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اقتصادی اجتماعی فرهنگی
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      سرمقاله

سلطان عرصه مجازی!
این روزها زمزمه ی بستن راه استفاده 
معمول از شبکه مجازی اینستاگرام در 

از  و  می شود  شنیده  رسانه ای  محافل  و  مرتبط  رسمی  محافل 
حالت زمزمه نیز خارج شده است. همانند خیلی از مسایل دیگر 
این مورد هم، طرفداران و مخالفانی دارد و هر یک نیز دالیل خود 

را بر می شمارند و بر مبنای آن سخن له و علیه می رانند.
مقوله ممنوعیت ها در جامعه به ویژه ممنوعیت های اجتماعی و 
فرهنگی و آن هم در اجراء، از مقوله هایی هست که اقامه دلیل بر 
درستی یا  ناراستی آن، نه کسی از مخالفان را در شمار موافقان 
می کشاند و نه از موافقان احدی به سوی دیگر می رود. زیرا این 
هم  شاید  و  جامعه  عمومی  شرایط  تابع  حدی  تا  مسایل  نوع 

آمیخته به سالیق فردی و گروهی باشد.
و  اجتماعی  مقوله های  از  یک  هر  درستی  و  ناراستی  واقع،  در 
جامعه  در  آن  کارکرد  نوع  و  نحوه  در  می بایستی  را  فرهنگی 
دانست و در صورت لزوِم ممنوعیت نیز، باید دید کارکرد این منع 

درجامعه و در دراز مدت چگونه و تا چه حد هست.
نزدیک ترین  اما  است  فراوان  مثال  زمینه ها  دراین  بخواهیم  اگر 
است.  تلگرام  مجازی  شبکه  از  استفاده  ممنوعیت  همین  آن ها، 
گرچه هنوز موافقان سدکردن راه بهره از تلگرام از این کاردفاع 
می نمایند و آن را تا حد و اندازه دشمن قداروجراِر پشت درخانه، 
بزرگنمایی می کنند، اما به اثر بخشی یا بی ثمر بودن کاری که 
شده است اشاره ای ندارند چرا که می دانند راه های شکستن سد 
بسیار است و کاربران نیازمند، علی رغم خطرات عدول از دستور، 
با استفاده از ده ها فیلترشکن، راه خود را به آنچه می خواهندوبه 
آن نیاز دارند باز کرده اند و باز می کنند و مقابله با آن هم روزبه 

روز هزینه بردارتر می شود.
در  که  هست  آن  مجری  دستگاه  و  مظلوم  قانون  این  واقع،  در 
غیر جایگاه  است که در  یعنی دستوری  فدامی شود.  میانه  این 
تمرد  موجب  اطاعت،  جای  به  و  شده  اقامه  خود  کارکردی 

ناخواسته شهروندان شده است.
بشود  اگر  اصوال  و  اینستاگرام  فیلترکردن  قصد  که  آن ها  البته 
را  خود  کار  دارند  را  کنترل  از  بیرون  مجازی  شبکه های  همه 
این  که  هست  آن  نشانگر  سال ها  این  تجربه  خواهندداد.  انجام 
لیکن  ندارد«  سوز  و  سوخت  اما  دارد  زود  و  »دیر  اقدامات  نوع 
از مسیر  راه گذر شهروندان  این هست که مدام  آن چه می ماند 

تصمیم سازان دور می شود و جدا می افتد.
بنا به فحوای کالم وزیر جوان و صریح گوِی وزارت ارتباطات و 
اتفاقی می افتد؛ آب  ایجاد سد چه  از  باید دید که پس  فناوری، 

ذخیره می شود یا سر ریز!
نشده  دور  خطرات  از  کدام  هیچ  اگر  گفت  باید  حاضر  حال  در 
باشند یا هیچ خطر تازه ای رخ ننموده باشد،آن چه اتفاق افتاده 
آن هست که بازار »وی.پی.ان« فروش ها و فیلترشکن ها داغ است 

و این ها، سلطان عرصه باز کردن فضای بسته هستند.
این گونه تصمیم ها در عمل نه تنها گره ای را نگشوده است بل 
از  قلبی  اطاعت  و  قانون گذاری  امر  تضعیف  موجب  بختانه  شور 
قانون شده است. لطفا بیاییم با دوری از رویه های بگیر و ببندانه، 
با در پیش گرفتن صبوری و راه ارشادی، این سلطان جدید را 

وادار به خود انهدامی کنیم!
                                                    »مدیر مسوول«

در استان

اقتصاد جهان؛ و عبور از سال 2018 
  در ماه های پایانی سال 2018 اقتصادهای نوظهور جهان توانستند خود را کم و بیش از بحرانی که افت چشمگیر 
شاخص بازارهای سهام و کاهش شدید ارزش پول ملی آن ها را در پی داشت، خارج کنند اما به نظر می رسد این 

کشورها باید در سال 2019 منتظر روزهای دشوارتری باشند.
افزایش نرخ بهره در آمریکا، تقویت دالر، جنگ تجاری آمریکا و چین، نوسانات قیمت نفت و نیز به قدرت رسیدن 
رهبران پوپولیست در دو اقتصاد بزرگ منطقه آمریکای التین، جزو مهم ترین مشکالتی هستند که احتماالً در سال 

جدید اقتصادهای نوظهور را تحت فشار قرار خواهند داد.
آنتونی پیترز، تحلیل گر مستقل اقتصاد کشورهای درحال توسعه و همکار سابق مؤسسه کارگزاری و خدمات مالی 
اقتصادهای نوظهور به شدت کاهش یافته است  بالک اکس لندن، در این خصوص می گوید: »ارزش دارایی ها در 
اما این امکان وجود دارد که روند نزولی بازارهای سهام در این کشورها تا جایی که هیچ کس حتی فکرش را هم 

نمی کند، ادامه یابد«.
فدرال رزرو و دالر

سرمایه گذاران و فعاالن بازارهای جهانی به دقت اخبار بانک مرکزی آمریکا موسوم به فدرال رزرو را پیگیری می کنند 
و می خواهند بدانند اختالفات اخیر بین دونالد ترامپ و جروم پاول )رئیس فدرال رزرو( بر سر نرخ بهره تا کجا پیش 
خواهد رفت. اخیراً شایعاتی در مورد برکناری قریب الوقوع جروم پاول توسط دونالد ترامپ منتشر شده است اما 
استیون منوچین، وزیر خزانه داری آمریکا، به سرمایه گذاران نگران اطمینان داده است که این شایعات صحت ندارد 

و جروم پاول همچنان در سمت خود باقی خواهد ماند.

اقتصادی

]گردشگری؛ رونق و رفاه[

مادر، و تور لیدر در خرانق
مریم سادات موسوی

من یک تورلیدر هستم. طی 7 سال گذشته تورهای زیادی را راهنمایی کرده ام. 
همیشه معتقد بوده ام که یک راهنمای تور یک معلم است، منتها معلمی در سفر.
سفرکردن در کنار آدم هایی با شخصیت های مختلف بسیار برایم لذت بخش است.

افرادی در سنین متفاوت با توانایی های گوناگون در تحمل سختی های سفر.
حدود دو سال پیش که متوجه شدم بار شیشه ای دارم و باید کمی درشیوه زندگی ام محتاطانه تر تصمیم بگیرم، تور 
لیدری را کنار گذاشتم. از آن مشاغلی است که در هر تغییر وضعیتی و یا موقعیت های بحرانی، به سرعت از سبد 

فعالیت ها حذف می شود. 
طی دو سال گذشته به نسبت زندگی قبلی خودم، کمتر سفر کرده ام. چه در دوران بارداری و چه شیردهی و بعد از 

آن با بچه نوزاد واقعا سفررفتن کار ساده ای نیست. 
حدود یک ماه پیش تصمیم گرفتم این طلسم را بشکنم و به پیشنهاد همسرم، به قول دوستی، به بهانه ای عاشقانه 

برای سفری جمعی برنامه ریزی کنم.
10 سال پیش در حال و هوای دی ماه با همسرم در کاروانسرای خرانق آشنا شدیم. وهم او بود که پیشنهاد برگزاری 

سالگرد این آشنایی را بعد از 10 سال، در همان کاروانسرا داد. 
برایم کار راحتی نبود. با بچه ای 14 ماهه قدم در این چنین راهی گذاشتن به نظرم دیوانگی بود. 

ابتدا از پذیرفتن این موضوع سر باز زدم ولی بعد با حمایت دو تا از دوستان جان، پذیرفتم که امتحان کنم. پس، 
سفری سه ونیم روزه به خرانق، روستایی در استان یزد را برنامه ریزی کردیم. 

هماهنگی ها شروع شد. بعد از هر تماس تلفنی که برای یکی از ضروریات می گرفتم، باید پسرم را یا می خواباندم، 
یا غذا می دادم و یا نظافت می کردم. برای ثبت نام تور، دوستان و همسرم کمک کردند و بخشی از مسوولیت ها را 

بر عهده گرفتند.
روزی که بلیط قطار روی سایت راه آهن باز شد، باید به سرعت خریداری می کردیم چون ممکن بود پر شود و سهمی 
برای ما نماند. در فضایی که صدای گریه فرزند می آمد و از تلویزیون آهنگی کودکانه پخش می شد، باید 35 اسم و 

35 فامیل و 35 کد ملی را بدون کوچکترین خطایی وارد می کردم. در نهایت بلیط ها خریداری شد.
شب ها کابوس می دیدم که من از قطار جامانده ام و مسافران با راهنمایی فرزند 14 ماهه ام قرار است سفر را به نتیجه 

برسانند. فهرستی از آنچه باید بکنم تهیه کردم و هر روز چند بار بررسی اش می کردم. 
کارهای پیش از سفر به خوبی انجام شد. قرار گذاشتیم من، همسرم و همان دو دوست جان، در طول سفر به کمک 
هم تور 35 نفره متشکل از افرادی بین 14 ماه تا 70 سال را مدیریت کنیم. در این تور 3 کودک دیگر جز فرزند 

من نیز بودند.
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تفاهم نامه همکاری در 
زمینه آبخیزداری

ایران و سازمان خواربار و کشاورزی ملل 
متحد )فائو( تا پایان امسال تفاهم نامه 
همکاری در زمینه مدیریت یکپارچه 

حوزه آبخیز امضا می کنند.
4

 شنبه 15 دی 1397 - بها : 3000 تومان

 اقتصاد جهان؛ و عبور از سال 2018 
تامین دارو و تجهیزات پزشکی 

را از مسیرخارج کردند
ایرنا - رضا مسائلی مشاور وزیر بهداشت، درمان و 

آموزش پزشکی گفت: علیرغم این که در حال حاضر در 
جنگ اقتصادی قرار گرفته ایم و تامین دارو و تجهیزات 
پزشکی از اولویت های مهم کشور است، باز هم شاهد 

دست اندازی ها و ایجاد اختالل سازمان برنامه و بودجه 
در این حوزه هستیم.

یک مقام وزارت خارجه هند خبر داد:

آغاز به کار دفتر شرکت هندی 
اپراتور بندر شهید بهشتی

در چابهار

پژوهشگر بیوتکنولوژی:

مضر بودن تراریخته ها ثابت 
نشده است

ایران سرزمین قدیمی ترین 
عبادتگاه مسیحیان

رفع مشکالت نیازمند همکاری 
 دولت و بخش خصوصی 

اتاق سمنان - پنجاه و یکمین نشست هیات نمایندگان 
استان سمنان با حضور رئیس اتاق و استاندار سمنان در 

استانداری برگزار شد.

به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
 شهرداری رشت؛

 مراسم اختتامیه تئاتر خیابانی 
دائم برگزار شد

جزئیات برگزاری جشنواره 
فیلم عمار در اصفهان

سازمان های مردم نهاد یاریگر 
صنعت برق در فرهنگ سازی 

مصرف
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی گفت: 
سازمان های مردم نهاد یاریگر صنعت برق درفرهنگ سازی 

مصرف هستند. 

ترکیه  خریدار ذغال سنگ 
کرمان شد

مدیرعامل شرکت ذغال سنگ کرمان با بیان این 
که ترکیه خواستار خرید ذغال سنگ کرمان است، 
گفت:  خریداران داخلی باید منصفانه ذغال کرمان را 

خریداری کنند.

دبیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری 
شهرداری قم مطرح کرد؛

ارتقاء رتبه قم در مقابله قاطع 
با تخلفات شهری

همه چیزهای خوب در اطراف شما هستند فقط كافیست خوب ببینید
*کاپیتان کار با تربیت امداد گران جوان و آموزش افراد متخصص و دلسوز برای مقابله با حوادث و اتفاقات احتمالی می کوشد 

خدمات خود را به بهترین شکل در اختیار شما قرار دهد.
باشند می  رایگان  صورت  به  شهروندان  به  امدادی  خدمات  برای  اولیه  های  کمک  جعبه  به  مجهز  کارها  کاپیتان   تمام 

*همه چیز داخل جعبه برای شماست
*مهمترین نکته این که کاپیتان های ما حتی دارای کپسول های آتشنشانی برای خدمات اضطراری در خیابان هامی باشند 

و در صورت بروز حادثه های کوچک به صورت رایگان تا رسیدن ماموران مربوطه خدمات اولیه را ارائه می دهند.
*کمک کردن به خودتان زندگی را راحتتر می کند

*همیشه یادمان باشد که هیچ فردی از اتفاقات پیش رویش در زمان رانندگی با خبر نیست، پیشنهاد می کنیم همیشه 
بررسی  را  خودرو  زاپاس  چرخ  وضعیت  ازرانندگی  قبل 
بفرمایید  حاصل  اطمینان  آن  بودن  سالم  از  و   کنید 
کنید  تعویض  را  خودرو  زاپاس  خودشما  نیست  الزم  دیگه 

کاپیتان کار این کار را رایگان انجام می دهد.

! متهم اصلی آلودگی هوا؛ 
همچنان آزادانه می چرخد

دی اکسید کربن،اکسیدهای گوگرد و نیتروژن به همراه ده ها مواد سمی دیگر ،ترکیباتی هستند که در اثر سوخت خودرو 
در سطح شهر پخش می شوند.

سامانه کاپیتان کار که وابسته به استارت آپ 280۶ می باشد، بادارابودن متخصصان حرفه ای درارتباط باخوب کردن حال 
خودروی شما خودرامسوول می داند.

ما با طرح تنظیم باد یک صد هزار خودرو به صورت رایگان در تهران، به جنگ آلودگی هوا مي رویم.
وسایل و تجهیزات ما به بهترین شکل ممکن توسط تیم مهندسی کاپیتان کار طراحی شده تا با امکانات کامل در محل مورد 

نظرشما حضور یابیم.
نیاز مشتریانی  به  ای  پاسخی کارشناسی و حرفه  کاپیتان کار 

است که به دنبال خدمات مورد اعتماد هستند.
کاپیتان کار رضایت مشتری را در صدر فعالیت ها و مسوولیت 
های اجتماعی خود تعریف کرده و با توجه به این اصل، به کمک 
نیروی انسانی آموزش دیده ،مجرب و حرفه ای خودوبا تلفیق 
تجربه و فناوری، در کمترین زمان، بهترین خدمات رادر محل 

مورد نظر مشتری ارائه می کند.

تداوم نفس كمترین خواهش ما از دنیا است

30 درصد مدارس فرسوده و 27 درصد تخریبی هستند

این زمستان هوای بچه ها را داشته باشیم! 

راه اندازی اندیشکده انرژی 
نیاز کسب وکارهاست

اتاق کرمان - رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
کشاورزی استان کرمان در نشست هم اندیشی 

آینده انرژی، دسترسی به انرژی الکتریکی را یکی 
از شاخص های سنجش فضای کسب و کار برشمرد 
و افزود: پرداختن بیشتر به بحث انرژی می تواند 
باعث توسعه کسب وکار در بخش خصوصی شود. 8
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اجتماعی

سیب بیشتر بخوریم یا پرتقال!
سیب و پرتقال دو میوه محبوب و پر استفاده در جهان 
یک  کدام  که  شود  مطرح  پرسش  این  شاید  اما  هستند، 

بیشترین میزان مواد مغذی را ارائه می کند؟ 
احتماال بارها شنیده اید که با مصرف یک عدد سیب در روز 
از مراجعه به پزشک بی نیاز خواهید شد. اما آیا می دانستید 
این ضرب المثل قدیمی در حقیقت از یک کمپین تبلیغاتی 

سرچشمه می گیرد؟
الکل در آمریکا، سیب به  از ممنوعیت تولیدومصرف  پیش 
طور عمده استفاده می شد. با اعالم ممنوعیت در سال های 
را  باید روش دیگری  دهه 1920، پرورش دهندگان سیب 
رو،  این  از  و  می کردند  پیدا  خود  محصوالت  فروش  برای 
بازاریابی بر اساس فواید سالمت این میوه را آغاز کردند. در 
مقابل، پرتقال مجبور نبوده است برای احیای خود مسیری 
اما پرورش دهندگان این میوه  مشابه با سیب را طی کند 
با تبلیغات فراوان آن را به عنوان گزینه ای سالم برای آغاز 

روز معرفی کرده اند. 
مواد مغذی سیب

است.  قند  گرم  و 13  کالری   ۶5 حاوی  فنجان سیب  یک 
این میزان قند برای یک وعده زیاد است، اما همانند بیشتر 
میوه ها، سیب محتوای قند باال را با دوز سالم از فیبر متعادل 
بدن کمک می کند. یک  در  قند  پردازش  به  فیبر  می کند. 
تامین  را  نیاز  روزانه مورد  فیبر  از  فنجان سیب 12 درصد 

می کند.
شده  مشهور  خود   C ویتامین  محتوای  واسطه  به  پرتقال 
و  ها  میوه  در  توان  می  را  اکسیدان  آنتی  این  اما  است، 
از  فنجان  یک  کرد.  پیدا  نیز  سیب  مانند  دیگر  سبزیجات 
مورد   C ویتامین  از  درصد   10 تواند  می  سیب  برش های 
نیاز روزانه انسان را تامین کند. هم چنین، یک فنجان سیب 
مورد  در  است.  شما  نیاز  مورد  کلسیم  از  درصد   5 حاوی 
ویتامین ها و مواد دیگر مانند ویتامین K، پتاسیم و ویتامین 
از محتوای چندانی برخوردار نیست - بین  B، سیب  های 

یک تا چهار درصد.
ضمنا،ممکن است شگفت زده شوید اگر بدانید سیب حاوی 

یک درصد از پروتئین موردنیازروزانه انسان است. 
مواد مغذی پرتقال

قند است  پرتقال دارای 85 کالری و 17 گرم  یک فنجان 
که اندکی بیشتر از آن چیزی است که سیب ارائه می کند.

همانند سیب، محتوای قند باالی پرتقال نیز به واسطه فیبر 
پرتقال  فنجان  متعادل می شود. یک  میوه  این  در  موجود 

می تواند 17 درصد از فیبر روزانه شما را تامین کند.
ارائه  قوی  آماری  معدنی  مواد  و  ویتامین ها  نظر  از  پرتقال 
 C می کند. در یک فنجان پرتقال 1۶0 درصد از ویتامین
انسان وجود دارند. هم  نیاز  از کلسیم مورد  و هفت درصد 
چنین، محتوای پتاسیم و ریبوفالوین پرتقال تقریبا دو برابر، 
ویتامین B۶ یک و نیم برابر، و فوالت 14 برابر سیب است 
اگر محتوای پروتئین سیب موجب شگفتی شما شد باید به 
پرتقال  پروتئین  باشید که محتوای  داشته  توجه  نکته  این 
در یک فنجان سه برابر بیشتر است و بر همین اساس سه 

درصد از پروتئین روزانه مورد نیاز ما را تامین می کند.

راه اندازی سیستم کمک داور 
ویدئویی

فدراسیون فوتبال ایران برای راه اندازی و پیاده سازی 
سیستم کمک داور ویدئویی فراخوان داده است.

و  دانش بنیان  شرکت های  کلیه  »از  فوتبال   فدراسیون 
فعال در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات و سیستم های 
با  همکاری  به  عالقمند  که  تصویر  هوشمند  پردازش 
فدراسیون در انجام این پروژه هستند دعوت کرده سوابق 
با اساس نامه، مدارک ثبتی و مجوز  اجرایی خود را همراه 

فعالیت شرکت به دبیرخانه فدراسیون بفرستند.
تنها  فراخوان  است؛این  تاکیدشده  فدراسیون  دردعوت 
به منظور شناسایی شرکت های توانمنِد عالقمند به همکاری 
فدراسیون  این  به  مدارک  ارسال  و  بوده  فدراسیون  با 
هیچ گونه حقی برای شرکت کنندگان در این فراخوان ایجاد 

نخواهدکرد«

سالمت باشیمدو کلمه حرف ورزشی

نصب گیت تماشاگران در 
ورودی شرقی ورزشگاه آزادی 
و  توسعه  شرکت  مدیره  هیات  رئیس  و  عامل  مدیر 
نگهداری اماکن ورزشی در جریان آخرین روند آماده سازی 

گیت های ورودی تماشاگران ورزشگاه آزادی قرار گرفت.
یکی از اقداماتی که برای  آماده سازی ورزشگاه آزادی جهت 
میزبانی پرسپولیس در فینال هفدهمین دوره رقابت های 
لیگ قهرمانان آسیا انجام شد، نصب گیت در ورودی های 
درب غربی ورزشگاه آزادی بود. در واقع برای فینال لیگ 
از ورزشگاه مجهز به گیت  این بخش  قهرمانان آسیا، تنها 
شد اما قرار است نصب این دستگاه به منظور کنترل بهتر 

ورود تماشاگران، در درب شرقی ورزشگاه نیز انجام شود.
نصب گیت در ورودی شرقی این ورزشگاه ازروزسه شنبه 
آغاز شد تا ورود و خروج تماشاگران از تمام درها کنترل و 
مدیریت شود. به خصوص این که قرار است از این به بعد 

بلیت فروشی لیگ به صورت کامل اینترنتی انجام شود.

اعالم قیمت گذاری سرخابی ها 
در نیمه دوم بهمن

سازمان  رئیس  پوری حسینی  اشرف  علی  عبداهلل 
واگذاری  ابعاد  تخصصی  نشست  پایان  در  خصوصی سازی 
اتاق  نشست  کرد:   اظهار  استقالل،  و  پرسپولیس  باشگاه های 
و  هواداران  پیشکسوتان،  از  زیادی  تعداد  حضور  با  بازرگانی 
کارشناسان برگزار شد و حاضران نظرات خود را مطرح کردند. 
آن هایی هم که درصدد خرید سهام دو باشگاه هستند در این 
اتاق حضور داشتند و افرادی هم که خریدار نبودند قرار شد در 
صورتی که تمایل داشتند، الگویی برای واگذاری باشگاه ارائه 

دهند. این جلسه اول بود که به خوبی برگزار شد.
او  درباره این که  آیا تصمیم دولت برای واگذاری دو باشگاه 
جدی است یا خیر؟ بیان کرد: مطمئن باشید اگر تصمیم جدی 
نبودیم.  دولت مصوبه سال  این جا  اکنون   ما  نداشت  وجود 
94 مجلس را لغو کرد اما مجدد در آذر 97 به لیست واگذاری 
کامل  طور  به  باشگاه  دو  واگذاری  قضیه  بار  این  و  برگرداند 

جدی است.
پوری حسینی درباره این که بدهی های این دو باشگاه به چه 
 290 رفته  هم  روی  باشگاه  دو  این  کرد:  بیان  است،  شکل 
میلیارد بدهی دارند و  تفکیک  نمی کنم و این بدهی اعالم 
شده برای مجموع این دو باشگاه است. عالوه بر این، هنوز یکی 
از باشگاه ها گزارش مالی مربوط به سال 97 خود را ارائه نکرده 

و قرار است هفته آینده آن را تحویل هیات واگذاری دهد.
باشگاه  دو  این  که  این  درباره  سازمان خصوصی سازی  رئیس 
چه چیز برای فروش دارند و آیا قرار است فقط برند آن ها به 
مزایده گذاشته شود، گفت: قرار نیست فقط برند دو باشگاه را 
باشگاه همان  دو  این  اعظم  اگرچه بخش  بگذاریم،  مزایده  به 
دو  این  مالی  در صورت های  چرا  که  این  اما  هاست  آن  برند 
موردی  نیست،  آن ها  مرکزی  ساختمان  و  ورزشگاه  باشگاه، 
چون  کردند  اعالم  آن ها  و  شدیم  آن  پیگیر  هم  ما  که  است 
طلبکاران زیادی دارند نمی توانند ورزشگاه و ساختمان مرکزی 
دو  دارایی  آن ها  صورت  این  در  که  چرا  بزنند،  سند  را  خود 
را تصاحب  باشگاه محسوب شده و طلبکاران می توانند آن ها 
و  ورزشگاه  است  شده  قرار  قضیه  همین  به  توجه  با  کنند. 
ساختمان مرکزی هر دو باشگاه با تاخیر در دارایی شان ثبت 
و این موضوع به کارشناسان خصوصی سازی اطالع داده شود.

او درباره این که  آیا واگذاری این دو باشگاه قطعیت پیدا خواهد 
کرد یا این که به مانند دفعات قبل این اتفاق رخ نخواهد داد 
اظهار کرد: این بار تصمیم قطعی است و ما جلسات مختلفی 
شود.  برداشته  است  رو  پیش  که  ابهاماتی  تا  داشت  خواهیم 
انتظار نداشته باشید که واگذاری دو باشگاه نقد نشود، حتی ما 
این انتظار را داریم که در این واگذاری عیب و ایرادهایی هم 
وجود داشته باشد. مسائلی مطرح است  که من به آن اشاره 
می کنم. به طور مثال مطرح شده که به شخص حقیقی واگذار 
نشود، از طرفی موضوع دیگری بر آن تاکید شده که به طور 
شخص  از  غیر  که  چرا  شود  واگذار  حقیقی  شخص  به  حتم 
حقیقی نمی تواند مالکیت این دو باشگاه را عهده دار شود، به هر 
حال این مسائل وجود دارد. برای همین می گویم شاید عیب 
و ایراداتی هم در واگذاری دو باشگاه  وجود داشته باشد، اما 
آنچه مشخص است در این واگذاری نظر جمع مهم است، ما 
همه مجری هیات واگذاری هستیم و مطمئن باشید این هیات 

با عزم جدی وارد شده است.

و  درمان  بهداشت،  وزیر  مشاور  مسائلی  رضا   - ایرنا 
این که در حال حاضر در  آموزش پزشکی گفت: علیرغم 
تامین دارو و تجهیزات  و  ایم  قرار گرفته  اقتصادی  جنگ 
پزشکی از اولویت های مهم کشور است، باز هم شاهد دست 
این  برنامه و بودجه در  ایجاد اختالل سازمان  اندازی ها و 

حوزه هستیم.
به  اشاره  با  بهداشت،  وزارت  پزشکی  تجهیزات  مدیرکل 
این که، تامین سالمت مردم یکی از مهمترین وظایف هر 
حاکمیت و رکن توسعه هر کشوری است، گفت: متاسفانه 
در ادوار گذشته نوع نگاه ارکان اقتصادی دولت به خصوص 
سازمان برنامه و بودجه کشور به حوزه بهداشت و درمان به 
عنوان یک منبع صرف بودجه بوده است و شأنیتی برای آن 
قائل نبودند و دولت در ادوار مختلف از این نوع نگاه اشتباه 
رنج می برده، در حالی که حوزه سالمت در همه دنیا حوزه 

مهم و استراتژیک به شمار می رود.
وی افزود: با شروع دولت یازدهم و با تالش وزیر بهداشت 
و حمایت های ویژه رئیس جمهوری، موضوع سالمت مورد 
توجه قرار گرفت و منجر به اجرای پروژه بزرگ ملی طرح 
عظیم  و  ملی  طرح  چنین  اجرای  اما  شد،  تحول سالمت 
سازمان  متاسفانه  که  است  پایدار  منابع  ایجاد  مستلزم 
رئیس  موکد  و  مکرر  دستورات  علیرغم  بودجه  و  برنامه 

جمهوری به این موضوع مهم بی توجهی کرده است.
مشاور وزیر بهداشت تصریح کرد: قرار بود از محل مالیات 
بر ارزش افزوده، درصدی برای سالمت هزینه شود که مردم 
بدانند وقتی این مالیات را پرداخت می کنند سهمی از آن 
بابت سالمت خودشان هزینه می شود که متاسفانه سازمان 

برنامه و بودحه در این خصوص سهل انگاری کرده است.
بودجه ای که در طرح تحول سالمت صرف  مسائلی، کل 
شده را حدود 1۶ هزار و 400 میلیارد تومان ذکر کرد و 
گفت: متاسفانه برخی با سیاه نمایی و به صورت مغرضانه 
اعالم کردند که هزینه برای طرح تحول، هزینه گزافی است 
که این ادعای آن ها از اساس یک فرض اشتباه و مسموم 

است.
ناشایست  اقدامات  شاهد  متاسفانه  کرد:  خاطرنشان  وی 
افراد در سازمان برنامه و بودجه بودیم. به  از سوی برخی 
طوری که پرداخت وجه به حوزه سالمت را با کمبود اعتبار 
نشان دهنده  این  و  کردند  مقایسه  پرورش  و  آموزش  در 
دست های پشت پرده ای است که به جای حل مشکالت با 
جوسازی و جهت دهی سعی دارند خدمت رسانی به مردم 

در حوزه سالمت را از مسیر صحیح خود خارج کنند.
وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: با گذشت 20 روز 

و  دارو  تولیدکنندگان  معوقه  مطالبات  پرداخت  تصویب  از 
تجهیزات پزشکی، سازمان برنامه و بودجه با سنگ اندازی و 
ایجاد خدشه در مصوبه آن، این مطالبات را پرداخت نکرده 
و تامین کنندگان تجهیزات پزشکی برای مواد اولیه و ذخایر 
استراتژیک کشور با مشکالت جدی و قابل توجهی مواجه 

هستند. 
در  هاشمی  دکتر  محوریت  با  بهداشت  وزارت  گفت:  وی 
تالش شبانه روزی سعی در تامین به موقع دارو و ملزومات 
این  است،  شده  درمانی  مراکز  و  بیمارستان ها  نیاز  مورد 
نشان می دهد که سازمان برنامه و بودجه نسبت به جنگ 
متن  بر  را  حاشیه ای  مسائل  و  است  بی توجه  اقتصادی 

اولویت می دهد.
بدانیم  است  یادآور شد: جالب  پزشکی  تجهیزات  مدیرکل 
برای حل مشکالت موسسات  بودجه  و  برنامه  که سازمان 
مالی اعتباری که به صورت غیر قانونی و در خالء نظارت 
میلیارد  هزار   38 می کردند،  فعالیت  مسئول  دستگاه های 
و  هزار   1۶ مبلغ  کل  که  در صورتی  داد  اختصاص  تومان 
400 میلیارد تومان در طول سال های گذشته برای سالمت 

مردم با مشکالت عدیده ای مواجه شده است.
درصد   ۶3 موجود  آمارهای  اساس  بر  مسائلی،  گفته  به 
اختصاص  دستمزد  و  حقوق  به  درمان  و  بهداشت  بودجه 
دارد و دولت هم از افزایش 20 درصدی حقوق و دستمزد 
مدیریت  که سازمان  است حال چگونه می شود  داده  خبر 
فقط 10 درصد افزایش سنواتی به حوزه بهداشت و درمان 

را در دستور کار خود قرار داده است؟ 
این  به  توجه  با  کرد:  بیان  ادامه  در  بهداشت  وزیر  مشاور 
که طرح تحول سالمت یکی از مهم ترین ارکان و اقدامات 
دولت یازدهم ودوازدهم است، باز هم مسیر اجرای این طرح 
ملی موردبی توجهی قرارگرفته و نگاه غلط سازمان برنامه و 
بودجه عمال این طرح بزرگ را با مشکل مواجه خواهدکرد.

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور:

اهمیت بیمه های توانبخشی 
از کسی پوشیده نیست

سازمان  توانبخشی  امور  معاون  نژاد  نحوی  حسین 
بیست و سومین کنگره کار درمانی  بهزیستی کشور در 
بهشتی  شهید  دانشگاه  همایش های  مرکز  در  که  ایران 
برگزار شد، اظهار کرد: تا نیروی با انگیزه و جوان نداشته 

باشیم، به هدف خود نمی رسیم.
انحصارگرایی  نوعی  کارها  تمام  در  که  این  بیان  با  وی 
وجود دارد، افزود: نسل جوان، نسلی است که به محبت و 

دخالت شایسته در امور نیازمند است.
نحوی نژاد ادامه داد: ما به عنوان مسووالن جامعه نباید به 

اعتماد نسل جوان خیانت کنیم.
معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور با بیان این که 
نسل جوان ما امید به آینده واضح و شفاف دارند، بیان 
کرد: دانشکده های توانبخشی را آینده ای غیرشفاف تهدید 

می کند.
و  مدیریتی  سمت های  استخدام ها،  که  این  بیان  با  وی 
بازار در انحصار برخی از افراد هستند، افزود: دانشجویان 
باید بعد از فارغ التحصیلی به ارتباط با مسووالن دلخوش 

باشند.
معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور گفت: ما 
قرار  شرایطی  در  را  خود  و  می کنیم  فرار  پاسخگویی  از 

نمی دهیم که پاسخ دهیم.
وی با بیان این که دانشجویان باید به دنبال ارتباط سازنده 
با انجمن های علمی باشند تا بتوانند راه و چاه رشته خود 
را به دست آورند، ادامه داد: آن ها بعد از فارغ التحصیل 

شدن باید به دنبال این باشند که ادامه تحصیل بدهند.
معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور گفت: دانشجوی 
این  توانبخشی  و  درمانی  نیاز های  باید  کاردرمانی  رشته 
افراد را برآورده کنند، هم چنین استادان در تولید دانش 

بسیار موثر هستند.
وی با بیان این که بخشی از امور توانبخشی که به وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مربوط می شود، ادامه 
زمینه  این  در  را  موثر  فیلد های  و  کار  زمینه  باید  داد: 
این  با  ارتباط  در  هم  بهزیستی  سازمان  و  کنند  فراهم 

ارگان تالش  می کند.
نحوی نژاد با بیان این که بیمه توانبخشی امری ضروری 
است، گفت: اهمیت بیمه های توانبخشی از کسی پوشیده 
نیست و بسیاری از این کاردرمانان زمانی که بدانند بیمه 
هستند، در مناطق محروم نیز بهترین فعالیت ها را انجام 

می دهند.
معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور گفت: معلوالن 
را باید درک و زمینه ای را برای رشد و توانبخشی آن ها 

فراهم کرد.

تامین دارو و تجهیزات پزشکی را از 
 مسیرخارج کردند

با خوردنی ها از خود محافظت کنیم

کارالی اعجاز انگیز برای دیابت
کارال یکی از سبزیجات معروف آسیای جنوبی است که 
در آمازون، آفریقای شرقی، جزایر واقع در دریای کارائیب و 
جنوب امریکا نیزبه منظور تأمین غذا و دارو کشت می شود 
و از خانواده کدوئیان است. گیاهی یک ساله و تک پایه و به 
ظاهر مثل خیار است با تعدادی زگیل که روی سطح میوه 
آن قرار دارد. با وجود این که طعم آن تلخ است. از کدوهای 
مغزی محسوب می شود. عالوه بر آن ،سبزی متنوعی است 

و مصارف چند بعدی دارد. 
آن  تخم  و  میوه  برگ،  ساقه،  ریشه،  از  که  است  گیاهی 
استفاده غذایی و دارویی عدیده ای می شود. میوه ی کارال 
از نظر تغذیه مشابه سایر کدوهاست. اما ویژگی استثنایی 
دیگری  نوع  و  می باشد  ث  ویتامین  از  آن  سرشاری  کارال 
از آن سرشار از ویتامین آ است. ارزش دارویی کارال برای 
تنظیم و کنترل دیابت و مبارزه با بیماری ها، موجب شده 

تا توجه دانشمندان سراسر جهان را به خود جلب نماید. 
اخیراً بذر یکی از ارقام کارال از هندوستان وارد ایران شده 
و برای مصارف دارویی کشت شده است و می توان گفت 
و  سیستان  مثل  ایران  گرمسیری  مناطق  در  کارال  تولید 
دیابت  است.  پذیر  امکان  بوشهر  و  هرمزگان  و  بلوچستان 
در ایران در حال رشد است و نوع دوم آن از رشد بیشتری 
تغییر  افزایش  این  علل  ترین  مهم  از  که  بوده  برخوردار 
با توجه به تأیید علمی،  الگوهای زندگی و محیطی است. 
منابع غنی و فراوان اعجازانگیز گیاه کارال اثبات شده است 
و مهم ترین خاصیت آن درمان کننده دیابت است و کشور 

ما تاکنون از این گیاه دارویی ارزشمند محروم بوده است.
خواص دارویی كارال

ویروس ها،  باکتری ها،  کشنده  دیابت،  کننده  کارالدرمان 
سرطان  سلول های  کشنده  سرطانی،  سلول های  کشنده 
از تومورها، کاهش دهنده ی قند  خون، قدرت پیشگیری 
خون، کاهش دهنده فشار خون، کاهش دهنده دمای بدن، 

کاهش دهنده ی کلسترول است.
- مردم هند از این میوه ها به منظور درمان محلی و سنتی 

دیابت ها استفاده می کنند.
از فالونوئیدها و آلکالوئیدها  - در واقع این گیاه مخلوطی 
و  لوزالمعده  در  بیشتر  انسولین  تولید  سبب  که  می باشد 
نتیجتاً سبب کنترل قند خون در بیماران دیابتی می گردد.

و مژده ی آخر این كه:
بیماران دیابتی ناگزیرنداز مصرف مواد قندی از قبیل قند، 
مربا، خرما،  پولکی، کیک، شیرینی، شکالت، عسل،  شکر، 
بستی و نوشابه باید پرهیز کنندبه دلیل این که قند خون را 
بالفاصله به مقدار زیاد باال می برند، اما اغلب بیماران هوس 
شدیدی نسبت به مصرف آن ها پیدا می کنند... مصرف کارال 
همراه مواد یاد شده، به آن ها این امکان را می دهد تا در حد 
رفع میل خود بدون بوجود آمدن مشکلی، بتوانند مقادیری 
از شیرینی را مصرف نمایند. این موضوع در هندوستان به 

صورت یک تجویز عمومی درآمده است.
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مادر، و تور لیدر در خرانق
مریم سادات موسوی

از  قبل  شب  از صفحه1:  ادامه 
بیدار  صبح  تا  مختلفی  دالیل  به  سفر 
بودم. ساعت 4 صبح از منزل به سمت 
بقیه  از  قبل  و  کردیم  حرکت  راه آهن 

آن جا بودیم.
آغاز  سفر  و  شدند  جمع  همه  کم کم 
برای  ذهنم  سمت  یک  بود.  خوابیده  کالسکه  در  فرزندم  شد. 
برای  دیگر  سمتی  بود،  شده  اشغال  مامورقطار  به  بلیط  ارائه 
در  کالسکه  گم شدن  نگران  هم  گوشه ای  و  مسافران  شمردن 

جمعیت بود! 
سوار  و  مسافران  مسوولیت جمع کردن  رسیدیم  یزد  به  وقتی 
همراهی ام  کالسکه،  گم شدن  نگرانی  کنار  در  شدن  اتوبوس 
رسیدیم،  خرانق  عباسی  شاه   کاروانسرای  به  وقتی  می کرد. 
جایی که قرار بود 2 شب در آن جا اقامت کنیم،  مسائل مربوط 
اتاق ها،  سرمای  فردا،  گشت  صبحانه،  شام،  ساعت  تنظیم  به 
به  خوراکش  و  خواب  که  فرزندی  کنار  در  مسافران،  سالمت 
را  بودم صبح  رساند. مطمئن  انتها  به  را  توانم  بود  ریخته  هم 
نخواهم دید. صبح را دیدم و با مسافرانی که یکی  از یکی بهتر، 
حال  تا کمی  زدیم.  کویر  دل  به  بودند  همراه تر، خوش سفرتر 
از  و هوایمان عوض شود. طوفان شن در کویر و خرابی یکی 
ماشین ها در کنار ترس از آسیب دیدن ریه های فرزند، باز حال 
من را دگرگون می ساخت. شب که در کاروانسرا همه دور هم 

بودیم، احساس آرامشی داشتم عجیب. 
روز آخر سفر که گشت های فراوانی در میبد و اردکان و یزد 
باید  زمان ها  این  همه  در  کرد.  سنگین  را  سفر  کمی  داشت، 
هر  و  می کردیم  تنظیم  را  ساعت ها  می شد،  محاسبه  هزینه ها 
لحظه تعداد مسافرین را می شمردیم. ساعت 8 شب سوار قطار 
شدیم. احساس می کردم در یک مسابقه شرکت کرده ام و االن 
نزدیک خط پایان است. همه را شمردم. کالسکه فرزند را جلوی 

پایم گذاشتم و با تکان های قطار هردو خوابیدیم. 
صبح وقتی همه به سالمت و با لبانی خندان به تهران رسیدیم، 
دست  به  موفقیتی  من  آیا  که  این  از  داشتم.  دوکانه  حسی 

آورده ام یا از زیر خطر حماقتی گذشتم؟ هنوز هم نمی دانم.
حتی نمی دانم به کسی توصیه کنم یا نه. ولی به هر حال من با 

کمک همسرم و دوستان کردیم و شد.

مرکزی  بانک  دیگر  سوی  از  از صفحه1:  ادامه 
است  کرده  اعالم  به تازگی  نیز   )ECB( اروپا 
قرضه  اوراق  گسترده  خرید  سیاست  دارد  قصد 

دولت های منطقه را متوقف سازد.
مشکالت  بر  تصمیم  این  که  می رود  انتظار 
و  مجارستان  مانند  اروپایی  نوظهور  اقتصادهای 

لهستان بیافزاید.
دستیابی  برای  که  نوظهور  اقتصادهای  دیگر 
سرمایه گذاری  به  شدیداً  باال  رشد  نرخ های  به 
اخیر  تحوالت  از  نیز  هستند  وابسته  خارجی 
بانک های مرکزی اروپا و آمریکا متضرر خواهند 
جذب  در  را  بیشتری  دشواری های  و  شد 

سرمایه گذاران خارجی تحمل خواهند کرد.
چین و جنگ تجاری

با  دیدار  در  اخیراً  چین،  رئیس جمهور  جین پینگ،  شی 
تعدادی از فعاالن اقتصادی سرشناس کشورش اعالم کرده 
است کشور قصد ندارد به راحتی تسلیم خواست های تجاری 
آمریکا شود. شدت گرفتن جنگ تجاری بین چین و آمریکا 
به عنوان دو اقتصاد بزرگ جهان می تواند فشار مضاعفی را 
بر بازارهای سهام آسیایی وارد کند، چنان که همین حاال نیز 

این بازارها وضعیت چندان مساعدی ندارند. 
خود  سال  بدترین   2018 سال  در  چین  شانگهای  بورس 
پس از بحران جهانی 2008 را پشت سر گذاشت و بازارهای 
بورس کره جنوبی و تایوان نیز افت شدیدی را تجربه کردند.

قدرت گرفتن پوپولیست ها
رئیس جمهور  دو  با  را   2019 سال  مکزیک  و  برزیل 
کاماًل  اقتصادی  جهت گیری های  با  )البته  پوپولیست 

متفاوت( آغاز خواهند کرد. 
دارد  افراطی  راست  گرایش   - که  بولسونارو  ژایر  برزیل  در 
ده ها  دارد  کردقصد  اعالم  انتخابات  در  پیروزی  از  پس   -
واگذار  خصوصی  بخش  به  را  کشور  این  دولتی  شرکت 
پابلو گوئده، اقتصاددان فارغ التحصیل  کند. وی هم چنین 
خود  اقتصادی  مشاور  به عنوان  را  آمریکا  شیکاگو  دانشگاه 
قابل توجه  رشد  تصمیماتی،  چنین  است.  کرده  انتخاب 
است  داشته  دنبال  به  را  برزیل  بورس  بازارهای  شاخص 
زمانی  صعودی  روند  این  تداوم  کرد  فراموش  نباید  اما 
تضمین خواهد شد که رئیس جمهور جدید بتواند اصالحات 
اقتصادی به ویژه در حوزه نظام بازنشستگی را به سرانجام 

برساند.
دوره  که  اوبرادور  لوپز  مانوئل  آندرس  نیز  مکزیک  در 
آغاز  را در آخرین ماه سال 2018  ریاست جمهوری خود 
احداث  طرح  لغو  فرمان  امضای  با  ابتدا  در  اگرچه  کرد 
نگرانی هایی  سیتی  مکزیکو  دالری  میلیارد   13 فرودگاه 

پس  اما  آورد  پدید  کشورش  سرمایه گذاران  بین  در  را 
بازخرید  طرح  موفقیت  و   2019 سال  بودجه  انتشار  از 
تأمین  برای  که  دولت  قرضه  اوراق  از  دالر  میلیارد   1.8
منتشر  سیتی  مکزیکو  جدید  فرودگاه  احداث  طرح  مالی 
حال  این  با  نهاد.  کاهش  به  رو  نگرانی ها  این   - بود  شده 
سرمایه گذاران همچنان منتظرند ببیند که آیا دولت جدید 
 خواهدتوانست بدون دچارشدن به کسری بودجه،هزینه های

تأمین  و  حمایتی  برنامه های  توسعه  برای  را  بیشتری 
اجتماعی تقبل کند یا خیر.

تحریم های آمریکا علیه روسیه
آمادگی  از  آمریکا  وزارت خزانه داری  این که  از  حتی پس 
علیه  وضع شده  تحریم های  به  بخشیدن  پایان  برای  خود 
آلومینیوم  تولیدکننده  )بزرگترین  شرکت روسی دریپساکا 
در جهان( خبر داد، سرمایه گذاران همچنان نگران تصمیم 
رابرت  تحقیقات  اگر  هستند.  مورد  این  در  آمریکا  کنگره 
مولر، بازرس ویژه پرونده دخالت روسیه در انتخابات آمریکا، 
باید  به نتیجه ای نامطلوب )برای روسیه( ختم شود، آنگاه 
منتظر وضع تحریم های جدید علیه شرکت ها و بانک های 

دولتی روسیه از سوی کنگره آمریکا بود.
كاهش قیمت نفت

باالترین  به  نفت  قیمت  اکتبر  ماه  اوایل  در  آن که  از  پس 
ناگاه  به  بازار  روند  اخیر رسید،  میزان خود در چهار سال 
تغییر کرد و ظرف کمتر از سه ماه بهای هر بشکه نفت برنت 

دریای شمال از حدود 87 دالر به کمتر از 55 دالر رسید.
درحال توسعه  کشورهای  برخی  برای  نفت  قیمت  کاهش 
اتفاقی بسیار ناگوار قلمداد می شود. در این میان عربستان 
بازار  اوضاع  نگران  درحال توسعه  کشورهای  سایر  از  بیش 
بلومبرگ،  کارشناسان  اساس محاسبات  بر  زیرا  است  نفت 
اگر متوسط قیمت نفت در سال 2019 کمتر از 95 دالر در 
هر بشکه باشد، دولت عربستان دچار کسری بودجه خواهد 
شد. کسری بودجه دولت عربستان در حالی اتفاق خواهد 

افتاد که ماجرای قتل جمال خاشقجی موجب 
شده است تا بسیاری از سرمایه گذاران خارجی 
قید حضور در عربستان را بزنند و این کشور را 

در شرایط دشواری قرار دهند.
 چند انتخابات سرنوشت ساز در اقتصادهای نوظهور

در  مهم  انتخابات  چندین   2019 سال  در 
اقتصادهای  و  حال  توسعه  در  کشورهای 
نوظهور برگزار خواهد شد که نتایج آن ها تأثیر 
خواهد  سرمایه گذاران  تصمیمات  بر  مستقیمی 

داشت.
در هند که یکی از بزرگترین اقتصادهای نوظهور 
همواره  اخیر  سال های  در  و  می رود  شمار  به 
بیشترین نرخ رشد را در بین اقتصادهای بزرگ 
جهان داشته است، سرمایه گذاران از این نگرانند که مبادا 
ائتالفی  دولت  تشکیل  به  مجبور  مودی  نارندا  نخست وزیر 
شود و نتواند اصالحات اقتصادی مد نظر خود را ادامه دهد.

اولین  برگزاری  شاهد  دیگر  ماه  دو  از  کمتر  نیز  تایلند 
 2014 سال  کودتای  از  پس  خود  پارلمانی  انتخابات 
خواهد بود؛ انتخاباتی که تاکنون چند بار به تعویق افتاده 
نیز  انتخابات  این  مبادا  که  دارند  آن  بیم  و سرمایه گذاران 
در  بیانجامد.  اجتماعی  ناآرامی های  به  یا  نشود  برگزار 
ماه  اواسط  در  ویدودو  جوکو  رئیس جمهور  نیز  اندونزی 
آوریل )اواخر فروردین 98( با پرابوو سوبیانتو که یک ژنرال 

بازنشسته است رقابت خواهد کرد.
که  ماکری  مائوریسیو  رئیس جمهور  نیز  آرژانتین  در 
دارد  خارجی  سرمایه گذاران  بین  در  خاصی  محبوبیت 
باید در اواخر اکتبر )اوایل آبان( برای حفظ جایگاه خود با 
حریفانی سرسخت رقابت کند. رکود اقتصادی از یک سو و 
نزدیک شدن نرخ تورم به مرز 50 درصد از سوی دیگر باعث 
به  آرژانتین  مردم  توده های  گرایش  خطر  که  است  شده 
رئیس جمهور سابق و پوپولیست این کشور یعنی کریستینا 

فرناندز د کرشنر بیشتر احساس شود.
انتخابات عمومی آفریقای جنوبی نیز در اواسط سال 2019 
برگزار خواهد شد و اگر رئیس جمهور سیریل رامافوسا نتواند 
در این انتخابات به پیروزی برسد، اصالحات او در راستای 

تقویت نظام اقتصادی مبتنی بر بازار، ناتمام خواهد ماند.
پای  به  بهمن(  )اواخر  فوریه  اواسط  در  نیز  نیجریه  مردم 
رئیس جمهور  بین  از  تا  رفت  خواهند  رأی  صندوق های 
محمد بوهاری که دولتش توفیق چندانی در عرصه اقتصادی 
نداشته است و آتیکو ابوبکر، معاون سابق رئیس جمهور که 
گرایش بیشتری به تقویت بخش خصوصی دارد، دست به 

انتخاب بزنند.
منبع: اتاق ایران

 اقتصاد جهان؛ و عبور از سال 2018 

اقتصادی
یک مقام وزارت خارجه هند خبر داد:

آغاز به کار دفتر شرکت هندی 
اپراتور بندر شهید بهشتی

در چابهار 
از  هند،  خارجه  امور  وزارت  ادارات  از  یکی  مدیرکل 
افتتاح دفتر اپراتوری شرکت هندی IPGL در بندر شهید 

بهشتی چابهار خبر داد.
در  میتال  دیپاک  دریانوردی،  و  بنادر  سازمان  گزارش  به 
چابهار  نامه  موافقت  اجرایی سازی  پیگیری  کمیته  نشست 
افزود: نشست سه جانبه ایران، هند و افغانستان یک واقعه 

بسیار خوب، تاریخی و به یادماندنی است.
سازی  اجرایی  پیگیری  کمیته  در  آنچه  کرد:  تاکید  وی 
برنامه  و  طرح  ایجاد  می شود،  انجام  چابهار  نامه  موافقت 
است تا سه کشور ایران، هند و افغانستان، نقش مناسبی در 

حمل و نقل و لجستیک منطقه داشته باشند.
افتتاح  به  اشاره  با  این مقام مسوول در دولت هندوستان، 
دفتر شرکت اپراتوری IPGL در بندر چابهار ابراز امیدواری 
کرد: این شرکت اپراتوری، به زودی برنامه عملیاتی اش را 

در ایران شروع کند.
را  چابهار  بندر  هندوستان،  خارجه  امور  وزارت  مدیرکل 
دروازه ملل و نقطه ارتباطی بسیار خوب بین ایران، جنوب 
آسیای  کشورهای  البته  و  افغانستان  هندوستان،  اوراسیا، 

مرکزی عنوان کرد.
وی خاطرنشان کرد: نشست کمیته پیگیری اجرایی سازی 
توافق نامه بین المللی چابهار، به بررسی بیشتر پروتکل ها در 
این زمینه می پردازد و تعیین می کند سه کشور اصلی در 
توافق نامه، چگونه نقش موثرتری در توسعه تجاری و  این 

بازرگانی دریایی داشته باشند.
هند  ایران،  کشورهای  بین  ترانزیتی سه جانبه  موافقت نامه 
و چابهار، با هدف تسریع، تسهیل و ارتقای ترانزیت چابهار 
و اتصال کشور هند و افغانستان به کشورهای آسیای میانه 
ایجاد  و  کشور  صادرات سه  توسعه  چابهار،  بندر  طریق  از 
خردادماه  در  مذکور  کشورهای  بین  بین المللی  کریدور 
افغانستان  و  ایران  امضای روسای جمهور  به  سال 1395، 

و نخست وزیر هند رسید.

] استارت آپ نو ظهور با نام »كاپیتان كار«فعالیت خود را در حوزه 
خدمات خودرو آغاز كرد[

توسط  كه  خدماتی  از  گوشه ای 
كاپیتان كار ارائه می گردد:

1- سرویس های دوره ای )تعویض روغن، 
فیلتر، شمع و وایر و ......(

2- امداد خودرو اضطراری در تمامی نقاط 
کشور

3- کارواش نانو خودرو
4- ارائه بیمه نامه خودرو به صورت آنالین

5- تامین قطعات خودرو
۶- تست روغن)خدمتی نوین برای اولین 

بار در ایران(
همه چیز درباره كاپیتان كار.....

هر خودرو بر اساس نوع حجم موتور و هم 
سرویس  هر  در  کارکرد،  کیلومتر  چنین 

نیاز به 4 الی ۶ لیتر روغن دارد.
می کند  ایجاب  تهران  شهر  شرایط جوی 
ماه  چهار  هر  تقریبا  شخصی  خودروهای 
یک بار و خودروهای عمومی هر 15 الی 
30 روز یک بار روغن موتور و هم چنین 

فیلترها را تعویض کنند.
دستگاه   250 بودن  دارا  با  کار  کاپیتان 
10سرویس  ارائه  توانایی  سیکلت،  موتور 
برای هر موتور سیکلت در هر شبانه روز را 
دارد که برابر با 250 باب مغازه می باشد.

هدف از اجرای این طرح:
1- افزایش رفاه مشتریان و کاهش مشغله 

زندگی
2- کنترل و کاهش مصرف سوخت

3- کاهش آلودگی محیطی
4- کاهش تردد وسایل نقلیه

5- اشتغال زایی و درآمد زایی
گوشه ای از تاثیرات و مزایای كاپیتان 

كار:
1- صرفه جویی در زمان

دلیلعدم  به  صرفه  به  مقرون  2-قیمت 
دریافت دستمزد عملیاتی

3-اطمینان از کیفیت و اصالت کاال
محصوالت  و  خدمات  اصالت  4-گارانتی 

ارائه شده
5- ارائه بیمه کلیه محصوالت و خدمات
۶- پشتیبانی 24 ساعته انالین خدمات

7- سهولت در پرداخت وجه
8- دسترسی آسان و سریع

9- کاهش ترافیک
نتیجه  در  مصرفی  بنزین  کاهش   -10

کاهش آلودگی محیط زیست
11- کاهش ریسک تصادفات

و  کننده  تولید  بین  واسطه  حذف   -12
مصرف کننده

خدماتی كه توسط یک موتور سیکلت 
شما  درخواستی  محل  در  كاپیتان  و 

انجام می شود:
1- تعویض)روغن ها، فیلترها، لنت ها، استپر، 
المپ چراغ ها، آب رادیاتور، تسمه تایم، تسمه 
درب  واشر  وایر،  شمع،  هیدرولیک،  و  دینام 
سوپاپ، سنسور کیلومتر، سنسور میل لنگ، 
سنسور میل سوپاپ، سنسور اکسیژن، سیبک 
چرخ ها،  دیسک  زیرکمک،  سیبک  فرمان، 

کالیپر چرخ جلو و عقب، کاسه چرخ عقب(
2- کارواش نانو

3- انواع خدمات بیمه
4- تامین و ارسال قطعه و فروشگاه اینترنتی

5- ارسال بنزین با باکس ضد انفجار
۶- تنظیم باد

7- هواگیری سیستم ترمز و سیستم خنک 
کننده

www.captaincar.ir:وب سایت
تلفن تماس:0212806

اخذ انواع ویزا، وقت سفارت 
و امور مهاجرتی در اروپا و كانادا
اخذ ویزای کانادا )مولتی، دانشجویی، بیزنس(

مشاوره با:
0218۶087385
0922۶490۶75
09127958980

 كاپیتان كار؛
 بزرگترین سامانه خدمات 

 خودرو در محل!

 تکه ای از من، تکه ای از زمین!
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اقتصادی

ایران و سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد )فائو( 
مدیریت  زمینه  در  همکاری  نامه  تفاهم  امسال  پایان  تا 

یکپارچه حوزه آبخیز امضا می کنند.
رییس  آقایی  خلیل  کشاورزی،  جهاد  وزارت  گزارش  به 
در حاشیه  آبخیزداری کشور  و  مراتع  سازمان جنگل ها، 
نشست با نماینده جدید سازمان فائو در ایران و کارشناسان 
ارشد این سازمان  گفت: این همکاری مشترک در زمینه 
بخشی  اثر  و  ارزیابی  و  پایش  و  رصد  ریسک،  مدیریت 

فعالیت های آبخیزداری در ایران صورت می  گیرد.
وی افزود: دفتر نمایندگی فائو در ایران نیز حمایت های 

مالی و اداری را برای این تفاهم دنبال می کند.
وی با بیان این که فائو یک سازمان جهانی است و دارای 
ظرفیت ها و تجربیات فراوان در اقصی نقاط جهان است، 
اظهار داشت: این همکاری برای به روز کردن فعالیت ها 
در بخش کشاورزی به ویژه در حوزه آبخیز، جنگل ها و 

مرتع و همگام شدن با جهان ضروری است.
به  کشور،  آبخیزداری  و  مراتع  جنگل ها،  سازمان  رییس 
سطح 11 میلیون  در  آبخیزداری  فعالیت های  اجرای 
ششم  برنامه  طبق  گفت:  و  کرد  اشاره  کشور  در  هکتار 
عملیات  هکتار  باید 10 میلیون  سال  پنج  ظرف  توسعه 
دو  ساالنه  اجرای  معنای  به  که  شود  انجام  آبخیزداری 
هزار  دو  ساالنه  دریافت  و  آبخیزداری  هکتار  میلیون 

میلیادر تومان است.
حالی  در  این  کرد:  تصریح  کشاورزی  وزیر جهاد  معاون 
توسعه 1500میلیارد  برنامه ششم  است که در دو سال 
اگر  یافته و  اعتبار به پروزه آبخیزداری اختصاص  تومان 
ششم  برنامه  هدف  یابد  ادامه  اعتبار  پرداخت  روند  این 

توسعه در زمینه آبخیزدرای محقق نخواهد شد.
در  که  شویم  مطمئن  باید  حال  عین  در  ما  افزود:  وی 
همین میزان سطحی که عملیات آبخیزداری اجرا شده، 
و  ماندگار  کار  نتیجه  و  بوده  نقص  بدون  و  درست  کار 

هزینه ها اثر بخش است.
بر  عالوه  که  هستیم  این  دنبال  به  ما  داد:  ادامه  آقایی 
ایرانی  دانشگاهیان  و  نظرات کارشناسان، محققان  نقطه 
در اجرای پروژه های آبخیزداری، نظرات و تایید سازمان 
رفع  و  اصالح  تکمیل،  در  را  جهانی  سازمان های  و  فائو 

نواقص داشته باشیم.
آبخیز  حوزه  جامع  مدیریت  پروژه  در  کرد:  تصریح  وی 
فعالیت های  مانند  فعالیت  ریسک، 50 نوع  بر  مبتنی 
مکانیکی، بیومکانیکی و غیره را شناسایی کردیم که جزو 

اولویت های ما است.
آقایی گفت: تا کنون هر میزان عملیات آبخیزداری که در 
کشور انجام شده مورد استقبال مردم قرار گرفته زیرا در 
اثرات مثبت آن از جمله در زمینه کنترل  عمل متوجه 

سیل و جلوگیری از خسارات ناشی از آن شده اند.
در  فائو  برجسته  کارشناسان  که  این  به  اذعان  با  وی 
بررسی های اولیه خود، ظرفیت های کارشناسان ایرانی را 
در حوزه آبخیز تایید کرده اند، اظهار داشت: کارشناسان 
ما در همکاری با فائو می توانند در قالب صادرات خدمات 

فنی و مهندسی و تجربیات، سهم داشته باشند.
در این نشست، جروالد بودوکر نماینده جدید سازمان فائو 
در ایران با ابراز خرسندی از همکاری فنی این سازمان در 
اجرای پروژه آبخیزداری در ایران گفت: ما پیگیر اجرای 

این پروژه از نظر فنی و مالی هستیم.
و  آب  گروه  سرپرست  نشست،  این  در  گزارش  بنابراین 
کوهستان سازمان فائو با تاکید بر این که جزییات پروژه 
ریسک  مدیریت  بر  مبتنی  آبخیز  حوزه  جامع  مدیریت 
برای این همکاری مشترک باید مورد بررسی قرار گیرد، 
گفت: ما باید ببینیم هر یک از اجزای این پروژه چگونه 
با هم در ارتباط هستند و برنامه منطقه کاری، اهداف و 

فعالیت های مان را نیز مشخص کنیم.
کمیته  یک  و  راهبردی  کمیته  یک  تشکیل  بر  »کینوا« 
فنی برای اجرای پروژه مدیریت جامع حوزه آبخیز تاکید 
کرد و اظهار داشت: کمیته راهبردی برای این است که 
کمیته  در  و  می کنیم  درست طی  را  راه  مطمئن شویم 
فنی نیز اعضا می توانند پیشنهادهای فنی برای پیشبرد 

این پروژه ارائه دهند.

وی گفت: ما برای اجرای این پروژه به نقشه راه نیاز داریم 
و سیستم مربوط به توسعه روستایی و یا شورای روستاها 

نیز به اجرا و پایداری این پروژه می تواند کمک کند.
که  در صدد هستیم  ما  داشت:  اظهار  مقام مسوول  این 
تصویر خوبی از اجرای این پروژه در ایران به سازمان فائو 
ارایه دهیم تا سایر کشورها از این تجربه بهره مند شوند.

آبخیزداری  پروژه  المللی  بین  مشاور  نشست،  این  در 
اجرای  برای  زیادی  این که ظرفیت های  بیان  با  فائو  در 
فعالیت های آبخیزداری در ایران وجود دارد، تصریح کرد: 
و  هماهنگ  باید  مختلف  سازمان های  در  ظرفیت ها  این 

همسو شوند.
ماساری مولیرو افزود: اجرای این پروژه می تواند الگویی 
برای سایر کشورها شود و رهیافت مبتنی بر ریسک در 

این پروژه به نوعی یک خالقیت محسوب می شود.
ایران  این که اطالعات در حوزه آبخیزداری  بیان  با  وی 
زیاد است، اذعان داشت: این اطالعات به گونه ای نیست 
این  می خواهیم  ما  و  شود  سازی  تصمیم  به  منجر  که 
اطالعات و ظرفیت های مختلف در سازمان ها را به نتیجه 
هم  کنار  باید  پازل  قطعات  هدف،  این  برای  و  برسانیم 

قرار گیرند.
سیاستگزاران  بودن  مصمم  گفت:  حال  عین  در  مولیرو 
در حوزه مدیریت آبخیزداری موجب رضایت و دلگرمی 

است.

پژوهشگر بیوتکنولوژی:

مضر بودن تراریخته ها ثابت 
نشده است

رییـس انجمـن علمـی ایمنـی زیسـتی و پژوهشـگر 
بیوتکنولـوژی گفـت: تاکنـون سـندی دربـاره مضـر بـودن 
تراریخته هـا ارایـه نشـده اسـت ولـی اسـناد فراوانـی بـرای 

اثبـات مفیـد بـودن ایـن مـواد غذایـی وجـود دارد.
بهـزاد قـره یاضی در همایش زیسـت فن آوری و اسـتراتژی 
نوآورانـه در ارومیـه افـزود: تاکنـون یک هـزار و 783 مقاله 
علمـی معتبـر دربـاره مفیـد بـودن ایـن محصوالت منتشـر 

شـده است.
زمینـه  در  علمـی  بررسـی های  از  نمونـه ای  ذکـر  بـه  وی 
تراریخته هـا پرداخـت و اظهار داشـت: یک متاآنالیـز درباره 
ایـن مـواد کـه 21 سـال بـه طـول انجامیـد، کاهـش 10 
درصـدی مصـرف علـف کـش هـا و 45 درصـدی مصـرف 
را  ایـن محصـوالت  بـا کشـت  حشـره کش های شـیمیایی 

نشـان داد.
وی ادامـه داد: 130 پژوهـش توسـط 500 گـروه محققـان 
اروپایـی بـا 300 میلیـون یـورو در این زمینه انجام شـده و 
در نتیجـه آن، بـی ضـرر بودن غذاهـای تراریخته بـه اندازه 

غذاهـای غیرتراریختـه گزارش شـده اسـت.
قـره یاضـی اضافـه کـرد: بی ضـرر بـودن تراریخته هـا هرگز 
بیـان نمی شـود ولـی بـا ایـن محصـوالت، هـم می تـوان به 
 سـالمت بشـر و هـم افزایش درآمد کشـاورزان کمـک کرد.

بـه  امیـد  زیسـتی گفـت:  ایمنـی  علمـی  انجمـن  رییـس 
زندگـی در اوایـل پیـروزی انقـالب در کشـور بـا 55 سـال، 
کمتـر از آمریـکا و حتـی کمتـر از عراق بود ولـی این میزان 

هـم اکنـون بـه بـاالی 80 سـال در بانـوان رسـیده اسـت.
وی بـا بیـان ایـن کـه هـم اکنـون 23 سـال بـه عمـر مفید 
بانـوان کشـور و در کنـار آن بـر عمـر مفیـد مـردان افزوده 
شـده، گفـت: ابتال به یک بیمـاری از جمله سـرطان و فوت 
در اثـر آن در سـنین بـاال منطقـی اسـت و دلیلـی بـر مضر 

نیسـت. تراریخته ها  بـودن 
قـره یاضی بیـان کـرد: برخالف تبلیغـات منفی و نادرسـت 
کـه در خصـوص تراریخته هـا وجـود دارد، ایـن محصـوالت 
از سـالم ترین و پاک تریـن غذاهـا در دنیـا به شـمار می رود.

وی اظهـار داشـت: محصوالت بـه نام تراریخته یا مهندسـی 
ژنتیـک شـده 17 درصـد تولیـدات کشـاورزی دنیـا را بـه 
خـود اختصـاص داده که البته سـهم تولید آن در کشـور ما 

تقریبـا صفر اسـت.
عباسـعلی روانلـو، رییس مرکز تحقیقات کشـاورزی و منابع 
طبیعـی سـازمان جهاد کشـاورزی آذربایجـان غربی هم در 
ایـن همایـش گفت: مهندسـی ژنتیـک در طبیعـت به طور 

طبیعـی انجام می شـود.
وی گفـت: امـروزه حرکـت بـه سـمت کم حجم خـواری در 
سـطح دنیـا مطرح اسـت و این موضـوع به وسـیله غذاهای 
غنـی شـده و بـا بهـره منـدی از محصـوالت تولید شـده در 

خاک هـای غنـی میسـر می شـود.
وی بـا بیـان این کـه در قرن های متمادی بشـر ناخواسـته 
از بیوتکنولـوژی در بخـش هـای مختلـف اسـتفاده کـرده، 
گفـت: در دوره نویـن نیـز ایـن علـم موجب شـده اسـت تا 

تحـوالت شـگرفی در زندگـی بشـر رخ دهـد.
نویـن  زیسـتی  روش هـای  کاربـرد  بـه  اشـاره  بـا  روانلـو 
ژنتیکـی در تولیـد یـا دسـتکاری میکروارگانیسـم ها، گفت: 
بیوتکنولـوژی در جهـان تحـوالت بسـیاری خلق کـرده و با 
توجـه بـه افزایـش جمعیـت جهـان و نیـاز بـه برنامه ریـزی 
در ایـن زمینـه محصـوالت تراریختـه دارای اهمیت خاصی 

. ست ا
برخـی  جـزو  ذرت  و  برنـج  گنـدم،  سـویا،  گفـت:  وی 
محصوالتـی اسـت کـه در ایـن بخـش همـواره در کشـورها 

می شـود. تحقیـق  آن هـا  روی 
از محصـوالت ذرت، سـویا،  ادامـه داد: ۶9 درصـد  روانلـو 
چغنـدر قنـد، یونجـه و کـدو در آمریـکا بـا هـدف ایجـاد 
مقاومـت در برابـر بیماری هـا، دسـتکاری ژنتیـک شـده که 
ایـن رقـم در برزیـل 30 درصـد و در آرژانتیـن 24 درصـد 

. ست ا
رییـس مرکز تحقیقات کشـاورزی و منابع طبیعی سـازمان 
جهـاد کشـاورزی آذربایجـان غربـی بـا اشـاره بـه مصـرف 
بـاالی علـف کـش در کشـور گفـت: علف کش هـا عـالوه بر 
آلـوده کـردن خاک هـا و آب هـای زیرزمینـی در بهـم زدن 
زیسـت بـوم و اکولوژی خـاک تاثیر بسـیاری دارد و با تولید 
گیاهـان مقـاوم بـه افت هـا و علف هـای هـرز می تـوان از 

مصـرف علـف کش هـا جلوگیـری کرد.
رییـس سـازمان جهـاد کشـاورزی آذربایجان غربـی نیز در 
ایـن همایـش بیـان کـرد: زیسـت فـن آوری کشـاورزی بـا 
تکنیک هـای مختلف از جمله مهندسـی ژنتیک، واکسـن ها 
و کشـت بافت هـا بـه ارائـه خدمـت و ایجـاد تحـول در این 
بخـش می پـردازد تـا بتـوان به امینـت غذایی دسـت یافت.

اسـمعیل کریـم زاده افـزود: امنیت مـرزی و غذایی 2 حوزه 
مهـم در کشـور اسـت و در ایـران اسـالمی بـه عنـوان یکی 
از کشـورهای پرجمعیـت و مصـرف کننـده بایـد بـه امنیت 
غذایـی در حـوزه کشـاورزی توجه ویـژه ای معطوف شـود.

گفتنـی اسـت؛این همایـش علمی و تخصصی بـه مدت یک 
روز در پژوهشـکده مطالعاتـی دریاچـه ارومیـه بـا حضـور 
دانشـجویان، محققـان و اسـتادان دانشـگاه های ارومیـه بـه 
صـورت ارایـه سـخنرانی، ویدئـو کنفرانـس و پانـل هـای 
پزشـکی  و گیـاه  ژنتیـک  زمینـه مهندسـی  تخصصـی در 

شـد. برگزار 
محصـوالت تراریختـه یا تغییـر ژنتیک یافته بـه محصوالتی 
 اطـالق مـی شـود کـه بـا هـدف بهبـود و تقویـت صفـات

مطلـوب ماننـد ارتقـای کیفیت غذایـی، مقاومت بـه آفت ها 
و بیماری هـا، افزایـش کمیـت محصـول یـا حـذف صفـات 
نامطلـوب غذایـی از طریـق روش هـای پیشـرفته علمـی 

مهندسـی ژنتیـک اصـالح می شـود.
در زمـان حاضـر در ایـران محصـول تراریختـه تولیـد نمـی 
شـود ولـی 2 محصـول برنـج و پنبـه تراریختـه تولید شـده 
توسـط محققـان ایرانی مجوز کشـت را به ترتیـب از وزارت 
جهـاد کشـاورزی و سـازمان حفاظت محیط زیسـت گرفته 
امـا کشـت آن ها بـه صورت رسـمی و در مزرعه بـه منظور 

مصـرف یـا صادرات آغاز نشـده اسـت.

قیمت نفت به زودی به 65 تا 
70 دالر می رسد

»مصطفـی قیتونـی « وزیـر انـرژی الجزایرگفت، با 
توجـه بـه توافـق اخیـر اوپک، قیمـت نفت تا مـاه آوریل 
افزایـش می یابـد و بـه رقمـی بیـن ۶5 تـا 70 دالر برای 

هر بشـکه می رسـد.
قیتونـی در جمـع مدیران سـونلگاز )شـرکت بـرق و گاز 
الجزایـر( گفـت: قیمـت نفـت در سـه ماه نخسـت سـال 
2019 و بـا اجرایـی شـدن توافـق اوپـک و کشـورهای 
غیـر اوپـک، شـاهد افزایـش خواهـد بـود و بـه همیـن 
دلیـل بـرای ایـن که بـه نتایج مـورد نظـر برسـیم، باید 
منتظـر باشـیم سـه مـاه نخسـت سـال 2019 بـه پایان 

. برسد
وزیـر انـرژی الجزایـر افزود، اعضـای اوپک در مـاه اوریل 
2019 جلسـه ای بـا دیگـر تولیـد کننـدگان نفـت برای 
ارزیابـی آثـار کاهـش تولیـد بـر بـازار خواهند داشـت و 
اگـر الزم باشـد، تولیـد نفـت بار دیگـر کاهـش می یابد.

قیتونـی در ادامـه قیمـت ۶5 تا 70 دالر برای هر بشـکه 
هـم  و  سـرمایه گذاران  تولیدکننـدگان،  بـرای  را  نفـت 

چنیـن مصـرف کنندگان مناسـب دانسـت.
کشـورهای عضـو اوپـک و غیـر اوپـک چنـدی پیـش 
توافـق کردنـد از ابتـدای ژانویـه سـال 2019 تولید نفت 
را بـه میـزان یـک میلیـون و 200هـزار بشـکه در روز 
کاهـش دهنـد کـه 800هـزار بشـکه ایـن کاهش سـهم 
اوپـک و 400هـزار بشـکه سـهم خـارج از اوپـک اسـت.

الجزایـر بودجـه سـال 2019 خـود را بـر اسـاس قیمت 
هـر بشـکه نفـت 50 دالر تنظیـم کـرده اسـت و همانند 
دیگـر کشـورهای تولیدکننـده نفـت نگران نوسـانات در 

بـازار نفت اسـت.

تفاهم نامه همکاری در زمینه آبخیزداری

گردی  بوم  وضعیت  تحلیلی  علمی  نشست  دومین 
حضور  با  گردشگری  توسعه  راستای  در  مازندران 
صنایع  فرهنگی  میراث  مدیرکل  فرزانه  سیف اهلل 
دستی و گردشگری مازندران، جمعی از کارشناسان 
حوزه بوم گردی و گردشگری و هم چنین استادان 
دانشگاه  انسانی  علوم  دانشکده  در  دانشجویان  و 

مازندران برگزار شد.
محمدحسن زال عضو هیات علمی گروه جهانگردی 
و گردشگری دانشگاه مازندران در این نشست اظهار 
کرد: یکی از شاخه های گردشگری بوم گردی است 
و جامعه بین المللی اکوتوریسم، در سال 2015 بوم 
گردی را در حفاظت از زیست بوم درست از طبیعت 

قرار داد.
برای  زیادی  نیازمندی های  کرد:  خاطرنشان  وی 
از  یکی  که  باشد  داشته  وجود  باید  گردشگری 
برای  هتل ها  که  حالی  در  است،  ها  اقامتگاه  آن ها 
گردشگران در نظر گرفته می شود اما در بوم گردی 
ویژگی های خاص محیطی مانند خانه های قدیمی و 
سبک زندگی مردم منطقه می تواند تاثیرگذار باشد.

و  جهانگردی  گروه  علمی  هیات  گروه  عضو 
در  کرد:  تصریح  مازندران  دانشگاه  گردشگری 
ضوابط اقامتگاه های بوم گردی باید کمترین آسیب 

به محیط طبیعی وجود داشته باشد.
هنگام  محیط  بر  تاثیر  کمترین  کرد:  تاکید  زال 
ساخت و ساز و رعایت تناسب و هماهنگی با بافت 
فیزیکی و فرهنگی منطقه از موارد دیگری است که 

باید اقامتگاه های بوم گردی درنظر داشته باشند.
بسترهای  دارای  مازندران  که  این  بیان  با  وی 
که  است  مناسبی  اقلیم های  دارای  و  گردی  بوم 
ظرفیت های خوبی رافراهم کرده، خاطرنشان کرد: 

یکی از مهم ترین ظرفیت های آن دریا بوده 
که برای گردشگران بسیار جذاب است.

و  جهانگردی  گروه  علمی  هیات  عضو 
داد:  ادامه  مازندران  دانشگاه  گردشگری 
مانده است و  امری مغفول  مازندران  میراث 
ثبت  استان  بناهای  از  برخی  که  حالی  در 
آن ها  از  استفاده ای  هیچ  اما  شده  جهانی 

نمی شود.
مهدی رمضان زاده یکی دیگر از اعضای هیات 
علمی گروه جهانگردی دانشگاه مازندران در 
اولیه  هسته های  کرد:  اظهار  نشست  این 
جوامع روستاها بودند که موجب پدید آمدن 
امری  روستایی  بافت  حفظ  و  شدند  شهرها 

مهم است.
وی با اشاره به این که بیش از ۶8 هزار آبادی 
در کشور وجود دارد، خاطرنشان کرد: کاهش 
تنوع درآمدی و ضعف زیرساخت ها از جمله 
مهم ترین عوامل مهاجرت روستائیان به شهر 

هستند.
و  جهانگردی  گروه  علمی  هیات  عضو 
تصریح  مازندران  دانشگاه  گردشگری 

به  مربوط  اصول  طبیعی،  منابع  حفظ  اصول  کرد: 
و  مدیریت  به  مربوط  اصول  جامعه،  سازماندهی 
اصول مربوط به آموزش  از جمله اصولی است در 

گردشگری جوامع محلی مدنظر قرار می گیرد.
استراتژی  هنوز  که  این  به  اشاره  با  رمضان زاده 
درستی در امر پایش بوم گردی صورت نگرفته است، 
مازندران  در  زیادی  گردی  بوم  فرصت های  گفت: 
وجود دارد اما به خاطر مشخص نبودن استراتژی ها 

از این فرصت ها استفاده نمی شود.
وی ادامه داد: سیاست گزاری نامناسب و کج فهمی 
بودن  بخشی  میان  به  توجه  با  نهادها  از  برخی 
تقاضا  و  محوری  عرضه  به  توجه  عدم  اقامتگاه ها، 
فرآیند  محرک  نیروی  عنوان  به  بودن  محوری 
بر رشد بوم  از حد  تاکید بیش  توسعه بوم گردی، 
گردی به جای توسعه بوم گردی )آمارزدگی(، توجه 
مغفول  و  گیری  تصمیم  در  تجاری  مدل های  به 
ماندن ارزیابی اثرات از جمله مهم ترین چالش های 

اساسی فراروی بوم گردی است.
گردشگری  و  جهانگردی  گروه  علمی  هیات  عضو 
نداشتن مدل محلی  یادآور شد:  مازندران  دانشگاه 
برای برنامه ریزی رشد و توسعه، عدم توجه کافی به 
بازاریابی  فرهنگی خالق، ضعف  گردشگری صنایع 
هدف  بازار  برای  وب  بر  مبتنی  بازاریابی  و  آنالین 
خارجی، عدم پیوند بین بوم گردی و تجربه شیوه 
های معیشت بومی و حضور سرمایه گذار غیربومی 
و بدون آشنا به فرهنگ بومی منطقه از جمله دیگر 

چالش های این امر مهم است.
صنایع  فرهنگی  میراث  مدیرکل  فرزانه  اهلل  سیف 
این  حاشیه  در  مازندران  گردشگری  و  دستی 
و  ایجاد  این همایش  از  کرد: هدف  اظهار  همایش 

شناسایی ظرفیت بوم گردی مازندران است.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به این که مقصد سفر 
گردشگران در مازندران، ساحل، دریا و جنگل است 
ما بر آن شدیم تا توزیع متوازن گردشگررادرسطح 

استان داشته باشیم.
مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری 
 103 حاضر  حال  در  که  این  به  شاره  با  مازندران 
مجوز  دارای  استان  سطح  گردی  بوم  اقامتگاه 
تعداد  بر  روز  هر  این  بر  عالوه  یادآورشد:  هستند، 
افزوده  اقامتگاه ها  این  ایجاد  برای  درخواست 

می شود.
فرزانه با اشاره به این که دو ظرفیت احداث و تبدیل 
در زمینه اقامتگاه های بوم گردی وجود دارد، گفت: 
از  محلی  سبک  حفظ  و  درآمدی  آموزشی،  نگاه 
جمله مواردی است که برای ما قابل اهمیت است.

وی تاکید کرد: تقاضای ما از متقاضیان اقامتگاه ها 
این است که بیشتر در پی تبدیل باشند تا احداث 
چراکه متقاضیان احداث به دنبال تسهیالت و منابع 
درامدی هستند اما در زمینه تبدیل ما شاهد حفظ 

سبک محلی هم هستیم.
مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری 
نقاط  سرزمینی  آمایش  در  داد:  ادامه  مازندران 
مختلف شناسایی شده که امیدواریم در تهیه طرح 
نقاط  کردن  مشخص  دنبال  به  گردشگری  جامع 
فقط  و  باشیم  بوم گردی  اقامتگاه های  ایجاد  برای 

صرف تقاضا محوری نباشد.
اقامتگاه ها  ایجاد  نقاط  اگر  کرد:  اظهار  فرزانه 
و  تاسیس  بدو  آموزش  با  می توان  شود  شناسایی 
حین کار در اشتغال و حفظ فرهنگ بومی محلی 

موثر بود.

 بوم گردی فرصتی طالیی برای رونق اقتصاد گردشگری
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سازمان  دریایی  زیست  محیط  معاون 
حفاظت محیط زیست با تاکید بر اجرای طرح نبرد با غول 
آگاهی  افزایش سطح  فارس،  پالستیکی در سواحل خلیج 
ساحل نشینان را مهمترین اصل در اجرای این طرح دانست.

اداری  پروین فرشچی در سفر به جنوب کشور در شورای 
بندرلنگه و بندر کنگ در استان هرمزگان در حضور رؤسای 
اهمیت  بر  کنگ  شهردار  و  فرماندار  جمعه،  ائمه  ادارات، 
»نبرد  طرح  اجرای  تأکید و  فارس  خلیج  زیست  محیط 
جوامع  آگاهی  افزایش  راستای  در  را  پالستیکی«  غول  با 

ساحل نشین ذکر کرد.
کره  زیست  محیط  بر  پالستیکی  پسماندهای  آسیب  وی 
زمین به ویژه دریاها و اقیانوس ها را خارج از حد تصور عنوان 
کرد و مردم را بزرگ ترین سرمایه یک کشور و حس تعلق 
توسعه  برای  راهکاری  را  سرزمین شان  بر  مردم  مالکیت  و 

متوازن و پایدار کشور دانست.
معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست 
برنامه های توسعه اِی دو دهه اخیر و شاید  کم توجهی در 
پایداراستان های  توسعه  عدم  برای  عاملی  را  اخیر  سده 
افزایی دستگاه های ملی در حوزه  به هم  و  ساحلی عنوان 

دریایی برای تدوین سند توسعه دریایی کشور در سال های 
نهادهای  و  مردم  مطالبه  و  و گفت: نقش  کرد  اشاره  اخیر 
و  ارزشمند  بسیار  این سند  مفاد  اجرایی شدن  در  مرتبط 

راهگشا است.
محیط  حفاظت  سازمان  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
دولتی،  ادارات  مسووالن  نشست  این  ادامه  در  زیست، 
غیردولتی و سازمان های مردم نهاد گزارشی از وضعیت این 

دو شهرستان بندری ارایه کردند.

استانی
»ایران مهارت« در مدارس 

آذربایجان غربی 
معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش آذربایجان 
 غربی گفت: طرح آموزش حرفه های مهارتی کوتاه مدت با 
این  اول  »ایران مهارت« در مدارس متوسطه دوره  عنوان 

استان اجرا می  شود.
حرفه های  آموزش  طرح  داشت:  اظهار  منافی  مهین 
ویژه  مهارت  ایران  طرح  به  موسوم  مهارت  کوتاه  مهارتی 
با همکاری سازمان فنی  اول متوسطه  دانش آموزان دوره 
و حرفه ای و آموزش و پرورش در سال تحصیلی جاری اجرا 

خواهد شد.
شده  صادر  دستورالعمل  اساس  بر  کرد:  خاطرنشان  وی 
امسال 10 درصد از دبیرستان های دوره اول متوسطه و صد 
مراکز غیردولتی  و  و مدارس  امنایی  درصد مدارس هیات 

همه استان ها زیرپوشش قرار خواهد گرفت.
معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش آذربایجان غربی 
تصریح کرد: توسعه و تقویت فرهنگ کار و مهارت آموزی، 
هدایت  به  کمک  و  آموزان  دانش  استعدادهای  شناسایی 
به  کمک  فنی،  پایه  شایستگی های  کسب  آنان،  تحصیلی 
رسمی  آموزش  بین  ارتباط  ایجاد  و  کارآفرینی  و  نوآوری 
طرح  این  اهداف  از  متوسطه  اول  دوره  در  غیررسمی  و 

می باشد.
وی در توضیح این طرح گفت: این دوره ها در کارگاه های 
20 ساعته توسط آموزشگاه های آزاد در سراسر کشور اجرا 
از برنامه و فعالیت های تحصیلی  می شود، این طرح خارج 
دانش آموزان است، این طرح ها تنها مربوط به دانش آموزان 
فنی و حرفه ای )کارودانش( نیست، در این دوره ها به علت 

این که در کارگاه های آموزشگاه های آزاد برگزار می شود.
منافی با اشاره به این که طرح ایران مهارت می  تواند بخشی 
افزود:  کند،  برطرف  را  امروزی  جامعه  کاری  نیازهای  از 
تربیت نیروی انسانی ماهر در جامعه وظیفه ما است و در 
این راستا افراد کاربلد به هیچ عنوان بیکار نخواهند ماند و 
باید ورودی دانش آموزان به هنرستان ها افزایش پیدا کند.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش آذربایجان غربی، 
اجرایی  و  مقاومتی  اقتصاد  راستای سیاست های  در  گفت: 
تحول  لزوم  بر  مبنی  رهبری  معظم  مقام  منویات  کردن 
رییس  تاکید  و  متوسطه  دوره  رسمی  آموزشی  نظام  در 
به  محور  مهارت  آموزش های  ارائه  خصوص  در  جمهوری 
دانش آموزان طرح آموزش حرفه های مهارتی کوتاه مدت 
ایران مهارت با همکاری وزارت آموزش و پرورش و آموزش 

فنی وحرفه  ای کشور اجرا می شود.
پنجم  برنامه  سیاستگزاری های  براساس  کرد:  تصریح  وی 
توسعه، برای هر دانش آموز یک مهارت درنظر گرفته بودند، 
اما یکی از دالیلی که آن طرح تا به امروز موفقیت خوبی 
نداشته این است که حجم ساعت آن خیلی زیاد بود، نیاز 
به امکانات زیادتری داشته و به صورت عمومی به اجرا در 

نیامد.
ساالنه 300 هزار خروجی از مدارس کار و دانش برای بازار 
 73 کار،  وزارت  شده   منتشر  آمار  طبق  و  دارد  وجود  کار 

درصد از شاغلین دارای مدرک دیپلم هستند.
از آ نجا که دانش آموزان شاخه نظری مهارت آموزی در حوزه 
مشاغل نمی بینند، به طور قطع می توان گفت دانش آموزانی 
که با مدرک دیپلم وارد بازار می شوند از دانش آموزان کار 

و دانش هستند.

سال آینده، پایان حفاری تونل 
کبیرکوه

اتمام حفاری تونل  از  مدیرکل راه و شهرسازی ایالم 
کبیرکوه بین شهرستان های دره شهر - آبدانان در نیمه اول 

سال آینده خبر داد. 
علی اصغر کاظمی در بازدید از تونل بزرگ کبیرکوه گفت: 
پایان  به  بزرگ  تونل  این  آینده حفاری  اول سال  نیمه  در 

می رسد و از دل کبیر کوه عبور خواهیم کرد.
وی گفت: تونل اصلی کبیرکوه چهار هزار و 700 متر طول 
دارد که سه هزار و 300 متر آن از سمت آبدانان حفاری 
شده و عملیات حفاری یک هزار و 400 متر باقی مانده تونل 
اصلی از سمت دره شهر ظرف چند روز گذشته آغاز شده 
است که پیش بینی می شود در نیمه اول سال آینده این 

حفاری به پایان برسد.
وی تصریح کرد: برای دسترسی به تونل اصلی از سمت دره 
شهر چند رشته تونل جمعا به طول یک هزار و 500 متر 
حفاری شده است، ضمن این که عملیات راه سازی منتهی 
به تونل از دو سمت دره شهر و آبدانان تا مرحله رو سازی 

به انجام رسیده است.
کنی،  کف  مراحل  تونل  حفاری  از  پس  افزود:  کاظمی 
آسفالت،  و  زیرسازی  مسلح(  بتونی  )پوشش  الینینگ 

روشنایی و تهویه به انجام خواهد رسید.
مدیرکل راه وشهرسازی استان ایالم عنوان کرد: این تونل 
درآینده  استان،  جنوبی  شهرستان های  با  ارتباط  بر  عالوه 
کرمانشاه،  استان های  ارتباط  کریدور جهت  یک  عنوان  به 
لرستان و خوزستان با مرز چیالت شهرستان دهلران نقش 

مهمی خواهدداشت.

ترکیه  خریدار ذغال سنگ 
کرمان شد

این  بیان  با  کرمان  سنگ  ذغال  شرکت  مدیرعامل 
که ترکیه خواستار خرید ذغال سنگ کرمان است، گفت:  
خریداری  را  کرمان  ذغال  منصفانه  باید  داخلی  خریداران 

کنند.
سامان مرتاض در نشست خبری با اصحاب رسانه استان با 
بیان این که شرکت ذغال سنگ کرمان تا سال 93 دولتی 
بود و از سال 93 به سمت خصوصی سازی پیش رفته است 
اظهار داشت: در یک سال اخیر اقدامات بسیار خوبی در این 
شرکت انجام شده و ما شاهد یک کار تیمی با همکاری همه 

مدیران و نمایندگان استان هستیم.
وی با اشاره به این که در سال 97 حدود 8 درصد افزایش 
تولید کنستانتره نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشتیم 
افزود: حقوق پرسنل شرکت ذغال سنگ و بخش خصوصی 

که با ما همکاری دارند به روز شده است.
مدیرعامل شرکت ذغال سنگ کرمان با بیان این که توزیع 
شیر در معادن سال ها قطع شده بود که دوباره وصل شده 
است گفت: کارگاه خیاطی برای تولید لباس معدنکاران در 

شرکت راه اندازی شده و برون سپاری شده است.
وی با اشاره به این که حتی پروانه های بهره برداری معادن 
تمدید نشده بود و امروز پهنه های جدید را در دستور کار 
داریم بیان کرد: حدود 110 میلیارد تومان بدهی مالیاتی ما 
در استان بود که تهاتر شده و عمال شرکت ذغال سنگ از 

این بار مالی بیرون آمد.
 54 اجتماعی  تامین  به  ما  بدهی  که  این  بیان  با  مرتاض 
میلیارد تومان بود که در طرح بخشودگی جریمه ها بخشیده 
و مابقی اقساط شده است عنوان کرد: در حال حاضر حدود 

14 میلیارد تومان بدهی به تامین اجتماعی داریم.
وقت  تمام  صورت  به  مدت  این  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
با  جهادی  کار  با  توانستیم  خوشبختانه  افزود:  کردیم  کار 
حل  را  مشکالت  از  زیادی  بخش  کارکنان  تمام  همکاری 

کنیم.
این که 20  بیان  با  مدیرعامل شرکت ذغال سنگ کرمان 
سال قبل به افرادی که در شرکت ذغال سنگ شاغل بودند 
خانه هایی برای سکونت واگذار شده بود گفت: این خانه ها 
به صورت موقت واگذار شده بود و قرار بود که بعدا آن ها را 

ترک کنند، اما نمی روند.
وی با اشاره به این که حتی بعضی  از ساکنان این خانه ها 
مالکیتی  سند  هیچ  افراد  این  افزود:  دارند  مالکیت  ادعای 
به  مربوط  و  است  عمومی  خانه ها  و  زمین ها  این  و  ندارند 
قشر و تعداد خاصی نیست که روال قانونی آن طی می شود.

ما  کک شو  ذغال  خریداران  تعداد  که  این  بیان  با  مرتاض 
باید بیشتر از این باشد و ما به فکر صادرات ذغال هستیم تا 
ارزش افزوده بیشتری داشته باشیم گفت: باید بازار بهتری 

برای ذغال داشته باشیم تا قیمت ذغال واقعی باشد.
با  گذشته  سال های  در  متاسفانه  که  این  به  اشاره  با  وی 
اصفهان  ذوب آهن  به  کرمان  ذغال  ممکن  قیمت  کمترین 
فروخته شده است بیان کرد: این در حالی  است که می توان 
را  کرمان  سنگ  ذغال  فروش  قیمت  جدید،  بازارهای  با 

افزایش داد و کرمانی ها بیشتر منتفع شوند.
در  نفر   100 و  هزار  سه  از  بیش  که  این  به  اشاره  با  وی 
گفت:  است  شاغل  مستقیم  به صورت  سنگ  ذغال  شرکت 

بالغ بر 97 درصد نیروهای ما بومی استان کرمان هستند.

خبرگـزاری فـارس - افتتاحیـه اکران هـای مردمـی 
نهمیـن جشـنواره فیلـم عمار در اصفهـان، 8 دی ماه در 
مسـجد صاحب الزمـان محلـه حصـه با اکران انیمیشـن 
غیـور علـوی و مسـتند من مدیر جلسـه ام برگزار شـد.

مردمـی  سـتاداکران  مسـوول  حدیـدی  مصطفـی 
جزئیـات  درتشـریح  عماراصفهـان  فیلـم  جشـنواره 
برگـزاری جشـنواره مردمـی فیلـم عمـار در اصفهـان 
اظهـار کـرد: آئیـن افتتاحیه نهمیـن جشـنواره مردمی 
فیلـم عمـار هم زمان با سـالگرد حماسـه مردمی 9 دی 
در تـاالر اندیشـه حـوزه هنـری در تهـران برگزار شـد، 
افتتاحیـه اکران هـای مردمـی جشـنواره نیـز 8 دی  ماه 
در مسـجد صاحب الزمـان محلـه حصـه، بـا سـخنرانی 
قـرارگاه  عقیدتـی  مسـؤول  هاشـمی  حجت االسـالم 
خاتم االنبیـا اصفهـان و بـا اکران انیمیشـن غیـور علوی 

و مسـتند مـن مدیـر جلسـه ام برگـزار شـد.
مسـؤول سـتاد اکـران مردمـی جشـنواره فیلـم عمـار 
اصفهـان ادامـه داد: در طـول مراسـم افتتاحیه منوچهر 
جدیـدی فرمانـده حـوزه 21 عمـار یاسـر توضیحاتـی 
پیرامـون محلـه حصـه، فعالیت هـا و ظرفیت هـای ایـن 
محلـه ارائـه کـرد و در پایـان از خانواده شـهید سـجاد 
شاه سـنایی به  عنوان شـهید شـاخص نهمین جشـنواره 
فیلـم عمـار اصفهـان و خانـواده معظـم چنـد شـهید 
ایـن محلـه تجلیـل و پدر شـهید سـجاد شاه سـنایی به  
عنـوان دبیر افتخـاری جشـنواره عمار اصفهـان معرفی 

. شد
وی در ادامـه افزود: مراسـم افتتاحیه ای در روزهای ۶ و 
9 دی ماه در شـهر طالخونچه و بهارسـتان برگزار شـد، 
هـم چنیـن مراسـمی نیـزدر شـهرهای مختلفـی مانند 
خمینی شـهر، علویجـه، راوند کاشـان، زواره اردسـتان، 

تیـران، نجف آبـاد، مبارکـه و دهاقـان برگزار می شـود.
وی بـا اشـاره بـه اکران هـای مردمـی در دهـه فجـر در 
اسـتان اصفهـان ابـراز داشـت: هم زمـان بـا ایـام دهـه 
فجـر اکران هـای مردمـی در اسـتان اصفهـان و چندین 
شـهر برگـزار خواهد شـد کـه افتتاحیـه این مراسـم ها 
جمعـه 12 بهمن مـاه سـال جـاری در گلـزار شـهدای 
شـهر نجف آبـاد در جـوار مـزار شـهید حججـی انجـام 

می شـود.
حدیـدی افـزود: در دهـه فجـر بیـش از 40 اکـران در 
شـهر اصفهان و به  تناسـب جمعیت در شهرسـتان های 
ایـن اسـتان خواهیم داشـت که مخاطبان ایـن اکران ها 
در چنـد بخـش از جملـه عمومـی، کـودک و نوجـوان، 
جانبـازان،  و  شـهدا  خانـواده  دانشـجویی،  و  طـالب 

کارمنـدی و کارگـری، اصنـاف و اقشـار و گـروه خـاص 
. هستند

مسـؤول سـتاد اکـران مردمـی جشـنواره فیلـم عمـار 
مردمـی  فراخوان هـای  بحـث  خصـوص  در  اصفهـان 
اصفهـان  اسـتان  در  عمـار  فیلـم  جشـنواره  نهمیـن 
تصریـح کـرد: آسـتان مقـدس حضـرت زینـب بنـت 
موسـی ابن جعفر با 7 موضوع، سـایت شـهید کاظمی، 
بسـیج دانشـجویی دانشـگاه آزاد دولت آبـاد، 3 فراخوان 
از شـهر طالخونچـه، 2 فراخـوان از راوند و یک فراخوان 
هـم  و  کرده انـد  شـرکت  فراخوان هـا  در  شـهرضا  از 
چنیـن فراخوانـی هـم از طـرف خانواده شـهید سـجاد 

شـاه سـنایی بـه دبیرخانـه ارسال شـده اسـت.
وی در ادامـه بحـث اکران هـا بیـان داشـت: در روزهای 
گذشـته از طرف سـتاد نهمین جشـنواره فیلم عمار در 
اسـتان اصفهان اکران های قابل توجهی در سـطح شـهر 
همچـون اکـران در دورهمـی شـب یلـدای خانوادگـی، 
مسـاجد و در کمـپ تـرک اعتیاد بـرای افـرادی که در 

حـال بازپروری هسـتند، وجود داشـته اسـت.
حدیـدی در خصـوص آثار راه یافتـه هنرمندان اصفهانی 
بـه نهمین جشـنواره مردمی عمار گفت: آثـار متعددی 
از اصفهـان در ایـن جشـنواره حضـور دارد کـه می توان 
بخـش  بـه  مـادرم«  از  »بیشـتر  مسـتند  راه یابـی  بـه 
مسـابقه ملـت قهرمـان نهمین جشـنواره مردمـی فیلم 
عمـار، مسـتند »پایـان مأموریـت« و اکران دو مسـتند 
»صـدای صلـح« و »چولـه« از مجتبی خیام الحسـینی 
در نخسـتین روز اکران هـا در سـینما فلسـطین تهـران 
اشـاره کـرد که البته بـا توجه بـه برگزاری جشـنواره و 
ادامـه آن تـا 20 دی مـاه در تهران، هنـوز اطالع دقیقی 

در خصـوص باقی آثار منتشرنشـده اسـت.
بـه  مأموریـت«  »پایـان  مسـتند  داشـت:  ابـراز  وی 
از  یکـی  پیرامـون  فـر،  فـالح  ساسـان  کارگردانـی 
فرماندهـان فاطمیـون سـاکن در منطقـه 10 اصفهـان، 
شـهید صفرعلـی سـیفی بـوده کـه در گلسـتان شـهدا 
قطعـه مدافعـان حـرم به خـاک سپرده شـده و مراسـم 
رونمایـی ایـن مسـتند هـم چند وقـت پیش بـا حضور 
کارگـردان و خانـواده شـهید در اصفهـان برگزارشـده 
اسـت و هـم چنیـن مسـتند »بیشـتر از مـادرم« بـه 
تهیه کنندگـی رسـول احمـدی روایـت گر ایثـار مادری 
حاجیه خانـم فـروغ آنجفـی مـادر سـردار شـهید حـاج 
علـی قوچانـی اسـت کـه مراسـم رونمایی این مسـتند 
در چنـد روز آینـده خواهـد بـود کـه زمـان و مـکان 

دقیـق آن اعـالم خواهـد شـد.

رشد 1100 درصدی صادرات 
مرکبات مازندران 

مازندران  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
امسال  ماه   9 در  استان  مرکبات  صادرات  میزان  گفت: 

هزار و 100 درصد رشد یافته است.
برتر  صادرکنندگان  از  تقدیر  مراسم  محمدپوردر  محمد 
استان با اشاره به رشد 13 درصدی میزان صادرات سال 
به  استان  اظهار داشت: میزان صادرات  استان  جاری در 
 100 که  درحالی  این  و  یافته  رشد  دالر  میلیون   340
کشور  گمرکات  دیگر  از  کیوی  و  مرکبات  دالر  میلیون 

صادر شده است.
سال  در  استان  صادرات  میزان  برنامه،  طبق  گفت:  وی 
آینده باید 20 درصد رشد یابد و از اکنون باید پروژه ها را 

برای رسیدن به این هدف طراحی کنیم.
محمدپور با اظهار این که میزان صادرات استان می تواند 
سه برابر رشد داشته باشد گفت: میزان صادرات مرکبات 
استان در سال جاری 1100 درصد رشد داشته است و 
این رشد در صادرات کاغذ 42 درصد، محصوالت معدنی 

82 درصد، مواد پالستکی 137 درصد بوده است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران افزود:باید 
پیش  صادرات  در  محور  بازار  و  محور  کاال  محور،  پروژه 
رویم و برای این منظور برنامه ریزی داشته باشیم تا به 

رشد صادراتی مدنظر دست یابیم.
محمدپورخواهان تثبیت و منطقی شدن قیمت ارز شد و 
گفت: ارز نیز باید تثبیت باشد و عدم تثبیت به آن معنا 
است که به واردات یارانه پرداخت کرده ایم و این امر به 

ضرر صادرات و تولیدات داخل خواهد بود.
وی هدف اول صادرات را اشتغال بیان کرد و گفت: آوردن 
توجه  اشتغال  به  باید  و  نیست  اصلی صادرات  ارز هدف 

اساسی شود.
و  برشمرد  طالیی  فرصت  را  اوراسیا  قرارداد  امضای  وی 
گفت: 500 کد تعرفه ای برای کشور با امضای این قرارداد 
کشورهای  طالیی  فرصت  از  تا  می شود  گرفته  درنظر 
بازارشناسی،  با  و  بهره گیریم  صادرات  برای  همسایه 
ظرفیت شناسی و فهم حقوقی، از صادرکنندگان حمایت 

کنیم.

 نبرد با غول پالستیکی 

جزئیات برگزاری جشنواره فیلم عمار 
 در اصفهان

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

فعالیت دو اقامتگاه بوم گردی 
در شهرستان دیر 

گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  رئیس 
روستاهای  در  بوم گردی  اقامتگاه  دو  دیّر گفت:  شهرستان 

شهرستان فعال است.
سیدهادی ابطحی در نشست شورای اداری بخش بردخون 
شهرستان  در  سفر  خدمات  نشست  هرساله  داشت:  اظهار 
که  کنند  می  مشارکت  مرتبط  ادارات  و  شود  می  برگزار 

امسال شامل 11 کمیته است.
وی افزود: برای فعالیت گشت دریایی برنامه ریزی های الزم 
زمینه  به  نسبت  مناسب  زمان  در  متولیان  و  بگیرد  صورت 
سازی الزم برای اجرای برنامه ها اقدام کنند تا در ایام نوروز 

مشکلی ایجاد نشود.
ابطحی با بیان این که عبور و مرور وسایط نقلیه در بخش 
موجب اذیت مسافران می شود، گفت: فعالیت کامیون ها و 
حمل خاک برای اراضی کشاورزی باعث گرد و غبار می شود 

که باید برخوردهای الزم صورت گیرد.
وی خواستار تعیین وضعیت مسجد بین راهی دمیگز شد و 
افزود: این مسجد خیرساز در حال تخریب است و متاسفانه 

مسافران نمی توانند استفاده ای از این مسجد کنند.
رئیس میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان 
دیّر ابراز داشت: دو اقامتگاه بوم گردی نره کو و جاشک در 
شهرستان فعالیت می کنند و آمادگی داریم تا به متقاضیان 
با رعایت موازین شرعی و بر اساس قانون برای ایجاد اقامتگاه 

های بوم گردی در روستاها مجوز فعالیت دهیم.
جاذبه  عنوان  به  خون  برد  بخش  جزایر  گفت:  ابطحی 
گردشگری نقش مهمی در جذب گردشگر دارند اما هر قایق 
باید تدابیری در  بدون مجوز نمی تواند وارد جزایر شود که 
این زمینه اندیشیده شود. وی با تأکید بر راه اندازی نمایشگاه 
در منطقه و این که پارسال بیش از 500 میلیون ریال فروش 
صنایع دستی داشته ایم، اظهار کرد: تشکیل نمایشگاه به ویژه 
در زمینه صنایع دستی در جذب مسافران مؤثر است زیرا 
باعث معرفی سنت ها و فرهنگ بومی مردم می شود اما نباید 

در حاشیه اماکن مخروبه و تخریبی مستقر شود.
راه اندازی  زمینه  در  افرادی  اگر  کرد:  نشان  خاطر  ابطحی 
نمایشگاه عرصه صنایع دستی آمادگی دارند میراث فرهنگی 

مجوز برپایی نمایشگاه های دائمی را صادر می کند.

خبرگزاری مهر - مدیر امور زراعت سازمان 
گفت:  کردستان  استان  کشاورزی  جهاد 
هزار   13 سطح  در  نخود  انتظاری  کشت 
هکتار از اراضی کشاورزی کردستان از اول دی ماه آغاز و تا 

پایان بهمن ماه سال جاری ادامه دارد.
محمدصالح احمدی اظهارداشت: کشت انتظاری نخود از اول 
دی ماه آغاز شده که در حال حاضر به دلیل شرایط آب و 
هوایی و بارش های موجود این کار متوقف شده اما تا پایان 
بهمن ماه قطعا برنامه ابالغ شده که زیر کشت رفتن 13 هزار 

هکتار از اراضی کشاورزی استان است، ادامه خواهد داشت.
وی با بیان این که تاکنون 373 هکتار از این برنامه محقق 
اصالح شده  بذور  تن  کار 100  این  برای  افزود:  است،  شده 
کشاورزان  بین  در  که  شده  تهیه  وارداتی  خارجی  و  داخلی 

سطح استان کردستان توزیع شده است.
استان کردستان  زراعت سازمان جهاد کشاورزی  امور  مدیر 
به اهمیت کشت انتظاری اشاره کرد و ادامه داد: نخودی که 
به صورت انتظاری کشت می شود در زمان عملکرد سه برابر 
نخودی که در فصل بهار کشت شده است، محصول خواهد 

داشت.
کشت  اتمام  به  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  احمدی 
پاییزه محصوالت کشاورزی مختلف اشاره کرد و یادآور شد: 
امسال سه هزار و 500 هکتار کلزا، 592 هزار هکتار گندم 

آبی و دیم، 29 هزار هکتار جو، 45۶ هکتار ماشک و 13 هزار 
هکتار نخود در دستور کار قرار داشت که تنها کشت نخود 

باقیمانده است.
بارندگی های  واسطه  به  امسال  خوشبختانه  کرد:  بیان  وی 
مناسبی که در سطح استان داشتیم 100 درصد محصوالت 
این روند سال  با  امیدواریم  اند و  پاییزه ما سبز شده  کشت 
زراعی خوب و پر برکتی را برای استان کردستان شاهد باشیم.

استان کردستان  زراعت سازمان جهاد کشاورزی  امور  مدیر 
نیز  شده  کشت  محصوالت  سرمازدگی  احتمال  در خصوص 
گفت: اگر محصوالت کشت شده تا زمان شروع سرمای شدید 
و یخبندان به مرحله رشد سه یا چهار برگی رسیده باشند تا 
دمای 20 درجه زیر صفر مقاومت دارند و خسارتی به آن ها 

وارد نمی شود.

کشت انتظاری نخود در سطح 13 هزار هکتار

ذخایر معدنی استان زنجان 
600 میلیون تن است

رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان زنجان 
تن  میلیون   ۶00 زنجان  استان  معدنی  مواد  ذخایر  گفت: 

است.
 ناصر فعغوری در کارگروه معدن استان زنجان با بیان این 
که در حال حاضر 380 معدن در استان زنجان وجود دارد، 
افزود: از این تعداد 314 معدن فعال و ۶۶ معدن غیر فعالند 
که حدود 2 هزار و ۶00 نفر در این معادن مشغول به کارند.

توان استخراج  این که  استان زنجان  بر  تاکید  با  فغفوری 
انواع مواد معدنی را دارد، گفت:  35 ماده معدنی در استان 
زنجان وجود دارد و از این تعداد 30 ماده معدنی استخراج 

می شود.
استان  معادن  بودن  مقیاس  کوچک  داد:   ادامه  فغفوری  
زنجان از چالش های مهم بخش معدن استان است که باعث 
نبود سود مناسب و به صرفه نبودن فعالیت ها است که باید 
زنجان  استان  مواد معدنی در  ایجاد شهرک های  به سمت 

حرکت کرد.
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شهرک صنعتی سیمین دشت 
فردیس

  
مدیر عامل شهرک صنعتی سیمین دشت فردیس 

خواستار اجرای طرح توسعه این شهرک شد.
از  البرز  استاندار  بازدید  حاشیه  کیادر  بهادری  حجت 
شهرک صنعتی سیمین دشت فردیس گفت: طرح توسعه 
این شهرک 142 هکتار وسعت دارد که باید اقدامات الزم 

درآن صورت گیرد.
وی بیان داشت: شهرک صنعتی سیمین دشت به عنوان 
مورد  رود  انتظار می  که  غیردولتی مصوب شده  شهرک 

حمایت قرار گیرد.
بهادری کیا اظهار داشت: برای احداث تصفیه خانه شهرک 
صنعتی سیمین دشت باید صاحبان صنایع همکاری کنند 
لیکن در سفر بهمن ماه سال گذشته هیات دولت تدبیر 
و امید به استان البرز، اعتباری برای احداث تصفیه خانه 
این شهرک مصوب شد که این اعتبار هنوز اختصاص پیدا 

نکرده است. 
مدیرعامل شهرک صنعتی سیمین دشت فردیس گفت: 
در این شهرک صنایع مختلفی از جمله آرایشی بهداشتی، 
لوازم  پالستیک،  تولید  و  تزریق  داروسازی،  ساز،  قطعه 

خانگی فعالیت می کنند.
از  دشت  سیمین  صنعتی  شهرک  افزود:  کیا  بهادری 
تا 90 درصد  شهرک های فعال استان است که بین 85 
تولیدی  واحد   317 هستند.  فعال  شهرک  این  صنایع 
فعالیت  دشت  سیمین  صنعتی  شهرک  در  صنعتی  و 

می کنند.

دبیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری 
شهرداری قم مطرح کرد؛

ارتقاء رتبه قم در مقابله قاطع 
با تخلفات شهری 

معیار - قم - رضا صفائی نسب:
تخلفات شهری شهرداری  رفع  و  پیشگیری  مدیرکل 
قم گفت: در حال حاضر رتبه شهر قم مطابق بررسی های 
صورت گرفته با افزایش مطلوبیت و میزان رضایتمندی در 
زمینه تخلفات شهری از جمله سد معبر در مقایسه با دیگر 

کالن شهرهای کشور رشد بسیار مطلوبی داشته است.
احمدرضا شفیعی با بیان این که در حال حاضر با اقدامات 
تا  موجود  وضع  نگهداری  و  شدید  نظاری  و  اجرایی 
ساماندهی کامل افراد واجد شرایط توسط سازمان میادین 
مشاغل شهری شاهد حداقل  ساماندهی  و  بار  تره  و  میوه 
نزدیک  آینده  در  امیدواریم  کرد:  اذعان  هستیم،  تخلفات 
اجرایی  و  نظارتی  دستگاهای  کلیه  حمایت  و  همکاری  با 
ناشی  این معضل بزرگ کشوری که  به رفع  استان نسبت 
از مشکالت متعدد اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی است و 
هزینه های فراوان انسانی و مالی و روانی را به پیکره شهر 
تحمیل کرده، بتوانیم با رفع آن در شهر مقدس قم شاهد 

شهر عاری از تخلف در این عرصه باشیم.
راستای  در  کل  اداره  این  افزاري  نرم  برنامه  های  به  وی 
کاهش تخلفات اشاره کرد و افزود: مدیریت شهری با شعار 
قانون محوری و اخالق مداری با اجرای برنامه های آموزشی 
تبیین  و  قوانین  صحیح  اجرای  راستای  در  پرسنل  ویژه 
ضوابط و شیوه های کاهش خشونت در برخورد با متخلفین 
در  را  ا  ارزنده  گام  تا  کرده  اقدام  متخلف  افراد  توجیه  و 

راستای رفاه حال زائرین و مجاورین برداشته باشد.

استانی

 معیار - گیالن -  مهدیه رزاقی لنگرودی:
شهرداری  ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی،  سازمان  رئیس 
به  اشاره  با  دائم،  خیابانی  تئاتر  اختتامیه  آیین  در  رشت 
داشت:  بیان  انقالب،  چله  مناسبت  به  برنامه   40 برگزاری 
همکاران ما در این ایام شبانه روز تالش کردند تا برنامه های 

شاد و مفرحی برای شهروندان اجرا کنند.
علیرضا حسنی گفت: برای اولین بار به مناسبت روز رشت 
برگزار  گیالنی  هنرمند  هشت  محلی  موسیقی  کنسرت 
گرفت.  قرار  شهروندان  نظیر  بی  استقبال  مورد  که   شد 

وی با بیان این که تئاتر خیابانی به مدت 1۶0 روز در پیاده 
نشان کرد:  خاطر  شد  برگزار  رشت  شهرداری  فرهنگی  راه 
نشاط  افزایش  خیابانی،  دائمی  نمایش  برگزاری  از  هدف 

اجتماعی بود.
رئیس سازمان فرهنگی، ورزشی و اجتماعی شهرداری رشت 
با بیان این که بسیاری از مسائل اجتماعی را می توان با زبان 
نمایش منتقل کرد گفت: بسیاری از مشکالت و آموزش های 
با این زبان و هنر  شهروندی به زبان تئاتر بیان می شود و 

می توان بسیاری از آسیب های اجتماعی را کاهش داد.

سازمان های مردم نهاد یاریگر 
صنعت برق در فرهنگ سازی 

مصرف
معیار - مركزی - رضا صفائی نسب:

مرکزی  استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  عامل  مدیر 
درفرهنگ  برق  صنعت  یاریگر  نهاد  مردم  سازمان های  گفت: 

سازی مصرف هستند. 
مهندس محمد اله داد در نشست با سمن ها با موضوع »برق و 
زندگی »افزود: این شرکت  از مشارکت سازمان های مردم نهاد 
برای حل مشکالت صنعت برق به ویژه در حوزه مصرف بهینه 
و مشارکت مردم برای کاهش هدررفت انرژی استقبال می کند.

وی بیان کرد: سازمان های مردم نهاد در حوزه های تخصصی به 
عنوان بازوان توانمند دولت در رسیدن به اهداف بلندمدت از 
جمله مشارکت های مردمی در فعالیت های اجتماعی به شمار 

می روند.
مهندس اله داد تصریح کرد:مطالبه گری سمن ها در حساس 
مشکالت  و  مسایل  حل  برای  جامعه  مختلف  اقشار  سازی 

موجود موثر است.
وی اظهار داشت: توجه به سازمان های مردم نهاد، حضور فعال 
در روند تصمیم گیری ها و استفاده از تمام ظرفیت این سمن ها 

از عوامل تاثیرگذار پیشرفت فعالیت های اجتماعی است.
دکتر محمدی ،مدیرعامل خانه سازمان های مردم نهاد استان 
گونه  این  برتداوم  تاکید  ضمن  نشست  این  در  هم  مرکزی 
جلسات برهمراهی در راستای مدیریت بهینه منابع ملی اعالم 

آمادگی کرد.
اعضای  و  اجتماعی  فعاالن  نشست  این  در  است،  گفتنی 
سمن ها نسبت به بیان مطالبات مردم از صنعت برق و ارائه 

پیشنهادهایی برای بهبود مصرف انرژی پرداختند.

راه اندازی 1۴ واحد پرورش 
شتر شیری

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی 
سیستان و بلوچستان گفت: امسال 14 واحد سنتی پرورش 
استان  نفر در  با ظرفیت کلی 2 هزار و 800  شتر شیری 

راه اندازی شده است.
به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی سیستان 
به  باتوجه  داشت:  اظهار  سرابندی  حسین  بلوچستان،  و 
ظرفیت باالی سیستان و بلوچستان در پرورش شتر و وجود 
پرورش  توسعه  برنامه  استان  این  در  کشور  شتر  از  نیمی 
خود  کار  دستور  در  را  شیری  شتر  پرورش  خصوصا  شتر 
واحدسنتی  تاکنون 14  ابتدای سال جاری  از  و  داده  قرار 
پرورش شتر شیری با ظرفیت 2800 نفر شتر در استان راه 

اندازی شده است.
وی افزود: با ایجاد ظرفیت های جدید و افزایش تولید شیر 
ایجاد  شرایط  صنعتی  نیمه  های  روش  به  شتر  گوشت  و 
واحدهای کامال صنعتی با تجهیز شیردوش و شیر سرد کن 
و با تکیه بر واردات شترهای پر تولید شیری فراهم شده و 
هم چنین زمینه فرآوری و بسته بندی شیر و گوشت شتر 

بیش از پیش مشهود شود.
کشاورزی  جهاد  سازمان  دامی  تولیدات  بهبود  معاون 
هزارنفری   75 جمعیت  به  اشاره  با  بلوچستان  و  سیستان 
شتر در سیستان وبلوچستان بیان داشت:  در حال حاضر 
53 واحد پرورش شتر شیری کوچک روستایی با ظرفیت 
نفر شتر، 5 واحد پرواربندی صنعتی شتر و13واحد   900
شتر  نفر   1100 ظرفیت  با  روستایی  کوچک  پرواربندی 

مشغول فعالیت هستند.

 به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت؛

 مراسم اختتامیه تئاتر خیابانی دائم 
 برگزار شد

معیار - مركزی - رضا صفائی نسب:
حدود  واریز  از  مرکزی  استان  مالیاتی  امور  کل  مدیر 
در  افزوده  ارزش  بر  مالیات  عوارض  ریال  میلیارد   1990
شهرداری ها  حساب  به  جاری  سال  نخست  ماهه  هشت 
ارزش  بر  مالیات  افزود:  و  داد  استان خبر  های  دهیاری  و 
افزوده از سال 1387 در کشور به صورت آزمایشی در حال 
اجراست، این قانون نیازمند اصالحات و بازنگری هایی بود 
که بر همین اساس قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده در 
از  پس  تا  است  بررسی  دست  در  اسالمی  شورای  مجلس 

تصویب، به صورت کار آمدتر اجرایی شود.
عباس مزیکی در ادامه افزود: از 9 درصد مالیات بر ارزش 
افزوده، 5 درصد مالیات، 1 درصد سهم سالمت و 3 درصد 
در  شده  وصول  عوارض  همین  محل  از  که  است  عوارض 
جاری  سال  ابتدای  ماهه  هشت  در  مرکزی  استان  سطح 
حدود 1990 میلیارد ریال مطابق قانون برنامه ششم توسعه 
کشور بر اساس جمعیت هر شهر و روستا میان شهرداری 
ها و دهیاری های استان تسهیم شده تا صرف امور عمرانی 

و آبادانی شهری و روستایی گردد.
حال  در  کشور  در  سالمت  نظام  تحول  طرح  افزود:  وی 
اجراست و از محل 1 درصد سهم سالمت، توانسته اقدامات 
به  شایانی  کمک  و  دهد  صورت  سالمت  نظام  در  خوبی 
سالمت جامعه خصوصا اقشار آسیب پذیر و افزایش عدالت 

اجتماعی در کشور نمایند.

اداری  شورای  چهارمین جلسه  و  هشتاد 
کیش با حضور مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد کیش، امام جمعه جزیره، امام جمعه 
اهل سنت، معاونان ومدیران سازمان، روسای ادارات ونهادها 
امنیتی  و  انتظامی  نظامی،  فرماندهان  و  کیش  وجوامع 

جزیره برگزار شد.
مظفری درباره طرح برگزاری جشن جهانی نوروز در کیش 
دارای  کشورهای  حضور  با  که  طرح  این  برگزاری  گفت: 

فرهنگ نوروز است کاری مهم، سنگین و گسترده است.
البته وقتی عضو سازمان جهانی گردشگری هستیم و نوروز 
به  باید  کیش  جزیره  سویی  از  و  است  جهانی  یک جشن 
سمت جذب گردشگرخارجی و فعالیت های بین المللی برود 
باید کارهای بزرگی از این دست انجام دهیم و این موضوع 

نیازمند عزم جدی است.
مظفری تاکید کرد: اعتقاد دارم یا کاری نباید انجام دهیم یا 
باید آن کار را با کیفیت انجام دهیم. باید میزبان شایسته ای 
به  سفر  از  گردشگران  و  باشیم  نوروزی  گردشگران  برای 
کیش لذت ببرند. در زیباسازی کیش باید مقید باشیم تا 
درنگاه شهروندان و گردشگران چیزی از مقاصد بین المللی 
کم نداشته باشیم. پاک سازی جزیره کیش از اولویت هاست 
که می توان دراین زمینه عالوه بر تالش های شرکت عمران، 
نیز  شهروندان  از  فرهنگ سازی  با  شهری  خدمات  و  آب 
کمک بگیریم همانند بسیاری از کشورها که ریختن زباله با 
جریمه همراه است در کیش هم ابتدا فرهنگ سازی کنیم 
و سپس این رفتارها را  به قانون تبدیل کنیم. مهم است 
که ویژگی ها و امتیازهای کیش مانند نوع زندگی شهری، 
فرهنگ رانندگی، تمیزی، آرامش و نظم شهر را حفظ کنیم 

و ارتقاء ببخشیم.
پیشنهاد  پایان  در  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
انتقادات  و  پیشنهادها  برای  یافته  توسعه  نظام  یک  کرد 
ایجاد شود که بتوان از ایده ها و نظرات خوب شهروندان و 

گردشگران استفاده کرد.
امام  حسن زاده  المسلمین  و  حجت االسالم  جلسه  این  در 

جمعه کیش نیز با اشاره به نامه 53 نهج البالغه خطاب به 
مالک اشتر گفت: مطالعه و تعمق دراین نامه امیرالمومنین 
مدیران  مدیریت  سبک  در  سزایی  به  تاثیر  می تواند  )ع( 
اسالمی بگذارد . این نامه شامل 5 محور سیاسی، اخالقی، 
اقتصادی، نظامی و عبادی است و امام علی )ع( در 1400 
سال قبل تدابیری برای مدیریت مطرح کرده که توجه به 

آن ها برای همیشه راه گشای مدیران است.
حفظ  را  کیش  جزیره  عزت  باید  افزود:  کیش  جمعه  امام 
حفظ  برای  شود.  مخدوش  کیش  چهره  نگذاریم  و  کنیم 
بکارگیری  با  و  باشیم  داشته  نظارت  باید  کیش  جزیره 
از  دور  به  را  کیش  جزیره  وفادار،  و  صادق  بازرسان 
جزیره ای عنوان  به  توانمند  مدیران  به  اتکا  با   حواشی 

متمدن ، اسالمی و دیندار به مردم معرفی کنیم.
از  تقدیر  ضمن  جلسه  این  در  نیز  اهل سنت  جمعه  امام 
عنوان  به  مظفری  غالمحسین  از  الری  انصاری  تالش های 
مدیری یاد کرد که باتوجه به شناختی که از سوابق، رفتار و 
عملکرد وی وجود دارد شاهد رونق و آبادانی جزیره کیش 

خواهیم بود.
منطقه  سازمان  گردشگری  معاون  مالنوروزی  مجید 
رونق  برای  فرصتی  را  نوروز  جلسه  دراین  نیز  کیش  آزاد 
گردشگری کیش دانست و گفت: باید از این فرصت مغتنم 
درباره  و  کنیم  بهره برداری  خوبی  به  کیش  جزیره  برای 
میزان ورود گردشگران، مزیت ها و مشکالت ناشی از ازدحام 

گردشگر در ایام نوروز برنامه ریزی درستی داشته باشیم.
در ادامه این جلسه مدیران گردشگری سازمان گزارشی از 
عملکرد نوروز 1397 و طرح جشن جهانی نوروز با حضور 
ارائه  هستند  نوروز  فرهنگ  دارای  که  منطقه  کشور   12

کردند.
جزیره  می شود  تالش  نوروز  جهانی  جشن  طرح  براساس 
کیش به عنوان پایلوت گردشگری کشور میزبان مسووالن، 
سفرا، جشنواره ها، آیین ها، سفره های نوروزی و رسوم 12 
کشور عضو در این میراث فرهنگی باشد و دبیرخانه برگزاری 
جشن جهانی نوروز نیز در جزیره کیش دایر و مستقر شود.

توسعه گل نرگس در خوسف
تفاهم نامه ای به منظور احیا و توسعه گل نرگس و 
بین سازمان جهاد  راهبردی  این محصول  از  ویژه  حمایت 

کشاورزی خراسان جنوبی و فرمانداری خوسف امضا شد.
در این تفاهم نامه که در حاشیه جشن شکرگزاری برداشت 
گل نرگس در خوسف منعقد شد، سازمان جهاد کشاورزی 
و  کشت  زیر  سطح  توسعه  به  کمک  منظور  به  کرد  تعهد 
کاهش هزینه های تولیدگل نرگس، یارانه نهاده های مورد 

نیاز را پرداخت کند.
احداث چند مزرعه الگویی تولیدی - ترویجی با مشارکت 
مردم از محل اعتبارات فنی و اعتباری ترویج کشاورزی و 
طرح تحقیقاتی متناسب با موارد مرتبط با تولید گل نرگس 
از محل اعتبارات تحقیقات از دیگر مفاد تفاهم نامه مذکور 
توزیع  در  است  آمده  نامه  تفاهم  این  در  است. هم چنین 
برنامه  کمیته  در  ای  سرمایه  های  دارایی  تملک  اعتبارات 
گیاهان  گل  تولید  افزایش  پروژه  اعتبار  شهرستان  ریزی 
زینتی به صورت ویژه و متناسب با نیاز شهرستان اختصاص 
داده شود. تشکیل تعاونی نرگس کاران با حمایت سازمان 
جهاد کشاورزی و فرمانداری شهرستان خوسف و عملیاتی 
شدن بیمه نرگس کاران برای نخستین بار در کشور از دیگر 

مفاد این تفاهم نامه ذکر شده است.
در تفاهم نامه همکاری که بین فرمانداری خوسف و جهاد 
اثرات آب  به منظور کاهش  بایستی  کشاورزی منعقد شد 
و هوایی و کنترل تنش های مربوط به تولید گل نرگس، 
های  گلخانه  احداث  برای  تسهیالت  از  استفاده  امکان 

کوچک مقیاس فراهم شود.
هکتار   24 خوسف  شهرستان  نرگس  گل  زیرکشت  سطح 
میلیون   12 امسال  و  است  بارور  آن  درصد   70 که  است 
خواهد  برداشت  تومان  میلیارد  چهار  ارزش  به  گل  شاخه 

شد.

صدور ۴35 هزار تن کاال 
از گمرک قزوین

گفت:  قزوین  استان  تجارت  و  معدن  مدیرکل صنعت، 
در 8ماه امسال 435 هزار تن کاال به ارزش 514 میلیون دالر 
صادر شده است که از نظر وزنی 27 درصد و از نظر ورزشی 

2۶ درصد افزایش داشته است.

علی پر زحمت در کار گروه توسعه صادرات غیر نفتی استان 
قزوین که در استانداری برگزار شد، گفت: در هشت ماه امسال 
203 واحد صادراتی استان 521 هزار تن کاال به ارزش 497 

میلیون دالر کاال از گمرکات کشور صادرات داشته اند.
وی افزود: این میزان صادرات نسبت به سال گذشته از نظر 
وزنی 2 درصد و از نظر ارزشی سه درصد کاهش داشته است.

گمرکات  از  که  اساسی  کاالهای  عمده  به  اشاره  با  پرزحمت 
کشور به تفکیک صادر شده است، افزود: در این مدت 4۶۶ 
 47 دالر،  میلیون   40۶ ارزش  به  صنعتی  کاالهای  تن  هزار 
و هشت  دالر  میلیون  ارزش 83  به  تبدیلی  تن صنایع  هزار 
میلیون  هشت  ارزش  به  کشاورزی  خام  محصوالت  تن  هزار 

دالر صادر شده است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین با اشاره 
به صادرات از گمرکات استان در 9 ماه امسال افزود: در این 
صادر  دالر  میلیون  ارزش 514  به  کاال  تن  هزار  مدت 435 
نظر ورزشی 2۶  از  و  نظر وزنی 27 درصد  از  شده است که 

درصد افزایش داشته است.
پرزحمت گفت:براساس آمارها و اطالعات 82 درصد صادرات 
استان از گمرک قزوین صورت گرفته و مابقی از سایر گمرکات 

کشور انجام شده است.
صادرات  هدف  کشورهای  عمده  به  اشاره  با  مسوول  این 
پلیمری،محصوالت  محصوالت  عراق  کشور  به  افزود:  استان 
به  دالر،  میلیون   317 ارزش  به   ... و  شوینده  غذایی،مواد 
مواد  نفتی،  مشتقات  دالر  میلیون   35 افغانستان  کشور 
پاکستان 24  به کشور  آرایشی،  و  غذایی،محصوالت شوینده 
میلیون دالر مواد شوینده، موکت و مواد اولیه، کفپوش و به 
کشور ترکیه 1۶ میلیون دالر شمش و روی، رزین و پارافین 
امارات،  ترکمنستان،  و کشورهای  است  و شیشه صادر شده 

سوریه و... از جمله کشورهای هدف صادراتی استان بوده اند.
وی با اشاره به واردات استان گفت: در 9 ماه امسال 94 هزار 
وارد  گمرک  طریق  از  دالر  میلیون   508 ارزش  به  کاال  تن 
استان شده است که از نظر ارزشی 7.2 درصد و از نظر وزنی 

سه دهم درصد کاهش داشته است.
پر زحمت گفت: کاالهای وارداتی کمپرسورهای برودتی، کولر 
چین،  کشورهای  از  که  بوده  تجهیزات  و  قطعات  و  خودرو 

آلمان، امارات، بلژیک، ژاپن، ایتالیا و... صورت گرفته است.

رونمایی ازفاخرترین اثر 
خوشنویسی

  
دکتر  آثار  فاخرترین  از  و  مکتوب،  اثر  آخرین   - ایسنا 
»محمدعلی اسالمی ندوشن« با عنوان »نامه به فرزند«، که به 
خط نستعلیق استادان برجسته خوشنویسي کشورمان نگاشته 
یزد  فرهنگی  شب   ششمین  برگزاری  جریان  در  است،  شده 

رونمایی می شود.
»محمود رهبران« یکي از این استادان خوشنویسی در رابطه 
با آخرین اثر فاخر خوشنویسی شده ی دکتر اسالمی ندوشن 
و انگیزه نگارش آن، می گوید: نوشتن نامه تا چند سال پیش 
جزو سنت هایی بود که افراد در هر نقطه شهر یا کشور با آن از 
حال و احوال یکدیگر مطلع می شدند؛ رسمی که طی سال ها 
انسان به آن عادت کرده بود اما با بروز و ظهور فنآوری های 
نوین، در زندگی انسان تغییراتی حاصل شدکه ازآن جمله کم 

رنگ شدن نگارش نامه بود.
رهبران اظهار می کند: یکی از مزایای نامه نوشتن، ماندگاری 
متنی بود که نوشته می شد؛ گاه محتوای این نامه ها عاشقانه و 
گاه پندآموز بود، گاه در این نامه ها به مسایلی اشاره می شد که 
می توانست برای نسل آینده درس و آموزش به همراه داشته 

باشد و باعث کسب تجربه برای آن ها شود. 
امام  نامه  می توان  ماندگار  نامه های  این  جمله  از  افزود:  وی 
به  بهار«  الشعرای  »ملک  نامه  بصره،  مردم  به  حسین )ع( 
همسرش و نامه دکتر »علی شریعتی« به پسرش رامورداشاره 
قرارداد. رهبران اضافه می کند: هر چه بود و هست نامه خواهد 

ماند زیرا انسان هیچ زمان از نوشتن آن دست بر نمی دارد.
رهبران در مورد آخرین اثر مکتوب دکتر اسالمی بیان مي کند: 
به تازگی نامه ایی از دکتر اسالمی ندوشن به فرزندانش بدست 
آمد که البته خطاب به همه فرزندان ایران است لذا به منظور 
رساندن آن به دست این نسل و کم شدن فاصله میان نسل ها، 
اقدام به خوشنویسی آن کردیم تا این نامه که سراسر حکمت 
و  وطن  به  عشق  هویتی،  دغدغه های  اخالقی،  های  آموزه  و 
به  هم  تاریخ  در  و  برسد  امروز  نسل  دست  به  انسان هاست، 

یادگار بماند. 
از  یادداشت  چهار  کتاب  این  در  می شود؛  یادآور  وی 
استادان بزرگ ادب و هنر  یعنی دکتر »اصغر دادبه«، دکتر 
»محمدجعفر یاحقی« و »میرجالل الدین کزازی« و »فریدون 
مجلسی« به خط استاد »امیرخانی« نیز افزوده شده و اشعاری 
از دکتر اسالمی نیز با مضامین نزدیک به محتوی نامه در قالب 
آن  زینت بخش  تذهیب  و  خوشنویسی  از  نفیسی  تابلوهای 
شده است. این خوشنویس برجسته ی یزدی که خود نیز از 
نگارندگان این کتاب به خط خوش نستعلیق است، در پایان 
خاطرنشان می کند: این کتاب در 19 دیماه در شب فرهنگی 
رونمایی  یافته،  اختصاص  اسالمی  دکتر  تجلیل  به  که  یزد 
حضور  با  مراسمی  طی  تهران  در  نیز  بهمن  اول  و  می شود 

بزرگان ادب و هنر رونمایی و معرفی خواهد شد.

اختصاص ۴ هزار هکتار 
به کشت باغات

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: در راستای 
از  هکتار  هزار  چهار  شیبدار  اراضی  در  باغات  احداث  طرح 
اراضی شیبدار و کم بازده استان به کشت انواع گونه ها و ارقام 

اختصاص یافته است.
احداث  لزوم  به  اشاره  با  در جمع خبرنگاران  بازدار  عبدالرضا 
باغات در اراضی شیب دار اظهار داشت: در سال جاری چهار 
هزار هکتار از اراضی شیبدار و کم بازده استان به کشت انواع 
گونه ها و ارقام ازجمله بادام، گردو، زرشک، گل محمدی، انجیر 
با  راستا  همین  در  افزود:  است.وی  یافته  اختصاص  سنجد  و 
تعامل و همکاری مدیریت های جهاد کشاورزی و ادارات منابع 
طبیعی شهرستان ها کار چاله کنی در حال  انجام است و در 
موعد تعیین شده عملیات غرس ارقام و گونه های مورد تایید 

کمیته فنی تهیه و توزیع نهال انجام خواهد شد.
منابع  کل  اداره  ملی  اعتبارات  محل  از  کرد:  تصریح  بازدار 
مساعدت  با  و  تومان  میلیارد   3 مبلغ  لرستان  استان  طبیعی 
استاندار لرستان مبلغ 2 میلیارد و 200 میلیون تومان جهت 

اجرای این  پروژه اختصاص یافته است.

افزایش عدالت اجتماعی و اقتصادی با قانون 
مالیات بر ارزش افزوده

بررسی برگزاری جشن جهانی نوروز در کیش
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 »هاتف اصفهانی«
  

 تو ای وحشی غزال و هر قدم از من رمیدن ها
 من و این دشت بی پایان و بی حاصل دویدن ها

 تو و یک وعده و فارغ ز من هر شب به خواب خوش
 من و شب ها و درد انتظار و دل طپیدن ها

 نصیحت های نیک اندیشیت گفتیم و نشنیدی
 چها تا پیشت آید زین نصیحت ناشنیدن ها

 پر و بالم به حسرت ریخت در کنج قفس آخر
 خوشا ایام آزادی و در گلشن دویدن ها

 کنون در من اگر بیند به خواری و غضب بیند
 کجا رفت آن به روی من به شوق از شرم دیدن ها

 تغافل های او در بزم غیرم کشته بود امشب
 نبودش سوی من هاتف گر آن دزدیده دیدن ها

****** 

 »ابوسعید ابوالخیر«
  

 باز آ باز آ هر آنچه هستی باز آ
 گر کافر و گبر و بت پرستی باز آ

 این درگه ما درگه نومیدی نیست
 صد بار اگر توبه شکستی باز آ

*** 
  

 وا فریادا ز عشق وا فریادا
 کارم به یکی طرفه نگار افتادا

 گر داد من شکسته دادا دادا
 ور نه من و عشق هر چه بادا بادا

*** 
  

 گر بر در دیر می نشانی ما را
 گر در ره کعبه میدوانی ما را

 این ها همگی الزمه هستی ماست
 خوش آن که ز خویش وارهانی ما را

******

 »انوری«
  

 بیا ای جان بیا ای جان بیا فریاد رس ما را
 چو ما را یک نفس باشد نباشی یک نفس ما را

 ز عشقت گرچه با دردیم و در هجرانت اندر غم
 وز عشق تو نه بس باشد. ز هجران تو بس ما را

 کم از یک دم زدن ما را اگر در دیده خواب آید
 غم عشقت بجنباند به گوش اندر جرس ما را

 لبت چون چشمه نوش است و ما اندر هوس مانده
 که بر وصل لبت یک روز باشد دسترس ما را

 به آب چشمه حیوان حیاتی انوری را ده
که اندر آتش عشقت بکشتی زین هوس ما را

حضوراستارت آپ هادر 
چهارمین دوره جایزه فیروزه

در چهارمین دوره جایزه فیروزه، 50 استارتاپ فرهنگی 
با همکاری ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز معاونت 

علمی و فناوری ریاست جمهوری حضور دارند.
وزارت  فرهنگی  امور  معاونت  عمومی  روابط  گزارش  به 
فرهنگ و ارشاد اسالمی، چهارمین دوره جایزه فیروزه زیر 
در  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  فرهنگی  معاونت  نظر 
تقدیر  معرفی،  شناسایی،  به  پژوهش،  و  کاالیی  بخش  دو 
و  فرهنگی  کاالهای  و  تولیدات  دستاوردها،  از  حمایت  و 

ایده های خالق با الگوی ایرانی ـ اسالمی می پردازد.
 50 فیروزه،  جایزه  دوره  چهارمین  در  نخستین بار  برای 
فناوری های  توسعه  ستاد  همکاری  با  فرهنگی  استارتاپ 
ریاست جمهوری  فناوری  و  علمی  معاونت  هویت ساز  و  نرم 
نشان  سه  تا  یک  رتبه های  که  پرداخت  خواهند  رقابت  به 

فیروزه و هدایای نقدی و غیر نقدی دریافت خواهند کرد.
تولیدات  ویژه  فیروزه؛  جایزه  و  نمایشگاه  دوره  چهارمین 
داخلی در حوزه نوشت افزار،اسباب بازی، هدایای فرهنگی، 
کاالهای فرهنگ محور خانواده ، پژوهش ها و استارتاپ های 
دی ماه   12 چهارشنبه  روز  صبح   10 ساعت  که  فرهنگی، 
در بوستان گفت وگو افتتاح شد،تا 1۶ دی ماه ادامه خواهد 

داشت.
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1- چیرگی- شهری در استان کرمانشاه 2- انتظار- ته نشین شدن مایعات- مدرسه بزرگساالن 3- شیوا- شهری در شمال کشورمان- مشهور 4- صنفی از مردم- مادر عرب- جایز- حرف 
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لقب  است-  نگاه خیره  آن طرف  از  ماه 12-  اسامی دخترخانم ها- عدد  از  بزرگ صحرانشینان- 
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حمید مزرعه

زندگی ویرجینیا وولف

در  وولف  ویرجینا 
سال های بین دو جنگ جهانی 
از چهره های سرشناس محافل 
مهره های  از  و  لندن  ادبی 
روشنفکری  انجمن  اصلی 
طول  در  او  بود.  بلومزبری، 
بیماری  دچار  بارها  زندگی 

زندگی  به  در سال 1941  نهایت  در  و  دوره ای شد  روانی 
خود پایان بخشید.

پیشروترین  از  یکی  و  انگلیسی  شاعر  لمن  فردریک  جان 
ویراستاران قرن بیستم، در بیوگرافی از ویرجینیا وولف - که 
در سال 1975 تالیف شده،بی مقدمه و بدون هر تصنعی، 
کتاب را با جمله ای از نوشته های لئونارد ولف آغاز می کند. 
او به جای توجه به روش های متداول زندگی نامه نویسی، با 

زاویه دیدی تازه وارد زندگی ویرجینیا می  شود.
لئونارد ولف که با خواهر یکی از دوستان و هم دوره ای های 
تحصیلش، به نام »ویرجینیا« استفن در 10 آگوست 1912 
ازدواج کرد، در این باره می نویسد: در اتاق ویرجینیا ناهار 
می خوردیم و صحبت می کردیم که ناگهان ویرجینیا به من 

گفت مرا دوست دارد و می خواهد با من ازدواج کند.
را  ماجرا  این  ویرجینیا،  کوچک  خواهرزاده  بل  کوئینتین 

چنین وصف می کند: عاقالنه ترین تصمیم زندگی او بود.
 ویرجینیا در سال 1882 در لندن به دنیا آمد، او دوران 
نظر  به  که  دختری  برای  اگرچه  داشت،  سختی  کودکی 
می رسید، برای نویسنده شدن به دنیا آمده است، بی مزیت 

نبود در خانواده ای پر بچه و شلوغ بزرگ شود.
ویرجینیا در محیطی ادبی رشد کرد، پدرش کتابخانه بزرگی 
داشت که با انتخاب دقیق مطالب و هدایت آگاهانه، اشتیاق 
بسیار و شور و شوق وافر ویرجینیا را پاسخ می داد، هنگامی 
و  سرشار  هوش  دلیل  به  رسید،  نوجوانی  به  ویرجینیا  که 
قدرت انتخاب اش،این نظارت برداشته شد و پدرش او را در 
انتخاب کتاب از کتابخانه آزاد گذاشت. این تصمیم به یقین 
آزادی استثنایی برای دختری در دوره ملکه ویکتوریا بود و 

نقش مهمی در شکل گیری نویسندگی او داشت.
درسال  استفن  خانواده  زندگی  بحران  نخستین  از  لمن 
بود،  ساله   13 ویرجینیا  که  هنگامی  می نویسد:   1895
نوشته:  در جایی  ویرجینیا  داد،  از دست  را  مادرش جولیا 

بزرگترین مصیبتی که می توانست رخ دهد...
او با وحشت زدگی و فشار شرایط جدید، نخستین افسردگی 

شدید را تجربه کرد.
او وضعیت روحی خود را همراه با احساس هیجان شدید و 
طپش قلب و افسردگی عمیق و احساس گناه و تقصیر زیاد 

و توقف مطالعه و یادگیری توصیف می  کند. 
ویرجینیا این دوره را یک بار دیگر در زندگی اش با مرگ 
سر لزلی در 1904 تجربه کرد و این بار تا مرز جنون پیش 

رفت. 
این بحران دامنه ی وسیعی داشت. طی دوره ی افسردگی، 
ویولت دیکنسن از او مراقبت می کرد. ویولت با شخصیت 
این  کرد.  خودش  عاشق  را  ویرجینیا  بزرگ،  روح  و  قوی 
می  خودش  جنس  هم  عاشق  او  که  نبود  بار  نخستین 
شدطی سال های بعد، مرگ پدر و سپس برادرش تایی، او 
را در حزنی فرو برد که هرگز تا آخر عمر نتوانست کاملن 

از آن رها شود.
گروه بلومزبری

ویرجینیا ولف به همراه خواهرش وانسا و همسرش لئونارد 
و دوستانی چون لیتون ستریچی جمع بلومزبری را تاسیس 
کرد، که به یک اندازه، هم به صالح جامعه و هم به نقاشی 

و ادبیات می پرداخت.
در گروه بلومزبری با آزادی بی حد و حصر از تمام موضوعات 
صحبت می شود، وانگهی همین حس قوی آزادی طلبی و 
حقیقت جویی است که نه تنها مشخصه ی اولین ساعات 

حیات بلومزبری است.
بلکه در آثار آتی تک تک آنان نیز کاملن مشهود است.

روی  توجه  قابل  معذالک  و  زیرزمینی  تاثیری  بلومزبری 
جامعه ادواری داشت. دشمنانش یا کسانی که از آن عملن 

طرد شدند آن را هم چون فرقه ای انگاشتند.
خانم دالوی و ساعت ها

زیادی  عده ی  توجه  ولف،  از  فیلم  دو  آمدن  پرده  روی  با 
بر اساس داستان  فیلم  اولین  به ویرجینیا ولف جلب شد. 
نویسنده  رمان های  ترین  مشهور  از  یکی  دالوی«  »خانم 
ساخته شد و دیگری »ساعت ها«، بیانگر رابطه ای است که 
به ویژه شخصیت زن رمان  با نوشتار و  این داستان پرداز 

برقرار می کند.
در  ویرجینیا  که  بود  داستانی  موقتی  عنوان  ساعت ها 
که  تصویری  اما  کرد.  آغاز  را  آن  نگارش   1923 سپتامبر 
نیکول کیدمن با هنرنمایی خود ارائه می دهد با شخصیت 
بسیار عمیق و بسیار پیچیده ی نویسنده و زن مورد بحث 

تفاوت فراوان دارد و نمی توان این دو را یکسان پنداشت.

آثار  فهرست  در  که   - ایران  تاریخی  بناهای  میان  در 
یونسکو به ثبت رسیده اند، کلیساهای استان های آذربایجان  
شرقی و غربی، گل سر سبدی هستند که نباید دیدن شان 
که  زیاد  قدمت  با  و  تاریخی  داد.کلیساهایی  دست  از  را 

زیبایی شان هوش از سربازدیدکننده می برد.
رسمی  دین  مسیحیت  هیچ وقت  تاریخ  درطول  که  این  با 
درایران نبوده است، اما حدود ۶00 کلیسا و بنای وابسته به 
آن داریم که نشان می دهد دردرازنای تاریخ مأمن و پناهگاه 
کلیساهای  از  بسیاری  بوده است.  مسیحیان  برای  خوبی 

تاریخی و مجلل ایران در تمام جهان بی همتا هستند. 
کلیساهایی که به ثبت جهانی رسیده و داشتن شان برای هر 
کشوری رشک برانگیز است. عالی ترین نمونه های کلیساهای 
تاریخی ایران را باید در آذربایجان غربی و شرقی جست وجو 
می شناسند؛  جهان  تمام  را  کلیسایش  سه  که  جایی  کرد. 
مسیحیان  عبادتگاه  قدیمی ترین  را  آن  که  کلیسا،  قره 
جهان می دانند. کلیسای سنت استپانوس که بقایای یکی 
از حواریون مسیح در آن دفن شده و کلیسای زور زور که 

که قبال ۶00 متر آن طرف تر بوده و جابه جایش کرده اند.
قره  كلیسا

ایران،  کلیسای  مهم ترین 
قره  یا  تادئوس  کلیسای 
در  جایی  دارد.  نام  کلیسا 
کلیسا  قره  روستای  حوالی 
چالدران  شهرستان  در 

و  زیبا  معماری  با  کلیسایی  آذربایجان غربی.  استان 
منحصربه فرد که از مهم ترین عبادتگاه های مسیحیان جهان 
است و می گویند تادئوس مقدس، یکی از حواریون مسیح 

در آن جا دفن شده است.
استان  در  ماکو  نزدیکی شهر  در  را  قره کلیسا  ایران  ارامنه  
جهان  کلیساهای  قدیمی ترین  از  یکی  آذربایجان غربی، 
می دانند، با این حال از قرن 13 میالدی است که نام این 
کلیسا به فراوانی در کتاب های مذهبی ارامنه دیده می شود.

یک  قاجاری  شاهزاده   میرزا«  »عباس  عهد  تا  قره کلیسا 
ساختمان منفرد سیاه رنگ بود که در طول حیاتش بارها 
مرمت و بازسازی شده بود. در دوران ولیعهدِی عباس میرزا 
و با حمایت او، بخش جدیدی با سنگ های سفید رنگ به 
کلیسا اضافه شد تا قره کلیسا به آنچه امروز می بینیم تبدیل 
شود. این کلیسا در وسط محوطه ای بزرگ قرار دارد که از 

هر چهار طرف، به دره های اطراف منتهی می شوند. 
كلیسای استپانوس مقدس

راه  شهید  اولین  استفان،  سنت  یا  استپانوس  سنت 

 2۶ در  که  است  مسیحیت 
میالدی   3۶ سال  دسامبر 
در اورشلیم توسط یهودیان 
کلیساهای  شد.  سنگسار 
زیادی در سرتاسر جهان به 

کلیسای  است.  ایران  در  هم  یکی  که  شده  احداث  او  نام 
قزل  منطقه  در  مقدس،  استفانوس  یا  استپانوس  سنت 
وانک شهر جلفا در استان آذربایجام غربی قرار گرفته است. 
مختص  که  جهان  مسیحیان  تمام  احترام  مورد  کلیسای 
ارامنه گریگوری است؛ جایی که در یک روز از سال، هزاران 
نفر از ارمنیان در این نقطه گردهم می آیند تا ضمن زیارت، 
کلیسا  این  آورند.  به جای  را  مناسک خاص خود  و  مراسم 
با معماری و حجاری های خاص خودش، یکی از زیباترین 
کلیساهای ایران است. برخی ها این کلیسا را به قرون اول 
مسیحیت نسبت داده اند و برخی دیگرآن راازدوره صفوی 
قره  نسل  هم  دهدکه  می  نشان  آن  دانندامامعماری  می 

کلیساهست.
كلیسای زور زور

زیباترین  از  یکی  قره کلیسا،  کیلومتری شمال غرب  در 12 
کلیساهای این خطه از ایران قرار گرفته است. 

نزدیکی  در  زور،  زور  کلیسای  یا  مقدس  مریم  کلیسای 
روستای بارون در شهرستان ماکو از استان آذربایجان غربی 
ودر کنار رودخانه زنگی مار قرار داشت که حاال ۶00 متر 

باالی آن آرام گرفته است.
 این کلیسا در سال 13۶7 جا به جا شد؛ چراکه قرار بود سد 
بارون آبگیری شود و درآن صورت این بنا از بین می رفت؛ 
کلیسا  این  کردند.  منتقل  ارتفاع  به  را  بنا  کل  بنابراین 
که   - منطقه  مالکین  و  بزرگ  خاندان  از  »زکریا«  توسط 
اسقف اعظم کلیسای تادئوس مقدس هم بود، ساخته شد. 
کلیسای مربوطه 700 سال پیش  ساخته شد تا در آن عالوه 
بر انجام مراسم  دعا و نماز، مدرسه ای هم برای تعلیمات 

دینی و فرهنگی و ادبی باشد.

 کافه شهر لحظاتی باشعر

فرهنگی
ایران سرزمین قدیمی ترین عبادتگاه 

مسیحیان

خرس طالیی ویژه 
جشنواره برلین

را  ویژه« جشنواره  برلین »خرس طالیی  جشنواره 
به »شارلوت َرمپلینگ« به خاطر سابقه فعالیت در 100 

فیلم اهدا خواهد کرد.
به گزارش ِورایِتی، فستیوال برلین عالوه بر اهدای »خرس 
طالیی ویژه« به »شارلوت َرمپلینگ« منتخبی از آثار وی 

را نیز اکران می کند.
سیدنی  از   )The Verdict( دادگاه«  »حکم  چون  آثاری 
الِمت، »استخر شنا« از فرانسوا اوزون و »هانا« از آندری 

پاالئورو با بازی َرمپلینگ اکران خواهد شد. 
در  فوریه   14 تاریخ  در  طالیی«  »شیر  افتخاری  جایزه 
 The Night( شب«  »حامل  فیلم  نمایش  با  که  مراسمی 
هنرپیشه  این  به  است  همراه  کاوانی،  لیلیانا  اثر   )Porter

کهنه کار اهدا می شود.
رمپلینگ در سال 2015 جایزه »شیر نقره ای« جشنواره 
برلین را برای بازی در نقش مقابل »تام کورتِنی« در فیلم 

»45 سال« دریافت کرد. 
نامزد جایزه اسکار شد.  او هم چنین برای همین نقش، 
او هم چنین در سال 200۶ رئیس هیات داوران برلیناله 
از  شد. شصت و نهمین جشنواره بین المللی فیلم برلین 

7 تا 17 فوریه )18 تا 28 بهمن ماه(برگزار خواهد شد.

رئیس کتابخانه ملی:

منابع خطی فارسی جهان 
فهرست نگاری می شوند

از  یکی  گفت:  ملی  کتابخانه  و  اسناد  سازمان  رئیس 
طرح های بزرگ در جهت ارزش گذاری به زبان و ادب فارسی، 
که مراحلی از انجام آن نیز صورت گرفته، فهرست نگاری همه 
پایان  ادامه  در  که  است  جهان  سراسر  فارسی  خطی  منابع 

فهرست نگاری همه منابع داخل ایران در حال انجام است.
مرکز  رییس  مهاجرانی،  فاطمه  با  دیدار  بروجردی،در  اشرف 
جوان  پژوهان  دانش  و  درخشان  استعدادهای  پرورش  ملی 
گفت: سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران دارای ظرفیت های 
به وجود  توان  از جمله آن می  گسترده و متنوعی است که 
تاالرهای تخصصی ایران شناسی و اسالم شناسی اشاره کرد. 

این  اعضای هیات علمی در  این، حضور  بر  افزود: عالوه  وی 
سازمان و وجود بستر مناسب پژوهشی دو مزیت مهم برای 

پژوهش در حوزه ادبیات است. 
های  فعالیت  به  ایران  ملی  کتابخانه  و  اسناد  سازمان  رئیس 
سازمان اسناد و کتابخانه ملی در حوزه بین الملل اشاره کرد 
و گفت: در زمینه توسعه مناسبات با کشورهای فارسی زبان 
انجام  را  هایی  فعالیت  می دهد  اجازه  اختیارات  که  حدی  تا 

داده ایم. 
پژوهش  حوزه  در  توانیم  می  تفاهم نامه  انعقاد  با  افزود:  وی 

فعالیت های مشترک بسیار خوبی ایجاد کنیم. 
بروجردی با بیان این که کرسی های زبان و ادبیات فارسی در 
بیش از 40 درصد دانشگاه های دنیا وجود دارد که باید از آن ها 
استفاده کرد،گفت: زبان و ادبیات فارسی می تواند زمینه ساز 

توسعه فرهنگ ایرانی به دیگر کشورها باشد. 
که  بزرگی  طرح های  از  یکی  افزود:  جمهوری  رییس  مشاور 
نگاری همه  نیز صورت گرفته، فهرست  انجام آن  از  مراحلی 
پایان  ادامه  در  که  است  جهان  سراسر  فارسی  خطی  منابع 

فهرست نگاری همه منابع داخل ایران است. 
این  در  نیز  درخشان  استعدادهای  پرورش  ملی  مرکز  رئیس 
دیدار گفت: خواهان همکاری سازمان اسناد و کتابخانه ملی 
در برگزاری المپیاد منطقه ای زبان و ادبیات فارسی هستیم. 
فاطمه مهاجرانی افزود: نزدیک به 20 سال است که المپیاد 
زبان فارسی در ایران برگزار می شود.بنابراین در یک برنامه 
همکاری های  توسعه  حوزه  در  خواهیم  می  بلندمدت  ریزی 
واقع  موثر  زبان  فارسی  کشورهای  در  فارسی  ادبیات  و  زبان 

شویم. 
داد:  ادامه  درخشان  استعدادهای  پرورش  ملی  مرکز  رئیس 
برای تحقق هرچه بیشتر این برنامه ریزی، امسال قصد داریم 
با کشورهای همسایه، برنامه ای در حوزه زبان و ادبیات فارسی 

برگزار کنیم. 
وی افزود: اگر در حوزه زبان و ادبیات فارسی اقدامی نکنیم، 
از  از دست بدهیم،  این بیم وجود دارد که سهم خودمان را 
مجموعه سازمان اسناد و کتابخانه ملی می خواهیم به ما در 
برای  تا  کند  کمک  منطقه  در  ادبی  المپیاد  برگزاری  زمینه 

اولین بار چنین برنامه ای برگزار شود.
اسناد  سازمان  با  تفاهم نامه  انعقاد  از  استقبال  با  مهاجرانی 
همکاری های  سایه  در  کرد:  امیدواری  ابراز  ملی،  کتابخانه  و 
المپیاد  برگزاری  بلندمدت،  برنامه  یک  براساس  و  فی مابین 

زبان فارسی در سطح جهان گسترش می یابد.

فضاهای میراثی در شیوه نامه ی 
کسب و کارهای فرهنگی

صورتی  در  می گوید:  میراث فرهنگی  معاون   - ایسنا 
نامه ی  شیوه  برای  مشخصی  میراثی  و  تاریخی  نقطه ی  که 
راه اندازی کسب و کارهای فرهنگی مدنظر قرار گیرد، نخست 
باید به میراث فرهنگی اعالم شود تا ضوابط و قوانین میراثی 

مدنظر قرار گیرند.
مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در امور برنامه ریزی اعالم 
کرد »وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی بر اساس شیوه نامه ای، 
از راه اندازی کسب و کارهای فرهنگی و هنری در شهرهای 
مختلف حمایت می کند.« در این شیوه نامه فضاهای میراثی 
نیز مانند دیگر فضاهای موجود شهری مدنظر قرار گرفته اند، 

تا به گذرهای فرهنگی تبدیل شوند.
محمدحسن طالبیان، معاون میراث فرهنگی سازمان میراث 
را  کار  اصل  می گوید:  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی، 
قبول داریم، اتفاق فرهنگی خوبی است که می تواند رخ دهد ما 
نیز از آن استقبال می کنیم، اما این کار باید در مسیر مناسب 
دستورالعمل های  وجود  بر  تاکید  با  وی  شود.  انجام  خود 
مشخص برای کاربری فضاها و بناهای تاریخی ادامه می دهد: 
ما  قوانین و دستورالعمل های خود را داریم، باید کاربری هایی 
که در شان بناهای تاریخی است به آن ها داده شود، که البته 
میراث  سازمان  استقبال  مورد  معموال  فرهنگی  کاربری های 
باید مسیر خود را طی  این کار  اما  قرار می گیرند،  فرهنگی 
در  کالبدی  مداخله ی  است  قرار  اگر  می کند:  بیان  او  کند. 
منطقه یا گذر فرهنگی روی بناهای تاریخی ایجاد شود، حتما 
باید حفاظت از بناهای تاریخی در دستور کار باشد. طالبیان 
مشکلی  تنهایی  به  حرف  این  کردند  مطرح  می کند:  تاکید 
ندارد، اما در صورتی که نقطه ی تاریخی و میراثی مشخصی 
برای این تغییر کاربری ها مشخص شود، نخست باید به میراث 
فرهنگی اعالم کنند، تا ضوابط و قوانین میراثی مدنظر قرار 
گیرد، در واقع نحوه ی اجرا و مداخله ی طرح باید با همفکری 
مورد  تاریخی  بناهای  شأن  در  و  براساس ضوابط  و  سازمان 
توجه قرار گیرد. علی اصغر سید آبادی، مشاور وزیر فرهنگ و 
ارشاد اسالمی در امور برنامه ریزی اعالم کرده است: »وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی بر اساس شیوه نامه ای، از راه اندازی 
مختلف  شهرهای  در  هنری  و  فرهنگی  کارهای  و  کسب 
هنری  و  فرهنگی  فضاهای  افزایش  برای  می کند.  حمایت 
رویدادهای  و  آثار  به  مردم  دسترسی  افزایش  چنین  هم  و 
به  شهری  موجود  فضاهای  تبدیل  طرح  هنری،  و  فرهنگی 
فضاهای فرهنگی و هنری اجرا می شود. بر اساس این طرح 
از کسانی که بخواهند با تبدیل فضاهای موجود شهری چه 
فضاهای میراثی، چه فضاهای اوقافی و چه فضاهای دیگری 
که این قابلیت را دارند، به فضاهای فرهنگی و هنری، کسب 
و کار فرهنگی و هنری راه اندازی کنند، با ارایه تسهیالت از 

طریق صندوق اعتباری هنر حمایت می شود.



حذف روزانه 1.2 میلیون 
بشکه نفت مازاد 

همزمان با ورود به سال 2019 میالدی، اجرای توافق 
کاهش یک میلیون و 200 هزار بشکه ای نفت اوپک و غیر 

اوپک آغاز شد.
محمد  »سهیل  ریاست  پایان  با  نفت،  وزارت  گزارش  به 
المزروعی« وزیر انرژی و صنعت امارات، »مانوئل ساالوادور 
کودود فرناندز« وزیر نفت ونزوئال به مدت یک سال عهده دار 
ریاست سازمان اوپک شد. 14 کشور عضو اوپک در نشست 
این  نشست(  پنجمین  هفتادو  و  صد  )یک  دسامبر  ماه 
را 800  نفت خود  تولید  گرفتند  تصمیم  وین  در  سازمان 
نیز  غیراوپکی  متعهدان  دهند.  کاهش  روز  در  بشکه  هزار 
این تصمیم  موافقت کردند.  بشکه ای  با کاهش 400 هزار 
لیبی سه  و  ونزوئال  ایران،  اجرایی شد.  اول سال جدید  از 
کشوری هستند که بر اساس توافق دسامبر 2018 )آذر97( 
نفت  صادرکننده  کشورهای  شدند.  معاف  تولید  کاهش  از 
امیدوارند با کاهش تولید، بخشی از کاهش قیمت نفت را 

جبران کرده و روند نزولی بهای آن را متوقف کنند.

 راه اندازی اندیشکده انرژی 
نیاز کسب وکارهاست

و  معادن  بازرگانی، صنایع،  اتاق  رئیس   - کرمان  اتاق 
کشاورزی استان کرمان در نشست هم اندیشی آینده انرژی، 
دسترسی به انرژی الکتریکی را یکی از شاخص های سنجش 
فضای کسب و کار برشمرد و افزود: پرداختن بیشتر به بحث 
بخش خصوصی  در  کسب وکار  توسعه  باعث  می تواند  انرژی 

شود.
بیشترین  ایران  کشور  کرد:  اظهار  طبیب زاده  مهدی  سید 

یارانه انرژی در دنیا را به خود اختصاص داده است. 
این  و  تا 100 میلیارد دالر  بین 50  انرژی در کشور  یارانه 

میزان حدود 10 درصد کل یارانه انرژی دنیاست.
حامل های  فروش  از  حاصل  درآمد  داد:  ادامه  طبیب زاده 
و  تومان  میلیارد  هزار  چهار  کرمان حدود  استان  در  انرژی 
ارزش حساب شده واقعی آن 40 هزار میلیارد تومان برآورد 
حوزه  در  که  است  این  نمایانگر  قیمت  تفاوت  این  و  شده 
حامل های انرژی اقدامات مطالعاتی دقیق انجام نشده است.

وی بر لزوم برپایی اندیشکده انرژی تاکید کرد و افزود: ظرفیت 
موجود، آینده مبهم انرژی و همه ضرورت ها و پیچیدگی ها 
با  و  بخش خصوصی  عنوان  به  کرمان  اتاق  تا  شد  موجب 
اندیشکده تدبیر آب و هم چنین  تجربه قبلی در راه اندازی 
با استفاده از نظرات استادان دانشگاه ها به پایه گذاری این 

مساله مهم بپردازد.
انرژی،  تراز  مباحث  کرمان  استاندار  نشست  این  ادامه  در 
و  انرژی  شدت  انرژی،  کارایی  انرژی،  تقاضای  و  عرضه 
بازارهای انرژی را رئوس اصلی اقتصاد انرژی برشمرد و بیان 
کرد: در حال حاضر به ازای هر واحد تولید ناخالص داخلی 
هشت مگاژول انرژی مصرف می شود که نشان دهنده مصرف 

باالی انرژی و شرایط بسیار نامناسب در این زمینه است.
از  یکی  را  فسیلی  سوخت های  آلودگی  فدایی  جواد  محمد 
از  رهایی  برای  و گفت:  دانست  زیست محیطی  چالش های 
آلودگی محیط زیست باید از انرژی های پاک استفاده کنیم 
اما به دلیل سرمایه گذاری کالن در این حوزه روند استفاده از 

این نوع انرژی ها کاهش یافته است.
فدایی با اشاره به ظرفیت باالی استان کرمان برای استفاده 

از انرژی های پاک، ادامه داد: در استان اقدامات خوبی برای 
استفاده از انرژی خورشیدی صورت گرفته است و در دوره 

جدید نیز در حال پیگیری و حمایت از طرح ها هستیم.
لزوما هر کشوری که منابع بیشتری دارد  وی تصریح کرد: 
بسیار،  انرژی  منابع  با  کشورهایی  در  نیست.  یافته  توسعه 
سرمایه گذاری در استفاده از منابع به نسبت سرمایه گذاری 
این  و  دارد  بیشتری  سرعت  انسانی  نیروی  و  آموزش  در 

موجب عقب ماندگی از توسعه می شود.
فدایی با اشاره به رابطه انرژی و رشد اقتصادی افزود: انرژی 
جزء گلوگاه های توسعه کشور نیست. رشد اقتصادی از طرفی 
باعث گران شدن حامل های انرژی و گران شدن حامل های 
اگر مشکالت  اقتصادی می شود. و  باعث کندی رشد  انرژی 
به  نیز  انرژی  بخش  در  قطع  طور  به  شوند،  حل  اساسی 

موفقیت هایی دست خواهیم یافت.
استاندار کرمان ادامه داد: ضعف در کارشناسی، ارائه طرح های 
از  تصمیمات  اجرای  و  گیری ها  تصمیم  در  تاخیر  مناسب، 
مشکالت اصلی عدم توسعه در تمامی بخش ها از جمله حوزه 
انرژی،  اقتصاد  حوزه  در  مشکالت  از  بسیاری  است.  انرژی 
نیز توسعه، به تصمیم گیری  صرفه جویی، مصرف بهینه و 
صحیح و مسائل کارشناسی و تامین منابع مالی بستگی دارد.

فدایی گفت: بر اساس آخرین آمار، 14 درصد برق استان در 
صنعت مصرف می شود در حالی که متوسط آن در کشور 33 
درصد است و به معنای مصرف پایین برق در صنعت استان 
 43 کشاورزی  حوزه  در  برق  مصرف  دیگر  سوی  از  است. 
درصد و متوسط کشور 17 درصد است که با توجه به میزان 
سیستم های  از  استفاده  آبی،  منابع  وضعیت  و  مصرف  زیاد 
نوین آبیاری باید مورد توجه قرار گیرد. در مجموع ۶0 درصد 
که  شود  می  مصرف  کشاورزی  و  در صنعت  استان  برق  از 

متوسط این میزان در کشور 50 درصد است.
قدوسی،  حامد  دکتر  اندیشی  هم  این  در  است  گفتنی 
این  در  تخصصی  مسائل  بیان  به  انرژی  اقتصاد  متخصص 

حوزه پرداخت.

بازارچه و تعاونی های مرزی 
بوشهر فعال شود

و  معادن  بازرگانی، صنایع،  اتاق  رئیس   - بوشهر  اتاق 
کشاورزی بندر بوشهر در نشست شورای گفت وگوی دولت 
برای  گفت:  کشور  وزیر  حضور  با  استان  بخش خصوصی  و 
باید  نیازهای ضروری مردم،  زایی و برطرف کردن  اشتغال 
استان  این  مرزی  تعاونی های  و  بازارچه  فعال سازی  زمینه 

فراهم شود.

بوشهر  استان  مرزی  تعاونی های  افزود:  گزدرازی  خورشید 
کنونی  شرایط  در  که  است  عضو  هزار   500 از  برخوردار 
اقتصادی باید از ظرفیت های این بخش به خوبی استفاده 
فراروی  موانع  ترین  مهم  از  یکی  کرد:  بیان  گزداری  شود. 
حوزه کسب و کار استان تعدد بخشنامه های دولتی است 
که به طور غالب نیز ناقض یکدیگر هستند. انتظار می رود با 
مشاوره گرفتن دولت ازبخش خصوصی برای آسیب شناسی 

بخشنامه ها قبل از صدور، اهمیت ویژه ای داده شود.
نیز  ارز  نرخ  در  گرفته  صورت  افزایش  از  پس  افزود:  وی 
تسهیالت  به  نیاز  تولیدی  و  صنعتی  معدنی،  واحدهای 
مقاومتی  اقتصاد  مشی  براساس  که  دارند  گردش  سرمایه 

انتظار داریم دستور ویژه در این ارتباط صادر شود.
گزدرازی اظهار داشت: برگزاری منظم نشست های شورای 
دستگاه های  صدایی  هم  و  همگامی  از  نشان  وگو  گفت 
دولتی با بخش خصوصی استان بوشهر است که تاکنون نیز 
دستاوردهای قابل توجهی در عرصه های ملی و بین المللی 

به ارمغان آورده است.
تخفیف  به قطر،  بوشهر  تجاری  اعزام هیات  بیان کرد:  وی 
ویژه هزینه های بندری به شرکت ها و شناورهای ایرانی در 
بندر الروئیس قطر، توافق تاسیس شرکت کشتیرانی و حمل 
و نقل دریایی با قطر، کاهش نرخ سوخت شناورها، پذیرش 
و  میز  نمایشگاه،  برگزاری  استان،  مرکز  در  سفارش  ثبت 
جشنواره ملی خرما برای بهینه سازی صادرات، کاهش نرخ 
در  که  است  هایی  اقدام  جمله  از  بندری  عوارض  خدمات 

شورای گفت و گو حاصل شده است.
رئیس اتاق بوشهر گفت: حدود ۶00 هزار تن گوجه فرنگی 
خارج از فصل در استان بوشهر تولید می شود که این میزان 

تولید بسیار فراتر از نیاز بازارهای داخلی است. 
نیاز است تدابیر برای صادرات گوجه مازاد کشاورزان فراهم 

شود تا از متضرر شدن آن ها جلوگیری شود.
گزداری تاکید کرد: با توجه به اعمال تحریم ها و ویژگی ها و 
مزیت های برجسته بوشهر و شرایط خاص این استان مرزی، 

اختیارات ویژه ای به استاندار بوشهر تفویض شود.
تحقق این مهم نتیجه اصلی آن تمرکز زدایی از مرکز برای 
چندان  دو  رونق  و  خصوصی  بخش  امور  سازی  تسهیل 

فعالیت های این بخش است.

با  تجاری  تبادالت   - مازندران  اتاق 
پارلمان  اصلی  اولویت های  از  یکی  همسایه  کشوری های 
استان  صادرات  افزایش  و  ارزآوری  برای  بخش خصوصی 
با  ارتباط  ایجاد  برای  بخش  این  متولیان  است.  مازندران 
بازارهای این کشورها، برنامه های زیادی را در دستور کار 
بخش خصوصی  فعاالن  از  هیاتی  راستا  همین  در  دارند. 
صنعت مازندران به همراه رئیس و نایب رئیس اتاق ساری 
به کشور افغانستان سفر کرده و با کمیته های اقتصادی و 

استاندار )والی( والیت بلخ این کشور دیدارهایی داشتند.
روی  به  جدید  بازارهای  ایجاد  برای  دیدارها  این  در 
صادرکنندگان مازندرانی، مذاکراتی با طرف های اقتصادی 
فرصت  اولین  در  شد  مقرر  و  گرفت  صورت  افغانستان 
هیاتی از اتاق صنعت مزار شریف به مازندران سفر کنند، 
تفاهم نامه ای برای توسعه صادرات محصوالت مازندران به 

این منطقه از افغانستان منعقد شود.
با انعقاد این تفاهم نامه به نظر می رسد که بخش زیادی از 
برنامه رسیدن به صادرات 3 میلیارد دالری در سال برای 

مازندران محقق شود. 
برنامه ای که از چند ماه قبل در دستور کاری اتاق ساری 
آن  به  رسیدن  روند  از  بخش هایی  تاکنون  و  گرفته  قرار 

اجرایی شده است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ساری در 
مورد سفر اخیر به افغانستان و نتایج آن گفت: افغانستان 
است.  استان  محصوالت  صادرات  برای  مناسب  بازاری 
نظر  به  و  است  وارداتی  درصد   100 کشوری  افغانستان 
این  در  ایران  صادرات  برای  خوبی  فرصت های  می رسد 

کشور وجود دارد.
و  دین  زبان،  که  این  به  اشاره  با  دارابی  مهاجر  عبداهلل 

توسعه  سبب  افغانستان  و  ایران  بین  مشترک  مرزهای 
صادرات خواهد شد، خاطرنشان کرد: تأمین انواع کاالهای 
بازار  در  ایرانی  کاالهای  حضور  و  واسطه ای  و  مصرفی 

افغانستان می تواند سبب رونق اقتصادی کشور شود.
مساعدی  زمینه های  و  ظرفیت ها  که  این  بیان  با  دارابی 
در  اقتصادی  فعاالن  و  خصوصی  بخش  حضور  برای 
می تواند  مازندران  استان  گفت:  دارد،  وجود  افغانستان 
به  را  خود  محصوالت  تمامی  ظرفیت ها  این  به  توجه  با 

افغانستان صادر کند. 
شناسایی ظرفیت های تجاری و سرمایه گذاری این استان 
و معرفی به سرمایه گذاران داخلی و خارجی بسیار مهم و 

اثرگذار است.
رئیس اتاق ساری خاطرنشان کرد: با توجه به ضرورت اصل 
حفظ بازار و توسعه آن، توجه به موضوعات کیفیت کاالهای 
صادراتی، انجام تحقیقات الزم در مورد بازار این کاالها و 
درواقع توجه به تقاضای بازار از منظر مصرف کننده افغان 

نیز مهم است.
دارابی ادامه داد: هم چنین فراهم کردن زمینه مشارکت 
از  بهره گیری  تولید،  فرآیند  در  افغان  تجاری  طرف های 
افغانستان با مشارکت تجار این کشور  ظرفیت های خوب 
در صادرات مجدد کاال به دیگر کشورها نیز حائز اهمیت 

است.
اقتصادی  کمیته های  با  خود  دیدار  به  اشاره  با  مهاجر 
و  مازندران  تجاری  آینده  برای  را  سفر  این  افغانستان 
بتوانیم  است  امید  گفت:  و  دانست  مطلوب  افغانستان 
در  مازندران  تولیدی  محصوالت  رابا  افغانستان  بازارهای 

دست بگیریم.
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استفاده ازظرفیت افغانستان 
 برای صادرات مجدد

کسب و کار ایرانی
افزایش 8 درصدی مالیات 

در بودجه98 
اتاق ایران - بررسی نقشه راه مالی دولت در سال 98، 
نکات کلیدی را منعکس می کند. الیحه بودجه 98 از نظر 
کل منابع بودجه بالغ بر 1703.2 هزار میلیارد تومان است 
که بررسی درآمدهای دولت به عنوان یکی از اجزای اصلی 
از  منابع عمومی بودجه نشان می دهد درآمدهای حاصل 
افزایش  با   )97( جاری  سال  با  مقایسه  در  دولت  مالیات 
طرح های  »واگذاری  است.  پیش بینی شده  درصدی   8.1
نیمه تمام دولتی به بخش خصوصی« دیگر نکته ای است 
که در تبصره 19 الیحه بودجه 98 به آن پرداخته شده و 
از محل  بر اساس آن دستگاه های اجرایی مکلف شده اند 
منابع بودجه کل کشور تمهیدات الزم را برای اجرای طرح 
جدید، نیمه تمام و آماده بهره برداری و در حال بهره برداری 
از طریق انعقاد قرارداد واگذاری و یا مشارکت با بخش های 
خصوصی، تعاونی و شهرداری ها و دهیاری ها فراهم کنند.

تأمین  و  کار  مالیات،  کمیسیون  رئیس  توالیی  محمود 
بودجه 98  مالیاتی  تکالیف  ایران در مورد  اتاق  اجتماعی 
اقتصادی،  بنگاه های  فعلی  وضعیت  به  توجه  با  گفت: 
بیکاری  توسعه  و  رکود  تعمیق  به  منجر  مالیات  افزایش 

می شود.
از وضعیت کسب وکارهای  به خوبی  او تصریح کرد: دولت 
شفاف، مولد و شناسنامه دار در کشور مطلع است. از طرفی 
بر اساس آماری که خود دولت ارائه داده و پیش بینی هایی 
بر  که کرده است، درآمد کسب وکارها در سال 98 مازاد 
سال جاری نخواهد بود. بر همین اساس افزایش 8 درصدی 
مالیات در سال آینده به رکود و بیکاری دامن خواهد زد. 

مگر این که دولت تصمیم بگیرد توسعه پایه های مالیاتی را 
که سال ها صحبت از اجرایی شدن آن ها در سازمان امور 

مالیاتی مطرح است، به طور کامل اجرا کند.
توالیی بابیان این موضوع که به نسبت رشد درآمد مالیاتی 
 8 داد:  پیشنهاد  است،  بوده  تغییر  بدون  مالیاتی  پایه  اما 
درصد افزایش درآمد مالیاتی پیش بینی شده در بودجه 98 

نسبت به تحقق مالیات سال های گذشته محاسبه شود.
به گفته رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی 
اتاق ایران مبنای محاسبه این 8 درصد بر اساس میزان رقم 
بودجه سال قبل )بودجه سال 97( بوده است درحالی که 
اگر بخواهد بر اساس میزان تحقق درآمدهای مالیاتی در 

سال جاری محقق شود، به 30 درصد هم خواهد رسید.
توالیی تأکید کرد: صاحب نظرات و مسووالن در نهادهای 
مالیاتی  امور  اقتصاد و سازمان  وزارت  به خصوص  مختلف 
نسبت  به  کشور  در  مالیات  نرخ  که  دارند  ادعا  همواره 
GDP پایین است؛ اما باید توجه داشت که نرخ مالیات 
در کشور پایین نیست، بلکه نرخ »مالیات پردازان« پایین 
در  بزرگی  مالیاتی  قانونی  معافیت های  متأسفانه  است. 
کشور وجود دارد که اگر اصالح شوند، نسبت نرخ مالیات 
به تولید ناخالص داخلی در ایران،حتی در مقایسه با دیگر 

کشورهای منطقه قابل توجه خواهد بود.
 رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران 
با تأکید بر عدالت مالیاتی به جای معافیت مالیاتی، گفت: 
مشکل  حوزه ها  همه  در  مالیاتی  معافیت های  متأسفانه 

دارد. 
به اسم تشویق برای سرمایه گذاری کاری کردیم که برخی 
امتناع  مالیات  دادن  از  پتروشیمی  مانند  پیشرو  صنایع 

می کنند.
تامین  و  کار  مالیات،  کمیسیون  رئیس  توالیی  محمود 
بخش  مشارکت  الزامات  درباره  ایران  اتاق  اجتماعی 
خصوصی در طرح های نیمه تمام دولتی تاکید کرد: تجربه 
نشان داده است هر گاه بخش خصوصی وارد این پروژه ها 
اقتصادی، اجتماعی و  با تبعات سنگین  شده است، بعضا 
سیاسی مواجه شده است که اگر  این سرمایه  ها در دیگر 
بخش های پیشران اقتصادی کشور هزینه می شد، هم برای 

بخش خصوصی و هم کشور منفعت بیشتری داشت.
منفعت  نگاه  ایران،  اتاق  نمایندگان  هیات  عضو  گفته  به 
تمام  نیمه  پروژه های  واگذاری  در خصوص  دولت   طلبانه 
پروژه های  که  است  نحوی  به  بخش خصوصی  به  دولتی 
دارای بازدهی، اصال ارایه نمی شوند. از طرفی بروکراسی های 
اداری مانع از آن می شود که برگشت سرمایه برای بخش 

خصوصی  اطمینان پذیر باشد.

نشست  یکمین  و  پنجاه   - سمنان  اتاق 
حضور  با  سمنان  استان  نمایندگان  هیات 
رئیس اتاق و استاندار سمنان در استانداری 

برگزار شد.
و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رئیس 
گفت:  نشست  این  در  سمنان  کشاورزی 
بوده  بی نظیر  سمنان  اتاق  اعضای  انسجام 
با  خصوصی  بخش  همدلی  و  همراهی  و 
بسیار  دولت  مختلف  بخش های  و  ارکان 
نمایندگان  هیات  اعضای  است.  تأثیرگذار 
آنچه را تعامل دولت و بخش خصوصی بوده 
کنار  در  مشاور  به عنوان  و  کرده   عملیاتی 

کارگزاران دولتی همواره حضور داشته اند.
علی اصغر جمعه ای ادامه داد: اعضای هیات 
نمایندگان اتاق های سراسر کشور به عنوان 
عضو افتخاری در اتاق های بازرگانی حضور 
حقوقی  یا  و  وجه  هیچ گونه  و  داشته 

به عنوان عضو هیات نمایندگان از اتاق های بازرگانی دریافت 
نمی کنند.

این نشست گفت: در شرایط  ادامه، استاندار سمنان در  در 
و بخش  دولت  نیازمند همکاری  برای حل مشکالت،  فعلی 
خصوصی هستیم، هدف توسعه استان و ایجاد آرامش است.

علیرضا آشناگر اظهار کرد: دو هدف راهبردی را در استان 
توسعه گرا  نگاه  استان  به  که  آن  اول  کرد،  خواهیم  دنبال 
و  موانع  رفع  سپس  و  ظرفیت ها  به کارگیری  اولویت  با 
در  آرامش  ایجاد  بعدی  داشت. هدف  محدودیت ها خواهیم 
ابعاد مختلف در سطح استان است که سعی می کنیم آرامش 

را در مردم حاکم کنیم.
که  قطعیت  عدم  و  تحریم  شرایط  در  کرد:  اذعان  آشناگر 
سرمایه گذاران  کرد،  پیش بینی  دقیق  نمی توان  را  درآمدها 
باید  هم  دولت  و  دارند  امور  بهبود  برای  را  نقش  بیشترین 

به عنوان تسهیل گر، امور را آسان کند.
وی افزود: برخی از بخش های اداری بعضاً غفلت و بی تفاوتی 
دارد که باید اصالح شود. از مدیران موفق و افرادی که در این 
شرایط اقتصادی به تولید کمک کنند، تجلیل خواهیم کرد و 
مدیرانی که همراهی نکردند را به مردم معرفی خواهیم کرد.

آشناگر ابراز داشت: همکاری متقابل و حل مشکالت موجود، 
نیازمند سرمایه،  این راستا  به بستر مناسب دارد و در  نیاز 
نیازمند  امروز  بخش خصوصی هستیم.  مشارکت  و  مشاوره 
گفت وگو هستیم و در جلسات شورای گفت وگوی دولت و 

بخش خصوصی پیگیر موضوعات خواهیم بود.
عضو هیات نمایندگان اتاق سمنان نیز در این نشست گفت: 
در سال های پیش رو، استانداری ها باید دو انتخابات مجلس 
و ریاست جمهوری را مدیریت کنند، پس توجه به مسائل 
اقتصادی عالوه بر موارد فوق باید مدنظر مدیران ارشد استان 

باشد.
بسیار  گذاری  خدمت  فرصت  کرد:  اضافه  معماری  فرج اهلل 
اندک است، بدین خاطر بخش خصوصی با تمام قوا در کنار 

نهادها و سازمان های دولتی حضور خواهد داشت.
تعامل  ارکان دولت  و  استانداری  از  انتظار بخشی خصوصی 

و حمایت است.
معماری خاطرنشان کرد: اگر مواد اولیه به موقع به کارخانجات 
نرسد واحدها و کارگاه های تولیدی دچار مشکل خواهند شد. 
از استاندار سمنان درخواست می کنیم فرصت بیشتری را به 

اشتغال و تولید اختصاص دهد.
در ادامه، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق سمنان گفت: در 
همه جای دنیا امورات صنعت، معدن و تجارت به عهده اتاق 
بر  امورات  این  ایران  صنعت، معدن و تجارت است ولی در 
به  وابسته  وزارتخانه  ایران 18  در  است.  تابعه  وزارت  عهده 
صنعت، معدن و تجارت هستند و اگر این وزارت به درستی 

کار نکند 9 وزارتخانه تعطیل می شود.
تا زمانی که صنعت، معدن و  ادامه داد:  امیرحسین شقاقی 
تجارت فعال نباشد وزارت کار بیکار است چون این وزارت بدون 
 بازوهای صنعت، معدن و تجارت نمی تواند اشتغال ایجاد کند،

در  مالیات  درصد   53 کرد:  یادآوری  وی 
و  اقتصاد  امور  وزارت  توسط   139۶ سال 
تجارت  و  معدن  صنعت،  بخش  از  دارایی 
۶4درصد  ارتباطات  وزارت  است،  اخذشده 
کاالهای خود را به بخش صنعت، معدن و 
تجارت فروخته است، وزارت علوم و آموزش 
صنعت،  سمت  به  را  اشتغالش  پرورش  و 
وزارت  می کنند،  هدایت  تجارت  و  معدن 
اولیه خود  مواد  نتواند  که  زمانی  تا  مسکن 
کند،  تأمین  تجارت  و  معدن  صنعت،  از  را 
بدهد،  تعمیم  را  خود  پروژه های  نمی تواند 
41درصد قبوض آب و برق در وزارت نیرو 
توسط صنعت، معدن و تجارت پرداخت شده 
است، در بخش کشاورزی ۶5 درصد صنایع 

تبدیلی به کمککشاورزی آمده اند.
شقاقی خطاب به استاندار سمنان گفت: آیا 
زمان آن نرسیده که به این بخش مولد در 
کشور نگاه خاص داشته باشیم. تنها تقاضای بخش خصوصی 
در  و  کنترل  را  اداری  بروکراسی  که  است  این  دولت  از 
معرفی  به مردم  را  نمونه  و  برتر  رسانه های گروهی مدیران 

کنند.
کمیسیون  رئیس  و  نمایندگان  هیات  عضو  دیگر  ادامه  در 
صنعت، معدن گفت: استان سمنان بزرگ ترین پتانسیل های 
جامع  مدیریت  به  نیاز  ظرفیت  این  است،  دارا  را  صادراتی 
نفس  پاگیر  دست  قوانین  وجود  و  تحریمی  خود  دارد. 
صادرکننده را به شماره انداخته تا آنجا که هزینه صادرات 

کاال از خروجی های کشور 10 برابر گذشته شده است.
را یکی  پایه صادراتی در گمرک  ارزش گذاری  حمید علوی 
از مشکالت صادرکنندگان برشمرد و گفت: صادرکننده در 
منصفانه  قیمت  به  را  خود  کاالهای  نمی تواند  کشور  بنادر 
صادر کند، پس نمی تواند با رقبا به درستی رقابت کند. هم 
شده  باعث  بنادر،  در  گزاف  باقیمت  کانتینر  تأمین  چنین 
صادرکننده مواد معدنی نتواند بازار خود را در کشور هدف 

حفظ کنند.
وی یکی دیگر از موانع صادرات را صندوق ضمانت و صادرات 
و  یار  که  این  به جای  صندوق  کرد:  خاطرنشان  و  برشمرد 
یاور صادرکننده باشد آن چنان دچار بوروکراسی اداری شده 
این  می دهد،  نشان  را  سوددهی  صندوق  کاری  بیالن  که 
بدین معنا است که صندوق ضمانت صادرات و واردات هیچ 

ریسکی را متحمل نشده است.

 رفع مشکالت نیازمند همکاری دولت و بخش خصوصی 

واردات مواد اولیه بدون ثبت 
سفارش

معاون فنی و امور گمرکی گمرک جمهوری اسالمی 
کشور  سراسر  اجرایی  گمرکات  به  ای  بخشنامه  در  ایران 
واردات سه هزار و 243 ردیف تعرفه ای مواد اولیه و قطعات 
ویژه  مناطق  و  صنعتی  ـ  تجاری  آزاد  مناطق  به  تولید 

اقتصادی بدون ثبت سفارش را مجاز اعالم کرد.
به گزارش گمرک، »مهرداد جمال ارونقی« گفت: این اقدام 

برای تسهیل در فرآیند تولید داخلی در کشور است. 
برخی مواد اولیه صنایع غذایی، مواد اولیه شیرخشک اطفال، 
آب پنیر، کره، آرد ذرت، جو دوسر، روغن خام، پالم، پوره 
میوه های گرمسیری، عصاره ها و هم چنین محصوالت مورد 
معدنی  مواد  برخی  خام،  پیه  مانند  شیمیایی  صنایع  نیاز 
تنگستن،  و  قلع  کنسانتره  و  کبالت،  نیکل،  منگنز،  مانند 
برخی اقالم صنعتی مانند روغن موتور و روغن های صنعتی، 
گوگرد، کربن، هلیوم مایع و فلزات خاکی کمیاب جزو این 

مواد اولیه قرار دارند.
گمرکات اجرایی مستقر در مناطق آزاد کیش، قشم، چابهار، 
اقتصادی  ویژه  مناطق  همه  و  ماکو  ارس،  انزلی،  اروند، 

مشمول این بخشنامه است. 
هیات وزیران در هفتم آذرماه به منظور تسهیل در فرآیند 
اولیه و قطعات مورد  تولید داخلی در کشور، واردات مواد 
نیاز تولید به مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی 
را براساس مقررات این مناطق، از تشریفات ثبت سفارش 

در وزارت صنعت، معدن و تجارت معاف کرد.


