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اقتصادی اجتماعی فرهنگی

6

5

6

5

6

2

227

4

8

8

      سرمقاله

مسیری دیگر...
  حرف های رییس جمهوری در حضور 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی و به 

هنگام تقدیم بودجه ، حاوی نکاتی هست که گر چه اهل خبر و نظر 
 از آن آگاهی دارند اما بیان آن ها از زبان باالترین مقام اجرایی کشور

می تواندبه نوعی آشکار سازی تعبیر شود و بتوان آن رادرراستای 
شفاف سازی مورد تاکید وی بشمار آورد.

البته هم چنین این اعترافی است درمعنای وجود موانع و مشکالت 
حتی فرهنگی بر سر راه حل نقائصی که رییس جمهوری به آن ها 

اشاره کرده است.
آقای روحانی در صحبت مطول خود در مجلس و قبل از تقدیم 
الیحه، ضمن اشاره هایی به مشکالتی که اقدامات دشمنانه آمریکا 
برای کشور ایجاد کرده و می کند و نیز اظهار امیدواری تاکیدی بر 
توفیق کشور در مقابله با آن اقدامات، شاید برای اولین بار مردم 
را از زبان یک مقام رسمی با عمده ترین مشکالت مستمر اقتصاد 
کشور آشنا ساخت. مشکالتی که شاید در زمینه های دیگر هم 
بودجه  توجیه  و  تشریح  لزوم  به ضرورت  که  باشد  داشته  وجود 
کشور، رییس جمهوری فرصت پرداختن به آن ها را پیدا نکرده 

است.
می کند  اشاره  کشور  اقتصاد  در  ساختاری  اشکال  وجود  به  وی 
این  است.  ما  پای  پیش  دهه ها،  از  مشکل  می گوید:»این  و 
کشور  برای  بزرگی  مشکالت  می تواند  نامناسب  ساختارهای 

درست کند«.
اصالح  در  مردم  قدرت  به  درستی  به  گرچه  جمهوری  رییس 
راه  تاکید، وی  این  از  لیکن جدا  دارد،  تاکیدی  اشاره  ساختارها 
عمومی  افکار  نماینده  عامل،  آن  که  می داند  چیزی  در  را  حل 
نمی تواند باشد زیرا گرچه استقرار دولت الکترونیک سهولت هایی 
در کارکرد دیوان ساالری فشل کشور ایجاد می کند اما خوراکی 

که عرضه می دارد باز از فیلتر همان دیوان ساالری می گذرد.
وی هم چنین به درستی به ناکارآمد بودن رسانه های کشور در 
مقابله با تهاجم تبلیغاتی دشمن در ماجرای سیر تصاعدی ارز و 
طال اشاره می کند اما این ناکارآمدی را ریشه یابی نمی کند زیرا 
افکار  بازتابنده  عنوان  به  رسانه ها  دولتیان  راه حل های  در  هنوز 
عمومی جایگاهی ندارند و به همین علت هست که راه حل ها را 
در قالب های دیگر جستجومی کنند و مسیری دیگر را می پیمایند.

بخوانیم:  با هم  را  رییس جمهوری  از سخنان  فرازی  است  بهتر 
روحانی با اشاره به این که مشکل در شرایط  ساختاری اقتصاد از 
جمله بودجه  ریزی بود، خاطرنشان کرد: در بودجه حرکت های 
مخفی بسیاری داریم که باید آشکار شده و بودجه شفاف باشد؛ 

هیچ راهی برای نجات از فساد و رانت جز شفافیت نداریم.
بزرگترین اقدامی که دولت دوازدهم باید انجام دهد و فکر می کنم 

شما هم با صحبت من موافق باشید، دولت الکترونیک است.
روحانی با بیان این که قدرتی در کشور است که او باید کشور 
افکار  و  مردم  قدرت  آن  و  بدهد  نجات  از مشکالت  بعضی  از  را 
که  است  موضوعات  و  مسائل  بعضی  است، گفت:  مردم  عمومی 
دولت و مجلس توان حل آن ها را ندارند و اگر با هم تالش کنیم 
و  ایران  بزرگ  ملت  توانمندتر  و شما  ما  از  اما  نداریم؛  توان  هم 

افکار عمومی است.

                                                    »مدیر مسوول«

 تولیدات تازه نشر معیار
 کتاب های گیالس 

ویژه ی کودکان

 

لطفا برای سفارش با شماره ی 
09301837148 تماس حاصل فرمایید

در استان

کمیته امداد پای کار است
کمیته امداد امام خمینی)ره(درکناربرنامه های مددرسانی به افرادنیازمندکمک،برنامه هایی نیزدرراستای توانمندسازی 
مددجویان به اجرامی گذارد.این برنامه هاسال هاست که ازسوی کمیته امداداجراوپی گیری می شودوبه قول معروف 
این نهادمردمی تالش می کنددرکنارتقدیم »ماهی« به آن ها که گرسنه هستند،به کسانی که توانایی کارکردن دارندولی 

امکانات الزم راندارند«ماهیگیری« یاددهد.
شود واجرامی  نهادطراحی  این  وخودکفایی  اشتغال  درمعاونت  مهم  این  تحقق  امداددرزمینه  کمیته  های   برنامه 

کمیته امدادبه منظوردستیابی به اهداف خویش درموردخودکفاساختن مددجویان چندین محورمطالعاتی،آموزش،اجراوپی 
گیری رادردوازده بند-به عنوان برنامه عمل، تعریف کرده وفعالیت های خودراحول این محورهامتمرکزکرده است:

۱- شناسایی مددجویان مستعد اشتغال و خودکفایی و تعیین درجه مهارت و توان اجرایی آن ها.
۲- شناسایی منابع و امکانات بالقوه و بالفعل مناطق مختلف کشور به منظور بهره  گیری در جهت توسعه فرصت  های 

شغلی.
آگاهی  های علمی و مهارت  های فنی و حرفه  ای  ارتقای سطح  به منظور  ۳- ارائه آموزش  های فنی و حرف ه ای 

مددجویان.
۴- کاریابی برای مددجویان آماده به کار و ایجاد زمینه  های الزم برای جذب مددجویان آموزش دیده در بازار کار.

۵- ایجاد فرصت  های شغلی برای مددجویان مستعد از محل اعتبارات صندوق اشتغال نیازمندان.
۶- ایجاد فرصت های شغلی برای مددجویان مستعد از محل تسهیالت قرض الحسنه بانکی و سایر اعتبارات.

۷- پرداخت تسهیالت به منظور تأمین مواد اولیه ، تجهیزات و ابزار کار.
۸- تأمین فضای کسب وکار ) فضای خودکفایی (.

۹- رسیدگی و نظارت بر حسن فعالیت های اشتغال و خودکفایی و کنترل کیفیت محصوالت تولیدی.
۱۰- فراهم نمودن زمینه  های ایجاد کارگاه  های آموزشی و تولیدی.

۱۱- ایجاد پوشش  های بیمه ای طرح  ها )بیمه تأمین اجتماعی، بیمه محصوالت، وسایل و ابزار کار و …(.
۱۲- کمک در بازاریابی و فروش محصوالت تولیدی مددجویان.

اعطای  که  است  اجراگذاشته  رابه  اشتغالزایی  نیزچندبرنامه  جاری  خمینی)ره(درسال  امدادامام  مبنا،کمیته  برهمین 
وام به مددجویان شهر و روستا و اهدای وام ودیگرتسهیالت به کارفرمایانی که مددجویان معرفی شده ازسوی کمیته 

امدادرابکارمی گیرندازجمله آن است.
در همین راستاطی ماه های گذشته، از سوی مسوالن مختلف کمیته امداد اطالعاتی درباره طرح های دردست اجرا و 
طرح های آماده اجرا ارائه شده است از جمله؛ حجت عبدالملکی معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد درباره اقدامات 
اشتغال زایی مددجویان  توانمندی مددجویان در سطح کشور، گفت: ۵۵۰ هزار طرح  و  اشتغال زایی  درباره  نهاد  این 

پایش می شوند.

برای اجرای طرح های اشتغالزایی؛

]تنظیم باد یک صد هزار خودرو به صورت رایگان در تهران[
  کاپیتان کار وابسته به استارتاپ ۲۸۰۶در جهت کاهش مصرف سوخت و آلودگی هوا بااجرای یک طرح ضربتی، 

به طور رایگان باد الستیک های یک صدخودرودرشهرتهران را تنظیم می کند.
بنا به نظرکارشناسان،باتنظیم بادالستیک های این تعدادخودرو، آلودگی هوای تهران تا ۱۰ درصدکاهش می یابد.

مردم شهر تهران می توانند در صورت دیدن کاپیتان های قرمز پوش موتورسواراز خدمات رایگان تنظیم باد استفاده 
نمایند.

و  کاربری  در  مهم  نکات  از  یکی  باد الستیک خودرو  تنظیم  که  نظر هستند  براین  کارشناسان خودرو همچنین 
نگهداری خودرو است. 

اگر چه بسیاری از رانندگان و تعمیرکاران تا حدودی به این مساله توجه می کنند اما بسیاری از افراد این نکته را 
فراموش کرده  و آن را مهم نمی دانند. میزان باد الستیک عالوه بر تآثیر در فرسودگی و ساییدگی الستیک، در 
بسیاری از عملکردهای خودرو مانند حرکت در مسیر مستقیم، نیروی ترمزی، چسبندگی جاده، عملکرد سیستم 

تعلیق، مصرف سوخت، شتاب و... تآثیرگذار است.
فشار کم باد الستیک باعث داغ شدن بیش از حد الستیک و صدمه داخلی به آن می شود. در سرعت باال این پدیده 
می تواند باعث کنده شدن قسمت هایی از آج الستیک و یا حتی ترکیدن الستیک شود. برای نمونه کم باد بودن 
الستیک به اندازه psi ۶ )حدود ۲۰ درصد فشار استاندارد( سایش الستیک را نامنظم کرده و عمر آج را ۲۵ درصد 

کاهش می دهد و مصرف سوخت نیز ۵ تا ۱۰ درصد افزایش می یابد.
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 کاپیتان هایی که به جنگ آلودگی هوا می روند 
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یک صدهزار خودرو 
در دسترس باشند!

کاپیتان ها در شهر با 

خدمات تنظیم باد رایگان

قیمت اجناس باید 
مدیریت شود

رئیس جمهور با بیان این که الیحه بودجه 
در هدف اول بهبود معیشت و زندگی مردم 
را مورد توجه جدی قرار داده است،گفت: 
باید تالش کنیم رنج مردم در فشار تحریم 

4کاسته شود.
 شنبه 8 دی 1397 - بها : 3000 تومان

میالد حرضت مسیح)ع( و سال نو مسیحی مبارک

مسیر تجارت ایران و سوریه باید 
 به عراق منتقل شود

قانونی استفاده از شبکه های 
اجتماعی فیلترشده را ممنوع 

نکرده است

جهانگیری در دیدار جمعی از اقتصاددانان 
جوان کشور:

عزم دولت بر حل مشکالت 
کشور با کمک جوانان است

معافیت مالیاتی ناشران از 
 حرف تا عمل!

باشگاه خبرنگاران جوان - عرصه چاپ و نشر کشور با 
مسائل مختلفی از جمله قاچاق کتاب و رعایت نشدن 

قانون معافیت مالیاتی ناشران رو به روست. 

 حسین سالح ورزی - نایب رییس اتاق ایران

ایجاد گفتمان جانشین پروری
ضعف در مدیریت و بی توجهی به جوانانی که 

استعدادهای ویژه ای دارند و می توانند در حوزه های 
مختلف، حضور پر رنگ و اثرگذاری داشته باشند، از 
جمله ضعف های جدی کشورمان به شمار می آید. 

بسته های حمایتی مالیات و 
بیمه برای زنان کارآفرین

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
 استان مرکزی:

بیش از 90 درصد از مشکالت 
رانندگان استان برطرف شده

عضویت همدانی ها در بانک 
خون بند ناف رویان

 به همت اداره امور شعب پست بانک گیالن:

 رژه ناوگان نوسازی شده 
شهرداری رشت برگزار شد

پیگیری های احداث کارخانه 
زباله سوز ساری رضایت بخش 

نیست

توجه به رفاهیات پرسنل 
شهرداری 

عضو شورای اسالمی کالن شهررشت در جلسه شورای 
اسالمی کار این شهرداری که به منظور بررسی مشکالت 

پرسنل منطقه ۵ برگزار شد با تاکید برهمسان سازی 
حقوق کارکنان اظهار کرد: الزم است همچون سال های 

دور، روحیه همبستگی در پرسنل ایجاد شود.

روحانی در مجلس:

 هیچ راهی برای نجات از فساد 
و رانت، جز شفاف سازی نداریم

گام های دولت برای تحقق شفافیت 
کدام است؟
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اجتماعی
با خوراکی ها از خود محافظت کنیم

خواص شگفت انگیز لیموشیرین!
که  است  مرکبات  خانواده ی  از  میوه ای  شیرین  لیمو 
بومی آسیای جنوب شرقی است. درخت آن تا ۶۰ متر رشد 
می کند و در سال های پنجم تا هفتم از رشد درخت، میوه 
می دهد؛ میوه هایی به رنگ زرد و گرد که با رشد بیشتر 

کاماًل زردرنگ می شوند.
دلیل  تنها  نماید  می  رخ  آرام  آرام  زمستان  فصل  که  این 
مصرف لیمو شیرین؛ این میوه ی تر و تازه و شاداب نیست، 
زردپوش  میوه ی  این  برتر  خاصیت  چهارده  جابه  این  در 
 می پردازیم که دالیل محکم و متنوعی برای مصرف آن است:

لیمو و قند  از طعم  لیمو شیرین ترکیب پرآب و شیرینی 
ساخته  پرخاصیتی  میوه ی  زمستان،  برای  آن  از  که  دارد 
است. وقتی می خواهید از پالپ های زرد و خوشمزه ی یک 
میوه لذت ببرید و یا آن را به آرامی بجوید یا می خواهید 
یک لیوان آب میوه ی تازه مصرف کنید لیمو شیرین را به 
شما پیشنهاد می کنیم. این میوه عالوه بر تأمین آب مورد 

نیاز بدن می تواند حس تازگی را به شما تقدیم کند. 
حاال خواص اعجاب انگیز این میوه با هم مرور می کنیم:

* جلوگیری از کم آبی بدن
با وجودی که ممکن است در زمستان کمتر بدنمان دچار 
کم آبی شود؛ اما به جای استفاده از آب میوه های صنعتی 
که چیزی جز قند نصیب بدن نمی کنند، توصیه می کنیم 
استفاده  لیمو شیرین  آب  از  آبی  کم  و  تشنگی  هنگام  در 
معدنی  مواد  و  ویتامین ها  بر  عالوه  ترتیب  این  به  کنید؛ 
ابتال به عوارض کم آبی و بی  ضروری برای بدن، احتمال 

آبی بدن را به حداقل خواهید رساند.
* پیشگیری از سرماخوردگی

 c لیموشیرین متعلق به خانواده ی مرکبات است. ویتامین
باالی موجود در این میوه آن را تبدیل به میوه ای ایمنی 

بخش نسبت به ابتال به سرماخوردگی و زکام کرده است.
* ایمنی از آرتریت

ثابت شده است که ویتامین ث یک حالت دفاعی در برابر 
به  می تواند  بنابراین  دارد؛  بافت ها  التهاب  از  ناشی  آسیب 
شرایطی مانند استئوآرتریت )آرتریت استخوان( و روماتیسم 
ایمنی بخش  در زمانی که سلول های  کمک کند خصوصاً 

بدن سبب ایجاد التهاب در بافت ها شده اند.
اسید  فولیک  از  غنی  نسبتاً  منبع  لیمو شیرین  هم چنین 

است که در حمایت از استخوان ها و مفاصل نقش دارد.
لیموشیرین حاوی پتاسیم است که کلیه و مثانه را از سموم 
پاک کرده و توانایی از بین بردن عفونت های مثانه را دارا 

می باشد.
*کمک به کاهش وزن

کاهش  به  مایل  دالیلی  به  که  افرادی  نیستند  کم  امروزه 
لیموشیرین  از  که  می کنیم  توصیه  بنابراین  هستند؛  وزن 
در برنامه ی غذایی شان استفاده کنند. در واقع لیموشیرین 
تواند گرسنگی شما  می  که  است  مناسبی  وعده ی  میان 
را کاهش دهد و انرژی مورد نیاز بدنتان را تأمین کرده و 
سیرتان کند. یک لیموشیرین متوسط در حدود ۸۶ کالری 
انرژی دارد. به عالوه این که حس شادابی و طراوت را با آب 

و طبیعت پالپی اش برایتان به ارمغان می آورد. 
*درمان زردی

لیموشیرین میوه ای است که پزشکان همواره مصرف آن 
را به مبتالیان به زردی )یرقان( توصیه می کنند. علت آن 
حالت خنک کنندگی است که لیموشیرین در بدن ایجاد 
فرد  تهوع  و  تب  از عالئمی همچون  این شکل  به  و  کرده 
مبتال می کاهد. لیموشیرین غذای سبکی محسوب می شود 
و راحت هم هضم می شود و بر عملکرد کبد اثر مثبت دارد.

* جلوگیری از ابتال به اسکوربوت
همه ی ما می دانیم که کمبود ویتامین C می تواند منجر به 
بیماری اسکوربوت شود؛ این بیماری عالئم بالینی همچون 

خونریزی از لثه ها، ترک لب ها، و تب به همراه دارد.
لیموشیرین منبع غنی از ویتامین سی است که به کاهش 
این عالئم کمک می کند. در حدود ۱۰۰ گرم لیموشیرین 
حاوی ۵۰ میلی گرم ویتامین سی است که در حدود شصت 

درصد نیاز روزانه ی بدنتان را تأمین می کند.
* محافظت در برابر مشکالت گوارشی

رایج در میان مشکالت  سوء هاضمه و یبوست دو مشکل 
دستگاه گوارش هستند که با مصرف لیموشیرین تازه از بین 
می روند. طعم منحصر به فرد لیموشیرین باعث تحریک غدد 
ترشح کننده ی بزاق می شود و آنزیم های تسهیل کننده ی 
عمل گوارش و هاضمه رها می شوند. به عالوه، لیموشیرین 
و  صفرا  سطح  میزان  که  دارد  فالوونوئید  نام  به  ترکیبی 
همراه  به  نهایت  در  که  می برد  باال  را  گوارشی  اسیدهای 
هم به عمل هضم کمک می کنند. لیموشیرین منبع بسیار 
خوبی از پتاسیم است که اسهال را بهبود می بخشد درعین 

حال فیبر موجود در این میوه مانع یبوست هم می شود.
*بهبود زخم های گوارشی با لیموشیرین

آن ها  دردناکند.  بسیار  مواردی  در  گوارشی  زخم های 
می توانند در سراسر معده پراکنده باشند؛ دوازدهه و مری 
را هم درگیر کنند. لیموشیرین کمتر حالت اسیدی دارد و 
محیط روده و معده را قلیایی کرده؛ بنابراین مانع اسیدیته 

ی باالی معده می شود.
* مبارزه با سرطان به کمک لیموشیرین

در این میوه ترکیبی به نام لیمونوئید وجود دارد که گفته 
می شود بر بهبود سرطان های مختلف مؤثر است.

*سالمت بخشی به پوست و مو
و  آرایشی  محصوالت  از  دربسیاری  لیموشیرین  عصاره 
بهداشتی برای تقویت مو، درمان موخوره و شوره سر بکار 

می رود.
ویتامین C موجود در لیمو شیرین یکی از دالیلی است که 
برای درخشان کردن پوست، روشن  را  بودن آن  پرکاربرد 
پوست  به  و آب رسانی  و لک  آکنه  پوست، کاهش  کردن 

توجیه می کند.
*رفع مشکالت تنفسی

احتقانی  ضد  خواص  لیموشیرین  از  شده  گرفته  روغن 
تنفسی  مشکالت  بردن  بین  از  و  کردن  تمیز  به  که  دارد 
کمک می کند. از این روغن در اسپری ها و بخورها استفاده 
که  دارد  فالوونوئید  نام  به  ترکیبی  لیموشیرین  می کنند. 
میزان سطح صفرا و اسیدهای گوارشی را باال می برد که در 

نهایت به همراه هم به عمل هضم کمک می کنند.

مصدق سرپرست وکوتورین شد

وکوتورین  کمیته  سرپرست  عنوان  به  مصدق  امیر 
انتخاب شد.

رزمی،  ورزش های  فدراسیون  عمومی  روابط  گزارش  به 
طی جلسه ای با حضور محمود رشیدی رئیس فدراسیون، 
مدیران  سایر  و  آقایان  رئیس  نایب  کیومرثی  حمیدرضا 
فدراسیون، امیر مصدق به عنوان سرپرست کمیته وکوتورین 
فدراسیون ورزش های رزمی انتخاب شد و فعالیت خود را 

آغاز کرد. 
گفتنی است مصدق با ارائه برنامه ریزی دقیق و منسجم، 

تصمیم به بسط و توسعه رشته وکوتورین دارد.
مقدمات  نزدیک  آینده  در  کرد  نشان  باید خاطر  پایان  در 
ایران در بازی های قهرمانی آسیا رشته وکوتورین  میزبانی 

را فراهم خواهد شد. 
منبع: استارت آپ ۲۸۰۶

سالمت باشیمدو کلمه حرف ورزشی

ایران خیز برداشته است
رییس فدراسیون فوتبال گفت: تیم ملی ایران بر بام 
بلند قاره کهن قرار دارد و برای کسب عنوان قهرمانی جام 
ملت های ۲۰۱۹ آسیا در امارات متحده عربی خیز برداشته 

است.
مهدی تاج افزود: تیم ملی فوتبال ایران اکنون اردوی خوبی 
را در قطر آغاز کرده و پس از آن نیز آخرین مرحله اردوی 
در جزیره  را  آسیا  ملت های  جام  به  اعزام  از  قبل  آمادگی 

کیش برگزار می کند. 
وی با اشاره به این که تیم ملی فوتبال ایران در ۴۲ سال 
گذشته قهرمان جام ملت های آسیا نشده است، بیان کرد: 
با وجود این که امکانات و منابع مالی ایران در مقایسه با 
حریفان آسیایی همچون امارات، عربستان، قطر و ژاپن قابل 
مقایسه نیست ولی امیدواریم تیم ملی فوتبال ایران با بهره 
مندی از تمام ظرفیت های خود نتایج قابل قبولی را در این 

کارزار کسب کند.
بام  بر  ایران  بانوان  ادامه داد: اکنون تیم ملی فوتسال  وی 
آسیا و تیم های ملی فوتبال ساحلی و فوتسال مردان کشور 
بر بام جهان قرار دارند و با درخشش تیم ملی فوتبال در 
ورزش  برای  دیگری  موفقیت  آسیا،  ۲۰۱۹ملت های  جام 

ایران به دست می آید.
رییس فدراسیون فوتبال کشور در خصوص تمدید قرارداد 
با »کارلوس کی روش« نیز گفت: نمی توانم اکنون در این 
خصوص اظهار نظر کنم زیرا در خصوص این مهم پس از 
پایان رقابت های جام ملت های آسیا و انجام مذاکره با مربی 

پرتغالی تصمیم گیری می شود.
تاج در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص قانون منع 
فعالیت بازنشستگان در فدراسیون های ورزشی، گفت: بنده 
با استفاده از ماده ۶۰  با پیشنهاد وزیر ورزش و جوانان و 
ایثارگران در سمت خود ماندگار  قانون خدمات رسانی به 
فوتبال  خدمت  در  دهد  اجازه  قانون  که  زمانی  تا  و  شدم 

کشور خواهم بود.
پرطرفدار  باشگاه  دو  سازی  خصوصی  با  پیوند  در  وی 
پرسپولیس و استقالل تهران هم افزود: امسال شرایط خوبی 
که  صورتی  در  و  است  شده  فراهم  سازی  برای خصوصی 
صاحبان سهام، سود و زیان موجود این باشگاه ها را متقبل 

شوند، این کار شتاب بیشتری به خود می گیرد.
منبع: ایرنا

 ارزیابی اردوی تیم ملی اسنوبرد 
مطلوب  شرایط  از  ایران  اسنوبرد  ملی  تیم  سرمربی 
آماده سازی  اردوی  به  اسنوبردبازان دعوت شده  تمرینات 

تیم ملی خبر داد.
ملی  تیم  آماده سازی  اردوی  به  شده  دعوت  اسنوبردبازان 
تمرینات خود را در پیست اسکی توچال آغاز کردند و این 

مرحله از اردو تا ۲۶ آذرماه دنبال می شود.
طی  گفت:  اسنوبردایران  ملی  تیم  صیدسرمربی  مرتضی 
روزهای ۲۷ و ۲۸ آذرماه دو روز مسابقه در پیست اسکی 
توچال برگزار می شود تا ورزشکاران حاضر در اردو به سطح 
بودن  فراهم  صورت  در  یابند.  دست  آمادگی  از  مطلوبی 
شرایط ،برنامه حضور در مسابقات برون مرزی را در دستور 
کار قرار داده ایم تا در صورت نهایی شدن با آمادگی کامل 

پا به مسابقات بگذاریم.
سرمربی تیم ملی اسنوبرد ایران در پایان با اشاره به شرایط 
مطلوب پیست اسکی توچال برای برگزاری تمرینات، خاطر 
نشان کرد: خوشبختانه پیست اسکی توچال شرایط خوبی 
برای برگزاری تمرینات دارد و از مدیریت مجموعه توچال 

برای فراهم آوردن این شرایط تشکر و قدردانی می کنیم.

تهران - ایرناپالس - با وجود صحبت های عضو حقوقدان 
در  حضور  بودن  غیرقانونی  مورد  در  نگهبان  شورای 
شبکه های مجازی، یک حقوقدان رسانه معتقد است: وقتی 
برای موردی قانون وجود ندارد، عمل به آن امر غیرقانونی 

نیست و این سخن و ادعا، پایه و اساس حقوقی ندارد.
در  نگهبان  شورای  حقوقدان  عضو  اسماعیلی،  محسن 
هفتمین همایش نقش پژوهش در فرآیند قانونگذاری راجع 
به بی توجهی به قانون و اثرات آن گفت: قوانین بسیار خوبی 
پیکره  به  اقدام  این  نمی شود،  عمل  آن  به  که  دارد  وجود 
قانونی تصویب شد و  اگر روزی  قانونگذاری لطمه می زند. 
در رده مسووالن حرمت آن نگه داشته نشود، کیان و روح 

تقنین لطمه می خورد.
اسماعیلی در مورد حضور مسووالن در شبکه های مجازی 
از  استفاده  که  ندارد  معنا  این  است:  گفته  نیز  فیلتر شده 
یک شبکه اجتماعی ممنوع اعالم می شود ولی همه در آن 
فعالیت می کنند. چطور از مردم می خواهیم استفاده نکنند، 

زمانی که خودمان از این شبکه ها استفاده می کنیم؟
نگهبان  شورای  عضو  این  حرف های  در  توجه  قابل  نکته 
در شبکه های  دانستن حضور مسووالن کشور  »غیرقانونی 
مجازی فیلترشده« همچون توییتر و پیام رسان تلگرام است.

ممنوعیت  درباره  روزنامه نگار  و  حقوقدان  نوروزی،  کامبیز 
استفاده از شبکه های مجازی فیلتر شده می گوید: مقررات 
مربوط به فیلترینگ که در کشور به اجبار به مردم تحمیل 
اپلیکیشن ها  و  سایت ها  از  تعدادی  مورد  در  است،  شده 
مستلزم  مردم،  برای  محدودیت  ایجاد  است.  غیرقانونی 

صراحت قانونی است. 
با  مساوی  جدید  تکنولوژی  در  کردن  فیلتر  افزود:  وی 
است  مشخصی  شده  شناخته  واژه  سانسور  است.  سانسور 
که با توجه به سابقه تکنولوژی تولید محصوالت فرهنگی و 

رسانه ای به کار می رود. 
که  این  گفت:  فیلترینگ  با  مرتبط  قانون  درباره  نوروزی 
چرا در حالی که مقرراتی در مورد فیلترینگ وضع کردند، 
اما در کشور اجرا نمی شود و حتی مقامات کشوری از این 
شده اند  فیلتر  که  پیام رسان ها  و  اپلیکیشن ها  سایت ها، 
هم  آن  و  دارد  ساده ای  بسیار  توضیح  می کنند؟  استفاده 
و  موجود  وضع  با  مغایر  کاماًل  مقررات  این  که  است  این 
رعایت  بدون  وقتی  است.  ایران  جامعه  اجتماعی  نیازهای 
حقوق اساسی ملت این منابع را فیلتر می کنید و توجهی به 
واقعیت های مشروع عینی نمی کنید، طبیعی است که کسی 

هم رعایت نمی کند.
وی افزود: االن اگر بخواهید مثال مقررات راهنمایی بگذارید 

و بگویید که حداکثر سرعت اتومبیل ها در اتوبان های کشور 
۳۰کیلومتر بر ساعت است، طبیعی است که کسی رعایت 
نمی کند. این جا مقصر راننده ها نیستند، مقصر کسی است 
بر  کیلومتر   ۳۰ اتوبان ها  در  سرعت  حداکثر  می گوید  که 
دستور  دهد،  دستوری  چنین  کسی  اگر  است.  ساعت 

غیرعقالیی و نادرستی است که رعایت نمی شود. 
اقدام به فیلتر کردن سایت ها و پیام رسان ها مشابه همین 
مثال است. بنابراین این جا نه به مقامات رسمی کشوری 
انتقاد  بلکه  انتقادی وارد نیست،  و نه به مردم عادی هیچ 
به کسانی است که در مصدر قدرت هستند و بدون رعایت 
حقایق و واقعیت های عینی دستوراتی می دهند که قابلیت 

اجرایی ندارد.
این حقوق دان در مورد نحوه صحیح فیلترینگ گفت: اگر 
قرار است فیلترینگ انجام شود، باید در موارد خالف اصول 
اخالق که قاعده ای بین المللی است رخ دهد و فقط در این 
انواع کانال ها  یا  موارد مجاز است. به عنوان مثال، سایت ها 
و گروه هایی که اقدام به توزیع موارد جنسی، کودک آزاری، 
خرید و فروش مواد مخدر یا خرید و فروش سالح می کنند، 
این موارد اگر به طور موردی فیلتر شوند کاماًل مجاز است و 

قاعده ای بین المللی است.
وی افزود: اگر یک اپلیکیشن به طور کلی فیلتر شود یا یک 
سایر  حتی  یا  کنند  فیلتر  کلی  به طور  را  اجتماعی  شبکه 
هم  مردم  و  نمی گیرد  قرار  عمومی  قبول  مورد  سایت ها، 

رعایت نمی کنند.
از شبکه های  نوروزی در مورد خالف قانون بودن استفاده 
شورای  حقوقدان  عضو  توسط  که  شده  فیلتر  اجتماعی 
نگهبان مطرح شده، گفت: این سخن حقوقی نیست. وقتی 
برای  قانون است که  می توانیم بگوییم یک رفتاری خالف 
آن قانون وجود داشته باشد. وقتی برای موردی قانون وجود 
ندارد، عمل به آن امر غیر قانونی نیست و این سخن و ادعا 

پایه و اساس حقوقی ندارد.

نیمی از کارمندان زن تنها 
در یک وزارتخانه

و   آموزش  وزارت  خانواده  زنان  امور  کل  مدیر 
زنان  امور  دفتر  فعالیت  اهمیت  بر  تاکید  پرورش،با 
کارمند  زن  میلیون  یک  از  افزود:  پرورش  و  آموزش 
در کشور ۵۰۰ هزار نفر از آنان در وزارت آموزش و 
پرورش مشغول به کار هستند و عالوه بر آن حدود، ۷ 
میلیون از دانش آموزان را دختران تشکیل می دهند 

که این نشان دهنده اهمیت نقش این دفتر است.
فرحناز مینایی پور ادامه داد: در همین راستا دفتر امور 
زنان خانواده وزارت آموزش و پرورش سعی می کند با 
ورود به سیاست گذاری دفاتر مختلف این وزارتخانه، 
زمینه ایجاد یک نگاه مثبت در حوزه دختران و زنان 
تبعیض مثبت، موجب  ایجاد یک  با  تا  ایجاد کند  را 

بروز توجه ویژه به نیازهای دختران شود.
مشارکت  از  حاکی  تحقیقات  که  این  بیان  با  وی، 
اجتماعی پایین دختران و زنان در ایران است گفت: 
با توجه به افزایش سطح سواد اجتماعی دختران در 
کشور باید زمینه مشارکت اجتماعی آنان را نیز فراهم 

کنیم.
به  دارد  سعی  دفتر  این  طرح  این  در  افزود:  وی 
اجتماع  در  مشارکت  مختلف  نحوه های  دختران 
افزایش  باوریم،  این  بر  ما  که  چرا  دهد،  آموزش  را 
را  آن ها  زندگی  مسیر  دختران  اجتماعی  مشارکت 

هموارتر می کند.
مینایی پور از اجرای طرح نماد برای نخستین بار در 
کشور خبر داد و افزود: یکی دیگر از برنامه هایی که 
در دستور کارمان است ماده۱۰۲ قانون برنامه ششم 
توسعه در مورد تحکیم بنیاد خانواده است که مورد 

تاکید رهبر معظم انقالب است.
آموزش های  منظور  به  نماد  طرح  داشت:  اظهار  او 
الزم پیش از ازوداج برگزار می شود، با توجه به این 
از  پیش  آموزش  سه  نیازمند  موفق  ازدواج  یک  که 
است،آموزش  ازدواج  از  بعد  و  ازدواج  وحین  ازدواج 
و پرورش سعی کرده در این طرح به آموزش پیش 

ازدواج بپردازد.
به گفته ی وی، جامعه هدف این طرح دختران پایه 
یازدهم است که کارگاه های آموزش پیش از ازدواج 
با عنوان خوب زیستن و سواد زندگی در آن برگزار 

می شود.
زمینه  ایجاد  منظور  به  طرح  این  کرد:  تصریح  وی 
مسیر  بتوانند  دختران  که  این  برای  و  موفق  ازدواج 
و  انتخاب کنند  به درستی  را  ازدواج خود  و  زندگی 
به هر پیشنهادی با تفکر و تعقل پاسخ دهند، برگزار 

می شود.

قانونی استفاده از شبکه های اجتماعی 
فیلترشده را ممنوع نکرده است
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فروش انواع ویال در رویان
)مناسب ترین قیمت(

مازندران، رویان،  دهکده توریستی، وازیوار، روبروی رستوران 
لوتکا لوتوس --  خالق دیوساالری:

۰۹۱۱۱۲۵۴۹۸۶ -- ۰۹۱۲۳۱۵۶۵۴۰

**فروش محصوالت پتروشیمی جهت صادرات**
پلی اتیلن - پلی پروپیلن -انواع کاتالیست ها  

گوگرد - اوره - متانول - بوتان - پروپان - اسید 
سولفوریک - اسید کلریدریک

تلفن های تماس:
+989121089285
+989121513205
+989124511266

اخذ انواع ویزا، وقت سفارت  
و امور مهاجرتی در اروپا و کانادا 

اخذ ویزای کانادا )مولتی،  
دانشجویی، بیزنس(

تلفن های تماس:    
+982186087385
+989226490675
+989127958980

افتتاح ۲۵ خانه بهداشت 
اهدایی بانک آینده

  
خانه   ۲۵ های ساخت  پروژه  که  آینده،  بانک    - معیار 
بهداشت را با هدف کمک به تأمین آسایش خاطر هم  وطنان 
آغاز  پیش  از حدود یک سال  کرمانشاه،  استان  زلزله زده  عزیز 
کرده بود؛ آنان را با حضور جمعی از مردم منطقه، سید حسن 
پزشکی،  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر  زاده هاشمی  قاضی 
هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه، اعضای هیأت مدیره بانک 
آینده و تعدادی از مسووالن استانی و محلی، در روز پنج شنبه 
بهره برداری  به  و  کرده  افتتاح   ،۱۳۹۷ سال  ماه  بهمن  ششم 

رساند. 
در  دلخراش  زلزله  وقوع  پی  در  آینده؛  بانک  گزارش  به 
ایفای  بانک در راستای  این  استان کرمانشاه در سال ۱۳۹۶، 
را  بهداشت  خانه   ۲۵ تعداد  ساخت  اجتماعی،  مسوولیت های 
در مناطق زلزله زده در دستور کار خود قرار داد که پس از 
به  کامل،  موفقیت  با  ها،  پروژه  این  گذشت حدود یک سال، 

اتمام رسیده مورد بهره برداری قرار گرفتند. 
در  و  جوانرود  شهرستان  در  بهداشت،  خانه   ۴ تعداد   *
روستاهای تابعه چشمه میران، زیران، مزران و برده رش بازان

تابعه  روستاهای  در  و  کوزران  بخش  در  بهداشت  خانه   ۴  *
دایار، شیخ مصطفی، جعفرآباد و گلودره

در  و  ذهاب  سرپل  شهرستان  در  نیز  بهداشت  خانه   ۱۷  *
روستاهای تابعه کالشی تپه رش، کلینه، کوئیک عزیز، الیاسی 
باریک،  بانی هوان، سر زل والی نظری، بزمیرآباد، آب  احمد، 
دارتوت، مشکنار، قره بالغ اعظم، کلم کبود علیا، تپه داراب خان، 
میل قادر علیا، امام عباس علیا، تایشه ای و کلیه سفید،۲۵خانه 
بهداشتی هستند که بانک آینده در مناطق زلزله زده کرمانشاه 

ساخته و تحویل نهادهای رسمی داده است.
سوی  از  پروژه ها  این  اجرای  عملیات  است؛  گفتن  شایان 
بانک آینده، با پیگیری و هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی و مساعدت استانداری و دانشگاه علوم پزشکی 
و خدمات بهداشتی، درمانی استان کرمانشاه در سال گذشته 
آغاز و هم زمان با آغاز چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی 

در مناطق تعیین شده، به بهره برداری رسید.

ادامه از صفحه1: وی که در مراسم آغاز به کار نخستین 
می گفت،  سخن  سمنان  استان  اشتغال زای  خیران  کانون 
بابیان این که ۵۵۰ هزار طرح تحت نظارت کمیته امداد در 
بازه زمانی سه تا پنج ساله در سطح کشور پایش می شوند، 
حوزه  در  فعال  و  امداد  کمیته  کارشناسان  کرد:  تاکید 
امداد  کمیته  اشتغال زایی  طرح های  بر  نظارت  در  اشتغال 

نقشی اساسی دارند.
هدف  با  اشتغال زایی  طرح های  که  این  بیان  با  وی 
تصویب  و  پایش  امداد  کمیته  مددجویان  توانمندسازی 
در  جز  طرح  میلیون  نیم  از  بیش  پایش  افزود:  می شوند، 

سایه کار جهادی صورت نمی پذیرد.
عبدالملکی درباره تعهد اشتغال زایی کمیته امداد نیز، تاکید 
کرد: چهار میلیون نفر در کشور بیکار هستند از سوی دیگر 
آمارها نشان می دهد که یک سوم از این جمعیت نیازمندان 
جویای شغل هستند که طبق اساسنامه کمیته امداد، این 
زمینه  این  در  ایجادشغل کندکه  افراد  این  برای  باید  نهاد 

خوشبختانه اقدامات خوبی در دست اجرا است.
وی افزود: افراد فاقد شغل مخاطب کمیته امداد، هیچ منابع 
و حمایت های مالی در اختیار ندارند لذا نیاز دارند تا به آن 
اذعان کرد که یک سوم  باید  از سوی دیگر  ها کمک شود 
در  باید  که  جدی هستند  نسبتاً  نیازمندان  بیکاران کشور 
ایجاد اشتغال برای این افراد گام های موثری برداشته شود.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی )ره( 
جهادگران  آموزشی  دوره  نشست  در  دیگر  کشورازسویی 
امسال  ابتدای  از  که  بود  گفته  نکنار  و  فرید  در  اشتغال 
با پرداخت ۵۵۰  بر ۳۲ هزار فرصت شغلی  بالغ  به تدریج 
میلیارد تومان برای مدد جویان تحت پوشش این نهاد ایجاد 

شد.
حجت اهلل عبدالملکی اعالم کرده بودکه این تعداد فرصت 
دامداری،  های  بخش  در  امسال  ماه  مهر  پایان  تا  شغلی 
ایجاد  کشاورزی، صنایع دستی، خدمات و مشاغل خانگی 

شده است.

وی با اظهار این که کمیته امداد از ابتدای پیروزی انقالب 
برای  کار  و  کسب  فضای  بهبود  جدی  دار  داعیه  اسالمی 
گفت:  است،  بوده  پذیر  آسیب  اقشار  بخصوص  اقشار  همه 
بر اساس آخرین سیاست گذاری ها، اشتغال زایی برای ایجاد 
۲۰۵ هزار تن از مددجویان زیر پوشش هدف گذاری شده 

است.
تا  از سال ۷۴  افزود:  امداد کشورهم چنین  معاون کمیته 
۹۶ یک میلیون و ۵۰۰ هزار طرح اشتغالزا برای مددجویان 
هزار   ۷۰۰ چارچوب  این  در  و  شده  اجرا  حمایت  تحت 

خانواده به خودکفایی رسیده اند.
اشتغالزایی  برنامه های  شایان گفتن است که در چارچوب 
کمیته امداد و در جهت ترغیب کارفرمایان هم، برنامه هایی 
درسال جاری به اجرا گذاشته شده استد. در همین زمینه 
)ره(  خمینی  امام  امداد  کمیته  مدیرکل  صفری  هدایت 
استان زنجان در جمع خبرنگاران تصریح کرده است: کمیته 
امداد برای استفاده از ظرفیت کارفرمایان بسته های تشویقی 
کارفرمایان  با  تعامل  برای  بسته ها  این  که  گرفته  نظر  در 
بکارگیری  برای  انگیزه  ایجاد  باهدف  کارگاه ها  و  شرکت ها 
پرداخت حق  از طریق  نهاد  این  مددجویان تحت حمایت 

بیمه سهم کارفرما برای ۲ سال در نظر گرفته  شده است.
تسهیالت  امداد  کمیته  اساس  این  بر  داشت:  اظهار  وی 
را  نهاد  این  مددجویان  که  کارفرمایانی  برای  را  ویژه ای 
استخدام کند تعیین کرده و به ازای استخدام هر مددجو 
)حداکثر پنج نفر( ۲۰ میلیون تومان وام قرض الحسنه )تا 
سقف ۱۰۰ میلیون تومان( با کارمزد چهار درصد به کارفرما 

پرداخت می کند.
و  کوتاه مدت  آموزش های  خدمات  ارائه  گفت:  ادامه  در  او 
بلند مدت مهارتی به جامعه هدف تحت حمایت از جمله 
انجام  مدونی  برنامه  طبق  که  است  نهاد  این  اقدامات 

می گیرد.
وی بیان کرد: افزایش سطح دانش فنی و مهارتی افراد و 
اهداف  از  یکی  کار  بازار  به  ورود  برای  آمادگی مددجویان 

ارائه آموزش های کوتاه مدت و بلندمدت توسط این نهاد قرار 
به صورت  حمایت  تحت  مددجویان  آموزش  هزینه  و  دارد 

۱۰۰ درصد توسط کمیته امداد پرداخت می شود.
و  اشتغالزایی  برنامه های  پی گیری  منظور  به  امداد  کمیته 
توانمند سازی مددجویان و استمرار برنامه های خوددرسال 
کرده  را  تخصیصی  اعتبارات  افزایش  درخواست  نیز  آینده 
است که رئیس جمهور با درخواست رئیس کمیته امداد با 
افزایش اعتبارات این نهاد متناسب با نرخ تورم ۹۷ موافقت 
کرد. این درخواست با توجه به شرایط اقتصادی کشور انجام 

شده است.
فتاح گفته است با توجه به تورم سال جاری و فشار مضاعف 
امداد  حمایت  تحت  مددجویان  ویژه  به  مختلف  اقشار  بر 
درصدی   ۲۰ افزایش  برای  دولت  پیشنهاد  چنین  هم  و 
حقوق کارمندان، معتقدیم اعتبارات کمیته امداد برای سال 
آینده باید متناسب با نرخ تورم افزایش یابد و همین میزان 

افزایش برای مددجویان پیش بینی شود. 
درخواست  جمهور  رئیس  به  نامه ای  طی  راستا  همین  در 
اصالح ردیف بودجه کمیته امداد در الیحه پیشنهاد سال 
۹۸ با توجه به نرخ تورم را مطرح کردیم و خوشبختانه این 

پیشنهاد با موافقت رئیس جمهور مواجه شده است.
رئیس کمیته امداد امام خمینی )ره( گفته است منبع اصلی 
اعتبارات ما از تبصره ۱۴ بودجه، ۷ هزار میلیارد تومان بود 
که امسال نیز تخصیص داده شد. البته عنوان می شد شاید 
موقتی باشد اما خوشبختانه در نامه رئیس جمهور دستور 
نیز   ۹۸ سال  برای  تومان  میلیارد  هزار  هفت  قطعی  ثبت 

صادر شده است که این موضوع اتفاق خوبی بود.
رییس  سوی  از  امداد  کمیته  رییس  خواست  در  پذیرش 
اعتبار  تصویب  در صورت  که  را می دهد  نوید  این  جمهور 
)ره(  خمینی  امام  امداد  کمیته  برای  یافته  تخصیص 
در  اشتغال،  ایجاد  برای  ویژه  به  شده،  تعیین  برنامه های 
سال۹۸ نیز به خوبی پی گیری شود و کمیته امداد در این 

زمینه نیز همچنان پای کار بماند.

برای اجرای طرح های اشتغالزایی؛

کمیته امداد پای کاراست

اقتصادی

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   ،  ۰۲۱ - ثابت ۲۸۰۶  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

لوکس ترین رستوران غرب تهران در چیتگر، بلوار کوهک، طوبی طبقه5 
رستوران مهماندار

*سرو غذاهای ایرانی، فرنگی، دریایی، و سرو چایی با سماور ذغالی و قلیان
*مساحتی به بزرگی ۲۰۰۰ متر مربع با تراس و نمایی رویایی ظرفیت ۲۵۰ نفر داخل 

سالن و ۶۰ نفر فضای باز
* آماده میزبانی مراسم، تولد، عقد، گردهمایی، سالگرد، جشن، مهمانی و...

کاپیتان کار
)سامانه بزرگ خدمات خودرو(

*سند یک موتور سیکلت کامال 
تجهیز به نامتون میخوره

*پرداخت سود ماهیانه از 
کارکرد موتورسیکلت

*بازگشت کامل اصل سرمایه 
بعد از اتمام مدت قرارداد

*میزان سرمایه گذاری 15 
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کاپیتان هایی که به جنگ 
آلودگی هوا می روند

]تنظیم باد یک صد هزار خودرو به صورت رایگان 

در تهران[

ادامه از صفحه1: هم چنین به مقدار قابل توجهی 
پیچ ها  پایداری خودرو در  و  دقت فرمان دهی کم شده 
از  بیشتر   psi  ۶ باد  فشار  که  در صورتی  می یابد.  کاهش 
حد استاندارد باشد باز هم موجب سایش نامنظم الستیک 
شده و هنگام عبور از دست اندازها ممکن است به الستیک 
آسیب وارد شود. عالوه بر آن، از آن جا که تنش های جاده 
مستقیماً به سیستم تعلیق منتقل می شود، سیستم تعلیق 
نیز ممکن است آسیب ببیند. البته باال بودن تا حدی باعث 
افزایش دقت فرمان دهی و پایداری در پیچ ها می شود. به 
همین دلیل در مسابقات اتومبیل رانی الستیک را بیشتر 

از حد معمول باد می کنند.
همان طور که فشار خون برای انسان حیاتی است و کمبود 
یا نبودش آدمی را به زحمت می اندازد، مسأله مهم تایرها 
فشار  است.  باد  تنظیم  آشنای  اصطالح  یا  هوا  فشار  نیز 
شرایط  و  وزن  نیروی  برابر  در  را  تایر  قدرت  مناسب  باد 
مختلف رانندگی مانند ترمز کردن، شتاب گرفتن و غیره 
مناسب  باد  فشار  با  تایر  وضعیت  بهترین  می کند.  بیشتر 
فشار  یک بار  هفته  دو  باید حداقل  بنابراین  می شود  مهیا 
باید به میزان  تایر های خودرو  تایرها را تنظیم کنید.  باد 
مهم ترین  شود.  باد  خودرو  سازنده  توسط  شده  توصیه 
توسط  هم  آن  که  است  هوا  خودرو  تایر  سالمتی  عامل 
صورت  به  کار  کاپیتان  سامانه  پوش  قرمز  کاپیتان های 

رایگان انجام می شود.
*مزایای این طرح به این شرح است:

• زیاد شدن مصرف سوخت به دلیل افزایش سطح تماس 
با جاده

• اگر چرخ های جلو کم باد باشند فرمانسفت و یا به یک 
سمت کشیده می شود

• ساییده شدن سریع تر و بیشتر قسمت بیرونی آج ها
منطقه  در  زیاد  شکل  تغییر  به دلیل  حرکت،  زمان  در   •
امکان  و  می رود  باال  فوق العاده  حرارت  جاده،  با  تماس 
خطرات  مساله  این  که  می شود  بیشتر  الیه ها  جداشدن 

زیادی در پی دارد
• موج دار شدن الستیک و باال رفتن حرارت در سرعت های 

باال
تایر داخلی  حلقه  و  رینگ  بین  تیوپ  شدن  له   • 

لذا میزان باد تایر ها را به طور منظم کنترل کنید. حداقل 
هر دو هفته یک بار و پیش از مسافرت های طوالنی نگاهی 

به تایر ها انداخته و میزان باد آن ها را بررسی کنید.
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اقتصادی

رئیس جمهور با بیان این که الیحه بودجه در هدف اول 
قرار  جدی  توجه  مورد  را  مردم  زندگی  و  معیشت  بهبود 
داده است،گفت: باید تالش کنیم رنج مردم در فشار تحریم 

کاسته شود.
حجت االسالم حسن روحانی در جلسه هیأت دولت، گفت: 
و  ساختمان ها  از  بسیاری  کرمانشاه  قبل  سال  زلزله  در 
زیربناهای شهر تخریب شد، اما با بازسازی هایی که انجام 
شده بود با زلزله ای که امسال رخ داد، آنچه که از پارسال 
برابر زلزله هیچ گونه آسیبی ندیده و  بود، در  ساخته شده 
مقاومت کرده است و امروز باید در اقتصاد نیز راهی را در 
زلزله تحریم و فشار دشمنان، آسیبی  با  بگیریم که  پیش 
نبیند و در این راستا هر آنچه الزم باشد در دولت و سایر قوا 

و شورای هماهنگی، تصمیم گیری خواهیم کرد.
وی با اشاره به این که به رغم شرایط سخت فشار و تحریم 
خارجی، توانستیم بودجه را در زمان معین بررسی و آماده 
تقدیم به مجلس شورای اسالمی کنیم، اظهارداشت: حتی 
چند روز قبل از ۱۵ آذر که زمان معین برای ارایه الیحه 
ایام،  همان  در  بود،  کرده  آماده  را  آن  دولت  بود،  بودجه 
نکاتی نیز مورد نظر مقام معظم رهبری بود که آن ها را هم 

در اسرع وقت مد نظر قرار داده و در الیحه اعمال کردیم.
اول  بودجه در هدف  این که الیحه  بیان  با  رئیس جمهور 
قرار  جدی  توجه  مورد  را  مردم  زندگی  و  معیشت  بهبود 
داده است، گفت: باید تالش کنیم که رنج مردم در فشار 
تحریم کاسته شود. البته تا زمانی که تحریم برقرار است، 
نمی توان به طور صد در صد مشکالت آن را برطرف کرد، 
اما با اقدامات خود می توانیم تبعات ناشی از فشار تحریم را 
کاهش دهیم و این کاری است که دولت با هماهنگی سایر 

قوا، فعاالن اقتصادی و مردم می تواند انجام دهد.
روحانی اضافه کرد: باید تالش کنیم قیمت اجناسی که در 
اختیار مردم قرار می گیرد، کاهش یابد و در حد الزم کنترل 
صورت بگیرد و در این راستا همه دستگاه ها از جمله ستاد 
تنظیم بازار و سازمان تعزیرات فعال  تر باشد و آیین نامه ها 
موارد  این  می شود  تصویب  دولت  در  که  چارچوب هایی  و 

مورد توجه قرار بگیرد.
اظهار داشت: دولت تالش  به مردم  رئیس جمهور خطاب 
خواهد کرد که یارانه ای که در خدمات وجود دارد یا کاهش 

ندهد و یا مقدار کاهش آن اندک باشد.
گازوئیل، خدمات  بنزین،  نفت،  برق،  آب،  بخش  در  دولت 
پرداخت  باالیی  بسیار  یارانه های  بهداشتی،  و  آموزشی 

می کند و قصد ندارد آن ها را حذف کند.
مبلغ  تومان  میلیارد  هزار  کرد: ۹۰۰  نشان  خاطر  روحانی 
اساسی  کاالهای  برای  آینده  سال  برای  و  است  یارانه ها 
البته  کرد  پرداخت خواهیم  یارانه  تومان  میلیارد  هزار   ۶۰

به  یارانه ها  که  مدیریت شود  گونه ای  به  بلندمدت  باید در 
صورت حساب شده و هدفمند پرداخت گردد.

وی، لزوم تقویت دولت الکترونیک را مورد تأکید قرار داد و 
گفت: امروز در این حوزه ضعیف هستیم و اطالعات دقیق 
بر  البته  ندارد.  پایین جامعه وجود  در خصوص دهک های 
و  دارد  وجود  زمینه  این  در  تقسیم بندی هایی  کاغذ  روی 
نمی تواند  آن  ارقام  و  آمار  که  می گیرد  قرار  استفاده  مورد 
به  توجه  رفاه  وزارت  از وظایف مهم  یکی  لذا  باشد،  دقیق 

این موضوع می باشد.
رئیس جمهور تصریح کرد: یارانه همیشه باید پرداخت شود، 

منتها باید این یارانه ها، هدفمند، مشروط و موقت باشند. 
برای سال آینده شرایط بهداشت و درمان و تحول سالمت 
داده و حقوق کارکنان، شاغلین، مستمری بگیران  ادامه  را 
داد. خواهیم  افزایش  درصد   ۲۰ حدود  را  بازنشستگان   و 

روحانی وزرا و مسوولین را به ارایه گزارش شفاف از اقدامات 
و فعالیت های خود به مردم توصیه کرد و گفت:  وزرا بایستی 
اقداماتی را که قصد دارند در حوزه های مختلف مسوولیت 
و  وضوح  و  شفافیت  با   ، دهند  انجام  آینده  سال  در  خود 
طی هفته های آتی به مردم گزارش دهند. از جمله وزارت 
دفاع اعالم کرده که در بسیاری از زمینه ها می تواند مشکل 
سازد.  بی نیاز  را  کشورمان  و  کند  برطرف  را  خودروسازان 
مردم  به  و  شده  عملیاتی  هم  موارد  گونه  این  است  الزم 

گفته شود.
وی خاطر نشان کرد: مردم باید با دیدن اقدامات و خدماتی 
که در کشور انجام می شود، احساس امید به آینده و نشاط 

داشته باشند.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر 
برداشته  مهمی  گام های  خارجی  سیاست  در  باید  که  این 
شود، اظهار داشت: در این راستا همه وزارتخانه هایی که از 
ارتباط و تبادالت خارجی برخوردار هستند، باید وارد عرصه 
شوند و روابط خارجی را هر چه بیشتر گسترش دهند چرا 
که روابط خارجی غیر از سیاست خارجی است و در عرصه 
سیاست خارجی نیز وزارت خارجه سیاست گزاری های الزم 

را انجام می دهند.
رابه  بایداولویت  فعلی  شرایط  در  کرد:  تصریح  روحانی 
برقراری روابط نزدیک و راهبردی با همسایگان قایل شویم 
و در این زمینه ظرفیت های خوبی وجود دارد و اگر روابط 
صمیمی و گسترده ای با کشورهای همسایه برقرار کنیم به 

راحتی می توانیم از مشکالت عبور کنیم.
پیروزی  سالگرد  چهلمین  آستانه  در  داشت:  اظهار  وی 
خود  ارتباطات  و  مضاعف  را  تالش ها  باید  اسالمی  انقالب 

را صمیمی تر کنیم.
امور  واگذار  و  تقویت بخش خصوصی  لزوم  رئیس جمهور 
و  سهام  دولت  گفت:  و  داد  قرار  تأکید  مورد  را  آن ها  به 
مالکیت های فراوانی در اختیار دارد که باید به مردم واگذار 
باید  بانک ها و وزارتخانه های مختلف  این راستا  شود و در 

پیش قدم باشند.
روحانی خاطر نشان کرد: باید با تالش مضاعف و هماهنگی 
با مردم عزیز سالگرد پیروزی انقالب اسالمی را با نشاط و 
سرافرازی برگزار کنیم و به فضل الهی سال آینده نیز، سال 

جهانگیری در دیدار جمعی از اقتصاددانان جوان 
کشور:

عزم دولت بر حل مشکالت 
کشور با کمک جوانان است

راه  و  پیشنهادها  جوانان  گفت:  جمهور  رئیس  اول  معاون 
حل های قابل اجرای خود را برای حل مسائل و چالش های 

کشور به دولت ارائه دهند.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در چهارمین 
ضمن  کشور  جوان  اقتصاددانان  از  جمعی  با  دیدار  جلسه 
اشاره به برخی مشکالت و چالش های پیش روی کشور، بر 
عزم دولت برای حل این مشکالت و حرکت در مسیر توسعه 
و  روش مند  راهکار های  طریق  از  و  جوانان  کمک  با  ایران 
علمی و نیز تعامل و همکاری با همه قوا و نهاد های مختلف 

کشور تاکید کرد.
معاون اول رییس جمهور ضمن استقبال از نقد های سازنده 
اقتصاددانان جوان، از آنان خواست پیشنهادها و راه حل های 
قابل اجرای خود را برای حل مسائل و چالش های کشور به 

دولت ارائه دهند.
و  اقتصاددانان  با  گفتگو  جلسات  برگزاری  از  هدف  وی 
دریافت نظرات نیرو های متخصص جوان را پر کردن شکاف 
میان دانشگاه و با بخش اجرایی کشور عنوان کرد و از وزرا 
و سایر مسووالن خواست تا از نظرات جوانان صاحب نظر 

در حوزه های مختلف استفاده کنند.
انجامید،  طول  به  ساعت   ۲ از  بیش  که  جلسه  این  در 
اقتصاددانان جوان حاضر در جلسه که از فارغ التحصیالن 
و  انتقادات  بودند،  خارجی  و  داخلی  برتر  دانشگاه های 
پیشنهادهای خود در حوزه های مختلف اقتصاد را با معاون 
اول رییس جمهور در میان گذاشتند و سیاست های دولت 
در حوزه انرژی و راهکار های پیش رو مورد بحث و بررسی 

قرار گرفت.
این اقتصاددانان هم چنین انتقادات و پیشنهادهایی نسبت 
به سیاست های دولت در خصوص بازار انرژی مطرح کردند 

و راهکار هایی برای بهینه سازی بازار انرژی ارائه دادند.

وصول ۲۲ هزار میلیارد تومان 
درآمد در گمرک

میلیارد  هزار   ۲۲ که  این  بیان  با  گمرک  کل  رئیس 
تومان درآمد در گمرک طی ۸ ماهه وصول شده است، گفت: 
۱۴ هزار میلیارد تومان حقوق ورودی و ۷ هزار میلیارد تومان 

مالیات بر ارزش افزوده واردات در این مدت وصول شد.
مهدی میراشرفی با بیان این مطلب افزود: برای امسال تکلیف 
سنگینی برعهده گمرک گذاشته شده است و درآمدها از ۲۳ 
هزار میلیارد تومان با افزایش ۶ هزار میلیارد تومانی به ۲۹ 
هزار میلیارد تومان رسید که بخشی از این افزایش مربوط 
واردات  توقف  با  بنابراین  است،  خودروها  ورودی  حقوق  به 

خودرو درآمدهای این بخش محقق نخواهد شد.
میراشرفی به دیگر ابعاد وضعیت درآمدهای گمرک پرداخت 
و عنوان کرد: در حال حاضر با کاهش ۱۵ درصدی واردات 
روبه رو هستیم که این موضوع برای کل کشور خوب است 
سازی  داخلی  به سمت  باید  و  کرده  محدود  را  واردات  که 
و  تولیدی  واحدهای  برخی  برای  واردات  کاهش  اما  برویم 
صنایع مشکالتی را ایجاد کرده است، البته از طرفی صادرات 

با رشد همراه است.
رئیس کل گمرک خاطرنشان کرد: اگر سال آینده نیز واردات 
همین گونه باشد پیش بینی می شود که درآمد های مفروض 

در الیحه بودجه به طور کامل محقق نشود.
میراشرفی یادآور شد: هم چنین ۱۳۳۹ قلم کاالی مصرفی 
ممنوع شده، از ماخذ باالیی برخوردار هستند که با احتساب 
آن ها در آمدهای گمرک تعیین شده است. معتقدیم درآمد 

۲۶ هزار میلیارد تومانی برای سال آینده باید تعدیل شود.
رئیس کل گمرک با تقدیر از زحمات و تالش های کارکنان 
گمرک در رابطه با میزان درآمدهای وصول شده در ۸ ماهه 
میلیارد  هزار   ۱۴ حدود  مدت  این  در  داشت:  بیان  امسال 
تومان با ضمانت نامه ها وصولی وجود داشته و هم چنین ۷ 
هزار میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده اخذ شده است. 

خودرو  ورودی  حقوق  محل  از  نیز  تومان  میلیارد   ۱۱۰۰
دریافت شد.

افزایش درآمدهای  دنبال  به  این که  بر  تاکید  با  میراشرفی 
در  داشت:  اظهار  واردات هستیم،  شفافیت  از محل  گمرک 
پیچیدگی هایی  و  با محدودیت  تجارت خارجی  حال حاضر 
همراه است که عارضه آن غیرشفافیت بوده و فساد و تخلف 

را به همراه دارد.
وی تاکید کرد: در شرایط تحریمی نمی توان اطالعات خرید 
کاالهای وارداتی را از سیستم بانکی بین المللی دریافت کرد 
را  اطالعات  است  دسترس خودمان  در  کاال  که  جایی  از  و 
از تجهیزات  اخذ می کنیم. هم چنین در کنار آن، استفاده 
و امکانات مانند ایکس ری و RFID می تواند به تسهیل در 

امور تجارت خارجی و شفافیت کمک کند.

 قیمت اجناس باید مدیریت شود
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استانی
پیگیری های احداث کارخانه 
زباله سوز ساری رضایت بخش 

نیست
زباله  نماینده شهرداری کیاسر در کمیته ساماندهی 
در  زباله سوز  کارخانه  احداث  پیگیری های  گفت:  ساری 
شهرستان ساری رضایت بخش نیست و دغدغه چندانی در 

این ارتباط وجود ندارد.
منطقه  خبرنگاران  جمع  در  موسوی کیاسری  سیدحسن 
زباله و احداث  با مشکالت  ارتباط  چهاردانگه مازندران در 
ساری  شهر  زباله  کرد:  اظهار  ساری  زباله سوز  کارخانه 

به صورت بهداشتی دفن نمی شود.
وی با اعالم این که شیرابه ها به صورت مناسب ساماندهی 
حرف های  هم  ما  زباله  انتقال  به  نسبت  افزود:  نمی شود، 

زیادی داریم.

زباله  ساماندهی  کمیته  در  کیاسر  شهرداری  نماینده 
بیماری  افزایش  شاهد  کرد:  خاطرنشان  ساری،  شهرستان 
آلودگی  شاهد  حتی  و  منطقه  در  دام  و  انسان  مشترک 

آب های زیرزمینی نیز هستیم.
شد:  یادآور  کامیون ها  تردد  به  اشاره  با  موسوی کیاسری 
بود که کامیون ها شب ها  برنامه ریزی مقرر شده  اساس  بر 

حرکت کنند اما این مصوبه هم عملیاتی نمی شود.
وی با اعالم این که جنگل های ما به واسطه شیرابه زباله در 
افزود: بسیاری از محصوالت کشاورزی  نابودی است،  حال 
آلوده  نشود،  اقدام  به ساماندهی زباله  نسبت  اگر  منطقه 

می شود.
نماینده شهرداری کیاسر در کمیته ساماندهی زباله ساری 
ساری  زباله سوز  کارخانه  ساخت  روند  که  این  اعالم  با 
پروژه  این  که  این  به  توجه  با  کرد:  بیان  نیست،  مناسب 
استاندار  فرماندار،  چرا  است  جدی  دغدغه های  از  یکی 

و مسؤوالن به صورت جدی پیگیر امر نیستند.
موسوی کیاسری خاطرنشان کرد: استاندار سابق در گذشته 
پیگیری های جدی در این زمینه داشتند اما به نظر می رسد 
که در حال حاضر میزان پیگیری ها کاهش پیدا کرده است.

وی با اعالم این که منطقه چهاردانگه ساری به شدت نسبت 
به وضعیت حمل زباله دچار خسارت های جدی شده است، 
گفت: انتظار بود که طرح کارخانه زباله سوز در مازندران بر 
اساس برنامه پیش برود اما بنده پیگیری ها و دغدغه ها را 

جدی نمی بینم.
ایرنا - رییس اداره حیات وحش اداره کل محیط زیست آذربایجان غربی 
گفت: دو راس گوزن زرد ایرانی از دشت ناز شهرستان ساری به پارک ملی 

دریاچه ارومیه منتقل شدند تا تهدید تقارب ژنتیکی این گونه در این جزیره کاهش یابد.
امید یوسفی افزود: اکنون این دو گوزن زرد در پارک ملی در حال مراقبت هستند تا پس 
از رفع حالت استرس ناشی از انتقال و جابه جایی محیطی، در جزیره اشک رهاسازی شوند.

برای  و  هستند  متری  پنج  تا  سه  ارتفاع  از  پریدن  به  قادر  گوزن ها  این  کرد:  بیان  وی 
جلوگیری از فرار آن ها دو حفاظ امنیتی بکار گرفته شده است و محیط بانان هم از آن ها 

مراقبت می کنند. 
رییس اداره حیات وحش حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی گفت: تقارب ژنتیکی که 
از مهمترین عوامل تهدید  ایرانی حاصل شده، یکی  به دلیل خویشاوندی گوزن های زرد 

زیستی برای این گونه جانوری در پارک ملی دریاچه ارومیه است.
وی افزود: به علت محدود بودن تعداد گوزن های زرد ایرانی در جزیره اشک دریاچه ارومیه، 

تقارب ژنتیکی در این منطقه موجب افزایش بیماری های ژنتیکی شده است.
وی با بیان این که گوزن زرد ایرانی در خطر انقراض قرار دارد، بیان کرد: کاهش خلوص 
ژنتیکی و نیز کاهش مقاومت بدن حیوانات در مقابل سرما و برخی بیماری ها مهمترین 

عالیم این تهدید به شمار می رود.
وی راهکار حل این مساله را انتقال چند راس گوزن زرد به پارک ملی عنوان کرد و گفت: 
طبق آخرین سرشماری در اسفند سال ۱۳۹۴ تعداد ۱۶۰ تا ۱۷۰ گوزن زرد در جزیره 
اشک زیست می کنند اما کاهش آب دریاچه و به هم چسبیدگی جزایر موجب شده است 
تا حیوانات وحشی مثل روباه و شغال وارد زیستگاه گوزن های زرد شوند و زندگی آنان را 

تهدید کنند.
وی افزود: با هدف حفاظت از گونه نادر و در معرض انقراض گوزن زرد ایرانی باید یک سایت 

زنده گیری در جزیره اشک دریاچه ارومیه تا پایان سال ایجاد شود.
وی ادامه داد: با ایجاد این سایت در صورت بیماری یکی از گوزن ها می توان بقیه گوزن ها را 
به صورت زنده گیری در این سایت نگهداری کرد تا بیماری به گونه های دیگر منتقل نشود.

یوسفی گفت: وسعت جزیره اشک به عنوان مهمترین زیستگاه این نوع گوزن در پارک ملی 
دریاچه ارومیه ۲ هزار و ۵۰۰ هکتار است.

وی بیان کرد: هم اکنون گوزن زرد ایرانی به جزیره اشک عادت کرده و این مکان به بهترین 
زیستگاه این گونه با ارزش تبدیل شده است.

گفتنی است؛گوزن زرد ایرانی این روزها حال و روز خوبی ندارد و طبق لیست ارائه شده از 
 EN طرف اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت )که به لیست سرخ معروف است(، در رده

قرار دارد و در معرض خطر محسوب می شود.
در سال های ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۸ به 
منظور جلوگیری از انقراض این 
آن ها  از  تعدادی  ارزش،  با  گونه 
ارومیه  دریاچه  اشک  جزیره  به 

منتقل شد.
ملی  پارک  در  اشک  جزیره 
دریاچه ارومیه به عنوان دومین 
محسوب  دریاچه  بزرگ  جزیره 
بودن پوشش  دارا  با  و  می شود 
زیستی  شرایط  غنی،  گیاهی 

مناسبی برای گوزن زرد دارد.
امنیت  مناسب  زیستی  شرایط 
نداشتن  وجود  جانی،  و  غذایی 

بیماری های کشنده و دشمن های طبیعی در جزیره اشک باعث شده است تا این جزیره به 
عنوان بهترین و مطمئن ترین زیستگاه گوزن زرد ایرانی در کشور تلقی شود.

ساالنه ۲00 هزار فرصت شغلی 
با گردشگری

رییـس فـرا کیسـیون امیـد مجلس بـا بیان ایـن که؛ 
چـه بـا نـگاه فرهنگـی و چـه بـا نـگاه اجتماعـی، یکـی از 
مزیت هـای کشـور مـا گردشـگری اسـت، تصریـح کـرد: به 
صـورت متوسـط در ایـن بخـش می توانیـم سـاالنه ۲۰۰ 

هـزار فرصـت شـغلی ایجـاد کنیم.
محمدرضـا عـارف در آییـن کلنـگ زنـی هتـل ۷ سـتاره 
طالیـی کیـش از مدیرعامل سـازمان منطقـه آزاد کیش به 
عنـوان مدیـری یـاد کرد که در سـمت های مختلف منشـاء 

خیـر و بـرکات بسـیاری بوده اسـت.
و  اسالمشـهر  شـمیرانات،  ری،  تهـران،  مـردم  نماینـده 
پردیـس در مجلس شـورای اسـالمی ابـراز امیـدواری کرد 
در جایـگاه مهـم مدیرعاملـی جزیـر ه کیـش نیـز شـاهد 
ادامـه حرکـت دکتـر مظفـری در مسـیر موفقیـت باشـیم.

وی عنـوان کـرد: در سـند چشـم اندازافـق ۱۴۰۴ جهـت 
گیـری روشـنی در ارتبـاط بـا پیشـرفت و توسـعه کشـور 
داریـم. رشـد اقتصـادی باالتـر از ۶و نیـم و تـا ۸ درصـد به 
طـور متوسـط و دسـتیابی به شـاخص های تـک رقمی در 
تـورم و بیکاری میثاق همه ما درسـند چشـم انـداز ۱۴۰۴ 
اسـت. اگرچـه با این شـاخص هـا فاصله داریم اما رسـیدن 

بـه ایـن اهـداف امـکان پذیـر اسـت و باید تـالش کنیم.
رییـس فراکسـیون امیـد خانـه ملـت تاکیـد کرد: در رشـد 
اقتصـادی نیـاز بـه سـرمایه گذاری داریـم. جهـت گیـری 
اصلـی در ایـن حـوزه بر سـرمایه گـذاری ایرانیـان داخل و 
خـارج از کشـور اسـت و بـه صـورت متوسـط حداقل ۱۰۰ 
میلیـارد سـرمایه گذاری برای دسـتیابی به این میزان رشـد 
اقتصـادی باید داشـته باشـیم. بـرای تحقق این هـدف باید 
مکانیزم هـا بـا وجـود تحریم ها درجهـت اسـتقبال و جذب 

سـرمایه گـذاران قـرار گیرد.
عـارف بـا اشـاره بـه نقـش قانونـی مناطـق آزاد بـه عنـوان 
حلقـه اتصال اقتصاد کشـور بـا اقتصاد جهانـی تصریح کرد:  
افتتـاح ایـن هتل در جزیـره کیش در هر دو مسـیر اهداف 

اقتصادی و گردشـگری کشـور اسـت.
وی در پایـان تاکیـد کـرد: جزیره کیش در حـوزه تعامالت 
اقتصـادی کشـور در عرصـه بیـن المللـی همـواره پیشـتاز 
بوده اسـت و بـا حضور هیـات مدیره کنونـی جزیره کیش، 
ایـن منطقـه آزاد کشـور می توانـد سـرآمد و الگـوی همـه 
مناطـق باشـد و مناطـق آزاد کشـور بـا تکیه بـر ظرفیت ها 
نقـش خـود را در توسـعه اقتصـاد ملـی به ویژه در شـرایط 

تحمیلـی بـا تدبیـر و سـعه صدر ایفـا کنند.

نمایشگاه 
»زندگی با طعم مهارت« 

معاون فرهنگی اداره کل فنی حرفه ای استان اصفهان 
گفت: نمایشگاه »زندگی با طعم مهارت« با برپایی ۳۰ غرفه 
فرهنگی  مجتمع  در  دیده  آموزش  بانوان  دستاوردهای  از 

مطبوعاتی اصفهان برگزار می شود.
حول  رسانه  با اصحاب  خبری  نشست  در  مهدویان  عباس 
اظهار  مهارت«  طعم  با  »زندگی  نمایشگاه  برگزاری  محور 
مهارتی  باید با آموزش های  گونه که  آن  ما  مردم  داشت: 
بر  نمی دانند،  را  کار  و  و روش کسب  و راه  ندارند  آشنایی 
این اساس اداره کل فنی حرفه ای استان اصفهان به شدت 

به دنبال اطالع رسانی در بحث آموزش های مهارتی است.
فنی  آموزشی  دوره های  از  درصد  که ۷۵  با بیان این  وی 
حرفه ای شامل کسب مهارت است، ادامه داد: آموزشگاه های 
قرار  شهروندان  اختیار  در  را  خوبی  حرفه ای خدمات  فنی 
در  بتوانند  مختلفی  آموزش مهارت های  با  تا  می دهد 
وارد  توانمندتری  شکل  به  خود  زندگی  مختلف  وهله های 

عمل شوند.
معاون فرهنگی آموزشی اداره کل فنی حرفه ای استان اصفهان 
در  مهارت«  با طعم  »زندگی  نمایشگاه  برگزاری  به  اشاره  با 
کرد:  اصفهان،تصریح  استان  مطبوعاتی  فرهنگی  مجتمع 
در  بزرگی  کمک  می تواند  نمایشگاه ها  برگزاری این قبیل 
راستای آشنایی شهروندان با کالس های فنی حرفه ای باشد.

دیده در  بانوان آموزش  آثار  این نمایشگاه  در  افزود:  وی  
مراکز فنی حرفه ای است و امکان این که به این افراد مجوز 

اشتغال در منزل داده شود نیز وجود  دارد.
نمایشگاه حضور  این  غرفه در   ۳۰ تعداد  افزود:  مهدویان 
یک  ساعته  دوره های  نمایشگاه،  برگزاری  کنار  و در  دارد 

آموزشی برای بازدید کنندگان برگزار خواهد شد.
با اشاره به این که در نظر داریم آموزش های خود را  وی 
اداره  داشت:  بیان  دهیم،  انجام  موجود  استاندارهای  طبق 
و  انسانی  منابع  زمینه  در  اصفهان  استان  حرفه  فنی  کل 
این  بر  کمبود بودجه مواجه است،  با  تجهیزات  بازسازی 
ما  با  را  الزم  های  مشارکت  خصوصی  اساس اگر  بخش 
خوبی  به  را  آموزشی  های  توانیم کالس  باشد می  داشته 

تجهیز کنیم.
معاون فرهنگی  آموزشی اداره کل فنی حرفه ای استان اصفهان 
فنی  آموزشکده های  در  آموزشی  اشاره به تعداد عنوان های  با 
حرفه ای استان اصفهان گفت: ۵۰ عنوان حرفه آموزشی جدید 
به دیگر کالس های آموزشی وارد کرده ایم که با استاندارهای 

الزم  به عالقه مندان آموزش داده می شود.

معاون پژوهشی جهاددانشگاهی واحد همدان گفت: بیش 
رویان  بندناف  بانک خون  پوشش  تحت  از ۲۴۰۰ خانواده 
استفاده  بنیادین  سلول های  خدمت  از  و  هستند  همدان 

می کنند.
در  پژوهش  »جایگاه  همایش  در  کالنترنیا  علی  دکتر 
پیشبرد اهداف توسعه استان همدان« که به مناسبت هفته 
پژوهش در جهاددانشگاهی همدان برگزار شد، اظهار کرد: 
جهاددانشگاهی نهادی عمومی، غیردولتی و زیرنظر شورای 
عالی فرهنگی است و مطابق اساسنامه مصوب شورای عالی 
انقالب فرهنگی، دو هدف از سه هدف اصلی جهاددانشگاهی 
به پژوهش و فناوری معطوف شده و عمده فعالیت این نهاد 
در دو دهه اول فعالیت، پاسخ به نیازها و خألهای علمی، 
اجرایی و تحقیقاتی در بخش های مختلف کشور بوده است.

جهاد  برنامه های  و  سیاست ها  در  بازنگری  افزود:  وی 
ادامه  کنون  تا  و  شده  آغاز  پیش  دهه  یک  از  دانشگاهی 
و  میان مدت  فوری  رفع  بازنگری ها،  این  محور  که  داشته 

بلندمدت نیازهای علمی و تحقیقاتی کشور بوده است.
 ۲۰ چشم انداز  سند  تعریف  پی  در  کرد:  تصریح  کالنترنیا 
قرار  بامدنظر  جهاددانشگاهی   ،۸۴ سال  در  کشور  ساله 
ساله   ۲۰ چشم انداز  اساسنامه،  در  مصوب  اهداف  دادن 
اهداف  آن،  تحقق  برای  و  ترسیم   ۱۴۰۴ افق  در  را  خود 
کالن بخش های پژوهشی و فناوری، به ایجاد ساختارهای 
و  علم  قطب های  متناسب،  و  جدید  تخصصی  و  پژوهشی 
فناوری و تولید و عرضه فناوری و نوآوری در سطح ملی و 

بین المللی توجه ویژه ای شده است.
وی عنوان کرد: ۱۴۲ گروه پژوهشی، ۱۱۷ مرکز تخصصی، 
۱۱۹ مرکز رشد و دو پارک علم و فناوری مستقر در ۴۲ 
سه  و  مستقل  پژوهشکده   ۱۸ دانشگاهی،  جهاد  واحد 
پژوهشکده مستقر در سراسر کشور، مرکز اطالعات علمی، 

و  ایران  زیستی  و  ژنتیکی  ذخایر  ملی  مرکز 
مجتمع تحقیقاتی جهاد دانشگاهی در طول این 

سابقه چندین دهه ایجاد شده است.
معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی همدان یادآور 
شد: جهاد دانشگاهی از ابتدای فعالیت خود تا 
پایان سال ۹۵ موفق به اجرا و اختتام بیش از 
فنی  تخصصی  گروه های  طرح  عنوان  هزار   ۱۲
انسانی،  علوم  پایه،  علوم  پزشکی،  مهندسی،  و 
اجتماعی و هنر، کشاورزی و منابع طبیعی شده 
اجرایی  دستگاه های  توسط  آن  درصد   ۶۵ که 
پژوهشی  بودجه  با  مابقی  و  اعتبار شده  تأمین 

جهاددانشگاهی تصویب و اجرا شده است.
نهاد دارای ۱۹ نشریه  این  این که  بیان  با  وی 

 ۹۵ تا   ۸۲ سال های  طی  گفت:  است،  پژوهشی  و  علمی 
جهاددانشگاهی موفق به انتشار ۶۶۵  عنوان کتاب، چاپ ۶ 
هزار و پنج عنوان مقاله علمی و پژوهشی در مجالت معتبر 

داخلی و خارجی شده است.
وی بیان کرد: یکی دیگر از فعالیت های پژوهشی و فناوری 
این نهاد، حضور در جشنواره های مختلف علمی و تخصصی 
کشور است که طی ۳۰ دوره برگزاری جشنواره خوارزمی 
موفق به کسب ۲۵ رتبه برتر و در طی ۱۹ دوره برگزاری 
جشنواره جوان خوارزمی موفق به کسب ۶ رتبه برتر و طی 
۲۱ دوره برگزاری جشنواره رازی موفق به کسب ۲۳ رتبه 

برتر در سطح کشور شده است.
کالنترنیا افزود: از سال ۸۴ مرکز طب کار در استان همدان 
آغاز به کار کرده که در سال گذشته بیش از ۱۰۰ طرح با 
کارخانجات انجام شده و معاینات بخش سالمت حمل ونقل 

عمومی انجام شده است.
وی با اشاره به خدمات آزمایشگاه تشخیص طبی، بیان کرد: 
بیش از ۷ هزار راننده از خدمات طب کار جهاددانشگاهی در 

سال گذشته بهره مند شده اند.
معاون پژوهشی جهاددانشگاهی همدان عنوان کرد: مرکز 
طرح های  اجرای  هدف  با  دانشجویان)ایسپا(  افکارسنجی 
که  داده  انجام  گذشته  سال  یک  در  طرح   ۴۲ پژوهشی، 
طرح   ۵ و  ملی  طرح   ۱۰ پژوهشی،  طرح   ۷ تعداد  این  از 
پنج  تخصصی،  نشست  بوده هم چنین ۱۰  خویش فرمایی 
سال  در  مرکز  این  توسط  همایش   ۴ و  تخصصی  کارگاه 

گذشته انجام شده است.
پژوهشی،  مرکز  و  ایسپا  همکاری  با  کرد:  تأکید  کالنترنیا 
گروه مطالعاتی ایجاد شده که تا کنون این گروه ۱۰ طرح 
انجام  اجتماعی  مطالعات  به صورت  مختلف  حوزه های  در 

داده است.

سرمایه گذاری های فناورانه 
در استان اردبیل

  
گفت:  اردبیل  استان  فناوری  و  علم  پارک  رییس 
سرمایه گذاری در حوزه فناوری مورد استقبال قرار گرفته 
و دولت برای این منظور حمایت های ویژه مالی در نظر 

گرفته است.

عبدالقیوم قلی پوری در گفت و گو با خبرنگاران افزود: 
صندوق پژوهش به آن دسته از طرح هایی که در حوزه 
فناوری سرمایه گذاری می کند ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون 

ریال کمک بالعوض پرداخت می کند.
وی بیان کرد: پارک علم و فناوری استان اردبیل سلسله 
با  و  کرده  شروع  استان  در  را  کارآفرینی  رویدادهای 
و  کسب  راه اندازی  برای  اجرایی  دستگاه های  همکاری 
کار فناورانه در حوزه های مختلف در قالب استارت آپ ها 

فعالیت می کند.
در  کارآفرینی  رویداد  این  برگزاری  نحوه  داد:  ادامه  او 
استان الگویی برای سایر نقاط کشور شده و امید می رود 
کار  و  کسب  و  گذاری  سرمایه  فعالیت  این  گسترش  با 
در بخش های روستایی، کشاورزی، گردشگری و صنعت 

رونق گیرد.
پژوهش  دستاوردهای  نمایشگاه  برگزاری  به  پوری  قلی 
این  گفت:  و  کرد  اشاره  اردبیل  در  آذرماه   ۲۸ تا   ۲۵ از 
با  و  شده  برگزار  بازار  فن  نمایشگاه  عنوان  با  نمایشگاه 
توجه به سلیقه های مختلف بازدید کنندگان زمینه ارتباط 

و هم افزایی فناوران را فراهم خواهد کرد.
اظهار داشت:  اردبیل  استان  فناوری  و  پارک علم  رییس 
ارتباط با مسووالن و سرمایه گذاران از جمله برنامه هایی 
است که در این نمایشگاه مورد توجه قرار گرفته و تالش 
سرمایه گذاران  و  فناور  واحدهای  همکاری  با  می شود 

زمینه ایجاد کسب و کار فناورانه در استان مهیا شود.
وی گفت: یکی از برنامه هایی که همزمان با هفته پژوهش 
و برگزاری نمایشگاه برگزار می شود، معرفی فناوران برتر 
است که در این زمینه چهار فناور در آیین اختتامیه این 

نمایشگاه مورد تجلیل قرار می گیرند.
 ۴۰ فناور،  واحد   ۹۰ که  نمایشگاه  این  در  کرد:  بیان  او 

استارت آپ و ۱۹ دستگاه اجرایی حضور خواهند یافت.

دو گوزن زرد به جزیره اشک ارومیه منتقل شد

عضویت همدانی ها در بانک خون 
 بند ناف رویان

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
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توجه به رفاهیات پرسنل 
شهرداری 

 معیار - گیالن -  مهدیه رزاقی لنگرودی:
عضو شورای اسالمی کالن شهررشت در جلسه شورای 
این شهرداری که به منظور بررسی مشکالت  اسالمی کار 
سازی  برهمسان  تاکید  با  شد  برگزار   ۵ منطقه  پرسنل 
سال های  همچون  است  الزم  کرد:  اظهار  کارکنان  حقوق 

دور، روحیه همبستگی در پرسنل ایجاد شود.
مربوط  درمانی  مراکز  برخی  که  این  بیان  با  ذاکری  بهراد 
به دانشگاه علوم پزشکی دارای خالف ساختمانی بوده و با 
توجه به حساسیت فعالیت آنان امکان برخورد قانونی وجود 
در  را  آنان  ساختمانی  جریمه خالف  می توان  گفت:  ندارد 
قالب انعقاد تفاهم نامه ای برای ویزیت کارکنان و کارگران 

شهرداری پیاده کرد.
وی برلزوم فراهم شدن امور رفاهی برای کارکنان شهرداری 
تاکید و خاطرنشان کرد: انجام این مهم در روحیه و نحوه 
خدمت رسانی کارکنان به شهروندان موثر بوده وظیفه این 
است که شرایط رفاهی الزم برای این تالشگران به وجود 

آورده شود.
شرکت  که  این  بیان  با  رشت  اسالمی  شورای  عضو  این 
تعاونی مصرف شهرداری باید درآمد زا باشد افزود: متاسفانه 
این شرکت تعاونی به خوبی کار نمی کند و ورشکست شده 

است.
منابع  از  بهینه  استفاده  ابتکار عمل،  به  ذاکری هم چنین 
موجود و فکر اقتصادی در مجموعه شهرداری رشت تاکید 

کرد.
حدود  توسط  عوارض  موقع  به  پرداخت  به  اشاره  با  وی 
سازی  اعتماد  زمینه  باید  گفت:  شهروندان  از  درصد   ۵
در  شهری  مدیریت  حوزه  مدیران  سوی  از  قانونمداری  و 

شهروندان ایجاد شود. 
این عضو شورای اسالمی کالن شهر رشت هم چنین تاکید 

کرد: شهرداری باید به سمت درآمد پایدار حرکت کند.

استانی

معیار - مرکزی - حامد نوروزی:
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی 
داد. علی  استان خبر  از کمبود ۷ هزار حلقه الستیک در 
نقل،  و  حمل  هفته  داشت  گرامی  مراسم  در  زندی فر 
طرح  به  اشاره  با  مرکزی،  استان  راهداری  و  رانندگان 
این  بر  تاکید  با  و  سال  ابتدای  در  رانندگان  خواست های 
اخیر،  سال های  طی  افزود:  بود،  حق  به  مطالبات  این  که 
با مشکالت سختی کار،  رانندگان جاده ای و کامیون داران 
کاهش سهمیه سوخت  و  پیمایش،  مشکل  تکمیلی،  بیمه 
و ناعدالتی در دریافت حق کمیسیون ها از سوی بخش های 

مختلف مواجه بودند.
وی با بیان این که رانندگان حدود ۶۰ خواست و مطالبه به 
 حق مطرح کردند و در این راستا جلسات متعددی برگزار 
شده است، افزود: بیش از ۹۰ درصد خواست های رانندگان 
در حوزه مباحث صنفی بود که بخشی از این مطالبات مانند 
بیمه تکمیلی، ساعات تردد و ... بین ۲۰ تا ۱۰۰ درصد حل 
پوشش  تحت  نفر  هزار  حال حاضر ۹۰۰  در  و  ورفع شده 
بیمه تکمیلی قرار گرفته اند و تالش می شود تا پایان سال 
درچارچوب رسمی رضایت همه رانندگان جلب شود و در 
بیمه  مشمول  رانندگان،  خانواده های  اعضای  کل  دوم  فاز 

تکمیلی شوند.
زندی فر با اشاره به تعیین کرایه براساس تن بر کیلومتر - 
که یکی از مطالبات رانندگان کامیون است، گفت: در این 
راستا ۳۵ شاخص مطرح شده است و سعی می شوددر اسرع 
وقت این موضوع حل و نرخ کرایه براساس تن بر کیلومتر 

محاسبه شود.
از  ایجاد سامانه »شهراه« جهت ثبت شکایات را یکی  وی 
رانندگان  اخیر  مطالبه گری  از  گرفته پس  اقدامات صورت 
کامیون دانست و افزود: در این راستا کمیسیون ماده ۱۲ در 
کشور و استان مرکزی تشکیل شده است و در بحث ثبت 
شکایات شرکت هایی که کمیسیون خارج از عرف دریافت 

کرده اند جریمه شدند و اکیپ بازرسی نیز تشکیل شد.
مرکزی  استان  جاده ای  نقل  و  حمل  و  راهداری  مدیرکل 
کامیون،  رانندگان  مطالبه گری  جریان  در  کرد:  اظهار 
افرادی به اسم راننده در حال مسموم سازی  جو بودند، اما 
خوشبختانه در حمل محموله ها از مبدا استان مشکلی بروز 

نکرد و علیرغم مشکالت، پیگیر خواست ها خواهیم بود.
و  تامین الستیک  رانندگان جهت  دغدغه  به  اشاره  با  وی 
لوازم یدکی بیان کرد: بخشی از نیاز از طریق واردات، تولید 
داخل و گاهی از طریق کولبران تامین می شود که در این 
راستا هماهنگی خوبی جهت ثبت سفارش و تامین ارز برای 
واردات انجام گرفته است، اما با این وجود با کمبود حدود ۷ 
هزار حلقه الستیک روبه رو هستیم که امید است با واردات 

و تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی این کمبود جبران شود.
زندی فر اضافه کرد: جهت جبران کمبود یاد شده تاکنون 
سازمان راهداری کشور با هزینه خود الستیک را به صورت 
سهمیه ای به استان ها اختصاص داد، هم چنین سازمان در 
شناسایی  حال  در  و  دارد  تالش  ناوگان  نوسازی  راستای 

خودروی مناسب برای ورود به ناوگان است.
مراسم  این  در  نیز  مرکزی  استانداری  فنی  دفتر  معاون 
و  است  مانده  مغفول  کشور  در  ریلی  نقل  و  حمل  گفت: 
می شود.حمیدرضا  توجه  جاده ای  نقل  و  حمل  به  عموما 
صنعتی  استانی  مرکزی  استان  که  این  به  اشاره  با  نوازنی 
دارد،  ویژه ای در کشور  اقتصادی جایگاه  لحاظ  به  و  است 
گفت: این استان در کنار صنعتی بودن، به واسطه موقعیت 
جغرافیایی خود در محل تقاطع شبکه راه های اصلی کشور 
قرار گرفته و این موضوع باعث اهمیت استان در حوزه حمل 
به وجود ۶۴۰۰  اشاره  با  ترافیک شده است. وی  نقل و  و 
محورها  این  افزود:  مرکزی  استان  در  راه  شبکه  کیلومتر 
به  و  واقع شریان های حیاتی کشور محسوب می شوند  در 
لحاظ اقتصادی و ترافیکی یکی از مهمترین شبکه های مهم 

موجود در کشور هستند. 
وجود آزادراه شمال به جنوب نیز باعث شده است که تمامی 
ترددهای اصلی کشور از استان مرکزی عبور کند و حتی 

ترددهای ترانزیتی از محورهای این استان انجام می گیرد.
نوازنی شبکه حمل و نقل را یک جریان و شبکه اقتصادی 
به دلیل وقوع مسائل  افزود: در چند ماهه اخیر  دانست و 
داده  آن  به  سیاسی  بوی  و  رنگ  حتی  که  صنفی  کامال 
شد، جایگاه و اهمیت شبکه های حمل و نقل در کشور به 
اثبات رسید و این تاثیر بیش از گذشته خودنمایی کرد و 

تالش شد که موضوع به سود 
رانندگان خاتمه یابد.

از  که  این  بر  تاکید  با  وی 
اهمیت و جایگاه حمل و نقل 
ریلی در کشور غافل شده ایم، 
ها  تمامی خواست  رفع  گفت: 
در کشور به جاده معطوف شده 
است در حالی که این نگاه به 
نفع مردم و کشور نیست و اگر 
در  آن  آثار  کند  بروز  مشکلی 
به  است  مردم مشهود  زندگی 
همین دلیل باید حمل و نقل 
ریلی نیز بیش از گذشته مورد 

توجه قرار گیرد.
مدیرکل دفتر فنی استانداری 

مرکزی با اشاره به میزان تصادفات جاده ای در کشور بیان 
تا سال ۸۵ روند تصادفات جاده ای آمار  کرد: در دهه ۸۰ 
حوادث  فوتی های  تعداد  حتی  و  گرفت  خود  به  صعودی 
تا  از سال ۹۳  به ۲۷ هزار کشته در سال رسید.  جاده ای 
اوایل ۹۶ آمارها روند نزولی به خود گرفت، اما اخیرا مجددا 
جاده ای  فوتی های حوادث  و  تصادفات  آمار  افزایش  شاهد 
مانند  مختلف  کمیسیون های  در  باید  امر  این  که  هستیم 
عارضه یابی شود. وی  ترافیکی  و شورای  ایمنی  کمیسیون 
و  تصادفات  آمار  در  اقتصادی  تالطم های  که  این  بیان  با 
کشته ها نیز موثر است، گفت: مسلما با افزایش قیمت بلیط 
هواپیما و قطار مردم وادار به استفاده از وسایل حمل و نقل 
تردد  افزایش  با  که  می شوند  جاده ای  و سفرهای  معمولی 
دلیل  همین  به  بود  متصور  نیز  را  تصادفات  افزایش  باید 
الزم است نسبت به همه موضوعات نگاه سیستمی داشت 
و قطعا با کاهش قیمت بلیط هواپیما و قطار، کاهش تلفات 
حوادث جاده ای و به تبع آن کاهش هزینه درمان و بیمه و 

... حاصل خواهد شد.

 به همت اداره امور شعب پست بانک گیالن:

 رژه ناوگان نوسازی شده 
شهرداری رشت برگزار شد

معیار - گیالن -  مهدیه رزاقی لنگرودی:
در حاشیه  بانک گیالن  پست  امور شعب  اداره  مدیر 
مناسبت  به  که  نوسازی شده شهرداری رشت  ناوگان  رژه 
برگزار  نقل  و  و هفته حمل  بانک  تاسیس پست  روز  سال 
شد، در گفتگوبا معیار اظهار کرد: براساس تفاهم نامه پست 
کشور  شهرداری های  و  همیاری ها  سازمان  و  ایران  بانک 
خرید  برای  قیمت  ارزان  تسهیالت  ۱۲۱میلیاردریال  مبلغ 

۲۰ دستگاه اتوبوس و ۳ دستگاه مینی بوس پرداخت شد.
دوازده  اعتبار  با  دستگاه ها  این  گفت:  فداکار  زمان  محمد 
میلیارد تومان از محل تسهیالت با نرخ ارزان از پست بانک 

تامین شده اند.

و   نبوده  صفر  رژه،  در  حاضر  اتوبوس های  بقیه  افزود:  وی 
بازسازی شده بودند.

یازده  همه  با حضور  که  مراسم  این  در  معیار،  گزارش  به 
شهر  کالن  شهرداری  سرپرست  و  اسالمی  شورای  عضو 
زمان  مساعدت های محمد  و  از تالش ها  برگزار شد  رشت 
فداکار به عنوان  مدیر اداره امور شعب پست بانک گیالن و 
هم چنین از پست بانک کشور برای نوسازی ناوگان شهری 

رشت تقدیر بعمل آمد.

معیار - استان قم:
شهردار قم با بیان این که شهرداری نمی تواند خارج از چارچوب های 
مترو  اول  فاز  باید  پایان سال  تا  فنی حرکت کند،گفت:  عالی  مشخص شده شورای 

راه اندازی شود، شهرداری نزدیک به ۶۵۰ میلیارد تومان برای مترو آماده کرده است.
دکتر سیدمرتضی سقائیان نژاد در جلسه بررسی مشکالت مترو قم که در سالن جلسات 
والمسلمین  حجت االسالم  استانداری،  سرپرست  هاشمی  حضور  با  و  قم  شهرداری 
ذوالنوری نماینده مردم قم در مجلس و دیگر مسووالن و مدیران این پروژه برگزار شد، 
با بیان این که امروز با توجه به شرایط کشور پیمانکاران عمرانی تحت فشار هستند، 
گفت: تمام تالش ما بر این است که دست به دست هم داده تا پیمانکار با قوت پروژه 

خود را پیش برده و به سرانجام برساند.
وی با بیان این که قرارداد مترو به شورای عالی فنی رفته و چارچوب هایی برای آن 
مشخص شده است، تصریح کرد: شهرداری نمی تواند خارج از چارچوب های مشخص 

فنی  عالی  شورای  شده 
خط  چند  کند.  حرکت 
مشخص  پروژه  برای  قرمز 
شده که یکی از آن ها این 
است که تا پایان سال باید 
شود؛  راه اندازی  اول  فاز 
به ۶۵۰  نزدیک  شهرداری 
مترو  برای  تومان  میلیارد 

آماده کرده است.

 مدیر کل راه آهن قم:

عملیات توسعه ایستگاه ۵ »بالکه 
ساقه« به زودی شروع می شود

معیار - استان قم:
توسعه  این که عملیات  به  اشاره  با  قم  آهن  راه  مدیر کل 
گفت:  شود  می  شروع  زودی  به  ساقه  بالکه   ۵ ایستگاه 
آهن  راه  ایستگاه های  ترین  خاص  از  یکی  ساقه  ایستگاه 
کشور و دارای ۵ بالک است ولی به دلیل سه خطه بودن، 
قبول و اعزام قطارها با مشکالت زیادی صورت می گیرد به 
صورتی که در شرایط موجود هیچ گونه قدرت مانوری برای 
امر باعث بروز مشکالتی شده  قطار ها وجود ندارد همین 
است که بنا به ضرورت به زودی پروژه توسعه ایستگاه ۵ 

بالک ساقه را شروع می کنیم.
محسن  قم،  آهن  راه  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
بازدید میدانی مدیرکل خط وسازه های  اعتماد در حاشیه 
که  براین  تاکید  با  قم  آهن  راه  کل  اداره  از  آهن  راه  فنی 
است  برخوردار  ضعیفی  ایمنی  از  ساقه  بالک   ۵ ایستگاه 
عنوان کرد: با توسعه فاز یک ایستگاه ساقه که در کمیته 
عالئم  سیستم  شده،  مصوب  آهن  راه  های  ایستگاه  فنی 
الکتریکی این ایستگاه مهم نیز ارتقاء و سطح ایمنی افزایش 
این  داد:  ادامه  وی  شد.  خواهد  تسهیل  قطارها  تردد  و 
ایستگاه از یک سو در امتداد محور جنوب قرار داشته و از 
سمت دیگر به ایستگاه های راه آهن محمدیه، گارمانوری ، 
قم و خط فرعی سیلو متصل است . مدیر کل راه آهن قم 
در بخش دیگری از سخنان خود از بازدید مدیر کل خط و 
سازه های فنی راه آهن از ایستگاه بزرگ گار مانوری خبرداد 
و بیان کرد:در این بازدید پروژه اتصال خط فرعی گمرک به 
شبکه ریلی مورد بررسی قرار گرفت و بر تسریع در عملیات 
احداث خط فرعی گمرک استان قم به ایستگاه بزرگ گار 
مانوری تاکید شد. وی اضافه کرد : کار زیر سازی این پروژه 
مهم تا یک ماه دیگر به اتمام می رسد و عملیات روسازی 

شروع خواهد شد.

خدمات تجمیعی دامپزشکی در قزوین
رئیس اداره بهداشت ومدیریت بیماری های دامی اداره کل دامپزشکی 
روستاهای  در  دامپزشکی  تجمیعی  خدمات  انجام  از  قزوین  استان 

قزوین خبر داد.
با توجه به برگزاری جلسات مشترک و هماهنگی های صورت گرفته ما بین اداره امور 
خدمات  انجام  برای  استان  دامپزشکی  کل  واداره  کشاورزی  جهاد  سازمان  عشایری 
دامپزشکی در دامداری های عشایری استان، اولین مرحله از ارائه خدمات رایگان در 

روستای زرین خانی از توابع بخش طارم سفلی برگزار شد.
غالمرضا توکلی در این کارگاه آموزشی ضمن ارائه مطالبی در خصوص بیماری های 
سواالت  به  پاسخ  چنین  هم  و  دام  و  انسان  بین  مشترک  بیماری های  دامی،  شایع 
دامداران افزود:  همکاران دامپزشکی طارم ۲ هزار و ۵۰۰ راس دام را علیه بیماری 
بروسلوز  را علیه  نیز ۴۵ راس گوساله  را علیه هاری و  برفکی و ۱۵ قالده سگ  تب 
واکسینه کرده و نیز برای سم پاشی جایگاه دام مقادیری سم ضد انگل های خارجی 

به دامداران تحویل دادند.
دراین  بیمار  دام های  ودرمان  معاینه  به  نسبت  برنامه،  این  در  داد:  ادامه  وی 

ترویجی  پوستر  تحویل  روستاونیز 
وآموزشی  اقدام شد.

توکلی بیان کرد: تمامی خدمات ارائه 
رایگان  صورت  به  دامداران  به  شده 
استقبال  به  توجه  با  و  می شود  انجام 
این  به  آن ها  نیاز  نیز  و  دامداران 
در سایر  بعدی  مراحل  گونه خدمات، 
هماهنگی  با  و  برنامه  طبق  روستاها 

ادارات مرتبط انجام خواهد شد.

 مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی:

بیش از 90 درصد از مشکالت رانندگان استان برطرف شده

 شهردار قم:

40درصد قرارداد مالی مترو به صورت 
غیرنقدی است



7
1397/10/8 - شماره 107

مریم سادات موسوی
چند سال پیش قسمت شد و من 
و همسر قصد دیار غربت کردیم و 

راهی فرنگ شدیم. 
از  و طوالنی که  ماجرا  پر  سفری 
شرق اروپا یعنی آتن شروع می شد و به سمت غرب یعنی 
آمستردام ادامه می یافت. بعد هم از مسیری دیگر به شرق 

بازمی گشت و در نهایت از اروپا خارج می شد.
با  ما  و  شد  انجام  سفر  این  برای  هماهنگی ها  تمامی 
همراه  به  دست  در  چمدان هایی  و  پشت  بر  کوله هایی 
گردن  از  آویزان  پول هایی  و  کمر  به  بسته شده  کیف هایی 
و پنهان در یقه حرکت کردیم. چهل و سه روز سفر، کامال 
از پیش برنامه ریزی شده بود و حتی ریز مخارج احتمالی 
همه  با  گشت.  محاسبه  روزها  تک  تک  برای  اکسلی  در 
دوستان و اقوامی هم که در این مدت قرار بود مزاحمشان 
شویم هماهنگ کردیم. لیست مکان های دیدنی آماده بود و 
کوچکترین بی دقتی ای در برنامه نشده بود. این توضیحات 
را دادم که بگویم ما پیش بینی هر اتفاق مثبت و منفی را 
داشتیم و برای تمام طول سفر آمادگی الزم را کسب کرده 

بودیم. 
انگلیسی  دو  هر  نداشتیم.  مشکلی  هم  زبان  بابت  از 

به  که  این  بودیم.  بلد  آلمانی  هم  حدی  تا  و  می دانستیم 
آلمانی هم اشاره می کنم برای این است که بخش عمده ای 
از سفر ما در کشورهای آلمانی زبان بود. من که این فرصت 
را راهی برای تقویت توانایی هایم در زبان آلمانی می دانستم،

زبان  این  به  را مطلع کردم که قصد صحبت کردن  همسر 
به  نسبت  که  همسرم  داردم.  آلمانی زبان  شهرهای  در  را 
افراد در  لهجه های  من محافظه کارتر است متذکر شد که 
شهرهای مختلف بسیار متفاوت از یکدیگر و از آنچه که ما 
آموخته ایم خواهد بود. و حتی به این نکته اشاره کرد که 
بعضی از حروف جور دیگری تلفظ می شود که ممکن است 
ما دقیق متوجه آن نشویم. و باز تاکید کرد که بسیار تندتر 
از توقع من صحبت خواهند کرد. پس کمی محتاط باشم. 

من نیز در پاسخ به روحیه منعطف در سفر، پذیرفتن خطرها 
 و به چالش کشیدن خود اشاره کردم. او دیگر چیزی نگفت. 
به محض ورود به کشور آلمان، ذهنم را متمرکز کردم و از 
هر فرصتی بهره بردم تا با آن ها به زبان مادریشان صحبت 
کنم. بعد از هر مکالمه موفق، نگاهی به همسرم می انداختم 

به این معنی که دیدی توانستم؟!
البته مکالمات معموال کوتاه بود و به خرید خالصه می شد. 
که  برلین  از  اتوبوس  با  ما  و  بود  از سفر گذشته  هفته  دو 

به سمت آخن که در غرب و  آلمان است  نسبتا در شرق 
عمال همسایه هلند است، حرکت کردیم. حدود ۹ ساعت 
در راه بودیم و اتوبوس در شهرهای مختلف برای استراحت، 
پیاده و سوارکردن مسافران و یا سوختگیری توقف می کرد. 
برای صرف  ما  که  بود  آنقدر طوالنی  توقف ها  این  از  یکی 
قهوه از اتوبوس پیاده شدیم و گشتی هم در اطراف زدیم. 
بعد از سوارشدن، راننده که می خواست مطمئن شود همه 
مسافران سوار شده اند شروع به قدم زدن و بررسی تمامی 

ما کرد. 
وقتی به صندلی ما رسید با لبخند و با زبان سلیس آلمانی 
به  بودم  هیجان زده  که  من  می آیید؟  برلین  از  که  پرسید 
آلمانی پاسخ دادم که بله از برلین می آییم. سعی کرده بودم 

جمله را کامل بگویم و به یک بله یا خیر اکتفا نکنم. 
با لبخند پرسید آیا به آخن می روید؟ من باز با استفاده از 
همه توانایی ام گفتم بله قصد آخن داریم. سوالی پرسید که 
نفهمیدم چه بود. صرفا برای این که کم نیاورم با یک کلمه 
لبم حفظ  توان روی  تمام  با  را  لبخند  کوتاه در حالی که 

کرده بودم گفتم بله. سری تکان داد و باز سوالی پرسید. 
من بالفاصله گفتم بله. کمی تعجب در چهره اش نمایان شد 

و لبخندی زد و سوال سوم را پرسید و من باز گفتم بله! 
در این لحظه احساس کردم پاهایم کم کم در حال یخ زدن 
قبیل  این  و  تروریسم  به  راجع  دعا می کردم  فقط  و  است 
مسائل سوالی نکرده باشد. سری تکان داد و ابراز خوشحالی 

و آرزوی سفری خوش کرد و رفت. 
به همسرم نگاه کردم که به روبه رو خیره شده بود و سعی 
می کرد جلوی انفجار خنده اش را بگیرد. خودم را از تک وتا 
نینداختم و پرسیدم چی شده؟ گفت فهمیدی چی گفت؟

گفتم آره دیگه. پرسید پس چه جوابی بود دادی؟ خودم هم 
خنده ام گرفت. از قیافه اش فهمیدم اتفاق ناجوری نیفتاده 
است و موضوع احتماال به طنز نزدیک تر است. گفتم چی 
گفت مگه؟ و همسرم سه سوالی که متوجه نشدم را تکرار 
کرد. اولی این بود که آیا در آخن زندگی می کنید؟ و من 
گفته بودم بله. در سوال دوم پرسیده بود آیا اهل آخن هم 
هستید؟ و من باز پاسخ داده بودم بله. و سوال آخر این بوده 

که آیا اصالتا آخنی هستید؟ و من باز گفته بودم بله. 
کامال  قیافه ای  با  که یک دختر  این  از  راننده خوشحال  و 
آبی  و چشم  بور  مو  دخترهای  از  متفاوت  بسیار  و  شرقی 
آرزوی  برایم  است،  آخن  اهل  اصالتا  که  می بیند  را  آخن 
موفقیت کرده بود و رفته بود و مرا با اصالت آخنی ام تنها 

گذاشته بود تا با آرامش به شهر زادگاهم بازگردم.
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 حمید مزرعه

فاجعه آرام نمی گیرد!
»بخش دوم«

 ]گفت و گوی کوتاه با فریبا 
نمایشگاه  بهانه  به  رهنورد 
نقاشی هایش در گالری چهار[

خانم رهنورد استقبال 
از کارهایت، چطور بود؟

بازدید کننده که خیلی زیاد داشت، نقدهای زیادی هم درباره 
ی کارها شد، ولی از لحاظ اقتصادی، فروش خوبی نداشت. شاید 
اصلن  روزها  این  که  دارد  جامعه  اقتصادی  شرایط  به  بستگی 

شرایط خوبی نیست.
چرا فاجعه، چرا اکسپرسیونیسم و چرا تلخ؟

می توان  نور،  به  دقیق تر  نگاه  با  اما  است،  تلخ  من  آثار  ظاهرا 
و  مستاصل  و  شکسته  فرم های  دلیل  به  کار  بستر  که  دریافت 
ارایه  برای  اما  نشان می دهد  تلخ  به ظاهر  نورپردازی کم خود، 
امید به تغییر، چیزی که هر انسانی در زیست خاور میانه به آن 
دل بسته، بایست تاریکی را نشان دهد تا نور امید بیشتر هویت 
پیدا کند. به همین دلیل آثار من تعاملی بین تلخی و امید به 

آینده است.
در نتیجه اتفاقا آثار من به اکنون تلخ اشاره دارد اما امید به تغییر 

با نگاهی مسوولیت پذیرانه را هدف اصلی خود قرار داده است.
اکسپرسیونیست های  بسان  شما  موی  قلم  نیش  آیا 
قرار  الشعاع  تحت  رو  عمومی  افکار  می تواند  کالسیک، 

دهد و به وجدان بشری بدل شود؟
این  است.  کردن  خلق  او  رسالت  چون  کند  می  خلق  هنرمند 
مرتبط  او  نظر  به  گذاشته  تاثیر  چقدر  و  بوده  موفق  چقدر  که 
نمی تواند باشد. طبیعی است، منتقدانی بایست باشند تا این نکته 
را در طول زمان بررسی کنند. به همین دلیل من نیز پاسخی 

ندارم چرا که، کار من خلق کردن است.
های  ضرباهنگ  و  شما  تصویری  نگارش  دستاوردهای 
را  چیزی  چه  سیاق  و  سبک  این  با  چیست؟  شما  قلمی 

دنبال می کنید؟
نه  البته  است،  تاثیرگذاری  هرمندی  هر  دستاورد  کلی  طور  به 
تاثیرگذاری مفهومی خاص و مشخص. اما پیشتر از این، هنرمند 
خودشناسی  بیشتر  هرچه  و  بهتر  هرچه  خلق  مسیر  طول  در 
را  خودش  ظرفیت های  انسان  که  است  راهی  هنر  می کند. 
نقش  نیز  مخاطبان  برای  هنری  آثار  شاید  هم چنین  و  دریابد 

خودشناسی را ایفا کند. من نیز از این مقوله مستثنی نیستم.
روند شکل  به جای سبک،  اگر  تان  سوال  دوم  بخش  برای  اما 
را  نکته  این  می توانم  دهم  توضیح  بخواهم  را  آثارم  گیری 
خاطرنشان کنم که کالژ و این نوع رفتار برای رسیدن به هدف 
تا بتوانم خودم را بدون مقدمه و به  اصلی کارهایم راهی است 

یکباره وارد فضای درونی کنم و از اتفاق بهره ببرم.

 »عرفی شیرازی«
  

 در باغ طبیعت بفشردیم قدم را
 چیدیم و گذشتیم،گل شادی و غم را
 نوبت به من افتاد، بگویید که دوران

 آرایشی از نو بکند مسند جم را
 در بحث دل و عشق تصرف نتوان کرد

 در خون کشد این مساله برهان حکم را
 الماس بود طعنه شنو از جگر ما

 بیهوده به زهرآب مده تیغ ستم را
 در روضه چو با این دهن تلخ بخندم
 بس غوطه که در زهر دهم باغ ارم را
 ما سجده بر سایه ی دیوار کنشتیم
 از بی ادبان پرس حرم گاه صنم را

 عرفی غم دل گر طلب جان کند از تو
 زنهار بر افشان و مرنجان دل غم را

******
 »مهستی گنجوی«

  
 دوشینه شبم بود شبیه یلدا

 آن مونس غمگسار نامد عمدا

 شب تا به سحر ز دیده ُدر می سفتم
 می گفتم رب التذرنی فردا

  در مرو پریر الله انگیخت
 دی نیلوفر به بلخ در آب گریخت

 در خاک نشابور گل امروز آمد
 فردا به هری باد سمن خواهد ریخت

******
 »هاللی جغتایی« 

  
 مه من، به جلوه گاهی که ترا شنودم آن جا

 جگرم ز غصه خون شد، که چرا نبودم آن جا؟

 گه سجده خاک راهت به سرشک می کنم گل
 غرض آن که دیر ماند اثر سجودم آن جا

 من و خاک آستانت، که همیشه سرخ رویم
 به همین قدر که روزی رخ زرد سودم آن جا

 به طواف کویت آیم، همه شب، بیاد روزی
 که نیازمندی خود به تو می نمودم آن جا

 پس ازین جفای خوبان، ز کسی وفا نجویم
 که دگر کسی نمانده که نیازمودم آن جا

 به سر رهش، هاللی، ز هالک من کرا غم؟
چو تفاوتی ندارد عدم و وجودم آن جا

باشـگاه خبرنـگاران جـوان - عرصه چاپ و نشـر کشـور با 
مسـائل مختلفـی از جملـه قاچـاق کتـاب و رعایـت نشـدن 
قانـون معافیـت مالیاتـی ناشـران رو بـه روسـت. خبر هـای 
قاچـاق  محمولـه  کـه  ایـن  دربـاره  می شـنویم  مختلفـی 
کتـاب کشـف شـد. وقتـی عمیق تـر شـویم در می یابیم این 
اقـدام باعـث ریشـه کـن شـدن قاچـاق کتـاب نمی شـود و 
بایـد کار هـای ریشـه ای تـری در ایـن زمینـه انجام شـود تا 

زمینه هـای قاچـاق کتـاب را از بیـن ببرنـد.
قبـل از هـر اقدامـی بـرای حـل ایـن مشـکل بایـد ابتـدا 
پدیـده قاچـاق کتـاب در کشـور بـه طـور عمیق بررسـی و 
سـپس بـرای از بیـن بـردن آن برنامـه ریـزی شـود تـا این 
کـه طرح هـای ظاهـری و ضربتی بـرای حل معضـل قاچاق 
کتـاب انجـام دهیم. از سـوی دیگـر درباره معافیـت مالیاتی 
ناشـران حرف هایـی زده می شـود، امـا میـان حـرف تا عمل 
تفـاوت زیـادی وجود دارد و شـکاف میان حـرف تا عمل در 

ایـن زمینه بسـیار زیاد اسـت.
حسـین عابدینی، مدیر مسـوول انتشارات سـفیر اردهال در 
خصـوص معافیـت مالیاتی ناشـران گفـت: معافیـت مالیاتی 
ناشـران کشـک اسـت. سـال گذشـته هفت میلیـون تومان 
مالیـات دادم و هـر سـال بـه بهانه هـای واهی برای ناشـران 
مالیـات در نظرمـی گیرنـد. مامـوران مالیاتی اصـل قضیه را 

نمی کنند.  قبـول 
یک سـال به ناشـر می گویند باید دفتر داشـته باشـید سـال 
بعـد به شـیوه دیگـری بهانـه تراشـی می کنند. هر سـال به 
یـک بهانـه ناشـران را در منگنـه قـرار می دهنـد و از وی 

مالیـات می گیرنـد.
وی بـا اشـاره بـه ایـن کـه مامـوران مالیاتـی پرینـت خانـه 
کتـاب را می گیرنـد و از روی میـزان تیـراژ و صفحات کتاب 
مالیـات ناشـر را حسـاب می کننـد، اظهـار داشـت: ماموران 
مالیاتـی پـس از محاسـبه میـزان مالیات ناشـران براسـاس 
تیـراژ و تعـداد صفحـات کتـاب ۱۵ میلیـون مالیـات بـرای 
ناشـر درنظـر می گیـرد ناشـر هـم پـس از رفـت و آمد های 
زیـاد در نهایـت ۸ میلیـون تومان مالیـات پرداخت می کند. 
تمـام ایـن سـال هایی کـه انتشـاراتی داشـتم از مـا مالیـات 
گرفتنـد. وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی فقـط حرفش را 
می زنـد و در عمـل نمی توانـد قانونـی را کـه وضـع کـرده 
اسـت اجـرا کند. نمونـه آن را در بحث قیمـت کاغذ دیدیم.

مدیـر مسـوول انتشـارات سـفیر اردهـال ادامه داد: ناشـران 
و  ندارنـد  مشـکلی  کارکنانشـان  بیمـه  زمینـه  در  تنهـا 
درصورتی که بیشـتر از پنج نفر در لیسـت بیمه انتشـاراتی 

باشـند از پرداخـت حـق بیمـه معـاف هسـتند.
عابدینـی بـا اشـاره بـه آمـار نـا امیدکننـده کارکرد سـامانه 
ثبـت نشـر در مجـوز و فیپا گرفتـن، بیان کرد: سـامانه ثبت 
نشـر نمی توانـد جلـوی ناشـرانی را بگیـرد کـه آثـار مولفان 

منتشـر  قاچاقـی  بـه صـورت  را  دیگـر  انتشـاراتی های  یـا 
می کننـد. 

چـرا کـه کتـاب بـه صـورت زیرزمینـی منتشـر می شـود و 
سـامانه ثبـت نشـر در ایـن زمینه ناتـوان اسـت. بهترین راه 

مقابلـه بـا قاچـاق کتاب برخـورد بـا قاچاقچیان اسـت.
بـه  اشـاره  بـا  انتشـارات  مسـوول  مدیـر  باشـعور،  مجیـد 
می گوینـد  حـرف  در  گفـت:  ناشـران  مالیاتـی  معافیـت 
ناشـران از معافیـت مالیاتی برخوردارند، امـا در اداره مالیات 

خـالف ایـن اسـت. 
برخـوردار  مالیاتـی  معافیـت  از  شـرطی  بـه  می گوینـد 
می شـوید کـه اظهارنامـه مالیاتـی را پـر کـرده باشـید. پس 
از پـر کـردن اظهـار نامـه مالیاتـی هـم، بـرای مـن مالیـات 
تعییـن کردنـد دلیـل دیگرشـان این بـود که دفاتـر مالیاتی 

را پرنکردیـد.
وی بـا اشـاره بـه نبـود قانـون مشـخص در پر کـردن دفاتر 
انتشـاراتی ها  افـزود:  مالیاتـی،  معافیـت  بـرای  مالیاتـی 
نمی تواننـد دفاتـر را بگیرنـد، برهمین اسـاس مالیات زیادی 
بـرای ناشـران تعییـن می کننـد. نحـوه تعیین مالیـات اصال 
مشـخص نیسـت چراکـه در دو منطقه مالیاتی تهـران بودم 
یکـی بـرای مـن مالیـات تعییـن کـرد و دیگـری نوشـت به 
طـور کامـل از دادن مالیـات معاف هسـتم. پیامکی از طرف 
اداره مالیـات برایـم آمـد مبنـی بر ایـن که مالیات شـما در 

سـال های ۹۳ تـا ۹۵ صفـر ریـال اسـت امـا چنـد روز بعـد 
دوبـاره در پیامکـی بـرای مـن مالیات تعیین شـد.

مدیـر مسـوول انتشـارات تایمـاز اظهـار داشـت: مشـکالت 
برطـرف  ناشـران  بـرای  مالیـات  وضـع  بـا  کشـور  مالـی 

 . د نمی شـو
اتحادیـه ناشـران و کتاب فروشـان بـا وزارت دارایـی مکاتبه 
کنـد و از آن هـا بپرسـد وضعیـت مالیـات ناشـران چگونـه 
اسـت؟ حتـی وضعیـت کتـاب فروشـان هم کـه قرار بـود از 
سـال ۹۵ از پرداخت مالیات معاف شـوند، مشـخص نیسـت 
و پا در هوا هسـتند. در این وضعیت هم ناشـر و هم کسـی 

کـه در اداره مالیـات اسـت، اذیت می شـود.
باشـعور بیـان کـرد: تـا زمانی کـه قانـون مدونـی در زمینه 
قاچـاق کتـاب در کشـور وجـود نداشـته باشـد، این مسـاله 
همچنـان دیـده خواهد شـد. در حـال حاضر در تهـران آثار 
ناشـران شهرسـتانی و بالعکـس قاچـاق می شـود. مقابلـه با 
قاچـاق کتـاب بـه یـک راهکار خـاص نیـاز دارد. بـا افزایش 
عـوض  را  کتـاب  قیمـت  ناشـران چسـب  کتـاب،  قیمـت 
می کننـد و هـر روز کتـاب را بـا یـک قیمت در بـازار عرضه 
می کننـد. کتاب فروشـی مثل بقالی شـده اسـت، هرکسـی 
کتـاب را بـه هـر قیمتـی کـه بخواهـد، می فروشـد. قاچـاق 
کتـاب ربطـی به ایجاد سـامانه ثبت نشـر نـدارد و این مردم 

هسـتند کـه کتابـی را اسـکن و دوبـاره چـاپ می کنند.

 کافه شهر لحظاتی باشعر

فرهنگی
 معافیت مالیاتی ناشران از حرف تا عمل!

 تکه ای از من، تکه ای از زمین!

نشانه ی آغاز فرهنگ نگارش  من یک آخنی اصیل هستم!
در تهران

نشست  در  ایران  ملی  موزه  مدیر  نوکنده  جبرییل 
خبری پنجمین دوره جشنواره جایزه تهران که در اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان تهران برگزار شد، بیان کرد: 

در نظر داریم تا آثاری که در مخازن موزه است را بر اساس 
توالی تاریخ و فرهنگ به نمایش دربیاوریم تا بازدید کننده 
بتواند تصویری از تاریخ کهن تهران را ببیند. ۱۴۷ قلم آثار 
مانند شهرری، قیطریه و سکه هایی که در  از محوطه هایی 
تهران کشف و یا در تهران ضرب شده بودند به نمایش درمی 
آید. می توان آثاری از هشت هزار سال پیش تا دوران قاجار 
را که مربوط به تهران است در ویترین های فلزی مشاهده 
از  آثاری  و  ایران  از  آثاری  دنیا  موزه های  تمامی  در  کرد. 

چشمه علی شهر ری به نمایش درآمده است.
این  از  تهران  ریشه  بدانند  باید  بازدیدکنندگان  گفت:  وی 
محوطه باستانی شکل می گیرد و عالوه بر آن سفال معروف 
چشمه علی با نام »لب واریخته« دارای نقوشی جانوری است 
که در چشمه علی پیدا شده است و ما در بررسی های مخزن 
موزه ملی متوجه وجود چنین سفالی شده ایم و می خواهیم 
آن را به نمایش بگذاریم و از آن به عنوان کلید واژه ای برای 
تهران استفاده کنیم. زیرا این سفال نشان می دهد ۵ هزار 

سال پیش اهالی تهران نگارش را آغاز کرده اند.
وی افزود: در محوطه های دیگری مانند شوش یا تپه سیلک 
کاشان نمونه هایی پیدا شده بود که نشان می داد آن ها هم 
فرهنگ نگارش را داشته اند ولی این کاسه هرگز به نمایش 
درنیامده بود. در واقع این سفال نشان می داد که ۵ هزار 
و ۲۰۰ سال پیش اهالی تهران برخالف آنچه که در اذهان 
وجو دارد و می گفتند آغاز نگارش از بین النهرین بوده از 

این جا  آغاز شده است.
مدیر موزه ملی ایران گفت: همیشه وقتی از فلزکاری کهن 
سخن گفته می شد همه به یاد تپه سیلک می افتادند  اما در 
محوطه چشمه علی نمونه هایی وجود دارد که نشان می دهد 
انجام  جا  این  در  فلز  ذوب  پیش  سال  تا ۳۷۵۰  از ۳۹۵۰ 

می شده است.
وی گفت: ما امیدواریم در پارک قیطریه به واسطه این که 
آثاری از چند هزار سال پیش پیدا شده ساختمانی هر چند 
مردم  و  باشیم  داشته  نمایشگاه  یا  موزه  عنوان  به  کوچک 
نهفته  تاریخی  چه  تهران  از  بخش  این  در  بدانند  تهران 
با برگزاری این نمایشگاه ها ما امیدواریم ذهن  بوده است. 
مسووالن به این سمت برود که در محوطه هایی که آثاری 
کشف می شود باید موزه یا نمایشگاهی دائمی ایجاد کنیم تا 

فرآیند کشف آثار در آن به نمایش گذاشته شود.



 حسین سالح ورزی - نایب رییس اتاق ایران

ایجاد گفتمان جانشین پروری
که  جوانانی  به  بی توجهی  و  مدیریت  در  ضعف 
استعدادهای ویژه ای دارند و می توانند در حوزه های مختلف، 
حضور پر رنگ و اثرگذاری داشته باشند، از جمله ضعف های 
بزرگ  بنگاه های  برخی  می آید.  شمار  به  کشورمان  جدی 
اقتصادی، عملکرد بسیار موفقی دارند اما نسبت به جانشین 
پروری، بی توجه اند و به همین دلیل می بینیم که متأسفانه 

عمر کوتاهی داشته و به نسل بعدی منتقل نمی شود.

توانایی  که  نیروهای متخصص  تربیت  در حوزه  دنیا  امروزه 
آموزش مهارت  به  و  فعال شده  باشند،  را داشته  امور  اداره 
قدرت  دلیل  به  جوانان  می دهد.  بها  بسیار  تخصص  و 
اگر  بزرگ،  کارهای  انجام  جسارت  و  باال  ریسک پذیری 
و  بوده  اثرگذار  می توانند  باشند  داشته  را  الزم  مهارت های 
خالقیت را چاشنی کار کرده و به توسعه فعالیت های بنگاه 

کمک کنند.
موضوع آموزش را می توان به کمک تشکل های تخصصی نیز 
اجرایی کرد. با توجه به این که تشکل ها روی موضوعات و 
گزینه  بهترین  می کنند،  تمرکز  مشخصی  کاری  رشته های 

برای انتقال علم و دانش به صورت تخصصی هستند.
فرهنگ جانشین پروری در ایران نه به دلیل اهمیت نداشتن 
میزان  از  درست  درک  نبود  و  بی توجهی  دلیل  به  بلکه  آن 
اثرگذاری آن، شکل نگرفته است. البته مدتی است که اتاق 
ایران در این حوزه فعال شده و سعی دارد از جوانان مستعد 
و توانمند استفاده و مدیرانی برای آینده تربیت کند؛ افرادی 
رشد  زمینه  حتی  و  دهند  رشد  را  کسب وکار  بتوانند  که 

دیگران را نیز فراهم سازند.
در  شبکه سازی  پروری،  جانشین  فرهنگ  تعمیم  به منظور 
از  استفاده  اجتماعی،  مسوولیت  تقویت  و  کارآفرینی  حوزه 
ظرفیت و پتانسیل جوانان کارآفرین در تشکل های مختلف 
و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  به ویژه  خصوصی  بخش 
کشاورزی الزم و ضروری است. برای همین منظور سازمان 
ملی کارآفرینی ایران را در اتاق ایجاد کردیم و سعی داریم در 
این قالب، گفتمان جانشین پروری را در کشور ایجاد کنیم.

بخش خصوصی بر این باور است حضور جوانان تحصیل کرده، 
کشور  کسب وکار  فضای  در  کارآفرین  و  خالق  خوش فکر، 
به   نوآوری  تزریق  در  بی بدیلی  و  مهم  نقش  می تواند 
و  داخلی  ناخالص  تولید  افزایش  و  سنتی  کسب وکارهای 

اشتغال زایی کشور به دنبال داشته باشد.
در شرایط تحریم و ضرورت افزایش تاب آوری اقتصاد کشور، 
و  نو  راهکارهای  و  راه حل ها  می توانند  کارآفرین  جوانان 

مؤثری برای برون رفت از چالش های اقتصادی ارائه دهند.
همان طور که دیدیم »نازنین دانشور«، مؤسس یک استارتاپ 
به تازگی به عنوان برترین جوان کارآفرین در آسیا - اقیانوسیه 
و  پتانسیل  ظرفیت،  نشانه  مهم  رویداد  این  شد.  انتخاب 

توانمندی جوانان ایرانی است که نباید نادیده گرفت.
منبع: اتاق ایران

بسته های حمایتی مالیات و بیمه 
برای زنان کارآفرین

اتاق اهواز - شهال عموری، رئیس اتاق اهواز می گوید 
برای زنان کارآفرین خوزستان که صادرات در سطح کالن 
انجام می دهند باید بسته های حمایتی مالیات و بیمه تدوین 

شود.
در  اهواز  کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رئیس 
مدیر  زنان  با  بانوان  امور  در  رئیس جمهور  معاون  نشست 
بخش  در  زنان  وضعیت  گفت:  خوزستان  استان  مسوول  و 
خصوصی قطعاً متفاوت با دیگر بانوان است چراکه آن ها کار 

خود را خودشان انتخاب می کنند.
معاون  کم  حضور  از  گله مندی  ابراز  با  عموری  شهال 
از  بسیاری  جمعیت  کرد:  بیان  استان،  در  رئیس جمهور 
استان را بانوان تشکیل می دهند و با توجه به تأکید رهبر 
در  تنها یک جلسه  کارآفرینی،  و  تولید  به  رئیس جمهور  و 
این استان حاضر شدید. لذا تقاضا دارم در سطح ملی ارزش 
کار  بخش خصوصی  در  که  بانوانی  برای  ویژه ای  جایگاه  و 

می کنند، دیده شود.
عموری گفت: ما در خوزستان در حوزه کارآفرینی و اشتغال 
و صادرات حرف برای گفتن داریم و بانوان ما در حوزه های 
مختلف کار می کنند. البته در این مدت جلساتی با استاندار 
خوب  خصوصی  بخش  جلسات  روند  و  داشتیم  خوزستان 

بوده که از استاندار خوزستان تشکر می کنیم.
کشور  در  ما  مشکالت  که  این  بیان  با  اهواز  اتاق  رئیس 
کرد:  خاطرنشان  شوند،  بازگو  نیست  نیاز  و  است  مشترک 
استان  هر  شرایط  به  توجه  با  استان ها  در  مشکالت  برخی 

متفاوت است و باید به حل و رفع این مشکالت پرداخت.
عموری ادامه داد: ما انتظار داریم حمایت شویم و بسته های 
بانوانی که صادرات در سطح  برای  و  تدوین شود  حمایتی 
کالن انجام می دهند، حمایت های مالیاتی یا تأمین اجتماعی 

برای ما در نظر گرفته شود.
معاون رئیس جمهور در امور بانوان در این نشست بیان کرد: 
در ارتباط با طرح موضوعات زنان کارآفرین و فعال اقتصادی، 
دوره ای با عنوان »کسب وکار من« برگزار کردیم که دوباره 
تکرار خواهد شد و به افرادی که مهارت و تخصصی دارند، 
حتی  می کند.  کمک  مهارت  این  رساندن  نتیجه  به  برای 
می دهند،  ارائه  حرفه ای  و  فنی  مراکز  که  آموزش هایی  در 

هماهنگ شده که آموزش های کسب وکار نیز ارائه شود.
در  فعال  تشکل های  همکاری  با  داد:  ادامه  ابتکار  معصومه 
و  روستایی  زنان  به  که  می شود  تالش  کارآفرینی  حوزه 
شهری چگونگی راه اندازی کسب وکار آموزش داده شود که 
بانوان بتوانند از این طریق کسب وکار موفق راه اندازی کنند.

ابتکار تصریح کرد: در استان خوزستان مرز، بازارچه مرزی و 
منطقه آزاد دارید، فرصت خوبی است که زنان به کشورهای 

همسایه در این زمینه ظرفیت های خود را نشان دهند.

بازرگانی،  اتاق  رئیس   - گرگان  اتاق 
توافقات  به  اشاره  با  گرگان  کشاورزی  و  معادن  صنایع، 
منگستائو  و  گلستان  استان  دو  بین  گرفته  صورت 
قزاقستان گفت: در استان منگستائو مراتع طبیعی زیادی 
وجود دارد که با پیشنهاد طرف قزاق می توان از ظرفیت 
تحصیل کردگان گلستانی در کشت فراسرزمینی و اصالح 

نژاد دام ها در این استان استفاده کرد.
از  برخی  شدن  اشباع  با  افزود:  چوپانی  علی محمد 
پیش  در  را  صادرات  توسعه  باید  کشور،  در  محصوالت 
بگیریم. توسعه صادرات نیازمند برقراری روابط اقتصادی 

مناسب با کشورهای همسایه است. 
قطعا  شویم،  تبدیل  منطقه  اقتصادی  قدرت  به  وقتی 

اثربخشی ما هم در منطقه افزایش می یابد.
چوپانی افزود: جلوگیری از صادرات برخی از کاالها در 
کننده  وارد  کشورهای  نارضایتی  زمانی،  مقاطع  برخی 
اعالم  کشورها  این  دارد.  دنبال  به  را  کشورمان  از  کاال 
کردند مصرفشان را بر اساس تولیدات ما تنظیم کردند 
با چالش  نیز  با قطع صادرات آن ها  اما در برخی مواقع 

مواجه می شوند.
پایدار  بازار  به  همسایه  کشورهای  کرد:  تصریح  وی 
اقتصادی  کالن  های  سیاست  هستند.  نیازمند  وارداتی 
کشور   ۱۱ یعنی  هدف  بازارهای  اساس  بر  باید  کشور 
همسایه شکل گیرد. وقتی بازاری از دست می رود، کشور 
بازار،  مجدد  آوردن  بدست  و  می شود  جایگزین  دیگری 

بسیار مشکل است.
رئیس اتاق گرگان با اشاره به سفر اخیر هیات گلستانی به 
منگستائو قزاقستان، گفت: کشور قزاقستان ۱۸ میلیون 
نفر جمعیت و ۲.۵ میلیون هکتار مساحت دارد. سطح 
روابط تجاری ایران با قزاقستان ۷۶۰ میلیون دالر است.

چوپانی بیان کرد: بخش هایی از استان منگستائو دارای 
در  است.  گوسفندان  طبیعی  چرای  برای  زیاد  مراتع 
را  گوسفند  گوشت  دادند  پیشنهاد  استان،  این  به  سفر 

از آن ها تهیه کنیم و گوشت مرغ و ماهی را در اختیار 
آنها قرار دهیم. هم چنین حاضرند یک گله ۶۰۰ هزار 
راسی گوسفند را در اختیار ایران قرار دهند تا به شکل 
مشارکتی نگهداری و ما کار اصالح نژاد روی آن ها انجام 

دهیم.
کشور،  دو  بین  شده  امضا  نامه  تفاهم  در  گفت:  وی 
پزشکی  علوم  دانشگاه  بین  دانشجو  تبادل  درخصوص 
گلستان و دانشگاه آن ها، ایجاد خط پرواز هوایی بین دو 
استان، رونق گردشگری و پذیرش و ارائه خدمات درمانی 

به مردم استان منگستائو در گلستان موافقت شد.
هم چنین پیشنهاد کردند استان گلستان پایانه صادراتی 
انواع میوه، سبزی، صیفی جات و گوشت  برای توزیع  را 

مرغ در سراسر قزاقستان، در این استان ایجاد کند.
»میر  توافق شد  این سفر  در  افزود:  گرگان  اتاق  رئیس 
بیزنس بانک« که بانک ملی ایران در مسکو است، به یکی 
از بانک های بزرگ قزاقستان، کارگزاری دهد تا مراودات 
مالی توسط این بانک ها انجام پذیرد. مراودات دو طرف 

هم بر اساس پول ملی کشورها انجام خواهد گرفت.
چوپانی ادامه داد: با توجه به نیاز گلستان به ۵۰۰ هزار 
این  تامین  برای  را  خود  آمادگی  استان  این  ذرت،  تن 
مطرح  موضوعات  از  دیگر  یکی  کرد.  اعالم  ذرت  میزان 
شده از سوی طرف قزاق، وارد کردن گندم به گلستان 
به کشورهای  آرد و سپس صادرات آن  به  تبدیل آن  و 

همسایه بود.
وی خاطرنشان کرد: وزارت خارجه کشور ما اعالم کرد، 
و طرف  بدهد  قزاق ها  به  فرودگاهی  ویزای  است  حاضر 
خود  سرکنسول  طریق  از  کرد  آمادگی  اعالم  نیز  قزاق 
برقراری  با  امیدواریم  کند.  صادر  ویزا  ساعت   ۴۸ ظرف 
تجاری  مراودات  حجم  استان،  دو  بین  پروازی  خط 
فعالیت  برای  خوبی  فضای  و  شده  زیاد  طرف  دو  بین 
بازرگانان و کشت فراسرزمینی و اصالح نژاد دام ها برای 

تحصیل کردگان استان گلستان فراهم شود.
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کشت فراسرزمینی در استان منگستائو 
 قزاقستان

کسب و کار ایرانی
توسعه گردشگری در
چهارمحال و بختیاری

اتاق شهرکرد - رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع  
دستی و گردشگری چهارمحال و بخیاری در نشست شورای 
گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان، به معرفی پنج 

طرح واگذار شده و قابل واگذاری پرداخت.
در دست  های طرح های  نشست هم چنین چالش  این  در 
اجراست،  درحال  بخش خصوصی  توسط  که  استان  اجرای 

بررسی و برای رفع  آن ها تبادل نظر و چاره اندیشی شد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شهرکرد در 
این جلسه بیان کرد: استان چهارمحال و بختیاری با داشتن 
قطب های  از  یکی  مذهبی  و  تاریخی  طبیعی،  جاذبه های 

گردشگری کشور محسوب می شود.
سید محمد رضا سید نبوی افزود: اقلیم چهارفصل، غذاهای 
سنتی متنوع، مناطق عشایری، آواها و نواهای محلی، پوشش 
لباس محلی زنان و مردان در کنار چشمه ساران، رودخانه ها 
و بناهای تاریخی از جاذبه های گردشگری این استان است. 
درآمد  نتوانسته  گردشگری  صنعت  ظرفیت ها،  این  رغم  به 

قابل توجهی داشته باشد.
با بیان این که ورود بخش خصوصی به صنعت  سید نبوی 
کرد:  تاکید  باشد،  صنعت  این  ناجی  می تواند  گردشگری 
برای توسعه صنعت گردشگری باید مشوق هایی برای بخش 
با  خصوصی  سرمایه گذران  گرفته شود.  نظر  در  خصوصی 
این صنعت  توسعه  باعث  این بخش  سرمایه گذاری خود در 
بیشتر  عایدی  آوردن  دست  به  به  دنبال  که  چرا  می شوند 
خدمات  ارائه  به  ناگزیر  را  آن ها  موضوع  همین  و  هستند 

مناسب می کند. 
منابع  توسعه  و  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون  ادامه،  در 
برای  سرمایه گذاری  گفت:  بختیاری  و  چهارمحال  استاندار 
مرمت بناهای تاریخی، تولید و فروش صنایع دستی و رونق 
گردشگری باید در اولویت برنامه های میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری باشد.
اهلل کرم نصیری تصریح کرد: مسووالن این بخش باید طرح ها 
و برنامه های مشخصی برای بهره مندی سرمایه گذاران از این 

تسهیالت با هدف رونق در گردشگری نقاط مختلف کشور 
و  فرد  به  منحصر  طبیعی  جاذبه های  کنند.  تدوین  و  تهیه 
شیوه زیست سنتی عشایر کوچ نشین این خطه فرصتی برای 
سرعت بخشی به چرخش صنعت سبز گردشگری است. علی 
در  کیار  و  کوهرنگ  اردل،  فارسان،  مردم  نماینده  کاظمی 
مجلس شورای اسالمی نیز گفت: الزم است سند گردشگری 
استان سریع تر عملیاتی شود و در این سند تعهدات هر کدام 

از وزارتخانه ها نیز مشخص شود.
و  جلسات  در  را  طرح ها  مشکالت  باید  اجرایی  مدیران 
زمانی که  و  کنند  مرتفع  و  مطرح  تخصصی  کارگروه های 
مجوزی برای اجرای طرحی صادر می شود، سایر دستگاه ها 

به بهانه های مختلف این مجوزها را ابطال نکنند.
وی با تأکید بر این که سند گردشگری چهارمحال و بختیاری 
مصوبه دولت است، خاطرنشان کرد: دولت معتقد است برای 
از  صنایع  راه  اندازی  جای  به  استان  این  در  اشتغال  ایجاد 
ظرفیت های گردشگری استفاده کرد. بنابراین باید مشکالت 
طرح های گردشگری استان در سطح کالن بررسی و مرتفع 
سرمایه گذاران  برای  شرایط  باید  کرد:  بیان  کاظمی  شود. 
نیز  اجرایی  دستگاه های  و  وزارت خانه ها  و  شود  تسهیل 
موظفند زیر ساخت های گردشگری مانند آب و راه را برای 
سرمایه گذاران ایجاد کنند. باید در ابتدای واگذاری طرح ها به 
سرمایه گذار، شرایط به طور دقیق بررسی شود. گاهی مسائل 
جانبی پس از واگذاری طرح به سرمایه گذار پیش می آِید و 

در آن شورای حفظ حقوق بیت المال ورود پیدا می کند.

تولیدکاالهاوتجهیزات حوزه 
فناوری درداخل کشور

و  ارتباطات  اطالعات،  فناوری  کمیسیون   - ایران  اتاق 
بررسی  بر  عالوه  گزارشی  ارائه  با  ایران  اتاق  رسانه  اقتصاد 
به  ارتباطات،  و  اطالعات  فناوری  تجهیزات  فعلی  وضعیت 
پرداخته  صنعت  این  در  سرمایه گذاری  فرصت های  معرفی 

است.
و  تحقیق  بخش های  تقویت  و  گزارش، راه اندازی  این  طبق 
تجهیزات  تولیدکننده  شرکت های  ظرفیت  ارتقای  توسعه، 
فناوری اطالعات و ارتباطات، توجه به پتانسیل های صادراتی، 
حرکت به سمت بازارهای جدید، حرکت به سمت هم افزایی 
توسعه  تسهیل  فاوا،  تجهیزات  تولیدکننده  شرکت های  در 
استفاده  و  فاوا  صنعت  نوسازی  و  روزآمدی  کسب وکارها، 
جدید  بخش های  در  سرمایه گذاری  و  نوین  فناوری های  از 
صنعت فاوا از مهم ترین فرصت های سرمایه گذاری در صنعت 
تجهیزات فناوری اطالعات و ارتباطات کشور به شمار می رود.

کشور  در  فاوا  صنعت  توسعه  که  آمده  گزارش  این  در 
و  محصوالت  فروش  تولید  بازار  برای  را  مهمی  فرصت های 
این صنعت به وجود آورده است که در  با  تجهیزات مرتبط 
صنعت  شکوفایی  و  رشد  موجب  می تواند  پساتحریم  دوران 
تجهیزات  صنعت  با  مرتبط  تجهیزات  و  محصوالت  تولید 

فناوری اطالعات و ارتباطات شود.
اقتصاد  و  ارتباطات  اطالعات،  فناوری  کمیسیون  نوشته  به 
رسانه اتاق ایران، صنعت فاوا عالوه بر تأمین نیازهای داخل 
نیازمند  همسایه  کشورهای  به  صادرات  به منظور  کشور 

سرمایه گذاری فراوانی است.
و  صادرات  روند  از  خود  بررسی  ادامه  در  کمیسیون  این 
واردات کاالها و تجهیزات حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات 
که به صورت رسمی و غیررسمی انجام می شود، تأکید می کند 
میزان واردات در این صنعت رو به افزایش است. این در حالی 
است که بیشتر کاالهای وارداتی در این حوزه در داخل کشور 

قابل تولید هستند.
فناوری های  از  داخلی  تولیدکننده  شرکت های  عقب ماندگی 
به  این گزارش  جدید مخابراتی دیگر موضوعی است که در 
فناوری  کمیسیون  اساس  همین  بر  است.  پرداخته شده  آن 
اطالعات و ارتباطات اتاق ایران پیشنهاد می دهد ایجاد صنعت 
توانمند بومی در حوزه تجهیزات مخابرات مستلزم راه اندازی 
واحدهای تحقیق و توسعه در صنایع مخابرات است. نکته ای 
که تا پیش ازاین در سطح کالن کشور به آن توجه نشده است.

سفر  در  عراق  سلیمانیه  تجاری  هیات   - کرمانشاه  اتاق 
اقتصادی  فعاالن  و  کرمانشاه  اتاق  اعضای  با  کرمانشاه  به 
این استان دیدار و درباره توسعه روابط اقتصادی گفت وگو 

کردند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمانشاه 
مسیرهای  از  یکی  کردستان  اقلیم  گفت:  دیدار  این  در 
باوجود  و  است  سوریه  بازار  به  عراق  و  ایران  ورود  اصلی 
تأثیر  تحت  دوجانبه  این  روابط  اقتصادی،  فشارهای  همه 

قرار نگرفته است.
کرمانشاه  صادرات  درصدی   ۵۱ رشد  از  کاشفی  کیوان 
در  عراق  کل  به  درصدی   ۶۵ رشد  و  کردستان  اقلیم  به 
اقلیم  با  کرمانشاه  افزود:  و  داد  خبر  امسال  هشت ماهه 
و  دارد  دیرینه ای  روابط  گرمیان  استان  کردستان خصوصاً 
این رشد بیانگر همکاری های اقتصادی خوب دو طرف است.

و  اعزام  که  این  به  اشاره  با  ایران  اتاق  رئیسه  هیات  عضو 
پذیرش هیات های تجاری بین دو طرف زمینه ساز افزایش 
تجاری  مراودات  این  در  گفت:  است،  تجاری  مراودات 
می توان ضمن ریل گذاری برای روابط آینده ایران و عراق، 

از ظرفیت های دو طرف برای حل مشکالت استفاده کرد.
کاشفی با بیان این که مسیر مراودات تجاری ایران با سوریه 
باید از عراق بگذرد، افزود: این تجارت اکنون از طریق ترکیه 
با  حاال  اما  دارد.  همراه  به  را  مشکالتی  که  می شود  انجام 
کشور  این  از  می توان  سوریه،  در  نسبی  امنیت  برقراری 

به عنوان بازار مشترکی برای ایران و عراق استفاده کرد.
به گفته او دو مسیر برای ورود به سوریه وجود دارد که یک 
مسیر از مرز پرویزخان و اقلیم کردستان و مسیر دیگر از 

مرز سومار یا مهران به بغداد و دمشق است.
راه اندازی  نیازمند  را  سوریه  با  تجاری  روابط  برقراری  او 
ایران، عراق و سوریه  شرکت های حمل ونقل مشترک بین 
و  ویزا  صدور  حمل ونقل،  بحث  بر  عالوه  گفت:  و  دانست 
برای  صرافی  راه اندازی  چنین  هم  و  تجار  تردد  امکان 

برقراری مبادالت مالی نیز باید در دستور کار باشد.
که  رویه ها  یکسان سازی  به  اشاره  با  کرمانشاه  اتاق  رئیس 
کرد:  امیدواری  ابراز  است،  شکل گیری  حال  در  عراق  در 
و  اقلیم  بین  مسیر  در  کاال  بازبینی  زمینه  در  که  مسائلی 
بخش مرکزی عراق وجود دارد، مرتفع شود و دوباره مرز 
پرویز خان به مبدأ برای ورود کاال به سراسر عراق تبدیل 

شود.
کاشفی بر لزوم رونق دادن به ترانزیت کاال بین کردستان 
عراق و کرمانشاه تأکید کرد و یادآور شد: کرمانشاه میزبان 

خوبی برای کردستان عراق در زمینه 
گردشگری و خصوصاً توریسم سالمت 
است که متأسفانه تاکنون آن طور که 
باید به آن پرداخته نشده اما آمادگی 
عراق  از  تخصصی  هیات های  پذیرش 
امکانات  بررسی  برای  زمینه  این  در 

وجود دارد.
مجوز  اخذ  از  کرمانشاه  اتاق  رئیس 
محوریت  با  نمایشگاه  برپایی  برای 
کرمانشاه در سلیمانیه عراق هم خبر 
در  باید  نمایشگاه  این  گفت:  و  داد 
زمان مناسبی که برای تولیدکنندگان 

و تجار اثربخش باشد، برگزار شود.
کاشفی عنوان کرد: باید سرمایه گذاری های مشترک بین دو 
طرف شکل بگیرد و باید واردات از عراق را نیز آغاز کنیم که 
کارهایی برای ورود مواد اولیه و برخی اقالم آغاز شده است.

هم  پرویزخان  مرز  از  خودرو  واردات  رویه  راه اندازی  از  او 
یاد کرد که فعاًل به دلیل مشکالتی که برای ثبت سفارش 

خودرو در کل کشور وجود دارد، به تعویق افتاده است.
به عقیده کاشفی باید مالقات مستمر استانداران کرمانشاه 
و سلیمانیه و گرمیان وجود داشته باشد تا بتوان مشکالت 

بین استان ها را حل کرد.
به  اشاره  با  نیز  عراق  سلیمانیه  اتاق  نایب رئیس  ادامه،  در 
زمینه های خوب سرمایه گذاری که در کردستان عراق وجود 
دارد، گفت: از حضور سرمایه گذاران و تولیدکنندگان ایرانی 

در عراق استقبال می کنیم.
یاسین رحیم فرج خاطرنشان کرد: شرایط و قوانین خوبی 
برای حضور سرمایه گذاران ایرانی در کردستان عراق فراهم 
شده که نسبت به شرایط دولت فدرال عراق آسان تر است 
این  از  به خوبی  تاکنون  ایرانی  سرمایه گذاران  باوجوداین، 
کشورهای  دیگر  به  را  موقعیت  و  نکرده  استفاده  شرایط 

همسایه واگذار کرده اند.
رحیم فرج با اشاره به برگزاری نمایشگاه بامحوریت استان 
این  کرد:  امیدواری  ابراز  عراق،  سلیمانیه  در  کرمانشاه 
خصوصاً  سرمایه گذاری ها،  شروع  برای  زمینه ای  نمایشگاه 

سرمایه گذاری های مشترک باشد.
او از در نظر گرفتن تخفیف های ویژه ای برای حضور تجار و 

تولیدکنندگان ایرانی در این نمایشگاه خبر داد.
نایب رئیس اتاق سلیمانیه هم چنین از روابط دیرینه ایران و 
عراق خصوصاً استان های مرزی یاد کرد و افزود: در بسیاری 

اتاق ها و کمیته های مشترک هستیم و  از بخش ها، دارای 
توافقاتی که پیش ازاین بین ایران و کردستان عراق صورت 
گرفته، پابرجاست اما با تبادل هیات های تجاری به دنبال 
را  توافقات  این  اقتصادی  آن هستیم که در شرایط جدید 

به روز کنیم.
رحیم فرج با اشاره به اعمال تحریم علیه برخی شرکت های 
ایرانی گفت: تالش می کنیم مسائل سیاسی کمترین تأثیر 
را بر مسائل اقتصادی ما داشته باشد. مشکالتی که در مرز 
پرویزخان وجود دارد و شرایط را برای مراودات تجاری دو 
طرف تا حدودی سخت کرده، خواستار رفع این مشکالت 

هستیم.
عضو هیات نمایندگان اتاق سلیمانیه نیز با اشاره به سابقه 
۲۶ ساله مرز پرویزخان در مبادالت ایران و اقلیم کردستان 
عراق، گفت: اکنون مهم ترین مرز تجاری بین ایران و عراق 
خود  به  را  کشور  دو  صادرات  درصد   ۴۷ و  است  مرز  این 
خوبی  تجاری  منافع  می تواند  مرز  این  می دهد.  اختصاص 
برای دو طرف فراهم کند و کاالهای ایران را از طریق اقلیم 

کردستان به سوریه برساند و نباید آن را دست کم بگیریم.
سخت  شرایط  در  همیشه  ایران  گفت:  کالری  احمد 
در  آماده ایم  نیز  ما  و  است  بوده  عراق  کردستان  کنار  در 
در  دارد  مشکل  اقتصادی  نظر  از  ایران  که  کنونی  شرایط 
از  دارد  نیاز  ایران  و هر کاالیی که  باشیم  این کشور  کنار 
طریق مرزهای کردستان و بازارچه های این بخش در اختیار 
ایران قرار دهیم. این هیات تجاری در سفر خود به استان 
کرمانشاه دیدار با استاندار، بازدید از صنایع مهم و شرکت 
در پنل های تخصصی در زمینه مصالح ساختمانی، صنایع 
نفت، پتروشیمی، مواد غذایی و کشاورزی را در برنامه خود 

دارد.

یادداشت

 مسیر تجارت ایران و سوریه بایدبه عراق منتقل شود

ترکیه حداقل دستمزد را ۲۶ 
درصد افزایش داد

به گزارش خبرگزاری آناتولی ترکیه، وزارت کار ترکیه 
اعالم کرد، این کشوردر سال ۲۰۱۹ حداقل دستمزد ماهانه 
لیره   ۲۰۲۰ به  را  آن  و  داد  خواهد  افزایش  درصد   ۲۶ را 

)۳۸۱.۳ دالر( خواهد رساند.
زهرا زمروت سلجوک، وزیر خانواده، کار و خدمات اجتماعی 
ترکیه گفت: به این ترتیب سرانه حداقل دستمزد، قبل از 
کسوراتی مانند حق بیمه و مالیات بر درآمد، ۲۵۵۸ لیره 

)۴۸۲.۹ دالر( خواهد شد.
او گفت که این افزایش حداقل دستمزد، بیشتر از نرخ تورم 

این کشور خواهد بود.
طبق داده های موسسه آمار ترکیه، در ماه نوامبر نرخ تورم 

سالیانه به ۲۱.۶۲ درصد رسید.
سلجوک گفت: حداقل دستمزد ۲۰۲۰ لیره برای فرد مجرد 
و بدون فرزند است. او اضافه کرد: حداقل دستمزد برای فرد 

متاهل با ۳ فرزند ۲۱۵۵ لیره )۴۰۶.۹ دالر( است.
در طول ۲۰۱۸، میزان خالص حداقل دستمزد ۱۶۰۳ لیر 
)۳۳۳.۳ دالر( بود. امسال نرخ میانگین برابری دالر با لیر 
۴.۸۱ بود که در حال حاضر تا ۵.۲۹۶۰، تضعیف شده است.


