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وقت ضیق 
است!

بندهای  که  هنگامه ای  در    
و  می شود  متکثر  تحریم 

بخش  آمدن  میدان  به  خواست  روزانه  دولتیان  کالم  در 
تکرار  تحمیلی  تحریم های  کردن  خنثی  برای  خصوصی 
می گردد، درد دل های فعاالن بخش خصوصی و گله مندی 

آنان از مقررات دست و پاگیر همچنان ادامه دارد.
بعضا  مقررات  تعدد  و  مقررات  اجرای  در  ناهماهنگی 
آمدن  میدان  به  ضرورت  که  اکنون  متناقض،  و  متضاد 
بخش خصوصی مطرح شده است، بیشتر خودش را نشان 
می دهد. این روزها اظهار نظرها نسبت به مشکالت و موانع 
دلسوز  فعاالن  آن ها صدای  ماندن  و الینحل  است  بسیار 
از آنان معتقدند«  را در آورده است. به طوری که برخی 
در  مداومت  کشور  در  وکار«  کسب  موانع  تولید  کارخانه 
تولید دارد و دولتیان یا به تعبیر دیگر دیوان ساالری فشل، 

در برابر اصالحات اقتصادی مقاومت می کند.
نکته این است که این فعاالن اقتصادی از اصالحات عمده 
و اساسی سخن می گوید در حالی که درکارهای معمول 

روزانه نیزعدم هماهنگی زیان های خود را دارد.
ویژه  کاالبه  انتظاردارددرمرز  خصوصی  بخش  المثل  فی 
را  اگر گمرک کاالیی  و  نماند  فاسد شدنی معطل  کاالی 
اما  نشود  بعدی متوقف  ترخیص کرد آن کاال در مراحل 
نیروی انتظامی از وظایفش می داند که بررسی های مربوط 
به دستوالعمل های خود را پی گیری کند. علی الظاهر هر 

دو گروه کار خود را می کنند اما جداگانه.
در حالی که می شود نظارت گمرکی و نظارت تامینی تو 
امان در یک مکان و زمان صورت گیرد تا فرصت الزم برای 

رسیدن کاال به مقصد فوت نشود.
البته این از موارد جزیی خلل درروندفعالیت های اقتصادی 
دوران  در  صادرات  افزایش  اهمیت  دلیل  به  که  است 
تحریم، مورد توجه واقع می شود. در هر صورت، سستی در 
اصالحات الزم در محتوا و اجرا، پسرفت شوق حضور را به 
دنبال خواهد داشت. کسانی که اخبار را تعقیب می کنند 
درفعاالن  تحسینی  شورقابل  که  هستند  متوجه  خوب 
آوری--  سود  نیز  البته  و  نقش--  ایفای  برای  اقتصادی 
ایجاد شده است که تاخیر در انجام کارهای ضروری برای 
نا امید خواهدکردولی بنا  رفع موانع کسب و کار آنان را 
به گفته یک فعال اقتصادی »باید بذر نا امیدی در کشور 
است.  ضیق  زمان  خواست  این  تحقق  برای  شود«  نابود 
کسانی که به مقاومت اقتصادی باور دارند و شرایط تحریم 
را برای رشد و گسترش تولید ملی مناسب می دانند باید 
نیت  این  به  پوشاندن  عمل  جامه ی  جهت  کافی  تالش 

مبذول دارند.                                         
                                           »مدیر مسوول«

کم کاری رسانه ها درباره ایدز 
 HIV رئیس کمیسیون اجتماعی شورای شهر تهران گفت: حدود 30 هزار نفر فرد شناخته شده مبتال به  
در کشور داریم. بیش از 70 هزار فرد مبتال نیز از بیماری خود خبر ندارند و این بیماری به علت ضعف 

اطالع رسانی رسانه ها در حال گسترش است.
محمد جواد حق شناس، رئیس هیات مدیره انجمن احیا ارزش هادر همایش »مادر، کودک، اچ آی وی« 
در تاالر رودکی برج میالد افزود: باید اصحاب رسانه و صدا و سیما در خصوص گسترش ویروس HIV بیش 

از پیش اطالع رسانی کنند و این موضوع باید به مطالبه عمومی و اجتماعی تبدیل شود. 
وی گفت: در خیلی از رساله های مراجع که نویسندگان آن ها مرجع دینی و فقهی عالی قدر هستتند، 
درباره خصوصی ترین مشکالت فردی و زناشویی صحبت و راهکار ارائه شده است، اما هنوز نمی توانیم 
با اتکا به مبانی مذهبی و فقهی این مساله را در رسانه و صدا و سیما مطرح نکنیم. در واقع باید با حفظ 

ارزش ها به این مساله مهم که در جامعه هر روز نمود بیشتری پیدا می کند پرداخته شود. 

اجتماعی

اقتصادی
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  اتاق ایران - روسای اتاق های سراسر کشور طی نشستی با هیات رئیسه اتاق ایران به موانع و مشکالت 
موجود در محیط کسب وکار اشاره کردند. در این بین رئیس اتاق ایران از مقاومت برخی دستگاه های 
دولتی در برابر اصالحات و رفع معضالت در فضای کسب وکار انتقاد کرد و افزود: حتی اگر موفق به رفع 

یک مشکل شویم، همچنان کارخانه تولید موانع جدید به کار خود ادامه می دهد.
در نشست اخیر شورای روسای اتاق های سراسر کشور گزارشی از اقدامات دو سال اخیر اتاق ایران در مورد 
بررسی وضعیت ایران در ده شاخص گزارش Doing Business ارائه شد و در ادامه موانع و چالش های 

موجود در این فضا مورد بررسی قرار گرفت.
به باور روسای اتاق ها، دولت چندان در این وادی فعال نبوده و جدیت الزم برای اصالح مشکالت را ندارد.

غالمحسین شافعی، رئیس اتاق ایران در این باره گفت: متأسفانه دولت در برابر اصالحات محیط کسب وکار 
کشور مقاومت می کند. برای مثال در مورد گواهی عدم سوءپیشینه متوجه شدیم این گواهی در برخی از 
استان ها توسط انجمن حمایت از زندانیان صادر می شود و برای آن ها جنبه درآمدی دارد به همین دلیل 

تالش برای حذف لزوم دریافت این گواهی را برابر با توقف حمایت از این قشر می دانند.

کسب و کار ایرانی

ورود ۵ میلیارد یورو به بازار تا پایان سال
  رئیس  کل بانک مرکزی پیش بینی کرد که تا پایان سال با سیاست های جدید ارزی، پنج میلیارد یورو 

وارد بازار شود.
عبدالناصر همتی در شبکه دو سیما با بیان این که سیاست هایی که در حوزه ارز اتخاذ کردیم، باعث ورود 
ارز به کشور خواهد شد، اظهار کرد: برآورد کردیم که با این اقدامات تا پایان سال ۵ میلیارد یورو وارد 

بازار ارز شود که تأثیر مثبت خود را نیز قطعا در بازار خواهد گذاشت.
وی افزود: در این میان، صادرکنندگان و تولیدکنندگان نیز باید کمک کنند و با ورود ارز خود به سامانه 
بازار سوم ارز متشکل  با بیان این که  نیما، ارز را به چرخه اقتصاد برگردانند. رئیس کل بانک مرکزی 
می شود و باید معامالت در این بازار به صورت آنی انجام شود، اظهار کرد: بازار ارز در کنترل است و بانک 
مرکزی مسیر خود را به درستی طی می کند. در تالشیم بازار را به سمت تعادل پیش ببریم و در این 
خصوص برنامه هایی نیز داریم که در آینده اجرا خواهد شد. همتی با بیان این که ارز و طال ابزاری برای 
سرمایه گذاری نیست، گفت: ما نگران هستیم که دارایی های مردم آسیب ببیند. ورود ما به این بازارها به 
ضرر واسطه ها و دالالن خواهد بود و به همین دلیل معتقدیم که بازار ارز باید متشکل شود. در همین 
زمینه اختیاراتی به صادرکنندگان دادیم که بخشی از ارز خود را به صرافی ها عرضه کنند و معامالت به 

صورت آنی انجام شود.
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افتتاح راه آهن قزوین 
- رشت با 1800 میلیارد 

تومان هزینه

رشد شاخص های سالمت 
در ایران منوط به کنترل 

فشار خون است

۶00 کیلو متر شبکه 
جمع آوری و هدایت 

 آب ها ی سطحی 

معاون راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان مرکزی:

آغاز طرح نظارت تردد 
وسایل نقلیه در سفرهای 

زمستانی

افتتاح 17 پروژه شهری 
 در اراک

 شهردار کرج تاکید کرد؛

ضرورت ارتقای 
زیرساخت های حوزه 

حمل و نقل عمومی
کاهش 40 درصدی تولید 

 خودروی سواری 
بررسی جدیدترین گزارش اعالم شده از سوی 

وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می دهد که 
تولید انواع خودروهای سواری در خودروسازان 

داخلی در مهر ماه امسال با کاهش میانگین ۴0.3 
درصدی همراه بوده است.

 همزمان با هفته کتاب؛

بازدید از فعالیت 
باشگاه های کتاب خوانی

 باید بذر نا امیدی در کشور نابود شود
8

شناسایی بنگاه ها برای 
 اتصال به اروپا 

4
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هفته وحدت، والدت پر برکت پیامبر عظیم الشأن اسالم حضرت محمد مصطفی )ص( و امام جعفر صادق )ع( خجسته باد

کم کاری رسانه ها 
 درباره ایدز 

ورود ۵ میلیارد یورو به بازار 
 تا پایان سال

ورود استارت  آپ ها 
به حوزه خدمات 

و سرویس 
خودرو

مسکن... 
رکود تورمی یا هجوم پول های سرگردان
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اجتماعی
سالمت باشیم

وقتی  داد:  ادامه  شناس  حق  صفحه1:  از  ادامه 
یک  چرا  می زند،  حرف  احکام  درباره  روحانی  یک 
متخصص نباید درباره این موضوع صحبت کند؟ باید 
صدا و سیما که مخاطب عام دارد وارد عمل شده و به 

درستی اطالع رسانی کند. 
شهر  شورای  اجتماعی  و  فرهنگی  کمیسیون  رئیس 
رسانی،  اطالع  و  آگاهی  دریچه  بستن  گفت:  تهران 
نسل جوان ما را تهدید می کند و با این کار در واقع 

خودمان به خودمان ضربه می زنیم. 
و  ملی  تلویزیونی  شبکه   60 از  بیش  داد:  ادامه  وی 
شبکه های ملی و استانی داریم اما باید به این موضوع 
بیشترین  می توانیم  رویکردی  چه  با  که  کنیم  فکر 
آن  از  پیشگیری  راه های   HIV زمینه  در  را  آگاهی 
ارائه  مردم  به  و...  بیماری  کنترل  موقع،  به  درمان  و 

بدهیم. 
برای  را  درستی  فضای  بتوانیم  باید  ما  داد:  ادامه 
مطالبه عمومی ایجاد کنیم. رسانه های ملی و مکتوب 
و مجازی بایستی در این راه همراه شوند و قدم های 
مثبتی را بردارند. 90 درصد جامعه موبایل دارند و از 
رسانه های  استفاده می کنند. پس  مجازی  کانال های 
یکدیگر  مشارکت  با  شده،  عمل  وارد  باید  معتبر 

خوراک تخصصی و درستی را در زمینه HIV به مردم 
و مخاطبانشان ارائه بدهند.

باید  و  است  خوب  حیا  و  حجب  گفت:  شناس  حق 
سنی  گروه های  و  جوانان  مردم،  اما  بپذیریم  را  آن 
 HIV مختلف باید بتوانند بدون ترس و وحشت درباره
اطالعات به دست آورند و آگاهی شان را باال ببرند. 
به  باید  موضوع  این  و  شود  عوض  باید  جامعه  نگاه 
مطالبه عمومی و اجتماعی تبدیل شود. به طور مثال 
در سن  که  افرادی هستند  خانواده خودمان  در  اگر 
بلوغ قرار دارند باید به آن ها آگاهی درست بدهیم و 
اعتماد و موثق استفاده  از منابع مورد  این کار  برای 

کنیم. 
داد:  ادامه  ارزش ها  احیا  انجمن  مدیره  هیات  رئیس 

HIV باید از موضوع انگ به بیماری تبدیل شود. 

نباید از بیان این موضوع در جامعه نگران باشیم. باید 
در این باره فیلم، انیمیشن و... ساخته و از هر ابزاری 

برای اطالع رسانی درست به مردم استفاده شود.
در جامعه  پیشرفت  در حال  ایدز  حق شناس گفت: 
است. وظیفه رسانه با تکیه بر آگاهی، اصالح نگرش ها 
ایجاد  و  جامعه  در  بیماری  این  به  راجع  رفتارها  و 

مطالبه گری اجتماعی است.

المپیاد استعدادهای برتر 
اسنوکر کشور

استان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل  محمدی  رضاگل 
و  فنی  توانایی  اعالم کرد:  تهران دریک کنفرانس خبری 
هست،  تهران  اسنوکر  رشته  در  که  خوبی  استعدادهای 
برتر  استعدادهای  المپیاد  میزبانی  درگرفتن  اصلی  عامل 

اسنوکر کشور بود.
فدراسیون  رئیس  اسکندری  حضور  با  کنفرانس  این 
هیات  رئیس  نظر  پیام  کشورو  بولس  و  بیلیارد  بولینگ، 
بولینگ، بیلیارد و بولس استان تهران، در سالن کنفرانس 

مجموعه ورزشی شهید حیدرنیا برگزار شد.
و جوانان  ورزش  اداره کل  عمومی  روابط  مدیر  نظر  پیام 
استان تهران در آغاز این نشست خبری گفت: اداره کل 
المپیاد  از  ورزش و جوانان استان تهران میزبان 9 رشته 
استعدادهای برتر ورزش کشور است و در مجموع دختران 
و پسران در ۱۴ رشته در قالب بیش از دو هزار ورزشکار 

در تهران رقابت می کنند.
و  ماندنی  یاد  به  مسابقات  افتتاحیه  مراسم  افزود:  وی 
باشکوه در تهران برگزار شد و اداره کل ورزش و جوانان 

استان تهران میزبان شایسته ای برای آن بود.
افتتاحیه  مراسم  گفت:  نیز  محمدی  گل  رضا  ادامه،  در 
خورشأن  در  کشور  ورزشی  برتر  استعدادهای  المپیاد 
استان تهران بود که با تالش همکارانم در اداره کل ورزش 

و جوانان استان تهران میسر شد.
میزبانی  تهران در مورد  استان  و جوانان  مدیرکل ورزش 
و  ورزش  وزارت  استراتژی  با  گفت:  المپیاد  مسابقات 
جوانان، کامال موافق بودیم که همه استان ها درگیر المپیاد 

شوند تا اساس مشارکت عمومی را تقویت کنند.
وی تاکید کرد: صحیح نیست فقط یک استان مسابقات را 
برگزار کند و بقیه ناظر باشند. ما هم به وزارت ورزش اعالم 
کردیم استان هایی که در رشته هایی که به لحاظ فنی و 
امکاناتی مشکل دارند، استان تهران قبول میزبانی خواهد 
کرد و اسنوکر هم مستثنا از این ماجرا نخواهد بود. توانایی 
فنی و استعدادهایی که در رشته اسنوکر در تهران هست 
تهران  هیات  تا  شد  موجب  فدراسیون  خوب  همکاری  و 

میزبان مسابقات اسنوکر استعداد های برتر کشور شود.
و  یابی  استعداد  پروری،  استعداد  برنامه  وی  گفته  به 
تمام  در  و  است  استانی  برنامه  یک  خبره،  استعدادهای 
ایران، استان ها مجری آن هستند و بر اساس همان تقسیم 
استعدادیابان  و  ارزیابان  کارشناسان،  توسط  نخبگان  کار، 
فدراسیون انتخاب می شوند و هیات ها نیز آن ها را پرورش 

می دهند.
را  استعدادها  هیات ها  این طرح،  قالب  در  داد:  ادامه  وی 
تحت نظر می گیرند و بر اساس برنامه  ریزی فدراسیون ها 
آن ها را برای مسابقات جهانی، المپیک و آسیایی پرورش 

خواهند داد.
برنامه  گفت:  تهران  استان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
المپیاد برنامه خوبی است، مشروط بر آن که جرقه نباشد 

و استمرار داشته باشد.
داریم؛  پیش نیاز  دو  به  نیاز  کار  این  برای  داد:  ادامه  وی 
یکی اعتبار و دیگری اجرای درست و بدون مشکل است. 
مجلس شورای اسالمی به عنوان تامین کننده اصلی اعتبار 
این کار، قبال تالش خود را انجام داده و از سوی نمایندگان 
تحت عنوان ارزش افزوده بودجه این المپیاد تامین و به 
حساب وزارت ورزش وجوانان واریز شده است. این برنامه 
باید استمرار یابد، بودجه همیشگی و ساالنه برای آن در 
نظر گرفته شود تا بخش بزرگی از دغدغه ها برطرف گردد.

به گفته گل محمدی باید مجریان اجرای درست برنامه ها 
را در پیش بگیرند و استعدادها توسط کارشناسان خبره 
شناسایی شوند و پرورش آن ها از سوی هیات ها به درستی 
انجام نشود،  استان ها  پرورش گلخانه ای در  و  انجام شود 
چرا که آسیب زننده است، آن گاه به اهداف خود در این 

المپیاد خواهیم  رسید.
گل محمدی گفت: امیدوارم این اعتبارات پایدار باشد تا 
دچار آفت نشویم. تالش دکتر سلطانی فر با همکای بسیار 
خوب همکاران مان در مجلس برای تامین اعتبار، منجر به 
این حرکت خوب شد و المپیاد استعداد های برتر ورزش 

کشور در کشورمان استارت خورد.
و  اسکندری  خوب  حمایت  و  همکاری  از  داد:  ادامه  وی 
همکاران شان در فدراسیون و از همکاران خوبم در استان 
تهران صمیمانه تشکر می کنم. امیدوارم تهران هم میزبان 
باشد و هم در کسب رتبه های مناسب و در شان  خوبی 

تهران، کارنامه قابل قبولی را به جا بگذارد.
افکار  انعکاس  در  اصلی  رکن  را  رسانه ها  چنین  هم  وی 
نمود  تقدیر  آن ها  از  و  دانست  و تالش همکاران  عمومی 
که  هستند  بی بدیل  کارشناسان  رسانه  اصحاب  گفت:  و 
تعامل همکاری با آنان می تواند در موفقیت ورزش کشور 

و به ویژه ورزش پایتخت موثر باشد.
گفتنی است کنفرانس خبری با حضور دکتر هنرمند دبیر 
علی  و  تهران  استان  بولس  و  بیلیارد  بولینگ،  فدراسیون 
ایلکا رئیس اداره ورزش و جوانان حوزه شمال غرب تهران 

برگزار شد.

با خوراکی ها از خود 
محافظت کنیم

خواص آب طالبی
طالبی میوه ای معطر و شیرین است که درتابستان مهمان 
آزمایش،  یک  انجام  برای  محققان  شماست.  سفره های 
مقداری از پالکت های خون را گرفته با مقدار کمی عصاره 

یا آب طالبی شیرین مخلوط کردند.
به شدت  دارد که  عاملی وجود  آن ها دریافتند در طالبی 
در  و  می شود  پالکت ها  غیرطبیعی  انباشته شدن  از  مانع 
عامل  که  رگ ها،  در  خون  شدن  لخته  و  انعقاد  از  نتیجه 

حمله های قلبی است، جلوگیری می کند.
 ،B6 ویتامین ،A آب طالبی منبع مهمی از ویتامین های •

مواد معدنی، فیبر غذایی و اسید فولیک است.
• آب طالبی که مصرف آن در تابستان شایع است، عامل 
بدن،  ایمنی  سیستم  تقویت  زمینه های  در  بدن  سالمتی 
رفع مشکالت قلبی و عروقی، جلوگیری از سرطان، درمان 
درد،  دندان  درمان  قاعدگی،  مشکالت  درمان  بی خوابی، 

درمان آرتروز و بهبود روند هضم محسوب می شود.
نقش  بدن  کلی  در سالمت  تنها  نه  طالبی  آب  مصرف   •
از  جلوگیری  خانم ها،  پوست  بازسازی  برای  بلکه  دارد، 
سفید شدن زودرس مو، مبارزه با ریزش مو و جلوگیری از 

چروکی شدن پوست با گذر زمان نیز مفید است.
با تحریک  A است که  و   C ویتامین  از  • طالبی سرشار 
را  بدن  ایمنی  سیستم  بدن،  در  خون  سفید  گلبول های 
بهبود می بخشد و باعث ریشه کن کردن عفونت در بدن 

می شود.
فشار  از  مانع  پتاسیم،  بودن  دارا  دلیل  به  طالبی  آب   •
خون باال در بدن فرد می شود و به خاطر مقادیر باالیی از 
ویتامین C از تصلب شرایین و لخته شدن خون در قلب 

جلوگیری می کند.

در  آزاد  رادیکال های  بردن  بین  از  باعث  میوه  آب  این   •
از به وجود آمدن سرطان در بدن  بدن شده و در نهایت 

جلوگیری می کند.
• آب طالبی باعث آب رسانی بیشتر به پوست و در نهایت 
این  زیرا  می شود،  پوست  شدن  نرم  و  درخشندگی  باعث 
از ویتامین A است که در  آب میوه دارای مقادیر باالیی 

بازسازی کالژن های پوست و جوان سازی مثمر است.
درمان معده درد با روش های خانگی

و  است  مردم  مشکالت  از  گوارشی  بیماری های  امروزه 
یا ترش کردن  از درد معده, سوءهاضمه  افراد  از  بسیاری 
یا حالت تهوع صبحگاهی, تلخی دهان و ... شکایت دارند؛ 
از مهمترین اصول در درمان بیماری ها و پیشگیری  یکی 

از بیماری ها پاک سازی اندام های گوارشی و کبد است.
سیستم  مشکالت  یا  معده  درد  برای  مردم  از  بسیاری 
در  و  می برند  بهره  خانگی  درمان های  از  خود  گواشی 
برخی  است،  موثر  بسیار  درمان ها  این  مواقع  از  بسیاری 
از افراد بدون این که دانشی در زمینه طب سنتی داشته 

باشند ازتوصیه های گدشتگان خوداستفاده می کنند.
-- مصرف عرق نعناع یا دم نوش نعناع و بابونهدرکاهش 
دردمعده موثراست. البته افراد توجه داشته باشند مصرف 
بیش از حد عرق نعناع خود موجب سوزش معده می شود 
چرا که دهانه معده را گشاد می کند و باعث تحریک دهانه 

معده می شود.
-- گذاشتن کیسه آب گرم یا کیسه ای که محتوی سیاه دانه 

یا جوباشد, روی معده برای رفع درد معده مفید است.
-- مصرف زیره سیاه و سبز در غذاها

-- مصرف نان زیره
--  رازیانه یک ضد التهاب بسیار خوب است و برای رفع 

ناراحتی های گوارشی مفید است.
-- مالیدن روغن سیاه دانه همراه باگذاشتن کیسه جو گرم 

شده بر روی معده.
-- مصرف چای بومادران, چای دارچین, دم نوش گشنیز, 

شربت یا دم نوش گیاه افسنتین
مانند  آن  ومربای  است  معده  مقوی  پرورده  زنجبیل   --
مرباهای دیگر تهیه می شود و می توان زنجبیل تازه را رنده 

کرد و با عسل به قوام مربا درآورند.
-- لیمو - قند بسیار برای معده مفید است, می توان لیمو 
را به دلخواه ورقه ورقه کرده و داخل یک شیشه ریخته به 
نحوی که یک الیه لیمو و یک الیه شکر ریخته شود و به 

همین ترتیب شیشه را پر کنند. 
-- مصرف آناناس و پوست کیوی نیزتوصیه شده است.

 کم کاری رسانه ها درباره ایدز 
دوکلمه حرف ورزشی

درخواست ۲3 هزار 
میلیاردی بیمه سالمت

  
 ایسنا - مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران 
ضمن اشاره به بودجه پیشنهادی این سازمان برای 
محدودیت  ایجاد  صورت  در  کرد:  تاکید  آتی،  سال 
این  که  باشد  جایی  آخرین  سالمت  حوزه  منابع، 

محدودیت ها در آن اعمال می شوند.
مهندس طاهر موهبتی با بیان این که بودجه سال 
پیشنهاد  تومان  میلیارد  ٢3هزار  مبلغ  با  را   9٨
داده ایم، گفت: امیدوارم که بودجه 9٨ واقعی دیده 
شود. البته دولت و مجلس تأکید و توجه ویژه ای به 
حوزه سالمت و درمان دارند؛ اما الزم است که اگر 
محدودیت منابع در کشور ایجاد شد، آخرین جایی 
که باید در آن منابع محدود شود، حوزه سالمت و 

درمان است.
وی ادامه داد: هر چقدر هم که در حوزه مدیریت و 
اما نمی توان به مردم گفت  پیشگیری هزینه کنیم، 
بیمار نشوید. بنابراین وقتی که ساالنه ۱90 میلیون 
بار مراجعه به پزشک و مراکز درمانی داریم، طبیعی 
شرایط  که  هم  زمانی  باالست.  هزینه ها  که  است 
حوزه  در  که  است  طبیعی  شود  سخت  اقتصادی 
می شود  گیرانه تر  سخت  مردم  بر  آن  آثار  سالمت 
این حوزه حمایت های الزم صورت  و الزم است در 

گیرد.
موهبتی گفت: از سازمان برنامه و بودجه و هم چنین 
مجلس درخواست می کنم به بودجه این بخش توجه 
شود و حوزه سالمت و طرح تحول را واقعی ببینید 
و به تبع این توجه ها در بیمه سالمت نیز خودش را 

نشان می دهد.
وی افزود: باید توجه کنیم مردم به دلیل هزینه های 
برایشان  مشکلی  و  نروند  فقر  خط  سالمت زیر 
آگاهیم،  منابع  محدودیت  از  ما  البته  نشود.  ایجاد 
اهمیت  بسیار  سالمت  حوزه  در  منابع  اما پایداری 
دارد و الزم است منابع سالمت به بودجه ای غیر از 
تا  شود،  متصل  افزوده  ارزش  بر  مالیات  نفت مانند 
درآمد نفتی کشور بر خدمات این حوزه تأثیر نگذارد.

مدیر عامل سازمان بیمه سالمت ایران در پایان گفت: 
کسری  که  نباشد  ترتیبی  به  آینده  سال  امیدواریم 
اعتبارات مان مجددا تکرار شود. به دلیل تحریم های 
ظالمانه و تاثیرات آن نیز الزم است مراقبت بیشتری 

را نسبت به بخش سالمت داشته باشیم.

گزارش 
تصویری

فدراسیون      عمومی  روابط  گزارش  به 
مسابقات  روز  سومین  پایان  تا  شطرنج، 
نوجوانان و جوانان غرب آسیا، نمایندگان 
شطرنج ایران توانستند سه مدال طال در 
قسمت سریع کسب کنند.این رویداد در 

بخش استاندارد در حال پیگیریست
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3 اقتصادی

-- اخبار--

تجهیزات  سازندگان  انجمن  رییس 
تجهیزات  سازندگان  انجمن  آمادگی  از  نفت  صنعت 
صنعت نفت برای جایگزینی با توتال برای انجام طرح 

توسعه فاز ۱۱ خبر داد.
نمایشگاه  دهمین  گشایش  آیین  در  خیامیان  رضا 
و  نفت  صنعت  تجهیزات  داخل  ساخت  تخصصی 
حفاری خوزستان با تاکید بر این که توانمندی خوبی 
در زمینه ی ساخت تجهیزات داخلی در کشور وجود 

دارد، اظهار کرد: باید این توانمندی را باور کنیم. 
اگر  اما  کنیم،  فرصت  به  تبدیل  را  تحریم  می توانیم 
تحریم تبدیل به تهدید شود هم کارفرما ضرر می کند و 
هم کسی که کار را انجام می دهد. در مقابل سازندگان 

داخل هم باید باور را در کارفرما تقویت کنند.
وی ادامه داد: در شرایط تحریم از دوستان تقاضا داریم 
به ساخت داخل بیشتر توجه کنند. تحریم های داخلی 
بیش از خارجی ها ما را اذیت می کند. باید کسب وکار 

را روان سازی کنیم.
رییس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت با اشاره 
داشته  جمهور  رییس  با  انجمن  این  که  دیداری  به 
است، اظهار کرد: به رییس جمهور گفتیم این قدر در 

مورد رفتن توتال یا دیگر شرکت های خارجی صحبت 
نکنید. به توان داخل بیشتر بها دهید. ما آماده هستیم 
پروژه توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی که قرار بود توسط 
توتال انجام شود را به ۱00 پروژه کوچک تقسیم کنیم 
کارکنیم،  اروپایی  متوسط  و  کوچک  با شرکت های  و 

زیرا این شرکت ها حاضر به همکاری با ایران هستند.
از  خارج  ایرانی های  از  بسیاری  داد:  ادامه  خیامیان 
همه  برای  شرایط  باید  دارند.  بسیاری  سرمایه  کشور 

فراهم شود.
وی با اشاره به بخشنامه ای که در مورد تعدیل پیش 
که  بخشنامه ای  به  داریم  تقاضا  کرد:  اظهار   ، آمده 
راجع به تعدیل پیش آمده توجه کنید. از زمانی که ما 

قرارداد امضاء کرده ایم تاکنون ارز چند برابر شده است. 
مگر سازندگان داخلی چه گناهی کرده اند. هم چنین 

تقاضا داریم ضبط ضمانت نامه ها را متوقف کنید.
ادامه  انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت  رییس 
نفت هم صحبت کرده ایم که مطالبات  وزارت  با  داد: 
وزارتخانه  این  مسووالن  کند.  پرداخت  را  سازندگان 
باید  ندارند.  اما  کنند،  پرداخت  را  پول  می خواهند 
مطالبات را پرداخت کنید که سازندگان بتوانند در این 

شرایط کمک کنند.
ایرانی  سازندگان  جا  هر  که  این  بیان  با  خیامیان 
خود  قیمت  شدند  مجبور  خارجی ها  کردند  پیشرفت 
هرکیلو  این  از  پیش  داد:  توضیح  بیاورند،  پایین  را 
که  اکنون  اما  می خریدیم،  دالر   ٢۴0 را  کاتالیست 
تولید آن در داخل با قیمتی ۴0 دالر صورت می گیرد، 

خارجی ها قیمت خود را کاهش داده اند.
ادامه  انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت  رییس 
داد: بخش خصوصی می گوید کار را به ما بدهید و ما 
می توانیم تحریم را دور بزنیم. بخش خصوصی آمادگی 
مناطق  حفاری  و  سطح االرضی  بخش  در  که  دارد 

نفت خیز جنوب کمک کند.

آژانس بین المللی انرژی 
پیش بینی کرد

دیگر دهه   ٢ تا  کثیف  سوخت  برای   تقاضا 
تقاضای  انرژی،  بین المللی  آژانس  گزارش  پایه  بر 
جهانی برای زغال سنگ تا سال ٢0۴0 به ۵.۴ میلیارد 
تن می رسد که تنها ۱.۵ درصد نسبت به سال ٢0۱7 

باالتر خواهد بود.
 این آژانس در گزارش اخیر خود پیش بینی کرد رشد 
تقاضای هند و آسیای جنوب شرقی برای زغال سنگ، 
کاهش مصرف در چین، اروپا و آمریکا را جبران خواهد 
کرد و تقاضا برای این سوخت فسیلی تا سال ٢0۴0  
تنها ۱.۵ درصد در مقایسه با سال ٢0۱7 رشد خواهد 

کرد.
جهان  انرژی  »دورنمای  در  انرژی  بین المللی  آژانس 
مصرف  اندک  رشد  بینی  پیش  کرد  اعالم   »٢0۱٨
زغال سنگ با در نظر گرفتن سیاست هایی بوده که از 
سوی کشورها اعالم شده است از جمله اهداف انرژی 
و  اروپا  اتحادیه   ٢030 انرژی  بهینگی  و  تجدیدپذیر 
اعالم  پاک تر  برای هوای  برنامه سه ساله ای که چین 
کرد و هم چنین مقررات انرژی پاک مقرون به صرفه 
آمریکا که جایگزین برنامه نیروی پاک این کشور شده 

است.
محدودیت  اعالم  با  چین  در  زغال سنگ  برای  تقاضا 
برای واردات تا اوایل سال ٢0۱9 از سوی دولت، تحت 
قرار گرفته است. تحت سناریوی »سیاست های  فشار 
جدید«، انتظار می رود میزان مصرف چین ۱۵ درصد 

کاهش پیدا کند.
در  است:  آمده  انرژی  بین المللی  آژانس  گزارش  در 
مجموع تقاضا برای زغال سنگ به منظور تولید نیرو، 
نیرو  تولید  اندک  رشد  زیرا  کرده  پیدا  کاهش  اندکی 
با استفاده از زغال سنگ، با بهبود عملکرد نیروگاه ها 

جبران شده است. 
انتظار می رود هند تولید نیرو با استفاده از زغال سنگ 
را تا سال ٢0۴0 دو برابر کند که به دلیل تولید داخلی 
زغال سنگ خواهد بود اما واردات زغال سنگ حرارتی 
و کک شو افزایش پیدا خواهد کرد زیرا منابع داخلی 
و  به رشد صنایع سنگ آهن  رو  تقاضای  تامین  برای 

فوالد این کشور کافی نخواهند بود.
روی  پیش  بازار  ابهامات  و  سیاست  تغییرات  اگرچه 
اما  دارد  قرار  جهان  سنگ  زغال  تولیدکنندگان 
معامالت زغال سنگ تا سال ٢0۴0 نزدیک به سطح 

جاری خواهد بود.
خاورمیانه  و  آفریقا  آسیا،  پالتس،  گزارش  اساس  بر 
ممکن است تقاضا برای زغال سنگ را که در کشورهای 
شده  محدود  فسیلی  سوخت  این  بزرگ  واردکننده 

است، افزایش دهند.

افزایش ۲4 درصدی 
صادرات محصوالت صنعتی

ایسـنا - تـا پایان نیمه نخسـت امسـال صادرات 
ارزشـی و وزنـی در بخـش صنعـت بـه ترتیب با رشـد 
٢۴.۵ و ۱6 درصـدی نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال 

گذشـته همـراه بوده اسـت.
در شـش ماهـه نخسـت سـال جـاری میـزان ارزشـی 
صـادرات در بخـش صنعـت معـادل 9907.۵ میلیـون 
دالر بـوده کـه در قیـاس بـا ارزش 79۵۵.٨ میلیـون 
دالری صـادرات حـوزه صنعـت در مدت مشـابه سـال 
گذشـته، بـا رشـد ٢۴.۵ درصـدی همـراه بوده اسـت.

ایـن در حالـی اسـت کـه میـزان وزنـی صـادرات در 
جـاری  سـال  شـهریورماه  پایـان  تـا  صنعـت  بخـش 
معـادل ٢٢ هـزار و ٨37.7 تـن بـوده اسـت کـه در 
قیـاس بـا وزن ۱9 هزار و 6٨3.٨ تنـی صادرات صنایع 
در مـدت مشـابه سـال ۱396، نشـان دهنده رشـد ۱6 

درصـدی صـادرات در ایـن بخـش اسـت.
براسـاس اطالعـات وزارت صنعـت، معـدن و تجارت از 
بیـن ٢۴ محصـول صنعتـی، صـادرات ۱٨ محصـول با 
رشـد مثبـت ارزشـی روبـه رو شـده و در مـورد شـش 

محصـول نیـز بـا افـت صـادرات مواجه شـده ایم.
در شـش ماهـه نخسـت امسـال تجهیـزات حمـل و 
نقـل بـا رشـد 9070.6 درصـدی، محصـوالت توتون و 
تنباکـو بـا رشـد ۵٨6.٢ درصدی و کاغـذ و محصوالت 
صنعتـی بـا رشـد ٢۵6.3 درصـدی، بیشـترین رشـد 
صادراتـی در بخـش صنعـت را بـه خـود اختصـاص 
داده انـد و در ایـن بیـن ابـزار پزشـکی، اپتیکـی، دقیق 
و انـواع سـاعت با افـت 7٢.7 درصدی، ماشـین آالت و 
تجهیـزات بـا افت 33.7 درصـدی و رادیـو و تلویزیون 
و وسـایل ارتباطـی بـا افـت ٢۵.9 درصـدی،   از لحاظ 

ارزشـی صـادرات روبـه رو بوده انـد.

رییس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اهمیت خط 
که  این جهت  از  پروژه  این  گفت:  رشت   - قزوین  ریلی 
می تواند ارتباط شمال و جنوب را کامل کند و کشورهای 
شمالی ایران نیز از این مسیر به آب های گرم خلیج فارس 

دست یابی پیدا کنند پروژه بسیار پراهمیتی است.
محمد باقر نوبخت در افتتاح آزمایشی راه آهن قزوین - 
رشت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امروز شاهد افتتاح 
قطعات  گرچه  هستیم؛  رشت   - قزوین  راه آهن  اولیه 
منفصل ریلی در کشور وجود دارد که اتصال آن ها شبکه 

سراسری ریلی را کامل خواهد کرد.
وی ادامه داد: این پروژه از این  جهت که می تواند ارتباط 
شمال و جنوب را کامل کند و کشورهای شمالی ایران 
نیز از این مسیر به آب های گرم خلیج  فارس دست یابی 

پیدا کنند پروژه بسیار پراهمیتی است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور خاطرنشان کرد: این 
آستارا  تا  قزوین  بزرگ  از طرح  قسمتی  واقع  در  پروژه 
است و در حال حاضر با زحمات بسیاری ۱6۵ کیلومتر 
از این پروژه بزرگ یعنی از قزوین تا رشت آماده  شده 

است.
پشتیبانی  بر  همواره  رئیس جمهور  کرد:  اعالم  وی 
تأکید  ریلی کشور  از همه شبکه های  مالی  و  بودجه ای 
داشته و افتتاح راه ریلی در ارومیه شاهد این مدعاست؛ 
ضمن این که وی به طرح بزرگ »قزوین - آستارا« نیز 

توجه خاصی دارد.
یازدهم  دولت  در  که  زحماتی  با  کرد:  تصریح  نوبخت 
از  آزمایشی  صورت  به   امروز  گرفت  صورت  دوازدهم  و 
طریق خط ریلی، ما از قزوین به رشت سفر خواهیم کرد.

وی اظهار کرد: به  جز ۴0 کیلومتری که در گذشته انجام  
شده بود همه قسمت های این راه توسط دولت یازدهم و 
دوازدهم احداث شد و عالوه بر صرفه جویی اقتصادی این 
امکان را فراهم می کند تا مسافران از تهران اتومبیل های 
بار قطار که پیش بینی شده قرار  خود را در بخش ویژه 

دهند و سفر خود را از طریق راه ریلی داشته باشند.
رئیس سازمان برنامه وبودجه کشور گفت: با این راهکار 
از بار ترافیکی جاده قزوین- رشت مخصوصاً در قسمت 
زیادی  ترافیکی  فشار  با  همیشه  که  رودبار  و  منجیل 

همراه است کاسته خواهد شد.

برنامه ریزی های  طبق  چنین  هم  کرد:  تصریح  وی 
صورت گرفته گردشگران می توانند از اتومبیل هایی که 
در منطقه آزاد وجود دارد برای تردد در سراسر گیالن 

استفاده و با خیال راحت بدون اتومبیل سفر کنند.
نوبخت اضافه کرد: قطارهای vip برای این مسیر در نظر 
گرفته  شده که منجر به رشد و پیشرفت صنعت توریسم 

در قزوین و گیالن خواهد شد.
به صورت  ریلی  راه  این  احداث  برای  کرد:  تشریح  وی 
کلی حدود ۱٨00 میلیارد تومان هزینه شده که بخش 
در  تومان  میلیارد   ۱300 تا   ۱٢00 از  بیش  آن  عمده 
همین چند سال گذشته و در دولت یازدهم و دوازدهم 
استانی رئیس جمهور  انجام شده است و درصددیم سفر 
به گونه ای تنظیم شود که در اولین زمان ممکن بتوانیم 
این پروژه را که در حال حاضر از نظر کاری تکمیل است 

به صورت افتتاح کنیم.
مهیا  برای  ماه  عنوان کرد: حدود دو  مقام مسوول  این 
الزم  زمان  پروژه  این  برای  اجتماعی  زمینه های  کردن 
است و در این در حالی است که این راه ریلی اکنون به 

لحاظ فنی و ساختمانی تکمیل است.
رئیس سازمان برنامه  و بودجه کشور اشاره کرد: احداث 
راه ریلی از رشت تا انزلی نیز در حال انجام است که در 
این سفر از آن قسمت هم بازدید خواهم کرد تا بتوانم 

گزارشی برای رئیس جمهور تهیه کنم.
رئیس  سفر  با  امیدواریم  شد:  یادآور  پایان  در  نوبخت 
 جمهور به گیالن بتوانیم کار ساختمانی و زیر ساختی 
قطعه ریلی رشت به آستارا را هم به صورت رسمی آغاز 
کنیم که برای آن نیز حدود 7000 میلیارد تومان اعتبار 

در نظر گرفته  شده است.

بررسی جدیدترین گزارش اعالم شده از 
سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می دهد که 
تولید انواع خودروهای سواری در خودروسازان داخلی 
در مهر ماه امسال با کاهش میانگین ۴0.3 درصدی 

همراه بوده است.
تولید انواع خودروهای سواری در مهرماه امسال برابر با 
76 هزار و 909 دستگاه بوده است که نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته که ۱٢٨ هزار و ٨3٨ دستگاه بوده 

است، کاهش ۴0.3 درصدی داشته است.
در  سواری  انواع  تولید  اساس  براین 
کاهش  با  خودرو  ایران  صنعتی  گروه 
 63 از  و  بوده  همراه  درصدی   39.9
هزار و ۱۱۱ دستگاه در مهر ماه سال 
دستگاه   90۵ و  هزار   37 به  گذشته، 

رسیده است.
خودروهای  تولید  مجموع  چنین  هم 
سواری در گروه خودروسازی سایپا 3٢ 
نسبت  که  بوده  دستگاه   393 و  هزار 
دستگاهی   6٢0 و  هزار   ۵۴ تولید  به 
 ۴0.7 کاهش  گذشته،  سال  ماه  مهر 
نشان  را  شرکت  این  تولید  درصدی 

می دهد.
در  سواری  انواع  تولید  امسال  مهرماه 

خودروسازان بم با کاهش 7۵.۵ درصدی روبه رو شده 
به گونه ای که از ۵۴٢ دستگاه در مهرماه سال گذشته 

به ۱33 دستگاه رسیده است.
دستگاه   ۴۴ تولید  با  کارمانیا  شرکت  آن  از  بعد 
مقابل  در  جاری  سال  مهرماه  در  سواری  خودروی 
سال  مهرماه  در  تولیدی  خودروی  دستگاه   ۱۵6
گذشته، کاهش 7۱.٨ درصدی در تولید داشته است.

مهرماه  در  مدیران  خودروسازی  تولید  این  بر  عالوه 
امسال ٢۵٢٨ دستگاه بوده است که نسبت به تولید 

۵93۱ دستگاهی در مدت مشابه سال گذشته، کاهش 
۵7.۴ درصدی داشته است.

تولید 30۵6 دستگاه  با  نیز  موتور  کرمان  هم چنین 
خودروی سواری در مهر امسال، کاهش تولید ۱7.9 
درصدی داشته است چرا که در مهرماه سال گذشته 

میزان تولید این شرکت، 37٢۴ دستگاه بوده است.
 اما برخالف این شرکت ها، تولید خودروهای سواری 
در دو شرکت گروه بهمن و صنعت خودرو آذربایجان 
)AZVICO( در مهرماه سال جاری نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته با افزایش همراه بوده 

است.
براین اساس گروه بهمن در مهرماه امسال 
7۵0 دستگاه خودروی سواری تولید کرده 
گذشته  سال  مشابه  مدت  به  نسبت  که 
 ۵ رشد  دستگاه،   7۱۴ تولید  میزان  با 

درصدی داشته است.
نیز  آذربایجان  خودرو  صنعت  چنین  هم 
در مهرماه امسال ۱00 دستگاه خودروی 
در مدت  در حالی که  کرده  تولید  سواری 
مشابه سال گذشته تولید این شرکت ۴0 
این  ترتیب  این  به  است.  بوده  دستگاه 
داشته  درصدی   ۱۵0 تولید  رشد  شرکت 

است.

افتتاح راه آهن قزوین - رشت 
 با 1800 میلیارد تومان هزینه

ارزان ترین منابع تولید برق 
جهان اعالم شد

کاهش  مدد  به   ،NEF بلومبرگ  گزارش  طبق 
هزینه ها، انرژی خورشیدی و بادی به ارزان ترین منابع 
از جمله  بزرگ جهان  اقتصادهای  برق در همه  تولید 
تبدیل شده اند.حتی در هند و چین که  هند و چین 
زغال سنگ تا چندی قبل بزرگترین منبع تولید برق 
بود، نیروی خورشیدی و بادی با تولید ارزان تر، زغال 

سنگ را مغلوب کردند.
تجدیدپذیر  انرژی  مجله  سوی  از  که  مطالعاتی  طبق 
بادی  و  نیروگاه های خورشیدی  انجام گرفته، در هند 

اکنون نصف نیروگاه های زغال سنگ هزینه دارند.
در چین بازار فوتوولتائیک در مقیاس بزرگ از ابتدای 
سال ٢0۱٨ تاکنون یک سوم کاهش پیدا کرده است 
که به دلیل تصمیم دولت این کشور برای عدم صدور 
سال  در  خورشیدی  تاسیسات  گونه  هر  برای  تاییدیه 
میالدی جاری و کاهش یارانه انرژی تجدیدپذیر بوده 
به  چین  در  بازار  این  منفی  رشد  حال  این  با  است. 
تولید  و هزینه  تجهیزات در جهان منجر شده  ارزانی 
نیرو با فوتوولتائیک به 60 دالر به ازای هر مگاوات در 
که ۱3  کرد  پیدا  کاهش  امسال  دوم  نیمه  در  ساعت 

درصد کمتر از نیمه اول سال ٢0۱٨ بود.
نیروی  بخش  در   ،NEF بلومبرگ  تحلیل  اساس  بر 
ارزش دالر  و رشد  ارزان تر  توربین های  به مدد  بادی، 
آمریکا، هزینه قابل مقایسه اکنون۵٢ دالر به ازای هر 
درصد  شش  که  کرد  پیدا  کاهش  ساعت  در  مگاوات 
کمتر از نیمه اول سال ٢0۱٨ بود. نیروی بادی بدون 
هر  ازای  به  دالر   ٢7 اکنون  تگزاس  و  هند  در  یارانه 

مگاوات در ساعت است.
به  داد که جهان  نشان  اوت  NEF در  بلومبرگ  آمار 
رکورد یک تراوات ظرفیت تولید نیروی خورشیدی و 
بادی نصب شده رسیده است و تا اواسط سال ٢0٢3 
بادی و خورشید خواهد  تراوات ظرفیت  به رکورد دو 
رسید که هزینه آن ۴6 درصد کمتر از یک تراوات اول 

خواهد بود.
انرژی   ،NEF بلومبرگ  جدید  انرژی  دورنمای  طبق 
کمک  ارزان تر  باطری های  و  ارزان تر  تجدیدپذیر 
خواهند کرد سهم انرژی خورشیدی و بادی در تولید 
برق جهان  تا سال ٢0۵0 به ۵0 درصد افزایش پیدا 

کند.

 کاهش 40 درصدی تولید خودروی سواری 

 آمادگی ایرانی ها برای جایگزینی با توتال 

احتمال ورود مجلس به 
تعیین نرخ خرید تضمینی 

رئیس کمیسـیون کشـاورزی مجلس با اشـاره 
بـه تخلـف دولـت در تاخیـر در اعـالم نـرخ خریـد 
تضمینـی محصـوالت کشـاورزی گفت: اگـر به هیچ 
راهـی در ایـن ارتبـاط نرسـیم، قیمت هـا راخودمان 

تعییـن و منابـع مالـی آن را پیشـنهاد می دهیـم.
احمدعلی کیخا رئیس کمیسـیون کشـاورزی، آب و 
منابـع طبیعی مجلس  شـورای اسـالمی اظهار کرد: 
تعـدادی از نمایندگان در کمیسـیون کشـاورزی در 
قانون خریـد  اجـرای  از  کـه  خواسـت کردند 
ایـن  در  و  تهیـه شـود  گزارشـی  گنـدم  تضمینـی 
راسـتا مکاتباتی نیز بـا وزرای اقتصـاد و کشـاورزی 

و سـازمان برنامـه بودجـه انجـام دادیـم.
وی افـزود: حداقـل تـا ایـن لحظه در قانـون خریـد 
دلیل عـدم  بـه  کشـاورزی  محصـوالت  تضمینـی 
دولت تخلـف  قیمت هـا از سـوی  موقـع  بـه  اعـالم 

صـورت گرفتـه اسـت.
از  گفـت:  مجلـس  کشـاورزی  کمیسـیون  رئیـس 
دولـت خواسـته ایم کـه مسـتندات خـود را در ایـن 
ارتبـاط ظـرف دو هفته آینده ارائه دهـد و بعد از آن 
گزارشـی را همـراه بـا پیشـنهادهای خـود به صحن 

علنـی مجلـس بـرای تصمیـم گیـری ببریم.
کیخـا ادامـه داد: نماینـدگان هـر روزه در ایـن بـاره 
تواننـد سوال، اسـتیضاح  تذکـر مـی دهنـد و مـی 

یـا از ظرفیـت مـاده ٢3۴ اسـتفاده کننـد.
وی در واکنـش به امکان اضافـه کـردن تبصره ای به 
قانون خریـد تضمینـی محصـوالت کشـاورزی برای 
اعـالم بـه موقـع قیمـت ها، گفـت: »بـه نظـر مـن 
کشـاورزی  محصـوالت  تضمینـی  خریـد  قانـون 
ضمانـت الزم را دارد، دیگـر چـه بایـد کرد؟  اگـر 
بـه هیـچ راهـی در ایـن ارتبـاط نرسـیم، قیمت هـا 
راخودمـان تعییـن و منابـع مالـی آن را پیشـنهاد 

می دهیـم.«
وی گفـت: بـا توجـه بـه قیمـت هـای جهانی، نـرخ 
خریـد تضمینـی گنـدم در کشـورمان باید حداقـل 
نظر داشـت  در  شـود.باید  تعییـن  تومـان  هـزار   ٢
جـو در  ماننـد  جایگزیـن  محصـوالت  که قیمـت 
کشـورهای همسـایه هـزار و 600 تـا هـزار و 700 

تومـان اسـت.

توسعه مشاغل پایدار 
در گردشگری عربستان

ایسنا - عربستان سعودی اعالم کرده که قصد 
و  توریسم  زیرساخت های  گسترش  منظور  به  دارد 
کشور،  این  در  گردشگری  صنعت  شکوفایی  و  رشد 

مشاغل پایدار بسیاری را ایجاد کند.
قصد  که  کرده  اعالم  تازگی  به  سعودی  عربستان 
به  صدی  در  صد  وابستگی  از  را  خود  اقتصاد  دارد 
نفت و فروش آن برهاند و در این زمینه به سرمایه 
صنعت  و  تجارت  بخش  در  کالنی  گذاری های 

گردشگری بپردازد.
عربستان  ملی  تجارت  بانک  که  بود  پیش  چندی 
خطاب به شرکت های بزرگ و صاحبان کسب و کار 
اعطای  با  می خواهد  که  کرد  اعالم  شرکت  این  در 
تسهیالت ویژه به توسعه تولید و تجارت محصوالت 

مختلف بپردازد.
حاال به نظر می رسد که توریسم و صنعت گردشگری 
در عربستان سعودی نیز در مرحله و قدم بعدی این 
کشور قرار گرفته و کمیته های مخصوصی به منظور 
توسعه زیرساخت های مربوطه برای گسترش توریسم 
و جذب گردشگران خارجی ایجاد شده تا به اقتصاد 

این کشور بزرگ نفت خیز کمک بسزایی کنند.
عربستان  ملی  رسانه  توسط  که  گزارشی  اساس  بر 
ذکر   trade Arabia در  و  شده  منتشر  سعودی 
این  در  سرمایه گذاری  ملی  صندوق  است،  شده 
کشور تصمیم گرفته است که به منظور رشد صنعت 
به  مربوط  پایداری  مشاغل  ایجاد  و  گردشگری 
توریسم، شرکت و نهادی را تاسیس و راه اندازی کرده 
مسائل  تمامی  سامان دهی شده  صورت  به  تا  است 

مربوط به صنعت گردشگری را مدیریت کند.  
پایه های  از  یکی  شک  بدون  گردشگری  صنعت 
کلیدی و محوری رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته 
و در حال توسعه محسوب می شود و می تواند تاثیرات 
فرهنگی  و  اجتماعی  پیشرفت  روی  بر  را  مثبتی 
جامعه، وضعیت اقتصادی، حفاظت از محیط زیست، 
و  محروم  مناطق  توسعه  و  کشور  در  پولی  گردش 

دورافتاده شود.
صنعت توریسم و جذب گردشگر یکی از راهکارهای 
فروش  و  نفت  به  کامل  وابستگی  از  رها شدن  مهم 
نظر  به  حاال  و  می رود  شمار  به  اولیه  و  خام  مواد 
توجه  مورد  سعودی  عربستان  توسط  که  می رسد 
اساس  بر  چراکه  است  گرفته  قرار  ویژه ای  و  خاص 
آمارهای منتشر شده، با بیش از ۱۵۱ طرح و پروژه و 
اختصاص بالغ بر ۱۱ میلیارد ریال معادل ٢.9 میلیارد 
دالر عزم خود را برای توسعه زیرساخت های مذکور 

جزم کرده است.
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اقتصادی
-- اخبار--

چشم امید کوبا به سازوکار 
ویژه مالی اروپا 

یـک مقـام دولـت کوبـا اعـالم کـرد این کشـور 
بـه دقـت موضـوع اجـرای سـازوکار ویژه مالی توسـط 
اتحادیـه اروپا بـرای دور زدن تحریم هـای آمریکا علیه 
ایـران را دنبـال می کنـد زیـرا امیـدوار اسـت بتواند از 
مکانیـزم مشـابهی بـرای مقابله بـا این تحریم هـا بهره 

ببرد.
یکـی  رییـس  رودولفـو  اسـپوتنیک،  گـزارش  بـه 
طـی  کوبـا  خارجـه  امـور  وزارت  ارشـد  مقامـات  از 
مصاحبـه ای گفـت:  مـا بـه دقـت در حـال نظـارت بـر 
توسـعه سـازوکار ویـژه مالـی اتحادیـه اروپا بـرای دور 
هسـتیم.وی  ایـران  علیـه  آمریـکا  تحریم هـای  زدن 
گفـت: کوبـا فکـر می کنـد ایجاد یـک مکانیزم مشـابه 
تحریم هـای  زدن  دور  در  کشـور  ایـن  بـه  می توانـد 

آمریـکا کمـک کنـد.
ایـن مقام کوبایـی ادامه داد: در این بـاره صحبت هایی 
بـه میـان آمـده اسـت و البتـه مـا نیـز ابـراز تمایـل 
کردیـم کـه بـا اسـتفاده از چنیـن ابزارهایـی امـکان 
ورود شـرکت های اروپایـی بـه عنـوان سـرمایه گذاری 
خارجـی در کوبـا را فراهـم کرده و مبـادالت دو جانبه 

را افزایـش دهیـم.
سـازوکار ویـژه مالی قرار اسـت از سـوی اتحادیه اروپا 
و در مقابـل تحریم هـای آمریـکا علیه ایران اجرا شـود 
و بـه ایـن اتحادیه و دیگر کشـورها امـکان ادامه خرید 

نفـت از ایـران و صـادرات کاال را فراهم کند.
از  و  آمریکاسـت  تحریـم  تحـت  سال هاسـت  کوبـا 
سـال های دهـه ۱960 تاکنون از سـوی آمریکا تحریم 
تجـاری شـده اسـت . علیرغـم این کـه روابـط هاوانا و 
واشـنگتن نسـبت به زمـان جنگ سـرد بسـیار گرم تر 

شـده امـا تحریم هـا همچنـان پابرجاهسـتند.

برخی  از  گالیه  با  وی  صفحه1:  از  ادامه 
حاضر  حال  در  ما  کرد:  خاطرنشان  صادرکنندگان، 
زمان  هر  که  داریم  نیز  را  ارزی  سپرده  گواهی  مجوز 
اما موضوعی که وجود دارد  بخواهیم عرضه می کنیم 
صادرات  حجم  تاکنون  سال  ابتدای  از  که  است  این 
قانون  براساس  بوده که  میلیارد دالر  ما ٢7  غیرنفتی 
حالی  در  این  و  است  می شده  نیما  سامانه  وارد  باید 
است که کمتر از هفت میلیارد دالر به این سامانه آمده 

و مشخص نیست که بقیه این ارز کجاست.
الزمه  را  کشور  به  ارز  ورود  مرکزی  بانک  کل  رئیس 
اشتغال  و  درآمد  به  منجر  ارز  گفت:  و  دانست  رونق 
کشور  از  سرمایه  خروج  جلوی  کار  این  با  و  می شود 
عملکرد  پتروشیمی ها  در حال حاضر  می شود.  گرفته 
خوبی دارند و تاکنون پنج و نیم میلیارد دالر در سامانه 
نیما عرضه کرده اند. از طرفی صادرکنندگان خصوصی 
پایدار  آزاد  بازار  نرخ  که  باشند  داشته  توجه  باید  نیز 
نیست و بسیاری از این صادرکنندگان افرادی هستند 

که از امکانات با نرخ پایین استفاده می کنند.
برای  ارزی  جدید  سیاست های  به  اشاره  با  همتی 
صادرکنندگان، تصریح کرد: ما در سیاست جدید خود 
صادرکنندگانی 
که  را 

به  ارز  ورود  از  دارند،  صادرات  یورو  میلیون  یک  زیر 
نیما معاف کرده ایم. 

مجموع تعداد این افراد حدود شش هزار نفر است که 
از ورود ارز خود به سامانه نیما معاف شده اند.

سه  تا  یک  از  که  کسانی  چنین  هم  وی،  گفته  به 
از  معافیت  به جز  دهند،  انجام  یورو صادرات  میلیون 
به سامانه  باید  را  تا ۵0 درصد آن  یورو،  یک میلیون 
نیما وارد کنند و مابقی آن را می توانند در مرحله های 

دیگر مصرف کنند.
وی افزود: این در حالی است که برخی از صادرکنندگان 
ارز خود را از سامانه نیما برای واردات تامین می کنند و 
ارز حاصل از صادرات خود را به این سامانه نمی آورند 
اما همه صادرکنندگان باید ارز خود را به چرخه اقتصاد 

برگردانند تا رونق در کشور ایجاد شود.
رئیس کل بانک مرکزی هم چنین از تامین 3۱ میلیارد 
دالر ارز برای واردات و ۱0 میلیارد دالر برای واردات 
دارو و کاالهای اساسی از ابتدای سال تاکنون خبر داد 
به پیش بینی هایی که  توجه  با  و گفت: در عین حال 
اسکناس  توانستیم ذخایر  داشتیم،  تحریم  از وضعیت 
ذخایر  بزرگ ترین  امروز  و  کنیم  مدیریت  نیز  را  خود 
اسکناس را در طول پنج سال گذشته در اختیار داریم.

از  حاصل  ارز  انتقال  درباره چگونگی  ادامه  در  همتی 
صادرات نفت به ایران، گفت: در حال حاضر دو گروه 
از مسووالن بانک مرکزی برای بررسی این موضوع و 
مذاکره در دو کشور حضور دارند و این مذاکرات ادامه 

دارد که ظرف سه هفته آینده نهایی خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی هم چنین با انتقاد از نحوه نقل 
انتقال پول بین دستگاه های پوز در گذشته، اظهار  و 
کرد: در هیچ جای دنیا امکان ندارد که چند میلیارد 
تومان را یک نفر بتواند در یک روز جابه جا کند بدون 
این که مبدأ و مقصد آن مشخص باشد که ما با ابالغ 
بخشنامه جدید مجوز تنها ۵0 میلیون تومان برداشت 
نیز  ادامه  در  که  داده ایم  را  بانکی  کارت  یک  از 
براساس طرحی که وجود دارد، هر کد ملی 
تومان  میلیون   ۵0 برداشت  اجازه  تنها 
می تواند  خود  بانکی  کارت های  از  را 

داشته باشد.
همتی در ادامه درباره فشار شرایط 
تورمی به مردم تصریح کرد: آمارها 

جاری  سال  ابتدای  ماهه  در شش  که  می دهد  نشان 
تورم نقطه به نقطه ماهانه صعودی بوده اما در ادامه در 

مهرماه این تورم کاهش یافته است.
کنترل  مرکزی  بانک  قبلی  سیاست  همتی،  گفته  به 
شتاب، کاهش تورم و افزایش ارزش پول ملی بوده که 
با اقدامات بانک مرکزی در ماه های گذشته ارزش پول 

ملی ٢0 درصد تقویت شده است.
پنج  میانگین  به  نسبت  نقدینگی  این که  بیان  با  وی 
تغییری  یافته  افزایش  درصد   ٢0 که  گذشته  سال 
رشد  جاری  سال  ماهه  شش  در  گفت:  است،  نکرده 
نقدینگی 9.۱ درصد بوده که تا پایان سال نیز به همان 
نیز  نقدینگی  ٢0 درصد خواهد رسید و سرعت رشد 

زیاد نخواهد شد.
وی هم چنین در توضیح ارزهایی که امروز با نام های 
ارز هرات، ترکیه و... مطرح می شود، اظهار کرد: فرایند 
دستگاه های  عده ای  که  است  شکل  این  به  کار  این 
کارتخوان ما را به خارج از کشور می برند و آن ها را از 
طریق وی پی ان به سیستم ما وصل می کنند و در ادامه 
فرد کارت بانکی خود را در کشور خارجی می کشد و 
شکل  این  به  که  می کند  برداشت  داخل  در  را  ریال 

خروج سرمایه از کشور رخ می دهد.
رو  پیش  قدم های  درباره  مرکزی  بانک  کل  رئیس 
در  گام  اولین  قطعا  گفت:  بانکی  نظام  اصالح  برای 
این مسیر اصالح ناترازی بانک هاست؛ چراکه این کار 
نرخ  از آن، بحث  اضافه برداشت می شود و پس  سبب 
سود است که ما با تعیین یک هدف تورمی نرخ سود 
می توانند  حوزه  این  در  بانک ها  و  می کنیم  تعیین  را 

اختیارات را براساس نرخ تعیین شده انجام دهند.
همتی تاکید کرد: بخشنامه دیگری که به تازگی ابالغ 
افزایش  به  موظف  بانک ها  همه  که  است  این  شده 
تسعیر  مجوز  زمینه  این  در  اگر  که  هستند  سرمایه 
و  باشد  سرمایه  افزایش  راستای  در  باید  بدهیم،  هم 
نیز  آینده  سال  بودجه  در  که  شده  هم  برنامه ریزی 

فکری به حال افزایش سرمایه بانک ها شود.
نیز  مسکن  تسهیالت  درخصوص  که  این  بیان  با  وی 
این  ما در  اظهار کرد:  است،  انجام شده  صحبت هایی 
زمینه باید هم به فکر رونق بهینه بخش مسکن باشیم 
و هم حواسمان باشد که تورم ایجاد نشود که به محض 

اتخاذ تصمیمات مناسب آن را اعالم می کنیم.

نابودی سه میلیون نخل  ورود ۵ میلیارد یورو به بازار تا پایان سال
خرما در آبادان 

گفت:   آبادان  ویژه  فرماندار  و  استاندار  معاون 
خشک سالی تابستان امسال و نرسیدن آب به نخیالت 
مزارع  نیز  و  خرما  نخل  میلیون  سه  نابودی  موجب 
همه  تا  می طلبد  مهم  این  و  شد  آبادان  کشاورزی 
دستگاه های خدمت رسان با کمک دولت توجه خاصی 

برای جبران این خسارات داشته باشند.
سراسری  گردهمایی  در  موسوی  العابدین  زین  سید 
ائمه جمعه خوزستان در آبادان بیان کرد: مردم مرزدار 
وجود  با  بودن،  انقالبی  به  واسطه  آبادان  مرزنشین  و 
مشکل بی آبی در منطقه ماندند و مشکالت را به تن 
از جنگ تحمیلی دولت های  خریدند. وی گفت: پس 
برای  ویژه ای  و  خاص  اعتبارات  و  هزینه ها  مختلف 
بازسازی منطقه هزینه کردند ولی هنوز آبادان دارای 

مشکالت گسترده و ویژه ای است.
ادامه داد: متاسفانه دستگاه های فرهنگی نیز  موسوی 
در شهرستان آبادان به خوبی وظیفه خود را انجام نداده  
فرهنگی  برنامه های  در  بازنگری  نیازمند  امر  این  و 

دستگاه های مختلف است.
عشایر  از  تشکر  با  آیین  این  در  نیز  آبادان  امام جمعه 
به عنوان مرزداران منطقه گفت: عشایر منطقه هفت ماه 
آب آشامیدنی و کشاورزی نداشتند ولی اجازه ندادند 
بهره برداری  آن ها  کاستی های  و  کمبودها  از  دشمن 

سیاسی کند.
تا  است  نیاز  افزود:  پور  ابراهیمی  علی  حجت االسالم 
مشکالت  رفع  به  خاص  و  ویژه  توجه  امر  مسووالن 
داشته  منطقه  آبادان  محروم  مناطق  و  روستاییان 
خوزستان  در  فقیه  ولی  نماینده  آیین  این  در  باشند. 
و امام جمعه اهواز و نیز ائمه جمعه سراسر خوزستان 
میلیون  پنج  دارای  آبادان  شهرستان  داشتند.  حضور 
اصله نخل خرما بود که بیش از سه میلیون اصله نخل 
بر اثر خشک سالی و تنش شدید آبی و شوری آب در 

این منطقه در تابستان امسال از بین رفت.
خرما  نخل  اصله  میلیون   9 تحمیلی  جنگ  از  پیش 
در آبادان وجود داشت که از این تعداد چهار میلیون 
اصله از بین رفته بود. این در حالی است که بزرگترین 
جمله  از  و  خوزستان  در  کشور  آب  پر  رودخانه های 

اروند رود و بهمنشیر در آبادان قرار دارند.
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گیالن؛ قطب تولید 
و صادرات کیوی

معیار - گیالن - مهدیه رزاقی:
جهاد   سازمان  گیاهی  تولیدات  بهبود  معاون 

آمیز  موفقیت  پرورش  به  اشاره  با  گیالن  کشاورزی 
چین،  از  بعد  ایران  کرد:  اظهار  استان  این  در  کیوی 
در  کیوی  کننده  تولید  چهارمین  نیوزیلند  و  ایتالیا 
این محصول در کشور  تولید  دنیابوده و گیالن قطب 

است.
لیالبذرکار گفت: اگرچه گیالن با داشتن ۵ هزار و ٢۱ 
هکتار باغ بارور کیوی، از لحاظ سطح زیر کشت بعد 
از مازندران، در جایگاه دوم قرار دارد اما این استان با 
کیوی،  تن  هزار   ۱7۵ میانگین  طور  به  ساالنه  تولید 
استان های  از  را  تولید  سبقت  گوی  توانسته است 

ـُِرباید و قطب تولید کیوی در ایران باشد. شمالی ب
 3٨۵ را  گیالن  تولیدی  کیوی  اقتصادی  ارزش  وی 
میلیارد تومان اعالم کرد و گفت: این محصول در تمام 
شهرستان های گیالن کشت می شود اما تالش باداشتن 
بیش از نیمی از باغ های کیوی استان، معادل ٢ هزار 

و ٨00 هکتار در بین ۱۵ استان دیگر پیشتاز است.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی 
گیالن خاطر نشان کرد: افزون بر باغ های بارور کیوی 
7٢۴ هکتار باغ غیر بارور هم وجود دارد که تا 3 سال 
دیگر به بار می نشیند و حدود ٢٢ هزار تن دیگر به 
میزان تولید این محصول در گیالن افزوده خواهد شد.

استانی
-- اخبار--

پیام تبریک شهردار منتخب 
رشت به مناسبت هفته 

وحدت
  

معیار - گیالن - مهدیه رزاقی:
حامد عبدالهی شهردار منتخب رشت طی پیامی 
امام  و  )ص(  اسالم  پیامبر  فرخنده  میالد  فرارسیدن 

جعفر صادق )ع( و هفته وحدت را تبریک گفت.

به گزارش معیار و به نقل از واحد خبر مدیریت اجرایی 
ارتباط با رسانه های شهرداری رشت،  شهردار منتخب 
فرخنده  میالد  فرارسیدن  پیامی  طی  شهر  کالن  این 
هفته  و  )ع(  صادق  جعفر  امام  و  )ص(  اسالم  پیامبر 
 وحدت را تبریک گفت. در این پیام تبریک آمده است:

حضرت  روز  زاد  خجسته  ربیع  االول   ۱7 فرارسیدن 
آله(  و  علیه  )صلی اهلل  مصطفی  محمد  ختمی  مرتبت 
و  »ع«  صادق  جعفر  امام  بزرگوارش حضرت  فرزند  و 
آغاز هفته وحدت را به مردم والیتمدار رشت و عموم 
تهنیت  و  تبریک  جهان؛  خواهان  آزادی  و  مسلمانان 

عرض می نمایم.
دادن  نشان  برای  مغتنم  فرصتی  وحدت  هفته 
واقعی  چهره  معرفی  و  مسلمانان  صفوف  یکپارچگی 
اسالم به  عنوان دین رحمت و صلح و دوستی و آرامش 

به جهان است.
در این هفته میثاق دوباره امت اسالم با پیامبر رحمت 
و  همگرایی  با  و  صدا  یک   مسلمانان  و  می خورد  رقم 
مایه  این بسیار  و  را سر می دهند  ندای وحدت  اتحاد 
مباحات است که امروز در ایران اسالمی شیعیان و اهل 
تسنن با عشق و آرامش در کنار هم زندگی می کنند 
آرامش،  جهان،  مسلمانان  تمامی  و  وطنان  هم   برای 
صلح و سالمتی را از درگاه خداوند سبحان آرزومندم.

حامد عبدالهی
شهردار منتخب رشت

بار انداز محصوالت 
کشاورزی در اردبیل

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع 
محصوالت  بارانداز  اندازی  راه  از  اردبیل  استانداری 
با  کشاورزی شامل سورتینگ و بسته بندی مطابق 

استانداردهای جهانی در اردبیل خبر داد.
بهمن حسین زاده در بازدید از تعدادی از واحدهای 
صنایع  چنین  هم  و  دام  امور  بخش  در  تولیدی 
مهم ترین  از  یکی  طرح  این  افزود:  استان  تبدیلی 

طرح هایی است که در استان اجرا شده است.
انواع  تولیدی  واحد  این  در  داشت:  اظهار  وی 
محصوالت کشاورزی اعم از سیب زمینی، پیاز و سیر 
به صورت  و  بهترین نحو ممکن سورتینگ شده  به 
بازار پسند بسته بندی و روانه بازار مصرف می شود.

او گفت: رعایت اصول بهداشت و عرضه محصوالت 
با درصد نیترات بسیار پایین و ارگانیک در اولویت 
برنامه های این واحد بوده و محصوالت آن عالوه بر 
به کشورهای همسایه صادر  توزیع در سطح کشور 

می شود. 
واحدی دست دالل ها  اندازی چنین  راه  افزود:  وی 
کشاورزی  محصوالت  عرضه  در  را  واسطه گرها  و 
این واحد در   ، کوتاه می کند. به گفته حسین زاده 
زمینه تبدیل سیب زمینی به پوره سیب زمینی به 
ماندگاری  مدت  که  است  فعال  نیز  گرانوله  صورت 
این محصول را پس از تبدیل به پوره به میزان ٢ تا 
سه سال افزایش می دهد. وی هم چنین به حمایت 
جدی از پرورش دهندگان بوقلمون و بز سانین در 
استان اشاره و بیان کرد: طرح تولیدی بز سانین و 
ترین  موفق  از  یکی  نمین  روستای سربند  بوقلمون 

طرح هایی است که در حال بهره برداری است.
او افزود: در این واحد جوجه یک روزه بوقلمون تولید 
گوشت  عرضه  و  می شود  عرضه  مصرف  بازار  به  و 
های  فعالیت  دیگر  از  بیوتیک  آنتی  بدون  بوقلمون 

شاخص این واحد است. 
نژاداصیل  مادر،  بوقلمون  مزرعه  گفت:  زاده  حسین 
قدرت  شود  می  تولید  واحد  این  در  که  ترکیه ای 
تولید تخم باال نسبت به سایر نژاد ها دارد و ضریب 
تبدیل مطلوب و تولید گوشت چشمگیر و مقاوم به 
واحد  این  فرد  به  منحصر  خصوصیات  از  بیماری ها 

تولیدی دامی است.

معیار - گیالن -  مهدیه رزاقی لنگرودی:
در  بهداشت،  وزارت  فناوری  و  تحقیقات  معاون 
نخستین همایش ملی تخصصی اخالق در پژوهش های 
زیست پزشکی ایران با بیان این که در طول سال های 
جهانی  رتبه بندی های  در  کشور  شاخص  گذشته 
تولیدات  کرد:  خاطرنشان  است،  یافته  افزایش 
از تولیدات علمی کشور را به خود  پزشکی30 درصد 
اختصاص داده و در این زمینه 3۴0 نوع دارو به صورت 

ژنریک در ایران تولید شده است.
در  رشد  مرکز   7۴ راه اندازی  از  زاده،  ملک  رضا 
دانشگاه های پزشکی کشور خبر داد و گفت: در شش 
برتر  کشور   ۱۵ لیست  در  ایران  سال ٢0۱٨  اول  ماه 
به طوری که در  قرار گرفته  تولید علم  از نظر  جهان 
این مقوله از رتبه ۱06در سال ٢0۱۵ به رتبه 7۵ در 

سال ٢0۱7 ارتقا پیدا کرده است.
وی، تقسیم بندی دانشگاه های علوم پزشکی بر اساس 
بهداشت  وزارت  برنامه های  از  یکی  را،  توانمندی ها 
اچ  به  باید  زمینه  این  در  شد:  آور  یاد  کردو  عنوان 

اندیکس ۵ ساله دانشگاه ها توجه کرد.
افزود: در  معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، 
همکاری  با  که  بیماری ها  بار  جهانی  مطالعه  آخرین 
۱۴6 کشور دنیا به انجام رسید، سنجش و اندازه گیری 

چالش های سالمت مد نظر قرار گرفته است.
اساس  بر  که  تحقیق  این  نتایج  داد:  ادامه  زاده  ملک 
رسیده،  انجام  به  دنیا  مختلف  ۱۴6کشور  اطالعات 
شاخص های  گذشته  سال   ٢۵ در  که  می دهد  نشان 
مرگ و میر مادر و کودک در دنیا کاهش یافته، میزان 
دسترسی به آب آشامیدنی سالم افزایش ودر بسیاری 
از کشورها دسترسی به خدمات اولیه سالمت نیز بهبود 

پیدا کرده است.
و  درآمد، تحصیالت،  وی خاطرنشان کرد: 3 شاخص 
نرخ باروری در پیشرفت سالمت جامعه نقش بسیاری 
مهمی ایفا می کنند ولی سرمایه گذاری در این حیطه ها 

به تنهایی کافی نیست.
بر  گفت:  بهداشت،  وزارت  فناوری  و  تحقیقات  معاون 
از  سینتتیک  بیولوژی  موجود،  پیش بینی های  اساس 

برانگیز  تحول  و  افکن  بر  بنیان  فناوری  دوازده  جمله 
اقتصاد  و  کار  و  زیست، کسب  جهان  که  است  آینده 

جهانی را متحول خواهد ساخت.
ملک زاده افزایش امید به زندگی را اولین و مهمترین 
سالمت  حوزه  در  ایران  اسالمی  جمهوری  دستاورد 
عنوان کرد و بیان داشت: امید به زندگی زنان ایرانی 
در حال حاضر ٨3 سال و در مردان 7۵ سال بوده و 
ازشاخص های  یکی  نیز  کودکان  میر  و  مرگ  کاهش 
بهبود یافته در ایران در سال های گذشته عنوان شده 

است.
از  را  استروک  و  جاده ای  حوادث  قلبی،  سکته  وی، 
عوامل مرگ زودرس به ویژه در زیر 7۵ سال در کشور 
اعالم کرد و افزود: مهمترین عامل مرگ و ناتوانی در 

ایران، فشار خون است.
علت  بهداشت،  وزارت  فناوری  و  تحقیقات  معاون 
از  ناشی  را  کشور  در  ناتوانی  و  بیماری  درصد   ٨0
برخورداری  گفت:  و  کرد  ذکر  واگیر  غیر  بیماری های 
ارتقا سالمت  معنی  به  درمانی  مراکز  و  بیمارستان  از 

نیست.
ملک زاده تصریح کرد: در حال حاضر بیشترین هزینه 
حالی  در  این  می شود  درمان  خرج  بهداشت  وزارت 
توجه  نیازمند  ارتقای سالمت،  به  دسترسی  که  است 

به مقوله پیشگیری است.
این مسوول یادآور شد: رشد شاخص های سالمت در 

ایران منوط به کنترل فشار خون است.

معیار - مرکزی - پاکباز:
سال هاست که افتتاح پروژه های شهری در اراک به 
این که  تا  از دغدغه های مردم تبدیل شده است  یکی 
چند روز پیش، ۱7 پروژه شهری د ر اراک با اعتباری 
استاندار مرکزی،  با حضور  بر 600 میلیارد ریال  بالغ 
اسالمی  اعضای شورای  استان،  در  فقیه  ولی  نماینده 
از  جمعی  و  مجلس  در  اراک  مردم  نماینده  شهر، 

مسووالن استانی افتتاح شد و به بهره برداری رسید. 
در آیین افتتاح این پروژه ها، شهردار اراک گفت: یکی 
از این پروژه ها نصب و جانمایی مجسمه امیرکبیر در 
اراکی  آیت اهلل  بلوار  ابتدای  )ره(،  خمینی  امام  میدان 
صدارت  روز  نام گذاری  منظور  به  اقدام  این  که  است 
امیرکبیر به عنوان روز ملی اراک آماده و افتتاح شد. 

»داوود تاجران« با اشاره به مشخصات این پروژه بیان 
با  خبره  مجسمه سازان  از  یکی  را  مجسمه  این  کرد: 
سنگ  جنس  و  متر   ۵ ارتفاع  متر،   3 مجسمه  پایه 
برای  نماد  بهترین  قطعاً  که  است  فایبرگالس ساخته 
معرفی شهر اراک به مسافرانی خواهد بود که وارد این 

شهر می شوند.
بهره برداری  مورد  که  دیگر  پروژه ای  به  اشاره  با  وی 
در  )ع(  حسین  امام  مسجد  کرد:  اضافه  گرفت،  قرار 
جنب  شمالی،  کمربندی  در  واقع  خودرو  شهرک 
با سطح ٢۵9  انتظامی در ٢ طبقه  نیروی  فرماندهی 
و  افتتاح شد  نیز  مربع  متر  زیربنای 7۱9  و  متر مربع 
بانوان  بزرگ  بوستان  افتتاح  رسید.  بهره برداری  به 
و  هکتار   9/۵ مساحت  با  نیز  آنجفی  شهید  بلوار  در 
پروژه های  ارزشمندترین  از  تومان  میلیارد   ۱۱ اعتبار 
مانند  کاربری هایی  دارای  که  است  بهره برداری  مورد 
پارکینگ عمومی، نگهبانی، حراست و مدیریت پارک، 
اتاق  دویدن،  مسیر  دوچرخه سواری،  پیست  رختکن، 
نمازخانه،  بهداشتی،  سرویس های  کودک،  و  مادر 

فرهنگ سرا، کتابخانه و... است.
بانوان  پارک  ویژگی های  به  اشاره  با  اراک  شهردار 
عنوان کرد: از دیگر کاربری های این پارک می توان به 
زمین ورزشی سرپوشیده چندمنظوره، گلخانه، زمین 
بدمینتون،  زمین  مهدکودک،  فوتبال،  زمین  اسکیت، 
رستوران و کافی شاپ، زمین تنیس، زمین مینی گلف، 
افزود:  تاجران  کرد.  اشاره  بسکتبال  و  والیبال  زمین 
رونمایی از ۱٢ دستگاه اتوبوس اسکانیا با قابلیت های 
سوخت پاک یورو ۴ هم چنین دارا بودن رمپ معلوالن 
و سیستم جک، سیستم تنظیم ارتفاع به صورت دستی 
ضریب  افزایش  منظور  به  جاده  شرایط  با  متناسب 
ایمنی، سیستم ضد لغزش، سیستم تهویه مطبوع و هم 
آرامستان  چنین ۱٢ دستگاه آمبوالنس حمل متوفی 
اراک با هدف ارائه خدمات حداکثری به شهروندان نیز 

در این روز مورد بهره برداری قرار گرفت.

شهردار اراک در ادامه بیان کرد: خرید ٢ دستگاه لودر 
برای سازمان مدیریت پسماند از طریق پرداخت اوراق 
اسالمی  مرکزی جمهوری  بانک  اسالمی  خزانه  اسناد 
ایران و از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای، 
احداث ٢ ترانشه مهندسی برای بازیافت مرکز دفن به 
دفن،  مرکز  ساماندهی  و  سازی  پاک  بازیافت،  منظور 
فناوری و اطالعات  افتتاح سازمان  نماز،  المان میدان 
شهرداری به منظور آسان کردن فعالیت های شهرداری 

اراک ازاقدامات صورت گرفته است. 
با  من«  »اراک  اپلیکیشن  ساخت  داد:  ادامه  تاجران 
آزاد  انتشار  هدف  با  تومان  میلیون   ٢3 حدود  هزینه 
اطالعات مربوط به شهرداری، ظرفیت های گردشگری 
طرح های  و  پروژه ها  زمینه  در  به روز  اطالعات  اراک، 
یک  فاز  افتتاح   ،۱37 سامانه  با  ارتباط  و  شهرداری 
سوله  نبیری، ساخت  کاوه  غیرهمسطح شهید  تقاطع 
ورزشی شهید حججی شهرک ولیعصر )عج(، ساخت 
سوله ورزشی شهید مسلمی کوی علی بن ابیطالب )ع( 
و احداث مسیر رینگ آرامستان از دیگر پروژه هایی بود 

که به نتیجه رسید.
در 7  در کوی صنعتی  اطلس  تصریح کرد: هتل  وی 
طبقه که شامل 3 طبقه واحد تجاری، ٢ طبقه هتل 
و ٢ طبقه رستوران است افتتاح شد و به بهره برداری 
رسید. هم چنین ساختمان های اداری و خدماتی دره 
بازآفرینی شهری واقع در شهرک  گردو و دفتر ستاد 

علی بن ابیطالب )ع( نیز راه اندازی شد. 
پروژه های  خوشبختانه  کرد:  اظهار  اراک  شهردار 
پیش  با سرعت خوبی  نیز هم اکنون  اراک  دیگر شهر 
شهر  تا  باشد  داشته  تداوم  باید  روند  این  که  می رود 
اراک بتواند به کالن شهر شدن به معنای واقعی نزدیک 
شود. تاجران افزود: در زمینه اجرای این اقدامات نباید 
نیروهای زحمتکش شهرداری که در گرما و  زحمات 
سرما با تمام توان کار می کردند فراموش شود، زیرا با 

همت و همکاری این افراد توانستیم 
انجام  را  ارزشمند  اقدامات  این  همه 
خوشبختانه  داد:  ادامه  وی  دهیم. 
سایه  در  پروژه ها  این  اجرای  با 
ارشد  مدیریت  همکاری  و  همدلی 
شهروندان  رضایت  توانستیم  استان 
ادامه  در  قطعاً  بیاوریم.  دست  به  را 
و  شهرداری  بین  همدلی  و  وفاق  با 
بسیار  اقدامات  شهر  اسالمی  شورای 

گسترده تری انجام خواهد شد.
در مراسم بهره برداری ازپروژه های 
یادشده، استاندار مرکزی نیز با بیان 
و  خالی  دستان  با  شهرداری  این که 

درشرایط اقتصادی موجود توانسته است این اقدامات 
را انجام دهد، گفت: با توجه به شرایط موجود، شهردار 
اراک کارنامه قابل قبول و موفقیت آمیزی را از خود در 
شهر اراک به جای گذاشته است که نشان از سال ها 

تجربه و تخصص در مدیریت شهری دارد. 
پروژه ها  این  همه  کرد:  بیان  آقازاده«  »سیدعلی 
اما  است،  اراک  شهر  ارزشمند  بسیار  پروژه های  جزو 
است  اراک  بانوان  کم نظیر  پارک  آن ها  شاخص ترین 
که با تمام تجهیزات مورد نیاز برای استفاده بانوان به 

بهره برداری رسید.
شاهکارهای  از  یکی  پارک  این  داد:  توضیح  وی 
با  می توانند  بانوان  آن  در  که  است  کشور  پارک های 
فعالیت های  امکانات  همه  از  کامل  امنیت  و  آرامش 
استاندار  شوند.  برخوردار  تفریحی  و  رفاهی  ورزشی، 
مرکزی ادامه داد: خوشبختانه شهرداری توانسته است 
موفقیت  با  و  درستی  به  مقاومتی  اقتصاد  مسیر  در 
حرکت کند در حالی که سال گذشته در زمینه اجرای 
امروز  اما  نداشت،  وجود  چندانی  امیدواری  پروژه ها 
شاهد انجام ۱7 پروژه با ارزش شهری باال هستیم که 
نتیجه عزم و اراده جدی در شهرداری اراک بوده است. 
با توجه به این اقدامات مهم و مثبت نباید مشکالت به 
وجود آمده از سوی ٢ یا 3 نفر در شهرداری، تمامی 
سوال  زیر  را  شهردار  و  زحمتکش  نیروهای  زحمات 

ببرد.

رشد شاخص های سالمت در ایران 
 منوط به کنترل فشار خون است

 افتتاح 17 پروژه شهری در اراک
معاون راهداری و حمل و نقل جاده ای 

استان مرکزی:

آغاز طرح نظارت تردد 
وسایل نقلیه در سفرهای 

زمستانی
معیار - مرکزی - حامد نوروزی:

راهداری  کل  اداره  ونقل  حمل  معاون  محسنی 
وحمل ونقل جاده ای استان مرکزی، گفت: از ابتدای 
در  نقلیه  وسایل  تردد  کنترل  و  نظارت  طرح  آبانماه 
آغاز  مرکزی  استان  راه های  در  زمستانی،  سفرهای 

گردید.
وی افزود: میزان تخلفات اضافه تناژ کنترل شده توسط 
پلیس درمقایسه با سهم تردد ناوگان دارای اضافه بار 

بسیار ناچیز می باشد.
عالوه  اداره کل  این  داشت:  اظهار  ونقل  معاون حمل 
به  نسبت  مسافربری  ونقل  حمل  ناوگان  برکنترل 
سیار  باسکول  از  بکارگیری  با  و  نظارتی  تیم  تشکیل 
و با همکاری پلیس راه جهت کنترل اضافه بار وسایل 

سنگین اقدام نموده است.
وکنترل  نظارت  طرح  درراستای  کرد:  اضافه  محسنی 
تردد وسایل نقلیه نسبت به بررسی و شناسائی مبادی 
مانند  معادن مصالح ساختمانی  به خصوص  بار  تولید 
کردن  وارد  و  سنگ  و  بتن  آسفالت،  و  ماسه  شن، 
تردد  وساعات  حجم  اطالعات  و  الذکر  فوق  اطالعات 

بروی GIS اقدام می گردد.
تخلفات  اطالعات کشف  آمار   : کرد:  نشان  خاطر  وی 
مختلف  محورهای  در  عملکرد  بررسی  در  بار  اضافه 

آنالیز و مقایسه می گردد.

نگاه همه جانبه به 
ارزش های اصفهان

  
ثانیه  دبیر جشنواره فیلم کوتاه اصفهان در 60 
آذرماه  یکم  با  همزمان  جشنواره  این  رسمی  آغاز  از 
مطابق با روز اصفهان خبر داد وگفت : قصد داریم با 
برگزار این جشنواره مردم به همه ارزش های اصفهان 

همه جانبه بنگرند.
فرید صلواتی دبیر جشنواره فیلم کوتاه اصفهان در 60 
ثانیه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت 
 60 در  اصفهان  کوتاه  فیلم  جشنواره  برگزاری  ایده   :
که  معنا  بدین  گرفتم  اینستاگرام  و  توئیتر  از  را  ثانیه 
این  اما تفاوت  بیان شود  موضوعات در مدت کوتاهی 
ایده با آثار فضای مجازی مانند اینستاگرام در این است 

که ما هدف مهمی را دنبال می کنیم.
وی افزود: در هر زمان و مکانی که از اصفهان سخن به 
میان می آید بیشتر آثار تاریخی آن مدنظر است و ما 
قصد داریم با برگزار این جشنواره کاری کنیم که مردم 
نگاهی  با  مفاخر  از جمله  اصفهان  ارزش های  همه  به 

همه جانبه  بنگرند.
دبیر جشنواره فیلم کوتاه اصفهان 60 ثانیه بیان داشت: 
در  حضور  برای  که  هستند  دیگری  گروه  گردشگران 
از آن ها  ثانیه«  فیلم کوتاه »اصفهان در 60  جشنواره 
خود  ثانیه ای   60 فیلم های  تا  داشتیم  درخواست 
بارگذاری کنند  در سایت جشنواره  را  اصفهان  درباره 
و جشنواره به شکل رسمی از روز اصفهان آغاز می شود.

مذهبی،  مانند مفاخر  موضوعاتی  داد:  ادامه  صلواتی 
هنری  موضوعات  شهادت،  و  ایثارگری  مقدس،  دفاع 
و اجتماع، محیط زیست، فضاهای اصفهان مانند چهار 
باغ و غیره در این جشنواره مدنظر ما قرار دارد و البته 
مالک فیلم ها شهر اصفهان و حاشیه های آن و نه کل 

استان اصفهان است.
عضو  گلشیری  سیاوش  خبری  نشست  این  ادامه  در 
 60 در  »اصفهان  کوتاه  فیلم  جشنواره  داوران  هیات 
این جشنواره  اولیه  بازبین  اظهار داشت: هیات  ثانیه« 
اساس  بر  آثار  و  هستند  مخاطبان  خود  میان  از 
بیشترین میزان پسند  به مرحله بعد راه پیدا می کنند 
می دهند.  قرار  بررسی  مورد  را  آن ها  نهایی  داوران   و 

وی افزود: در انتخاب فیلم ها برای جشنواره سانسوری به 
جز خط قرمزهای الزم اعمال نمی شود و فیلم می تواند 

حتی درباره نازیبایی های اصفهان  باشد.
در  »اصفهان  کوتاه  فیلم  داوران جشنواره  هیات  عضو 
60 ثانیه« به جوایز جشنواره اشاره و ابراز داشت: برای 
نفر اول 6 میلیون تومان، دوم چهار و سوم دو میلیون 
برای  ویژه  جوایز  و  است  شده  گرفته  درنظر  تومان 

بخش های جانبی نیز مدنظر داریم.

همایش هویت کودکان 
ایرانی

همایش ٢ روزه هویت کودکان ایرانی اسالمی به 
میزبانی یزد برگزار شد.

با  اسالمی  ایرانی  کودکان  هویت  روزه  دو  همایش 
محوریت پیش دبستانی، در سالن دکتر شاهی دانشگاه 

یزد و با حضور وزیر آموزش و پرورش برگزار شد.
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کم کاری دولتی ها برای 
انتقال آب به خراسان 

جنوبی
طبس،  مردم  نماینده   - فارس  خبرگزاری 
فردوس، بشرویه و سرایان در مجلس شورای اسالمی 
اما دولتی ها  انتقال آب صورت گرفته  گفت: مطالعات 
شاهد  متأسفانه  و  نبوده اند  کار  پای  اجرا،  زمینه  در 

کم کاری بخش های دولتی در این زمینه بوده ایم.
انتقال  پروژه  داشت:  اظهار  امیرحسنخانی  محمدرضا 
آب از دریای عمان به خراسان جنوبی در هیچ مرحله ای 

از اجرا قرار ندارد.
وی با بیان این که این پروژه نیاز به مصوبه دارد، گفت: 
علیرغم این که استاندار در جلسات این موضوع را بارها 
مطرح کردند اما هیچ اقدامی در این خصوص صورت 

نگرفته است.
در  سرایان  و  بشرویه  فردوس،  طبس،  مردم  نماینده 
و  طرح  بایستی  کرد:  بیان  اسالمی  شورای  مجلس 
مصوبه وجود داشته باشد که اجرایی شود و به دنبال 
سرمایه گذار برای آن برویم اما این اقدام صورت نگرفته 

است.
از دریای عمان به  انتقال آب  این که  به  با اشاره  وی 
نیاز  پروژه  این  گفت:  است،  عملی  وعده  یک  استان 
اما  است  استان  شرب  و  صنعت  مصرف  برای  اساسی 
شده  اکتفا  جلسات  برگزاری  به  تنها  و  نشده  اقدامی 

است.
در  سرایان  و  بشرویه  فردوس،  طبس،  مردم  نماینده 
به  آب  انتقال  به  اشاره  با  اسالمی  شورای  مجلس 
سیستان و بلوچستان، گفت: تالش ما بر این است که 
در انتقال آب به سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی 
نیز در نظر گرفته شود و از این طریق بتوانیم مشکل 

آب استان که یک نیاز ضروری است را حل کنیم.

استانی
-- اخبار--

زیر  ارتقای  ضرورت  بر  تاکید  با  کرج  شهردار 
ساخت های حوزه حمل و نقل عمومی کرج گفت: در 
موفق عمل  عمومی شهر  نقل  و  ناوگان حمل  توسعه 

نکرده ایم.
اصغر  علی  کرج،  شهرداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
و  نقل  و  حمل  معاون  معارفه  جلسه  در  کمالی زاده 
ترافیک شهرداری کرج اظهار کرد: حوزه حمل و نقل 

و ترافیک در مدیریت شهری اهمیت به سزایی دارد.
شاهد  گذشته  سال های  متاسفانه طی  داد:  ادامه  وی 
این  که  بوده ایم  بخش  این  در  جدی  کمبودهای 
در  نقل  و  حمل  حوزه  ماندگی جدی  عقب  کمبودها 
مقایسه با سایر حوزه های شهرداری کرج را به دنبال 

داشته است.
 وی تصریح کرد: بر اساس برنامه سوم توسعه بنا بود 
در  درصدی   7۵ سهم  عمومی  نقل  و  حمل  سیستم 
جابه جایی شهروندان کرجی را داشته باشد ولی این 

هدف حتی در برنامه ششم توسعه نیز محقق نشد.
این مسوول ابراز کرد: متاسفانه طی سال های گذشته 
در توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی کرج موفق عمل 
یک  حتی  که  است  سال  شش  از  بیش  و  نکرده ایم 

اتوبوس جدید به این سیستم اضافه نشده است.
وی ادامه داد: مشکالت الینحل کرج در بخش حمل 

عملکرد  نتیجه  عمومی  نقل  و 
این  در  گذشته  سال های  ضعیف 

حوزه است.
اشاره  با  ادامه  در  کرج  شهردار 
حوزه  زیرساخت های  ضعف  به 
گفت:  کرج  عمومی  نقل  و  حمل 
زیرساخت های  هنوز  متاسفانه 
سیستم  توسعه   برای  مناسب 
حمل و نقل عمومی مثل اصالح 
و  ورودی ها  تقاطعات،  هندسی 
پیاده  مسیر  ایجاد  خروجی ها، 
روی و دوچرخه سواری در شهر 
برای  مناسب  مسیر  هم چنین  و 

راه اندازی خطوط بی آرتی وجود ندارد.
زیرساخت ها  این  ایجاد  شک  بدون  افزود:  کمالی زاده 
کرج  عمومی  نقل  و  حمل  سیستم  وضعیت  بهبود  و 
ریزی،  برنامه  نیازمند  و  نیست  پذیر  امکان  شبه  یک 
کاربردی  اجرای طرح های  و  مناسب  اعتبار  اختصاص 

است.
نژاد به عنوان معاون  انتخاب احمدی  به  با اشاره  وی 
حمل و نقل و ترافیک شهرداری کرج خاطر نشان کرد: 
احمدی نژاد هم در حوزه فنی و عمرانی و هم در حوزه 
عالوه طی  به  و  دارد  درخشانی  کارنامه  نقل  و  حمل 
خدمت  شهرداری  سرپرست  عنوان  به  که  چندماهی 

می کردهم عملکرد رضایت بخشی داشت.
دو  گزینه  نژاد  احمدی  کرد:  تصریح  مسوول  این 
معاونت دیگر شهرداری هم بود ولی با توجه به تجربه 
و تخصصی که در حوزه حمل و نقل دارد، به عنوان 
معاون این حوزه انتخاب شده و امید است این انتصاب 
برای شهر و شهروندان به همراه داشته  نتایج مثبتی 

باشد.
وی گفت: بدون شک با حضور احمدی نژاد در معاونت 
در  این حوزه  پیشروی طرح های  نقل، شاهد  و  حمل 
نقل  و  حمل  سیستم  توسعه  و  مناسب  زمانی  بازه 

عمومی شهر خواهیم بود.

نماینده عالی دولت در استان زنجان تاکید 
کرد:

پیگیری خواست های 
کارگران کارخانه 
روغن نباتی جهان

به گزارش پایگاه اطالع رسانی استانداری زنجان،  
کارخانه  مدیره  هیات  با  دیدار  در  حقیقی  فتح اهلل 
ارتباط  و  تعامل  ایجاد  ضرورت  بر  جهان،  روغن نباتی 
کارگران  رضایت مندی  و  اعتماد  جلب  جهت  موثر 
صورت  در  کرد:  تاکید  جهان،  روغن نباتی  مجموعه 
جلب اعتماد و رضایت کارگران این مجموعه تولیدی، 
مشکالت و مسائل آن نیز از سوی مدیریت عالی استان 

پیگیری و رفع خواهد شد.
وی، اولین اقدام در راستای رفع مشکالت مجموعه های 
و  کارگران  میان  تعامل  و  ارتباط  تقویت  را  تولیدی 
کارفرمایان توصیف کرد و گفت: چنانچه کافرمایان به 
و  کارگران هم صادقانه  و  کرده  عمل  وعده های خود 
به دور از شیطنت به کار خود ادامه دهند، مشکالت 

مجموعه ها با سهولت بیشتری رفع خواهد شد.
به سوابق اجرایی خود در دوران تصدی  این مسوول 
زمینه  در  استان ها  سایر  در  مختلف  مسوولیت های 
واحدهای  راه اندازی  و  کارگری  جامعه  مشکالت  رفع 
به  متقابال  چنانچه  افزود:  و  کرد  اشاره  مشکل دار 

تعهدات عمل شود، می توان مشکالت را حل کرد.
وی با بیان این که در شرایط اقتصادی کنونی جامعه 
نباید به کارگران و اقشار کم درآمد جامعه فشاری وارد 
کرد، ادامه داد: باید با درایت و عمل به تعهدات، زمینه 
حفظ آرامش جامعه و رفع مشکالت کارگران را فراهم 

و برای تحقق وعده ها گام برداشت.

راه های استان گلستان 
ایمن نیست

نماینده استان گلستان در شورای عالی استان ها 
از  بنابراین  است،  امن  نا  گلستان  استان  راه های  گفت: 
وزیر راه و شهرسازی می خواهیم که بودجه الزم برای 

ایمن سازی راه های استان اختصاص یابد.  
دستور  از  پیش  سخنرانی  در  موالیی  آقا  حمیدرضا 
یازدهمین اجالس عمومی شورای عالی استان ها که در 
محل مجلس قدیم برگزار شد، افزود: هفته گذشته شاهد 
اتفاق دردناکی در محور کردکوی به گرگان بودیم که 
منجر به از دست دادن آقای نوربخش و معاون پارلمانی 

وی شد و موجبات تأثر و تأسف ما را فراهم کرد.
استان  داد:  ادامه  و شهرسازی  راه  وزیر  به  وی خطاب 
مازندران،  چون  هایی  استان  راه  مسیر  در  گلستان 
شاهراه  یک  و  دارد  قرار  شمالی  خراسان  و  سمنان 
ارتباطی موثر در شمال و شمال شرقی کشور است و 
ایفا  جاده ای  نقل  و  حمل  حوزه  در  تاثیر گذاری  نقش 

می کند.
نماینده استان گلستان در شورای عالی استان ها اضافه 
کرد: بارها متذکر شده ایم که جاده های استان گلستان 
وضعیت مناسبی ندارد و بریدگی های آن مشکل آفرین 
را  هموطنان  از  زیادی  تعداد  مرگ  موجبات  و  هستند 
فراهم می کنند، اما کسی توجه نکرد و شاهد بودیم که 
رویدادهای دلخراشی در این مناطق اتفاق افتاده است.

موالیی یادآور شد: همه ساله شاهد از بین رفتن جمعیت 
زیادی از هموطنان غرب و شرق گرگان برای دسترسی 
و  بریدگی ها  که  این  دلیل  به  هستیم  گرگان  شهر  به 

تقاطع های در این مسیر مناسب و ایمن نیستند.
وی با بیان این که چنین جاده ها و راه های ارتباطی بین 
استانی برازنده این مردم نیست، گفت: اگر جاده های ما 
برای  اتفاق  این  شاید  بود  برخوردار  بیشتری  امنیت  از 
با  فرد  ما  و  نمی افتاد  وی  معاون  و  بخش  نور  مرحوم 

لیاقت و دلسوزی را از دست نمی دادیم.
نماینده استان گلستان در شورای عالی استان ها تاکید 
چنین  هم  و  گلستان  استان  مسووالن  خواست  کرد: 
مردم این است که تغییری در وضعیت راه های استان 
گلستان ایجاد شود و به خصوص بحث ایمنی تقاطع ها 

و دوربرگردان ها جدی گرفته شود.

 شهردار کرج تاکید کرد؛

ضرورت ارتقای زیرساخت های 
 حوزه حمل و نقل عمومی 

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

تولید ۲۵0 هزار تن انواع 
محصوالت باغی

استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  باغبانی  مدیر 
کرمانشاه از تولید ٢۵0 هزار تن انواع محصوالت باغی 

در استان خبر داد.
رضا زارعی با بیان این که سطح باغ های کرمانشاه بیش 
از ۴0 هزار هکتار است، اظهار داشت: بیش از 33 هزار 
هکتار از سطح باغات استان  بارور و 6۴00 هکتار غیر 
این سطح  به  نیز  آینده  برای سال های  بوده که  بارور 

باروری می رسند.
وی با بیان این که عمده تولیدات باغی استان مربوط به 
تولید محصوالت سیب درختی، انگور، گردو، مرکبات، 
زیتون و سایر محصوالت است، افزود: استان کرمانشاه 
و  دارد  باغی  محصوالت  تولید  برای  باالیی  پتانسیل 
مدیر  می کند.  تولید  را  سالمی  و  باکیفیت  محصوالت 
باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه بیان 
کرد: سطح باغ های سیب درختی حدود 3000 هکتار 
است و از این سطح حدود ۴0 هزار تن محصول سیب 
برداشت شده است. وی با بیان این که سطح باغ های 
این  از  کرد:  عنوان  است،  هکتار   93۱۴ استان  انگور 
سطح بیش از 9٨ هزار تن انواع انگور تولید شده است.

استان  ٨96۵  گردوی  باغ های  سطح  گفت:  زارعی 
باغات  این  از  گردو  تن   ٢3 از  بیش  که  است  هکتار 
مرکبات  باغ های  چنین سطح  هم  و  است  شده  تولید 
استان  ۱30٨ هکتار بوده که سالیانه حدود ۵۵00 تن 

مرکبات از این باغات برداشت می شود.
تولید  امسال  بینی می کنیم  این که پیش  بیان  با  وی 
مرکبات  افزود:  برسد،  تن   7000 به  استان  مرکبات 
استان کرمانشاه در شهرستان های گرمسیری از جمله 
و  لیمو  پرتقال،  شامل  که  می شود  تولید  قصرشیرین 

نارنگی است.
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه 
سطح باغات زیتون را 967 هکتار با تولید بیش از ۱7 
تن   ٢۵٨0 تولید  با  هکتار   ٨96 انار  باغات  تن،  هزار 

برشمرد.

شهردار  شهری  خدمات  معاون   - تسنیم 
همدان با بیان این که شهر همدان دارای 600 کیلومتر 
شبکه جمع اوری و هدایت آب های سطحی است، گفت: 
با رصد مداوم اطالعیه های هوا شناسی و برنامه ریزی که 
از قبل انجام دادیم احتمال آب گرفتگی معابر شهری را 

به حداقل رساندیم.
نیرو  های  تالش  تمام  داشت:  ضمیراظهار  وحیدعلی 
از  قبل  ساعت ها  از  همدان  شهرداری  شهری  خدمات 
وقوع  بر  مبنی  هواشناسی  سازمان  اطالعیه  های  اعالم 
شبانه روزی  خدمات  انجام  بر  افزون  شدید  بارش های 
متمرکز بر رفع گیر های احتمالی در آبرو های شهری و 
پل های عبور در حدفاصل سواره ر و پیاده رو معابر بوده 

است.
و  مشخص  برنامه  این  بر  افزون  افزود:  ضمیر  علی 
و  مسیل ها  سازی  پاک  برای  هم  را  شده ای  زمابندی 
آبرو های شهری در اختیار مناطق چهار گانه شهرداری 
پیمانکاران  و  آن ها  همکاری  با  که  دادیم  قرار  همدان 
همکار  آنان این محدوده ها را از زباله یا گل و الی پاک 
سازی کنند تا آب به سهولت در آبرو ها جریان یابد و به 

معابر شهری پس نزند.
در  آب  پس زدگی  اوقات  اکثر  که  این  بر  تاکید  با  وی 
بی توجهی  از  منتج  شهری  معابر  شدید  بارندگی های 
آب  جوی های  در  را  خود  زباله  که  است  شهروندانی 

مبادرت  کار  این  به  که  افرادی  به  گفت:  می کنند  رها 
زمان  در  را  عدید ه ای  مشکالت  تا  دادیم  تذکر  کردند 
شهروندان  از  نباشیم.  شاهد  شهری  معابر  در  بارش ها 
هم تقاضا داریم تا در ساعت مشخص شده زباله خود 
پاره شدن  موجب  حیوانات شهری  تا  بگذارند  رابیرون 

این کیسه ها نشده و مسیر جوی ها را بند نیاورند.
معاون خدمات شهری شهردار همدان با یاد آوری این که 
قبل از زمان وقوع بارندگی های شدید همکاران خدمات 
شهری در آماده باش کامل هستند تا اگر مشکلی پیش 
بند آمدگی های  یا  بشتابند  شهروندان  یاری  به  آمد 
احتمالی را رفع کنند اظهار داشت: امکانات مورد نیاز 
الیروبی و خروج آب از معابر مانند کف کش و لجن کش 
نیروی خدمات  و  700  داریم  ارایه خدمات  مهیای  را 

شهری برای کمک به شهروندان آمادگی کامل دارند.
وی درباره نبود مسیر جمع آوری آب های سطحی شهری 
هم افزود: بررسی و باز بینی معابر شهری را کارشناسان 
خدمات شهری انجام دادند و در هر کجا که به ضرورت 
نیاز به اجرا یا اصالح مسیر   آبرو ها بوده است آن را اجرا 
کردیم بقیه طرح ها هم در دست اجرا است. اکنون در 
شهر همدان در حدود  600 کیلو متر شبکه جمع آوری 
و هدایت آب ها ی سطحی داریم و سامانه ۱37 ارتباطی 
مردمی شهرداری همدان هم آماده دریافت هر گزارشی 

درباره آب گرفتگی  شهری است.

۶00 کیلو متر شبکه جمع آوری 
 و هدایت آب ها ی سطحی 

نیاز به 1۵00 مگاوات 
نیروگاه 

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای سیستان و 
بلوچستان گفت: سیستان و بلوچستان برای رسیدن 
به وضعیت مطلوب ۱۵00 مگاوات نیروگاه برق نیاز 

دارد.
وزیر  حضور  با  که  مراسمی  در  جاهد  مهندس 
زاهدان  ترکیبی  سیکل  زنی  کلنگ  منظور  به  نیرو 
مگاواتی   ۴٢ گازی  نیروگاه  اجرایی  عملیات  آغاز  و 
برق  گفت:  شد ،  برگزار  زاهدان  در  داخل  ساخت 
مقایسه  نظر  نقطه  از  بلوچستان  و  سیستان  استان 
در وضعیت مطلوبی است به طوری که ۱00 درصد 
جمعیت شهری و 9/99 درصد روستاها در سیستان 

و بلوچستان از نعمت برق بهره مند هستند.
و  سیستان  برق  تاسیسات  حجم  افزود:  جاهد 
بلوچستان با کالنشهر هایی مانند تهران برابر است 
است. استان  برق  شایسته  اقدامات  از  نشان   که 

وی افزود: ما ۱٨ واحد ٢۵ مگاواتی در استان داریم 
شده  نصب  نیروگاه  چابهار   و  کنارک  زاهدان  ودر 

است.
شهرهای  در  ما  متاسفانه  کرد:  نشان  خاطر  وی 
شمالی استان، نیروگاه نداریم و تنها یک نیروگاه ۴0 

مگاواتی در زاهدان است.
برق  مصرف  و  تولید  تراز  کرد:  نشان  خاطر  وی 
استان ۴0 درصد منفی است و این ۴0 درصد برق 
را از شبکه می گیریم به این معنی که ما باید 660 

مگاوات از شبکه سراسری برق بگیریم.
به  بتوانیم  فقط  که  این  برای  کرد:  عنوان  جاهد 
مصرف  برق استان پاسخ دهیم بیش از 6۵0 مگاوات 

تولید عملی نیازمندیم.
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای استان عنوان کرد: 

باید بتوانیم از هدر رفت سرمایه جلوگیری کنیم و 
برای رسیدن به وضع مطلوب ۱۵00 مگاوات نیروگاه 

نیاز است که یک نیروگاه امروز کلنگ زنی شد.
وی ضمن ابراز امیدواری درخصوص تبدیل سیستان 
و بلوچستان به عنوان هاب انرژی در منطقه گفت: 
آغاز عملیات اجرایی سیکل ترکیبی زاهدان نه تنها 
است  استان  برق  مشکالت  شدن  حل  بخش  نوید 
به کشور های  انرژی و صادرات  به عنوان هاب  بلکه 

همسایه است .

تخصیص آب، مطالبه مردم 
کردستان

استاندار کردستان با بیان این که تخصیص 
اب مطالبه اصلی مردم کردستان از دولت است, 
گفت: تخصیص آب مورد نیاز می تواند تحوالت 

بسیار خوبی در استان به دنبال داشته باشد.
استان  توسعه  شورای  جلسه  در  مرادنیا  بهمن 
برگزار  کشور  وزیر  ریاست  به  که  کردستان 
شد, اظهارداشت: امیدواریم وزیر نیرو مسووالن 
عنوان  به  آب  تخصیص  پیگیری  در  را  استانی 
یاری  کردستان  توسعه  سند  مصوبات  از  یکی 

دهند.
وی افزود: دو مورد از مصوبات سند توسعه استان 
خام  از  جلوگیری  یکی  که  پیگیری شده  بسیار 
فروشی بوده و در این راستا زنجیره فوالد با پنج 
شده  زنی  کلنگ  گذاری،  سرمایه  دالر  میلیارد 

است.
استاندار کردستان دومین مورد را تخصیص آب 
از  یکی  شاید  داد:  ادامه  و  کرد  اعالم  استان  به 
که  باشد  آب  استان،مساله  ماندگی  دالیل عقب 
تخصیص آب مورد نیاز می تواند تحوالت بسیار 

خوبی در استان به دنبال داشته باشد.
خود،  سخنان  از  دیگری  بخش  در  مرادنیا 
یادآور شد: عقب ماندگی های کردستان زاییده 
گذشته  سنوات  طی  و  نیست  اخیر  چندسال 

ایجاد شده است.
در  تالش ها  بودن  بخش  نتیجه  به  اشاره  با  وی 
کرد:  بیان  استان،  آب  تخصیص  افزایش  زمینه 
کاری که ۴0 سال توقع مردم بوده و انجام نشده 
در  و  پیگیری  جدیت  با  گذشته  ماه  چند  طی 

حال انجام است.
استاندار کردستان در ادامه گفت: کریدور شمال 
جنوب در کردستان طی یک سال گذشته 7۵ 
عملکردی  چنین  اگر  که  شده  اجرایی  کیلومتر 
میانگین  از  امروز  داشتیم  گذشته  سال   ۱0 در 

کشوری باالتر بودیم.
مرادنیا در پایان سخنان خود اظهارداشت: نتیجه 
جلسات شورای توسعه استان که تاکنون خوب 
پیش رفته در آینده هم خوب پیش برود و مردم 

نتایج آن را احساس کنند.
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جشنواره مد و لباس 
کودک و نوجوان

و  دانشـجویان  اندیشـی طراحـان،  جلسـه هـم 
تولیدکننـدگان لبـاس بـرای دومیـن جشـنواره ملـی 
طراحـی لبـاس و پارچه  کـودک و نوجـوان در باغ زیبا 

شـد. برگزار 
در ایـن جلسـه طراحـان، تولیدکننـدگان، مسـووالن 
کارگـروه مـد و لبـاس مـد و لبـاس وزارت ارشـاد و 

دانشـجویان رشـته طراحـی حاضـر بودنـد.
ابتـدا پـدرام، یکـی از اعضـای کانـون طراحـان لبـاس 

توضیحاتـی را دربـاره ایـن جشـنواره ارائـه کـرد.
جزایـری اسـتاد دانشـگاه و از اعضای سیاسـت گذاری 
لبـاس کـودک هـم ضمـن معرفـی خـود  جشـنواره 
گفـت: دنیـای کـودکان بـر خـالف تفکـر عـوام دنیای 
پیچیـده ای اسـت. اگـر برخـورد خوبـی بـا بچه هـا در 
حـوزه طراحـی شـود، نتایـج خوبـی در آینـده بچه هـا 
رقـم می خورد. بـرای بچه هـای پیش دبسـتانی تصویر 
انتقـال معنـا می کنـد. در  از هـر چیـز دیگـر  بیـش 
طراحـی لباس کـودکان، می تـوان چند طـرح مختلف 
بـا توصیـه مـادر،  و  لبـاس بچـه درسـت کـرد  روی 

بچه هـا قصـه ای بگوینـد.
در ادامـه قبـادی رئیـس کارگـروه مـد و لبـاس گفت: 
مـا در سـال های قبل بـه موضوع مد و لبـاس کودکان 
شـده  بیشـتر  توجـه  حـاال  امـا  نمی کردیـم،  توجـه 
و ارتبـاط میـان جامعـه علمـی و طـراح ایجـاد شـده 
اسـت. چنـد سـالی اسـت کـه مـد و لبـاس در کشـور 
شـکل گرفتـه و فراگیـر شـده اسـت. بایـد ایـن حوزه 

را تخصصـی کنیـم. 
نمی شـود در بخشـی از مـد و لبـاس کـودک فعـال و 
در بخشـی غیـر فعال باشـیم. باید جریان مـد و لباس 
را همـگام دیگـر بخش هـا جلـو ببریـم. موضـوع لباس 
کننـدگان  تولیـد  و  دارد  اهمیـت  دنیـا  در  کـودکان 
بـزرگ لبـاس در دنیـا به حـوزه کـودک توجـه دارند.

وی افـزود: وقتـی مـد در دنیـا شـکل گرفـت، حـوزه 
تخصصـی ایـن رشـته بـه شـکل مـوازی بـا آن پیـش 
رفـت، امـا در کشـور مـا ایـن گونـه نیسـت. یکـی از 
حوزه هـای مغفـول در بحـث لبـاس حـوزه کـودک و 

نوجـوان اسـت. 
مـا بـا چند میلیـون مخاطـب مواجهیم که سـازندگان 
عناصـر  مهمتریـن  از  یکـی  هسـتند.  جامعـه  آینـده 
ایـن  اسـت.  لبـاس  و  پوشـش  موضـوع  کـودکان 
موضـوع شـامل دو بخـش آمـوزش و توانمنـدی آن 

آموزش هاسـت.
قبـادی در ادامـه اظهـار کـرد: سـالیان سـال بچه های 
مـا بـا آن حـوزه سـر و کار دارنـد. مـا اگر مـد و لباس 
کـودکان و نوجـوان را مـورد توجه قرار دهیـم، متوجه 
می شـویم که لبـاس صرفاً جنبـه پوشـانندگی ندارد و 
یـک مسـیر فرهنگـی و اجتماعـی اسـت. لباس نشـان 
دهنـده هویـت و شـخصیت ماسـت. مـا بـا توجـه بـه 
و  تثبیـت  زمینه هـای  نوجـوان طبعـاً  و  مـد کـودک 
ترفیـع جامعـه را در نظـر خواهیـم گرفـت. یکـی از 
ضرورت هـای طراحـی لبـاس کـودک توجـه بـه نـگاه 

تجـاری در ایـن عرصه اسـت. 
موضـوع دیگر این اسـت کـه خیلی از طراحـان هویت 
کار هـا را نمی شناسـند. بسـیاری از طراحی هـا هویـت 
نتیجـه  کـه  می شـود  باعـث  موضـوع  ایـن  و  نـدارد 

مطلوبـی حاصل شـود. 
آیـا می توانیـم ده دقیقـه دربـاره طرحمـان صحبـت 

؟ کنیم
در ادامـه برنامـه، پرسـش و پاسـخ انجام شـد. یکی از 
دانشـجویان در خصـوص شـوی تولیدات دانشـجویان 
و مـد زنـده در خواسـت داشـت. پـدرام در پاسـخ بـه 
ایـن درخواسـت گفـت: مـا در دوره گذشـته ویتریـن 
ملـی داشـتیم که مخصـوص معرفـی آثار بود. امسـال 
در بخش هـای جانبـی امـکان دارد کـه مثـال در بخش 
عکـس لبـاس طراحان جـوان را تـن کـودکان کرده و 

در ایـن بخـش به عنـوان عکـس اسـتفاده کنیم.
قبـادی دربـاره حمایـت از تولیدکنندگان شهرسـتانی 
بـه یکـی از حضـار گفت: شـما اگـر در جشـنواره های 
مختلـف حاضـر باشـید، بـا درج اسـمتان می توانیـد 
خـود را در عرصـه تولیـد فعـال و نامتـان را معرفـی 
کنیـد. بسـیاری از همین طراحان فعـال در ابتدای کار 
رشـته کار دستشـان نبود، اما آنقدر در جشـنواره های 
تـا سـرانجام  لبـاس شـرکت کردنـد  و  مختلـف مـد 
در ایـن کار راه افتادنـد. نبایـد همـه منتظـر باشـند 
مـا کاری کنیـم تـا اتفـاق خاصـی رخ دهـد و تولیـد 

کننـدگان کارشـان دیـده شـود و پیشـرفت کننـد. 
تـالش خود طراح و حضـور مداوم در این جشـنواره ها 

سـبب معرفی آن طراح می شـود.

فرهنگ و هنر
 لحظاتی با شعر

جهانی  سازمان  آفریقای  شمال  و  آسیایی  معاون 
یونیسف از فعالیت های باشگاه های کتابخوانی بازدید 

کرد.
ببرتراند بنول معاون آسیایی و شمال آفریقا سازمان 
بیست  و  دبیر  حسین پور  نیکنام  یونیسف،  جهانی 
سیدآبادی  اصغر  علی  کتاب،  هفته  دوره  ششمین 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  برنامه ریزی  مشاور 
و  شهرها  هماهنگی  ستاد  دبیر  حیدری  ابراهیم  و 
روستاهای دوستدار کتاب از باشگاه های کتاب خوانی 

نسیم شهر واقع در شهریار تهران بازدید کردند.
در این برنامه برتراند بنول و علی اصغر سیدآبادی در 
نشستی با کودکان و نوجوان های باشگاه کتاب خوانی 
جام  پیشین  دوره  برگزیده  باشگاه   خدا«،  »لبخند 

باشگاه های کتاب خوانی گفت وگو کردند.
بنول در این برنامه گفت : این نکته را خیلی پسندیدم 
که کتاب خوانی موجب مشارکت کودکان شده است 
و آن ها راجع به کتاب گفت وگو می کنند و صرفا  به 
از  بسیار  که  دیگر  مورد  نمی شوند.  محدود  خواندن 
با  که  کودکان  بود  این  شدم  خوشحال  آن  دیدن 
جمع  یکدیگر  دور  متفاوت  فرهنگی  پیش زمینه های 
اگر  البته  می کنند.  کتاب صحبت  درباره  و  می شوند 
فراهم  نابینا  کودکان  برای  بریل  با خط  کتاب  بشود 

کرد، مطمئنا این اقدام برای این قشر 
آسیب پذیر بسیار مثبت خواهد بود.

وی در مورد وضعیت ایران در مقایسه 
با سایر کشورهای دنیا در حوزه کتاب 
فقط  من  گفت:  نوجوانان  و  کودک 
دیدم  و  هستم  اینجا  است  روز  سه 
برای  خوبی  بسیار  فعالیت های  که 
کودکان انجام می شود برای مثال در 
از  حمایت  و  بهداشت  آموزش،  حوزه  
آن  متوجه  که  دومی  مورد  کودکان. 
است؛  ایران  بودن  مهمان پذیر  شدم 
کشورهای  از  که  کودکانی  واقع  در 
پاکستان  و  افغانستان  مانند  همسایه 

و  جامعه  این  کنار  در  به  راحتی  کرده اند  مهاجرت 
اجتماع زندگی  می کنند.

داد:  ادامه  یونیسف  آفریقای  آسیایی و شمال  معاون 
که  می دانند  مردم  اما  پیشرفت ها  این  همه  وجود  با 
مشکالتی وجود دارد. برای مثال کودکانی که دارای 
معلولیت هستند و کودکان و نوجوانانی که در معرض 
خطر مانند مواد مخدر هستند باید بیشتر مورد توجه 
باید  نیز  یونیسف  و  دولت  چنین  هم  گیرند.  قرار 
بهتر  زندگی  به  کمک  برای  را  بیشتری  فعالیت های 

کودکان انجام می دهند. 
و  همسن  و  دوستان  دیگر  است  خوب  نظرم  به 
راه  این  در  و  کنید  دعوت  باشگاه ها  به  ساالن  را 

سازمان ها و نهادها نیز با یکدیگر همکاری کنند.
بنول در بخش دیگری از صحبت هایش درباره شرایط 
من  خانواده  گفت:  کتابخوانی اش  و  کودکی  سخت 
اهل کتاب بود و پدر و ماردم ما را به کتاب خوانی 
دعوت می کردند. صادق هدایت نویسنده محبوب من 
در دوران جوانی بود و خاطرات زیادی از کتاب های 

او دارم.
برگیرنده  در  نامه«  »صد  کتاب  نیز  مراسم  ادامه  در 
نامه صد کودک و نوجوان به نویسندگان محبوبشان 

رونمایی شد.

 نماز، یاد خداست 
*** 

 صبح زود است و نم نم باران 
 می کنم من سالمی بر یاران 

 با ارادت به حضرت انسان 
  می دهم من پیامی از قرآن 
 با سپاس از خدای عالمیان 

 ان خدای رحیم و هم رحمان 
 مالک روز رستخیز جهان 
 آن علیم و بصیر جاویدان 

 می پرستم خدای هر دو جهان 
 یاری خواهم فقط از او به بیان 

 او هدایت کند مرا به زمان 
 راه پیغمبران با ایمان 

 او حفاظت کند در این دوران 
 نرویم راه خبث مغضویان 

 این به ذهنم رسید از قران 
 سوره حمد فاتح الفرقان 

 »کاتبی« صبح زود بعد اذان 
 می کند این تالوت از قران 
 هست اسوده اندرین دوران 

 که خدا هست تا کند احسان 
 »م.ع.کاتبی«

*** 
 ما ره ز قبله سوی خرابات می کنیم
 پس در قمارخانه مناجات می کنیم
 گاهی ز درد، درد هیاهوی می زنیم

 گاهی ز صاف میکده هیهات می کنیم
 چون یک نفس به صومعه هشیار نیستیم

 مست و خراب کار خرابات می کنیم
 پیرا بیا ببین که جوانان رند را

 از بهر دردیی چه مراعات می کنیم
 طاماتیان ز دردی ما توبه می کنند
 ما بی نفاق توبه ز طامات می کنیم

 نه الف پاک بازی و مردمی همی زنیم
 نه دعوی مقام و مقامات می کنیم

 ما را کجاست کشف و کرامات کین همه
 بر آرزوی کشف و کرامات می کنیم

 دردی کشیم و تا به نباشیم مرد دین
 بر اهل دین به کفر مباحات می کنیم
 گو بد کنید در حق ما خلق زانکه ما
 با کس نه داوری نه مکافات می کنیم

 ای ساقی اهل درد درین حلقه حاضرند
 می ده که کار می به مهمات می کنیم

 سلطان یک سواره نطع دو رنگ را
 بی یک پیاده بر رخ تو مات می کنیم

 ما شب روان بادیه کعبه دلیم
 با شاهدان روح مالقات می کنیم

 در کسب علم و عقل چو عطار این زمان
 هم یک دو روز کار خرابات می کنیم

» عطار«

میراث  آثار سازمان  ثبت  دفتر  مدیرکل 
گفت:  کشور  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی، 
سیستان و بلوچستان از لحاط داشتن میراث فرهنگی 

از ۱00 کشور غنی تر است.
حافظه  آموزشی  کارگاه  در  نظری  فرهاد  دکتر 
امروز یکی  اظهار کرد: در دنیای  زاهدان  جهانی در 
تنوع فرهنگی است و هر  از مصادیق سرمایه وجود 

کشوری که متنوع تر باشد کشور ثروتمندی است.
روز  را  آگوست   ۱9 روز  ملل  سازمان  گفت:  وی 
مردمان بومی جهان نامگذاری کرده و هر سال این 
روز را گرامی می دارد و توصیه می کند تا این مردمان 

ارج نهاده شوند.
فرهنگی،  میراث  سازمان  آثار  ثبت  دفتر  مدیرکل 
نیز  زبان  افزود:  کشور  گردشگری  و  دستی  صنایع 
دهنده  نشان  و  فرهنگ  مصادیق  و  عناصر  از  یکی 
و  زبان ها  سال   ٢0۱7 سال  و  است  فرهنگی  تنوع 

گویش های بومی نامگذاری شده است.
به  بلوچستان  و  سیستان  داد:  ادامه  مسوول  این 
و  ملموس  فرهنگی  میراث  داشتن  حیث  از  تنهایی 
ناملموس، طبیعی و میراث مستند، از حداقل ۱00 

غنی تر  جهان  در  موجود  کشور 
است.

استان  این  که  این  بیان  با  وی 
گفت:  دارد،  جهانی  ثبت  اثر  دو 
اهمیت  از  دنیا  در  سوخته  شهر 
این  و  است  برخوردار  ویژه ای 
شیئی  هیچ  شهرسوخته  در  که 
بسیار  نشده  یافت  با جنگ  مرتبط 
حیرت انگیز است دبیر علمی کمیته 
افزود:  کشور  جهانی  حافظه  ملی 
درصد  ده  فقط  اینکه  وجود  با 
شهرسوخته مورد کاوش قرار گرفته 

آثار غنی و حیرت انگیزی در آن یافت شده است.
پژوهشی  پایگاه های  تاسیس  کرد:  خاطرنشان  وی 
در سیستان و بلوچستان نیز یکی از اقدامات مهمی 

است که در این استان صورت گرفته است.

 سیستان و بلوچستان غنی  تر از 100 کشور است

 همزمان با هفته کتاب؛

بازدید از فعالیت باشگاه های 
 کتاب خوانی

 در سال ۲۰۲۴ میالدی؛

نخستین نوزاد انسان 
در فضا متولد می شود

یک شرکت نیوزلندی به دنبال زنان داوطلبی 
است که آماده وضع حمل در فضا باشند. 

پیش بینی می شود نخستین نوزاد انسان در فضا در 
٢0٢۴ میالدی متولد شود.

 ٢0٢۴ اوایل  در  احتماال  میل،  دیلی  گزارش  به 
میالدی یک نوزاد انسان در فضا متولد می شود.

 SpaceLife Origin یک شرکت نیوزلندی به نام
قصد دارد این عملیات را انجام دهد. در همین راستا 
فضا  در  حمل  وضع  برای  که  است  زنانی  دنبال  به 
بار   ٢ قبال  باید  شرایط  واجد  افراد  باشند.  داوطلب 

بدون هیچ مشکلی وضع حمل کرده باشند.
طول  ساعت   36 فضا  در  حمل  وضع  ماموریت 
مادر  همراه  پزشکان  از  گروهی  آن  و طی  می کشد 
باردار به فضا فرستاده می شوند. به این ترتیب نوزاد 

در ارتفاع ٢۵0 مایلی زمین متولد می شود.
این برنامه ها برای فراهم کردن زمینه شهرک سازی 
اجازه  انسان  به  و  می شود  انجام  فضا  در  انسان ها 

می دهد تا در سیارات دیگر نیز تولید مثل کند.
 ٢۵ است.  گرفته  نام   Cradle مذکور  ماموریت 
می شوند  انتخاب  عملیات  این  برای  کننده  شرکت 
تا یکی از آن ها برای وضع حمل در ماموریت ٢ روزه 
نیم  و  به ٨ماه  باشد. هنگامی که عمر جنین  آماده 

برسد می توان مادر را به فضا برد.
مادران باردار تحت نظر پزشک خواهند بود و برای 
فضایی  شبیه ساز  دستگاه های  از  آنان  سازی  آماده 
استفاده می شود. فرایند انتخاب شرکت کنندگان از 

٢0٢٢ میالدی آغاز می شود.
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عامل ایجاد ترافیک سنگین 
در مرز چذابه

صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رئیس   - اهواز  اتاق 
توسعه  اهواز درنشست کارگروه  معادن و کشاورزی 
مرز  تشریح وضعیت  با  غیرنفتی خوزستان  صادرات 
باعث  ارگان ها  بین  هماهنگی  عدم  گفت:  چذابه 
روز  است.  شده  حسینی  اربعین  از  پس  ترافیک 
نخست پس از اربعین تعداد کامیون۴00 عدد بودند 
افزوده شده  بر تعداد آن ها  به روز  به تدریج، روز  و 

است.
استاندار  با  صحبت  طی  گفت:  عموری  شهال 
خوزستان، قرار بود مرز چذابه قبل از پایان ماه صفر 
کرد  اعالم  بسته  را  مرز  عراقی  اما طرف  فعال شود 
از آن بیشتر شد و به دلیل  و تراکم کامیون ها بعد 
با  شد.  ایجاد  ترافیک  این  ارگان ها  بین  اختالفات 
وجود این که گمرک تا ساعت ۱0 شب مستقر است 
و ماشین ها را ترخیص می کند اما وضعیت نابسامان 

تر شده است.
عموری افزود: با توجه به این که کامیون های حامل 
هستند،  صف  در  نیز  شدنی  فاسد  و  غذایی  مواد 
و  نمی شود  قائل  کامیون ها  بین  تفاوتی  مرزبانی 

موجب خراب شدن برخی مواد غذایی شده است. 
نباید  مرزبانی  می کند  ترخیص  گمرک  را  باری  اگر 
توقیف کند. هم چنین  قاچاق کاال  به عنوان  را  آن 
پارکینگی که برای اربعین درنظر گرفته شده، قابلیت 
از  اما  دارد  را  باال  کامیون های  تعداد  برای  استفاده 
آن استفاده ای نمی شود. قرار شد حد فاصل دو مرز 
آسفالت شود زیرا هنگام بارندگی امکان تردد در آن 

وجود ندارد، اما این امر هنوز محقق نشده است.
برداشتن  خواستار  چنین  هم  اهواز  اتاق  رئیس 
باسکول موجود در صفر مرزی منطقه چذابه شد و 
عراقی  تجار  استفاده  مورد  قبال  باسکول  این  گفت: 
و ایرانی بود اما اکنون استفاده ای از آن نمی شود و 

حذف آن بهتر از ماندن و ایجاد ترافیک است.
معدن  صنعت،  سازمان  رئیس  نظری  امیرحسین 
مرز  گفت:  نشست  این  در  نیز  خوزستان  تجارت  و 
ولی  داشته  تغییراتی  زیرساختی  نظر  از  چذابه 
روز  دارد. در چند  این مرز وجود  مشکالتی هم در 
گذشته شاهد ازدحام ترافیکی بار در مرز و اعتراضات 
مسووالن  نگرانی  موجب  که  بودیم  رانندگان  شدید 

استان شده است.
در ادامه، نماینده هنگ مرزی نیز بیان کرد: باری که 
گمرک ترخیص می کند شاید از نظر گمرک مشکلی 
ندارد اما ممنوعیت صادرات دارد و یا در بین بار مواد 

غذایی دارای ممنوعیت صادرات جاسازی می شود. 
ممنوعیت  به  توجه  با  امسال  نخست  ماهه   6 در 
گوجه،  تن   ۱30 غذایی  مواد  اقالم  برخی  صادرات 
30 تن سیب زمینی، ۴٢0 تن آرد و 60 تن سبوس 

کشف کردیم.
در ادامه، معاون امور گمرکی ستاد نظارت گمرکات 
خوزستان اظهار کرد: اضافه شدن کامیون ها در مرز 
چذابه یک فرصت است و نباید از این مورد ناراحت 

باشیم و مشکل ترافیکی هم حل می شود.
فدرالی  صورت  به  عراق  کشور  گفت:  قبادی  علی 
اداره می شود و هر استان به صورت جداگانه تصمیم 
عراق  گمرک  شنیده ها  اساس  بر  و  کند  می  گیری 
در مرز چذابه سهمیه بندی درنظر گرفته و این امر 

موجب ترافیک در خاک ایران شده است.
وی تصریح کرد: در حال حاضر باسکول ها آماده و به 
سامانه وصل شده اند و درب های ورودی تجهیز شده 
و به زودی شرکت تعاونی با استقرار در مرز کار خود 

را شروع می کند.
استانداری  اقتصادی  امور  مدیرکل  عباس،  بن  امید 
زمین  با حضور  ای  کرد: جلسه  بیان  نیز  خوزستان 
داران و شهرداری بستان برگزار خواهیم کرد که از 

همه ظرفیت ها استفاده خواهد شد. 
صورت  بندی  الین  شهرداری  پارکینگ  راهی  دو 
می گیرد و از سایر زمین ها و افراد استفاده می کنیم 

که حداکثر بهره برداری را ببریم.
تعاونی  شرکت  عامل  مدیر  عبیات،  چنین  هم 
اصلی  علت  کرد:  اظهار  نشست  این  در  مرزنشینان 
است  انداز  بار  در  تخلیه  ناکافی  فضای  ترافیک  این 
که تنها ٢0 کامیون ایرانی و ٢0 کامیون عراقی جای 
می گیرد و اگر انباری برای پشتیبانی درنظر گرفته 

شود این معضل حل خواهد شد.
امور  ادامه، یداهلل مهرعلیزاده مشاور استاندار در  در 
اقتصادی اظهار کرد: مرز چذابه از حالت یک منطقه 
مرزی خارج شده و به قطب اقتصادی کشور تبدیل 
شده است که باید از این فضا در این شرایط تحریم 
در چذابه  فرصت های سرمایه گذاری  کنیم.  استفاده 
بسیار است، مدیریت مرز باید یکپارچه شود، ولی ما 

با این بی نظمی این فرصت ها را از دست می دهیم.
در این نشست مصوب شد شیفت کاری از 7 صبح تا 
۱٢ شب با موافقت طرف عراقی تا زمان رفع ترافیک 
چنین  هم  باشد.  کامیون ها  بارگیری  و  تخلیه  و 
کامیون های حامل تره بار و مواد غذایی فاسد شدنی 
در اولویت تخلیه و بارگیری قرار گیرند که از متضرر 

شدن بازرگانان جلوگیری شود.
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سراسری  اجالس  یکمین  و  سی   - سمنان  اتاق 
با  کشور  تجارت  و  معدن  صنعت،  خانه های  روسای 
حضور جمعی از مقامات بخش های دولتی و خصوصی 
سالن  محل  در  کارشناسان  و  صنعتگران  نیز  و 

همایش های اتاق سمنان برگزار شد.
کشور  صنعتی  و  اقتصادی  مسائل  همایش  این  در 
تجارت  و  معدن  صنعت،  های  خانه  مدیران  توسط 
اقدامات  برای  ریزی  برنامه  ضمن  و  بررسی  استان ها 

آتی، بیانیه ای صادر شد.
صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رئیس  ای  اصغرجمعه  علی 
در  اجالس گفت:  این  در  و کشاورزی سمنان  معادن 
فعالیت  استان  در  صنعتی  واحد   ٢۵00 حاضر  حال 

دارند. 
واحدهای  مشکالت  خصوص  در  که  پیگیری هایی  با 
اقتصادی  فعال  هیچ  کنون  تا  ایم  داده  انجام  تولیدی 
به دلیل مشکالت مالی وارد بازداشتگاه نشده و اجازه 

ندادیم کوچکترین مشکلی برای واحدها پیش بیاید.
و  معدن  صنعت،  خانه  مدیره  هیأت  عضو  و  دبیرکل 
تجارت ایران نیز در این اجالس گفت: باید بذر ناامیدی 
زراعت،  نظر  از  سمنان  استان  شود.  نابود  کشور  در 
پتانسیل های  داری  صنعت  و  دامداری  کشاورزی، 
و  اجتماعی  نیروی های  پتانسیل  از  است.  بسیاری 
نوابغ کشور باید استفاده کنیم زیرا سرمایه ملی کشور 

هستند.
سیدمحمدرضا مرتضوی افزود: رؤسای خانه های صمت 
جذب  مرکز  را  استان ها  خانه های  باید  کشور  سراسر 
ایده کرده و از دارایی های انسانی صیانت کنند. نقاط 
شناسایی  باید  کشور  سراسر  صمت  خانه های  ضعف 

شود.
بیشتری  تالش  باید  استان ها  خانه های صنعت  اعضاء 
از  و  داشته  تولید  و  صنعت  در  آرامش  ایجاد  برای 
فرصت تحریم ها به بهترین نحوه ممکن استفاده کنند.

در ادامه این اجالس، رفاهی، معاونت پیشگیری از وقوع 
جرم قوه قضائیه با بیان این که حمایت قضائی از تولید 

با رویکرد اقتصاد مقاومتی در سال 97 در ۱٨ استان از 
جمله استان سمنان انجام می شود، گفت: قوه قضائیه 
حاضر به فعالیت در کنار تولیدکنندگان و صنعتگران 
است. تعامل ویژه ای بین خانه های صمت سراسر کشور 
با معاونت پیشگیری از وقوع جرم وجود دارد که کمک 

بسیاری به رفع  مشکالت بخش خصوصی می کند.
بیان  با  اجالس  این  در  الوهاب سهل آبادی  عبد  سید 
این که در شرایط سخت اقتصادی هستیم، گفت: ما 
فعاالن اقتصادی، صنعتگران و تولیدکنندگان باید در 
برای  مقدس  دفاع  دوران  مانند  اقتصادی  جنگ  این 
رسیدن به اهداف و پیشرفت اقتصادی کشور بجنگیم.

وی با اشاره به این که خانه های صنعت سراسر کشور 
هستند،  معدنی  و  صنعتی  تشکل  تخصصی ترین 
این  به  توجه  با  داریم  توقع  قضاییه  قوه  از  ما  گفت: 
که تولید کنندگان با مشکالت بسیاری مواجه هستند، 
کفیل  استان ها  صنعت  خانه های  روسای  دهد  اجازه 

فعاالن اقتصادی در رفع مشکالتشان باشند.
در ادامه استاندار سمنان در این اجالس گفت: کشور 
در  که  کشوری  می برد.  رنج  قانون  نقض  مساله  از  ما 
نمی تواند  گذشته  روش های  با  است  اقتصادی  جنگ 
اقتصاد را اداره کند و باید در این شرایط با همفکری 

قوانین جدیدی تصویب شود.
بخش  به  را  کار  باید  دولت  که  این  به  اشاره  با  وی 
افزایش  این  از  باید  ما  گفت:  کند،  واگذار  خصوصی 
قیمت و دالرهم استفاده کنیم و حتی در آن شرایط 
کشور  تولید  و  درصنعت  هم  با کمک  توانیم  می  هم 

تأثیر بسزایی داشته باشیم.
در  نیز  اسالمی  شورای  مجلس  در  دامغان  نماینده 
این اجالس گفت: ما کشوری با ٨۱ میلیون جمعیت 
هستیم و امکانات ملی بسیاری داریم ولی با وجود این 

امکانات می توانستیم اوضاع بهتری داشته باشیم.
و  قضائیه  قوه  دولت،  معتقدم  افزود:  بیگی  حسن 
دارند  که  توانایی هایی  اندازه  به  کدام  هیچ  مجلس، 
از  و  نمی کنند  فعالیت  کشور  تولید  و  صنعت  برای 

پتانسیل های موجود در این نهادها استفاده نمی شود.
سمنان  استان  معدنی  صنایع  کرد:  خاطرنشان  وی 
در  اقتصادی  ویژه  منطقه   3 است.  شده  واقع  مظلوم 
استان وجود دارد که سالیانه ٢7 میلیون نفر جمعیت 

از استان سمنان بازدید می کنند.
به  را  اقتصاد و صنعت کشور  تحریم و سوء مدیریت، 

خطر انداخته است.
در ادامه عضو هیأت نمایندگان اتاق سمنان نیز گفت: 
با توجه به مشکالت موجود، فشار روی نیروی انسانی 
که  داده  ارائه  آماری  جهانی  بانک  است.  زیاد  بسیار 
نشان می دهد اقتصاد ایران ساالنه ۱,۴ درصد کاهش 

دارد.
معماری با اشاره به سهم بدهی دولت به نظام بانکی 
اقتصاد و  تاثیرات تحریم و سوء مدیریت،  اظهار کرد: 
افزایش عدم  صنعت کشور را به خطرانداخته است و 
اعتماد صنعتگران و تولیدکنندگان، مشکالت بسیاری 
را ایجاد کرده است و اگر برنامه ریزی مناسبی نداشته 

باشیم دچار بحران های شدیدی خواهیم شد.
اسودی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت سمنان 
نیز گفت: نقش خانه های صمت در صنعت و اقتصاد 
 GDP آمار  باالتر رفتن  برای  تأثیر نیست.  کشور بی 
بخش خصوصی باید وارد عمل شود. حدود ٢6 شهرک 
صنعتی در استان فعال هستند. از خانه های صمت و 
اتاق ها می خواهیم ارتباط با دانشگاه ها را بیشتر کرده تا 
بتواینم از علم و نوآوری روز دنیا در واحدهای صنعتی 

استفاده مؤثرتری داشته باشیم.

کارخانه تولید موانع 
کسب  و کار

 
ادامه از صفحه1: وی ادامه داد: متأسفانه اگر در 
بتوانیم مانعی را هم حذف کنیم،  این وضعیت سخت 
همچنان کارخانه تولید موانع به کار خود ادامه می دهد 
مانع جدید  دو  برداشته شده  میان  از  مانع  به جای  و 

ظهور می کند.
فضای  از  ادامه  در  خصوصی  بخش  پارلمان  رئیس 
داد:  ادامه  و  کرد  انتقاد  اقتصاد کشور  متالطم  همواره 
اظهارنظر،  و  سخنرانی  یک  با  ایران  اقتصادی  محیط 
شاهد  همیشه  که  است  همین  برای  می ریزد،  هم  به 
تالطم در این بازار هستیم و این مساله مانع جدی در 
برابر تالش هایی است که انجام می شود تا شاهد ارتقای 

سطح محیط کسب وکار کشور باشیم.
شافعی در ادامه از آغاز فضای انتخاباتی دوره نهم هیات 
نمایندگان از هفته آینده خبر داد و با اشاره به برخی 
تغییرات در شیوه اجرای پروسه انتخابات، گفت: در این 
از  استان  نظارت در هر  اعضای هیات  است  قرار  دوره 
سوی هیات رئیسه اتاق همان استان انتخاب شود. در 
باید تالش کنیم اصل متانت و وقار در امر  این راستا 
انتخابات را رعایت و شأن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 

و کشاورزی را حفظ کنیم.
موضوع  به  نیز  ایران  اتاق  نایب رئیس  سلطانی،  پدرام 
محیط کسب وکار و نوع نگاه دولت به این موضوع اشاره 
کرد و گفت: درجه فهم و بینش مدیران و کارشناسان 
دولتی نسبت به محیط کسب وکار و عواملی که بر آن 
نیازمند  آن  ارتقای  برای  و  بوده  پایین  است،  اثرگذار 

آموزش هستیم.
بودیم،  شاهد  متعدد  جلسات  در  داد:  ادامه  وی 
سازمان های ذی ربط نسبت به شاخص ها بیگانه هستند 
برای همین در ابتدا باید گفتمان متداول و پیش رونده 

را در مورد محیط کسب وکار ایجاد کنیم.
محیط  مورد  در  آنچه  سلطانی  اظهارات  اساس  بر 
و  بوده  آن  قیاسی  وجه  دارد  اهمیت  کسب وکار 
می دهد  معنا  آن  به  که  است  موضوع  از  وجه  همین 
و اگر کشورها و حتی استان ها بتوانند از نظر سهولت 
کسب وکار خود را با هم مقایسه کنند، آنگاه زمینه رشد 

و بهبود شرایط مهیا خواهد شد.
تا  خواست  استان ها  اتاق های  روسای  از  سلطانی 
موضوع  به  نسبت  را  استان ها  در  دولتی  مسووالن 
حساس کنند تا آن ها هم انگیزه الزم برای مشارکت در 
اصالح این فضا را پیدا کنند. به باور وی باید بین دولت 
و بخش خصوصی گفتمان واحدی شکل بگیرد و این دو 

برای بهبود محیط کسب وکار هم گرا شوند.
اتاق بزرگ  ارائه شد، ۵  طبق گزارشی که در نشست، 
تبریز  شیراز،  اصفهان،  تهران،  اتاق های  شامل  استانی 
ده شاخص  مورد  در  گزارش  تهیه  و مشهد مسوولیت 
گرفتند.  عهده  به  را   Doing Business در  مطرح 
کسب وکار،  شروع  شامل  گزارش  این  شاخص های 
دریافت  مالکیت،  ثبت  کسب وکار،  مجوز  دریافت 
از  حمایت  برق،  به  دسترسی  سهولت  اعتبارات، 
سرمایه گذاران خرد، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، 
دیون،  پرداخت  و  ورشکستگی  قراردادها،  اجرای 
و  شد  بررسی  گذشته  سال  در  شاخص   ۵ می شود. 
امسال ۵ شاخص باقی مانده مورد مطالعه قرار گرفتند. 
البته در دور دوم بررسی که از ابتدای سال جاری آغاز 
 ،Doing Business شده است، عالوه بر ۵ شاخص
اقتصاد  توسط مجمع جهانی  رقابت پذیری که  گزارش 
ارائه می شود نیز از سوی اتاق تهران مورد بررسی قرار 
گرفت و اتاق کرمان موظف شد یکی از مطالعات مربوط 

به گزارش Doing Business را انجام دهد.
مورد  در  نیز  ورزی  سالح  حسین  رابطه  این  در 
بودن  ملی  بر  کسب وکار  سهولت  ارزیابی  شاخص های 
تشویق  در  استانی  اتاق های  همراهی  اهمیت  و  مساله 
آغاز  از  موردنیاز  زمان  کاهش  برای  دولتی  مسئوالن 
استانی  هر  گفت:  و  کرد  تأکید  انتها  تا  کسب وکار 
می تواند از ظرفیت های موجود برای کوتاه کردن زمان 
رقابت  ایجاد صحنه  کند.  تالش  محیط کسب وکار  در 
مثبت بین استان ها در این وادی بسیار مهم است. در 
قزوین  اتاق  رئیس  قاسمی،  کشاورز  علیرضا  مورد  این 
بهبود  برای  دولتی  مدیران  بین  الزم  جدیت  نبود  از 
محیط کسب وکار انتقاد کرد. به باور وی آن ها چندان 
رغبتی به مشارکت در این امر ندارند و اصالح محیط 

کسب وکار جزو دغدغه های آن ها نیست.
در بخش دیگری از این نشست نیز جمال رازقی، رئیس 
اتاق شیراز به مشکالت روز اقتصادی اشاره کرد و گفت: 
برخی کاالهای وارد شده به دلیل اشتباهی که دولت 
در ابتدای سال انجام داد، همچنان در گمرک خوابیده 
و  تجهیزات  یا  اولیه  ماده  آن  به  تولید  نیاز  علی رغم  و 
ماشین آالت، دولت اجازه ترخیص را نمی دهد و مدعی 

است که باید مابه التفاوت قیمت ارز پرداخت شود.
آنچه  تأیید  در  نیز  کرج  اتاق  رئیس  بناموالیی،  رحیم 
دلیل  به  کشور  در  تولید  روند  توقف  از  شد  گفته 
به  گفت.  سخن  دولت  نادرست  سیاست گذاری های 
اعتقاد وی زمانی که دولت اعالم کرد به واردات همه 
کاالها، ارز ۴٢00 تومان تخصیص می دهد و هرگز نظر 
بخش خصوصی را هم در این مورد دریافت نکرد، باید 
به فکر چنین روزی می بود. دولت نباید به دنبال شریک 

جرم بگردد.

 باید بذر نا امیدی در کشور نابود شود

کسب و کار ایرانی
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و  همکاری  نحوه  بررسی   - ایران  اتاق 
SME و  ایرانی  اقتصادی  بنگاه های  متناظرسازی 

که  بود  موضوعی  تحریم،  شرایط  در  خارجی  های 
نشست  در  کشور  خارجه  امور  وزیر  حضور  دنبال  به 
قرار  تأکید  مورد  ایران  اتاق  نمایندگان  هیات 
سرمایه گذاری  مرکز  اخیر  نشست  محور  و  گرفت 
گرفت. قرار  اتاق  رئیسه  هیات  با  ایران   اتاق 

نمایندگانی  ایران،  اتاق  رئیسه  هیات  نشست  این  در 
مشترک  اتاق  چین،  و  ایران  مشترک  اتاق  از 
فنی  معاونت  ایران،  معدن  خانه  سوئیس،  و  ایران 
داشتند. حضور  ایران  اتاق  بین الملل  معاونت   و 

محسن عامری، مدیر مرکز سرمایه گذاری اتاق ایران با 
نگاهی به حضور محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه 
در جلسه تیر ماه هیأت نمایندگان اتاق ایران تصریح 
کرد: وزیر امور خارجه اعالم کرد که اروپا فهرستی از 
SMEهای آماده همکاری با ایران در شرایط تحریم را 
آماده کرده است. بنابراین اتاق ایران به عنوان پارلمان 
بخش خصوصی فهرست بنگاه های کوچک و متوسط 
 ایرانی متناظر با این واحدها را شناسایی و معرفی کند.

وی ادامه داد: بدین ترتیب مأموریت جدیدی به اتاق 
طرف  دو  نمایندگان  تعامل  در  که  شد  محول  ایران 
دیپلماسی  معاونت  و  اتاق  سرمایه گذاری  مرکز  یعنی 
آن  شد. ضمن  پیگیری  خارجه  امور  وزارت  اقتصادی 
که در ادامه، دو هدف دیگر نیز مورد توجه اتاق قرار 
همکاری  به  محدود  تنها  را  که خود  این  اول  گرفت؛ 
روابط  که  چرا  نکنیم،  اروپایی  شرکت های  و  اروپا  با 
حوزه  کشورهای  روسیه،  چین،  با  تجاری  گسترده 

خلیج فارس و سایر بازارها داریم.
تنها حل  بود که  این  نیز  افزود: دومین هدف  عامری 
زیرا  ندهیم،  قرار  مدنظر  را  ایرانی  SMEهای  مشکل 
شرایط  در  هم  ایرانی  بزرگ  شرکت های  از  بسیاری 
تحریم، شرکای تجاری بزرگ خود را از دست داده اند 
و بنابراین مجبور خواهند شد به جای شرکای بزرگ 
SMEها  همان  که  آن ها  تأمین  زنجیره  با  خارجی 

هستند، ارتباط برقرار کنند.
تمرکز  صرفاً  را  جلسه  این  برگزاری  از  هدف  عامری 
با SMEهای خارجی  بر موضوع نحوه همکاری مؤثر 
در شرایط تحریم عنوان کرد و گفت: برای جایگزینی 
زنجیره  SMEهای  با  خارجی  بزرگ  شرکت های 
تأمین، این نگرانی وجود دارد که مزیت های همکاری 
با شرکت های بزرگ نظیر ضمانت محصوالت نهایی و 
خدمات پس از فروش را از دست بدهیم. بدین ترتیب 
شرکت ایرانی که تا به حال کاالی نهایی مدنظر خود 
را به عنوان مثال از شرکت زیمنس خریداری می کرده، 
متوسط  و  کوچک  تأمین کنندگان  سراغ  به  باید  حاال 
زیمنس برود و کاال را به صورت نیمه ساخته خریداری 
عملکرد  قبال  در  تضمینی  صورت  این  در  که  کند 

یا  مونتاژ  از  پس  محصول  صحیح 
از  پس  خدمات  و  آموزش  و  نصب 

فروش کاالی دریافتی نخواهد بود.
اتاق  رئیس  عسگراوالدی،  اسداهلل 
مهم ترین  چین،  و  ایران  مشترک 
SM ها  موضوع  با  ارتباط  در  مشکل 
و  مطرح  بانکی  نقل وانتقال  مساله  را 
اولین سوالی  تصریح کرد: خارجی ها 
که بعد از خرید از ما می پرسند این 
بانکی  و حساب  بانک شما  که  است 

شما کجاست؟
آن ها فقط یک حساب بانکی معتبر را 

به رسمیت می شناسند. برای همین روزبه روز صادرات 
کشور به مرحله توقف نزدیک تر می شود و تا زمانی که 
نمی توان  نشود،  SPV حل  جمله  از  بانکی  مشکالت 

اقدامی در خصوص SMEها انجام داد.
ایران نیز ضمن  اتاق  حسین سالح ورزی، نایب رئیس 
عمل  تهاتری  صورت  به   SPV که  نکته  این  بیان 
می کند، تشریح کرد: پول حاصل از فروش نفت و دیگر 
از کشورهای  یکی  در  متمرکز  در حسابی  محصوالت 
اروپایی نگهداری می شود تا از آن طریق، ارز موردنیاز 
کار خواهند  ایران  با  که  اروپایی  SMEهای  از  خرید 
از  هیچ کدام  تاکنون  متأسفانه  شود.  تأمین  کرد، 
را   SPV میزبانی  اروپا،  در  شده  مطرح  کشورهای 
و  نگه داریم  دست  نمی توانیم  ما  ولی  نپذیرفته اند، 
اقدامی انجام ندهیم. باید با فرض برقرار شدن SPV یا 
هر مکانیزم دیگری در آینده ای نزدیک، آمادگی الزم 
برای تهیه و ارائه فهرستی از نیازهای خود برای ارتباط 

با SMEهای خارجی داشته باشیم.
نیلوفر اسدی، سرپرست روابط دوجانبه امور بین الملل 
اتاق ایران نیز در مورد اتصال ایران به شبکه کسب وکار 
وی  اظهارات  اساس  بر  گفت.  سخن   )EEN( اروپا 
معاونت  با  موضوع  این  با  ارتباط  در  جلساتی  تاکنون 
سازمان  خارجه،  امور  وزارت  جمهوری،  ریاست  فنی 
برگزار  مجموعه ها  از  دیگر  برخی  و  تجارت  توسعه 
شده است. در مرحله اول ثبت نام انجام شده و فاز دوم 

)تکمیل بخش دوم تقاضانامه( در حال بررسی است.
اسدی هم چنین به این نکته اشاره کرد که طی جلسات 
متعدد با اعضای اتاق های مشترک، مهم ترین مشکل، 
درخواست های  و  بوده  بانکی  نقل وانتقاالت  موضوع 

زیادی برای رسیدگی به این مساله وجود دارد.
نیز  ایران  اتاق   SPX دفتر  مسئول  ولی زاده،  بابک 
 SPX فعالیت های صورت گرفته در دفتر  از  گزارشی 

ارائه داد.
اتاق  بین  SPX، پروژه مشترکی  وی تصریح کرد: در 
صنعتی  شهرک های  و  کوچک  صنایع  سازمان  ایران، 
پیمانکاران  مزیت های  که  شده  تعریف   UNIDO با 

را  اصلی آن ها  را شناسایی و ۱0 مزیت  ایران  فرعی 
دبیرخانه  استان  امروز در ۱0  به  تا  مشخص می کند. 

SPX ایجاد شده است.
این  در  داد:  ادامه  ایران  اتاق   SPX دفتر  مسوول 
ارتباط یک سامانه بین المللی در ایران فعالیت می کند 
در  پیمانکار صنعتی  سامانه ۱0۴٨  این  اساس  بر  که 
حوزه های مختلف شناسایی شده است. در حال حاضر 
اطالعات بیش از هزار SME در این سامانه ثبت شده 

است.
در ادامه کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران 
واحدهای  دقیق تر  شناسایی  برای  کرد:  پیشنهاد 
توسط  فرمت مشخصی  است  بهتر  متوسط  و  کوچک 
اتاق های  برای  جداگانه  صورت  به  و  تهیه  ایران  اتاق 
استانی، اتاق های مشترک و تشکل ها ارسال شود تا در 
یک چارچوب مشخص، اطالعات موردنیاز جمع آوری 

شود.
درباره  ایران  اتاق  رئیسه  هیات  عضو  این  باور  به 
و  انسجام  باید  ها،   SME به  مرتبط  موضوعات 
تا  پذیرد  صورت  ایران  اتاق  در  بیشتری  هماهنگی 
ضمن جلوگیری از موازی کاری در بخش های مختلف 
از تمامی پتانسیل ها برای استفاده از SMEهای ایرانی 

و خارجی به ویژه در شرایط تحریم استفاده کرد.
طراحی  برای  الزم  اقدامات  شد  مقرر  پایان  در 
از  فهرستی  دریافت  راستای  در  استانداردی  فرمت 
ایران،  در  بخش خصوصی  شرکت های  نیازمندی های 
ظرفیت های  چنین  هم  و  وارداتی  نیازهای  از  اعم 

صادراتی آن ها صورت گیرد.
چنین  هم  و  آنالین  صورت  به  فرم  این  است  الزم   
بنگاه های  بین  اتاق های سراسر کشور  توسط  فیزیکی 
این  شود.  توزیع  مختلف  استان های  در  اقتصادی 
اطالعات پس از تجمیع و دسته بندی، قابلیت ارائه به 
نهادهای داخلی و بین المللی به ویژه اتحادیه اروپا را 
این  تکمیل  راستای  در  که  آن  ضمن  داشت.  خواهد 
اطالعات، باید از تمامی منابع اطالعاتی موجود کشور، 
سازمان  و   SPX سامانه  در  موجود  اطالعات  نظیر 

صنایع کوچک نیز استفاده کرد.

 شناسایی بنگاه ها برای اتصال به اروپا 


