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      سرمقاله

قصه یک وارونگی!
که  باشم  کرده  اشاره  بار  یک  یحتمل    
و  اقتصادی  موردمسایل  در  مردم  ما 
زندگی مان  مایحتاج  تهیه  توان  حفظ 

تصور غلطی را مدام تکرار می کنیم و این تکرارهم به این چهار دهه 
ارتباطی ندارد بلکه از گذشته های دور و شاید دورتر، این خصوصیت 
و روند رشد  بازار  به مکانیسم  این که؛  و آن،  بوده است  درمامردم 
قیمت ها نگاهی وارونه داریم. من اقتصاد نمی دانم اما تجربه و مطالعه 

در ذهنم اثر می گذارد.
به خاطر ندارم در زمانی و در جایی، بهای کاالها افزایش یافته باشد 
و بعد از دورانی و به هردلیلی، به جای اولش برگشته باشد. حتی 
واجتماعی هم که شاهد  یا شوک های سیاسی  انقالب ها  دوران  در 
افت ناگهانی درسطحی پایین ترازهنگام شرایط عادی هستیم )که 
معموال تعبیر به ور شکستی اقتصاد جامعه می شود(، پس از کوتاه 
زمانی، قیمت های به شرایط قبلی برمی گردد و به سرعت هم باالتر 
می رود و در واقع جامعه پس از سقوط غیرعادی قیمت ها، گرفتار 
صعود غیرعادی می شود! مطالعات نشان می دهد در جوامع دیگر به 
ویژه در جوامعی که حزب، اجتماع مردمی و تظاهرات مسالمت آمیز 
کارکرد دارد، اگر رشد قیمت کاالهای ضروری مردم به حد نگران 
قیمت ها  آمدن  پایین  خودبر  نظرهای  اعالم  در  آن ها  برسد  کننده 
بر  بلکه  نمی کنند  تاکید  باشد(  کرده  غیرعادی  بسیار  رشد  )مگر 
افزایش درآمدها اصرار دارند تا جبران کاهش توان خریدشان بشود. 
در ایران ما مردم سرنا را از سرگشادش می زنیم! و به جای ابرام بر 
امر ناشدنی کاهش قیمت ها اصرار  بر  افزایش دستمزدها، همچنان 
مجازی  فضای  در  که  هست  کمپینی  اصطالح  به  نمونه اش  داریم. 
جای  به  را  قیمت ها  که  هست  این  هدفش  ظاهر  در  و  راه افتاده 
خواهد  جامعه  اقتصاد  ورشکستگی  نتیجه اش  ولی  برگرداند  اولش 
بود! )البته اعتراضات معلمان را که خواستار افزایش دستمزدهایشان 
هستند باید مستثنی کنیم و از آموزگاران عزیز هم سپاسگزار باشیم 
را  قبولی  قابل  و  مسیر شدنی  یک  اما  می دهند  هزینه  هرچند  که 
می پیمایند و مثل ما -- بقیه مردم -- در پی کار ناشدنی و حتی 
توصیه  مدام  کمپین  این  نیستند(  کشور  اقتصاد  برای  بار  زیان 
قیمت  ها  که  زالوصفتانی!  تا  نخرید  کاال  ماه  یک  برای  که  می کند 
برگردانند! اولش  جای  هارابه  قیمت  شوند  مجبور  برده اند  باال   را 

این  مردم،  از  قلیلی  جویی  سود  کنار  در  نمی گوید  کمپین  این 
نه  نخریدن  و  می کند  تحمیل  را  قیمت ها  که  است  بازار  مکانیسم 
حتی  یا  تولیدکنندگان  بلکه  نمی آورد  پایین  را  قیمت ها  این  تنها 
واردکنندگان را ورشکست می کند چرا که اگر از قیمت تمام شده 
بیکاری  و  می دهند  کف  از  را  دوباره  تولید  قدرت  بفروشند،  کمتر 
اولین نتیجه این کاهش قیمت است. و حال؛ اگر ما کمپین افزایش 
قیمت داشته باشیم چه می شود؟ تصور این هست که در وهله اول، 
هم به دولِت کار فرما و هم به کار فرمای بخش خصوصی فشار وارد 
می شود اما در دراز مدت به دلیل افزایش قدرت خرید مردم، چرخ 
اقتصاد در همه زمینه ها می چرخد و الجرم کارفرما نیز منتفع شده و 

شایدکه به افزایش تولید و مسلما نیرو نیز بیاندیشد!
جامعه  کردلیکن  اصالح  را  وارونگی  این  می شود  چگونه  نمی دانم 
ناگزیر است تا اصالح آن، زیان های روانی -- مادی این کژ رفتاری 
را تحمل کند چرا که حل آن دشوار به نظر می رسد زیرا نهادهای 
افزایش  باخواست های  نیزترجیحاازرویارویی  ورسمی  مرتبط 
هر  هستند.در  گریزان   -- است  تری  مناسب  راه  دستمزد--که 
صورت؛ باید متوجه باشیم که؛ اگرچه روی آوری به راه حل افزایش 
دستمزدها تبعات نامساعدی نیز دارد، اما از انباشت مطالبات غلط 

مربوط به کاهش قیمت ها زیانش کمتراست!

                                                       »مدیر مسوول«

مثلث طالیی استارت آپ ها 
  ایرنا - کارشناسان حوزه کسب و کارهای نوین )استارت آپ ها( معتقد هستند که این گونه فعالیت ها در ایران، 
به  را  فرماندهی واحد، سازمان های مسوول  باید  نظر،  نتایج مورد  به  برای رسیدن  و  راه هستند  آغاز  هنوز در 
صورتی یکپارچه و هماهنگ هدایت کند. »استارت آپ ها« ) Startup company ( یا »کسب و کارهای نوپا« 
در ایران، چند سالی است که مورد توجه مدیران و سیاستگزاران کشور قرار گرفته اند و برنامه های متعددی از 

سوی سیاست گزاران و برنامه ریزان برای تقویت این کسب و کارها اجرایی شده است. 
در همین ارتباط »سهیل پایدارفر« کارشناس حوزه کسب و کارهای نوین، معتقد است که در جامعه تصوری 
اشتباه از کسب و کارهای نوین شکل گرفته است و افراد تصور می کنند که قرار است وارد کاری ساده و جذاب 
شوند؛ در حالی که به هیچ وجه چنین نیست. در عین حال پایدارفر، ضمن معرفی سیاست های کشورهای موفق 
در این حوزه، باور دارد که سیاستگزاری در حوزه کسب و کارهای نوپا در ایران، فرماندهی واحدی ندارد و این 

مساله بزرگترین مشکل پیش روی سیاستگزاران است.
یکی از سوواالت رایج در میان جامعه آن است که »استارت آپ« چیست؟ آیا هر شرکتی را می توان 
یک استارت آپ دانست؟ آیا استارت آپ ها فقط شرکت هایی محسوب می شوند که در حوزه فناوری 

اطالعات مشغول بکار هستند؟ 
پایدار فر در پاسخ به این سوال، می گوید: استارت آپ یک سازمان موقتی یا »شرکت نوپا« است که هنوز به 
دنبال پیدا کردن مدل کسب و کار مناسب خود است. یک استارت آپ تا آن زمان مشغول آزمون و خطا خواهد 
بود. از همین رو باید انتظار داشت که استارت آپ ها یا شرکت های نوپا تا زمان رسیدن به نتیجه مناسب در 
حال سنجش بازار و بهبود کیفیت محصول خود باشند. این روند تا زمانی که شرکت به نتیجه نهایی کار خود 
برسد، ادامه خواهد یافت. تا زمان رسیدن به نتیجه و دستیابی به مدل نهایی تجارت توسط شرکت، به آن شرکت 
استارت آپ یا شرکت نوپا، گفته می  شود. پایدارفر می افزاید: معموالً استارت آپ ها می توانند رشد بسیار باالیی 
داشته باشند. چنین شرکت هایی ممکن است به سرعت ارزشی بسیار باالتر از شرکت هایی با سال ها تجربه 
کسب و کار را بدست آورند. وی این نکته را متذکر شد: نیازی نیست که یک شرکت استارت آپی، فقط در حوزه 
فناوری اطالعات فعال باشد؛ اما واقعیت آن است که فناوری های نو و به ویژه فناوری اطالعات، امروزه جزء 
جدایی ناپذیر کسب و کارهای نو شده اند. از دید پایدارفر، دومین ویژگی مهم یک شرکت نوپا یا استارت آپ، 
»گستردگی« است. مدل تجاری استارت آپ باید قابل گسترش و تکثیر باشد به طور مثال، تاسیس یک فروشگاه 
معمولی مثل سایر فروشگاه ها، به معنای ایجاد یک استارت اپ نیست؛ اما اگر قرار باشد آن فروشگاه به سرعت 

شعبات متعددی تاسیس کند و مدل جدیدی در کسب و کار ارایه دهد می توان به آن استارت آپ گفت.
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 شنبه 6 بهمن 1397 - بها : 3000 تومان

واکنش به خرید تندیس جشنواره فجر از امارات؛

رتبه چهارم دنیا در آبگینه ایم، 
اما سیمرغ بلورینمان را امارات 

می سازد!
یک مقام مسوول در سازمان میراث فرهنگی گفت: ایران 

از نظر هنر آبگینه در دنیا رتبه چهارم را دارد.
دبیر جشنواره فیلم فجر گفته است ساخت تندیس 

سیمرغ بلورین جشنواره به خارج از کشور سفارش داده 
شده است.

 رئیس مرکز امور نخبگان حوزه ؛

تولیدات علمی هنوز نتوانسته 
نیازهای جامعه را از بین ببرد

 استاندار گیالن؛

با افتخار و قدرت به خدمت 
 ادامه می دهم

متروکه شدن 45 درصد 
 کاالهای رسوبی گمرک 

ایرنا - گمرک جمهوری اسالمی ایران اعالم کرد: از 
ابتدای امسال تا پایان آذرماه، 18 هزار و 871 کانتینر 
کاال از مجموع 42 هزار کانتینر کاالی رسوب شده در 

گمرک،  متروکه اعالم شده است.

ایران باید گنج خود را پیدا 
کند و آن را به دنیا نشان 

دهد

 تولیدات تازه نشر معیار
 کتاب های گیالس 

ویژه ی کودکان

 

لطفا برای سفارش با شماره ی 
09301837148 تماس حاصل فرمایید
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نمی توانم از عملکرد محیط زیست دفاع کنم
  رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به این که توسعه کشور طی چهار دهه گذشته یک قربانی به نام محیط 

زیست داشته است، گفت: نمی توانم از عملکرد محیط زیست دفاع کنم.
عیسی کالنتری در بیستمین همایش ملی صنعت و خدمات سبز که در سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد، 
گفت: در آستانه  ورود به چهلمین سال انقالب هستیم. کشور در بخش های مختلف از جمله بهداشت، صنایع، خدمات 
و ... توسعه پیدا کرده است و توسعه مناسبی در حوزه های مختلف به شکل متناسب نسبت به عمر انقالب رخ داده 

است اما تنها حوزه ای که در آن نه تنها وضعیت بهبود نیافته بلکه قربانی توسعه نیز شده ، محیط زیست است.
وی ادامه داد: عمر متوسط ایرانی ها حدود 2۰ سال اضافه شده و بیسوادی تقریبا در حال محو شدن است. تعداد 
دانشجویان کشور ساالنه حدود یک میلیون و 2۰۰ هزار نفر شده است. نیروی انسانی متخصص در کشور بسیار است. 
وضعیت ارتباطات کشور و وضعیت زیر بنایی کشور بهبود یافته است. بیش از ۹۰ درصد منابع کشور از گاز بهره مند 

هستند اما من به عنوان رئیس سازمان محیط زیست نمی توانم از عملکرد محیط زیست دفاع کنم.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان این که متاسفانه در زمینه  فرسایش خاک، وضعیت آب، از بین رفتن 
پوشش های جنگلی، آلودگی هوای کالن شهرها و بهره وری انرژی اتفاقات بدی افتاده است، گفت: متاسفانه کشور ما 
بعد از روسیه به عنوان کشوری که بیشترین هدر رفت انرژی را در جهان دارد، شناخته می شود. شدت انرژی در ایران 
ضریب 2۳/۰ دارد و در روسیه ضریب شدت انرژی ۳2/۰ است بنابراین کشور ما بعد از روسیه بدترین وضع را در زمینه  
بهره وری انرژی دارد. جالب است بدانیم که حتی از کشوری مثل عربستان نیز در بخش انرژی کم بهره ورتر هستیم.

معاون رئیس جمهور تاکید کرد:  نمی توانم به مردم دروغ بگویم که وضعیت محیط  زیست ما بهتر شده است چه قبل 
و چه بعد از انقالب اصول اولیه حفظ محیط زیست را رعایت نکردیم. حتی مهندسان ما جهت وزش باد را در محل 

احداث یک نیروگاه در نظر نگرفتند.

 رئیس سازمان محیط زیست:
2
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  ایسنا - رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار مسووالن و 
محققان ستاد توسعه علوم شناختی تاکید کردند: شتاب 

حرکت علمی کشور به هیچ وجه ُکند یا متوقف نشود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای صبح روز چهارشنبه در دیدار 
فناوری های  و  علوم  توسعه  ستاد  محققان  و  مسووالن 
دانشگاه های  استادان  و  رؤسا  علوم،  وزیر  شناختی، 
مرتبط، با اشاره به تأثیرگذاری علوم شناختی در عرصه 
های علمی، پزشکی، اجتماعی و اقتصادی، بر لزوم تالش 
همه جانبه و شبانه روزی برای پیشرفت بیش از پیش در 
علمی  حرکت  شتاب  گفتند:  و  کردند  تأکید  علوم  این 
کشور نباید کاهش یابد و یا متوقف شود، بلکه این شتاب 
اوج  نقطه  به  تا رسیدن  و  برای سال های طوالنی  باید 

علمی حفظ و تقویت شود.
و  زحمات  از  قدردانی  با  اسالمی  انقالب  رهبر 
دستاوردهای علمی مسووالن و دانشمندان ستاد توسعه 
علوم شناختی افزودند: پیشرفت های علمی بشر و گشوده 
نظم  از  بیشتر  شناخت  برای  جدید  های  دریچه  شدن 
عجیب و پیچیدگی های حیرت آور عالم خلقت، مستلزم 
شکرگزاری است، زیرا انسان را به معرفت الهی نزدیک تر 

می کند.
هریک  کردند:  خاطرنشان  ای  خامنه  اهلل  آیت  حضرت 
خداوند  جانب  از  که  دانش  و  علم  دریچه های  این  از 
و  شگرف  تحوالت  زمینه ساز  می شود،  باز  بشر  روی  به 
جدید در زندگی انسان ها است، بنابراین هر ملتی که از 
دانش های جدید و فناوری های مرتبط با آن عقب بماند، 
از  استعمار  و  ذلیل شدن  ماندگی،  عقب  سرنوشتی جز 

جانب قدرت ها نخواهد داشت.
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حضرت آیت اهلل 
خامنه ای :

شتاب حرکت 
علمی کشور به 

هیچ وجه ُکند یا 
متوقف نشود

رئیس مرکز مدیریت بیماری های خاص وزارت بهداشت:

ایجاد100 مرکز درمان سوء مصرف 
الکل

 رئیس سازمان محیط زیست:

 نمی توانم از عملکرد محیط زیست دفاع کنم
اشاره  با  زیست  رئیس سازمان حفاظت محیط 
به این که توسعه کشور طی چهار دهه گذشته 
است،  داشته  زیست  محیط  نام  به  قربانی  یک 

گفت: نمی توانم از عملکرد محیط زیست 
دفاع کنم.   

بیماری های  و  پیوند  مدیریت  مرکز  رئیس 
 1۰۰ اندازی  راه  از  بهداشت  وزارت  خاص 
مرکز آموزش دیده درمان سوء مصرف الکل 

خبر داد.

... و شاید؛ فصلی برای 
نگاهی به قوت ها و ضعف ها!

روزهای خاطره...
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اقتصادی اجتماعی فرهنگی

ارز 4200 تومانی کمکی 
به اقشار آسیب پذیر نکرده است

و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رئیس   - شیراز  اتاق 
کشاورزی شیراز در بیست و ششمین شورای گفت وگوی 
نرخی  تک  گفت:  فارس  استان  خصوصی  بخش  و  دولت 
و  ارزی  بحران  از  خروج  برای  حل  راه  بهترین  ارز  کردن 
اقتصادی است که با انجام این کار و از محل اضافه درآمد 

آن، به اقشار آسیب پذیر رسیدگی شود.
جمال رازقی افزود: از 22 فررودین امسال تاکنون هر چهار 
صادرات  حوزه  در  جدید  بخشنامه  یک  صدور  شاهد  روز 
و  تولید  از  را  مشکلی  تنها  نه  بخشنامه ها  این  که  هستیم 
صادرات حل نکرده بلکه هر روز پیچیده  تر و سیاسی  تر شده 
است. اقتصاد ما سال ها زیر سایه سیاست بوده و متاسفانه 

امروز عالوه بر سیاسی بودن، امنیتی نیز شده است.
رازقی با اشاره به دریافت نامه مبنی بر بازگشت ارز به برخی 
تولید  مگر  اظهارداشت:  تولیدکنندگان  و  صادرکنندگان  از 
کننده و صادرکننده می تواند کاالی خود را بفروشد و ارز آن 
را وارد نکند؟ باید مسیر باز شود، می بینیم هر چه تحریم 
کنندگان مسیر فعالیت اقتصادی ما را می بندند متاسفانه در 

داخل کشور نیز چند برابر مانع ایجاد می کنیم.
وی با اشاره به خطر ارز 42۰۰ تومانی و چند نرخی بودن 
در  مرکزی  بانک  رسمی  آمار  اساس  بر  کرد:  اضافه  آن، 
خصوص قیمت خرده فروشی مواد غذایی مورد نیاز خانوار 
شاهد  متاسفانه  اما  می شود  تهیه  تومانی   42۰۰ ارز  با  که 
افزایش قیمت ها هستیم و سوال این جاست که ارز 42۰۰ 

تومانی کجا رفته است؟
رئیس اتاق شیراز ادامه داد: با بررسی وضع موجود می بینیم 
که ارز 42۰۰ تومانی کوچکترین کمکی به اقشار آسیب پذیر 
از جمله قاچاق  ایجاد پدیده هایی  بلکه موجب  نکرده است 
به وضعیت  و نسبت  نیز شده است  رانت  ایجاد  و  معکوس 

موجود احساس خطر می کنیم.
رازقی عنوان داشت: در حال حاضر بهترین راه برای تامین 
مبنای  بر  ارز  عرضه  کشور  اقتصادی  فضای  بهبود  و  ارز 

مکانیزم عرضه و تقاضا در جامعه است.    

]گردشگری؛ رونق و رفاه[

در جمعه های نحس فرار کنیم!
مریم موسوی

بگیریم  تصمیمی  که  آن  ...بی 
سر از جاده شمشک به دیزین در 
مسیر  ادامه  کردیم  فکر  آوردیم... 
دهیم تا بتوانیم به سمت روستای 
که  کوچه هایی  در  و  برانیم  یوش 
بود  کرده  شاعر  را  یوشیج  نیما 
قدمی بزنیم... حدود ساعت چهار 
بعد از ظهر به تقاطع جاده چالوس و دیزین رسیدیم. جاده 
یک  جنوب  به  شمال  مسیر  از  بعد  به  ساعتی  از  جمعه ها 

طرفه می شود.
به  از جاده  فرار  به  زد...  ما  به  را  باز سیلی خودش  جمعه 
سمت شمال فکر کردیم و نهایتا ناامیدانه وارد جاده چالوس 

شدیم وبه سمت جنوب راندیم...
بخش دوم:

... همسرم با این جمله نجاتمان داد: اولین جاده ای که 
سمت راست بود را می پیچم. 

هیچ کس مخالفتی نکرد. و ساعت شش نشده بود که وارد 
جاده گچسر به طالقان شدیم. هنوز بی حوصله بودم و به 
بخت بدم لعنت می فرستادم که چشمم به مردمی خورد که 
جایی ایستاده اند و به سمت کوه می روند و می آیند. ما هم 
ایستادیم و پرسیدیم این جا چه خبر است؟ فهمیدیم کنار 
غار یخ مراد هستیم. بارها اسم این غارر را شنیده بودم ولی 

هرگز تصوری از آن جا نداشتم. 
قندیل های  به  و  است  زمستانی  سفری  مقصد  که  غاری 

فراوانی که در همه جای غار ساخته می شود شهرت دارد. 
گاهی  دادیم.  مسیر  ادامه  باز  و  ماندیم  جا  آن  کمی 
سمند  با  ما  می آمدند.می پرسیدیم  روبه رو  از  ماشین هایی 
و  می گفتند  قاطعی  نه  بعضی  برویم؟  طالقان  تا  می توانیم 
بعضی مکث می کردند و جوابی نمی دادند. در راه قارچ های 
را  گیاه هان  دوستانمان  از  یکی  چون  و  دیدیم  کوهی 
می شناخت بهمان اطمینان داد این قارچ ها خوردنی است 

و ما هم خوردیم. 
ادامه  باز  و  می گرفتیم  عکسی  و  می شدیم  پیاده  گاهی 
می دادیم. حالمان داشت خوب می شد. به باالترین نقطه ای 
است  خوب  کردیم  احساس  رسیدیم.  داشت،  جاده  که 
کمی آن جا توقف کنیم. منطقه کوهستانی تخت سلیمان 
به خوبی دیده می شد. نزدیک غروب بود. تصمیم گرفتیم 
غروب خورشید را همان جا دنبال کنیم. جایی که علم کوه 
پیداست. پس رو به آن جا ایستادیم و غروب زیبای جمعه 
را در پشت دومین قله بلند ایران دیدیم. هم زمان ابرهایی از 

پشت کوه های تخت سلیمان به سمت جلو می بارید. 
چیزی شبیه به آبشار. همسرم اسمش را ابرشار گذاشت. باد 
ایران. کسالت  بلندترین مناطق  از  تندی می وزید در یکی 
جمعه گرم تابستان جای خود را به شادابی دیدن علم کوه 

داده بود.

به  و  کردیم  ترک  را  جا  آن  خورشید  غروب  از  بعد  کمی 
را  راه  یافتن  تاریکی  دادیم.  مسیر  ادامه  طالقان  سمت 
برایمان سخت کرده بود. از اثرات جاده متوجه سیلی شدیم 
که به نظر می آمد زمان زیادی از جاری شدنش نمی گذرد. 
با  نامعلوم  مسیری  در  ما  و  نبود  جاده ای  گفت  می توان 
سنگالخ هایی فراوان جلو می رفتیم. چند باری مجبور شدیم 
از ماشین پیاده شویم تا سمند سبک شود و بتواند از روی 
سنگ ها بگذرد. گاهی باید جلوی ماشین حرکت و موانع را 

با دست جابه جا می کردیم. 
اثری از انسان یا حیوانی نبود. ما بودیم و شب، سکوت، کوه.

به  را  جمعه  پایانی  ساعات  و  ترشح  مغزمان  در  آدرنالین 
هیجانی فراموش نشدنی تبدیل می کرد. مطمئن نبودیم به 
طالقان می رسیم یا نه. البته  حداقل در آن زمان اهمیتی 
و  لطیفه  و  می خواندیم  آواز  راه  در  پس  نداشت.  برایمان 
و  می زد  چرتی  نفر  یک  گاهی  می کردیم.  تعریف  خاطره 
گاهی به تاریکی الیتناهی خیره می شدیم، بی آن که حرفی 
با هم بزنیم. کم کم، قبل از آن که احساس بدی در ما ایجاد 

شود، چراغ هایی دیدیم و مدتی بعد به روستایی رسیدیم.
و  رفتم  خانه ها  از  یکی  سمت  به  و  شدم  پیاده  ماشین  از 
آقایی  بعد  بود. کمی  سالمی دادم. ساعت حدود 1۰ شب 
آمد و پرسید از کجا آمدید؟ وقتی گفتم از جاده چالوس، 
نگاهی به من و ماشین انداخت و پرسید با این؟ منظورش 
به  داریم  قصد  و  بله  گفتم  بود.  عزیزمان  سمند  »این«  از 
طالقان برویم. نگاه تندی به من انداخت و گفت نمی رسید 
و به سمت ماشین رفت. فکر کرد شاید من صالحیت ندارم 
انتظارمان  در  بگوید مسیر خوبی  راننده  به  بهتراست  پس 
نیست. از ما خواست شب را بمانیم. ما هم مشورتی کردیم 
و بعد از تشکر از او به راهمان ادامه دادیم. طولی نکشید که 

چشمان متعجبش دیگر از آینه دیده نمی شد.
ساعت حدود 12 شب بود که طالقان از دور خودش را به ما 
نشان داد. ما که حسی چون فاتحان داشتیم، جیغی از سر 

شادی کشیدیم و به یکدیگر تبریک گفتیم. 
همه خسته و گرسنه بودیم. دعا می کردیم این موقع شب 
کمی  غذای  یافتیم.  را  رستوران  ببینیم.  باز  را  رستورانی 

داشت در آن ساعت از شب جمعه یا صبح شنبه! 
نحسی جمعه رفته بود و حس و حال ما نوید از هفته ای 
بهتر می داد. بعد از شام و رساندن دوستانمان به منزلشان، 

حدود ۳ صبح بود که رسیدیم خانه. 
تنها عکسی که  نه  این تجربه نگذشت که  از  زمان زیادی 
همسرم از علم کوه گرفته بود قاب شد و روی دیوار آمد، 
بلکه تور دو روزه ای برای آن نقطه که تخت سلیمان قدرتش 
را به رخ می کشید برنامه ریزی کردیم. توری که شب را  در 

آن نقطه عجیب در چادرهای سفریمان به صبح رساندیم.

استارت  افزود:  پایدارفر  صفحه1:  از  ادامه 
گسترش  سرعت  ایجاد  برای  فناوری  به  آپ ها 
که  اشتباهی  اما  دارند؛  نیاز  خود  کار  و  کسب 
وجود دارد آن است که فقط فناوری سطح باال 
برای ایجاد استارت آپ نیاز نیست و نباید این 
تصور را کرد که بدون چنین فناوری هایی، ایجاد 

یک کسب و کار نوپا وجود نخواهد داشت. 
در چند سال گذشته، بسیاری از جوانان با 
تصور این که به سرعت به موفقیت خواهند 
کارهای  و  کسب  ایجاد  سراغ  به  رسید، 
شکست  راه  این  در  اما  اند؛  رفته  جدید 
این  مخاطبان  برای  رو  این  از  اند.  خورده 
پرسش ایجاد شده است که برای موفقیت 
هایی وجود  اپ، چه ضرورت  استارت  یک 

دارد؟
می گوید:  سوال  این  به  پاسخ  در  پایدارفر 
نیاز  مثلث  یک  به  موفقیت  برای  استارت آپ ها 
دارند. این مثلث سه ضلع دارد: نوآوری، فناوری 
و کارآفرینی. باید گفت که پیشرفت فناوری در 
فناوری  و  هستند  موثر  استارت آپ ها  گسترش 
نوآوری  برای  بستری  به  تبدیل  می تواند  نیز 
شود. نوآوری هم می تواند ایجاد ارزش کند و به 

کارآفرینی منجر گردد. 
پایدارفر می افزاید: استارت آپ تا زمانی استارت 
آپ است که در حال جستجوی مدل کسب و 

کار خود باشد. زمانی که استارت آپ به این مدل برسد 
و کسب و کارش رونق گیرد، دیگر استارت آپ نیست. 
پایدارفر یادآوری می کند: از آنجایی که عنوان استارت آپ 
در ایران بسیار جذاب است، این شرکت ها همچنان اصرار 
واقعیت  در  ولی  بدانند،  آپ  استارت  را  خود  که  دارند 

چنین نیست. 
ایجاد یک استارت آپ  بسیاری تصور می کنند که برای 
خاص و  عجیب  اختراع  یک  باید  نوپا،  کار  و  کسب   یا 

انجام داد و کاری راکردکه تاآن زمان کسی صورت نداده 
است.

تصوری  با چنین  نوین،  رسانه های  کارشناس حوزه  این 
مهمترین  می گوید:  ارتباط  این  در  وی  نیست.  موافق 
نیست.  نوآوری  و  خالقیت  استارت آپ ها،  موفقیت  رکن 
در دنیای استارت آپ ها ما با مفهوم نوآوری تکراری روبه 

رو هستیم. 
از نوآوری آن است که از یک چیز، کاربردی  تعریف ما 
اختراع  گاهی  چیز  این  پذیرد.  صورت  جدیدی  سازی 
یک  ایجاد  برای  اما  است.  مطلق  نوآوری  یک  حاصل  و 
مطلق  نوآوری  یک  حتما  که  نیست  نیازی  آپ  استارت 

به وجود آید.
ایده ممکن است تنها در یک کشور یا شهر یا حتی یک 
شرکت نو باشد. نوآوری می تواند بسیار ساده باشد. حتی 
می شود با یک مدل کسب و کار جدید، ایده ای قدیمی را 

به شکلی جدید عرضه کرد.
که:  است  آن  کند  می  اضافه  پایدارفر  که  دیگری  نکته 
تغییر  یک  شامل  می تواند  آپ،  استارت  در  نوآوری 
دنبال  به  کارآفرین  ذهن  وقتی  باشد.  کوچک  بسیار 
از  برود،  بزرگ  و  نوآوری های عجیب  و  اختراع خالقیت 

فرصت های خوب و واقعی دور می ماند.
اغلب جوانان در فضای مجازی، شاهد فیلم هایی هستند 
که در آن افرادی با لباس هایی گران قیمت، در فضاهایی 
شیک و جذاب، در حال سخن گفتن از کسب و کارهای 
نوپا هستند. این در حالی است که در واقعیت، ما با چنین 

تصویری روبه رو نیستیم.
پایدارفر معتقد است: فضای کارآفرینی پر از ابهام و خطر 
است. شخص موسس کارآفرینی باید یک سری ویژگی و 
مهارت ها را داشته باشد. یک کارآفرین نمی تواند نسبت 
حتما  باید  کارآفرین  باشد.  داشته  منفی  دید  پول  به 
مهارت مدیریت ابهام داشته باشد. کارآفرین باید آمادگی 

رویارو شدن با این ابهامات را در خود ببیند.
کلیپ  به  اشاره  با  دهنده ها،  متخصص حوزه شتاب  این 
هایی که در فضای مجازی، درباره تبلیغ کسب و کارهای 
فضای  ایران  در  متاسفانه  می گوید:  شود،  می  پخش  نو 
کارآفرینی خیلی جذاب و الکچری به نظر می رسد؛ اما به 
هیچ وجه چنین نیست. اصاًل قرار نیست یک کارافرین، 
با  شکیل،  و  زیبا  و  جذاب  محیط  یک  از  را  خود  کار 
همکارانی جوان و جسور و شیک آغاز کند. کارآفرینی به 
هیچ وجه یک بازی شیک نیست. کارآفرین باید همواره 
با خودبگوید که در حال راه اندازی یک کسب و کار است.

وی می افزاید: کارآفرینان اغلب و در آغاز کار با وضعیتی 
دشوار روبه رو هستند. سرمایه چندانی ندارند. 

نیروهای متخصصی در کنار آن ها نیستند و چه بسا الزم 
است که با شرایطی بسیار سخت و کمبودهای بسیار کار 
خود را آغاز کنند. یک کارآفرین باید توان مدیریت کسب 

و کارهای کوچک و نوپا را داشته باشد.
بر  غلبه  برای  کارآفرینی  از  سخن  اخیر،  سال های  در 
مشکل بیکاری در کشور، بسیار شنیده می شود. از همین 
رو سیاستگزاران تالش دارند تا باروی آوردن به سیاست 
های حمایت از کارآفرینی، بر مشکالت موجود در عرصه 

اشتغال فایق آیند.
پایدارفر معتقد است که چنین تصوری اشتباه خواهد بود. 
کارآفرینی به سرعت منجر به اشتغال زایی نخواهد شد؛ 
زیرا احتمال شکست خوردن کارآفرینان بسیار باال است. 
از  درصد  یک  تنها  باشیم  داشته  یاد  به  می افزاید:  وی 
سیاست  نباید  رو  همین  از  می شوند.  پیروز  کارآفرینان 
حمایت از استارت آپ ها، جایگزین طرح های اشتغال زایی 
تا  می شود  باعث  رویکردی  چنین  متاسفانه  شوند. 
استارت آپ ها  ترین  موفق  برود.  باال  به سرعت  انتظارات 
در »سلیکون ولی« آمریکا هم ممکن است سال ها طول 
استارت آپ  برسند.  ثروت و سوددهی  تولید  به  تا  بکشد 
است  ممکن  هرچند  است.  زمان  نیازمند  موفقیت  برای 
افراد با تاسیس استارت آپ ثروتمند شوند؛ اما برای این 
را  باالیی  ریسک  و  کرده  صرف  طوالنی  زمان  باید  کار 

بپذیرند.
آپ  استارت  که  فردی  می گوید:  چنین  هم  پایدارفر 
نیز  را  آن  مدیریت  شوق  و  شور  باید  می کند،  تاسیس 

داشته باشد.
چنین فردی باید عالقه مند به ایجاد چیزی جدید باشد و 
روزها و شب های بسیاری برای تحقق رویای خود صرف 
کند. اگر فردی چنین ویژگی هایی ندارد، بهتر است به 

سراغ ایجاد استارت آپ نرود.
چین،  همچون  کشورهایی  اخیر  سال های  طی 
مالزی، کره جنوبی و هند، در حوزه توسعه استارت 
رو  همین  از  کرده اند.  عمل  موفق  بسیار  آپ ها، 
و  رویکردها  چه  که  می شود  مطرح  پرسش  این 
روش هایی باعث موفقیت شرکت های استارت آپی 

در این کشورها شده است؟
چین  آمریکا،  همچون  کشورهایی  گوید:  می  پایدارفر 
دلیل  کرده اند.  خوبی  پیشرفت  استارت آپ ها  در  هند  و 
مردم  که  است  آن  آمریکا  در  استارت آپ ها  موفقیت 
»رویای  عنوان  به  چیزی  خود  فرهنگ  در  کشور  این 

آمریکایی« دارند.
در این رویا فرد فارغ از شرایط خود می تواند موفق شود.

این ذهنیت بر پیشرفت تاثیرگذار است. در فضای اروپا 
نیز  هند  در  اما  ندارد؛  وجود  گسترده ای  حس  چنین 
فرهنگ مشابهی دیده می شود. شما در فیلم های هندی 
می بینید که افراد فقیر، با تالش ثروتمند می شوند. این 
باور بر مردم هند تاثیرگذار است. چنین ویژگی فرهنگی 
در ایران نیز قابل ایجاد است و افراد باید برای دستیابی 

به پیشرفت و ترقی، تشویق شوند.
کرده  اشاره  خصوص  این  در  هند  تجارب  پایدارفربه 
می گوید: عامل دیگر موفقیت هند و چین در گسترش 
های  شرکت  با  بین المللی  همکاری های  استارت آپ ها، 
موفق دنیا است. هم چنین زیرساخت هایی همچون پارک 
ها و مراکز علم و فناوری، سرمایه های خارجی، آموزش 
مدیران در بهترین سطوح و استفاده از مدیران حرفه ای 

بین المللی از جمله دالیل موفقیت این کشورها است.
وی در تقسیم بندی سیاستگزاری در حوزه استارت آپ ها 
می گوید: ۳ دسته سیاست برای توسعه فناوری اطالعات 
در کشورها وجود دارد. در مدل اول یا به اصطالح مدل 
»هندی« توجه به شرکت های کوچک محور سیاستگزاری 
است. در این کشور شرکت های کوچک در تعداد بسیار 

زیاد مورد حمایت دولت قرار گرفتند. 
»مالزی«  کشور  الگوی  دوم،  الگوی  افزاید:  می  پایدارفر 

است.
بزرگی  های  پروژه  ایجاد،  را  توسعه  دولت  مالزی  در 
شرکت ها  به  و  طراحی  را  الکترونیک«  »دولت  همچون 

واگذار کرد.
اما  خوردند؛  شکست  دولتی  بزرگ  پروژه های  هرچند 
شرکت های درگیر این پروژه کسب تجربه و دانش کردند 

و تقویت شدند. 
گفت:  نیز  جنوبی«  »کره  کشور  تجربه  به  اشاره  با  وی 
»کره  در  نوپا  کارهای  و  کسب  توسعه  مدل  سومین 
جنوبی« دیده می شود. کره جنوبی از طریق »شرکت های 
بزرگ« یا »ابرقهرمان ها« دست به توسعه کسب و کارهای 
کوچک زد. بر مبنای این روش، در هر حوزه صنعتی و 
دو  این  و  می شوند  حمایت  بزرگ  شرکت  دو  فناوری، 
شرکت بزرگ نیز به توسعه شرکت های کوچک تر کمک 
می کنند. دولت امتیازات موجود را به شرکت های بزرگ 
می دهد و این شرکت ها امتیازات را در میان شرکت های 

کوچک توزیع می کنند. 
پایدارفر در مورد سیاست های باالدستی اجرایی در این 
حوزه می گوید: در سیاست های حمایتی در ایران، از هر 
سه این روش ها استفاده شد؛ اما متاسفانه این سیاست ها 
مدیران  باشند.  موفق  کافی  اندازه  به  تاکنون  نتوانستند 
داخلی اغلب تصور می کنند چون ایران سرمایه و امکانات 
خوبی دارد، می توانند هر سه روش را به نتیجه برسانند؛ 

اما این شیوه سیاستگزاری، مانع ایجاد تمرکز می شود. 
نتیجه چشم و  هر دستگاهی ساز خود را می زند و در 
مناسبی  نتیجه  به  سیاست ها  رقابت ها،  و  هم چشمی ها 

نمی رسند.
حوزه  ده ها  نیز  باالدست  اسناد  برخی  در  افزود:  وی 
مختلف برای سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است و 
سیاست گزاران می خواهند در تمام حوزه های موجود، به 
تمامی دستاوردهای ممکن برسند. این در حالی است که 
چنین امکانی وجود نخواهد داشت. یک کشور نمی تواند 
به صورت گسترده پیشرفت کند  در تمامی حوزه ها و 

و بهتر است سیاستگزاران بر حوزه هایی خاص متمرکز 
شوند. 

به طور حتم بسیاری از جوانان از خود می پرسند 
و  کسب  و  شوند  کارآفرین  توانند  می  چگونه  که 
کاری نوپا را برای خود ایجاد کنند. جوانان امروزه 
کسب  در  موفقیت  رازهای  و  رمز  یافتن  دنبال  به 
می توان  نیز  مجازی  فضای  در  و  هستند  کار  و 
بسیار دید که گروهی تالش می کنند تا به دیگران 
ثروتمند  شبه  یک  توان  می  چگونه  که  بیاموزند 

شد. اما آیا چنین امری ممکن است؟
همه  نیست  الزم  می گوید:  ارتباط  این  در  پایدارفر 
کار  و  کسب  مدیریت  باید  کارآفرینان  شوند.  کارآفرین 

را بیاموزند. 
و  بودند  ندیده  اولیه آموزش خاصی  هرچند کارآفرینان 
تدوین  آن ها  تجربیات  براساس  بعدها  کارآفرینی،  علم 
شده است؛ اما آموزش، حضور در کارگاه ها و تالش های 
دیگر مشابه می تواند برای تبدیل فرد به یک کارآفرین 

موثر باشد. 
کارآفرین باید بداند چگونه احتمال شکست خوردن خود 
را کمتر کند. در فضای مجازی محتوای کافی اعم از متن 
و تصویر برای آموزش وجود دارد. فرد می تواند به مراکز 
رشد یا کارآفرینی مراجعه کند. امکان مراجعه به »شتاب 

دهنده ها« نیز وجود دارد. 
وی به نقش »شتاب دهنده ها« در همین ارتباط اشاره 
کرده و می گوید: شتاب دهنده، شرکت ها یا سازمان هایی 
هستند که از ایده های اولیه کارآفرینان حمایت می کنند. 
شتاب دهنده ها با سرمایه گذاری و حمایت از یک تیم یا 
یک کارآفرین، به آنان برای پیشرفت و تسریع در روند 
تولید کمک می کنند. شتاب دهنده ها خصوصی هستند 
و با سرمایه گذاری در تعداد زیادی شرکت استارت آپی، 
در دراز مدت و با سهم بردن از کسب درآمد شرکت های 
موفق، این هزینه را جبران خواهند کرد. اما این نوع از 
باید  ابتدای راه هستند و  ایران هنوز در  سازمان ها در 

دید در افق آینده به چه نتایجی خواهند رسید.
وی در مورد نقش دولت در این ارتباط می گوید: دولت 
مورد حمایت  را  بسیاری  دهنده های  شتاب  دوره ای  در 
قرار داد؛ اما برخی از این حمایت ها، بیش از اندازه بود 
و فضاهای شیکی را به وجود آورد که باعث ایجاد تصور 
غلط در برخی کارآفرینان شد. شتاب دهنده ها کمک  های 
بالعوضی گرفتند که باعث شد فضا به شدت تحت تاثیر 
قرار بگیرد. البته در وضعیت فعلی فضا سختگیرانه تر و 

منطقی تر شده است. 
اندازه استارت آپ ها باعث آشفته شدن  از  حمایت بیش 
نظام  بخش های  از  یکی  دهنده  شتاب  است.  شده  فضا 

نوآوری است؛ اما در ایران بیش از اندازه اهمیت یافت.
آن  دوره  نوافزود:امروزه  وکارهای  کسب  متخصص  این 
مراکز  در  را  التحصیالن  فارغ  بهترین  که  است  گذشته 
کالن  بودجه  و  کنیم  جمع  هم  گرد  توسعه  و  تحقیق 
که  باشیم  داشته  توقع  آنان  از  و  بگذاریم  برایشان 
ممکن  امروزه  کنند.  عرضه  بازار  به  را  موفق  تولیداتی 
است فرد در خانه خود کاری را انجام دهد که بسیار هم 
موفق باشد. در این فضا مفاهیم جدید به وجود آمدند. 
شتاب دهنده ها نیز از خالل همین ایده گسترش یافتند. 
آن ها بر روی شرکت های بسیار سرمایه گذاری می کنند 

به امید موفقیت تنها یک نوآوری.
امروزه شرکت ها درب های خود را می گشایند و از افراد 

می خواهند که نوآوری های خود را عرضه کنند.
و  کسب  توسعه  برای  مناسب  مدل  مورد  در  پایدارفر 
کارهای نوپا در ایران نیز گفت: امروزه نیاز جامعه ما این 
نیست که از مدل جهانی تبعیت کنیم. شاید حتی ما نیاز 

به مراکز تحقیق توسعه نیاز داشته باشیم.
تبعیت  جهان  امروز  مدل های  از  نباید  لزوماً  افزود:  وی 
بهتر  بود.  ایران  باید در جستجوی مدل مناسب  و  کرد 
را  جهانی  مدل های  از  یکی  ایرانی،  سیاستگزاران  است 
انتخاب و بر روی حوزه خاصی تمرکز کنند. در عین حال 
نیاز است تا همه سازمان ها به صورتی هماهنگ و تحت 
نظر یک سازمان فعالیت کنند. در وضعیت فعلی برنامه 
وضعیت  نیست.  متمرکز  اصال  استارت آپ ها  از  حمایت 
امروزه  ایران،  در  استارت آپ ها  حوزه  در  سیاست گزاری 
همچون اتومبیلی است که چند راننده پشت فرمان آن 
نشسته اند و هرکدام فرمان را به سمتی می چرخانند. در 
اتومبیل به هیچ سمتی پیش نخواهد رفت و  این حالت 
توسعه استارت آپ ها در کشور با شکست روبه رو خواهد 

شد.

 مثلث طالیی استارت آپ ها 

جابه جایی55 میلیون تن کاال 
در بندرشهید رجایی 

 55 گفت:  هرمزگان  دریانوردی  و  بنادر  مدیرکل 
میلیون و 4۰۹ هزار و ۹42 تن انواع کاال از آغاز سال 
جاری تا ابتدای دی ماه امسال از بندر شهید رجایی جا 

به جا شد.
اهلل مراد عفیفی پوردر نشست تشریح عملکرد اداره کل 
بنادر و دریانوردی در ۹ ماهه امسال اظهار داشت: از این 
به  مربوط  تن  و ۳52  هزار  و 864  میلیون  میزان، ۳6 
کاالهای غیرنفتی اختصاص دارد. وی افزود: هم چنین 
18 میلیون و 545 هزار و 5۹۰ تن از این محصوالت به 

فرآورده های نفتی اختصاص دارد. 

در  رجایی  شهید  بندر  اقتصادی  ویژه  مدیرمنطقه 
خلیج  بندر  در  اخیر  ماهه   ۹ نفتی  عملیات  خصوص 
فارس نیز تصریح کرد: صادرات این کاالها به 5 میلیون 
و 5۰۹ هزار تن رسید و ۳5 هزار و ۹۹۹ تن نیز جا به 

جایی شد. 
نفتی  نقل فرآورده  ادامه میزان حمل و  پور در  عفیفی 
در این دوره زمانی را 12 میلیون و 66 هزار و 5۳2 تن 

اعالم کرد. 
نیز  نفتی  فرآورده  تن  و 66۰  هزار  وی، ۹۳۳  گفته  به 
وارد این بندر شد که در همسنجی با سال گذشته 6۰ 

درصد کاهش داشت. 
در  شد:  یادآور  هرمزگان  دریانوردی  و  بنادر  مدیرکل 
مجموع حجم صادرات غیرنفتی در مدت یاد شده 26 

میلیون و 74 هزار و 18۳ تن بوده است. 
تا  امسال  ابتدای  از  داشت:  ابراز  پایان  در  پور  عفیفی 
ابتدای دی ماهه جاری، 2 هزار و 778 فروند شناور در 
اسکله های چهل گانه بندر شهید رجایی پهلو گرفت که 
از این تعداد، 2هزار و ۳۳۳ فروند مربوط به کشتی های 

با ظرفیت باالی هزار تن بوده است. 
تن  میلیون  با ظرفیت ساالنه 1۰۰  رجایی  بندر شهید 
کاال، بزرگترین و مهم ترین بندر جمهوری اسالمی ایران 
است که به تنهایی 58 درصد عملیات کاالهای غیرنفتی، 
4۳ درصد عملیات جابه جایی فرآورده های نفتی و 85 
 درصد از عملیات کانتینری بنادر کشور را بر عهده دارد. 
با بهره مندی از 2 هزار و  در مجموع استان هرمزگان 
2۳7 کیلومتر نوار ساحلی و 14 جزیره، دارای 71 بندر 
بزرگ و کوچک در کرانه خلیج فارس و دریایی عمان 

است.

تکه ای از من، تکه ای 
 از زمین!
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اقتصادی اجتماعی فرهنگی

باخوراکی ها ازخود محافظت کنیم

کندر با خواص کم نظیر
کندر، شیره گیاهی به همین نام است که مزه ای گس و تلخ 
دارد و درمانگران طب سنتی از قدیم آن را برای درمان بسیاری 
ازبیماری ها مورد استفاده قرار می دادند که به سه صورت خوراکی، 

موضعی و بخور مصرف می شده است.
کندر در اندازه و رنگ های مختلف در بازار موجود است و گفته 

می شود کندر سفید بهتر از دیگر انواع آن است.
کندر دارای طبیعتی گرم و خشک است و موجب تقویت حافظه 
این  مصرف  که  است  داده  نشان  کندر  روی  تحقیقات  می شود. 
گیاه دارویی در دوران بارداری نیز در تقویت حافظه و سرعت و 
قدرت یادگیری نوزادان، تأثیرگذار است اما هنوز مطالعات کافی 
درباره اندازه و زمان دقیق استفاده از این گیاه دارویی در دوران 
مویز  و  به همراه عسل  است. خوردن کندر  نشده  انجام  بارداری 
-  هنگام ناشتا - حافظه انسان را تقویت می کند.کندر یک گیاه 
بینی  از خونریزی  مانع  آن می تواند  دود  است که  معطر  دارویی 
بیشتری  اشتعال  و  کمتر  دود  هنگام سوختن،  که  کندری  شود. 
ایجاد می کند، کمتر ناخالصی دارد. گیاه کندر برای درمان عفونت 
درمان  به  را  کندر  صمغ  علمی،  تحقیقات  اکنون  دارد.  کاربرد 
صمغ  که   )Boswellia( بزولیا  درخت  می دهد.  ارتباط  سرطان 
کندر از آن به دست می آید دارای 4 گونه مختلف است که هر 
یک صمغی با کمی تفاوت تولید می کنند. غلظت صمغ به زمان 
این  که  می دهد  نشان  تحقیقات  نتایج  دارد.  ارتباط  آن  برداشت 
صمغ حاوی ترکیب های مهم ضد سرطانی است. این موضوع برای 
کندر  صمغ  چین،  قدیم  طب  در  زیرا  ندارد  تازگی  چین  مردم 
استفاده  مورد  هم  هنوز  و  می شد  استفاده  سرطان  درمان  برای 

قرار می گیرد.
نشان   2۰1۰ سال  تحقیقات  نتایج  پروستات:  سرطان  درمان   *
بروز  مانع  کندر،  در صمغ  موجود  فعال  ترکیب های  که  می دهد 
سرطان پروستات می شود. این ترکیب اسیدی که از درخت صمغ 
کندر گرفته می شود به طور موثری سلول های سرطانی پروستات 

را از بین می برد.
که  می دهد  نشان  نیز  دیگر  تحقیقات  نتایج  لوسمی:  درمان   *

عصاره صمغ کندر لوسمی حاد ملوئیدی را درمان می کند.
لوسمی حاد ملوئیدی، نوعی سرطان است که روی مغز استخوان 
تأثیر می گذارد. این بیماری زمانی شروع می شود که گلبول های 

سفید به سلول های سرطانی تبدیل می شود. 
نتایج آزمایش ها نشان می دهد عصاره صمغ کندر به طور موثری 

مرگ سلول های سرطانی را 2۰ درصد افزایش می دهد.
* درمان سرطان مثانه: نتایج تحقیقات دیگری که در سال 2۰۰۹ 
انجام گرفت نشان می دهد عصاره صمغ کندر بدون تأثیرگذاری 
بین  از  را  مثانه  در  سرطانی  سلول های  سالم،  سلول های  روی 
می برد. محققان انگلیسی دریافتند که چگونه استایل- 11- کتو- 
 )keto-beta-boswellic acid-11-Acetyl( بوزولیک  بتا- 
ماده  این  پیشرفته درمان می کند.  را در حالت  تخمدان  سرطان 
ترکیبی است که در عصاره صمغ کندر یافت می شود. طبق آمار 
سازمان بهداشت جهانی، سرطان، علت عمده مرگ در جهان است.

* خواص درمانی کندر خوراکی
* تقویت حافظه

* تقویت معده و اعصاب
* ادرارآور

* مفید در درمان اسهال و استفراغ
* مفید در گرفتگی صدا و حنجره

* مفید برای بانوان باردار )زیبایی و هوش نوزاد(
تلخی که  و  به طعم گس  توجه  با  قاعدگی:  اختالالت  * کاهش 
دارد اما یکی از خواص درمانی بی نظیر این صمغ گیاهی کاهش 
و درمان خونریزی های شدیدی است که در دوران قاعدگی بارها 
برای بانوان و دختران جوان اتفاق می افتد، برای این منظور کافی 
است مقداری از کندر خوراکی را هر روز مانند آدامس جویده و 

میل نمایید.
کندر در روایات

است  ارزش  با  و  مفید  گیاهی  کندر  اسالمی  پزشکی  روایات  در 
کندر  که  است  آمده  روایات  برخی  در  دارد.  گوناگونی  و خواص 
هیچ  و  می جست  کمک  آن  از  )ع(  مریم  و  است  انبیاء  برگزیده 
دودی از دود آن زودتر به آسمان باال نمی رود و دودش شیطان 

را می راند و مرض را دفع می کند، بنابراین از آن محروم نمانید.
امام رضا علیه السالم هم به این گیاه مفید توجه داشته و از آن 
بن خالد می گوید: حضرت رضا  معمر  روایتی  در  بهره می بردند. 
را  صبح  نماز  وقتی  بودند،  خراسان  در  که  هنگامی  علیه السالم 
آفتاب  که  گاه  آن  تا  می نشستند  خود  سجاده  در  می کردند،  ادا 
طلوع می کرد، بعد برای آن جناب یک کیسه سر بسته که در آن 
تعدادی مسواک قرار داشت حاضر می کردند و مسواک می نمودند. 
بعد از این کار کندر می آوردند و آن را مصرف می فرمودند. بین 
کارشناسان طب سنتی باوری وجود دارد که مصرف کندر توسط 
مادران باردار موجب افزایش هوش و ضریب هوشی جنین و کودک 
آینده آن ها می شود. حقیقت آن است که روایات اسالمی بر این 
نکته صحه می گذارد، اما طبق تحقیقات پزشکی مادران باردار باید 
مراقب باشند که مصرف کندر بیش از ۳ ماه موجب بیش فعالی 
کودک آن ها شده و این مساله در آینده آن ها را با مشکل روبه رو 
می کند. از این رو برای افزایش میزان هوش و تقویت حافظه نوزاد 
خوردن یک ماه کندر کفایت می کند و این یک ماه باید بعد از 4 
ماهگی جنین صورت گیرد. درهمین راستاهست که امام رضاعلیه 
اگر  که  کندربخورانید  حامله  زنان  فرمایند:به  می  توصیه  السالم 
بچه ی شکمش پسر باشد با قلبی پاک، دانا و شجاع متولد می شود 
شوهرش  نزد  و  می شود  زیبا  و  خوش اخالق  باشد،  دختر  اگر  و 
)علیه السالم(  علی  امام  می گردد.  خوشبخت  و  سعادتمند  نیز 
را  دندان ها  ُکندر  جویدن  فرموده اند:  کندر  خواص  درباره ی  نیز 
می برد بین  از  را  دهان  بَد  بوی  و  دفع می کند  را  بلغم  و   محکم 

کندر ویژگی های دیگری هم دارد، از جمله آن که برای دستگاه 
گوارش و معده مفید بوده و به هضم غذا کمک می کند.

را  آن  و  بخورید  کندر  زیاد  می فرماید:  )ع(  رضا  امام  دراین باره 
من،  برای  آن  جویدن  بجوید.  خوب  و  دارید  نگه  دهان  در 
معده  و  می شوید  معده  از  را  بلغم  کندر  است.  دوست داشتنی تر 
گوارا  را  غذا  و  می گرداند  قوی  را  عقل  و  می کند  پاک سازی  را 
می سازد. یکی از خواصی که برای کندر نقل شده تقویت حافظه 
و افزایش توان یادگیری است. دراین باره حضرت علی علیه السالم 
می فرمایند: سه چیز حافظه را زیاد می کند و بلغم را از بین می برد، 
قرائت قرآن، عسل و کندر. پیامبر اکرم )ص( نیز می فرمایند: کندر 
بخورید؛ زیرا همان طور که انگشت، عرق را از پیشانی پاک می کند، 
کندر هم سوزش قلب را می برد و کمر را محکم و عقل را زیاد 
می کند و ذهن را ذکاوت و چشم را جال می بخشد و فراموشی را 

از میان می برد.

ریزی  برنامه  معاون  مشهدی  رجبی 
مابه  بابت  دولت  از  برق  صنعت  مطالبات  توانیرگفت: 
بر ۳۰  بالغ  برق  تمام شده  قیمت  و  تکلیفی  نرخ  التفاوت 

هزار میلیارد تومان است.
مشهدی  رجبی  مصطفی  توانیر،  خبری  پایگاه  گزارش  به 
به  اشاره  با  توانیر  اقتصادی  امور  و  ریزی  برنامه  معاون 
تکلیف صنعت برق برای به مدار آوردن هزار کیلومتر خط 
تا  از 4۰ پست قدرت  و بیش  توزیع  انتقال و فوق  جدید 
بابت  دولت  از  برق  صنعت  مطالبات  گفت:   ۹8 تابستان 
التفاوت نرخ تکلیفی و قیمت تمام شده برق بالغ بر  مابه 
۳۰ هزار میلیارد تومان است که می تواند بخش عمده ای 
از مطالبات پیمانکاران و شرکت های تولید کننده برق را 

جبران کند.
برق  صنعت  نقدینگی  وضعیت  تبیین  در  مشهدی  رجبی 
از  تومان  میلیارد   17۰۰ حدود  رسوب  به  توجه  با  گفت: 
مطالبات صنعت برق در سازمان هدفمندی، طرحی از سوی 
مجلس شورای اسالمی برای جلوگیری از رسوب مطالبات 
در سال جاری به تصویب رسید که بر مبنای آن مبالغی 
که به سازمان هدفمندی واریز می شود، طی 2 هفته عیناً 
به صنعت برق باز می گردد و امیدواریم با پیشنهادهایی که 
برای اصالح تبصره 14 در بودجه ۹8 ارایه شد این مشکل 
انتقال  نیز برطرف شود و بتوانیم عقب ماندگی طرح های 

شبکه برق کشور را حل و فصل کنیم.
وی از اجرای طرح های جایگزین و موقت با توجه به کمبود 
منابع و تاثیرپذیری مناقصات از نرخ ارز خبر داد و افزود: با 
توجه به کمبود منابع و وضعیت مناقصات در صنعت برق از 

برخی طرح های موقت و جایگزین به منظور رفع مشکالت 
گلستان،  مازندران،  استان های  در  ویژه  به  انتقال  شبکه 
خوزستان، تهران و سیستان و بلوچستان که با مشکالت 

بیشتری رو به رو هستند، استفاده می کنیم.
رجبی مشهدی از جمله اقدامات جایگزین به برنامه انتقال 
یک نیروگاه 25 مگاواتی از نوشهر به سراوان با هماهنگی 
ولتاژ  افت  مشکل  رفع  برای  حرارتی  برق  تولید  شرکت 

منطقه اشاره کرد.
اقتصاد  سیاست های  با  همسو  اقدامات  از  دیگر  یکی  وی 
تهیه  را  رهبری،  معظم  مقام  فرمایش های  و  مقاومتی 
ترانسفورماتور های  و  تجهیزات  جایی  جابه  برای  رویه ای 
قدرت به منظور استفاده بهینه از ظرفیت ترانس ها عنوان 
کرد و گفت: شرکت برق منطقه ای گیالن به عنوان پیشگام 
فوق  ترانسفورماتور  جابه جایی حدود 27  عرصه،  این  در 

توزیع و انتقال را در دستور کار دارد.
تعویق  منظور  به  اقدامات  از  دیگر  یکی  مشهدی  رجبی 
سرمایه گذاری در احداث پست های فوق توزیع جدید را 
بارگذاری  هدف  با  متوسط  فشار  فیدر های  تعداد  افزایش 
بیشتر بر روی پست های موجود ذکر کرد و افزود: در این 
طرح تعداد فیدر فشار متوسط هر پست فوق توزیع ۳۰×2 
از 12 به 16 فیدر افزایش خواهد یافت. اولین پایلوت این 
طرح در شرکت برق منطقه ای فارس و شرکت توزیع برق 

شیراز انجام خواهد شد.
قیمت  گفت:  اقدام  این  اقتصادی  فواید  خصوص  در  وی 
با  و  است  تومان  میلیارد  توزیع حدود 25  فوق  هر پست 
توزیع  فوق  پست   1۳ حدود  احداث  می توانیم  اقدام  این 

فیدر  به جای آن  و  بیاندازیم  تعویق  به  را  تا سال 14۰۰ 
به  صورت  این  در  و  دهیم  افزایش  را  موجود  پست های 
جای حدود ۳۰۰ میلیارد تومان هزینه احداث پست های 
با اجرای حدود ۳۰ فیدر فوق توزیع و در مجموع  جدید 
تا رفع بحران  به طور موقت و  با 7 میلیارد تومان هزینه 

اقتصادی، نیاز ها را پوشش دهیم.
رجبی مشهدی بدهی صنعت برق را تا پایان سال ۹6 حدود 
42 هزار میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: در سال ۹7 از 
محل ورودی صندوق توسعه، مبالغی را با توجه به موضوع 
ریزگرد ها برای توسعه شبکه برق خوزستان دریافت کردیم 
و حدود 87 میلیارد تومان نیز به شرکت برق منطقه ای و 
شرکت های توزیع برق اهواز و خوزستان اختصاص یافت، 
اما این بند به رغم پیشنهاد وزارت نیرو و به دلیل کمبود 
منابع در کشور در قانون بودجه سال ۹8 ذکر نشد و در 
تالشیم با توجه به پیشنهادهای کمیسیون انرژی مجلس 

شورای اسالمی آن را محقق کنیم.

 مطالبات 30 هزار میلیارد تومانی صنعت برق از دولت

سالمت باشیم

واکنش به خرید تندیس جشنواره فجر از امارات؛

رتبه چهارم دنیا در آبگینه ایم، 
اما سیمرغ بلورینمان را امارات 

می سازد!
فرهنگی گفت:  میراث  در سازمان  مقام مسوول  یک 

ایران از نظر هنر آبگینه در دنیا رتبه چهارم را دارد.
دبیر جشنواره فیلم فجر گفته است ساخت تندیس سیمرغ 
بلورین جشنواره به خارج از کشور سفارش داده شده است.

ترویج  و  توسعه  دفتر  سرپرست  بیدختی  خواجه  حسین 
میراث  سازمان  سنتی  هنر های  و  دستی  صنایع  معاونت 
ساخت  سفارش  به  واکنش  در  گفتگویی  در  فرهنگی 
با وجود  قطعاً  امارات گفت:  به  تندیس های جشنواره فجر 
و  کشور  کنونی  وضعیت  ایرانی،  دستی  صنایع  هنرمندان 

تأکید بر تولید ملی انجام چنین کاری اشتباه است.
وی ادامه داد: ممکن است که تکنولوژی خاصی که عنوان 
هنر  در  کشورمان  اما  باشد،  نداشته  وجود  ایران  در  شده 
آبگینه و پس از کشور های جمهوری چک، ایتالیا و فرانسه 
در رده چهارم دنیا قرار دارد. در چنین شرایطی آیا درست 
است که سفارش تندیس سیمرغ بلورین را به امارات بدهند 
و به جای حمایت از تولید ملی، ارز زیادی از کشور خارج 

شود؟
شرایط  به  توجه  با  که  این  به  اشاره  با  بیدختی  خواجه 
ایران  در  دستی  صنایع  مهم  جایگاه  چنین  هم  و  کشور 
اثر خود را تغییر دهد، اظهار کرد: نشان ها  طراح می تواند 
برای  زبانزد است.  و تندیس های صنایع دستی ما در دنیا 
مالکیت  سازمان  در  ایران  معنوی  مالکیت  نشان  نمونه 
باباخانی  استاد  اثر  معنوی در ژنو که یک سنگاب قلم زنی 

است، سرآمد تمام نشان هاست.
او تاکید کرد: در مورد تندیس های دیگر هم باید گفت که 
برای مثال فوالد در دست هنرمندان ایرانی مانند موم است 
و نشان های فوالدی استادان صنایع دستی ایران از اهمیت 

ویژه ای برخوردار است.
گفتنی است؛ هر تندیس سیمرغ که به امارات سفارش داده 

شده ۳ میلیون تومان قیمت دارد.

استاندار عنوان کرد:

از هر سه جوان استان کرمان 
یک نفر بیکار است

»محمدجواد فدایی« استاندارکرمان در دومین مجمع 
ملی سازمان های مردم نهاد جوانان کشور با حضور معاون 
درصد   27 که  این  بیان  با  کرمان  در  جمهور  رییس  اول 
جمعیت استان کرمان جوانان بوده که دو درصد از متوسط 
جمعیت جوان کشور باالتر است، افزود: ۳8 درصد از جوانان 
مساله  که حل  هستند  سال   2۹ تا   25 سنین  بین  استان 

اشتغال و ازدواج برای این گروه بیشتر مورد توجه است.
فدایی با اشاره به این که نرخ مشارکت اقتصادی جوانان در 
استان ۳7 و نیم درصد و دو درصد کمتر از متوسط کشوری 
درصد   2۹ استان  جوانان  بیکاری  نرخ  کرد:  تصریح  است، 
است. یعنی از هر سه جوان استان یک نفر بیکار است و نرخ 

بیکاری استان 11 و نیم درصد است.
نفر   245 و  هزار   ۹4 کرمان  استان  در  کرد:  بیان  وی 
استان  بیکار  جمعیت  از  درصد   8۰ که  داریم  بیکار  جوان 
دهند. می  تشکیل  را  کشور  بیکار  جوانان  درصد   4.7  و 

جوانان  مشکالت  و  خواست ها  به  اشاره  با  کرمان  استاندار 
اظهار کرد: بزرگ ترین خواست جوانان حضور در اداره کشور 
و اثرگذار بودن در تصمیم گیری های کشور است و مشکالتی 
که دارند بحث اشتغال، ازدواج، اوقات فراغت و ایجاد نشاط 

در جوانان است که باید به آن ها بپردازیم.
وی با تاکید بر این که معتقدیم حضور جوانان در اداره کشور 
توانایی  جوانان  و  است  حقی  به  مطالبه  تصمیم گیری ها  و 
آن را دارند و برای ما نیز مفید است از این توانایی استفاده 
کنیم، اظهار کرد: ما نیز این را تجربه کرده ایم و بنده در سن 
27 سالگی معاون استاندار بودم و استفاده از جوانان شدنی 
است، اما باید جوانان خود را نشان بدهند که این توانایی را 

دارند در رده های پایین تر این مساله را نشان بدهند.
وی تصریح کرد: در استان کرمان به خوبی می توانیم مشکل 
اشتغال جوانان را حل کنیم و مساله مهم این است که باید 
برسیم  با جوانان  اشتغال  تعریف  در  نقطه مشترک  به یک 
که  است  این  جوانان  سمن های  مجمع  کارهای  از  یکی  و 

مشخص کند باید دنبال چه نوع اشتغالی باشیم.
استاندار کرمان با اشاره به این که در استان کرمان منابع 
خوبی در حوزه معادن، گردشگری و ... داریم که می توان 
برای ایجاد اشتغال از این امکانات استفاده کرد، تصریح کرد: 
هم به خواست و مسائل جوانان توجه داریم و هم از جوانان 
همکاری  و  همفکری  با  بتوانیم  امیدواریم  و  داریم  انتظار 

جوانان برنامه هایی راکه در استان داریم به نتیجه برسانیم.

سنتی  و  بومی  لباس های  نمایشگاه 
خانواده  و  بانوان  امور  مدیرکل  حضور  با  جنوبی  خراسان 
اکبریه  باغ  محل  در  مسووالن  از  جمعی  و  استانداری 

بیرجند گشایش یافت.
به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
کل  اداره  سینمایی  و  هنری  امور  جنوبی؛معاون  خراسان 
فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی در آیین گشایش 
از  قدیمی  و  لباس سنتی  گفت: ۳1 دست  نمایشگاه  این 
نقاط مختلف استان که قدمت برخی از این البسه به دوران 
قاجار می رسد، گردآوری و به نمایش گذاشته شده است.

و  اصالت  حفظ  را  نمایشگاه  این  برپایی  از  هدف  وی 
موجود  البسه  افزود:  و  کرد  عنوان  منطقه  پوشاک  هویت 
قاینات،  بیرجند، خوسف،  از شهرستان های  نمایشگاه  در 
و  زیرکوه  سرایان،  نهبندان،  درمیان،  بشرویه،  فردوس، 

سربیشه گردآوردی شده است.
نوع  معرف  نمایشگاه  این  که  این  بیان  با  زمزم  علی  سید 
پارچه های مصرفی قدیم نیز هست، اضافه کرد: لباس های 
و  کرباس  پنبه،  حریر،  ابریشم،  های  پارچه  از  موجود 
پارچه های وارداتی کشور هند تهیه شده که قدمت برخی 

از آن ها به بیش از 1۰۰ سال می رسد.
زمزم با اشاره به حضور هنرمندان سرایانی با لباس مخصوص 
میرآب در این نمایشگاه گفت: برخی از لباس های موجود 
در نمایشگاه با کاربردهای مختلف معرفی شده که لباس 
شیردهی، عروسی، نانوایی، پالتو و غیره از نمونه آن ها است.

اداره  سینمایی  و  هنری  امور  معاون 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان 
جانبی  نمایشگاه   : کرد  بیان  جنوبی 
عروسک های دست ساز بومی و محلی 
به  نگارخانه  از  دیگری  بخش  در  نیز 

نمایش گذاشته شده است.
سنتی  و  بومی  های  لباس  نمایشگاه 
شاپ  ورک  های  بخش  از  یکی 
بازآفرینی و به روزرسانی در حوزه مد 
و لباس است که به مدت 5 روز عصر 
بازدید  برای   1۹ تا   16 ساعت  از  ها 
سرو  نگارخانه  محل  در  مندان  عالقه 

باغ اکبریه بیرجند دایر بوده است.
روزرسانی  به  و  بازآفرینی  شاپ  ورک 

حوزه مد و لباس در خراسان جنوبی با حضور 8۰ شرکت 
تور  و   دیماه جاری  و 28  از مشهد 27  و مدرس  کننده 
از  بازدید  و  جاری  دیماه   26 چنشت  روستای  به  هنری 
البسه بومی از دیگر برنامه های این اداره کل در حوزه مد 

و لباس است.

 نمایشگاه لباس های بومی و سنتی خراسان جنوبی

ادامه از صفحه1: ایشان افزودند: علت تأکیدهای مکرر 
است،  موضوع  همین  علمی  پیشرفت  و  علم  موضوع  بر 
بنابراین دانشمندان و محققان و مراکز علمی و پژوهشی 
در  بخصوص  کشور  علمی  حرکت  شتاب  پر  ادامه  برای 
الهی،  با نیت  و  به خدا  با توکل  باید  زمینه علوم جدید، 
از جان مایه بگذارند و شب و روز نشناسند و مسووالن 
این موضوع توجه جدی  به  باید  نیز  به ویژه دولت  کشور 

داشته باشند.
رهبر انقالب اسالمی حرکت علمی کشور در 2۰ سال اخیر 
را خوب توصیف کردند و گفتند: شتاب این حرکت علمی 
نباید کاهش یابد بلکه این شتاب باید برای بیست تا سی 

سال آینده حفظ و تقویت شود تا به نقطه اوج برسیم.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر این که نباید به حد 
کنونِی پیشرفت های علمی قانع بود، افزودند: اگر اندکی از 
کاروان حرکت علمی دنیا عقب بمانیم، دیگر به این کاروان 
و قله های علمی نخواهیم رسید، بنابراین هیچ گونه توقفی 

در زمینه حرکت علمی نباید ایجاد شود.
ایشان با اشاره به مسائل مربوط به بودجه مراکز فرهنگی 
بر  مبنی  اجرایی  مسووالن  اظهارات  و  کشور  علمی  و 
مشکالت اقتصادی، گفتند: من در جریان مشکالت هستم 
در  تواند  می  حتی  کند،  همت  که  کشوری  معتقدم  اما 
بحبوحه مشکالت سیاسی و اقتصادی نیز کارهای بزرگی 

انجام دهد.
در  تاریخی  نمونه های  به  اشاره  با  اسالمی  انقالب  رهبر 
برخی کشورها که در شرایط بسیار سخت، سنگ بناهای 
علمی بزرگی را پایه گذاری کردند، افزودند:شرایط امروز 
ما به سختِی تالطم های آن کشورها نیست، بنابراین می 

توانیم پایه های مستحکم علمی را بنا بگذاریم.
بیان  ادامه دو توصیه هم  حضرت آیت اهلل خامنه ای در 
کردند؛ توصیه اول این که، برای پیشرفت علمی از همه 
توانایی های غربی ها استفاده کنید و از شاگردی کردن و 
از شاگردی کردن  ما  زیرا  نکنید،  پرهیز  یادگرفتن هرگز 
ننگمان نمی آید بلکه از »همیشه شاگرد ماندن« ننگمان 

می آید.
رهبر انقالب اسالمی در توصیه دوم خود گفتند: هیچگاه 

به برنامه ها و توصیه های غربی ها اعتماد نکنید.
ایشان با تأکید بر این که همواره باید به توصیه غربی ها 
که  غربی  کشورهای  افزودند:  شود،  نگریسته  سوءظن  با 
امروز بیشترین پیشرفت ها را در زمینه علوم جدید دارند، 

ملت ها  ضد  بر  تاریخ  طول  در  نیز  را  جنایات  بیشترین 
مرتکب شده اند.

رهبر انقالب اسالمی، مسووالن ستاد توسعه علوم شناختی 
را به تعیین اولویت ها و هدف های الزم نیز توصیه کردند و 
گفتند: در همه عرصه های علوم شناختی، ابتدا باید هدف 
گذاری ها مشخص و سپس طرح و پروژه، تعریف شود و در 

اختیار پژوهشگر و محقق قرار گیرد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، لزوم تعریف یک راهبرد بومی 
برای پیشبرد علوم شناختی را مورد تأکید قرار دادند و در 
پایان خاطرنشان کردند: در مسیر شناخت این علوم که با 
استدالل و منطق سر و کار دارد، به گونه ای حرکت کنید 

که زمینه معرفت بیشتر خداوند حاصل شود.
پیش از سخنان رهبر انقالب اسالمی، دکتر کمال خرازی 
آثار  اهداف،  و  شناختی  علوم  توسعه  ستاد  پروژه های  از 
و  اقتصاد  سالمت،  بخش  در  پروژه ها  این  کارکرد های  و 
گفت:  و  داد  گزارش  علمی کشور  پیشرفت  مختلف  ابعاد 
در ایران، ظرفیت سازی انسانی و فناورِی بسیار خوبی در 
این شاخه از علوم انجام شده و ایران در ردیف برترین های 

منطقه و کشورهای پیشرو دنیا است.
شناختی  علوم  توسعه  ستاد  برنامه های  به  خرازی  آقای 

»کشف  شناختی«،  علوم  ترویج  و  »معرفی  برای 
استعدادهای برتر دانش آموزی و دانشجویی و سوق دادن 
کتاب های  از  »حمایت  شناختی«،  علوم  سمت  به  آن ها 
منتشر شده در حوزه علوم شناختی« و »تبادالت علمی 
در سطح جهانی«، اشاره کرد و از توسعه زیرساخت علوم 
راه اندازی  و  کشور  سراسر  در  شناختی  فناوری های  و 
نقشه برداری  ملی  آزمایشگاه  به ویژه  الزم  های  آزمایشگاه 
مغز به عنوان یک دستاورد بزرگ یاد کرد و درباره چند 

پروژه بزرگ و ملی در حوزه علوم شناختی توضیح داد.
رئیس جمهور  فناوری  و  علمی  معاون  ستاری  دکتر  آقای 
بهبود  دانش بنیان،  شرکت های  رشد  به  گزارشی  در  نیز 
بخش  سرمایه گذاری  افزایش  دانش،  تجاری سازی 
علمی  رتبه  و  فناوری،  و  علم  های  پارک  در  خصوصی 
باالی ایران در شاخه های نانوفناوری، بیوتکنولوژی و علوم 

شناختی اشاره کرد.
هم چنین آقای دکتر نیلی دبیر ستاد توسعه علوم شناختی 
برتر در  استعدادهای  نکاتی درباره اصالح سازوکار جذب 
این شاخه از علوم، لزوم دستیابی به مدل های جدید در 
آموزش و پژوهش با نگرِش میان رشته ای، و سرمایه گذاری 

و تأمین بودجه های الزم در علوم شناختی بیان کرد.

 حضرت آیت اهلل خامنه ای :

شتاب حرکت علمی کشور به هیچ وجه کند یا متوقف 
 نشود
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اقتصادی اجتماعی فرهنگی

»حافظ«
دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما

چیست یاران طریقت، بعد از این تدبیر ما؟

ما مریدان روی سوی قبله چون آریم چون
روی سوی خانه خمار دارد پیر ما

در خرابات طریقت ما به هم منزل شویم
کاین چنین رفته ست در عهد ازل تقدیر ما

عقل اگر داند که دل در بند زلفش چون خوش است
عاقالن دیوانه گردند از پی زنجیر ما

روی خوبت آیتی از لطف بر ما کشف کرد
زان زمان جز لطف و خوبی نیست در تفسیر ما

با دل سنگینت آیا هیچ درگیرد شبی
آه آتشناک و سوز سینه شبگیر ما

تیر آه ما ز گردون بگذرد حافظ خموش
رحم کن بر جان خود، پرهیز کن از تیر ما

***

»پروین اعتصامی«
 ای خوشا مستانه سر در پای دلبر داشتن

دل تهی از خوب و زشت چرخ اخضر داشتن

نزد شاهین محبت بی پر و بال آمدن
پیش باز عشق، آئین کبوتر داشتن

سوختن، بگداختن چون شمع و بزم افروختن
تن بیاد روی جانان اندر آذر داشتن

اشک را چون لعل پروردن به خوناب جگر
دیده را سوداگر یاقوت احمر داشتن

هر کجا نور است چون پروانه خود را باختن
هر کجا نار است خود را چون سمندر داشتن

آب حیوان یافتن بی رنج در ظلمات دل
زان همی نوشیدن و یاد سکندر داشتن

از برای سود، در دریای بی پایان علم
عقل را مانند غواصان، شناور داشتن

 گوشوار حکمت اندر گوش جان آویختن
 چشم دل را با چراغ جان منور داشتن

 در گلستان هنر چون نخل بودن بارور
 عار از ناچیزی سرو و صنوبر داشتن

 از مس دل ساختن با دست دانش زر ناب
 علم و جان را کیمیا و کیمیاگر داشتن

 همچو مور اندر ره همت همی پا کوفتن
 چون مگس همواره دست شوق بر سر داشتن

*** 

 »صائب تبریزی«
  چون گذارد خشت اول بر زمین معمار کج

 گر رساند بر فلک، باشد همان دیوار کج

 می کند یک جانب از خوان تهی سرپوش را
 هر سبک مغزی که بر سر می نهد دستار کج

 زلف کج بر چهره خوبان قیامت می کند
 در مقام خود بود از راست به، بسیار کج

 راستی در سرو و خم در شاخ گل زیبنده است
 قد خوبان راست باید، زلف عنبر بار کج

 نیست جز بیرون در جای اقامت حلقه را
 راه در دل ها نیابد چون بود گفتار کج

 فقر سازد نفس را عاجز، که چون شد تنگ راه
 راست سازد خویش را هر چند باشد مار کج

 قامت خم بر نیاورد از خسیسی نفس را
 بیش آویزد به دامن ها چو گردد خار کج

 هست چون بر نقطه فرمان مدار کاینات
 عیب نتوان کرد اگر باشد خط پرگار کج

 در نیام کج، نسازد تیغ قد خویش راست
 زیر گردون هر که باشد، می شود ناچار کج

 می تراود از سراپای دل آزاران کجی
 باشد از مرغ شکاری ناخن و منقار کج

 از تواضع کم نگردد رتبه گردنکشان
 نیست عیبی گر بود شمشیر جوهردار کج

 وسعت مشرب، عنان عقل می پیچد ز راه
 موج را بر صفحه دریا بود رفتار کج

 گریه مستانه خواهد سرخ رویش ساختن
 از درختان تاک را باشد اگر رفتار کج

 راست شو صائب نخواهی کج اگر آثار خویش
سایه افتد بر زمین کج، چون بود دیوار کج

امور نخبگان و استعدادهای  رئیس مرکز 
برترحوزه های علمیه ،راهبرد اصلی پژوهش 
را درنظر گرفتن نیاز جامعه دانست و گفت: 
هنوز  کنونی  علمی  تولیدات  از  حجم  این 

نتوانسته نیازهای کشور را برطرف کند.
نشست  در  عماد  علی  سید  االسالم  حجت 
و  نخبگان  امور  مرکز  نویسان  پایان نامه 
برگزار  قم  در  که  حوزه  برتر  استعدادهای 
شد با بیان این که تحقیق،  پژوهش، مقاله 
و پایان نویسی امر مهم در هر مرکز علمی 
پایان  بهتر  بخشی  اثر  برای  گفت:  است، 
نامه ها الزم است به مساله نیاز جامعه توجه 

عمیق شود.
استعدادهای  و  نخبگان  امور  مرکز  رئیس 
حاضر  درحال  افزود:  علمیه  برترحوزه های 
صورت  زیادی  علمی  تولیدات  جامعه،  در 

و  مقاالت  تولید  برای  خوبی  ظرفیت  حتی  و  می گیرد 
اختراعات وجود دارد؛ ولی مشکل این است که نگاه ها تنها 
نیاز جامعه  به  تولیدات علمی است و کمتر توجه  به رتبه 

می شود.
تولیدات  وضعیت  گذشته  در  گفت:  عماد  االسالم  حجت 
ترقی و پیشرفت  امروز شاهد  بود، ولی  آمیز  فاجعه  علمی 
حتی در نظام های جهانی هستیم و در وضعیت دستگاه علم 

سنجی در رتبه 16 یا 17 در نظام های جهانی قرار داریم.
وی ادامه داد: اما آیا این حجم از تولیدات توانسته نیازهای 
کشور را از بین ببرد، ولی متأسفانه تاکنون این گونه نبوده 
نظام  داخل  نیاز  رفع  به جای  جوانان  پژوهش های  بلکه  و 
نیازهای  و  پرداخته  کشور  از  بیرون  به  اسالمی،  جمهوری 

آن ها را برطرف کرده است.
برترحوزه های  استعدادهای  و  نخبگان  امور  مرکز  رئیس 
علمیه افزود: امروز درعرصه تولیدات مقاالت شیمی، کشور 
در رتبه ۳ یا 4 دنیا قرار دارد؛ اما با این حال تولیدات علمی 
از  منطقه ای  آن  خود  بلکه حتی  کشور،  مشکالت  تنها  نه 
کشور که این علم تولیده شده را، از بین نبرده و نتواسته 

به نیاز پاسخ دهد.
انسانی  علوم  حوزه  در  کرد:  عنوان  عماد  االسالم  حجت 
مشکل بسیار عمده تر است و در ابتدا برای رفع مشکل الزم 
است پایان نامه و مقاله هایی در مورد استانداردهای پایان 

نامه نویسی، نوشته شود.
وی افزود: اکنون راهبرد علمی، نیازمند راهبرد خاصی است 

نیاز  گرفتن  نظر  در  پژوهش،  اصلی  راهبرد  بدانیم  باید  و 
جامعه است.

این پژوهشگر با بیان این که دستگاه سیاست، پایش کننده 
وحمایت کننده دانش به فناوری، دستگاهی است که باید 
باشد، اظهار داشت: باید بدانیم نقش اصلی در پژوهش مؤثر 

و تولید علمی را نیاز جامعه برعهده دارد.
حجت االسالم عماد گفت: برای دستگاه راهبردی متأسفم 
دانش  و  اسالمی  اقتصاد  وضعیت  در  را  نامه ای  پایان  که 
تفسیر نمی پذیرد که طلبه بیاید بگوید چیزی به نام اجتهاد 
چه  گرفته  شکل  اگر  یانه؟  است  گرفته  شکل  قرآن  علوم 

چیزی است؟
رئیس مرکز امور نخبگان حوزه های علمیه افزود: طالب باید 
به حوزه های تعاملی علم توجه کنند. امروز باید به مشکالت 
منطقه توجه داشت و براساس نیاز روز منطقه مقاله نوشت.

امروز  افزود:  علمیه  حوزه های  نخبگان  امور  مرکز  رئیس 
سیر  خیاالت  در  نویسی  نامه  پایان  بحث  در  متأسفانه 

می کنیم.
امروز  اسالمی عنوان کرد:  رئیس کتابخانه مجلس شورای 
به  می نویسند  نامه  پایان  که  کسانی  است  این  انتظار 
سوواالتی در مورد پایان نامه خود از جمله این که ؛مساله ای 
بوده است؟ پژوهش ما چه  نیاز محور  آیا  که حل کردیم، 

مقدار در حل مسائل کشور مؤثر بوده است، جواب دهد.
حجت االسالم عماد گفت: اگر در جهان معاصر و براساس 
عرضه  نیاز  براساس  را  خود  مقاالت  و  کنیم  زندگی  نیاز 

نمائیم، می توانیم بسیاری از مشکالت را حل کنیم.

برگزیدگان نخستین دوره 
جشنواره عکس »نگاه به آینده« 
عکس  جشنواره  اصلی  بخش  برگزیدگان  از   - معیار 
این جشنواره در  ویژه  برنده جایزه  نیز  و  آینده«  به  »نگاه 

مراسم افتتاح نمایشگاه آثار منتخب تقدیر شد.
نخستین دوره جشنواره عکس »نگاه به آینده«، از آبان تا 
تشویق  هدف  با  و  آینده  بانک  توسط   1۳۹7 سال  آذرماه 
عکاسان و هنرمندان ایران به ثبت دیدگاه هایشان نسبت به 

موضوع »آینده« در قالب عکس برگزارشد.

در مراسم افتتاح این نمایشگاه که با حضور اعضای هیأت 
مدیره و مدیران ارشد بانک آینده، هیأت داوران، هنرمندان 
و عکاسان برگزار شد، هیأت داوران جشنواره عکس »نگاه 
به آینده« متشکل از محمود کالری، حمید جبلّی و مهدی 
 آشنا، برگزیدگان این جشنواره را به این شرح معرفی کردند:

-- عکس »اشتراک گذاری« با موضوع آموزش و تحصیل، 
دریافت  به  موفق  اصفهان،  استان  از  دهقانی  محمد  اثر 
مبلغ  به  آینده«  به  نگاه  ویژه  »جایزه  و  جشنواره  تندیس 

1۰۰ )یک صد( میلیون ریال شد.
اثر  گردشگری،  موضوع  با  طوفان«  در  »آرامش  عکس   --
اول  عکس  عنوان  به  اصفهان،  استان  از  جزینی  احسان 
انتخاب شد و موفق به دریافت تندیس جشنواره و جایزه به 

مبلغ 5۰ )پنجاه( میلیون ریال شد.
-- عکس »بدون عنوان« با موضوع کسب و کار، اثر جمشید 
دوم  عکس  عنوان  به  کردستان،  استان  از  فرجوندفردا 
انتخاب شد و موفق به دریافت تندیس جشنواره و جایزه به 

مبلغ 4۰ )چهل( میلیون ریال شد.
محمد  سید  اثر  گردشگری،  موضوع  با  »سفر«  عکس   --
سوم  عکس  عنوان  به  فارس،  استان  از  حسینی  صادق 
انتخاب شد و موفق به دریافت تندیس جشنواره و جایزه به 

مبلغ ۳۰ )سی( میلیون ریال شد.
بانک  همت  به  که  آینده«  به  »نگاه  عکس  نمایشگاه  در 
اثر   ۹5 تعداد  برپاست،  ایران  هنرمندان  خانه  در  آینده، 
منتخب از میان 4۹8۳ اثر رسیده به دبیرخانه جشنواره، به 
معرض نمایش درآمده اند که از یکم تا هشتم بهمن ماه سال 

1۳۹7، پذیرای بازدیدکنندگان خواهد بود.
نمایشگاه،  این  با  اعالم دبیرخانه جشنواره، هم زمان  به  بنا 
آثار منتخب در ۳5 شعبه بانک آینده در 26 استان کشور 
بانک  مشتریان  و  ُهنردوستان  درمی آیند.  نمایش  به  نیز 
آینده می توانند با حضور در شعب منتخب این بانک، از آثار 

به نمایش درآمده بازدید نمایند.
www. :لیست شعب برگزیده در تارگاه جشنواره به نشانی

ba-festival.com قابل مشاهده است.

 رئیس مرکز امور نخبگان حوزه ؛

تولیدات علمی هنوز نتوانسته نیازهای 
 جامعه را از بین ببرد

تعداد محیط بانان دو برابر 
می شود

ایرنـا - فرمانـده یـگان حفاظـت محیـط زیسـت 
کشـور گفـت: تا پنـج سـال آینده تعـداد محیـط بانان 
بـه دو برابـر وضعیـت فعلـی و مطابـق چارت سـازمانی 

حفاظـت محیـط زیسـت خواهـد رسـید.
سـرهنگ جمشـید محبـت خانـی اظهـار داشـت: بـر 
اسـاس اسـتاندارد جهانـی بـه ازای هر یک هـزار هکتار 
عرصـه یـک محیـط بـان باید باشـد کـه در ایـران 1۰ 
تـا 12 هـزار هکتـار یـک محیـط بـان انجـام وظیفـه 

می کنـد.
وی اضافـه کـرد: نـگاه و برنامـه مـا رسـیدن بـه چارت 
سـازمانی محیط زیسـت و سـپس پرداختن و دستیابی 

بـه اسـتاندارد جهانـی در بخـش محیط بانان اسـت.
فرمانـده یـگان حفاظـت محیـط زیسـت کشـور افزود: 
بـر اسـاس چـارت سـازمانی بایـد تعـداد محیـط بانان 
در کشـور هفـت هـزار و 4۰۰ نفر باشـد که اکنون سـه 

هـزار و 4۰۰ نفر اسـت.
و  اداری  سـازمان  از  الزم  موافقـت  شـد:  یـادآور  وی 
اسـتخدامی گرفتـه شـده کـه طـی پنـج سـال آینـده 
تعـداد محیـط بانـان را از ۳4۰۰ نفـر فعلی بـه دو برابر 

افزایـش دهیـم.
سـرهنگ محبـت خانی با اشـاره به این کـه 5۰ درصد 
نیروی انسـانی سـازمان حفاظت محیط زیسـت در این 
یـگان مشـغول به فعالیت هسـتند، تاکید کـرد: یکی از 
دغدغـه هـای موجود در یـگان حفاظت محیط زیسـت 

نداشـتن ردیف بودجـه مصوب بود.
فرمانـده یـگان حفاظـت محیـط زیسـت کشـور گفت: 
بـا پیگیـری هـای انجـام شـده، ۳5۰ میلیـارد ریـال 
بـه عنـوان ردیـف بودجـه مسـتقل بـه یـگان حفاظـت 
محیـط زیسـت کشـور در سـال آینـده اختصـاص پیدا 

کند. مـی 
وی اظهـار داشـت: بعـد از برنامه ریزی های انجام شـده 
در سـال آینـده سـهم هـر اسـتان از بودجه مذکـور به 
فرماندهـان یگان هـای اسـتانی اعالم می شـود تـا برای 

ارتقـای وضعیت محیـط بانی هزینه شـود.
اسـتان کردسـتان دارای چهـار منطقـه حفاظت شـده 
و یـک پناهـگاه حیـات وحش شـامل منطقـه حفاظت 
شـده بیجـار بـا وسـعت ۳2 هـزار هکتـار، منطقـه بدر 
و پریشـان قـروه بـا وسـعت 4۳ هـزار هکتـار، منطقـه 
حفاظـت شـده شـاهو و کوسـاالن بـا وسـعت 57 هزار 
هکتـار و منطقـه عبدالـرزاق سـقز بـا وسـعت ۳۹ هزار 
هکتـار، پناهـگاه حیـات وحـش زریـوار با وسـعت سـه 
هـزار هکتـار و چندیـن منطقه شـکار ممنوع اسـت که 
ایـن اسـتان را در زمـره منحصـر بـه فـرد تریـن نقـاط 
کشـور بـه لحـاظ تنـوع گونه هـای جانـوری و گیاهـی 

اسـت. داده  قـرار 
در حـال حاضـر از 21۰ نفـر پرسـنل اداره کل حفاظت 
بانـان  را محیـط  نفـر  محیـط زیسـت کردسـتان ۹2 

داده انـد. تشـکیل 

لحظاتی با شعر

بین  با شرکت های  اکتشاف شرکت ملی نفت اعالم کرد: همکاری  مدیر 
المللی برای مطالعات اکتشاف میدان های نفتی ادامه دارد و در سال های 1۳۹6 و 1۳۹7 

میادین جدیدی کشف شده است که وزیر نفت جزییات آن ها را اعالم می کند.
جدید،  میدان های  اکتشاف  بخش  سه  در  افزود:  خبری  نشست  هندی«در  »سیدصالح 
مخازن جدید و افزایش حجم میدان های کشف شده در حال فعالیتیم و در هر سه بخش 

دستاوردهای خوبی داشته ایم.
وی ادامه داد: در کشور حدود 4۰ مخزن نفتی کشف شده و توسعه یافته داریم که نشان می 

دهد بخش اکتشاف از تولید و توسعه جلوتر است.
»بر اساس برنامه های پنج ساله توسعه، در بخش اکتشاف میدان ها و مخازن نفت و گاز 
دستاوردهای خوبی داشتیم؛ به طوری که اکنون از نظر ذخایر نفت و گاز در رتبه نخست 

جهان قرار داریم«.
مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت گفت: بر اساس برنامه ششم توسعه، درباره همه مناطق کشور 

که احتمال وجود منابع هیدروکربنی در آن ها وجود دارد مطالعه جامعی انجام می شود.
به گفته وی، در برخی مناطق کشور مانند همدان که الیه گرانیتی الوند در آن جا وجود 

دارد احتمال وجود ذخایر نفت و گاز بسیار کم است و در آن ها اکتشافی صورت نمی گیرد.
وی اضافه کرد: مطالعات اولیه اکتشاف میدان های نفت و گاز در بیش از 6۰ درصد کشور 
ادامه دارد؛ البته حفاری چاه های اکتشافی فقط در منطقه خلیج فارس، جنوب غرب و شمال 

شرق کشور انجام می شود.
هندی درباره شناسایی منابع جدید گازی در دریای عمان گفت: هیدرات های گازی در دریای 

عمان شناسایی شده است و ذخایر گازی زیر آن ها وجود دارد.
وی افزود: این منابع کشف شده در عمق 8۰۰ متری دریا قرار دارد که حفاری چاه در آن ها 
بسیار گران است؛ به طوری که هر چاه حدود ۳۰۰ میلیون دالر و ۳۰۰ میلیارد تومان هزینه 

دارد.
»تصمیم گرفته شده است مرحله دوم مطالعات هیدرات های گازی دریای عمان بدون حفر 

چاه انجام شود و قرارداد آن امروز با پژوهشگاه صنعت نفت به امضا رسید«.
هندی اضافه کرد: ضریب موفقیت کشف در طرح های اکتشافی کشور بیش از 6۰ درصد 
و  نداده  رخ  ما  برای  مشکلی  ایران،  علیه  آمریکا  جدید  های  تحریم  وضع  از  است.»پس 

برنامه های اکتشاف تغییری نکرده است«.
وی تاکید کرد »تحریم ها توسعه توانایی های داخلی را شتاب می دهد« و گفت: چند سال 
پیش برای خرید برخی تجهیزات حفاری به شرکت های خارجی و حتی چینی التماس می شد 

اما امروز در آن  ها به خودکفایی رسیده ایم.
مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت یادآوری کرد: مناقصه اکتشاف بلوک های جدید هیدروکربنی 

به علت تحریم ها لغو شد و به جای آن قرار شد شرکت های داخلی آن را اجرا کنند.
وی ادامه داد: قرار است شرکت های داخلی، کنسرسیومی را برای اکتشاف بلوک های نفتی 

تشکیل دهند.
بلوک جدید توسط شرکت های داخلی آغاز  اکتشاف چند  آینده  تا یک سال  به گفته وی، 

می شود.
برخی  گفت:  اکتشاف  بخش  در  المللی  بین  شرکت های  با  مشارکت  درباره  مسوول  این 
شرکت های خارجی که بلوک اکتشافی را در اختیار داشتند فعالیت خود را متوقف کردند اما 
برخی طرف های بین المللی در بخش مطالعات اکتشاف میدان های نفتی به کار خود ادامه 

می دهند که البته نام آن ها اعالم نمی شود.
هندی به همکاری با دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان و مراکز پژوهشی اشاره کرد و 
گفت: در اسفند سال 1۳۹6چهار قرارداد پژوهشی با دانشگاه های کشور در بخش اکتشاف 

به امضا رسید.
مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت تصریح کرد: باید در بخش میدان های مشترک، فاصله زمانی 
بین اکتشاف تا تولید کم باشد؛ در غیر این صورت کشورهای همسایه سوء استفاده کرده و به 

توسعه و تولید نفت و گاز از میدان های مشترک دست می زنند.
وی به اکتشاف میدان نفتی آذر اشاره کرد و ادامه داد: ایران حدود 6 سال برای اکتشاف، 
عراقی ها  ایران،  توسط  میدان  این  از شناسایی  اما پس  آن زحمت کشید  توسعه  و  حفاری 

بی درنگ برای تولید نفت از این میدان مشترک اقدام کردند.

 کشف میدان های جدید نفت و گاز 
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اقتصادی اجتماعی فرهنگی

یک فوق تخصص روماتولوژی کودکان، از 
حمالت تنگی نفس و آسم به عنوان شایع 
ترین علل مراجعات کودکان به اورژانس 

بیمارستان ها در فصل سرد سال نام برد.
کنگره  چهاردهمین  خبری  نشست  در  شیاری،  رضا 

شایع  بیماری های  و  اورژانس ها 
 ۳۰ تا   27 از  که  کودکان  طب 
گفت: حمالت  برگزارشد،   ۹7 آذر 
چنین  هم  و  آسم،  و  نفس  تنگی 
علل  شایع ترین  از  گرفتگی،  گاز 
اورژانس  به  کودکان  مراجعات 
سال  سرد  فصل  در  بیمارستان ها 

است.
و  استفراغ  و  اسهال  از  وی 
شایع  عنوان  به  نیز  مسمومیت ها 
به  کودکان  مراجعات  علل  ترین 
فصل  در  ها  بیمارستان  اورژانس 

گرما نام برد.
و  اورژانس ها  اجرایی کنگره  دبیر 
کودکان،  طب  شایع  بیماری های 
از  ناشی  تروما  موارد  داد:  ادامه 

حوادث و سوانح نیز، از دیگر علل شایع مراجعات کودکان 
به اورژانس بیمارستان ها است.

شیاری، به مسمویت ها اشاره کرد و گفت: مسمویت ناشی 
علل  از  دیگر  یکی  کننده ها،  پاک  و  شوینده ها  مصرف  از 

مراجعات کودکان به اورژانس بیمارستان ها است.

آغاز بکاریگان حفاظت سازمان 
امور اراضی

  
حفاظت  یگان  فرمانده  معارفه  و  کار  به  آغاز  آیین 
سازمان امور اراضی کشوربا حضور رییس پلیس پیشگیری 
نیروی انتظامی و رییس سازمان امور اراضی کشور برگزار 

شد.
به گزارش سازمان امور اراضی کشور، در این مراسم سرهنگ 
»ابراهیم حسن آبادی« در حکمی از سوی فرمانده نیروی 
انتظامی کشور به عنوان فرمانده یگان حفاظت اراضی کشور 

معرفی شد.
رئیس سازمان امور اراضی کشور گفت: ناهماهنگی برخی 
دستگاه های مرتبط با زمین، افزایش بی رویه شمار شهرها 
و محدوده های حریم شهرها و طرح هادی روستاها، تمایل 
چنین  هم  و  ویالسازی  و  خوش نشینی  به  شهروندان 
تغییر  مهم  عوامل  از  سوداگران  فعالیت  بی رویه  گسترش 

کاربری زمین های کشاورزی است.
»علیرضا اورنگی« افزود: هوشمندسازی فعالیت های سازمان 
از ساخت و  اراضی کشاورزی و پیشگیری  در حوزه حفظ 
بسیار  نقش  تخلفات  از  بازدارندگی  در  غیرمجاز  سازهای 

مهمی دارد.
به گفته وی، در پنج سال گذشته ضریب حفاظت از اراضی 
فعالیت های  همه  تقریبی  طور  به  و  یافته  ارتقا  کشاورزی 

اساسی سازمان به صورت الکترونیکی در حال انجام است.
را  انسان   2۰ غذای  کشاورزی  زمین  هکتار  هر  افزود:  وی 
تامین می کند و حفاظت همه جانبه از این عرصه ها یکی 

از وظایف مهم حاکمیتی است.
رییس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی جمهوری اسالمی 
از چالش های بزرگ  ایران )ناجا( در این آیین گفت: یکی 
فعلی کشور معضل تغییر کاربری اراضی و زمین خواری در 

کشور است.
تا  شود  حفظ  باید  اراضی  کاربری  افزود:  شرفی«  »محمد 
بتوانیم ضمن کمک به تامین غذای جامعه، این عرصه ها را 

به آیندگان بسپاریم.
با  کشور  اراضی  امور  سازمان  حفاظت  یگان  وی،  گفته  به 
هدف صیانت از سرمایه های ملی کشور و هم چنین تامین 

تشکیل  بخش  این  در  فساد  از  و جلوگیری  غذایی  امنیت 
شده است.

از یگان  انتظاراتی که  ادامه داد: برای تحقق اهداف و  وی 
و  سرعت  با  فراگیر  خدمات  ارائه  اصل  داریم،  حفاظت 
همراه سازی  چنین  هم  و  عمومی  مشارکت  جلب  دقت، 

دستگاه های اجرایی بسیار موثر است.
شرفی افزود: پیشگیری الکترونیکی و استفاده از فناوری های 
نوین و هم چنین اعالم هشدارهای دیداری و شنیداری و 
می  حوزه  این  در  نیز  ترویجی  و  آموزشی  اقدامات  انجام 

تواند موثر باشد. 
امور  حفظ  در  مردم  عموم  همراه سازی  اصل  گفت:  وی 

اراضی نیز بسیار تاثیرگذار است.
فعالیت  ابتدای  از  کشور  اراضی  امور  است؛سازمان  گفتنی 
اراضی  حفاظت  ویژه  گشت های  توسعه  یازدهم،  دولت 
کشاورزی را به عنوان یکی از اقدامات موثر برای صیانت از 

زمین های کشاورزی در دستور کار خود قرار داد.
تا پایان سال 1۳۹6 شمار اکیپ های گشت حفاظت اراضی 
از ۳2۰ مورد در همه شهرستان های مهم کشور  بیش  به 

رسید.
لزوم  به  توجه  با  کشور  مسلح  نیروهای  کل  ستاد  امسال 
مجوز  گشت ها،  این  فعالیت  قانونمندسازی  و  ساماندهی 
وزارت  توسط  کشاورزی  اراضی  حفاظت  یگان  تاسیس 
کرد  را صادر  اراضی کشور  امور  سازمان  و  جهادکشاورزی 

و کار آن به طور رسمی آغازشد.

حمید مزرعه

یدکی خودرو زیر چرخ اقتصاد
تهران  در  نمی شود 
سوار  اصلن  و  کرد  زندگی 
غیر  و  وطنی  نقلیه  وسیله 
وطنی نشد، نمی شود دود 
و دم تهران را نفس بکشی 
این  شهری  مدیریت  به  و 

کالن شهر فکر نکنی! 
حتا نمی شود دالر را نادیده 

بگیری و از قیمت خودروی داخلی و خارجی خبر نداشته 
باشی!

 نمی شود آفتاب سر بزند و ماشینی در خیابان نباشد...
یک  تنهایی  به  شهرها  کالن  دیگر  و  تهران  در  ماشین 
قانون دارد، مدیر و کارگزار دارد،  قاعده و  کشور است، 
مباشر و خدمات دارد، حساب و کتاب دارد، وارد کننده و 
صادرکننده دارد، اما نمی شود این بی نظمی و شلختگی 

و اهلل بختکی را از سر اقتصاد ماشین هم دور کرد.
داخلی  ورشکسته  تولید  هزاران  و  است  برق  چراغ  یک 
یدک  و  خودرو  انواع  واردات  کار  در  دالر  ها  میلیارد  و 
با واسطه و بی واسطه در چراغ برق، نمی شود  خودرو 
اگر  حتا  نیاید  خیابان  به  خودرویی  و  برسد  سر  آفتاب 

نشود در این آسمان نفس کشید.
مکانیک  به  افتاده؟  صافکار  به  گذرتان  حال  به  تا  آیا 

چطور؟
باتری ساز؟ چقدر در میدان قزوین و چراغ برق دنبال 

قطعه گران و هزار قیمت یدک ماشین ات گشته ای؟
این همه سال سر جای  آشفته  بازار  در  هیچ چیز  چرا 
خودش نیست؟ تا حاال شده بعد از تعمیر ماشین ات این 
سوال پیش بیایید که چرا این همه گران؟ که چرا به داود 
اعتماد داشتم قطعه های  آقا که  و علی  آقا  آقا و حسن 
حساب شده را بیشتر از بازار چراغ برق حساب کرده؟ و 
بی شمار سوال و فکر و خیال در این بازار آشفته و هزار 
قیمت و بی پولی و بی کاری، که در بهترین حالتش که 
نمی کند چه  را  زندگی ات  کفاف  باشی  هم  بگیر  حقوق 
حادثه  سر  از  و  شده باشی  هم  بیکار  که  این  به  برسد 
مسافر کش هم باشی! آیا مدیریت و دستگاه های متولی 

جواب گو هستند؟
نیک آیین رییس اتحادیه تعمیرکاران خودرو تهران در 
مصاحبه با سایت خودروتک اعالم کرد: ساماندهی بازار 
قطعات یدکی خودرو نیازمند نظارت جدی مسووالن و 
البته عرضه قطعه به بازار است، برخی نمایندگی ها قطعه 
میلیون و 5۰۰ هزار  را یک  تندر۹۰  تومانی  75۰ هزار 

تومان می فروشند.
متأسفانه بازار فروش لوازم یدکی خودرو با عدم نظارت 
دستگاه ها بهم ریخته است، متخلفان در بازار تا حد توان 
قیمت قطعات محصوالت رنو را باال اعالم کرده و مردم 

هم ناچار به خرید آن ها هستند.
سطح  در  رنو  خودروهای  یدکی  قطعات  کمبود  به  وی 
بازار اشاره کرد و گفت: عالوه بر تخلفاتی که در سطح 
نمایندگی های شرکت های  از  برخی  انجام می شود  بازار 
گران  قیمت های  با  را  خودرو  قطعات  هم  خودروساز 
باید  آن ها  که  است  حالی  در  این  می رسانند  بفروش 

قطعات را با نرخ مصوب شرکت بفروشند.
قیمت 52۰  با  پژو4۰5  دیسک صفحه  نمونه  عنوان  به 
هزار تومان توسط ایساکو به نمایندگی ها عرضه می شود 
قیمت  برخالف  متخلف  نمایندگی های  از  تعدادی  اما 
تومان  با قیمت ۹۰۰ هزار  را  این قطعه  مصوب شرکت 
هم   ۹۰ ال  خودروهای  بخش  در  می رسانند.  فروش  به 
عرضه  نمایندگی ها  به  تومان  قیمت 75۰  دریچه گاز با 
قیمت  با  را  قطعه  این  آن ها  از  تعدادی  اما  می شود 

1میلیون و 5۰۰ هزار تومان به مشتریان می فروشند.
نیک آیین با اعالم این که ساماندهی بازار قطعات یدکی 
عرضه  البته  و  مسووالن  جدی  نظارت  نیازمند  خودرو 
قطعه به بازار است، گفت: در حال حاضر قطعه برخی از 
خودروها در بازار کم شده و اگر کسی هم آن قطعات را 

داشته باشد با قیمت های باال می فروشد.
از  تهران  خودرو  تعمیرکاران  اتحادیه  رییس  چند  هر 
متخلفان  برخی  استفاده  سو  و  نظمی  بی  و  آشفتگی 
و  متولیان  عملکرد  به  هیچ  اما  می کند،  صحبت 
اقتصادی  ربط  ذی  دستگاه های  مدیران  و  برنامه ریزان 
برنامه ریزی های  در  مدیریت  سوء  با  که  نمی کند  اشاره 
اقتصادی، بازار را مستعد سوء استفاده عده ای خرده پا و 

وارد کننده و احتکار کننده کرده اند. 
در  کشور  میانی  مدیریت های  و  ها  اتحادیه  متاسفانه 
چرخه اقتصادی نه تنها تصمیم گیرنده وضعیت موجود 
عدم  و  موجود  شرایط  از  آگاهی  عدم  با  بلکه  نیستند، 
فرهنگ سازی در زمینه های تخصصی، عدم مدیریت در 
مدیریت  را  آشفته  بازار  این  تنها  نه  آموزشی  حوزه های 
اقتصاد  چرخ  الی  شوند  می  سنگی  بلکه  نمی کنند، 

کشور...

استفاده ازفناوری کاربرد  شایع ترین علل مراجعات کودکان به اورژانس ها
لجن های نفتی در سیمان

ایرنا - طرح استفاده از » فناوری کاربرد لجن های 
کل  اداره  نظارت  با   » سیمان  تولید  فرآیند  در  نفتی 
حفاظت محیط زیست استان اصفهان در کارخانه سیمان 

اردستان آغاز شد.
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان ظرفیت 
این طرح را 5۰۰ تن در سال اعالم کرد و گفت: این طرح 
با همکاری دانشگاه پیام نور، شرکت پاالیش نفت اصفهان 
و با نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست در کارخانه 

سیمان اردستان آغاز شد.
صنایع  معضالت  از  یکی  افزود:  دانیالی  رحمان  سید 
فرآیند  در  خطرناک  پسماندهای  وجود  نفت  پاالیش 
تولید است که در اطراف پاالیشگاه ها تلنبار شده و سبب 

آلودگی محیط زیست می شود.
وی گفت: وجود فلزات و فضوالت خطرناک در پسماندهای 
یافتن  صدد  در  کارشناسان  تا  است  شده  سبب  نفتی 
راهکارهای مختلف برای بازیابی این پسماندها باشند که 
ازاین راهکارها استفاده از پسماند در فرآیند تولید  یکی 

سیمان است.
پیام  دانشگاه  همکاری  با  و  اساس  این  بر  گفت:  دانیالی 
استان  زیست  محیط  اداره کل حفاظت  نظارت  با  و  نور 
از فناوری های لجن های نفتی در  اصفهان طرح استفاده 
با  امسال  و  پایلوت  به شکل  تولید سیمان سال گذشته 
مقیاس  در  ربط  ذی  مراجع  از  الزم  مجوزهای  دریافت 

صنعتی و با ظرفت 5۰۰ تن آغاز شد.
مانده  باقی  نفتی  محتوای  فناوری  این  در  افزود:  وی 
درپسماندهای نفتی در کوره تولید سیمان مصرف شده 
آلوده  از  سوخت،  مصرف  در  جویی  صرفه  بر  عالوه  که 

شدن محیط زیست نیز ممانعت می کند.
در  اصفهان  استان  نور  پیام  دانشگاه  رییس  چنین  هم 
مراسم آغاز اجرای این طرح گفت: استفاده از پسماندهای 
جمله  از  سیمان  تولید  فرایند  در  نفتی  مواد  به  آلوده 
و  دانشگاه  همکاری  با  که  بود  موفقی  علمی  طرح های 
و  تجارت  و  معدن  صنعت،  اداره  مساعدت  با  و  صنعت 

حفاظت محیط زیست به اجرا درآمد.
دلیل  به  نفتی  مواد  به  آلوده  مواد  افزود:  یوسفی  مهدی 
وجود فلزات سنگین در زمره آالینده های محیط زیست 
به شمار می رود که در این طرح در فرآیند تولید سیمان 

به کار می رود.
حفظ  گفت:  نیز  اردستان  سیمان  کارخانه  مدیرعامل 
محیط زیست و کاهش هزینه های تولید از اهداف اساسی 

اجرای این طرح است.
احمدرضا عمرانی فرد با اشاره به مصرف سوخت فسیلی 
طرح  افزود:  جدید  فناوری های  از  بهره گیری  با  کمتر 
ارزش  به  آزاد  دانشگاه  همکاری  با  نیز  دیگری  پژوهشی 
مونواکسید  کربن  گاز  از  استفاده  برای  ریال  میلیارد  سه 

در این واحد تولیدی در دست اجراست. 
بهره برداری  به   86 سال  در  اردستان  سیمان  کارخانه 
رسید و ظرفیت تولید کنونی آن روزانه سه هزار و 5۰۰ 

تن محصول است.
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کافه شهر

معیار - گیالن - مهدیه رزاقی لنگرودی:
استاندار گیالن با تأکید بر برخورد جدی با هرگونه انتصابات 
معاونت  گفت:  استان،  این  اجرایی  دستگاه های  در  سفارشی 
به  موظف  گیالن  استانداری  انسانی  نیروی  و  اقتصادی  امور 
قانون،  از  خارج  انتصاب  در صورت  و  است  مورد  این  بررسی 

برخورد جدی با آن مسوول و دستگاه می شود.
مصطفی  گیالن،  استانداری  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
ساالری در جلسه شورای اداری که در سالن غدیر برگزار شد 
ضمن تسلیت ایام فاطمیه و گرامی داشت 4۰ سالگی انقالب 
به  را  نظام  و  دولت  خدمات  بتوانیم  باید  اظهارکرد:  اسالمی، 
مردم گزارش داده و از نظرات آن ها برای بهبود کارها استفاده 

کنیم.
کیفیت  و  سرعت  قلب،  قوت  با  باید  که  این  بیان  با  ساالری 
بیشتر در ایام باقیمانده سال در راستای خدمات رسانی تالش 
این وظیفه  نباید  افزود: هیچ موضوعی  انجام دهیم،  مضاعفی 
اصلی مدیران را تضعیف کند و مسووالن باید بدون توجه به 

موانع به جلو حرکت کنند.
استاندار گیالن با اشاره به برخی شایعات مطرح شده در زمینه 
گفت:  دیگر،  سمت  در  حضور  و  گیالن  استان  از  وی  رفتن 
استان گیالن دارای مردم فهیم و ظرفیت بسیار باال است،لذا 
بنده با افتخار و قدرت به کار خود در این استان ادامه می دهم.

و  به مردم  به خدمات رسانی  ما  نگاه  باید  این که  بیان  با  وی 
برنامه ریزی برای حرکت جدی تر در مسیر توسعه استان باشد، 
بیان کرد: در استان ستادی تشکیل شده که هماهنگی الزم 
را  استان   شهرستان های  سطح  در  کل  مدیران  حضور  برای 
اجرایی  موضوع  این  منسجم  برنامه  با  تا  می کند  برنامه ریزی 

شود.
وی به سفرهای خود به شهرستان ها نیز اشاره کرد و ادامه داد: 
در این سفرها مسائل و مشکالت شهرستان شناسایی و برای 
حل و پیگیری آن ها اقدامات الزم انجام و سپس در پایان باید 

نتیجه کار به مردم اطالع رسانی شود.
استاندار گیالن در ادامه با اشاره به انجام برخی تشریفات اضافی 
در سفرهای شهرستانی از سوی مدیران، افزود: متاسفانه موارد 
بسیار زیادی بوده که از بیت المال برای تشریفات هزینه می 
شود،به این جهت باید فرمانداران و مدیران کل با هوشیاری 

بیشتری در مدیریت هزینه ها تالش کنند.
و  بنر  شهرستان  یک  به  استاندار  سفر  برای  افزود:  ساالری 
برنامه های تشریفاتی زیادی انجام می شود که این امر مصداق 
بارز اسراف است و به هیچ عنوان قابل قبول نیست و در جریان 
اندازی  راه  از  نیز  شهرستانی  بازدیدهای  و  پروژه ها  از  بازدید 

کاروان خودرویی جلوگیری شود.
او حذف ماموریت های غیرضروری از سوی مدیران را نیز مورد 

تاکید قرار داد. وی از تدوین بخشنامه ای در این زمینه خبر 
و  دستگاه  به  نامه  بخش  این  آینده  روزهای  در  گفت:  و  داد 

شهرستان های استان ابالغ می شود.
و  لزوم خالقیت  بر  عالی دولت در گیالن هم چنین  نماینده 
نوآوری مدیران در اجرای فعالیت های توسعه محور تاکید کرد 
و گفت: مدیری که شهامت تصمیم گیری ندارد لیاقت خدمت 
در  باید  دستگاه ها  که  این  بیان  با  وی  ندارد.  نیز  را  مردم  به 
جدیت  نهاد  مردم  سازمان های  به  خود  فعالیت های  واگذاری 
بیان کرد: مسایل و موضوعات مطرح  باشند،  بیشتری داشته 
شده در نشست های تعاملی با تشکل های مردم نهاد تا حصول 

نتیجه مورد پیگیری قرار گیرد.
ازبانوان  واستفاده  گرایی  جوان  داشت:بخشنامه  بیان  ساالری 
درسطوح مدیریتی به دستگاه هاابالغ شده وبرخی ازدستگاه ها 
ازدستگاه  عملکردتعدادی  ولی  اند  داشته  عملکردخوبی 

هارضایت بخش نیست.
زمینه  در  شیوه نامه  تدوین  و  تهیه  به  اشاره  با  ساالری 
از  تقدیر  ضمن  رودخانه ها،  و  ساماندهی آب  بندان ها 
دستگاه های نظارتی، قضایی و اجرایی تصریح کرد: با توجه به 
با  باید  شده  داده  فرمانداران  به  زمینه  این  در  که  اختیاراتی 

سرعت و جدیت بیشتری اقدام کنند.
وی با بیان این که با اجرای این شیوه نامه بدون هزینه و اعتبار 

دولتی سه برابر ظرفیت آب سد شفارود ذخیره سازی شده و 
در حوزه گردشگری و اشتغال زایی نیز می توانیم فعالیت کنیم، 
افزود: این شیوه نامه ابتکاری بوده و می تواند از ظرفیت های 

استان در این حوزه به نحو احسن استفاده شود.
مناطق  در  شناگاه   8۰ شناسایی  به  اشاره  با  گیالن  استاندار 
مختلف استان، گفت: می توانیم با استفاده از طرح های محیط 
نیز  بخش  این  در  حمل  قابل  سازه های  بکارگیری  و  زیستی 

گام های مثبتی برداریم.
وی افزود: طرح 1۰۰۰روستا 1۰۰۰  ورزشگاه و زمین ورزشی 
نیز نیازمند حذف بروکراسی زائد و جذب اعتبارات کافی است 

تا زمینه نشاط اجتماعی در بستر روستا را فراهم کند.
از  اجرایی  دستگاه های  بر  نظارت  لزوم  بر  تأکید  با  ساالری 
غیرقانونی  انتصابات  قاطع  برخورد  استانداری،  بازرسی  سوی 
اقتصادی  امور  معاونت  گفت:  و  خواند  را ضروری  سفارشی  و 
انتصابات  باید موضوع   و نیروی انسانی استانداری گیالن نیز 
صورت  در  و  بررسی  را  اجرایی  دستگاه های  در  غیرقانونی 
استخدام نیرو بدون ضابطه، ضمن تعدیل آن، نسبت به برخورد 

جدی با آن مسوول و دستگاه اقدام نماید.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی استانداری گیالن،در ادامه این 
نشست چند تن از نمایندگان و مدیران دستگاه های اجرایی 

به بیان دیدگاه ها و مشکالت استانی پرداختند.

 استاندار گیالن؛

 با افتخار و قدرت به خدمت ادامه می دهم
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اقتصادی اجتماعی فرهنگی

امور  سازمان  مقام  قائم   - ایرنا   - تبریز 
عشایری  های جامعه  توانمندی  به  اشاره  با  ایران  عشایر 
دام  درصد   4 و  سبک  دام  درصد   28 کرد:   اعالم  کشور 
سنگین کشور در اختیار عشایر است و ساالنه 1۹۰ هزار 

تن معادل 25درصد کل گوشت قرمز را تولید می کنند.
آذربایجان  عشایر  شورای  نشست  6در  عالیی  شاهپور 
شرقی در تبریز گفت:  با وجود این که جمعیت عشایری 
کشور اندک است ولی در اقتصاد نقش بسیار تاثیرگذاری 

ایفا می کنند. 
وی اعالم کرد:  یک میلیون و 2۰۰ هزار نفر از جمعیت 
 ۳4 در  و  می دهند  تشکیل  عشایری  جمعیت  را  کشور 

میلیون هکتار از مراتع کشور فعالیت می کنند. 
دستی  صنایع  درصد   ۳5 که  این  به  اشاره  با  عالیی 
عشایر  داد:  ادامه  شود،  می  تولید  عشایر  توسط  کشور 
در حوزه گیاهان دارویی، گردشگری و صنایع دستی نیز 

ظرفیت های قابل توجهی دارند. 
وی اظهار داشت:  جامعه عشایری کشور تنها جامعه ای 
است که تمام جمعیت آن عضو تعاونی ها و تشکل های 

عشایری هستند. 
قائم مقام سازمان امور عشایر ایران ادامه داد: یک اتحادیه 
و  شهرستانی  5اتحادیه  استانی، 2۰1  اتحادیه   21 ملی،  
۳۰8 تعداد صندوق اعتباری خرد زنان عشایری در کشور 

فعال است.
و  اجتماعی  سیاسی،  درخشان  پیشینه  به  اشاره  با  وی 

سیاسی  مرزهای  از  دفاع  در  عشایر  و  ایالت  ویژه  نقش 
و جغرافیایی کشور گفت: عشایر میراث داران و حافظان 

مواریث کهن ، آداب و رسوم و سنن کشور هستند.
عشایر  جامعه  توسعه  راهبردی  برنامه  به  اشاره  با  عالیی 
کوچنده، افزود: تامین عدالت اجتماعی و تعدیل نابرابری 
ها، ساماندهی جامعه عشایر، توسعه اجتماعی، مهندسی 
فرهنگی و حفظ هویت ایرانی – اسالمی، ارتقای کیفیت 
و  اشتغال  تولید،  انسانی،  منابع  توسعه  و  بهبود  زندگی 

درآمد از جمله اهداف کلی این برنامه است. 
ویژه  طرح  گفت:  ایران  عشایر  امور  سازمان  مقام  قائم 
بهداشتی،  خدمات  از  عشایر  برخورداری  سطح  ارتقای 
ارتقای  برنامه جامع  درمانی، بیمه ها و خدمات حمایتی، 
ویژه  عشایری، طرح  جامعه  مهارت  و  دانش  سطح سواد 
از  عشایری  جامعه  به  مذهبی  و  فرهنگی  خدمات  ارائه 
عشایر  عالی  شورای  جلسات  مصوبات  ترین  مهم  جمله 

است. 
گفت:  نشست  این  در  نیز  شرقی  آذربایجان  استاندار 
که  وقتی  شود  ارائه  خدمت  مقابل  در  باید  خدمات 
بیشترین خدمت از سوی جامعه عشایری به کشور ارائه 

می شود باید بیشترین خدمات را دریافت کنند. 
با جدیت در  باید  این که  بیان  با  محمدرضا پورمحمدی 
مشکالتشان  رفع  و  قشر  این  از  صیانت  و  راستای حفظ 
تالش کنیم، افزود: عشایر نقش بسزایی در اقتصاد کشور 

ایفا می کنند. 

وی خاطرنشان کرد:  مهمترین ویژگی عشایر در مقایسه 
با جامعه شهری و حتی روستایی در این است که جامعه 
عشایری جامعه ای خوداتکا، تولید کننده و حافظ محیط 

زیست و میراث دار مباحث فرهنگی کشور هستند.
ادامه  عشایر  فرهنگی  امور  و  آموزش  خصوص  در  وی 
داد: وظایف دستگاه ها در حوزه توانمند سازی عشایر به 

تفکیک مشخص شده است. 
پورمحمدی با تاکید بر این که تقویت پایه های فرهنگی 
خصوص  در  گفت:   است،   اساسی  موضوع  آموزشی  و 
مناطق  این  در  ای  ویژه  کار  باید  تحصیل  از  بازماندگان 

انجام شود. 
وی با بیان این که قاچاق دام حتی به مقیاس خیلی کم 
مشکل بسیار بزرگی است، گفت:  در سال جاری واردات و 
تولید گوشت در مقایسه با سال قبل زیادتر شده و دلیلی 
دستگاه های  به  و  ندارد  وجود  گوشت  قیمت  افزایش  بر 

نظارتی تاکید شده که نظارت بیشتری داشته باشند. 
در سنین  ازدواج  در خصوص  آذربایجان شرقی  استاندار 
در  کم  سنین  در  ازدواج  آمار  هرچند  افزود:   پایین، 
تدابیری  باید  ولی  است  اندک  بسیار  شرقی  آذربایجان 

اتخاذ شود تا به صفر برسد. 
اساس  بر  گفت:  شرقی  آذربایجان  عشایر  امور  مدیرکل 
دوره  در  استان  عشایر  جمعیت   1۳87 سال  سرشماری 
ییالقی 7۰ هزار و 577 نفر و در دوره قشالق 4 هزار و 

857 نفر است. 
هاشم  آل  حسن  محمد  سید 
شهرستان های  عمده ترین  افزود: 
خدا  ترتیب  به  استان  عشایرنشین 
آفرین، کلیبر، اهر، میانه، چاراویماق، 

سراب و هریس است. 
در  آذربایجان شرقی  داد:  ادامه  وی 
فصل قشالقی ۳.7 درصد و در فصل 
ییالق با توجه به کوچ عشایر مهمان 
جمله  از  همجوار  استان های  از 
غربی  آذربایجان  و  زنجان  اردبیل،  
6 درصد از عشایر کشور را به خود 

اختصاص می دهد. 
توانمندی  به  اشاره  با  هاشم  آل 
جامعه عشایر استان گفت: 2۰درصد 
دام سبک و ۳.6 درصد دام سنگین 
استان در اختیار عشایر است و 2۰ 
درصد   2۳ و  قرمز  گوشت  درصد 
تولید  را  استان  دستی  صنایع 

می کنند. 
استان  عشایر  داشت:  اظهار  وی 
بازار  به  دام  راس  هزار  ساالنه 51۰ 
مصرف کشور عرضه می کنند و 44 
اراضی  از  هکتار  712هزار  و  هزار 
حدود  و  ودیم(  )آبی  کشاورزی 
استان در  مراتع  میلیون هکتار  یک 

اختیار آن ها است.

ایجادبزرگترین باغ آکادمیک 
گیاهان دارویی کشور

  
بزرگترین  گفت:  گیالن  علوم پزشکی  دانشگاه  معاون 
باغ آکادمیک گیاهان دارویی کشور در استان گیالن ایجاد 

شده است.
دانش آموختگی  جشن  نخستین  در  همتی  حسین 
دانشجویان داروسازی دانشگاه علوم  پزشکی گیالن در رشت 
اظهار داشت: جشن فارغ التحصیلی دانشجویان داروسازی 

اتفاق ویژه ای برای علوم پزشکی استان گیالن است.
وی با بیان این که در سه دهه اخیر دانشکده های مختلف 
در دانشگاه گیالن ایجاد شده تصریح کرد: در سال های قبل 
از انقالب، علوم پزشکی کشورمان توسط بیگانگان هدایت 

می شد.
این  ابراز  با  گیالن  پزشکی  علوم   دانشگاه  آموزشی  معاون 
که »در سال های اخیر کشور ما مهد خدمات پزشکی شده 
است« عنوان داشت: استعدادهای خوبی در کشور در زمینه 
در  پزشکی  رشد  که  این  اعالم  با  دارد.وی  وجود  پزشکی 
است  پزشکی  علوم  دانشگاه  وجود  مدیون  گیالن  استان 
به  گیالن  استان  در  مهمی  پزشکی  خدمات  کرد:  عنوان 

مردم ارائه می شود.
همتی با تأکید بر این که 4۰ درصد استان های کشور جراح 
عروق ندارند اما استان گیالن یکی از مراکز جراحی عروق 
گیالن  استان  در  کبد  پیوند  عمل های  داشت:  ابراز  است 

انجام می شود.
وی با بیان این که نیاز به تشکیل دانشکده داروسازی در 
دهه 8۰ شکل گرفت اما این دانشکده در سال ۹1 تشکیل 
علوم  و  پایه  علوم  مرز  داروسازی،  کرد:  شد خاطرنشان 

بالینی است.
با اظهار این  معاون آموزشی دانشگاه علوم  پزشکی گیالن 
که بزرگترین باغ آکادمیک گیاهان دارویی در استان گیالن 
وجود دارد افزود: فاصله بین علوم بالینی و علوم پایه توسط 

داروسازی از بین می رود.
در  اخیر  سال  چند  در  نانو  دانش  که  این  اعالم  با  وی 
داشت: جشن  ابراز  است  کرده  زیادی  پیشرفت  داروسازی 
دانشکده  همایش  سالن  در   ۹8 سال  در  التحصیلی  فارغ 

داروسازی برگزار می شود.
با  مراسم  این  در  نیز  گیالن  داروسازی  دانشکده  رئیس 
بزرگ  شرکت های  دارای  گیالن  استان  که  این  بر  تأکید 
داروسازی است گفت: انجمن داروسازی استان گیالن یکی 

از قوی ترین انجمن های داروسازی است.
دانشجویان  نخستین  که  این  بیان  اخالقی با  مسعود 
فارغ التحصیل داروسازی دانشجویان خاصی هستند تصریح 
کرد: کارخانه ها و انجمن داروسازی در جشن فارغ التحصیلی 

دانشجویان ورودی ۹1 حضور فعال داشتند.
که  این  به  اشاره  با  داروسازی گیالن  دانشکده  رئیس 
پذیرفته  داروسازی  دانشکده  در   ۹1 کنکور  برتر  رتبه های 
شدند و این دانشکده رتبه 4 رزیدنتی را دارد اضافه کرد: 

جایزه فرهنگی سیمرغ توسط این دانشکده کسب شد.

* سوار تاکسی شدم، راننده پول خرد نداشت، ۳۰۰ تومن 
بدهکار شد!

گفت؛ حالل کن...
گفتم؛ حالل نمی کنم.

گفت؛ به جهنم!
بزرگوار خیلی به حالل و حرام معتقد بود!

****

تعداد دفعاتی که مادرم منو تهدید به حالل نکردن شیرش 
کرده از تعداد دفعاتی که به من شیر داده بیشتر شده!

****

نیمرودرست کردن خانم ها وآقایون!
*خانم ها:

1- ماهیتابه را می ذارن رو گاز
2- توی ماهیتابه روغن می ریزن

۳- اجاق گاز زیر ماهیتابه رو روشن می کنن
ماهیتابه  توی  4- تخم مرغ ها رو می شکنن و همراه نمک 

می ریزن
5- چند دقیقه بعد، نیمروی آماده رو نوش جان می کنن.

*آقایون:
ماهیتابه  دنبال  آشپزخونه  باالیی  کابینت های  توی   -1

می گردن
و  می گردن  ماهیتابه  دنبال  پایینی  کابینت های  توی   -2

باالخره پیداش می کنن!
۳- ماهیتابه رو روی اجاق گاز می ذارن

4- توی ماهیتابه روغن می ریزن
5- توی یخچال دنبال تخم مرغ می گردن

6- یه دونه تخم مرغ پیدا می کنن
7- چندتا بد و بیراه می گن!
8- دنبال کبریت می گردن

۹- با فندک اجاق گاز رو روشن می کنن و بوی سرکه همراه 
دود آشپزخونه رو بر می داره

1۰-  ماهیتابه رو می شورن ) بگو چرا روغنش بوی ترشی 
می داد (!

روغن  توش  و  می ذارن  گاز  اجاق  روی  رو  ماهیتابه   -11
واقعی می ریزن

کف  و  خورده  سر  کابینت  روی  از  که  مرغی  تخم   -12
آشپزخونه پهن شده رو با دستمال پاک می کنن

1۳- چند تا بدوبیراه دیگه می گن!  و لباس می پوشند
14- میرن سراغ بقالی سر کوچه و 2۰ تا تخم مرغ می خرن 

و برمی گردن
15- تلویزیون رو روشن می کنن و صداش رو بلند می کنن

16- روغن سوخته رو می ریزن توی سطل و دوباره روغن 
توی ماهیتابه می ریزن

17- تخم مرغ ها رو می شکنن و توی ماهیتابه می ریزن
18- دنبال نمکدون می گردن

1۹- نمکدون خالی رو پیدا می کننو دوباره چندتا بد و بیراه 
می گن!

 2۰- دنبال کیسه نمک می گردن و باالخره پیداش می کنن
21- نمکدون رو پر از نمک می کنن

22- صدای گزارشگر فوتبال رو می شنون و میدوند جلوی 
تلویزیون

2۳- نمکدون رو روی میز می ذارن و محو تماشای فوتبال 
می شن

توی  میدوند  و  می کنن  استشمام  رو  سوختگی  بوی   -24
آشپزخونه

سطل  توی  رو  سوخته  مرغ های  تخم  غرولندکنان،   -25
می ریزن

26- توی ماهیتابه روغن و تخم مرغ می ریزن
27- با چنگال فلزی تخم مرغ ها رو هم می زنن

28- صدای گــــــــــل رو از گزارشگر فوتبال می شنون و 
میدوند جلوی تلویزیون

2۹- سریع برمی گردن توی آشپزخونه
توسط  شده  کنده  تفلون  ذرات  با  که  مرغ هایی  تخم   -۳۰

چنگال مخلوط شده رو توی سطل می ریزن
۳1- ماهیتابه رو می ندازن توی سینک

۳2- دنبال ظرف های مسی می گردن
۳۳- قابلمه مسی رو روی اجاق گاز می ذارن و توش روغن 

و تخم مرغ می ریزن
۳4- چند دقیقه به تخم مرغ ها زل می زنن

۳5- یاد نمک می افتن و میرن نمکدون رو از کنار تلویزیون 
برمی دارن

۳6- چند ثانیه فوتبال تماشا می کنن
۳7- یاد غذا می افتن و میدوند توی آشپزخونه

۳8- روی باقیمانده تخم مرغی که کف آشپزخونه پهن شده 
بود لیز می خورن

بلند  و  می گن  تازه  بیراه  و  بد  تا   چند  بلند  باصدای   -۳۹
می شن

4۰- نمکدون شکسته رو توی سطل می ندازن
41- قابلمه رو برمی دارن و بالفاصله ولش می کنن

42- چند تا بد و بیراه می گن و انگشت های سوخته شون رو 
زیر آب می  گیرن

4۳- با یه پارچه تنظیف قابلمه رو بر می دارن
پاشون  زیر  گرفته  آتیش  شعله  توسط  که  رو  پارچه   -44

خاموش می کنن
45- نیمروی آماده رو جلوی تلویزیون می خورن و تا آخر به 

زمین و زمان بد و بیراه می گن!
*****

*غمگین ترین جمع دنیا قسمت مردونه ی تاالر عروسیه. 
که  حالی  در  همه  فقط  بکنه،  نداره  خاصی  کار  هیشکی 
صدای بزن بکوب از قسمت زنونه میاد منتظر اومدن شامن.

گردآورنده: مریم نباتی

شهردار لنگرود خبر داد:

بهره برداری از پروژه های دهه 
فجر با اعتباری بیش از 11۶ 

میلیارد ریال
 معیار - گیالن - مهدیه رزاقی لنگرودی:

دهه  ستاد  برنامه های  کارگروه  جلسه  در  لنگرود  شهردار 
فرصتی  فجر  مبارک  دهه  داشت:  اظهار  لنگرود  شهرداری  فجر 
است تا عملکرد ادارات و نهادها به ویژه شهرداری ها برای مردم به 

منصه ظهور گذاشته شود.

در  لنگرود  الحمدا…شهرداری  کرد:  تصریح  رجایی  سیدمهدی 
دهه مبارک فجر پروژه های زیادی را برای افتتاح دارد و امیدواریم 

که یکی از پروژه ها با حضور استاندار محترم به افتتاح برسد.
فجر  دهه  در  را  شهر  این  افتتاح  قابل  های  پروژه  ادامه  در  وی 
شامل پروژه های لوله گذاری خیابان امام خمینی)ره( - آسفالت 
نظام  آزادی،خیابان  خیابان  آسفالت   - خمینی)ره(  امام  خیابان 
مهندسی،کوچه هالل احمر، خیابان شهید نور محمد و پروژه های 
این  رسیدن  ثمر  به  برای  گفت:  و  کرد  عنوان  شهر  سازی  زیبا 
بر  در  هزینه  1۰میلیارد  تا  میلیارد   1 بر  بالغ  اعتباری  پروژه ها 

داشته است.
دولت  هفته  در  لنگرود  شهرداری  کرد:  اضافه  لنگرود  شهردار 
شهرداری  از  بعد  گیالن  استان  در  را  پروژه ها  افتتاح  بیشترین 
رشت داشته است و انشاا… شاهد افتتاح بیشترین پروژه ها در 
از  امیدوارتر  باشیم و مردم را خوشحال و  دهه مبارک فجر هم 

قبل نماییم.
رجایی هم چنین به روشنایی معابر و آذین بندی خیابان ها در 
دهه مبارک فجر اشاره داشت و افزود: امسال در چهلمین سالگرد 
پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی قرار داریم و روشنایی و آذین 
بندی شهر از اهمیت ویژه ای برخوردار است چرا که باید به دنیا 
و دشمنانی که ادعا داشتند نشان دهیم که مردم ما بعداز گذشت 
چهل سال انقالب همچنان با اقتدار ایستاده اند و ازخون شهدا و 

آرمان های امام راحل و مقام معظم رهبری دفاع می کنند.
قابل  پروژه های  اعتبارات  کل  میزان  پایان  در  لنگرود  شهردار 
ریال  میلیون   25۰ و  میلیارد   116 را  فجر  مبارک  دهه  افتتاح 
عنوان کرد و افزود: امیدواریم که بیش از این برای شهرمان کار 
شهروندان  حال  رفاه  برای  داریم  توان  در  که  آنچه  هر  و  کنیم 

لنگرودی انجام خواهیم داد.

 عشایر 25 درصد گوشت قرمز را تولید می کنند

زنگ تفریح

از  کرد:  اعالم  ایران  اسالمی  جمهوری  گمرک   - ایرنا 
ابتدای امسال تا پایان آذرماه، 18 هزار و 871 کانتینر کاال 
از مجموع 42 هزار کانتینر کاالی رسوب شده در گمرک،  

متروکه اعالم شده است.
به گزارش تارنمای گمرک جمهوری اسالمی ایران،  بیش از 
۹۰ درصد کاالهایی که به دالیل مشکل ترخیص و گذشت 
سفارش  ثبت  دارای  شده اند،  اعالم  متروکه  قانونی  زمان 

بودند.
 5۰۰ و  هزار  هشت  از  بیش  صاحبان  پیش  هفته  یک  تا 
کانتینر کاال که اظهارنامه داشتند به گمرک مراجعه کردند.

بر پایه این گزارش، »مقام های گمرکی می گویند بررسی ها 
دالیل  به  که  کاالهایی  درصد   ۹۰ از  بیش  می دهد  نشان 
مشکل ترخیص و گذشت زمان قانونی متروکه اعالم شده 

اند، ثبت سفارش دارند.«
داده  دستور  ایران  اسالمی  جمهوری  گمرک  کل  رئیس 
باید به  بنادر  انباشت کاالها در گمرک ها و  است مشکل 

زودی حل شود. 
بررسی طرح اورژانسی گمرک ایران در کاهش دپو کاال در 
کاالهای  سریع  ترخیص  چنین  هم  و  رجایی  شهید  بندر 
به  برنامه  این  قالب  در  دهد  می  نشان  کشور  به  وارداتی 
تعیین  انتظار  در  هایی که مدتی  پرونده  بررسی  با  زودی 
صفر  به  انتظار  در  های  پرونده  میزان  اند،  بوده  تکلیف 

می رسد.
در 2 روز گذشته و از زمان آغاز این طرح در گمرک شهید 
رجایی، بیش از یک صد پرونده در روز نخست و دستکم 
ارونقی  جمال  مهرداد  حضور  در  دوم  روز  در  پرونده   6۰
معاون فنی گمرک ایران بررسی و برای آن ها ارائه راهکار 

شد.
از سال 8۰ در گمرک  برخی کاالها  اعالم گمرک،  به  بنا 
ترخیص  به گفته مسووالن گمرکی،  است که  مانده  باقی 
برخی از آن ها به اخذ مجوزهایی از سازمان حفاظت محیط 
و  واردکنندگان  توسط  و  دارد  نیاز  نهادها  دیگر  و  زیست 

صاحبان کاالها تعیین تکلیف نشده اند.
موضوع دسترسی برخی دستگاه های مرتبط با واردات کاال 
نیز مطرح شد که مسووالن گمرکی معتقدند باید نوع نیاز 
نقش  کاال  رسوب  در  که  دستگاه هایی  دسترسی  سطح  و 

دارند مشخص شود.
طرح  در  است  قرار  اند  کرده  اعالم  گمرک  ارشد  مدیران 
اورژانسی تا یک هفته تکلیف بیشتر کاالهای رسوبی و انبار 

شده در بندر شهید رجایی تعیین شود.
برخی مشکالت اساسی مطرح شده از سوی واردکنندگان 
مربوط به ثبت سفارش ها، پایان مهلت قانونی انجام روند 
از وزارت صنعت،  واردات و ضرورت دریافت دوباره مجوز 

به  مربوط  مسائل  دستگاه ها،  دیگر  و  تجارت  و  معدن 
اتمام  ارز،  بدون  انتقال  زمینه  در  ارز،  مباحثی  تخصیص 
مهلت کارت بازرگانی حین عملیات ورود کاال به گمرک و 

سپری شدن مراحل ترخیص کاالست.
ارز  تامین  و  تخصیص  اسنادی،  بانکی،  اعتبارات  مسائل 
دیگر  از  بانک ها  از  کد  دریافت  برای  واردکننده  ناتوانی  و 

مشکالت آنان به شمار می رود.
طرح  در  شده  یاد  مشکالت  و  موارد  شناسایی  بر  عالوه 
اورژانسی ترخیص کاال از گمرک، مقام های گمرکی درباره 
طبق  باید  کردند  اعالم  کننده  اغفال  عالمت  با  کاالهایی 

مقررات امحا شود.
گفته شده 46 هزار کانتینر کاال در گمرک شهید رجایی 
این  واقعی  به طور  توان  اما زمانی می  رسوب کرده است 
میزان کاال را رسوب شده تلقی کرد که امکان ترخیص آن 

وجود نداشته باشد.
پیگیری  و  ارز  انتقال  بدون  سفارش  ثبت  امکان   گمرک 
آن در وزارت صمت از سوی وزارت اقتصاد را پیشنهاد و 

پیگیری می کند.
 ۹6 سال  در  کرد:  اعالم  ایران  اسالمی  جمهوری  گمرک 
بیش از 1۰ هزار کانتینر کاالی موجود در گمرک به عنوان 
متروکه اعالم شده بود که پس از آن، چهار هزار و 8۰۰ 

مورد تعیین تکلیف شد. 

اگر  می گوید  گمرکی  قانون   24 ماده  ذیل  »تبصره های 
کاالیی در حال انجام تشریفات گمرکی است،  نمی تواند به 

عنوان متروکه اعالم شود.«
ایران  اورژانسی گمرک  اقدامات  از آخرین  بررسی میدانی 
مواد  جمله  از  کاالها  برخی  واردکنندگان  دهد  می  نشان 
اولیه و قطعات مورد نیاز خودروسازان، ملزومات مورد نیاز 
پتروشیمی ها، پارچه، تجهیزات پزشکی، ژنراتور، تجهیزات 
روزهای  در  خانگی  لوازم  های  کارخانه  و  مترو  به  مربوط 
اخیر برای تعیین تکلیف کاالهای دپو شده در گمرک و هم 

چنین حل و فصل مشکالت مراجعه داشته اند.
گمرک در خبر دیگری اعالم کرد: حکم پرونده توقیف ۳5 
کیلو گرم شمش طالی قاچاق که توسط ماموران گمرک 

شناسایی و کشف شده بود، صادر شد.
خوب است بدانید؛سی ام شهریور امسال اعالم شد ماموران 
گمرک جمهوری اسالمی ۳5 کیلوگرم شمش طالی آب 

شده قاچاق را هنگام خروج از کشور توقیف کردند.
و هنگام خروج  رازی  در گمرک  قاچاق  مقدار طالی  این 
یک تویوتا لندکروز، هنگام خروج از کشور به سمت ترکیه 

توقیف شد.
مقداربیش  ازکشوربه  طالوزیورآالت  خروج  اکنون  هم 
از15۰گرم ممنوع شده اماوروداسکناس ارزوطالی ساخته 

وخام بدون محدودیت امکان پذیراست.

 متروکه شدن 45 درصد کاالهای رسوبی گمرک 
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اقتصادی اجتماعی فرهنگی

سیاووش بهبودی

بوسه بر دستان مادر...
پیروزی تیم ملی کشورمان  
و  نبود  بی حاشیه  عمان  مقابل 
یکی از حواشی این بازی بازتاب 

فراوانی داشت.
نمایش  به  با  کی روش  شاگردان 
جذاب  فوتبال  یک  گذاشتن 
عمان  سد  از  شدند  موفق 

عبور کنند. این برتری دو بر صفر در برابر عمان واکنش های 
زیادی رابه همراه داشت!

تقدیر فیفا از علیرضا بیرانوند و واکنش رسانه های جهان به 
برتری تیم ملی همگی نکات مثبتی هستند که از این دیدار  

نشأت می گیرند.
اما یکی از صحنه های زیبای بازی که در بسیاری از رسانه ها 
و فضای مجازی دیده می شود مربوط به قدردانی مرتضی 
تیم ملی  ارزشمند  از مادرش است؛ مدافع  پورعلی گنجی 
کشورمان پس از بازی دستان و پیشانی مادر خود را برای 

قدردانی از زحماتش بوسید.

در نشست مشترک وزارت صنعت و بانک مرکزی 
 مقرر شد؛

اولویت بندی ۶ماهه پرداخت 
تسهیالت به واحدهای تولیدی

منابع  که  این  بیان  با  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
زا و صادرات  اشتغال  اختیار صنایع  باید در  ریالی  ارزی و 
محور قرار گیرد،گفت:طی یک برنامه 6ماهه تسهیالت مورد 

نیاز این واحدها اولویت بندی و پرداخت می شود.
به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت،  رضا رحمانی در 
نشست مشترک با رییس و مدیران بانک مرکزی و وزارت 
صنعت، معدن و تجارت که درباره نحوه تأمین نقدینگی و 
تخصیص ارز و سایر مشکالت صنایع برگزار شد، افزود: برای 
اولویت بندی  باید  تولیدی  به واحدهای  پرداخت تسهیالت 
کرد و واحدهایی که در زنجیره تولید هستند، اشتغال زایی 

باالیی دارند یا تولید صادراتی، در اولویت قرار بگیرند.
تسهیالت  که  این  بیان  با  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
که  پرداخت شود  واحدهایی  به  نباید  گرفته شده  نظر  در 
که  مذاکراتی  براساس  گفت:  ندارد،  بازار  آن ها  محصوالت 
با بانک مرکزی برای تأمین مالی واحدهای تولیدی انجام 
داده ایم، تالش می کنیم در یک برنامه شش ماهه تا پایان 
براساس  را  واحدها  این  نیاز  مورد  تسهیالت  ماه،  خرداد 
اولویت بندی تأمین کنیم تا تولید افت نکند و به اشتغال 
آسیب نرسد و همه معاونین و روسای سازمان های وزارت 

صنعت، معدن و تجارت باید در همین راستا تالش کنند.
رحمانی یادآور شد: این واحدها باید به وزارت صنعت تعهد 
دهند که در صورت اخذ تسهیالت برای سرمایه در گردش، 

کاالیی را تولید می کنند که بازار دارد.
از اعطای این تسهیالت به  بیان این که هدف دولت  با  او 
در  است، گفت:  اشتغال  ایجاد  و  تولیدی، حفظ  واحدهای 
زمینه تأمین ارز کاالهای وارداتی نیز آن ها را براساس نیاز، 
ملزومات  و  قطعات  اولیه،  مواد  که  کردیم  بندی  اولویت 

خطوط تولید در اولویت است.
در این جلسه که معاونین و مدیران بانک مرکزی و وزارت 
حمایت  و  تسهیل  راهکارهای  داشتند  حضور  نیز  صمت 
بانک  و  قرار گرفت  تأکید طرفین  و  بررسی  تولید مورد  از 

مرکزی آمادگی خود را برای حمایت از تولید اعالم نمود.

گردشگری  وزارت  مشاور    - ایسنا 
از  تعدادی  همراه  به  که  چین 
این  هنری  و  فرهنگی  شخصیت های 
در  بود،  کرده  سفر  ایران  به  کشور 
فرهنگی،  میراث  مدیرکل  با  دیداری 
استان  گردشگری  و  دستی  صنایع 
درباره  دیدگاهش  بیان  به  تهران، 
سال هاست  که  پرداخت  کشوری 
احاطه  سیاسی  سیاه  اخبار  میان  در 
تنها  آن  واقعیت های  درک  و  شده 
وقتی میسر می شود که به خاک آن 
ایده های  چنین  هم  او  گذاشت.  قدم 
جدیدی را در راستای گسترش روابط 

گردشگری دو کشور مطرح کرد.
میراث  مدیرکل  بزرگ نیا  دالور 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
هیأت  این  با  یدار  در  تهران   استان 
تهران،  ترک  از  پیش  ساعاتی  چینی 
گفت: می دانیم سهم ما از گردشگران 
باشد،  فعلی  آمار  از  بیشتر  باید  چین 
شاید تا کنون جدی به این بازار نگاه 

معرفی  کشور  این  مردم  به  خوب  خیلی  ایران  و  نکرده ایم 
نشده است. یکی از بهترین راه های معرفی برگزاری تورهای 

آشناسازی است.
مسوول  چین،  گردشگری  وزارت  مشاور  پینگ   ین  تیان 
چهره های  از  یکی  که  گوئوجیان  فرهنگی  مؤسسه 
به  هیات  این  از  نمایندگی  به  است  کشور  این  تلویزیونی 
بیان دیدگاه هایش در ارتباط با سفر هشت روزه ای که در 
ایران،  دیدن  از  پیش  گفت:  و  پرداخت  دادند،  انجام  ایران 
انتظارمان از این کشور خیلی باال بود، حاال که آن را دیده ایم 
دل کندن از آن خیلی سخت شده است آن قدر که در این 
مدت سورپرایز شدیم. یقینا وقتی از کشوری انتظار زیادی 
از آن را دریافت کنید، همه  باشید و بیشتر و بهتر  داشته 
چیز حیرت انگیز می شود. واقعا نمی دانم احساسم را درباره 

ایران چگونه بیان کنم.
او سپس با اشاره به موقعیت سیاسی ایران در جهان، اظهار 
کرد: شاید اتفاقاتی در سطح بین الملل رخ دهد که کشور و 
یا شهری با چهره ی دیگری معرفی شود، در چین شهرهایی 
وجود داشته اند که به چنین سرنوشتی دچار شدند، تاکتیک 
ما برای خروج این شهرها از این گرفتاری دعوت از گروه های 
رسانه ای شناخته شده در سطح جهان و بازتاب گزارش های 
گروهی  وقتی  بود.  جهانی  رسانه های  در  آن ها  متفاوت 
تغییر  حتما  اوضاع  کنند،  روایت  را  شما  کشور  بیرون،  از 
می کند. ما امیدواریم این پروژه برای ایران هم اجرا شود و 
سعی می کنیم از خبرنگارانی که در ارتباط با آن ها هستیم 

دعوت کنیم تا به ایران سفر کنند.
در  گردشگری  سیستم  که  است  درست  داد:  ادامه  پینگ 
اماکن  مدیریت  اما  نیست  کامل  دیگر کشورها  مانند  ایران 
تاریخی بسیار خوب است. دلیل بیان چنین نظری آن است 
که در چین آثار تاریخی بیشتر جنبه تجاری پیدا کرده اند 
و  قدیمی  احساس  می شوید  وارد  مناطق  این  به  وقتی  و 
تغییر  آثار  این  بطن  چون  نمی دهد،  دست  بودن  باستانی 
خوبی  تبلیغ  ایران  در  آثار  تاریخی  ُکنه  حفظ  است.  کرده 

خواهد بود.
کرد،  معرفی  وزارت گردشگری چین  مشاور  را  که خود  او 
با جزییات به شرح هر آنچه در ایران دیده بود، پرداخت و 
دغدغه مند ایده ها و راهکارهایش را برای جذب گردشگرانی 
بیشتر از چین مطرح کرد و افزود: باید محتوا و داستان های 
که  رسانه ای  مثال  داد،  نشر  دنیا  در  ایران  از  را  بیشتری 
نماینده آن در این سفر همراه بود، آنالین 1۰ تا 2۰ میلیون 
از  را در  ایران  تاریخ  و  مخاطب دارد و می توان گردشگری 

طریق آن معرفی کرد. 
معرف  دارد که  نیاز  برندی  یا  مارک  به  ایران  این،  عالوه بر 
ویژگی بارز این کشور باشد. همسو با این فعالیت ها می توان 
کنفرانس های فرهنگی و تاریخی مطلوب جوانان را در چین 
برگزار کرد. تبادل اطالعات بین دانشگاه های ایران و چین 

نیز نیاز جوانان دو کشور است.
روایت  بیرون  از  را  شما  کشور  ای،  رسانه  یا  گروهی  وقتی 
سیستم  است  درست  کند.  می  تغییر  اوضاع  حتما  کند، 
اما  نیست  کامل  دیگر  کشورهای  مثل  ایران  گردشگری 
مدیریت اماکن تاریخی آن خوب است. موسیقی و فیلم می 

توانند گردشگری ایران را به حرکت درآورند، حتی شعر.

وی با تاکید بر این که موسیقی و فیلم می تواند ارتباط دو 
کشور را تقویت کند و گردشگری ایران را به حرکت درآورد، 
گفت: در چین شهرهایی وجود دارند که با یک شعر و یا آواز 
تا 1۳ درصد  نوا و شعر  شناخته شده اند. گاهی همان تک 
گردشگران آن شهر را افزایش داده است. می توان به ایده ای 

مشابه در ایران فکر کرد.
مشاور وزارت گردشگری چین گفت: ایران در سیاست کشور 
نمی شناسد،  دنیا  هنوز  را  آن  دیگر  ابعاد  اما  است  شجاعی 
ایران شنیده می شود. در مقابل  از  چون داستان های کمی 
از  را  کاذبی  اما  زیاد  داستان های  که  هستند  کشورهایی 
خود روایت می کنند و به مقصدی جذاب برای گردشگران 
ایرانی  با  خوبی  ارتباط  سفرما  دراین  شدهاند.البته  تبدیل 
در  خود  دید  زاویه  از  را  آن  داستان  که  هابرقرارکردهایم 

کشورمان روایت خواهیم کرد.
و  کرد  اشاره  ایران  گردشگری  نقایص  برخی  به  سپس  او 
افزود: در سایت های تاریخی ایران بازارچه هایی وجود دارد 

که محصوالت مشابه، کم تنوع و گرانی را عرضه می کنند. 
از  ایران نیستند و این  از این محصوالت حتی نماد  بعضی 
دارد. نیاز  اصالح  به  و  نیست   نظر گردشگری خیلی جالب 

پینگ با اشاره به سرعت باالی چین در گردشگری، به ایران 
توصیه کرد: شاید بهتر باشد این کشور با توجه به سیاست 
»یک جاده و یک کمربند« به عنوان کشوری مهم و قوی 
با دولت و ارگان های مختلف چین ارتباط برقرار کند تا این 
ایران  به  با سفر  نکنند  باعث شود چینی ها احساس  روابط 

قرار است ریسک بزرگی کنند.
تیان ین پینگ که برای دومین بار به ایران آمده است، در 
مقام مشاور وزارت گردشگری چین  درباره این که با توجه 
به کاهش سفر چینی ها به ایران متاثر از اتفاقات سیاسی و 
تهدید آمریکا که سبب محدودیت سفر شهروندان جهان به 
ایران  به  که  چینی  توراپراتورهای  تدبیر  است،  شده  ایران 
تغییر  برای  کرده اند  لمس  نزدیک  از  را  واقعیت ها  سفر  و 
دید  باید  نخست  گفت:  چیست،  کشور  این  مردم  نگرش 
چه افرادی قرار است به ایران بیایند، چون همه نمی آیند. 
دوم این که باید زمینه و بستری را برای معرفی ایران ایجاد 
کرد، فیلم و موسیقی می تواند راهگشا باشد. ابتدا بهتر است 
بزرگان چین به ایران رفت و آمد کنند تا این جریان به بطن 

جامعه برسد.
دائم  مخاطب  جذب  برای  چین  در  که  ایده هایی  به  او 
برای  نمونه های جالبی  را  اشاره کرد و آن ها  اجرا می شود، 
الگوبرداری در ایران دانست و گفت: بعضی از خواننده های 
چینی خیلی باهوش اند، آن ها در ولنتاین که کنسرت برگزار 
به  تخفیف  با  و  ساله  دو سه  اعتبار  با  بلیت هایی  می کنند، 
سوم  یا  دوم  سال  در  آن ها  اگر  حتی  می فروشند.  زوج ها 
خالی  کنسرت  در  صندلی هایشان  شوند،  جدا  یکدیگر  از 
فروخته  آینده  سال  سه  دو  برای  بلیت  این  چون  می ماند، 
از  با استفاده  را  شده است. می توان کنسرت های مشترکی 
چنین ایده هایی در ایران اجرا کرد و چینی های بیشتری را 

با این ایده به ایران آورد.
وی اضافه کرد: گروه های فیلم ساز زیادی در چین هستند 
دنیا هم  در  که  ایران  فیلم سازی  با سبک  دارند  تمایل  که 
شناخته شده است، آشنا شوند. می توان تورهایی را با این 

محتوا ترتیب داد.

مشاور وزیر گردشگری چین در پاسخ 
نماینده  شجاعی  مسلم  پرسش  به 
گردشگری  تبلیغات  و  بازاریابی  دفتر 
صنایع  فرهنگی،  میراث  سازمان 
این که  درباره  گردشگری  و  دستی 
برند  درباره  چینی  گروه  این  ایده ی 
و یا گنجی که ما باید در ایران پیدا 
کنیم و در جهان با آن خود را معرفی 
این  با  نباید  گفت:  چیست؟،  کنیم 
موضوع برخورد تجاری شود، براساس 
کردم  برداشت  سفر  این  از  آنچه 
مهربانی  مردان،  و  زنان  میان  رابطه 
و  دختران  برخورد  در  که  لطافتی  و 
می تواند  دارد،  وجود  ایرانی  پسران 

برند و مارک ایران باشد.
میراث  مدیر  دیدار،بزرگ نیا  دراین 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
چینی ها  نظر  دقت  که  تهران  استان 
را نسبت به نوع رابطه زنان و مردان 
برای  آن ها  ایده  از  و  ایرانی  ستود 
کرد،  استقبال  ایران  برند  ساخت 
و  »خسرو  جمله  از  ایران  قدیمی  داستان های  در  گفت: 
بسیار  دلداگی  این  ردپای  زهره«  و  »طالب  یا  و  شیرین« 
خالی  جای  نیز  آن ها  روایت  با  می توان  که  می شود  دیده 

داستان های ایران در جهان را پر کرد.
او پس از آن که گروه چینی به بیان احساساتشان از سفربه 
سانسور  صحبت ها  امیدواریم  کرد:  بیان  پرداختند،  ایران 
به  مشکالت،  و  نقایص  از  داشتم  تمایل  چون  باشد،  نشده 

ویژه در تهران، بیشتر بشنوم.
گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
نام  به   14۰۰ سال  اختصاص  از  چنین  هم  تهران  استان 
»ری باستان« خبر داد و ابراز امیدواری کرد که این گروه 
تهران و 16  برای دیدن  از چین  بیشتری  و شخصیت های 
زمان  خود  تور  در  و  کنند  سفر  ایران  به  آن  شهرستان 

بیشتری را به استان تهران اختصاص دهند.
تعارف های  مقابل  در  هم  چینی  گروه  این  اعضای  از  یکی 
استان  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیر 
تهران برای تمدید مدت زمان سفر و اختصاص وقت بیشتر 
برای دیدن تهران، به مزاح گفت: شاید به عقیده شما 1۰ 
روز برای دیدن تهران کافی نباشد اما آیا ترافیک تهران را 
درنظر گرفته اید. بیشتر وقت ما شاید در ترافیک صرف شود.

مرتضی طالع ماسوله  مشاور اداره میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری تهران  نیز درباره اشتراک ها و امانت های 
نگارگری  از  ایران  افزود:  و  گفت  کشور سخن  دو  فرهنگی 
-- هنر چین -- که دو هز سال پیش به ایران وارد شد نه 
تنها مراقبت کرده که آن را به توسعه رسانده است. اما آنچه 
ما به چینی ها-- دیوان حافظ -- سپردیم رو به انقراض رفته 
و  ارتباط  می توانست  این سرمایه ها  به  اهمیت  شاید  است. 

شناخت دو کشور را از یکدیگر بیشتر کند.
کشور  دو  لوگوی  بهترین  را  ابریشم  جاده  کارشناس،  این 
دانست و افزود: در سه دهه، اجالس های متعددی باعنوان 
جاده ابریشم بین دو کشور برگزارشده اما محتوای هیچ یک 

عملیاتی نشده است.
سفر این هیات 24 نفره که اعضای آن متشکل از تهیه کننده 
و سرمایه گذار فیلم، ناشر، توراپراتور، مورخ، استاد دانشگاه، 
فرهنگی  بخش  از  نمایندگانی  سنتی،  طب  حوزه  فعاالن 
تلویزیون فونیکس، شاعر و ادیب و معمار بود، از 14 تا 22 
ژانویه )از 24 دی تا دوم بهمن ماه( به قصد شهرهای تهران، 
اصفهان، میبد، یزد، پرسپولیس و شیراز  انجام شد که در 
سازمان  طباطبایی،  عالمه  دانشگاه  مسؤوالن  با  آن  جریان 
فرهنگ و ارتباطات اسالمی و بنیاد فارابی دیدارهایی صورت 
گرفت و در یزد و مرودشت نیز از سوی امامان جمعه استقبال 
شدند. شب موسیقی و نشست هم اندیشی هنرمندان ایران 
و چین نیز با حضور »چن« یکی از معروف ترین ترانه سرایان 
چینی و »عبدالجبار کاکائی« -- شاعر و ترانه سرای ایرانی 

-- در آخرین شب این سفر برگزار شد.
حسن خلیفی نماینده دفتر اطالع رسانی گردشگری ایران در 
چین که با همراهی رایزن فرهنگی ایران در آن کشور، سفر 
این هیات را به ایران برنامه ریزی و اجرا کرده است، گفت: 
از  آینده هیات دیگری متشکل  ماه  تا سه چهار  قرار است 
پنجاه، شصت شخصیت چینی با همراهی »تیان ین پینگ« 

به ایران سفر کنند.

ایران باید گنج خود را پیدا کند و آن را به دنیا 
 نشان دهد

دو کلمه حرف ورزشی

رکورددار کسب سود مالی 
در طول یک فصل

به  رسیدن  با  تنها  نه  لیورپول  برای  گذشته  فصل   
فینال لیگ قهرمانان اروپا و کسب عنوان نایب قهرمانی این 
رقابت ها همراه بود، بلکه از لحاظ مالی هم برای این باشگاه 

سال خوبی بود.
به  لیورپولی ها  انگلیس،  میل  دیلی  نشریه  گزارش  برپایه 
لطف پاداش هایی که از صعودشان به فینال لیگ قهرمانان 
فصل گذشته به دست آوردند و البته فروش فیلیپه کوتینیو 
به بارسلونا که برای آن ها 16۰ میلیون یورو درآمد داشت، 
رکورد جدیدی برای کسب سود مالی در طول یک فصل از 

رقابت های باشگاهی به ثبت رسانده اند.
در  لیورپول  که  سودی  مجموع  یوفا،  گزارش  براساس 
فصل گذشته داشته به 1۰۰ میلیون یورو رسیده و به این 
به  قبلی کسب سود که متعلق  باشگاه، رکورد  این  ترتیب 

لسترسیتی بود را شکست است. 
»روباه ها« فصل پس از قهرمانی شان در لیگ برتر )2۰16-

17( به لطف پاداش های ناشی از حضور در لیگ قهرمانان 
اروپا ۹2.5 میلیون یورو درآمد کسب کرده  بودند.

البته علی رغم این شانس مالی، لیورپولی ها فصل گذشته 
فاصله  با  فصل  این  در  آن ها  اما  ماندند  باز  جام  کسب  از 
جدول  صدرنشین  منچسترسیتی  به  نسبت  امتیازی   4
کسب  برای  زیادی  شانس  و  هستند  برتر  لیگ  رده بندی 
اولین عنوان قهرمانی شان در لیگ برتر از ابتدای دهه ۹۰ 

دارند.

ایران در نیمه نهایی
نهایی  چهارم  یک  مرحله  در  ایران  فوتبال  ملی  تیم 
جام ملت های آسیا 2۰1۹ با سه گل چین را شکست داد و 
به نیمه نهایی صعود کرد. گل های ایران را مهدی طارمی، 

سردار آزمون و کریم انصاری فرد به ثمر رساندند. 
درسایت  آزمون  درخشان  عملکرد  و  ایران  تیم  پیروزی 
جام  نوشت:  سایت  داشت.این  مارکاربازتاب  اسپانیایی 
ملت های آسیا هم چنان ادامه دارد و در حالی که نیمی از 
مرحله یک چهارم نهایی سپری شده است کسی نمی تواند 
با ایران کارلوس کی روش رقابت کند و این تیم را کنار بزند. 
با حساب نکردن قطر به علت این که هنوز این تیم دیدارش 
را برابر کره جنوبی در یک چهارم انجام نداده است، ایران 

بهترین تیم این رقابت ها به حساب می آید. 
شاگردان کی روش به راحتی بازی های خود را با پیروزی 
پشت سر می گذارند و این در حالی است که حتی یک بار 
هم دروازه شان در این رقابت ها باز نشده است. تیم ایران 

بدون هیج مشکلی حریفان خود را پشت سر می گذارد.
ایران تنها تیمی بود که توانست در مرحله یک هشتم نهایی 
با اختالف 2 گل )پیروزی 2 بر صفر برابر عمان( حریفش 
برابر چین  نهایی  چهارم  یک  در  بار  این  دهد.  را شکست 
مارچلو لیپی با درخشش آزمون، پیروزی قاطع تری کسب 
کرد. مهاجم روبین کازان در این بازی همه کار کرد و اکنون 
در باالترین سطح خود به سر می برد. او در دیدار برابر چین 
از فنگ ژیائوتینگ عبور کرد و با پاس خود شرایط را برای 
گلزنی طارمی مهیا کرد تا بازی یک بر صفر شود. در گل 
دوم با یک حرکت سریع دروازه بان چین را جا گذاشت و 
دروازه حریف را باز کرد. در نهایت در وقت های اضافه نیمه 
دوم ،انصاری فرد از اشتباه دیگر مدافع های چین بهره کامل 

را برد و گل سوم تیمش را به ثمر رساند.

شکارچی پلنگ رودبار 
در چنگال قانون 
معیار - گیالن - مهدیه رزاقی لنگرودی:

شکارچی متخلفی که با کشتن یک پلنگ در رودبار 
اقدام به تصویربرداری و انتشار آن در فضای مجازی کرده 
مامورین  تالش  و  اطالعاتی  های  دستگاه  کمک  با  بود 
شناسایی  انتظامی  نیروی  و  زیست  محیط  حفاظت  یگان 

و بازداشت شد.
رامین حسین زاده رییس اداره محیط زیست رودبار با اعالم 
همیاران  موقع  به  رسانی  اطالع  دنبال  به  گفت:  خبر  این 
بالغ  پلنگ  قالده  یک  شکار  وقوع  بر  مبنی  زیست  محیط 
نر توسط شکارچیان متخلف و انتشار تصاویر آن، مامورین 
با پشتیبانی اطالعاتی  یگان حفاظت محیط زیست رودبار 
دادستان  از  دستور  کسب  ضمن  ناجا  اطالعات  پلیس 
شهرستان رودبار، طی چند مرحله عملیات ویژه اطالعاتی 

موفق به دستگیری متخلفین شدند.
آمده  به عمل  های  بازجویی  اساس  بر  افزود:  زاده  حسین 
تخلف،  وقوع  پرونده، محل  اصلی  متهم  اعترافات صریح  و 
توابع  از  آغوزین  و  گلدیان  منطقه  حدفاصل  های  جنگل 
بخش مرکزی رودبار می باشد. وی گفت یک نفر در حال 
حاضر در بازداشت به سر می برد و دو نفر متخلف دیگر که 
در این جرم معاونت داشتند تحت پیگرد قضایی قرار دارند.

حسین زاده گفت: بر خود الزم می دانم که به نمایندگی از 
مجموعه حفاظت محیط زیست از حمایت های مسووالنه 
دادستان  اکبری  دادگستری،  محترم  ریاست  براری  آقایان 
محترم، حسنی قاضی محترم شعبه دوم دادیاری شهرستان 
نیروی  محترم  فرمانده  فیضی  سرهنگ  جناب  و  رودبار 

انتظامی صمیمانه تشکر و قدردانی کنم.
پلنگ بزرگترین گربه سان ایران است که نسل آن به دلیل 
شکار بی رویه و تخریب زیستگاه آن به شدت در معرض 
تهدید است. تداخل محل زندگی انسان ها با زیستگاه های 
تا  شده  باعث  زیبا  و  باشکوه  حیوان  این  قلمرو  و  طبیعی 
هرازگاهی پلنگ به منظور دفاع از قلمرو خود و یا تعذیه، 
اقدام به شکار دام و یا حمله به انسان نماید. از انجایی که 
انسان  دیدرس  در  ندرت  به  است  شکار  اغلب شب  پلنگ 
قرار می گیرد و معموال به صورت ناگهانی یا از باالی درخت 
روی طعمه خود می افتد و اقدام به خفه کردن آن می کند.

پلنگ ها در زمانی که زخمی هستند و یا توله به همراه دارند 
بسیار مهاجم هستند و الزم است تا افراد بومی یا گردشگران 
در زیستگاه این جانور احتیاط کنند و حتی المقدور از روبه 
رو شدن با پلنگ یا تحریک آن با برداشتن چوب و سنگ 
جدا خودداری کنند چنانچه در جنگل یا کنار رودخانه با 
حیوان  به  بی توجه  و  بی حرکت  کامال  مواجه شدید  پلنگ 
در  کلیدی  نکات  این  شود  دور  منطقه  از  پلنگ  تا  باشید 

بیشتر مواقع می تواند جان انسان را نجات دهد.
نکته آخر این که پلنگ به زیستگاه انسان وارد نمی شود 
و  شده  وارد  آن  قلمرو  به  که  هستند  انسان ها  این  بلکه 

زیستگاه آن را تخریب می کنند.

بازرگانی،  اتاق  رئیس   - اصفهان  اتاق 
رئیس  با  دیدار  در  اصفهان  کشاورزی  و  معادن  صنایع، 
طی  گفت:  گرجستان  ساختمان  هلدینگ  مدیره  هیات 
با  گرجستان  دولت  سوی  از  رفتارهایی  اخیر  ماه های 
فعاالن اقتصادی و سرمایه گذاران ایرانی صورت گرفته که 
روابط اقتصادی دو طرف را  مورد مخاطره قرار داده است.

نحوه  از  ایران  مردم  افزود:  آبادی  عبدالوهاب سهل  سید 
و سرمایه گذاران  ناراضی  بسیار  برخورد دولت گرجستان 
به  آپارتمان ها  فروش  و  کشور  این  ترک  خواستار  ایرانی 
نصف قیمت هستند. ایران کشور قدرتمند و توانمند است 
که در عرصه بین المللی با آمریکا رو در رو مقابله می کند 
و هیچ بی احترامی را نسبت به شهروندانش به ویژه فعاالن 

اقتصادی نمی پذیرد.
و  ایران  اقتصادی  روابط  که  این  بیان  با  سهل آبادی 
سوی  از  ویژه  به  متقابل  احترام  صورت  در  گرجستان 
رفتار  کرد:  تصریح  می یابد،  توسعه  گرجستان  دولت 
دولت گرجستان با ایرانیان پس از روی کار آمدن سالومه 
زورابیشویلی، رئیس جمهور جدید متفاوت از گذشته شده 

بی  به  نسبت  توانند  نمی  ایران  اقتصادی  فعاالن  و  است 
احترامی خاموش باشند.

فعاالن  بین  مشترک  شرکت  تشکیل  آمادگی  از  وی 
این  گفت:  و  داد  خبر  گرجستان  و  اصفهان  اقتصادی 
سیار  و  ساختمان  صنعت  نیازهای  می تواند  شرکت 
گذاری  سرمایه  کند.  تامین  را  گرجستان  بخش های 
توجه  قابل  اخیر  سال های  طی  گرجستان  در  ایرانیان 
گرجستان  در  ساختمان ها  خریداران  از  بسیاری  و  است 

را ایرانیان تشکیل می دهند.
رئیس اتاق اصفهان با اشاره به این که اتاق بازرگانی محل 
تجمع تولیدکنندگان و بازرگانان است، افزود: اتاق ها می 
توانند نقش مهمی در معرفی فرصت های سرمایه گذاری 

و جذب سرمایه گذار ایفا کنند.
نیکا مرابیشویلی، رئیس هیات مدیره هلدینگ ساختمانی 
با  همکاری  خواستار  دیدار  این  در  گرجستان  وایزمند 
شرکت های ساختمانی استان اصفهان در تامین مواد اولیه 
سرمایه  فرصت های  معرفی  و  ساختمانی  مصالح  ویژه  به 

گذاری در بخش ساختمان شد.

در  ساختمانی  مصالح  تولید  ظرفیت  به  اشاره  با  وی 
اصفهان گفت: آهن، آجر و سیمان پرمصرف ترین کاالهای 
از  ساختمانی در گرجستان است که عالقه مند به خرید 

استان اصفهان هستیم.
پرویز اخوان، مدیر شرکت سرمایه گذاری توکاریل نیز در 
شرکت های  جانبه  دو  سرمایه گذاری  خواستار  دیدار  این 

گرجی و اصفهان شد.

 گالیه از رفتار گرجستانی ها با سرمایه گذاران ایرانی



جزئیات تورم 39 درصدی 
در دی  ماه

تورم  از  رسمی  گزارش  تازه ترین  حالی  در   - ایسنا 
در  که  دارد  حکایت  امسال  دی   در  درصدی   ۳۹.6 حدود 
این بین هر دو گروه »خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« 
و هم چنین »کاالهای غیرخوراکی« با افزایش تورم همراه 

بوده اند.
داد  نشان  که  کرد  اعالم  را  دی ماه  تورم  آمار  مرکز  اخیرا 
تورم ماهانه دو درصد، ساالنه 2۰.6 درصد و نقطه  به نقطه 
 ۳۹.6 قبل(  سال  مشابه  ماه  به  نسبت  شاخص  )تغییرات 
تورم  افزایشی  روند  ادامه  از  حاکی  که  است  بوده  درصد 
است؛ به طوری که تورم نقطه به نقطه 2.2 درصد و ساالنه 

2.6 درصد رشد داشته است.
آشامیدنی ها  تورم در گروه »خوراکی ها،  در عین حال که 
و دخانیات« با افزایش 2.8 درصدی به 57.8 درصد و در 
گروه »کاالهای غیرخوراکی« با رشد 1.6 درصدی به ۳2.4 

درصد رسیده است.
نشان  عمده  گروه های  در  تورمی  تغییرات  جریان  بررسی 
می دهد که در بخش »خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« 
گروه  به  مربوط  آذرماه  به  نسبت  قیمت  افزایش  بیشترین 
گوشت ها است؛ به گونه ای که در دی ماه شاخص قیمت ها 
»ماهی ها  درصد،   ۹.8 تورم  سفید«  و  قرمز  »گوشت  برای 
و صدف داران« ۳.2 درصد و »گوشت قرمز و ماکیان« تا 
1۰.8 درصد نسبت به آذرماه رشد دارد و در مجموع تورم 
در این کاالها نسبت به دی ماه سال گذشته به ترتیب 76.5 

درصد، 82.5 درصد و 75.6 درصد ثبت شده است.
گروه  نیز  خدمات  و  غیرخوراکی  کاالهای  عمده  گروه  در 
نگهداری  و  خانگی  لوازم  »مبلمان،  رستوران«،  و  »هتل 
آن ها«، »پوشاک و کفش«، »بهداشت و درمان« بیشترین 

افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته است.
تورم  که  هرچند  دخانیات«    « کاالها،  بین  در  هم چنین 
ماهانه آن ۳- گزارش شده است ولی همچنان دخانیات در 
بین گروه کاال و خدمات با 1۳7.۹ درصد بیشترین میزان 

تورم را دارد.
مرکز آمار در حالی تورم دی ماه را اعالم کرده که در ماه 
اخیر با مصوبه شورای عالی آمار قرار بر این شد که فقط 
جمله  از  اختصاصی  آمارهای  انتشار  به  نسبت  آمار  مرکز 
اعالمی  بانک مرکزی  و  اقدام کرده  اقتصادی  و رشد  تورم 

نداشته باشند.
با این وجود بانک مرکزی در توضیحاتی اعالم کرده بود که 
در چارچوب ضوابط و وظایف قانونی خود به تولید و انتشار 
آمار خود اقدام خواهد کرد هرچند که از ماه گذشته انتشار 

آمار تورم را برای انجام بررسی هایی متوقف کرده است.

با  کالنتری  صفحه1:  از  ادامه 
توسط  مازوت  بشکه  هزار   44۰ تولید  به  اشاره 
پاالیشگاه های کشور، گفت: این موضوع کشور را 
کرده  مواجه  زیستی  محیط  مساله  جدید  یک  با 
است. این بشکه های مازوت یا در وزارت نیرو مورد 
استفاده قرار می گرفته یا صادر می شده است اما 
امروزه اجازه نمی دهیم که سوخت مازوت حداقل 
در نیروگاه های حاشیه کالن شهرها استفاده شود. 

مازوت بحران ایجاد کرده است.
کشور  توسعه  مسووالن  که  این  بر  تاکید  با  وی 
خاک،  فرسایش  تن   12 گفت:  کرده اند،  کوتاهی 
رفتن  بین  از  هیرکانی،  جنگل های  رفتن  بین  از 
زاگرس دستاوردهای چند دهه گذشته است البته 
می توانم از مدیریت دوره  خودم دفاع کنم اما به 
طور کلی عملکرد محیط زیست قابل دفاع نیست 

و توسعه کشور یک قربانی به نام محیط زیست داشته است.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان این که در سال 
گذشته رئیس جمهوری چهار دستور کار برای سازمان حفاظت 
محیط زیست مشخص کرد، گفت: بهبود وضعیت کیفی هوای 
کالن شهرها، کنترل گرد و غبار، مدیریت پسماند به ویژه در 
شهرهای شمالی کشور و بهبود وضعیت تاالب ها چهار دستور 
کرد. معین  گذشته  سال  در  روحانی  دکتر  که  بود   کاری 

با اشاره به بهبود کیفیت هوای کالن شهرها طی  کالنتری 
با  امسال  اظهارکرد:  گذشته  سال  به  نسبت  جاری  سال 
حرکت های جزئی که از سوی شهرداری ها و پلیس راهنمایی 
طبیعت  و کمک  همراهی  چنین  هم  انجام شد  رانندگی  و 

وضعیت هوای کالن شهرها بهتر از سال قبل شده است.
و  کرد  همت  قدری  نفت  وزارت  امسال  کرد:  تاکید  وی 
توانست تولید گازوئیل با سولفور باال را تا حدی کنترل کند.

به  اشاره  با  ادامه  در  زیست  رئیس سازمان حفاظت محیط 
عملکرد مثبت شهرداری تهران در حوزه کاهش آلودگی هوا 
نقل  و  معاون حمل   - پورسیدآقایی  آقای محسن  از  گفت: 
باید امروز  و ترافیک شهرداری تهران - تشکر کنم و حتی 
یک نشان به او می دادیم. افزون بر این، از پلیس راهنمایی و 
رانندگی نیز تشکر می کنم که تردد وسایل نقلیه آلوده کننده 
فعالیت ها  این  همه  اثر  بر  و  کرد  کنترل  تهران  شهر  در  را 
بود که امسال تهران هفت روز هوای پاک بیشتر نسبت به 
سال گذشته داشت هم چنین تعداد روزهای سالم در تهران 
امسال ۳5 روز بیشتر بوده و خوشبختانه تا کنون هیچ روزی 
در پایتخت مدارس به دلیل آلودگی هوا تعطیل نشده است.

اگر  که  این  بیان  با  زیست  محیط  حفاظت  سازمان  رئیس 
کاهش  زمینه  در  می توانیم  شوند،  قائل  اهمیت  دستگاه ها 
متاسفانه  اظهارکرد:  برداریم،  مثبت  گام های  هوا  آلودگی 
خودروسازان وضعیت خوبی ندارند اما انتظار داریم که بخش 
نفت گام های مثبتی در زمینه تولید سوخت استاندارد بردارد.

کالنتری در ادامه با اشاره به این که دولت در سال گذشته 
بینی  پیش  پسماند  مدیریت  بخش  برای  دالر  میلیارد   ۳/1
کرده بود، گفت: متاسفانه این بودجه در مجلس حذف شد 
و به بخش دیگری اختصاص یافت. به همین علت دست ما 

خالی شد.
اشاره  با  چنین  هم  زیست  محیط  حفاظت  سازمان  رئیس 
گرفته  صورت  تاالب ها  آبه  حق  تعیین  تاکنون  که  این  به 
آب  تخصیص  هنگام  است  موظف  نیرو  وزارت  گفت:  است، 
برای بخش های مختلف کشور، حق آبه محیط زیست را هم 
محیطی  زیست  حق آبه  بگنجاند.  خود  برنامه ریزی های  در 
تاکنون جزو حق آبه های تخصیصی وزارت نیرو نبود و تنها 
به بخش شرب، صنعت و کشاورزی آب تخصیص می یافت 
جزو  نیز  زیست  محیط  حق آبه  گذشته  سال  دو  طی  اما 

تخصیص های آب وزارت نیرو قرار گرفته است.
وی که مسوولیت ستاد احیای دریاچه ارومیه را نیز بر عهده 
دارد، اظهارکرد: در حوضه آب ریز دریاچه ارومیه طی چند 
سال گذشته از تکمیل شدن چهار سد نیمه تمام جلوگیری 
میلیارد متر مکعب  این سدها ساخته می شد یک  اگر  شد. 
ظرفیت داشت بنابراین دولت تالش خود را در حوزه محیط 
محیط  دستاورد  کلی  به طور  اما  است  داده  انجام  زیست 
آنجا  از  و  است  بوده  منفی  در 4۰ سال گذشته  ما  زیستی 
که توسعه پایدار را قبول نداشتیم و اصطالح توسعه پایدار را 
وارداتی از غرب می دانستیم باعث شدیم که محیط زیست 

قربانی توسعه ناپایدار شود.
کالنتری تاکید کرد: آب، جنگل ها، تاالب ها و انرژی قربانی 
توسعه ناپایدار در کشور شده است. سوال این است که چه 
کسی خسارت می دهد؟ مردم این سرزمین خسارت وضعیت 
در  پرداخت می کنند. چه کسی  را  زیست  نامناسب محیط 
گرد و غبار جنوب غرب و جنوب شرق کشور زندگی می کند 
سود  وضعیت  این  از  کسی  چه  اما  ما؟  وطنان  هم  از  غیر 

می برد؟ 
هیچ کس، حتی سرمایه گذار هم قربانی توسعه ناپایدار است.

که  این  به  اشاره  با  زیست  محیط  حفاظت  سازمان  رئیس 
حفظ محیط زیست وظیفه عموم جامعه است، گفت: امروزه 
راه اندازی  و  جاده  ساخت  جمله  از  توسعه ای  نوع  هر  برای 

صنعت حتما باید پیوست محیط زیستی داشته باشیم.
با اشاره به این که متاسفانه در شرایط کنونی سواحل  وی 
قربانی توسعه شده است،  گفت:  نیز  شمال و جنوب کشور 
هفته گذشته در مازندران بودم. متاسفانه همه رودخانه هایی 

که به دریا می ریزد مرده است یعنی هیچ موجود 
زنده ای در آن وجود ندارد چون پسماندها، شیرآبه  

پسماندها و فاضالب ها وارد رودخانه ها می شود.
محیط  که  کنیم  باور  اگر  کرد:  تاکید  کالنتری 
دست  در  امانتی  و  است  ما  زندگی  جزو  زیست 
ماست، اگر باور کنیم که آب مساله حیاتی برای 
کشور ماست و موجودات ژنتیکی امانت نسل های 
آینده است قطعا مسووالن تولید و توسعه محیط 

زیست را در نظر می گیرند.
ادامه  در  زیست  محیط  حفاظت  سازمان  رئیس 
گفت: 5۰۰۰ دالر تولید ناخالص داخلی کشور ما 
که  کشوری  اندازه  به  که  حالیست  در  این  است 
زباله  دارد،  داخلی  ناخالص  تولید  دالر  هزار   5۰

تولید می کنیم. 
زباله کمتر  تولید  پسماند  مدیریت  در  گام  اولین 

است.
یک  باید  زیست  محیط  آموزش  که  این  بر  تاکید  با  وی 
آموزش عمومی باشد، اظهارکرد: در دبستان ها، دبیرستان ها 
کشاورزان،  مانند  مردم  آحاد  برای  چنین  هم  دانشگاه ها  و 
آموزش  باید  زیست  محیط  اصول   ... و  کارمندان  کارگران، 

داده شود.
کالنتری با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری گفت: محیط 
زیست مساله شخصی نیست. محیط زیست مساله این دولت 
و آن دولت نیست. محیط زیست کارنامه یک جامعه است. 
 کارنامه این دولت و آن دولت نیست. کارنامه یک نسل است.

وی با بیان این که ایران 8۰۰۰ سال تاریخ دارد، گفت: هیچ 
نسلی به اندازه نسل موجود محیط زیست ایران را تخریب 

نکرده است.
برای  از صحبت های خود گفت:  کالنتری در بخش دیگری 
هر 1۰ هزار ایرانی کمتر از یک نفر در محیط زیست شاغل 
هستند. این تعداد قطعا به تنهایی نمی توانند محیط زیست 
کشور را حفظ کنند و الزم است همه مردم پاسدار محیط 

زیست کشور باشند.
از مدیران خواهش می کنم و حتی دستور  تاکید کرد:  وی 
در  زیستی  محیط  مختلف  مسائل  به  نسبت  که  می دهم 
زیست  محیط  کل  مدیران  نباشند.  تفاوت  بی  خود  استان 
در  و  باشند  حساس  خود  پیرامون  به  نسبت  باید  استان ها 
داشته  را  الزم  دقت  خود  شهر  مختلف  آالینده های  مورد 
باشند. نباید روند مدیریت به شکلی باشد که ما از ستاد با 
آن ها تماس بگیریم و در مورد منابع آالینده و مسائل محیط 

زیستی تذکر بدهیم.
کالنتری در پایان اظهارکرد: اگر تنها به 2۰ درصد دستورات 
پاک ترین  از  یکی  می کردیم  عمل  رهبری  معظم  مقام 
حاضر  شرایط  در  متاسفانه  می شدیم.  جهان  کشورهای 
 PPM 1۰۰۰ پاالیشگاه ها گازوئیلی تولید می کنند که باالی
می گویند  می دهیم  تذکر  آن ها  به  وقتی  و  دارد  سولفور 
و  نمی شود  این  از  بهتر  تومان   ۳۰۰ قیمت  با  گازوئیل 
می توانید گازوئیل وارد کنید بنابراین این روند حفظ محیط 

زیست نیست.
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 رئیس سازمان محیط زیست:

 نمی توانم از عملکرد محیط زیست دفاع کنم

رئیس مرکز مدیریت بیماری های خاص وزارت 
بهداشت:

ایجاد100 مرکز درمان سوء 
مصرف الکل 

رئیس مرکز مدیریت پیوند و بیماری های خاص وزارت 
بهداشت از راه اندازی 1۰۰ مرکز آموزش دیده درمان سوء 

مصرف الکل خبر داد.

اجالس  در  نوش  شاد  مهدی  بهداشت،  وزارت  گزارش  به 
ریزی  افزود:برنامه  پزشکی  علوم  دانشگاه های  درمان  معاونان 
ارائه خدمات درمان سوء مصرف الکل در بیش از 1۰۰ مرکز 
آموزش دیده اختالل مصرف مواد منتخب صورت گرفته است 
و عالوه بر ایجاد مراکز درمان سوء مصرف الکل به روزرسانی 
تعرفه خدمات درمان سوء مصرف مواد نیز در دست اجرا است.

رئیس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های خاص وزارت 
بهداشت، گفت: تهیه و تدوین راهنماهای بالینی و شناسنامه 
از  نوجوانان  و  کودکان  در  مواد  مصرف  اختالل  خدمات  ارائه 

طریق تشکیل کمیته علمی نیز در حال انجام است.
رفع  به  توجه  خاص،  بیماران  موضوع  حساسیت  گفت:  وی 
نیازهای این بیماران و برنامه ریزی برای رفع آن ها همواره از 

سیاست های وزارت بهداشت است.
شادنوش افزود: بیماری های خاص مانند هموفیلی، تاالسمی، 
متابولیک،  های  بیماری  اس،  ام  صفاقی،  و  خونی  دیالیز 
را  اعضا  پیوند  و  العالج  بیماری های صعب  اوتیسم،  پروانه ای، 

شامل می شوند.
بیماری های  درمان  و  پیوند  مدیریت  مرکز  کرد:  تصریح  وی 
بیماران  حمایتی  بسته  ابالغ  همچون  برنامه هایی  خاص، 
خاص و صعب العالج و پیوند، افتتاح و بهره برداری از مراکز 
غیر  بیماری های  و  سرطان  زودهنگام  تشخیص  و  پیشگیری 
واگیر، افتتاح و بهره برداری از مراکز ترک اعتیاد الکل و مراکز 
صعب  و  خاص  بیماران  جامع  مراقبت  مراکز  تجهیز  دیابت، 

العالج را در دستور کار دارد.
برابر  در  شهروندان  مالی  حفاظت  کرد:  بیان  شادنوش 
وزارت  اصلی  هدف  سالمت،  کمرشکن  و  فقرزا  هزینه  های 
بهداشت محسوب می شود و تالش این اداره در جهت پوشش 
حداکثری سهم بیمار برای خدمات تایید شده در دستورالعمل، 
پرداخت  هدفمندسازی  برای  آسیب پذیر  بیماران  شناسایی 
برقراری نظام مند ساختار گزارش های سازمان  یارانه سالمت، 
یافته مرتبط با مراقبت برای نظارت حداکثری بر مراقبت های 
انجام شده، مدیریت بیماری های خاص، صعب العالج و پیوند 
و حفاظت مالی از بیماران مبتال به این بیماری ها، بکارگیری و 
استقرار پروتکل ها و راهنماهای مصوب برای مدیریت بیماری 

های خاص، صعب العالج و پیوند است.
به  مبتال  و  العالج  بیماران صعب  از  بسته حمایت  افزود:  وی 
سرطان بر اساس ثبت نام در سامانه سیمای سرطان صورت 
خواهد گرفت و با توجه به ابالغ بسته حمایتی سرطان و پیوند 
مغز استخوان در هفته اول بهمن، اعتبارات این بسته حمایتی 
به  شده،  ارائه  خدمات  و  بیماری  ثبت  روند  که  مراکزی  به 
بیماران مبتال به سرطان را در سامانه ثبت کرده اند، تخصیص 

پیدا می کند.
وزارت  بیماری های  درمان  و  پیوند  مدیریت  مرکز  رئیس 
نیز  بیماران خاص  مراکز خدمات جامع  کرد:  اضافه  بهداشت 
در 5۹ دانشگاه و 8۳ مرکز به صورت همزمان افتتاح شده و در 

حال حاضر در حال ارائه خدمات به بیماران هستند. 
و  واحد  فیزیکی  ارائه خدمات گوناگون در یک فضای  تمرکز 
توسط تیم تخصصی با سهولت دسترسی بیماران به خدمات و 
مدیریت بهینه تجویز و مصرف دارو از اهداف این مراکز است.

در  نیز  دیابت  مراقبت  مراکز  برنامه  توسعه  داد:  ادامه  وی 
سال 1۳۹7 در 6۰ دانشگاه و راه اندازی 1۰۰ مرکز دیابت 
اجرا می شود و 2۰۰ هزار بیمار تحت مراقبت پیگیری و 

درمان متمرکز قرار خواهند گرفت.

پیگیری  از  ایران  تجارت  توسعه  سازمان  سرپرست 
تجارت  برای  پاکستان  و  سوریه  ترکیه،  با  مذاکرات 
که  است  گونه ای  به  شرایط  گفت:  و  داد  خبر  ترجیحی 
مخالفان توسعه روابط اقتصادی ایران به هر جا ورود می 

کنند تا محدودیت ها، سخت تر شود.
»هم  نشست  نخستین  پایان  در  مودودی«  »محمدرضا 
اندیشی سراسری درباره توسعه صادرات فناوری اطالعات 
و ارتباطات« در مرکز نمایشگاه های بین المللی تهران، 
شرایط کنونی کشور را خاص توصیف کرد و افزود: برخی 
اولویت  ما  برای  بانکی  برقراری روابط  مانند  زیرساخت ها 
تجارت  و  ترجیحی  های  تعرفه  نشود  حل  اگر  که  دارد 

ترجیحی از ارزش می افتد.
قول مساعد رییس جمهوری  از  ارتباط  این  در  مودودی 
ترکیه برای رفع مسائل موجود خبر داد و تهاتر را یکی 
در  ایران  تجارت  توسعه  سازمان  برنامه های  از  دیگر 
مذاکرات با دیگر کشورها به ویژه همسایگان عنوان کرد.

صادرات  1۳درصدی  رشد  به  توجه  با  کرد  تاکید  وی 
غیرنفتی کشور در هشت ماه امسال به ارزش ۳1 میلیارد 
و 5۰۰ میلیون دالر، برای حفظ این میزان رشد تا پایان 

سال تالش می شود. 
برای  ایران  تجارت  توسعه  سازمان  برنامه  از  مودودی 
میلیارد دالر  از 5۰  توان صادراتی کشور  برابر کردن   2
در  محصوالت  صادرات  پروژه های  مگا  تعریف  با  کنونی 
یک برنامه سه ساله خبر داد. وی یادآوری کرد: قرار بود 
امسال نزدیک به یک هزار و ۳۰۰ میلیارد برای توسعه 
صادرات غیر نفتی تخصیص یابد که از محل افزایش یک 
اقالم  استثنای  به  وارداتی  اقالم  تعرفه  موثر  نرخ  درصد 

اساسی و دارو تامین می شود.
»با توجه به شرایط فعلی و تحریم ها، واردات بخشی از 
کاهش  را  درآمدها  از  بخشی  که  شد  ممنوع  اقالم  این 

داد.«
بر  را مبنی  آمار مشخصی  تاکنون  به گفته وی، گمرک 
این که چه مقدار از این افزایش یک درصدی بر نرخ موثر 
به خزانه واریز شده، اعالم نکرده است تا سازمان توسعه 

تجارت بتواند از آن برداشت کند.
حساب  به  تومان  میلیارد   2۰ تاکنون  کرد:  اعالم  وی 
مابقی  است  امید  واریز شده که  تجارت  توسعه  سازمان 

نیز تامین شود.
صادراتی  مشوق های  برای  آینده  سال  افزود:  مودودی 
شده  گرفته  نظر  در  بودجه  تومان  میلیارد   7۰۰ حدود 

که با وجود کاهش نسبت به امسال، امید است تخصیص 
با توجه به آن بتوان برنامه مشخص و بلندمدتی  یابد تا 

پیاده کرد.
وی هم چنین با رد خروج کاالهای گروه 2 و سه از اولویت 
تخصیص ارز به دلیل نزدیک شدن نرخ ارز نیمایی به نرخ 
آزاد گفت: اولویت بندی همچنان بر مدار گذشته است؛ 
اولویت نخست در تخصیص ارز، کاالهای اساسی و دارویی 
است که از ارز نفتی استفاده می کنند و گروه های 2 و ۳ 

نیز تجمیع و در قالب یک گروه تعریف شده اند.
نیازهای  اساس  بر  بندی  اولویت   6 تجمیع،  این  »در 
و  تجهیزات  اولیه،  مواد  از  اعم  کشور  داخل  در  ضروری 
ماشین آالت مورد نیاز و حتی اقالم ضروری مطرح است 
که ارز نیما حاصل از ارز صادرات به این گروه تعلق می 

گیرد.«
47قلم  واردات  ممنوعیت  شدن  برداشته  دلیل  مودودی 
از  بخشی  کرد:  تصریح  و  عنوان  داخل«  »نیاز  را  کاال 
مجموع 1۳۳۹ قلم کاالی ممنوع، مورد نیاز بخش تولید 
بود که باید به تدریج از فهرست ممنوعیت خارج می شد. 
در مقابل برخی اقالم که امکان تولید آن در کشور وجود 

دارد به فهرست ممنوع اضافه می شود.
وی درباره صادرات محصوالت بخش فناوری اطالعات و 
ارتباطات گفت: به دلیل ارزآوری باال، اشتغال گسترده و 
نیروی انسانی جوان و مستعد می توان از توان تولیدی و 

صادراتی این بخش استفاده کرد و آن را افزایش داد.
بندی  جمع  در  ایران  تجارت  توسعه  سازمان  سرپرست 
توسعه  درباره  سراسری  اندیشی  »هم  نشست  نخستین 
برگزاری  از  ارتباطات«  و  اطالعات  فناوری  صادرات 
ظرفیت  از  استفاده  با  دیجیتال  ارزهای  درباره  همایشی 
و  داخلی  )استارت آپ ها(  نوپای  کارهای  و  کسب 

بهترین های جهان در اوایل بهمن امسال خبر داد.
وی هم چنین به تدوین نقشه راهی با محوریت ترویج و 
توانمندسازی بنگاه ها و توسعه شرکت های بزرگ در قالب 
آموزش و اعزام هیات های تجاری و برپایی نمایشگاه ها در 

حوزه فاوا اشاره کرد. 
صادرات  زمینه  در  سازی  ظرفیت  ضرورت  بر  مودودی 
ارتباطات تاکید کرد و گفت: در این  فناوری اطالعات و 
بخش بسیار ضعف داریم و باید با کمک بخش خصوصی 

ظرفیت سازی شود.

 سرپرست سازمان توسعه تجارت اعالم کرد؛

 مذاکره ایران با سه کشور همسایه برای تجارت ترجیحی

زیرساخت های تولید هواپیمای 
72 نفره فراهم است

دبیر ستاد توسعه فناوری های فضایی معاونت علمی 
گفت: بسیاری از زیرساخت های تولید هواپیمای 72 نفره 

در کشور فراهم است.
فضایی  فناوری های  توسعه  ستاد  دبیر  منطقی  منوچهر 
ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت  پیشرفته  حمل ونقل  و 
جمهوری در خصوص بهره برداری از هواپیمای 72 نفره 
نفره   72 هواپیمای  از  بهره برداری  کرد:  اظهار  کشور  در 

زودتر از هواپیمای 15۰ نفره به پایان خواهد رسید.
وی افزود: بسیاری از زیرساخت ها برای ساخت هواپیمای 
این در حالی است که  نفره در کشور موجود است،   72
برای ساخت هواپیمای 15۰ نفره باید تمام زیرساخت ها 

را ایجاد کنیم.
به گفته منطقی، به دلیل فراهم نبودن تمام زیرساخت های 
هواپیما  این  از  برداری  بهره  نفره،  هواپیمای 15۰  تولید 

دیرتر از هواپیمای 72 نفره اتفاق خواهد افتاد.
حمل ونقل  و  فضایی  فناوری های  توسعه  ستاد  دبیر 
پیشرفته معاونت علمی تصریح کرد: هواپیمای 15۰ نفره 
به  و  شد  پرداخت  آن  پول  اول  فاز  که  داشت  فاز  چند 
نتیجه رسید، اما در فاز دوم پولی پرداخت نشد و پروژه 
متوقف ماند که در صورت رسیدن بودجه فاز دوم آن نیز 

آغاز خواهد شد.

اقتصادی اجتماعی فرهنگی

الیحه بودجه سال 98 شهرداری 
رشت

  
 معیار - گیالن - مهدیه رزاقی لنگرودی:

سومین  و  هفتاد  در  رشت  شهرداری  سرپرست 
جلسه علنی شورای اسالمی رشت، الیحه بودجه سال ۹8 

شهرداری رشت را به شورای اسالمی ارائه کرد.

رسانه  با  ارتباط  اجرایی  مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به 
شهرداری رشت، علی بهارمست سرپرست شهرداری رشت 
با حضور در هفتاد و سومین جلسه شورای رشت با اشاره 
به تدوین بودجه سال ۹8 شهرداری رشت اظهار کرد: تمام 
تالشمان را به کار گرفته ایم تا در امور شهر خللی ایجاد 

نشود.
طی  رشت  شهرداری  بودجه  که  این  بیان  با  بهارمست 
سال های اخیر با روند افزایش غیر اصولی بسته شد، افزود: 
متاسفانه این اقدامات موجب شد که شهرداری رشت امروز 
گرفتار بدهی های هنگفت شده و تحقق بودجه شهرداری 

رشت نیز طی این سال ها بسیار اندک بوده است.
سرپرست شهرداری رشت از تحقق چهارصد میلیارد تومانی 
بودجه شهرداری رشت در سه ماهه آخر ۹6 و ۹ ماه سال 
شهرهای  با  رشت  شهرداری  بودجه  گفت:  و  داد  ۹7 خبر 
این  در  و  دارد  فراوانی  فاصله  همدان  مانند  خود  تراز  هم 
دوره به منظور جلوگیری از تداوم مشکالت شهرداری رشت 
تالشمان را در راستای ارائه و تحقق بودجه منطقی به کار 

گرفته ایم.
سال  برای  رشت  شهرداری  پیشنهادی  بودجه  بهارمست 
بودجه  این  اعالم کرد و گفت:  تومان  را 685 میلیارد   ۹8
کاهش  درصد   ۳۰ گذشته  سال  با  مقایسه  در  پیشنهادی 
یافته که 46 درصد بودجه مربوط به امور جاری و 54 درصد 

مربوط به امور عمرانی است.


