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فرمایید

زمین تشنه، 
جان های رها!

گاهی  می گذراند.  خوشنامی  با  را  امسال  پاییز،    
سترگ،  ریزان  ازبرگ  پس   -- مداوم  باران های  با 
همان پاییز شاعران می شود و گاهی با دعوت زود 
آبی،  کم  از  را  زمین  نگران  جان  زمستان،  هنگام 

آرام می سازد.
این پاییز گرچه در جاهایی از وطن ما خسارت هایی 
هم  به  عنایت  با  اما  است،  گذاشته  یادگار  هم 
آمیختگی نیش و نوش با یکدیگر، علی رغم سوزش 
نیش، نوشش جانفزاتر است. این پاییز اگر نویدگر 
زمستان واقعی باشد نیز، باید که خرسند بود از رفع 

تشنگی زمین.
از تن رنجور  این سال های پسین، خبرهای خوبی 
حتی  شدن  خشک  نمی رسید.  گوش  به  زمین 
چاه های عمیق، فروریزش زمین و خشک سالی های 
پی درپی، مرگ تاالب ها و فاجعه بی آب و کم آب 
شدن رودخانه های  کشور آینده خوشایندی برای 
سرزمینمان ترسیم نمی کرد. و حال پاییز دل انگیز 
استمرار  از  خوبی  خبرهای  خود  با  شاید  امسال 

هوای تازه داشته باشد.
برخی خبرها حکایت از آن داشت که دوره طوالنی 
جغرافیایی منطقه  این  در  خشک سالی  دردآور   و 
سپری شده و بایستی در انتظار دوران ترسالی ماند.

طراوت  را  زمین  فرسوده  تن  تنها  نه  که  دورانی 
و  کوشنده  انسان های  جان  بلکه  بخشید  خواهد 
به  نگرانی نسبت  از هر  را رها  این سرزمین  صبور 

قهر زمین و آسمان خواهد کرد.
این روزها برای انسان -- روزهای لطیف نه سرد و 
نه گرم -- روزهای خاطره هست روزهایی که ریه ها 
با دریافت تمیزترین هوای ممکن وجود آدمی را پر 
از نیرو خواهد کرد.این روزها را در یابیم و با خود 
عهد کنیم در صورت تداوم دوستی آسمان و زمین، 
چون پدران و مادرانمان باشیم که همواره در قهر و 
آشتی طبیعت، تعادل از کف نمی دادند و قناعت در 
مصرف داشتند و همیشه دعایشان مصون ماندن از 

آسیب های خشک سالی بود.

                                      »مدیر مسوول«

داروهای شیمی درمانی تولید داخل با کیفیت و تحت 
 پوشش بیمه است

  ایرنا - سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت: همه داروهای شیمی درمانی تولید داخل با کیفیت 
هستند و تحت پوشش بیمه قرار دارند.

افزود:  درمانی  شیمی  خارجی  داروهای  نبودن  بیمه  پوشش  تحت  درباره  جهانپور  کیانوش 
براساس قانون برنامه ششم توسعه، وزارت بهداشت مکلف است از داروهای فاقد نام تجاری 
یعنی ژنریک حمایت کند. وقتی نمونه تولید داخلی دارو یا ژنریک موجود باشد، حمایت بیمه ها 

از داروی تولید داخل یا دارویی که قیمت پایین تری در بازار دارد، انجام می شود.
وی ادامه داد: این موضوع شامل همه داروها می شود. حتی درباره ساده ترین دارو نیز 70 

درصد حداقل قیمت موجود در بازار تحت پوشش بیمه قرار می گیرد.

اجتماعی

اقتصادی

8

2

لیست پروژه های قابل ارائه به بخش خصوصی
  

  اتاق شیراز - نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس با بیان این که لیست پروژه های 
قابل ارائه به بخش خصوصی در فارس در حال تکمیل شدن است گفت: تاکنون هفت دستگاه اجرایی 

لیست پروژه های قابل ارائه به بخش خصوصی را ارائه کردند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، محمد صادق حمیدیان در بیست و سومین جلسه شورای 
گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس بیان کرد: تاکنون جلسات مختلفی با حضور دستگاه های 
مرتبط در حوزه ارائه پروژه های نیمه تمام دولتی به بخش خصوصی در استان برگزار شده است که روند 

انجام این کار در فارس در حال انجام است.
وی افزود: تاکنون هفت دستگاه اجرایی لیست پروژه های خود را آماده و ارائه کردند که به زودی جزییات 

کامل این پروژه ها با حضور و مشارکت دستگاه های مرتبط از طریق رسانه ها اطالع رسانی خواهد شد.
حمیدیان اظهارداشت: دستگاه های اجرایی استان برای ارائه و اجرای لیست پروژه های نیمه تمام خود به 

بخش خصوصی آمادگی دارند.

کسب و کار ایرانی

»گیاهان دارویی« جایگزین مناسبی برای 
صنعت نفت است

  دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی گفت: اگر به دنبال صنعت جایگزین برای 
نفت می گردیم باید به روی گیاهان دارویی سرمایه گذاری کنیم.

محمد حسن عصاره در مراسم افتتاحیه جشنواره و نمایشگاه گیاهان دارویی در مصالی امام خمینی)ره( 
با تأکید بر سالمت و اقتصاد به عنوان دو موضوع مهم حاکمیتی اظهار کرد: این دو مقوله همیشه دغدغه 
دولت ها و ملت ها بوده اند، پیشرفت های علمی شگرف در پزشکی نوین، ساخت تجهیزات پیچیده برای 
تشخیص بیماری ها، استفاده از سلول های بنیادین در پیوند اعضا و دیگر پیشرفت ها، جامعه بشری 

را برای ارتقاء سالمتی امیدوار کرده است با وجود این، حوزه سالمت با چالش هایی هم روبه رو است.
از  بشر  گسترده  بسیار  استفاده  حجم  مزمن،  های  بیماری  از  برخی  در  حتمی  درمان  عدم  افزود:  وی 
داروهای شیمیایی و مسمومیت ها و ممنوعیت های داروها و ترکیبات ساخت بشر، باعث طوالنی شدن 
ترکیبات  مضرات  شدن  مشخص  با  حتی  و  است  شده  اروپا  اتحادیه  توسط  ممنوعه  داروهای  لیست 

شیمیایی، پیرامون ما را اسانس ها، افزودنی ها و رنگ های مصنوعی پر کرده اند.
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داروهای شیمی درمانی 
تولید داخل با کیفیت و 
 تحت پوشش بیمه است

تدوین طرح جامع 
ساماندهی دستفروشان 

رشت
معاون خدمات شهری شهرداری رشت در 

گفت و گویی از تدوین طرح جامع ساماندهی 
دستفروشان خبر داد و اظهار کرد: این طرح در 
دو ماه گذشته مورد مطالعه قرار گرفته و با قرار 
گرفتن در مراحل نهایی تدوین، در ده روز آینده 

به مراجع ذی صالح ارائه می شود.

نگرانی از کاهش جمعیت 
 دام مولد

عملکرد تولید زعفران 
خراسان شمالی 2 برابر 

کشور است

ساخت بلندترین برج 
کنترل دریایی کشور 

 در چابهار 

نماینده مردم سقز و بانه در مجلس:

نخبگان کردستانی استان 
جایگاهی ندارند

به دنبال توقف خط لوله 
 گاز روسیه به آلمان

اوکراین و آمریکا برای جلوگیری از اجرای طرح 
احداث خط لوله گاز جریان شمالی 2 که توسط 
روسیه به آلمان کشیده می شود، توافق کردند.

]گزیده گفتگو[

نمایش دینی با نگاه 
فرا مذهبی و زبان 

 بین المللی

»گیاهان دارویی« جایگزین مناسبی 
برای صنعت نفت است

1

همکاری های گردشگری 
 ایران و سریالنکا 

4

1
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فرصتی بکر برای سرمایه گذاری 
 خارجی

رئیس سازمان انرژی اتمی:
پیروزی در چالش فعلی فقط با 

مسلح شدن به علم 
ممکن است

استارت آپ ها نیازمند صندوق 
حمایتی هستند

آیا طبیعت مهربان می شود؟         

 پاییز بارانی ...چه دلپذیر فصلی است!
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اجتماعی
سالمت باشیم

بیماران  درباره  گفت:  جهانپور  صفحه1:  از  ادامه 
خاص و صعب العالج این کار با مالحظات انجام می شود 
با  بیمارانی که  و مشمول همه داروها نمی شود و گاهی 
با  دارند،  برند  داروی  به  نیاز  تشخیص پزشک متخصص 
اختیارشان  در  برند  داروی  ژنریک،  داروی  قیمت  همان 
داروی  وقتی  که  است  این  بر  قاعده  ولی  می گیرد.  قرار 
مجوز  و  می شود  توزیع  بازار  در  ژنریک  و  داخل  تولید 
قرار  بیمه  پوشش  تحت  دارد،  تری  پایین  قیمت  و  دارد 

می گیرد.
سخنگوی سازمان غذا و دارو درباره نسخه کردن نمونه 
خارجی این داروها برای بیماران بیان کرد: هم بر اساس 
کلی  سیاست های  اساس  بر  هم  و  کشور  دارویی  نظام 
دارویی کشور  نظام  رهبری،  معظم  مقام  ابالغی  سالمت 
برند  اگر داروی  نیز  نتیجه در نسخه ها  ژنریک است. در 
نوشته شود، الزامی برای داروخانه ها وجود ندارد که نمونه 
برند در اختیار بیمار گذاشته شود. زیرا داروخانه می تواند 

نمونه مشابه یا ژنریک را در اختیار بیمار بگذارد.
وی اظهار داشت: در نتیجه نوشتن داروهای برند در کشور 
ما، انحراف از اسناد باال دستی و قوانین محسوب می شود.

ایرج حریرچی، سخنگوی وزارت بهداشت نیز در نشست 
خبری هفته گذشته در این رابطه گفت: وزارت بهداشت 
مطابق قانون  عمل می کند و بر اساس قانون و مصوبات 
مجلس، دارویی که تولید داخل بوده و کیفیت مناسبی 

داشته باشد، بعد از ورود به بازار،  مصرف داروی خارجی 
برسد. سازمان های  یا صفر  به حداقل  باید  آن  واردات  و 
باشد،  تایید وجود داشته  نیز وقتی داروی مورد  بیمه گر 
داخل  تولید  که  می دهند  قرار  پوشش  تحت  را   دارویی 

است.
حریرچی بیان کرد: در برخی موارد بعضی مردم باورهای 
از  بهتر  خارجی  داروهای  می کنند  فکر  که  دارند  غلطی 
خارجی حتی  داروهای  حالی که  برخی  در  است.  داخلی 
وقتی مهر اروپایی می خورند نیز ساخت کشورهای درجه 

دو و سه است. 
این در شرایطی است که برخی پزشکان نسبت به تجویز 
داروهای برند اقدام می کنند و در نتیجه بیماران با مشکل 

تهیه آن داروها مواجه می شوند. 
با این وجود، داروهای تولید داخل و ژنریک برای شیمی 
محمد  گفته  به  و  است  بیمه  پوشش  تحت  درمانی 
هاشمی، مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان 
بیمه سالمت، هیچ دارویی از پوشش بیمه ای خارج نشده 
و اصوال بدون مجوز شورای عالی بیمه سالمت این موضوع 

امکان پذیر نیست.
داروی ژنریک، دارویی است که نام عمومی دارد و ممکن 
است توسط هر تولید کننده دارویی تولید و عرضه شود؛ 
ولی دارویی که نام تجاری دارد، مختص یک تولید کننده 

خاص است.

»آزادی« بعد از فینال 
آسیایی ]نمره قبولی برای 

بانوان و ژاپنی ها[
فینال  خاطر  به  آزادی  ورزشی  مجموعه  ظاهرا 
اگرچه  نشده  خسارتی  متحمل  آسیا  قهرمانان  لیگ 
بی انضباطی تماشاگران ایرانی، ظاهر آن را کامال آشفته 

و به هم ریخته کرده است.
خاطرنشان  آزادی  مدیرورزشگاه  نیکوخصال  فرهاد 
کرده است: به هیچ یک از سازه های مجموعه ورزشی 
آسیا  قهرمانان  لیگ  فینال  برگزاری  خاطر  به  آزادی 
به خاطر  اما مشکلی که  نشد  وارد  آسیب و خسارتی 
این بازی برای مان ایجاد شده مربوط به پاک سازی 
ورزشگاه است. متاسفانه جمعیت زیاد تماشاگرانی که 
پاکیزگی  و  نظم  حفظ  در  آمدند،  آزادی  ورزشگاه  به 
االن  که  طوری  نداشتند  ما  با  همکاری  هیچ  محیط 
از  کثیف  و  ریخته  هم  به  آشفته،  ای  چهره  شاهد 

ورزشگاه هستیم.
نیکوخصال با بیان این که جایگاه تماشاگران در تمام 
های  بخش  از  دیگر  بسیاری  و  استادیوم  های  بخش 
ورزشگاه که محل عبور و مرور تماشاگران بود، بعد از 
اتمام لیگ قهرمانان مملو از زباله بود، خاطرنشان کرد: 
از کل ورزشگاه فقط دو بخش را پاکیزه تحویل گرفتیم، 
یکی جایگاه مربوط به تماشاگران خانم و دیگری زون 
ژاپنی  تماشاگران  برای  که  ورزشگاه  دوم  طبقه  در   ۹
دو  این  در  که  تماشاگرانی  بود.  شده  داده  اختصاص 
جایگاه مستقر شده بودند، زباله ها را جمع آوری کرده 

بودند. از این بابت ممنون و قدردان آن ها هستیم. 
فرهاد نیکو خصال تاکید کرده است: چهره شایسته ای 
که از آزادی برای فینال لیگ قهرمانان وجود داشت را 
از این پس می توانید برای تمام دیدارهایی که در این 
ورزشگاه برگزار می شود شاهد باشید. تالش این است 
که آزادی به بهترین شکل ممکن نگهداری شود. البته 
که تماشاگران هم باید در این زمینه همکاری الزم را 

داشته باشند!

باخوراکی ها از خود محافظت کنیم

مسکن هایی که اغلب 
به  دردتان می خورد

زنجبیل
و  مفاصل  درد  کاهش  به  می تواند  زنجبیل  عصاره ی 
عضالت کمک کند زیرا حاوی فیتوشیمیایی هایی است 

که التهاب را متوقف می کنند.

کپسایسین فلفل قرمز
کپسایسین از فلفل قرمز گرفته می شود و می تواند به 
تسکین درد در برخی از افراد کمک کند. کپسایسین 
با کم توان کردن ماده ی P وارد عمل می شود؛ ماده ی 
از سطح بدن به  P ترکیبی است که احساس درد را 

سیستم عصبی مرکزی انتقال می دهد. 
البته یکی دو روز طول می کشد تا این اتفاق بیفتد.

گیاه گاو چشم
سردرد،  درمان  برای  گاوچشم  گیاه  از  که  قرن هاست 

معده درد و دندان درد استفاده می شود. 
آرتریت  و  میگرن  تسکین  برای  گیاه  این  نیز  امروزه 
روماتوئید کاربرد دارد. مصرف این گیاه عوارض جانبی 

خاصی ندارد و به امتحان کردنش می ارزد. 
زنان باردار نباید از این گیاه استفاده کنند.

زردچوبه
معده  سوزش  و  آرتریت  تسکین  برای  نیز  ادویه  این 
و کاهش التهاب کاربرد دارد. البته هنوز دقیقاً معلوم 
نیست که زردچوبه با درد مبارزه می کند یا التهاب اما 
شیمیایی  ماده ی  دلیل  به  می تواند  گیاه  این  فعالیت 
کورکومین باشد که خاصیت ضدالتهابی دارد. زردچوبه 
از  مدت  طوالنی  استفاده ی  اما  است  بی ضرر  معموالً 
دوزهای باالی این گیاه ممکن است موجب بدهضمی 
شود. هم چنین افرادی که مشکل کیسه صفرا دارند 

نباید از زردچوبه استفاده کنند.

پنجه شیطان
شواهد علمی وجود دارد که ن شان می دهد این گیاه 
کاهش  و  آرتریت  کنترل  در  جنوبی  آفریقای  بومی 
بیشتری  به پژوهش های  اما هنوز  کمردرد مؤثر است 
نیاز است تا بتوان نظر قطعی داد. گیاه پنجه شیطان 
اگر در دوره ای کوتاه و به منظور درمان استفاده شود 
اما توصیه شده که زنان باردار  عارضه ی جانبی ندارد 
و افراد مبتال به مشکالت کیسه صفرا یا زخم معده و 

روده از مصرف این گیاه پرهیز کنند.
هنوز  درد  تسکین  و  کنترل  برای  گیاهی  درمان های 
بنابراین  نگرفته اند  قرار  دقیق  مطالعه ی  مورد  کاماًل 
به  حتماً  می کنید  انتخاب  را  درمان  شیوه ی  این  اگر 
نکنید  تصور  و  باشید  داشته  توجه  عالئم  و  هشدارها 
کاماًل بی ضرر هستند. تولید این دسته از داروها تحت 
محصوالت  این  یعنی  نیست،  سازمانی  هیچ  نظارت 
مؤثر  و  بودن  بی ضرر  یا  نمی شوند  کیفیت  تست 

بودنشان کاماًل تائید شده نیست.

داروهای شیمی درمانی تولید داخل 
 با کیفیت و تحت پوشش بیمه است

دوکلمه حرف ورزشی

صعودبانوان ملی پوش 
فوتبال

  
المپیک   انتخابی  های  رقابت  نخست  مرحله 

ملی  رسیدوتیم  پایان  به  تایلند  میزبانی  به   2020
فوتبال بانوان ایران که در گروه B رقابت ها با تیم های 
یک  از کسب  بود، پس  و هنگ کنگ همگروه  لبنان 
پیروزی و یک تساوی به مرحله دوم رقابت ها صعود 

کرد.
بر  هشت  شکست  از  پس  بانوان  فوتبال  پوشان  ملی 
صفر لبنان  مقابل تیم هنگ کنگ به تساوی یک به 
یک رسید اما با توجه به پیروزی مقابل لبنان به مرحله 

بعدی رقابت های انتخابی المپیک صعود کردند.
این  در  المپیک،  انتخابی  مسابقات  مقررات  پایه  بر 
مرحله دو تیم از هر گروه به مرحله دوم رقابت های 
انتخابی المپیک 2020که فروردین ماه سال ۹۸ برگزار 

می شود صعود می کنند.

 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 
تا این کشور پابرجا بماند و ما در امنیت زندگی  رفتند 

کنیم.
استعدادهای  پرورش  ملی  رئیس مرکز  مهاجرانی  فاطمه 
درخشان و دانش پژوهان جوان در همایش ۱۳ آبان که در 
مدرسه فرزانگان ۸ واقع در منطقه 7 آموزش و پرورش 
برگزارشد، اظهار کرد: امروز راه ساختن کشور، علم است و 

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

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

خوب درس خواندن، شهروند خوبی باشید.
وی تصریح کرد: شهروند بی تفاوت، شهروند خوشبختی 

نیست و همه ما برای ساختن کشورمان، نقش داریم.

دیابتی های باالی 20 سال 
ایران

  
ایرنا - رئیس انجمن دیابت ایران گفت: بررسی های 
جمعیت  درصد   ۱2 از  بیش  که  دهد  می  نشان  آماری 

باالی 20 سال کشور مبتال به بیماری دیابت هستند.
شمار  آمار،  اساس  بر  اظهارداشت:  رجب  اسداهلل  دکتر 
مبتالیان به این بیماری حدود هشت میلیون نفر برآورد 
شده که بیشترین درصد ابتال به دیابت در ایران مربوط 

به کالن شهرها است.
نامناسب  تغذیه  جسمی،  فعالیت  کاهش  داد:  ادامه  وی 
بیماری دیابت شناخته شده  به  ابتال  از علل  استرس،  و 

است.
رجب گفت: بررسی ها نشان می دهد میزان ابتال به دیابت 
کمتر  کشور  جمعیت  نفر  هزار   ۳00 زیر  شهرهای  در 
و  تحرک  میزان  زیرا  است  شهری  پرجمعیت  مناطق  از 
سایر  از  بیشتر  جمعیت  کم  مناطق  در  جسمی  فعالیت 

مناطق است.
به  ابتال  امروزه  اظهار داشت:  ایران  انجمن دیابت  رئیس 
بیماری دیابت در کشورهای پیشرفته به ویژه اروپا روند 
خاورمیانه  منطقه  اما  می دهد  نشان  کاهشی  و  کنترلی 

بیشترین میزان ابتال به این بیماری در جهان را دارد.
ایران  در  دیابت  به  مبتالیان  تعداد  بیشترین  گفت:  وی 

مربوط به سنین 45 تا 55 سالگی است.
رجب با بیان این که بیماری دیابت باید با اطالع رسانی 
اکنون  داشت:  اظهار  شود،  کنترل  و  پیشگیری  دقیق 
هزینه درمان این بیماری به ویژه با تشدید تحریم ها در 

کشور افزایش یافته است.
ایران  بیماری دیابت در  ماهانه درمان  افزود: هزینه  وی 

اکنون حدود ۹ میلیون ریال برای هر بیمار است.
از  بخشی  که  این  با  گفت:  ایران  دیابت  انجمن  رئیس 
اما  می شود،  پرداخت  بیمه  توسط  دیابت  درمان  هزینه 

هزینه های جانبی تحت پوشش هیچ بیمه ای نیست.
وی تاکید کرد که بی توجهی به کنترل و درمان دیابت 
احتمال قطع عضو یا نارسایی کلیوی را در پی دارد و باید 

بیماران این موضوع را جدی بگیرند.
رجب افزود: بیماری دیابت فشار خون و چاقی در شروع 
هیچ عالمتی ندارند لذا اگر سنجش سالمتی به صورت 
آن  وعوارض  دیابت  به  ابتال  شاهد  شود  انجام  مستمر 

نخواهیم بود.
دیابت  جهانی  روز  ماه  آبان   2۳ با  برابر  نوامبر   ۱4

نامگذاری شده است.
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3 اقتصادی

-- اخبار--

باشگاه خبرنگاران جوان - کارشناسان یکی از اهداف فروش نفت 
در بازار سرمایه را تصاحب قیمت گذاری نفت در منطقه می دانند.

انرژی گفت: عرضه  با اشاره به تداوم عرضه نفت در بورس  محسن خدابخش 
نفت خام از 6 آبان ماه با صدور اطالعیه ای به طور رسمی صورت گرفت که در 

نهایت منجر به فروش 2۸0 هزار بشکه به ۳ خریدار شد.
وی افزود: شاهد ورود یک خریدار خارجی چند ملیتی به این بازار بودیم اما 
به علت ساز و کارهای اجرایی توانایی افشای اطالعات شخصی افراد خریدار را 
نخواهیم داشت. البته این که آیا این فرد موفق به خرید نفت خام شده است یا 

خیر را هنوز دقیق بررسی نکرده ایم.
خدابخش بیان کرد: منظور از شفافیت در خرید و فروش بازارها، بیان مکانیزم 
و نحوه دریافت و پرداخت وجه از سوی دو طرف معامله است این که اطالعات 
شخصی و هویتی این افراد را فاش کنیم هیچ موضوعیتی ندارد. برای مقابله با 
فساد در معامالت  و جلوگیری از ظهور افرادی نظیر بابک زنجانی ها، باید این 

نوع شفافیت ها را اجرایی کنیم.
معاون نظارت بر بورس ها تصریح کرد: این موفقیت پس از سال ها و در سومین 
دوره به دست آمد که به نظر می رسد رفع برخی محدودیت ها در این عرضه،  
بازار سرمایه ،هر  از فروش نفت خام در  این موفقیت رارقم زد. در این سری 
فردی که دارای توانایی مالی است می تواند نفت خام را خریداری و با نقل و 
انتقال پیش بینی شده به خارج از کشور فروخته و یا به مصرف داخلی خود 
برای  معامالتی  کد  از ۱50  بیش  اکنون  هم  که  این  بر  تأکید  با  وی  برساند. 
وارد  جدیدی  افراد  گفت:  است،  شده  تعریف  انرژی  بورس  در  کاال  خریداران 
بورس  این  محصوالت  قبلی  خریداران  افراد  این  بلکه  نشده اند،  انرژی  بورس 
به خرید نفت خام  با همین کدهای معامالتی  اکنون می توانند  بوده اند و هم 
اگر  کشور  در  بورس  مثبت  سابقه  به  توجه  با  کرد:  بیان  خدابخش  بپردازند. 
بتوانیم محصوالت بورس انرژی، مخصوصا نفت خام را با سرعت و دقت باالتری 

به فروش برسانیم قطعا مرجع تعیین قیمت نفت در منطقه خواهیم شد.
وی با اشاره به ایجاد تنوع فروش محصوالت نفتی در بورس انرژی گفت: هم 

اکنون مشتقات نفتی در بورس انرژی معامله می شود اما الزم به ذکر است که 
ابزارسازی نحوه  فروش نفت و سایر کاالها در بورس، بر عهده سازمان بورس 
اوراق بهادار است که گفته می شود این ابزارها این روزها  به بهترین نوع خود در 

حال به روزرسانی و ایجاد تنوع در نحوه فروش محصوالتش است.
انرژی و سایر بورس در  با اشاره به اهمیت بورس  معاون نظارت بر بورس ها  
منطقه گفت: هدف از عرضه کاالها در بازارهای سرمایه تخصصی نظیر بورس 
در  ما  است.  محصوالت  حقیقی  قیمت  کشف  فرابورس،  و  کاال  بورس  انرژی، 
تالشیم تا بتوانیم محصوالتمان را با قیمت مصوب داخلی به خریداران خارجی 
بفروشیم و به نوعی تعیین کننده اصلی قیمت برخی محصوالت در منطقه و 

یا حتی در جهان باشیم.
خدابخش به آمادگی جدی سازمان بورس برای عرضه کاال در این بازار گفت: 
با توجه به این که قرار بود نفت روزانه در بورس انرژی عرضه شود، اما به علت 
مصلحت اندیشی نهاد عرضه کننده ) شرکت ملی نفت ایران( این موضوع به 
عرضه هفتگی تبدیل شده است. اما سازمان بورس اوراق بهادار این آمادگی را 
دارد تا در هر زمان و نوبت های مشخص شده پذیرای عرضه نفت خام چه به 

صورت هفتگی  و چه به صورت روزانه باشد.

براساس تازه ترین برآورد 
 آژانس بین المللی انرژی

عرضه نفت از تقاضا پیشی 
می گیرد

به گزارش خبرگزاری رویترز، آژانس بین المللی 
انرژی در تازه ترین گزارش چشم انداز کوتاه مدت خود 
اعالم کرد: عرضه جهانی نفت خام در سال 20۱۹ میالدی 
از تقاضا پیشی می گیرد، زیرا افزایش بی رویه تولید، رشد 
مصرف را که به دلیل کندی آهنگ رشد اقتصاد جهانی 
 در مخاطره قرار دارد؛ به طور منفی متاثر کرده است

آژانس بین المللی انرژی، مستقر در پاریس در تازه ترین 
برای  جهانی  تقاضای  رشد  بینی  پیش  خود  گزارش 
به  تغییر،  بدون  را  میالدی   20۱۹ و   20۱۸ سال های 
ترتیب یک میلیون و ۳00 و یک میلیون و 400 هزار 

بشکه در روز اعالم کرد.
رشد  برای  آژانس  پیش بینی  که  است  حالی  در  این 
و  توسعه  سازمان  عضو  غیر  کشورهای  تقاضای 
رشد  موتور  که  )او ئی سی دی(  اقتصادی  همکاری های 
با  می آید؛  شمار  به  خام  نفت  برای  جهانی  تقاضای 

کاهش همراه بود.
آی ئی ای هم چنین یادآورد شد: ذخیره سازی ضمنی 
)implied stock build( برای نیمه نخست سال 20۱۹ 
ظرفیت  برای  رو  پیش  چشم انداز  مبنای  بر  میالدی 
تقاضای جهانی و در  اوپک،  تولید کشورهای غیرعضو 
نظر داشتن تولید ثابت اوپک، 2 میلیون بشکه در روز 

است.
افزایش  امسال  میانه  از  مختلف جهان  نقاط  در  تولید 
جنگ  گرفتن  باال  که  است  شرایطی  در  این  یافت. 
تجاری میان ایاالت متحده و چین، روند رشد اقتصاد 

جهانی را تهدید می کند.
سه منبع آگاه به رویترز گفته اند: اوپک و هم پیمانانش 
تولید  بررسی پیشنهاد کاهش  برای  در حال گفت و گو 
نفت تا سقف روزانه یک میلیون و 400 هزار بشکه برای 
سال 20۱۹ میالدی هستند تا مانع از عرضه بی رویه و 
برهم ریختن ثبات بازار نفت شوند، زیرا این مازاد عرضه 

می تواند به کاهش قیمت ها بینجامد.
آژانس بین المللی انرژی هم چنین اعالم کرد: از اوایل 
دریای  برنت  خام  نفت  شاخص  قیمت  امسال،  اکتبر 
شمال نزدیک به یک چهارم کاهش یافته و به زیر 70 
پایین ترین  که  رقمی  است.  رسیده  بشکه  هر  در  دالر 
سطح در هشت ماه گذشته به شمار می آید، این موضوع 

ممکن است تا حدودی از میزان تقاضا محافظت کند.
این نهاد بین المللی عنوان کرد: از آنجا که رشد اقتصادی 
نفت  برای  تقاضا  برخی کشورها، چشم انداز  در  کندتر 
خام را به طور نامطلوبی متاثر می کند؛ بازنگری کاهشی 
خیره کننده ای در قیمت های پیش بینی شده مورد نیاز 

است.

آمادگی برزیل برای توسعه 
روابط با ایران

رییس جمهوری پیشین برزیل و رییس کنونی 
کمیسیون روابط خارجی و دفاع ملی در مجلس سنای 
این کشور که به تهران سفر کرده است، توسعه روابط 
اقتصادی،  تجاری،  ویژه  به  مختلف  ابعاد  در  کشور   2
و  پزشکی  تجهیزات  نقل،  و  حمل  کشاورزی،  بانکی، 

محیط زیست را خواستار شد.
ایران پنجمین شریک بزرگ تجاری برزیل در تجارت 

محصوالت کشاورزی است.
دارایی،  و  اقتصادی  امور  وزارت  تارنمای  نوشته  به 
سناتور »فرناندو کالور دی ملو« با وزیر امور اقتصادی و 

دارایی جمهوری اسالمی ایران دیدار کرد.
دی ملو گفت: برزیل از ظرفیت های بسیار خوبی برای 

توسعه روابط با ایران برخوردار است.
کمیسیون  برگزاری  درباره  طرف   2 دیدار،  این  در 
توافق  برزیل  و  ایران  اقتصادی  همکاری های  مشترک 

کردند.
قرار است این کمیسیون اواخر ماه مارس )اواخر اسفند 

امسال یا اوایل فروردین ۱۳۹۸( برگزار شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسالمی ایران نیز 
در این دیدار بر ضرورت عمق بخشی به روابط اقتصادی 
2 کشور برای افزایش منافع پایدار تاکید و اضافه کرد: 
اقتصادی  روابط  تعمیق  نماد  گسترش سطح صادرات، 
فعلی  ارقام  که  می شود  محقق  زمانی  امر  این  و  است 
مربوط به میزان صادرات، با رشد قابل توجهی در بخش 

تجارت خارجی و به صورت دو طرفه مواجه شود.
منظم  برگزاری  لزوم  بر  تاکید  با  دژپسند«  »فرهاد 
پیگیری  و  کشور   2 مشترک  کمیسیون  نشست های 
مصوبات آن گفت: این نشست، آغاز دور جدید روابط 
با منافع گسترده  بلندمدت  پایدار،  روابط  توسعه  برای 

برای ایران و برزیل باشد.
آن گونه که پیش از این رییس گروه دوستی پارلمانی 
ایران و برزیل اعالم کرده است، در سال 20۱7 میالدی 
برزیل بیش از 2 میلیارد دالر محصول به ایران صادر 
کرد و با توجه به فرصت های موجود در بیش از 20۳ 
ظرفیت  اقتصاد،  بخش   ۱0 در  تولیدی  محصول  قلم 

رساندن این مقدار به پنج میلیارد دالر وجود دارد.

شورای  جلسه  اولین   - ایران  اتاق 
مالکیت  »سمینار  سیاست گذاری 
ماه های  در  است  قرار  که  فکری« 
حمایت  کمیسیون  توسط  آینده 
ایران  اتاق  فکری  مالکیت  و  قضایی 
از  نمایندگانی  حضور  با  شود،  برگزار 
وزارت  جمله  از  مختلف  تشکل های 
تشکیل  دادگستری،  وزارت  و  علوم 

شد.
مالکیت  و  قضایی  کمیسیون حمایت 
فکری اتاق ایران در نظر دارد با توجه 

شکوفایی  و  درسرمایه گذاری  فکری  مالکیت   نقش  به 
اقتصادی به ویژه  اقتصاد دانش بنیان، در ماه های آینده 
موجود  قانونی  راه های  شناساندن  هدف  با  سمیناری 
برای فعاالن اقتصادی و اهمیت حمایت از مالکیت های 

صنعتی در پیشرفت کسب وکار برگزار کند.
به همین منظور، اولین جلسه شورای سیاست گذاری 
نایب رئیس  آتش هوش  احمد  حضور  با  سمینار  این 
کمیسیون حمایت قضایی و مالکیت فکری اتاق ایران 
مشورتی  کمیته  رئیس  خرمشاهی  ضیاءالدین  سید  و 
ایران در  اتاق  اداری حقوقی و تشکیالت مشاور عالی 

ساختمان اتاق ایران برگزار شد.
فکری  مالکیت  باید  که  نکته  این  بابیان  هوش  آتش 
از یک کاالی لوکس خارج شود، تأکید کرد: در حال 
حاضر حقوق مالکیت فکری در کشور ما همانند یک 
کاالی لوکس در نظر گرفته می شود که بیشتر جنبه 
تزئینی و تبلیغاتی دارد. حال آن که اوالً باید از این نگاه 
به  و  خارج شده  فکری  مالکیت های  به  صرف  حقوقی 
جنبه های اقتصادی و تجاری سازی آن نیز توجه شود.

او در ادامه افزود: فعاالن اقتصادی و محیط کسب وکار 
باید اثر این مالکیت های صنعتی را در پیشرفت و رشد 
آن  سمت  به  بیشتر  هرچه  تا  ببیند  خود  بنگاه های 

ترغیب شوند.
آتش هوش در ادامه با انتقاد از این که در حال حاضر 
مالکیت  امور  به  بسیاری  موازی  نهادهای  کشور  در 
فکری می پردازند، گفت: یکی از نواقص سیاست گذاری 
اسناد  که  حال  آن  هستند  موازی  نهادهای  همین 

باالدستی ازجمله نقشه جامع علمی کشور و هم چنین 
گزارش های پژوهشی مجلس به ضرورت ایجاد یک نهاد 

آن هم ذیل قوه مجریه تأکید دارند.
کمیته  رئیس  خرمشاهی  ضیاءالدین  سید  ادامه،  در 
اتاق  اداری حقوقی و تشکیالت مشاور عالی  مشورتی 
فکری،  مالکیت  اصلی  ذی نفع  که  این  بابیان  ایران 
نهادها  همه  که  کرد  تأکید  است  بازرگانی  اتاق های 
ضرورت دارد با این جایگاه آشنا شوند و این سمینار 
سرآغاز راه ارتباط میان اتاق های بازرگانی و نهادهای 

مختلف به خصوص نوآوران و مخترعان است.
داریم  تالش  سمینار  این  در  داد:  خبر  چنین  هم  او 
اهمیت  با  بازرگانی  اتاق های  اعضای  تا ضمن آشنایی 
مالکیت های صنعتی به خصوص در نگارش یک قرارداد 
با طرف های خارجی، دبیرخانه دائمی مالکیت فکری را 

در اتاق ایران تأسیس کنیم.
ارتباط  دبیرخانه  این  وظیفه  خرمشاهی  گفته  به 
است  محیط کسب وکار  و  اقتصادی  فعاالن  با  مستمر 
تا امور آموزشی، تهیه کتاب و مقاالت مرتبط برگزاری 
نهادهای بین المللی مالکیت فکری  با  ارتباط  سمینار، 

ازجمله wipo )وایپو( را بر عهده بگیرد.
اشاره  با  جلسه  این  در  حاضر  علوم  وزارت  نماینده 
بخش  این  و  است  تسهیل گر  یک  دولت  که  این  به 
خصوصی است که باید مطالبه کند، خاطرنشان کرد: 
به  را  قانونی  و خألهای  نواقص  باید  اقتصادی  فعاالن 
دولت و مجلس انتقال دهند تا نسبت به تهیه و تدوین 

مقررات اقدام کنند.

به گزارش راشاتودی، صندوق ثروت ملی روسیه قرار دادهایی 
را با شرکت هایی از سنگاپور در حوزه پروژهای سرمایه گذاری در روسیه 
به ارزش بیش از یک میلیارد دالر منعقد کرد. این قراردادها در اجالس 

روسیه-آسه آن در سنگاپور به امضا رسیدند.  
در همین حال »کریل دمیتریوف« ریس صندوق سرمایه گذاری مستقیم 
روسیه گفت: همکاری سرمایه گذاری روسیه-سنگاپور به طور فعاالنه ای 
بزرگ  های  اقتصادی  با  روسیه  مناسبات  شامل  که  است  پیشرفت  روبه 

آسیا است.
وی افزود: قرار دادها شامل سرمایه گذاری ها در پروژهای صنایع شیمیایی 
در  گذاری سنگاپور  در حال حاضر، سرمایه  است.  روسیه  تاتارستان  در 

بخش تجارت روسیه بیش از ۱7 میلیارد دالر است.
برای ظرفیت  کلیدی  عنوان یک کشور  به  را  روسیه  تازگی  به  سنگاپور 
سرمایه گذاری انتخاب کرده و فعاالنه در حال تشویق صندوق های دولتی 

و بخش خصوصی به منظور سرمایه گذاری در روسیه است.  
این گزارش، والدیمیر پوتین رییس جمهور روسیه گفت: روابط  پایه  بر 
اقتصادی روسیه و آسه آن به صورت باثبات رو به توسعه است و تجارت 

میان روسیه و آسه آن در سال گذشته میالدی تا ۳5 درصد افزایش پیدا 
کرد و سرمایه گذاری های مشترک به بیش از 25 میلیارد دالر رسید.

از ۱0 کشور جنوب شرق آسیا یعنی؛  در حال حاضر، آسه آن متشکل 
تایلند،  سنگاپور،  فیلیپین،  میانمار،  مالزی،  الئوس،  کامبوج،  برونئی، 

اندونزی و ویتنام است.

ذی نفع اصلی مالکیت فکری، بخش 
 خصوصی است

100 هزار میلیارد تومان 
فروش شرکت های فناور

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گفت: پیش 
بینی می شود در سال جاری میزان فروش محصوالت 
تومان  میلیارد  هزار   ۱00 به  کشور  فناور  شرکت های 

برسد.
سورنا ستاری در دیدار با نماینده ولی فقیه در کردستان 
با اشاره به این که هم اکنون کشور دارای سه هزار و 
700 شرکت فناور است، اظهار داشت: میزان فروش این 

شرکت ها در سال گذشته 60 هزار میلیارد تومان بود.
وی اضافه کرد: این شرکت ها توانسته اند در سال گذشته 
به کشورهای  فروش خود  از  دالر  میلیون  حدود 450 

دیگر صادرات داشته باشند.
که  این  بیان  با  رئیس جمهور  فناوری  و  علمی  معاون 
سمت  به  فناور  شرکت های  دادن  سوق  دولت  هدف 
انجام شده  برنامه ریزی  براساس  افزود:  صادرات است، 
این معاونت میزان صادرات این شرکت ها طی دو سال 

باید به یک میلیارد دالر افزایش پیدا کند.
در  محصوالت  این  صادرات  چند  هر  شد:  یادآور  وی 
و  آمار  تمام  اما  نیست  سنجش  قابل  تی  آی  بخش 
داده های اطالعاتی در زمینه محصوالتی از جمله داروها، 

قطعات فناورانه و غیره موجود است.
در  کارآمد  انسانی  نیروی  وجود  به  اشاره  با  ستاری 
کرد:  اضافه  کشور  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  حوزه 
مهمترین هدف دولت با توجه به دانش ها و استعدادهای 
این نیروها سوق دادن این پتانسیل ها به سمت فرهنگ 

کارآفرینی است.
خصوص  در  جمهور  رئیس  فناوری  و  علمی  معاون 
توانمندی استان کردستان در این حوزه گفت: نیروهای 
کمترین  با  که  هستند  مصمم  و  جدی  پیگیر،  استان 
تولید  و  سود  بیشترین  به  دستیابی  دنبال  به  امکانات 

هستند.
سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور به 
منظور بازدید از چند طرح علمی و افتتاح پروژه های 

دانش بنیان به کردستان سفر کرده است.
و  اطالعات  فناوری  مدیرکل  کردستان،  استاندار 
دانشگاه  رئیس  فناوری،  و  علم  پارک  رئیس  ارتباطات، 
استان  اجرایی  مدیران  از  دیگر  جمعی  و  کردستان 
جمهور  رئیس  معاون  از  سنندج  شهدای  فرودگاه  در 

استقبال کردند.

 قرارداد یک میلیارد دالری روسیه وسنگاپور

 کسب مرجعیت قیمت گذاری در منطقه بابورس نفت

وزیر خارجه پیشین آلمان:

شرکت های آلمانی به 
راحتی می توانند با ایران 

تجارت کنند
کانال  ایجاد  درباره  آلمان  پیشین  خارجه  وزیر 
گفت:  و  کرد  امیدواری  ابراز  اروپا  و  ایران  بین  مالی 
هزاران شرکت کوچک و بزرگ آلمانی که هیچ تعاملی 
با آمریکا ندارند می توانند به راحتی با ایران به تبادالت 

تجاری بپردازند.
هیات  یک  صدر  در  آلمان  امورخارجه  پیشین  وزیر 
اقتصادی از مدیران عامل و نمایندگان برخی شرکت های 

کوچک و متوسط این کشور به ایران سفر کرده است.
در  گابریل«  »زیگمار  مرکزی،  بانک  تارنمای  نوشته  به 
دیدار با رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 

از بازگشت تحریم های آمریکا ابراز تاسف کرد.
وی گفت: یکی از اهداف برجام، توسعه روابط سیاسی و 
اقتصادی اروپا با ایران است.به گفته وی، آلمان همچنان 
به توسعه همکاری های اقتصادی با ایران عالقه مند است.

رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در این 
دیدار تاکید کرد تالش های آمریکا نتواسته است آن ها 
را به هدف اصلی شان برساند اما تدابیر الزم برای مقابله 

با این تحریم ها اندیشیده شده است.
منفی  آثار  ریزی،  برنامه  با  افزود:  همتی«  »عبدالناصر 
تحریم ها کنترل شده و اقدام الزم برای توسعه تجارت 
انتظار می رود اتحادیه  با همسایگان در دست است و 
اندازی کانال مالی  اروپا نیز هرچه زودتر نسبت به راه 

اقدام کند.
مالی  کانال  جزییات  بررسی  با  2 طرف  دیدار،  این  در 
بین ایران و اروپا پیشنهاد کردند ادامه گفت و گوها در 
سطح کارشناسی برای دستیابی به یک راه حل مشخص 

دنبال شود.
آلمان در  ایران،  آمار گمرک جمهوری اسالمی  پایه  بر 
 هفت ماهه امسال پنجمین صادرکننده کاال به ایران شد.

در این مدت آلمان با یک میلیارد و 426 میلیون دالر، 
از نظر ارزشی 5.42 درصد سهم صادرات کاال به ایران 

را از آن خود کرد.
که  بود  گروه 5+۱  در  از کشورهای حاضر  یکی  آلمان 
با جمهوری  را در سال ۱۳۹4  برجام  ای  توافق هسته 
اسالمی ایران امضا کرد و با وجود خروج آمریکا از این 

توافق، تاکید کرده است به اجرای آن ادامه می دهد.
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اروپا به دنبال میانجیگری 
بین واشنگتن وپکن

صدها  که  آنجایی  از  گفت:  آلمان  اقتصاد  وزیر 
برای  آمریکا  و  چین  در  اروپایی  و  آلمانی  شرکت 
بازارهای هر دو کشور کار می کنند، باید اروپا از جنگ 

تجاری چین-ایاالت متحده جلوگیری کند.
اقتصاد  وزیر  آلتمایر«  »پیتر  اسپوتنیک،  گزارش  به 
متحده-چین  ایاالت  تجاری  اختالفات  گفت:  آلمان 
منجر به محدودیت هایی می شود که در حال حاضر 
شاهد آن در اروپا هستیم و از آنجایی که صدها شرکت 
آلمانی و اروپایی در آمریکا برای بازار چین و نیز این 
شرکت ها در چین برای بازار آمریکا کار می کنند، باال 
گرفتن تنش تجاری تاثیر منفی می گذارد و اروپا باید 

از آن جلوگیری کند.
در  گفت:  برلین  در  اقتصادی  مجمع  نشست  در  وی 
بسیار  تجاری  جنگ  این  روی  بر  الملل  بین  سطح 
متمرکز هستیم. وزیر اقتصاد آلمان نسبت به این نوع 
روابط تجاری که می تواند »گروگان سیاست ها« شود، 
هشدار داد و نسبت به اهمیت روابط چند جانبه تاکید 
کرد. بر همین اساس، رسانه های چینی گزارش کردند 
برای  کشور  این  وزیر  نخست  معاون  هی«  »لیو  که 
دیدار از ایاالت متحده در آینده نزدیک بمنظور کاهش 
تنش های تجاری برنامه ریزی کرده است. بر پایه این 
گزارش، جنگ تجاری چین-آمریکا در ماه مارس بعداز 
آنکه دونالد ترامپ رییس جمهور ایاالت متحده تعرفه 
اضافی بر روی واردات فوالد و آلومنیوم وضع کرد، باال 
گرفت و به دنبال آن واشنگتن و پکن در اقدامات تالفی 
جویانه چندین بار تعرفه بر روی واردات کاالهای چینی 

و آمریکایی وضع کردند.

اقتصادی
-- اخبار--

شور برداشت طالی سرخ
اکثر  زعفران،  برداشت  فصل  شروع  با  هرساله 
زمین های  در  را  ها  صبح  خیز،  زعفران  مناطق  مردم 
کشاروزی مشغولند و عصرها را در بازار سپری می کنند.

به سطح کشت ۸0  توجه  با  حیدریه  تربت  درمنطقه 
و  شهرها  از  زیادی  کارگران  زعفران،  هکتاری  هزار 
گناباد  و  تربت جام، خواف  از جمله  اطراف  روستاهای 
این  که  طوری  به  می شوند،  شهر  این  وارد  کار  برای 
مستقیم  طور  به  نفر  هزار   70 حدود  برای  محصول 

ایجاد شغل می کند.
خراسان رضوی با در اختیار داشتن سهم ۸0 درصدی 
زعفران  تولید  قطب  عنوان  به  ایران  زعفران  تولید  از 

جهان شناخته می شود.

تورم تولید بخش خدمات 
به 19.7 درصد رسید

تولیدکننده  بخش های  قیمت  شاخص  گزارش 
خدمات در تابستان ۱۳۹7 منتشر شد تورم تولید بخش 

خدمات به ۱۹.7 درصد رسید
تولید  قیمت  کل  شاخص  ایران،  آمار  مرکز  اعالم  طبق 
کننده بخش های خدمات در فصل تابستان امسال ۸.7 
به  نسبت  درصد   ۱۹.7 و  قبل  فصل  به  نسبت  درصد 
تابستان سال قبل افزایش یافته است. طبق این اطالعات، 
تورم بخش »حمل و نقل، انبارداری و ارتباط « در فصل 

تابستان امسال بیشترین رشد را تجربه کرده است.
شاخص قیمت تولید کننده بخش های خدمات مشتمل 
وسایل  »تعمیر  از  عبارتند  که  است  بخش  هشت  بر 
و  شخصی  کاالهای  و  موتورسیکلت  موتوری،  نقلیه 
و  انبارداری  »حملونقل،  رستوران«،  و  »هتل  خانگی«، 
ارتباطات«، »واسطه گری های مالی )بیمه(«، »مستغالت، 
»بهداشت  کسب و کار«،»آموزش«،  فعالیت های  و  اجاره 
خدمات  های  فعالیت  »سایر  و  اجتماعی«  مددکاری  و 
قیمت  شاخص  گزارش  شخصی«.  و  اجتماعی  عمومی، 
تولید کننده بخش های خدمات به صورت فصلی و ساالنه 

منتشر می شود.
)بر  تولید کننده بخش های خدمات  شاخص کل قیمت 
مبنای ۱00=۱۳۹0( در فصل تابستان ۱۳۹7 برابر است 
افزایش  درصد   ۸.7 قبل  فصل  به  نسبت  که   2۸5.۱ با 

یافته است.
 تغییرات شاخص بخش های خدمات نیز به شرح ذیل است:

موتوری،  نقلیه  وسایل  تعمیر  »خدمات  گروه  شاخص 
فصل  در  خانگی«  و  کاالهای شخصی  و  سیکلت  موتور 
تابستان ۱۳۹7برابر است با ۳۳4.۸، که نسبت به فصل 
گروه  شاخص  است.  یافته  افزایش  درصد   7.۸ قبل 
»خدمات هتل و رستوران« در فصل تابستان ۱۳۹7برابر 
است با ۳72.7  که نسبت به فصل قبل ۹ درصد افزایش 

یافته است.
و  انبارداری  نقل،  و  حمل  »خدمات  گروه  شاخص 
ارتباطات« در فصل تابستان ۱۳۹7برابر است با ۳۳7.7 
که نسبت به فصل قبل ۱5.2 درصد افزایش یافته است.

)بیمه(«  مالی  واسطه گری های  »خدمات  گروه  شاخص 
در فصل تابستان ۱۳۹7برابر است با 2۹۳.2 که نسبت 
گروه  شاخص  است.  یافته  افزایش  درصد   5.5 فصل  به 
کار«  و  فعالیت های کسب  و  اجاره  »خدمات مستغالت، 
در فصل تابستان ۱۳۹7برابر است با 2۱5.۳  که نسبت 
به فصل قبل 5.2 درصد افزایش یافته است. شاخص گروه 
»خدمات آموزش« در فصل تابستان ۱۳۹7برابر است با 
افزایش  درصد   ۱.5 قبل  فصل  به  نسبت  که    265.7
یافته است. شاخص گروه »خدمات بهداشت و مددکاری 
اجتماعی« در فصل تابستان ۱۳۹7برابر است با 4۱5.6  
 که نسبت به فصل قبل ۸.2   درصد افزایش یافته است.

شاخص گروه »خدمات سایر فعالیت های خدمات عمومی، 
اجتماعی و شخصی« در فصل تابستان ۱۳۹7برابر است 
با ۳06.۱ که نسبت به فصل 6 درصد افزایش یافته است.

به  اشاره  با  عصاره  محمدحسن  صفحه1:  از  ادامه 
کرد:  خاطرنشان  دنیا  در  جدید  رویکردهای  ایجاد 
و  فراورده های طبیعی  به سمت  بشری  و جامعه  مردم 
هم  کرده اند  پیدا  گرایش  طبیعت  منشأ  با  داروهایی 
چنین استفاده از طب مکمل کنار طب رایج رواج پیدا 
کرده است، مکاتب پزشکی توسط WHO به رسمیت 
شناخته شدند و طب کلی نگر در برابر طب جزئی نگر 

مورد توجه قرار گرفته است.
را  آن  رویکردها، مصداق های  این  تغییر  با  افزود:  وی 
در اقتصاد می بینیم؛ سطح زیر کشت گیاهان دارویی 
در سه کشور آمریکا، چین و کانادا رشد فوق العاده ای 
هزار  از ۳۹۳  فوق العاده  یک جهش  با  و  است  داشته 
میلیون   ۳.5 از  بیش  به  امروز  در سال ۱۹۹0  هکتار 
هکتار افزایش پیدا کرده است، ارزش اقتصادی واردات 
مواد خام گیاهان دارویی در اروپا به بیش از 500 هزار 
تن در سال رسیده و رشد ساالنه این جریان اقتصادی 

بیش از 2۱ درصد است.
دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب 
سنتی تصریح کرد: طبق گزارش های ساالنه اتحادیه 
اروپا، نقش گیاهان دارویی در صنایع مختلف ثابت شده 
است؛ گیاهان دارویی دارای یک ماده مؤثره هستند، در 
صنعت از این ماده فراورده ای تولید می شود که می تواند 
در سالمتی بشر مؤثر باشد و آن را ارتقاء دهد، این مواد 
 در صنایع داروسازی، پزشکی و دامپزشکی کاربرد دارد.

عطرسازی،  نفت،  صنایع  در  چنین  هم  افزود:  وی 
مکمل ها،  افزودنی ها،  خوشبو کننده ها، 
چاشنی ها، فراورده های بهداشتی، شوینده ها، 
و  گیاهی  دمنوش های  گیاهی،  سموم  انواع 
دارویی  گیاهان  از  صرفاً  اسانس،  صنایع 
محصوالت  این  پس  می شود،  استفاده 
این  و  بر می گیرند  در  را  حیطه گسترده ای 
توانایی را دارند که زنجیره اقتصاد و اشتغال 

گسترده ای را ایجاد کنند.
عصاره  با بیان این که اکثر گیاهان دارویی با 
شرایط آب وهوایی ایران سازگارند و فرهنگ 
این گیاهان هم در کشور وجود  از  استفاده 
دارد، گفت: ۱700 نوع گیاه خاص تنها در 

به  می تواند  آن  عمده  و  دارند  رویش  ایران  سرزمین 
صنعت وصل شود که ارزش افزوده فراوانی را برای ما 

به ارمغان می آورد.
وی تأکید کرد: اگر به  دنبال صنعت جایگزین برای نفت 
سرمایه گذاری  دارویی  گیاهان  به روی  باید  می گردیم 
کنیم، اگر همه داروهای تولیدشده خام کل کشور را 
قیمت گذاری کنیم ارزش آن کمتر از یک میلیارد دالر 
کردن،  خشک  شامل  اولیه،  فراوری  یک  با  اما  است 
سایزبندی و بسته بندی، ارزش آن به ۱میلیارد و 700 

میلیون دالر می رسد.
و  دارویی  گیاهان  فناوری  و  علوم  توسعه  ستاد  دبیر 
طب سنتی اضافه کرد: مرحله بعد تولید مواد استاندارد 
برای صنعت است که ما در این قسمت ضعیف هستیم 
ما  نداریم،  استاندارد  و در بخش های مختلف صنعت، 
این  وقتی  اما  کرده ایم  تأسیس  زیادی  کارخانه های 
کارخانه ها مواد اولیه استاندارد در دسترسشان نباشد 
مجبورند آن را وارد کنند و این باعث می شود که ارزش 
مشکل  این  رفع  بدهیم،  دست  از  را  فراوانی  افزوده 

منوط به سرمایه گذاری در این بخش است.
تولید گل  برای مثال، 7۱ درصد  عصاره تصریح کرد: 
محمدی جهان در ایران تولید می شود و فروش کشور 
ما حدود ۱5 تا 25 میلیون دالر است در حالی که یک 
اسانس خوب بین ۸ تا 22 هزار دالر قیمت دارد که ما 
در این بخش سهم ناچیزی داریم و باید با تزریق علم 

به این بخش به جایگاه خوبی در جهان برسیم.

اوکراین و آمریکا برای جلوگیری از اجرای 
طرح احداث خط لوله گاز جریان شمالی 
2 که توسط روسیه به آلمان کشیده می شود، توافق 

کردند.
ای  بیانیه  در  اوکراین  خارجه  وزارت  مطبوعاتی  دفتر 
با  اوکراین  خارجه  وزیر  کلیمکین«  »پاول  کرد:  اعالم 
»ریک پری« وزیر انرژی آمریکا در کی یف دیدار کرد 
با اجرای طرح خط لوله گاز  و دو طرف توافق کردند 

جریان شمالی 2 مقابله کنند.
نظر داشتند  اتفاق  بیانیه گفته شده است: طرفین  در 
که خط لوله گاز جریان شمالی 2 امنیت انرژی و ثبات 

اروپا را به خطر می اندازد.
نوشته  باره  این  در  نیز  روسیه  ریانووستی  خبرگزاری 
رئیس  پروشنکو  پترو  با  آمریکا  انرژی  وزیر  است: 
جمهوری اوکراین دیدار کرد و پروشنکو در این دیدار 
انرژی  عرصه  در  مشترک  طرح  چند  موفق  اجرای  به 
هسته ای بین اوکراین و آمریکا و واردات ذغال سنگ 

از این کشور اشاره کرد.
طرح  با  مقابله  ضرورت  بر  اوکراین  جمهوری  رئیس 
خط لوله گاز جریان شمالی2 و نیز متنوع سازی منابع 
انرژی در اروپا ازجمله با گسترش امکانات صادرات گاز 

فشرده آمریکا به کشورهای اروپایی تاکید کرد.
های  فناوری  بکارگیری  و  برای جذب  چنین  هم  وی 
خارجی پیشرفته به اوکراین برای بهره برداری موثر از 
ابراز عالقه مندی کرد و  ذخایر نفت و گاز این کشور 
همکاری کشورش با آمریکا برای تقویت امنیت انرژی 

اوکراین را مهم خواند.
آغاز گفت  بر  آمریکا  انرژی  وزیر  و  پروشنکو  دیدار  در 
وگوهای راهبردی واشنگتن و کی یف در عرصه انرژی 

تاکید شد.
مقام های اوکراینی بارها با احداث خط لوله گاز اروپای 

جریان شمالی 2 از روسیه به آلمان مخالفت کرده اند.
رئیس جمهوری اوکراین به تازگی خط لوله گاز جریان 
بزرگترین  تروآی  اسب  را  اروپا  به  روسیه   2 شمالی 

اروپایی  کشورهای  به  و  خواند  اروپا  در  جهان  کشور 
درباره احداث آن هشدار داد.

لوله  خط  نوشت:  خود  توئیتر  پوروشنکو«در  »پترو 
باید  اروپا  و  است  کرملین  جادوی   2 شمالی  جریان 
از امنیت انرژی خود)تنها خط لوله گاز اروپا از مسیر 

اوکراین( دفاع کند.
جریان  گاز  لوله  خط  طرح  که  کرد  خاطرنشان  وی 
شمالی 2 به مانند اسب تروآی می ماند که علیه امنیت 
و  است  شده  هدف گیری  اروپا  ژئوپلیتیکی  و  انرژی 
به  اروپایی  کشورهای  برای  آمیزی  فاجعه  پیامدهای 

همراه خواهد داشت.
حیله  یک  از  حماسی  داستانی  به  تروآمربوط  ]اسب 
جنگی در تاریخ یونانی است که با استفاده از، یونانی ها 
توانستند پس از محاصره بی نتیجه شهر تروآ، از طریق 
پایان  جنگ  به  و  شوند  شهر  وارد  اسب  آن  ساخت 

دهند.[
 55 ساالنه  انتقال  برای  شمالی-2  جریان  لوله  خط 
میلیارد متر مکعب گاز روسیه از طریق دریای بالتیک 
به آلمان برنامه ریزی شده که بخشی از برنامه شرکت 
کنونی  مسیر  به  اتکا  از  رهایی  برای  گازپروم  روسی 

اوکراین برای گاز رسانی به اروپا است.
فاز نخست این خط لوله به آلمان که ۱222 کیلومتر 
است، سال 20۱۱ به بهره برداری رسیده و ساالنه بیش 
کشور  این  به  را  روسیه  گاز  مترمکعب  میلیارد   20 از 

اروپایی منتقل می کند.
هفت  حدود  لوله  این خط  دوم  مرحله  ساخت  هزینه 
که  است  شده  برآورد  یورو  میلیون   400 و  میلیارد 
آن  مالی  اعتبار  دیگر  اروپایی  شرکت  چند  و  گازپروم 

را تامین می کنند.
بازارهای  به  تر  ارزان  را  روسیه  گاز  طرح،  این  اجرای 
مصرف اروپایی می رساند، زیرا هزینه ترانزیت که اکنون 
به اوکراین و کشورهای دیگر مسیر پرداخت می شود، 
حذف خواهد شد و این کاهش بها برای مسکو به عنوان 

عاملی است تا خریداران بیشتری را جذب کند.

»گیاهان دارویی« جایگزین مناسبی 
 برای صنعت نفت است

 به دنبال توقف خط لوله گاز روسیه به آلمان

بررسی راه اندازی کانال 
مالی بین ایران و اروپا

همراه  به  آلمان  سابق  خارجه  امور  وزیر 
آلمان  دور  و  خاورمیانه  انجمن  تجاری  هیات  اعضای 
و  مرکزی  دیدار  بانک  کل  رئیس  با   )NUMOV(

درباره کانال مالی ایران و اروپا گفتگو کردند.
بیان  با  همتی  مرکزی، عبدالناصر  بانک  گزارش  به 
هدف  به  را  آن ها  نتواسته  آمریکا  تالش های  که  این 
اصلیشان برساند، تصریح کرد: تدابیر الزم برای مقابله 
با  در حال حاضر  و  است  انجام شده  تحریم ها  این  با 
برنامه ریزی الزم آثار منفی تحریم ها کنترل واقدامات 
و  ۸گانه  کشورهای  با  تجارت  توسعه  برای  الزم 
همسایگان درحال انجام است و انتظار می رود اتحادیه 
اروپا نیز هرچه سریعتر نسبت به راه اندازی کانال مالی 

اقدام کند.
آلمان  سابق  خارجه  وزیر  گابریل  زیگمار  ادامه،  در 
ضمن ابراز تاسف از بازگشت تحریم های آمریکا تاکید 
کرد که یکی از اهداف برجام، توسعه روابط سیاسی و 
اقتصادی اروپا با ایران است و آلمان همچنان به توسعه 

همکاری های اقتصادی با ایران عالقه دارد.
وی با ابراز امیدواری از ایحاد کانال مالی بین ایران و 
بزرگ  و  کوچک  هزاران شرکت  که  داشت  بیان  اروپا 
به  می توانند  ندارند  آمریکا  با  تعاملی  هیچ  که  آلمانی 

راحتی با ایران به تبادالت تجاری بپردازند.
بررسی جزئیات  این گفتگوها طرفین ضمن  ادامه  در 
ادامه  کردند  پیشنهاد  اروپا  و  ایران  بین  مالی  کانال 
به  منظوررسیدن  به  و  کارشناسی  سطح  در  گفتگوها 

یک راه حل مشخص دنبال شود.

با پرداخت دیه؛

بانک آینده یک نوجوان 
زندانی را آزاد کرد

خانـواده  رضایـت  جلـب  و  دیـه  پرداخـت  بـا 
مقتـول توسـط بانـک آینـده، یـک نوجـوان کرمانی از 

بازگشـت. درس  بـه کالس  و  آزاد  زنـدان 
 ۱۳۹6 سـال  از  کـه  کرمانـی  سـاله   ۱7 دانش آمـوز 
در بنـد نوجوانـان زنـدان کرمـان بـه سـر می بـرد؛ بـا 
وسـاطت اهالـی محل و خیرین و پرداخت دیه توسـط 
بانـک آینده و جلـب رضایت خانواده مقتـول، از زندان 

شد. آزاد 
بانـک آینده؛ در راسـتای عمل به مسـوولیت اجتماعی 
ویـژه  بـه  جامعـه  مختلـف  اقشـار  قبـال  در  خـود 
نوجوانـان و دانش آمـوزان، عـالوه بر سـاخت »مدارس 
التحریـر و بسـته های  لـوازم  اُمیـد آینـده« و توزیـع 
فرهنگـی در مناطـق کمتـر برخـوردار کشـور، در یک 
اقـدام خیرخواهانـه، آزادی این نوجـوان کرمانی را رقم 
زد تـا وی هـم  زمـان با آغـاز سـال تحصیلی، به کالس 
درس و بـه آغـوش خانـواده خـود بازگـردد. بر اسـاس 
گـزارش مراجـع ذیربط، ایـن دانش آموز، در تابسـتان 
سـال ۱۳۹6، در یـک غفلـت و در یـک نـزاع دسـته 
جمعـی درگیـر شـده کـه منجـر بـه ضـرب و جـرح و 
کشـته شـدن پسـر همسـایه گردیـده و از ایـن نظـر 
در دادگاه بـه پرداخـت دیـه محکـوم و بـه دلیـل عدم 
توانایـی مالـی خانـواده، وی در زنـدان کرمـان به سـر 

مـی برده اسـت.
دانش آمـوز  ایـن  آینـده؛  بانـک  پی گیری هـای  بـا 
آزاد  زنـدان  از  کرمانـی شـامگاه 2۸ مهرمـاه ۱۳۹7، 
شـد و اکنـون بـرای ادامـه تحصیـل بـه کالس درس 

اسـت. بازگشـته 

حجم تجارت ایران و ترکیه 
به 12 میلیارد دالر می رسد

بازرگانی      مشترک  اتاق  رئیس   - ایرنا   - تبریز 
ایران و ترکیه گفت: پیش بینی می شود حجم تجارت 
 ۱2 به  میالدی  جاری  سال  پایان  تا  ترکیه  و  ایران 

میلیارد دالر می رسد.
رضا کامی با بیان این که هم اکنون حجم تجاری ایران 
و ترکیه قابل قبول است، افزود: در شش ماه گذشته 
سال جاری میالدی حجم  مبادالت اقتصادی 2 کشور 

به ۸ میلیارد دالر رسید.
ایران  با بیان این که بیش از 50 درصد صادرات  وی 
به ترکیه است، اظهار داشت: در شرایط سخت و اوج 
ایران و ترکیه  تحریم ها در سال 20۱2 حجم تجاری 
حدود 22 میلیارد دالر و بعد از برجام این حجم در مرز 

۱۱ میلیارد دالر بود.
یادآوری  ترکیه  و  ایران  بازرگانی  اتاق مشترک  رئیس 
تحریم های  بازگشت  با  می شود  بینی  پیش  کرد: 
دوباره  ایران،  اسالمی  جمهوری  علیه  آمریکا  ظالمانه 

حجم مبادالت اقتصادی ایران و ترکیه افزایش یابد.
فرهنگی  مشترکات  به  توجه  با  که  این  بیان  با  کامی 
این منطقه با ترکیه، بیشترین رقم سرمایه گذاری این 
کشور در این خطه به ویژه منطقه ویژه ارس انجام شده 
علیه  آمریکا  تحریم های  به  توجه  با  داد:  ادامه  است، 
اقتصادی 2  ایران، همکاری فعاالن  جمهوری اسالمی 

کشور از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است.
اعمال  از  پس  پول  انتقال  مشکالت  به  اشاره  با  وی 
بانک  تاسیس  گفت:  ایران،  علیه  آمریکا  های  تحریم 
مشترک ایران و ترکیه توسط بخش خصوصی راهکار 

برون رفت از این مشکالت است.
اظهار  ترکیه  و  ایران  بازرگانی  مشترک  اتاق  رئیس 
را  خصوصی  بخش  توسط  بانک  این  ایجاد  داشت: 
بانک  از  مجوز  اخذ  مرحله  تا  و  کرده  قبول  ترک ها 
به  اشاره  با  کامی  برده اند.  پیش  کشور  این  مرکزی 
تشکیل کمیته ای با عنوان »مدیریت شرایط ویژه در 
اتاق بازرگانی تبریز« افزود: فعاالن اقتصادی می توانند 
موانع و مشکالت خود از جمله در حوزه نقل و انتقال 
ها  آن  رفع  برای  ترکیه  با  ارتباط  در  ویژه  به  را  کاال 
اهمیت  بر  تاکید  با  وی  دهند.  اطالع  کمیته  این  به 
ترکیه گفت:  و  ایران  روابط بخش خصوصی  گسترش 
سرمایه  و  تجارت  به  عالقه مند  ترکیه ای  شرکت های 

گذاری در ایران به ویژه منطقه آذربایجان هستند.

عبور کامیون ها از مرز 
سرخس 30 درصد کاهش 

یافت
ایرنا - مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
خراسان رضوی گفت: رفت و آمد کامیون های ترانزیتی، 
صادراتی و وارداتی در پایانه مرزی سرخس در شمال 
شرق این استان طی هفت ماه گذشته امسال در مقایسه 

با مدت مشابه پارسال ۳0 درصد کمتر شده است.
پایان  تا  امسال  ابتدای  از  افزود:  نصری  ابراهیم 
دستگاه   ۱00 و  هزار   2۸ جاری  ماه  آبان  بیستم20 
کامیون و تریلی ترانزیتی وارداتی و صادراتی از طریق 
ایران و ترکمنستان رفت و  مرز سرخس واقع در مرز 
آمد داشتند. این تعداد مدت مشابه پارسال 40 هزار و 

6۹ دستگاه بود.
وی ادامه داد: علت اصلی این کاهش اعمال محدودیت 
گذشته  ماه  مرداد   ۱۳ از  ترکمنستان  جمهوری  های 
کامیون  تنها ۳0 دستگاه  روزانه  آمد  و  رفت  بر  مبنی 
از طریق مرز سرخس  ورودی و ۳0 کامیون خروجی 

است.
خراسان  جاده ای  نقل  و  حمل  و  راهداری  مدیرکل 
در خصوص  مرزی  دیدار  بار  دو  تاکنون  گفت:  رضوی 
پرسش چرایی این اقدام کشور ترکمنستان انجام شده 

اما طرف ترکمن پاسخی روشن ارائه نمی کند.
وی به آماده بودن پل دوم مرزی سرخس برای فعالیت 
نیز اشاره و بیان کرد: هماهنگی الزم به منظور افتتاح 
طرف  اما  شده  اعالم  ترکمنستان  مقامات  به  پل  این 
مقابل تاکنون برنامه خود را برای مشارکت اعالم نکرده 

است.
امسال ۱4 هزار و 200 دستگاه کامیون  افزود:  نصری 
کامیون  دستگاه   ۹00 و  هزار   ۱۳ و  ایران  به  ورودی 
حوزه  و  میانه  آسیای  حوزه  کشورهای  به  خروجی 
سی.آی.اس از طریق مرز سرخس رفت و آمد کرده اند.

وی ادامه داد: هم چنین در این مدت ۱۸ هزار و 502 
از مرز سرخس رفت و آمد  ایرانی و خارجی  تبعه  نفر 
داشته اند. از این تعداد ۹ هزار و 720 نفر تبعه و مسافر 
خارجی و هشت هزار و ۸00 نفر تبعه و مسافر ایرانی 

بوده اند.
ایران  مرزی  صفر  نقطه  در  واقع  مرزی سرخس  پایانه 
مشهد  کیلومتری شرق  فاصله ۱۸5  در  ترکمنستان  و 

قرار دارد.
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عملکرد تولید زعفران 
خراسان شمالی 2 برابر 

کشور است
ایرنا - مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی  

خراسان شمالی گفت: میانگین عملکرد تولید زعفران 
در این استان 6.2 کیلوگرم در هکتار است که این رقم 

حدود 2 برابر میانگین کشوری آن است.
خراسان  از  پس  داشت:  اظهار  شریکیان  محمدعلی 
کیلوگرم   5.7 عملکرد  متوسط  با  اصفهان  شمالی، 
در  هکتار  در  زعفران  کیلوگرم   4.۳ تولید  با  کرمان  و 

رده های دوم و سوم این شاخص هستند.
کشاورزی  جهاد  وزارت  آمارنامه  اساس  بر  گفت:  وی 
 ۱05 کشور  استان   2۸ در  زعفران  کشت  زیر  سطح 
هزار و 270 هکتار با میزان تولید ۳۳6 تن و میانگین 

عملکرد ۳.۳ کیلوگرم در هکتار است.
وی افزود: سرانه مصرف زعفران کشور هفت دهم گرم 
در سال است و ایران با مصرف ساالنه 60 تن زعفران، 

مقام نخست جهان را در مصرف طالی سرخ دارد.
و  توقع  کم  گیاهی  زعفران  داشت:  اظهار  شریکیان 
پربازده اقتصادی است که برای کشت در مناطق خشک 
آب  به  آن  نیاز  زمان  و  است  مناسب  خشک  نیمه  و 
فصلی از سال است که دیگر محصوالت به آب نیازی 

نداشته یا حداقل با مشکل کم آبی مواجه نمی شوند.
وی گفت: سطح کشت زعفران جهان ۱۱6 هزار و ۹۸۸ 
هکتار با تولید ۳7۸ تن است، کشورهای تولید کننده 
زعفران شامل ایران با مساحت ۱05 هزار و 270 هکتار 
و تولید ۳۳6 تن، هند با پنج هزار و 707 هکتار و تولید 
با مساحت یک هزار و ۸00 هکتار و  یونان  22 تن و 

تولید 7.2 تن است.
وی اظهار داشت: ایران ۹0 درصد از سطح زیر کشت و 

۸۹ درصد تولید محصول زعفران را به خود اختصاص 
داده است. 

 7۱2 و  هزار   ۸2 کشت  با  رضوی  خراسان  افزود:  وی 
دارد،  را  کشور  اول  رتبه  تن   257.6 تولید  و  هکتار 
خراسان جنوبی با کشت ۱5 هزار و 754 هکتار و تولید 
5۱.۱ تن دوم است و خراسان شمالی با کشت 2 هزار 
و ۱۹0 هکتار و تولید ۸.۸ تن در رده سوم کشور قرار 

دارد. 
خراسان  جهادکشاورزی  سازمان  باغبانی  امور  مدیر 
تولید  و  کشت  توسعه  اخیر  دهه   2 در  گفت:  شمالی 
زعفران روند صعودی داشته به طوری که از سطح ۳4۳ 
به 2 هزار و 750 هکتار در سال ۹6  هکتار سال ۸6 

رسیده است.
محصول  اقتصادی  ارزش  داشت:  اظهار  شریکیان 
تولیدی زعفران استان حدود یک هزار و 600 میلیارد 
اقتصادی  ارزش  درصد   ۱5 تقریبا  که  است  ریال 
تولیدات محصوالت باغی استان را شامل می شود که 
در سال جاری سطح کشت زعفران استان 470 هکتار 

افزایش یافته است.
وی سطح کنونی زیر کشت زعفران استان را سه هزار و 
220 هکتار عنوان کرد و افزود: پیش بینی می شود از 

این سطح ۱5 تن زعفران برداشت شود.
وی گفت: زعفران در هشت شهرستان استان کشت و 
کار می شود و فاروج با کشت یک هزار و ۹50 هکتار و 
تولید ساالنه حدود ۹.6 تن رتبه اول را دارد و اسفراین 

و شیروان در رتبه های دوم و سوم تولید قرار دارند. 
خراسان  جهادکشاورزی  سازمان  باغبانی  امور  مدیر 
نیاز  سازگاری،  اقلیمی،  مناسب  شرایط  افزود:  شمالی 
ارتقای  مناسب،  اقتصادی  درآمد  و  عملکرد  کم،  آبی 
از  آن  نگهداری  سهولت  و  کاران  زعفران  فنی  دانش 
استان  در  صادراتی  محصول  این  توسعه  مهم  عوامل 

است.
اشتغال خوبی  زعفران  تولید  و  شریکیان گفت: کشت 
ایجاد می کند به طوری که هر یک هکتار زعفران در 
مراحل کاشت، داشت و برداشت و فرآوری، یک شغل 
و  غیرمستقیم  شغل   200 تا   ۱۸0 حدود  و  مستقیم 

فصلی ایجاد می کند.
بندی  بسته  و  فرآوری  واحد  استان سه  در  افزود:  وی 
سال  در  خشک  زعفران  تن   2.۱ ظرفیت  با  زعفران 
مشغول فعالیت است که نیازمند ۱40.7 تن ماده اولیه 
یا گل تر است که این سه واحد ۱۹ نفر اشتغال دائم را 

ایجاد کرده است.
ارزش  زنجیره  توسعه  طرح  اجرای  افزود:  شریکیان 
زعفران از طریق کشاورزی قراردادی، توزیع نهاده های 
بهره  معرفی  کشت،  الگویی  ادوات  تامین  کشاورزی، 
برداران برای دریافت تسهیالت خرید ادوات کشاورزی 
از  زعفران  کشت  توسعه  برای  تسهیالت  پرداخت  و 

اقدامات این سازمان است.
دارد  کشاورزی  عرصه  هزار   ۳44 شمالی  خراسان 
انواع  تن  هزار   500 و  میلیون  یک  از  بیش  ساالنه  و 
محصول کشاورزی و دامی در این استان تولید می شود.

استانی
-- اخبار--

بانک ها اجازه 
سرمایه گذاری نمی دهند!

معاون استاندار لرستان گفت: تاکنون ۱67 میلیارد 
است شده  پرداخت  استان  در  روستایی  تسهیالت   تومان 

 گودرز امیری در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان 
با بیان این که بخشی از توانمندی های استان، کشاورزی 
است، افزود: در جاهایی محدودیت های قانونی منع توسعه 
را  نمایندگان  و  مجلس  این همت  و  است  کرده  ایجاد  را 

می طلبد که آن را حل کنند.
با  جلسه  چندین  پارسیلون  معضل  حل  برای  گفت:  وی 
مسوولین کشوری داشتیم اما بانک ها اجازه سرمایه گذاری 

نمی دهند.
تعطیل  استان  در  که  کارخانه ای  چند  کرد:  بیان  امیری 
شده اند به دلیل مساله ذی نفع واحد بوده که باید در این 

راستا یک سری قوانین اصالح شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری 
لرستان با اشاره به این که در بخش کشاورزی گلخانه های 
کوچک، متوسط تا بزرگ می تواند در کاهش مصرف آب و 
بهره وری مؤثر باشند، اظهار کرد: این مهم نیازمند ضوابطی 
است که باید برای آن ها تدوین شود و اهتمام ویژه صورت 

گیرد.
وی با اشاره به این که گلخانه های ۹ متری اجرایی نیستند 
بلکه باید ضوابط برای آن ها تعریف شود، افزود: حتی در 
به  نیاز  اما  دارد  پتانسیل های خوبی  استان  بخش شیالت 
مالی  منابع  محدودیت  که  داریم  زیرساخت هایی  ایجاد 

اجازه ایجاد آن ها را نمی دهد.
با  استان  زایی  اشتغال  تسهیالت  سهم  مورد  در   امیری 
بیان این که در ابتدای ابالغ اعتبارات سهم هر شهرستان 
افزود: در برخی شهرستان ها  ابالغ شده است،  مشخص و 
چون متقاضیان نتوانستند وثایق خود را تهیه کنند عقب 
افتادند و چنانچه مدارک الزم را داشته باشند در مرحله 

دوم می توانند اعتبارات را جذب کنند.
تهران  به  باید  تأیید  برای  این که طرح ها  به  اشاره  با  وی 
بروند در صورتی که ضرورت ندارد و این مهم زمان بر است، 
روستایی  تسهیالت  تومان  میلیارد   ۱67 تاکنون  افزود: 

پرداخت شده است.
دوم  مرحله  در  دارد  ضرورت  که  این  بیان  با  امیری 
گفت:  شود،  ابالغ  استان ها  سهم  روستایی  تسهیالت 
همزمانی تسهیالت روستایی با اشتغال فراگیر وجود دارد 
چون درصد سود تسهیالت روستایی کم است، تسهیالت 

اشتغال فراگیر کمتر جذب داشته است.
بیان  امید  کارآفرین  بانک  در  کرد:  بیان  استاندار  معاون 
شده که حداکثر 25 درصد تسهیالت در بخش کشاورزی 
مصرف شود در حالی که ظرفیت و پتانسیل برخی استان ها 
دامداری و کشاورزی است و تعیین سقف و حدود در سطح 
ملی کار درستی نیست و باید به استان ها تفویض اختیار 
شود، تعیین سهم بانک ها و بخش ها به استان تفویض شود.

حمایتی  تسهیالت  قرارداد  انعقاد  و  جذب  گفت:  امیری 
میلیارد  یک  تاکنون  مجموع  در  و  نیست  مطلوب  خیلی 
پرداخت  و  قرارداد  انعقاد  مرحله  به  تومان  و ۳00میلیون 

رسیده است.

۵0 درصد معادن کرمانشاه 
فعال هستند

تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  سرپرست 
استان کرمانشاه از فعالیت 50 درصد معادن استان 

خبر داد.
در  که  معادن  شورای  نشست  در  رستمی  محسن 
استانداری کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: استان 
از ۱.۱ میلیارد تن ذخایر  با داشتن بیش  کرمانشاه 
شناسایی شده حدود 2 درصد از کل ذخایز معدنی 

کشور را دارا است.
وی از 6۸ نوع ماده معدنی شناسایی شده در کشور 
خبر داد و گفت: 20 نوع این مواد در استان کرمانشاه 

شناسایی شده است.
استان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  سرپرست 
ذخایر  نظر  از  استان  این  کرد:  تصریح  کرمانشاه 
سنگ های  حیث  از  و  دارد  را  اول  رتبه  بیتومین 

تزئینی نیز جایگاه مناسبی در کشور دارد.
مرمریت  سنگ  حاضر  حال  در  کرد:  عنوان  وی 
شهرستان هرسین از شهرت جهانی برخوردار است.

عنوان  معدن   2۱۸ را  استان  معادن  تعداد  رستمی 
این تعداد ۱۱۸ مورد فعال و ۱0۱  از  کرد و گفت: 
مورد غیر فعال است که از ابتدای سال تا کنون با 
به  توانستیم  را  مورد   ۱7 گرفته  صورت  تالش های 

چرخه فعالیت برگردانیم.
از  تن  میلیون   ۱5 حدود  سال  در  داد:  ادامه  وی 
هر  در  که  داریم  برداشت  کرمانشاه  استان  معادن 

معدن یک مسوول فنی بر روند کار نظارت دارد.
استان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  سرپرست 
بهره  پروانه  فقره  تصریح کرد: در حال حاضر 2۱۸ 
برداری معدنی با اشتغال زایی 2 هزار و ۳00 نفر و 
سرمایه گذاری ۱2۱4 میلیارد ریال در استان وجود 

دارد.
هیچ  کرمانشاه  استان  در  گفت:  هم چنین  رستمی 
مجوزی برای شن و ماسه رودخانه ای نداریم و فقط 

در موارد خاص این مجوز صادر می شود.
وی از 2 هزار و 5۳0 مورد بازرسی طی سال گذشته 
خبر داد و افزود: بر این اساس حدود ۹0 درصد از 
بتن هایی که در ساخت و سازهای مناطق زلزله زده 
برخوردار  الزم  استانداردهای  از  شده  گرفته  کار  به 

هستند.

معیار - گیالن - مهدیه رزاقی لنگرودی:
و  گفت  در  رشت  شهرداری  معاون خدمات شهری 
دستفروشان  ساماندهی  جامع  طرح  تدوین  از  گویی 
گذشته  ماه  دو  در  طرح  این  کرد:  اظهار  و  داد  خبر 
مراحل  در  گرفتن  قرار  با  و  گرفته  قرار  مطالعه  مورد 
مراجع ذی صالح  به  آینده  روز  ده  در  تدوین،  نهایی 

ارائه می شود.
رشت  شهرداری  اعتقاد  به  اشاره  با  مقصودی  علی 
تغییر دیدگاه معضل دستفروشی گفت: در  به  نسبت 
کنار احترام به قوانین باید راهکار عملیاتی برای رفع 

این معضل مدنظر قرار گرفته و اجرایی شود.
وی خاطرنشان کرد: معتقدیم که طرح جدیدساماندهی 
دستفروشان تنها با قوه قهریه امکان پذیر نیست زیرا 
دستفروشان با توجه به شرایط زندگی به این امر روی 

آورده اند.
معاون خدمات شهری شهرداری رشت، بابیان این که 
در دستورالعمل جدید، اقدامات کشورهای پیشرفته و 

سایر استان های موفق کشور مورد مطالعه قرار گرفته 
و وظایف سایر دستگاه های متولی مشخص شده است 
همچون  مختلفی  ابعاد  دستورالعمل ها  این  در  افزود: 
اجتماعی، اقتصادی و محیطی مورد توجه قرار گرفته 
و تالش هاهمچنان برای تغییرات در ساختار نیروهای 
سد معبر و حوزه خدمات شهری شهرداری ادامه دارد.

خدمات  حوزه های  زمینه  دراین  داد:  ادامه  مقصودی 
ساماندهی  سازمان  و  اجرائیات  اداره  مناطق،  شهری، 

مشاغل شهری شهرداری رشت نقشی کلیدی دارند.
اقتصاد  بابیان این که هیچ کس نمی تواند منکر  وی 
دستفروشی و نقش آن در گردش مالی و اقتصاد شود، 
خاطرنشان کرد: نمی توان از فرهنگ سنتی شهروندان 
غافل  دستفروشان  از  خرید  به  آنان  عالقه  بر  مبنی 
این  در  جدید  راهکارهای  گفت:  مسوول  این  شد. 
شک  بدون  که  است  شده  پیش بینی  دستورالعمل 
نیازمند همکاری سایر دستگاه های اجرایی خواهد بود.

دریانوردی  و  بنادر  کل  اداره  معاون 
سیستان و بلوچستان از اتمام مطالعات و آغاز فرآیند 
ساخت بلندترین برج کنترل و ساختمان مرجع دریایی 

کشور در بندر چابهار خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی 
اشاره  با  آذرپیکان  عباس  بلوچستان،  و  سیستان 
از  یکی  به عنوان  دریایی  نقل  و  حمل  کارآمدی  به 
باصرفه ترین و ایمن ترین روش های حمل و نقل اظهار 
داشت: کشور های مختلف به منظور بهره مندی از این 
ظرفیت، سرمایه گذاری های کالنی را در کنار تجهیزات 
استراتژیک بندری که می تواند نقش موثری در قدرت 
افزایش  و  جهانی  کالس  در  تجاری  بندر  یک  مانور 
ایمنی تردد شناور ها و ناوبری ایفاء کند؛ در حوزه دریا 

و افزایش سهم تجارت دریایی انجام داده اند.
ایجاد  امر،  این  الزامات  مهم ترین  از  یکی  افزود:  وی 
شرایط ناوبری ایمن در حوضچه و کانال بندر است که 
در این راستا اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و 
بلوچستان بر آن است تا ساختمان برج کنترل دریایی 
کند  احداث  دریا  از سطح  متر   70 از  بیش  ارتفاع  با 
که در نوع خود بلندترین برج کنترل دریایی کشور و 
منطقه است که در این سازه استراتژیک، فعالیت های 
و  جستجو  مرکز   ،)VTS( دریایی  ترافیکی  کنترل 
نجات دریایی )MRCC(، )Technical Room( و 

فضا های عملیاتی در نظر گرفته می شود.
دریانوردی  و  بنادر  کل  اداره  مهندسی  و  فنی  معاون 
شده  انتخاب  سایت  داد:  ادامه  بلوچستان  و  سیستان 
به  کاملی  دید  احداث،  از  پس  شده  طراحی  برج  و 

شهید  و  بهشتی  شهید  بنادر  بندری  محوطه های 
لنگرگاه،  شکن،  موج  دهانه  آبراه،  مسیر  کالنتری، 
داشت  ... خواهد  و  بندری  تجهیزات  و  ادوات  فعالیت 
و در آن فاکتور های ایمنی، پدافند غیر عامل و کاهش 

هزینه ها مورد ارزیابی قرار گرفته است.
وی با اشاره به این که این بنا با ارتفاع حدود 60 متر بر 
روی زمینی با ارتفاع +۱۸ از سطح دریا )MSL+ ۱۸ و 
با زیربنای ۱500 مترمربع احداث می شود، گفت: این 
برج به دلیل پتانسیل مکانی و قرارگیری بر روی زمین 
مرتفع، بلندترین سازه کنترل ترافیک دریایی در کل 
بنادر کشور خواهد بود و به دلیل اهمیت استراتژیک 
به عنوان  عملکردی می تواند  پیچیدگی  و  چابهار  بندر 
را  ویژه ای  جلوه  و  جایگاه  چابهار،  بندری  شهر  نماد 

ایجاد کند.
دریایی  سازه  یک  سازه  این  کرد:  اظهار  پیکان  آذر 
خاص بوده و ایده طرح آن برگرفته از گرافیک برخورد 
امواج به صخره ها و سواحل دریای مکران است و به 
را  انسان  زیباشناختی  گونه ای طراحی شده که حس 

ترغیب می کند.
وی گفت: می توان اذعان داشت که برج کنترل ترافیک 
ملی  مقررات  مباحث  با  همسو  و  همگام  چابهار  بندر 
ساختمان ایران و پدافند غیرعامل طراحی شده است 
و نکته حائز اهمیت آن که با احداث این برج نه تنها 
ضریب ایمنی دریایی بندر چابهار افزایش خواهد یافت 
عنوان یک  به  فرد،  به  منحصر  دلیل طراحی  به  بلکه 
جلوه  چابهار  بندری  شهر  به  دریایی  گردشگری  نماد 

ویژه خواهد بخشید.

تدوین طرح جامع ساماندهی 
 دستفروشان رشت

ساخت بلندترین برج کنترل دریایی 
 کشور در چابهار 

روستاهای اردکان دوستدار 
کتاب هستند

با  اردکان  عمومی  کتابخانه های  اداره  رئیس 
درزمینه  شهرستان  این  خوب  ظرفیت های  به  اشاره 
کتاب، گفت: روستاهای اردکان برای معرفی به عنوان 
روستاهای دوستدار کتاب از ظرفیت باالیی برخوردارند.

عمومی  فرهنگ  شورای  جلسه  پایداردر  حسین 
و ششمین  بیست  آغاز  به  اشاره  با  اردکان  شهرستان 
دوره هفته کتاب جمهوری اسالمی، گفت: شعار امسال 

هفته کتاب » حال خوش خواندن » است.
وی، از روز بزرگداشت عالمه طباطبایی به عنوان روز کتاب، 
کتاب خوانی و کتابدار یادکرد و گفت: بعضی از کارهای 
می طلبد. را  نهادها  و  ادارات  تمام  همکاری   فرهنگی 

رئیس اداره کتابخانه های عمومی اردکان اظهار داشت: 
روستاهای این شهرستان دارای ظرفیت و شاخصه های 
باالیی هستند و می توانند به عنوان روستاهای دوستدار 
هماهنگی  و  همکاری  باید  که  شوند  معرفی  کتاب 

بیشتری بین مسوولین صورت گیرد.
شهرستان  مردم  عالقه  و  استقبال  به  اشاره  با  وی 
برپایی نمایشگاه های کتاب و خرید  به  اردکان نسبت 
کتاب گفت: اگر تنوع کتاب ها زیاد باشد و منابع خوبی 
در اختیار مردم قرار گیرد مردم هم از این نمایشگاه ها 
دائمی  نمایشگاه  جای  که  می کنند  استقبال  به خوبی 

کتاب در این شهرستان را به وضوح نشان می دهد.
شایسته  اردکان  مردم  داشت:  اظهار  پایان  در  پایدار 
بیش از این ها هستند. از مسوولین درخواست می کنیم 

که در این زمینه اقدام الزم را انجام دهند.

اسدآباد استعداد تولید 
مبل و منبت را دارد

فرماندار اسدآباد گفت: با توجه به تولید مبل و 
منبت و رنگ آمیزی سفال در اسدآباد این شهرستان 
استعداد مبدل شدن به یکی از قطب های تولید در 

این محصوالت را دارد.
کریم حمیدوند در نشست با جوانان اسدآبادی اظهار 
بوده  تعطیل  عمال  دولتی  بخش  در  اشتغال  داشت: 
زایی  اشتغال  با کمک تسهیالت  باید تالش کنیم  و 
در  کارآفرینان  می یابد   اختصاص  شهرستان  به  که 
بخش خصوصی نسبت به ایجاد اشتغال برای جوانان 

اقدام کنند.
وی میزان تسهیالت اشتغال روستایی و عشایری سال 
این شهرستان را ۸ میلیارد و 400 میلیون  گذشته 
تومان برشمرد و افزود: سال گذشته از این تسهیالت 
استقبال چندانی نشد اما با وجود این امر نسبت به 

جذب کل این تسهیالت در شهرستان اقدام کردیم.
حمیدوند با اشاره به این که سال آینده نیز تسهیالتی 
در این رابطه وجود دارد که اولویت با جوانان خواهد 
بود تصریح کرد: باید در پرداخت تسهیالت نسبت به 
هدفمندی پرداخت این تسهیالت با توجه به نیازها، 
غیره  و  معدنی  پتانسیل های  و  تولیدی  محصوالت 
ویژه ای  توجه  اشتغال  ایجاد  راستای  در  شهرستان 

شود.
فرماندار اسدآباد افزود: ایجاد تعاونی های تولید توسط 
اشتغال  تسهیالت  از  استفاده  با  اسدآبادی  جوانان 
زایی یکی از موارد اشتغال های هدفمند و قابل رشد 

و توسعه در شهرستان می تواند باشد.
به  اشاره  خودبا  سخنان  از  دیگری  بخش  در  وی 
آلودگی های  کرد:ضمن  عنوان  اسدآباد   گذر  کنار 
صوتی و زیست محیطی با توجه به تردد بسیاری از 
خودروهای سبک و سنگین از اسدآباد به دلیل قرار 
گرفتن اسدآباد در مسیر بزرگراه کربال و  استان های 
شهرداری  درآمد  چهارم   ۳ ساله  هر  کشور،  غرب 
 22 خیابان  ترمیم  و  نگهداری  برای  هزینه  صرف 
یکی  عنوان  به   گذر  کنار  افتتاح  که  می شود  بهمن 
از پروژه های ملی از این معضالت و  هزینه ها کاسته 
و سبب می شود این هزینه را شهرداری در عمران و 

آبادانی حوزه های دیگر سطح شهر صرف کند.
شاهرخی  سعید  سید  معرفی  به  اشاره  با  حمیدوند 
تصریح  همدان،  استان  جدید  استاندار  عنوان  به 
کرد: سید سعید شاهرخی یکی از جمله استانداران 
باتجربه و جوان و با هدف و انگیزه باال بوده که دارای 
است  جامعه  جوان  قشر  و  بانوان  به  توجه  رویکرد 
از  بیشتر  بتوانیم هر چه  با وجود وی  امیدواریم  که 
ما  فکر  اتاق  و جوانان  استفاده کرده  فکرهای جوان 

مسوولین باشند.
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تجهیزات گرمایشی مدارس 
کرج بررسی شد

خبرگزاری مهر - مدیر آموزش وپرورش ناحیه دو 
شهرستان کرج تاکید کرد از مدارس شهرستان بازدید 
صورت  کالس ها  گرمایشی  سیستم  در  تغییراتی  و 

گرفته است.
آموزان  دانش  که  این  به  اشاره  با  فهمیده  فرشته 
باشند،  داشته  همراه  تلفن  مدرسه  در  نمی توانند 
اظهار کرد: اگر دانش آموز مشکل خاصی داشته باشد، 
می تواند با هماهنگی معاونان مدرسه آن را در بدو ورود 

تحویل دهد و در پایان ساعت درسی دریافت کند.
وی در بخش دیگری با تاکید بر این که سامانه شکایات 
از مدارس فعالیت خود را آغاز کرده است، گفت: برخی 
به همین  بودند  از سیستم گرمایشی مدارس گله مند 
منظور از مدارس بازدید کرده و تغییراتی در سیستم 

گرمایشی کالس ها صورت گرفته است.
مدیر آموزش وپرورش ناحیه دو شهرستان کرج با اشاره 
به طبخ غذای گرم و ممنوع بودن آن در مدارس، گفت: 
غیردولتی  و  دولتی  مدارس  در همه  طبخ غذای گرم 
ممنوع است و باید مصوبه آن از طریق شورای نظارت 

تصویب شود.
فهمیده در پایان کالس های کار و فناوری در مدارس را 
پرهزینه عنوان کرد و گفت: به دلیل عملی بودن درس 
و کالس های کار و فناوری در مدارس، دبیران مربوطه 
است انجام  بهتر  خانواده ها،  به  مالی  فشار  عدم  برای 
کارها را به صورت گروهی به دانش آموزان واگذار کنند.

استانی
-- اخبار--

ایرنا - کاهش جمعیت دام مولد خراسان شمالی در 
سال های گذشته، سبب نگرانی دست اندرکاران صنعت 
دامپروی استان شده به طوری که بر اساس آمارهای 
موجود از ۱00 هزار راس دام سنگین اکنون تنها ۳0 

هزار راس نگهداری می شود.
جمعیت  کاهش  علت  شمالی  خراسان  گاوداران 
مشکالت  را  اخیر  های  سال  در  استان  مولد  دام های 
فراوان واحدهای گاوداری و هم چنین کشتار دام مولد 

عنوان می کنند.
کشتار دام مولد و کاهش جمعیت این دام ها نه تنها 
آسیب در تولید شیر به شمار می رود بلکه تهدید جدی 
برای افزایش جمعیت دام و نیز افزایش قیمت گوشت 

و شیر است. 
باال  و  دامی  نهاده های  افزایش  گذشته  سال های  در 
رفتن هزینه های دامپزشکی و کارگری، سبب شده تا 
واحدهای گاوداری رفته رفته کاهش یابد و گاوداری ها 

به مرور جای خود را به تاالرها داده اند. 
صرفه  تا  شده  سبب  هم  شیر  قیمت  بودن  پایین 
و  گیرد  قرار  شعاع  تحت  گاوداران  فعالیت  اقتصادی 

تمایلی به ادامه تولید نداشته باشند. 
مدیرعامل شرکت تعاونی گاوداران بجنورد در این باره 
به  استان  در  شیرده  و  مولد  گاوهای  جمعیت  گفت: 
شدت کاهش یافته و این تهدید برای این صنعت است. 
کاهش  علت  به  داشت:  اظهار  حصاری  حسینعلی 
تولید شیر  استان، میزان  جمعیت گاوهای شیری در 

به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.
واحدهای  تر،  پیش  سال های  در  کرد:  تصریح  وی 
زیادی در استان فعال بود و بیش از ۱00 هزار راس 
دام سنگین در این منطقه نگهداری می شد اما اکنون 
گاوداری ها تعطیل شده و 20 تا ۳0 هزار راس بیشتر 

دام نگهداری نمی شود.
استان  در  شیر  تولید  میزان  که  این  به  اشاره  با  وی 
کاهش یافته است افزود: دام های مولد و شیرده روانه 
کشتارگاه شده اند و به علت کمبود نقدینگی و گرانی 
نهاده های مورد نیاز، بهره وری و بازدهی در واحدهای 

دامی کاهش یافته است. 
حصاری گفت: باال بودن قیمت نهاده ها صرفه اقتصادی 

در واحدهای گاوداری را تحت شعاع قرار داده است.
مدیرعامل شرکت تعاونی گاوداران بجنورد تصریح کرد: 

70 درصد از هزینه های یک واحد گاوداری مربوط به 
تامین خوراک و علوفه دام است و باال بودن قیمت این 

نهاده ها به جد در فعالیت دامداران تاثیر گذار است.
کیلوگرم  هر  قیمت  استاندارد  وضعیت  در  گفت:  وی 
شیر باید سه برابر قیمت نهاده دام باشد اما اکنون جو 
به ازای هر کیلوگرم، ۱2 هزار و 500 ریال خریداری 
می شود و این در حالی است که شیر تولیدی دامداران، 

بیشتر از ۱6 هزار تا ۱۹ هزار ریال به فروش نمی رود.
بیان  با  بجنورد  گاوداران  تعاونی  شرکت  مدیرعامل 
این که جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید باید از 
دامداران حمایت کند افزود: بخش بزرگی از مشکالت 
دام  نیاز  مورد  خوراک  تامین  به  مربوط  ها  دامداری 
مورد حمایت  زمینه  این  در  رود  انتظار می  که  است 

قرار گیرند. 
دامی  بیماری های  مدیریت  و  بهداشت  اداره  رئیس 
اداره کل دامپزشکی خراسان شمالی هم در این باره با 
اشاره به این که کشتار دام مولدی که بازدهی مناسب 
دام  دارد در کشتارگاه ها ممنوع است گفت: جمعیت 

سنگین استان در سال های اخیر کاهش یافته است.
حسن قاسمی فرد اظهار داشت: در یک دهه گذشته، 
۸0 هزار راس دام سنگین در استان نگهداری می شد 
اما این آمار در دو سه سال گذشته به شدت کاهش 

یافته و اکنون به حدود 57 هزار راس رسیده است. 
وی با بیان این که گرانی نهادها سبب شده تا نگهداری 
شمار  اکنون  کرد:  خاطرنشان  نباشد  صرفه  به  دام 
دام های شیری استان ۳4 هزار و ۱6۸ راس، گاو نر ۱0 

هزار و ۳20 راس است.
وی افزود: جمعیت دام سبک استان هم در سال های 
یافته است و اکنون  اخیر به طور چشمگیری کاهش 
یک میلیون و 67۸ هزار راس گوسفند و حدود ۳00 

هزار راس بز در استان نگهداری می شود.
دامی  های  بیماری  مدیریت  و  بهداشت  اداره  رئیس 
اکنون  گفت:  شمالی  خراسان  دامپزشکی  کل  اداره 
به  استان  صنعتی  گاوداری  واحدهای  اتفاق  به  قریب 
استان  در  واحد  از ۱5  کمتر  و  تعطیلی کشیده شده 
فعال باقی مانده است که البته با ظرفیت کامل فعالیت 

ندارند. 
رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی 
اداره کل دامپزشکی خراسان شمالی هم در باره کشتار 

دام های مولد در استان گفت: دامپزشکی کشتار دام 
مولد که بازدهی مناسب دارد را ممنوع کرده است.

علی اکبر دلیرصحرایی اظهار داشت: دام های مولد پر 
بازده که برای کشتار به کشتارگاه آورده می شود، به 
هیچ عنوان کشتار نمی شوند و دامپزشک از این امر 

ممانعت می کند. 
 وی افزود: دام های مولد تنها در  صورتی که بازدهی مناسب

کشتار  ندارد،  اقتصادی  آن صرفه  نگهداری  و  نداشته 
می شود. 

مولد  دام های  کشتار  از  آماری  گفت:  صحرایی  دلیر 
اما در مجموع  استان در دست نیست  در کشتارهای 
هشت  در  سنگین  و  سبک  دام های  کشتار  امسال 
پارسال،  مشابه  مدت  با  مقایسه  در  استان  کشتارگاه 

۱5 درصد کاهش دارد. 
رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی 
کرد:  تصریح  شمالی  خراسان  دامپزشکی  کل  اداره 
در  دام  راس   5۱2 و  هزار   4۱ امسال  ماهه  هفت  در 
رقم  این  که  است  شده  کشتار  استان  کشتارگاه های 
در مدت مشابه پارسال 4۹ هزار و ۱5۱ راس به ثبت 

رسیده است.
می کند  اعالم  شمالی  خراسان  دامپزشکی  چند  هر 
نمی شوند  کشتار  کشتارگاه ها  در  مولد  دام های  که 
مولد  دام های  گاوداران  که  است  حاکی  گزارش ها  اما 
را راهی کشتارگاه ها می کنند و در صورتی که کشتار 
انجام نشود به ناچار آن را با قیمت پایین، در میدان 

دام، عرضه می کنند. 
دامی  واحد  میلیون  سه  از  بیش  شمالی  خراسان  در 
از  یکی  به  را  استان  میزان  این  و  می شود  نگهداری 

قطب های دامپروری کشور تبدیل کرده است.

8۵0 مهد کودک در 
مازندران فعالیت دارد

با   مازندران  گفت:  مازندران  بهزیستی  مدیرکل 
داشتن ۸50 مهدکودک رتبه برتر را در کشور دار است.

انجمن  ملی  همایش  شانزدهمین  در  آرام  سعید 
با  مازندران  دانشگاه  در  ایران  درسی  برنامه  مطالعات 
استان  سراسر  در  کودک  مهد   ۸50 وجود  به  اشاره 
اظهار کرد: استان مازندران با داشتن ۸50 مهد کودک 
نفوذ  ضریب  پوشش  بحث   در  را  کشور  نخست  رتبه 

دانش آموزان پیش از دبستان دارد.
آرام افزود: این آمار در کشور ۱0درصد اما در مازندران 
مهدکودک ها  در حوزه  که  و خدماتی  است  ۱6درصد 

ارائه می شود، بی نظیر است.
وی با بیان این که تربیت فرزندان بالنده ،هدف همه 
دستگاه ها است، گفت: گاهی در پیچ و خم اداری هدف 
باشد  این  باید  هدف  اما  کنیم  می  فراموش  را  اصلی 
فرزندان را آموزش دهیم و در کنار هم بهترین و عالی 
برای فرزندان تصمیم گیری کنیم و  را  ترین آموزش 
شرایطی بوجود آوریم تا بهره خوبی از این آموزش ها 

ببینند.
اهمیت  به  ما  دین  بزرگان  همه  که  این  بیان  با  وی 
تربیت دوران پیش از دبستان توجه و تاکید داشتند، 
همانند  دستگاهی  عنوان  به  بهزیستی  سازمان  گفت: 
آموزش  با  هماهنگ  و  کنار  در  دیگر،  دستگاه های 
دبستان  از  پیش  آموزش  حوزه  در  و  بوده  پرورش  و 

فعالیت دارد.

نماینده مردم سقز و بانه در مجلس:

نخبگان کردستانی استان 
جایگاهی ندارند

در  بانه  و  سقز  شهرستان های  مردم  نماینده 
کردستان  استان  در  ما  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس 
نخبگان و بزرگان بسیاری در زمینه های علمی و فناوری 

داریم اما در این استان هیچ گونه جایگاهی ندارند.
اداری  شورای  جلسه  پنجمین  در  بیگلری  محسن 
فناوری  و  علمی  معاون  حضور  با  که  کردستان  استان 
رئیس جمهور برگزار شد، اظهارداشت: همه ما دانشگاه 
کردستان را به عنوان قطب علمی استان می شناسیم اما 
در واقع بسیاری از رشته های تحصیلی در این دانشگاه 

بدون استفاده است.
درجه  که  هستیم  شاهد  ساله  هر  متاسفانه  افزود:  وی 
و رتبه دانشگاه کردستان به عنوان قطب علمی استان 
در میان دانشگاه های سراسر کشور تنزل می یابد و این 

بسیار جای تاسف دارد.
مجلس  در  بانه  و  سقز  شهرستان های  مردم  نماینده 
پرورش  و  آموزش  در حوزه  داد:  ادامه  اسالمی  شورای 
نیز ما وضعیت نامناسب و فاجعه باری را در این استان 
شاهد هستیم به طوری که در حال حاضر بیش از 40 

درصد مدارس استان کردستان تخریبی هستند.
نیز  نور در کردستان  پیام  یادآور شد: دانشگاه  بیگلری 
سیاسی شده است و در زمانی آقای محمود احمدی نژاد 
رئیس جمهور وقت در هر دهکده ای یک دانشگاه پیام 

نور احداث شد که اکنون گریبانگیر جامعه شده است.
ماه  نیز طی چند  اسالمی  آزاد  دانشگاه  بیان کرد:  وی 
اخیر درد عجیبی را به خانواده ها و دانشجویان کردستان 
وارد کرد و پس از تشکیل کالس های پرستاری پس از 
یک ماه این رشته لغو شد و این مساله باعث دلسردی و 

افسردگی بسیاری از جوانان می شود.
مجلس  در  بانه  و  سقز  های  شهرستان  مردم  نماینده 
شورای اسالمی در ادامه گفت: پارک علم و فناوری نیز 

در چند سال اخیر اتفاق خاصی در آن رخ نداده است و 
با توجه به این که در مرکز استان با آن همه هزینه ای 
نداده در سطح شهرستان ها  ای  نتیجه  که صرف شده 

دیگر نباید به فعالیت آن امیدی داشت.
بیگلری افزود: ما در استان کردستان نخبگان و بزرگان 
در  اما  داریم  فناوری  و  علمی  های  زمینه  در  بسیاری 
این استان هیچ گونه جایگاهی ندارند و با توجه به عدم 
بومی گزینی در کردستان همه آن ها خارج از استان و 

یا کشور در حال فعالیت هستند.
می  آرزو  اظهارداشت:  خود  سخنان  پایان  در  وی 
از  گیرم  می  قرار  تریبون  این  پشت  که  زمانی  کردم 
کارهایی  و  خدمات  بابت  استانی  و  کشوری  مسووالن 
که در راستای توسعه این استان انجام داده اند، تشکر و 
قدردانی کنم اما افسوس که به عنوان وکیل و نماینده 

مردم باید مشکالت و دردها را بازگو کنم.

 نگرانی از کاهش جمعیت دام مولد

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

افتتاح خط دوم طرح 
 آب رسانی در آبادان 

روستای   7۸ به  رسانی  آب  طرح  دوم  خط 
جمهوربه  رییس  اول  درسفرمعاون  آبادان  شهرستان 

استان خوزستان به بهره برداری رسید.
با بهره برداری از این طرح، 55 هزار نفر از اهالی ساکن 
در 7۸ روستای آبادان از آب آشامیدنی پایدار طرح آب 

غدیر بهره مند می شوند.
عملیات اجرایی این طرح آب رسانی با اعتبار ۹0 میلیارد 
تیرماه  از چهارم  استانی  و  ملی  اعتبارات  از محل  ریال 
امسال آغاز شد، طبق پیش بینی ها 6 ماه برای تکمیل آن 
زمان در نظر گرفته شده بود که این طرح در مدت زمانی 

کمتر از سه ماه اجرا و آماده بهره برداری شد.
به قطر  انتقال  این طرح 6 کیلومتر شبکه  اجرای  برای 
غدیر  آب  جامع  طرح  خانه  تصفیه  از  متر  میلی   500

آبادان تا ایستگاه شهید کشتکار احداث شد.
با بهره بردای از ایستگاه پمپاژ آب خام غدیر، با نصب 2 
دستگاه پمپ ۹0 کیلو وات از تصفیه خانه طرح جامع 
آب  مکعب  متر  هزار   20 روزانه  ثامن،  خانه  تصفیه  به 
مشکل  و  شده  افزوده  آبادان  روستایی  آب  ظرفیت  به 
آبادان  و مرکزی  اروندکنار  تامین آب روستاهای بخش 

برطرف می شود.
خط دوم طرح آب رسانی غدیر با وجود مشکالتی چون 
نهرهای  و  رودخانه  از  عبور   ، زمین  نامناسب  شرایط 
متعدد ، وجود لوله های نفت و گاز در مدت زمان 75 

روز توسط سازمان آب و برق خوزستان اجرا شد.
در آئین افتتاح این طرح آب رسانی رضا اردکانیان وزیر 

نیرو نیز حضور داشت.
معاون اول رییس جمهوری به همراه وزیران نیرو، جهاد 
زیست  محیط  حفاظت  سازمان  رئیس  نیز  و  کشاورزی 
عمرانی  طرح  چند  از  برداری  بهره  منظور  کشوربه 
استان  وارد  آبادان  جمی  اهلل  آیت  فرودگاه  طریق  از 

خوزستان شد.
و  اهواز  شهرستان  شرق  فاضالب  خانه  تصفیه  افتتاح 
بازدید از طرح 550 هزار هکتاری مقام معظم رهبری و 
کانون های داخلی ریزگرد این استان از برنامه های سفر 
2 روزه معاون اول رئیس جمهوری به استان خوزستان 

می باشند.
خوزستان  استان  راهبردی  برنامه  نشست  در  شرکت 
رییس جمهوری  اول  معاون  روزه   2 سفر  پایانی  بخش 

در خوزستان است.

استاندار  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
برنامه  به  توجه  با  گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه 
ریزی های انجام شده پروژه های عمرانی کهگیلویه بعد 

از سال ها معطلی تعیین تکلیف می شوند.
 عزیز فیلی در نشست پروژه های نیمه تمام کهگیلویه 
داشت:  اظهار  روستایی  عمران  و  سازی  راه  حوزه  در 
و »دهدشت  - سوق«  » دهدشت  پروژه جاده سازی 
- چرام« تا دهه فجر امسال تکمیل و به بهره برداری 

می رسد.
وی عنوان کرد: ورودی های شهر دهدشت با محوریت 
اداره کل راه و شهرسازی و همکاری اداره حمل و نقل 
جاده ای و شهرداری دهدشت تا دو هفته آینده تعیین 

تکلیف می شوند.
فیلی با اشاره به این که مسووالن استانی پیگیر ابالغ 
جاده تنگ چویل از طریق وزارت نفت  هستند، ابراز 
که  دیشموک  و  چاروسا  بخش  جاده های  تمام  کرد: 
دارای اعتبار )استانی، ابالغ روستایی، بنیاد برکت و ...( 
بوده تا نیمه اول آذر ماه  تعیین تکلیف شده و برخی 

نیز به مناقصه محدود می روند.
و  کهگیلویه  استاندار  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
بویراحمد افزود: جاده روستاهای بی بی زلیخایی تا برد 
کشکی در دهه فجر امسال آسفالت و به بهره برداری 

می رسد و هم چنین تا هفته 
راه  توسط  دمه  جاده  آینده 
به  و  نهایی  شهرسازی  و 

پیمانکار ابالغ می شود.
ادامه  که  این  بیان  با  فیلی 
کار واریانت جاده آب حیات 
راهو  اداره  هماهنگی  با 
پیمانکار  توسط  شهرسازی 
تصریح  می شود،  آغاز  فعلی 
قلعه  به  کرد: جاده دهدشت 
رئیسی بالفاصله پس از اتمام 
تعیین  کار،  حال  در  قرارداد 

تکلیف و اجرایی می شود.
قیر  کرد:  خاطرنشان  وی 
احمد  دلی  جاده  نیاز  مورد 
از توابع دیشموک با توجه به 

اقدامات انجام شده، توسط اداره کل راه و شهرسازی 
استان تأمین و برای ادامه کار در اختیار بنیاد مسکن 

قرار می گیرد.
فیلی گفت: اداره کل راه و شهرسازی موظف بوده در 
را  توابع چاروسا  از  برفکوه  پروژه جاده  روز  مدت ۱0 
تعیین تکلیف و برنامه زمانبندی آن را به معاونت امور 

عمرانی استانداری و فرمانداری کهگیلویه اعالم کند.
وی با اشاره به این که تا پایان آبانماه امسال قرارداد 
عملیات اجرایی و تکمیلی جاده طسوج بین اداره کل 
ادامه داد:  اقدام می شود،  بنیاد مسکن منعقد و  راه و 
جاده چاسخار در اسرع وقت ارزیابی، برآورد و مناقصه 

آن برگزار می شود.
فیلی عنوان کرد: جاده لنده به محور پاتاوه - دهدشت 
در دو هفته آینده پس از بررسی مشکالت پیمانکاران 
راه  کل  اداره  توسط  فشرده  زمانبندی  برنامه  یک  در 
و  استانداری  عمرانی  امور  معاونت  به  شهرسازی  و 

فرمانداری شهرستان لنده اعالم شود.
تشان  به  لیکک  بانده   4 جاده  از  برداری  بهره  از  وی 
و  داد  خبر  امسال  فجر  دهه  در  کیلومتر   5 طول  به 
برنامه  بوده  موظف  شهرسازی  و  راه  کل  اداره  افزود: 
زمانبندی آسفالت ۹ خیابان شهر لیکک و راه ارتباطی 

22روستای آن را تهیه و به استانداری اعالم کند.

تعیین تکلیف پروژه های عمرانی 
 کهگیلویه بعد از سال ها 

تخریب سد بتونی روستای 
خالکایی ماسال

  
دلیل  به  ماسال  خالکایی  روستای  بتونی  سد 

بارش شدید باران دچار آبگرفتگی و تخریب شد.
و  ماسال  در  سیالب  وقوع  موجب  باران  شدید  بارش 

فومن و بسته شدن راه چند روستا شد.
سد بتونی روستای خالکایی که در حوزه شهر ماسال 
زمین های  از  هکتار   500 و  هزار   آب2  دارد  قرار 

کشاورزی ماسال را تامین می کند.
مسووالن  گیالن و  از استاندار  ماسال  کاتوزی شهردار 
دستگاه های اجرایی استان خواست با رسیدگی سریع 
تاسیسات  به  بیشتر  آسیب  از  ماسال  شهرستان  به 

زیربنایی این شهرستان جلوگیری کنند.
روستاهای  پل  شدن  آبی  غرق  از  هم  فومن  فرماندار 
رودبار چیره و خطیب گوراب فومن، آب گرفتگی راه 
روستای خالصان و از بین رفتن دیواره جاده روستای 

کاسی سرای این شهرستان خبر داد.
آب  و  باران  شدید  بارش  اثر  بر   : افزود  نژاد  قاسم 
است.  شده  قطع  روستایی  خانوار  ده ها  راه   گرفتگی، 
وی افزود:  میزان خسارت سیل در دست بررسی است.

گلستان صنایع بزرگ ندارد
مدیر کل صنعت، معدن و تجارت گلستان گفت: 
از مهم ترین کاستی های  نبود صنایع بزرگ در استان 

صنعتی است.
 قوانلو در کارگروه اقتصاد مقاومتی با حضور وزیر کار 
گفت: متاسفانه نبود صنایع بزرگ گلستان را در حوزه 
در  بزرگ  اگر صنایع  و  است  نگهداشته  اشتغال عقب 
گلستان ایجاد شود تحوالت بسیاری را شاهد خواهیم 

بود.
ظرفیت  و  بیابانی  اقلیمی  گلستان  شمال  گفت:  وی 
ایجاد صنایع بزرگ را دارد، اما طرح های صنعتی مانند 

پتروشیمی گلستان سال هاست مغفول مانده اند.
کلنگ مجتمع پتروشیمی گلستان سال ۸5 به زمین 
سهم  هزار   ۹0 از  بیش  فروش  وجود  با  و  شد  زده 

همچنان در مرحله سوله سازی مانده است.
ایجاد  ظرفیت  گلستان  چنین  هم  داد:  ادامه  قوانلو 
مجتمع پتروپاالیش شمال کشور را دارد که اگر مورد 
توجه قرار گیرد می تواند در تولید محصوالت پاالیش 

شده شمال ایران نقش مهمی داشته باشد. 
اینچه  صادرات  میزان  که  این  بیان  با  چنین  هم  وی 
برون از بندر امیرآباد بسیار بیشتر است گفت: متاسفانه 
به ایجاد ظرفیت های لجستیکی در منطقه مرزی اینچه 
توجه نشده و امیدواریم این مهم مورد نظر قرار گیرد.
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حمید مزرعه

بردی از یادم
مروری بر زندگی لرتا  

هایراپتیان )نوشین(
تهیه و تنظیم:  زوان 
قوکاسیان انتشارات 

خجسته

شمسی   ۱2۹0 سال  در  نوشین-  هایراپتیان-  لرتا 
۱۹۱۱ میالدی در تهران، باغ ییالقی پدر بزرگش در زرگنده 
به دنیا آمد. اما خیلی زود پدرش، هامبارسون هایراپتیان را 
که از ارامنه ی قره باغ و از تجار بزرگ بود، از دست داد. 
مادرش، ماری ترز، فرزند ماکسیم دال روکا دکتر دارو ساز 
ایتالیایی شهروند جزیره مالت، مردی هنرمند و هنرشناس 

بود. با موسیقی آشنایی داشت و ساز هم می نواخت.
لرتا تحصیالت ابتدایی را در مدرسه ی فرانسوی ها، که بعدن 
به ژاندارک مرسوم شد، آغاز کرد. در این زمان، برادرش به 
هنری  برنامه های  مدرسه  این  در  می رفت.  روس ها  مدرسه 
فضای  که  لرتا  همین جهت  به  داشت  وجود  تاتر  از جمله 
از سه  بود، پس  آن شده  مجذوب  و  کرده  لمس  را  هنری 
سال، به اصرار، خودش را به مدرسه ی روس ها منتقل کرد 
و دیپلمش را نیز از همین مدرسه گرفت. طی این سال ها، 
رییس بانک شوروی که در ضمن کارگردان خیلی خوبی هم 
بود، با گروه تاتر مدرسه همکاری می کرد و سالی یکی دو 
بار به مناسبت جشن های سال نو و یا پایان سال تحصیلی، 

برنامه هنری اجرا می کرد.
در این برنامه ها که گروه رقص و کر نیز وجود داشت، لرتا 
نقش های اصلی را به عهده داشت، ضمن آن که سولیست 
زبان  به  مدرسه  تاتری  برنامه های  البته  بود.  نیز  کر  گروه 

روسی اجرا می شد.
درکتاب زندگی نامه لرتا از زبان خودش، در ادامه ی فصل 
سوم آمده:  بعد از ازدواجم با نوشین، او را به خاطر عقاید 
چپی اش گرفته بودند، هر چند اهل حزب بازی و تشکیالت 
حزبی نبود، با بزرگ علوی و چند نفر از دوستان چپی رفیق 
بود، و اغلب با این دوستان از جمله مجتبی مینوی، دکتر 
ما  خانه  به  فرزاد  مسعود  و  هدایت  صادق  خانلری،  پرویز 
من  فرزند  یگانه  کاوه   ،)۱۳27 بهمن  موقع)  آن  می آمدند. 

پنج ساله بود، هدایت دائم به منزل ما رفت و آمد می کرد.
دوستی داشتم که به من گفت خانم لرتا! زن رزم آرا، خواهر 
بکتد،  کاری  نوشین  برای  می تواند  هدایت  و  است  هدایت 
صادق  که  گفتم  گفتم،  او  برای  را  قصه  آمد  هدایت  وقتی 
شنیده ام... از این حرف ها. صادق گفت آره خواهر من زن این 
مرتیکه بی شرف است و اصلن من به خانه آن ها نمی روم، 
ولی به خاطر شما می روم، رفته بود خانه رزم آرا و آن ها را 

به فحش کشیده بود....
سال ۱۹52 با سختی زیاد توانستم ویزای فرانسه را بگیرم، 
با تنها فرزندم کاوه که آن روزها هشت سال  رفتم پاریس 
از  که  اسکندری  ایرج  پیش  وین  رفتم  جا  آن  از  داشت، 
دوستان نوشین بود او توانست ویزای شوروی را برایم بگیرد، 
رفتم شوروی از سال ۱۹52 تا ۱۹62 با نوشین آن جا بودیم 
این ده سال را در انستیتوی تاتر مسکو گذراندم آن موقع 
چهل سال داشتم، شاگرد رسمی آن جا نبودم و به صورت 
کاوه  و  نوشین  کنار  در  آزاد در کالس ها شرکت می کردم، 
غربت را به سختی تحمل می کردم، تا این که کاوه در سال 
۱۹62 برای خواندن رشته پزشکی به الیپزیک رفت و من در 
سال ۱۹6۳ با دوندگی های بسیار توانستم به ایران برگردم، 
قرار شد بعدن، نوشین بیاید، چند نفر از دوستان او آمدند 
ولی حکومت ایران آن ها را در مرز کشت در نتیجه نوشین 
ایران آمده بود  اگر  تا آخر دق مرگ شد، شاید  نیامد،  هم 

حاال حاال ها زنده بود و من هم در وین نبودم.
با  وقتی  می شود:  یادآور  بالرتا  خود  دیدار  ترسیم  در  راوی 
خاله ام از پله هایی که به آپارتمان لرتا می رسید، باال می 

رفتیم، گام های مان با تانی و درنگ طی می شد.
بی  دادم،  فشار  را  زنگ  وقتی  بیفتد؟  بود  قرار  اتفاقی  چه 

اختیار پشت ستونی که در چند قدمی ام بود، پنهان شدم.
شکسته... صورتی  شد،  باز  در  کمی  طوالنی،  فاصله   در 

نمی خواهم بنویسم، می خواهم این سکانس آخر را همیشه 
در ذهن داشته باشم و لرتا آن باشد که همیشه بود و شما 

هم آن را نبینید.
لرتا در را باز کرد خاله ام داخل شد، سرش را بیرون آورد و 
این طرف و آن طرف را نگاهی کرد و بعد در بسته شد، من 

ماندم و دیگر لرتا را ندیدم.

فرهنگ و هنر
-- اخبار--

خبرگزاری ایکنا -  نمایش عاشورایی »خورشید از 
حلب طلوع می کند« به کارگردانی کوروش زارعی، در 
ایام ماه صفر چند روزی در دو شهر حلب و دمشق 
کشور سوریه برای شهروندان سوری به اجرای عمومی 

درآمد.
با کوروش زارعی که این نمایش را براساس نمایشنامه 
حیادار،  ابوباسم  مرحوم  قلم  به  کاروان«  »خورشید 
کارگردانی و اجرا کرد، در مورد دستاوردهای فرهنگی 
به  جهانی  نگاه  داشتن  لزوم  و  نمایش  این  اجرای 
گفت و گویی  نمایشی  تولیدات  در  عاشورا  موضوع 

ترتیب داده ایم که در ادامه می خوانید: 
براساس  که  کاروان«  »خورشید  نمایشنامه   --
اجرا  از حلب طلوع می کند«  نمایش »خورشید 
این  با  است،  شیعی  تاریخی  روایت  یک  شده، 
حتی  و  تسنن  اهل  مخاطب  برای  گویا  وجود 
و مورد  غیرمسلمان سوری هم جذابیت داشته 
در  را  امر  این  دلیل  است.  گرفته  قرار  استقبال 

چه می دانید؟
* بله، در نگاه نخست این نمایش یک روایت شیعی 
و تاریخی است و توقع می رود که تنها مخاطبی که 
و  علی)ع(  بن  حسین  شیدای  و  است  شیعی مذهب 
فرهنگ شیعی است، با آن ارتباط برقرار کند و چندان 
اما  نباشد  و غیرمسلمان  اهل سنت  مناسب مخاطب 
به  نمایش  این  کارگردانی  در  حقیر  این  که  ایده ای 
کار بستم، به کاربردن نگاهی فرامذهبی به این روایت 
بود؛و آن را تبدیل به روایتی کردم که برای هر انسان 
طور  شدهمان  موجب  باشدکه  مفیدفایده  آزاده ای 
با  نمایش  این  اجرای  مخابره شد،  نیز  در خبرها  که 
استقبال طیف گسترده ای از شهروندان سوری فارغ از 

هر کیش و آئینی مواجه شود.
اساساً در تولید این نمایش خود را اسیر نگاه تک بُعدی 
یک روایت تاریخی که مربوط ومتحصربه جامعه تشیع 
باشدنکردیم بلکه با رویکرد تقریب مذاهب، روایت این 
ساختاری  تغییرات  برخی  دست خوش  را  نمایش 
به  انسان«  هو  بما  »انسان  عنوان  به  مردم  تا  کردیم 
بن  حسین  مظلومیت  و  حقانیت  و  کربال  حقیقت 

علی)ع( پی ببرند. 

صحنه  امکانات  و  تکنیک  از  بهره گیری  در   --
چه شیوه ای را اتخاذ کردید که به قول خودتان 
به این وسیله بتوانید مخاطب نمایش را بیش از 

پیش با خود همراه کنید؟
و  نمایش  اواسط  ابتدایی،  زمانی  مقطع  سه  در   *
تصاویری  پخش  و  ویدئوآرت  از  استفاده  با  آن  پایان 
از روزگار کنونی حاکم برکشور سوریه و رنج و مرارتی 
که شهروندان این کشور در پی ظلم و تجاوز داعشیان 
آن را متحمل شدند، توانستیم اجرای این نمایش را به 
ذهنیت مردم این کشور بسیار نزدیک کنیم. مردمی 
از  این حجم  از  رنجور و خسته  که ذهنیت مشوش، 
سال ها  این  طی  آن ها  که  فجایعی  عمق  و  جنایت 
شد  اشاره  که  طور  همان  دارند.  بوده اند،  آن  شاهد 
این نمایش از شکل یک نمایش عاشورایی که صرفاً 
از مخاطب شیعی است،  استفاده طیف خاصی  مورد 
با زبان و دیدگاه بین المللی و  تبدیل به یک نمایش 
انسانی شد و توانستیم بدون آن که اصطالحاً در قالب 
را  بیت)ع(  اهل  مصائب  روضه خوانی  نمایش،  اجرای 
برگزار کنیم، چشمان اغلب تماشاگران این نمایش را 

اشک افشان کنیم.
براساس این رویکرد و اتخاذ چنین شیوه اجرایی، شاهد 
بودیم که در کشوری که چندان مجاز به طرح صریح 
و روشن مسائل دینی در قالب محصوالت فرهنگی و 
هنری نیستیم، این نمایش در کمال آرامش، امنیت و 
با مشارکت حداکثری مردم وشهروندان دو شهر حلب 
و دمشق اجرا شد و از هر طیفی که بتوان سراغی از 
آن ها گرفت، از مسیحی تا مسلمان و از شیعه و اهل 
نمایش  این  از  خوبی  استقبال  و...  ارامنه  از  و  سنت 

کردند و به تماشای آن نشستند.
تاریخی  مکان  در  نمایش  که  حلب  شهر  در  به ویژه 
قرار گرفتن سر مبارک امام حسین)ع( در دیر راهب 
نصرانی در جریان انتقال سر مبارک به دمشق و دربار 
یزید، شبی در آن جا سپری کرده بود، هر شب بیش 
میزبانی  را  نمایش  این  مشتاق  تماشاگر  هزار   2 از 
می کردیم که دست کم هر شب نزدیک به 200 تن 
مجموع  در  و  بودند  غیرمسلمان  و  مسیحی  آن ها  از 
اجراهای این نمایش بالغ بر ۳0 هزار شهروند سوری 

به تماشای آن نشستند.

رئیس سازمان انرژی اتمی:

پیروزی در چالش فعلی 
فقط با مسلح شدن به علم 

ممکن است
انرژی  سازمان  رئیس  و  جمهوری  رئیس  معاون 
اتمی با اشاره به اهمیت کسب دانش گفت: برای پیروزی 
راه  علم  به  شدن  مسلح  از  غیر  فعلی  مهم  چالش  در 

دیگری نداریم.

دکتر سیدعلی اکبر صالحی در آیین پایانی رقابت علمی 
کنز با اشاره به حدیثی از حضرت علی )ع( اظهار داشت: 
علم قدرت است، هر کس این قدرت را داشته باشد پیروز 

و هر کس از آن بی بهره باشد مغلوب می شود.
با  امیرکبیر  دانشگاه  مولوی  تاالر  در  آیین  این  در  وی 
مسابقات  و  آیی ها  گردهم  برگزاری  اهمیت  بر  تاکید 
علمی ادامه داد: این نشست ها مشوق جوانان برای علم 

و عامل مهمی در رشد و پیشرفت علم در کشور باشد.
درست  را  عالم  و  علم  جایگاه  اگر  گفت:  صالحی  دکتر 
تبیین و زمینه های الزم را برای دستیابی به علم فراهم 

کنیم به نتایج ارزشمندی می رسیم.
رئیس سازمان انرژی اتمی تصریح کرد: در دنیای فعلی 
یک قدرت استکباری به اعتبار قدرت علمی خود به تمام 

دنیا زور می گوید.
داشت:  اظهار  علم  به  دستیابی  اهمیت  بر  تاکید  با  وی 
اگر بخواهیم در چالش مهم فعلی که الجرم در آن قرار 
گرفته ایم پیروز شویم چاره ای غیر از مسلح شدن به 

علم نداریم.
دکتر صالحی گفت: اگر بخواهیم حقانیت خود را اثبات 
کنیم باید به علم دست یابیم و این امر هم فقط با توصیه 
و صحبت ممکن نیست. باید امکانات الزم را فراهم  کنیم 
و برگزاری جایزه مصطفی )ص( و برنامه های جنبی آن 

بخشی از این اقدامات است.
 Kans / knoweledge  ( کنز  علمی  رقابت 
بین   )  application and notion for science
و  برگزار می شود  استادان  و  دانشجویان  پژوهان،  دانش  
را در  نهایی  ایده  های خود  طی آن ۱5 منتخب داوری 
قالب ارائه تصویری حداکثر 5 دقیقه ای مطرح می کنند. 
این رقابت علمی، فرصتی را برای ارائه طرح های کاربردی 
دانشجویان، دانش پژوهان و استادان زیر 45 سال در 57 
کشور عضو سازمان همکاری اسالمی فراهم کرده و در 5 
حوزه سالمت، فناوری ارتباطات و اطالعات، آب و محیط 
مهمترین  که  شود  می  برگزار  اقتصاد  و  انرژی  زیست، 

معیار داوری آن کاربردی بودن طرح ارائه شده است.
یافتن  کنز،  علمی  رقابت  اهداف  ترین  اصلی  از  یکی 
در  مشکالت  حل  برای  علمی  راهکارهای  بهترین 
حوزههای سالمت، اقتصاد،  فناوری ارتباطات و اطالعات، 

آب و محیط زیست و انرژی است.
جایزه مصطفی به صورت دوساالنه به برترین دانشمندان 
جهان اسالم اعطا می شود و تاکنون دو دوره از آن برگزار 
شده است.رقابت علمی کنز بخش جنبی این جایزه است 
که امسال اولین دوره آن و با انتشار فراخوانی از اواخر 

سال ۹6 برگزار شد.

 کافه شهر

همایش نکوداشت مقام علمی و اخالقی  
محمدتقی جعفری در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی 
با حضور اندیشمندان، صاحب نظران و خانواده عالمه 

جعفری برگزار شد.
حسن بلخاری رئیس این انجمن پیام رئیس جمهور 

حسن روحانی به این نشست را قرائت کرد.
است: شرح  این  به  جمهور  رئیس  پیام   متن 

جعفری  تقی  محمد  عالمه  یاد  و  نام  بزرگداشت 
و اخالق است. نسل  نکوداشت مقام دانش، فضیلت 
معاصر مسلمان و ایرانی این توفیق را داشته که در 
آن  علمی  زیست  شیوه  و  رفتار  اندیشه،  با  آشنایی 
از  زیبا  و  جذاب  تصویری  شناس،  زمان  اندیشمند 

اسالم و عالم مسلمان به خاطره ها بسپارد.
قبول  مورد  و  واالمقام  و  ارجمند  فیلسوفی  او 
اندیشمندان بود، اما فرصت وعظ و خطابه و نشست 

و برخاست با مردم عادی را هم از دست نمی داد. 

وسعت  چنان  از  دانشگاهی.  هم  و  بود  حوزوی  هم 
اندیشه و بینش برخوردار بود که هیچ  نظر، فراخی 
گروه و صنفی از لذت دیدار، مصاحبت و بهره گیری 

از دانشش محروم نبود.
و  پسندیده  کردار  با  دین  مروج  جعفری  عالمه 
بود،  با وارستگی و شکیبایی  فروتنانه و مبلغ دانش 
علمی  آموزشی،  نهادهای  که  دارد  جا  این سبب  به 
آثار برجسته و سلوک اخالقی  با معرفی  و فرهنگی 
او در توسعه دین و دانش و اخالق گام هایی موثر 

بردارند.
تشکر  ارزشمند  همایش  این  برگزارکنندگان  از 
مراکز  و  ها  حوزه  ها،  دانشگاه  امیدوارم  و  کنم  می 
از  اقداماتی  به  اهتمام  با  فرهنگی کشور  و  پژوهشی 
این دست در ارتقای سرمایه های فرهنگی و نمادین 
ایران به جد بکوشند و بنیان های زیست اخالقی و 

علمی را در جامعه بیش از پیش تقویت نمایند.

 نکوداشت مقام دانش، فضیلت و اخالق 

                          ]گزیده گفتگو[

 نمایش دینی با نگاه فرا مذهبی و زبان بین المللی

 

افقی:
۱- مدیر عامل سازمان منطقه آزادکش »تصویر مورد نظر« 2- شفیره حشره– شرف- مورد شک واقع شده ۳- آزمون- پرچم و بیرق- علم و خرد 4- روانه- ثروتمند- واحد پول تایلند 5- حرف پوست کنده- خواننده مشهور 
موسیقی پاپ لبنان- نغمه- ساز شاکی 6- نهنگ-  گندم سوده 7- شاعر غزنوی- غذایی از تخم مرغ ۸- ضمیر داخل- درخت زبان گنجشک ۹- چهار پایان- نوعی زیر انداز ۱0- ماکیان خانگی- غذای ماکیان ۱۱- حرف 
همراهی- مقام- اختیار- قدم یک پا ۱2- زود و سریع- گنج ها- اندیشیدن ۱۳- همراه گرد- نمایش غم انگیز- نوعی میلگرد برای تحمل نیروی کششی در فونداسیون ۱4- عامل بیماری زا- کهن- سرشماری ۱5- اثری از 

المارتین فرانسوی 

عمودی:
۱- ای دل شاعرانه- از دیدنی های کیش 2- جوهر زندگی- مرکز عدسی- پیامبران ۳- کشتار سیاسی- حرف نفی عرب- قوم 
پدری- النگو 4- جنین- احترام وارزش- آزمون 5- فینال- گودال- حیوان با وفا 6- بوی ماندگی- واحدپول ژاپن- سرزمین هفتادو 
دو ملت 7- تحمل و برد باری- نوعی کبوتر ۸- اختیاری- رهایی ۹- اثری از امیل زوال- طعمه گرگ ۱0- دیوار بلند- گوشت 
ترکی- من وشما ۱۱- تکیه برپشتی-  وقت و هنگام- هوشیار ۱2- سخت تر- کلمه تصدیق- زیریک سقف کار می کنند ۱۳- زدنی 
دوچرخه سوار- لحظه کوتاه- جای پا- شتر آمریکایی ۱4- سرزمین فالسفه- سلطنتی- پسوند نگهدارندگی ۱5- از دیدنی های 

دیگر کیش- رفیق مشهدی 

طراح جدول: رسول نادریجدول شماره 62

سودوکو شماره 35 

23

9783

4

4927

284

89542

98

96

358

12345679 8101112131415
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15



 شنبه 26 آبان 1397 - 9 ربیع االول 1440 - 17 نوامرب 2018 - دوره جدید - شامره 102

meyar110@gmail.comصاحب امتیاز، مدیر مسوول و رسدبیر: سیدابوالقاسم موسوی
صفحه آرا: مسعود آقارفیعی

همکاران: علیرضا گودرزی - مریم سادات موسوی - بهار سادات موسوی -حمید محمودی مزرعه - سیاووش بهبودی - رسول نادری - پانته آ صمدی زاده - مریم نباتی

تلفن بازرگانی: 09217544626

چاپ رشکت انتخاب رسانه )سالم( - تلفن: 2--44905300

دفرت نرشیه: ایران - تهران - میدان شهدای هفتم تیر - خیابان شهید لطفی 

- پالک 34 - واحد 2

صندوق پستی: 15745-1139

تلفن مدیر: 09301837148

»هفته نامه رسارسی، اقتصادی، اجتامعی،فرهنگی«

--اخبار--

اتاق  رئیس  گزدرازی  خورشید   - بوشهر  اتاق 
سرمایه  ظرفیت های  بررسی  نشست  در  بوشهر 
با حضور هیات کره جنوبی گفت:  استان  گذاری 
احداث پایانه صادرات مواد معدنی بوشهر فرصتی 

بکر برای سرمایه گذاری است.
بوشهر در نشست  اتاق  رئیس  خورشید گزدرازی 
با  استان  گذاری  سرمایه  ظرفیت های  بررسی 
پایانه  احداث  گفت:  جنوبی  کره  هیات  حضور 
برای  بکر  فرصتی  بوشهر  معدنی  مواد  صادرات 

سرمایه گذاری است.
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی  اتاق  رئیس 
سرمایه  ظرفیت های  بررسی  نشست  در  بوشهر 
گفت:  کره جنوبی  هیات  حضور  با  استان  گذاری 
احداث پایانه صادرات مواد معدنی بوشهر فرصتی 

بکر برای سرمایه گذاری است.

معادن  گفت:  نشست  این  در  گزدرازی  خورشید 
یکی از ظرفیت های قابل توجه این استان است و 
بوشهر رتبه ششم ایران را در ارتباط با ظرفیت های 

معدنی به خود اختصاص داده است.
خورشید گزدرازی افزود: با توجه به ظرفیت های 
مواد  پایانه صادرات  احداث  بوشهر  استان  معدنی 
معدنی فرصتی بکر برای هیات سرمایه گذاری کره 

جنوبی در این استان است.
وی بیان کرد: استان بوشهر اکنون ظرفیت ساالنه 
فرآوری  و  خام  معدنی  مواد  تن  میلیارد   2 تولید 
شده را  دارد که افزایش این ظرفیت تا سقف پنج 

میلیارد تن پیش بینی شده است.
پایانه  احداث  شرایط  این  با  افزود:  گزدرازی 
امکان  تواند  می  بوشهر  معدنی  مواد  صادرات 
از  را  جنوبی  استان های  معدنی  مواد  صادرات 

طریق استان بوشهر فراهم کند.
منابع  توسعه  و  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
استانداری بوشهر  گفت: استان بوشهر با داشتن 
فارس  خلیج  با  آبی  مرز  کیلومتر   ۹00 از  بیش 
خارجی  گذاران  سرمایه  برای  فراوانی  قابلیت  از 

برخوردار است.
سعید زرین فر افزود: یکی از این ظرفیت مجتمع 
کره ای  سرمایه گذاران  که  است  نگین  بندری 
این  در  مایع  گاز  مخازن  احداث  برای  می توانند 

مجتمع سرمایه گذاری کنند.
بین  ریلی  خط  ایجاد  طرح  کرد:  اضافه  فر  زرین 
اقماری  شهرهای  از  یکی  شهر  عالی  و  بوشهر 
در  سرمایه گذاری  ظرفیت های  دیگر  از  استان، 

بوشهر است.
استان  صنعتی  شهرک های  شرکت  مدیرعامل 
ویژه  منطقه  گفت:  سخنانی  طی  نیز  بوشهر 
اقتصادی شمال استان بوشهر با سه هزار و ۹00 
و  گاز  نفت،  تخصصی  رویکرد  و  مساحت  هکتار 
سرمایه  برای  توجهی  قابل  ظرفیت  پتروشیمی 

گذاران این بخش است.
مجوز  منطقه  این  برای  افزود:  صفوی  مهدی 
دریافت 45 میلیون مترمکعب گاز از طریق خط 
برای  و  شده  گرفته  سراسری  گاز  انتقال  ششم 
این منطقه ظرفیت پاالیش ۱50 هزار  پاالیشگاه 

بشکه نفت در شبانه روز پیش بینی شده است.
ویژه  منطقه  در  فعالیت  هرگونه  کرد:  اظهار  وی 
به مدت ۱۳ سال  بوشهر  استان  اقتصادی شمال 
برای  گذاران  سرمایه  و  دارد  مالیاتی  معافیت 
واردات مواد اولیه و ماشین آالت نیز از پرداخت 

حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف هستنند.
استان  افزود: شرکت شهرک های صنعتی  صفوی 
خارجی  گذاران  سرمایه  با  همکاری  برای  بوشهر 
مهیای واگذاری مطالعات انجام شده در ارتباط با 

این منطقه است.

باید از فرصت همراهی 
جامعه جهانی استفاده کرد

اتاق  رئیس  جمعه ای  علی اصغر   - ایران  اتاق 
که جامعه جهانی  در شرایطی  تأکید می کند  سمنان 
از  باید  است  ایران  کنار  در  تحریم ها،  با  مواجهه  در 
تحریم های  اثرات  تا  کرد  استفاده  به خوبی  امتیاز  این 

یکجانبه گرایانه آمریکا علیه کشور را کاهش داد.
تحریم های جدید  و وضع  برجام  از  امریکا  وی خروج 
علیه کشور را از دو جنبه موردتوجه قرارداده  می گوید: 
اگرچه اقتصاد کشورها متأثر از تحریم ها خواهد بود؛ اما 
آنچه که امروز تأثیر خود را بیش از هر چیز در جامعه 
نشان می دهد، جنگ روانی است که آمریکا علیه ایران 

به راه انداخته است.
رئیس اتاق سمنان با تأکید بر این موضوع که اقتصاد ما 
با سیاست های جهانی آمیخته شده است، افزود: زمانی 
می توان اثرات ناشی از این جنگ روانی را در جامعه 
کشور  در  سیاست گذاران  و  مسووالن  که  داد  کاهش 
به سیاست واحدی برسند اما به نظر می رسد در حال 
حاضر آنچه در داخل کشور اتفاق می افتد، دامن زدن 

به تحریم های خارجی با اعمال خودتحریمی هاست.
جمعه ای تأکید کرد: تعیین استراتژی که نشان دهنده 
و  داخلی  مسائل  با  مواجهه  در  ایران  واحد  سیاست 
که  است  موضوعاتی  مهم ترین  از  یکی  است،  خارجی 
به  حاضر  حال  در  اما  گذشت؛  آن  از  به راحتی  نباید 
دلیل نبود این استراتژی مشخص می بینیم که کشوری 
مانند آمریکا به راحتی به سوءاستفاده از این موقعیت 

می پردازد.
رئیس اتاق سمنان تصریح کرد: اقتصاد ایران در طول 
بوده  تحریم ها  درگیر  همواره  گذشته،  سال  چهل 
است. بااین حال امروز باید به این نتیجه برسیم که در 
خوشبختانه  کنیم.  بازی  باید  چگونه  تحریم ها  میدان 
گذشته،  سال های  برخالف  تحریم ها  از  دوره  این  در 
جامعه جهانی آن وحدت قبل را که قباًل درباره اعمال 

تحریم ها علیه ایران داشت؛ ندارد.
به گفته وی، در این وضعیت، هنر ماست که تصمیم 
بگیریم چگونه می خواهیم از این فرصت به نفع خود 

استفاده کنیم.

امکان افزایش مبادالت 
تجاری با اسلواکی

  
اتاق اردبیل - حسین پیرموذن که برای حضور 
در همایش بین المللی اقتصادی-بازرگانی اسلواکی به 
میزان  افزایش  امکان  که  گفت  کرده  سفر  براتیسالوا 
مبادالت تجاری میان دو کشور تا سطح ۸0 میلیون 

یورو وجود دارد.
با  همایش  این  گفت:  ایران  اتاق  رئیسه  هیات  عضو 
از  از 20 کشور جهان  اقتصادی  حضور ۱۸0 شرکت 
هدف  با  ایران  کشور  خصوصی  بخش  فعاالن  جمله 
توسعه  جهت  مشترک  همکاری های  و  ارتباط  ایجاد 

صادرات غیر نفتی در کشور اسلواکی برگزار شد.
وی افزود: هدف ما از شرکت در این همایش نمایش 
برای  ایران  بزرگ  بازار  و  اقتصادی  توانمندی های 
که  است  مختلف  حوزه های  در  سرمایه گذاری ها 
ایران  باالی  توانمندی های  این همایش  امیدواریم در 
در حوزه های مختلف اقتصادی و بازرگانی را به منصه 

ظهور برسانیم.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران با اشاره به حضور فعاالن 
حوزه های مختلف اقتصادی و بازرگانی از ایران در این 
بخش  فعاالن  همایش  این  در  کرد:  عنوان  همایش 
فناوری  جمله  از  مختلف  های  حوزه  در  خصوصی 
مهندسی،  و  فنی  بخش  پاک،  انرژی های  اطالعات، 

بخش کشاورزی و داروهای گیاهی حضور دارند.
رئیس اتاق اردبیل ادامه داد: استان اردبیل نیز با توجه 
مختلف  حوزه های  در  موجود  باالی  پتانسیل های  به 
می تواند  کشور  غنی  استان های  از  یکی  عنوان  به 
شریک قابل توجهی برای مبادالت تجاری با اسلواکی 
به عنوان دروازه ورود کاالهای ایرانی به اروپای غربی 

باشد.
یورو  میلیون   40 حدود  اسلواکی  با  ایران  مبادالت 
پیش بینی  جدید  همکاری های  با  که  است  سال  در 

می شود این رقم به دو برابر افزایش یابد.
پیرموذن گفت: نمایندگان اتاق های بازرگانی و دیگر 
شرکت های ایرانی حاضر در این همایش تالش دارند 
با انعقاد تفاهم نامه هایی سطح روابط اقتصادی خود را 

با اسلواکی توسعه دهند.

 فرصتی بکر برای سرمایه گذاری خارجی

کسب و کار ایرانی

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

اتاق  رئیس  نائب  صفحه1:  از  ادامه 
خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  فارس  بازرگانی 
اخذ  در خصوص  گفتگو  مصوبه شورای  به  اشاره  با 
توسط  تجارت  و  پیشه  کسب،  تابلوهای  از  عوارض 
ای  مکاتبه  قالب  در  کرد:  اضافه  شیراز  شهرداری 
فرهنگی  معاون  به  استانی  تولیدکنندگان  لیست 
شهرداری شیراز ارسال شد و اقداماتی در خصوص 
در  کاال  تولیدکننده  واحدهای  محیطی  تبلیغات 

انجام شد که متاسفانه در نخستین  استان 
مورد  محیطی  تبلیغات  این  طراحی  اقدام، 

هجمه عده ای قرار گرفت.
در  شهری  تبلیغات  نقش  داد:  ادامه  وی 
داخلی  تولیدات  و  ایرانی  کاالهای  مصرف 
استان حائز اهمیت است و حمایت از کاالی 
امیدواریم  که  است  مهمی  موضوع  ایرانی 
اقدامات در زمینه تبلیغ این کاالها بیش از 

پیش در سطح جامعه انجام شود.
بر  داشت:  عنوان  چنین  هم  حمیدیان 
کاالهایی  شده  اعالم  های  گزارش  اساس 
شیراز  اقتصادی  ویژه  منطقه  مقصد  به  که 

از مرزهای ورودی حمل می شوند طبق رویه گمرکی 
لحاظ  همین  به  می شوند  ارسال  خارجی  ترانزیت 
برای هر تن کاال و هر کیلومتر مسافت هزینه ای به 
عنوان تن کیلومتر اخذ می شود که این هزینه صرفا 

جهت ترانزیت خارجی پرداخت می شود.
ترانزیت  که  است  درحالی  این  کرد:  تصریح  وی 
شرایط  به  توجه  با  شیراز  اقتصادی  ویژه  منطق  به 
برای  و  لحاظ شده  ترانزیت خارجی  خاص گمرکی 

پرداخت  این منطقه هم تن کیلومتر  به  حمل کاال 
می شود و هم بارنامه داخلی با پرداخت ۱4 درصد 
عوارض وزارت راه و کمیسیون شرکت حمل و نقل 
و پرداخت توامان دو عوارض فوق قانونی و منطقی 

نیست.
مشخص  پیشنهاد  که  این  به  اشاره  با  حمیدیان 
از عوارض تن کیلومتر  بخش خصوصی حذف یکی 
یا عوارض وزارت راه است گفت: این مهم پیامدهای 
درآمد  افزایش  جمله  از  فراوانی  مثبت 
رونق  شیراز،  اقتصادی  ویژه  منطقه 
کاهش  استان،  داخل  نقل  و  حمل 
لحاظ  کاال،  ترخیص  زمان  و  هزینه 
شدن هزینه های کمرگی در درآمدهای 
استانی و اختصاص سه درصد مالیات بر 
ارزش افزوده به استان را به دنبال دارد.

بیست و سومین جلسه شورای گفتگوی 
دولت و بخش خصوصی استان فارس با 
حضور مدیران کل استان فارس و با ارائه 
گزارش عملکرد این شورای در سال ۹6 

و طرح سه دستور جلسه برگزار شد.

استارت آپ ها نیازمند  لیست پروژه های قابل ارائه به بخش خصوصی 
صندوق حمایتی هستند

در  گفت:  اصفهان  اتاق  رئیس   - اصفهان  اتاق 
حالی که فعالیت در حوزه استارتاپ ها درآمد بیشتری 
اما به دلیل  بازار دالر و سکه دارد،  نسبت داللی در 
ریسک  قبول  به  حاضر  مردم  سازی،  فرهنگ  عدم 

سرمایه گذاری در کسب و کارهای نوپا نیستند.
بیان  با  اتاق اصفهان،  آبادی رئیس  عبدالوهاب سهل 
این که اصفهان به عنوان یکی از استان های صنعتی 
کرد:  اظهار  است،  شده  اشباع  بخش  این  در  کشور، 
آی  و  گردشگری  بخش  در  باالیی  پتانسیل  اصفهان 
تی دارد که متاسفانه از آن استفاده نمی شود، از سوی 
دیگر به جای تخریب برخی کارخانه های قدیمی شهر 
و تبدیل آن به واحدهای تجاری و مسکونی می توان 
صنعتی  مراکز  این  از  موزه  به  آن  کاربری  تغییر  با 
در  پاک  صنایع  سمت  به  و  کرد  آموزشی  استفاده 

راستای توسعه اشتغال پاک رفت.
وی با تاکید بر این که بخش خصوصی و دولتی باید 
به سمت صنایع پاک و فناوری های نوین حرکت کند، 
فکر  جوانان خوش  از  بهره مند  اصفهان  کرد:  تصریح 
این  از  هنوز  اما  است،  آی تی  حوزه  در  متخصص  و 
ظرفیت برای توسعه استان استفاده کامل نشده است.

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه شرکت های 
هستند،  حمایت  نیازمند  استارتاپ ها  و  بنیان  دانش 
تاکید کرد: امروز این شرکت ها  درگیر مسائل بانکی 
هستند و به دلیل اینکه حمایت مالی مناسبی از سوی 
آنها نمی شوند، بعضا به  از  دولت و بخش خصوصی 

موفقیت نمی رسند.
صندوق  نیازمند  استارتاپ ها  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
تنهایی  به  فرد  یک  کرد:  اظهار  هستند،  حمایتی 
نمی تواند طرح یا ایده ای را ارائه و در نهایت قادر به 

فروش و سرمایه گذاری آن باشد.
موفقیت  و  پیشرفت  برای  اینکه  بیان  با  آبادی  سهل 
این  در  حمایتی  صندوق  ایجاد  نیازمند  استارتاپ ها 
به  ایران  در  متاسفانه  کرد:  تصریح  هستیم،  بخش 
سرمایه گذاری  و  استارتاپ ها  حوزه  در  واقعی  معنای 
و  نشده  فرهنگ سازی  مردم  بین  در  بخش  این  در 
مردم حاضر به قبول ریسک سرمایه گذاری در کسب 
حتی  حوزه  این  حالیکه  در  نیستند،  نوپا  کارهای  و 
بیشتر از داللی در بازار دالر و سکه می تواند درآمدزا 

باشد.
وی با بیان اینکه استارتاپ ها نیازمند پشتوانه قانونی 
و حمایت مادی و معنوی هستند، خاطرنشان کرد: در 
شرایط اقتصادی و تحریم های امروز آمریکا، می توان 
و همچنین  آنها  ایده های  و  نخبگان  توان  بر  تکیه  با 
و  ها  تحریم  زدن  دور  به  موفق  نوین  تکنولوژی های 

گذر از این بحران شد.

سامانه یکپارچه رتبه بندی 
فعاالن اقتصادی

اتاق  رتبه بندی  ملی  مرکز   - ایران  اتاق 
هدف  با  رتبه بندی  برخط  کردسامانه  اعالم  ایران 
فعاالن  رتبه بندی  فرآیند  در  تسریع  و  یکپارچه سازی 

اقتصادی راه اندازی شد.
مرکز  ایران،  اتاق  قانونی  تکالیف  به  عمل  راستای  در 
ملی رتبه بندی اتاق ایران اقدام به طراحی و راه اندازی 
اقتصادی  فعاالن  رتبه بندی  یکپارچه  خط  بر  سامانه 

کرده است.
طبق اعالم مرکز رتبه بندی اتاق ایران، این سامانه از 
معدود سامانه های موجود در کشور است که اطالعات 
کرده  تحلیل  و  را جمع آوری  بنگاه ها  دقیق  اقتصادی 
رتبه  بومی،  و شاخص های  استانداردهای جهانی  با  و 

اقتصادی هر بنگاه را تعیین می کند.
خط،  بر  نظارت  به  می توان  سامانه  این  مزایای  از 
دسترسی و کاربری آسان، تحلیل سیستماتیک داده ها، 
ایجاد پایگاه اطالعاتی بر خط، کاهش بروکراسی اداری 

و ده ها مورد دیگر اشاره کرد.
بازرگانی  کارت  سامانه  به  سامانه  این  در حال حاضر 
متصل  مرکزی  بانک  اعتبارسنجی  سامانه  و  هوشمند 
است و در آینده نزدیک به سایر سامانه های اقتصادی 
مرتبط از قبیل سامانه گمرک، وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، سازمان امور مالیاتی، اداره ثبت شرکت ها و ... 
متصل خواهد شد تا فعاالن اقتصادی که با تمام سعی 
خود در تالش اند تا کشور را در مسیر سخت به وجود 
آمده پیش برند از حداکثر تسهیالت دولتی و عمومی 

بهره مند شوند.
مرکز ملی رتبه بندی اتاق ایران تاکید کرده است: با 
توجه به اهمیت و قدمت موضوع رتبه بندی در کشور 
و نیز در سطح بین المللی، ضرورت دارد که پایگاهی 
رتبه  اعالم  و  تحلیل  جمع آوری،  راستای  در  جامع 
قرار  همگان  دسترس  در  اقتصادی  فعاالن  سالیانه 
گیرد تا اوالً فعاالن اقتصادی بر اساس معیارهای ملی 
و بین المللی دسته بندی شده و ثانیاً شفافیتی که الزمه 

تجارت سالم است به وجود آید.

قاجاری،  اصغری  احمد   - ایران  اتاق 
رئیس کمیسیون گردشگری اقتصاد ورزش اقتصاد هنر 
اتاق ایران با تونی گونواردنا، مدیرعامل شرکت تیالنکا 

دیدار و گفتگو کرد.
اقتصاد  ورزش  اقتصاد  گردشگری  کمیسیون  رئیس 
به ظرفیت های  اشاره  با  این دیدار  ایران در  اتاق  هنر 
گردشگری ایران گفت: خوشبختانه جمهوری اسالمی 
و  تاریخی  گردشگری،  جاذبه های  حوزه  در  ایران 
امر  و همین  داد  قرار  دنیا  برتر  رتبه های  در  فرهنگی 
موجب شده ساالنه گردشگران خارجی بسیاری برای 

بازدید وارد کشورمان شوند.
امن ترین  ایران  که  این  به  اشاره  با  قاجاری  اصغری 
کشور در منطقه خاورمیانه محسوب می شود، افزود: بر 

این اساس گردشگران خارجی می توانند به راحتی 
و با سهولت از جاذبه های گردشگری ایران بازدید 

کنند. 
هم چنین باید یادآور شد ایران مقصدی با قیمت 
شمار  به  خارجی  گردشگران  برای  مناسب  بسیار 

می رود.
اصغری قاجاری تصریح کرد: در صورت هماهنگی 
از سوی کشور سریالنکا و اعالم اسامی گردشگران 
هماهنگی  با  می توان  ایران،  به  عزیمت  از  پیش 

معاونت گذرنامه وزارت امور خارجه در فرودگاه ورودی 
تا  داد  انجام  را  ویزا  به صدور  امور مربوط  گردشگران 

ورود گردشگران سریالنکایی تسهیل شود.
رئیس کمیسیون گردشگری اقتصاد ورزش اقتصاد هنر 
اتاق ایران خاطرنشان کرد: کمیسیون گردشگری اتاق 
ایران آمادگی دارد جلسه ای مشترک با رئیس جامعه 
فعاالن  و  ایران  تورگردانان  جامعه  رئیس  و  هتلداران 
حوزه گردشگری سریالنکا برگزار کند تا از این طریق 

شاهد رونق صنعت گردشگری دو کشور باشیم.
با  تیالنکا  مدیرعامل شرکت  گونواردنا،  تونی  ادامه  در 
اشاره به این که سریالنکا دارای هتل ها و مجموعه های 
گردشگری مناسبی است که می تواند پذیرای ایرانیان 
باشد، گفت: این آمادگی وجود دارد با انعقاد تفاهم نامه 

هدفمند  اعزام  زمینه  ایران  اتاق  سوی  از  حمایت  و 
گردشگر به دو کشور را ایجاد کرد.

گونواردنا با اشاره به رایزنی های انجام شده با سفارت 
جمهوری اسالمی ایران در سریالنکا اظهار کرد: بر این 
گردشگران  برای  ویزا  درصدور  تا  شده  مقرر  اساس 
سریالنکایی که به ایران اعزام می شوند، سهولت ایجاد 

شود.
برگزاری  برای  ادامه خواستار همکاری دوجانبه  او در 
نمایشگاه گردشگری، توریستی، صنایع دستی در ایران 

شد.
مدیرعامل شرکت تیالنکا با اشاره به این که هتل های 
5 و 4 ستاره سریالنکا با استانداردهای جهانی می تواند 
ارائه  خدمات  ایرانی  گردشگران  به  هزینه  کمترین  با 
دهد، افزود: بر این اساس ضرورت دارد زمینه 
اصفهان،  شیراز،  تهران،  هتل های  از  بازدید 
مازندران، گیالن و یزد صورت بگیرد تا بتوان از 
این طریق تعامل بهتری برای اعزام گردشگران 

صورت بگیرد.
در پایان این جلسه مقرر شد جلسه بعدی برای 
سایر  حضور  با  دوجانبه  همکاری های  توسعه 
استان  در  گردشگری  صنعت  سرمایه گذاران 

فارس برگزار شود.

 همکاری های گردشگری ایران و سریالنکا 


