است  المللی 

تشکیل می دهند.
بخش  جانبه،  چند  روابط  در  گفت:  بخش  امید 
خصوصی ایران عالوه بر آسیا با کشورهای منطقه 
توافق  امضای  دارد.  خوبی  ارتباطات  اوراسیا 
ترجیحی با کشورهای عضو CIS  برای ما موضوع 
بسیار مهمی بوده است و به همین دلیل به دنبال 
گسترش روابط با اتاق های بازرگانی کشورهای این 

منطقه هستیم.
سمت  به  ایران  نگاه  این،  از  غیر  افزود:  وی 
بوده  نیز  اروپایی  متوسط  و  کوچک  شرکت های 
است که در شرایط کنونی تحریم ها قطعا گسترش 
و  با صنایع کوچک  ارتباط بخش خصوصی کشور 
میان  روابط  بود.  خواهد  راه گشا  اروپایی  متوسط 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به 
عنوان نماینده بخش خصوصی کشور در چارجوب 
شبکه کسب  و  کار اتحادیه اروپا به تازگی پیگیری 
تا نیمه اول سال آینده میالدی  امیدواریم  شده و 

این عضویت نهایی شود.

قانون منع بکارگیری 
بازنشستگان هزینه دارد

اتاق ایران - بیست و سومین جلسه شورای گفت 
وگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس با حضور 
مدیران کل استان فارس و با ارائه گزارش عملکرد این 
شورا در سال 96 و طرح سه دستور جلسه برگزار شد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز 
در این جلسه با اشاره به مصوبه اخیر مجلس شورای 
اسالمی مبنی بر منع به کارگیری بازنشستگان گفت: 
با این مصوبه بدون در نظر گرفتن مالحظاتی از جمله 
با  مدیران  از  زیادی  تعداد  مناسب،  پروری  جانشین 
تجربه کشور، عرصه کار را ترک می کنند که این کار 

برای کشور هزینه زیادی دارد.
جمال رازقی خاطرنشان کرد: مهندس تبادار، استاندار 
فارس، استان فارس را به آرامش و حرکت در جهت 
از جمله مدیران پرکار، متواضع  توسعه تبدیل کرد و 
و پیگیر است که با اجرایی شدن این مصوبه مجلس، 
استان فارس یک مدیر پر همت و توان را دیگر نخواهد 

داشت.
رئیس اتاق شیراز اظهارداشت: امروز مشکالت فعاالن 
اقتصاد، ملی است و  فارس در حوزه  استان  اقتصادی 
از تصمیم گیری های کشور  امیدواریم سایه سیاست 

برداشته شود.
تبادار  مهندس  مدیریت  کوتاه  دوران  کرد:  اضافه  وی 
یکی از دوران های طالیی برای استان فارس و بخش 
خصوصی است زیرا هیچ استانداری به این اندازه پیگیر 
نبود و نمود  در جهت رفع مشکالت بخش خصوصی 
مشکالت  وجود  علیرغم  شایسته،  مدیریت  این  بارز 
استان  رتبه مناسب  اقتصادی در کشور کسب  متعدد 

در فضای کسب و کار کشور بود.
رازقی با تقدیر از تالش های استاندار فارس در جهت 
رفع مشکالت بخش خصوصی، ادامه داد: کسب رتبه 
تک رقمی استان در بهبود فضای کسب و کار کشور 
جز با همدلی استاندار و مدیران اجرایی استان فارس 
فارس  استان  اقتصادی  مشکالت  و  نبود  پذیر  امکان 
در حوزه استانی با مدیریت، پشتکار، حمایت و همت 

استاندار حل شد.

 تعدد تشکل ها در صنعت مرغ مشکل ساز است

کسب و کار ایرانی

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

زاده،  طبیب  سیدمهدی   - کرمان  اتاق 
دلیل  به  کرمان  استان  می گوید  کرمان  اتاق  رئیس 
ظرفیت  از  سالمت  گردشگری  بحث  در  اقلیم  تنوع 
الزم برخوردار است و می تواند از این رهگذر نسبت به 
جذب توریست و توسعه اقتصادی استان استفاده کند.

نشست گردشگری سالمت با حضور رئیس اتاق کرمان، 
رئیس  و  ایران  سالمت  گردشگری  انجمن  رئیس 
دانشگاه علوم پزشکی کرمان برگزار شد و حاضران در 
این نشست به ارائه نظرات و دیدگاه های خود در زمینه 

توسعه این بخش پرداختند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان 
سالمت،  گردشگری  گفت:  نشست  این  در  کرمان 
نمایندگان،  فعالیت هیات  دوره  در طول چند  همواره 
دغدغه اتاق کرمان بوده و به دلیل ظرفیت های استان 
محورهای  از  یکی  سالمت  گردشگری  حوزه،  این  در 

اصلی گردشگری استان بوده است.
منتشر  گزارش  در  کرد:  بیان  زاده  طبیب  سیدمهدی 
استان  در  پایدار  توسعه  شاخص های  مورد  در  شده 

کرمان، بهداشت و درمان بهترین وضعیت را دارد. 
خدمات  و  تاسیسات  به  منحصر  سالمت  گردشگری 
متبحر  پزشکان  و  زبده  انسانی  نیروی  بلکه  نمی شود 
و متخصص، ساخت و سازهای گسترده، مشارکت های 
مقصد  به  را  کرمان  می تواند  بخش خصوصی  فعال 

گردشگری سالمت تبدیل کند.
طبیب زاده ادامه داد: استان کرمان به دلیل تنوع اقلیم 
در بحث گردشگری سالمت از ظرفیت الزم برخوردار 
است و اتاق کرمان آماده است از این رهگذر نسبت به 
جذب توریست و توسعه اقتصادی استان استفاده کند.

و  گردشگری  کمیسیون  رئیس  سیاوشی،  مهدی 
خدمات اتاق کرمان نیز گفت: بحث گردشگری سالمت 
تالش  و  مطرح  کمیسیون  این  نشست های  برخی  در 
شده موضوعات مختلف گردشگری استان را بررسی و 
پیگیری کنیم. امیدواریم با انجام اقدامات الزم جایگاه 
استان در گردشگری سالمت مشخص و کرمان بتواند 

برند سالمت در کشور شود.
رئیس انجمن گردشگری سالمت ایران در این نشست 
گفت: در صورت عالقمندی فعاالن گردشگری کرمان، 
استان  در  ایران  گردشگری سالمت  انجمن  نمایندگی 
راه اندازی خواهد شد و به معرفی برند سالمت کرمان 

کمک خواهیم کرد.
محمد جهانگیری با اشاره به این که امروز دنیا بر روی 
و  محصول  تنوع  باید  افزود:  دارد،  تاکید  برند سالمت 
یا  و  شهرک ها  بتوانیم  تا  باشد  داشته  وجود  خدمات 
دهکده های سالمت را با پرداختن به برند سالمت راه 
اندازی کنیم. 25 درصد از گردش مالی دو هزار میلیارد 
دالری گردشگری در دنیا مربوط به گردشگری سالمت 

است که حداقل یک درصد آن سهم ایران می شود.

نظام  سازمان  نظارت  و  فنی  معاون 
آمارها،  براساس  اظهار کرد:  ایران  پزشکی 
 10.4 و  اشتغال  درصد   10 گردشگری 
سومین  و  داخلی  ناخالص  درآمد  درصد 
دنیا  درآمدزایی  و  گذاری  سرمایه  حوزه 
توانیم  به خود اختصاص داده و ما می  را 
این  در  فعالیت  از  را  بسیاری  درآمدهای 

بخش کسب کنیم.
جهانگیری به وجود زیرساخت های مناسب 
در استان کرمان اشاره کرد و گفت: طرح 
صورت  به  الکترونیکی  نویسی  نسخه 

پایلوت در کرمان آغاز شده و به دلیل این که کرمان 
از اطمینان و استانداردهای الزم برخوردار بود، در این 

طرح انتخاب شد.
وی به اقداماتی در حوزه گردشگری سالمت از جمله 
ثبت پورتال مرکز اطالعات سالمت کشورهای اسالمی 
گردشگری  اعتباربخشی  راه اندازی  اتاق،  محوریت  با 
بیمه  ایران،  محوریت  با  اسالمی  کشورهای  سالمت 
کشورهای  اولویت  با  همجوار  کشورهای  با  مشارکتی 
ایجاد  برای  مجوز  دریافت  عمان،  و  افغانستان  عراق، 

مرکز شتاب دهی و نوآوری های دیجیتال اشاره کرد.
در ادامه این نشست موسس و رئیس هیات مدیره بنیاد 
داشتن  بر  تاکید  با  کرمانی  نفیس  اعضا  پیوند  خیریه 
همت، غیرت و تالش در حوزه بهداشت و درمان گفت: 
از این  راه اندازی بخش پیوند کبد در کرمان نمونه ای 
همت و کوشش بود که این گونه خدمات می تواند در 

جذب گردشگر سالمت بسیار تاثیرگذار باشد.
هیات  فعالیت  پنجم  دوره  در  افزود:  محسن جالل پور 
حوزه  در  شد  گرفته  تصمیم  کرمان  اتاق  نمایندگان 
پرداخته  جدی تر  فعالیت های  به  اجتماعی  مسوولیت 
حوزه  سه  در  اولویت ها  و  تشکیل  کمیته ای  که  شود 
نهایت  در  و  جمع بندی  درمانی  و  آموزشی  فرهنگی، 

پرداختن در بخش درمان جدی تر مطرح شد.
جالل پور ادامه داد: پس از بررسی های متعدد در سال 
و  شد  گرفته  پیوند  حوزه  در  فعالیت  به  تصمیم   84
دومین بخش پیوند کبد کشور را در سال 87 پس از 
شیراز در کرمان راه اندازی و بعد از کرمان در تهران 
ایجاد شد. در آن زمان بیش از 20 نشست با پزشکان 
اما  استان برگزار و کمبودهای بیمارستانی مطرح شد 
از  پزشکان در حوزه درمان و سالمت کمتر  متاسفانه 

سایر حوزه ها سرمایه گذاری می کنند.
وی اظهار کرد: زیرساخت های بیمارستانی در کرمان با 
کمبودهایی روبه روست اما نیروی متخصص و پزشکان 
توسعه  برای  الزم  زیرساخت های  داریم.  فوق العاده ای 
با همکاری دانشگاه علوم  گردشگری سالمت می تواند 
پزشکی و بخش خصوصی تامین شود تا بتوانیم ظرفیت 

استان را در این زمینه باال ببریم.

این فعال و تحلیلگر اقتصادی افزود: خوشبختانه اتاق 
کرمان موضوع گردشگری سالمت را پیگیری می کند 
گردشگری  که  داشت  توجه  نکته  این  به  باید  البته  و 
محقق  خارجی  گردشگر  حضور  با  صرفا  سالمت 
همجوار  ای  استانه  از  افرادی  با حضور  بلکه  نمی شود 

نیز ممکن است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان نیز در این نشست 
گفت: دانشگاه علوم پزشکی کرمان در بعضی شاخص ها 
آموزش  و  بهداشتی  و در شاخص های  تیپ یک است 
کشور  اول  دانشگاه  هفت  جزء  پژوهشی  و  پزشکی 
محسوب می شود.کرمان در کنار استان های سیستان 
و بلوچستان و هرمزگان از نظر زیرساخت های الزم در 

این بخش ضعیف تر از سایر استان های کشور است.
زیرساخت  و  امکانات  افزود:  نژاد  رشیدی  حمیدرضا 
های درمانی کرمان در چهار سال اخیر رشد قابل توجه 
30 درصدی را داشته اما هنوز با متوسط کشور فاصله 
داریم. در این رابطه می توان به سرانه تخت بیمارستانی 
استان کرمان به ازای هر هزار نفر 1.6 تخت اشاره کرد 

در حالی که متوسط کشور در حال حاضر 1.8 است.
های  سال  طول  در  که  این  به  اشاره  با  نژاد  رشیدی 
مراکز  چنین  هم  و  خصوصی  بخش  کمک  با  گذشته 
تخت های  به  بیمارستانی  تخت  هزار  حدود  دولتی 
کرمان اضافه شده است، اظهار کرد: با وجود ضعف در 
زیرساخت ها، اما از نظر نیروی انسانی با تجربه و علمی 
بعضی  در  و  در کشور  بهترین ها  استان جزء  مرکز  در 
از  بیان کرد:  المللی هستیم. وی  بین  موارد در سطح 
بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در حوزه سالمت 
دعوت کردیم اما چون سرمایه گذاری بلند مدت و دیر 
بودند،  ابتدا استقبال کرده  بازده است عده ای که در 
منصرف شدند. چند مجوز به صورت پراکنده داده شده 
که اگر این موارد تجمیع شوند، به گردشگری سالمت 

در استان کمک بیشتری خواهد کرد.
حال  در  افزود:  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
حاضر یکی از بیمارستان های خصوصی استان با کسب 
امکان الزم  زیرساخت ها،  توسعه  و  استانداردهای الزم 
علوم  دانشگاه  و  دارد  گردشگر سالمت  برای جذب  را 

پزشکی نیز از این فرصت استقبال می کند.

دریافت ارز ثانویه در   --- کرمان مقصد گردشگری سالمت ---
 شهرستان ها دشوار است

اتاق  رئیس  پیرموذن  حسین   - اردبیل  اتاق 
و  دولت  گفت وگوی  شورای  نشست  در  اردبیل 
دنبال  به  گفت وگو  شورای  در  گفت:  بخش خصوصی 
به  شورا  این  در  بلکه  نیستیم  مشکالت  کردن  مطرح 
دنبال رسیدن به مصوباتی هستیم که مشکالت از سر 

راه برداشته شود.

حسین پیرموذن در این جلسه اظهار کرد: ثبت سفارش 
در شهرستان ها به خصوص در اردبیل چندین ماه طول 
می کشد، در پارلمان بخش خصوصی پیشنهادی را به 
وزارت صمت ارائه داده ایم که ثبت سفارش به صورت 
این  برای  راه حلی  می تواند  که  بگیرد  صورت  استانی 

مشکل باشد.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران تاکید کرد: مشکل دیگر 
در این زمینه تهیه ارز برای واردات و مشکالت انتقال 
ارز حاصل از صادرات است که برای این مورد هم در 
اتاق ایران به دنبال طرحی هستیم که بشود مثل زمان 
تحریم اول ارز حاصل از صادرات را به صورت برگ سبز 

وارد کشور کرده و به وارد کننده واگذار کرد.
وی افزود: وضعیت ارز ثانویه به شکلی است که هشتاد 
از آن استفاده کنند و مخصوصا در  درصد نمی توانند 
برای  سفارش  ثبت  و  ثانویه  ارز  گرفتن  شهرستان ها 
واردات با مشکل مواجه است، ما در بخش خصوصی به 
دنبال راه حل هایی برای عبور از این مشکالت هستیم.

ثبت  مشکالت  پیگیری  برای  کرد:  تصریح  پیرموذن 
اقتصادی  فعاالن  به  ثانویه  ارز  تخصیص  و  سفارش 
استان در روزهای آینده به همراه استاندار دیداری با 

رئیس بانک مرکزی خواهیم داشت.
وی در این جلسه به مشکالت سرمایه گذاران در ارتباط 
با بانک ها هم اشاره کرد و گفت: اکثر پرونده هایی که 
در کمیته حمایت قضایی مطرح می شود در ارتباط با 
بانک ها و در اعتراض به نحوه محاسبه سود تسهیالت 
دیده  سود  محاسبه  در  فاحشی  تفاوت  و  است  بانکی 
می شود بنابراین از بانک ها انتظار می رود در محاسبه 
بانک  مصوبات  و  قوانین  با  مطابق  تسهیالت  سود 

مرکزی عمل کنند.


