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علیرضاگودرزی
ما و اغنیا  و 

تغییرات اقلیمی
  آیا تغییرات اقلیمی دروغ است؟

نشان  دادن  در  دانشمندان  آیا 
اثرات آن اغراق می کنند؟ آیا برای تغییرات اقلیمی باید فقر کشید یا 

دستکم توسعه را متوقف کرد؟ جواب من قاطع است: نه!
 احتمال این که چندصد یا چندهزار دانشمند برجسته اقلیم شناس، 
اقیانوس شناس، محققان مستقر در قطب های شمال  زیست شناس، 
و جنوب، هواشناسان رسمی دولت ها و... از کشورهای مختلف و با 
دیدگاه های سیاسی مختلف و عالیق و سالیق و منابع مالی گوناگون، 
همه و همه تبانی کرده  باشند تا نشان دهند که زمین ما در حال 
گرم شدن است، از نظر من پذیرفتنی نیست. اشتباه مکرر چند ده  
به نظر  ساله پیشرفته ترین تجهیزات و ماهواره های هواشناسی هم 

ناممکن می رسد. من می دانم چرا تغییرات اقلیمی را باور می کنم. 
چندی قبل پنل بین الدولی تغییرات اقلیمی در گزارش جدید خود 
آستانه  شده است؛  قبل  از  کمتر  ما  فاصله  خطر،  تا  که  کرد  اعالم 
درجه   1.5 که  سانتیگراد،  درجه   2 نه  زمین  گرمایش  در  خطر 
سال  در  که  اهدافی  بگیرد.  سخت تر  باید  جهان  یعنی  این  است. 
اهداف،  همان  که  هرچند  نیست،  کافی  دیگر  شده  تعیین   1992
یعنی کاهش 60 تا 80 درصدی انتشار گازهای گلخانه ای به نسبت 
سال 1990 در سال 2050، تا کنون توسط بسیاری از کشورهای 
جهان رعایت نشده  است. در آن سال ها، چین را در شمار کشورهای 
درحال توسعه محسوب می کردند. برای همین هم تعهدات کمتری 
این سال ها چین  بر عهده گرفت.  به کشورهای توسعه یافته  نسبت 
بزرگ ترین منتشرکننده گازهای گلخانه ای در جو زمین است و دیگر 
تعهدات  هرگز  هم  متحده  ایاالت  نیست.  حمایت  نیازمند  کشوری 
و  نکرد  امضا  را  کیوتو  نپذیرفت:  را  انتشار  کاهش  به  مربوط  جدی 
امضای پاریس را بعد از کوتاه مدتی پس گرفت. این دو بزرگ ترین 
تولید  و  جمعیتی  نظر  از  که  چند  هر  هستند.  منتشرکنندگان 
میان  در  انتشار،  سرانه  نظر  از  دارند.  تفاوت  یکدیگر  با  محصوالت 
فارس هستند  عرب خلیج  از کشورهای  پنج کشور  اول،  ده کشور 
که تولید عمده شان نفت است. ثروت نفتی را صرف مصرف بیشتر و 
در نتیجه، انتشار بیشتر گازهای گلخانه ای می کنند. به نظر می رسد 
سود  و  تولید  گازها  این  انتشار  از  که  کشورهایی  دولت های  برای 
کسب می کنند و یا با مصرف گرا ساختن جامعه، مطالبات سیاسی 

آن ها را کور می کنند، تغییرات اقلیمی دروغ است.
قربانی  درحال توسعه  کشورهای  در  ما  ظاهراً  چطور؟  ما  برای  اما 
هستیم: سهمی کم در انتشار و سهمی زیاد در اثرات. یکی از اثرات 
تغییرات اقلیمی، تغییر در الگوی بارش است. یعنی جایی بارش کم 
می شود و جایی زیاد. در کشور ما هر سال کاهش بارش وجود دارد 
و دانشمندان عقیده دارند که از اثرات تغییرات اقلیمی است. دیگر 
اثرات آن برای ما می تواند کاهش محصوالت کشاورزی، خشک سالی 

و مهاجرت های ناشی از آن، فقر و مشکالت امنیتی باشد.
به طرف  را  اقتصاد خود  باید  داریم.  امامتفاوت  مسوولیتی مشترک، 
انتشار کاهش کربن، یعنی اقتصاد سبز سوق دهیم. در عین حال، 
تعهدات  با  خود  سازگاری  توان  درحال توسعه  کشورهای  اقتصاد 
سختگیرانه را ندارند. اما کشورهای توسعه یافته باید تعهدات بیشتری 
بپذیرند. تغییرات اقلیمی بیشتر منتسب به آن ها است و مسوولیت 
را  توسعه  نیست  قرار  نبرند.  باال  را  انتشار  این  از  بیش  الاقل  دارند 

متوقف کنیم، باید آن را پایدار کنیم.
*کارشناس ارشد حقوق محیط زیست

میراث فرهنگی ، و روابط ویژه ایران و هند
  در همایش بین المللی پا نی نی )نخستین دستورنویس زبان( بر گسترش روابط ایران و هند تاکید شد و 

سهراب کومار سفیر هند این دو ملت را پسرعمو خواند.
زبان(  دستور نویس  )نخستین  پانی نی  بین المللی  همایش  برگزاری  مناسبت  به  که  خبری   نشست  در 
برگزار شد، حسینعلی قبادی رییس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی گفت: در شرایط کنونی 
تعمیق روابط فرهنگی می تواند به همدلی منجر شود و در این مسیر اگر کشورهایی زمینه های تمدنی 
مشترک داشته باشند می توانیم روابط گسترده تری نیز با آن ها داشته باشیم و به طور قطع هند یکی از 
این کشورهاست. وجود ظرفیت های گسترده در مسائل اقتصادی نیز در گسترش روابط ایران و هند و هم 

چنین در بحث بندر چابهار به طور ویژه باعث تقویت پیوند میان دو کشور خواهد بود.
او افزود: بسیاری از متون دو کشور که از روزگار کهن به میراث مانده به حدی اشتراکات دارند که آدم 

احساس می کند در حال خواندن متون یک کشور است. 

فرهنگی

اقتصادی

8
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در پی ایجاد سازوکار ویژه مالی
اتاق های  اتحادیه  انجمن رئیس  با اعضای هیات مدیره  ایران در دیدار  اتاق  نایب رئیس  ایران -  اتاق    
بازرگانی ترکیه، ضرورت راه اندازی یک کانال مالی دوجانبه جهت ارتباط فعاالن بخش خصوصی دو کشور، 
موانع حمل ونقل میان دو طرف و هم چنین مشکالت اتباع ایرانی برای ثبت شرکت در ترکیه را مورد بحث 
و بررسی قرار داد. پدرام سلطانی که در رأس هیاتی 15 نفره از فعاالن بخش خصوصی برای حضور در 
سی و دومین نشست کنفدراسیون اتاق های بازرگانی و صنعت آسیا – اقیانوسیه )CACCI( به استانبول 
سفر کرده در نشستی با عطا صادق اغلو و زکی کیوانچ روسای اتاق های بازرگانی و صنعت ماالتیا و آدانا و 
اعضای هیات مدیره اتحادیه اتاق های بازرگانی ترکیه، ضمن اشاره به سطح روابط میان دو طرف، حضور 
ایران و ترکیه در سازمان های بین المللی دولتی و غیردولتی مرتبط با بخش خصوصی را به نفع اقتصاد 

دو کشور و منطقه خواند و خواستار هماهنگی و همکاری نزدیک تر ایران و ترکیه در این مجامع شد.
سلطانی با اشاره به فعالیت اتاق مشترک ایران و ترکیه گفت: »اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه در 
تهران فعالیت دارد اما این آمادگی وجود دارد که این اتاق پذیرای فعاالن بخش خصوصی ترکیه هم باشد 

و به عنوان یک اتاق مشترک واقعی فعالیت جامع تر و کامل تری داشته باشد.«

کسب و کار ایرانی

حفاری های نفتی آمریکا جهان را تغییر می دهد
     روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال در گزارشی نوشت انقالب تولید نفت ›شل‹ در آمریکا مهمترین 

خبر سیاست جهانی است که به سرعت در حال تغییر توازن جهانی قدرت است.
به دیپلماسی نیست.  به گزارش وال استریت ژورنال، مهمترین خبر سیاست جهانی دراین ماه مربوط 
بزرگتر از برگزیت و مهمتر از توفان های توئیتری رئیس جمهور این است که همزمان با کاهش قیمت 
انرژی، انقالب ›شل‹آمریکا )نفت و گاز از منابع سنگی( به سرعت در حال تغییر شکل در توازن جهانی 
قدرت است. تا این اواخر، ناظران انتظار داشتند که تولید انرژی آمریکا به رکورد برسد، فقدان ظرفیت 
خط لوله انتظار می رفت که تاسال 2020 تولید از حوضه نفتی‹پرمیان‹ را محدود سازد. اما در عوض، 
شرکت ها راهی برای استفاده کارآمدتر از خطوط لوله موجود پیدا کردند و خطوط لوله جدید سریعتر 

از انتظار ساخته شدند.
انتظار می رود که تولید نفت خام آمریکا در سال 2019 به طور میانگین روزانه 12.1 میلیون بشکه باشد 
که نسبت به سال 2017 معادل 28 درصد افزایش نشان می دهد . افزایش تولید موجب آشفتگی در 

بازارهای جهانی انرژی شده است. بازنده بزرگ روسیه است.
نفت یکی از منابع درآمد اصلی برای کرملین است. شکوفایی صنعت ›شل‹ نه تنها جیب والدیمیرپوتین 

را خالی می کند بلکه به استراتژی سیاست خارجی او نیز حمله می کند.
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رباتی برای کمک به 
حرکت مبتالیان قطع 

مچ پا

آشتی شهروندان 
با شهرداری

 معاون وزیر بهداشت:

سطح خدمات مراکز 
بهداشتی قم از میانگین 

 کشوری مطلوبتر است

۶00 تماس با اورژانس 
اجتماعی در حوزه 

همسرآزاری
 

جشنواره زعفران برای 
 اولین بار در خمین

 خراسان جنوبی رتبه دوم 
تخلف سرعت در جاده ها 

را دارد

ساخت و بهره برداری از 
پهپادهای غیرنظامی

دستورالعمل عملیاتی وسایل پرنده بدون 
سرنشین کنترل از راه دور کشوری ابالغ شد.

میراث فرهنگی، و روابط 
ویژه ایران و هند

 فعاالن اقتصادی با احتماالت مواجهند
8

در پی ایجاد ساز و کار 
 ویژه مالی

3

2
5

درخواست ۲3 هزار 
میلیاردی بیمه سالمت

حفاری های نفتی 
آمریکا جهان را تغییر 

 می دهد

زعفران را به یکی 
از منابع درآمدی 

کرمانشاه 
تبدیل کنیم

کشورهای درحال توسعه

سهمی کم در انتشار گازهای گلخانه ای 
و سهمی بیشتر در اثرات زیانبار آن
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اجتماعی
سالمت باشیم

ایرنا - یک محقق حوزه رباتیک و مکاترونیک موفق 
به ساخت رباتی بازومانند شده است که به افراد مبتال 

به قطع مچ پا در حرکت کمک می کند.
دانشکده مکانیک دانشگاه علم و صنعت به مدت دو 
روز میزبان ششمین کنفرانس بین المللی مکاترونیک 
زیرآبی،  و  پرنده  ربات  های  محوریت  با  رباتیک  و 
ربات  های  شناختی،  رباتیک  بیولوژیکی،  ربات  های 
همکار، ربات های موازی، ربات های کابلی،سیستم  های 
کنترل، ربات های انسان  نما، سیستم های هوشمند و 
مکاترونیکی،  سیستم های  ربات ها،  پایداری  رباتیک، 
یادگیری،  و  مدل سازی، طراحی حرکت  و  شناسایی 
ربات های  احتماالتی،  ربات  های  نوری،  مکاترونیک 
در  کنترل  توانبخشی،  در  رباتیک  شکل پذیر،  تغیر 
دور،  از  رباتیک  رسان،  خدمات  ربات های  رباتیک، 
ربات های  رباتیک،  و  بینایی  پزشکی،  در  رباتیک 
پیشرفته  زمینه های  و  نانو  و  میکرو  ربات  های  سیار، 

در رباتیک و مکاترونیک هوشمند بود.
ایران،  رباتیک  انجمن  همت  به  که  کنفرانس  این 
نام  به  نمایشگاهی  با  شد  برگزار  علوم  فرهنگستان 
تیم   25 آن  دبیر  گفته  به  که  بود  همراه  خالقیت 
شرکت  آن  در  دانشجویی  و  دانش آموزی  رباتیک 

کردند.
نمایشگاه  از شرکت کنندگان در  فرهاد رجایی یکی 
خالقیت در مورد طرح خود به نام بازوی رباتیک مچ 
پا گفت: پروتز مچ پای هوشمند فعال برای کسانی که 
از زانو به پایین قطع عضو هستند؛ دو چالش اصلی 
داشت یکی بحث طراحی مکانیکی آن بوده است که 
این مچ پا به توان خیلی باالیی نیاز دارد. زیرا اگر قرار 
خیلی  آن  وزن  شود  تامین  موتور  توسط  توان  باشد 
زیاد می شود و نزدیک به شش هفت کیلو می رسد 
سعی کردیم مکانیزمی ارائه دهیم که وزن را کاهش 

دهیم.
این دانشجوی مکاترونیک 
دانشگاه تهران اضافه کرد: 
استفاده  موتور  با  فنر 
چند  مکانیزم  این  کردیم 
بود  شده  ارائه  قبل  سال 
ولی ما تغییراتی جزئی در 
سیستم  وزن  و  دادیم  آن 
موتور  از  استفاده  با  را 
کوچک تر پایین تر آوریم 
برای  را  کاربر  نیازهای  تا 
تامین  دویدن  و  رفتن  راه 

کنیم.

بحث  که  دوم  مشکل  کرد:  تاکید  طرح  این  مجری 
نیز بود ردیابی تمایل کاربر بود که چگونه  اصلی ما 
منظور،  این  برای  بفهمیم؛  را  فرد  حرکتی  میل 
حسگرهایی به بدن فرد و در واقع ساق پای او نصب 
می شود و وقتی او شروع به حرکت می کند بر اساس 
اطالعات ساق پای او رفتار مچ پا به صورت لحظه ای 
و در زمان واقعی تخمین زده می شود زیرا مدل راه 
رفتن هر فرد متناسب با خود او و منحصر به فرد و 
متفاوت است و نمی توان از یک شیوه راه رفتن برای 
همه افراد استفاده کرد، اصطالحا گیت/gait یا شیوه 

راه رفتن هر فرد فرق دارد.
و  حسگرها  اساس  بر  قابلیت  این  شد:  یادآور  وی 
پردازش اطالعات این حسگرها و شبکه های عصبی، 
ایجاد  پا  را بین رفتار ساق فرد و رفتار مچ  ارتباطی 
می کند زیرا معموال در این بیماران ساق پا سالم است 
و از حس کردن قسمت ساق متوجه می شویم مچ پا 

چه رفتاری خواهد داشت.
این محقق حوزه رباتیک افزود: این طرح در آزمایشگاه 
مرکزی پیشرفته دانشگاه تهران انجام شده است و در 
در  بار  اولین  را  آن  دارد،  قرار  سازی  تجاری  مرحله 
رونمایی کردیم  تهران  دانشگاه  فناوری  و  علم  پارک 
که شرکت هایی عالقمند به سرمایه  گذاری شدند ولی 

قصد داریم همچنان روی برخی وجوه آن کار کنیم.
کنفرانس بین المللی مکاترونیک و رباتیک هم چنین 
با  همراه  که  بود  پپر  نام  به  ربات  یک  شاهد حضور 
مجری اصلی کار اجرا می کرد و پس از حضور روی 
به  و حرف زدن  توان حرکت  سن، مشخص شد که 

زبان های فارسی و انگلیسی را دارد.
تیم  رباتیک در 17  به حوزه  آموزان عالقمند  دانش 
کرده  شرکت  خود  ربات های  با  همراه  آموزی  دانش 
برای  را  آموزان  دانش  نیز  مدارس  از  بعضی  و  بودند 

بازدید از نمایشگاه به دانشگاه علم و صنعت آوردند.

درآمد یک ماهه، و 
درآمد یک ساله !

ملی  تیم  اسبق  مربی  سلیمانی،  علیرضا 
کشورمان هدایت تیم ملی کاراته مالزی را برعهده 

گرفت.
سلیمانی پیش از این هم از سال 1998 تا 2008 
و  داشت  برعهده  را  مالزی  کاراته  ملی  تیم  هدایت 
این برای دومین بار است که سرمربیگری این تیم 

را برعهده می گیرد. 
علیرضا سلیمانی در پاسخ به این سووال که سرانجام 
فدراسیون  با  شما  که  شد  چطور  مدت ها  از  پس 
کاراته مالزی دوباره به توافق رسیدید، گفت: به هر 
به عنوان سرمربی  این 10 سال  از  حال من پیش 
تیم ملی کاراته مالزی فعالیت کردم و در آن مقطع 
نیز رزومه خوبی از خود به جای گذاشته بودم. پس 
در  مالزی  کاراته  فدراسیون  با  قراردادم  پایان  از 
این  در طول  اما  کردم  فعالیت  را  مدتی  کشورمان 
سال ها مسووالن فدراسیون کاراته مالزی به دنبال 
من بودند. بارها از طریق ایمیل، تماس تلفنی و در 
دیدارهای مختلف، آن ها به دنبال رایزنی بودند، اما 
بنا به دالیلی بنده با آن ها به توافق نرسیدم، حتی 
در مسابقاتی که به میزبانی ارومیه برگزار شد آن ها 

دوباره پیشنهاد همکاری به من دادند. 
ابتدا من مخالفت کردم اما جواد سلیمی اصرار کرد 
و من را مجاب کرد تا پیشنهاد آن ها را قبول کنم. 

فدراسیون مالزی بارهاو بارها پیشنهاد داده بود اما 
ایران  در  تا  برگردم  مالزی  به  نداشتم  دوست  من 

شرایط برای کار کردنم مهیا شود.
واقعا  ادامه صحبت هایش، خاطرنشان کرد:  وی در 
دوست داشتم در ایران فعالیت کنم و تجربیاتم را 
فدراسیون  اما  دهم  قرار  کشورم  کاراته  اختیار  در 
به  سرانجام  که  این  تا  کرد  رایزنی  خیلی  مالزی 

توافق رسیدیم.
به  پاسخ  در  مالزی  کاراته  ملی  سرمربی جدیدتیم 
بزرگ  کاراته  ملی  تیم  هدایت  آیا  که  سووال  این 
نیز  پایه  رده های  در  یا  برعهده گرفته اید  را  ساالن 
طبق  داشت:  اظهار  است؟  شما  برعهده  مسوولیت 
عهده  بر  را  مالزی  کاراته  کل  شده  انجام  توافقات 
خواهم داشت، چرا که من سال 98 وقتی هدایت 
کاراته مالزی را بر عهده گرفتم آن ها تنها یک مدال 

برنز داشتند.
پس از این که هدایت کاراته این کشور را بر عهده 
گرفتم در بازی های آسیایی بانکوک و بوسان از سه 
اختیار داشتیم 3 مدال طال و یک  فرصتی که در 
مدال برنز در هر دو رویداد کسب کردیم. در واقع 
من صد در صد مدال آوری کردم. حتی در آن مقطع 
مدال  اولین  و  شدند  آسیا  قهرمان  ها  آن  دختران 

پس  شد.  کسب  من  دوران  در  نیز  مالزی  جهانی 
به  مالزی  در  سال   10 از  پس  فعالیتم  که  این  از 
پایان رسید کاراته آن ها شرایط خوبی را نداشت و 
سیر نزولی را طی کردند و به همان یک مدال برنز 

دوباره رسیدند.
سلیمانی در پاسخ به این سووال که با شرایطی که 
کاراته کشور مالزی در حال حاضر دارد آیا دوباره 
سر پا کردن کاراته این کشور کار سختی برای شما 
نخواهد بود؟، گفت: سال 2013 به عنوان سرمربی 
کاراته میانمار یک سال در این کشور فعالیت کردم. 
در  آسیا  شرق  جنوب  مسابقات  در  میانمار  کاراته 
یک  در  اما  بود،  یازدهم  جایگاه  در  تیم   11 بین 
سالی که مسوولیت کاراته آن ها را بر عهده داشتم 
دلیل  به همین  کردند.  مدال طال کسب  دو  آن  ها 
بسیار  مالزی  فدراسیون  سوی  از  من  شوق جذب 
زیاد شد چون آن ها تغییر کاراته مالزی را دیدند و 
به شدت پیگیری کردند تا در نهایت من را راضی 

کردند.
این  به  پاسخ  در  مالزی  کاراته  ملی  تیم  سرمربی 
گفت:  است،  ساله  چند  شما  قرارداد  که  سووال 
واقعیت این است که قرارداد در کشورهای خارجی 
ابتدا یک و دو ساله است. در حال حاضر قراردادم 
به این شکل است اما آن ها به دنبال این هستند تا 

2024 با من به توافق برسند.
از لحاظ مالی  آیا  این سووال که  به  پاسخ  وی در 
قرارداد شما راضی کننده است یا خیر، اظهار داشت: 
خدا را شکر قراراد مالی راضی کننده است و اصال 
با قرارداد مالی ایران قابل مقایسه نیست. شاید این 
طور بگویم درآمد یک ماهه من در مالزی با درآمد 
یک ساله من در ایران برابری کند. در هر صورت 
و  می کنم  موفقیت  آرزوی  کشورمان  کاراته  برای 

امیدوارم باز هم بتوانم در مالزی مثمر ثمر باشم.
منبع: خبرگزاری فارس

با خوراکی ها از خود محافظت کنیم

میوه ای با هزار خاصیت
»به« یک میوه پرخاصیت بوده و از درختي با ارتفاع  

حداکثر 5 متر حاصل مي شود. درخت »به« شبیه درخت 
سیب بوده و در فصل پاییز میوه می دهد، تخم میوه »به« 

را »به دانه« گویند که اثر درمانی آن بسیار زیاد است.
دارای  »به«  درخت  قسمت های  سایر  و  دانه  میوه،  برگ، 
خاصیت درمانی بوده و »به«، به صورت خام، پخته، شربت، 
مربا، ژله، کمپوت و جوشانده مصرف می شود و به طور کلي 
برای تقویت قلب و اعصاب بسیار مفید است. فیبر موجود 
در میوه »به« نیز خواص درمانی داشته و مربای آن ضد 
نفخ بوده بر خالف خود »به« که نفاخ است. »به« دارای 
ویتامین های A، B و C و هم چنین امالحی مانند پتاسیم، 
از  لذا  است  و سلنیوم  منیزیم  آهن،  روی، فسفر، کلسیم، 
می شود  محسوب  کامل  ویتامین  مولتی  یک  که  آنجایي 
برای درمان الغری و جلوگیری از چاقی مصرف این میوه 
توصیه می شود. »به« هم چنین دارای ویتامین E و آنتی 

اکسیدان بوده و جلوی سرطان را می گیرد.
جوشانده »به« دانه روی پوست برای ترک لب، پوست و 
برگ  و جوشانده  بوده  مناسب  بسیار  بواسیر  ناراحتی های 
درخت به برای پانسمان سطح بدن و شست و شوی چشم 
به کار می رود. »به« برای کساني که عرق بدن آن ها بدبو 
است نیز مفید است و مشکلشان را رفع می کند. یک لیوان 
که  زمانی  زیتون  روغن  لیوان  نصف  همراه  به  »به«،  آب 
روغن  مالش  شود؛  می  تهیه  »به«  روغن  شوند  جوشانده 

»به«، به بدن برای شوره سر و سوزش دهان مفیداست.
تانن موجود در »به« در معالجه اسهال و ورم روده بسیار 
موثر است، »به دانه« نیز ورم معده را رفع کرده و می توان 
لیوان آب مخلوط کرد  با سه چهارم  را  4 گرم »به دانه« 
و پس از هم زدن و ایجاد حالت ژالتینی برای رفع معده 
درد آن را استفاده کرد. جوشانده برگ »به« قابض است و 
در هضم موثر واقع می شود. آب »به« مخلوط با شکر نیز 
در معالجه معده و روده موثر است. »به« هم چنین برای 
اسهال مزمن، خلط خوني و ورم کبد مفید و این مشکالت 
را در افراد دچار این بیماری ها رفع می کند. زنان باردار نیز 
براي رفع مشکل تهوع در این دوران می توانند به مصرف 
عصبانیت  درمان  راه  بهترین  »به«  برگ  جوشانده  کنند. 
است. ویتامین B موجود در »به« نیز سبب آرامش اعصاب 

و تقویت قلب می شود.
و  کرده  درمان  را  خوابی  بی  »به«  درخت  برگ  جوشانده 
در صورتی که این جوشانده طی 10 دقیقه تهیه شود و با 
شکوفه نارنج شیرین مخلوط شود و قبل از خواب افرادی 
که دچار بی خوابی هستند آن را مصرف کنند دیگر دچار 
مشکل اختالالت خواب نمی شوند. دم کرده شکوفه »به« به 
اضافه عرق بهار نارنج نیز برای خواب آوری مناسب است.

لعاب خیس کرده »به دانه« گلو درد را تسکین و سرفه را 
درمان می کند. هم چنین برای رفع عطش، سوزش دهان 

و گرفتگی صدا، خوردن »به دانه« بسیار موثر است.
جوشانده برگ »به« بهترین راه درمان عصبانیت است. 

و  اعصاب  آرامش  سبب  نیز  »به«  در  موجود   B ویتامین 
به  سنتی  متون  در  آنچه  معموال  می شود.  قلب  تقویت 
دمنوش  همان  می شود  اشاره  میوه ها  انواع  چای  عنوان 
است و منظور از چای »به« در واقع همان دمنوش »به« 
قدیمی  نوشیدنی های سنتی  از  یکی  »به«  دمنوش  است. 
را خشک  »به«  باید  ابتدا  آن  تهیه  برای  که  ایرانی هاست 
کرد. البته برای خشک کردن »به« هرگز نباید آن را تحت 
این است که آن  قرار داد. روش درست  آفتاب  یا  حرارت 
یا در سایه قرار دهیم  را به قطعات کوچک تقسیم کنیم 
تا خشک شود. اگر »به« را یک تکه بگذاریم گرچه روند 
در  بیشتری  مواد  اما  شود  می  تر  طوالنی  شدن  خشک 
آن باقی می ماند. وقتی »به« خشک شد، می توان آن را 

بسته بندی کرد و در فریزر قرار داد.
قاشق  نصف  اندازه  به  باید  »به«  دمنوش  تهیه  براي 
غذاخوری »به« خشک شده را در یک لیوان آب جوشیده 

ریخت و در آن را گذاشت تا دم بکشد. 
بعد از یک ربع این دمنوش آماده نوشیدن است. 

در فصولی که »به« در دسترس است، می توان برای تهیه 
دمنوش آن از میوه تازه هم استفاده کرد. به این ترتیب که 
میوه را رنده می کنند و یک قاشق غذاخوري از آن را در 
از یک ربع دمنوش به دست  بعد  آب جوش می ریزند و 
آمده را مصرف می کنند. البته بهتر است آن را صاف و بعد 
میل کنید. خوردن این دمنوش بعد از غذا اشکالی ندارد 
اما در این شرایط باید کمی غلیظ تر مصرف شود و میزان 
آب جوشیده اضافه شده به نصف لیوان کاهش یابد تا به 
آرامش  نوشیدني  این  تقویت دستگاه گوارش کمک کند. 

بخش است و به تقویت قوای مغزی نیز کمک می کند.
کرک یا پرزی که روی به می باشد، هضمش سنگین است 
و برای حلق و صدا مضر می باشد، لذا باید قبل از خوردن 
به پرزهای روی آن را پاک نمود. مصرف »به« به صورت 
مسدود  را  بدن  رگ های  خام  »به«  زیرا  است  مضر  خام 
می سازد؛ پس هنگام انتخاب، »به« های زرد رنگ و رسیده 
را انتخاب کنید و اگر نرسیده و سبز هستند چند روزی در 
تا برسند. جویدن هسته ی »به« یا  اتاق قرار دهید  دمای 
همان »به دانه« به میزان کم برای تقویت نیروي جنسی و 
رفع کندی دندان مفید است اما هرگز نباید آن را به صورت 
کار،  این  با  زیرا  خورد؛  و  جوشاند  شده،  خرد  یا  شده  له 
نام آمیگدالین در »دانه به« تجزیه )هیدرولیز(  موادی به 
اسیدی  که  تولید می کنند  اسید سیانیوریک  و  می شوند 
از  لعاب  »به«،  دانه  خوردن  یا  مکیدن  با  است.  خطرناک 
روی آن جدا و دانه بدون هیچ تغییری دفع می شود؛ در 
این صورت خطر تولید اسید سیانیوریک وجود ندارد، اسید 
سیانیوریک فقط با له یا خرد شدن دانه در محیط معده 

تولید می شود.

دوکلمه حرف ورزشی
درخواست ۲3 هزار 

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

محدودیت ها در آن اعمال می شوند.

سال  بودجه  که  این  بیان  با  موهبتی  طاهر  مهندس 
98 را با مبلغ 23هزار میلیارد تومان پیشنهاد داده ایم، 
گفت: امیدوارم که بودجه 98 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 
گفت  مردم  نمی توان به  اما  کنیم،  هزینه  پیشگیری 
میلیون  ساالنه 190  که  وقتی  نشوید. بنابراین  بیمار 
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 
صورت  الزم  حوزه حمایت های  این  در  است  الزم  و 

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 
ایجاد  برایشان  نروند و مشکلی  سالمت زیر خط فقر 
نشود. البته ما از محدودیت منابع آگاهیم، اما پایداری 
منابع در حوزه سالمت بسیار اهمیت دارد و الزم است 
از نفت مانند مالیات  به بودجه ای غیر  منابع سالمت 
کشور  نفتی  درآمد  تا  شود،  متصل  افزوده  ارزش  بر 

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

را نسبت به بخش سالمت داشته باشیم.

رباتی برای کمک به حرکت 
 مبتالیان قطع مچ پا 
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3 اقتصادی

-- اخبار--

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز 
جنوب ضمن انتقاد از عدم اطالع رسانی به سازندگان 
داخلی در مورد تجهیزات مورد نیاز اظهار کرد: طبق 
کاالیی  چه  نمی دانند  اصال  سازندگان،  انجمن  اعالم 

مورد نیاز صنعت نفت است.
نمایشگاه  دهمین  گشایش  آیین  در  محمدی  احمد 
و  نفت  صنعت  تجهیزات  داخل  ساخت  تخصصی 
که   1397 سال  شعار  به  اشاره  با  خوزستان  حفاری 
اهداف  از  یکی  گفت:  است،  ایرانی  کاالی  از  حمایت 
آستانه  در  اکنون  و  بود  کشور  خودکفایی  انقالب 
همزمانی  و  داریم  قرار  اسالمی  انقالب  سالگی  چهل 
نیک  فال  به  را  انقالب  با چهل سالگی  نمایشگاه  این 

می گیریم.
ایران،  علیه  آمریکا  تحریم های  اعمال  به  اشاره  با  وی 
اظهار کرد: می توانیم با همکاری یکدیگر از تحریم های 

ظالمانه سرفراز بیرون بیاییم.
با  جنوب  نفت خیز  مناطق  ملی  شرکت  مدیرعامل 
تخصصی  نمایشگاه  دوره  نخستین  برگزاری  به  اشاره 
ساخت داخل در سال 1388، بیان کرد: برگزاری این 
برگزاری  رویکرد  است.  خودکفایی  نشانه  نمایشگاه ها 
صنعت  تجهیزات  داخل  ساخت  تخصصی  نمایشگاه 
کنیم  سعی  که  است  این  خوزستان  حفاری  و  نفت 
این  کنیم.  بومی سازی  را  نفت  صنعت  نیازمندی های 

شرکت های  و  یافت  بهبود  سال  به  سال  نمایشگاه 
توانمند پا به عرصه گذاشتند. هم چنین دستاوردهایی 
که در این نمایشگاه به دست آمده سیر تکامل داشته 

است.
نمایشگاه  این  که  سالی   9 طی  داد:  ادامه  محمدی 
صنعت  ضروری  قطعه  هزار   10 از  بیش  شده  برگزار 
نفت در بخش حفاری و هم چنین چاه محور، تاسیسات 

بومی سازی شده  است.
مختلف  قطعه  هزار   20 حفاری  در  وی،  گفته  به 

مصرف می شود و اگر زنجیره ساخت، مصرف، 
بازسازی در این صنعت به کار گرفته شود از 
هدررفت سرمایه در کشور جلوگیری می کند.

نفت خیز  مناطق  ملی  شرکت  مدیرعامل 
اکنون  اگر  این که  بیان  با  ادامه  در  جنوب 
میانی  مدیران  نرسیده ایم،  خودکفایی  به 
مقصر بودند، اظهار کرد: با انجمن سازندگان 
آن ها  و  داشتم  دیدار  نفت  صنعت  تجهیزات 
نیاز  مورد  کاالیی  چه  نمی دانیم  اصال  گفتند 
پیشنهاد  آن ها  به  من  است.  نفت  صنعت 
صنعت  و  دهند  تشکیل  کنسرسیومی  کردم 
نفت بخواهد نیازمندی های خود را اعالم کند. 
اگر بخواهیم بخشی از نیازهایمان را از کسانی 
به  کنیم  مخفی  کنند  کمک  می توانند  که 

اهداف مان نمی رسیم.
از پنج دستاورد مهم شامل کاال  از رونمایی  محمدی 
تخصصی  نمایشگاه  در  حفاری  پرکاربرد  تجهیزات  و 
نمایشگاه  این  در  افزود:  و  داد  خبر  داخل  ساخت 
از  بخشی  و  می شود  برگزار  تخصصی  نشست های 
ابهامات بخش خصوصی و صنعت برطرف خواهد شد. 
هم چنین در این نمایشگاه تفاهم نامه و قرارداد ساخت 
این  در  داخلی  شرکت   220 حدود  می شود.  امضاء 

نمایشگاه حضور دارند.

خرید هواپیما علی رغم 
اعمال تحریم ها ادامه 

می یابد
تاکید  با  شهرسازی  و  راه  وزیر  معاون   - ایلنا 
این  از  و  داریم  را  تحریم ها  از  گذر  تجربه  که  این  بر 
تجربیات برای آسان تر شدن شرایط پیش رو استفاده 
خود  سیاست های  نمی توانیم  گفت:  کرد،  خواهیم 
به  توجه  با  اما  بازگو کنیم  با تحریم ها  مقابله  برای  را 
برنامه هایی که تدوین کرده ایم، تحریم ها را به گونه ای 
دور خواهیم زد که بتوانیم بهترین خدمات را در این 

دوران به مردم ارایه دهیم.
کشوری  هواپیمایی  سازمان  رییس  عابدزاده،  علی 
با  مقابله  برای  هوایی  صنعت  برنامه های  به  اشاره  با 
هوایی  نقل  و  حمل  صنعت  داشت:  اظهار  تحریم ها 
گرفته  قرار  امریکا  تحریم های  اعمال  مورد  کشور 
گذشته  سال های  در  و  نیست  جدیدی  شرایط  البته 
قرار  سخت تر  تحریم های  مورد  هوانوردی  صنعت  هم 

گرفته بود.
معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر این که تجربه 
برای  تجربیات  این  از  و  داریم  را  تحریم ها  از  گذر 
استفاده خواهیم کرد،  رو  آسان تر شدن شرایط پیش 
با  مقابله  برای  را  خود  سیاست های  نمی توانیم  گفت: 
که  برنامه هایی  به  توجه  با  اما  کنیم  بازگو  تحریم ها 
خواهیم  دور  گونه ای  به  را  تحریم ها  کرده ایم،  تدوین 
زد که بتوانیم بهترین خدمات را در این دوران به مردم 

ارایه دهیم.
رییس سازمان هواپیمایی درباره برنامه نوسازی ناوگان 
برنامه  در  هواپیما  خرید  داشت:  اظهار  کشور  هوایی 
و  نوسازی  دارد  وجود  هواپیمایی  شرکت های  تمام 

ناوگان هوایی کشورمان ادامه پیدا خواهد کرد.
چارتری  بلیت های  فروش  کاهش  درباره  عابدزاده 
سهم  چارتری  بلیت های  حاضر  حال  در  کرد:  تاکید 
قرار  و  دارند  را  هواپیما  بلیت  فروش  بازار  از  کمی 
است شرکت های داخلی که اقدام به فروش بلیت های 
چارتری می کنند در چند ماه آینده شبکه فروش بلیت 

خود را ساماندهی کنند.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان این که به ایرالین ها 
اعالم کرده ایم که فروش بلیت های چارتری را کاهش 
رونق  برای  چارتری  بلیت  فروش  البته  گفت:  دهند، 
مناطق گردشگری بسیار اهمیت دارد و نمی توان بلیت 
چارتری را در این مناطق حذف کرد و همچنان فروش 

بلیت چارتری به صورت محدود ادامه خواهد داشت.

واردات روزانه 1۶0 تن 
گوشت گرم به کشور

شورای  رئیس   - جوان  خبرنگاران  باشگاه 
صادرکنندگان دام زنده از واردات روزانه 150 تا 160 

تن گوشت گرم گوسفندی خبر داد.
منصور پوریان رئیس شورای صادرکنندگان دام زنده از 
رکود حاکم بر بازار گوشت گوسفندی خبر داد و گفت: 
هم اکنون هر کیلو الشه گوسفندی با نرخ 51 تا 52 

هزار تومان درعمده فروشی عرضه می شود.
وی شرایط زایش دام  در سال جاری را مناسب دانست 
و افزود: در حال حاضر هر کیلو دام زنده با نرخ 23 تا 
24 هزار تومان به چوبدار و 27 تا 28 هزار تومان در 

میادین عرضه می شود.
به گفته پوریان فراوانی عرضه دام در سطح کشور تاثیر 

بسزایی در کاهش قیمت گوشت دارد.
از  انتقاد  با  دام زنده  صادرکنندگان  شورای  رئیس 
کرد:  بیان  بازار  در  قیمت های گزاف  با  گوشت  عرضه 
هم اکنون هر کیلو شقه گوسفندی با نرخ های 60 تا 
62 هزار تومان در خرده فروشی ها عرضه می شود که 
از مسووالن ذی ربط انتظار می رود نظارت جدی بر بازار 

داشته باشند.
گرم  گوشت  تن   160 تا   150 روزانه  واردات  از  وی 
واردات  در  چنین  هم  گفت:  و  داد  خبر  گوسفندی 

گوشت منجمد محدودیتی وجود ندارد.
پوریان در پایان نرخ هر کیلو گوشت منجمد برزیلی را 
33 هزار،گوشت گرم گوسفندی را 34 هزار و 500 ،کف 
ران  منجمد  و  هزار   38 را  گوسفندی  منجمد  دست 

گوسفندی را 40 هزار تومان اعالم کرد.

خصوصی  موسسات  و  بانک ها  بدهی  حجم 
تومان  میلیارد   380 و  هزار   101 به  شهریور  در 
با  مقایسه  در  درصدی   100.1 افزایش  که  رسید 

شهریورماه سال گذشته داشته است.
کل  حجم  مرکزی،  بانک  آمار  تازه ترین  براساس 
بدهی  بانک ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی 
میلیارد   650 و  هزار   150 به  امسال  شهریور  در 
تومان رسیده که در مقایسه با شهریور 96 معادل 
37.3 درصد و نسبت به اسفند سال گذشته 14.1 

درصد رشد داشته است.
از این میزان 3 هزار و 900 میلیارد تومان بدهی 
 96 شهریور  به  نسبت  که  است  تجاری  بانک های 
بیش از 64 درصد کاهش نشان می دهد. هم چنین 
این میزان بدهی نسبت به اسفند ماه سال گذشته 
نیز 13.5 درصد افت داشته که بیانگر حرکت این 
دسته از بانک ها به سمت انضباط مالی بیشتر بوده 

است.
بانک مرکزی  به  بانک های تخصصی دولتی  بدهی 
میلیارد   370 و  هزار   45 امسال  شهریور  در  نیز 
تومان بوده که این میزان بدهی 5.9 درصد نسبت 
به  نسبت  درصد   3.9 و  گذشته  سال  شهریور  به 
نشان  که  است  داشته  کاهش   96 سال  اسفندماه 
می دهد اقدامات انجام شده در این بانک ها نیز در 

جهت اهداف تعیین شده بوده است.
آمارها نشان می دهد که عمده ترین 
بانکی  بدهی سیستم  افزایش  دلیل 
بانک های  برداشت  اضافه  از  ناشی 
موسسات  و  خصوصی  غیردولتی، 

اعتباری است. 
حجم بدهی این بانک ها و موسسات 
 380 و  هزار   101 به  شهریور  در 
افزایش  که  رسید  تومان  میلیارد 
با  مقایسه  در  درصدی   100.1
داشته  گذشته  سال  شهریورماه 
بدهی  حجم  چنین  هم  است. 

سال  اسفندماه  به  نسبت  موسسات  و  بانک ها  این 
گذشته 26.2 درصد افزایش داشته است.

به  بانک ها  بدهی  میزان  افزایش  اساس،  این  بر 
و موسسات  بانک ها  بدهی  از  ناشی  مرکزی،  بانک 
بانک های  با وجود کاهش بدهی  و  بوده  خصوصی 
کلی  حجم  تجاری،  بانک های  و  دولتی  تخصصی 
بانک های  برداشت  اضافه  دلیل  به  بانک ها  بدهی 
خصوصی در این مدت افزایش بیش از 30 درصدی 

داشته است.
کل  رییس  پیش  چندی  که  است  حالی  در  این 
دسته  این  عملکرد  از  انتقاد  ضمن  مرکزی  بانک 
از بانک ها با ابالغ بخشنامه ای، بانک ها را ملزم به 
نزد  از حساب جاری  برداشت  اضافه  مانده  تسویه 
و  تسهیالت  اعطای  اساس  این  بر  کرد.  بانک  این 
و  بانک ها  سوی  از  شده  تجهیز  منابع  مصرف  یا 
نزد  برداشت  اضافه  دارای  که  اعتباری  مؤسسات 
بدهی ها  تسویه  از  پیش  تا  باشند،  مرکزی  بانک 

ممنوع اعالم شد.
از  یکی  مرکزی  بانک  به  بانک ها  بدهی  افزایش 
می رود  شمار  به  نقدینگی  رشد  عوامل  مهم ترین 
که رشد نرخ تورم را در پی خواهد داشت و کنترل 
در  موثری  نقش  می تواند  بانک ها  برداشت  اضافه 

کنترل تورم در شرایط کنونی کشور داشته باشد.

خواستار  روسیه  صفحه1:  از  ادامه 
از این قدرت برای  کنترل بهای جهانی نفت است و 
دو  پوتین  کند.  استفاده می  دیپلماتیک  وزن  تقویت 
اول  راه  دارد.  نفت  قیمت  بر  تاثیرگذاری  برای  راه 
افزایش تنش های ژئوپولتیک است اگر تهدید اوکراین 
و  بازار  گران  معامله  ترس  موجب  سوریه  بمباران  یا 
با  تواند  می  بهتر  روسیه  شود  انرژی  قیمت  افزایش 

اروپا و آمریکا مذاکره کند.
کشورهای  سازمان  با  همکاری  پوتین  راهکار  دومین 
قیمت ها  تعیین  زمینه  در  )اوپک(  نفت  کننده  صادر 
با  ارتباط  در  عربستان  با  نزدیکتر  رابطه  ایجاد  است. 
است  ممکن  نفت  بهای  افزایش  در  مشترک  منفعت 
وموجب  کند  سست  را  آمریکا  با  عربستان  روابط 
کرملین  با  عربستان  وتسلیحاتی  تجاری  قراردادهای 

شود.
صنعت ›شل‹ هر دوی این رویکردهای روسیه را مختل 
می توانند  انرژی  بازارهای  تولید،  فراوانی  با  می سازد. 
افزایش تولید  نادیده بگیرند.  شوک های ژئوپلتیک را 
نفت و گاز روسیه هم چنین مزایای همکاری اوپک - 

روسیه را برای هر دو طرف کاهش می دهد. روسیه و 
ببرند  باال  را  قیمت  تولید  کاهش  با  می توانند  اوپک 
جدید  حفاری های  که  می شود  موجب  کار  این  اما 
کاهش  شود.  سودآورتر  آمریکایی  شرکت های  برای 
قیمت برای از بین بردن نیز جواب نمی دهد. به لطف 
فشارهای گذشته اوپک و نوآوری های ناشی از آن در 
غربی  تگزاس  در  نفتی  چاه های  از  بسیاری  صنعت، 
حتی با بهای بشکه ای 30 دالر نیز به صرفه است. این 

قیمتی نیست که روسیه بتواند قبول کند.
چنین  هم  شل  صنعت  در  آمریکا  تازه  موفقیت 
با  است.  فارس  خلیج  های  نشین  شیخ  برای  خبری 
قیمت  بر  کشورها  این  کنترل  آن ها،  درآمد  کاهش 
تامین  برای  آن ها  توانایی  چنین  هم  و  نفت  جهانی 
همین  در  می یابد.  کاهش  اسالمی  مالی جنبش های 
حال اهمیت این کشورها از نگاه آمریکا به تدریج از 
به  آن ها  نظامی  وابستگی  که  حالی  در  می رود  بین 
آمریکا و حتی اسرائیل بیشتر می شود. کاهش قیمت 
در  آمریکا  موضع  تقویت  موجب  چنین  هم  انرژی 
برابرکشورهای نزدیکتری مانند ونزوئال می شود. اروپا 

نیز ازکاهش قیمت انرژی سود می برد و این مساله به 
خصوص موجب آسودگی رئیس جمهور فرانسه است 
قیمت  سر  بر  اعتراضات  با  هفته  این  در  دولتش  که 
به  انرژی شل  دیگر،  از سوی  شد.  رو  به  رو  سوخت 
طور کامل هم برای آمریکا خوب نیست زیرا اقتصاد 
تولیدی چین از کاهش قیمت انرژی سود می برد. در 
جهانی با قیمت پایین انرژی ، پکن در موقعیت بهتری 
برای تحمل جنگ تجاری با آمریکا است. ترکیه نیز 

قیمت های پایین سود می برد.

 براساس اعالم بانک مرکزی؛

بدهی بانک های خصوصی 100.1 
 درصد افزایش یافت

اوپک احتماال تولید خود 
را کاهش می دهد

سازمان  که  کرد  اعالم  نفتی  کارشناس  یک 
آینده  )اوپک( در نشست  نفت  کشورهای صادرکننده 
احتماال تولید روزانه خود را یک میلیون تا یک میلیون 

و 500 هزار بشکه در روز کاهش می دهد.
یوهانس  سی،  بی  ان  سی  خبری  شبکه  گزارش  به 
بنیانگذار مؤسسه مشاوره جی بی سی  و  رئیس  بنینی، 
انرژی، اعالم کرد انتظار می رود در نشست آتی اوپک، 
اعضای این سازمان برای کاهش تولید روزانه خود به 
یک میلیون تا یک میلیون و 500 هزار بشکه به توافق 

برسند.
وی گفت: احتمال می رود اوپک موفق شود با استفاده 
به  را متوازن کند. آن ها  بازار نفت  ادبیات مناسب،  از 
و  میلیون  تا یک  میلیون  میزان یک  به  تولید  کاهش 
و همین  اشاره خواهند کرد  روز  در  بشکه  500 هزار 

کافی خواهد بود و احتماال بازار را تثبیت می کند.
مازاد  عرضه  کرد  اعالم  چنین  هم  کارشناس  این 
حقیقی، مربوط به نفت خام سبک است که در آمریکا 
تولید می شود، بنابراین انتظار یا امید اوپک اکنون این 
است که قیمت ها پایین تر بروند و شاید تقاضا بازگردد.

عضو  تولیدکنندگان  نشست  درباره  چنین  هم  بنینی 
آیا  بود که  این خواهد  اوپک گفت: مساله  و غیرعضو 
روسیه آماده است در قیمت نفت 60 دالر تولید خود 

را کاهش دهد یا نه.

 حفاری های نفتی آمریکا جهان را تغییر می دهد

 مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب:

سازندگان داخلی کاالهای مورد نیاز صنعت نفت را نمی دانند

ثبت درخواست کارت 
سوخت المثنی با تلفن 

همراه
  

ایران  نفتی  های  فرآورده  پخش  ملی  شرکت 
المثنی  اعالم کرد: امکان ثبت  درخواست صدور کارت 
همه  طریق  از  موتورسیکلت  و  خودرو  مالکان  سوخت 
انواع گوشی تلفن همراه )هوشمند و معمولی( با استفاده 

از شماره گیری کد دستوری #4* فراهم شد.
به گزارش تارنمای شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده 
برای  موتورسیکلت  و  خودرو  مالکان  ایران،  نفتی  های 
استفاده از این سرویس می توانند برابر برنامه زمان بندی 
ثبت درخواست، بر اساس آخرین رقم شماره تلفن همراه 
مالکان از هفتم تا بیست و چهارم آذر با شماره گیری این 
کد دستوری برای ثبت درخواست کارت سوخت المثنی 

اقدام کنند.
اجباری  زودی  به  است  قرار  سوخت  کارت  از  استفاده 
کارت  فاقد  خودروهای  مالکان  اساس،  این  بر  شود. 
آذر  و چهارم  بیست  تا  زمانبندی  سوخت طبق جدول 
مهلت دارند از طریق دفترهای پلیس+10 و سامانه های 
اینترنتی به صورت رایگان نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

بیش از 11 سال از آغاز نصب تجهیزات سامانه هوشمند 
گفته  به  و  می گذرد  عرضه  جایگاه های  در  سوخت 
 21 نفتی،  فرآورده های  پخش  ملی  شرکت  مدیرعامل 
کشور  سراسر  خودروهای  برای  بنزین  کارت  میلیون 

صادر شده است.
اکنون هر لیتر بنزین معمولی به صورت تک نرخی یک 

هزار تومان از طریق کارت سوخت به فروش می رسد.
اختالف  دالر،  نرخ  افزایش  علت  به  اخیر  های  ماه  در 
به  همسایه  و کشورهای  ایران  در  انواع سوخت  قیمت 
شدت افزایش یافته که این موضوع باعث رونق دوباره 

قاچاق شده است.

برنده جایزه کارآفرین 
جوان آسیا - اقیانوسیه

و  بنیانگذار  دانشور  نازنین   - ایران  اتاق 
پس  تخفیفان  گروهی  خرید  وب سایت  مدیرعامل 
کارآفرین  جایزه  رقابت  فینال  مرحله  در  حضور  از 
صنعت  و  بازرگانی  اتاق های  کنفدراسیون  جوان 
آسیا - اقیانوسیه )CACCI(، موفق به کسب رتبه 

نخست شد.
نازنین دانشور بنیانگذار و مدیرعامل وب سایت خرید 
فینال  مرحله  در  حضور  از  پس  تخفیفان  گروهی 
اتاق های  کارآفرین جوان کنفدراسیون  رقابت جایزه 
 ،)CACCI( اقیانوسیه   - آسیا  صنعت  و  بازرگانی 

موفق به کسب رتبه نخست شد.
کنفدراسیون  جوان  کارآفرین  جایزه  رقابت  فینال 
اتاق های بازرگانی و صنعت آسیا - اقیانوسیه همزمان 
با سی ودومین نشست این کنفدراسیون در استانبول 

برگزار شد.
دانشور به عنوان نماینده ایران از سوی اتاق بازرگانی، 
به  و  انتخاب  ایران  کشاورزی  و  معادن  صنایع، 
مراحل  طی  از  پس  او  بود.  شده  معرفی   CACCI
داوری منطقه ای، موفق شد به مرحله فینال راه پیدا 

کند.

توافق ایران و اروپا بر 
توسعه همکاری های 

 هسته ای 
روزه  دو  سمینار  پایان  در  اروپا  و  ایران 
صدور  بلژیک،با  در  بین  المللی  هسته ای  همکاری های 
صلح آمیز  همکاری های  توسعه  و  تداوم  بر  بیانیه ای 

انرژی هسته ای در چارچوب برجام توافق کردند.
در این بیانیه آمده است: سومین سمینار سطح باالی 
ایران و اروپا در زمینه همکاری های هسته ای بین المللی 
با رویکرد دستاوردها و چشم اندازها، روزهای 26 و 27 

نوامبر 2018 )5 و 6 آذر( در بروکسل برگزار شد.
این سمینار پلتفرمی ) بنیان و اساس ( برای پیگیری 
مباحث 2 سمینار قبلی از جمله گفت وگوهای سطح 
باال در خصوص نحوه پیشبرد همکاری های صلح آمیز 
موفقیت آمیز  اجرای  ضروری  بخش  که  بود  هسته ای 

برجام به شمار می آید.
»هلگا  جمله  از  حاضر  مقام های  به  اشاره  با  بیانیه 
اشمید« دبیر کل سرویس اقدامات خارجی اروپا، »سید 
عباس عراقچی«معاون وزیر خارجه ایران و »علی اکبر 
معاون  و  ایران  اتمی  انرژی  سازمان  صالحی«رییس 
مرکز  ارشد  نمایندگان  می افزاید:  جمهوری  رییس 
تحقیقات مشترک و بخش های توسعه و همکاری های 
بین المللی، نوآوری و تحقیقات کمیسیون اروپا در این 
 3 اجرای ضمیمه  در  گرفته  اقدامات صورت  سمینار، 

برجام را ارائه کردند.
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اقتصادی
-- اخبار--

عدم پای بندی۲0 اقتصاد 
بزرگ به توافق پاریس

  
می دهد   نشان  جدید  تحقیق  یک  نتیجه 

دنیا،  بزرگ   اقتصاد  بیست  یا   ،20 گروه  کشورهای 
هیچ یک به تعهدات خود در برابر توافق آب و هوایی 

پاریس پایبند نبوده اند.
گروه شفافیت اقلیمی اخیرا در گزارشی اعالم کرده 
است هیچ کدام از کشورهای گروه G( 20-20( به 
تعهدات خود ذیل این پیمان برای کاهش استفاده از 
سوخت های فسیلی و رهایی از کربن وفادار نبوده اند 
و این در حالیست که آن ها مسوول تولید بیش از 

80 درصد از گازهای گلخانه ای زمین هستند.
نوشته  ساالنه خود  گزارش  در چهارمین  گروه  این 
از  هیچ یک  انجام شده  تحقیقات  طبق  که  است 
اهداف  تحقق  برای  طرحی  گروه 20  اعضای 
کشورها  این  و  ندارد  پاریس  هوایی  و  آب  توافق 
همچنان بخش اعظمی از انرژی موردنیاز خود را از 

سوخت های فسیلی تامین می کنند.
 20 گروه  نشست  آستانه  در  که  گزارش  این  طبق 
در آرژانتین منتشر شده است، کشورهای عضو این 
گلخانه ای  گازهای  درصد   82 تولید  مسوول  گروه 
هستند و در این میان، کانادا بیشترین سرانه تولید 

گازهای گلخانه ای را دارد.
کانادا سی و هشتمین کشور جهان از نظر جمعیت و 
یازدهمین اقتصاد بزرگ دنیا محسوب می شود اما در 
تولیدکننده گازهای گلخانه ای  عین حال، هفتمین 

در جهان به شمار می رود.
بر اساس گزارش گروه شفافیت اقلیمی، هر کانادایی 
در طول سال به طور میانگین 22 تُن گاز گلخانه ای 
تولید می کند که باالترین سرانه در میان کشورهای 

عضو گروه 20 است.
بر مبنای این گزارش، 15 کشور عضو گروه 20 در 
سال گذشته شاهد افزایش تولید گازهای گلخانه ای 
اجرا  دست  در  را  برنامه هایی  هند،  فقط  و  بوده اند 
دارد که می تواند در تطابق با اهداف پیمان پاریس 

باشد.
خاطرنشان  خود  گزارش  در  اقلیمی  شفافیت  گروه 
کرده است که بیست اقتصاد بزرگ جهان با وجود 
این  ذیل  که  تعهداتی  و  پاریس  نامه  توافق  امضای 
از 80 درصد  بیش  توافق متقبل شده اند، همچنان 
انرژی موردنیاز خود را از سوخت های فسیلی تامین 
می کنند. این رقم در کشورهای عربستان، استرالیا و 

ژاپن به بیش از 90 درصد می رسد.
کرده اند  تاکید  پایان  در  گزارش  این  نویسندگان 
گرمایش  کردن  محدود  برای  گروه 20  اعضای  که 
جهانی به 5/1 درجه سانتیگراد باالتر از دوران پیش 
از صنعتی شدن، باید تا سال 2030 تولید گازهای 

گلخانه ای خود را به نصف کاهش دهند.

دستورالعمل عملیاتی وسایل پرنده بدون سرنشین 
کنترل از راه دور کشوری ابالغ شد.

به گزارش  معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 
های  چالش  و  پهپادها  کاربری  به گسترش  توجه  با 
غیرنظامی  پهپاد  کارگروه  غیرنظامی،  خأل  از  ناشی 
سازمان  تصویب  به  و  کرده  تهیه  دستورالعملی 

هواپیمایی کشوری رسانده است.
برای  یکپارچگی  ایجاد  سند،  این  تدوین  از  هدف 
پذیرش پهپاد و عملیات پرواز ایمن این نوع از وسایل 
و ساخت  طراحی  برای  زیرساخت ها  توسعه  و  پرنده 

این نوع وسایل پرنده در کشور است.
این شیوه نامه با هدف تحقق اهدافی چون »نظارت بر 
فعالیت پروازی پهپادها با کاربرد غیرنظامی«، »توسعه 
مزایای  از  استفاده  برای  مناسب  ساخت های  زیر 
بکارگیری پهپادهای غیرنظامی«، »ارتقاء ایمنی کلیه 
پرواز  عملیات  ساماندهی  کشور«،  فضای  در  پروازها 
بروز  از  پیشگیری  منظور  به  غیرنظامی  پهپادهای 
سوانح احتمالی و ایجاد مخاطرات امنیتی« و »ایجاد 
کشور«  در  غیرنظامی  پهپادهای  اطالعاتی  بانک 

اجرایی می شود.
فعالیت  خصوص  در  نامه  شیوه  این  کاربرد  دامنه 
تفریحی  آموزشی،  عمومی،  پهپادهای  برای  پهپادها، 

و سرگرمی و خدماتی اجرایی می شود.
این پهپادها در حوزه های مختلفی چون »پایش عبور 
با آتش سوزی«،  و مرور زمینی و دریایی«، »مقابله 
شرایط  »پایش  امدادرسانی«،  و  نجات  »تجسس، 
جوی و آب و هوا«، »پایش اقدامات مرتبط با بالیای 
طبیعی  زلزله، سیل، آتش سوزی، طوفان و غیره«، 
کشاورزی«،  »خدمات  زیست«،  محیط  از  »حفاظت 
فیلمبرداری،   « معدن«،  اکتشاف  و  شناسی  »زمین 
عکسبرداری و نقشه برداری«، »پایش خطوط آب و 
برق و گاز«، فعالیت های علمی و تحقیقاتی«، » حمل 
تفریحی،گردشگری،  و » دیگر خدمات  بار و پست« 
کاربرد  تحقیقاتی«  سازمان  تایید  مورد  ورزشی 
عهده  بر  دستورالعمل  این  اجرای  دارد. مسوولیت 

دفتر نظارت بر عملیات هوانوردی است.
پیش ازاین در تابستان، حامد سعیدی دبیر کارگروه 
پهباد صنایع هوافضای کشور گفته بود: در حال حاضر  
نظامی در  بدون سرنشین غیر  پهپاد  کاربر  17 هزار 

کشور فعالیت می کنند.
پهپاد  فناوری  سمینار  سومین  در  سعیدی  حامد 
فعالیت  عمده  گفت:  اراک،  صنعتی  دانشگاه  در 
در   1385 تا   1375 سال  از  حوزه  این  شرکت های 
زمینه نظامی بود که در این سال ها پرنده های ابابیل، 
شاهد و مجموعه پهبادهای مهاجر با فناوری های روز 

فعالیت می کردند.
در  پهپادها  فعالیت  شروع  کرد:  تصریح  سعیدی 
که   دانست   85 سال  از  باید  را  مختلف  بخش های 
و  عکاسی  قبیل  از  مختلف  صنایع  در  پهپادها  این 
و  امداد  بانی  دیده  حراست،  سینما،  در  فیلمبرداری 
نجات، محیط زیست، نقشه برداری و سم پاشی مورد 

استفاده قرار گرفتند.
پهپاد  یگان های  گذشته  های  سال  در  افزود:  وی 
اندازی شد که  سم پاش در نقاط مختلف کشور راه 
از  هکتار  هزار   15 از  بیش  گذشته  زراعی  سال  در 
مزارع ذرت، گندم و نیشکر با استفاده از این فناوری 
سم پاشی شد و میزان قابل توجهی صرفه جویی در 
 مصرف آب، سم و نیروی انسانی را به دنبال داشت. 

کشور  پهپادهای  ساماندهی  خصوص  در  سعیدی 
با  مقابله  برای  و  برداری  نقشه  حوزه  در  گفت:  نیز 
تجاوز به حریم ها، بهبود ساخت و سازها، نظارت بر 

از جنگل ها، مراتع و هم  طرح های عمرانی، حفاظت 
چنین تفکیک اراضی نیز یگان های پهپاد سازماندهی 

شده اند.
وی در خصوص استفاده از پهپاد در حفاظت از محیط 
زیست کشور نیز خاطر نشان کرد: یگان های پهپادی 
بسیاری در زمینه حفاظت محیط زیست سازماندهی 
شده که در زمینه شناسایی گونه های زیست محیطی 
بندر  ازجمله  مختلفی  مناطق  در  انقراض  حال  در 
و  خراسان  بوشهر،  فارس،  اردبیل،  همدان،  انزلی، 

جنگل های گلستان فعالیت می کنند.
نیز موثر دانست و  نجات  و  امداد  را در  پهپادها  وی 
گفت: شناسایی محیط های آسیب دیده و سرشماری 
چادرها در مناطق زلزله زده استان کرمانشاه بخشی 
از خدمات یگان های سازماندهی شده در این بخش 

است.
دبیر کارگروه پهپادهای صنایع هوافضای کشور افزود: 
در حال حاضر  17 هزار کاربر پهپاد بدون سرنشین 
غیر نظامی در کشور فعالیت می کنند که از این تعداد 
از  استفاده  نامه  گواهی  نفر   500 و  هزار  سه  حدود 
آموزشی  کارگاه   112 گذراندن  از  پس  را  پهپاد 
دریافت کرده اند و 2 هزار نفر نیز در نوبت رسیدگی 

قرار دارند.

بانک آینده، بانک سال ساخت و بهره برداری از پهپادهای غیرنظامی
جمهوري اسالمي ایران در 
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معیار - در آخرین ارزیابي نشریه بین المللي بنکر، 
بانک  عنوان  به  میالدي،   2018 سال  در  آینده  بانک 
 Bank of The Year( سال جمهوري اسالمي ایران
بانک  به  بنکر  گواهي  و  تندیس  و  انتخاب   )in Iran

آینده اعطا شد.
و  مالي  شاخص هاي  دقیق  تحلیل  و  رویکرد  این  با 
جاري،  سال  در  بنکر  بین المللي  نشریه  استراتژیک، 
کشورهاي  سال  بانک هاي  انتخاب  و  ارزیابي  قالب  در 
سال  بانک  عنوان  به  را  آینده  بانک  جهان،  مختلف 
میالدي،   2018 سال  براي  ایران  اسالمي  جمهوري 

انتخاب و معرفي کرده است.
نشریه معتبر بنکر )The Banker(، با بیش از 90 سال 
جهاني،  سطح  در  بانکداري  زمینه  در  حرفه اي  سابقه 
مالي حسابرسي شده  به صورت هاي  توجه  با  هر سال 
مربوط به سال قبل مؤسسات مالي و بانکي و با در نظر 
گرفتن برخي شاخص ها از جمله: سود خالص، سرمایه 
بازده حقوق صاحبان سهام،  بازده دارایي ها، نرخ  پایه، 
غیرجاري،  تسهیالت  نسبت  و  درآمد  به  هزینه  نسبت 
بازار،  نیازهاي  به  پاسخ گویي  استراتژیک،  مزیت هاي 
مالي  دوره  در  اقتصادي  تغییرات  با  رویارویي  قدرت 
قبلي،  متوالي  مالي  دوره  دو  با  آن  مقایسه  و  موردنیاز 

اقدام به ارزیابي بانک ها مي کند.
طي  نیز  موفقیت  این  به  مربوط  گواهي  و  تندیس 
مراسمي که با حضور بیش از 350 نفر از مدیران ارشد 
بانک ها، از 140 کشور جهان در روز پنج شنبه هشتم 
آذر ماه سال جاري، در شهر لندن برگزار شد؛ به همراه 
سایر بانک هاي برتر کشوري، منطقه اي و جهاني توسط 

یکي از معاونان بانک، دریافت شد.
شایان ذکر است؛ کسب این عنوان، پس از انتخاب بانک 
بانک تحول ساز خاورمیانه«،  به عنوان »برترین  آینده، 
جمهوري  سال  بانک  یوروماني،  معتبر  مؤسسه  توسط 
و  میالدي   2017 سال  در  بنکر  توسط  ایران  اسالمي 
یوروماني،  انتخاب  به  میالدي   2018 سال  برتر  بانک 
 2 در  آینده،  بانک  متوالي  و  جهاني  افتخار  چهارمین 

سال اخیر به شمار مي رود.

کاپیتان کار
کاپیتان کار )سامانه خدمات تعویض روغنی و 

سرویس های خودرو(
کیفیت  سطح  بهبود  و  افزایش  راستای  در  ما 
را  امکان  نقلیه،این  وسایل  حوزه  در  خدمات 

برای مشتریان
)آنالین،  طریق  سه  از  تا  آورده ایم  فراهم 
اپلیکیشن به زودی، تلفن( سفارش های خود 

را ثبت نمایند.
پس از ثبت سفارش، مشاوران ما با شما تماس 
درخواستی شما  به سرویس  توجه  با  و  گرفته 
مشاوره الزم را داده و درخواست شما را مورد 
تائید قرار می دهند، موتورسیکلت ها باتجهیزات 
و  یافته  حضور  شده  تعیین  محل  در  کامل 
یک  از  کمتر  در  را  شما  نظر  مورد  سرویس 

ساعت انجام می دهند.
گوشه ای از خدماتی که توسط کاپیتان کار ارائه 

می شود:
بار  اولین  برای  نوین  )خدمتی  روغن  تست   ✓

در ایران(
فیلترها،  روغن،  تعویض   ، دوره ای  ✓ سرویس 

شمع و وایر و ...
✓ امداد خودرو اضطراری در تمامی نقاط ایران

داشبورد،  )روشویی،  خودرو  نانو  ✓کارواش 
توشویی(

آنالین  صورت  به  خودرو  نامه  بیمه  ارائه   ✓
)تحویل فوری و رایگان درب منزل(

✓ تامین قطعات خودرو )بدون واسطه(

کاپیتان کار
سامانه خدمات 

خودرو
سرویس هایی که توسط کاپیتان کار انجام می شود:

و   »A/C کابین  بنزین،  هوا،  روغن،  فیلتر   « و  موتور،گیربکس،هیدرولیک،ترمز«  »روغن  تعویض 
تیغه برف

پاک کن، ضد یخ، شمع، وایر، ترموستات، دریچه گاز، استوپر، لنت جلو، المپ ) تنظیم باد چرخ، 
تست باطری و روغن، ریگالژ ترمز دستی، دیاگ خودروهای ایرانی

فرایند عملیاتی ارائه خدمات
انتخاب خدمات   < اپلیکیشن   ،  021 - ثابت 2806  تلفن  در سایت،  کاربر  توسط  ثبت سفارش 
مورد نظر توسط کاربر > ارسال درخواست سفارش از طریق پنل مدیریتی به نزدیک ترین کاپیتان 

> حضورکاپیتان در محل و انجام عملیات سرویس خودرو > ثبت بازخورد کاپیتان توسط کاربر

جهت سفارش سرویس خودرو: 2806 - 021

شبکه بین المللی مطالعات 
اقلیمی اکولوژی 

آسیا و افریقا
 

تحقیقاتی  ایستگاه  نخستین  اندازی  راه  با  ایران 
اصفهان،  صنعتی  دانشگاه  در  بیابان  های  اکوسیستم 
آسیای  خاورمیانه،  اکولوژی  اقلیمی  مطالعات  شبکه  به 

مرکزی، چین و قاره آفریقا پیوست.
معاون آموزشی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی 
اصفهان اظهار داشت: ایستگاه تحقیقاتی اکوسیستم های 
موسسه  همکاری  با   )DEFSI( ›دفسی‹  نام  با  بیابان 
علوم کشور  آکادمی  ›شینجیانگ‹  و جغرافیای  اکولوژی 

چین راه اندازی شد.
در  تحقیقاتی  ایستگاه   30 حدود  افزود:  جعفری  رضا 
تاکنون  شناسی(  )بوم  اکولوژی  اقلیمی  مطالعات  شبکه 
در آسیا راه اندازی شده است که با راه اندازی نخستین 
ایستگاه آن در کشورمان، ایران نیز به این شبکه پیوست.

همکنش های  بر  بررسی  دانش  اکولوژی،  یا  بوم شناسی 
میان جانداران و زیست بوم )محیط زندگی( آن هاست.

وی، مشارکت در طرح های بین المللی به ویژه در باره 
احیای جاده ابریشم با کشورهای منطقه آسیا و آفریقا و 
سازمان های بین المللی مرتبط را از مزایای پیوستن به 

این شبکه عنوان کرد.
وی گفت: ایجاد فرصت فعالیت های آموزشی و پژوهشی 
برای محققان و فراهم شدن امکان تبادل استاد و دانشجو 
نخستین  احداث  دستاوردهای  از  آسیا،  کشورهای  بین 
ایستگاه تحقیقات اقلیمی اکولوژیکی در دانشگاه صنعتی 

اصفهان است.
روزترین  به  از  که  ایستگاه  این  کرد:  اضافه  جعفری 
اقلیمی  مؤلفه های  استفاده شده است،  تجهیزات در آن 
مانند  گازی  تبادالت  فتوسنتزی،  فعال  تابش  جمله  از 
دی اکسید کربن، اشعه ماورای بنفش، تشعشع ورودی و 
خروجی خورشید، جریان گرمای خاک و رطوبت هوا و 
خاک را در فالت مرکزی کشورمان اندازه گیری می کند.

خاطرنشان  اصفهان  صنعتی  دانشگاه  علمی  هیات  عضو 
کرد: بهره برداری از داده های این ایستگاه در فعالیت های 
آموزشی، پژوهشی و مرجع قرار گرفتن دانشگاه صنعتی 
اقلیمی  تغییرات  مختلف  مطالعه های  در  اصفهان 

اکولوژیکی، از مزایای آن است.
این  بیان  با  تحقیقاتی  ایستگاه  این  اندازی  راه  مسوول 
که همکاری با مؤسسه اکولوژی و جغرافیای شینجیانگ 
شده  آغاز  میالدی   2016 سال  از  چین  علوم  آکادمی 
است، گفت: پس از برگزاری همایش بین الملی سامانه 
های اطالعات جغرافیایی جاده ابریشم در سال 2017 در 
دانشگاه صنعتی اصفهان، ارتباطات علمی دوجانبه تقویت 
و به عقد قرارداد احداث این ایستگاه در کشور منجر شد.

دیگر  ایستگاه   2 احداث  که  این  به  اشاره  با  جعفری 
گیالن  دانشگاه های  در  اکولوژیکی  اقلیمی  تحقیقات 
سه  این  کرد:  تصریح  اجراست،  دست  در  نیز  شیراز  و 
ایجاد  کشورمان  متفاوت  اقلیم  سه  به  توجه  با  ایستگاه 
شده و وظیفه هماهنگی روابط بین المللی آن ها بر عهده 

دانشگاه صنعتی اصفهان است.
وی ادامه داد: مؤسسه اکولوژی و جغرافیای شینجیانگ 
آکادمی علوم چین با تأسیس این ایستگاه ها در قاره های 
مختلف، ضمن جمع آوری اطالعات اقلیمی و اکولوژیکی 
در طرح های  داده ها  این  از  مختلف  مطالعات  منظور  به 

کالن بین المللی بهره برداری می کند.
به  ایستگاه  این  اطالعات  ارائه  امکان  باره  در  جعفری 
باید  این کار  برای  مانند هواشناسی گفت:  سازمان هایی 
تفاهم نامه هایی منعقد شود که امید است در آینده این 

اتفاق بیفتد.

توافق ایران و اروپا بر 
توسعه همکاری های 

هسته ای
  

روزه  دو  سمینار  پایان  در  اروپا  و  ایران 
صدور  بلژیک،با  در  بین  المللی  هسته ای  همکاری های 
صلح آمیز  همکاری های  توسعه  و  تداوم  بر  بیانیه ای 

انرژی هسته ای در چارچوب برجام توافق کردند.
در این بیانیه آمده است: سومین سمینار سطح باالی 
ایران و اروپا در زمینه همکاری های هسته ای بین المللی 
با رویکرد دستاوردها و چشم اندازها، روزهای 26 و 27 

نوامبر 2018 )5 و 6 آذر( در بروکسل برگزار شد.
این سمینار پلتفرمی ) بنیان و اساس ( برای پیگیری 
مباحث 2 سمینار قبلی از جمله گفت وگوهای سطح 
باال در خصوص نحوه پیشبرد همکاری های صلح آمیز 
موفقیت آمیز  اجرای  ضروری  بخش  که  بود  هسته ای 

برجام به شمار می آید.
»هلگا  جمله  از  حاضر  مقام های  به  اشاره  با  بیانیه 
اشمید« دبیر کل سرویس اقدامات خارجی اروپا، »سید 
عباس عراقچی« معاون وزیر خارجه ایران و »علی اکبر 
معاون  و  ایران  اتمی  انرژی  سازمان  صالحی«رییس 
مرکز  ارشد  نمایندگان  می افزاید:  جمهوری  رییس 
تحقیقات مشترک و بخش های توسعه و همکاری های 
بین المللی، نوآوری و تحقیقات کمیسیون اروپا در این 
سمینار ، اقدامات صورت گرفته در اجرای ضمیمه 3 

برجام را ارائه کردند.
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۶00 تماس با اورژانس 
اجتماعی در حوزه 

همسرآزاری
  

کمپین نه! به خشونت علیه زنان برای نخستین 
بهزیستی  اداره  اجتماعی  امور  معاونت  توسط  بار 
مازندران در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 

شهرستان ساری برگزار شد.
سعیدآرام مدیرکل بهزیستی مازندران گفت: در بحث 
بلکه  نیفتیم  کبود  چشم  یاد  همیشه  زنان،  خشونت 
خشونت علیه زنان اضطرابی است که در وجود و روح 
هست  که  آن  می کند  فکر  زن  و  می آید  بوجود  زن 
روانی  و  روحی  خشونت های  این ها  همه  بود؛  نباید 
که  است  زندگی  شریک  خشونت  عامل  شایع ترین  و 
متاسفانه این خشونت در همه جوامع دیده می شود و 

وابسته به سطح سواد و فرهنگ  نیست.
پیامدهای  شد:  یادآور  مازندران   بهزیستی  مدیرکل 
به  می کنم  تاکید  که  است  گسترده  بسیار  خشونت 
این موضوع توجه بیشتری داشته باشیم، زنان جامعه 
آموزش های الزم در برخورد با خشونت را ندیدند که 

عوامل مختلفی در این موضوع دخیل است.
انتقال آموزش به خانواده و  این مسوول تصریح کرد: 
جامعه، سرمایه گذاری برای آینده است و سالمت روانی 
سالمت  یعنی  این  و  خانواده  سالمت  یعنی  زن  یک 
جامعه، اگر بخواهیم جامعه با نشاط داشته باشیم باید 
بهزیستی  سازمان  باشیم.  داشته  را  الزم  آموزش های 
مشکالت  حل  به  کمک  و  خشونت  کاهش  و  کنترل 

اجتماعی را از وظایف می داند.
آرام به وجود 18 اورژانس اجتماعی فعال  در مازندران 
اشاره کرد و گفت: طی هشت ماه سال جاری بیش از 
600 مورد تماس با مراکز اورژانس اجتماعی در حوزه 
درصد  هشت  موارد  این  از  که  داشتیم  همسرآزاری 

شوهرآزاری گزارش شده است.
همسرآزاری  و  خیانت  بحث  که  این  بر  تاکید  با  وی 
باید جدی گرفته شود، خاطرنشان کرد: عمده تماس ها 
از طریق خط 123 تلفنی بوده است که نشان دهنده 

اعتماد مردم نسبت به همکاران ما است.
تماس  آمار  کرد:  اظهار  مازندران  بهزیستی  مدیرکل 
افزایش پیدا کرد که نشان  با خط 123 در سال 97 
ما  و  است  شده  اثربخش  بهزیستی  اقدامات  می دهد 
خرسند هستیم که با ارائه خدمات مشاوره ای بیش از 
190 مورد تماس های کارشناسی مراجعه، و 10 درصد 
افراد خودمعرف یا از طریق سایر مراجع معرفی شدند 
که این اعداد و ارقام راه را برای برنامه ریزی بعدی ما 

آماده می کند.
آرام با اعالم این که بیشترین نوع خشونت علیه زنان 
همسرآزاری است که باعث ایجاد آسیب و محدودیت 
آزار؛  نوع  شایع ترین  کرد:  بیان  می شود،  فرد  آزادی 
غفلت و بی توجهی بوده است، آزار جنسی حدود 24 

درصد، موارد روانی 21 درصدبوده است.
منبع: خبرگزاری فارس

دعوت از داور تکواندو 
بانوان استان یزد

  
باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس هیات تکواندو 
استان یزدگفت: بانوی تکواندو کار یزدی جهت قضاوت 
در مسابقات پومسه لیگ دسته یک کشور دعوت شد.

یزدگفت:  استان  تکواندو  هیات  رئیس  میرزائیان  علی 
اکرم اسدی دوچشمه جهت قضاوت درمسابقات پومسه 

لیگ دسته یک کشور دعوت شد.
میرزائیان افزود: مسابقات هفته اول تا سوم دسته یک 
در  نشاط  ، جام  دو کشور  منطقه  بانوان  پومسه  لیگ 

خوزستان برگزار می شود.
تکواندو  فدراسیون  داوران  کمیته  اعالم  با  گفت:  وی 
اکرم اسدی دوچشمه بانوی یزدی جهت قضاوت دراین 

رقابت ها دعوت شد.
رئیس هیات تکواندو استان یزد ادامه داد: هم اکنون 
870 تکواندو کار زن و 2 هزار و 100 تکواندوکار مرد 
و  هستند  فعالیت  مشغول  حرفه ای  شکل  به  استان 
15 باشگاه در یزد، تفت، بافق، مهریز، ابرکوه، میبد و 
اشکذر فعالیت می کنند.47 هیات ورزشی و 50 هزار 

ورزشکار در استان یزد وجود دارد.

دستگیری سارقان اشیای 
تاریخی 3000 ساله 

فرهنگی،صنایع  میراث  حفاظت  یگان  فرمانده 
دستگیری  از  همدان  استان  گردشگری  و  دستی 
سارقان اشیای تاریخی 3000 ساله در استان خبر داد.

سرهنگ حاجی عزیزی، فرمانده یگان حفاظت میراث 
همدان  استان  گردشگری  و  دستی  فرهنگی،صنایع 
اشاره  همدان  استان  در  ساله   3000 شی  به  کشف 
کرد و گفت: در این رابطه 10 نفر در قهاوند، فامنین و 

همدان دستگیر شدند.
وی خاطرنشان کرد: طی 2 هفته گذشته در 2 عملیات 
مشابه در فامنین و بخش قهاوند 8 نفر حین حفاری 
غیرمجاز در تپه های تاریخی این شهرستان دستگیر 
فرهنگی،صنایع  میراث  حفاظت  یگان  فرمانده  شدند. 
دستی و گردشگری استان همدان ادامه داد:  اخباری 
در  مستقر  یگان  عوامل  به  غیرمجاز  حفاری  بر  مبنی 
پایگاه های تابعه واصل شده بود که این یگان پس از 
بررسی و تحقیق و تأیید خبر، با تشکیل تیم عملیاتی 
 6 و  اعزام  محل  به  انتظامی  نیروی  عوامل  همراه  به 
نفر را حین حفاری غیرمجاز در فامنین و  2نفر را در 

قهاوند دستگیر کردند.
حاجی عزیزی اظهار داشت: در پی تعامل و همکاری 
با پلیس آگاهی در عملیاتی دیگر و در بازرسی منزلی 
در همدان ،4 قلم اشیا تاریخی ارزشمند از جمله یک 
شی مربوط به هزاره اول پیش از میالد کشف و 2 نفر 
در این رابطه دستگیر شدند و پس از تشکیل پرونده به 

مراجع قضایی معرفی شدند.

استانی
-- اخبار--

برف روبی 1۲00 کیلومتر 
ازجاده های استان مرکزی

معیار - مرکزی - نوروزی:
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
مرکزی گفت: یک هزار و 200 کیلومتر باند از جاده های 
شد.علی  روبی  برف  گذشته  ساعت   24 در  استان  این 
زندی فرافزود: 850 کیلومتر باند از این برف روبی در 
کیلومتر  بروجرد، 150   - اراک  جاده  در  زالیان  گردنه 
باند گردنه قاقان در جاده شازند- ازنا، 100 کیلومتر باند 
گردنه پاکل در جاده شازند- هندودر، 60 کیلومتر باند 
گردنه نقره کمر در جاده تفرش- فرمهین، 18 کیلومتر 
 30 و  سلفچگان   - تفرش  جاده  در  گیان  گردنه  باند 

کیلومتر باند جاده خمین- الیگودرز بوده است.
این  در  نمک  و  شن  مخلوط  تن   470 داد:  ادامه  وی 
مدت برای افزایش ایمنی خودروها و کاهش لغزندگی 

جاده های استان مرکزی مصرف شده است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی 
راهدار  نفر   27 از  متشکل  راهداری  گروه   16 گفت: 
وظیفه برف روبی، نمک پاشی و خدمت رسانی به مردم 

و مسافران را در این جاده ها بر عهده داشتند.
زندی فر افزود: تمامی راه های استان مرکزی اکنون باز 

است و تردد درآن ها جریان دارد.
راه  و  اصلی  راه  راه،  آزاد  انواع  کیلومتر  و 400  6 هزار 
هزار  چهار  که  دارد  وجود  مرکزی  استان  در  روستایی 
کیلومتر آن را راه های روستایی تشکیل داده و روزانه 
حدود 490 هزار وسیله نقلیه از مسیرهای جاده ای این 

استان تردد می کنند.

ایجاد  و  معابر  آسفالت  کیفیت  افزایش 
سرمایه گذار  جذب  هدف  با  تعامل 
رشتحامد  منتخب  شهردار  اولویت های 
با  رشت  شهر  منتخب  شهردار  عبدالهی 
کاری  اولویت های  مدون،  برنامه های  ارائه 
بهبود  برای  جاری  سال  پایان  تا  را  خود 

فضای مدیریت شهری عنوان نمود.
اجرایی  مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به 
ارتباط با رسانه های شهرداری رشت، حامد 
با  رشت  شهر  منتخب  شهردار  عبدالهی 
کاری  اولویت های  مدون،  برنامه های  ارائه 
بهبود  برای  جاری  سال  پایان  تا  را  خود 

فضای مدیریت شهری عنوان نمود.
شهردار یار دوازدهم شورای شهر

با توجه به آسیب شناسی های صورت گرفته 
موفقیت  الزمه  و  رکن  اولین  است  داده  نشان  تجربه 
یک شهردار ایجاد تعامل و مشورت محوری با اعضای 
که  می باشم  باور  این  بر  بنده  می باشد.  شهر  شورای 
انجام طرح های کالن و ایده های نوین مستلزم همدلی 
اعضای  و  اجرایی  ارشد  مدیر  به عنوان  شهردار  بین 
شورای شهر به  عنوان مجموعه مدیریت شهری است، 
که در این راستا حداکثر تالش صورت خواهد گرفت. 
یار دوازدهم در  به عنوان  باید  بنده شهردار  از دیدگاه 
کنار اعضای شورا عاملی برای ایجاد همدلی و تجمیع 

آرا باشد.
آشتی شهروندان با شهرداری رشت

بررسی و رفع علل عدم اعتماد شهروندان به مجموعه 
ارتقا  و  موجود  نارضایتی های  رفع  و  شهری  مدیریت 
سطح مشارکت مردم در مدیریت شهر جزو اولویت های 
اینجانب می باشد، چرا که به این موضوع اعتقاد دارم 
به  اعتماد  صورت  در  رشت  صبور  و  فهیم  شهروندان 
مدیریت شهری و به واسطه فرهنگ غنی و تعلق خاطر 
عمیق به شهر خود در رفع بسیاری از معضالت موجود 
و اشاعه فرهنگ شهروندی پیشگام خواهند بود و باید 
باالترین  ظرفیت،  این  از  صحیح  درکی  و  شناخت  با 

بهره وری را ایجاد کرد.
با  شهر  شورای  و  شهرداری  بین  تعامل  ایجاد 

هدف جذب سرمایه گذار
آن  به موازات  و  کشور  اقتصادی  شرایط  به  توجه  با 

اجرای  رشت  شهر  و  استان  اقتصادی  مشکالت 
بودجه محدود  با  پروژه های مدنظر  و  طرح های کالن 
خارج  شهرداری  مجموعه  توان  از  حاضر  حال  در 
است. لذا تنها راهکار برون رفت از این بن بست جذب 
سرمایه گذار در سطوح ملی و بین المللی می باشد که 
متأسفانه در این حوزه تاکنون عملکرد قابل قبولی از 
سوی مدیریت شهری با وجود سرمایه گذارانی شاخص 

انجام نشده است.
ایجاد فضای  نیازمند  اول  جذب سرمایه گذار در گام 
از  اعم  مدیران  مجموعه  حمایت  و  سرمایه  برای  امن 
شهرداری و سایر نهادهای متولی میباشد که در این 
بین مجموعه شورای شهر به واسطه حضور نخبگان و 
منتخبین مردم می تواند نقشی محوری ایفا کنند که 
ایجاد تعامل میان شهرداری و شورای  با  به طور حتم 
نحو ممکن صورت خواهد  بهترین  به  اقدام  این  شهر 

گرفت.
راه اندازی اورژانس 137 و ترمیم آسفالت تا پایان 

سال جاری
موضوع آسفالت و چاله های موجود در معابر شهری که 
بارها سبب بروز لطمات جانی و مالی برای شهروندان 
برنامه  عدم  شخصاً  که  است  معضلی  گردیده،  رشت 
آن  استمرار  دلیل  تنها  را  کارشناسی  نگاه  و  محوری 
تلقی می کنم و شایان ذکر است در شهری که مدیریت 
شهری آن در ذهن خود چشم انداز مقصد گردشگری را 
تصور می کند وجود این قبیل مشکالت به هیچ وجه در 

شأن شهر و شهروندان نمی باشد.
در این راستا شروع بکار اورژانس 137 با 
حوزه  این  در  العجلی  ضرب  اقدام  هدف 
خواهد  جاری  سال  در  شهرداری  اولویت 
کمترین  امر  این  انجام  معتقدم  و  بود 
اقدامی است که در شرایط کنونی می توان 
و  داد  انجام  شهروندان  حال  رفاه  جهت 
ترمیم آسفالت تمامی خیابان های اصلی و 
فرعی شهر رشت از برنامه های اولویت دار 

بنده تا پایان سال جاری خواهد بود.
پیشبرد  جهت  ملی  منابع  جذب 

اهداف و انجام طرح های مدنظر
مجموعه  علی الخصوص  و  رشت  شهر 
منابع  جذب  در  همواره  رشت  شهرداری 
انجام  و  اهداف  پیشبرد  جهت  ملی 
مظلوم  شهرها  سایر  به  نسبت  خود  مدنظر  طرح های 
واقع شده و هیچ گاه سهم قابل توجهی از گردش منابع 
ملی نداشته اند که البته یکی از علل این مشکل عدم 

مطالبه محوری مدیران مسئول در این حوزه بود.
لیکن با توجه به حضور چهره هایی چون دکتر نوبخت، 
افرادی که  دکتر نصرتی و دکتر جمالی نژاد به عنوان 
به نوعی به رشت تعلق خاطر دارند می توان با برقراری 
در  قابل توجه  ظرفیت های  از  هدفمند  تعامل  یک 
سازمان همیاری شهرداری ها در راستای ایجاد توسعه 

پایدار استفاده کرد.
ساماندهی  هدف  با  انتصابات  کمیته  تشکیل 

نیروهای شهرداری
به  امروز شهرداری رشت   بر هیچ کس پوشیده نیست 
هر دلیلی با معضلی به نام نیروی انسانی مازاد و عدم 
دست  تخصصی  مسئولیت های  در  نیروها  به کارگیری 

 به گریبان است.
لیکن به نظر بنده می توان با برنامه ریزی و تعریف شرح 
وظایف صحیح این تهدید را به یک فرصت تبدیل کرد.

و  مختلف  سمت های  در  تخصصی  نیروهای  انتصاب 
توجه به آموزش نیروی انسانی مطابق نیاز شهرداری 
تسریع  باعث  موجود  مشکل  حل  کنار  در  می تواند 
در  و  گردد  شهرداری  برای  درآمد  ایجاد  و  امور  در 
از  یکی  به عنوان  انتصابات  کمیته  تشکیل  راستا  این 

برنامه های اصلی اینجانب مطرح می باشد.

معیار - مرکزی - حامد نوروزی: 
همکاری  با  بار  اولین  برای  زعفران  جشنواره 
فرمانداری، جهاد کشاورزی شهرستان خمین و نظام 

صنفی کارهای کشاورزی شروع به کار کرد.
در ابتدا مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خمین ضمن 
خیر مقدم و خوش آمد گویی به مسوولین و مدعوین 

سخنان خود را شروع کرد.
جشنواره  گفت:  جشنواره  این  در  ارشدی«  »عباس 
زعفران برای اولین بار در شهرستان خمین برگزار می 
شود و انتظار می رود با توجه به این که زعفرا ن یک 
گیاه کم آب بر است کشاورزان منطقه نسبت به کشت 
این محصول تشویق شوند. ایشان در ادامه اضافه کرد 
اول  رتبه  استان  شهرستان  دوازده  بین  از  خمین  که 
در تولید زعفران را دارد که در شهرستان خمین در 
حدود 67 هکتار از اراضی زیر کشت زعفران است که 
بارور  غیر  هکتارآن   11 و  بارور  آن  هکتار   56 حدود 
 5 باغات  این  از  زعفران  گل  برداشت  متوسط  است. 

کیلو گرم است.
سال  در  زعفران  صادرات  افزود:   » عرب  میر  »جواد 
جاری 178 میلیون دالر ارزآوری و تولید ثروت برای 

کشور داشته است.
از  امسال  زعفران  محصول  اظهارداشت:صادرات  وی 
نظر وزنی 48 درصد و از نظر ارزش 27 درصد نسبت 
معاون  است.  یافته  افزایش  پارسال  مشابه  مدت  به 
برنامه ریزی و بین الملل گیاهان دارویی وزارت جهاد 
کشور  در  زعفران  کشت  زیر  سطح  گفت:  کشاورزی 
108 هزار هکتار است و پیش بینی می شود 400 تن 

زعفران خشک امسال از آن برداشت شود.
میر عرب ادامه داد: پارسال 367 تن زعفران در کشور 
تولید شد که 263 تن آن به کشورهای هدف صادر 
امسال  تولید  و  صادرات  شود  می  بینی  پیش  و  شد 

افزایش یابد. وی تصریح کرد: ایران 
و  است  مواجه  آبی  کم  شرایط  با 
برای افزایش بهره وری باید الگوی 
به  زعفران  و  کند  تغییر  کشت 
عنوان گیاه ارزشمند و استراتژیک 
و  ارزآور  تواند  می  بر  آب  کم 

اشتغال زا باشد.
الملل  بین  و  ریزی  برنامه  معاون 
جهاد  وزارت  دارویی  گیاهان 
وزارت  رویکرد  گفت:  کشاورزی 
رنجیره  و  است  تولید  کشاورزی 
بازرگانی  وزارت  به  زعفران  ارزش 
منتقل شده است. میر عرب افزود: 
در  زعفران  جایگاه  تقویت  برای 
استاندارد  باید  جهانی  بازارهای 

برند سازی مد  تولید و بسته بندی مناسب و  سازی 
نظر باشد.  وی با بیان این که دولت از بهره برداران 
زعفران و گیاهان دارویی با جدیت حمایت می کند، 
افزود: این حمایت در قالب پرداخت تسهیالت اشتغال 
خدمات  ارایه  و  زعفران  بذر  تدارک  روستایی،  پایدار 
مجلس  در  خمین  مردم  نماینده  است.  ای  مشاوره 
خود  اساس  گفت:  جشنواره  این  در  اسالمی  شورای 
در  دشمنان  و  است  کشاورزی  محصوالت  در  کفایی 
این  در  کفایی  خود  به  کشور  که  هستند  این  صدد 
استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس  نرسد.  بخش 
زیر کشت  این جشنواره گفت: سطح  نیز در  مرکزی 
که  است  هکتار   200 مرکزی  استان  در  زعفران 

بیشترین آن مربوط به شهرستان خمین است.
»مجید آنجفی« افزود: میانگین تولید زعفران بین سه 
و نیم تا چهار کیلوگرم در هکتار است و پیش بینی 
می شود 800 کیلوگرم زعفران خشک در این استان 

امسال تولید و روانه بازار مصرف شود.
وی اظهارداشت: کشت گیاهان دارویی، زعفران و گل 
با  افزایش است چرا که  محمدی در این استان روبه 
الگوی  تغییر  آبی،  منابع  کمبود  و  بارندگی  کاهش 
افزوده  ارزش  با  بر  تولید محصوالت کم آب  کشت و 

باال برای این خطه اجتناب ناپذیر است.
های  طرح  امر  این  تحقق  منظور  به  داد:  ادامه  وی 
ترویجی کشت گیاهان دارویی، زعفران و گل محمدی 

در استان اجرایی شده است.    
نماز  استانی  اجالس  دیگر،  ای  برنامه  در  چنین  هم 
در سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی برگزار شد. 
سید»علی آقازاده« در اجالس استانی نماز در اراک، 
افزود: اقامه نماز از راهکارهای مهم باال بردن فرهنگ 
اسالمی و دینی در جامعه و عامل اصلی کاهش جرم 

در  آقازاده«  سید»علی  است.  افراد  بین  در  تخلف  و 
از  نماز  اقامه  افزود:  اراک،  در  نماز  استانی  اجالس 
دینی  و  اسالمی  فرهنگ  بردن  باال  مهم  راهکارهای 
در جامعه و عامل اصلی کاهش جرم و تخلف در بین 

افراد است.
وی ادامه داد: اغلب معضالت اجتماعی و فرهنگی به 
افتد  می  اتفاق  آگاهی  فقر  و  اعتقادات  دلیل سستی 
بنابرایت باید با تمسک به داشته های دینی و ترویج 

فرهنگ نماز دانش افراد را در خودمراقبتی باال برد.
استاندار مرکزی خاطر نشان کرد: پدر و مادرانی که 
از بدو سن تکلیف و جوانی زمینه آشنایی فرزندان را 
با نماز فراهم می کنند آینده فرزندان آنان در جامعه 
تضمین و نماز تا پایان عمر این فریضه دینی با آنان 

همراه است.
اثربخش  راهکاری  را  نماز  اجالس  برگزاری  آقازاده، 
گفت:  و  دانست  جامعه  در  نماز  فرهنگ  ترویج  در 
کیفی  گذاری  تاثیر  افزایش  زمینه  که  طلبد  می 
هرچه بیشتر این اجالس ها در جامعه در دستور کار 
مسووالن قرار گرفته و در پایان این آیین ها اثرات و 

بازخورد آن سنجیده شود.
را  نفر  ها  میلیون  نماز جمعه و حضور  برگزاری  وی، 
در این آیین عبادی و سیاسی از جمله برکات انقالب 

اسالمی دانست.
سنی  میانگین  کاهش  داد:  ادامه  مرکزی  استاندار 
و  جماعت  ائمه  وظایف  مهمترین  از  نمازگزاران 
و  جرم  کاهش  برای  نماز  اجالس های  برگزاری 

معضالت در جامعه است.
این  در  نیز  مرکزی  استان  نماز  اقامه  ستاد  مسوول 
اجالس گفت: شناخت، باور و یاری نماز سه نکته مهم 

در زمینه ترویج و برگزاری فرهنگ نماز است.
حجت االسالم»علی رودبارانی« افزود: 
نیازمند  دین  ستون  عنوان  به  نماز 
یاری است و همه ابزارها در شناساندن 

مزایای نماز باید به کار گرفته شود.
برای  دارویی  نماز  داد:  ادامه  وی 
و  بوده  جامعه  مشکالت  و  معضالت 
باید سعی شود با برگزاری  همایش ها 
دینی  فریضه  این  اجالس های عطر  و 

در گسترش یابد.
آیین  این  در  نیز  مرکزی  استاندار 
گفت: پردیس ارزیابی و توسعه مدیران 
وزارت جهاد کشاورزی امکانی موثری 
در شناسایی نیروهای با استعداد است 
را  اجرا  و  سازی  تصمیم  زنجیره  که 

تقویت می کند.

آشتی شهروندان با شهرداری

 جشنواره زعفران برای اولین بار در خمین

خیران حوزه اجتماعی 
سرمایه ی ارزشمند استان

معیار - مرکزی - نوروزی:
حوزه  خیران  با  نشست  در  مرکزی   استاندار 
های  پروژه  آخرین وضعیت  مرکزی،  استان  بهزیستی 

عمرانی این سازمان را بررسی کرد.
دولتی  بخش  اعتبار  گفت:  نشست  این  در  آقازاده 
و  نیست  بهزیستی  هدف  گروه های  نیاز  جوابگوی 
کمک های تعریف شده و هدفمند خیران در این شرایط 
و  نیازمندان  به  کیفی خدمات  مدیریت  دایره  توانسته 

مددجویان این نهاد حمایتی را فراهم کند.
بر  تکیه  کشور  سخت  شرایط  از  عبور  برای  افزود:  او 
حوزه  خیران  و  است  سرمایه  بزرگترین  همبستگی 
اجتماعی با درک این مهم باالترین تعامل را با نهادهای 

حمایتی دارند.
شیرخوارگاه  احداث  پروژه  گفت:  مرکزی  استاندار 
درصد   50 اکنون  هم  باال  ظرفیت  با  اراک  در  جدید 
با  این جلسه مقرر شد  دارد که در  فیزیکی  پیشرفت 
کمک خیرین این پروژه هر چه زودتر به بهره برداری 

برسد.
خیابان  در  فعلی  شیرخوارگاه  که  این  بیان  با  آقازاده 
افزود:  نیست  سازمان  نیاز  پاسخگوی  اراک  جهرم 
خیرین با کمک نقدی و غیر نقدی خود پروژه جدید 
ارایه خدمات  تا شاهد  رسانند  برداری می  بهره  به  را 

مطلوبتر به نوزادان باشیم.
یک  گفت:  هم  مرکزی  استان   بهزیستی  مدیرکل 
جدید  ساختمان  احداث  عملیات  اغاز  از  نیم  سال 

شیرخوارگاه می گذرد
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ناتوانی کشاورزان در 
اجرای طرح های نوین 

آبیاری
  

ایرنا - مدیر امور آب و خاک و فنی و مهندسی 
سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: افزایش 
نوین  آبیاری  طرح های  به  را  التفاوتی  مابه  قیمت ها، 
تحمیل کرده که هم اکنون کشاورزان استان از عهده 
خودیاری و پرداخت ما به التفاوت طرح ها بر نمی آیند.

سیدابراهیم سیدی اظهار داشت: با توجه به کم آبی، 
آبیاری  شیوه های  نوسازی  خواستار  منطقه  کشاورزان 
هستند ولی هزینه ها روی دوش آنان سنگینی می کند.

وی افزایش هزینه تجهیزات، خرید لوازم و لوله برای 
بهره  مشکالت  از  را  آبیاری  نوین  طرح های  اجرای 
برداران خواند و گفت: هزینه اجرای سامانه های نوین 
آبیاری در هر هکتار 150 تا 200 میلیون ریال است 
که با توجه به خرده مالک بودن اکثر کشاورزان، آنان 

قادر به تامین این هزینه ها نیستند.
هکتار  هر  اجرای  برای   ،96 سال  در  افزود:  سیدی 
آبیاری قطره ای 100 میلیون ریال، بارانی 70 میلیون 
ریال و کم فشار 45 میلیون ریال تسهیالت پرداخت 
می شد و سهم کشاورز تنها 15 درصد هزینه اجرای 

طرح بود که اکنون به 50 درصد رسیده است.
مدیر امور آب و خاک و فنی و مهندسی سازمان جهاد 
کشاورزی خراسان شمالی با توجه به مشکالت موجود 
سبک  منظور  به  ها  طرح  بازنگری  درخواست  گفت: 
تاثیرگذار  چندان  البته  که  شده  داده  هزینه ها  سازی 
نخواهد بود و در خوشبینانه ترین حالت تنها 10 درصد 

هزینه ها را خواهد کاست.
باغی  عرصه  هکتار  هزار  استان خراسان شمالی 344 
به  تجهیز  برای  هکتار  هزار   50 که  دارد  زراعی  و 
سامانه های نوین آبیاری مساعد شناخته شده و تاکنون 

32 هزار هکتار به این سامانه ها مجهز شده است.

استانی
-- اخبار--

ای  جاده  نقل  و  حمل  و  راهداری  مدیرکل   - ایرنا 
و  از سیستان  استان پس  این  خراسان جنوبی گفت: 
بلوچستان در جایگاه دوم تخلفات سرعت قرار دارد و 
این موضوع در شدت وقوع تصادفات و افزایش تلفات 

جاده ای اثرگذار بوده است.
جعفر شهامت افزود: سامانه های ثبت تخلف در 6 ماه 
نخست امسال، رقمی بیش از کل تخلفات ثبتی سال 
96، کارکرد داشته است لذا تقویت مدیریت سرعت در 

محورهای اصلی یک ضرورت محسوب می شود.
وی با بیان این که فعالیت سامانه های موجود با هدف 
ثبت تخلفات سرعت متوسط ارتقا یافته است تصریح 
از  و  انجام شده  نویسی جدید  برنامه  با  کار  این  کرد: 
این پس سرعت میانگین توسط همه دوربین ها ثبت 

می شود. 
خراسان  جاده ای  نقل  و  حمل  و  راهداری  مدیرکل 
اغلب  در  تردد  می دهد  نشان  داده ها  گفت:  جنوبی 
محورهای استان دارای تخلف سرعت بیش از میانگین 

کشوری است.
در محل های  ترافیک  مدیریت سرعت  کرد:  بیان  وی 
فاقد ایستگاه ثبت تخلف نشان می دهد از مجموع 16 
هزار و 276 تخلف ثبتی در آبان ماه امسال، 9 هزار و 
185 تخلف با سرعت میانگین بوده که 56 درصد از 

کل تخلفات ثبتی است.
به فعالیت 52 دستگاه دوربین ثبت  اشاره  با  شهامت 
خراسان  استان  اصلی  محورهای  در  سرعت  تخلف 

بیرجند،  محورهای  در  دوربین ها  این  گفت:  جنوبی 
طبس  و  فردوس  خوسف،  قاین،  نهبندان،  سربیشه، 

جانمایی شده است. 
در  سرعت  تخلف  گونه  هر  که  این  بر  تاکید  با  وی 
جاده ها رصد می شود افزود: هم چنین نتایج برگرفته 
از سامانه های تردد شمار مرکز مدیریت راه های استان، 
بازه  به  آبان ماه را نسبت  رشد 12 درصدی تردد در 

مشابه سال قبل نشان می دهد. 
خراسان  ای  جاده  نقل  و  حمل  و  راهداری  مدیرکل 
به  گذشته  ماه  سفرهای  اوج  داشت:  اظهار  جنوبی 
بازه ساعت 15 تا  ترتیب 15 و 18 آبان ماه غالبا در 

19 عصر بوده است.
طول راه های خراسان جنوبی 17 هزار و 82 کیلومتر 
اصلی  راه  کیلومتر   472 میزان،  این  از  که  است 
چهارخطه، یک هزار و 62 کیلومتر راه اصلی، 2 هزار 
و 982 کیلومتر فرعی و یک هزار و 193 کیلومتر راه 
فرعی دسترسی است. هم چنین این استان دارای 11 

هزار و 370 کیلومتر راه روستایی است.
استان مرزی خراسان جنوبی با 6 استان کشور همجوار 
و مسیر عبوری زائران امام رضا )ع( به مشهد مقدس 

است.
خراسان  محورهای  اغلب  در  سازی  دوبانده  عملیات 
جنوبی در دست انجام است و با توجه به نبود راه آهن 
مسافربری و محدود بودن پروازها در این استان بیشتر 

سفرها از طریق جاده ها انجام می شود.

دعوت از داور تکواندو 
بانوان استان یزد

  
باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس هیات تکواندو 
استان یزدگفت: بانوی تکواندو کار یزدی جهت قضاوت 
در مسابقات پومسه لیگ دسته یک کشور دعوت شد.

علی میرزائیان رئیس هیات تکواندو استان یزد گفت: 
اکرم اسدی دوچشمه جهت قضاوت درمسابقات پومسه 

لیگ دسته یک کشور دعوت شد.
میرزائیان افزود: مسابقات هفته اول تا سوم دسته یک 
در  نشاط  ، جام  دو کشور  منطقه  بانوان  پومسه  لیگ 

خوزستان برگزار می شود.
تکواندو  فدراسیون  داوران  کمیته  اعالم  با  گفت:  وی 
اکرم اسدی دوچشمه بانوی یزدی جهت قضاوت دراین 

رقابت ها دعوت شد.
رئیس هیات تکواندو استان یزد ادامه داد: هم اکنون 
870 تکواندو کار زن و 2 هزار و 100 تکواندوکار مرد 
و  هستند  فعالیت  مشغول  حرفه ای  شکل  به  استان 
15 باشگاه در یزد، تفت، بافق، مهریز، ابرکوه، میبد و 
اشکذر فعالیت می کنند.47 هیات ورزشی و 50 هزار 

ورزشکار در استان یزد وجود دارد.

پس از درمان ،اولویت 
نخست بهداشت مناطق 

زلزله زده است
در حاشیه  کرمانشاه  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
عیادت از مصدومان زلزله بستری در بیمارستان آیت اهلل 
مناطق  در  غذا  و  آب  بر  ویژه  نظارت  گفت:باید  طالقانی 

زلزله زده داشته باشیم تا بیماری خاص اپیدمی نشود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در حاشیه عیادت 
از مصدومان زلزله بستری در بیمارستان آیت اهلل طالقانی 
گفت:باید نظارت ویژه بر آب و غذا در مناطق زلزله زده 
گفته  به  نشود.  اپیدمی  خاص  بیماری  تا  باشیم  داشته 
رسانی  امداد  کار  اول  ساعت  چند  در  مسوول  مقام  این 
و  شد  انجام  مطلوب  نحو  به  زلزله  مصدومان  درمان  و 
زلزله  مناطق  بیمارستان های  همان  در  بیماران  اکثریت 
را دریافت کرده و تحت مداوا  زده خدمات الزم درمانی 

قرار گرفتند.
دیگر  به  هم  مصدومان  این  از  نفر   44 گفت:  مرادی 
بیمارستان های مرکز استان اعزام شدند و 27 نفر کماکان 
بستری هستند و اقدامات الزم درمانی برای آنان در حال 
انجام است و خوشبختانه هیچ کدام مشکل جدی نداشته 

و پس از بهبودی به زودی مرخص خواهند شد.
کادر  و  دارو  تجهیزات،  حاضر  حال  در  کرد:  بیان  وی 
بندی  سطح  چارت های  اساس  بر  نیاز  مورد  متخصص 
بیمارستان ها در مناطق زلزله زده حضور دارند و در صورت 
نیاز به تجهیزات در مناطق زلزله زده پشتیبانی های الزم 

صورت گرفته و پوشش مناسب انجام خواهد شد.
ما  نخست  اولویت  اکنون  درمان،  از  پس  افزود:  مرادی 
مساله بهداشت مناطق زلزله است و، چون زلزله گذشته 
باید نظارت های الزم را در بحث بهداشت محیط، آب و 
غذا داشته باشیم تا بیماری خاصی در این مناطق اپیدمی 

نشود.

 خراسان جنوبی رتبه دوم تخلف 
 سرعت در جاده ها را دارد

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

پیش بینی خسارت 100 
میلیارد تومانی سیل به 

لرستان
میزان  لرستان  بحران  مدیریت  مدیرکل 
خسارت سیل اخیر در استان را بیش از 100 میلیارد 

تومان پیش بینی کرد.
غالمرضا آقامیرزایی در جلسه شورای اداری استان، 
مبنی   هواشناسی  اخطاریه  پیرو  داشت:  اظهار 
بارش های  آذر  سوم  و  دوم  روزهای  در  این که  بر 
شد  آمادگی  اعالم  داریم،  استان  در  نرمال  از  بیش 
حالت  در  خدمات رسان  و  امدادی  دستگاه های  و 

آماده باش قرار گرفتند.
افزایش  ساعت  سه  در  بارش ها  شدت  افزود:   وی 
داشت و 60 میلی متر بارندگی داشتیم که در جنوب 

استان با مشکالتی روبه رو شدیم.
آقامیرزایی بیان کرد: در ساعات اولیه بارش، نیروهای 
امداد و نجات در محل حاضر شدند اما چون حجم 
کار زیاد بود از مرکز استان نیز کمک خواسته شد 
که در کمتر از 2.5 ساعت به این مناطق اعزام شدند.

مدیرکل مدیریت بحران لرستان با بیان این که علت 
بوده  نقطه  چند  در  کوه  ریزش  ساعته،   2.5 تاخیر 
و  خوب  آمادگی  میزان  کلی  به طور  گفت:  است، 

سرعت عمل دستگاه ها مطلوب بوده است.
آب  مشکل  روستاها  بعضی  در  این که  بیان  با  وی 
در  مشکالت  تمام  مجموع  در  کرد:  اضافه  داشتیم، 
بازه زمانی رفع شد و همچنان کار خدمات رسانی به 

روستاها در حال پیگیری است.
پلدختر  به  سنگینی  کرد: خسارت  بیان  آقامیرزایی 
پیش بینی  و  است  شده  وارد  شهرستان ها  سایر  و 
خسارت  تومان  میلیارد   100 از  بیش  که  می شود 

بارندگی ها بوده است.
 وی میانگین بارش ها را 79 میلی متر عنوان کرد و 
افزود: میانگین سال آبی جاری از اول مهر تا چهارم 
آذر 214.6 میلی متر بوده که 36.5 میلی متر نسبت 

به سال گذشته افزایش داشته است.
 آقامیرزایی با بیان این که تلفات جانی نداشته ایم، 
هم  با  را  الزم  همکاری  دستگاه ها  تمامی  گفت: 
باید  و  داریم  نیز  را  بعدی  بارندگی های  ما  داشتند، 
کار کنیم  بیشتر  نقاط مشکل دار  سعی شود که در 

که این حوادث تکرار نشود.

درمان  بهداشت  وزارت  بهداشت  معاون 
و آموزش پزشکی گفت: سطح فعالیت و 
خدمات پزشکان و دیگر بخش های مراکز بهداشتی قم 

نسبت به میانگین سطح کشور مطلوب تر است.
قم،  پزشکی  علوم  دانشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
و  دانشگاه  معاونان  و  مدیران  درجمع  رئیسی  علیرضا 
مرکز بهداشت این استان، با تقدیر از خدمات بهداشتی 
افزود:  قم،  بهداشتی  مراکز  و  پزشکی  علوم  دانشگاه 
ارزیابی هایی صورت گرفته از مراکز بهداشت این استان، 
به  رو  روند  می دهد  نشان  که  بود  انتظار  حد  از  باالتر 

رشدی را در این استان شاهد هستیم.
بهداشتی  مراکز  پایش  طرح  اجرای  به  اشاره  با  وی 
پایش  از  هدف  داد:  ادامه  کشور  مختلف  های  استان 
برای رفع مشکالت  بهداشت، شناسایی و تالش  مراکز 
این مراکز به منظور ارائه خدمات بهتر و واقعی به مردم 

است.
را  سالمت  جامع  مراکز  در  شده  ارائه  خدمات  رئیسی 
نیز مورد اشاره قرار داد و گفت: مراکز جامع سالمت با 
استقرار کارشناسان تغذیه و هم چنین بهداشت روان به 
دنبال کنترل چاقی، دیابت، فشار خون و بیماری های 
حال  در  خوبی  به  قم  در  مراکز  این  که  است  رفتاری 

فعالیت هستند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم نیز در این جلسه گفت: 
160 پایگاه و مرکز خدمات جامع سالمت در این استان 
نظام  تحول  طرح  قالب  در  مراکز  این  که  دارد  وجود 

سالمت در این استان راه اندازی شده اند.
خدمات  ارائه  که  این  بیان  با  خواه  ایرانی  ابوالفضل 
در  بهبود وضعیت سالمت جامعه  برای  و تالش  جامع 
راه  افزود:  است  قم  پزشکی  علوم  دانشگاه  کار  دستور 
اندازی پایگاه ها و مراکز بهداشتی عالوه بر ارتقای سطح 
بهداشتی نقش مهمی در پیشگیری از وقوع بیماری ها 

به ویژه بیماری های پرخطر دارد.
آموزش  و  درمان  بهداشت  وزارت  بهداشتی  معاون 
به  روزه  یک  سفر  در  خود  معاونین  همراه  به  پزشکی 
قم، عالوه بر بازدید از مراکز و پایگاه های بهداشتی در 
از سامانه های  برداری  بهره  نحوه  پایش،  تیم های  قالب 
فعالیت های  استان،  بهداشتی  مراکز  در  الکترونیکی 
تغذیه،  مادران،  سالمت  روان،  سالمت  واحدهای 
و  دندان  و  دهان  سالمت  حرفه ای،  و  محیط  بهداشت 

بخش های مختلف را نیز مورد ارزیابی قرار دادند.
اقدامات  پایش  روزه  یک  سفر  این  اقدام های  دیگر  از 
انجام شده در مناطق حاشیه شهر قم بود که با اجرای 
طرح تحول سالمت موجب ارتقای سطح سالمت استان 

به ویژه مناطق حاشیه ای شد.

 معاون وزیر بهداشت:

سطح خدمات مراکز بهداشتی قم 
 از میانگین کشوری مطلوبتر است

توزیع بیش از 18 هزار تن 
بذر در کردستان

مدیـر امـور زراعـت سـازمان جهـاد کشـاورزی 
کردسـتان از توزیـع 18 هـزار و 225 تـن انـواع بـذر 
اصـالح کشـاورزی برای اسـتفاده مناسـب کشـاورزان 

در کشـت پاییـزه در ایـن اسـتان خبـرداد.
میـزان  ایـن  گفـت:  احمـدی  صالـح  محمـد 
گنـدم،  محصـوالت  پاییـزه  کشـت  بـرای  بـذر 
زمینـی  سـیب  و  ماشـک  کلـزا،  نخـود،  جـو، 
اسـت. شـده  توزیـع  اسـتان  کشـاورزان   بیـن 

وی افـزود: بیشـترین سـهم توزیعـی مربوط بـه گندم 
اسـت کـه بـا 17 هـزار و 724 تن شـامل 15 درصد از 
88 هـزار تـن بـذر مورد نیـاز گندمـکاران اسـتان بود 
کـه بـا تخصیـص یارانه دولتـی خریـداری و در اختیار 

کشـاورزان قـرار گرفت.
احمـدی گفـت: از 17 هـزار و 724 تـن بـذر توزیعـی 
حـدود 14 هـزار و 606 تـن مربـوط بـه بـذور گواهی 
شـده، 2 هـزار و 826 تـن مربـوط بـه بـذور مـادری و 

291 تـن نیـز مربـوط بـه بذور پرورشـی اسـت.
وی بـا بیـان ایـن کـه برای هـر کیلوگـرم بـذر اصالح 
شـده گنـدم از 700 تـا سـه هـزار و 545 ریـال یارانه 
پرداخـت شـده اسـت، گفـت: بیشـترین میـزان یارانه 
مربـوط بـه بـذور گواهـی شـده و کمترین میـزان نیز 

مربـوط بـه بذور پرورشـی اسـت.
وی گفـت: در ایـن مـدت 534 تـن انـواع بـذر جـوی 
آبـی و دیـم تهیـه و توزیـع شـده کـه شـامل حـدود 
12 درصـد از بـذر مـورد نیاز چهـار هـزار و 700 تنی 

ست. ا
وی دیگـر بذر هـای تامین شـده را نیز شـامل 100 تن 
نخـود، 100 تـن سـیب زمینی، 20 تن کلـزا و 44 تن 
نیـز ماشـک اعالم کـرد و افـزود: در تامین ایـن بذر ها 
بـه مقاومـت آن ها در کم آبی، بازده بیشـتر نسـبت به 

بذور بومی و سـالمت آن ها توجه شـده اسـت.
احمـدی تاکیـد کرد: وزارت جهاد کشـاورزی در سـال 
از جملـه  پاییـزه محصوالتـی  زراعـی جـاری کشـت 
گنـدم، جـو و کلـزا در ایـن اسـتان را در سـطح 615 
هـزار هکتـار ابـالغ کـرده کـه تاکنـون بیـش از 608 

هـزار هکتـار آن زیـر کشـت رفتـه اسـت.
وی گفـت: سـهم گندم از ایـن میزان ابـالغ 582 هزار 
هکتـار، جـو 25 هـزار هکتـار و بقیـه نیـز مربـوط بـه 

کلزا و ماشـک اسـت.

انجام برنامه فرهنگی 
و مذهبی در گلستان 

گلستان  استان  امورخیریه  و  اوقاف  مدیرکل 
برنامه   121 از  بیش  وقف  هفته  مناسبت  به  گفت: 
اجرایی  گلستان  در  مذهبی  و  اجتماعی  فرهنگی، 

می شود.
داشت  گرامی  سلیمانی فردبا  روح اهلل  حجت االسالم 
هفته وحدت و روز وقف در گفت و گو با خبرنگاران 
استان گلستان اظهار کرد: اداره اوقاف و امور خیریه 
استان گلستان بیش از 121 برنامه متنوع فرهنگی، 
دهه  در  مختلف  اقشار  برای  را  اجتماعی  و  مذهبی 
استان  سطح  در  که  است  کرده  برنامه ریزی  وقف 

گلستان اجرایی خواهد شد.
وی تصریح کرد: وقف یک سنت نبوی و سیره علوی 
است و وقف در اسالم نیز از جایگاه ویژه ای برخوردار 
فرهنگی  اجتماعی،  مختلف  کارکردهای  با  و  است 
سعی  واقفان  داشتیم  تاریخ  طول  در  که  مذهبی  و 
کردند نیازهای جامعه را برطرف کنند و یک حس 

نوع دوستی و خیررسانی در وقف وجود دارد.
با بیان  اوقاف و امورخیریه استان گلستان  مدیرکل 
این که گلستان در زمینه وقف همواره پیشگام است، 
ابراز کرد: جایگاه وقف از دیدگاه مقام معظم رهبری 
واقفانی  وام دار  ما  تاریخ  و  فرهنگ  که  است  این 
است که جهان را به دور از فقر، جهل و محرومیت 

می خواند.
اوقاف  برنامه های  از  سلیمانی فرد درخصوص بخشی 
کرد:  خاطرنشان  گلستان  استان  در  خیریه  امور  و 
از  تجلیل  همایش های  قرآنی،  فرهنگی،  برنامه های 
یاوران وقف، اصحاب رسانه و هنر، دیدار با نماینده 
ولی فقیه در استان گلستان، دیدار با استاندار گلستان 
برنامه های  جمله  از  غیره  و  وقف  هفته  نمایشگاه  و 

هفته وقف در استان گلستان است.
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میلیاردها محاسبه 
 در یک ثانیه

سـومین نمونـه از ابررایانه ای بـا قابلیت انجام 
چیـن  در  ثانیـه،  در  محاسـبه  میلیـارد  میلیاردهـا 

رونمایی شـده اسـت.
نمونـه  سـومین  شـینهوا،  خبرگـزاری  گـزارش  بـه 
 exascale( اسـکیل  اگـزا  رایانـش  ماشـین  از 
computer( درچیـن رونمایـی شـد. این ماشـین 
رایانشـی در حقیقـت نسـل جدیـد ابررایانـه اسـت 
را  محاسـبه  میلیـارد  میلیاردهـا  اسـت  قـادر  کـه 
 Dawning انجـام دهـد. شـرکت  ثانیـه  یـک  در 
Information Industry این رایانه اگزااسـکیل 

می سـازد. را 
ابررایانـه  کننـده،  تولیـد  شـرکت  گفتـه  بـه 
Shuguang قـرار اسـت در مراکـز ملـی ابررایانش 

شـود. گرفتـه  کار  بـه  شـنزن  و  شـانگهای  در 
 در چیـن نمونه هـای اولیـه توسـط سـه گـروه بـه 
رهبـری سـازمان NRCPC، شـرکت داونینـگ و 
دانشـگاه ملـی فنـاوری دفاعـی سـاخته می شـوند.

کـه  معناسـت  بـدان   Shuguang از  رونمایـی 
نمونـه اولیـه ایـن سـه تیم نیز رونمایی شـده اسـت 
بنابرایـن چیـن یـک گام به سـمت توسـعه موفقیت 
آمیـز نسـل جدیـد ابررایانـه هـا نزدیـک تـر شـده 

. ست ا
اگـزا  رایانشـی  ماشـین  اولیـه  نمونـه  از  رونمایـی 
اسـکیل به دانشـمندان کمک می کنـد فناوری های 
کلیـدی را از طریـق آزمـون و خطـا، بررسـی کننـد 
و موانـع را بـرای تولیـد نهایـی سیسـتم رایانشـی 

برطـرف کننـد.

حمید مزرعه

نامه به پدر
نوشته فرانتس کافکا

برگردان الهام دارچینیان

نرسید،  مخاطبش  دست  به  هرگز  که  پدر  به  نامه 
نمایانگر صادقانه ترین کوششی است که نویسنده در آن، 
از  بسیاری  و  کاویده  را  روابط خانوادگی  زیرین  الیه های 
روانکاوانه،  رویکردی  با  را  روانش  و  جان  های  دردمندی 

غنای هنرمندانه بخشیده است. 
تازگی  به  عزیزم،  بسیار  پدر  می خوانیم:  کتاب  آغاز  در 

پرسیدی، چرا به نظر می آید از تو می ترسم؟....
پدری مستبد،  یافت،  پرورش  آن  در  کافکا  خانواده ای که 

مادری خرافی و خواهرانی معمولی داشت. 
کافکا از پدرش حساب می برد، می ترسید و تمام دوره های 
پدر گذراند. هرمان  از  زیر سایه ی وحشت  را  اش  زندگی 
کافکا، بازرگانی خودساخته و تنومند، قوی بنیه، پر سر و 
صدا و فرانتس کافکا، نویسنده ای باریک اندام و حساس و 
روشنفکر بود که بیشتر عمر خود را در زادگاهش، پراگ 
گفته ی  به  بنا  و  انرژی  پر  بسیار  کافکا  چه  اگر  گذراند. 
به  موفق  هیچ گاه  بود،  کننده  مسحور  و  آرام  دوستانش، 
او  عداوت  و  خود  از  فرار  و  پدر  یوغ  زیر  از  آمدن  بیرون 
نشد. البته بعدها در زندگی اش به انواع گوناگون رژیم های 
سالمتی برای باال بردن قدرت جسمانی اش روی آورد. در 
مخالفت  با  همیشه  و  کرد  می  احساس حقارت  پدر  برابر 
پدری مواجه بود که نوشتن را اتالف وقت می دانست. پدر 
هیچ گاه به این که به پسرش یاس و نا امیدی می آموزد، 
توجه نکرد، تفکر پدر و خانواده بافت بسیاری از آثار کافکا 
را چه به صورت مستقیم و چه به صورت انتزاعی تشکیل 
افکاری  با  بود  طلب  منفعت  دکانداری  پدر  است.  داده 
پدرساالرانه که چیزی را نمی پرستید جز کامیابی مادی و 

پیشرفت اجتماعی، مستبدی نفرت انگیز...
سوم جوالی 1883 وقتی فرانتس به دنیا آمد، پراگ یکی 
در  بود.  اتریش  زوال  به  رو  امپراتوری  شهرهای  کالن  از 
واقع سال 1867، یک توافق نامه بین آلمانی های اتریشی 
سرزمین  که  این  بر  دال  بود،  رسیده  امضا  به  مجارها  و 
به دو بخش مجزا توسط رودخانه لیث تقسیم  امپراتوری 
شود، مضافا این که به دالیل اجتماعی، یهودیان مجبور به 
یادگیری زبان آلمانی بودند و این موضوع تخم دشمنی را 

در دل چک ها می کاشت.
که  آن  حال  می آموخت،  را  آلمانی ها  زبان  باید  فرانتس 
و  بود  آموخته  جوانی  و  نوجوانی  در  را  زبان چک  پدرش 
از  کافکا  گریز  می آموخت.  بورژوا  طبقه  از  هم  را  آلمانی 
خویشانش که در کتاب نامه به پدر به روشن ترین شکل 
ممکن و در نقد و تحلیل آثارش قابل توجه است، در واقع 
زبان های  و  سنت ها  زنجیر  از  رهایی  و  پراگ  از  او  گریز 
دقیق  نمی تواند  کافکا  تحلیل  و  تجزیه  است.  گوناگون 
باشد مگر آن که محیط خانوادگی و اجتماعی او نیز مورد 
یهودیان ساکن چک  بگیرد. کافکا اسم معمولی  قرار  نظر 
اسلواکی در زمان امپراتوری هایسبورگ بوده است و تلفظ 
نشان  پرنده  این  است.  زاغچه  معنی  به  کاوکا  آن  آلمانی 
مستبدانه  حضور  بود.  پراگ  در  کافکا  پدر  تجارتخانه ی 
ورطه ی  به  را  او  کافکا،  بر  پدر  روح  و  جسم  دیوپیکر  و 
 1917 نوامبر  در  که  طوری  به  می دهد،  سوق  خودکشی 
مورد  در  را  خود  افکار  اولین  برود  ماکس  به  نامه ای  در 
خودکشی مطرح و مقوالتی را وصف می کند که از اقدام 
به  اما  بکشی،  را  مانعش شد: می توانی خود  به خودکشی 
یک معنا در حال حاضر به انجام این کار مجبور نیستی. 
ابعاد  تمام  بر  پدر  فشار سنگین شخصیت  مورد  در  کافکا 
می کرده  ریشخند  را  او  همیشه  پدر  می گوید:  زندگی اش 
است،  به رخش می کشیده  را  فعالیت های خود  و همواره 
و  کافکا  آثار  درباره  یعنی  این،  ضد  درست  که  حالی  در 
پدر  است.  می گذشته  آن ها  کنار  از  بی اهمیت  دوستانش، 
را از هر جهت یک انسان معیار می دانسته که خودش به 
فرمان هایی که می داده، عمل نمی کرده و به همین جهت 
او یک دنیای فرمان دهنده ی پدر و یک دنیای بندگی او و 
دیگر دنیای دیگران که خوشبخت و آزاد از دستور دادن ها 
و اطاعت کردن ها هستند را می شناسد. جای شکی نیست 
که این سطرها از روی رضایت مندی نیست، بلکه نوشتاری 

است از نا امیدی حقیقی و ناموفق بودن از گریز...
اگر می خواست از خانه فرار کند الجرم مادر را هم از دست 
می داد، چون که وابستگی مادر به پدر بیش از او بوده و از 

پدر کورکورانه اطاعت می کرده است.

فرهنگ و هنر
 لحظاتی با شعر

ویژگی های  نیز  از صفحه1:  در عصر حاضر  ادامه 
پیوندساز تمدنی ایران و هند همچنان به قوت خود 
باقی است. خوشبختانه آقای سفیر نیز نگرش فرهنگی 
فوق العاده ای دارد و این نشان دهنده عالئق فرهنگی 
دو  گذشته  روز   10 ظرف  که  است  ایشان  گسترده 

مرتبه به این پژوهشگاه آمده است.
سفیر  آقای  که  کرد  امیدواری  ابراز  پایان  در  قبادی 
فرهنگی  با خاطرات خوش  ماموریتش  پایان  از  پس 

از ایران برود.
او هم چنین افزود: نگارش دانش نامه مشترک ایران 
و هند در دستور کار دو کشور قرار گرفته است و هم 
چنین رئیس شورای روابط فرهنگی هند برای حضور 
با  مرتبط  تفاهم  یادداشت  انعقاد  و  همایش  این  در 

نگارش دانش نامه به ایران می آید.
در ادامه، سهراب کومار سفیر هند با بیان این که دو 
یکدیگر  با  عمیقی  تمدنی  روابط  هند  و  ایران  کشور 
نخست وزیر  نهرو  لعل  جواهر  از  قولی  نقل  به  دارند 
فقید هند اشاره کرد و آن این که هیچ دو کشوری 
به  و  نیستند  یکدیگر نزدیک  به  هند  و  ایران  مانند 
روابط  باید  و  پسرعمو هستیم  ایرانی ها  و  ما  عبارتی 

گسترده و عمیقی داشته باشیم.
کومار افزود: دایره المعارف تمدنی هند و چین تنها دو 
جلد است اما دایره المعارف ایران و هند می تواند ده ها 
جلد باشد و خوشحالم که ایرانی ها هم برای نگارش 

این دانش نامه پیش قدم شدند.
فرهنگی  ایران مشترکات  و  ما  داد:  ادامه  هند  سفیر 
بسیاری داریم و شما اگر به هند سفر کنید می بینید 
که در معماری، موسیقی، آشپزی و ادبیات مشترکات 

بی شماری هست.
هم  و  ایران  به  هند  نخست وزیر  سفر  در  او افزود: 
چنین در سفر آقای روحانی به هند بر تعمیق روابط 
فرهنگی تاکید شد و ما باید به این سمت برویم. در 
تاریخ دو کشور نیز می بینیم که ما در تمامی ادوار با 
هم روابط ویژه ای داشتیم و این به هیچ دوره خاصی 

نیز محدود نشد.
او در رابطه با تالش های سفارت هند برای گسترش 

روابط دو جانبه افزود: یکی از بحث هایی که در زمینه 
کشور  دو  به  مردم  سفر  تسهیل  است  مهم  فرهنگی 
است و در دو سال گذشته این پروسه تسهیل شده و 
ایرانی ها در فرودگاه و هندی ها نیز به صورت آنالین 

می توانند ویزای دوجانبه بگیرند.
کومار با بازگشت به موضوع اصلی گفت: از پژوهشگاه 
و  می کنم  تشکر  فرهنگی  مطالعات  و  انسانی  علوم 
باید بگویم که زبان های فارسی و سانسکریت قرابت 
نزدیکی  زبان  در  ما  نیاکان  البته  و  دارند  فراوانی 
روابط  شورای  هم  هند  طرف  از  داشتند.  بیشتری 
این  و  است  همایش  این  برگزاری  مسوول  فرهنگی 
شورای  ریاست  است.  مهم  بسیار  ما  برای  کنفرانس 
هند  دولت  در  و  است  پارلمان  عضو  هند  روابط 
هم  افتتاحیه  مراسم  در  ایشان  است  وزیر  هم سطح 
روابط  در  عطفی  نقطه  این  و  کرد  خواهند  شرکت 

فرهنگی دو کشور است.
او در پایان اظهار گفت: دانشمندان بسیار فرهیخته ای 
و  کنفرانس شرکت می کنند  این  در  و هند  ایران  از 
امیدوارم که این مباحث امکان پخش الکترونیک و یا 
کاغذی برای عالقه مندان هر دو کشور را داشته باشد.

*** 
 هر شب نماز شام بود شادیم تمام

 کاید رسول دوست هال نزد ما خرام
 خورشید هر کسی که شب آید فرو رود

 خورشید ما برآید هر شب نماز شام
 روز فراق رفت و برآمد شب وصال

 ای روز منقطع شو و ای شب علی الدوام
 ای دوست تا تو باشی اندوه کی بود

 تا جان بود به تن تو خداوند و من غالم
 هر گه که خدمت آیم ای دوست پیش تو

 شادی حالل گردد اندوه و غم حرام
  »سنایی«

*** 

 هر که دالرام دید از دلش آرام رفت
 چشم ندارد خالص هر که در این دام رفت

 یاد تو می رفت و ما عاشق و بیدل بدیم
 پرده برانداختی کار به اتمام رفت

 ماه نتابد به روز چیست که در خانه تافت
 سرو نروید به بام کیست که بر بام رفت
 مشعله ای برفروخت پرتو خورشید عشق
 خرمن خاصان بسوخت خانگه عام رفت

 عارف مجموع را در پس دیوار صبر
 طاقت صبرش نبود ننگ شد و نام رفت

 گر به همه عمر خویش با تو برآرم دمی
 حاصل عمر آن دمست باقی ایام رفت

 هر که هوایی نپخت یا به فراقی نسوخت
 آخر عمر از جهان ،چون برود، خام رفت

 ما قدم از سر کنیم در طلب دوستان
 راه به جایی نبرد هر که به اقدام رفت

 همت سعدی به عشق میل نکردی ولی
 می چو فرو شد به کام ،عقل به ناکام رفت

 سعدی

    *****  

 تو آواز زرین مرغ طلوعی
 که بر تاج نخل افق پرفشاند
 تو پرواز خونین مرغ غروبی

 که بر صخره ساحل آزرده خواند
 تو قوی سفیدی

 تو مهتاب
 که از بیشه بر آب راند

 تو رویای آن قوچ بشکوه
 در خوان جادو

 که در نیمروز عطش تهمتن را به دنبال
 به آبشخور ناز آهو کشاند

 تو رگبار آن ابر دیراب دوری
 سرود طری را

 که با ساقه خشک من خواندی ای دوست
 تو از مشت خاکستر من شکفتی

 تو از بیشه خواب بر آب من راندی ای دوست 

منوچهر آتشی

کافه شهر

علمی،  همکاری های  تفاهم  یادداشت 
فرهنگی  میراث  پژوهشگاه  بین  پژوهشی  و  آموزشی 
ایلیا گرجستان  دانشگاه دولتی  و  ایران  و گردشگری 
امضا شد که حوزه های گردشگری و میراث فرهنگی 

دو کشور را در بر می گیرد.
این  حقوقی  و  الملل  بین  امور  مدیر  خلقی،  منیر 
این  از  هدف  افزود:  خبر،  این  اعالم  با  پژوهشگاه 
نامه توسعه و تقویت روابط علمی و پژوهشی  تفاهم 
در حوزه های میراث فرهنگی و گردشگری به عنوان 

میراث مشترک بشری است.
اهمیت  و  ملت ها  مشترک  سرنوشت  به  اشاره  با  او 
میان  مشترک  مطالعات  انجام  منطقه،  در  ارتباطات 
فرهنگی را گامی برای تقویت شناخت بیشتر ملت ها 
در شرایط کنونی دانست و گفت: انعقاد این یادداشت 

نقطه مشترک توسعه این همکاری ها خواهد بود.

خلقی افزود: پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری 
در نظر دارد در راستای اجرای تفاهم نامه منعقد شده 
را در بهمن ماه سال  دور نخست همکاری های خود 

جاری آغاز کند.
او باستان شناسی و مطالعات میان رشته ای، باستان 
باستانی  محوطه های  در  مرمت  و  حفاظت  سنجی، 
تاریخ  وابسته،  مطالعات  و  گردشگری  موزه ها،  و 
از  را  ایرانی  شهرسازی  و  معماری  تاریخ  پژوهشی، 

جمله زمینه های همکاری این تفاهم نامه اعالم کرد.
او از مطالعات باغ منظر و معماری دستکند، زبان های 
مردم شناسی  داری،  موزه  کتیبه،  مطالعات  باستانی، 
این  محورهای  دیگر  عنوان  به  سنتی  هنرهای  و 

یادداشت تفاهم نام برد.
پژوهشگاه  مشترک  همکاری های  گفت:  خلقی 
ایلیا  دولتی  دانشگاه  و  گردشگری  و  فرهنگی  میراث 

پروژه های  در  کارشناس  تبادل  طریق  از  گرجستان 
مشترک همکاری های پژوهشی میدانی و کتابخانه ای، 
نشست های  و  همایش ها  کنفرانس ها،  برگزاری 
انتشارات،  در  همکاری  آموزشی،  و  علمی  تخصصی 
همکاری های آزمایشگاهی و همکاری های بین المللی 

قابل اجرا خواهد بود.

 همکاری علمی در حوزه میراث فرهنگی

میراث فرهنگی، و روابط ویژه 
 ایران و هند

در مسابقه »عکاسی طنزحیات وحش« از 
بین هزاران شرکت کننده از سراسر جهان، عکس های 

متفاوت وبرنده مسابقه انتخاب شدند.
بخشی ازعکس های برنده راباهم ببینیم:

از بین هزاران شرکت کننده از سراسر جهان در مسابقه 
»عکاسی طنز حیات وحش« مری مک گوان از تامپا 
درایالت فلوریدای آمریکا با عکس سنجاب شوکه شده 

، برنده جایزه اول عکاسی طنز از حیات وحش شد.

کوسه ای که برای عکاس لبخند می زند برنده جایزه 
خود  به  را  دریا  وحش  حیات  بخش  های  عکس 

اختصاص داد که عکاس آن تانیا هاپرمن است.

برنده بخش حیات وحش هوا، عکاسی است به نام شین 
کینا با عکس جغدی که قایم موشک بازی می کند.

جالب  های  عکس  بخش  برنده  مولکاهینن  والتری 
ای  قهوه  خرس  یک  خانواده  از  تصویری  با  اینترنتی 

در فنالند شد.

آالسکا  در  دامرو  دانیل  توسط  خسته  خرس  عکس 
گرفته شده است.

                                  

گرت وگن از این سنجاب قرمز در سوئد که پاهایش 
را باز کرده و در حال آکروبات بازی است عکس گرفته 

است.

عکس 2 مارمولک در حال تانگو یا دیداری عاشقانه ،که 
سرگئی ساووی در سری النکا گرفته است هم، توجه ها 

را به خود جلب کرده است.

14هزار کتابخانه در مساجد 
کشور افتتاح شد

رئیس ستاد عالی کانونهای فرهنگی و هنری مساجد 
کشور از افتتاح 14هزار کتابخانه طی سال های گذشته 
هزار  هفت  تعداد  این  از   : گفت  و  خبرداد  تاکنون 

کتابخانه مخزن دار و هفت هزار نیز قفسه باز است.
در  ارزانی  رضا  حبیب  المسلمین  و  االسالم  حجت 
مساجد  کتابخانه های  کتابداران  اندیشی  هم  نشست 
کل کشور ظرفیت موجود کتابخانه های کشور را عظیم 
عنوان کرد و گفت : هرچند ما برخی امور و کارها را 
رفته رفته به مساجد اضافه کردیم اما کتابخانه از همان 

ابتدا جزو فعالیت های مساجد بوده است. 
به  اشاره  با  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  مشاور 
برگزاری هفته کتاب جمهوری اسالمی ایران، از ارسال 
ویژه  به  کشور  مختلف  مناطق  به  کتاب  کامیون   40

مناطق زلزله زده خبر داد. 
اندازی  راه  به  اشاره  با  ادامه  ارزانی در  حجت االسالم 
داشت:  اظهار  کشور،  مساجد  در  کتاب  شنبه های 
درصدد هستیم به دنبال این طرح هر هفته یک کتاب 
معرفی  مساجد  طریق  از  کشور  در  را  مفید  و  خوب 

کنیم.

  --- حیوانات در موقعیت های ویژه! ---



تداوم تعامل سازنده بخش 
خصوصی با دولت

  
هیات  جلسه  یکمین  و  -شصت  مشهد   اتاق 
کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  نمایندگان 

مشهد برگزار شد.
در ابتدای این نشست، غالمحسین شافعی رئیس اتاق 
ایران و رئس اتاق مشهد ضمن تبریک هفته وحدت و 
میالد پیامبر عظیم الشان اسالم)ص( به مرور مهم ترین 
به  گفت:  و  پرداخت  کشور  اقتصادی  مهم  رویدادهای 
رغم تفاهم خوبی که با وزارت صنعت، معدن و تجارت 
بانک  هم  باز  بود،  ارزی حاصل شده  مسائل  حوزه  در 
بازار  ارائه بخشنامه های جدید و دخالت در  با  مرکزی 

ارز، این تالش مشترک را به نحوی خنثی کرد.
رئیس اتاق ایران در ادامه افزود: اگرچه سیاست تزریق 
ارز توسط بانک مرکزی در متعادل کردن نوسانات بازار 
تا حدودی موثر واقع شده اما این رویکرد در بلند مدت 
تاثیر کافی را ایجاد نخواهد کرد و دوامی نخواهد داشت.

وی در ادامه به نقش کشورهای اروپایی در حفظ برجام 
به  آن ها  که  ندارد  وجود  تردیدی  گفت:  و  کرد  اشاره 
اقدامات  فرصت  این  در  و  هستند  وقت ُکشی  دنبال 
انجام  قرارهای خود  و  قول  تحقق  برای  موثری  عملی 

نخواهند داد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد 
آینده  به  نسبت  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در 
فروش نفت اظهار نگرانی کرد و افزود: شرایط سختی 
بود.  نخواهد  پایدار  نفت  قیمت  و  ماست  پیش روی 
آمریکا تمام تالش خود را برای تحریم بازار نفت ایران 

به کار خواهد بست.
در ادامه این جلسه برخی از اعضای هیات نمایندگان 
و شفاف  قاطع  موضعی  اتخاذ  بر ضرورت  مشهد،  اتاق 

از سوی اتاق ایران در تحوالت اقتصادی تاکید کردند 
سیاست های  و  تصمیمات  از  برخی  نقد  خواستار  و 
در  شفاف سازی  و  دولت  غیرتخصصی  و  غیرحرفه ای 

بیان بحران های اقتصادی موجود شدند.
درخواست  حاضر،  اعضای  از  دیگر  یکی  چنین  هم 
با  با مسووالن نظام را  مالقات فعاالن بخش خصوصی 
بخش  و  کشور  اقتصادی  مشکالت  شفاف  بیان  هدف 
از  رفت  برون  راهکارهای  ارائه  چنین  هم  و  خصوصی 

شرایط موجود مطرح کرد.
شافعی در پاسخ به این پیشنهادها، عنوان کرد: ما در 
طرح مشکالت و ارائه راهکارها و نظرات تخصصی بخش 
خصوصی از هیچ تالشی فروگذار نکرده ایم و معتقدیم 
باید  اما  شود  بیان  تعارف  بدون  و  شفاف  مسائل  باید 
به  باید  دولت  با  تعامل  در  که  باشیم  داشته  مدنظر 
گونه ای عمل شود تا مسیر همکاری و گفت وگو حفظ 

شود و ارتباطات و تعامالت به قوت خود باقی بمانند.
با امیدواری به آینده، تعامل سازنده  وی ادامه داد: ما 

بخش خصوصی با دولت را ادامه خواهیم داد.
ایران در بخش دیگری از سخنان خود بر  اتاق  رئیس 
افزود:  و  تأکید کرد  اتاق  به  وابسته  تقویت تشکل های 
تناسب  به  مالی،  مسائل  حوزه  در  تا  می کنیم  تالش 
این  در  و  کنیم  تقویت  را  تشکل ها  موجود،  ظرفیت 
زودی  به  که  است  انجام  حال  در  اقداماتی  نیز  زمینه 

نتایج آن اعالم خواهد شد.
دبیرخانه  رئیس  لبافی  اکبر   این جلسه علی  ادامه  در 
شورای گفت  و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان 
فعالیت ها  خصوص  در  مبسوطی  گزارش  رضوی، 
شورای  افزود:  وی  کرد.  ارائه  شورا  این  عملکرد  و 
رضوی  خراسان  خصوصی  بخش  و  دولت  گفت وگوی 
در  اجرا،  قابل  مصوبات  نظر  از  گذشته،  سال  سه  طی 
وزارت  توسط  که  کشور  شورای  رتبه بندی  و  ارزیابی 
کشور انجام می گیرد، در ردیف سه شورای برتر کشور 

قرار داشته است.
بخش  و  دولت  گفت وگوی  شورای  دبیرخانه  رئیس 
تمام  ما  کرد:  نشان  خاطر  رضوی  خراسان  خصوصی 
تالش خود را به کار بسته ایم تا این شورا از حالت صرفاً 
مشورتی به سوی اجرایی و عملیاتی سوق پیدا کند و 
یکی از وظایف اصلی و مهم ما در شورا بسترسازی برای 

بهبود محیط کسب و کار است.
لبافی ادامه داد: اصالح دستورالعمل ها و قوانین و هم 
چنین تجمیع برخی از مقررات و ضوابط و عالوه بر آن، 
حذف قوانین و مقررات مخل بهبود محیط کسب و کار 

همواره در دستور کار شورا بوده است.
اتاق  نمایندگان  هیات  به  خود  گزارش  ادامه  در  وی 
 178 گذشته،  سال  چهار  طی  شد:  متذکر  مشهد، 
 47 تاکنون،   1393 سال  از  و  شورا  دبیرخانه  جلسه 
به  جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی 
صورت منظم و مستمر برگزار شده است که ماحصل 
تفاهم نامه های کاربردی و عملیاتی در  و  آن، مصوبات 

سطح استانی و ملی بوده است.
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--اخبار--

ادامه از صفحه1: نایب رئیس اتاق ایران تقویت 
زمینه ساز  را  ترکیه  و  ایران  مشترک  اتاق  فعالیت 
دو  میان  مبادالت  و  تجاری  همکاری های  توسعه 
کشور دانست و بر آمادگی اتاق ایران برای پیگیری 

گسترش فعالیت این اتاق مشترک تاکید کرد.
ایران  علیه  آمریکا  تحریم های  به  سلطانی  پدرام 
تحریم ها،  قبلی  دوره  »در  گفت:  و  کرد  اشاره  نیز 
از  ترکیه حمایت خوبی  دولتی  و  بخش خصوصی 
ایران داشتند. در دوره جدید تحریم ها که درواقع 
ترکیه  دولت  هم،  هستند  غیرقانونی  و  یکجانبه 

از  کرد؛  نخواهد  همراهی  آمریکا  با  است  کرده  اعالم 
دولت  از  خصوصی  بخش  فعاالن  سوی  از  بابت  این 
داریم بخش  انتظار  و همچنان  تشکر می کنیم  ترکیه 
خصوصی ترکیه همچون گذشته اقتصاد ایران را مورد 

حمایت قرار دهد.«
سلطانی به افزایش حجم مبادالت تجاری میان ایران 
گفت:  و  کرد  اشاره  تحریم ها  قبلی  دوره  در  ترکیه  و 
»تجربه نشان داده ارتباط میان ایران و ترکیه ارتباطی 
عمیق و ریشه دار است و هیچ گونه فشاری از سوی 
دو  تعامالت  ادامه  مانع  نمی تواند  دیگر  کشورهای 
کشور شود. بنابراین پیش بینی می شود در دوره جدید 
و  ایران  میان  تجاری  تعامالت  نیز  آمریکا  تحریم های 

ترکیه تقویت شود.«
مالی  توافق های  به  ادامه  در  ایران  اتاق  رئیس  نایب 
میان دو طرف اشاره کرد و گفت: »خوشبختانه برای 
استفاده از پول های ملی در مبادالت تجاری دو طرف 
توافق شده است اما در شرایط جدید نیازمند پلتفورم 
مالی جدیدی برای ادامه همکاری های تجاری هستیم؛ 
از  آمریکا  تحریم های  بیم  از  ترکیه  بانک های  که  چرا 
خودداری  ایرانی  اقتصادی  فعاالن  به  خدمات  ارائه 

می کنند.«
سلطانی خواستار ایجاد یک کانال مالی مختص روابط 
رغم  »علی  گفت:  و  شد  ترکیه  و  ایران  میان  تجاری 
انجام  امضای توافق تجارت ترجیحی میان دو کشور، 

مبادالت تجاری میان ایران و ترکیه در چارچوب این 
ویژه  و  مطمئن  مالی  کانال  یک  نیازمند  نیز  توافق 

است.«
نایب رئیس اتاق ایران کانال مالی اتحادیه اروپا موسوم 
برای  را مدل مناسبی   )SPV( به سازوکار ویژه مالی
کانالی  چنین  »ایجاد  گفت:  و  دانست  ترکیه  و  ایران 
کشور  دو  خصوصی  بخش های  فوری  اقدام  نیازمند 

است.«
اتاق های  اتحادیه  مدیره  هیات  اعضای  از  سلطانی 
مرکزی  بانک  با  مذاکره  ترکیه خواست طی  بازرگانی 
ترکیه درخواست بخش خصوصی ایران را مطرح کنند. 
او هم چنین بر آمادگی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
ایران  بانک مرکزی  با  ایران برای مذاکره  و کشاورزی 
برای پیگیری ایجاد سازوکار مالی ویژه میان دو کشور 

تاکید کرد.
برای  شده  ایجاد  مشکالت  چنین  هم  سلطانی 
نیز  را  ترکیه  خاک  از  عبور  برای  ایرانی  کامیون های 
اتحادیه  پیگیری  خواستار  و  داد  قرار  توجه  مورد 

اتاق های بازرگانی ترکیه برای حل این مشکالت شد.
از  ایجاد شرکت هایی متشکل  ایران  اتاق  رییس  نایب 
برای  مناسب  راهکار  را  ترکیه ای  و  ایرانی  سهام داران 
تحریم  شرایط  در  دوجانبه  تجاری  فعالیت  ادامه 
دانست و به برخی موانع حضور اتباع ایران در ترکیه و 
مشکالت موجود برای ثبت شرکت در این کشور اشاره 
تحریم های  دور جدید  آغاز  به  توجه  با  کرد. سلطانی 

خصوصی  بخش  فوری  توجه  خواستار  آمریکا، 
ترکیه در تعامل با دولت این کشور برای حل این 

مشکالت شد.
عطا صادق اغلو رئیس اتاق بازرگانی و صنعت ماالتیا 
بازرگانی  اتاق های  اتحادیه  مدیره  هیات  عضو  و 
مبادالت  طوالنی  سابقه  به  اشاره  ضمن  ترکیه 
چالشی  را  تحریم ها  آغاز  کشور،  دو  میان  تجاری 
چنین  هم  و  خصوصی  بخش  فعاالن  که  دانست 
دولت های ایران و ترکیه پشت سر خواهند گذاشت.

صادق اغلو پیگیری برای ایجاد سازوکار ویژه مالی 
بانک های  با  مذاکره  طریق  از  ترکیه  و  ایران  میان 
مرکزی دو کشور را ممکن دانست و گفت: »در نشست 
و  ترکیه  بازرگانی  اتاق های  اتحادیه  مدیره  آتی هیات 
در دیدار با رئیس اتحادیه موضوع را مطرح و پیگیری 

خواهیم کرد.«
او هم چنین خواستار ادامه ارتباط میان دو اتاق ایران 
نتیجه  به  و  مطرح شده  رفع مشکالت  برای  ترکیه  و 
پدرام  سوی  از  پیشنهادی  مالی  سازوکار  رساندن 

سلطانی شد.
و  آدانا  صنعت  و  بازرگانی  اتاق  رئیس  کیوانچ  زکی 
ترکیه  بازرگانی  اتاق های  اتحادیه  مدیره  هیات  عضو 
از  ثبت شرکت  به  مربوط  مشکالت  داد  اطمینان  نیز 
بخش  و  است  قابل حل  ترکیه  در  ایرانی  اتباع  سوی 
اعظم آن ها قابل رسیدگی و برطرف شدن در اتاق های 

بازرگانی استانی ترکیه است.
کیوانچ هم چنین خواستار امضای توافق تجارت آزاد 
از  که  صورتی  »در  گفت:  و  شد  ترکیه  و  ایران  میان 
حرکت  آزاد  تجاری  توافق  سمت  به  ترجیحی  توافق 
از جمله فشار تحریم ها  امروز  کنیم، تمامی مشکالت 
و مسائل مربوط به ارتباطات بانکی و مالی حل خواهد 

شد.«
در این نشست دو طرف توافق کردند برای پیگیری و 
دو  ارتباط  شده،  مطرح  موضوعات  رساندن  نتیجه  به 

جانبه را ادامه دهند.

 زعفران را به یکی از منابع 
درآمدی کرمانشاه 

تبدیل کنیم
اتاق  رئیس  کاشفی  کیوان   - کرمانشاه  اتاق 
در  کرمانشاه  کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی، 
همایش زعفران کاران کرمانشاهی، از زعفران به عنوان 
کار  با  است  امید  وگفت:  کرد  یاد  گرانبها  ثروت  یک 
کردن در این حوزه شاهد افزایش تولید و صادرات این 
محصول بوده و آن را به یکی از منابع درآمدی استان 

تبدیل کنیم.
ایرانی است  ذاتا  افزود: زعفران گیاهی  کیوان کاشفی 
که سال های سال در کشور به ویژه در خراسان کشت 
های  همایش  برگزاری  با  امیدواریم  است.  شده  می 
این چنینی، ضرب آهنگ تولید، کیفیت، بسته بندی، 

صادرات و فروش این محصول بیشتر شود.
تقاضای  کرد:  اضافه  ایران  اتاق  رئیسه  هیات  عضو 
که  دادیم  ایران  اتاق  به  را  زعفران  انجمن  تشکیل 
موافقت های اولیه انجام شده و درصددیم این تشکل 

را در کرمانشاه داشته باشیم.
تشکل  ایجاد  برای  ریزی  برنامه  به  اشاره  با  کاشفی 
شکل  آینده  ماه  را  تشکل  این  گفت:  حیوانی  روغن 
خواهیم داد و در زمینه افزایش تولید و صادرات این 

محصول ورود خواهیم کرد.
وی با اشاره به ورود اتاق کرمانشاه به حوزه کشاورزی 
در  هم  گردشگری  حوزه  افزود:  گذشته  سال  چند  از 
حال اضافه شدن به حوزه کاری اتاق است. اتاق های 
کشور تنها مراجعی هستند که می توانند تشکل های 
اقتصادی را شکل دهند. تشکل سازی را در دستور کار 
اتاق کرمانشاه داریم تا بتوانند به حوزه های تخصصی 

ورود کنند.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق کرمانشاه نیزبا اشاره 
به برگزاری این همایش با تکیه بر حوزه تولید، فرآوری 
کرمانشاه  استان  در  زعفران  کشت  گفت:  بازاریابی،  و 
همایش  این  در  شده  تالش  دارد.  زیادی  رشد  جای 
شرکت کنندگان با به روزترین اطالعات کشت زعفران 

آشنا شوند.
ناصر مرادی عنوان کرد: کرمانشاه در گذشته های دور 
سالیان طوالنی یکی از مناطق زعفران خیز کشور بوده 
برداشت  و  داشت  کاشت،  روش های  با  آشنایی  است. 
اصولی زعفران از اهداف برگزاری این همایش بوده و 
امیدواریم برگزاری این همایش بتواند نقش مهمی در 

توسعه زعفران کاری در استان داشته باشد .
کمیسیون  فعالیت  آغاز  به  هم  ای  اشاره  مرادی 
کشاورزی اتاق کرمانشاه از چند سال گذشته داشت و 
ابراز امیدواری کرد: این کمیسیون بتواند نقش مهمی 
در شکوفایی هرچه بیشتر بخش کشاورزی استان ایفا 

کند.
در ادامه عضو هیات رئیسه شورای ملی زعفران ایران 
به تولیدات زعفران در کشور اشاره کرد وگفت: بیش 
از  تولید می شود.  ایران  در  دنیا  زعفران  از 90 درصد 
مجموع 430 تن تولید ساالنه زعفران در دنیا 400 تن 

آن در کشور ما تولید می شود.
علی حسینی خاطرنشان کرد: در حال حاضر بیش از 
50 کشور دنیا در حوزه زعفران جزو اهداف صادراتی 
کشور ما هستند. هرچند این تعداد در مقایسه با 180 
کشور دنیا که جزو اهداف صادراتی هستند، کم است و 

ما در این زمینه ضعیف کار کرده ایم.
زعفران  تولید  عملکرد  بودن  کم  به  اشاره  با  حسینی 
در واحد سطح، بیان کرد: در حال حاضر ساالنه 400 
تن زعفران در کشور تولید می شود، این در حالیست 
که این میزان می تواند بدون افزایش سطح زیر کشت 

دو برابر شود.
افزود:  با اشاره به سابقه زعفران کاری در کشور،  وی 
سابقه زعفران کاری در کشور به سه هزار سال پیش 
زیر کشت زعفران در کشور 120  برمی گردد. سطح 
هزار هکتار است و عمده زعفران کاری در کشور را در 

دو استان خراسان جنوبی و رضوی داریم.
گفت:  ایران  زعفران  ملی  شورای  رئیسه  هیات  عضو 
کرمانشاه زادگاه و پیشینه تاریخی کشت زعفران کشور 
را به دوش می کشد. تاریخچه کشت زعفران نشان از 
این دارد که زعفران از زاگرس به دیگر نقاط و به شرق 
هزار سال  که حدود  نحوی  به  کرده،  مهاجرت  کشور 

است در خراسان جنوبی کشت می شود.
وی با اشاره به مناسب بودن کشت زعفران در شرایط 
شاید  نبود  زعفران  کشت  اگر  کرد:  اذعان  آبی  کم 
هزاران سال پیش استانی مثل خراسان جنوبی خالی 
از سکنه شده بود. در حال حاضر بیش از 20 استان 
کشور درگیر کم آبی و خشک سالی هستند. با بیشتر 
در  زعفران  کشت  توسعه  باید  خشک سالی ها  شدن 

برنامه کشور قرار گیرد.

 در پی ایجاد ساز و کار ویژه مالی

کسب و کار ایرانی

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

اتاق اصفهان - همایش بررسی و تحلیل 
آخرین تحوالت اقتصاد ایران و جهان با حضور مرتضی 
پژوهشگر  قاسمی،  سیامک  و  اقتصاددان  ایمانی راد 
اصفهان  اتاق  بین المللی  همایش  سالن  در  اقتصادی 

برگزار شد.
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
اصفهان در این همایش به بررسی نقش ارز در اقتصاد 
ایران پرداخت و گفت: اغلب کاال و خدمات طی چهل 
ساله گذشته چند هزار برابر شده ولی دالر 2 هزار برابر 
کاالی  قیمت  تا  زمین  متر  هر  قیمت  از  است.  شده 
مصرفی چندین هزار برابر شده ولی ارز کمترین رشد 

را داشته است. 
مصطفی رناسی خواستار تک نرخی شدن ارز و شناور 
شدن قیمت آن شد و افزود: ارز دو نرخی عامل ایجاد 
رانت می شود. دالر 13 هزار تومان فقط تهدید برای 
ایجاد  و  تولید  برای  فرصت  بلکه  نیست  ایران  اقتصاد 
از مًولفه های مهم و  به عنوان یکی  ارز  اشتغال است. 
تاثیرگذار بر اقتصاد ایران بایستی مورد توجه بنگاه های 

اقتصادی قرار گیرد. 
در  موثر  عاملی  تواند  می  اقتصادی  شرایط  تحلیل 

تصمیم گیری مدیران بنگاه های اقتصادی باشد.
مرتضی ایمانی راد، یکی از اقتصاددانان در این همایش 
جهان  اقتصادی  تحوالت  آخرین  بررسی  تحلیل  به 
راست  جناح  کشورها  از  برخی  در  گفت:  و  پرداخت 
افراطی روی کار آمده و تالش می کند نظام اقتصادی 
ایتالیا،  آمریکا،  در  آن  نمونه  و  زنند  هم  بر  را  جهان 

انگلیس و برزیل قابل مشاهده است.
یک  طی  ارز  نرخ  شدید  نوسانات  تحلیل  به  ایمانی 
کمبود  گفت:  و  پرداخت  ایران  اقتصاد  در  اخیر  سال 
نرخ  افزایش  عامل  تقاضا  افزایش  و  ارزی  درآمدهای 
دالر  قیمت  افزایش  است.  بوده  ایران  اقتصاد  در  ارز 
در بین ارزهای موجود نشان از تقویت اقتصاد امریکا 
است. کاهش سایر ارزها در برابر دالر در شرایط کنونی 
طبیعی است و ریال نیز از این شرایط مستثنی نیست.

نکته که تحلیل وضعیت گذشته  این  بر  تاکید  با  وی 
با  باید  اقتصاددانان  گفت:  ندارد،  چندانی  فایده 
فعاالن  تا  بپردازند  آینده  بینی  پیش  به  مستندات 
اقتصادی بر اساس آن بتوانند استراتژی تعیین کنند. 

احتمال یکی از اصول مهم پیش بینی و مدیریت یک 
بنگاه است. یک فعال اقتصادی به جای قطعیت همواره 

با احتمال کار می کند.
ایمانی راد با ارایه مدل رهبر و پیرو در اقتصاد ایران 
گفت: طی بررسی های انجام شده بر نوسانات نرخ ارز 
وتاثیر آن بر اقتصاد ایران، این مدل برآمد که هر وقت 
نرخ ارز در ایران تغییر کند تمام مولفه های اقتصادی 
را همراه با خود تغییر می دهد و نقش ارز در اقتصاد 

آن مانند یک رهبر است. 

وی با انتقاد از سیاست گذاران اقتصادی به ویژه دولت، 
در کم اهمیت شمردن ارز در معادالت اقتصادی گفت: 
اقتصاد  در  اثرگذار  مولفه  یک  عنوان  به  را  ارز  دولت 
نامه های  بخش  با   و  شناسد  نمی  رسمیت  به  ایران 
متعدد، بازار خرید و فروش آزاد ارزرا بازار سیاه تلقی 
می کند. دولت باید قیمت بازر ارز آزاد را به رسمیت 

بشناسد و داد و ستد آن را آزاد بگذارد.
کسانی  برای  فرصت ها  سرزمین  را  ایران  راد  ایمانی 
برای  تهدید  و  داشته  دسترسی  خارجی  ارز  به  که 
دانست  باشند،  نداشته  دسترسی  ارز  به  که  کسانی 
در  بورس  در  گذاری  سرمایه  گفت:  چنین  هم  وی 
داشته  صادرات  توانایی  که  است  سودده  شرکت هایی 
داخل  از  عمدتا  آنان  اولیه  مواد  به خصوص  و  باشند 
کنم  می  توصیه  اقتصادی  بنگاه های  به  شود.  تامین 
و  کاال  صادرات  به  را  اقتصادی  فعالیت  از  بخشی  که 
ادامه  و  سودآوری  به  زیرا  دهند  اختصاص  خدمات 
حیات بنگاه کمک می کند و فعاالن اقتصادی باید ماه 
به ماه تغییرات وجوه نقد، سود وزیان و مواد اولیه را 

کنترل کنند.
ایجاد  شامل  المللی  بین  فعالیت های  داشتن  وی 
نیروی  اعزام  کشور،  از  خارج  در  نمایندگی  دفتر 
مهم  رویکردهای  از  یکی  را  خارج  به  متخصص  کار 
بنگاه های اقتصادی در شرایط کنونی برشمرد و گفت: 
سرمایه گذاری  با  مشترک  گذاری  سرمایه  تشکیل 
خارجی )joint ventuer(  می تواند به تامین مالی 

بنگاه ها کمک کند.
ایمانی راد توجه به فعالیت های نوآوری و استارت آپ 
را به بنگاه های اقتصادی پیشنهاد کرد و گفت: واقعیت 
همواره  دیجیتالی  کاالهای  و  پهبادها  تولید  مجازی، 
تمرکز  است.  المللی  بین  و  داخلی  بازار  توجه  مورد 
آن  تولید  و  وارداتی  کاالهای  بر  تولیدی  شرکت های 
بهترین گزینه است و در شرایطی که قیمت ارز افزایش 
یافته فرصت مناسبی برای تولیدکنندگان داخلی است.

در ادامه این نشست، سیامک قاسمی پژوهشگر مرکز 

جهش های  تشریح  ضمن  بامداد،  اقتصادی  مطالعات 
بدهی   71 سال  در  گفت:  گذشته  سال های  در  ارزی 
کاهش   77 سال  در  پروژه ها،  فایناس  در  دولت  های 
 96 و   91 سال  در  و  دالر   7 بشکه ای  به  نفت  بهای 
عوامل  جمله  از  تحریم  و  نفتی  درآمدهای  کاهش 
جهش ارزی در اقتصاد ایران بود. قیمت بازار آزاد ارز 

قیمت اصلی دالر است.
وی جهش سال گذشته و جاری را بزرگترین چالش 
وجود  گفت:  و  برشمرد  گذشته  سال   27 طی  ارزی 
بازنشستگی  و ورشکستگی صندوق های  بانکی  بحران 
باید  دولت  است.  تاثیرگذاشته  ارز  باالی  جهش  بر 
اجازه دهد ارز به عنوان یک شاخص اقتصادی همراه 
با سایر شاخص ها از جمله تورم، نوسان داشته باشد و 
ماندن قیمت  ثابت  به دنبال  ارزی فقط  با درآمدهای 

ارز نباشد.
وی درآمدهای نفتی و مشتقات نفتی،کاالی غیرنفتی، 
ارز  ارزی،  انتقاالت  و  نقل  خارجی،  سرمایه گذاری 
ارزی  مصارف  را  خدمات  و  کاال  واردات  و  مسافری 
برشمرد و گفت: تقاضای سفته بازی، حفظ ارزش پول، 
است  ارزی  مصارف  دیگر  از  قاچاق  و  سرمایه  خروج 
که به دلیل اختالل در بازار شاهد افزایش این تقاضا 

هستیم.
به  ارز  عرضه  و  تقاضا  توازن  تا  کرد:  تصریح  قاسمی 
بازار باز نگردد نمی توان انتظار تعادل داشت و دولت 
تقویت  را  صادرات  محل  از  ارز  عرضه  زمینه  بایستی 

کند.
وی افزود: قیمت ها در بازار مسکن به تبعیت از بازار ارز 
در طی ماه های اخیر افزایش یافته است. این افزایش 
در ساختار  تغییرات  نه  و  ارز  قیمت  افزایش  دلیل  به 
قیمت  افزایش  است.  بوده  مسکن  بازار  نیروی های  و 
رکورد  وارد  ایران  اقتصاد  که  دوره هایی  در  مسکن 
تورمی شده، همزمان با کاهش شدید درآمدهای نفتی، 
عدم افزایش قابل توجه اجاره و کاهش ارزش افزوده 

ساخت در تولید ناخالص داخلی است.

 فعاالن اقتصادی با احتماالت مواجهند


