
استفاده از توانمندی های سپاه 
 در اقتصاد

اتاق یاسوج - نشست هم اندیشی فعاالن بخش خصوصی 
با فرمانده سپاه فتح استان کهگیلویه و بویراحمد با 

حضور رئیس و نایب رئیس اتاق و فرمانده سپاه استان به 
میزبانی اتاق یاسوج و با موضوع پایش فضای کسب وکار 

برگزار شد.

در این شماره
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      سرمقاله

ضرورتی فراموش 
شده!

که  انقالب  اوایل  دارم  خاطر  به    
باران نظرها و ایده ها در آسمان شهرهامی بارید، اوالبحث 
بود و هم چنین مساله  داغ  بسیار  امر کشاورزی  به  توجه 
تولید  افزایش  به خاطر  ) هم  نیز  زمین  ها  یک پارچه سازی 
و سهولت برنامه ریزی برای نوع کشت، و هم برای صرفه 
جویی کلی در هزینه های کشت، داشت و برداشت ( داغتر.

و  استقاللی  اهداف  درچارچوب  کشاورزی  به  توجه  بحث 
خودکفا بودن ازبیگانه، کال یک امر طبیعی به نظر می رسید 
های  زمین  سازی  پارچه  یک  مساله  دالیلی،طرح   امابه 
کشاورزی مانند روی تیغ راه رفتن بود زیرا هم پای مباحث 
فقهی را به میان می آورد، هم مشکالت فرهنگی را سرراه 

قرار می داد.
در همان زمان ها یک گزارش تصویری که نوعی نظرخواهی 
تهیه شد و همین مسایل ومشکالت  هم محسوب می شد 
طرح هایی  چنین  مخالفان  زور  البته  و  گردید  طرح  درآن 

بر موافقان چربید و یک کار ضروری و الزم بر زمین ماند.
شاید آن روزها بیشتر بر محاسن یک پارچه سازی تاکید 
می شد و طبعا آن حس مالکیتی که کشاورز بر مایملک 
برنامه ای بدهد  کوچک خود می داشت مانع می شد تن به 
که در دراز مدت، هم برای او سود آوربود و هم سرمایه های 
ملی را در اجزاءکوچک کشت و کار به هدر نمی داد... و االن 
زیان های یک  روی  بر  بیشتر  باید  زمان  آن  بنظر می رسد 
تا بر روی  پارچه نشدن زمین های کشاورزی تکیه می شد 

سودمندی هایش.
زمین  سنتی  آبیاری  و  ممتد  سالی های  که خشک  اکنون 
های کشاورزی رمق زمین و کشت و کار را کشیده است، 
مسووالن از سر ناگزیری طرح مجدد ایده تجمیع زمین های 

کشاورزی را پیش کشیده اند.
چه  یافت  اجرامی  توفیق  قبل  دهه  چند  اگر  که  طرحی 
تخریب  درباره  که  هشدارهایی  دادن  ضرورت  هرگز  بسا 
و  نمی شد  احساس  می شود  تکرار  کشاورزی  زمین های 
مقیاس  زمین های  در  شده  حبس  کالن   سرمایه های 

کوچک نیز، اکنون درزمینه دیگری بکارگرفته شده بود.
آیا این بار -- هر چند دیر -- مسوالن می توانند برای این 
هدف نیکو، برنامه ریزی کنند؟ و آیا کشاورزان ما با توجه 
شنیدن  آمادگی  است  داده  رخ  که  فرهنگی  تحوالت  به 

رهنمود های کارشناسان را خواهند داشت؟
امید است افکار نو به کمک کارشناسان و مجریان بیاید تا 
داشته  را  ما  اقناع جامعه کشاورزی  توانایی  زمینه  این  در 

باشند.
البته اجرای این برنامه به سرمایه گذاری هم نیازمند است 
نیز  زمینه  این  در  می تواند  پیشنهادی  اجرایی  برنامه  که 

انگیزه آفرینی کند.

                                                   »مدیر مسوول«

انتقاد به نبود امکانات در شهرک های صنعتی
به  اشاره  با  تهران  بازرگانی  اتاق  و معدن  نمایندگان بخش خصوصی در نشست کمیسیون صنعت   - ایران  اتاق    
کمبودها و کاستی های موجود در شهرک های صنعتی، عنوان کردند بهتر است در شرایط کنونی شهرک صنعتی 
کردن مشکالت شهرک های  برطرف  روی  سازمان شهرک های صنعتی  و  دولت  تمرکز  و  نشود  راه اندازی  جدیدی 

موجود باشد.
صنعتی  شهرک های  مشکالت  و  مسایل  بررسی  به  تهران  اتاق  معدن  و  صنعت  کمیسیون  نشست  یکمین  و  سی 
اختصاص یافت. این موضوع به بهانه انتصاب محسن صالحی نیا، عضو دولتی هیات نمایندگان اتاق تهران، به ریاست 
سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی در دستور کار اعضای کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران قرار گرفت 
تا برنامه های این سازمان در دور جدید مورد نقد و بررسی قرار گیرد. در این نشست که صالحی نیا نتوانست شخصاً 
در آن حضور یابد، معاونان سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی حضور یافتند تا در مورد آنچه سازمان انجام 
انجام دهد، سخن بگویند. در این نشست نمایندگان هیات مدیره تعدادی از شهرک صنعتی  داده و در نظر دارد 
استان تهران، نبود زیرساخت مناسب در شهرهای موجود و در عین حال تالش دولت برای توسعه فیزیکی شهرک ها 

در سطح کشور را مورد انتقاد قرار دادند.
در ابتدای این جلسه برخی از مهمترین اخبار دو هفته اخیر مورد بررسی قرار گرفت و پس از آن محمدرضا فیاض، 
مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت، که به نمایندگی از وزیر در انجمن نظارت بر نهمین دوره انتخابات اتاق های 
بازرگانی سراسر کشور حضور دارد، گزارشی از روند برگزاری این انتخابات ارائه کرد و گفت: در 34 اتاق سراسر کشور، 
ثبت نام نامزدها در چهار گروه بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی صورت گرفته است و در 13 استان، ریاست هیات 
نظارت بر انتخابات بر عهده بخش خصوصی بوده و در21 استان، مدیران صمت، به ریاست هیات نظارت گمارده 
شده اند. او عنوان کرد که تاکنون جز مساله کارت های یک بار مصرف که در حال پیگیری و حل شدن است، مشکل 
نامزد شدن در  به  اقتصادی  اقبال فعاالن  ادامه به میزان  انتخابات مشاهده نشده است. فیاض در  دیگری در روند 
انتخابات اشاره کرد و گفت: از نظر استقبال عمومی، نامزدهای عضویت در هیات نمایندگان اندکی کمتر از دوره 
گذشته است. در برخی از استان ها، برخی چهره های سرشناس ثبت نام نکرده اند اما خوشبختانه جوانان تازه نفس، 

استقبال خوبی از این انتخابات به عمل آورده اند.
ارز،  قیمت  جهش  به  توجه  با  جاری،  سال  اردیبهشت  از  گفت:  و  پرداخت  خودروسازان  مسایل  به  ادامه  در  او 
افزایش  مجوز  اکنون  اما  شدند.  زیان  متحمل  و  گرفتند  قرار  فشار  تحت  قیمت ها  افزایش  ناحیه  از  خودروسازان 
قیمت برخی محصوالت صادر شده و مقرر شده است که قیمت خودروهای مشمول در شورای رقابت تعیین شود و 

خودروهای غیرمشمول نیز با قیمتی معادل 5 درصد کمتر از حاشیه بازار به فروش برسد.
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 شنبه 27 بهمن 1397 - بها : 3000 تومان

در همایش مشترک اتاق تهران و 
 سفارت پاکستان مطرح شد؛

اعطای ویزای 6 ماهه چند بار 
 ورود به تجار 

اتاق ایران - نمایندگان بخش خصوصی و دولتی ایران و 
پاکستان در نشستی در اتاق تهران به بررسی مشکالت 

موجود سر راه تجارت دو کشور پرداختند و قول همکاری 
برای تسهیل مراودات تجاری دادند.

افزایش 120 برابری طول 
شبکه آبفای روستایی استان 

مرکزی

پایش باغستان های شمالی 
 با تصاویر ماهواره ای 

 تولیدات تازه نشر معیار
 کتاب های گیالس 

ویژه ی کودکان

 

لطفا برای سفارش با شماره ی 
09301837148 تماس حاصل فرمایید

 باید از آمریکا شکایت کرد
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باید از آمریکا شکایت کرد
  اتاق اصفهان - آیین تقدیر از صادرکنندگان نمونه استان اصفهان با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس 
اتاق، استاندار و فعاالن اقتصادی استان در سالن همایش های بین المللی اتاق اصفهان برگزار شد و از 5 صادرکننده 
نمونه ملی،7 صادرکننده ممتاز،20 صادرکننده نمونه و 23 صادرکننده قابل تقدیر استانی با اهدای لوح و تندیس 

قدردانی شد.
آیین  دوره   25 برگزاری  به  اشاره  با  مراسم  این  در  اصفهان  کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رئیس 
بزرگداشت صادرکننده نمونه در کشور گفت: پس ازاین سال ها هیچ امتیازی برای صادرکنندگان نمونه در نظر 
گرفته نشده است و به همین دلیل صادرکنندگان استان از ثبت نام در فرآیند انتخاب صادرکننده نمونه استقبال 

نکرده اند.
سید عبدالوهاب سهل آبادی از مدیران دولتی و نمایندگان مجلس شورای اسالمی خواست از دولت ایاالت متحده 

آمریکا به دلیل اختالل در تأمین غذا و دارو در مجامع بین المللی شکایت کنند.
سهل آبادی با اشاره به این که در دوران جنگ تحمیلی همه مردم ایستادگی کردند، گفت: در جنگ اقتصادی 
هم مردم و مسوولین باید در کنار هم قرار گیرند تا به پیروزی دست پیدا کنیم. تولیدکنندگان و صادرکنندگان، 
رزمندگان جبهه اقتصادی کشور هستند. جای رزمنده ای که باید در میدان اقتصادی بجنگد در زندان نیست و 

نباید تولیدکننده را به دلیل بدهی بانکی در زندان نگاه داشت.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران تأکید کرد: در جنگ اقتصادی، سازمان تأمین اجتماعی نباید از مهر 

کردن دفترچه بیمه کارگران یک واحد تولیدی که موقتاً توان پرداخت حق بیمه نداشته، خودداری کند. 
مهم ترین ابزار مقابله با تحریم، تکریم تولیدکنندگان است. تسهیل شرایط فعالیت تولیدکنندگان و صادرکنندگان 

می تواند اثرات تحریم ها را بی نتیجه کند.

7

2

با  تهران:  استان  غرب  منطقه  نمایندگی   - معیار 
آشنا شوید بیشتر  تهران  در غرب  اندیشه   شهر جدید 
شهر جدید اندیشه یکی از شهرهای استان تهران است.

این شهر در بخش مرکزی شهرستان شهریار قرار دارد 
شهریار  جزو شهرستان  کشوری  تقسیمات  لحاظ  از  و 
اندیشه در 30 کیلومتری تهران، 3  محسوب می شود. 
کیلومتری شمال غربی شهریار و 7 کیلومتری جنوب 
شرقی کرج قرار دارد و در حال حاضر دارای 7 فاز فعال 
قابل سکونت است وطبق برنامه تنظیم شده  از سوی 
سازمان عمران شهر جدید اندیشه، تعداد فازهای آن تا 

14 فاز گسترش خواهد یافت.
شهر اندیشه در غرب استان تهران و همجوار با استان 
البرز می باشد. این شهر در دشت های جنوبی کوه های 
البرز قرار دارد. موقعیت جغرافیایی آن 35 درجه و42 

دقیقه شمالی و 51 درجه و 2 دقیقه غربی است.
زمین آن نسبتا هموار و ارتفاع آن از سطح دریا در نقاط 

مختلف از 1200 تا 1250متر است.
سابقه فاز یک اندیشه به قبل از انقالب بازمی گردد. 

شباهت  سنتی  شهر های  به  ساختار  لحاظ  از  فاز  این 
دارد.

از  سازمان عمران شهر  فاز یک رسما  در حال حاضر 
وزیر  نمی باشد  شهر  این  جزو  و   شده  جدا  اندیشه 
فعال   فازهای  سایر  است.  شهریار  شهرداری  مجموعه 
هکتار   1400 دارای  حدودا  حاضر  حال  در  اندیشه  
مساحت می باشند. نقشه اندیشه شبیه به مثلث است. 
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هیچ مدل توسعه ای در کشور با 
تمرکز قدرت به جایی نمی رسد
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 
گفت: هیچ مدل توسعه ای با وجود دیوار ستبر تمرکز 

قدرت در کشور به جایی نمی رسد.

شهر جدید 
اندیشه؛ نمونه ای 

 از یک شهرنوین

انتقاد به نبود امکانات در شهرک های صنعتی
  اتاق ایران - نمایندگان بخش خصوصی در نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق 
و کاستی های موجود در شهرک های صنعتی،  به کمبودها  اشاره  با  تهران  بازرگانی 
عنوان کردند بهتر است در شرایط کنونی شهرک صنعتی جدیدی راه اندازی نشود و 
تمرکز دولت و سازمان شهرک های صنعتی روی برطرف کردن مشکالت شهرک های 

موجود باشد.
سی و یکمین نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران به بررسی مسایل و 

مشکالت شهرک های صنعتی اختصاص یافت.
1

غالمحسین شافعی - رییس اتاق ایران

تصمیم  های شتاب زده، بالی 
جان اقتصاد ایران

سال  یک  در  ایران  اقتصادی  فعاالن  و  اقتصاد    
مواجه  غیرقابل پیش بینی  مشکالت  برخی  با  اخیر 
شدند و در این میان مساله خروج آمریکا از برجام 
و تشدید تحریم ها نیز بر محیط کسب وکار کشور 

اثر گذاشت اما     ....

ضرورتی فراموش شده!

معاون وزیر جهاد:

طرح تجمیع 
کشاورزی، راه 

کاهش هزینه های 
آبیاری نوین است
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اقتصادی اجتماعی فرهنگی

]گردشگری؛ رونق و رفاه[

»در جستجوی پیانیست آتنی«

مریم سادات موسوی
قسمت اول:

پیش  سال   29 حدود 
-- زمانی که هنوز 4 سال هم 
برادر  و  مادر  پدر،  با  نداشتم، 
بزرگم سفری طوالنی به فرنگ 
ما  زمان  آن  فرنِگ  داشتیم. 
ترکیبی بود از استانبول و آتن. 
دلیـل اصلـی ایـن سـفر امـری پزشـکی بـود کـه بـا 
ارتبـاط  آمـد  دنیـا  بـه  بعـد  چنـدی  کـه  خواهـری 

داشـت. مسـتقیمی 
دهـه شـصت بـود و مـن بـا وجـود سـن کمـی کـه 
آن  در  کـه  اثـرات کمتـر خوشـایند جنگـی  داشـتم، 
زمـان نسـبتا تـازه پایـان یافته بـود را حـس می کردم. 
از خاطـرات آن دوران دارم  امـروز  البتـه حسـی کـه 
آنچـه کـه در آن لحظـه  از  باشـد  می توانـد ترکیبـی 
اطالعـات و  بـه عـالوه همـه  دیـده  و حـس کـرده ام 
خاطراتـی کـه طی این سـال ها روی هم انباشـته شـده 

تـا بخشـی از زندگـی مـن را بسـازد.
سـفر بـه آتـن برایـم مجوعـه ای از یـک هتـل لوکـس، 
و  زیبـا  کارمندانـی  متنـوع،  بسـیار  صبحانه هایـی 
در  حداقـل  کـه  آدم هایـی  بـود.  رنگـی  خیابان هایـی 
آن زمـان فکـر می کـردم بیشـتر می خندند و چشـمان 
بسـیار دلربایـی دارنـد. حیوانـات هـم در آن شـهر بـه 
نظـرم خوشـبخت تر بودنـد. پرندگانـی را بـه یـاد دارم 
کـه بـی هیـچ ترسـی روی زمیـن قـدم می زدنـد و در 
نواختـن  می خوردنـد. صـدای  دانـه  مـردم  پـای  زیـر 
موسـیقی خیابانی که در خیلی از مناطق شـهر شـنیده 
می شـد در آن زمـان برایـم عجیـب بـود. لباس های پر 
زرق و بـرق پشـت ویترین هـا آنقدر محسـورکننده بود 
کـه برقشـان هنـوز در خاطـم هسـت. ظاهـرا در آن 
زمـان از پـدر خواسـته ام کـه برایم بخـرد و او در جواب 

گفتـه کـه بعدها شـوهرت برایـت خواهـد خرید! 
قـدم  پارکـی  در  کـه  دارم  خاطـر  بـه  را  روز  یـک 
متفـاوت  کامـال  لباس هـای  بـا  خانمـی  و  می زدیـم 
بـودم،  دیـده  تلویزیـون  در  اغلـب  مـن  کـه  آنچـه  از 
جلـوی یـک دوربیـن ایسـتاده بـود و چندیـن بادکنک 
رنگارنـگ و بـزرگ بـا اشـکال حیوانـات مختلـف کـه 
امـروز می دانـم بـا گاز هلیـوم پـر شـده بود، در دسـت 
داشـت. مـن تـا آن زمـان هرگـز ایـن چنیـن شـی ای 
را ندیـده بـودم. قشـنگ ترین بادکنک هایـی کـه یـک 
کـودک می توانسـت در سـنی کمتـر از 4 سـالگی اش 
ببینـد در دسـتان آن خانـم بـود. مدتـی محـو آن هـا 
شـدم،حس ذوق در چشـمانم را حـس کـردم و حسـی 
از دسـت نیافتنی بـودن ایـن عجایـب را فهمیـده بـودم 
و ناگهـان گریـه ای بلنـد سـر دادم کـه من یکـی از این 
هـا را می خواهـم. در خانـواده مـا رسـم نبوده و نیسـت 
کـه تـا کسـی چیـزی خواسـت برایـش فراهـم شـود. 
عربده کشـان  صداهـای  در  لحظـه  آن  در  نمی دانـم 
مـن و قطره هـای سـیل بار اشـکم چـه چیـزی بـود که 
مـادرم از خانـم خواهـش کـرد یکـی برایـم از او بخرد. 
خانـم گفـت فروشـی نیسـت. وقتـی فهمیـدم، صدایم 
کل شـهر آتـن را فـرا گرفت و شـاید به سـنتورینی هم 
رسـید کـه خانـم دسـتپاچه، یکـی از بادکنک هـا را بـه 
مـن داد. مـن کـه تصـوری از گاز هلیـوم و خواصـش 
نداشـتم، خنـدان، نـخ آن را رها کـردم و با تمـام توانم 
یـک ضربـه زدم بـه آن. بادکنـک رفـت. رفـت کـه در 
مـن  باالتـر،  می رفـت  هرچـه  و  شـود  محـو  آسـمان 

صـدای تندشـدن تپـش قلبـم را می شـنیدم. 
امـروز هـم کـه ایـن ماجـرا را تعریـف می کنـم هنـوز 
صـدای قلبـم را می شـنوم. بادکنـک عجیـب مـن رفت 
و در آسـمان از مـن دور و دورتـر شـد. سـکوت همـه 
جـا را فـرا گرفـت. صـدای پـدرم کـه گفـت، خـوب 
ایـن بادکنـک مـی رود تهـران و مـا آنجـا یکـی برایـت 
می گیریـم مثـل پتکـی در سـرم فـرود آمـد. صحنـه 
برایـم کند شـده بود. به خانـم بادکنکی بـا دامن کوتاه 
و چشـمان روشـنش نـگاه کـردم. بـه مـرد فیلم بـردار 
خیـره شـدم. سـرم را بـه سـمت خانـواده ام گردانـدم 
و ناگهـان همـه هفتـاد درصـد مایعـات درون بدنـم را 
بـه صـورت اشـک بـا دبی  ای غیـر قابـل اندازه گیـری از 
چشـم هایم خارج کـردم. فریاد مـی زدم. پـا می کوبیدم 
و احسـاس شکسـت داشـتم. صحنه بعـدی از اینجا در 
خاطـرم مانـده کـه خانـم قـد بلنـد مـو کمند، داشـت 
نـخ یکـی دیگـر از بادکنک هـا را بـه مچـم می بسـت 
و بـه زبانـی کـه مـن نمی فهمیـدم، چیـزی زیر گوشـم 
زمزمـه می کـرد. مطمئنـم کـه گفـت محکـم بگیـر که 
ایـن آخری اسـت. نـخ بادکنـک دور مچم گـره خورده 
بـود و مـن بـرای اطمینـان بیشـتر بـا انگشـتان همان 
دسـت و دسـت دیگـرم، نخش را بـاز محکم تـر گرفتم. 
بادکنـک شـبیه ماهـی بـود. با من بـه ایران آمـد. برای 
حملـش بـه ایران مجبور شـدیم بـادش را خالـی کنیم 
و چـون در دهـه شـصت حتـی آن اواخر بعـد از جنگ 
هـم گاز هلیـم در دسـترس عمـوم نبود، ایـن بادکنک 
بـزرگ زیبـا تبدیل به رومیزی شـد و سـال ها روی میز 
کوچـک کـرم رنگـی کـه داشـتم مانـد. و حتـی رنگش 
رابـه میـز پـس داد. هرگـز یادم نیسـت چطـور از خانه 

مـا خارج شـد.

آبگیری 6هزار هکتار از تاالب 
بندعلیخان 

تاالب ها،  جهانی  روز  رسیدن  فرا  آستانه  در 
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران از تاالب 
بندعلیخان در جنوب ورامین و در حاشیه کویر بازدید 

کرد.
زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل  کالنتری  کیومرث 
بندعلیخان  تاالب  از  بازدید  حاشیه   در  تهران  استان 
در جنوب ورامین اظهار داشت: تاالب بندعلیخان یکی 
ورامین  شهرستان  ارزشمند  و  بکر  اکوسیستم های  از 
و  شده  آبگیری  حاضر  درحال  که  می شود  محسوب 

حیات مجددی در آن جریان یافته است.
هکتار  هزار   ٦ حدود  اکنون  هم  که  این  بیان  با  وی 
تاالب  این  افزود:  است،  شده  آبگیری  تاالب  این  از 
بهترین فرودگاه برای پرندگان آبزی و کنار آبزی است 
که می تواند یکی از مناسبترین زیستگاه های جانوری 

باشد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران با اشاره به 
این که در روز تاالب ها باید به قدرو منزلت تاالب های 
و  کشور  میانه  در  مستقر  تاالب های  بخصوص  کشور 
حواشی کویری توجه بیشتری داشته باشیم گفت: این 
امر باعث می شود که پایداری اکوسیستمی بیشتری در 

این مناطق و مناطق مرکزی کشور ایجاد گردد.
کالنتری ادامه داد: تاالب ها و کوه ها جزو مظلومترین 
اکوسیستم های کشور هستند که عمدتا مورد تعرض و 

تخریب قرار می گیرند.
بندعلیخان  تاالب  خوشبختانه  کرد:  تصریح  وی 
درداخل منطقه حفاظت شده کویر استان تهران قرار 
گرفته و یکی از زیستگاه هایی است که از دست اندازی 

و تخریب مصون مانده است.
اصلی  مشکل  که  این  بر  تاکید  با  پایان  در  کالنتری 
این تاالب کمبود اب و تامین حق آبه آن است اظهار 
امیدواری کرد تا با همکاری وزارت نیرو، تامین حق آبه 
مناسب این تاالب و اکوسیستم ارزشمند که می تواند 
اطراف  کاربری های  برای  را  شایانی  بسیار  خدمات 

فراهم نماید، به بهترین شکل محقق شود.
و  ورامین  در جنوب  علیخان  بند  تاالب  است  گفتنی 
در حاشیه کویر قرار دارد که در سال های پیش محل 
زمستانی گذران پرندگان بسیار زیادی بود که متاسفانه 
و  از رودخانه شور  تامین نشدن سهمیه آب  دلیل  به 

شیرین با مشکالت عدیده ای مواجه شده است.

ادامه از صفحه1: وزیر صنعت، معدن و تجارت در 
این آیین گفت: 15 کشور همسایه ایران 1200 میلیارد 
دالر واردات دارند که سهم ما از آن 25 میلیارد دالر 
دست یافتنی  کاری  سهم،  این  کردن  برابر   2 است. 
هزار   50 حدود  صادرات  دالر  میلیارد  یک  هر  است. 
شغل ایجاد می کند. اگر بتوانیم صادرات به کشورهای 
همسایه را 25 میلیارد دالر دیگر افزایش دهیم حداقل 

یک میلیون فرصت شغلی ایجاد می شود.
را طرح  به کشورهای همسایه  رضا رحمانی، صادرات 
اضافه کرد:  و  وزارتخانه در سال جاری ذکر  این  ویژه 
را  صادرات  و  توجیه ناپذیر  را  قاچاق  ارز،  نرخ  افزایش 

توجیه پذیرتر کرده است.
صادرات  افزایش  وهندبرای  چین  کرد:  بیان  رحمانی 
در  سوریه  و  عراق  شده اند.  گرفته  نظر  در  کشورمان 
ما  برای  خوبی  فرصت  این  و  هستند  بازسازی  حال 

جهت فعال کردن ظرفیت های موجود است.
واردات  دالر  میلیارد   ٦0 پاکستان  کرد:  تصریح  وی 
میلیارد  یک  حدود  آن  از  ما  کشور  سهم  که  دارد 
وارد  کاشی  مترمکعب  میلیون   100 پاکستان  است. 
می کند که سهم ایران از آن فقط هشت میلیون است 

درحالی که در این بخش بهتر می توانیم کار کنیم.
تسهیل  باید  فقط  دولت  که  این  بر  تأکید  با  رحمانی 
کننده باشد، خاطرنشان کرد: مردم باید در این بخش 
مانند  شهرها  بین  روابط  و  همکاری  و  بیایند  پای کار 
اصفهان، مشهد و تبریز افزایش یابد. برای تأمین مواد 
اولیه، نقدینگی و فروش نیز برنامه هایی داریم که نیاز 
به همراهی و کمک مردم، اصالح نگاه ها و تسهیل امور 

داریم.
وزیر صنعت با اشاره به فعالیت ستاد تسهیل، و شورای 
وزارت صنعت، خاطرنشان کرد: همین کار  معادن در 
گروه ها در استان ها فعال اند و تصمیم آن ها در سطح 
ملی و الزم االجراست. اما موضوع کارگروه تنظیم بازار 
اساسی  کاالهای  دلیل  به  آن  از  بخشی  و  متفاوت 

کشوری است.
وی تأکید کرد: حفظ وضع موجود کارخانه ها، تولید و 
اشتغال، راهبرد این وزارتخانه برای مقابله با تحریم ها 
و  قانون  به  نیاز  و  است  جهادی  کار  یک  این  و  است 

بخشنامه جدید ندارد.
به  تولید  رونق  طرح های  که  این  بر  تأکید  با  وی 
واحدهای  از  بسیاری  داد:  ادامه  شد،  ابالغ  استان ها 
صنعتی، ظرفیت خالی دارند، برخی واحدها هم تولید 
در  سرمایه  ها،  آن  مشکل  اما  دارند  فروش  بازار  و 
حفظ  باید  صنعتی  واحدهای  در  تولید  است.  گردش 

شودوتغییرفکرودیدگاه مهم است.
رحمانی با اشاره به این که آمار رونق تولید در برخی 
باید  پایین است، گفت: ما  از جمله اصفهان،  استان ها 
شهرهای  از  را  نهضت  این  و  کرده  عوض  را  خودمان 
صنعتی مانند همین اصفهان آغاز کنیم و هر جا نیاز به 

اصالح دارد، پیشنهاد دهید تا انجام شود.
وزیر صنعت هم چنین با تأکید بر این که قرار نیست 
تعطیل  بدهی  دلیل  به  را  صنعتی  واحدهای  بانک ها، 
کنند، افزود: این موضوع در سیاست های ما قرار ندارد 
و اگر بانکی بخواهد، می تواند واحدی را تملک کند اما 

حق تعطیلی آن را ندارد.
وی تصریح کرد: متن تفویض برخی امور در وزارتخانه 
تفویض  است.  شده  آماده  تجارت  و  معدن  صنعت، 
اختیار باید در شهرستان ها صورت گیرد و از امکانات 
این  نه  کنیم  استفاده  جهت  این  در  دیجیتال  فضای 
که از این فضا فقط برای بداخالقی و تهمت زدن بهره 

گرفته شود.
پیشران  صادرات،  که  این  بر  تأکید  با  صنعت  وزیر 
صادرکنندگان،  و  است   9۸ سال  در  کشور  اقتصاد 
امروز هستند،  اقتصادی  در جنگ  ما  عملیات  فاتحان 
گفت: ما باید برای تحقق این هدف، برنامه ریزی کنیم 
و باوجودی که قیمت ارز دچار عدم ثبات است، اما با 
کمک مردم و صنعتگران می توانیم کشور را آباد کنیم.

در  صادراتی  خوشه های  تشکیل  که  این  بیان  با  وی 
گفت:  می کند،  کمک  صادرات  افزایش  به  استان ها 
توسط  صادرات  تومان  میلیارد  هزار   23 گذشته  سال 
هدف گذاری  داشتیم،  کشور  در  صنعتی  تشکل های 
 ٦3 است.  تومان  میلیارد  هزار   30 امسال  برای  ما 
نیز در 2 سال گذشته  کنسرسیوم )شرکت( صادراتی 

در کشور فعال شده است.
تولید  برای  این که در گمرک کشور  بیان  با  رحمانی 
باید خط سبز ایجاد شود، تصریح کرد: قرار شده است 
که  جا  هر  و  اصالح شود  آنجا  در  پایه  قیمت های  که 
صنعتگران در گمرک دچار مشکل شدند به ما اطالع 
این  بر  ما  برطرف شود. سعی  موردی  به طور  تا  دهند 

است که دستورالعمل متناقض صادر نشود.
ثبت  بدون  اولیه  مواد  واردات  که  این  بیان  با  وی 
سفارش به مناطق ویژه اقتصادی آزاد شده است، ادامه 
داد: این یکی از موارد تسهیل گر برای تولیدکنندگان و 
صادرکنندگان کشورمان است تا آن ها خودشان مواد 

اولیه را بیاورند.
رحمانی با بیان این که کسی حق گرفتن مابه التفاوت 
در  کرد:  تصریح  ندارد،  را  شده  فروخته  کاالهای 
کمیسیون اقتصادی دولت هنوز نهایی نشده که چگونه 
با واحدهایی که هنوز کاالهای خود را توزیع نکرده اند، 
وجود  زمینه  این  در  اختالف نظر  هنوز  و  شود  تسویه 

دارد و باید کارشناسان کمک کنند.
وی بیان کرد: در الیحه بودجه 9۸، برای این وزارتخانه 
شده  گرفته  نظر  در  انبساطی  به صورت  بودجه 
درحالی که برای سایر وزارتخانه ها به طور انقباضی است 
است.10  بخش  این  به  دولت  توجه  گویای  امر  این  و 
درصد صنعت کشور در استان اصفهان است و حاضرم 
هر اختیاری را به استان ها از جمله اصفهان واگذار کنم 

تا مشکالت صنعتگران و صادرکنندگان حل شود.
در ادامه، رئیس کمیسیون تجارت اتاق اصفهان گفت: 
گذشته  سیاست های  با  نمی توان  کنونی  شرایط  در 

چرخه اقتصاد را مدیریت کرد و باید متناسب با شرایط 
جنگ اقتصادی به تدوین سیاست ها بپردازیم.

مسعود گلشیرازی با اشاره به این که در هیچ کجا قانون 
عطف به ماسبق نمی شود، افزود: متأسفانه در شرایطی 
را  اقتصادی  فعاالن  فعالیت  اقتصادی  تحریم های  که 
بخش نامه های  شدن  اجرایی  شاهد  کرده،  محدود 
ورود  مثاًل  هستیم.  برمی گردد،  گذشته  به  که  متضاد 
موقت کاال از سوی صادرکنندگان یک موضوع بدیهی 
در سال های گذشته بوده که طی بخش نامه های جدید 

با مانع روبه رو شده است.
چالش های  از  یکی  را  ارز  نرخ  نوسانات  گلشیرازی 
مهم صادرکنندگان دانست و گفت: شاید ارزان شدن 
برای  ولی  باشد  مناسب  جامعه  عموم  برای  ارز  نرخ 
صادرکنندگان یک تهدید است، زیرا در بهای تمام شده 
نمی توان این نوسانات را محاسبه کنند و پس از مدتی 

صادرات خود را متوقف می کنند.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تأکید کرد: همه کاالها 
را نمی توان با یک دستورالعمل تنظیم بازار سامان دهی 
کرد و دولت با در نظر گرفتن هر بخش باید سیاست 

متناسب آن را اتخاذ کند.
را  همسایه  کشورهای  نام  به  کاال  تولید  به  توجه  وی 
تحریم  دوران  در  اقتصادی  مهم  راهبردهای  از  یکی 
اقتصادی برشمرد و گفت: برای دور زدن تحریم باید از 
راهکار تولید به نام کشورهای همسایه در اقتصاد بهره 
را  همسایه  کشورهای  با  اقتصادی  مراودات  و  بگیریم 

تشدید کنیم.
کشورهای  در  سایه  شرکت های  ایجاد  گلشیرازی 
همسایه را الزم و ضروری دانست و گفت: برای واردات 
مواد اولیه واحدهای تولیدی و صادرات محصوالت تولید 

شده از این شرکت ها می توان استفاده کرد.
وی ضمن انتقاد از طرح پیشنهادی در کمیسیون تلفیق 
مجلس مبنی بر حذف معافیت مالیات از صادرکنندگان 
گفت: شرط گذاشتن بازگشت ارز برای صادرکنندگان 
در شرایطی که کشور به مراودات بین المللی نیاز دارد 
نتایج آن طی چند سال  است که  بنای غلطی  سنگ 

آینده مشخص می شود.
به  عادالنه  نگاه  خواستار  چنین  هم  گلشیرازی 
صادرکنندگانی که دارای رتبه های ممتاز هستند، شد 
عموم  برای  نباید  صادراتی  دستوالعمل های  گفت:  و 

صادرکنندگان به یک رویه اجراشود.
ملی  برند  دبیرخانه  استقرار  فعالیت  خواستار  وی 
صادرات  توسعه  هدف  با  اصفهان  در  ایران  تجاری 
برندسازی  به  توجه  گفت:  و  شد  داخلی  محصوالت 
خوشه های  ایجاد  چنین  هم  و  صادراتی  بازارهای  و 

صادراتی می تواند به تقویت برند ملی کمک کند.
توجه  اصفهان خواستار  اتاق  رئیس کمیسیون تجارت 
صادرات  تجارت  و  صادرات  مدیریت  شرکت های  به 
گفت:  و  شد  صادراتی  بازارهای  سازمان دهی  هدف  با 
یکی  در کشورهای همسایه  تولیدی  ایجاد سایت های 
آمریکا  تحریم های  می تواند  که  است  راهکارهایی  از 
به جای  نگری  عمق  افزود:خواستار  وی  کند.  بی اثر  را 
مقطع نگری در تدوین سیاست های اقتصادی هستیم. 
در شرایط تحریم نباید تجار و بازرگانان فعال و اثرگذار 

را از دست بدهیم.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان در این 
آیین با قدردانی از وزیر صنعت، معدن و تجارت برای 
این  به استان ها گفت:  اختیار ثبت سفارش ها  تفویض 
استان در 9 ماهه گذشته یک میلیارد و صد میلیون 
تفویض  کوتاه  مدت  در  است.  داشته  صادرات  دالر 
اختیار به استان تاکنون ٦00 مورد تائید و ارسال شده 

است.
اسرافیل احمدیه تصریح کرد: این استان رتبه دوم ثبت 
اختصاص  خود  به  تهران  استان  از  پس  را  سفارش ها 
و  تائید  سفارش  دالر  میلیون   340 تاکنون  و  داده 
اختیار، دیگر  تفویض  و  واگذاری  با  ارسال شده است. 
ضرورتی به رفت وآمد واردکنندگان و صادرکنندگان به 

تهران برای ثبت سفارش وجود ندارد.
رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان در این مراسم 
است که  پیش بینی شده  روند موجود،  ادامه  با  گفت: 

اصفهان تا سال 2025 از سکنه خالی خواهد شد.
 90 سال  در  فالورجان  شهرستان  در شهرک صنعتی 
بیش از 12500 نفرمشغول به کار بودند که این رقم 

به 4500 نفر در سال جاری رسیده است.
افزود: روزگاری صنعت و  ناصر موسوی الرگانی  سید 
اشتغال اصفهان در کشور نمونه بود اما اکنون این گونه 
امور  سازمان  اقتصادی،  رکود  زمان  در  نباید  نیست. 
مالیاتی، بانک ها، تأمین اجتماعی و گمرک بر صنعتگر 

فشار وارد کنند.

که  این  بیان  با  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  عضو 
کارخانه ها  تعطیلی  باعث  کاالها  نشدن  ترخیص 
می شود، افزود: در زمان تحریم باید بروکراسی اداری 
و  تولیدکننده ها  به  که  فشارهایی  چون  کنیم  کم  را 
ما  صنعتگران  شده  باعث  می شود  وارد  صنعتگران 

نتوانند بازار عراق را در دست بگیرند.
بانک ها  در  سرمایه گذاری  امروز  که  این  بیان  با  وی 
در  گفت:  است،  صنعت  در  ماندن  از  به صرفه تر 
ماست  علیه  تمام عیار  اقتصادی  جنگ  که  مقطعی 
بخشنامه  صدور  باشیم.  داشته  تحریمی  خود  نباید 
از 20  بیش  نیست،  راهکار  قبلی  لغو بخشنامه های  و 
بخشنامه در یک ماه گذشته برای ارز صادر شده که 

این گونه اقدام ها صنعتگر را فلج می کند.
موسوی الرگانی اضافه کرد: تولیدکنندگانی که با ارز 
سه هزار تومانی کاالهایی را تولید کردند و فروختند 
ادامه  را  تولید  نمی توانند  ارز  قیمت  این  با  اکنون 
دهند. اصفهان به عنوان نقطه راهبردی کشور، بودجه 
11 استان را تأمین می کند اگر این استان فلج شود 

مشکالت بسیاری برای کشور پیش می آید.
باور  کسی  شاید  گفت:  اصفهان  استاندار  ادامه،  در 
نکند در سه کیلومتری اصفهان مناطقی قرار دارد که 

وضعیتی بغرنج دارند.
عباس رضایی با بیان این که باید مسائل و مشکالت را 
جمع بندی کنیم، افزود: کمیته موانع تولید وجود دارد 
قابل حل  به صادرکنندگان قول می دهم که مسائل  و 
حل وفصل  مدیران  و  من  وظیفه  با  مطابق  استان  در 

شود.
در  روستایی  مسکن  ساخت  پروژه  کرد:  تصریح  وی 
پیشروی  درصد   ٦5 تا   45 کشور  استان های  برخی 
تنها  بانک ها  نکردن  همکاری  با  اصفهان  استان  در  و 
نخواست  واقعاً  بانکی  اگر  دارد.  پیشروی  درصد   25
می کنیم. دیگری  برخورد  کند،  همکاری  نتوانست   و 

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی نیز 
به 20.۸  فارغ التحصیالن اصفهانی  بیکاری  نرخ  گفت: 
رسیده  درصد   29 به  اصفهانی  جونان  نرخ  و  درصد 

است.
هماهنگی  است  الزم  که  این  بیان  با  سالک  احمد 
و  گران  صنعت  بخش نامه های  تنظیم  برای  وزرا  بین 
کشاورزان انجام شود، افزود: بخش نامه ها از جزیره های 
کشاورزی  و  خدمات  صنعت،  برای  دولتی  مختلف 

صادر می شود. 
درواقع صنعت  پایدار کند.  را  باید بخش نامه ها  دولت 
هستند.  نقدینگی  حجم  و  اولیه  مواد  گرفتار  گران 
نقدینگی باید به سمت رشد تولید ملی و حل مساله 

اشتغال و بیکاری تنظیم شود.
سالک با بیان این که اصفهان به علت بروکراسی اداری 
قانون  تصویب  باوجود  داد:  ادامه  است،  گریز  سرمایه 
تسهیل، این قانون هنوز در اصفهان اجرا نشده است. 

باید موانع صادرات رفع شود.
سالک افزود: نرخ بیکاری استان اصفهان 14.1 درصد 
است.  کشور  بیکاری  متوسط  از  باالتر  درصد   2.4 و 
مشارکت افراد باالی 10 سال در  کشور 40.9 درصد و 
44.9 درصد در اصفهان و میزان بیکاری جوانان استان 
دانشگاهی  فارغ التحصیالن  بیکاری  نرخ  و  درصد   29

استان 20.۸درصد است.
اجتماعی  تأمین  بیمه شدگان  کل  تعداد  بیان  با  وی 
افزود:  است،  استان  در  نفر  هزار   103 و  یک میلیون 
تعداد کل واحدهای صنعتی استان 9 هزار واحد است. 
دارد.  اصفهان وجود  در  واحدهای صنعتی  هزار   150
از کل  نفر  نفر و 10٦ هزار  بیکاران 215 هزار  تعداد 

بیکاران تحصیل کرده هستند.
نماینده مجلس با اشاره به 2۸ هزار نیروی کار ریزش 
شده در واحدهای صنعتی استان در سال 97 تصریح 
رشد  درصد   27  ،97 سال  در  اصفهان  استان  کرد: 
نیرو دارد. 120 واحد مشکل دار و 200 واحد  ریزش 
معوقعات  نکردن  دریافت  علت  به  خودرو  ساز  قطعه 

دچار مشکل شدند.
اعتبار  میلیارد  و ٦00  هزار  از  که  این  بیان  با  سالک 
ادامه  است،  شده  جذب  درصد   10 تنها   ،1۸ تبصره 
داد: واحدهای تسهیل کننده باید این اعتبار را تأمین 
کنند. اما واحدهای تولیدی با نبود بخشودگی و فشار 
مضاعف و قوانین دست وپا گیر بانک ها روبه رو هستند. 
به کندی  نیز  تهران  در  تسهیالت  پرداخت  درواقع 

صورت می گیرد.
وی با بیان افزایش سه برابری قیمت مواد اولیه افزود: 
باید سرمایه در گردش بانک ها نیز سه برابر شود. اما 
این اتفاق نیفتاده است. هم چنین باید زیرساخت های 

پذیرش رشد اشتغال در روستاها نیز فراهم شود.

 باید از آمریکا شکایت کرد

استاندار عنوان کرد:

از هر سه جوان استان کرمان 
یک نفر بیکار است

دومین  در  استاندارکرمان  فدایی«  »محمدجواد 
مجمع ملی سازمان های مردم نهاد جوانان کشور با حضور 
 27 که  این  بیان  با  کرمان  در  جمهور  رییس  اول  معاون 
درصد جمعیت استان کرمان جوانان بوده که دو درصد از 
متوسط جمعیت جوان کشور باالتر است، افزود: 3۸ درصد 
که  هستند  سال   29 تا   25 سنین  بین  استان  جوانان  از 
مورد  بیشتر  گروه  این  برای  ازدواج  و  اشتغال  مساله  حل 

توجه است.
اقتصادی جوانان  این که نرخ مشارکت  به  با اشاره  فدایی 
متوسط  از  دو درصد کمتر  و  نیم درصد  و  استان 37  در 
کشوری است، تصریح کرد: نرخ بیکاری جوانان استان 29 
بیکار  نفر  استان یک  از هر سه جوان  یعنی  است.  درصد 

است و نرخ بیکاری استان 11 و نیم درصد است.
وی بیان کرد: در استان کرمان 94 هزار و 245 نفر جوان 
بیکار داریم که ۸0 درصد از جمعیت بیکار استان و 4.7 

درصد جوانان بیکار کشور را تشکیل می دهند.
به خواست ها و مشکالت جوانان  اشاره  با  استاندار کرمان 
اداره  در  حضور  جوانان  خواست  بزرگ ترین  کرد:  اظهار 
است  کشور  تصمیم گیری های  در  بودن  اثرگذار  و  کشور 
و مشکالتی که دارند بحث اشتغال، ازدواج، اوقات فراغت 

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

را نشان بدهند.
می توانیم  خوبی  به  کرمان  استان  در  کرد:  تصریح  وی 
مشکل اشتغال جوانان را حل کنیم و مساله مهم این است 
که باید به یک نقطه مشترک در تعریف اشتغال با جوانان 
این  جوانان  های  سمن  مجمع  کارهای  از  یکی  و  برسیم 
است که 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 
تصریح  کرد،  استفاده  امکانات  این  از  اشتغال  ایجاد  برای 
هم  و  داریم  توجه  جوانان  مسائل  و  خواست  به  هم  کرد: 
با همفکری و  بتوانیم  امیدواریم  و  انتظار داریم  از جوانان 
همکاری جوانان برنامه هایی راکه در استان داریم به نتیجه 

برسانیم.

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

باخوردنی ها ازخودمحافظت کنیم

دمنوشی برای سرماخوردگی
گل گاوزبان یک گیاه علفی به طول 40 -- 70سانتی 
بایر  زمین های  گاهی  و  مزارع  در  گیاه  این  است.  متر 
تجزیه  از  است.  بوده  دمشق  آن  اولیه  منشأ  می روید. 
شیمیایی این گیاه مهم ترین ماده ای که به دست می آید 
به  بیشتر خواص آن مربوط  و  باشد  پتاس می  نیترات دو 
این ماده است. گل گاوزبان دارای طبیعت گرم و اثر نشاط 

آور، مقوی تمام بدن و آرامش بخش است.

مرغان  آبله  سرخک،  مانند  دانه ای  تب های  معالجه  در 
مصرف دم کرده آن با لیموعمانی اثر شفابخشی دارد. این 
دفع  و  کلیه  سنگ  از  ناشی  دردهای  درمان  در  کرده  دم 

سنگ مثانه نیز بسیار مفید است. 
اگر دچار آلرژی های فصلی می باشید توصیه به مصرف دم 
کرده گل گاوزبان است. دم کرده گل گاوزبان برای درمان 

جوش های دهان، آفت دهانی بسیار نافذ است.
 شربت تهیه شده از َدم کرده گل گاوزبان به عنوان ترکیبی 

خلط آور برای درمان سرفه قابل استفاده است.
در مراحل اولیه ناراحتی های ریوی و یا سرماخوردگی های 
همراه با تب، بهره گیری از َدم کرده برگ های گل گاوزبان 

توصیه می شود.
نوشیدن روزی سه بار و هربار 10 میلی لیتر آب برگ تازه 
یا  اندوه و  از افسردگی،  یا افشره گل گاوزبان برای رهایی 

اضطراب تاثیرگذار است.
مقدار  با  می توان  را  گاوزبان  گل  برگ  افشره  چنین  هم 
مساوی آب رقیق نمود و برای خشکی و یا خارش پوست و 

همین طور جوش های  عصبی روی پوست مالید.
عصاره برگ، گل گاوزبان هم به عنوان ترکیبی نرم کننده 
پوستی  خارش های  نمودن  برطرف  و  پوست خشک  برای 

به کار می رود.
با  همراه  گاوزبان  گل  برگ  کرده  َدم  مصرف  کارشناسان 
رازیانه را برای افزایش شیر مادران شیرده توصیه می نمایند.

سالمت باشیم

امضای توافق نامه نهایی 
با اتحادیه اقتصادی اورآسیا 

معاون وزیر صنعت روسیه از امضاء توافق نامه تجارت 
آزاد میان ایران و برخی از کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی 

اورآسیا در آینده نزدیک خبر داد.
وزیر  اول  معاون  تسیب«  »سرگی  راشاتودی،  گزارش  به 
تجارت  نامه  توافق  رود  می  انتظار  گفت:  روسیه  صنعت 
آزاد اتحادیه اقتصادی اورآسیا به رهبری روسیه بین ایران، 

سنگاپور، هند و مصر در آینده نزدیک منعقد گردد.
حاضر  حال  در  جهانی  تجارت  سازمان  اعضای  گفت:  وی 
بیش از 7 هزار و 500 اقدام غیرتعرفه ای از جمله بکارگیری 
با  ارتباط  در  تحریم ها  و  محدودیت ها  مجوزها،  سهمیه، 

کاالهای صنعتی را اجرا می کنند.
سمت  به  فعاالنه  اگر  ما  نظر  به  بنابراین  افزود:  »تسیب« 
تجاری  آزاد  منطقه  مورد  در  نامه ها  توافق  گیری  نتیجه 
افزایش  امر  این  بود.  بسیار سودمند خواهد  حرکت کنیم، 
صادرات را در چارچوب  های تجاری منطقه افزایش می دهد.

نامه  توافق  این  گفت:  روسیه  صنعت  وزیر  اول  معاون 
فعلی  حساس  بسیار  و  چالشی  شرایط  در  شک  بدون 
ارتقاء  برای  فرصت  ایجاد  منظور  به  جهانی  بازارهای 
کرد.   خواهد  کمک  روسی  نوآورانه  کاالهای   صادرات 

اتحادیه اقتصادی اورآسیا بر اساس اتحادیه گمرک روسیه، 
قزاقستان و بالروس در سال 2015 میالدی تاسیس شد. 

در  و  شدند  ملحق  آن  به  قرقیزستان  و  ارمنستان  سپس 
عنوان  به  رسمی  طور  به  ویتنام  هم  میالدی   201٦ سال 
اولین کشور غیر منطقه ای به این اتحادیه پیوست. اتحادیه 
حوزه  در  آزادانه  اقدامات  تسهیل  برای  اورآسیا  اقتصادی 
جابه جایی کاال، خدمات، سرمایه و کارگر بین اعضای خود 

راه اندازی شده است.
بیش از 40 کشور و سازمان های بین المللی از قبیل چین، 
اندونزی و برخی از کشورهای آمریکای جنوبی عالقمندی 
خود را برای تجارت آزاد با این اتحادیه عنوان کرده اند. این 
اتحادیه مذاکراتی را با کره جنوبی، مصر و هند داشته است.

اتحادیه  با  را  نامه موقتی  توافق  ایران  این گزارش،  پایه  بر 
که  کرد  امضاء  میالدی  در سال گذشته  اورآسیا  اقتصادی 
توافق نامه نهایی ایران با این اتحادیه، ظرف 3 سال آینده 

برآورد شده بود.

آماده سازی فناوری 8 قلم 
دارو

  
پزشکی  علوم  دانشگاه  داروسازی  دانشکده  رئیس 
شهید بهشتی، از آماده سازی هشت قلم دارو برای ورود 

به بازار دارویی کشور خبر داد.
حسین وحیدی، درباره دستاوردهای دانشکده داروسازی، 
تا   13٦٦ سال  در  افتتاح  زمان  از  دانشکده  اظهارداشت: 
برای  داروسازی  حوزه  در  زیادی  دستاوردهای  کنون، 

کشور داشته است.

داروسازی در سال های  دانشکده  این که  به  اشاره  با  وی 
اولیه تاسیس از نظر فضای فیزیکی محدودیت هایی داشته 
است، یادآور شد: در 10 سال گذشته با گسترش فضای 
دارو  حوزه  در  زیادی  رشد  دانشکده  امکانات،  و  فیزیکی 

داشته است.
شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه  داروسازی  دانشکده  رئیس 
با توجه به فضای  ادامه داد: دانشکده داروسازی  بهشتی، 
مناسب و امکانات زیادی که با راه اندازی آزمایشگاه ها پیدا 
برای  زیادی  دستاوردهای  کشور  عرصه  در  است،  کرده 

عرضه دارد.
را  دارو  کنترل  حوزه  در  گسترده  خدمات  ارائه  وحیدی، 
گفت:  و  کرد  عنوان  دانشکده  این  دستاوردهای  از  یکی 
بسیار  تجهیزات  و  آزمایشگاه  اخیر،  سال های  طول  در 
خدمات  و  است  شده  راه اندازی  دانشکده  در  پیشرفته ای 
وزارت  به  داروها  کنترل  درباره   را  گسترده ای  بسیار 
از دستاوردهای مهم  این یکی  ارائه می دهد که  بهداشت 

دانشکده است.
دانشگاه  دستاوردهای  درباره  داروسازی  دانشکده  رئیس 
در حوزه تولید دارو گفت: حدود ۸ قلم دارو را هدف گذاری 
کردیم که دانش فنی اکثر آن ها آماده شده و بعضی از 
آن ها در حال آماده شدن برای ورود به بازار دارویی کشور 

هستند.
وی هم چنین ایجاد و گسترش مراکز اقماری دانشکده را 
ایجاد  و گفت:  کرد  عنوان  دانشگاه  دیگر دستاوردهای  از 
مراکز تحقیقاتی، مرکز رشد دارویی و تعداد بیش از 20 
شرکت دانش بنیان که فرآورده های بسیاری از آن ها وارد 
بازار دارویی کشور می شود از دیگر دستاوردهای دانشکده 

از ابتدای تأسیس تا کنون است.
وحیدی با ابراز امیدواری نسبت به دانشجویان جوانی که 
در این دانشکده تحصیل می کنند، اظهار کرد: امیدواریم 
به دست توانمند جوانانی که کم کم در دانشگاه به عنوان 
بسیار  علمی  رشد  شاهد   می پیوندند  ما  به  علمی  هیات 

خوبی در دانشکده باشیم.
لزوم  به  اشاره  با  پایان  در  داروسازی  دانشکده  رئیس 
یادآور شد: ما روزانه  با دانشگاه،  ارتباط صنعت  گسترش 
وارد  دارویی  مختلف  شرکت های  که  هستیم  این  شاهد 
دانشکده می شوند و خواهان استفاده از ظرفیت های علمی 

استادان هستند.

و  صنایع  کمیسیون  عضو   - ملت  خانه 
باید از طریق  معادن مجلس گفت: دولت و بانک مرکزی 
بنگاه های  از  پایین،  سود  نرخ  با  حمایتی  بسته های  ارائه 
اقتصادی کوچک و متوسط حمایت و پشتیبانی کرده و از 

تعطیلی آن ها جلوگیری کنند.
رامین نورقلی پور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
اقتصادی  بنگاه های  نقش  به  اشاره  با  اسالمی  شورای 
کوچک و متوسط )SME( در توسعه اقتصاد، گفت: صنایع 
دیگر  سوی  از  دارند  اشتغال زایی  در  باالیی  توان  کوچک 
اشتغال زایی در بنگاه های کوچک نسبت به صنایع بزرگ 

به سرمایه کمتری نیاز دارد.
در  گمیشان  و  بندرگز  ترکمن،  کردکوی،  مردم  نماینده 
به  محصوالت  عرضه  نحوه  افزود:  اسالمی  شورای  مجلس 
بازار یکی از مشکالتی است که بنگاه های اقتصادی کوچک 
و متوسط در حال حاضر با آن دست و پنجه نرم می کنند 
از سوی دیگر از آنجا که این صنایع توان مالی کمی دارند 
همواره در نوسانات ارزی برای تامین مواد اولیه و تجهیزات 

با سختی روبه  رو می شوند.
وی تصریح کرد: ورشکستگی بنگاه های کوچک و متوسط، 
سایر  آن  تبع  به  و  گسترده  بیکاری  مانند  پیامدهایی 
مشکالت اقتصادی و اجتماعی را در پی دارد. متاسفانه در 
در  ناتوانی  و  ارزی  نوسانات شدید  دلیل  به  اخیر  ماه های 

تامین مواد اولیه بسیاری از بنگاه های اقتصادی کوچک و 
متوسط به تعطیلی کشیده شده است.

و  اظهار کرد: دولت  نماینده مردم در مجلس دهم  این 
با  حمایتی  بسته های  ارائه  طریق  از  باید  مرکزی  بانک 
نرخ سودپایین از بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط 
حمایت و پشتیبانی کرده و از تعطیلی آن ها جلوگیری 
کنند اگرچه طی دو سال گذشته وزارت صنعت، معدن و 
تجارت با رویکرد حمایت ازاین بنگاه ها و به منظور رونق 
تولید، بسته های حمایتی برای آن هادرنظرگرفته اما نیاز 

است این اقدامات گسترده ترشود.
بنگاه های  به  سوبسید  پرداخت  با  که  این  بیان  با  وی 
کرد،  حمایت  آن ها  از  می توان  کوچک  اقتصادی 

خاطرنشان کرد: باید با تسهیل روابط و طراحی کانال هایی 
فراهم شود  بنگاه ها  این  اولیه موردنیاز  مواد  تامین  زمینه 
این  موردنیاز  اولیه  مواد  از  توجهی  قابل  بخش  چراکه 
در حال حاضر   است.   CKD قطعات  یا  وارداتی  بنگاه ها 
تامین مواد اولیه دغدغه اصلی این بنگاه ها پس از افزایش 
نرخ ارز و محدودیت واردات، است که باید برای این مشکل 
تدبیری اندیشیده شود در غیر این صورت احتمال تعطیلی 
این بنگاه ها روز به روز افزایش پیدا می کند. البته توجه به 
این نکته نیز حائز اهمیت است که در حال حاضر دولت در 

واردات کاال و تامین ارز با محدودیت هایی رو به رو است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی با 
بیان این که بازاریابی یکی دیگر از نقاط ضعف بنگاه های 
چگونگی  شد:  یادآور  است،  متوسط  و  کوچک  اقتصادی 
عرضه کاال یا محصوالت، همیشه یکی از نقاط ضعف این 
تا  شود  فراهم  شرایطی  باید  بنابراین  است  بوده  بنگاه ها 
این بنگاه ها به حضور در بازار تشویق شوند. برای رفع این 
مشکل باید زمینه ارتباط میان بنگاه های کوچک و صنایع 
مادر فراهم شود چراکه از یک سو این بنگاه ها می توانند به 
صورت مستقیم کاالی تولیدی خود را به بازار عرضه کنند 
و از سوی دیگر مواد اولیه موردنیاز صنایع مادر از طریق 

بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط تامین می شود.

ضرورت تدوین بسته های حمایتی برای بنگاه های اقتصادی

ایران  دولتی  و  خصوصی  بخش  نمایندگان   - ایران  اتاق 
بررسی مشکالت  به  تهران  اتاق  در  پاکستان در نشستی  و 
موجود سر راه تجارت دو کشور پرداختند و قول همکاری 

برای تسهیل مراودات تجاری دادند.
در همایش مشترک اتاق بازرگانی تهران و سفارت پاکستان 
در ایران که با حضور جمعی از فعاالن اقتصادی از دو کشور 
برگزار شد، وضعیت تجارت دو طرف و ظرفیت های مشترک 
همکاری ها در حوزه های اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، در این همایش سفیر 
 ٦ ویزای  اعطای  از  تهران  در  پاکستان  اسالمی  جمهوری 
و  تجار  به   )Multiple( ورود  بار  چند  یک ساله  یا  ماهه 
داشته  معرفی نامه  تهران  اتاق  از سوی  که  ایرانی  بازرگانان 

اجرای  از  چنین  هم  مسعود  رفعت  خانم  داد.  خبر  باشند، 
اولین  عبور  و  پاکستان  و  ایران  ترانزیتی  مسیر  در  کارنه تیر 
TIR خبر  کنوانسیون  اساس  بر  پاکستان  به  ایرانی  کامیون 
برای حرکت  اقدامات  که  کرد  هم چنین خاطرنشان  او  داد. 
هفتگی شش قطار باربری و کانتینربر میان زاهدان و کویته 

پاکستان در دست انجام است.
امور  وزارت  پاکستان  امور  اداره  رییس  که  نشست  این  در 
توسعه  سازمان  اقیانوسیه  و  آسیا  دفتر  نماینده  و  خارجه 
و  تجار  تا  شد  ایجاد  فرصتی  داشتند،  حضور  نیز  تجارت 
با  را  پاکستان  با  تجارت  مشکالت  و  مسائل  ایرانی  بازرگانان 
مسووالن ایرانی و سفیر پاکستان در تهران در میان بگذارند.

امور  معاون  بختیاری،  محمدرضا  گردهمایی،  این  ابتدای  در 
با اشاره به روابط دیرینه  اتاق تهران طی سخنانی  بین الملل 
ایران و پاکستان، گفت: پاکستان یکی از شرکای تجاری مهم 
ایران محسوب  می شود و صادرات ایران به این کشور در سال 

گذشته، حدود یک میلیارد دالر برآورد شده است.
و  این هاست  از  بیش  کشور  دو  تجارت  حجم  از  توقع  البته 
انتظار این است که با افزایش مراودات، ارزش تجاری ایران و 

پاکستان افزایش پیدا کند.
او با بیان این که تجارت ایران و پاکستان در سال 139٦ افت 
قابل توجهی را تجربه کرد، ادامه داد: تجارت دو کشور پیش 
از سال 139٦، بالغ بر یک میلیارد دالر بود اما در این سال 
به ٦00 میلیون دالر کاهش پیدا کرد. بررسی آمار مبادالت 
که  نشان  می دهد  جاری  سال  ماهه  در10  پاکستان  و  ایران 
کرده  عبور  دالر  میلیارد  یک  مرز  از  تجاری  مناسبات  سطح 
است و حجم تجارت نسبت به سال 139٦ حدود 42 درصد 

رشد کرده است.
فعاالن  به  تهران خطاب  بازرگانی  اتاق  بین الملل  امور  معاون 
اقتصادی حاضر در این نشست ابراز امیدواری کرد که در این 
دوجانبه  روابط  توسعه  برای  راهکارهایی  هم اندیشی،  جلسه 

ارائه شود.
به  سخنانی  در  گردهمایی،  این  در  تهران  اتاق  دبیرکل 
پاکستان  و  ایران  کشور  دو  میان  آرامش  و  صلح  برقراری 
برای  بزرگی  و گفت: ظرفیت های  کرد  اشاره  تاریخ  در طول 
همکاری های مشترک دو کشور در حوزه های اقتصادی فراهم 
است، از این رو دو کشور باید به سمت برقراری تجارت آزاد 
گام بردارند و برای اجرایی کردن آن نیز دولت های دو کشور 

باید همت کنند.
بهمن عشقی با اشاره به اقتصاد رو به رشد پاکستان و بیان 
برخی شاخص های اقتصادی این کشور در سطح بین المللی، 
افزود: به رغم همسایگی و قرابت ملت های دو کشور، مناسبات 
برقرار  پایینی  پاکستان در سطح  و  ایران  و تجاری  اقتصادی 

است که باید دالیل آن موشکافی شود.
به گفته وی، آمار گمرک ایران نشان می دهد که تراز بازرگانی 
دو کشور طی سال گذشته، در حدود ۸00 میلیون دالر بوده 

است.
پاکستان  سفیر  مسعود،  رفعت  خانم  جلسه،  این  ادامه  در 
متبوع  کشور  از  اطالعاتی  ارائه  با  را  خود  سخنان  ایران،  در 
خویش آغاز کرد و گفت: پاکستان، کشوری با جمعیت حدود 
معادل  آن  داخلی  ناخالص  تولید  که  است  نفر  میلیون   210
313 میلیارد دالر است. هم چنین درآمد سرانه در ان حدود 
سراسر  از  پاکستان  واردات  ارزش  است.  شده  برآورد   1222
جهان حدود 44 میلیارد دالر بوده و ارزش صادرات آن 17 

میلیارد دالر است.
او با بیان این که واردات پاکستان از ایران، طیف گسترده ای 
سرامیک  کشاورزی،  پتروشیمی،  محصوالت  از  اعم  کاالها  از 
پاکستان شامل  از  ایران  اما واردات  ادامه داد:  و فرش است، 
کشاورزی  می شود.  و  منسوجات  حوزه  در  محدودی  اقالم 
نتیجه آن که صادرات ایران به پاکستان ظرف 9 ماه گذشته از 

آوریل تا دسامبر، 1۸ درصد رشد داشته و صادرات پاکستان 
به ایران طی همین مدت با کاهش 34 درصدی روبه رو شده و 

به همین دلیل موازنه تجاری به نفع ایران است.
سفیر پاکستان در ایران ادامه داد: این برای من مایه تعجب 
است که ایران به عنوان کشوری که در معرض تحریم بوده، 
خودحفظ  نفع  رابه  باپاکستان  تجاری  موازنه  است  توانسته 
ایران داشته  کندومتاسفانه مانتوانسته ایم صادرات باالیی به 

باشیم.
او با اشاره به این که در سال 200٦ میان دو کشور موافقت نامه 
باره توضیح داد: این  ترجیحی به امضا رسیده است، در این 
نهایی  آن  در  نیز  کاالها  فهرست  که  آن  به رغم  موافقت نامه 
وزرای  مذاکرات  آخرین  در  است.  نشده  اجرایی  هنوز  شد، 
ایران  می خواهد به فهرست  خارجه دو طرف، عنوان شد که 
موافقت نامه ترجیحی اقالمی اضافه کند. اما از نظر من بهتر 
است به جای اجرای چنین موافقت نامه ای، به سوی تجارت 
غیرتعرفه ای  مشکالت  ترتیب  بدین  تا  کرده  حرکت  آزاد 

بازرگانان دو طرف نیز برطرف شود.
رفعت مسعود با اشاره به این که بخشی از تجارت دو کشور 
میان  داد:  ادامه  انجام  می گیرد،  کامیون  و  راه آهن  طریق  از 
و  است  رسیده  امضا  به   TIR کنوانسیون  پاکستان  و  ایران 
پاکستان  وارد  توانسته اند  ایرانی  کامیون های  که  همان طور 
به  ورود  امکان  نیز  پاکستانی  کامیون های  امیدواریم  شوند، 

خاک ایران را بیابند.
او هم چنین تشکیل کمیته های مشترک مرزی را در توسعه 
روابط تجاری موثر دانست و گفت: ما مساله صدور ویزا برای 
کمیته  مصوبه  موجب  به  کرده ایم؛  حل  را  ایرانی  تاجران 
از  نامه  داشتن  دست  در  با  ایرانی  تاجر  هر  مرزی،  مشترک 
پاکستان  از  ماهه  شش  ویزای  بازرگانی  می تواند  اتاق های 

دریافت کند.
سفیر پاکستان در ایران نبود کانال های بانکی موثر میان دو 
کشور را یکی از چالش های توسعه مراودات تجاری دانست و 
گفت: پاکستان و ایران یک موافقت نامه پرداختی منعقد کرده 
دوره ای  در  هرچند  است.  شده  منقضی  آن  دوره  که  بودند 
به اجرا درنیامد.  نیز مفاد آن  بود  برقرار  این موافقت نامه  که 
یک  که  است  این  دارد  وجود  زمینه  این  در  که  پیشنهادی 
بانک ایرانی شعبه ای در پاکستان راه اندازی کند و معامالت را 

با ارزهای داخلی، ریال یا روپیه پشتیبانی کند.
در این زمینه مذاکره با بانک مرکزی دو طرف راهگشا خواهد 

بود.
با  ما  پاکستانی  می گویند  بازرگانان  گفت:  مسعود  رفعت 
دو  تجاری  موازنه  و  هستیم  رو به رو  ایرانی  مقامات  تبعیض 
کشور نیز همین مساله را نشان  می دهد. تحقیقات من نشان 
با نرخ های رسمی ارز  ایرانی  می توانند   می دهد واردکنندگان 
چنین  از  ایران  به  پاکستانی  صادرکنندگان  اما  کنند  مبادله 
امکانی برخوردار نیستند. موانع غیرتعرفه ای و مالیات بر بار و 
جاده که توسط طرف ایرانی اخذ  می شود، از دیگر موارد مورد 

اعتراض تجار پاکستانی است.
ایران  از پاکستان به  او هم چنین گفت: صادرکنندگان برنج 
در  برنج  آزمایش  زمان  که  مطرح  می کنند  را  این گالیه  نیز 
در  ایران  سیب  است.  طوالنی  بسیار  ایران  آزمایشگاه های 
پاکستان نیز با چنین مشکلی مواجه است و باید این مشکالت 

و مشکالتی از این دست برای بازرگانان دو طرف حل شود.
سفیر پاکستان در تهران سپس به آمار واردات برنج ایران از 
کشورهای مختلف اشاره کرد و گفت: بر اساس اطالعاتی که 
از انجمن برنج ایران به دست آمده است، واردات برنج ایران 
در سال 2017 از کشورهای تولیدکننده برنج از جمله هند و 
تایلند به مراتب بیشتر از پاکستان بوده است و این در حالی 
کیفیت  از  پاکستان  برنج  محصول  سال،  این  طی  که  است 

باالیی برخوردار بود.
نشان  اتفاق  این  دالیل  پیگیری  افزود:  مسعود  رفعت  خانم 

پاکستان،  و  ایران  میان  بانکی  کانال  نبود  که   می دهد 
مهم ترین عامل کاهش واردات برنج ایران از پاکستان بوده 
است، حال آن که به دلیل برقراری مکانیزم استفاده از منابع 
برای  این کشور  از  برنج  واردات  به هند،  ایران  نفت  فروش 

ایران به راحتی و با حجم باال امکان پذیر بوده است. 
این در حالی است که با توجه به نیاز جدی پاکستان به برق، 
دو کشور می توانند مکانیزم فروش برق در ازای خرید برنج 

از پاکستان را اجرایی کنند.
سفیر پاکستان در بخش دیگری از سخنانش، وجود تجارت 
غیرقانونی میان دو کشور را مورد نقد قرار داد و افزود: در 
حدود  در  رقمی  کشور  دو  میان  رسمی  تجارت  که  حالی 
یک میلیارد و 300 میلیون دالر است؛ برای ارزیابی تجارت 
غیررسمی میان دو طرف، از رقمی معادل 3 میلیارد و 300 
میلیون دالر سخن به میان می آید و دولت های دو کشور باید 
با حساسیت بیشتری نسبت به حل معضل قاچاق دو طرفه 

اقدام کنند.
خانم مسعود از انواع میوه ها از جمله انبه، انواع البسه و ادوات 
از  قاچاق  به عنوان مهم ترین کاالهای  نیز پوشاک  و  ورزشی 
پاکستان به ایران یاد کرد و یکی از دالیل وجود این قاچاق 
با  چنین  هم  وی  دانست.  گمرکی  باالی  عوارض  و  تعرفه   را 
اشاره به ایجاد بسترهایی برای توسعه بندر چابهار، گفت: در 
این  بندر گوادر در حال رشد و توسعه است و  نیز  پاکستان 
دو بندر را باید مکمل یکدیگر و در جهت گسترش مناسبات 

تجاری و اقتصادی دو کشور قرار داد.
او در عین حال، انرژی های تجدیدپذیر، تجهیزات پزشکی و 
نیز صنعت گردشگری را از جمله زمینه های همکاری مشترک 
میان دو کشور عنوان کرد. رفعت مسعود در پایان گفت: در 
کشورها  سایر  از  متعددی  رستوران های  تهران  در  که  حالی 
احداث  پاکستانی  رستوران  هیچ  متاسفانه  اما  دارد،  وجود 
نشده است و به نظر  می رسد با تاسیس این رستوران  می توان 
فرهنگ و آداب ملت پاکستان را بهتر به مردم ایران شناساند.

خارجه  وزارت  پاکستان  امور  اداره  رییس  صفری  ادامه،  در 
نیز با اشاره به اهمیت توسعه روابط تجاری با پاکستان برای 
مقامات ایران، روی برخی اقدامات صورت گرفته برای تحقق 
این هدف دست گذاشت و گفت: تعداد پروازها میان ایران و 
پاکستان در سال های اخیر به 9 پرواز در هفته رسیده است تا 
میزان دسترسی برای تجار افزایش پیدا کند. هم چنین ایران 
پنج بازارچه مرزی برای توسعه تجارت با پاکستان ایجاد کرده 
ایجاد  به  نیز نسبت  این است که طرف پاکستانی  انتظار  که 

بازارچه های مرزی اقدام کند.
پایین  مورد  ایران در  در  پاکستان  به سخنان سفیر  اشاره  او 
بودن حجم واردات برنج از پاکستان به ایران گفت که در حال 
است  پاکستان  اختیار  در  ایران  برنج  بازار  درصد  حاضر، 27 
فراهم  بانکی  بستر  باید  روابط  بیشتر  چه  هر  توسعه  برای  و 
باشد. چنانکه هم بانک های ایرانی قادر به تاسیس شعبه در 
پاکستان هستند و هم  می توان در کشوری ثالث بانکی را برای 

مبادالت پولی معرفی کرد.
او از آمادگی ایران برای افزایش صادرات برق وگاز به پاکستان 
سخن گفت و افزود: بازار ایران به روی محصوالت کشاورزی 
پاکستان باز است. ما هم چنین برای ورود زوار پاکستانی به 
ایران نیز تعرفه صفر برقرار کرده ایم و سال گذشته 350 هزار 

روادید برای اتباع پاکستان صادر شده است.
برای ما مهم  با پاکستان  افزود: توسعه روابط تجاری  صفری 
تلقی  می شود؛ همان طور که رابطه با این کشور در طول 70 
عظیمی  پتانسیل های  است.  بوده  فزاینده  نیز  گذشته  سال 

برای توسعه روابط وجود دارد و پنجره روابط باز است. 
چنانکه اگر مساله مبادالت بانکی نیز حل شود، شاهد وقوع 

یک جهش در مناسبات تجاری دو کشور خواهیم بود.
ایران  تجارت  توسعه  اقیانوسیه سازمان  و  آسیا  اداره  نماینده 
نیز در این نشست، بازار دو کشور ایران و پاکستان را مکمل 
و  توان  از  پاکستان  و گفت: بخش خصوصی  عنوان کرد  هم 
بخش  همکاری  و  تعامل  با  و  است  برخوردار  باالیی  تجربه 
خصوصی دو کشور، قطعا مناسبات و همکاری های اقتصادی 

دو طرف توسعه قابل مالحظه ای خواهد یافت.
مراد نعمتی افزود: اگر بخش خصوصی دو کشور با محوریت 
با  بیشتری  تعامل  و  ارتباط  طرف  دو  هر  بازرگانی  اتاق های 
رونق  و  پیشرفت  شاهد  حتم  طور  به  کنند،  برقرار  یکدیگر 

چشمگیری در تجارت میان دو کشور خواهیم بود.
خصوصی  بخش  اقتصادی  فعاالن  نشست،  این  ادامه  در 
پرسش ها و مشکالت در زمینه تجارت بین ایران و پاکستان 

مطرح کردند که توسط حاضران در نشست پاسخ داده شد.

 در همایش مشترک اتاق تهران و سفارت پاکستان مطرح شد؛

 اعطای ویزای 6 ماهه چند بار ورود به تجار 

باسه عددخرما به جنگ بیماری 
بروید

آیا تاکنون فکر کرده اید که خوردن خرما می تواند 
اکثر  نه.  احتماال  کند؟  ایجاد  شما  بدن  در  تغییراتی  چه 
مردم تمایلی به فکر کردن در خصوص خواص مواد غذایی 

و تغییراتی که آن ها در بدن شان ایجاد می کنند ندارند.
اما خواص این میوه کوچک بسیار شگفت انگیز است.

خرما می تواند خواص سالمتی بسیار عالی داشته باشد.
اگر در روز تنها 3 عدد خرما بخورید نتایج آن را در خود 
می بینید. منابع غذایی موجود در خرما خواص این میوه 

کوچک بسیار شگفت انگیز است.
داشته  خرما  عدد  سه  تنها  خوردن  به  عادت  روز  در  اگر 
بدن خود  در  ویتامین ها  از  بسیاری  با کمبود  دیگر  باشید 
منگنز،  فیبر،  پتاسیم،  شامل  خرما  شوید.  نمی  مواجه 

ویتامین B-٦ و منیزیم است.
شما  گوارشی  دستگاه  سالمت  تواند  می  خرما  خوردن 
سالمت  برای  عالی  غذاهای  از  یکی  خرما  دهد.  بهبود  را 
 ،IBS مثل  مشکالتی  شما  اگر  است.  گوارش  دستگاه 
دستگاه  و  گوارشی  مشکالت  از  دیگر  بسیاری  یا  یبوست 
گوارش دارید. خرما می تواند عالئم این مشکالت را کاهش 

دهد. 
به عالوه خرما می تواند خطر ابتال به سرطان روده بزرگ 
بسیاری است که  را کاهش داده و هم چنین مدت زمان 

توسط پزشکان به عنوان درمان بواسیر توصیه می شود.
مدت زیادی است که خرما را به عنوان یک مسکن و دارو 
برای تسکین درد و کمک به تورم تجویز می کنند. محققان 
با مطالعه روی ٦9 زن به این نتیجه رسیدند که اگر زنان از 
4 هفته قبل از زایمان خود خرما بخورند می توانند زایمان 

بهتری داشته و درد کمتری تجربه کنند. هم چنین عادت 
به خوردن خرما می تواند اضافه وزن پس از زایمان شما را 

هم کاهش دهد. 
بر اساس برخی مطالعات، هنگامی که شما به اندازه کافی 
ویتامین B٦ کسب کنید مغز کارکرد بهتری خواهد داشت. 
و  کرده  تمرکز  بهتر  می توانید  شما  ویتامین  این  کمک  با 
خاطرات را بهتر به یاد بیاورید. به عبارتی این ویتامین در به 
یادآوری سریعتر و دقیق تر خاطرات کمک می کنند. خرما 

یک ذهن تیز و آماده را به شما ارزانی می کند.

گردآورنده: خدیجه فدایی زاده
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اقتصادی اجتماعی فرهنگی

ضبط120 قبضه سالح شکاری 
غیرمجاز در گیالن 
معیار - گیالن - مهدیه رزاقی لنگرودی:

محیط  حفاظت  یگان  پورفرمانده  اکبری  ساسان 
 120 تاکنون  شکار  فصل  ابتدای  از  گفت:   گیالن  زیست 
قبضه سالح شکاری غیرمجاز توسط عوامل این یگان در 

گیالن کشف وضبط شده است.

وی اظهار داشت: عوامل و نیروهای یگان حفاظت محیط  
 120 تعداد  تاکنون  شکار  فصل  ابتدای  از  گیالن  زیست 
مدیریت  تحت  مناطق  در  را  شکاری  سالح  انواع  قبضه 

محیط زیست از شکارچیان غیر مجاز کشف کرده اند.
تشریح  در  گیالن  زیست  محیط  حفاظت  یگان  فرمانده 
علت توقیف 120 قبضه اسلحه  شکاری عنوان کرد: اسلحه 
این افراد به دلیل عدم رعایت ضوابط و دستورالعمل های 
قانونی شکار و یا شکاِر گونه های حفاظت شده و اقدام به 

شکار در ایام ممنوعه توقیف شده است.
اکبری پور با بیان این که 120 قبضه اسلحه شکاری توقیف 
شده به جهت طی مراحل قانونی به دستگاه قضایی گیالن 
یگان  نیروهای  این،  بر  عالوه  افزود:   است  شده  ارسال 
فروش  و  خرید  زمینه  در  گیالن  زیست  محیط  حفاظت 

اسلحه شکاری بدون هویت نیز اقداماتی انجام داده است.
وی استفاده و خرید و فروش اسلحه شکاری بدون هویت 
را ممنوع اعالم کرد و بیان داشت: در همین راستا عوامل 
یگان حفاظت محیط زیست گیالن از ابتدای بهمن امسال 
از متخلفان کشف و  نیز  تعداد 3۸ قبضه سالح قاچاق را 

ضبط کرده و به مقامات قضایی تحویل داده اند.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست گیالن در مورد مهلت 
قانونی که برای فصل شکار تعیین شده است نیز تصریح 
پایان  در  شکار  برای  شده  تمدید  ماهه  دو  فرصت  کرد:  
بهمن به اتمام می رسد و تا این لحظه دستورالعملی برای 

تمدید این مهلت زمانی به عوامل یگان اعالم نشده است.
اکبری پور شکار در اراضی تحت مدیریت حفاظت محیط 
زیست گیالن در زمانی که فصل آن به اتمام رسیده است 
را تخلف خواند و عنوان کرد:  حضور شکارچیان در مناطق 
تحت مدیریت و اقدام به شکار در زمانی که پروانه شکار 

فاقد اعتبار باشد تخلف زیست محیطی تلقی می شود.
به  که  متخلفان  شکاری  اسلحه  که  این  بر  تأکید  با  وی 
ضوابط توجهی ندارند توقیف می شود افزود: پس از پایان 
فصل شکار و تا زمانی که دستورالعمل جدیدی برای تمدید 
محیط  حفاظت  یگان  به  باال  مراتب  سلسله  از  زمان  این 

زیست گیالن نرسد با متخلفان شکار برخورد می شود.

 گزینش: نیما موسوی
 »مهدی اخوان ثالث« )م امید(

 باده ای هست و پناهی و شبی شسته و پاک
 جرعه ها نوشم و ته جرعه فشانم بر خاک

 نم نمک زمزمه واری ، رهش اندوه و مالل
 می زنم در غزلی باده صفت آتشناک

 بوی آن گمشده گل را از چه گلبن خواهم ؟
 که چو باد از همه سو می دوم و گمراهم

 همه سر چشمم و از دیدن او محرومم
 همه تن دستم و از دامن او کوتاهم

 باده کم کم دهدم شور و شراری که مپرس
 بزدم ، افتان خیزان ، به دیاری که مپرس

 گوید آهسته به گوشم سخنانی که مگوی
 پیش چشم آوردم باغ و بهاری که مپرس

 آتشین بال و پر و دوزخی و نامه سیاه
 جهد از دام دلم صد گله عفریته ی آه

 بسته بین من و آن آرزوی گمشده ام
 پل لرزنده ای از حسرت و اندوه نگاه

 گرچه تنهایی من بسته در و پنجره ها
 پیش چشمم گذرد عالمی از خاطره ها

 مست نفرین منند از همه سو هر بد و نیک
 غرق دشنام و خروشم سره ها ، ناسره ها

 گرچه دل بس گله ز او دارد و پیغام به او
 ندهد بار ، دهم باری دشنام به او

 من کشم آه ، که دشنام بر آن بزم که وی
 ندهد نقل به من، من ندهم جام به او

 روشنایی ده این تیره شبان بادا یاد
 الله برگ تر برگشته ، لبان ، بادا یاد

 شوخ چشم آهوک من که خورد باده چو شیر
 پیر می خوارگی ، آن تازه جوان ، بادا یاد

 باده ای بود و پناهی ، که رسید از ره باد
 گفت با من : چه نشستی که سحر بال گشاد

 من و این ناله ی زار من و این باد سحر
 آه اگرناله ی زارم نرساند به تو باد

                                                                    *****
 »بهروز جلیلوند« 

 آهسته آمد و شِب طوفان تمام شد
 دستی به شانه ام زد و باران تمام شد

 در خود تمام فاصله ها را قدم زدیم
 دست مرا گرفت و خیابان تمام شد

 واکرد فال حافظ و آمد که: غم مخور
 اندوه بی سر و ته فنجان تمام شد

 شب های پرستاره ی دنیا به خانه ریخت
 شب های بی ستاره ی تهران تمام شد

 گلدان خاک خورده و لبخند آینه
 با عطر او شکفت و زمستان تمام شد

 »مجنون به ریگ بادیه غم های خود شمرد«
لیالی من بگو که بیابان تمام شد...!

*****
 »شیخ بهایی«

  
 بگذر ز علم رسمی، که تمام قیل و قال است

 من و درس عشق ای دل! که تمام وجد و حال است

 ز مراحم الهی، نتوان برید امید
 مشنو حدیث زاهد، که شنیدنش وبال است

 طمع وصال گفتی که به کیش ما حرام است
 تو بگو که خون عاشق، به کدام دین حالل است؟

 به جواب دردمندان، بگشا لب ای شکرخا!
 به کرشمه کن حواله، که جواب صد سوال است

 غم هجر را بهائی، به تو ای بت ستمگر
به زبان حال گوید که زبان قال الل است

اتاق یاسوج - نشست هم اندیشی فعاالن بخش خصوصی 
با فرمانده سپاه فتح استان کهگیلویه و بویراحمد با حضور 
رئیس و نایب رئیس اتاق و فرمانده سپاه استان به میزبانی 
برگزار  کسب وکار  فضای  پایش  موضوع  با  و  یاسوج  اتاق 

شد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج در 
این نشست با انتقاد از نحوه نظارت دستگاه های اجرایی 
برخی  در  رویه  وحدت  گفت:  بویراحمد،  و  کهگیلویه 
دستگاه های  تعداد  بودن  زیاد  و  ندارد  وجود  نظارت ها 
ناظر، بسیاری از سرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی را عاجز 

کرده است.
جبار کیانی پور افزود: امیدواریم در این شرایط که اقتصاد 
کشور مورد هجمه قرار گرفته، مانند تمام رویدادهایی که 
از توانمندی ها  بتوانیم  در طول 40 سال گذشته رخ داده، 
مانند  دوره  این  از  تا  کنیم  استفاده  سپاه  ظرفیت های  و 
دوره های قبل عبور کنیم و شاهد شکوفایی و رشد اقتصاد 

استان باشیم.
کیانی پور ادامه داد: سپاه به عنوان یک نهاد انقالبی می تواند 
ثبات و امنیت اقتصادی را در حوزه های سرمایه گذاری در 
در  موارد  بعضی  در  که  همان گونه  آورد،  وجود  به  کشور 
وارد  یا شرایط  و  توان  اقتصادی که بخش خصوصی  حوزه 
و  مرزی  مناطق  در  به درستی  توانست  نداشت،  را  شدنش 
کمتر توسعه یافته ورود پیدا کرده و پروژه ها و شاهکارهای 

عظیمی را به سرانجام برساند.
بنگاه  یک  رشد  و  تولد  برای  گفت:  یاسوج  اتاق  رئیس 
اما وقتی در یک شرایط  نیاز داریم  اقتصادی سال ها زمان 
خسران  می گیرد  قرار  رانتی  و  فاسد  حوزه  یک  در  نابرابر 
جدی به مجموعه اقتصادی وارد می شود و همه تالش ها و 

زحمات این مجموعه را از بین می برد.
کیانی پور تأکید کرد: بخش خصوصی همواره اهتمام جدی 
با  مبارزه  راه درست  اما  است،  داشته  فساد  با  مبارزه  برای 
فساد را طلب می کند راهی که به فضای کسب وکار آسیب 
از  صیانت  و  نکند  لکه دار  را  بنگاه ها  شرافت  و  نکرده  وارد 

بنگاه ها را در پی داشته باشد.
وی با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری بر خصوصی سازی، 
حمایت  نیازمند  به شدت  بخش خصوصی  امروز  کرد:  بیان 
است زیرا برای تأمین منابع، مشکالت جدی داشته و درگیر 
مشکالت تأمین نقدینگی است و این فرصت برایش ایجاد 
و  بیاورد  پایین  را  تمام شده محصولش  قیمت  نمی شود که 

به درستی محصول خود را ارائه دهد.
ایجاد فرصت و شرایط الزم  اهمیت  به  اشاره  با  پور  کیانی 
در  بتواند  سپاه  امیدواریم  گفت:  بین المللی  عرصه های  در 
شناسایی بازارهای بین المللی به بخش خصوصی کمک کند 

زیرا حضور سپاه سبب می شود تا بخشی از بازار این کشورها 
را برای فروش محصوالت خود در دست بگیریم. هم چنین 
در حوزه خدمات فنی و مهندسی که زیرساخت های اساسی 
استان است به صورت جدی به کمک سپاه نیازمند هستیم.

پارامترهای  اساس  بر  کاال  تمام شده  قیمت  کرد:  بیان  وی 
متعددی از جمله تأمین متریال، عرضه و تقاضا است. مردم 
به دست  مناسب  قیمت  با  کاال  و  داشته  باید قدرت خرید 

آن ها برسد و بازرگان هم بتواند کارش را ادامه دهد.
دولت،  مجموعه  با  مشترک  کمیته های  تشکیل  با  بنابراین 
باید شرایطی ایجاد کنیم که سبب ایجاد نارضایتی و تشنج 

در بین مردم نشود.
پرونده ای  و  پروژه  قراراست  اگر  گفت:  یاسوج  اتاق  رئیس 
یک بار  باید  گیرد،  قرار  بازنگری  و  بازبینی  بررسی،  مورد 
این کار انجام شده و تکلیفش مشخص باشد. دستگاه های 
ورود  بنگاه  یک  به  نباید  شرایطی  هر  در  نظارتی  مختلف 
کرده و شیرازه آن بنگاه از هم بپاشد، بلکه می توان بدون 
گیرد  قرار  تأثیر  تحت  آن  فعالیت های  و  بنگاه  که  این 

بحث های نظارتی را انجام داد.
به  می تواند  سپاه  ظرفیت های  که  این  بیان  با  پور  کیانی 
حضور ما در بازار برخی کشورها کمک کند، گفت: سپاه فتح 
کارهای خوبی در حوزه کارآفرینی های خرد و کوچک انجام 
گسترش  را  حوزه  این  هم  همکاری  با  می توانیم  که  داده 
ساماندهی  حوزه  این  در  را  بیکار  فارغ التحصیالن  و  داده 

کنیم.
نائب رئیس اتاق یاسوج نیز در این نشست گفت: آنچه فضای 
ابهامی است که در این  کسب وکار استان را ملتهب کرده، 
بسیار سخت گیرانه  نیز  نظارت ها  آمده است.  به وجود  فضا 

شده که حتی کسی هم مشکلی ندارد، ترس دارد.
چنگیز هاشمی افزود: متأسفانه تسهیالت بدون حساب وکتاب 
پرداخت  ماهی  پرورش  و  دامداری  گاوداری،  برای  زیادی 
هزینه  عروسی  تاالرهای  برای  گاوداری  تسهیالت  که  شده 
است.  نگرفته  پایش صورت  و  نظارت  متأسفانه  است.  شده 
به طور مثال استان در بخش دام پروری ظرفیت باالیی دارد 

است  مواجه  مشکل  با  خود  قرمز  گوشت  تأمین  در  ولی 
این چنین ظرفیتی  که  استان هایی  با سایر  آن  قیمت  و 

ندارند، برابری می کند.
و  ظرفیت ها  از  نتوانستیم  ما  کرد:  بیان  هاشمی 
قابلیت هایمان استفاده کنیم. استان کهگیلویه و بویراحمد، 
دستگاه های  سایر  و  سپاه  باید  و  است  محدودی  استان 
استان با همراهی اتاق بازرگانی دست به دست هم دهند تا 
با یک شیوه درست و منطقی کارها را پیش برده و باعث 

حل مشکل واحدهای تولیدی و معیشت مردم شویم.
در ادامه، فرمانده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد گفت: 
میثاق نامه  استان،  مسووالن  همه  با  نشستی  در  به زودی 
امضا می کنیم که فارغ از مسائل صنفی، سیاسی و جناحی 
اقتصادی  رونق  و  اشتغال  مردم،  معیشت  به  کمک  برای 

استان مانند سایر استان ها در کنار هم قرار گیریم.
سرهنگ حمید خرمدل اظهار داشت: ما به عنوان مجموعه 
فعالیت  و  اقتصادی  حوزه   در  مستقیم  مسوولیت  سپاه 
به  این که در مسائل مربوط  به  با توجه  اما  نداریم  تجاری 
فعالیت  حوزه  می کنیم،  مسوولیت  احساس  انقالب  و  نظام 
بخش خصوصی هم دغدغه ما بوده و آماده هرگونه همکاری 

هستیم.
به  نسبت  استان  این  در  این که مشکالت  بیان  با  خرمدل 
سایر نقاط کشور چند برابر است، افزود: منشأ این ایرادات 
مشکل  یک  استان  در  متأسفانه  است.  فرهنگی  حوزه  در 
نام قوم گرایی و سیاست زدگی وجود دارد  به  فرهنگی حاد 
این  تا زمانی که  اندیشیده شود.  باید برای آن چاره ای  که 
اقتصادی  حوزه  به  تسهیالت  چه  هر  دارد  وجود  مشکل 
تزریق شود و هر چه صنعت گر و کارآفرین به استان وارد 

شود، باز هم مشکل حل نخواهد شد.
وی عدم درک متقابل، خودزنی، بخشی نگری و نداشتن نگاه 
و  عنوان  استان  این  مشکالت  دیگر  از  را  مسائل  به  جامع 
آب  که  نمی افتد  اتفاق  این  دنیا  جای  هیچ  در  کرد:  بیان 
را قطع  تا 400 کارمند و کارگر دارد  کارخانه ای که 300 

کنند، چون فیش آب را پرداخت نکرده است.
فضای  در  نابهنجاری  وضع  استان  در  کرد:  بیان  خرمدل 
مدیریتی، اجرایی، صنعت و کسب وکار به وجود آمده، است. 
همه باید برای رونق فضای کسب وکار استان تالش کنیم، 
زیرا شغل امنیت روحی، روانی و اجتماعی می آورد و به هر 
میزانی که بیکاری افزایش پیدا می کند فقر، قتل، طالق و 

بسیاری از معضالت دیگر هم افزایش می یابد.
باید  کرد:  تأکید  بویراحمد  و  کهگیلویه  فتح  سپاه  فرمانده 
نگاه به فضای کسب وکار را در استان عوض کنیم. هم چنین 
نگاه ویژه ای  به پنجره واحد داشته باشیم و بروکراسی های 

اداری را از جلوی پای صنعتگران و سرمایه گذاران برداریم.

 استفاده از توانمندی های سپاه در اقتصاد

لحظاتی با شعر

سازمان فضایی ایران وضعیت سطح زیرکشت باغستان های نیمه گرمسیری 
)مرکبات، کیوی، انار( استان مازندران و گیالن را با استفاده از تصاویر ماهواره های سنجش 

از دور، استخراج کرد.
است  انجام  حال  در  ایران  فضایی  سازمان  در  منظم  طور  به  کشاورزی  محصوالت  پایش 
هر  روز  به  و  صحیح  مدیریت  و  جامعه  خدمت  به  فضایی  که فناوری  این  به  توجه  با  و 
کشور می آید، این پایش ها نیز می تواند ابزاری قدرتمند برای مدیریت حوزه کشاورزی در 
کشورمان باشد. براین اساس، گزارش های دریافتی از سطح زیرکشت محصوالت کشاورزی 
با استفاده از داده های ماهواره ای، از سوی سازمان فضایی ایران در اختیار مدیران استانی 
قرار می گیرد تا با ارائه اطالعات دقیق، صحیح و به روز، از فناوری فضایی برای مدیریت 

بهتر کشور بهره برداری شود.
مختلف  استان های  در  کشاورزی  محصوالت  زیرکشت  برآورد سطح  و  نقشه ها  این  تولید 
کشور، می تواند در مدیریت سطح کالن کشاورزی بسیار مهم و موثر باشد و براساس این 

اطالعات صحیح، می توان تصمیمات صحیح و درست اتخاذ کرد.
بر  مبتنی  گیالن  و  مازندران  استان  باغستان های  نقشه  تهیه   ، طرح  این  انجام  از  هدف 
نهایت  در  هزینه،  کمترین  عملیاتی،  رویکرد  با  سال 1397  ماهواره ای  داده های  پردازش 
دقت و سریعترین زمان ممکن بنا به نیاز فوری اعالم شده از سوی وزارت جهادکشاورزی 
بوده است. با توجه به داده های ماهواره  های سنجش از دور در دسترس، در این پایش، 
داده  های ماهواره ای سنتینل-2 )منظومه های  A و B( آژانس فضایی اروپا با قدرت تفکیک 
مکانی حداکثر 10 متر و پوشش هفتگی، مورد استفاده قرار گرفتند؛ هم چنین با توجه به 
ابرناکی باالی مناطق شمالی کشور از داده های ماهواره ای دیگر از قبیل لندست -۸ و هم 

چنین ماهواره راداری سنتینل-1 )آژانس فضایی اروپا( نیز، استفاده شده است.
در کنار این مجموعه داده ها، با توجه به پیچیدگی خاص استان های شمالی کشور از حیث 
پوشش های متنوع منابع زمینی و شباهت  های طیفی، جدیدترین الگوریتم ها و تکنیک های 
پردازش داده های ماهواره ای طی فرایند تحلیل سری زمانی و مطالعات سنجش فنولوژیک 
بر  نیز سعی شده  پردازشی  فرایندهای  انتخاب  در  است.  گرفته  قرار  استفاده  مورد  مبنا، 
پوشش  و  دور  از  سنجش  ماهواره  داده های  حداکثری  توانمندی های  و  واقعیات  مبنای 
با  و گیالن،  مازندران  استان های  غالب در  باغی  کاربری  متنوع، کالس های  بسیار  زمینی 
حداقل عدم قطعیت استخراج شوند؛ به نحوی که از لحاظ طیفی و مبنای فیزیکی، نتایج 
قابل استناد بوده و برای پایش های آتی نیز جهت کشف تغییرات مورد استفاده قرار گیرد. 
تفکیک  قدرت  با  ماهواره های  تصاویر  از  طرح،  این  در  میدانی  مطالعه  فقدان  به  باتوجه 
مکانی کمتر از 1 متر، نمونه  های آموزشی و آزمایشی استخراج و جهت ارزیابی دقت نقشه 
پارامتر  بیانگر صحت  ارزیابی  فرایند  از  حاصل  نتیجه  گرفتند.  قرار  استفاده  مورد  حاصل 
آماری »مصرف کننده« 91 درصد  پارامتر  و  میزان 93 درصد  به  آماری »تولید کننده« 
و در سطح اطمینان 95 درصد آماری است. با در نظر گرفتن مجموعه ظرفیت ها، پایش 
مرکبات،  )انواع  گرمسیری  نیمه  میوه های  با  باغات  به  مربوط  کاربری  و رصد کالس های 
کیوی و انار( در استان مازندران و نقشه نهایی تولید شده بیانگر آن است که سطح زیر 
کشت باغستان های نیمه گرمسیری این استان به مساحت 11۸ هزار و 441 هکتار بوده 
و شهرستان های ساری، قائم شهر و تنکابن به ترتیب با میزان سطح 30074، 1٦۸۸3 و 
نیمه  باغستان های  وجود  در خصوص  استان  این  در  را  تا سوم  اول  مقام  هکتار   155۸0
گرمسیری، به خود اختصاص می دهند. محصول نهایی این طرح با توجه به سفارش وزارت 
جهاد کشاورزی، نقشه سطح زیر کشت باغستان های شمال کشور )کالس نیمه گرمسیری( 
است که پراکندگی این باغستان ها همراه با آمار مربوط به هر شهرستان آمده است. کلیه 
بازه زمانی حدود 10 روز  با وجود حجم باالی تصاویر ماهواره ای در  فرایند تولید نقشه 
انجام پذیرفت. در تولید این نقشه از 19۸ فریم تصویر ماهواره ای اپتیک و 3۸ فریم تصویر 

ماهواره ای رادار در باند C استفاده شده است.
و روش  هارمونیک  معادالت  برازش  و  زمانی  تحلیل سری  از  بهره گیری  با  درهمین حال 
اهداف  تمامی  از  سبز هستند،  همیشه  عمدتا  که  گرمسیری،  نیمه  باغات  حذفی، کالس 
زمینی که شباهت های فیزیکی و هندسی بااهداف باغی داشتند)ازقبیل جنگل های تنک، 
بافت های  جنگل های همیشه سبز، درختچه های حاشیه های جنگلی وسطح سبزداخل 

مسکونی(، با دقت باالاستخراج شدند.

 پایش باغستان های شمالی با تصاویر ماهواره ای 
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اقتصادی اجتماعی فرهنگی

   

افقی:
1- پزشک- قسمتی از ترازو- اختراع گالیله 2- نشان و عالمت- شکافنده- خوشمزه 3- نماینده یک کشور در کشوری دیگر- فروش به قیمت ارزان- گوشه فوتبال 4- عالمت 
مفعولی- تله- خنده رو- صدای ساعت 5- از حروف الفبا- حکمت ارسطو- اقرار نمودن ٦- مسئول گروه- واحد شمارش مغازه- همراه خم 7- شهری در استان یزد- بسیار پرحرف - 
آدم آهنی ۸- ثروتمند- از پرندگان- آشکار 9- گروه ویژه- پسر مازندرانی- مقابل خوبی10- افسارگسیخته- اسب زین کرده بدون سوار- ترانه خواب کودکان 11- دوان- اهلی- بی 
احترامی 12- از کلمات استثنا- هیچ وقت- رو سیاه آشپزخانه- صورت 13- چاره اندیشی- ایستادن و درنگ کردن- اقامتگاه پادشاهان 14- کاخ تاریخی فرانسه- رشته دراز- از 

سالح های سرد 15- قیامت- فرشته- جوانمردی
عمودی:

1- از احزاب آمریکا- طراح صحنه 2- ترعه- اندیشیدن- روحانی مبارز 3-هراس- از رنگ های ترکیبی- گرفتار 4- ایستایی- نوعی ماشین چاپ- غم و غصه 5- حباب برق- تحفه- 
حرف دهن کجی ٦- ناراست- دارای شرط- مقوای نازک 7- شادمانی- رازها- اویخته ۸- گریزنده- 

تفسیر نمودن- درخت جهنمی 9- دیوارش بلند است- رودی در کهکیلویه و بویر احمد- بخت 
وشگون10- جذاب- خوردنی قبل از غذا-  حرف پوست کنده 11- صحرای بی آب و علف- بر 
دیوار می نویسند- گویندنان روزانه است 12-عزا و ماتم- شهری در امارات متحده عربی- آرایش 
 -15 میزان  کبوتر-  نوعی  نوعی چرم-  رنگ طالیی14-  بیابان-  مقوایی-  جعبه  سینمایی13- 

دستگاه سنجش زمان  توقف خودروها- شیشه ایمنی

 مدیرکل دفتر ثبت آثار تاریخی سازمان 
با  گفت:  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث 
تاریخی  آثار  تکمیل عملیات اسکن سه هزار نقشه  حریم 
کشور، به زودی این نقشه ها با هدف شفاف سازی اطالعات 

در سایت سازمان میراث فرهنگی قرار می گیرد.
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  سازمان  گزارش  به 
گردشگری، فرهاد نظری افزود: تعیین حریم حفاظتی آثار 
تاریخی از اواخر دهه پنجاه شروع و تا امروز برای حدود 
و  تهیه  حفاظتی  حریم  شده،  ثبت  تاریخی  اثر  هزار  سه 

مصوب شده است.
وی خاطرنشان کرد: سال گذشته و امسال، همه  نقشه های 
و  اسکن  فرهنگی  میراث  سازمان  در  مصوب  حریم های 
تصمیم گرفته شد به منظور شفاف سازی و دسترسی آزاد 
به اطالعات و پرهیز از اشتباه یا سوء استفاده های احتمالی 

در دسترس عموم قرار گیرد.
نظری با تاکید بر این که نقشه های حریم های آثار تاریخی 
نوعی  به  و  فرهنگی کشور  میراث  مهم  بسیار  اسناد  جزء 
بیانگر تاریخ حفاظت از آثار تاریخی هستند، بیان داشت: 
را  زمینه  می تواند  سازمان  سایت  روی  اسناد  این  انتشار 

برای تحقیق پژوهشگراِن حفاظت آثار ملی فراهم کند.

وی با بیان این که قبل از انتقال سازمان به شیراز حدود 
22 هزار پرونده ثبتی آثار تاریخی اسکن شده و در سایت 
دانشنامه ایرانشهر در اختیار عموم قرار گرفته بود، افزود: 
سال  در  شیراز  از  ثبتی  پرونده های  بازگرداندن  از  پس 
پرونده ها  و اصل  نیز اسکن شدند  پرونده ها  1392، دیگر 

در اختیار مرکز اسناد سازمان قرار گرفت.
مدیرکل دفتر ثبت آثار تاریخی تصریح کرد: این پرونده ها 
هر  و  می شود  نگهداری  امن  و  مطلوب  شرایط  در  اکنون 
یا  اسناد  به مرکز  با مراجعه  فرد عالقه مندی  و  پژوهشگر 
دفتر ثبت می تواند به نسخه دیجیتال این اسناد دسترسی 

داشته باشد.

بازدیداز تحوالت راهداری 
استان مرکزی

معیار - مرکزی - حامد نوروزی:
عضو هیات عامل  سازمان راهداری کشور به منظور بازدید 
به  رسیدگی  و  بررسی  و  مرکزی   استان  راهداری  تحوالت  از 

مشکالت راهداری  استان مرکزی سفرکرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای 
باتفاق حسین متولی حبیبی مدیر  فرامرز مداح  استان مرکزی، 
کل دفترفناوری و اطالعات به بررسی مشکالت و رصد اقدامات 
اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای  صورت گرفته توسط 

استان مرکزی به اراک سفر نمود. 
با حضور عضو هیات عامل و مدیر  ابتدای امر جلسه ای که  در 
ادارات  فناوری و اطالعات و مدیر کل و معاونین و روسای  کل 
ستادی و شهرستان ها برگزار گردید و مهندس زندی فر گزارشی 
دوربین های  و  موجود  آالت  ماشین  تعداد  و  ها  راهدارخانه  از 

تصویری و نظارتی و دستگاه های ترافیک شمار ارائه دادند.
مرکزی  استان  اداری  شورای  جلسه  در  مداح   فرامرز  مهندس 
نمودن  اضافه  و   7 فصل  به  پیمانی  اعتبارات  انتقال  پیگیری  از 
و  ایمنی  ارتقاء  برای  بار  پایانه  در  بسته  مدار  دوربین های 
نرم  سامانه های  کرد:  تصریح  دادو  خبر  سرقت  از  بازدارندگی 
مطلوبی  وضعیت  از  ونقل  حمل  بخش های  در  سازمان  افزاری 

برخوردار می باشد.  
در ادامه، باتفاق علی زندی فر مدیرکل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای استان از روند کاری مرکز مدیریت راه ها و نیز عملکرد 
آشیانه ماشین آالت و تاسیسات نگهداری راه ها و ایمنی و حریم 

و مجتمع ورزشی اداره کل بازدید بعمل آمد.

حمید مزرعه

»کتاب شناسی موسیقی«

نوشته و پژوهش: مهتاب 
خرمشاهی

ناشر: سرود

از  یکی  موسیقی 
فرهنگ  در  ناب  هنرهای 
بشری است، جایگاهی بزرگ 

دارد و جریان ساز و فرهنگ گستر است. که با زیر مجموعه 
های خود تاثیر شگرفی در حیات بشری داشته است.

از آن جا که کتاب ها به عنوان مراجع اطالع رسان و آموزش 
رو  این  از  دارند،  اساسی  نقش  حوزه ها  همه  در  دهنده 
راه  در  مثبت  گامی  می تواند،  آن ها  طبقه بندی  و  شناسایی 
توسعه ی این حوزه ها و تقویت فرهنگ، شود و به منزله ی 
ابزاری کارآمد در تقویت و بالندگی نظام موسیقی کشور به 

خدمت گرفته شود.
اولین گام موثر و مهم برای رسیدن به اهداف فوق، شناسایی 
کتاب ها و آثار علمی و آموزشی مرتبط با شاخه های مختلف 
هنر موسیقی و معرفی توصیفی آن ها به هنرجویان، مدرسین، 
گذاران  سیاست  و  مدیران  و  موسیقیدانان  گران،  پژوهش 
رویکرد در  این  به  توجه  با  کشور می باشد. که کتاب حاضر 

دسترس عالقمندان قرار گرفته است.
این  به  توجه  با  خوانیم:  می  کتاب  پیشگفتار  از  بخشی  در 
تنظیم  و  برداری  و فیش  و ماخذ  منابع  تهیه  که گردآوری، 
کتاب های مرجع، کاری است مشکل، وقت گیر و دقیق و 
پر مسوولیت، باید اذعان داشت که نویسنده محترم در مدت 
ده سال با پیگیری و حوصله، کار سنگین و احترام بر انگیزی 

انجام داده است.
با یادآوری این نکته که در تدوین کتاب سعی شده تا مطابق 
با آخرین الگوها ی کتاب شناسی در کتابخانه ملی ایران باشد، 
گام ها  اولین  هنوز  زمینه  این  در  چون  دیگر  سویی  از  اما 
برداشته می شود، کوشش شده با کمی جرح و تعدیل کتاب 
به  باشد،  نیز  عموم  استفاده  قابل  و  کاربردی  امکان  حد  در 
همین دلیل در انتهای کتاب به آوردن چهار نوع فهرست که 

ضروری دانسته شده، اکتفا گردیده است.
کتاب شناسی موسیقی در بر گیرنده ی نزدیک به 100 سال 
کتاب در حوزه موسیقی است که با ذکر مختصری از موضوع 

و محتوای هر کتاب، معرفی شده اند.
در مقدمه کتاب به نکات ضروری اشاره ای شده است که در 
پی می آید: برای کتاب هایی که به هیچ عنوان قابل دسترس 
نبوده و یا فاقد شناسنامه ی کامل بوده اند، عموما کتاب های 
منتشر شده ی قبل از سال 13٦0 توضیحی نوشته نشده است 

و با همان مشخصاتی که در دسترس بوده درج گردیده اند.
از هر کتاب فقط سال انتشار و یا یک نوبت چاپ آن در نظر 
گرفته شده است. در مواردی که کتابی توسط چندین ناشر 
چاپ  به  همزمان  و  موازی  صورت  به  متوالی  های  سال  در 
رسیده، چنانچه با یک نام بوده باشند، تنها به معرفی خود 

کتاب اکتفا شده است.
که  منابعی  از  غالبا  کتاب  هر  برای  شده  نوشته  توضیحات 
توسط ناشر یا مولف  در مقدمه ی کتاب آورده شده و یا در 

کتاب نامه های وزارت ارشاد وجود داشته استخراج شده اند. 
از این رو دارای متن نوشتاری یکسانی نیستند و جز در موارد 
نگرفته  صورت  ها  آن  در  اصالحی  و  تغییر  ضروری  خیلی 

است.
کتاب موسبقی شناسی بیشتر کتاب مرجع شناخته می شود 
و برای پژوهش و تحقیق می تواند کتاب شگفت انگیزی باشد.

بهره مندی از بخش خصوصی  انتشارنقشه حریم سه هزار اثر تاریخی 
برای عبور از تحریم های 

بندری
می گوید:  بنادر  سازمان  اقتصادی  و  بندری  معاون 
انجمن های پایانه داران بندری، انجمن کشتیرانی و خدمات 
بخش های  از جمله  بازرگانی  اتاق های  هم چنین  و  وابسته 
خصوصی فعال در زمینه فعالیت های بندری هستند که در 

حال گفت  و گوهای مستمر با آن ها هستیم.
که  این  بیان  با  بنادر  سازمان  اقتصادی  و  بندری  معاون 
در  بنادر  اقتصادی  فعاالن  برای  ویژه  حمایتی  بسته های 
و  فعاالن  چالش  رفع  راستای  در  گفت:  است،  تدوین  حال 
فعاالن  با  مستمر  جلسات  بندری،  بخش  سرمایه گذاران 

اقتصادی حوزه بنادر برگزار می شود.
محمدعلی حسن زاده  بیان کرد: سازمان بنادر و دریانوردی 
بخش  فعاالن  با  سازنده  و  مستمر  گفت  و گوهای  حال  در 
در  آن ها  بیشتر  ظرفیت های  از  بهره مندی  برای  خصوصی 

دوران تحریم است.
وی به پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی گفت: انجمن های 
و  وابسته  خدمات  و  کشتیرانی  انجمن  بندری،  پایانه داران 
از جمله بخش های خصوصی  بازرگانی  اتاق های  هم چنین 
حال  در  که  هستند  بندری  فعالیت های  زمینه  در  فعال 

گفت  و گوهای مستمر با آن ها هستیم.
حسن زاده اضافه کرد: بسته های حمایتی ویژ ه  برای فعاالن 
با  که  است  تدوین  حال  در  بنادر  حوزه  خصوصی  بخش 
در  دارد،  هم اکنون  قابل مالحظه ای  تفاوت  قبلی  بسته های 
بخش  فعاالن  برای  ویژه ای  بسته های حمایتی  تدوین  حال 

خصوصی  هستیم.
دریانوردی  و  بنادر  سازمان  اقتصادی  و  بندری  امور  معاون 
انجمن کشتیرانی  با  از تشکیل جلساتی مستمر  هم چنین 
فعالیت  با  ارتباط  در  افزود:  و  داد  خبر  وابسته  خدمات  و 
همکاری ها  از  بخشی  وابسته  خدمات  و  کشتیرانی  انجمن 
حمل  معاونت  توسط  دیگر  بخشی  و  بنادر  سازمان  توسط 
در  را  تعامالتی  تا  است  پیگیری  حال  در  وزارتخانه  نقل  و 
راستای حل مشکالت آن انجمن فعال در زمینه کشتیرانی و 

خدمات بندری داشته باشیم.
تهران  بازرگانی  اتاق های  از  دعوت  به  اشاره  با  حسن زاده 
در  گذشته  ماه  این باره  در  جلسه  نخستین  گفت:  ایران  و 
سازمان بنادر برگزار شد و به عنوان مشتری خدمات بندری 
از اتاق های بازرگانی  تهران و ایران دعوت به عمل آوردیم و در 
انجمن خدمات کشتیرانی،  طرف دیگر، خطوط کشتیرانی، 

اتحادیه مالکان شناور و انجمن پایانه داران حضور داشتند.
بازرگانی  اتاق های  نمایندگان  آن جلسه،  در  کرد:  بیان  وی 
خود  چالش های  بندری  خدمات  کننده  مصرف  عنوان  به 
نهاد  عنوان  به  بنادر  سازمان  در  ما  که  کردند  مطرح  را 
حاکمیتی در صدد حل مشکالت بخش های خصوصی و ارایه 

راهکاری الزم در مورد مشکالت آن ها هستیم.
وی یادآور شد: تالش می کنیم هر سه ماه یکبار این نشست را 
داشته باشیم تا بتوانیم در مقام پاسخگوی استفاده کنندگان 
کاال و تجار بتوانیم ظاهر شویم که این موضوع با هدف رفع 
چالش همه شرکت ها، فعاالن و سرمایه گذاران بخش بندری 

است.
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جواب شماره قبل

کافه شهر

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 
گفت: هیچ مدل توسعه ای با وجود دیوار ستبر تمرکز 

قدرت در کشور به جایی نمی رسد.
گوی  و  گفت  شورای  نشست  در  شافعی  غالمحسین 
با حضور  که  رضوی  خراسان  بخش خصوصی  و  دولت 
وزیر امور اقتصادی و دارایی در مشهد برگزارشد، افزود: 
باید استانداران به عنوان والیان محلی هر استان بیشتر 

به رسمیت شناخته شوند.
وی اظهار داشت: هم چنین سازمان های دولتی استانی 
از اختیار تصمیم گیری در مناطق خود برخوردار  باید 
برنامه های  داشتن  رغم  به  صورت  این  غیر  در  باشند 

خوب نمی توان به نقطه مطلوب دست یافت.
به گفته وی امروزه تمام کشورهای توسعه یافته حتی 
آن هایی که به شکل غیر فدراتیو اداره می شوند موضوع 

منطقه بندی را پذیرفته و نتیجه خوبی گرفته اند.
افزود: بخش خصوصی خراسان رضوی موضوع  شافعی 
توسعه متوازن منطقه ای را از پنج سال پیش آغاز کرد 
در  را  امر  این  ابرار  نیکوکاری  جامعه  اندازی  راه  با  و 
خراسان جنوبی پی گرفت و نتایج فوق العاده ای حاصل 
الگوی  عنوان  به  را  الگو  این  کوشیدیم  هر چه  اما  شد 

موفق به دولت ارائه دهیم موفق نشدیم.
اقتصادی  امور  از وزیر  اظهار داشت:  اتاق مشهد  رئیس 
و دارایی می خواهیم کمک کنند که این الگو و الگوی 

قلعه گنج کرمان در کشور اجرایی شود.
توسعه  برای  منابع  این همه  شافعی گفت: مشکلی که 
نتیجه  اما  شود  می  هزینه  کشور  روستایی  اشتغال  و 

مطلوب به دست نمی آید، در این الگو قابل حل است.
وی افزود: قبل از انقالب وضع به این گونه بود که توسعه 
نفوذ  با  افراد  که  افتاد  می  اتفاق  کشور  از  مناطقی  در 
داشت و توسعه بر اساس مطالعه استعدادها و موقعیت ها 

و توانمندی های خاص هر منطقه رخ نمی داد.
شافعی اظهار داشت: از وزیر اقتصاد می خواهیم ترتیبی 
در  را  خود  مالیات  اقتصادی  واحد  هر  که  کند  اتخاذ 
کند  پرداخت  کند  می  فعالیت  که  ای  منطقه  همان 
استان ها  سایر  در  هم  و  رضوی  خراسان  در  هم  چون 
واحدهای تولیدی هستند که همه مسائل و مشکالتشان 
را استان ها متحمل می شوند اما مالیاتشان را در تهران 

پرداخت می کنند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد 
و  اقتصادی  امور  وزیر  از  که  دیگری  درخواست  گفت: 

دارایی داریم این است که تحوالت اقتصادی این استان 
را در تعیین سهم مالیاتش در نظر بگیرند.

در  اقتصادی  بزرگ  های  طرح  از  خیلی  افزود:  وی 
خراسان رضوی شروع شده اما دیگر ادامه نیافته است 
افزایش  نسبت  همان  به  رضوی  خراسان  مالیات  ولی 

یافته، که این مساله باید مورد توجه قرار گیرد.
وی اظهار کرد: در مشهد یک بار ملی را بر دوش می 
کشیم اما خود سهمی از این بار نداریم زیرا گفته می شود 
که ساالنه 25 تا 30 میلیون زائر به مشهد می آید و گمان 
این است که وجود این تعداد زائر بسیار درآمدزاست در 
از نظر اقتصادی وجود اکثر  حالی که اگر بررسی شود 
درآمدزا. نه  است  ساز  هزینه  مشهد  اهالی  برای   زائران 

شافعی گفت: اگر عادالنه نگاه شود باید به خاطر تحمل 
این بار ملی، بودجه ملی سالیانه برای مشهد و خراسان 

رضوی در نظر گرفته شود.
وی با اشاره به پیوستن ٦2 کشور به پروژه احیای راه 
خراسان  استان  های  زیرساخت  توسعه  افزود:  ابریشم 
اکنون  هم  از  منطقه  اقتصاد  در  مشارکت  برای  رضوی 
باید آغاز شود در غیر این صورت ممکن است کشور و 
خراسان رضوی یکی از درآمدهای اصلی ترانزیتی خود 

را از دست بدهد.

این نشست گفت:  نیز در  اقتصادی و دارایی  امور  وزیر 
برای مردمی کردن اقتصاد باید دولت را با مالیات اداره 
کنیم که در این صورت دولت و کارمندان آن، خود را 

در برابر مودیان مالیات پاسخگو می دانند.
کنیم  باید سعی  دلیل  همین  به  افزود:  دژپسند  فرهاد 
بدون این که نرخ مالیات را افزایش دهیم با شناسایی 
مالیاتی،  فرار  از  جلوگیری  و  مالیاتی  جدید  های  پایه 

وصول مالیات را افزایش دهیم.
گیری  اندازه  مالیات،  گرفتن  برای  داشت:  اظهار  وی 
درآمد و محاسبه وجود دارد لذا اگر ابهامی وجود دارد 
باید با ادارات استانی مربوطه طرح و مسائل روشن شود.

باید  بخش خصوصی  کنونی  شرایط  در  گفت:  دژپسند 
نقش اساسی در اقتصاد کشور داشته باشد و از سهمی 
درستی  به  و  رفته  فراتر  هم  ایم  شده  قائل  برایش  که 

ایفای نقش کند.
وی افزود: بخش خصوصی باید به عنوان مهاجم هم با 
صادرات غیر نفتی و هم با آوردن سرمایه در مبارزه با 

تحریم به صف دشمن نفوذ کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: خدا را شکر 
می کنم که انتصاب آقای رزم حسینی به عنوان استاندار 

خراسان رضوی مورد استقبال واقع شده است.

هیچ مدل توسعه ای در کشور با تمرکز قدرت 
 به جایی نمی رسد

سودوکو شماره 43

54198

531

1268

68

263

71

159

61

5982

سربازان چه زمان اضافه 
خدمت می خورند؟

باشگاه خبرنگاران جوان - معاون اجتماعی سازمان وظیفه 
عمومی ناجا گفت: سربازان در صورتی که غیبت داشته باشند، 
معاون  تقوی  مهدی  سید  سرهنگ  می خورند.  خدمت  اضافه 
سوال  این  به  پاسخ  ناجادر  عمومی  وظیفه  سازمان  اجتماعی 
می گیرد،  تعلق  خدمت  اضافه  سربازان  به  صورت  چه  در  که 
اضافه  باشند،  داشته  غیبت  که  صورتی  در  سربازان  کرد:  اظهار 
ناجا  خدمت می خورند. معاون اجتماعی سازمان وظیفه عمومی 
افزود: در حال حاضر دیگر فرماندهان یگان ها به سربازان اضافه 
در  تنبیه  آن ها  برای  آیین نامه،  با  مطابق  و  نمی دهند  خدمت 
شود  تخلفی  مرتکب  سربازی  اگر  است؛  گفتنی  می گیرند.  نظر 
که بازداشت وی را به همراه داشته باشد، به ازای هر روزی که 
در بازداشت است، برای او اضافه خدمت در نظر گرفته می شود. 
هم چنین برخی از سربازان به دلیل ارتکاب برخی از جرائم به 
در  خدمت  اضافه  آن ها  برای  دادگاه  و  می شوند  معرفی  دادسرا 

نظر می گیرد که این نوع از اضافه خدمت نیز اجرا می شود.

حضورشهرداررشت درنشست 
شهرداران کالن شهرهای کشور

معیار - گیالن - مهدیه رزاقی لنگرودی:
یک صدمین مجمع کالن شهرها به میزبانی شهرداری 
اهواز،  همدان،  رشت،  تهران،  با حضور شهرداران  و  تهران 
یزد،  مشهد،  ارومیه،  شیراز،  اصفهان،  تبریز،  اراک،  قم، 

کرمان، تهران، زاهدان، اردبیل و کرج برگزار شد.
رسانه های  با  ارتباط  اجرایی  واحدخبرمدیریت  گزارش  به 
مباحث  درباره  اعضا  نشست،  این  در  رشت،  شهرداری 
جمله  از  پرداختند.  نظر  تبادل  به  شهرداری ها  به  مربوط 
این موضوعات تعیین وضعیت بدهی دولت به شهرداران و 

رسیدگی به معضالت استخدامی در شهرداری ها بود.
عنوان  به  اصفهان  شهردار  نوروزی  نشست،  این  ادامه  در 
نماینده شهرداران کالن شهرها در شورای گفتگوی دولت 
و بخش خصوصی انتخاب شد. پیش از این تقی زاده خامسی 

این سمت را بر عهده داشت.
هم چنین در این جلسه از لوح یادبود یک صدمین نشست 

شهرداران کالن شهرها رونمایی شد.
پس از پایان این جلسه، شهرداران کالن شهرها به مناسبت 
سه شنبه بدون خودرو ،سوار بر دوچرخه راهی میدان مشق 
شدند و پس از بازدید از این مکان و سردر باغ ملی، برای 

دیدار با معاون اول رئیس جمهور تا پاستور رکاب زدند.
گفتنی است با اعالم مجمع، نشست بعدی اردیبهشت سال 

آینده در شهر شیراز برگزار خواهد شد.
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اقتصادی اجتماعی فرهنگی

*شخصی از حافظ غزلی برای بزرگی خواند.
آن فرد بعد از شنیدن لب به تحسین گشود وگفت شعر 

قشنگی  است ولی گوینده حافظ است.
و  است.  من  مال  قربان  خیر  گفت؛  بادستپاچگی  مرد 
حافظ آن را دزدیده است بزرگ گفت؛ مردحسابی! آن 
تو که هیچ، پدرت  را سروده  این شعر  وقت که حافظ 

هم در دنیا نبود.
مرد گفت: درست است، اما اگر من می بودم حافظ که 

هیچ، پدرش هم نمی توانست شعر مرا بدزدد!

*****
می کرد،  نمایی  هنر  صحنه  روی  که  باز  شعبده  *یک 
خطاب به تماشاچیان گفت : حاال یک خانم روی صحنه 

بیاید، من کاری می کنم که غیب شود !
از جایش برخاست و با صدای بلند گفت:  مردی دفعتاً 

چند لحظه صبر کنین من مادرزنم را می اورم

******
*معلم به شاگردش گفت : با »باقی« جمله بساز .

شاگرد گفت : ما دیشب پیتزا خوردیم !
معلم پرسید : پس باقی اش کو؟ شاگرد گفت: باقی اش 

توی یخچال است!

*****
*طرف سوار آسانسور می شه . می بینه نوشته : ظرفیت 

12 نفر . 
با خودش می گه؛ عجب بدبختیه ها! حاالیازده نفر بقیه 

رو از کجا بیارم!
  

*****
*شخصی میره خواستگاری پدر دختر میگه؛ دختر ما 

فعلن درس می خونه
بعد  ساعت  یک  می رم  من  است.  درست  میگه  طرف 

می آیم

*****
*دو نفر در مراسم تشییع جنازه ای شرکت کرده بودند 
یکی از آن ها پرسید؛ در این گونه مراسم شخص در جلو 

تابوت باشد بهتر است یا عقب آن؟
دومی گفت؛ جلو یا عقب بودن مهم نیست، باید تالش 

کنی که داخل تابوت نباشی؟

 *****
*همه چیزای خوب مال مرداس ...

نمونش ما خانم ها ... !
واال!!

خدا سایمونو از سرشون کم نکنه!!

*****
*داشتم تلویزیون می دیدم مجری گفت : 
پاشواولین کار مثبت امروزخودتو انجام بده

0 
0 
0 

منم پا شدم رفتم تلویزیونو خاموش کردم!

*****
*سه تا »گیج« سوار تاکسی شدند  راننده فهمید خیلی 
ازقضیه پرتند.تکانی به ماشین داد و دیگر حرکت نکرد 

و گفت رسیدیم!
دو نفر کرایه دادند و پیادهشدند نفر سوم محکم زد تو 

سر راننده و گفت : هیچ وقت اینقدتند نرو، هیچ وقت!

                                                                                       گردآورنده: مریم نباتی

 سیالب افغانستان، هیرمند را سیراب کرد؛

 حق آبه اجباری افغانستان برای سیستانی ها

زنگ تفریح

معیار - مرکزی - جعفری:
مدیر  و  مدیره  هیات  رئیس   
فاضالب  و  آب  شرکت  عامل 
مرکزی  استان  روستایی 
و  انتقال  خطوط  طول  گفت: 
روستاها  در  آب  توزیع  شبکه 
بعد از انقالب به شش هزار و 
است،  رسیده  کیلومتر   ۸42
تنها  انقالب  از  قبل  دوران  در  میزان  این  که  حالی  در 
نشست  در  نسب  عرفانی  یوسف  است.  بوده  کیلومتر   57
خبری که در محل سالن جلسات  شرکت آب و فاضالب 
برگزار  از اصحاب رسانه  با حضور جمعی  استان  روستایی 
شد، بیان کرد: از مجموع یک هزار و 112 روستای استان، 
۸34 روستا را تحت پوشش داریم.  وی ادامه داد: 527 
حلقه چاه، 13٦ رشته چشمه و 27 رشته قنات تأمین آب 

روستاهای استان مرکزی را انجام می دهد. 
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب روستایی با اشاره به این 
مقایسه  در  جاری  سال  در  را  سختی  خیلی  تابستان  که 
در  بارش ها  افزود:  گذاشتیم،  سر  پشت  گذشته  سال  با 
زمستان سال قبل خوب بود و روستاهای استان با چالش 
زیادی روبه رو نشدند اما در پیک مصرف در تابستان 9٦ 
آب  و  درگیر وضعیت جیره بندی  روستا  تا 70  حدود ٦0 
نیز  روستا   1٦0 تعداد  به  ها  آن  تعداد  که  شدند  رسانی 
تابستان  که  این  از  تأسف  ابراز  با  چنین  هم  وی  رسید. 
کرد:  تأکید  نبود،  برخوردار  مناسبی  وضعیت  از  امسال 
شوند  اذیت  مردم  و  ما  همکاران  شد  باعث  وضعیت  این 
را  با کمترین چالش وضعیت  توانستیم  این وجود  با  ولی 
و  سیار  رسانی  آب  به  دادن  سرعت  با  و  کنیم  مدیریت 
افزایش ظرفیت جیره بندی توانستیم ساعات کمبود آب را 
برای سال  را  امیدواریم مشکالت کمتری  لذا  کنیم  کمتر 

آینده شاهد باشیم.
جهت  از  هستند  کوهستانی  که  مناطقی  داد:  ادامه  وی 
بارش  با  مستقیمی  ارتباط  قنوات  و  چشمه ها  آب  تأمین 
برف دارند که در برخی روستاهای این مناطق امکان حفر 
چاه به هیچ عنوان وجود ندارد به ویژه در شهرستان های 
این  آب  که  شازند  حتی  و  زرندیه  بخش  خرقان  تفرش، 
اگر  لذا  می شود،  تأمین  چشمه  طریق  از  شهرستان ها 
وضعیت برق خوب نباشد تبعات منفی آن در این مناطق 
نمود پیدا می کند. عرفانی نسب افزود: در حال حاضر در 
آب  دارای  روستا  داریم که هشت  آب  روستا مشکل   11
این  تعداد  هستند.  جیره بندی  روستا  سه  و  سیار  رسانی 

روستاها از 1٦0 روستا به 11 روستا کاهش یافته است.
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان با اشاره 
به چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی، گفت: در دهه 
بر هشت میلیارد  بالغ  اعتباری  با  آبرسانی  فجر 30 پروژه 
تومان به بهره برداری می رسد. این پروژه ها در 9 شهرستان 
اجرا شده و 33 روستا با جمعیتی بالغ بر 12 هزار و ۸04 
نفر از مزایای آن بهره مند می شوند. وی هم چنین گفت: 
داخلی،  شبکه های  بازسازی  و  اصالح  شامل  پروژه ها  این 
اصالح انشعابات، ساخت مخزن و نیز یک باب تصفیه خانه 
در روستای دودهک از پروژه های مهم ما با توان 10 لیتر 
بر ثانیه است که می توان از آن برای تأمین آب روستاهای 

دلیجان استفاده کرد.
روستاها  به  رسانی  آب  وضعیت  به  اشاره  با  نسب  عرفانی 
در دوران قبل از انقالب اسالمی و این که شبکه گذاری 
آن دوران قابل مقایسه با حال  حاضر نیست، افزود: استان 
مرکزی قبل از انقالب دارای 50 روستای بهره مند از آب 
شرب با جمعیتی بالغ بر 29 هزار نفر بود که این رقم در 
با جمعیتی حدود 292 هزار نفر  حال حاضر ۸34 روستا 
است. هم چنین سایر روستاهایی که تحت پوشش شرکت 
آب و فاضالب روستایی نیستند دارای شبکه های داخلی 

هستند که توسط شوراها و دهیاری ها اداره می شوند. 
وی  هستند.  کشی  لوله  شبکه  دارای  روستا  هزار  باالی 
روستای  و ٦04  هزار  اظهار کرد: مجموع یک  هم چنین 
مرکز  استناد  به  انقالب  از  قبل  دوران  در  سکنه  دارای 
و 112  هزار  یک  به  انقالب  از  بعد  دوران  در  ایران،  آمار 
روستا رسیده است. جمعیت روستاهای استان مرکزی در 
دوران قبل از انقالب 50 درصد کل جمعیت استان بوده 
که در حال حاضر به 23 درصد رسیده است به این دلیل 
که زیرساخت ها در روستاها تکمیل نبوده و نیز به دلیل 
از سکنه  به مرور خالی  استان  خشک سالی ها روستاهای 
شدند. مدیر عامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان 
ادامه داد: تعداد مخازن ذخیره آب در روستاها در دوران 
متر مکعب  هزار  با ظرفیت دو  انقالب 45 مخزن  از  قبل 
بوده که این رقم در بعد از انقالب به 714 مخزن با ظرفیت 

95 هزار و 355 مترمکعب رسیده است. 
در  روستا  در  آب شرب  تأمین  تعداد چاه های  هم چنین 
دوران قبل از انقالب 27 حلقه چاه بوده که در دوران بعد 

از انقالب این رقم به 527 حلقه افزایش یافته است.
در  آب  توزیع  شبکه  و  انتقال  خطوط  طول  افزود:  وی 
است  کیلومتر   ۸42 و  هزار  انقالب شش  از  بعد  روستاها 

و این درحالیست که این میزان در دوران قبل از انقالب 
تنها 57 کیلومتر بوده است و نیز ساالنه 25 هزار آزمایش 
در 9 آزمایشگاه در دوران بعد از انقالب صورت می گیرد 
در حالی که قبل از انقالب آزمایشگاه کنترل کیفیت آب 
وجود نداشت و با شیوع بیماری ها مرگ و میر نیز افزایش 

می یافته است.
عرفانی نسب با اشاره به این که برای گذر از تابستان سال 
آینده همه پتانسیل های الزم باید شناسایی شوند که در 
بعضی  ایم، گفت:  کرده  آغاز  را  اقداماتی  حوزه کشاورزی 
بحث چاه هستند  اضافی در  دارای ظرفیت  از کشاورزان 
گذشته  سال های  در  روستاها  بعضی  برای  توانستیم  که 
وی  کنیم.  عبور  بحران  از  تا  کنیم  اجاره  را  ها  چاه  این 
هم چنین با تأکید بر لزوم استفاده از ظرفیت دستگاه ها 
حال  در  کرد:  بیان  روستاها،  به  سیار  رسانی  آب  جهت 
ایجاد کردیم که اگر مشکالتی  حاضر این هماهنگی ها را 
این  در  اجرایی  های  دستگاه  ظرفیت  از  بتوانیم  داشتیم 
حوزه استفاده کنیم به عالوه 400 میلیون تومان برای آب 
اجرایی  کارهای  لذا  کردیم،  پرداخت  هزینه  سیار  رسانی 
برای حفر چاه را شروع کردیم و برای سال جاری مقدمات 
برای مکان هایی که مستعد حفر چاه است، فراهم  را  کار 
و  آب  شرکت  عامل  مدیر  و  مدیره  هیات  رئیس  کنیم. 
فاضالب روستایی با اشاره به این که از لحاظ اعتباری در 
مقایسه با سال گذشته 20 درصد کاهش اعتبار داشتیم، 
خاطرنشان کرد: 53 درصد اعتبار 49 میلیارد تومانی حوزه 
گفت:  وی  است.  یافته  تخصیص  بخش  این  در  عمرانی 
به  کارها  رسانی شهرستان ها  آب  مجتمع های  تکمیل  در 
صورت دائم در حال انجام است تا بتوانیم مشکالت بخش 
روستایی در حوزه مجتمع ها را به سرعت کاهش دهیم که 

امسال وضعیت ما در این حوزه خوب بوده است.

افزایش 120 برابری طول شبکه آبفای روستایی استان 
 مرکزی 

ضرورت تدوین بسته های حمایتی 
برای بنگاه های اقتصادی

خانه ملت - عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: 
با  ارائه بسته های حمایتی  از طریق  باید  بانک مرکزی  و  دولت 
نرخ سود پایین، از بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط حمایت 
رامین  کنند.  جلوگیری  آن ها  تعطیلی  از  و  کرده  پشتیبانی  و 
شورای  مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون  عضو  نورقلی پور 
اسالمی با اشاره به نقش بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط 
باالیی  توان  کوچک  صنایع  گفت:  اقتصاد،  توسعه  در   )SME(
در اشتغال زایی دارند از سوی دیگر اشتغال زایی در بنگاه های 
دارد.  نیاز  کمتری  سرمایه  به  بزرگ  صنایع  به  نسبت  کوچک 
نماینده مردم کردکوی، ترکمن، بندرگز و گمیشان در مجلس 
از  یکی  بازار  به  محصوالت  عرضه  نحوه  افزود:  اسالمی  شورای 
مشکالتی است که بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط در حال 
از آنجا  از سوی دیگر  با آن دست و پنجه نرم می کنند  حاضر 
که این صنایع توان مالی کمی دارند همواره در نوسانات ارزی 
برای تامین مواد اولیه و تجهیزات با سختی روبه  رو می شوند. وی 
تصریح کرد: ورشکستگی بنگاه های کوچک و متوسط، پیامدهایی 
مانند بیکاری گسترده و به تبع آن سایر مشکالت اقتصادی و 
دلیل  به  اخیر  ماه های  متاسفانه در  دارد.   پی  را در  اجتماعی 
از  اولیه بسیاری  تامین مواد  ناتوانی در  و  ارزی  نوسانات شدید 
به تعطیلی کشیده شده  اقتصادی کوچک و متوسط  بنگاه های 
دولت  کرد:  اظهار  دهم  مجلس  در  مردم  نماینده  این  است. 
نرخ  با  حمایتی  بسته های  ارائه  طریق  از  باید  مرکزی  بانک  و 
و  حمایت  متوسط  و  کوچک  اقتصادی  بنگاه های  از  سودپایین 
پشتیبانی کرده و از تعطیلی آن ها جلوگیری کنند اگرچه طی 
دو سال گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت بارویکردحمایت 
برای  حمایتی  بسته های  تولید،  منظوررونق  به  و  بنگاه ها  ازاین 
آن ها در نظرگرفته امانیازاست این اقدامات گسترده ترشود. وی 
با بیان این که با پرداخت سوبسید به بنگاه های اقتصادی کوچک 
تسهیل  با  باید  کرد:  خاطرنشان  کرد،  آن ها حمایت  از  می توان 
روابط و طراحی کانال هایی زمینه تامین مواد اولیه موردنیاز این 
بنگاه ها فراهم شود چراکه بخش قابل توجهی از مواد اولیه مورد 
نیاز این بنگاه ها وارداتی یا قطعات CKD است. در حال حاضر  
از افزایش نرخ  بنگاه ها پس  این  اولیه دغدغه اصلی  تامین مواد 
ارز و محدودیت واردات، است که باید برای این مشکل تدبیری 
اندیشیده شود در غیر این صورت احتمال تعطیلی این بنگاه ها 
روز به روز افزایش پیدا می کند. البته توجه به این نکته نیز حائز 
اهمیت است که در حال حاضر دولت در واردات کاال و تامین 
با محدودیت هایی رو به رو است. عضو کمیسیون صنایع و  ارز 
یکی  بازاریابی  که  این  بیان  با  اسالمی  شورای  مجلس  معادن 
دیگر از نقاط ضعف بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط است، 
از  یا محصوالت، همیشه یکی  یادآور شد: چگونگی عرضه کاال 
نقاط ضعف این بنگاه ها بوده است بنابراین باید شرایطی فراهم 
بازار تشویق شوند. برای رفع  این بنگاه ها به حضور در  تا  شود 
این مشکل باید زمینه ارتباط میان بنگاه های کوچک و صنایع 
به  می توانند  ها  بنگاه  این  سو  یک  از  چراکه  شود  فراهم  مادر 
صورت مستقیم کاالی تولیدی خود را به بازار عرضه کنند و از 
سوی دیگر مواد اولیه موردنیاز صنایع مادر از طریق بنگاه های 

اقتصادی کوچک و متوسط تامین می شود.

شمال  در  هیرمند  مرزی  رودخانه  سال،  یک  از  بیش  گذشت  از  بعد 
سنگین  بارش های  از  ناشی  سیالب  شدن  جاری  شد.  سیراب  بلوچستان  و  سیستان 
تا طلسم  افغانستان سبب شد  روزهای گذشته در حوضه میانی رودخانه هیرمند در 
تشنگی در رودخانه ها و مسیل های سیستان شکسته شود و مردمی که سال گذشته 
در  سوگ از بین رفتن محصوالتشان نشستند با شنیدن صدای آب جانی دوباره بگیرند.

مردم سیستان  برای  را  فراوانی  رودخانه هیرمند در سال گذشته مشکالت  قطع آب 
به وجود آورد و سبب شد در سال زراعی 97- 139٦ خشک سالی در شمال استان 
742 میلیارد ریال به بخش کشاورزی این منطقه خسارت وارد کند و 25 هزار هکتار از 

کشتزارهای گندم سیستان در این مدت از بین رفت.
خشکی 100 درصدی تاالب هامون و تبدیل شدن آن به کانون اصلی گرد و غبار در 
منطقه روز این مردم را مانند شب تیره و تار کرد و حاال با آمدن سیالبی هر اندک، 

چشم و دل این مردم روشن شده است.
اگر چه این سیالب خارج از فصل کشت و زراعت به سیستان وارد شد و دیگر سودی به 

حال کشاورزان ندارد اما باز هم مردم از وجود آب راضی و خشنود هستند.
شور و شعف وصف ناپذیر در میان مردم منطقه سیستان ایجاد شده است به طوری 
که در هر مالقاتی آمدن آب را به یکدیگر تبریک می گویند وعکس و فیلم گرفتن با 
رودها و سدهای آبگیری شده به یکی از لذت بخش ترین تفریحات مردم تبدیل شده 
است وخوشحالی وصف ناپذیری در میان سیستانی ها حاکم است تا آنجا که خبر سجده 
شکرشان در صدر اخبار روز قرار داشت. مردم سیستان به موقتی بودن این آب آگاهند 
اما آن را روشنایی و حیات می دانند و برای ورود قطره قطره آن به خاک ایران خداوند 

را شاکرند.
یکی از شهروندان زهکی در این باره اظهار داشت: صبح روز گذشته یکی از دوستانم که 
در نزدیکی مرز زندگی می کند با من تماس گرفت که صدای آب را می شنود و از من 

خواست تا خود را به آنجا برسانم.
محمد رحیمی ادامه داد: ورود آب به رودخانه هیرمند تداعی کننده خاطرات خوبی برای 
مردم این منطقه است و خوشحالی وصف ناپذیری در آنان ایجاد می کند به طوری که 
حاضرند نیمه های شب خود را نزدیک این رودخانه برسانند و آمدن آب را تماشا کنند.

جاری شدن سیالب با حرف های متناقضی درباره حق آبه بودن آن و به نتیجه رسیدن 
استاندار  صحبت های  پخش  میان  این  در  اما  بود  همراه  افغانستان  و  ایران  مذاکرات 

سیستان و بلوچستان آبی بر روی آتش شد و به این ضد و نقیض ها پایان داد.
بر اساس این گزارش احمد علی موهبتی اعالم کرد: بارندگی که در افغانستان صورت 
به  مربوط  آن  از  بخشی  که  هیرمند شده  رودخانه  از  آب  جاری شدن  موجب  گرفته 
منطقه پایین دست هامون صابوری است و بخشی مربوط به پایین دست سد کجکی 

است.
وی افزود: این آب، آب منطقه پایین دست سد کجکی است که ممکن است خیلی هم 
دوام نداشته باشد اما با توجه به اخبار و اطالعاتی که داریم و کارهایی که وزارت نیرو و 
وزارت امور خارجه و افغانستان انجام داده اند قرار است بخشی از آب سهمیه ایران از 

۸20 میلیون مترمکعب هم آزاد و آب به دشت سیستان جاری شود.
موهبتی تاکید کرد: این سیالب ربطی به حق آبه ندارد و به دنبال همان بارندگی ها در 

افغانستان است که اگر مردم نتوانند مهار کنند به سیستان می رسد.
پیش از این نیز در 25 مهرماه سال جاری مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان 
اعالم کرد که بر اساس الگوهای فصلی میزان نزوالت جوی پاییز و زمستان سال جاری 

در افغانستان به ویژه حوضه آبریز رودخانه هیرمند بیش از حد نرمال خواهد بود.
معاون توسعه و پیش بینی هواشناسی سیستان و بلوچستان نیز از ادامه بارش ها در 
و  پیشیابی  نقشه های  براساس خروجی  و گفت:  داد  رودخانه هیرمند خبر  باالدست 
مدل های عددی هواشناسی ،موج جدید بارشی در بخش هایی از حوضه آبریز هیرمند 

فعال می شود.
دوست محمد کلیم ادامه داد: اگر چه این موج بارشی قدری ضعیف تر از موج قبلی 

است اما انتظار می رود بارش های خوبی در حوضه آبریز رودخانه هیرمند روی دهد.
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اقتصادی اجتماعی فرهنگی

سیاوش بهبودی

هیجان جانشینی کی روش

درباره  حدسیات  ظاهرا 
از  بعد  کسی  چه  که  این 
 -- تراژیک  خداحافظی 
تیم  از  روش  کی  دراماتیک 
ملی فوتبال کشورمان هدایت 
تیم را به عهده خواهدگرفت 
،درحال اوج گرفتن است. از 

نام »فن  که  است  اعالم کرده  هلندی  روزنامه  جمله؛ یک 
برای  هلند  فوتبال  ملی  تیم  پیشین  سرمربی  مارویک« 
هدایت تیم ایران به جای کارلوس کی روش به شدت مطرح 

شده است.
رسانه های کشور هلند طی روزهای گذشته از عالقه چند 
مارویک  فن  استخدام  برای  خاورمیانه،  منطقه  در  کشور 
کشورها  این  رسانه ها؛  این  به  داده اند.  خبر  هلندی  مربی 
آسیا،  ملت های  جام  از  بعد  که  هستند  امارات  و  ایران 

همکاری خود با مربیانشان را پایان داده اند.
تلگراف«  »ِد  روزنامه  از  نقل  به  نیز  امارات  البیان  روزنامه 
هلند نوشت: »با وجود این که نام مارویک برای هدایت تیم 
ملی ایران به جای کارلوس کی روش به شدت مطرح شده 
است، اما اگر تیم ملی امارات به صورت رسمی با مارویک 
وارد مذاکره شود، شاید این مربی به طور جدی به هدایت 

این تیم فکر کند.«
عربستانی  خبرنگار  یک  که  بود  پیش  روز  چند  بار  اولین 
اعالم کرد فن مارویک یکی از گزینه های فدراسیون فوتبال 

ایران بوده و با این فدراسیون در حال مذاکره است.
مارفیک طی سال های گذشته هدایت تیم های ملی فوتبال 
توانست  این مربی  بر عهده داشت.  را  عربستان و استرالیا 
عربستان را به جام جهانی روسیه برساند ولی قبل از این 
مسابقات از سمتش کنار رفت و سرمربی استرالیا شد. هم 
در سال 2010  مارویک،  هدایت  با  هلند  ملی  تیم  چنین 

نایب قهرمان جام جهانی شد.
مرحله  در  آسیا  ملت های  جام  در  ایران  فوتبال  ملی  تیم 
نیمه نهایی مقابل ژاپن با سه گل شکست خورد و از این 
مسابقات کنار رفت. بعد از این بازی ها، کارلوس کی روش 

از تیم ایران جدا و دو روز پیش به عنوان سرمربی جدید 
کلمبیا معرفی شد.

انتقال حساب های مشترک 
ونزوئال به روسیه

  
شرکت نفت دولتی ونزوئال )PDVSA( در پی تحریم های 
سرمایه گذاری  از  بانکی  حساب های  آمریکا  سوی  از  شدید 

مشترک خود را به بانک گاز پروم روسیه منتقل می کند.
به گزارش رویترز، خبرها حاکی است در بحبوحه تحریم های 
 PDVSA ونزوئال  دولتی  نفت  شرکت  متحده،  ایاالت  شدید 
با  خود  مشترک  گذاری  سرمایه  از  بانکی  های  حساب 
شرکت های خارجی را به بانک گازپروم روسیه منتقل می کند.

گزارش رویترز حاکی است از مشتریان سرمایه گذاری مشترک 
PDVSA مانند شرکت های شرکت Chevron Corp که 
دفترش در آمریکا است، Total SA فرانسه، Equinor نروژ 
و دیگر شرکت های خارجی خواسته شده است که با توجه به 
به  را  خود  پرداخت های  واشنگتن  تحریم های  از  دور  آخرین 

حساب بانک روسیه تحویل دهند.
تحریم  را  ونزوئال  دولتی  نفت  شرکت  آمریکا  گذشته  هفته 
کرد. در پی این اقدام سرگئی الوروف وزیر خارجه روسیه در 
بین  تالش های  راه  سر  بر  تراشی  مانع  به  را  آمریکا  سخنانی 

المللی برای ایجاد سازش در ونزوئال متهم کرد.
جمهوری  رئیس  از  حمایت  برای  مسکو  کرد:  خاطرنشان  وی 

قانونی ونزوئال همه اقدامات ضروری را اتخاذ خواهد کرد.
علیه  آمریکا  های  تحریم  ادامه گفت:  در  روسیه  وزیر خارجه 
ونزوئال اعتماد به دالر را از بین می برد. واشنگتن و هم پیمانان 

آن در تالش هستند تا اموال ونزوئال را مصادره کنند.

ادامه از صفحه1: این عضو کمیسیون صنعت و معدن 
اتاق تهران ادامه داد: ثبیت مصنوعی قیمت خودرو زیان 
گویی  چنانکه  کرد.  تحمیل  خودروسازان  به  هنگفتی 
شرکت های خودروسازی در ازای فروش دو خودرو، یک 
اعطا  می کردند.  به دالالن  رایگان  به صورت  نیز  خودرو 
اما در کنار خودروسازان اصلی، 7 شرکت خودرویی هم 
وجود دارد که 10 برابر ظرفیت واردات شان پیش فروش 
در  نیز  پرونده هایی  البته  مساله،  این  مورد  در  کرده اند. 
ببینیم قوه قضاییه، چه  باید  قوه قضاییه گشوده شده و 

تصمیمی خواهد گرفت.
نشست،  این  اصلی  دستور  بررسی  جلسه،  این  ادامه  در 
شهرک های  و  کوچک  صنایع  سازمان  عملکرد  یعنی 

صنعتی، آغاز شد. در ابتدا، اصغر مصاحب، یکی از نمایندگان 
سازمان  توسعه ای  و  حمایتی  فعالیت های  اهم  سازمان،  این 
خوشه   433 شناسایی  گفت:  و  برشمرد  را  کوچک  صنایع 
کسب و کار، اتمام 94 پروژه خوشه کسب و کار و حمایت از 
توسعه 31 پروژه توسعه خوشه ای توسط سازمان انجام گرفته 
فناوری،  شهرک  شش  از  بهره برداری  حال،  عین  در  است. 
و توسعه 14 فن بازار  ایجاد  و کار،  3٦ مرکز خدمات کسب 
منطقه ای و مراکز مبادله فناوری و برنامه ریزی،  و هم چنین 
سازماندهی و راه اندازی 21 کلینیک کسب و کار در استان ها 

از دیگر اقدامات حمایتی است.
 ۸07 بهره برداری  و   9۸3 تصویب  به  چنین  هم  مصاحب 
این  فعالیت های  اهم  عنوان  به  نیز  ناحیه صنعتی  و  شهرک 
سازمان اشاره کرد. او سپس از فعالیت 2 هزار واحد صنعتی 
صادرات  میزان  با  صنعتی  نواحی  و  شهرک ها  در  صادراتی 
و  و گفت: سازمان صنایع کوچک  داد  میلیارد دالر خبر   4
از تشکیل٦0 کنسر سیوم صادراتی در  شهرک های صنعتی 
پالستیک،  محصوالت  خشکبار،  و  غذایی  صنایع  حوزه های 
سنگ، پوشاک و کفش با 7٦ میلیون دالر صادرات، حمایت 

کرده است.
در عین حال، کمک به اعزام هیات های تجاری به بازار های 
هدف در راستای توسعه بازار بنگاه های کوچک و متوسط نیز 

صورت گرفته است.
شهرک های  و  کوچک  صنایع  سازمان  که  این  بیان  با  او 
صنعتی از حضور 31 هزار و 2٦0 واحد صنعتی جهت شرکت 
در نمایشگاه های داخلی و خارجی حمایت کرده است، گفت: 
و 10  هزار  اشتغال 17  با  اکنون 204 سرمایه گذار خارجی 
نفر و سرمایه گذاری 2 میلیارد دالر در شهرک های صنعتی 

فعالیت  می کنند.
 این کارشناس سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی 
درباره وضعیت ایجاد و توسعه امکانات زیربنایی در شهرک ها 
توضیح داد: برای ۸01 شهرک و ناحیه صنعتی به میزان 15 
هزار لیتر در ثانیه آب تامین شده است. هم چنین به ۸1۸ 
شهرک و ناحیه صنعتی به میزان 9 هزار مگاوات برق رسانی 
صورت گرفته و گازرسانی به 590 شهرک، تامین تلفن ثابت 
ناحیه  و  3٦2 شهرک  برای  نوری  فیبر  تامین  و   749 برای 

صنعتی انجام گرفته است.
او در ادامه به سایر فعالیت های این سازمان اشاره کرد و گفت: 
سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی برای حمایت و 
تسریع در شناسایی محصوالت و صادرات بنگاه های کوچک و 
متوسط، دو موضوع ایجاد تشکل شرکت های مدیریت صادرات 
با  از شرکت های مدیریت صادرات را،  ارائه الیحه حمایت  و 
هماهنگی سازمان توسعه تجارت، مورد تاکید قرار داده و هم 
اکنون موضوع تشکیل انجمن تخصصی شرکت های مدیریت 
با  تشکل ها  امور  و  مطرح  ایران  بازرگانی  اتاق  در  صادرات 
ایجاد تشکل تخصصی شرکت های مدیریت صادرات موافقت 
ایران  اتاق  راهبردی  شورای  در  باید  موضوع  و  است  کرده 
مطرح و مصوب شود. ضمن این که امیدواریم این اقدام مورد 

حمایت اتاق بازرگانی تهران نیز قرار گیرد.
ارائه این گزارش، نوبت به فعاالن اقتصادی رسید تا  از  پس 
دیدگاه های خود را درباره وضعیت شهرک های صنعتی بیان 
کنند. مسعود شنتیایی، عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق 
که  این  از  انتقاد  با  پرند  صنعتی  شهرک  در  فعال  و  تهران 
در  خود  قراردادی  تعهدات  به  صنعتی  شهرک های  شرکت 
داشت:  اظهار  است،  نبوده  پایبند  زیرساخت ها  ایجاد  زمینه 
شهرک صنعتی پرند از سال 13۸4 شروع به فعالیت کرده 
مقدار  برابر  چندین  تاکنون  بخش خصوصی  فعاالن  و  است 
برای  اند،  کرده   پرداخت  زمین  خرید  برای  که  سرمایه ای 
راه اندازی واحد های صنعتی خود سرمایه گذاری کرده اند اما 
را  فاضالب  و  زمینه آب  در  زیرساختی خود  تعهدات  دولت 
ایفا نکرده است. در حالی که پول ایجاد این امکانات از سوی 

واحدهای صنعتی پرداخت شده است.
شنتیایی افزود: بهتر است دولت پیش از توسعه شهرک های 
جدید، زیرساخت های مورد نیاز برای شهرک های موجود را 

تکمیل  آغاز کند. عدم  را  زمین  فروش  بعد  و  تکمیل کرده 
هدر  منزله  به  ایجاد شهرک های جدید  و  موجود  پروژه های 

دادن منابع ملی است.
با  نیز  کمیسیون  این  رییس  نایب  زهره وندی،  محمدرضا 
که  کرد  مطرح  را  پرسش  این  شده  ارائه  گزارش  به  اشاره 
میلیارد دالری در شهرک ها چه  سرمایه گذاری خارجی دو 
زمانی صورت گرفته است و آمارهای ارائه شده مربوط به چه 

دوره ای است؟
محسن موالیی، عضو هیات مدیره شرکت خدماتی شهرک 
شهرک های  شرکت  که  این  بیان  با  نیز  عباس آباد  صنعتی 
رنج  می برد، گفت:  مدیریتی  پایداری  عدم  از  صنعتی کشور 
بغرنجی  فاضالب در شهرک صنعتی عباس آباد شرایط  بوی 
را ایجاد کرده است. در عین حال، 24 واحد صنعتی معطل 
تامین برق هستند. به ما  می گویند، اگر روزی رییس جمهوری 
از این منطقه عبور کند و اعتباری تخصیص پیدا کند، مشکل 

برق عباس آباد نیز حل می شود.
این که واحد های کوچک و متوسط صنعتی،  به  اشاره  با  او 
بار بخش بزرگی از اشتغال را به دوش  می کشند، افزود: اما 
با وجود این درجه اهمیت، معاوِن معاوِن وزیر، مسوول این 
بخش است. ضمن آن که به نظر  می رسد بی ثباتی مدیریتی 
در شرکت شهرک های صنعتی ناشی از عدم تمرکز و توجه 

دولت به این بخش است.
مهدی پورقاضی، رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران 
هم در ادامه این نشست گفت: مدیران صنعتی که واحد های 
انتظار دارند حداقلی  خود را در شهرک ها مستقر کرده اند، 
اختیار  در  را  فاضالب  سیستم  و  برق  آب،  نظیر  امکانات  از 
داشته باشند. این انتظارات اما محقق نشده است. در واقع، 
گزارش های ارائه شده، پز قشنگی دارد اما واقعیت این نیست 
نیازها  ابتدایی ترین  به  از نظر دسترسی  و واحدهای صنعتی 

در مضیقه اند.
خصوصی،درخواست  بخش  اعضای  های  صحبت  درادامه 
پایتخت  سیروس کوهی، عضو هیات مدیره شهرک صنعتی 
صنعتی  جدید  شهرک های  ایجاد  از  دولت  که  بود  این  نیز 
ایجاد شهرک ها  برای  نمایندگان مجلس  اگر  اجتناب کند و 
فشار  می آورند، زیر بار این فشار ها نروند. او افزود: اکنون در 
شهرک صنعتی پایتخت، قریب 200 واحد صنعتی با کمتر از 

30 درصد ظرفیت خود فعالیت  می کنند.
کوهی با بیان این که دولت در جانمایی شهرک ها نیز باید 
درست عمل کند، ادامه داد: شهرک صنعتی پایتخت، بیش 
بودن است؛  استانی  ازبیست سال است که درگیرمساله دو 
نظر  در  سمنان  استان  جزو  وگاه  تهران  جزواستان  گاهی 
گرفته می شود و این مساله، منجر به سردرگمی صنعتگران 

شده است.
عدم ثبات مدیریتی نیز یکی از دیگر از چالش های این حوزه 
است و تا مدیری به زیرو بم شهرک ها آشنایی پیدا  می کند، 

دچار تغییر  می شود.
در ادامه این جلسه، محمدرضا رضوی، رییس سابق سازمان 
صنایع کوچک و شهرک های صنعتی با بیان این که سازمان 
است،  سیاسی  مسایل  تاثیر  تحت  شدت  به  کوچک  صنایع 
ادامه داد: در ایران با ۸0 میلیون جمعیت حدود 900 شهرک 
صنعتی تاسیس شده است. در حالی که در کشور کره جنوبی 
میلیارد  هزار  یک  اقتصاد  و  نفری  میلیون   50 جمعیت  با 

دالری، تعداد شهرک های صنعتی به 40 نیز نمی رسد.
او گفت: هر معاون وزیری که بر سر کار  می آید، دستورات 
از  شهرک ها  مشتریان  که  حالی  در  صادر  می کند.  توزیعی 
امکانات موجود در آن ها راضی نیستند و باید در مورد این 

مساله، یک تدبیر اساسی اندیشیده شود.
بی رویه  افزایش  برای  دولت  تالش  به  اشاره  با  رضوی 
گفت:  صادرات  مدیریت  شرکت های  و  صنعتی  خوشه های 
دلیل اصلی ایجاد خوشه های صنعتی، رقابتی شدن بنگاه های 
کوچک و متوسط و سوق یافتن آن ها به سوی صادرات بود. 
برداشته  خیز  صنعتی  خوشه های  ایجاد  برای  دولت  اکنون 
صادرات  مدیریت  شرکت  ایجاد  صدد  در  دیگر  سوی  از  و 
صنعتی  واحد های  تجمع  معنای  به  صنعتی  خوشه  است. 

ایجاد  انجام  می دهند.  نیز  صادرات  که  است  رقابت پذیر 
معناست  این  به  دولت  توسط  صادرات  مدیریت  شرکت 
که این واحد ها کارکرد خوشه صنعتی را ندارند و این جز 

افزایش بوروکراسی نتیجه دیگری در برندارد.
و  کوچک  واحد های  مدیریت  که  بود  عقیده  این  بر  او 
متوسط نیازمند جراحی است. رضوی خطاب به مدیران 
سازمان صنایع کوچک توصیه کرد: منابع تان را از بخش 
توسعه به حوزه حفاظت، بازارسازی و ایجاد ارتباط میان 
پابرجا  موجود  صنعتی  بنگاه های  تا  بازگردانید  واحد ها 

بمانند.
هم  ساالریه  شهرک  مدیره  هیات  عضو  لطفی،  مسعود 
در  را  بود  آمده  سازمان  گزارش  در  که  آنچه  ما  گفت: 
نیز 5 شهرک  در حال حاضر  نمی کنیم.  شهرک ها مشاهده 
در اطراف شهرک ساالریه وجود دارد که همه با 30 الی 40 

درصد ظرفیت شان فعالیت  می کنند.
یکی  خانگی،  لوازم  صنایع  انجمن  دبیر  انصاری،  حبیب اهلل 
را  صنعتی  شهرک های  در  صنعتگران  عمده  چالش های  از 
عدم  و  کرد  عنوان  هزینه  پرداخت  رغم  به  زیرساخت  نبود 
نقل  و  حمل  سیستم  نبود  تابستان،  در  ویژه  به  آب  تامین 
میان  ارگانیک  رابطه  نبود  و  درمانگاه  نبود  شهرک ها،  در 
شهرک های صنعتی و مراکز علمی را از مشکالت زیرساختی 

فعاالن اقتصادی خواند.
ابوالقاسم بادپری، رییس هیات مدیره شهرک نصیرآباد نیز از 
حلقه مفقوده میان صاحبان بنگاه های صنعتی و قانونگذاران 
و مسووالن دولتی سخن گفت و افزود: ما به مسووالنی نیاز 
داریم که کشور را از این بحران نجات دهند و در صنعت برای 

سرمایه گذاری انگیزه ایجاد کنند. 
اما صنعتی که بخشی از اشتغال را به دوش  می کشد، اکنون 
صنایع  سازمان  از  باید  اکنون  است.  مواجه  نگرانی  و  بیم  با 
کوچک پرسید که چه برنامه درازمدتی برای ایجاد هماهنگی 

و ایجاد انگیزه برای واحد های صنعتی دارند.
ساالریه  صنعتی  شهرک  مدیرعامل  غالمحسین  هاشمیه، 
توسط  مشخص  زمان بندی  یا  اولویت بندی  خواستار  نیز 
تکمیل  و  تعهدات  به  پاسخگویی  جهت  شهرک ها  شرکت 

زیرساخت های مورد نیاز شهرک های صنعتی شد.
شهرک  مدیره  هیات  عضو  اسالم زاده،  مرتضی  هم چنین 
صنعتی عباس آباد از لزوم حمایت اتاق بازرگانی از واحدهای 
ارزش  بر  مالیات  قانون   3۸ ماده  اصالح  پیرامون  تولیدی 
ششم  قانون   ٦ ماده   2 تبصره  شدن  اجرایی  نیز  و  افزوده 
ارزش  بر  مالیات  از  بخشی  اختصاص  خصوص  در  توسعه 
طریق  از  شهرک ها  در  مستقر  تولیدی  واحدهای  به  افزوده 

تعامل با وزارت کشور و شهرداری ها سخن گفت.
خواستار  نیز  خوارزمی  شهرک  مدیره  هیات  عضو  »نفر«، 
خدمات رسان  سازمان های  تعهدات  اجرای  قاطعانه  پیگیری 
نظیر آب و فاضالب و مخابرات در شهرک ها توسط سازمان 

صنایع کوچک و شهرک های صنعتی شد.
صنایع  سازمان  فنی  معاون  محمدزاده،  فتحعلی  ادامه  در 
کوچک و شهرک های صنعتی با اشاره به این که این سازمان 
در دو بال سخت افزاری و نرم افزاری فعالیت دارد، ادامه داد: 
سازمان به هیچ عنوان فروشنده زمین نیست و مبالغ دریافتی 
خدمات  و  برداری  بهره   و  انتفاع  حقوق  بابت  متقاضیان،  از 
عرضه شده صرف  می شود؛ چرا که زمین واگذار شده از اراضی 
دولتی است و در محاسبات سازمان، قیمت زمین صفر درنظر 

گرفته  می شود.
کوتاهی های  بابت  شده،  مطرح  انتقادات  به  واکنش  در  او 
تأمین  هزینه  های  گفت:  و  کرد  عذرخواهی  گرفته  صورت 
زیرساخت های موردنیاز شهرک های صنعتی بسیار باال بوده 
که توسط سازمان های ذی ربط در سایر ارگان ها و سازمان ها 

و نه سازمان شهرک ها تعیین و دریافت  می شود. 
ما با محدودیت هایی مواجه هستیم که یک تنه نمی توانیم 

برآن ها فائق بیاییم.
محمدزاده افزود: بارها با وزیر نیرو مکاتبه کرده ایم که برق 
شهرک عباس آباد دارای مشکل است، دستور پیگیری صادر 
این  با  است.  نرسیده  نتیجه  به  پیگری ها هنوز  این  اما  شده 
ایجاد  شهرک ها  در  را  حداقل ها  ما  که  بگویم  باید  وجود 

کرده ایم.
در ادامه، سایر معاونان سازمان صنایع کوچک و شهرک های 
صنعتی نیز توضیحاتی مبنی بر این که این سازمان از بودجه 
دولتی ارتزاق نمی کند و منابع آن از محل حق انتفاع صنایع 
حاضر در شهرک  های صنعتی تأمین  می شود، ارائه کردند و 
در نهایت مقررشد، مسائل و مشکالت زیرساختی شهرک های 
صنعتی در جلسه گسترده  تری با حضور نمایندگانی از کلیه 
نیرو،  وزارت  جمله  از  مربوطه  سازمان های  و  وزارتخانه ها 
سازمان محیط زیست، مخابرات و .... مطرح و مورد پیگیری 

قرار گیرد.

 انتقاد به نبود امکانات درشهرک های صنعتی

دو کلمه حرف ورزشی

پاسخ به شایعات مالی
طی  ایران  فوتبال  فدراسیون  عمومی  روابط 
رابازتاب  آن  جوان  خبرنگاران  باشگاه  اطالعیه ای،که 
داده است ،به برخی شایعات درباره مسایل مالی میان 
این فدراسیون با فدراسیون جهانی فوتبال)فیفا(واکنش 

نشان داده است.
برخی  انتشار  به  توجه  با  است:  آمده  اطالعیه  این  در 
صورت  که  این  بر  مبنی  مجازی  فضای  در  شایعات 
حدود  تنها  فوتبال  فدراسیون  برای  فیفا  حساب 
200.000 فرانک است. و فدراسیون مبلغ صورت حساب 
 را بسیار باالتر اعالم کرده، نکات ذیل اعالم می گردد:

از  که  فیفا  نزد  ایران  فرانکی  حساب  کل  جمع 
دقیقا  شده،  کسر   201۸ جهانی  جام  پاداش  محل 

3.531.557.0۸ است.
 -- تحریم ها  وجود  رغم  به  مذکور،  مبلغ  کل  از 
توانسته  شده  انجام  تالش های  با  فوتبال  فدراسیون 
نقد،  صورت  به  فیفا  از  را  فرانک   2.000.000 مبلغ 
قبل از مسابقات جام ملت های آسیا جهت هزینه های 
آماده سازی تیم ملی بزرگساالن دریافت کند و مبلغ 
1.500.000 فرانک باقیمانده نیز بابت جرائم انضباطی، 
حق عضویت ها، عوارض مسابقات، هزینه مراسم قرعه 
کارگاه های  در  حضور  جهت  هواپیما،  بلیط  و  کشی 
سایر  و   cas دادگاه های  به  مربوط  هزینه  آموزشی، 

دریافتی ها محاسبه گردیده است.
ذکر این نکته ضروری است که ارقام مربوط به مباحث 
فدراسیون  حساب  به   2012 سال  از  فوق  مشروحه 
فیفا  نزد  اعتبار  وجود  عدم  به  توجه  با  و  منظور شده 
در آن مقطع، انباشته شده و در نهایت به صورت یک 
جا از محل پاداش جام جهانی 201۸ کسر شده است.

همواره  منابع  برخی  رویه  متاسفانه  میان،  این  در 
بازگویی بخشی از واقعیت و به دنبال آن دروغ پراکنی 
و انتشار اخبار غیرواقعی است که طبعا این گونه اقدامات 
اگرچه تاثیری در تغییر واقعیت موضوع ندارد، اما خارج 

از اصول حرفه ای و اخالقی به شمار می رود.

افتتاح 3 پروژه توزیع برق 
استان مرکزی با حضور 

مدیرعامل توانیر
  

معیار - مرکزی - جعفری:
همزمان با دهه فجر، 3 پروژه توزیع برق استان مرکزی  

باحضور مدیرعامل شرکت توانیر در اراک و مهاجران افتتاح 
شد. »محمدحسن متولی زاده« که سفری به استان مرکزی 
داشته با حضور در مراسم بهره برداری از چند پروژه مهم 

شرکت توزیع برق استان مرکزی  شرکت کرد.

این درحالی است که با حضور متولی زاده و مدیران ارشد 
صنعت برق استان و مسووالن شهرستانی، پروژه جایگزینی 
چراغ های  به جای  ال.ای.دی  وات  صد  یک  چراغ  هزار   2
پرمصرف 250 وات  در شهر مهاجران به منظور پیک سایی 
به  تومان  میلیارد   1.5 حدود  اعتباری  با  آینده،  سال  در 
بهره برداری رسید.هم چنین، 2 اکیپ عملیاتی خط گرم با 
اعتبار 2 میلیارد تومان از جمله پروژه های افتتاحی دیگر 
مدیرعامل  روزه  یک  سفر  در  که  بود  مهاجران  شهر  در 

شرکت توانیر به استان مرکزی به بهره برداری رسید.
سامانه فهام با نصب 13هزار و 400 دستگاه کنتور با مبلغی 
با حضور   بود که  پروژه دیگری  تومان  بر 20 میلیارد  بالغ 
مدیرعامل شرکت توانیر در شرکت توزیع نیروی برق استان 
دور  راه  از  کنترل  و  قرائت  امکان  که  شد  افتتاح  مرکزی 
کنتور برق مشترکان پرمصرف، کاهش تلفات برق و انرژی، 
بار  مدیریت  و  برق، کنترل  مدیریت مصرف  و  بهینه سازی 
شبکه از مزیت های اجرای طرح بهره برداری از کنتورهای 

هوشمند فهام در استان مرکزی به شمار می رود.
از  بهره برداری  مراسم  توانیر در حاشیه  مدیرعامل شرکت 
اجرای  اظهار داشت:  مرکزی  استان  برق  توزیع  پروژه های 
عملیات خط گرم یکی از بهترین و مناسب ترین راه ها در 
بردن ضریب  باال  حال،  عین  در  و  قطعی ها  کاهش  جهت 

اطمینان و پایداری شبکه به شمار می رود.
متولی زاده تصریح کرد: استفاده و به کارگیری فناوری های 
نوین و جدید در صنعت برق در واقع کمک به پویایی دیگر 

صنایع به شمار می رود.
وی خاطرنشان کرد: گذر از پیک 9۸ در اولویت برنامه های 
آینده،  سال  پیک  از  گذر  برای  که  دارد  قرار  برق  صنعت 
ماموریت های ویژه ظرف مهلت تعیین شده برای اقدام و ارائه 
شرکت های  به  توانیر  شرکت  به  اقدامات  دوره ای  گزارش 

توزیع برق  ابالغ شده است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی نیز در 
استان  برق  صنعت  حوزه  اقدامات  به  اشاره  با  مراسم  این 
مهم ترین  از  یکی  برق رسانی  تامین  داشت:  اظهار  مرکزی 
حذف  یا  کاهش  که  طوری  به  است،  برق  صنعت  وظایف 
و  نگهداری  و  تعمیر  رویکرد گسترش عملیات  برق  قطعی 
بوده که تمامی  با خط گرم  با روش کار  سرویس خطوط 
خدمات و تعمیرات خطوط شبکه به صورت برق دار انجام 

می شود.
اکیپ   12 مجموع  در  حاضر  درحال  افزود:  اله داد  محمد 
خط گرم در راستای تعمیرات شبکه بدون اعمال خاموشی 
در استان فعالیت دارند. وی عنوان کرد: براساس یک مانور 
دو روزه با همکاری 10 اکیپ اجرایی از توزیع برق شهرهای 
استان، مهاجران به شهر ال.ای.دی تبدیل شد، این موضوع 

در مدیریت بار مصرف شهر مهاجران بسیار موثر می باشد.

عضو   خضری  رسول   - ملت  خانه 
کمیسیون اجتماعی مجلس، با تاکید بر این که اجرای طرح 
پزشک خانواده، پرونده الکترونیک سالمت و گایدالین ها از 
ملزومات تداوم اجرای طرح تحول سالمت است، یک ریال 
در  صرفه جویی  برابر   12 عامل  را  پیشگیری  برای  هزینه 

حوزه درمان دانست.
رسول خضری در رابطه با پوشش بیمه همگانی به عنوان 
گفت: بیمه  بهداشت،  جدید  وزیر  برنامه های  از  یکی 
و  بوده  سالمت  تحول  طرح  آیتم های  از  یکی  همگانی 
اجرای آن مستلزم این است که کل مسیر ریل گذاری شود 
باید عملیاتی شود،  اول طرح پزشک خانواده  که در گام 
چرا که اگر پزشک خانواده آموزش دیده داشته باشیم 99 
مراجعه  متخصصان  به  طریق  این  از  که  بیمارانی  درصد 
می کنند، می توانند در همان سطح یک - که رایگان است، 

خدمات بگیرند.
شورای  مجلس  در  پیرانشهر  و  سردشت  مردم  نماینده 
اسالمی، ادامه داد: یکی از نواقص مهم طرح تحول سالمت 
نبود پزشک خانواده آموزش دیده است که خود تخصصی 

جداگانه است، کما این که در کشورهایی همچون انگلیس 
و کانادا که در اجرای طرح تحول سالمت موفق هستند، 
 ... و  جراحی  سونوگرافی،  انجام  به  خود  خانواده،  پزشک 
می پردازد، در حالی که در ایران به دلیل نبود دوره های 
آموزشی، پزشکان خانواده به پایگاه اطالع رسانی و ارجاع 
بیمار تبدیل شده اند که در عمل در سطح 2و3 بیمه پایه 

شامل بیماران نمی شود.
وی تصریح کرد: نبود گاید الین ها در کشور یکی دیگر از 
است  تحول سالمت  اجرای طرح  روند  در  موجود  نواقص 

که باید حتما اجرا شود، هم چنین وجود کارت و اجرای 
برخوردار  بسزایی  اهمیت  از  سالمت  الکترونیک  پرونده 
و  می دهند  هم  دست  به  دست  موارد  این  همه  و  است 

می توانند به شدت در حوزه کاهش هزینه ها کمک کنند.
اگر  نماینده مردم در مجلس دهم، خاطرنشان کرد:  این 
ما در حوزه بهداشت و پیشگیری یک ریال سرمایه گذاری 
کنیم، چون در این حوزه هزینه کرد در واقع سرمایه گذاری 
را  آن  برابر   12 درمان  حوزه  در  قطعا  می شود،  محسوب 
که  بگوییم  می توانیم  زمان  آن  می کنیم،  صرفه جویی 

منابعمان پاسخگو است.
یادآور  عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی، 
در حال  قطار  که  ندارد  قصد  نمکی  دکتر  هم اکنون  شد: 
در  تنها  و  کند  متوقف  را  سالمت  تحول  طرح  حرکت 
تالش است که نواقص آن را رفع کند، ضمن این که هر 
اول  سال های  در  کرده  اجرا  را  تحول  طرح  که  کشوری 
هزینه سنگینی را برای آن ها به همراه داشته است، اما در 
سال های بعد به شدت هزینه های درمانی آن ها را کاهش 

داده است.

 پیشگیری؛ دوازده برابرصرفه جویی دارد
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تصمیم  های شتاب زده، بالی 
جان اقتصاد ایران

اقتصاد و فعاالن اقتصادی ایران در یک سال اخیر با 
این  برخی مشکالت غیرقابل پیش بینی مواجه شدند و در 
میان مساله خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم ها نیز 
بر محیط کسب وکار کشور اثر گذاشت اما باید پذیرفت که 
اقتصاد ایران بیش از آن که متاثر از تحریم ها و کمبود منابع 

باشد، اسیر تصمیم گیری های نسنجیده و شتاب زده است.

فعاالن اقتصادی از ابتدای امسال، در عرض مدت کوتاهی 
در  که  شدند  مواجه  متناقض  و  متعدد  بخشنامه های  با 
کندی  باعث  و  داشته   باالیی  اثرگذاری  کسب وکار  محیط 
زمینه ها شده   از  بسیاری  اقتصادی کشور در  روند حرکت 
در  بی اعتمادی  ایجاد  وضعیت،  این  نتیجه  مهم ترین   اند. 
کشور بود که مطمئناً همه سرمایه گذاران را در حالت صبر 
انتظار قرار می دهد؛ موضوعی که بدون شک در مسائل  و 

اقتصادی کشور اثرگذاری جدی دارد.
بخشنامه ها،  صدور  و  تصمیمات  در  شتاب زدگی  دلیل  به 
نه تنها نتوانستیم در مقابل تحریم ها تسهیالتی فراهم کنیم 
تحریم ها  اثرگذاری  به  زمینه ها  برخی  در  ناخواسته  بلکه 
در  موجود  مسائل  بررسی  که  به گونه ای  کردیم.  کمک 
فضای کسب وکار نشان می دهد در شرایط فعلی شاخص ها 
جابه جا شده اند؛ اگر در گذشته بحث منابع بانکی و کمبود 
اکنون  بود،  اقتصادی  فعاالن  مشکل  مهم ترین  نقدینگی 
بی ثباتی قوانین و صدور بخشنامه های متعدد در ردیف اول 

مشکالت فعاالن اقتصادی قرار گرفته است.
برای تغییر این وضعیت باید به مسیر استاندارد و معقوالنه 
شده  مشکالت  این  باعث  که  روش هایی  در  و  بازگردیم 
تجدیدنظر کنیم. اتاق ایران به نمایندگی از بخش خصوصی 
را  کارشناسی خود  راه حل های  تمام  مناسب  زمان های  در 
پیشنهاد کرده اما شاهد توجه جدی به پیشنهادهای بخش 

خصوصی در این زمینه نبوده ایم.
که باوجود  است  آن  بر  خصوصی  بخش  فعاالن  اعتقاد 
تشدید تحریم های ظالمانه، فرصت مساعدی نیز برای رشد 
را  این فرصت ها  اما  است  آمده  به وجود  و صادرات  تولید 
با تصمیمات عجوالنه و اشتباه از دست می دهیم. به ویژه 
قاچاق  دیگر  کرد  ادعا  می توان  امروز  که  تولید  بخش  در 
نمی تواند رقیب جدی آن باشد، در عمل به جای استفاده از 
این فرصت ها، در از دست دادن فرصت ها فعال تر هستیم و 
فرصت خوب فراهم شده برای تولید و صادرات را از دست 

می دهیم.
فارغ از این، ما در حوزه تخصیص منابع نیز درست عمل 
نمی کنیم و در شرایطی که با محدودیت منابع مواجهیم، 
که  داریم  فراوانی  اشکاالت  منابع  همین  توزیع  نحوه  در 

اثرات آن باالتر از کمبود منابع است.
فعالیت بخش خصوصی نیازمند ثبات در تصمیم گیری ها و 
قوانین است. اقتصاد ایران امروز نیازمند دوری از تصمیم های 
پیش بینی پذیری  نیازمند  ایران  اقتصاد  است.  شتاب زده 
و  ایران  اقتصاد  قامت  شکستن  تحریم ها  از  است. هدف 
سلب اعتماد فعاالن اقتصادی و ازهم گسیختگی بین فعاالن 
اقتصادی و مسووالن است؛ نگذاریم چنین اتفاقی رخ دهد.

منبع: اتاق ایران
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صندوق بین المللی پول:

صادرکنندگان نفت هنوز از 
شوک نفتی 2014 بهبود نیافته اند

صادرکنندگان  گفت:  پول  بین المللی  صندوق  رییس 
نفت هنوز از آسیبی که با سقوط شدید قیمت های نفت در 
سال 2014 متحمل شدند، بهبود نیافته اند و این درحالی 

است که آینده روشن نیست.
بین المللی  صندوق  رییس  انگلیسی،  بلومبرگ  گزارش  به 
نفت  صادرکنندگان  گفت  الگارد  کریستن   ،)IMF( پول 
هنوز از آسیبی که با سقوط شدید قیمت های نفت در سال 
2014 متحمل شدند، بهبود نیافته اند و این درحالی است 

که آینده روشن نیست.
گفت:  می کرد  دوبی صحبت  در  کنفرانسی  در  که  الگارد 
چشم انداز  اما  یافت  خواهد  ادامه  قیمت ها  اندک  رشد 

قیمت ها به شدت نامشخص است.
قابل توجهی که هم در بخش  او گفت: علی رغم اصالحات 
هزینه ها و هم در بخش درآمدها، صورت گرفته است و حتی 
با وجود مالیات بر ارزش افزوده و مالیات های غیرمستقیم، 
نفت  تولیدکننده  مالی کشورهای  درآمدها، کسری  افت  با 
به کندی کاهش می یابد. این باعث شد که در سال 201۸ 
ملی،  ناخالص  درآمد  به  نفت  تولیدکنندگان  بدهی  نسبت 
33 درصد شود، درحالی که این میزان در سال 2013 تنها 

13 درصد بود.
دولت های  حتی   ،2014 در  قیمت ها  سقوط  زمان  از 
و  شده  مواجه  بودجه  با کسری شدید  هم  عربی  ثروتمند 
مجبور شده اند این فاصله را با فروش اوراق قرضه پر کنند.

با  تهران:  استان  غرب  منطقه  نمایندگی   - معیار 
شوید آشنا  بیشتر  تهران  غرب  در  اندیشه  جدید   شهر 

شهر جدید اندیشه یکی از شهرهای استان تهران است.
این شهر در بخش مرکزی شهرستان شهریار قرار دارد و از 
لحاظ تقسیمات کشوری جزو شهرستان شهریار محسوب 
کیلومتری   3 تهران،  کیلومتری   30 در  اندیشه  می شود. 
کرج  شرقی  جنوب  کیلومتری   7 و  شهریار  غربی  شمال 
قرار دارد و در حال حاضر دارای 7 فاز فعال قابل سکونت 
از سوی سازمان عمران  تنظیم شده   برنامه  است وطبق 
شهر جدید اندیشه، تعداد فازهای آن تا 14 فاز گسترش 

خواهد یافت.
شهر اندیشه در غرب استان تهران و همجوار با استان البرز 
می باشد. این شهر در دشت های جنوبی کوه های البرز 
قرار دارد. موقعیت جغرافیایی آن 35 درجه و42 دقیقه 
شمالی و 51 درجه و 2 دقیقه غربی است. زمین آن نسبتا 
هموار و ارتفاع آن از سطح دریا در نقاط مختلف از 1200 

تا 1250متر است.
سابقه فاز یک اندیشه به قبل از انقالب بازمی گردد. این فاز 
از لحاظ ساختار به شهر های سنتی شباهت دارد. در حال 
حاضر فاز یک رسما از  سازمان عمران شهر اندیشه جدا 
شهرداری  باشدوزیرمجموعه  نمی  شهر  این  جزو  و   شده 
اندیشه  در حال حاضر  فازهای فعال   شهریاراست. سایر 
نقشه  باشند.  می  مساحت  هکتار   1400 دارای  حدودا 
آن  غربی  و  جنوبی  اضالع  است.  مثلث  به  شبیه  اندیشه 
آن  – شرقی  و ضلع شمالی  هریک در حدود 5 کیلومتر 
حدودا ٦ کیلومتر طول دارند. از غرب همجوار با فردیس 
کرج، از جنوب محدود به جاده مالرد ـ شهریار و از شرق 
محدود به جاده شهریارـ  کرج می شود. البته قسمت هایی 
کوثر(  و  های صدف  )شهرک  کرج  و  شهریار  از شهرهای 
در این محدوده قرار دارند، و گاهی تسامحا جزو اندیشه 

معرفی می شوند.
ویژگی های جمعیتی شهر جدید اندیشه

با توجه به این که این شهر نوبنیاد بوده و سابقه چندانی 
تهران  از  اکثرا  و  بوده  مهاجر  عموما  آن  جمعیت  ندارد، 
جمعیتی  بافت  آمده اند.  شهر  این  به  مجاور  شهرهای  یا 
متشکل از اقوام مختلف ایران بوده و از لحاظ درآمد بیشتر 

در محدوده دهک های میانی و باالتر می باشند.
عمده ساکنین از کارکنان ادارات و کارخانجات بزرگ و یا 
افراد مستقل شاغل در مناطق صنعتی غرب استان تهران 
می باشند. طبق آخرین آمارهای رسمی جمعیت این شهر 

بیشتر از 150 هزار نفر است.
آب و هوای شهر جدید اندیشه

اقلیم  محدوده  در  شهر  این  جغرافیایی  لحاظ  از  اگرچه 
گرم و خشک قرار دارد الکن مجاورت آن با کوهپایه های 
معروف  بادهای  آن در مسیر  داشتن  قرار  و  البرز  جنوبی 
شهریار، عالوه بر آن که منجر به آن شده که در اغلب ایام 
چنین  هم  باشد  برخودار  مطبوعی  و  پاک  هوای  از  سال 
پاییز،  از  بخشی  و  تابستان  و  بهار  روزهای  از  بسیاری  در 
استان های  کشتزارهای  روی  از  که  مذکور  بادهای  وزش 
البرز و قزوین عبور می کنند، لطافت و خنکای مطبوعی در 
هوای شهر ایجاد می کنند. بنابر این، تا حدودی آب و هوای 
سکون  که  محدودی  موارد  در  البته  می باشد.  ییالقی  آن 
هوا پیش می آید نفوذ گرد و غبار معادن ماسه )واقع در 
شرق اندیشه( و حتی بعضا بوی آزاردهنده کارخانه آسفالت 

سازی وضعیت ناهنجاری پدید می آورد.
از نظر زیر ساخت های شهری، علی رغم جدید بودن، اغلب 
دارد  مناسبی  نسبتا  وضعیت  شهر  این  در  ساخت ها  زیر 
و  کشی  جدول  شهر  فعال  معابر  :تمامی  که  ای  گونه  به 
آسفالت می باشددر تمام نقاط آب، برق، گاز و تلفن وجود 
دارد. )قبال مشکل فشار آب وجود داشت لیکن اکنون این 
مشکل کاهش یافته است(آنتن دهی همراه اول و ایرانسل 
 ،ADSL آپ،  دایال  صورت  به  اینترنت  است.  مناسب 
بیسیم و وایمکس در دسترس می باشد. اما هزینه اینترنت 

پرسرعت نسبت به کرج و تهران گران است.
با  ارتباطی  های  راه  شهر،  ساختی  زیر  کمبود  مهمترین 
تهران می باشد و علی رغم چهار باندبودن جاده ارتباطی 
پایان  با تهران )محور چیتگر- شهریار( هنوز در شروع و 
البته  شود.  می  مشاهده  سنگین  ترافیک  کاری  ساعات 
غیر  تقاطع  ایجاد  و  محور  این  کردن  باند  شش  پروژه 
همسطح در مهمترین گلوگاه آن در حال اجرا است و هم 
چنین برنامه اتصال بزرگ راه شش باند شهریار - کرج به 
اتوبان تهران - کرج در محل گرمدره نیز در حال پیشرفت 
می باشد. ضمن آن که برنامه اتصال مترو تهران به شهریار 
نیازمند  و  گردیده  اجرا  اماده  پیش  مدت ها  از  اندیشه  و 

تامین بودجه های الزم است
امکانات روبنایی شهر جدید اندیشه

1- مدارس عمدتا دولتی و تقریبا به تعداد مورد نیاز
2- پارک ها و فضای سبز و وسایل ورزشی در همه نقاط 
بازی  زمین های  و  دار  فنس  ورزش  های  زمین  و  شهر 

کودکان در عمده نقاط وجود دارد.
باز و  با فضای سرپوشیده و رو  3- تعداد زیادی ورزشگاه 
 باشگاه ورزشی و دو استخر سرپوشیده عمدتا در فاز سه

4- مراکز پستی و مخابراتی و خدمات دولت الکترونیک
5- تعداد محدودی شعب بانک های دولتی )ملی، صادرات، 
مسکن، رفاه، تجارت( که از نظر خدمات بانکی خصوصا در 

فازهای 4 و 5 کمبود وجود دارد.
٦- چهاردرمانگاه شبانه روزی، چند مرکز بهداشت و چند 
روزی  شبانه  یکی  که  داروخانه  پنج  پزشکی،  آزمایشگاه 
است. اما فقط تعداد معدودی مطب های خصوصی باالخص 
کمبود  مورد  این  در  و  دارد  وجود  متخصص  پزشکان 
بیمارستان و  نبود  به عالوه  محسوسی مشاهده می شود. 

خدمات پیشرفته پزشکی محسوس است.
7- میادین میوه و مواد خوراکی و بهداشتی در اکثر مناطق

از مراکز تجاری محلی، منطقه ای و  ۸- تعداد پرشماری 
مرکزی که اکثرا با امکانات کامل آماده بهره برداری شده 

اند الکن هنوز بخشی از آن ها بال استفاده هستند.
10- چند کتابخانه و فرهنگ سرا

11- یک پاسگاه انتظامی
12- دو ایستگاه آتش نشانی

13- یک سینمای دو سالنه و یک سینمای چهاربعدی
14- عمده مناطق دارای مسجد هستند

15- یک مجتمع خدمات صنعتی و گارگاهی

1٦- عالوه بر یک پمپ بنزین و سه جایگاه گازدر داخل 
شهر  مجاورت  در  نیز  بنزین  پمپ  کافی  تعداد  ،به  شهر 
برقرار  مناسبی  وضعیت  نسبتا  بابت  این  از  و  دارد  وجود 

است.
شهرسازی شهر جدید اندیشه

برنامه ریزی  و  طراحی  اساس  بر  شهر  این  که  آنجا  از 
در  لذا  است  گردیده  تاسیس  سازی  شهر  کارشناسان 
طبق  مدرن  شهر  یک  مالحظات  عمده  آن  ساختار 
استانداردهای جدید شهر نشینی در نظر گرفته شده است. 

بخشی از این مالحظات به این شرح است:
مسکونی،  مانند  گوناگون  های  کاربری  تداخل  عدم   -1
تجاری، اداری، ورزشی، درمانی، آموزشی، کارگاهی و … 
موارد  در  متاسفانه   اخیر  سال  چند  که طی  یکدیگر  در 
محدود و ظاهرا با انگیزه کسب درآمد، شهر داری شروع به 

تخلف از این اصل نموده است.
شکل  متقاطع)به  خودرویی  معابر  ایجاد  از  امتناع   –2
انگیزه  کاهش  جهت  مسکونی  مناطق  در  موزاییکی( 
آرامش  و  امنیت  افزایش  و  برای خودروهای گذری  تردد 
فرعی  خیابان های  و  ها  کوچه  شبکه  مسکونی.  مناطق 
از  که  شده  طراحی  نحوی  به  اغلب  مسکونی  مناطق  در 
عبور خودروهای نا مرتبط با ساکنین و از سرعت گرفتن 
خودروها پیشگیری شود )مثال با ایجاد قوس، بن بست و 

پیچیدگی در شبکه معابر فرعی(
می  متر   ٦0 تا   24 عرض  دارای  اصلی  های  خیابان   -3
باشند و همه خیابان های اصلی و فرعی دارای پیاده روی 
پیاده  متر( هستند. در طول  تا 15  )به عرض 3  مناسب 
منظور  نیمکت  بعضا  و  وسیع  سبز  ،فضای  عریض  روهای 

شده است.
مجاورت  در  رایگان  عمومی  پارکینگ  زیادی  تعداد   -4
اخیرا  این مورد  البته در   ( پر مراجعه وجود دارد.  اماکن 
مشاهده  استانداردها  از  غفلت  و  عدول  موارد  و  کمبودها 

می شود(
و  دارند  طول  متر   100 از  کمتر  کوچه ها  اغلب   -5
کوچه های دارای بیش از 50 واحد مسکونی )خانوار( نادر 

است.
٦ - امتناع از ایجاد اماکن مسکونی نامتقارق و گوناگون در 
کنار یکدیگر. امتناع از تداخل مناطق ویالیی و آپارتمانی) 
امتناع از مجاورت ساختمان های با طبقات وبا اندازه های 
متفاوت در کنار یکدیگر )متاسفانه اخیرا شاهد شروع به 
نقض محدود این مورد توسط شهر داری هستیم ) احتماال 

با انگیزه کسب درآمد(
7- ایجاد تنوع مناسب در اماکن مسکونی برای سلیقه ها 
و درآمد های مختلف ) از ویالهای یک صد متری تا چند 
) خواب  سه  تا  خوابه  یک  آپارتمان های  از  و   صدمتری 

آپارتمان های  اکثر  انضباظ،  و  امنیت  افزایش  جهت   -۸
محوطه  )دارای  مسکونی  مجتمع های  در  مسکونی 
دارای  نیز  مجتمع ها  این  اکثریت  دارند.  قرار  محصور( 

نگهبانی و هیات مدیره هستند.
کم،  جمعیتی  تراکم  با  ای  منطقه  های  بلوک  ایجاد   -9

متوسط و زیاد با توزیع نسبتا مناسب در سطح شهر.
ساختمان های  استانداردهای  مناسب  نسبتا  رعایت   -10
مسکونی: منازل مسکونی عموما از نور گیر و تهویه مناسب 
برخوردار بوده )اغلب از دو طرف و بعضا از سه طرف با 
فضای باز در ارتباط هستند و استفاده از پاسیو برای نورگیر 
ندرتا در بعضی ویالها مشاهده می شود(. برخورداری از 
تراس، انباری و پارکینگ )حد اقل به صورت غیر مسقف( 
عمومیت دارد. واحدهای دارای زیر بنای کمتر از100 متر 

در اقلیت و کمتر از دو خواب کمیاب هستند.
تجاری،  اماکن  یکنواخت  نسبتا  و  مناسب  توزیع   -11
تا  مورد  این  در  )البته  شهر  در سطح  درمانی  و  ورزشی 

تحقق کامل برنامه ها فاصله چند ساله وجود دارد(
)اتاق،  ساختمانی  تخلفات  تاکنون  خوشبختانه   -12
مساحت  کاهش  پنجره،  بدون  آشپزخانه  یا  پذیرایی 
جهت   )… معابر،  به  تجاوز  پارکینگ،  حذف  مشاعات، 

افزایش مساحت فضاهای مسکونی رواج نداشته است.
13- خوشبختانه هنوز لزوم یک طرفه شدن هیچ خیابانی 

احساس نشده است.
متاسفانه  اصلی  تجاری  مراکز  یابی  مکان  در  14- ظاهرا 
یک اشتباه طراحی بزرگ بروز نموده است. به جای ایجاد 
امکان دسترسی آسان به معابر اصلی، آن ها را بر خیابان های 
لذا  داده اند.  قرار  خیابان  در طرفین  آن  از  بدتر  و  اصلی 
تردد  اختالل در  فزاینده  روند  )همانند شهرهای سنتی( 
کامال  آن ها  عبوراز  خطرات  افزایش  و  اصلی  خیابان های 
اصلی  تعریف خیابان  مشهود است. )ظاهرا طراحان شهر 
گرفته  نادیده  مورد  این  در  را  کاربری ها  تفکیک  اصل  و 
آسان ترین  و  سریعترین  بایستی  اصلی  خیابان های  اند. 
به  را  این خبط آن ها  اما  باشند.  برای عبور خودروها  راه 
البته   - می کند  تبدیل  رو  پیاده  و  پارکینگ  نمایشگاه، 
پر دردسر( پیاده روی پر خطر و  و  پارکینگ   نمایشگاه، 

افزایش جمعیت  شایان ذکر است به واسطه حجم رو به 
در این شهر،طی چند سال اخیر فروشگاه های زنچیرهای 
سراسری به وفور اقدام به ایجاد شعب خود در این شهر 
در مناطق مختلف کرده اند و هم چنین بازار بزرگ ایرانی 
- اسالمی که ساخت آن از معماری سنتی بازارهای قدیم 
بزرگ  مجتمع  همراه   به  گرفته،  الهام  اصفهان  تاریخی 
ارغوان واقع در فاز 4 این شهر چند سال قبل  با حضور 
شهریار  منطقه  به  سفر  جریان  در  روحانی  حسن  دکتر 

افتتاح شد و مورد بهره برداری قرارگرفت.

 شهر جدید اندیشه؛ نمونه ای از یک شهرنوین

اقتصادی اجتماعی فرهنگی

انسدادراه سوء استفاده 
واردکنندگان از ارز دولتی

  
اعتبار که  و  تسنیم - در جلسه دیشب شورای پول 
بنا  بانک مرکزی تشکیل شد،  به ریاست همتی رییس کل 
سوء  از  پیشگیری  جهت  در  و  مرکزی  بانک  پیشنهاد  به 
استفاده از تخصیص و تأمین ارز بابت واردات کاال به کشور، 
راه اندازی سامانه رفع تعهد ارزی وارد کنندگان توسط بانک 

مرکزی به تصویب رسید.
از سوء استفاده کنندگان پس  طی سنوات گذشته برخی 
از طی مراحل قانونی نسبت به تخصیص و تأمین ارز اقدام 
می کردند و در مقابل، مطابق با ارز دریافتی کاال به کشور 
وارد نمی کردند. از طرفی به دلیل نبود یک سامانه منسجم 
به منظور ثبت فعالیت های وارد کنندگان، امکان دسترسی 
نبود. هم  به عملکرد گذشته وارد کنندگان فراهم  بانک ها 
چنین وزارت صمت و اتاق های بازرگانی که کارت بازرگانی 
با  رابطه  در  اطالعاتی  نیز  می کنند  صادر  اشخاص  برای 

عملکرد تجاری واردکنندگان نداشتند.
با اجرای سامانه یادشده، ایفای تعهد وارد کنندگان به عنوان 
یک شاخص اعتبارسنجی از سوی بانک ها و وزارت صمت 
از  متخلف  اشخاص  که  می شود  ارزیابی  سازمان ها  سایر  و 

دریافت خدمات تا زمان رفع تعهد ارزی محروم می شوند.
بانک مرکزی اعالم کرد در راستای پیشگیری و مبارزه با 
رانت و فساد این سامانه یکی از گلوگاه های فساد را خواهد 
بست، هم چنین بنا به اعالم بانک مرکزی عملکرد بانک ها 
نیز در این خصوص ارزیابی خواهد شد و با بانک هایی که 
مشتریان آن ها بیشترین آمار عدم ایفای تعهد ارزی داشته 

باشند نیز برخورد خواهد شد.
با دسترسی وزارت صمت به این  بانک مرکزی اعالم کرد 
سامانه امکان ثبت سفارش جدید برای اشخاص دارای تعهد 

ایفانشده وجود نخواهد داشت.
سازمان امور مالیاتی نیز در برخورد قانونی با گیرندگان ارز 
با دسترسی به این سامانه اقدام الزم را به عمل خواهد آورد.

 وزیر راه و شهرسازی:

دولت برای اتمام راه آهن 
شلمچه به بصره آمادگی دارد

اتمام  برای  دولت  آمادگی  از  شهرسازی  و  راه  وزیر 
پروژه راه آهن شلمچه به بصره خبر داد.

زیرساخت های  برخی  از  بازدید  در جریان  اسالمی  محمد 
خرمشهر در حوزه راه، مسکن مهر، پایانه مسافربری، اداره 
گفت:  خبرنگاران  جمع  در  شلمچه،  مرزی  پایانه  و  بندر 
دولت برای انجام این کار منتظر تصمیم طرف عراقی است.

بازدید  بندر  این  ظرفیت های  و  خرمشهر  بندر  از  که  وی 
کرده بود، بر لزوم استفاده از پسکرانه ها برای توسعه بیشتر 

صادرات به ویژه صادرات با کشور عراق تاکید کرد.
اسالمی درباره تصمیم دولت برای رفع مشکالت مبتال به 
مسکن مهر در کشور اظهار کرد: واگذاری زمین های دولتی 
با جذب مشارکت بخش خصوصی برای ساخت مسکن مهر

از دیگر برنامه های دولت برای ساخت مسکن است.

شرایط اقساط خرید غیبت 
سربازی اعالم شد

باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس اداره سرمایه انسانی 
غیبت  خرید  اقساط  شرایط  مسلح  نیرو های  کل  ستاد 

سربازی را اعالم کرد.
شرایط اقساط خرید غیبت سربازی اعالم شدسردار سرتیپ 
دوم پاسدار موسی کمالی رئیس اداره سرمایه انسانی ستاد 
دارای  ایثارگران  فرزندان  کرد:  اظهار  مسلح  نیرو های  کل 
تا  دارند  فرصت  فروردین سال 9۸  دوازده  تا  فقط  غیبت 
نام  ثبت   10+ پلیس  در  خدمت  کسری  از  استفاده  برای 

کنند.
سردار کمالی گفت: افرادی که در حال خدمت هستند تا 
دو هفته ی دیگر می توانند به یگان های خودمراجعه کنند 
نیست.وی  عمومی  وظیفه  سازمان  به  مراجعه  به  نیازی  و 
ادامه داد: مهلت استفاده از جریمه مشموالن غایب تا پایان 

سال است.
رئیس اداره سرمایه انسانی ستاد کل نیرو های مسلح ادامه 
داد: کل جریمه به 13 قسط تقسیم می شود که قسط اول 

امسال و دوازده قسط بعدی سال آینده پرداخت می شود.

 یادداشت 


