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فرمایید

می شود... یک بار 
برای همیشه...؟

عملیاتی،  لحاظ  از  که  این    
ترین راه  بازده  زود  و  ساده ترین 
و  اقتصادی  رونق  ایجاد  برای 

است  گردشگری  درآمد  پر  به صنعت  توجه  فقر،  و  بیکاری  کاهش 
تقریبا در جامعه اتفاق نظر وجود دارد. همه نیز از ده هامزیت دیگر 
گردشگری یاد می کنند و سال هاست که در این باره گفته شده است. 
البته نهادهای آمارده هم اغلب از افزایش گردشگر خارجی می گویند 
و  نهادها  داخلی،  گردشگری  گیری  اوج  برای  هم  برهه هایی  در  و 
سازمان ها در رقابت تشویقی قرار می گیرند اما...، اما چرا نه در ظاهر 

و نه در باطن این صنعت از وضعیت معلولیتی خود رها نمی شود.
نشان  را  خودش  درآمد  در  طبعانه  و  می گذارد  اثر  اشتغال  در  نه 
می دهد. این صنعت از آن مقوله هایی هست که در جامعه ما همواره 
پرتاب  دست  آن  به  دست  این  از  نهادها  و  افراد  بغض  و  حب  در 
می شود. هنوز باید خیلی ها یادشان باشد از برخی حرکت ها که علیه 
گردشگران خارجی صورت می گرفت که عموما هم با هزار ترفند به 
ایران آورده می شدند و نتیجتا به جای آن که سفیر دوستی و صلح 
در کشور خودشان باشند را وی بد رفتار بودن مردمی می شدند که 

در فرهنگشان خشونت جایی نداشت.
حال آن را مقایسه کنیم با تبلیغات سطحی چند سال اخیر که به 
ویژه در نوروزها و اعیاد مذهبی تالش می شود به بهانه آن مناسبت ها 

شوری هر چند تصنعی، در جامعه ایجا گردد.
گردشگری  صنعت  رونق  به  کمکی  تنها  رفتارنه  در  دوگانگی  این 
نکرده است بلکه بر اثر این »شل کن و سفت کن« ها به این صنعت 
لطمه فراوانی واردشده است وتقریبا گردشگری، ما مردم را از تعادل 
موسمی  سفرهای  به  کنید  نگاه  است.  کرده  خارج  خود  تناسب  و 
مردم تهران در تعطیالت مناسبتی که نه تنها برای گردشگر آرامش 
وبرای میزبان رونق اقتصادی نمی آورد که برای هردو گروه سوهان 
روح شده است و بازمانده ای جز خستگی برای مسافر و تخریب همه 

جانبه محیط زیست برای منطقه میزبان ندارد.
اغراق نیست اگر این مدعا را به بخش گردشگری خارجی هم تعمیم 
ما  دلبند  میهن  از  قابلی  تصویر  گردشگر خارجی  آن جاهم  دهیم. 
ایرانی ها در ذهنش نخواهد ماند و تقریبا پولی که قابل اعتنا باشد 
نیز در صندوق جامعه نخواهد ریخت. این چند گانگی در تصوری 
از گردشگری عموما و گردشگر  نهادهای ذی ربط وذی قدرت  که 
خارجی خصوصا در مخیله خویش دارند، اجازه برنامه ریزی »درست 
است  کرده  دریغ  جامعه  ازاحاد  و  امر  مسوولین  از  را  درمان«   و 
می سوزاند  و  است  آتش  سویی  از  ما،  جامعه  در  گردشگری  مقوله 
مردم  ما  باور  بادهای  تند  این  و  می کشاند  و  است  نور  سویی  از  و 
است که به آن لطمه می زند چرا که ما تکلیف خود را با این مقوله 
روشن نکرده ایم و حاضر به بحث شفاف در مورد آن نیستیم تا یک 
ظاهرا  که  امری  برابر  در  را  الزم  و  قطعی  موضع  همیشه  برای  بار 
آری  کنیم.  روشن  دارد  توامان  را  زیان  و  سود  برخی،  زعم  به  و 
ما  جامعه  در  جایگاهش  صنعت  این  بدانیم  همیشه  برای  بار  یک 
همان  به  و  است  مطلوب  برایمان  رشدش  اندازه  چه  تا  و  چیست 
برای  بار  یک  می شود  آیا  باشیم.  قانع  نیز  سودمندی اش  از  اندازه 
همیشه وضعیت نسبتا ثابت و روشنی در مورد یک مقوله اجتماعی 

- فرهنگی اتخاذ کنیم و به آن پای بند باشیم؟
این مبحث ادامه دارد...

                                                            »مدیرمسوول«

ازدواج حدود 100 هزار زن ایرانی با مردان خارجی
  

  ایرنا - مسوول انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده گفت: آمارهای رسمی مشخصی از ازدواج های 
رسمی و غیررسمی زنان ایرانی با مردان خارجی، وجود ندارد اما برآوردها نشان می دهد حدود 100 هزار 

ازدواج رخ داده است اما البته دقیق نیست.
انجام شده است که  با مردان خارجی  ایرانی  زنان  ازدواج  درباره  تحقیقات خوبی  افزود:  اشرفی  فاطمه 
امیدواریم به نتیجه های مطلوبی برای رفع مشکالت موجود این افراد برسیم. وی درباره مصوبه دولت 
مبنی بر این که زنان ایرانی دارای همسر خارجی می توانند برای فرزندان زیر 18 سال خود تقاضای 
به  چون  بود  زود  اندکی  امروز  شرایط  با  تصویب  برای  مصوبه  این  داشت:  اظهار  کنند،  ایرانی  تابعیت 
کارشناسی خیلی بیشتری نیاز دارد. وی خاطرنشان کرد: متاسفانه از سال گذشته که زمزمه هایی در 
بخش هایی از دولت مبنی بر فراهم کردن زمینه و تسهیالتی برای فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی 

با مردان خارجی فراهم شد...

اجتماعی

اقتصادی

8

2

چرا قطر پس از 57 سال از اوپک خارج شد؟
  اتاق ایران - همزمان با کشمکش آمریکا با ایران بر سر تحریم های نفتی، خبر خروج قطر از اوپک پس از 
57 سال حضور در این سازمان نیز منتشر شد. قطر اعالم کرده قصد دارد روی تولید گاز از میدان گازی 
گنبد شمالی متمرکز شود؛ میدانی که میان قطر و ایران مشترک است. رضا پدیدار  نایب رئیس کمیسیون 

انرژی، صنایع پاالیشی و پتروشیمی اتاق ایران درگفتگویی به بررسی تصمیم تازه قطر پرداخته است:
*اعالم تصمیم قطر برای خروج از اوپک، اظهارنظرهای متفاوتی را به دنبال داشته است. نظرشما 

درباره این خروج یک باره چیست؟
- این تصمیم قطر را باید از دو جنبه موردبررسی قرارداد. ازیک طرف سیاست های حاکم در منطقه و از 
طرف دیگر جریان های مدیریتی حاکم بر نفت و گاز کشور قطر است که باعث شده تا قطر تصمیم به 
خروج از اوپک بگیرد. قطر مدتی است که همکاری خود را به دلیل اختالفی که با عربستان پیداکرده 
از این  این تصمیم برای قطر  از طرفی  با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس قطع کرده است.  بود 
نظر استراتژیک تلقی می شود که منابع نفتی و گازی قطر با تولید نهایتاً 600 هزار بشکه در روز، جزو 
کشورهای رده پایین در اوپک محسوب می شود و با توجه به این که این کشور عضو مجمع کشورهای 
صادرکننده گاز )GECF( هم هست، ترجیح داده تا با تمرکز ظرفیت های خود در GECF، در بازارهای 

بین المللی حرفی برای گفتن داشته باشد.

گفتگو

اطالعات مثبتی برای ثبت SPV دریافت شده 
  باشگاه خبرنگاران جوان - وزیر امور خارجه در پاسخ به ادعای رویترز در مورد حذف فروش 
نفت از SPV، گفت که فروش نفت محور کانال مالی اتحادیه اروپا با ایران است و در پاسخ به 
اظهارات پمپئو نیز گفت: هیچ قطعنامه ای در شورای امنیت آزمایش های موشکی ایران را ممنوع 

نکرده است.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه با اشاره به ادعای اخیر رویترز درباره عدم پوشش فروش نفت 
در جریان مراودات مالی اتحادیه اروپا با ایران، گفت: بر اساس اطالعاتی که ما داریم این گونه 
نیست، زیرا اگر پول نفت ایران به حسابی واریز نشود مشخص نیست که پولی برای مراودات وجود 
داشته باشد، از سوی دیگر قسمت عمده صادرات جمهوری اسالمی ایران نفت است بنابراین به 

نظر می رسد برخی فضاسازی ها در حال شکل گیری است تا مردم را ناامید کند.
وزیر امور خارجه تصریح کرد: جمهوری اسالمی ایران همیشه بر توان داخلی خود تأکید داشته 
و از این رو تالش خود را با اروپایی ها ادامه دادیم و بر این باوریم که اروپایی ها در تالش برای 

ارتباط با ایران هستند.
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ازدواج حدود 100 هزار 
زن ایرانی با مردان 

 خارجی 

معاون توسعه مدیریت سازمان میراث 
 فرهنگی کشور:

 استان مرکزی به عنوان 
قطب صنعتی نیازمند 

موزه صنعت است

معلمان تربیت بدنی 
کردستان متخصص هستند

به همت سازمان فرهنگی ورزشی و 
اجتماعی شهرداری رشت برگزار شد:

جشن روزجهانی معلولین

مدیر کل راهداری وحمل ونقل استان 
مرکزی خبر داد؛

جابه جایی بیش از 11 
میلیون تن کاال در 8 ماهه 

سال

آبگیری تاالب »صالحیه« 
کرج آغاز شد

تسهیالت بهزراعی 
 باغات چای

بودجه و پژوهش 
 دانش آموزی

 اصالح زیرساخت ها الزمه توسعه گردشگری
8

توسعه همکاری های 
همدان و اتریش

3

1
5

اطالعات مثبتی برای ثبت 
SPV دریافت شده

تولید مشترک واگن های 
مسافری - باری 

و لوکوموتیو

گفتگو؛
چرا قطر پس از 57 سال 

از اوپک خارج 
 شد؟

صنعت گردشگری در مسیر رونق...

آیا پاییز گردشگری 
بهار می شود؟
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فدراسیون بین المللی 
ورزش زنان مسلمان احیا 

می شود
احیای  از  المپیک  ملی  کمیته  رئیس  نایب 
هدف  با  مسلمان  زنان  ورزش  المللی  بین  فدراسیون 
گسترش، تقویت و هویت بخشی ورزش زنان مسلمان 

با حفظ حدود فرهنگی و شرعی خبر داد.
»تجربه  عنوان  با  نشستی  در  که  طاهریان«  »طاهره 
با  می گفت،  سخن  ورزش«  عرصه  در  زنان  مدیریتی 
اعالم این مطلب، یادآور شد: در احیای این فدراسیون 
ملی  کمیته  و  جوانان  و  ورزش  وزارت  المللی،  بین 

المپیک همکاری نزدیکی خواهند داشت.
وی هم چنین یاد آور شد که اقدامات قانونی و اجرایی 
زنان  ورزش  المللی  بین  فدراسیون  احیای  برای  الزم 

مسلمان در دست اقدام است.
این مقام ورزشی افزود: فدراسیون اسالمی ورزش زنان 
که یک فدراسیون بین المللی محسوب می شود، سال 
69 با موافقت روسای کمیته های بین المللی و آسیایی 
المپیک در تهران فعالیت خود را آغاز کرد اما در سال 

89 فعالیت آن متوقف شد.
آنجا  از  کرد:  اضافه  المپیک  ملی  کمیته  رئیس  نایب 
مراجع  سوی  از  فدراسیون  این  امتیاز  و  اعتبار  که 
کار  آن  دوباره  راه اندازی  شده  حفظ  آن  بین المللی 

پیچیده ای نیست.
در  بانوان  حضور  خصوص  در  چنین  هم  طاهریان 
اعالم  جوانان  و  ورزش  وزارت  شد:  یادآور  ورزشگاه ها 
در  بانوان  حضور  برای  را  زیرساخت ها  همه  که  کرده 
آماده کرده است ولی من تصمیم گیرنده  ورزشگاه ها 
مهم  این  که  کرد  خواهم  را  تالشم  همه  اما  نیستم 

صورت پذیرد.
گسترده  حضور  به  المپیک  ملی  کمیته  رئیس  نایب 
بانوان در عرصه های مختلف ورزشی و کسب عناوین 
و  اشاره  ورزشی  گوناگون  بخش های  در  آنان  مختلف 
تاکید کرد: بدون شک این موفقیت ها در سایه تالش و 

همت بانوان گسترش بیشتری خواهد یافت.

اجتماعی
سالمت باشیم

ادامه از صفحه1:  با موجی از ازدواج های غیرقانونی 
به خصوص در مناطق مرزی و روستاها روبه رو شدیم 
و این نشان دهنده این است که اگر به همه ابعاد این 
قرار  استفاده  سوء  مورد  تواند  می  نشود،  توجه  مساله 

گیرد.
زمینه  این  در  که  مسائلی  از  یکی  داد:  ادامه  اشرفی 
ایرانی  زنان  ازدواج  از  توجهی  قابل  درصد  دارد  وجود 
کشورهای  مردان  با  اغلب  که  است  خارجی  مردان  با 

همسایه است،
این ازدواج ها فاقد مراحل قانونی هستند و بسیاری از 
اتباع  با  ازدواج  آن ها  از  نیست؛ خیلی  ثبت شده  آن ها 
با  ازدواج غیرقانونی  به طور طبیعی  و  غیرقانونی است 
مسندی  نمی تواند  دنیا  جای  هیچ  در  غیرقانونی  اتباع 

برای به رسمیت شناختن باشد.
آن  با  اخیر  ایام  در  ما  که  مساله ای  کرد:  تصریح  وی 
روبه رو هستیم، این است که با شدت گرفتن فشارهای 
در  را  خودش  بوی  و  رنگ  فقر  جامعه  در  اقتصادی 
مناطق محروم و مرزی کشور نشان می دهد؛ متاسفانه 
شاهد این هستیم که روز به روز بر آمار دختران بازمانده 

از تحصیل اضافه می شود.
شدن  خارج  موجب  بازماندگی  این  داد:  ادامه  اشرفی 
بعد  که  دخترانی  آموزش می شود،  از چرخه  دختران 
از دوران دبستان و متوسطه اول و دوم ترک تحصیل 
آن ها خیلی زیاد شده است، اولین کسانی هستند که در 
معرض ازدواج های غیرقانونی با اتباع غیرقانونی هستند 
مصوبه  این  جدی  قربانیان  اول  وهله  در  معتقدیم  که 

زنان و دختران آسیب دیده هستند. 
وی خاطرنشان کرد: تحقیقاتی که در این حوزه انجام 
شده است نشان دهنده این است که باالی 90 درصد 
و حتی بیشتر ازدواج های صورت گرفته از سر استیصال 

اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی خانواده ها بوده است.
من مخالف ازدواج زن ایرانی با اتباع خارجی نیستم اما 
این انتخاب و ازدواج باید بر اساس آگاهی، شناخت و 

انتخاب زنان و دختران باشد.
و کودکان  زنان  از  انجمن حمایت  رئیس هیات مدیره 
ازدواج ها،  این  از  توجهی  قابل  درصد  گفت:  پناهنده 
و  زنان  قدرت  و  انتخاب  اختیار،  که  است  مواردی 
دختران را پشت سر ندارد. این مساله می تواند نگرانی 
ابعاد این مساله هنوز مشخص  ایجاد کند، به هر حال 

با  جدی  تعارضات  رسد  می  نظر  به  قضیه  این  نیست 
سایر قوانین اساسی و اصولی دارد که به نظر می رسد 
چون همه ابعاد آن دیده نشده است حتی در اجرا در 
ایجاد  اساسی  چالش های  با  را  کشور  شرایط،  بهترین 

می کند.
مسوول انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده ادامه 
این  پیامدهای  مصوبه  این  در  که  می رسد  نظر  به  داد: 
برای  فرصت هایی  ما  است.  نشده  دیده  ازدواج ها  نوع 
زنان و دخترانی که بیشترین آسیب را در این ازدواج ها 
آسیب  اقدام  هیچ  حتی  نداده ایم،  انجام  می بینند، 
شناسانه و حمایت اجتماعی برای آن ها دیده نشده است.

وی اضافه کرد: انتظار می رفت وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی که مجدانه دنبال تصویب این طرح بوده است، 
به جای ایجاد و افزایش مطالبات اجتماعی؛ شرایطی را 
فراهم می کرد که گروه های آسیب پذیر از ازدواج های 
اتباع  با  اجباری  و  ناخواسته  قانونی،  غیر  زودهنگام، 
تکمیل  فرصت  که  این  یا  توانمندسازی شوند  خارجی، 

مراحل آموزشی دختران را فراهم می کردند.
کودک  تعداد  چه  که  سوال  این  به  پاسخ  در  اشرفی 
وزارت  چه  اگر  دارد،  وجود  کشور  در  شناسنامه  بدون 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمار 50 هزار کودک بدون 
آمار  این  کرد:  تصریح  است،  کرده  تایید  را  شناسنامه 
دقیق نیست، حتی اگر به همین آمار 50 هزار کودک 
سایر  مخالفت  مورد  آمار  این  شدت  به  کنیم  بسنده 
این  آوری  جمع  کمیت  است،  اجرایی  دستگاه های 

اطالعات و کیفیت پرسشنامه ها و نتایجی که وزارت کار 
در  اگر  است. حتی  الزم  کارشناسی  فاقد  می دهد  ارائه 
صورت صحت این آمار را داشته باشیم به خاطر 50 هزار 
نفر می توان به جای تغییر قانون مکانیزم های اجرایی 

دیگری را اجرا کرد.
پناهنده  کودکان  و  زنان  از  حمایت  انجمن  مسوول 
ایران،  به  از مهاجران دیگر کشورها  آمار رسمی  درباره 
رسمی  پناهندگان  و  مهاجران  جمعیت  مجموع  گفت: 
و غیررسمی بین چهار تا چهار میلیون و 500 هزار نفر 
است؛ اغلب آن ها از اشخاص فرودست جامعه هستند و 
مناطق اسکان و تعامالت آن ها به هر حال در خیلی از 

قضایا ساماندهی مناسبی نشده است.
اقامت  دارای مجوز  اتباع خارجی که  داد:  ادامه  اشرفی 
هستند و شامل کسانی که کارت اقامت پناهندگی دارند 
یا با ویزا در ایران زندگی می کنند؛ یک میلیون و 500 

هزار تا 2 میلیون نفر هستند.
گفتنی است؛ در جلسه هیات دولت در آبان تصویب شد 
برای  توانند  می  خارجی  همسر  دارای  ایرانی  زنان  که 
فرزندان زیر 18 سال خود تقاضای تابعیت ایرانی کنند. 
که با این اقدام، اصالح قانون تابعیت فرزندان دارای مادر 

ایرانی و پدر خارجی در دولت تصویب شد. 
با  ایرانی  زنان  ازدواج  از  حاصل  فرزندان  قانون،  این  با 
مردان خارجی تا 18 سالگی به درخواست مادر و پس 
دریافت  و  تابعیت  تقاضای  توانند  می  سالگی   18 از 

شناسنامه ایرانی کنند.

شاید کمی مدیریت نیاز بود
خاطر  به  کرد؛  اعالم  روسیه  کشتی  فدراسیون 

بی احترامی فدراسیون ایران، سفرمان را لغو می کنیم.
در حالی که به نظر می رسید با دعوت فدراسیون کشتی 
و  آلُرسا  تورنمنت  دو  در  شرکت  برای  ایران  از  روسیه 
آالنز با تقبل تمام هزینه های تیم های ایرانی و دعوت از 
میهمانان ویژه، وضعیت بسیار خوبی بر روابط فدراسیون 
کشتی دو کشور حاکم باشد، اما یک اشتباه یا کوتاهی 

باعث شد روابط دو فدراسیون دچار مشکل شود.
فدراسیون کشتی ایران چندی پیش دعوت نامه حضور 
در جام بین المللی شاهد را برای روس ها ارسال کرد و 
متعهد شد بلیت رفت و برگشت دو تیم آزاد و فرنگی 

جوانان این کشور را نیز تهیه کند.
به یک  نزدیک  تیم جوانان روسیه  راستا دو  در همین 
دادن  نشان  برای  نیز  آن ها  و  زدند  اردو  مسکو  در  ماه 
دو  روابط  تقویت  و  بهبود  در جهت  مندی خود  عالقه 
تمام  پرداخت  با  را  ایرانی  تیم  دو  متقابال  فدراسیون، 
هزینه های اعزام، به دو تورنمنت بین المللی خود دعوت 
کردند اما مشکالت عجیبی که در مسیر حضور روس ها 
در ایران ایجاد شد مانع از حضورشان در جام شاهد شد.

مازیار رضایی نماینده فدراسیون کشتی روسیه در ایران 
روسیه  تیم های  برای  بلیت  هنوز  گفت:  رابطه  این  در 
تهیه نشده بود که از فدراسیون ایران به من گفتند به 
روس ها اطالع دهم به فرودگاه مسکو بروند و خیال شان 
در  روسیه  تیم های  وقتی  اما  باشد  راحت  اعزام  بابت 
فرودگاه حاضر شدند اعالم شد که برای ویزای یکی از 
دو تیم اقدام نشده و آن ها نمی توانند وارد خاک ایران 
اتفاق  این  پی  در  نیز  روسیه  کشتی  فدراسیون  شوند. 
حاضر نشد تیم ملی فرنگی  که برای ویزایش اقدام شده 
به  را  ایران دریافت کند  را در فرودگاه  بود ویزا  و قرار 
ایران اعزام کند و در نامه ای اعالم کرد که به خاطر این 

بی احترامی، به ایران نخواهند آمد. این درحالی است که 
تیم منتخب کشتی آزاد ایران برای حضور در جام بین 
المللی آلُرسا راهی مسکو می شود و تیم منتخب کشتی 
مازندران نیز قرار است از 16 آذر در جام جایزه بزرگ 

آالنز شرکت کند.
از  انگاری  سهل  یا  کوتاهی  اشتباه،  این  شکل  هر  به 
که  برخورد شود چرا  آن  با  باید  باشد  هر کسی  سوی 
شده،  ایجاد  ناهماهنگی  از  روس ها  عصبانیت  بر  عالوه 
کشتی  فدراسیون  به  نسبت  آن ها  بی اعتمادی  موجب 

ایران می شود.
منبع: خبرگزاری تسنیم

با خوراکی ها از خود 
محافظت کنیم

خواص عجیب این گیاه )لوبیا سبز(
آیا از فایده لوبیا سبز برای سالمتی چیزی می دانید؟ 

این ماده مغذی سرشار از آنتی اکسیدان و مواد معدنی 
است و برای سالمتی قلب فواید بسیاری دارد. 

لوبیا سبز به آسانی در بیشتر جاها در دسترس است. 
محتوای غذایی آن شامل فیبر، ویتامین، مواد معدنی، 

و مقدار ناچیزی کربوهیدرات است.
خوراکی،  فیبر  کلسیم،  پروتئین،  حاوی  هم چنین 
آهن و چند ماده ی مغذی ضروری دیگر است. میزان 
حتی  و  است  آور  شگفت  سبز  لوبیا  آنتی اکسیدان 
فواید قلبی -- عروقی نیز دارد. لوبیا سبز منبعی غنی 
و  کاروتینوئید  محتوای  نیز هست.  امگا۳  چربی  برای 

فالونوئید لوبیا سبز فواید ضد التهابی دارد.
K فواید ویتامین

خون  شدن  لخته  در  برجسته ای  نقش   K ویتامین 
پیری  سنین  در  هم چنین  دارد.  جراحت  ترمیم  و 

استحکام استخوان ها را حفظ می کند.
C فواید ویتامین

اکسیدان  آنتی  برای  فوق العاده  منبعی   C ویتامین 
خیلی  آزاد  رادیکال های  بردن  بین  از  در  که  است، 
خوب عمل می کند. واکنش های این رادیکال های آزاد 
منجر به محصوالت جانبی و فرآیندهایی می شود که 
ممکن است سرطان زا باشد. آنتی اکسیدان موجود در 

لوبیا سبز برای بدن بی نهایت مفید است.
کالری کم

همین  برای  دارد.  کمی  خیلی  کالری  تازه  سبز  لوبیا 
نباید  آدم هایی که مراقب کالری مصرفی شان هستند 
نگران باشند و می توانند مقدار زیادی از آن را بخورند. 
مقدار کمی سدیم، چربی  حاوی  لوبیاسبز  هم چنین 

اشباع، و کلسترول است.

سرشار از فیبر!
فیبر  است.  خوراکی  فیبر  برای  غنی  منبعی  لوبیاسبز 
برای  فیبر  دارد.  سالمتی  برای  زیادی  فواید  خوراکی 
رنج  گوارشی  مشکالت  از  که  می شود  تجویز  کسانی 
می برند. محتوای فیبر لوبیاسبز به پیشگیری و درمان 
بواسیر، دیورتیکولوز کمک می کند. محتوای  یبوست، 
میزان  کنترل  به  لوبیاسبز  در  موجود  زیاد  فیبر 

کلسترول و قند در بدن کمک می کند. 
فوالت

لوبیا سبز منبعی غنی برای فوالت نیز هست که برای 
تقسیم سلولی و سنتز DNA مفید است. 

طول  در  زنان  برای  فوالت  از  سرشار  خوراکی های 
دوره ی قبل از بارداری و بارداری مفید است.

از عفونت جلوگیری می کند
در  که  تیامین  و  نیاسین  مانند  ویتامین ها  از  تعدادی 
دسته  آن  برای  خوبی  منبع  می شود  یافت  سبز  لوبیا 
از مواد مغذی است که از بسیاری از عفونت ها در بدن 

پیشگیری می کنند.
مایعات سلول ها و بدن را حفظ می کند

کمک  بدن  به  لوبیاسبز  در  موجود  پتاسیم  محتوای 
را  بدن  در  مایعات  جریان  و  سلول  تولید  که  می کند 

بهتر حفظ کند.
خون فشار  و  عروقی  قلبی  بیماری های   کنترل 

محتوای پتاسیم موجود در لوبیا سبز برای کنترل فشار 
خون و دیگر بیماری های مربوط به قلب نیز مفید است.

A تاثیرات ویتامین
تامین  برای  سبز  لوبیا  در  موجود   A ویتامین 
آنتی اکسیدان و نیز تولید ترکیباتی که از فرآیند پیری 

جلوگیری می کند مفید است.
تاثیر منگنز

محتوای منگنز موجود در لوبیا سبز برای مهار واکنش 
رادیکال آزاد مفید است چون یک عامل مشترک برای 
آنتی اکسیدان است. این معموال باعث می شود تناسب 

اندام و سالمت تان را حفظ کنید.
کیلوکالری   ۳1 حاوی  سبز  لوبیا  گرم   100 حدود 
پروتئین،  گرم   1.82 کربوهیدرات،  گرم   7.1۳ انرژی، 
مغذی  مواد  است.  فیبر  گرم  و ۳.۴  0.۳۴ گرم چربی 
آهن- 1.0۴  میلی گرم،   ۳7 - کلسیم  مانند  نیز  دیگر 
و منگنز- 0.21۴  منیزیم - 25 میلی گرم،  میلی گرم، 
میلی گرم در لوبیا سبز وجود دارد. سدیم و پتاسیم به 
ترتیب به مقدار 6 میلی گرم و 209 میلی گرم در آن 
وجود دارد. مواد مغذی دیگر و مقدار آن ها شامل فسفر 
 1۴.۴ K ۳8 میلی گرم، روی 0.2۴ میلی گرم، ویتامین

میکروگرم و ویتامین C 16.۳ میلی گرم.
بهتر است  از مواد مغذی  برای دریافت میزان موثری 
در رژیم غذایی تان از لوبیاسبز استفاده کنید. بهترین 
بالزامیک  ساالد  صورت  به  لوبیاسبز  مصرف  شیوه ی 
لوبیا سبز است. هم چنین به صورت ترشی برای مصرف 
نیزخوبست. البته از خورشت و پلو لوبیا هم غافل نباید 
خوبی  کار  هم  اسراف  دارد.  زیادی  طرفداران  که  بود 

نیست، تعادل در مصرف را یادتان نرود!

دوکلمه حرف ورزشی

مصرف  به  نسبت  انگلیسی  کارشناسان 
افسردگی قوی که خطر خودکشی  زیاد داروهای ضد 
اظهار  می دهد،  افزایش  را  نوجوانان  و  کودکان  میان 

نگرانی کرده اند.
به گزارش گاردین، بر اساس بررسی های اخیر، بسیاری 
از کودکان زیر 10 سال و صدها نفر از جوانان انگلیسی 
داروهای ضد افسردگی بسیار قوی که خطر خودکشی 

را افزایش می دهد، مصرف می کنند.
تنها در سال گذشته نزدیک به 600 کودک و نوجوان 
این کشور داروهای بسیار قوی ضد افسردگی ازجمله 
این  از  اند.  کرده  مصرف  ونالفاکسین  و  پاروکستین 

تعداد نیز حدود ۳8 نفر کودکان زیر 10 سال بوده اند.
تنها  دارو  نوع  دو  این  مصرف  معتقدند  کارشناسان 
باید در مواقع بحرانی که هیچ راه دیگری برای درمان 

استفاده  ندارد  وجود  بیماران  افسردگی 
شود.

و  درمان  بهداشت،  ملی  موسسه 
داروهای  مصرف  نیز  انگلیس  مراقبت 
 18 زیر  جوانان  برای  را  افسردگی  ضد 
استفاده  و  خوانده  خطرناک  بسیار  سال 
و  پاروکستین  همچون  داروهایی  از 
ممنوع  افراد  این  برای  را  ونالفاکسین 

خوانده است.
این در حالی است که مسوولین مربوطه 
دولت انگلیس نیز نسبت به این میزان از 

مصرف داروهای ضد افسردگی میان جوانان و کودکان 
اثر  بر  خودکشی  افزایش  درباره  و  کرده  نگرانی  اظهار 

مصرف این مواد هشدار داده اند.
داده های آماری نشان می دهد تنها در سال 2017 و 
2018 برای بیش از ۳۴ هزار نفر از جوانان زیر 18 سال 
این کشور داروی ضد افسردگی قوی تجویز شده است.

هزار   71 از  بیش  کل  طور  به  گذشته  سال  عالوه  به 
افسردگی  ضد  داروهای  انواع  از  سال   18 زیر  جوان 

استفاده کرده اند.
درمان  برای  پزشکی  رویه  معتقدند  انگلیسی  پزشکان 
به  و  کند  تغییر  باید  افسردگی  به  مبتال  بیماران 
احتمال  - که عموما  تجویز قرص های خطرناک  جای 
خودکشی را افزایش می دهد، باید به روش های دیگر 

از جمله مشاوره  درمانی بیماران پرداخت.

 ازدواج حدود 100 هزار زن ایرانی با مردان خارجی 

تعیین تکلیف تجهیزات پزشکی در گمرک
تفاهم نامه همکاری بین وزارت بهداشت و سازمان ملی استاندارد ایران 
سابقه  دارای  پزشکی  ملزومات  و  تجهیزات  تاییدیه  قبول  در خصوص 

مثبت کیفی و مورد تایید وزارت بهداشت برای استاندارد اجباری منعقد شد.
در  بهداشت، گفت:  وزارت  پزشکی  تجهیزات  مدیرکل  و  وزیر  مشاور  مسائلی،  رضا 
و  ایران  اسالمی  علیه جمهوی  آمریکا  ظالمانه  های  تحریم  با  موثر  مقابله  راستای 
از  برخی  تکلیف  تعیین  چنین  هم  و  احتمالی  کمبودهای  از  جلوگیری  منظور  به 
تجهیزات پزشکی مشمول استاندارد اجباری که در گمرکات کشور رسوب کرده اند، 
تفاهم نامه همکاری بین وزارت بهداشت و سازمان ملی استاندارد ایران منعقد شد.

در  نامه  تفاهم  این  افزود:  وی 
ملزومات  و  تجهیزات  با  ارتباط 
کیفی  مثبت  سابقه  دارای  پزشکی 
بوده  بهداشت  وزارت  تایید  مورد  و 
وزارت  سوی  از  صادره  تاییدیه  و 
تاییدیه سازمان  عنوان  به  بهداشت 

ملی استاندارد نیز تلقی می شود.

رفع همپوشانی 
۲.5 میلیون نفر

بیمه  سازمان  عامل  مدیر    - مهر  خیرگزاری 
بیمه  میلیون   2.5 تا   2 همپوشانی  رفع  از  سالمت 
بیمه  واقعی  تعداد  زودی  به  و گفت:  داد  شده خبر 

شدگان مشخص می شود.
این  طاهر موهبتی در مورد طرح همپوشانی گفت: 
طرح مدتی است که از سوی سازمان بیمه سالمت 
اجرایی می شود و سازمان های بیمه ای نیز در این 

خصوص با ما همکاری می کنند.
وی گفت: به منظور رفع همپوشانی با کمیته امداد، 
اجتماعی  تامین  وسازمان  اجتماعی  تامین  سازمان 
نیروهای مسلح تفاهم نامه همکاری به امضا رسیده 

که در این خصوص اقدامات الزم انجام می شود.
مدیرعامل سازمان بیمه سالمت تاکید کرد: براساس 
میلیون   2.5 تا   2 کنون  تا  شده  انجام  اقدامات 
تا  امیدواریم  و  است  شده  رفع  بیمه ای  همپوشانی 
پایان سال با حذف تمامی همپوشانی ها تعداد واقعی 
بیمه شدگان مشخص شود. موهبتی با اشاره به این 
بیمه  دفترچه  که  افرادی  تعداد  حاضر  حال  در  که 
دارند از جمعیت کشور بیشتر است، گفت: بیش از 
80 میلیون دفترچه بیمه میان بیمه شدگان سازمان 
های مختلف وجود دارد این درحالی است که گفته 
بیمه  نیز  ایران  مردم  از  درصد  می شود حدود 10 
نیستند به همین دلیل باید هر چه زودتر در جهت 
رفع مشکالت همپوشانی اقدام شود. به گفته وی، در 
این صورت می توان در جهت بیمه  شدن اقشاری 

که به دالیل مختلف بیمه نیستند اقدام کرد.

 کارشناسان بریتانیایی تاییدکردند؛

مصرف داروهای ضد افسردگی میان کودکان 
انگلیسی



شماره 105 - 17 آذر 97
3 اقتصادی

-- اخبار--

بارورسازی ابرها با پهپاد 
انجام می شود

مطالعات  و  تحقیقات  ملی  مرکز  مدیر   - ایرنا 
باروری ابرها گفت: در مرحله نخست بارورسازی ابرها 
و  غربی  آذربایجان  جنوبی،  خراسان  های  استان  در 

آذربایجان شرقی با پهپاد انجام می شود.
باروری  از یک ماه دیگر طرح  فرید گلکارافزود: کمتر 
با  جنوبی  خراسان  جمله  از  استان ها  برخی  در  ابرها 
تکیه بر توان داخلی و همکاری نیروی هوافضای سپاه 

پاسداران انجام می شود. 
وی گفت: سال گذشته طرح بارورسازی ابرها به دلیل 
کمبود بودجه و برخی مشکالت از جمله آماده سازی 
تجهیزات انجام نشد اما امسال برنامه های اولیه برای 
ابتدای آبان ماه پیش بینی شده بود که به علت برخی 

کاستی ها به تعویق افتاد.
ابرها  باروری  مطالعات  و  تحقیقات  ملی  مرکز  مدیر 
خصوص  در  که  آنجا  از  افزود:  یزد  استان  در  مستقر 
تامین تجهیزات و هواپیما تا حدودی به مشکل برخورد 
کرده بودیم ،هوافضای سپاه برای در اختیار قرار دادن 

هواپیما اعالم آمادگی کرده است. 
مراحل  برخی  انجام  وجود  با  داشت:  اظهار  وی 
آزمایشی و آمادگی برای اجرای عملیات، منتظر صدور 
مجوزهای پرواز و اقدامات اداری همچون امضای تفاهم 

نامه وزارت نیرو و هوافضای سپاه هستیم.
گلکار به کمبود رادار هواشناسی در کشور اشاره کرد و 
گفت: در حال حاضر سه دستگاه رادار در اختیار مرکز 
ملی تحقیقات و 9 رادار در اختیار سازمان هواشناسی 

قرار دارد.
در  ابرها  بارورسازی  کار  های  سختی  از  یکی  وی 
خراسان جنوبی را نبود دستگاه رادار هواشناسی در این 
استان عنوان کرد و گفت: خراسان رضوی و خراسان 
نبود  با  کماکان  اما  باال  ظرفیت های  وجود  با  جنوبی 
رادار مواجه اند که در این زمینه نیازمند حمایت بیش 

از پیش مسووالن استان هستیم. 
در  را  دقت  رادار  دستگاه  نبود  که  این  بیان  با  وی 
یادآور  می دهد  کاهش  ابرها  بارورسازی  طرح  اجرای 
شد: این موضوع به وزارت نیرو، شرکت آب منطقه ای 
می رسد  نظر  به  و  شده  منعکس  استان  نمایندگان  و 

اقداماتی برای تامین در دست انجام است. 
حداقل  داشتن  قابلیت  جنوبی  خراسان  افزود:  گلکار 
با  همکاری  نوع  هر  برای  نیز  ما  و  دارد  را  رادار  یک 
تسهیل  دستگاه،  بهترین  انتخاب  زمینه  در  استان 
خرید، پشتیبانی و آموزش نحوه استفاده از آن اعالم 

آمادگی می کنیم. 
باروری  برای  فقط  این دستگاه  کاربرد  کرد:  بیان  وی 
ابرها نیست بلکه داده های ارزشمندی برای منابع آب، 
هواشناسی، هوانوردی و سایرموارد دارد که برای استان 

مرزی خراسان جنوبی بسیار الزم و ضروری است. 
استان مرزی خراسان جنوبی نزدیک به 2 دهه است 

که در خشک سالی بسر می برد.

30 درصد برای پیش فروش 
مسکن

کمیسیون  عضو   - جوان  خبرنگاران  باشگاه 
شوراهای مجلس گفت: طرح پیش فروش ساختمان 

در نشست  این کمیسیون بررسی شد.
و  شوراها  کمیسیون  عضو  نیکو  میرزای  قاسم 
متروهای  عامل  مدیران  کشورگفت:  داخلی  امور 
مشهد،  اصفهان،  تهران،  مانند  کالن شهرهایی 
مترو،  از وضعیت  گزارشی  نشست  این  در  و...  تبریز 
ارائه  نمایندگان  به  آن  گرفتاری های  و  نیازمندی ها 

کردند.
وی ادامه داد: در این نشست قرار شد برای جلوگیری 
از آلودگی هوا،  بهبود حمل و نقل از محل یارانه های 

سوخت و ...در بودجه به موضوع مترو توجه شود.
هم  کشور  داخلی  امور  و  شوراها  کمیسیون  عضو 
چنین با اشاره به بررسی طرح پیش فروش ساختمان 
هم اظهار کرد: دو ماده ۴ و 8 این طرح به کمیسیون 
شوراها به عنوان کمیسیون فرعی ارسال شد که در 

این نشست مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت.
بارها شاهد بودیم که  تاکید کرد: متاسفانه  میرزایی 
فروخته اند،  نفر  به چند  را  نیمه ساز  ساختمان هایی 
لذا برای جلوگیری از این موضوع به موجب این دو 
ماده قرار شد سامانه ایجاد شده برای استعالم درباره 
ثبت  اسناد،  شهرداری،  ثبت  حضور  با  موضوع  این 
امالک و مالیات، به روز رسانی شود تا قبل از تدوین 

سند از این سامانه استعالم گرفته شود.
وی بیان کرد: به موجب این دو ماده برای انجام پیش 
فروش ساختمان ها نباید بیشتر از ۳0 درصد دریافت 

شود.

اجرای  که  معتقدند  اروپایی ها  صفحه1:  از  ادامه 
برجام برای امنیت آن ها ضروری است لذا آن ها برای 

تأمین امنیت خود و اجرای برجام باید هزینه کنند.
وی یادآور شد: ما در تماس فنی با اروپایی ها هستیم تا 
این مکانیزم ویژه مالی برقرار شود، بنابراین امیدواریم 
spv بتواند نیازهای کشور را در حد قابل قبولی تأمین 

کند.
ظریف در خصوص مذاکرات با کشورهای 1+۴ پیرامون 
به  را  مکانیزم  این  بود  قرار  اروپایی ها  گفت:  برجام، 
عنوان اولین قدم راه اندازی کنند و تاکنون تالش هایی 
طرف  از  حدی  از  بیش  احتیاط  نظر  به  کردند.  هم 
می خواهند  اروپایی ها  می شود،  احساس  اروپایی ها 
از  صرفا  امنیتی،  نگرانی های  رفع  برای  هزینه  بدون 
منافع برجام بهره مند شوند که این امکان پذیر نیست.

وزیر امور خارجه، ادامه داد: با این شرایط در مجموع 
را درک کنند  واقعیت  این  اروپایی ها  نظر می رسد  به 
در  خوبی  خبرهای  آینده  روزهای  در  امیدواریم  و 
اطالعات  اروپایی ها  سوی  از  زیرا  بشنویم،  مورد  این 
رسیده  ما  به  مالی  کانال  ثبت  برای  مثبتی  مقدماتی 
بپیوندد  واقعیت  به  زودتر  چه  هر  امیدواریم  بنابراین 
زیادی  اهمیت  از  عملی  تضمین  آن  از  بعد  البته 

برخوردار است.
در  آمریکا  خارجه  وزیر  توییت  به  واکنش  در  ظریف 
پمپئو  آقای  گفت:  ایران،  موشکی  آزمایش های  مورد 

شورای  قطعنامه  برای  اعتباری  هیچ 
تعهدات  برخالف  و  نیست  قائل  امنیت 
اما  شدند  خارج  برجام  از  بین المللی 
برجام  اجرای  خاطر  به  را  دیگران 
توقع  وی  از  لذا  می کنند  مجازات 

بیشتری نیست.
وی با تاکید بر این که در برجام آزمایش 
ایران ممنوع نشده است،  موشک برای 
صرفاً  هم   22۳1 قطعنامه  در  گفت: 
حمل  قابلیت  با  موشک هایی  مورد  در 
کالهک هسته ای است اما ممنوع نشده 
نوع  این  از  ایران خواسته شده  از  بلکه 

موشک ها استفاده نشود.

استفاده  دنبال  به  ایران  یادآور شد:  امور خارجه  وزیر 
ایرانی هم  این موشک های  نیست،  از سالح هسته ای 
واقع  در  نشده اند،  تولید  هسته ای  سالح  حمل  برای 
موشک های تولیدی ما برای کالهک متعارف طراحی 
هسته ای  کالهک  برای  که  موشک هایی  شده اند. 
به  که  این  برای  و  ندارد  دقت  به  نیاز  شوند  طراحی 

دقت برسید نیاز به هزینه باالیی دارد. 
جمهوری اسالمی با حمله اخیر به تروریست ها نشان 
داد که موشک های جمهوری اسالمی کاماًل نقطه زن 

است.
ظریف با بیان این که برای طراحی موشک نقطه زن 
نیاز به کالهک های متعارف است، تاکید کرد: اظهارات 
موشک های  آزمایش  مورد  در  آمریکا  خارجه  وزیر 
بهتر  آن ها  است،  غلط  پایه  از  گذشته  همانند  ایرانی 

است قطعنامه 22۳1 را مطالعه کنند.
علیه  خشونت  موضوع  به  ادامه  در  خارجه  امور  وزیر 
جمهوری  گفت:  و  کرد  اشاره  فرانسه  در  معترضان 
اسالمی معتقد است اعتراض به صورت مسالمت آمیز 
چارچوب  در  باید  اعتراض  اما  است  مردم  همه  حق 
قانون باشد. به همین جهت همان مباحثی که در مورد 
کشور خودمان مطرح می کنیم، در مورد سایرین هم 
اعتراضات  برابر  فرانسوی در  لذا مقامات  قائل هستیم 
برخورد  آن ها  با  آمیز  مسالمت  صورت  به  باید  مردم 

کنند.

 SPV اطالعات مثبتی برای ثبت
 دریافت شده 

بررسی راه های گسترش 
مناسبات تجاری

ایران در پاکستان  ایرنا - سفیر جمهوری اسالمی 
امور  در  کشور  این  وزیر  نخست  دستیار  با  دیدار  در 
مبادالت  ارتقای  راهکارهای  نساجی،  و  بازرگانی، صنعت 

تجاری دوجانبه را بررسی کرد.
داوود«  »عبدالرزاق  با  دیدار  در  هنردوست«  »مهدی 
ایران  بازرگانی  و  تجاری  مبادی  گسترش  خصوص  در 
پنج  مبادالت  راهبرد  به  دستیابی  منظور  به  پاکستان  و 

میلیارد دالری تاکید کرد.
امیدواری  ابراز  با  دیدار  این  در  پاکستان  در  ایران  سفیر 
به  طرف  دو  گوهای  و  گفت  افزایش  و  تداوم  به  نسبت 
ویژه ارتباط بخش های خصوصی و اتاق های بازرگانی دو 
کشور، سرعت بخشی اقدام طرف پاکستانی در خصوص 
همزمان  گشایش  بر  مبنی  طرفین  توافق  شدن  اجرایی 
با  گبد(   - ریمدان  و  مند   - )پیشین  مرزی  گذرگاه های 
شدن  فراهم  و  کشور  دو  تجاری  مناسبات  توسعه  هدف 
هنر  شد.  خواستار  را  مرزنشینان  برای  بیشتر  تسهیالت 
دوست در این مالقات بار دیگر آمادگی جمهوری اسالمی 
اقتصادی  داالن  احداث  در طرح  برای مشارکت  را  ایران 
دسترسی  برای  پاکستان  به  کمک  و  پاکستان   - چین 
از طریق مشارکت شرکت های  بازارهای آسیای میانه  به 
ایرانی در بهسازی خطوط مواصالتی جاده ای و ریلی میان 

دو کشور را اعالم کرد.
طرفین در این دیدار هم چنین درخصوص برگزاری بیست 
و یکمین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی و هشتمین 
نشست وزیران بازرگانی ایران و پاکستان که قرار است به 
میزبانی اسالم آباد انجام شود، گفت و گو کردند. تامین 
نیازهای انرژی پاکستان و برگزاری نمایشگاه های تجاری 
اختصاصی از سوی دو کشور از دیگر موضوعاتی بود که در 
این نشست مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. بر اساس 
آمارهای منتشره از سوی سازمان توسعه تجارت، صادرات 
ایران، در هفت ماهه اول سال جاری با 58 درصد افزایش 
میلیون  به 688  به مدت مشابه در سال گذشته  نسبت 

دالر و حجم مبادالت به 875 میلیون دالر رسید.
هم اکنون پاکستان هشتمین مقصد صادراتی ایران بدون 
صادرات نفت است. این درشرایطی است که فعالیت کانال 
های بانکی بین دو کشور همچنان متاثر از تحریم های 

یک جانبه آمریکا است.

امیدواریم تا پایان سال 
میالدی، بسته پیشنهادی 

اروپا اجرایی شود
اکبرصالحی  علی   - جوان  خبرنگاران  باشگاه 
رئیس سازمان انرژی اتمی درباره تعلل اروپایی هابرای 
اجرای سازوکار مالی برای حفظ برجام، گفت: اروپایی ها 
مدتی است متعهد شده اند تا برای جبران خال به وجود 
آمده در برجام، مکانیسمی را ایجاد کنند تا بهره مندی 
ایران از شرایط اقتصادی برجام محقق شود.وی افزود: 
بوده است   spv از طرح های آن ها مطرح کردن  یکی 
که این پیشنهاد به گفته مقامات اروپایی در حال نهایی 
کشور   27 میان  اجماع  ایجاد  که  آنجا  از  است،  شدن 
اعالم  اروپایی ها  نیست،  آسانی  کار  اروپا  اتحادیه  عضو 
اند تمام تالش خود را برای به سرانجام رسیدن  کرده 
این پیشنهاد انجام خواهند داد. بر اساس وعده ای که 
اروپایی ها داده اند، امیدوار هستیم تا پایان سال میالدی 

جاری، بسته پیشنهادی اروپا اجرایی شود.
رئیس سازمان انرژی اتمی اظهار کرد: بر اساس خبری 
که اخیرا دریافت کرده ام و کمیسیونر اروپا نیز بر آن 
معامالت  تمامی  است  قرار  پس  این  از  داشت،  تاکید 
نفتی اتحادیه اروپا با کشورهای دیگر، که حجمی بالغ بر 
۳00 میلیارد یورو را در بر می گیرد، از این پس فقط با 

یورو انجام شده و دالر کنار گذاشته شود.
نفت  از هزینه  اروپا 85 درصد  اتحادیه  این  از  تا پیش 
خریداری شده از دیگر کشورها را به شکل دالر پرداخت 
می کرده که با این مکانیسم، از این پس تمامی هزینه ها 
با یورو پرداخت خواهد شد. صالحی تاکید کرد: اگر این 
مکانیسم محقق شود، دالر به عنوان واحد پولی جهانی 
در انزوا قرار خواهد گرفت و آمریکا از شرایط یکه تازی 
خود در استفاده از دالر جدا خواهد شد. وی در پاسخ 
اروپا  پیشنهادی  بسته  اگر  که  براین  مبنی  سوالی  به 
از سوی  تصمیمی  نکند چه  برآورده  را  ایران  انتظارات 
دولت اتخاذ خواهد شد گفت: بسته پیشنهادی اروپا با 

مشاورت همکارانمان در ایران تدوین می شود.
رئیس سازمان انرژی اتمی در پایان در پاسخ به سوال 
دیگری به تمایز 16 آذر امسال با توجه به بدعهدی های 
مردم  کرد:  اظهار  و  اشاره  گذشته  سال های  با  آمریکا 
هوشیاری،  وحدت،  استقامت،  مقاومت،  باید  ایران 
هوشمندی و درایت را در مقابل بد عهدی های آمریکا 

در برجام نشان دهند.

بودجه 98
ارقام  جزئیات  بیان  در  بودجه  و  برنامه  سازمان  رئیس   - تسنیم 
الیحه بودجه 98 کل کشور از توزیع 1۴2هزار میلیارد تومان یارانه در 

سال آینده خبر داد.
به همراه  بودجه  و  برنامه  سازمان  رئیس  نوبخت  محمدباقر 
الیحه  از  رونمایی  مراسم  در  سازمان  بودجه  معاون  پورمحمدی 
کردند: تشریح  را  بودجه  از  جزئیاتی  کشور  کل   98  بودجه 

* سه جلد گزارش عملکرد سال قبل همراه الیحه به مجلس ارسال شده 
است. بودجه ریزی سال 98 با روش عملیاتی و مبتنی بر عملکرد تهیه 
شده است. در یک جلد همه طرح هایی را که باید به بخش خصوصی 
واگذار شود مشخص کردیم تا هیچ کس از یک رانت اطالعاتی بهره مند 

نشود.
* امسال همه دستگاه ها و بخش هایی را که از معافیت مالی برخوردار 
هستند معرفی کردیم که نمایندگان مجلس بدانند به چه کسی معافیت 

مالیاتی می دهند.
* پیش بینی می شود سال آینده 1۴2هزارمیلیارد تومان یارانه پرداخت 

شود و عالوه بر یارانه نقدی، یارانه های غیرنقدی هم پرداخت می شود.
* بودجه می تواند نارضایتی زا باشد زیرا هیچ دستگاهی از بودجه ای که 

دریافت کرده راضی نیست.
منابع  است. از  تومان  از ۴۳۳هزارمیلیارد  بیش  بودجه  عمومی  *منابع 
سرمایه ای  دارایی های  تملک  برخی  هزینه ای،  مصارف  بخشی  عمومی 

مثل طرح های عمرانی و خرید اوراق فروخته شده سال گذشته است.
* برای سال آینده باید ۳1هزار و 900میلیارد تومان از خرج مان صرف 
خرید اوراقی باشد که سال قبل فروخته شده است. برخی واگذاری اوراق 
را فروش آینده می دانند که این گونه نیست بلکه ما پول آن  ها را صرف 

طرح های عمرانی می کنیم.
* امسال ۳8 هزار  و500میلیارد تومان اوراق فروختیم که سال آینده 
خرانه  از  ریال  می کنیم. یک  خریداری  را  آن   تومان  میلیارد  ۳2هزار 
پرداخت نخواهد شد مگر این که سازمان برنامه وبودجه آن  را تخصیص 
دهد. اگر تخصیص هم داده نشد با یک مجوز کلی از سازمان می شود 
آن  را سر رسید کرد. سازمان برنامه و بودجه با همکاری وزارت اقتصاد، 

در خصوص خرید و فروش اوراق کاماًل مسلط است.
پایداری  باشد  داشته  وجود   98 سال  در  تحریم ها  که  این  فرض  با   *

بودجه در مقابل شوک ها و تحریم ها از ویژگی های بودجه 98 است.
* در بودجه 98 دولت 1۴میلیارد دالر برای تأمین کاالهای اساسی با 

نرخ ۴200تومان تأمین می کند.
* یارانه پرداختی همان ۴2هزار میلیارد و 500هزارتومان خواهد بود.

* برای همسان سازی حقوق بازنشستگان 2هزارمیلیارد تومان تخصیص 
داده شده است.

* حقوق بازنشستگان و کارمندان دولت 20درصد افزایش خواهد یافت.

*یارانه نهاده ها و عوامل تولید کشاورزی 20درصد افزایش خواهد یافت.
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اقتصادی
-- اخبار--

کلنگ زنی سه طرح سرمایه 
گذاری در چابهار 

معاون  با حضور  گذاری  سرمایه  - سه طرح  ایرنا 
و  بنادر  سازمان  مدیرعامل  شهرسازی،  و  راه  وزیر 
بندر  امروزدر  محلی  مسووالن  از  جمعی  و  دریانوردی 

چابهار کلنگ زنی شد.
در  بلوچستان  و  سیستان  ودریانوردی  بنادر  مدیرکل 
احداث  گفت:  طرح ها  این  زنی  کلنگ  مراسم  حاشیه 
)طراحی،   B.O.T روش  به  نفتی  فرآورده های  مخازن 
به  منطقه  گاز  و  نفت  انتقال  و   ) بهره برداری  و  ساخت 
بازارهای داخلی و خارجی، جمع آوری مواد زائد کشتی ها 
و پیشگیری از آلودگی زیست محیطی دریایی سه طرح 

یادشده را تشکیل می دهند.
بهروز آقایی افزود: برای این پروژه ها هزار و 700 میلیارد 
احداث  کرد:  بیان  وی  می شود.  گذاری  سرمایه  ریال 
با سرمایه   B.O.T به روش  نفتی  های  فرآورده  مخازن 
گذاری 980 میلیارد ریال و ظرفیت یک میلیون و 260 
هزار تن است که با هدف بهره برداری از موقعیت منطقه 
و  فروش  و  خرید  برای  چابهار  بندر  جغرافیایی  و  ای 
منطقه  گاز  و  نفت  انتقال  و  معاوضه  پاالیش،  و  فرآوری 
به بازارهای داخلی و خارجی است. محمد راستاد معاون 
و  بنادر  سازمان  عامل  مدیر  و  شهرسازی  و  راه  وزیر 
دریانوردی و شهرام آدم نژاد معاون حمل و نقل وزارت 
راه و شهرسازی، مدیرکل راه وشهرسازی جنوب سیستان 
وبلوچستان و جمعی از مدیران محلی و سازمان بنادر در 
سفر 2 روزه عالوه بر کلنگ زنی طرح های سرمایه گذاری 
کردند.  بازدید  سرمایه گذاری  و  عمرانی  طرح  چند  از 
بازدید از طرح توسعه بندر شهید بهشتی، زیر ساخت ها، 
اسکله ها، تجهیزات و روند اجرای پروژه طرح توسعه بندر 
شهید بهشتی، زیر ساخت های ریلی، جاده ای و پسکرانه 
)جاده کمربندی و آزاد راه درب شرق، پایانه حمل و نقل، 
انبارهای طریق القدس، اراضی پسکرانه دو هزار و 500 
هکتاری و راه آهن( و زیر ساخت ها و تجهیزات ترمینال 
مسافری بین المللی - بندر شهید کالنتری و بندرصیادی 

کنارک از جمله برنامه های پیش بینی شده بود.
از  جمعی  و  عامل  هیات  وزیر،  معاون  نشست  برگزاری 
مدیران ستادی با مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی 
چابهار از دیگر برنامه های سفر دو روزه معاون وزیر راه و 

شهرسازی به چابهار بوده است.

رئیس سازمان چای کشور از پرداخت یک میلیارد 
و 500 میلیون تومان تسهیالت بهزراعی باغات چای 
از آبان ماه تاکنون به چایکاران خبر داد و گفت: این 

میزان به 8۳8 چایکار پرداخت شده است.
حبیب جهانساز در گفتگوی ویژه خبری شبکه باران 
بوده  مطلوب  زراعی  جاری  که سال  این  به  اشاره  با 
است، اظهار کرد: در مقایسه با سال گذشته بیش از ۴ 

درصد افزایش تولید برگ سبز چای داشته ایم.
هزار   112 از  بیش  امسال  که  این  بیان  با  جهانساز 
مازندران  و  گیالن  چایکاران  از  چای  سبز  برگ  تن 
خریداری شده است، افزود: از این میزان 90 درصد 
برگ سبز چای مربوط به چایکاران استان گیالن بوده 

است.
وی با اشاره به این که ارزش برگ های خریداری شده 
حمایت  با  امسال  گفت:  است،  تومان  میلیارد   220
موقع  به  کشور  شمال  چایکاران  مطالبات  دولت 

پرداخت شد.
رئیس سازمان چای کشور با بیان این که در 7 آبان 
ماه تمامی مطالبات چایکاران پرداخت شد، بیان کرد: 
بیش از 216 میلیارد تومان سهم دولت به چایکاران 

شمال کشور پرداخت شد.
وی با اشاره به سهم 9۳ میلیارد تومانی کارخانجات 
این  از  تومان  میلیارد  کرد: حدود 85  تصریح  چای، 

مانده  باقی  تومان  میلیارد  پرداخت و حدود 5  سهم 
که معادل ۳ درصد از مطالبات چایکاران است که با 
پیگیری های صورت گرفته در آینده نزدیک پرداخت 

می شود.
جهانساز با بیان این که از این میزان 2 میلیارد تومان 
روز گذشته به حساب چایکاران واریز شد، ادامه داد: 
پرداخت ها در حال حاضر مربوط به مناطقی است که 
 سهم کارخانجات در آن مناطق پرداخت نشده است.

وی هم چنین به چای خشک تولید شده از برگ های 
سبز چای اشاره کرد و گفت: امسال 25 هزار تن چای 

خشک تولید شده است.
اندازی  راه  به  اشاره  با  کشور  چای  سازمان  رئیس 
صندوق حمایت از چایکاران در سال 8۴ با 5 میلیارد 
اظهارکرد:  اولیه،  سرمایه  تومان  میلیون   600 و 
و  بوده  چایکاران  به  مربوط  صندوق  این  درصد   70
به  مربوط  سرمایه گذاری  از  ناشی  نیز  درصد   20

کارخانجات و مابقی نیز سهم بازار است.
مربوط  صندوق  این  درصد   ۴9 که  این  بیان  با  وی 
به بخش خصوصی  مربوط  مابقی  و  به بخش دولتی 
است، افزود: مهم ترین فعالیت این صندوق در زمینه 
بهزراعی باغات چای، بازسازی کارخانجات و بازار بوده 

و تسهیالت را در اختیار اعضای خود قرار می دهد.
سال  در  صندوق  این  که  این  به  اشاره  با  جهانساز 

گذشته و هم چنین سال جاری، 27 میلیارد تومان 
 1۳ میزان  این  از  گفت:  کرده،  پرداخت  تسهیالت 
میلیارد و ۳00 میلیون تومان تسهیالت به چایکاران 

برای بهزارعی باغات چای پرداخت شده است.
فصل  امسال  ماه  آبان  اوایل  از  که  این  بیان  با  وی 
از  داد:  ادامه  است،  شده  آغاز  چای  باغات  بهزراعی 
این تاریخ تاکنون یک میلیارد و 500 میلیون تومان 
با سود ۴ درصد به 8۳8 چایکار پرداخت  تسهیالت 

شده است.
افول صنعت  به  اشاره  با  کشور  چای  سازمان  رئیس 
گرفته  صورت  اقدامات  و  گذشته  سال های  در  چای 
با  اخیر  سال های  در  داد:  ادامه  اخیر،  سال های  در 
خرید  قیمت  افزایش  مطالبات،  موقع  به  پرداخت 
تضمینی برگ سبز چای، مدیریت و بهزراعی باغات 
چای، انگیزه دوباره ای در میان چایکاران برای تولید 

این محصول ایجاد شده است.
شده  تالش  اخیر  سال های  در  که  این  بیان  با  وی 
چایکاران  و  محصول  این  تولید  عمده  مشکالت  تا 
تخصصی  کمیته  تشکیل  با  افزود:  شود،  شناسایی 
چای و نشست با کمیسیون کشاورزی مجلس شورای 
اسالمی، طرحی برای تأمین منابع مالی مدیریت باغ 
افزایش  برای  تحقیقات  حوزه  به  توجه  چنین  هم  و 
میزان تولید و کیفیت چای تولید و توجه به آموزش 

چایکاران تهیه و تدوین شده است.
اجرای  زمینه  این که دولت در  به  اشاره  با  جهانساز 
طرح های زیرساختی به ویژه در حوزه آب کشاورزی 
منابع خوبی پیش بینی کرده است، بیان کرد: امسال 
این منابع به ازای هر هکتار 10 میلیون تومان افزایش 
یافته که کمک بالعوض به کشاورزان بوده و چایکاران 

نیز می توانند از این فرصت استفاده کنند.
وی نداشتن پروانه آبیاری از سوی کشاورزان به ویژه 
از چالش های این بخش دانست و  چایکاران را یکی 
گفت: کشاورزانی که دارای پروانه آبیاری هستند به 

راحتی می توانند از این امکانات بهره برداری کنند.
که  این  به  اشاره  با  کشور  چای  سازمان  رئیس 
بیشترین مشکل نبود آب در اراضی شیب دار بوده که 
بیش از 80 درصد باغات چای استان گیالن در این 
اراضی قرار دارند، ادامه داد: در تالش هستیم که این 

مشکل نیز به نوعی حل شود.

تولید مشترک واگن های  تسهیالت بهزراعی باغات چای
مسافری - باری و لوکوموتیو

مشترک  تولید  گفت:  شهرسازی  و  راه  وزیر 
و  روسیه  میان  لوکوموتیو  مسافری-باری،  واگن های 

ایران در دستور کار قرار گرفته است.

با  از دیدار  راه و شهرسازی پس  محمد اسالمی، وزیر 
همتایان روس خود  از کلید خوردن پروژه های ریلی و 

حمل و نقل جدید میان ایران و روسیه خبر داد.
اسالمی در این رابطه گفت: پروژه دیگری که ایران با 
برقی  پروژه  دارند،   با یکدیگر همکاری  روسیه در آن 
کردن راه آهن سرخس به بندر عباس و دو خطه کردن 
سرخس به بافق است، از بافق به بندر عباس این پروژه 

دو خطه است و برنامه ان در دستور کار قراردارد.
با  کردن  برقی  برای  مقدماتی  مذاکرات  افزود:  وی 
هستم  خوشبین  من  و  است  شده  انجام  روس  طرف 
که با توجه به تجربه مثبتی که در قرارداد اینچه برون 

گرمسار داشته ایم، این پروژه نیز کلید بخورد.
ناوگان  توسعه  اظهار داشت: مساله دوم بحث  اسالمی 
ریلی است که آن هم بحث مهمی است که در دستور 
کار قرار گرفته است. واگن هایی که توسط شرکت های 
ایرانی خریداری شده است و هم چنین خرید واگن های 
مسافری و باری در دستور کار است که مذاکرات اولیه 

آن صورت گرفته و می رود تا به قرار داد تبدیل شود.
وی گفت: تولید مشترک واگن های مسافری - باری، 
لوکوموتیو در دست مذاکره است و ما امیدواریم که این 
موارد به سرعت انجام شود تا ما هم در بحث زیر بنایی 
برداری  بهره  برای  تکمیلی  بحث های  در  و  روبنایی  و 
شامل سامانه های حمل و نقل بتوانیم به نتایج مثبتی 

دست یابیم.

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

تامین بودجه بیمه قالیبافان
معاون  دستور  از  تجارت  و  معدن  وزارت صنعت، 
رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور 
برای مساعدت در زمینه تامین بودجه بیمه قالیبافان و 
تقویت و حمایت از هنر - صنعت فرش دستباف خبر داد.

به گزارش تارنمای وزارت صنعت، معدن و تجارت، این 
دستور در دیدار رئیس مرکز ملی فرش ایران با محمدباقر 
قالیبافان  بیمه  بودجه  تامین  پیگیری  منظور  به  نوبخت 
این  اجتماعی  و  فرهنگی  علمی،  امور  معاون  به  خطاب 

سازمان صادر شد.
در این دیدار »علی وقف چی«  رییس فراکسیون فرش 
نیز  اسالمی،  شورای  مجلس  دستی  صنایع  و  دستباف 

حضور داشت.
اشاره  با  این چارچوب  ایران در  رئیس مرکز ملی فرش 
به مذاکرات و نشست های خود با رئیس سازمان برنامه 
از پیگیری  و بودجه و معاون روستایی رئیس جمهوری 
این مرکز برای لحاظ شدن سهم بودجه بیمه قالیبافان با 

ردیف مشخص در بودجه سال 98 خبر داد.
گذشته،  های  سال  در  کرد:  یادآوری  دستپاک  فرشته 
الزم  بودجه  سابق،  برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان 
اجتماعی  تامین  سازمان  اختیار  در  بیمه  برای  را 
بیمه  شدگان  تعداد  سبب  این  به  که  بود  نگذاشته 
است. شده  کمتر  روز  به  روز  دستباف  فرش   حوزه 

›به این سبب مرکز ملی فرش ایران با همکاری فراکسیون 
 فرش مجلس، به دنبال ترمیم بودجه بیمه قالیبافان بود.‹

به گفته وی با اختصاص بودجه در یک مکانیزم سه ساله 
می توان تمام فعاالن حوزه فرش دستباف را زیر پوشش 

بیمه مستمر تامین اجتماعی قرار داد.
سال  از  قانون جدید  تصویب  با  کرد:  یادآوری  دستپاک 
بیمه های  قانون  کامل  مزایای  از  قالیبافان   ،1۳89
قالیبافان و صنایع دستی شناسه دار)کد دار(  اجتماعی 
شامل مواردی چون بازنشستگی، درمان و از کارافتادگی 
 ،1۳92 سال  پایان  تا  که  ای  گونه  به  شدند،  مند  بهره 

تعداد بیمه شدگان این صنعت به 600 هزار نفر رسید.
ساالنه  بودجه  نبودن  کافی  دلیل  به  اگرچه  افزود:  وی 
اجتماعی  تامین  سازمان   ،1۳9۳ سال  از  تخصیصی 
نسبت به کاهش تعداد بیمه شدگان اقدام کرده است اما 
همچنان ۳00 هزار قالیباف زیر پوشش بیمه کامل تامین 

اجتماعی قرار دارند.
آمار  کاهش  دلیل  درباره  ایران  فرش  ملی  مرکز  رئیس 
از  کمتر  نفربه  هزار   600 از حدود  شده  بیمه  قالیبافان 
۳00هزار نفر گفت : برخی افراد بیمه شده حائز شرایط 
الزم نبودند، از این رو سازمان تامین اجتماعی آنان را از 

فهرست بیمه  شدگان حذف کرد.
تعاونی  های فرش دستباف، همه  اتحادیه  اعالم  پایه  بر 
باشند،  پایه  بیمه  فاقد  قالیبافان کشور حتی کسانی که 
سال  یک  برای  تومان  هزار  پرداخت 600  با  می  توانند 
اجتماعی  تامین  درمان  و  تکمیلی  بیمه  خدمات  از 
استفاده کنند و از مزایای بیمه عمر، پس انداز، حوادث و 

بازنشستگی بهره مند شوند.

برنده جایزه کارآفرین 
جوان آسیا - اقیانوسیه

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

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

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

بازرگانی،  اتاق  سوی  از  ایران  نماینده  عنوان  به  دانشور 
 CACCI صنایع، معادن و کشاورزی ایران انتخاب و به
معرفی شده بود. او پس از طی مراحل داوری منطقه ای، 

موفق شد به مرحله فینال راه پیدا کند.
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رئیس کل دادگستری لرستان:

مالحظه کاری های بین 
مدیران کل برداشته شود

اگر مدیری  رئیس کل دادگستری لرستان گفت: 
و  بی رویه  استخدام های  جلوی  به تنهایی  نمی تواند 
فامیلی را بگیرد این موضوع را با دستگاه قضا در میان 

بگذارد تا برخوردهای الزم صورت گیرد.
وقوع  از  پیشگیری  شورای  جلسه  در  بدری  جعفر 
مختلف  دستگاه های  عملکرد  کرد:  بیان  لرستان  جرم 
گرفت  خواهد  قرار  ارزیابی  مورد  پیشگیری  زمینه  در 
آسیب های  معینی  مدت زمان  در  باید  دستگاه ها  و 

اجتماعی در حوزه خود را شناسایی و اعالم کنند.
وی ادامه داد: نمی توان بدون مطالعه کار کرد و باید با 
برنامه ریزی اقدامات مختلفی را در دستور کار قرار داد؛ 
به عنوان نمونه اکنون جرم فروش سکه های تقلبی در 
شرق استان به حداقل رسیده و وقوع این جرم کاهش 
حدود 80 درصد پیدا کرده که این امر نتیجه همکاری 

و انجام اقدامات کاربردی است.
رئیس کل دادگستری لرستان عنوان کرد: از دستگاه های 
شرایط  در  که  این  به  توجه  با  داریم  توقع  مختلف 
در  اما  بگذارند  کنار  را  مالحظات  داریم  قرار  حساسی 
لرستان مالحظه کاری هایی بین مدیران کل وجود دارد 
و انحرافاتی را مشاهده می کنیم و این مشکالت به دلیل 

ضعف عملکرد در حوزه پیشگیری است.
بدری اظهار داشت: در دستگاه هایی که مالحظات کاری 
دارند دستگاه قضایی و اداره کل بازرسی وارد می شود 
استخدام های  به تنهایی جلوی  نمی تواند  اگر مدیری  و 
دستگاه  با  را  موضوع  این  بگیرد  را  فامیلی  و  بی رویه 

قضا در میان بگذارد تا برخوردهای الزم صورت گیرد.
وی گفت: دادستان مأمور شده که آسیب ها و معضالت 
ورودی  نمونه  به عنوان  دهد؛  قرار  موردبررسی  را  شهر 
شهر خرم آباد در گذشته به هیچ عنوان وضعیت خوبی 

نداشت اما اکنون شاهد اصالح آن هستیم.
داریم  توقع  افزود:  لرستان  دادگستری  رئیس کل 
اطالع رسانی های  و  کرده  پشتیبانی  حتماً  صداوسیما 
صورت  جرم ها  سایر  و  کاله برداری ها  جهت  در  الزم 

گیرد.
از  برخی  مدیران  ما  بپذیریم  باید  کرد:  بیان  بدری 
نتیجه  در  نداریم  اطالع  را  دستگاهی  درون  مشکالت 
ارتباطات  دیگر  سوی  از  و  شوند  وارد  باید  رسانه ها 

مردمی باید قوی شود.
وی گفت: کار پژوهشی در راستای پیشگیری از جرم ها 
و معضالت با همکاری دانشگاه های استان انجام خواهد 
انجام  را  اقداماتمان  عملی  و  علمی  به صورت  تا  شد 

دهیم.

مدیر کل راهداری وحمل ونقل استان 
مرکزی خبر داد؛

جابه جایی بیش از 11 میلیون 
تن کاال در 8 ماهه سال

معیار - مرکزی - نوروزی:
بر اساس آمار بار نامه های صادره به طور متوسط  
در ۴ سال اخیر ماهانه یک میلیون و ششصد هزار تن 
کاال در قالب 100 هزار سفر باری  از مبدا استان مرکزی 

به سایر نقاط کشور حمل شده است.

زندی فر مدیر کل راهداری وحمل ونقل استان مرکزی 
ضمن بیان این مطلب افزود: استان مرکزی با این حجم 
جابه جایی کاال، چهار و نیم درصد ازحجم کل بارکشور 
کشوری   9 رتبه  در  و  است  داده  اختصاص  خود  به  را 
قرار دارد  و  به طور معمول 10 درصد از کل بار درون 
استانی و 90 درصدبرون استانی جابه جا می شود و هم 
تن  میلیون   7 از  بیش  ساالنه  متوسط  طور  به  چنین 
 کاال از سایر نقاط کشور به استان مرکزی وارد می شود

افزود:. درسال جاری در مجموع 8 ماهه  ادامه  وی در 
امسال بیش از یازده ونیم میلیون تن کاال از مبدا استان 
سال  مشابه  مدت  به  نسبت  که  است  شده  جا  جابه 
گذشته دارای رشد 7 درصدی می باشد. این حجم جابه 
جایی کاال در قالب بیش از هفتصدوهشتاد و شش هزار 
سفر باری صورت گرفته است که حجم سفرهای باری 
نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته 5 درصد افزایش 
داشته است.  متوسط وزن هر محموله  15 تن می باشد 
است.   تن   1۴ کشوری  متوسط  که  درحالیست  این  و 
حدود 80 درصد از کل بار جابه جا شده از مبدا استان 
می  بارگیری  ساوه  و  دلیجان  اراک،  شهرستان  سه  از 
شود  و بیشترین کاالی حمل شده به ترتیب شامل انواع 
 15( گازوئیل  و  کوره  نفت  کل(،  از  درصد  سیمان)17 
درصد( و انواع سنگ معدنی 8 درصد می باشد. مقصد 
به   استان  مبدا  از  کاال  جایی  جابه  از  حجم  بیشترین 

استان های تهران، خوزستان اصفهان و قم بوده است.

به همت سازمان فرهنگی ورزشی و اجتماعی 
شهرداری رشت برگزار شد:

جشن روزجهانی معلولین
معیار - گیالن - مهدیه رزاقی لنگرودی:

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
رشت به مناسبت روز جهانی معلولین اقدام به برگزاری 
برپایی  از  هدف  کرد.  جامعه  از  قشر  این  برای  جشن 
جشن روز جهانی معلولین نمایش توانمندی های این 

افراد بود.
در این مراسم جمعی از معلوالن شهر رشت فعالیت های 

فرهنگی و هنری خود را در معرض عموم قرار دادند.
نقاشی و فروش تابلوهای نقاشی، سفال های دست ساز 
و فروش گل های زینتی و خانگی از جمله دستاوردهای 

به نمایش گذاشته شده این هنرمندان بود.
از  برخی  معلولین،  جهانی  روز  جشن  در  چنین  هم 
معلوالن فرهیخته ادبی به شعرخوانی، سرود و اجرای 

موسیقی پرداختند.
و  اجتماعی  فرهنگی،  سازمان  همت  به  مراسم  این 
موسسات  مشارکت  با  و  رشت  شهرداری  ورزشی 
خیریه ای همچون شکوفه های یاس، دست های سپیده 
ارگان  این  محوطه  در  رشت  ناشنوایان  کانون  و  توانا 

مردمی برگزار شد.
رییس  منش  عاقل  محمد حسن  مفرح،  این جنگ  در 
شهر  اسالمی  شورای  اجتماعی   - فرهنگی  کمیسیون 
حمل  کمیسیون  رییس  پور  حاجی  اسماعیل  رشت، 
فاطمه  رشت،  شهر  اسالمی  شورای  ترافیک  و  نقل  و 
و  زیست  محیط  بهداشت،  کمیسیون  رییس  شیرزاد 
محمد  رشت،  شهر  اسالمی  شورای  شهری  خدمات 
رضا پارسی مدیر کل اداره بهزیستی گیالن و علیرضا 
و  اجتماعی  فرهنگی،  سازمان  عامل  مدیر  حسنی 

ورزشی شهرداری رشت نیز حضور داشتند.

استانی
-- اخبار--

آموزش از راه دوربرای 
بازماندگان از تحصیل 

گردهمایی   در  استان  پرروش  و  آموزش  مدیرکل 
موسسان مدارس آموزش از راه دور گفت: آموزش از راه 
از تحصیل  بازماندگان  دور فرصت آموزشی مطلوب برای 

است.
زنجان  استان  پرورش  و  آموزش  مدیرکل  رشتچی؛  مریم 
با اشاره به فعالیت این مدارس در پوشش دانش آموزان 
دانش آموزان  شامل  گروه  :دو  گفت  تحصیل  از  بازمانده 
الزم التعلیم که دسترسی به آموزش ندارند و افراد بزرگ 
و  می گیرند  قرار  دور  راه  از  آموزش   پوشش  تحت  سال، 
آموزش دانش آموزان در این مدارس به صورت حضوری، 

غیرحضوری و الکترونیکی انجام می شود.
بنیادین  : در راهکار شماره ۴ سند تحول  افزود  رشتچی 
آموزش و پرورش به عدالت آموزشی در کشور اشاره شده 
است و ما معتقدیم که آموزش از راه دور می تواند منادی 
سند   7 راهکار  در  که  این  ضمن  باشد؛  آموزشی  عدالت 
از فناوری نوین  به بهره گیری هوشمندانه  بنیادین  تحول 
در نظام تعلیم و تربیت اشاره شده است که آموزش از راه 

دور باید در این زمینه پیش قراول باشد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان گفت: آموزش از راه دور 
به صورت نیمه حضوری و غیرحضوری ارائه می شود که در 
همین راستا سه روش آموزشی شامل کتاب پایه، آموزش 

الکترونیکی و دیداری و شنیداری پیش بینی شده است.
رشتچی با اشاره به چالش های پیش روی مدارس آموزش 
از راه دور گفت: الکترونیکی شدن آموزش ها و فعالیت های 
مدارس راه دور یک ضرورت است و همه مدارس راه دور 

باید به سمت الکترونیکی شدن حرکت نمایند.
وی قانونمندی و توجه به آیین نامه ها و قوانین و مقررات 
را بسیار مهم دانسته اظهار داشت: همه مدارس از جمله 
مدارس آموزش از راه دور باید نسبت به اجرای قوانین و 
تا  کنند  تالش  و  باشند  داشته  بیشتری  اهتمام  مقررات 
های  بخشنامه  و  دستورالعمل ها  آیین نامه ها،  آخرین  از 
اجرایی حوزه آموزش، سنجش و سایر حوزه های آموزش و 

پرروش اطالع حاصل نمایند.
در ادامه این همایش، از مدارس آموزش از راه دور فعال با 
اهدای لوح تقدیر، تجلیل به عمل آمد.هم چنین در پایان 
این مراسم از پوستر اولین جشنواره الگوهای فعال تدریس 

مدارس آموزش از راه دور رونمایی شد.

با  استاندار خراسان جنوبی گفت: وجود مرز مشترک 
کشور افغانستان یک ظرفیت مهم اقتصادی است که 
برای  نحو  بهترین  به  مهم  این  از  کرد  تالش خواهیم 

توسعه اقتصادی استان استفاده شود.
جنوبی  خراسان  استانداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
منطقه  از  بازدید  حاشیه  در  معتمدیان  محمدصادق 
از  را  مرزی  بازارچه های  وجود  استان،  اقتصادی  ویژه 
برشمرد  اقتصادی خراسان جنوبی  مهم  ظرفیت های 
ویژه  منطقه  در  تومان  میلیارد  تاکنون 125  افزود:  و 
اشتغال  زمینه  و  گذاری  سرمایه  استان  اقتصادی 

مستقیم 820 نفر نیز فراهم شده است.
وی گفت: تا پایان سال با اجرای پروژه های در دست 
اجرا برای ۴80 نفر دیگر نیز اشتغال ایجاد خواهد شد.

ویژه  منطقه  در  شده  ایجاد  غیرمستقیم  اشتغال  وی 
نفر عنوان کرد و گفت:  اقتصادی را سه هزار و 500 
باید از ظرفیت مهم منطقه ویژه اقتصادی استان برای 
از  بیشتر  و خارجی  داخلی  توسعه سرمایه گذاری های 

قبل استفاده کرد.
استاندار خراسان جنوبی با اشاره به این که تاکنون 11 
واحد اقتصادی در این منطقه افتتاح شده است اظهار 
داشت: هم چنین 28 واحد دیگر در دست اجرا است 

که در آینده به مرحله بهره برداری خواهد رسید.
وی به اقدامات زیرساختی انجام شده در منطقه ویژه 
اقتصادی استان اشاره کرد و ادامه داد: این زیرساخت 

ویژه  توجه  و  تقویت  نیازمند  ها 
ای است که با دعوت از مسووالن 
کشوری مرتبط به استان، این کار 
به انجام خواهد رسید تا بتوان از 
پتانسیل های اقتصادی در استان 
مند  بهره  بیشتر  و  بهتر  کشور  و 

شد.
معتمدیان عنوان کرد: با اقدامات 
صورت گرفته چشم انداز مناسبی 
استان  در  تجارت  توسعه  برای 
موقعیت خاص  است،  ایجاد شده 
جغرافیایی خراسان جنوبی و قرار 
گرفتن در کریدور شمال شرق به 

جنوب شرق در کنار وسعت زیاد، استعدادهای منحصر 
به فردی را برای این استان ایجاد کرده که باید بیش 

از پیش از آن بهره برداری کرد.
وی با بیان این که خراسان جنوبی مسیر دسترسی به 
بازار بزرگ افغانستان را برای تجار و فعاالن اقتصادی 
فراهم کرده است گفت: دسترسی به کشورهای آسیای 
نیز  کشورها  این  در  که  تجاری  فرصت های  و  میانه 
وجود دارد از دیگر پتانسیل های اقتصادی استان است 
تا بتوان این منطقه را به تجارت بین الملل و بازارهای 

جهانی ارتباط داد.
حضور  که  این  بیان  با  جنوبی  خراسان  استاندار 
نیک  فال  به  را  استان  در  خارجی  سرمایه گذاران 
گرفته و از آن استقبال می کنیم اظهار داشت: باتوجه 
به امنیت پایداری که در منطقه و استان وجود دارد 
باید در راستای تشویق حضور سرمایه گذاران خارجی 

تالش ها و اقدامات جدی تری صورت گیرد.
علیه   ظالمانه  تحریم های  به  اشاره  با  معتمدیان 
کشورمان در شرایط فعلی یادآور شد: در این شرایط 
ویژه  به  اقتصادی  پتانسیل های  تمامی  از  استفاده 
مرزهای مشترک با کشور افغانستان می تواند بهترین 
راهبرد برای رونق کسب و کار و فعالیت های اقتصادی 
در استان باشد که بتوانیم با شکوفاکردن این ظرفیت ها 
عالوه بر نیازهای استان، برخی از نیازمندی های کشور 

را نیز در بخش های مختلف تامین کنیم.

معیار - مرکزی - رضا صفائی نسب: 
ایران  صنعت  پایتخت  مرکزی  »استان 
ابعاد برجسته تر  ابعاد صنعتی نسبت به سایر  است و 
است، اما متاسفانه این استان فاقد موزه صنعت است از 
این رو پیشنهاد می شود که مجموعه استان در جهت 

ایجاد موزه صنعت تالش داشته باشند.« 
مراسم تکریم و معارفه مدیرکل میراث فرهنگی استان 
مرکزی با حضور محمد خیاطیان معاون توسعه مدیریت 
سازمان، دلبری مدیرکل امور استان ها و زندیه وکیلی 

معاون عمرانی استاندار مرکزی برگزار شد.
معاون توسعه مدیریت سازمان میراث فرهنگی کشور 
در این مراسم با اشاره به »تحریم های وضع شده علیه 
کشور که اقدام ناجوانمردانه امریکا بعد از برجام علیه 
است«،  المللی  بین  معاهدات  تمامی  برخالف  کشور 
دستی  صنایع  ظرفیت های  و  گردشگری  حوزه  گفت: 
ظرفیت  کشورها  بین  فرهنگي  میراث  تبادل  و  کشور 
می تواند  که  بود  خواهد  کشور  برای  اثرگذاری  و  مهم 
اگر  باشد.  کشور  برای  برکاتی  منشا  فرصت  این  در 
بتوانیم از این ظرفیت گردشگری کشور استفاده کنیم 
در واقع امکان دور زدن برخی از تحریم ها و به خصوص 
سوئیفت میسر خواهد شد تا درآمد و ارز آوری کشور 

تضمین شود.«
محمد خیاطیان با اشاره به آمار گردشگری - که نسبت 
افزود:  است،  داشته  رشد چشمگیری  گذشته  به سال 
آوری  ارز  و  نقدینگی  کشور  به  گردشگر  هر  ورود  »با 
را در کشور شاهد خواهیم بود چرا که هزینه کرد هر 
ایجاد  ایران منابع مناسبی را برای کشور  گردشگر در 
خواهد کرد که این منابع در حال ورود به کشور است.«

عنوان  به  همدان  استان  انتخاب  به  اشاره  با  او 
بین  محافل  در  می تواند  که  آسیا  گردشگری  پایتخت 
و  منابع  و هدایت  باشد  مناسبی داشته  بازتاب  المللی 
گردشگران به سمت ایران را رقم بزند، گفت: »استان 
از استان های دارای سابقه تاریخی است  مرکزی یکی 
که این سابقه یکی از مشخصه های توسعه گردشگری 
قلمداد می شود، اما نکته قابل توجه این است که بحث 
گردشگری در کشور یک بحث تک بعدی نیست بلکه 
ابعاد مختلفی را همچون گردشگری مذهبی، طبیعی، 
توجه  با  باید  و  بر می گیرد  در   ... و  تاریخی  سالمت، 
به کاردکرد هر استان و پتانسیل ها، برنامه های نوینی 

اجرا کرد.«
پایتخت صنعت  تاکید کرد: »استان مرکزی  خیاطیان 
ایران است و ابعاد صنعتی نسبت به سایر ابعاد برجسته 
تر است، اما متاسفانه این استان فاقد موزه صنعت است 

در  استان  مجموعه  که  شود  می  پیشنهاد  رو  این  از 
جهت ایجاد موزه صنعت تالش داشته باشند.«

کاخ  مدیر  معارفه  در  گذشته  »روز  کرد:  اضافه  وی 
نیاوران گفتم که کاخ موزه ها  ظرفیت فرهنگی  موزه 
به  که  این  به  توجه  با  و  دارند  و...  اجتماعی  سیاسی، 
در  تاریخ  این  باید  که  می رویم  پیش  شرایطی  سمت 
بیت  مانند  کنونی  ظرفیت های  و  معاصر  تاریخ  کنار 
تاریخی حضرت امام راحل معرفی شود. امروز نیاز است 
که توجه به تاریخ و ظرفیت های کنونی به نسل جوان 
القا شود. باید نشان داد که فردی از یک خانه کوچک 
کنار  این شخصیت در  و  را متحول کند  دنیا  توانست 

کاخ ها به قیاس گذاشته شود.«
وی با اشاره به ظرفیت های استان مرکزی و مشاهیر 
وجود  با  مرکزی  استان   « افزود:  استان  این  مفاخر  و 
ظرفیت هایی همچون غار نخجیر، آبگرم و سرچشمه 
با  مقایسه  در  نسبت  به  ساوه  جامع  مسجد  محالت، 
اما  دارد،  کمتری  ظرفیت  خود  همجوار  استان های 
ظرفیت ها  از  دیگر  استان های  با  تعامل  در  مي توان 
داشت.  گردشگر  جذب  همپوشانی  و  کرد  استفاده 
تعامل  این  گیری  شکل  جهت  در  بایست  می  استان 

عمل کند.«
از  یکی  سالمت  »گردشگری  کرد:  عنوان  خیاطیان 
ظرفیت های موجود در استان مرکزی است و شهرستان 
نقاهت  دوران  گذران  برای  نقطه ای  تواند  می  تفرش 

بیماران به دلیل وجود آب و هوای مطبوع باشد. 
محسوب  بزرگی  ظرفیت  نیز  ساروق  فرش  طرفی  از 
درگیر  فرهنگي  میراث  سازمان  متاسفانه  اما  مي شود، 

یک حلقه مفقوده به نام برند سازی است.«
سازی  زمینه  که  برندسازی  به  توجه  لزوم  بر  وی 
گفت:  و  کرد  تاکید  می کند  محقق  را  ارزآوری 
»شاخص عملکردی سازمان میراث فرهنگی از ابتدای 
تمام  واقع  در  و  یافته  ارتقا  دوازدهم  و  یازدهم  دولت 
فعالیت های انجام شده طی 5 سال اخیر برابر با کلیه 
فعالیت های انجام شده در سال های گذشته بوده است 
و در همه استان ها رشد شاخص ها تحقق یافته است که 

این نشان از تالش مطلوب انجام شده است.«
استفاده  معنی  به  مدیریت  که  این  بیان  با  خیاطیان 
از ظرفیت و به فعلیت بخشیدن توانمندی های بالقوه 
در  گرفته  صورت  اقدامات  »مسلما  کرد:  اظهار  است، 
کاری  اگر  و  است  تیمی  کار  مرهون  مجموعه  یک 
صورت نگیرد نشان از بی هنری مدیریتی است. امید 
است با تغییر در نگرش ها و نگاه جدید ظرفیت سنجی 
رقم  استان  در  اساسی  تحوالت  گردشگری  حوزه  در 

خورد.«
تمام  در  امکانات  و  ثروت  عادالنه  توزیع  لزوم  بر  وی 
گفت:  و  کرد  تاکید  مرکزی  استان  شهرستان های 
»مسلما تفاوتی بین مرکز استان و دیگر شهرستان ها 
و  عادالنه  نگاهی  در  امکانات  باید  بلکه  ندارد  وجود 
براساس ظرفیت های هر شهرستان توزیع و اختصاص 
یابد و انتظار مجموعه سازمان نیز توجه به ظرفیت های 

درونی هر شهرستان و توزیع عادالنه امکانات است.«
معاون توسعه مدیریت سازمان میراث فرهنگی صنایع 
دستی و گردشگری کشور با اشاره به نیروهای توانمند 
لزوم  بر  مرکزی  استان  فرهنگی  میراث  مجموعه  در 
استفاده از این ظرفیت تاکید کرد و گفت: »طی ابالغ 
اخیر از سوی سازمان تصمیم بر ایجاد اتاق فکر شده 
تا ماحصل این اتاق های فکر به ستاد در سازمان جهت 
استان  مسلما  شود،  منتقل  درست  تصمیمات  اتخاذ 
اطالع  و  تمرکز  کار  ظرافت های  و  جزییات  به  نسبت 
و  استفاده شود  این ظرفیت  از  باید  و  دارند  بیشتری 
هم چنین نظام انتقادات و پیشنهادها واتاق فکر شکل 

گیرد.«
وی با اشاره به مشکالت موجود جهت فروش محصوالت 
صنایع دستی  از رایزنی با یکی از بانک ها جهت عقد 
تفاهم نامه خبر داد و افزود: »براساس این تفاهم نامه 
پایین  سود  نرخ  با  مناسب  تسهیالت  تخصیص  امکان 
برای صنایع دستی فراهم خواهد شد که به کارگاه ها و 
کارآفرینان تعلق خواهد گرفت و هم چنین در گام بعد 
به بازارچه های فروش محصوالت صنایع دستی تسری 

خواهد یافت تا فروش رونق گیرد.«

مرز مشترک با افغانستان ظرفیت مهم 
 اقتصادی است

 معاون توسعه مدیریت سازمان میراث فرهنگی کشور:

 استان مرکزی به عنوان قطب صنعتی نیازمند موزه 
 صنعت است

سهم 13 درصدی چاه های 
غیرمجاز در برداشت آب

  
گلستان  ای  منطقه  آب  شرکت  مدیرعامل 
زیرزمینی  آب  برداشت سفره های  درصد  گفت: 1۳ 
از طریق چاه های غیر مجاز و مابقی توسط چاه های 

مجاز در استان انجام می شود.
ویژه  گفتگوی  برنامه  در  نظری«  »علی  مهندس 
کرد:  اظهار  گلستان  مرکز  سیمای  و  صدا  خبری 
عمقی  استان  در  مجاز  غیر  چاه  هزار   12 حدود 
کمتر از 20 متر دارند. سیاست ما این است که ابتدا 
چاه های عمیق که هر کدام از آن ها با حدود 20 چاه 
کم عمق از لحاظ آب دهی برابری می کند را تعیین 

تکلیف کنیم.
وی افزود: از 16 هزار و۳00 حلقه چاه غیرمجاز در 
مسدود  چاه  حلقه   5۳0 و  هزار   2 تاکنون  استان، 
المنفعه شده است و در سال جاری نیز ۴ هزار حلقه 

چاه تعیین تکلیف می شوند.
نظری با بیان این که ۳2 گروه گشت و بازرسی در 
استان شبانه روز کنترل چاه های غیرمجاز و مجاز را 
انجام می دهند، تصریح کرد: چاه های مجاز نیز اگر 
بیش برداشت انجام دهند از منظر قانون غیر مجاز 
برداران  بهره  و  کشاورزان  از  و  شوند  می  محسوب 
مصرف  و  قانون  رعایت  به جهت  داریم  تقاضا  عزیز 
قرار  عمل  مالک  را  برداری  بهره  پروانه  آب  بهینه 

دهند.
خاطر  گلستان  ای  منطقه  آب  شرکت  عامل  مدیر 
تولید  و  هستیم  آب  کننده  تامین  ما  کرد:  نشان 
آب نداریم و در شرایط کنونی به دلیل تغییر اقلیم، 
خشک سالی و افزایش دما، با مشکل کمبود آب رو 
به رو هستیم و باید بهره روی از آب را افزایش دهیم. 
با  باید  مصرف  و  عرضه  مدیریت  کنونی  شرایط  در 

هم صورت گیرد.
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نگرانی ازهدایت فاضالب  
شهرک های ساحلی به دریا 

نشسـت  در  کارنامـی  ابراهیمـی  علـی  حسـین 
تخصصـی تبییـن حقـوق محیـط زیسـت در حفاظت 
از تاالب ها با اشـاره به وقوع شـدید خشـک سـالی در 
جهـان، اظهـار داشـت: دخالت نابـه جای بشـر تبدیل 
بـه مخاطـره طبیعـی شـده اسـت و بـا این کـه زادگاه 
تاالب هـا  از  حفاظـت  در  المللـی  بیـن  کنوانسـیون 
همچنـان  ولـی  هسـت،  منطقـه  ایـن  در  رامسـر(   (

تاالب هـای اسـتان در حـال خشـکیدن اسـت.
مـا  فعالیـت  نمـای  تمـام  آیینـه  تـاالب  افـزود:  وی 
سـطح  اکنـون  و  بـوده  کشـور  طبیعـی  عرصـه  در 
جنگل هـای شـمال بـه زیـر دو میلیون هکتار رسـیده 

اسـت.
مدیـرکل حفاظـت محیـط زیسـت مازنـدران با اشـاره 
بـه ایـن کـه توسـعه گردشـگری در مازنـدران غیـر 
مسـووالنه و خسـارت بـار شـده اسـت، تصریـح کـرد: 
بسـیاری از رودخانه هـای حفاظت شـده مازنـدران در 

غـرب اسـتان در معـرض تخریـب و نابـودی اسـت.
واحدهـای  اسـتقرار  کـه  ایـن  بیـان  بـا  ابراهیمـی 
آلودگی هایـی  ایجـاد  راهـی سـبب  بیـن  و  خدماتـی 
در سـطح رودخانه هـای مازنـدران شـده اسـت، افزود: 
آرمـان مـا در محیط زیسـت مقـدس بوده و تـا زمانی 
کـه زنـده باشـیم از ایـن آرمـان کوتـاه نخواهیـم آمد.

مدیـرکل محیـط زیسـت مازنـدران بـا انتقـاد از عـدم 
مدیریـت و هدایـت صحیـح فاضالب هـای مجتمع های 
نبایـد  گفـت:  مازنـدران،  سـواحل  در  راهـی  بیـن 
مدیریـت گردشـگری در منطقـه تبدیـل بـه تهدیـد 

بـرای منطقـه شـود.
و  نهـاد  مـردم  تشـکل های  کـه  ایـن  اعـالم  بـا  وی 
محیـط  حفاظـت  حـوزه  در  مازنـدران  رسـانه های 
زیسـت حسـاس شـدند، افـزود: حساسـیت مدیـران 
بـرای حفاظـت از محیـط زیسـت باید جدی تر باشـد 

تـا حقـوق شـهروندی مدیریـت شـود.
قضایـی  دسـتگاه  تاکیدکـرد:  کارنامـی  ابراهیمـی 
مازنـدران همـراه بـا تحقق منویـات سـازمان حفاظت 
محیـط زیسـت اسـتان اسـت.وی بـا اعـالم ایـن کـه 
نبایـد بگذاریـم جنـگل بمیرد کـه جهان خواهـد مرد، 
تصریـح کـرد: مازنـدران در حـوزه کاهـش عرصه های 

طبیعـی شـرایط نامناسـبی دارد.
رئیـس  فـرد؛  تقـوی  علـی  محمـد  االسـالم  حجـت 
گرامی داشـت  بـا  نیـز  مازنـدران  دادگسـتری  کل 
یـاد شـهدای حافـظ محیـط زیسـت، اظهـار داشـت: 
محیـط  از  حفاظـت  راسـتای  در  بتوانیـم  امیدواریـم 
زیسـت و عرصه هـای طبیعـی بتوانیـم فرهنگ سـازی 

کنیـم.
رئیـس کل دادگسـتری مازنـدران با اشـاره بـه این که 
بنـده در همـه دوره هـای خدمتـی خـود بـرای محیط 
زیسـت فعالیـت می کـردم، تصریـح کـرد: بهداشـت و 
محیـط زیسـت قتل تدریجـی مرموز عمومـی بوده که 

بـا تخریـب آن صـورت می گیرد.
ایـن کـه هنـوز فرهنـگ  بـر  تاکیـد  بـا  فـرد  تقـوی 
حفاظت از محیط زیسـت نهادینه نشـده اسـت، افزود: 
تمـام ادارات کـه محیط حرکت هسـتند باید در جایی 

بـرای حفاظـت از محیـط زیسـت توقـف کنند.
رئیـس کل دادگسـتری مازنـدران گفت: در سـال های 
فعالیـت خـود دیـدم کـه هـرگاه امـر دایـر شـد تابین 
حفاظـت محیـط زیسـت و حفـظ محیـط میـز یکـی 
انتخـاب شـود ،همیشـه حفـظ محیط میز مقـدم بوده 
اسـت و محیـط زیسـت هـر روز وضعیت بدتـری پیدا 

اسـت. کرده 
روسـا  و  اسـتان  مرکـز  دادسـتان  از  تقدیـر  بـا  وی 
در  مازنـدران  قضایـی  حوزه هـای  دادسـتان های  و 
زیسـت،  محیـط  از  حفاظـت  بـرای  تـالش  راسـتای 
افـزود: همـه مـا بـرای از بیـن رفتـن محیـط زیسـت 

کردیـم. کوتاهـی  مسـیر  ایـن  در  و  مقصریـم 
دادسـتان عمومـی و انقـالب مرکـز مازنـدران نیـز بـا 
بیـان ایـن کـه زندگـی بـدون محیـط زیسـت معنـا 
نـدارد، گفـت: حیـات انسـان بـدون محیـط زیسـت 

سـالم و صحیـح بـا مشـکل مواجـه خواهـد شـد.
وی هـم چنین محیط زیسـت مازندران را نامناسـب و 
نگـران کننـده دانسـت و افـزود: متاسـفانه انسـان ها با 
بی رحمـی به جان محیط زیسـت افتـاده و در حقیقت 

در حـال از بیـن بـردن حیات خود هسـتند.
وی بـا بیـان ایـن کـه همـه انسـان ها باید بـرای حفظ 
محیـط زیسـت سـالم تـالش کننـد، افـزود: از همـه 
و  قضـات  دادسـتان ها،  قضایـی،  حوزه هـای  روسـای 
محیـط بانـان اسـتان در راسـتای تـالش بـرای حفـظ 

محیـط زیسـت تقدیـر می کنـم.
اسـاس  بـر  کـه  ایـن  تصریـح  بـا  عالمـی  حسـینی 
قانـون از حفاظـت محیـط زیسـت حمایـت می کنیم، 
خاطرنشـان کـرد: معتقدیـم مصوبات شـورای تامین و 
قانـون بایـد بـدون تعارف و توجـه به مطالبـات خالف 
قانـون برخـی افـراد، اجـرا شـود تـا محیـط زیسـت 

سـالمی داشـته باشـیم.

استانی
-- اخبار--

آغاز  از  البرز  ایرنا - مدیرکل حفاظت محیط زیست 
این  نظرآباد  »صالحیه«  شده  خشک  تاالب  آبگیری 

استان خبر داد.
فردین حکیمی افزود: به دنبال پیگیری های فراوان، به 
تازگی شرکت آب منطقه ای استان البرز کار رهاسازی 

آب رودخانه کردان به این تاالب را آغاز کرده است.
وی گفت: حجم دقیق آبگیری مشخص نیست ولی پیرو 
حجم  گذشته  سال  به  نسبت  که  است  قرار  ها،  وعده 

بیشتری آب تخصیص داده شود.
حکیمی بیان کرد: در صورتی تاالب می تواند به صورت 
دایم باقی بماند که منبع آبی پایدار یا حق آبه زیست 
محیطی مستمری داشته باشد که یکی از برنامه های 
امسال مطالعات امکان سنجی استفاده از پساب مسکن 
مهر نظرآباد است که اگر به نتیجه برسیم می تواند از 

آن محل تامین آب به صورت دایمی انجام شود.
زودی  به  افزود:  البرز  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
نیز دکل و دوربین نظارتی در محدوده تاالب صالحیه با 

هدف پایش زیست محیطی نصب می شود.
برای  متعدد  های  نشست  برگزاری  به  اشاره  با  وی 
ضرورت احیای تاالب صالحیه، اظهار کرد: تکمیل کانال 
زهکش از سوی دستگاه های اجرایی استان قزوین در 
سال 90 بدون نظر کارشناسی و موافقت استان البرز، 

آسیب کلی به تاالب صالحیه وارد کرد.
خاک  شوری  صالحیه،  تاالب  شدن  خشک  حکیمی، 
و  غبار  و  گرد  کانون  ایجاد  و  کشاورزی  های  زمین 
کانال  ساخت  مخرب  اثرهای  این  جمله  را  ریزگرد 
فراوان  های  اعتراض  وجود  با  گفت:  و  دانست  زهکش 
هیچ  وضعیت،  این  به  زیست  محیط  حفاظت  سازمان 
یک از مسووالن وقت شهرستان نظرآباد و البرز واکنشی 

به موضوع نشان ندادند.
توسط   90 دهه  اوایل  کانال  این  داد:  ادامه  حکیمی 
دستگاه های اجرایی با هدف خارج کردن نمک و شوری 
از دل خاک بین استان های البرز و قزوین ساخته شد.

وی با بیان این که ۳0 کیلومتر از این کانال در شهرستان 
نظرآباد استان البرز و دشت صالحیه این شهرستان واقع 
تنها شوری خاک  نه  کانال  این  با ساخت  شده، گفت: 

کمتر نشد بلکه بر میزان و شدت آن افزوده شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست البرز اظهار کرد: اجرای 
روان  و  زیرزمینی  آب های  خروج  نیز سبب  پروژه  این 
تاالب  احیای  به  توانست کمک موثری  آب ها که می 

صالحیه کند، شده است.
او گفت: ساخت این کانال تهدید جدی زیست محیطی 
و  است  نمک  ذرات  انتشار  برای  کانونی  و  البرز  برای 
اکنون شاهد انتشار گرد و غبار از این منطقه هستیم که 
نه تنها البرز بلکه استان های همجوار مانند تهران را نیز 

زیر تاثیر قرار می دهد.
وی ادامه داد: با این وجود اگر درآینده نه چندان دور 
نمک  ذرات  انتشار  شاهد  نشود،  احیا  صالحیه  تاالب 
برای  باری  زیان  عواقب  که  بود  خواهیم  دشت  این  از 

سالمت مردم دارد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست البرز بیان کرد: با احیای 
این تاالب افزون بر بازگشت گونه های جانوری و آبزی، 

فرصت گردشگری در منطقه به وجود می آید.
صالحیه  فصلی  تاالب  احیای  برای  گفت:  حکیمی 
منابع  و  کشاورزی  جهاد  سوی  از  مناسبی  کارهای 
بوته کاری در دشت  و  طبیعی همچون الیروبی کانال 

صالحیه انجام شده است.
فهرست  تاالب  این  آبگیری  محض  به  کرد:  اضافه  وی 
پرندگان موجود در استان از 120 گونه به 210 گونه 
تاالب  و  تقویت  اگر پوشش گیاهی منطقه  و  می رسد 

آبگیری شود خطر انتشار ریزگرد نیز از بین می رود.
هزار هکتار  نظرآباد ۳1  افزود: دشت صالحیه  حکیمی 
پهنه دشتی و نمکی دارد که دو هزار هکتار آن آبگیری 

می شود.
»تاالب صالحیه« نظرآباد، تنها تاالب استان البرز است 

که 10 هزار هکتار گستره دارد.

آش دیشلیق اردبیل 
ثبت ملی می شود

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، 
اردبیل گفت: آش  استان  و گردشگری  صنایع دستی 
دیشلیق اردبیل در فهرست میراث معنوی کشور ثبت 

می شود.
این  افزود:  خبرنگاران  با  گو  و  گفت  در  لطفی  کریم 
غذای محلی که با عنوان هدیک آشی نیز شناخته می 
شود به صورت جامع مطالعه شده و پرونده ثبت ملی 

آن تدوین شده است.
او اظهار داشت: با تصویب این پرونده در شورای ثبت 
استان در ادامه ،پرونده به تهران ارسال می شود و ثبت 

ملی عملیاتی خواهد شد.
آغاجی  پیر  ثبت  پرونده  تدوین  از  چنین  هم  وی 
)درخت کهنسال( با عمر ۳00 ساله در اصالندوز خبر 
داد و افزود: پرونده نذر بستن به پیرآغاجی به عنوان 

میراث ناملموس نیز تهیه شده است.
لطفی اظهار داشت: عالوه بر این پرونده ›قوش یاتاقی‹ 
شهرستان  اصالندوز  بخش  در  پرندگان(  اتراق  )محل 
آباد مطالعه شده و به سازمان میراث فرهنگی  پارس 

ارسال می شود.
9۳2 اثر از استان اردبیل در فهرست آثار ملی کشور 

به ثبت رسیده است.

آبگیری تاالب »صالحیه« کرج 
 آغاز شد

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

تست بینایی سنجی برای 
8800 کودک در تنگستان 

سرپرسـت شبکه بهداشـت و درمان تنگستان 
گفـت: بـه منظـور تشـخیص زود هنـگام اختالالت 
بینایـی، تسـت بینایی سـنجی بـرای 8850 کودک 

تنگسـتانی انجام می شـود.
عـادل مقـدس در گفت وگـو با خبرنگار مهـر با بیان 
ایـن کـه این طـرح در تمامـی خانه های بهداشـت 
تنگسـتان بـا همـکاری بهزیسـتی شهرسـتان انجام 
خواهـد شـد ادامـه داد: درصـد باالیـی از اختالالت 
چشـمی در سـن شـش مـاه تا شـش سـالگی قابل 
پیشـگیری اسـت بنابراین نباید ایـن فرصت طالیی 

را از دسـت داد.
تنگسـتان  درمـان  و  بهداشـت  شـبکه  سرپرسـت 
افـزود: زمـان اجـرای ایـن طـرح توسـط بهـورزان 
بـه مـردم اطـالع رسـانی خواهـد شـد و خانواده هـا 
می تواننـد بـا ارائـه شناسـنامه کـودک بـرای انجام 
بهداشـت  خانه هـای  بـه  سـنجی  بینایـی  تسـت 

مراجعـه کننـد.
وی تصریـح کـرد: تنبلـی چشـم معموالً بـه صورت 
تـک چشـمی اتفـاق می افتـد و یـک چشـم بینایی 
طبیعـی دارد و چشـم دیگـر دچار اختالل می شـود 
و کـودک هیـچ شـکایتی از نظـر بینایـی نـدارد بـه 
همیـن دلیـل تنهـا راه تشـخیص اختـالالت بینایی 
انجـام تسـت بینایـی سـنجی و معاینـات چشـمی 

ست. ا
مقدس بیان داشـت: تسـت بینایی سـنجی کودکان 
دسـتگاه های  بـا  کـه  سـال  شـش  تـا  مـاه  شـش 
تـا  می شـود  موجـب  می شـود،  انجـام  مخصـوص 
مشـکالت چشـمی ماننـد دوربینـی، نزدیـک بینی 
و آسـتیگماتیس م در کودکان به سـرعت تشخیص 
داده شـده و کـودکان دارای مشـکالت بینایـی بـه 

متخصـص چشـم ارجـاع داده شـوند.
وی تاکیـد کـرد: خانواده هـا باید به ایـن مهم توجه 
داشـته باشـند که در صـورت تشـخیص اختالل در 
عملکـرد چشـم در کـودک، بایـد بـه طـور دقیق به 
توصیه هـای چشـم پزشـکان عمـل کننـد، زیـرا در 
صورتـی کـه تعللـی در این موضـوع صـورت گیرد، 
بـه مـرور زمـان، کـودک دچـار افزایـش مشـکالت 
چشـمی خواهـد شـد و فرصـت الزم بـرای درمـان 

از دسـت خواهـد رفت.

معاون تربیت بدنی و سالمت آموزش و 
دانش آموزی  ورزش  امسال  گفت:  کردستان  پرورش 
استان به جایگاه هفتم کشوری رسیده است در حالی 
را  کشوری  هشتم  و  بیست  جایگاه   92 سال  در  که 

داشت.
ورزش  ستارگان  جشن  مراسم  در  خوشگوار  افشین   
مدال آوران  از  تجلیل  آیین  و  کردستان  دانش آموزی 
ورزش  حوزه  فعاالن  و  کشوری  ورزشی  مسابقات 
دانش آموزی استان اظهار کرد: معاونت تربیت بدنی و 
سالمت آموزش و پرورش کردستان هم  راستا با اهداف 
وزارت آموزش و پرورش به دنبال ایجاد نشاط و شادی 
و ارتقای سطح جسمی و روحی و روانی دانش آموزان 

است.
کامل  تربیت  برای  فرصتی  را  بدنی  تربیت  وی 
افزود: زنگ ورزش در مدارس  دانش آموزان دانست و 
به  دانش آموز  پرورشی  و  بدنی  تربیت  برای  حرکتی 

شمار می رود.
وی خاطر نشان کرد: 92 درصد مناطق شهری و بیش 
درس  معلمان  دارای  روستایی  مناطق  درصد   87 از 
استان  مدارس  در  که  متخصص هستند  بدنی  تربیت 

ساماندهی شده اند.
پرورش  و  آموزش  سالمت  و  بدنی  تربیت  معاون 
مدارس  در  مختلف  طرح های  اجرای  به  کردستان 
پرداخت و گفت: طرح المپیاد درون مدرسه ای، حیاط 
پویا، ورزش با خانواده و ورزش صبحگاهی از طرح هایی 
در  دانش آموزان  بیشتر  فعالیت  راستای  در  که  است 

مدارس اجرا شده است.
خوشگوار با اشاره به موفقیت های 
عنوان  استان  بدنی  تربیت  حوزه 
کرد: کردستان جزو هشت استان 
تحقق  راستای  در  کشور  برتر 
تربیت  درس  و  مکمل  طرح های 

بدنی است.
نیز  ورزشی  مسابقات  گفت:  وی 
بدنی  تربیت  درس  جاذبه های  از 
سال  چهار  در  و  می رود  شمار  به 
اخیر با هدفمند کردن فعالیت های 
در  را  رشدی  به  رو  روند  ورزشی 

استان شاهد بودیم.
وی اضافه کرد: استان کردستان با تغییر در الگوهای 
آماده سازی و برگزاری مسابقات در ورزش دانش آموزی 
رتبه هفتم کشوری و رتبه اول منطقه را کسب کرده 
است که بیانگر تالش دانش آموزان و مربیان آن هاست.

پرورش  و  آموزش  سالمت  و  بدنی  تربیت  معاون 
استان  تجهیزات  میزان  گرچه  کرد:  اعالم  کردستان 
استان کم است  کردستان و سرانه فضای ورزشی در 
اما علیرغم این موارد، دانش آموزان استان به خوبی در 

حوزه فعالیت های ورزشی درخشیده اند.
خوشگوار توزیع یک هزار و 500 بسته ورزشی از محل 
را  ریال  میلیون  تخصیص 800  با  و  استانی  اعتبارات 
از اقدامات انجام شده در حوزه ورزش مدارس استان 
برشمرد.وی برگزاری المپیاد ورزشی درون مدرسه ای 
را به عنوان مکمل درس تربیت بدنی در مدارس خواند 
و گفت: این اقدام سال گذشته با مشارکت 120 هزار 

دانش آموز کردستانی برگزار شد.
پرورش  و  آموزش  سالمت  و  بدنی  تربیت  معاون 
کارگاه های  و  دوره  برگزاری  کرد:  اضافه  کردستان 
آموزشی با 15 عنوان ویژه معلمان درس تربیت بدنی 
انجام شده توسط معاونت  اقدامات  در استان از دیگر 
تربیت بدنی و سالمت آموزش و پرورش استان است 

که به منظور توانمندسازی معلمان انجام گرفت.
فعاالن  و  پیشکسوتان، دانش آموزان  از  مراسم  این  در 
و  مدال  ورزشی  مسابقات  در  که  استان  ورزش  حوزه 

مقام کسب کرده اند، تجلیل شد.

معلمان تربیت بدنی کردستان 
 متخصص هستند

رونمایی از اولین قرآن 
 سفالین کشور در مهدیشهر

و  صنایع دستی  میراث فرهنگی،  سازمان  رئیس 
اول(  )جزء  سفالین  مجید  قرآن  اولین  از  گردشگری 

اثر استاد حبیب دانایی فرد رونمایی کرد.
رئیس  و  رئیس جمهوری  معاون  مونسان،  علی اصغر 
و گردشگری  فرهنگی، صنایع دستی  میراث   سازمان 
در حاشیه مراسم رونمایی از این اثر هنری در جمع 
که  است  خوشحال کننده  کرد:  اظهار  خبرنگاران 
به خوبی  سمنان  استان  در  گردشگری  مسیر  بگوییم 
پیش می رود و اعداد و ارقام نشان می دهد رشد قابل 

مالحظه ای را در بخش گردشگری شاهد بودیم.
قابل  رشد  هتل ها  اشغال  درصد  که  این  بیان  با  وی 
مالحظه ای داشته است به طوری که ۳۴ درصد سال 
گذشته به 70 درصد در سال جاری رسیده است که 
رقم بسیار مناسبی است و تعداد گردشگران خارجی 
حال  در  اقداماتی  شد:  یادآور  است  داشته  رشد  نیز 
انجام است تااین استانی که پر از ظرفیت است و کویر 
بتواند به منطقه خوب  با هم دارد،  را  و طبیعت زیبا 

گردشگری تبدیل شود.
مونسان با اشاره به سفر استان سمنان بیان کرد: در 
این سفر هم یک هتل ۴ ستاره در شهمیرزاد افتتاح 
شد که می توان گفت یک نیاز واجب در این شهر بود 
شهر  و  استان  گردشگرپذیر  نقاط  از  یکی  شهمیرزاد 

نمونه گردشگری است.
معاون رئیس جمهور گفت: امیدواریم عملیات اجرایی 
یک هتل 5 ستاره در استان سمنان آغاز شود چراکه 
جای هتل 5 ستاره در استان خالی است و امیدواریم 
به  را  5ستاره  هتل  یک  دوازدهم  دولت  پایان  تا 
می  هتلی  چنین  وجود  چراکه  برسانیم  بهره برداری 

تواند به توسعه گردشگری سمنان کمک کند.
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  سازمان  رئیس 
شد،  رونمایی  امروز  که  اثری  داد:  ادامه  گردشگری 
عالوه بر این که یک کار ارزشمندهنری است، ارزش 

معنوی هم به دلیل قرآنی بودن دارد.
سازمان  بود،  خوبی  و  دقیق  کار  اثر  این  افزود:  وی 
میراث فرهنگی تالش می کند که این اثر در فهرست 
در  چنین  هم  برسد،  ثبت  به  یونسکو  جهانی  میراث 
موزه  در  اثر  این  که  کرد  خواهیم  کمک  راه  ادامه 
نگهداری شود و بخش دوم قرآن نیز با استفاده از این 

هنر ایجاد شود.
ارائه  مورد  در  همچنین  جمهوری  رئیس  معاون 
شد:  متذکر  صنعتگران  و  هنرمندان  به  تسهیالت 
که  روستایی  اشتغال  وام  و  ارزان قیمت  وام های 
دسترس  در  دارد  منابع  تومان  1200میلیارد 
هنرمندان و صنعتگران است و تسهیالتی نیز سازمان 
به  می دهد  قرار  هنرمندان  اختیار  در  میراث فرهنگی 
همین دلیل صنایع دستی هم رشد قابل مالحظه ای 
دستی  صنایع  برای  ارز  نرخ  تفاوت  به عالوه  داشته 
حوزه  این  در  صادرات  تا  کرده  ایجاد  فرصت  کشور 

رشد داشته باشد.

تجهیز کتابخانه مالرد 
به بخش کودکان

مالرد  کتابخانه  تجهیز  گفت:  مالرد  شهردار 
به بخش کودکان فرهنگ سازی برای کتاب خوانی 

است.
به  عالقمندان  و  خبرنگاران  جمع  در  سلگی  علی 
داشت:  اظهار  سخنانی  طی  خوانی  کتاب  و  کتاب 
خصوص  در  کتابخانه  نیاز  به  توجه  با  شهرداری 
وارد  کتابخانه  و شاداب سازی  بازسازی  و  تعمیرات 
کار شد و محوطه بیرون کتابخانه، ایزوگام پشت بام 
آمیزی  رنگ   ، مخزن  در  بیشتر  های  فضا  ایجاد  و 

انجام گرفت.
وی از دیگر اقدامات صورت گرفته برای این کتابخانه 
افزود:  و  کرد  اعالم  مختلف  فضاهای  جداسازی  را 
بخش  شد  اضافه  کتابخانه  به  که  بخشی  نخستین 
امیدواریم  که  70بود  متراژ  به  فضایی  در  و  کودک 
شده  واقع  سرآسیاب  منطقه  در  که  کتابخانه  این 
است با استقبال بیشتری مواجه شود لذا باید بگوییم 
که تجهیز کتابخانه مالرد به بخش کودکان فرهنگ 

سازی برای کتابخوانی است.
گفتنی است که در این مراسم مرتضی قربانی، رئیس 
اداره بهزیستی نیز گفت: درخواست داریم که بخشی 
نابینایان  و  بینایان  کم  استفاده  جهت  کتابخانه  در 

راه اندازی شود.
یارمحمدی  فیروزه  ارزنده  خدمات  از  انتها،  در 
رئیس اداره کتابخانه های شهرستان مالرد به جهت 
اهتمام ویژه در روستا خصوصا ایده خالقانه وی در 
خصوص راه اندازی اتوبوس سفیر دانایی و آگاهی در 
برگزاری  آباد،  اختر  مخصوصاً  شهرستان  روستاهای 
نشست های  ادارت،  سطح  در  گسترده  فعالیت های 

مدرسه و... توسط فرماندارتقدیر به عمل آمد.
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کشف 75 شیء تاریخی 
درمازندران و چهارمحال 

و بختیاری
با تالش نیروهای یگان حفاظت میراث فرهنگی 
75 شیء  مازندران  و  بختیاری  و  چهارمحال  استان 
تاریخی با قدمت هزاره اول پیش از میالد، ساسانی و 

عصر آهن کشف و ضبط شد.
یگان  فرمانده  رحمت اللهی  امیر  دوم  سرتیپ  سردار 
حفاظت میراث فرهنگی کشور در بیان جزئیات این 
خبر گفت: یگان حفاظت میراث فرهنگی چهارمحال 
و بختیاری در ادامه رصد و پایش جرائم علیه مواریث 
تاریخی - فرهنگی و به محض اطالع از خبری مبنی 
شهرکرد،  در  عتیقه  اشیای  مقادیری  برنگهداری 
به  موفق  وقفه،   بی  تالش  و  گسترده  تحقیقات  با 
شناسایی افراد دخیل درامر قاچاق اموال تاریخی شد.

او افزود: تیم عملیات یگان حفاظت با همکاری عوامل 
به  موفق  غافلگیرانه  عملیاتی  در  قضایی  و  انتظامی 

دستگیری متهم در این پرونده شدند.
مربوط  تاریخی  عملیات، 10 شیء  این  در  او گفت: 
به هزاه اول قبل از میالد، دو قبضه اسلحه شکاری، 
متهم  از  مخدر  مواد  مقادیری  و   فشنگ  عدد   667
میراث  حفاظت  یگان  فرمانده  شد.  ضبط  و  کشف 
فرهنگی کشور گفت: در اقدامی مشابه نیز از سوی 
کسب  محض  به  مازندران،  استان  حفاظت  یگان 
خبراز دوستداران میراث فرهنگی در خصوص خرید 
با  ، مأموران یگان حفاظت  تاریخی  و فروش اشیای 
در  قضایی،  مجوز  اخذ  و  انتظامی  عوامل  هماهنگی 
شیء   65 ضبط  و  کشف  به  موفق  ضربتی  عملیاتی 
و ساسانی  آهن، هخامنشی  به عصر  مربوط  تاریخی 
شدند. سردار رحمت اللهی خاطر نشان کرد: در این 
افراد دستگیرشده به همراه پرونده برای سیر  رابطه 

مراحل قانونی به مقام قضایی تحویل داده شدند.

حمید مزرعه

فاجعه آرام نمی گیرد
]معرفی هنرمند[

فریبا رهنورد از نقاشان 
ایران  معاصر  و  مدرن  مکتب 
در شهر اصفهان متولد شد. او 

وی  کرد.  شروع  سالگی   18 سن  از  را  حرفه ای  نقاشی 
هنر  دانشکده  وارد  ای  حرفه  کار  سال  چندین  از  پس 
در طول  و  تهران شد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  معماری  و 
این سال ها به جهت عالقه شدید به تراژدی های دنیای 
انتزاعی روی آورد. که  مدرن به سمت اکسپرسیونیسم 
این رویکرد غالبا با موضوعیت تاریخ، خشونت و فاجعه 
در  را  ها   آن  می توان  که  است،  بوده  مدرن  دنیای  در 
اثار  ها  این تالش  ادامه  در  نهایتا  آثارش مشاهده کرد. 

او در بینال ها ونمایشگاه های بین المللی، حضور یافت.
پدر او معمار و خانواده اش اهل هنر و موسیقی می باشد. 
حوزه  در  او  آموزش  و  عالقه  به  منجر  خانواده  تاثیرات 
نقاشی شد و هم اکنون دانشجوی کارشناسی ارشد در 
نمایشگاه  یازده  از  بیش  سابقه  او  است.  نقاشی  رشته 
گروهی و انفرادی در داخل و خارج از ایران را در پشتوانه 

تجربی خود دارد. 
به نظر می رسد از آثار هنرمندانی که موضوعاتی نزدیک 
به خود  را دارد همانند فرانسیس بیکن، و آبراموویچ بهره 
می گیرد و مطالعه آثار هنرمندان سورئالیستی هم چون 

رنه مگریت را در آثار خود موثر می داند. 
او که به گفته خود نزدیک به 5 سال است در تدارک 
به   - نمی گیرد  آرام  فاجعه   - است  نمایشگاهی  چنین 
جهان و اتفاقات فاجعـه بارش در زمینه حیات می اندیشد 

و با اتفاقات تلخش به جهان انسانی امیدوار است.  
بر  دهنده  تکان  تاثیر  و  بخشی  لذت  از  نقاشی  بی شک 

مخاطب آغاز می شود، اما هدفی واال تر را می طلبد. 
تصویری که با دغدغه های دوران هر فردی گره می خورد 
و او را به تامل وا می دارد، درگیر می سازد و  به چیزی 
جز آنچه تا قبل بوده بدل می سازد، و در نهایت نقاشی 
چیزی بیش از لذت صرف از یک تصویر را نشانه می رود.

تصویر  متن  ما  که  دهد  می  رخ  زمانی  زیبا  اتفاق  این 
نقاشی را با خودمان منطبق سازیم به طوری که واژه های 
کالمی شسته شود، ژست هامان و مهم تر باورمان تغییر 
یابد و ما را وادار سازد که  جور دیگری هستی را دریافت 

کنیم.
درباره ی  نقاش جوان،  موزیسین،  دوست  نراقی  سولماز 
تابلو  هر  از  اثر  همپوشای  الیه های  نوشته:  فریبا  آثار 
صورت  بیننده،  هر  ذهن  در  که  ساخته  خیالی  روایتی 

بندی خاص خود را می یابد.
سفر پیدایش روایت، آن جایی است که زمان ها در هم 
تنیده می شوند و چنین به نظر می رسد که رخدادهایی 
موازی با یکدیگر در حال وقوع اند. این برخورد با مقوله ی 
فضا و زمان که نمونه های آن را در نقاشی های مدرن به 
نوین  از هر چیزی حاصل رهیافت  فور می بینیم، بیش 

علم متافیزیک بوده است....
تابع فرایند دائمی استحاله  اما بی حد و مرز و  کرانمند 
عناصری که در همنشینی با یکدیگر، دینامیزم فاجعه را 

تشدید می کنند.
سوابق و فعالیت ها

گذاری  تاثیر  موسسه  هنری  فستیوال  در  حضور   *
انسانی، جایزه  2016 خالقیت، نیویورک، ایاالت متحده 

آمریکا
المللی هنر معاصر هنرمندان مستقل  بین  نمایشگاه   *
Artrooms 2016 لندن، انگلستان،  سپتامبر تا نوامبر

نقاشان  گروهی  نمایشگاه  در  حضور  و  پذیرش   *
انتخابی انجمن نقاشان ایران، گالری ساچورا شهر جنوا، 

ایتالیا  2015
و  »هنر  المللی  بین  دوساالنه  در  حضور  و  پذیرش   *

پلیس«، فلورانس، ایتالیا 2016
لندن،   ،Le Dame گالری  گروهی  نمایشگاه   *

انگلستان.  اکتبر تا نوامبر 2015
 ITS المللی  بین  ساالنه  دو  در  حضور   *
   ANIMA MUNDI LIQUID  نمایشگاه   

ونیز- ایتالیا 2017
* نمایشگاه انفرادی با موضوع فاجعه آرام نمیگیرد، در 

گالری ۴ تهران، خرداد 1۳97
 * نمایشگاه گروهی هنر ایرانی و افغانی، موزه ملی  شهر 

تیرانا آلبانی   2017
* نمایشگاه گروهی در گالری لیندا فارل پاریس فرانسه 

سپتامبر تا نوامبر 2017
آتن،  ایرانی،  برگزیده  نقاشان  از  گروهی  نمایشگاه   *

یونان، 2017
ایران  تهران-  پنجره  گالری  در  گروهی  نمایشگاه   *

1۳9۴
* نمایشگاه گروهی گالری صد رنگ، تهران- ایران  دی 

ماه سال 1۳9۴
مهر  تهران 19  علی  امام  موزه  در  گروهی  نمایشگاه   *

1۳97
 1۳ تهران  سفید  خط  گالری  گروهی  در  نمایشگاه   *

مهر 1۳97
آبان   11 تهران  آیریک  گالری  در  گروهی  نمایشگاه   *

1۳97
انتخاب اثر در نشریه الکترونیکی Lunch Ticket لس 
مجله  در  اثر  انتخاب   2017 دسامبر  آمریکا   - آنجلس 
سپتامبر   ،01 جلد  عنوان«،   »بدون  قاب،  الکترونیکی 

،201۴

فرهنگ و هنر
 لحظاتی با شعر

منصور غالمی وزیر علوم از ساماندهی اعضای هیات 
علمی دانشگاه های پیام نور تا پایان سال خبر داد.

در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی بررسی سوال 
محمد فیضی ازوزیر علوم در دستور کار صحن علنی 

مجلس قرار گرفت.
این سوال در مورد علت توسعه تحصیالت تکمیلی در 
موسسات آموزش غیرانتفاعی بدون داشتن حد نصاب 
علمی و هم چنین علت افزایش دانشجو در دانشگاه 
پیام نور بدون وجود اعضای هیات علمی متناسب، بود.

مقام  در  طرح سووال  از  پس  علوم  وزیر  غالمی 
پاسخگویی قرار گرفت و گفت: ما در یک بازه زمانی 
توسعه آموزش عالی را به صورت کمی در کشور تجربه 
و  دولتی  بخش  در  دانشگاه ها  بنابراین تعداد  کردیم 

غیردولتی افزایش یافت.
وی ادامه داد: با کاهش داوطلبان ورود به دانشگاه در 
دانشگاه ها  ساماندهی  به  نسبت  باید  اخیر،  سال های 

اقدام کرد.
وزیر علوم از بازرسی برای بررسی شاخص های کیفی 
دانشگاه های غیردولتی خبر داد و گفت: بیش از 50 
شاخص ها  تامین  عدم  دلیل  به  غیرانتفاعی  موسسه 

تعطیل شدند.
و  دانشگاه ها  به  بخشنامه  دو  اخیرا  گفت:  غالمی 
موسسات علمی ارسال شده است که در صورت عدم 
تطبیق شاخص های علمی شان با شاخص های اعالم 
شده در سال تحصیلی آینده نخواهند توانست دانشجو 

جذب کنند.
مردم  نماینده  فیضی  مجلس،  علنی  جلسه  ادامه  در 
را  خود  فرزندان  نیستند  راضی  مردم  گفت:  اردبیل، 
رشته   10 که  بفرستند  غیرانتفاعی  موسسات  به 
کارشناسی ارشد دارد اما حتی یک عضو هیات علمی 
هم ندارد، وزارت علوم در این خصوص کم کاری کرده 
در  اما   می گیرند  پول  غیرانتفاعی  موسسات  است. 
برای جذب  را  ترین شاخص ها  ساده  مختلف  مقاطع 

هیات علمی رعایت نمی کنند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهار داشت: بسیاری 
برای  که  هستند  مدعی  غیرانتفاعی  موسسات  از 

به  را  پرونده هیات علمی متقاضی  رشته های موجود 
وزارت  از سوی  اما جوابی  اند  داده  ارائه  علوم  وزارت 

علوم ارسال نشده است.
اعضای  سازی  استاندارد  لزوم  بر  تاکید  با  وی 
هیات علمی دانشگاه های پیام نور، گفت: دانشگاه پیام 
نور تعدادی افراد را به عنوان دستیار علمی جذب کرد 
دو  افراد  قرارداد  این  با  سال   10 گذشت  از  بعد  اما 

ماهه و شش ماهه می بندد.
در ادامه غالمی وزیر علوم در بخش دیگری از اظهارات 
دانشگاهی  واحدهای  در  داریم  تالش  گفت:  خود 
شود؛  جذب  دانشجویان  با  متناسب  هیات علمی 
با  متناسب  هیات علمی  واحدها  برخی  در  متاسفانه 

دانشجویان وجود ندارد.
وی در خصوص جذب هیات علمی دانشگاه های پیام 
با  که  افرادی  نفری   900 جمعیت  از  گفت:  نیز  نور 
جذب  نور  پیام  دانشگاه  در  علمی  دستیار  عنوان 
شده اند حدود ۳0 نفر واجد شرایط نبودند و حذف 
شدند 2۴ نفر انصراف دادند 275 نفر حکم گرفتند، 
برای  ۳62 نفر نیز هیات امنا مجوز جذب داده و در 
تا  امیدواریم  هستند  جذب  فرآیند  کردن  طی  حال 

پایان سال این  امر سر و سامان پذیرد.
عنوان  به  ای  پدیده  وارث  ما  داشت:  اظهار  غالمی 
مشکالت  چنین  هم  و  عالی  آموزش  مراکز  کثرت 
اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور بودیم و در حال 

ساماندهی این مشکالت هستیم.
در پایان محمد فیضی نماینده اردبیل اعالم کرد  در 
به  از  باشد  به حل مشکالت  وزیر مصمم  صورتی که 

رای گذاشتن سوال انصراف می دهد.

 من جدا،یارجدا...
 ابر می بارد و من می شوم از یار جدا

 چون کنم دل به چنین روز ز دلدار جدا
 ابر و باران و من و یار ستاده به وداع
 من جدا گریه کنان، ابر جدا، یار جدا

 سبزه نوخیز و هوا خرم و بستان سرسبز
 بلبل روی سیه مانده ز گلزار جدا

 ای مرا در ته هر موی به زلفت بندی
 چه کنی بند ز بندم همه یک بار جدا

 دیده از بهر تو خونبار شد، ای مردم چشم
 مردمی کن، مشو از دیده خونبار جدا

 نعمت دیده نخواهم که بماند پس از این
 مانده چون دیده ازان نعمت دیدار جدا

 دیده صد رخنه شد از بهر تو، خاکی ز رهت
 زود برگیر و بکن رخنه دیوار جدا

 می دهم جان مرو از من، وگرت باور نیست
 پیش ازان خواهی، بستان و نگهدار جدا

 حسن تو دیر نپاید چو ز خسرو رفتی
 گل بسی دیر نماند چو شد از خار جدا

  امیرخسرودهلوی

 مگوفردا...
 دلم زین بیش غوغا برنتابد

 سرم زین بیش سودا برنتابد
 غمت را گو بدار از جان ما دست

 که آن دیوانه یغما برنتابد
 ز شوقت بر دل دیوانه ماست
 غمی کان سنگ خارا برنتابد

 ز چشمم هر شبی مژگان براند
 چنان سیلی که دریا برنتابد

 بیا امشب، مگو فردا، که این کار
 دگر امروز و فردا برنتابد

 سر اندر پایت اندازیم چون زلف
 اگر زلفت سر از ما برنتابد

 عبید از درد کی یابد رهائی
 چو درد دل مداوا برنتابد

 عبیدزاکانی - عشاق نامه

 بیاکه....
 کنون که فتنه فرا رفت و فرصتست ای دوست

 بیا که نوبت انس است و الفتست ای دوست
 دلم به حال گل و سرو و الله می سوزد

 ز بسکه باغ طبیعت پرآفتست ای دوست
 مگر تاسفی از رفتگان نخواهی داشت

 بیا که صحبت یاران غنیمتست ای دوست
 عزیز دار محبت که خارزار جهان

 گرش گلی است همانا محبتست ای دوست
 به کام دشمن دون، دست دوستان بستن

 به دوستی که نه شرط مروتست ای دوست
 فلک همیشه به کام یکی نمی گردد

 که آسیای طبیعت به نوبتست ای دوست
 بیا که پرده پاییز خاطرات انگیز

 گشوده اند و عجب لوح عبرتست ای دوست
 مآل کار جهان و جهانیان خواهی

 بیا ببین که خزان طبیعتست ای دوست
 گرت به صحبت من روی رغبتی باشد

 بیا که با تو مرا حق صحبت است ای دوست
 به چشم باز توان شب شناخت راه از چاه
 که شهریار چراغ هدایت است ای دوست

 شهریار

کافه شهر

ساماندهی اعضای هیات علمی 
دانشگاه  پیام نور

ایرنا - مدیر پژوهش سراهای دانش آموزی 
شهر تهران با اشاره به این که ۳ تا ۳.5 درصد بودجه 
پژوهش  امر  به  یافته  توسعه  کشورهای  ملی  ناخالص 
یک  از  کمتر  ایران  در  رقم  این  دارد،گفت:  اختصاص 

صدم درصد است.
اوج  سایه  در  اطالعات  و  دانش  است؛انفجار  گفتنی 
گیری شتاب فزاینده اینترنت، ضرورت ترویج پژوهش 
در نظام آموزشی را دوچندان کرده است تا عالوه بر 
برای  زمینه  دانش آموزان،  خالق  ذهن  دهی  جهت 

کشف دارایی های نهفته در ذهن آنان فراهم شود.
با در نظر گرفتن این موضوع و علم به این که دانش و 
اقتصاد جهانی است، نظام  نو آوری منبع اصلی رقابت 
تا  یافته تالش می کند  آموزشی درکشورهای توسعه 
سوق  نو آوری  افزایش  جهت  در  را  شده  تولید  دانش 
دهد و برای رسیدن به این هدف، پژوهش محوری را 
جایگزین آموزش محوری ِصرف کرده و بودجه کالنی 
باور  به  که  ای  مساله  است،  گرفته  نظر  در  آن  برای 
»محمدعلی دشتی پور« مدیر پژوهش سراهای دانش 
سالیانه  بودجه  میزان  بررسی  با  تهران،  شهر  آموزی 
و پژوهش های  پرورش  و  آموزش  به  یافته  اختصاص 
ما  آموزشی  نظام  تا چه حد در  توان دریافت  آن می 

مغفول مانده است.
دشتی پو ردراین زمینه ادامه داد: بر اساس سند تحول 
بنیادین آموزش و پرورش، حیات طیبه یعنی تربیت 
افراد با مباحث الهی و دینی و تفکر و خالقیت و این 
که چگونه نظام آموزش رسمی پژوهنده و تفکرمحور 
داشته باشیم، نکاتی هستند که همواره به عنوان قلب 

تپنده این سند در نظر گرفته شده است.
وی افزود: بنابر دیدگاه سند تحول، باید دانش آموزان 
فضای  که  زمانی  اما  کنیم  تربیت  خالق  و  متفکر  را 
غایت  و  است  محور  حافظه  آموزشی،  نظام  بر  حاکم 
آموزش به کنکور ختم می شود چگونه می توان به این 
هدف دست یافت. نظام رسمی که در خدمت کنکور 
است و در آن دانش آموز 12 سال تحصیل می کند تا 
با غول کنکور بجنگد و مجوز ورود به دانشگاه را بگیرد.

به گفته دشتی پور، به این موضوع باید حجم سنگین 
کتاب های درسی را هم اضافه کرد که تمام زمان و 
بارها  پر می کند؛ کتاب هایی که  را  آموز  دانش  وقت 

عنوان شده چندان هدفمند، مفید و کارآ نیست. 
این  تدریس  احتساب  با  کرد:  تصریح  پور  دشتی 
روی  بر  نیستند  قادر  معلمان هم  پرحجم،  کتاب های 
کنند،  کار  دانش آموزان  تفکر  و  پژوهش  و  خالقیت 
ضمن این که آن ها هم برای این کار تربیت نشده اند. 

و  آموزش  نظام  اداری  ساختار  نبودن  محور  پژوهش 
میان  در  پژوهش  رشد  عدم  عامل  دیگر  هم  پرورش 
دانش آموزان است که دشتی پور به آن اشاره و تاکید 

و  آموزش  رسمی  ساختار  باید  قاعده  این  به  کرد: 
پرورش را هم اضافه کرد که با رویکرد تربیت فرد 

متفکر بیگانه است. 
عامل  دیگر  پژوهش  امر  در  مالی  اعتبارات  ضعف 
است  آموزی  دانش  پژوهش  رشد  ساختارشکنانه 
که دشتی پور درباره آن گفت: متاسفانه آموزش و 
پرورش هیچگاه اولویت کشور نبوده و نیست و آن 

را می توان از تخصیص بودجه احساس کرد. 
به گفته وی، سال گذشته 1۴ درصد بودجه کشور 
به آموزش و پرورش اختصاص داشت این در حالی 
به گوش  بودجه  درصد  زمزمه 8  امسال،  که  است 
می رسد، همین نشان می دهد که نه تنها اولویت 

آموزش  وقتی  شود.  می  تحمل  نوعی  به  بلکه  نیست 
گیرد،  نمی  قرار  توجه  مورد  خود  اعم  در  وپرورش 
مطمئنا در اخص خود که همان حوزه پژوهش دانش 

آموزی است اوضاع بدتر خواهد شد. 
وی تصریح کرد: بررسی آمارهای بین المللی و مقایسه 
گذارد  می  صحه  نکته  این  بر  هم  داخلی  آمار  با  آن 
که پژوهش در کشور ما مورد بی رحمی و غفلت قرار 
گرفته است. آن جا که در می یابیم بین ۳ تا ۳.5 درصد 
درآمد ناخالص کشورهای توسعه یافته به امر پژوهش 
حوزه  در  تنها  رقم  این  و  می شود  داده  اختصاص 
حکومتی است و اختصاص بودجه از سوی دستگاه های 
امر به پژوهش دانشگاه ها و آموزش و پرورش  متولی 
جایگاه ویژه خود را دارد اما در ایران این عدد زیر یک 

صدم درصد محقق می شود.
در  تهران  شهر  آموزی  دانش  سراهای  پژوهش  مدیر 
شرکت  نرخ  گو،کاهش  و  گفت  این  از  دیگر  بخشی 
نیاز  از  را حکایت  اخیر  در سال های  کنندگان کنکور 
مهارت  به  بیشتر  توجه  و  آموزشی  نظام  در  تغییر  به 
پژوهش  این جریان،  در  گفت:  و  کرد  عنوان  محوری 
سراها با هدف برداشتن ضعف های رخنه کرده در بدنه 
و  تقاضا  تنوع  با  که  شد  ایجاد  آموزشی  نظام  رسمی 
و  آموزان  دانش  سوی  از  جدید  علمی  ایده های  وفور 

دانشگاه ها، فضای پژوهش سراها رونق یافت.
از  برخی  حمایت  با  خوشبختانه  شد:  یادآور  وی 
مسووالن،کار به جایی رسید که توجه معاونت علمی 
شهر  سراهای  پژوهش  به  جمهوری  ریاست  فناوری 
برگزاری  در  خوبی  تعامالت  و  شد  معطوف  تهران 
علمی  مسیرهای  پیمودن  و  مشترک  های  جشنواره 
نوین ایجاد شد. هم چنین دانشگاه ها هم ارتباط خود 
را تنگ تر کردند و دریافتند که اگر بخواهند در رشته 
ای وجه علمی موفق تری داشته باشند نیازمند است 

که از دانش آموزان شروع کنند. 
دستیابی به موفقیت های علمی در سلول های بنیادی، 
سراها  پژوهش  پژوهش های  جمله  از  فضا  هوا  و  نانو 

داد:  ادامه  و  کرد  اشاره  آن  به  پور  دشتی  که  است 
امسال در حوزه نانو از 15 کشور بازدید کننده داشتیم 
و اتفاق های خوبی افتاد که به تولید محتوا ختم شده 

است.
وی یادآور شد: 655 پژوهش سرای دانش آموزی در 
کل ایران وجود دارد که برخی از این تعداد به شدت 
هستند  دانشگاه ها  حمایت  و  بودجه  تامین  نیازمند 
این  از  نیمی  از  بیش  بتوان گفت  آن جا که شاید  تا 
آزمایشگاهی  تجهیزات  و  آموزشی  محتوای  از  تعداد، 

خالی هستند. 
به گفته دشتی پور، در داخل تهران هم 20 پژوهش 
سرا  پژوهش   12 تعداد،  این  از  که  دارد  فعالیت  سرا 
و  بی توجهی  دلیل  به  مابقی  و  دارند  مطلوب  شرایط 
جذب نشدن افراد متخصص و کسری بودجه، از نظر 

کیفی خوب نیستند.
سراهای  پژوهش  کّمی  های  موفقیت  درباره  وی 
موجود،  ضعف های  تمام  وجود  با  گفت:  هم  تهران 
دستاوردهای خوب و استقبال عمومی خوبی داشتیم. 
شاهد این ادعا، میزان افراد مراجعه کننده به پژوهش 
سراها است به این معنا که در سال 91، کل افرادی که 
از پژوهش سراها دیدار کردند نزدیک به 25 هزار نفر 
بودند و این آمار در سال تحصیلی 96، به 120 هزار 
نفر یعنی یک سوم جمعیت دانش آموزی شهر تهران 
از  از عالقمندی و استقبال مردمی  رسید که حکایت 

پژوهش محوری دارد. 
پژوهش  که  موضوع  این  یادآوری  ضمن  پور  دشتی 
روحیه کنجکاوی  تقویت  به  منجر  دوران تحصیل  در 
چگونه  آنان  به  و  می شود  آموزان  دانش  خالقیت  و 
تصریح  می آموزد،  را  کردن  فکر  چگونه  و  اندیشیدن 
کرد: نظام آموزشی با نهادینه کردن پژوهش در برنامه 
جایگزینی  در  موثری  نقش  دانش آموزان  آموزشی 
پژوهش محوری دارد، موضوعی که نیازمند توجه ویژه 
نظر  مورد  بودجه  اختصاص  و  دولتمردان  و  مسووالن 
تمامی  در  پیشرفته  کشورهای  با  همپا  بتوان  تا  دارد 

مراحل علمی برجسته شد.

 بودجه و پژوهش دانش آموزی



لزوم همکاری وزارت 
خارجه برای جذب گردشگر

اتاق ایران - ابراهیم پورفرج رئیس هیات مدیره 
ظرفیت های  به   اشاره  با  ایران  گردانان  تور  جامعه 
صنعت گردشگری در دوران فعلی و با توجه به اعمال 
تحریم های یکجانبه آمریکا علیه کشور تاکید کرد که 
بهره مندی از ظرفیت های پیش رو در گروی همکاری 

بخش خصوصی و دولتی است.
او هم چنین با اشاره به رشد گردشگری در نیمه اول 
در  ورودی  گردشگری  رشد  بیشترین  افزود:  سال، 
تا  است.  مذهبی  گردشگری  به  مربوط  اول،  نیم سال 
نداشته  اندازه جهش  این  تا  اآلن  مانند  ارز  که  زمانی 
و  استرالیایی  آمریکایی،  اروپایی،  گردشگران  بود، 
کانادایی ایران را به عنوان مقصد اول گردشگری فارغ از 
هرگونه مساله اقتصادی انتخاب می کردند، اما در چند 
ماه گذشته به دلیل تبلیغات منفی آمریکا علیه ایران 
که کشور را به عنوان مقصدی ناامن معرفی می کند، از 

تعداد گردشگران اروپایی هم کاسته شده است.
صنعت  در  حاضر  حال  در  کرد:  تصریح  پورفرج 
نگرانی  این  صنایع،  دیگر  خالف  بر  ایران  گردشگری 
وجود ندارد که مشتریان قدیمی ایران از دست بروند، 
سنتی،  بازارهای  حفظ  بر  عالوه  اصلی  موضوع  بلکه 
حوزه  این  در  جدید  شرکت های  و  گردشگران  حضور 
است که منجر به بهبود صنعت گردشگری کشور شوند.

باید  ایران، دولت  تور گردانان  اعتقاد رئیس جامعه  به 
هرچه سریع تر با همکاری بخش خصوصی به موضوع 
تبلیغات و بازاریابی در خصوص امنیت ایران ورود کند.

پور فرج افزود: طی چند ماه گذشته که بخش خصوصی 
با حضور در نمایشگاه های معتبر گردشگری داخلی و 
بازخوردهای  خوشبختانه  پرداخت،  تبلیغ  به  خارجی 
برای  دریافت شد.  از سوی گردشگران خارجی  خوبی 
ژاپن  در  ایران  سفارت  همکاری  با  گذشته  ماه  نمونه 
فرصت های سرمایه گذاری در صنعت گردشگری ایران 
آژانس های مسافرتی  اقتصادی و هم چنین  به فعاالن 
هم  و  در جذب شرکت ها  که  معرفی شد  ژاپن  کشور 
چنین گردشگران جدید بسیار مثبت بود. با این حال 
جذب  در  میدانی  تبلیغات  نیست.  کافی  اقدام  این 
گردشگر بسیار مفید است، به همین دلیل وزارت امور 
خارجه باید کلیه سفارت خانه های خود در کشورهای 
مختلف را موظف کند تا با همکاری بخش خصوصی به 

معرفی ظرفیت های گردشگری ایران بپردازند.

توسعه همکاری های 
همدان و اتریش

اتریش  سفیر  شولتس،  اشتفان   - همدان  اتاق 
اتریش طی سفری دو روزه  اقتصادی  به همراه رایزن 
در  جانبه  دو  روابط  پیرامون  نشست هایی  همدان،  به 
حوزه های مختلف با مدیران و فعاالن اقتصادی همدان 
فعالین  و  کردند  برگزار  همدان  باباطاهر  هتل  در 
میزان  و  خود  فعالیت  معرفی  به  همدان  اقتصادی 

صادرات و واردات محصوالت خود پرداختند.
کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رئیس 
با  همدان  مسووالن  همکاری  که  این  بیان  با  همدان 
کشور اتریش ریشه دیرینه دارد، گفت: همدان با قرار 
اقتصاد محکم و ریشه  ابریشم  گرفتن در مسیر جاده 
تعامالت  این  توسعه  و  تقویت  برای  همدان  دارد.  ای 

اقتصادی و تجاری آمادگی کامل دارد.
صنایع  عرصه  در  همدان  افزود:  زبردست  اصغر  علی 
کشاورزی  و  معدنی  صنایع  پزشکی،  خدمات  دستی، 
ظرفیت خوبی دارد و با این قابلیت ها آمادگی توسعه 

روابط اقتصادی و تجاری با کشور اتریش را دارد.
زبردست نیروی انسانی ماهر و تحصیل کرده را از دیگر 
این راستا  بیان کرد: در  ظرفیت های استان دانست و 
می توان به انتقال دانش و مهارت بین شهرهای اتریش 
و همدان بپردازیم. 200شرکت دانش بنیان در عرصه 
استارتاپ ها در همدان فعالیت می کنند و استان در این 

زمینه رشد خوبی داشته است.
رئیس اتاق همدان با اشاره به نشست های قبلی همدان 
با سفرای پیشین اتریش گفت: زمینه های همکاری در 
تقویت  زمان  اکنون  و  شده  ایجاد  گذشته  دیدارهای 
این فرصت ها است. اتریش کشوری تاریخی، صنعتی و 
گردشگری است که با همدان تشابه زیادی دارد و اتاق 
همدان آماده همکاری در هر زمینه ای با اتریش است.

در ادامه نشست، سفیر اتریش گفت: برای اولین بار با 
دو هدف مشخص به همدان سفر کرده ام.

یکی از این اهداف شناسایی شرکای بالقوه ای است که 
بتوانیم در راستای منافع دو طرف همکاری اقتصادی 
یک  دادن  نشان  برای  هدف  دومین  و  باشیم  داشته 

نشان و حرکت سیاسی است.
همدان  به  سفر  که  این  به  اشاره  با  شولتس  اشتفان 
دلیل  به  همدان  افزود:  کرده ایم،  انتخاب  هدفمند  را 
گرفتن  قرار  و هم چنین  مناسب جغرافیایی  موقعیت 
توسعه  و  همکاری  می تواند  ابریشم  جاده  مسیر  در 

اقتصادی خوبی داشته باشد.
رقابت  در  همدان  استان  کرد:  نشان  خاطر  شولتس 
خاص  چهره  یک  عنوان  به  ایران  دیگر  استان   ۳۳ با 
برای سرمایه گذاری است و قصد داریم همدان را به 
وجود  اتریش  و  اروپا  در  که  بالقوه ای  گذاران  سرمایه 

دارد، معرفی کنیم.
وی با اشاره به نتایج دیدار هایی که با استاندار و دیگر 
می کنیم  تالش  افزود:  داشتند،  همدان  در  مدیران 
عالوه بر همکاری های قبلی که بین اتریش و همدان 
وجود داشته است این همکاری هارا افزایش دهیم و با 
مدیران همدان توافق کردیم تمرکز اقتصادی به سمت 

توسعه بنگاه های کوچک باشد.
سبز  گردشگری  مانند  موضوعاتی  کرد:  بیان  شولتس 
و انرژی پاک و همکاری های فرهنگی و توسعه بخش 
خصوصی از جمله مباحثی بود که با مدیران همدانی 
مذاکره و قرار شد که همکاری هر چه بیشتری در این 

زمینه ها داشته باشیم.
لحاظ  به  ایران  که  این  بیان  با  اروپا  اتحادیه  نماینده 
بسیار  جهانیان  برای  اروپا  و  خاورمیانه  در  اثرگذاری 
برجام  ما  ساخت:  نشان  خاطر  است،  اهمیت  حایز 
ایران  مردم  حق  این  و  می شناسیم  رسمیت  به  را 
شوند. بهره مند  برجام  دستاورد های  از  تا   است 

نه  و  نفتی  منابع  از  نه  اتریش  کشور  کرد:  بیان  وی 
منابع معدنی برخوردار است بلکه کشور ما مبتنی بر 
نیروی انسانی است و 97 درصد اقتصاد اتریش مبتنی 
این  در صادرات  و  است  بنگاه های کوچک  فعالیت  بر 

بخش موفق هستیم.
انتقال  برای  اتریش  آمادگی  به  اشاره  با  شولتس 
گفت  در  داشت:  اظهار  ایران  به  اقتصادی  تجربه های 
و  کوچک  بنگاه های  توسعه  بر  جمهور  رئیس  با  وگو 
در  را  تجربه هایمان  حاضریم  و  داشتم  تاکید  متوسط 
اختیار ایران قرار دهیم. اکنون به عنوان یک شریک در 
کنار ایران هستیم و برای توسعه اقتصاد خصوصی در 

این کشور تالش می کنیم.
اعضای  استان،  دولتی  مدیران  حضور  با  نشست  این 
اتاق همدان، رؤسای کمیسیون های  هیأت نمایندگان 
استان  تشکل های  رؤسای  همدان،  اتاق  تخصصی 
همدان و فعالین اقتصادی استان در حوزه های صنعت، 
سایر  و  داروسازی  کشاورزی، خشکبار،  آالت،  ماشین 

بخش های تولیدی برگزارشد.
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مبادالت  توسعه  و  گسترش  های  - راه  مشهد  اتاق 
خراسان  استان  با  اسپانیا  کشور  تجاری  مناسبات  و 
اتاق  با نایب رئیس  رضوی در دیدار سفیر این کشور 

مشهد مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این دیدار، توکلی زاده نایب رئیس اتاق مشهد در 
مورد لزوم گسترش روابط دو کشور ایران و اسپانیا در 
ادامه  در  و  کرد  تاکید  کشاورزی  و  گردشگری  حوزه 
بخش  این  دو  هر  در  رضوی  خراسان  ظرفیت های  از 
زعفران گل سرسبد  و گفت:  آورد  میان  به  ها سخن 
و  آید  می  شمار  به  خطه  این  کشاورزی  محصوالت 
به  توجه  با  تا  دارد  آمادگی  استان  خصوصی  بخش 
ها  فعالیت  اسپانیا،  در  محصول  این  پیشینه  و  سابقه 
و همکاری های بیشتری، به ویژه در بخش تکنولوژی 
به  چنین  هم  وی  باشد.  داشته  یکدیگر  با  نو،  های 
و کشت های  تولید محصوالت  در  زمینه های موجود 
 : افزود  و  کرد  اشاره  رضوی  خراسان  در  ای  گلخانه 
ظرفیت و پتانسیل خوبی برای سرمایه گذاری شرکت 
های اسپانیایی در این زمینه وجود دارد و ما می توانیم 
یکدیگر  با  ای  میوه  و  باغی  محصوالت  تولید  در 

همکاری داشته باشیم.
با  چنین  هم  مشهد  اتاق  رئیس  نایب 
اشاره به توسعه مطلوب صنعت توریسم 
در اسپانیا به واسطه شرایط جغرافیایی 
مراکز  وجود  چنین  هم  و  کشور  این 
نظیر  باستانی در شهرهایی  و  تاریخی 
والنسیا و مادرید، گفت: ما نیز در ایران 
در  زیادی  های  قابلیت  و  توانمندی ها 
توانند  حوزه گردشگری داریم که می 
از  گردشگران  پُررنگتر  حضور  بستر 

اقصی نقاط جهان را فراهم آورند.
تاریخی  ارزشمند  آثار  وجود  وی 
یزد،  مثل  شهرهایی  در  معماری  و 
در  تفریحی  مراکز  و  شیراز  و  اصفهان 
را  فارس  و خلیج  دریای خزر  سواحل 
دانست  ها  ظرفیت  این  از  مصادیقی 

که  قدیم  خراسان  گسترده  جغرافیای  نمود:  تاکید  و 
هرات  و  تاجیکستان  ازبکستان،  ایران،  از  مناطقی 
افغانستان را در برمی گیرد، می تواند به قطبی مهم 
برای گردشگری در این منطقه تبدیل شود و پتانسیل 

های آن باید به سرمایه گذاران معرفی شود.
توکلی زاده از شرکت ها و مراکز گردشگری در اسپانیا 
که متولی برگزاری تورها هستند دعوت کرد تا ضمن 
داشته  این جغرافیا  بر  بیشتری  تمرکز  ایران،  به  سفر 

باشند. 
سفیر  بوسکتس  لوپز  ادواردو  دیدار  این  ادامه  در 
اسپانیا در ایران ضمن تشکر از دفتر نمایندگی وزارت 
بازرگانی،  اتاق  و  و شرق کشور  در شمال  امورخارجه 
برای  رضوی  خراسان  کشاورزی  و  معادن  صنایع، 
برگزاری و میزبانی این دیدار، به توانمندی ها و ظرفیت 
محصوالت  زمینه  در  ویژه  به  اسپانیا  مختلف  های 
کشاورزی و زعفران پرداخت و گفت: درخواست ما نیز 
ارتقای سطح مبادالت تجاری و رشد تعامالت در حوزه 
گردشگری  روابط  گسترش  البته  است.  گردشگری 
زیرساخت های  تقویت  و  اصالح  گروی  در  کشور  دو 
اغلب  حاضر  حال  در  است.  ایران  در  توریسم  صنعت 

ایران سفر می کنند؛ در  به  گردشگران اسپانیایی که 
سه شهر یزد ، اصفهان و شیراز حضور می یابند و دیگر 
برای حضور در شرق کشور و خطه  فرصت و مجالی 
باید  ها  ریزی  برنامه  ماند.  نمی  باقی  رضوی  خراسان 
در این بخش اصالح شود تا خراسان به عنوان قطب 
زعفران ایران مورد توجه سرمایه گذاران و گردشگران 

اسپانیایی قرار بگیرد.
به سرمایه  اشاره  با  این جلسه  ادامه  اسپانیا در  سفیر 
گذاری برخی شرکت های اسپانیایی در حوزه ساخت 
برنامه ریزی  اگر  افزود:  کیش  و  مشهد  در  هتل 
هدفمندی برای حضور توریست های خارجی در نقاط 
مختلف ایران و به ویژه در مشهد انجام بگیرد، مطمئنا 
برای سرمایه گذاری و همکاری های مشترک نیز زمینه 

مناسبی فراهم خواهد آمد.
برای  متبوعش  کشور  آمادگی  از  اسپانیا  سفیر 
های  تکنولوژی  انتقال  خصوص  در  سرمایه گذاری 
جدید به ویژه در بخش محصوالت کشاورزی و باغی 
سخن گفت و متذکر شد: اگر مشکالت بانکی و سرمایه 
گذاری در ایران برطرف شود، می توانیم در بسیاری از 

زمینه ها همکاری های خوبی داشته باشیم.
در ابتدای این دیدار علی شریعتی 
کشاورزی  کمیسیون  رئیس  مقدم، 
خیرمقدم  مشهد ضمن  اتاق  آب  و 
ها  توانمندی  بر  اسپانیا،  سفیر  به 
در  رضوی  خراسان  ظرفیت های  و 
گفت:  و  کرد  تاکید  زعفران  تولید 
این خطه  تا  باعث شده  امر  همین 
در  محصول  این  تولید  قطب  به 
چنین  هم  شود.  تبدیل  کشورمان 
استان  در  زعفران  ملی  شورای 
مرکز تصمیم گیری و سیاستگذاری 
بخش  و  است  زعفران  مورد  در 
تا  دارد  را  آمادگی  این  خصوصی 
سطح مبادالت تجاری در این حوزه 

را گسترش دهد.

پیگیری نحوه محاسبه سود 
وام های بانکی

  
استان  کل  دادگستری  معاون   - اردبیل  اتاق 
قضایی  حمایت  کمیته  جلسه  هفدهمین  در  اردبیل 
جلسه  هفدهمین  امروز  گفت:  گذاری  سرمایه  از 
برگزار  پرونده  پنج  بررسی  با  قضایی  حمایت  کمیته 
و  تولیدی  واحد  هشتاد  از  بیش  مشکل  کنون  تا  شد. 
قضایی  کمیته حمایت  در  در سال 97  سرمایه گذاری 
مورد بررسی قرار گرفته و مصوباتی درخصوص آن ها 

صادر شده است.
و  گذاران  سرمایه  اعتراض  کرد:  تاکید  خدادادی 
تولیدکنندگان به نحوه محاسبه سود و جرایم تسهیالت 
همه  در  که  است  بحث هایی  مهم ترین  از  یکی  بانکی 
جلسات با آن مواجه هستیم و کمیته حمایت قضایی 

به صورت جدی به این موضوع ورود پیدا کرده است.
کارشناس  به  را  موارد  این  معموال  ما  کرد:  اضافه  وی 
تفاوت  که  دیده ایم  بارها  و  می دهیم  ارجاع  رسمی 
فاحشی بین محاسبه کارشناس رسمی با محاسبه بانک 
پیگیری  جدی  صورت  به  را  موضوع  این  دارد؛  وجود 
می کنیم تا این مشکل به صورت کشوری حل و فصل 
در  موضوع  این  مورد  در  اختصاصا  جلسه ای  شود، 
دادگستری کل استان خواهیم داشت و امیدواریم که 
هم از طریق هیات دولت و هم از طریق ستاد اقتصاد 
مقاومتی و نمایندگان مجلس تصمیمی واحد و مساعد 
شود.  اتخاذ  جرایم  و  سود  محاسبه  نحوه  درخصوص 
قضایی  حمایت  کمیته  از  خیر  بنای  این  که  امیدوارم 

استان اردبیل شکل بگیرد.
مسوولین  از  کرد:  تصریح  استان  دادگستری  معاون 
با  مرتبط  مسوولین  همه  و  بانک ها  ادارات،  محترم 
و  مثبت  نظر  با  که  می رود  انتظار  گذاران  سرمایه 
از  حمایت  شود.  برخورد  گذاران  سرمایه  با  دلسوزی 
تا  باشد  اصل  یک  ما  استان  در  باید  گذاری  سرمایه 
بتوانیم شاهد توسعه سرمایه گذاری و توسعه واحدهای 
تولیدی باشیم. کمیته حمایت قضایی به نوبه خود در 

این راستا قدم های مهمی را برداشته است.
خدادادی هم چنین درخصوص اجرایی شدن مصوبات 
از  بخشنامه ای  اخیرا  گفت:  قضایی  حمایت  کمیته 
است  شده  ارسال  استان ها  به  کشور  کل  دادستانی 
مبنی بر این که مصوبات ستادهای استانی که در حوزه 
حمایت از سرمایه گذاری فعالیت می کنند الزم االجرا 
است و دادستان ها مکلف به برخورد قضایی با کسانی 
هستند که در مقابل اجرای این مصوبات کوتاهی کنند.

 اصالح زیرساخت ها الزمه توسعه گردشگری

کسب و کار ایرانی
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ادامه از صفحه1: معتقدم که این تصمیم 
دوم  فاز  در  و  سیاسی  اول  فاز  در  قطر 
بیشتری  اقتصادی وزن  رویکرد  البته  است که  اقتصادی 
در مقایسه با بعد سیاسی تصمیم دارد. واقعیت این است 
که قطر حضور خود را در اوپک مفید نمی داند و منطقی تر 
است که با حضور متمرکزتر در GECF، زیرساخت های 
تولید گاز را در میدان گازی گنبد شمالی که حکم پارس 

جنوبی برای ایران را دارد، تقویت کند
یا  ایران  برای  اوپک  از  قطر  خروج  ضرر  و  *نفع 

منطقه را چگونه می بینید؟
- در میان اظهارنظرها، شنیده می شود که چون میدان 
ایران  بر  تصمیم  این  است  مشترک  قطر  و  ایران  نفتی 
تأثیرگذار است؛ اما باید توجه کنیم که حجم منابع گازی 
ایران و قطر متفاوت است. عالوه بر این قطر و ایران روابط 
سیاسی خوبی باهم دارند؛ چه در اوپک که همواره قطر 
GECF، حامی رویکردهای  در  و چه  بوده  ایران  حامی 
ایران بوده است. بر همین اساس برخالف اظهارنظرهای 
ممکن  قطر  خروج  می شود  گفته  که  ضدونقیضی 
هیچ  تصمیم  این  کند  متزلزل  را  منطقه  یا  اوپک  است 

مخاطره ای برای ایران نخواهد داشت.
شرایط  در  اصلی  مخاطره  بسیاری،  اعتقاد  *به 
کنونی برای ایران موضوع تحریم هاست؛ موضوعی 
که به هر حال توسعه میدان های نفتی و گازی را 
در  مساله  این  و  است  داده  قرار  تاثیر  تحت  هم 
این  می آید.  چشم  به  بیشتر  مشترک  های  میدان 

موضوع را چگونه می بینید؟
بلندمدت  برنامه ای  گازی  و  نفتی  های  میدان  توسعه   -
باید این توسعه مسیر  از طرفی هم  است نه کوتاه مدت. 
کالن  باالدستی  اسناد  مطابق  کند.  طی  را  خود  قانونی 
انرژی،  در حوزه  اسناد خاص کشور  و هم چنین  کشور 
ما در توسعه میدان های نفتی عقب هستیم. نمونه بارز 
حال  در  که  است  توتال  با  جنوبی  پارس  قرارداد  هم 
حاضر بیش از 8 ماه است به دلیل محدودیتی که برای 
بخش دولتی در دوران تحریم به وجود آمده این پروژه 

متوقف شده است.
 ۴ خام  نفت  برای  کشور  تولید  ظرفیت  حاضر  حال  در 
میلیون بشکه در روز است که باید تا پایان برنامه ششم 
این مقدار به 5 میلیون بشکه در روز برسد. در  توسعه، 
خصوص توسعه میدان های نفتی و گازی باید توجه کنیم 
و  است  منتقل شده  قباًل  فنی  دانش  از  زیادی  بخش  که 
باید بر اساس ظرفیت های بخش خصوصی، توسعه  االن 
میدان های نفتی و گازی را رونق بخشید. در این شرایط، 
منطقی تر این است که به جای این که دولت  و شرکت 
ملی نفت در قراردادهای خارجی طرف حساب شود، این 
به بخش خصوصی محول کنند. در  را  وظیفه توسعه ای 

همین زمینه بخش خصوصی پروژه های بزرگ را به پروژه 
متوسط و پروژه متوسط را به پروژه کوچک و کوچک تر 
با  مقایسه  در  که  این  به  توجه  با  و  کرد  خواهد  تبدیل 
به  می تواند  دارد،  کمتری  محدودیت های  دولتی  بخش 

راحتی وارد فاز توسعه ای شود.
در خصوص صادرات نیز، منطقی آن است که بخشی از 
تولیدات را داخل که به صورت نفت خام است به کاالهای 
واسطه ای تبدیل و صادر کرد تا با افزایش قدرت اقتصادی 

ملی، وابستگی کشور به خارج کمتر شود.
خصوصی  بخش  شرکت های  حاضر  حال  در  *اما 
را  این چالش  مواجه هستند،  مالی  منابع  با کمبود 

چگونه باید حل کرد؟
از  - درست است؛ کمبود نقدینگی در حال حاضر یکی 

مهم ترین ضعف های بخش خصوصی است. 
با  و  کند  استفاده  خود  ظرفیت های  تمام  از  باید  دولت 
ایجاد خط اعتباری داخلی و ارزی، به شرکت های داخلی 
شرکت های  غیاب  در  بتوانند  که  بدهد  را  قدرت  این 
خارجی قراردادهای باالدستی توسعه صنعت نفت و گاز 

را امضا کنند.
بخش خصوصی در حوزه انرژی دارای تجربه و سوابق ملی 
و بین المللی و نیز امکانات و تجهیزات سخت افزاری و نرم 
به  امروزی  متحول  با مدل های  بخش  این  است.   افزاری 
 ویژه در زمینه خدمات فنی و مهندسی در کلیه حوزه های 
مرتبط از جمله نفت و گاز، پاالیش و پتروشیمی و صنعت 
خود،  قابل بهبود  نقاط  تقویت  صورت  در  می تواند  برق 
عرصه  در  نیاز  در صورت  نیز  و  دولت  برای  قوی  بازوی 

بین المللی برای تقویت ذخایر ارزی کشور باشد.
گذشته  دوره  تحریم های  به  توجه  با  خصوصی  بخش 
به خوبی یاد گرفته است که چگونه باید تحریم ها را دور 
بزند. از طرفی خرید دانش فنی و فناوری از شرکت های 
بخش خصوصی  توسط شرکت های  خارجی  توسعه یافته 

که  بازمانی  مقایسه  در  می گیرد؛  انجام  راحت تر  داخلی 
به  دهد.  انجام  خودش  را  پروسه  همین  بخواهد  دولت 
میان  منطقی  تعامل  که  است  ضروری  دلیل  همین 
شرکت های سازنده، پیمانکار، مشاور و مهندسی ساخت 
و  نفت  حوزه  کارفرمایی  مقامات  با  خصوصی  بخش  در 

انرژی شکل بگیرد. 
خارجی،  سرمایه گذاری  غیاب  در  که  کنیم  باید توجه 
می تواند  که  است  خصوصی  بخش  سرمایه های  این 
تازه  شرایط  در  را  ایران  اقتصاد  روی  پیش  سختی های 

پیش رو کمتر کند.
*به سرمایه گذاری بخش خصوصی اشاره کردید، در 
حال حاضر به طور مثال چینی ها رغبت زیادی برای 
چابهار  منطقه  در  انرژی  حوزه  در  سرمایه گذاری 
فناوری  و  دانش  انتقال  بحث  که  داده اند  نشان 
ازاین دست  می توانیم  چطور  است.  آن  جزو  نیز 
بهره  خود  نفع  به  تحریم   دوران  در  سرمایه گذاری 

ببریم؟
جذب  به منظور  پیش آمده  فرصت های  از  بهره مندی   -
یک   از  که  است  این  به  منوط  خارجی  سرمایه گذاری 
طرف دولت به این باور برسد که بخش خصوصی می تواند 
باید  باور،  این  بر  اما عالوه  جایگزین بخش دولتی شود؛ 
و  فنی  دانش  از  باشد که بخش خصوصی  داشته  اعتقاد 
تخصصی برخوردار است تا درنهایت این باور و اعتقاد به 

دادن اعتبار از سوی دولت منتهی شود. 
حاضر  حال  در  نیست.  پول  صرفاً  هم  اعتبار  از  منظور 
هستند  فعال  انرژی  حوزه  در  شرکت   2۴00 از  بیش 
به صورت  کشور  داخل  در  می توانند  شرکت ها  این  که 
کشورهای  ظرفیت های  از  استفاده  با  و  کنسرسیومی 
مساله  از  فارغ  که  کشورهایی  به طورکلی  و  اروپایی 
عهده دار  هستند،  ایران  با  همکاری  به  حاضر  تحریم ها 

اجرای پروژه های توسعه ای شوند.

        گفتگو؛

 چرا قطر پس از 57 سال از اوپک خارج شد؟


