
 معاون وزیر کشاورزی:

ادعای کارآفرینان در مورد 
گوشت کذب بود

ایسنا - معاون توسعه بازرگانی و صنایع وزیر جهاد 
کشاورزی اعالم کرد که ادعاهای مطرح شده از سوی 

یک کارآفرین برتر در برنامه زنده تلویزیونی که خودش 
هیچ اهلیتی برای واردات گوشت قرمز ندارد، سراسر 

کذب محض بوده و جای تأسف برای صدا و سیما است 
که به چنین افرادی اجازه تشویش اذهان عمومی را 

می د هد.

در این شماره

 هفته نامه سراسری - آغاز انتشار1370 - سال بیست و هفتم 
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      سرمقاله

بیایید، خود زنی 
نکنیم!

  بنظر می آید در آشفته احوال جامعه، 
فشارهای تحریم، نا رفیقی برخی از شرکاِی سیاسی -- اقتصاد ی 
تخریب  در   -- ناخواسته  و  خواسته   -- مردم  ما  از  برخی  و...، 

شرایط زند گی مان کمربه اقدام بسته ایم!
مشارکت د ر ازد یاد  هیجان منفی و گام برد اشتن د ر به هم ریختگی 
اوضاع روانی -- اجتماعی جامعه از طریق پراکند ن شایعات یا ارائه 
پیشنهاد های سلبی به منظور اعتراض به وضعیت موجود، یک نوع 
خودزنی اجتماعی است که د ر فضای مجازی و برخی رسانه های 

انحصاری تبلیغ، و به فضای عمومی تحمیل می شود.
بیان این سخن نه د ر ذم کسی است و نه خد ای ناکرد ه به مد ح 
کسی توجه د ارد بلکه بیشترجلب توجه جامعه مد نظر است که؛ 
اجرای  د ر  اقد ام  پیشنهاد  و  اخبار  به  زد ن  د امن  باشیم  هشیار 
برنامه های بی ثمر و بل زیانبار، نتیجه ای جز به قهقراء برد ن افراد 
تنها  آمد  خواهد  بد ست  آنچه  و  داشت  نخواهد  روانی  لحاظ  از 

سوهان روح است برای انباشتن ناامید ی ها.
د ر این مورد نمونه برنامه هایی -- که مثال انتقاد ی است و نشانه 
به  نسبت  د قت  به  نیازی  که  و سیمایی  د ر صد ا   -- بیان  آزاد ی 
اثرات برنامه هایش د ر  سطح جامعه د ر خویش نمی بیند، و مطالبی 
که برای مقابله با گرانی اجناس د ر شبکه های مجازی از این گروه 
ادامه  خود  تکثیر  به  ماشاءاهلل  والی  است  سفر  در  گروه  آن  به 
باشدچه  عامدانه  چه   -- که  است  نشانه های خطرناکی  می د هد، 

قاصرانه -- ما مردم را به سمت آشفتگی بیشتر پرتاب می کند!
آنچه موجب توجه به این مقوله شد، همانا پیامی  بود که در فضای 
با این محتوا که؛ بیاییم غیرت به  مجازی گروه به گروه می شد، 
خرج د هیم و یکی دو ماه اجناسی راخریداری نکنیم تااین اجناس 

ارزان شودوجلوی سودجویی...گرفته شود!!!
اوضاع  بهبود  جهت  د ر  که  است  مثبت  پیامی  ظاهرا  پیام  این 
که  مهم  این  به  عنایت  با  لیکن  می یابد،  انتشار  مرد م  اقتصادی 
و  اگر است  گرانی اجناس یک بخشش سود جویی عد ه ای سود 
د ه ها سویش د الیل علمی اقتصاد ی د ارد که کارشناسان باید د ر 
مورد آن نظر د هند، اگر مورد توجه قرارگیرد و مرد م تن به انجام 
آن د هند، نتیجه ای جزشبه ورشکستگی اقتصادی نخواهد داشت 
زیرا تنها منجربه زیان تولید کنند ه و توزیع کنند ه خواهدشد و در 
پی آن تعطیلی بنگاه ها و  بیکاری افزون تر و خد ای ناکرد ه نا امنی 

د ر سطح و عمق جامعه.
دربخش  ویژه  به  جامعه  مسایل  با  برخورد  نوع  این  االسف،  مع 
به  برنامه های  نوع  این  اگر  یعنی  است؛  سوزیان  دو  اقتصادی، 
موقرانه،  اجرایی  پیشنهاد های  و  طلبانه!  اصالح  انتقاد ی  ظاهر 
مورد عنایت مرد م هم واقع نشود، بار زیان آور خود را بر جامعه 
می بایستی  جامعه  اقشارضعیف  راهم  خواهدکردوصدماتش  آوار 
نیست  بید ها  آن  از  رانتی  ظهور  نو  طبقه  گرنه  و  شوند  متحمل 

که با این باد ها بلرزد!
پس؛ بیاییم نه تنها برشایعات بی پایه و خواست های بی ثمرد امن 
نزنیم، بلکه تالش کنیم این خصوصیت و رفتار را در خود، میان 
جمع خود، و در جامعه، نابود سازیم. شاید این عمل، تنها عمِل 

نابود سازی مثمر باشد...
                                                     »مد یر مسوول«

حرف های تلخ در رابطه با 
ایران و افغانستان

  ایسنا - مشاور وزارت اطالعات و فرهنگ افغانستان به تکریم نشد ن گردشگران 
افغانستانی در ایران و برخورد های سلیقه ای برای صدور ویزا در کنسولگری های 
ایران انتقاد کرد و گفت: گردشگران افغانستانی به خاطر همین برخوردها ترجیح 

می دهند به ایران نیایند.
همایش »نقش تکنولوژی های نوین ارتباطی و دیجیتالی در تحوالت گردشگری 
المللی  بین  گردشگری  نمایشگاه  دوازدهمین  حاشیه  در  ایران«  و  افغانستان 

گردشگری تهران درحالی برگزار شد که طرف ایرانی از آن استقبالی نکرد.
دارد  فعال  ایران حضوری  گردشگری  نمایشگاه  در  بار  نخستین  برای  افغانستان 
برای جذب گردشگران  را  تبلیغات خود  انگیزه گشودن درهای گرد شگری،  با  و 
ایرانی به صورت محدود آغاز کرده است. این همایش که در سالنی نیمه خالی و 
بیشتر با حضور اتباع افغانستانی در محل نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد، 
با وجود طرح موضوع ارتباط و نقش تکنولوژی در گردشگری، اما غیبت آژانس ها 
و مقامات مرتبط گردشگری ایران در آن، به طرف افغانستانی این فرصت را داد تا 

بیشتر به بیان چالش های دو کشور در روابط گردشگری بپردازد و درد دل کند.
با اشاره به  افغانستان  سیدرضا حسینی میثم، مشاور وزارت اطالعات و فرهنگ 
پیشینه گردشگری در کشور افغانستان که در دهه ۵۰ شمسی بیش از ۱۲۰ هزار 
توریست داشت و پس از آن تحت تأثیر تحوالت سیاسی قرار گرفت، گفت: ۴۰ 
سال است که شاهد سایه جنگ در افغانستان هستیم، اتفاقی که زیرساخت های 
در گردشگری  پیشرفت جهانی  باعث شد  و  پاشید  از هم  را  اساسی گردشگری 
گردشگری  در  توسعه  زمینه های  دیگر  بار  طالبان  سقوط  با  باشیم.  نداشته 
فراهم شد که متأسفانه تا کنون نتوانسته ایم از آن درست استفاده کنیم، چون 

گردشگری جزو اولویت های نخست دولت افغانستان نبود.
وی افزود: دو سه سالی است که وزارت اطالعات و فرهنگ افغانستان به عنوان 
متولی گردشگری گام هایی را برای ایجاد تحول برداشته است که تا حد زیادی 
به آنچه می خواستیم، رسیده ایم هرچند با ایده آل فاصله داریم، چرا که شرایط 

افغانستان و امنیت در آن چالشی را برای گردشگری ایجاد کرده است.
فعالیت  ضرورت  بر  تاکید  با  و  افغانستان  گردشگری  جاذبه های  مرور  با  میثم 
این  گردشگری،  همکاری های  توسعه  برای  کشور  دو  دولتی  و  خصوصی  بخش 
و  عوائد  افزایش  برای  می توانند  تسهیالتی  دولت ها چه  که  کرد  را مطرح  سوال 
در  ویزا  صدور  متأسفانه  گفت:  آن  به  پاسخ  در  دهند؟و  ارائه  گردشگری  درآمد 
به  افغانستانی  یک  عنوان  به  اگر  است.  مواجه  و سختی  با چالش  دو کشور  هر 
کنسولگری های ایران مراجعه کنید با روندی یکسان روبه رو نمی شوید. رفتارها 
سلیقه ای است. نمی گویم این رویه اشتباه است اما نبود روند یکسان در صدور 

ویزا به گردشگری ضربه می زند.
مشاور وزارت اطالعات و فرهنگ افغانستان به شرایط صدور ویزای هندوستان که 
این کشور  افزود: دریافت ویزای  اشاره کرد و  افغانستان دارد  از  متقاضی زیادی 
برای یک افغانستانی خیلی ساده و البته رایگان است. این ویزا را در نصف روز و یا 
حداکثر در یک روز می توان دریافت کرد، درحالی که اگر یک بیمار بخواهد ویزای 
باید خودش برای انجام مصاحبه به سفارت یا کنسولگری  ایران را بگیرد، حتماً 
ایران مراجعه کند و ساعت ها در یک صف طوالنی منتظر بماند، البته این زمان 
حاال کوتاه شده ولی من سال گذشته برای گرفتن ویزا ۶ ساعت در صف منتظر 

بودم.
بعد از این مرحله باید ۸۰ یورو پول ویزای ایران را بدهیم، ۱۵ یورو هم بابت بیمه 
اجباری سفر پرداخت کنیم، بعد از آن بلیت هواپیمایی که قیمت کابل - تهران - 

کابل حدود ۳۹۰ دالر می شود، تهیه کنیم، این فرآیند یک معضل است.
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 شنبه 4 اسفند 1397 - بها : 3000 تومان

 وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد؛

برنامه ای برای افزایش وام 
 مسکن نداریم

وزیر راه و شهرسازی گفت: قصد و برنامه ای برای 
افزایش وام مسکن نداریم، چرا که معتقدیم این اقدام 

موجب افزایش قیمت مسکن خواهد شد و اقشار 
کم درآمد برای تامین مسکن بیشتر دچار مشکل 

می شوند.

راهداری استان مرکزی با 
آمادگی کامل به استقبال 

نوروز می رود

۱۲۰ شرکت مجوز واردات 
 گوشت گرفته اند

حرف های تلخ در رابطه با ایران و افغانستان
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نبود  معتقد ند  صادرکنند گان  و  تجار  برخی   - ایرنا 
بسترهای الزم در حوزه حمل و نقل، تعرفه های سنگین 
گمرکی و هم چنین مشکالت مربوط به مباد الت بانکی و 
هزینه های باالی غرفه داری باعث شده تا انگیزه ها برای 
المللی و خارجی  حضور این قشر در نمایشگاه های بین 

کاهش یابد.
تجاری  نمایشگاه های  در  صاد رکنندگان  و  تجار  حضور 
خارجی با توجه به نیاز مبرم کشور به توسعه صادرات و 
ورود ارز از اهمیت باالیی برخوردار است، این در حالی 
است که موانع مختلفی پیش پای این قشر برای شرکت 

د ر نمایشگاه های تجاری خارجی وجود دارد. 
برگزاری د همین نمایشگاه بین المللی صنعت ازبکستان 
پیرامون  نشستی  تا  شد  موجب   ۹۸ ماه  فروردین  در 
سوی  از  ازبکستان  به  صادرات  افزایش  راهکارهای 

صادرکنند گان استان قزوین برگزار شود. 
این نشست فرصت خوبی برای طرح و بیان مشکالت و 
موانع صادرکنندگان و بازرگانان قزوینی جهت حضور در 

نمایشگاه های بین المللی بود. 
این نشست فرصت خوبی برای طرح و بیان مشکالت و 
موانع صادرکنندگان و بازرگانان قزوینی جهت حضور در 

نمایشگاه های بین المللی بود. 
چنین  که  معتقدند  قزوین  استان  مسووالن  که  این  با 
نمایشگاه هایی فرصت خوبی برای ارزآوری و کسب درآمد 
الزم  بسترهای  نبود  معتقد ند؛  صادرکنندگان  اما  است، 
مانند حمل و نقل هوایی، باال بودن تعرفه های گمرکی، 
از  اطالعاتی  بانک  نبود  و  بانکی  مبادالت  امکان  عدم 
تا  شد ه  باعث  هد ف  کشورهای  در  تقاضا  مورد  کاالهای 

عمال امکان تحقق اهداف تجاری غیرممکن باشد. 
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راه اندازی مرکز رفاهی 
دانشجویان

مشکالت تجار 
برای حضور در 
نمایشگاه های 

 بین المللی
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 دادستان تهران:
 ۱۰ تیم بازرسی برای برخورد با گران فروشی 

  به گزارش پایگاه اطالع رسانی دادسرای عمومی 
آباد ی  دولت  جعفری  عباس  تهران،  انقالب  و 
قضایی  حوزه  روسای  و  دادستان ها  با  نشست  در 

ورود  فلسفه  تابعه،  تهران  استان  شهرستان های 
اقالم  فروشی  گران  مقوله  به  قضایی  دستگاه 
اساسی را کمک به دولت برای حمایت از حقوق 

مردم و مصرف کنندگان اعالم کرد.

دانشگاه ها با جامعه زبان 
 مشترک ندارند

  رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور با 
بیان این که در حوزه  اثرگذاری دانشگاه ها در 
فضای اجتماعی دچار خالءهای جدی هستیم، 
بر آن که  نشان می دهد که عالوه  بررسی ها  گفت: 
فضای  و  دانشگاه ها  میان  مشترک  زبان  و  فهم 
اجتماعی ایجاد نشده است، باید تاکید شود که ایجاد 
تعامل میان این دو نهاد دستوری و ارشادی نیست.

بازار خودرو...
هیجانی طبیعی در شرایطی غیرطبیعی!

نیازی صادق، یا؛ نیازی کاذب؟
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دو بانوی پینگ پنگ باز ایران 
لژیونر شدند

ایسنا - ندا شهسواری و مریم صامت دو بانوی پینگ 
پنگ باز ایران لژیونر شدند و به لیگ ترکیه پیوستند. این 
دو بازیکن از فروردین و اردیبهشت ماه سال ۹۸ برای تیم 
صعود  لیگ  آف  پلی  مرحله  به  که  ترکیه  اسپور  ترابوزان 

کرده است، بازی می کنند.
بانوان ایران پیش از این تجربه بازی در عراق را هم دارند 

اما این اولین بار است که به تیمی از ترکیه پیوستند.
خیلی  ترکیه  لیگ  سطح  گفت:  باره  این  در  صامت  مریم 
چین،  بلغارستان،  کشورهای  از  بازیکنانی  و  است  خوب 
ترکیه هم  تیم های شان هستند. خود  در  رومانی  و  روسیه 

بازیکنان خوبی دارد و لیگی اروپایی است.
تیم  یک  در  دو  هر  ندا  و  من  کرد:  بیان  مورد  این  در  او 
بازی می کنیم. خیلی تجربه خوبی است. ورود به این لیگ 
و  می شویم  شناخته  باشد.  خوب  خیلی  برای مان  می تواند 
کنند.  جذب  را  بیش تری  ایرانی  بازیکنان  آینده  در  شاید 
از  بخواهند  دیگری هم  در کشورهای  این، شاید  بر  عالوه 

بازیکنان ایران استفاده کنند.
دلیل  به  اما  لژیونر شود  اشتری هم  بود مهشید  قرار  ابتدا 
موضوع  این  نرسیدند  توافق  به  خارجی  باشگاه  با  که  این 

منتفی شده است.

]گردشگری؛ رونق و رفاه[

»در جستجوی پیانیست آتنی«
مریم سادات موسوی

چکیده قسمت اول:
زمانی   - پیش  سال   ۲۹ حدود 
که هنوز ۴ سال هم نداشتم، با 
پدر، مادر و برادر بزرگم سفری 
داشتیم.  فرنگ  به  طوالنی 
بود  ترکیبی  ما  فرنِگ آن زمان 

از استانبول و آتن. 
دلیل اصلی این سفر امری پزشکی بود که با خواهری 
داشت. مستقیمی  ارتباط  آمد  دنیا  به  بعد  چندی   که 

لوکس،  هتل  یک  از  مجوعه ای  برایم  آتن  به  ...سفر 
و  زیبا  کارمندانی  متنوع،  بسیار  صبحانه هایی 
آن  در  حداقل  که  آدم هایی  بود.  رنگی  خیابان هایی 
بیشتر می خندند و چشمان بسیار  زمان فکر می کردم 

دلربایی دارند...
*قسمت دوم:

آتن پر بود ازعجایب. مثال یک شب در هتل ۲۰ 
طبقه ای که ما ساکن یکی از اتاق های آن بودیم، جشن 
طنین  جا  همه  در  صدایش  که  بود  برپا  عروسی ای 
و  دارند  صمیمی  حسی  که  من  خانواده  می انداخت. 
از  قسمت  آن  در  زمان  آن  در  این حس حداقل  البته 
اروپا خیلی هم بد محسوب نمی شد، تصمیم گرفتند که 

به این عروسی خود را دعوت کنند. 
پس رفتیم و در سالن عروسی نشستیم و البته توضیحی 
مسافریم  ما  که  دادند  کسی  چه  به  نمی دانم  مختصر 
کردند  دعوتمان  است.  جذاب  برایمان  عروسی  این  و 
داخل. از آن عروسی پر از آدم و رقص های عجیب دو 
کودک  با چندین  بازی  یکی  دارم.  خاطر  به  را  صحنه 
احتماال یونانی بدون آن که زبان هم را بفهمیم... طوری 
که وقتی داشتیم عروسی را ترک می کردیم من حس 
تا آن زمان داشته ام،  از بهترین دوستانی که  می کردم 
بازی کردم  آنها  با  دارم جدا می شوم. نمی دانم چه قدر 
ولی برایم یکی از طوالنی ترین معاشرت هایی است که 

طی این ۳۳ سال داشته ام. 

نکته مورد توجه دیگر این عروسی برایم رقص گروهی 
ی مهمانان بود. این رقص از چندین حلقه که از بزرگ 
آغاز می شد و به کوچک می رسید، تشکیل شده بود و 
آخرین گروه در قلب آن؛ عروس و داماد بودند. شاید با 
آهنگ زوربای یونانی می رقصیدند یا چیزی شبیه آن، 
البته که امروز صرفا در حال حدس زدن آهنگ آن شب 
هستم. من از میان حلقه ها با زور و فشار خودم را رد 
کرده بودم که ببینم انتهای این جریان به کجا می رسد. 
وقتی آخر سر به عروس و دامادی رسیدم که عاشقانه 
پهنای  به  بودند، خنده ای  آغوش گرفته  را در  یکدیگر 
صورت کردم، دستی به لباس عروس کشیدم و با خیال 

آسوده از همان مسیری که آمده بودم بازگشتم.
مرد  داستان  طرف،  یک  نگفتم  و  گفتم  که  آنچه 
پیانیستی هم که هر شب در البی هتل پیانو می نواخت 

طرف دیگر. 
صدای  شنیدن  موقع  که  دارم  خاطر  به  خوب 
حس  و  می شد  حبس  سینه  در  نفسم  موسیقی اش 
همراه  غمی  می آید  یادم  هستم.  بهشت  در  می کردم 
مادرم  از  می گرفت.  بر  در  را  وجودم  خوب  حسی  با 
شنیده ام که می رفتم کنار پیانو، دستم را تکیه می دادم 
به گوشه ای و سرم را کج می گذاشتم روی دستم و آرام 
با موسیقی او اشک می ریختم. گاهی فکر می کنم شاید 

درآن لحظه عاشق شده بودم یا حسی شبیه آن. 
یک شب، دو خانم زیبا که ظاهرا از همراهان او بودند 
کنارش نشسته بودند و من را به هم نشان می دادند و 
لبخند می زدند. شاید مسخره ام می کردند شاید هم نه. 
ولی من حس تلخی ای که آن شب در دهانم ایجاد شد 

را خوب به خاطر دارم!
از آن ماجرا عکسی دارم. عکسی که پیانیست جادویی 
دستم  در  گلی  با  من  و  است  نواختن  حال  در  من 
گرفته اند.  را  عکس  خانواده ام  و  ایستاده ام  جلویش 

همیشه این عکس را به همه نشان داده ام. 
و برایم یادآور آرامشی کوتاه در آن روزها بوده است.

سال ها بعد، زمانی که با همسرم قصد سفر به اروپا را 
می شد.  آغاز  یونان  از  سفر  این  اتفاقی  خیلی  کردیم، 
وقتی به دنبال هتل می گشتیم که یک شبی که آتن 
تپیدن  آشنای  صدای  کنیم،  اقامت  آنجا  را  هستیم 
قلبم را حس می کردم. چیزی نمی گفتم ولی احساس 
می کردم شاید باید اتفاق عجیبی بیفتد. شاید قرار است 
آتن  است  قرار  شاید  باشیم.  داشته  متفاوت  تجربه ای 

کودکی من تکرار شود.
از من هوشمندانه تر عمل کرد. در سایت های  همسرم 
رزرو هتل، همان هتل کودکی من را یافت تا رزرو کند. 
تخفیف مناسبی خورده بود که برای وضعیت اقتصادی 
بودم و مثل  بود. من بسیار هیجان زده  قابل توجیه  ما 
همان کودک چهار ساله باال و پایین می پریدم. متاسفانه 
که  آمد  پیامی  کند،  تایید  را  رزرو  خواست  که  زمانی 
آنجا ذکر شود. هرچند که  اعتباری  باید شماره کارت 

پرداخت در محل انجام می شود.
آب سردی روی سرم ریخته شد. ما هیچ امکانی برای 
این رزرو نداشتیم و هیچ اعتباری در آن سایت یا هتل 
که قولمان مبنی بر حضور در هتل را بپذیرند. پس نا 
از تصمیم منصرف شدیم و شادی چند لحظه   امیدانه 

قبل را به فراموشی سپردیم.

تجارت ۱۰7 میلیارد دالری 
گیاهان دارویی در جهان

ملی  اتحادیه  تشکیل  از  جهادکشاورزی  وزیر  معاون 
تعاون  سازمان  برنامه  گفت:  و  خبرداد  دارویی  گیاهان 
با  دارویی  گیاهان  ملی  اتحادیه  تشکیل  ایران،  روستایی 
هدف اثر گذاری در فرآوری و توسعه صادرات این محصول 

راهبردی و اشتغال زا هست.
به  دارویی  گیاهان  نقش  و  جایگاه  افزود:  شیرزاد  حسین 
عنوان مولد ارزش افزوده اقتصادی بخش کشاورزی و هم 
بازارهای  در  محصول  این  رقابت  توان  به  توجه  با  چنین 
جهانی و صادرات فرآورده های گیاهی و ساماندهی تولید، 
بازار و صادرات محصوالت  فرآوری، تجاری سازی،  توزیع، 

و خدمات در این حوزه از اهمیت بسزایی برخوردار است.
اظهارداشت:  کشور  روستایی  تعاون  سازمان  عامل  مدیر 
اکنون میزان تجارت جهانی گیاهان دارویی بیش از ۱۰7 
میلیارد دالر است که طبق پیش بینی انجام شده توسعه 
بیش  به   ۲۰۲۵ سال  تا  رقم  این  دارویی،  گیاهان  تجارت 

از۴۵۰ میلیارد دالر افزایش خواهد یافت.
سال  در  زعفران  صادرات  ارزش  اساس  براین  افزود:  وی 
بیان  شیرین  ریشه  و  دالر  میلیون   ۳۲۵ میزان  به   ۱۳۹۶
مقصد  به  را  صادرات  سهم  از  دالر  میلیون   ۴۲ میزان  به 
کشورهای اروپایی به خود اختصاص داده و گیاهان دارویی 
درصد   ۱۵.۵ متوسط  ساالنه  رشد  با  نوظهور  صنعت  یک 

است.
سند  براساس  کشور  در  دارویی  گیاهان  کشت  زیر  سطح 
به  باید  تا سال ۱۴۰۴  دارویی و طب سنتی  گیاهان  ملی 

۵۰۰ هزار هکتار برسد.

برای  اگر قرار است  ادامه از صفحه1: وی اضافه کرد: 
درمان به ایران مراجعه کنیم می توانیم با هزینه ای کمتر 
از ایران و دردسرهایی به مراتب کمتر برای گرفتن ویزا، 
پاکستان  به  این هزینه  با یک چهارم  یا  و  برویم  به هند 

سفر کنیم.
میثم در ادامه گفت: بی انصاف نباشیم، از ایران هم اگر 
را طی  فرایند  افغانستان سفر کنند، همین  به  باشد  قرار 
بد هند  ویزا  پول  یورو   ۸۰ کنند،  مصاحبه  باید  می کنند؛ 
و بعد یک د لیل بیاورند که چرا می خواهند به افغانستان 
سفر کنند. موارد ی گزارش شد ه که توریست به سفارت یا 
کنسولگری افغانستان در ایران مراجعه کرده و جواب رد 
شنید ه است، مسؤوالن سفارت گفته اند »لزومی ندارد به 
افغانستان بروید« و یا »شما را دارای صالحیت تشخیص 
اتفاقی می افتد؟؛ فقط هردو  این کارهاچه  با  نمی د هیم«. 

کشور از گردشگر و افزایش د رآمد محروم می شوند.
جاذبه های  معرفی  در  افغانستان  تبلیغات  ضعف  به  وی 
گردشگری این کشور اشاره کرد و افزود: این ضعف در هر 
دو کشور وجود دارد. نباید قضاوت را به حضور مهاجران 
افغانستانی در ایران محدود کرد، بسیاری از افغانستانی ها 
افغانستانی  تاجر  یک  ندارند.  ایران  از  دقیقی  شناخت 
نمایشگاه  در  حضور  روز  سه  از  پس  که  می کرد  تعریف 
درباره  اشتباهی  ذهنیت  چه  دریافته  تهران  گردشگری 
ایران داشته است. او می گفت وقتی می خواستم به ایران 
سفر کنم فکر می کردم از لحظه ورود یک نیروی امنیتی 
رو  روبه  بسته ای  محیط  با  و  می کند  کنترل  را  ما  مدام 
داشت،  نخواهم  را  جایی  هر  دیدن  امکان  و  شد  خواهم 
درحالی که هیچ کدام اتفاق نیافتاد ضمن این که متوجه 
شدیم زن ایران چقدر متفاوت از آنچه معرفی شده ، هست 

و آن طور که تبلیغ کرده اند محدودیت زندگی ندارد.
او درباره تکریم نشدن گردشگر افغانستانی در ایران گفت: 
قصه دردناک گردشگر افغانستانی از زمان گرفتن ویزا آغاز 

می شود و تا میدان هوایی )فرودگاه( ایران ادامه دارد.
برخی از اتباع افغانستانی به خاطر همین برخورد ترجیح 
به  و  بد هند  را  هزینه  همان  و  نیایند  ایران  به  می د هند 

تاجیکستان و یا ازبکستان و هر کشور دیگری بروند. 
می کنند  کار  ایران  و  افغانستان  بازار  در  که  آژانس هایی 
مراجعه  سالمت  ویزای  گرفتن  برای  وقتی  می گویند 
و  د اریم  عراقی  گردشگر  ما  شد ه  گفته  آن ها  به  کرده اند 

گردشگر افغانستانی نمی خواهیم.
که  درحالی  افغانستان  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  مشاور 
هیچ مقام مسؤول و یا آژانس ایرانی در این همایش حضور 
نداشت، به ارائه راهکارهایی برای بهبود روابط گردشگری 
افغانستان  و  ایران  تعامالت  روند  در  تسهیل  و  کشور  دو 
فرآیند  شدن  آسان  ضرورت  بر  و  پرداخت  حوزه  این  در 
صدور ویزا تاکید کرد و گفت: اگر طرف ایرانی موافق باشد، 
باید  کند.  کم  را  ویزا  هزینه  است  آماده  کاماًل  افغانستان 

برای این رابطه تسهیالت را فراهم و هزینه ها را کم کرد.
او اضافه کرد: کوشش ما این است که در کمیته فنی دو 
خاص  ویزای  صدور  زمینه  است  شده  تشکیل  که  کشور 
برای اقشاری همچون دانشجویان آسان شود و یا ویزای 
سالمت را رایگان کنیم. اجرای این ایده ها همت متولیانی 

چون وزارت خارجه و متولیان گردشگری را می طلبد.
سازمان  فرهنگی  مطالعات  مرکز  معاون  نوروزی،  مجتبی 
فرهنگ و ارتباطات اسالمی و معاون سابق رایزنی فرهنگی 
وجود  با  چرا  که  پرسش  این  طرح  با  نیز  کابل  در  ایران 
از  درستی  سطح  به  کشور  دو  بین  اشتراکات  همه  این 
تعامالت دست پید ا نکرد ه ایم، گفت: دو کشور د چار نوعی 
این مشکل در سطح  بد فهمی متقابل و عمومی هستند. 
وجود  سیاستمد اران  و  سازان  تصمیم  نخبگان،  عمومی، 
دو کشور هم  اتفاقات خوب  از  که حتی  به طوری  دارد، 
از  بدفهمی  این  تا  باید  کار  اما چه  سوءبرداشت می شود، 
بین برود. یکی از عوامل، شناخت ضعیف از طرف مقابل 
است،  بیشتر  ایرانی  در طرف  موضوع  این  معتقد م  است. 
چون افغانستانی ها به واسطه مهاجرت به ایران، به نسبت 

آشنایی بهتری با ایران دارند.
در  تعامل  افغانستان  و  ایران  بین  متأسفانه  افزود:  او 
باعث  همین  و  است  بوده  سویه  یک  مختلف  حوزه های 
شد ه به تعامل با ثباتی دست پیدا نکنیم که باید برای آن 
فکر اساسی د اشته باشیم. جریان یک سویه پاید ار نیست و 
در ادامه مشکالتی را به وجود خواهد آورد. هرچند که در 
چند سال گذشته در بخش های فرهنگی همچون کتاب 
اتفاقات خوبی رخ داده و این تعامالت تا حدی دو سویه 

شد ه است.
و فهرست آن  اشاره کرد  اشتراکات دو کشور  به  نوروزی 
را نامتناهی دانست و گفت: مهمترین اشتراک ایرانی ها و 
خیلی  را  کشور  دو  تعامالت  که  است  زبان  افغانستانی ها 
آسان می کند. همین نشست اگر با کشور دیگری برگزار 
باید کلی از زمان آن صرف ترجمه می شد. نباید  می شد 
این ویژگی مهم را نادیده بگیریم. بعد از آن آداب و رسوم 

دو کشور است که بسیار بهم نزد یک اند.
او با اعتقاد بر این که رفت و آمدهای دو کشور به پایداری 
به  کسی  هر  کرد:  بیان  می کند،  کمک  آن ها  تعامالت 

افغانستان می آید انگاره های ذهنی اش بهم می ریزد.
در  اسالمی ایران  جمهوری  فرهنگی  رایزنی  سابق  معاون 
درست  معرفی  برای  خواست  افغانستان  مقامات  از  کابل 
این کشور گام جدی تری بردارند و اضافه کرد: ما هزاران 
فیلم بسازیم و حرف بزنیم به نتیجه نمی رسیم تا وقتی 
افرادی را که ماهیت یک رسانه را دارند در فضا قرار ندهیم 
و واقعیت ها را از زبان آن ها بیان نکنیم، در نگاه ها تغییری 
ایجاد نمی شود. باید افغانستان را در فضای مجازی انجام 

د هیم تا برداشت های کلیشه ای را بشکنیم.
علی اصغر سلطانی هروی، پژوهشکر و کارشناس فرهنگ 
مدیریت  که  افغانستان  نوین  رسانه های  و  ارتباطات 
افغانستان  گردشگری  صنعت  دیجیتالی  پروژه  نخستین 
المللی  بین  نمایشگاه  دوازدهمین  در  و  دارد  عهده  به  را 
تجربه  از  است،  پرداخته  آن  معرفی  به  تهران  گردشگری 
مواجه اش با مردم ایران در سه روز برپایی این نمایشگاه 
سخن گفت و افزود: به وضوح دیدم مخاطبان عام ایرانی 

برای سفر به افغانستان مایل هستند اما به واسطه شناخت 
ضعیفی که داشته اند و تبلیغات رسانه ها که نگاه ایرانی ها 
و افغانستانی ها را نسبت بهم منفی کرده است، تا به حال 
برای سفر به کشور ما اقدام و یا حتی فکر نکرده اند. این 
یعنی رسانه و فناوری دیجیتال تا اینجا ما را مدیریت کرده 

است.
او اضافه کرد: در همین سه روز، پنج شش کتابچه قطور 
پر  افغانستان  به  سفر  برای  ایرانی  متقاضیان  اسامی  از 
کرده ایم با این وجود هنوز نگاه آژانس ها و بخش خصوصی 
برای  باید  گام  اولین  در  همین  برای  دارد،  مشکل  ایران 
ترتیب  را  افغانستان  به  سفر  برنامه  ایرانی  توراپراتورهای 

دهیم.
هروی هم چنین پیشنهاد کرد: تعامالت استارت آپ های 
از  برقرار شود، چرا که همکاری و حمایت  بین دو کشور 
استارت آپ هایی که برای منافع دو کشور کار می کنند در 

آینده ایران و افغانستان اثر خواهد داشت.
فرهیختگان  از  با حضور جمعی  که  این نشست  پایان  در 
گرافیست  یک  بود،  همراه  ایران  مقیم  افغانستانی های  و 
افغان نسبت به غیبت مقاماتی از سفارت و وزارت خارجه 
ایرانی،  آژانس های  و  گردشگری  مقامات  و  افغانستان 
اعتراض  است،  مطرح شده  ویزا  مهم  موضوع  که  درحالی 
گردشگری  زیرساخت  نبودن  آماده  به  ادامه  در  و  کرد 
افغانستان و هزینه باالی سفر )که کمترین آن  در کشور 
حدود هزار دالر و به پول ایران تقریباً ۱۲ میلیون تومان 
این  در  تسهیالتی  ارائه  خواستار  و  کرد  اشاره  می شود(، 
افغانستان  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  مشاور  که  شد  باره 
انتقال  مرتبط  مقامات  و  وزارتخانه  به  را  موارد  این  گفت 

خواهد داد.
المللی  بین  نمایشگاه  برپایی  این همایش در سومین روز 
وزارت  معاون  بود  قرار  شد.  برگزار  تهران  گردشگری 
این  در  حضور  هدف  با  افغانستان  فرهنگ  و  اطالعات 
نمایشگاه و هم چنین دومین نشست کمیته فنی مشترک 
همکاری گردشگری ایران و افغانستان به تهران سفر کند 

که غیبت وی،مانع برگزاری کمیته فنی شد.
ویژه  سفال های  کشف  سوخته:  شهر  کاوش  سرپرست 
شده تدفین  انسان ها  روش  به  که  میمونی  و   بانوان 

ایلنا -- سرپرست کاوش شهر سوخته از یافته هایی جدیدی 
درخصوص یکی از قبرهای این محوطه پیش از تاریخ خبر 
داد و گفت: بر اساس یافته های جدید، مردم شهر سوخته، 
این محوطه قبر  سرطان استخوان داشتند. هم چنین در 

یک میمون با هدایای تدفین شناسایی شده است.
شهری   -- دولت   بقایای  نام  سوخته  شهر  است؛  گفتنی 
بلوچستان )شرق  و  استان سیستان  است که در  باستانی 
ایران( واقع شده و دوره آن را با دوره برنز و تمدن جیرفت 
اثر  هفدهمین  باستانی  محوطه  این  می دانند.  همزمان 
تاریخی ایران در فهرست یونسکو محسوب می شود که با 
برخورداری از قدمت ۵۰۰۰ ساله هم اکنون به عنوان یکی 

از پیشرفته ترین شهرهای باستانی دنیا شناخته می شود.
با توجه به آن که ده ها سال است، باستان شناسان مشغول 
کاوش و حفاری در این شهر باستانی هستند اما همچنان 
به  باستان شناسان  کشفیات  از  جدیدی  خبرهای  روز  هر 

گوش می رسد.
سوخته  شهر  کاوش  سرپرست  سیدسجادی  سیدمنصور 
سوخته  شهر  از  حاضر  حال  در  گفت:  خصوص  این  در 
پیدا کرده ایم که  را  موها و دندان های مردمان آن دوران 
به لحاظ  تا  نیوکاسل فرستادیم  به دانشگاه  برای آزمایش 
ژنتیکی مورد بررسی قرار گیرد. در این میان متوجه شدیم 
زندگی  سوخته  شهر  در  که  تاریخ  از  پیش  مردمان  که 

می کردند، سرطان استخوان داشتند.
او با اشاره به قبری که سال گذشته در شهر سوخته پیدا 
داشت  وجود  اسکلتی  قبر،  این  درون  گفت:  است،  شده 
کرده  پیدا  زمان  آن  تا  که  اسکلت هایی  سایر  با  کمی  که 
کار  سوخته  شهر  در  که  آنجا  از  داشت؛  تفاوت  بودیم، 
این رو هنگام کشف چنین چیزهایی  از  بسیار زیاد است 
به بررسی آن پرداخته نمی شود  در همان مرحله نخست 
بلکه مستندات آن ثبت و ضبط شده تا در فرصتی مناسب 
به تحقیق و بررسی آن پرداخته شود. از این رو در مرحله 
که  بود  شده  نوشته  ثبت  دفتر  در  استخوان ها،  این  ثبت 
احتماال این استخوان ها متعلق به یک کودک یا یک انسان 

معلول است.
بررسی  مورد  اسکلت  این  بعدها  داد:  ادامه  سجادی  سید 
قرار گرفت و متوجه شدیم که اصاًل این استخوان ها متعلق 
آن  در  که  کسی  گفت،  می توان  واقع  در  نیست.  آدم  به 
جانور  یک  از  نبود.  انسان  بود  شده  سپرده  خاک  به  قبر 
باستان شناس برای بررسی استخوان ها کمک گرفتیم و در 
نهایت متوجه شدیم که متعلق به یک میمون است. نکته 

جالب اینجاست که در این قبر با هدایای تدفین روبه رو 
به  زمان  آن  در  که  مایعات  مخصوص  ظرف  یک  بودیم. 

عنوان یکی از هدایای تدفین در کنار متوفا دفن می شد. 
انسان ها  تشریفات  با  میمون،  این  گفت  می توان  درواقع 

خاک شده بود.
سرپرست کاوش شهر سوخته با اشاره به آن که این نوع 
میمون در پوشش جانوری ایران وجود نداشته، از دومین 
نوع  این  و گفت:  پرده برداری کرد  این کشف  نکته جالب 

میمون، از شرق هندوستان و چین به ایران آورده شده. 
شهر  که  ارتباطاتی  سلسله  به  می توانیم  که  اینجاست 
سوخته آن زمان با شمال هندوستان داشت برسیم. در آن 
زمان از آن جا چوب آبنوس وارد می کردیم، ظروف سفالی 
تبادل می کردیم و اکنون شاهد آن هستیم که یک میمون 

از آن منطقه به ایران آمده.
سوم  هزاره  باستان  دنیای  در  میمون  کرد:  خاطرنشان  او 
یک سنبل اشرافیت به حساب می آید. چنانکه در آسیای 
مرکزی، گورستانی پیدا شده که همه قبرها دارای میمون 
هستند. از این رو پیدا شدن یک میمون در شهر سوخته 
این  که  معنا  این  به  باشد.  می تواند  خاصی  معانی  دارای 
حال  در  بود.  زمان  آن  در  اجتماعی  ارزش  دارای  میمون 
تا متوجه  به یک سلسه بررسی هایی زده ایم  حاضر دست 
شویم در کدام مناطق خاورمیانه، گوری که در آن میمون 

دفن شده باشد، پیدا می شود. 
سیدسجادی با تاکید برآن که در حال حاضر فقط یک قبر 
پیدا  سوخته  شهر  در  است  شده  دفن  میمون  آن  در  که 
شده، تصریح کرد: با توجه به آن که هدایای تدفین در این 
قبر پیدا شد، می توان گفت دنیای پس از مرگ رابرای این 

میمون نیز در نظر گرفته اند. 
او یادآور شد: در شهر سوخته حدود ۱۰ نوع تدفین پیدا 
شده و قبری که میمون در آن پیدا شد از نوع نخستین 

تدفین ها و به صورت چاله ساده است.
سرپرست کاوش شهر سوخته با اشاره به دیگر یافته هایی 
بدست  تاریخ  از  پیش  محوطه  این  در  کاوش  طی  که 
پیدا  خمره  یا  ظرف  یک  گذشته  سال  گفت:  آمده است، 
کردیم که پلی کروم است، به این معنا که رنگارنگ است. 
قبر  در  فقط  رنگارنگ  ظرف های  این  سوخته  شهر  در 

خانم ها پیدا می شود. 
خمره ای که پیدا کردیم دو نکته جالب دارد؛ نخست آنکه 
شکل و فرم ظرف متعلق به شهر سوخته نیست و شبیه 
النهرین  بین   و  خمره هایی است که در منطقه خوزستان 
این ظرف وجود  روی  که  نقوشی  آنکه  دوم  پیدا شده اند. 
دارد در شهر سوخته بی سابقه است و ما را به یاد نقوش 

شرق می اندازد.
شده  ترسیم  ظرف  این  روی  که  نقوشی  اودرتوضیح 
موردتوجه  ظرف  این  روی  نقوش  درخصوص  گفت:آنچه 
نقش  هندسی،  نقوش  این  درمیان  که  است  آن  هست 
تجریدی و هندسی یک کوه را می بینیم که باالی آن یک 

ساختمان قرار دارد.
بزها از یک سمت کوه باال می روند و از سمت دیگر کوه 
یک  دستان  روی  معبد  و  کوه  این  تمام  می آیند.  پایین 
انسان تجریدی قرار دارد. می توان گفت وزنه ای از اعتقادات 

روی دست های انسان است.
بلکه  نیست  جدید  تفکر  این  شد:  یادآور  سیدسجادی 
شانه های  روی  زمین  کره  نیز  رومی  و  یونانی  تفکرات  در 
اسطوره های انسانی قرار دارد. حتی در داستان های بومی 
تفکر  این  قرار می گیرد.  گاو  روی شاخ های  زمین  کره  ما 
در پیش از تاریخ نیز وجود داشت. در داستان ها و معابد 
باالی  در  اصلی  معبد  که  دارد  وجود  پلکانی  نیز  سومری 

آن قرار می گیرد. 
این  روی  در  که  تصویری  هستیم،  معتقد  داد:  ادامه  او 
قرار  او  روی دستان  معبد  که  انسانی  و  نقش شده  ظرف 
امروز ما  نیز وارد شده حتی  دارد بعدها به تفکرات دیگر 
که خداپرست هستیم خدا را در باال و در آسمان می بینیم، 

همیشه انسان از نظر اعتقادی سر به باال می برده است.
سرپرست کاوش شهر سوخته هم چنین از تهیه نقشه این 
محوطه پیش از تاریخ به روش های جدید خبر داد و گفت: 
سعی ما بر آن است تا نقشه شهر سوخته را بدون حفاری 
ترسیم کنیم. این کار از طریق عکسبرداری هوایی، توسط 
پهبادها، استفاده از ماهواره و اطالعاتی که طی چند سال 
اخیر به دست آوردیم و آنچه که روی زمین با آن روبه رو 
اولیه  اطالعات  در حال حاضر  انجام خواهد شد.  هستیم، 
جمع آوری شده و از آنجا که این محوطه بسیار بزرگ است 

بررسی ها در آن زمانبر خواهد بود. 
سیدسجادی اظهار کرد: پارچه، ظروف سفالی، مهر و... در 
بررسی  با  زمان  در طی  البته  که  پیدا شده  شهر سوخته 

آن ها می توان به نتایج بیشتری دست یافت.

 حرف های تلخ در رابطه با ایران و افغانستان

تجارت ایران با اینستکس 
ممکن خواهد شد

ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه گفت؛ ساز و کار 
مالی ویژه اروپا و ایران ،موسوم به اینستکس، این امکان را 

فراهم می کند که ایران با کشورهای دیگر تجارت کند.
سرگئی ریابکوف با بیان این مطلب به تاس گفت: با آغاز 
بکار اینستکس، این ساز و کار مالی باید امکان برای کمک 
به تجارت میان ایران و کشورهای ثالث از جمله روسیه و 

چین را فراهم کند.
وی افزود: در این رابطه، کشورهای موسس ساز و کار مالی 
به وعده خود عمل کردند، هر چند که آن  ایران،  با  اروپا 
ها بالفاصله این کار را نکردند اما این ساز و کار در چنین 

مسیری حرکت می کند.
ساز و کار مالی جدید اروپا موسوم به »اینستکس« روز ۳۱ 
به طور  برجام  از  امریکا  از خروج  بعد  ماه  ژانویه چند  ماه 

رسمی اعالم شد.
با  ایران  با  بازرگانی  ادامه  این ساز و کار مالی برای امکان 
دور زدن تحریم های یکجانبه و غیرقانونی آمریکا را فراهم 

می کند.

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

 با خوراکی ها از خود محافظت کنیم

ارزش غذایی تخم کبک
گردآورنده: خدیجه فدایی زاده 

ارزش  مراتب  به  با تخم مرغ،  مقایسه  تخم کبک در 
غذایی باالتری دارد. تخم کبک به علت درصد پروتئین زیاد 
برای درمان  و  داشته  فراوانی  و درصد چربی کم، مصارف 
بعضی از بیماری ها مانند ضعف اعصاب، ناراحتی های روانی 

و بی خوابی موثر است. 
به دلیل سریع الهضم بودن تخم کبک، از آن برای برطرف 
تقویت  فکری،  قوای  پرورش  بد ن،  عمومی  ضعف  نمودن 

قوای جنسی و تقویت دستگاه گوارش استفاده می شود.
افراد  شیرد ه،  و  باردار  مادران  کودکان،  برای  کبک  تخم 
مسن و کسانی که نیاز به پروتئین با جذب باال دارند بسیار 

مفید می باشد. 
ترکیبات تخم کبک تقریباً شبیه تخم بلدرچین می باشد 
B۱)تیامین(  ویتامین  آهن،  فسفر،  لحاظ  از  بنابراین؛ 
اندازه  و  وزن  است.  غنی  بسیار  B۲)ریبوفالوین(  ویتامین 
تخم کبک حدود ۱.۵ برابر تخم بلدرچین و حدود یک سوم 

تخم مرغ می باشد. 
شرایط  و  کبک  ژنتیکی  خصوصیات  دلیل  به  کبک  تخم 
انواع  است.  مقوی  و  لذیذ  طعم،  خوش  بسیار  پرورش، 
اسیدهای آمینه کمیاب که در سایر منابع پروتئینی محدود 

می باشد، در تخم این پرنده به وفور وجود دارد. 
به  احتیاج  که  مسن  افراد  برای  پزشکان  دلیل  همین  به 
ترمیم سلول های از دست رفته بافت های خود دارند و برای 
حفظ و بازیابی سالمت و شاد ابی ایشان، مصرف تخم کبک 
معد نی  عناصر  وجود  دیگر  طرف  از  می نمایند.  تجویز  را 
کمیاب و ویتامین های مورد نیاز بد ن د ر تخم این پرند ه، آن 
را به دارویی معجزه آسا برای درمان امراض صعب العالجی 
همچون آسم، تشنج، فشار خون، ضعف اعصاب و یا حتی د ر 
ناراحتی های روانی و عقب افتاد گی های جسمی و هم چنین 
بی خوابی تبدیل کرده است. تخم کبک برای کودکان رشد 
و جوش،  و جنب  نوجوانان هیجان  برای  و صحیح،  سریع 
برای جوانان نشاط، برای میان ساالن تند رستی و اطمینان 
و برای کهن ساالن سالمت مجد د و تمد ید قوا و شادابی را 

به ارمغان می آورد.
تخم کبک از لحاظ ترکیبات بسیار متناسب با نیازهای بدن 
تواند  می  روز  در  آن  از  عدد  چند  مصرف  و  بوده  انسان 
بیشتر احتیاجات غذایی بدن را تامین کند. برای استفاد ه 
از تخم کبک می توانید د ر وعد ه صبحانه خود ۳ یا ۴ عد د 
تخم کبک را به صورت آب پز و یا نیمرو بد ون یا با روغن 
کم میل نمایید. این مقدار مصرف حداقل شما را حدود ۵ 
ساعت سیر نگه داشته و تقریباً تمام نیازهای بدن شما را 
تخم کبک همانند  اند ازه  از  بیش  تامین می کند. مصرف 
نماید  ایجاد  بدن  برای  را  مشکالتی  تواند  می  مرغ  تخم 
در  ولی  روزانه  به صورت  کبک  تخم  از  می توانید  بنابراین 

تعد اد محد ود بین ۳ تا ۵ عد د در روز استفاد ه نمایید.
تخم کبک به دلیل اندازه نسبتاً کوچک آن، حدود ۶ دقیقه 
آب پز می شود. بنابراین از آب پز کردن طوالنی مدت آن 

خودد اری نمایید. 
غیرمفید  و  غیرطبیعی  افزود نی  مواد  گونه  هر  وجود  عدم 
سالمت  جداً  که  بیوتیک ها  آنتی  و  هورمون ها  همچون 
انسان را تهدید می کنند، دلیل دیگری بر کیفیت طبیعی 
و مطلوب تخم کبک می باشد. در طبیعت، این پرند ه تعداد 
۸ تا ۱۵ عدد تخم تولید می کند و روی آن ها برای تولید 
دوره  هر  در  پرورشی،  حالت  در  ولی  می خوابد  جوجه 

پرورش بیش از ۳۰ تخم تولید می کند. 
امروزه در بعضی از مناطق جهان پرورش کبک به صورت 
اهلی رایج و توسعه یافته و عالقه مندی نسبت به پرورش 

آن نیز به صورت روز افزون در حال گسترش است.
این خوراک ارزشمند به جهت محدود بودن تولید آن، در 
دسترس همه عالقه مندان نیست و تصور بسیاری از مردم 

برای بدست آوردن تخم کبک از طریق شکار است.
امروزه پرورش کبک در بسیاری از کشورها در محیط بسته 
و خارج از زیستگاه طبیعی انجام می شود و تخم آن برای 
نسبتا  د وره  جهت  به  ولی  است  د سترس  د ر  مرد م  عموم 
پرورش  در  خاص  ظرفیت های  و  پرنده  این  رشد  طوالنی 
آن، تخم کبک جزو خوراک های با ارزش غذایی باال و نسبتاً 

گران قیمت است.

سالمت باشیم

تمدید اجرای قانون مالیات بر 
ارزش افزوده تا سال ۹۸ 

اجرای  مدت  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان 
آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده را تا سال ۹۸ تمدید 

کردند.
نمایندگان در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی بند »و« 
الحاقی »۱« به تبصره »۸« الیحه بودجه ۹۸ را به  و بند 

تصویب رساندند.
بر اساس بند »و«، مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر 
ارزش افزوده مصوب ۱7/۲/۱۳۸7 و اصالحات بعدی آن در 

سال ۱۳۹۸ تمدید می شود.
هم چنین مطابق با بند الحاقی »۱« در معامالت پیمانکاری 
که کارفرما یکی از دستگاه های اجرائی موضوع ماده«۵« 
قانون مدیریت خدمات کشوری است، کارفرما موظف است 
همزمان با هر پرداخت، مالیات ارزش افزوده متناسب با آن 
را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر 
باشد، سازمان  به پیمانکار پرداخت نکرده  را  افزوده  ارزش 
أخذ  یا  پیمانکار  از  را  آن  مطالبه  کشور حق  مالیاتی  امور 

جریمه دیرکرد از وی نخواهد داشت.
در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد 
درخواست  صورت  در  شود  می  پرداخت  اسالمی  خزانه 
پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را عیناً به سازمان 
امورمالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امورمالیاتی معادل 
مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر 

و اسناد مذکور را به خزانه داری کل کشور ارائه می کند. 
اسمی  مبلغ  معادل  است  موظف  کشور  کل  داری  خزانه 
اسناد خزانه تحویلی را به عنوان وصولی مالیات منظور کند.

دعوت برای رفع ۹۱۳ نیازمندی  
فناورانه

  
ایسنا - معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، تحقیقات 
و فناوری از ابالغ ۹۱۳ نیاز فناورانه شرکت ها و دستگاه ها 
نمایشگاه  فناورانه در طول  نیازهای  این  و گفت:  داد  خبر 
»تستا« اعالم شده بود که با جمع آوری  آن ها به دانشگاه ها 

و شرکت ها ابالغ شده است.
دکتر مسعود برومند با اشاره به برگزاری نمایشگاه »تقاضای 
)تستا( که در دی ماه سال جاری  ایرانی«  تولید  و  ساخت 
برگزار شد، افزود: این نمایشگاه از ۳ تا ۶ دی ماه در محل 
و  سازمان   7۰ حضور  با  تهران  بین المللی  نمایشگاه های 
نیازمندی های  ارائه  با  شرکت برگزار شد تاطی آن بتوانند 
فناورانه خود از ظرفیت شرکت ها و مؤسسات علمی کشور 
در  سیستم ها  و  تجهیزات  قطعات،  مواد،  تولید  حوزه  در 

راستای رفع نیازمندی های فناورانه خود بهره مند شوند.
وی با بیان این که در این نمایشگاه شرکت ها و سازمان ها 
کرد:  نشان  خاطر  کردند،  ارائه  را  خود  فناورانه  نیازهای 
تستا  نمایشگاه  دبیرخانه  در  شده  ارائه  فناوری  تقاضاهای 

جمع آوری شد.
در  فناورانه  نیازمندی های  این  که  این  بیان  با  برومند 
دبیرخانه شورای علوم، تحقیقات و فناوری تجمیع شدند، 
 ۹۰۰ فناورانه،  نیازهای  این  رفع  منظور  به  کرد:  اظهار 
ارائه شده در نمایشگاه تستا به دانشگاه ها ابالغ  نیازمندی 
شد و بر اساس گزارش های ارائه شده از این تعداد حدود ۴ 

تا ۵ مورد منجر به عقد قرارداد شده است.
دبیر کل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری )عتف( با 
شورای  دبیرخانه  همکاری  با  تستا  نمایشگاه  که  این  بیان 
عالی علوم، تحقیقات و فناوری و مرکز همکاری های تحول 
و پیشرفت ریاست جمهوری برگزار شد، یادآور شد: شورای 
دستگاه ها،  میان  مشترک  پروژه های  اجرای  روند  در  عتف 
را  ارتباط میان طرفین  ایجاد  و دانشگاه ها نقش  شرکت ها 

دارد.
برومند با بیان این که این نیازمندی ها منتشر شده است، 
خاطر نشان کرد: از تمامی فناوران کشور، اعم از دانشگاه ها، 
مراکز پژوهشی و تحقیقاتی، شرکت های خصوصی و دولتی 
و شرکت های دانش بنیان که توانایی رفع نیازهای ارائه شده 
را دارند، دعوت می شود تا با تماس با شماره ۸۸۶7۵۶۵۰ 
داخلی ۱۱7 و ۱۱۸، ۰۹۹۰۶۸۱۱7۲۰ آمادگی خود جهت 
تا  کنند  اعالم  تستا  نمایشگاه  دبیرخانه  به  را  نیاز  رفع 
اقدامات الزم در جهت برقراری ارتباط بین آن ها و متقاضی 
نیازهای  تقسیم بندی  وی،  گفته  به  گیرد.  انجام  فناوری 
به  صنعت  حوزه  لحاظ  از  نمایشگاه  در  ارائه شده  فناورانه 

این شرح است:
 ۱- برق و انرژی ۲۸

 ۲- دفاعی7۰
 ۳- تجهیزات پزشکی۵۸

 ۴- خودرو۲
 ۵- ساختمان ۴

 ۶- سایر صنایع ۱۲۰
 7- شیمیایی ۵۶

 ۸-غذایی و آشامیدنی ۴۳
 ۹- فناوری اطالعات ۵۶

 ۱۰- کشاورزی ۴
 ۱۱- معدنی و فلزی۹۲

 ۱۲- نفت، گاز و پتروشیمی ۳۸۰
مجموع- ۹۱۳

دادستانی  مشترک  تیم   ۱۰ فعالیت  از  تهران  دادستان 
در  فروشی  گران  با  برخورد  برای  اجرایی  دستگاه های  با 

تهران خبر داد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دادسرای عمومی و انقالب 
تهران، عباس جعفری دولت آباد ی در نشست با دادستان ها 
تابعه،  و روسای حوزه قضایی شهرستان های استان تهران 
اقالم  فروشی  گران  مقوله  به  قضایی  دستگاه  ورود  فلسفه 
و  از حقوق مردم  برای حمایت  به دولت  را کمک  اساسی 

مصرف کنندگان اعالم کرد.
با  دادستانی  مشترک  تیم   ۱۰ تهران  در  افزود:  وی 
معاونان  از  یکی  سرپرستی  به  اجرایی  دستگاه های 
دادستان، روزانه از فروشگاه ها و مراکز عرضه اقالم اساسی 
بازدید به عمل می آورند؛ ولی در شهرستان ها با جدیت به 
این مساله ورود نشده است؛ لذا ضروری است در این زمینه 
با هماهنگی فرماندار و سایر مسووالن محلی اقدام شود و 

مراکز اصلی توزیع اقالم اساسی مورد بازدید قرار گیرد.
جعفری دولت آبادی با اشاره به استقبال مردم از مقابله با 
گران فروشی، خاطرنشان کرد: مراکز مهم توزیع، نگهداری 
انبارهایی  و  لبنیات  تولید پروتئین و  گوشت،   کارخانه های 
که در شهرستان ها وجود دارد، باید مورد بازدید قرار گیرد.

مانند  شهرستان هایی  در  کرد:  تصریح  تهران  دادستان 
احتکار  و  نگهداری  احتمال  است،   دام  قطب  که  ورامین 
رخ  استان ها  برخی  در  آن چه  ،مشابه  زنده  دام  و  گوشت 
داد، می  رود؛   لذا ورود با تدبیر و هوشمندی به این موضوع 

ضروری است.
تشکیل  با  داد  پیشنهاد  شهرستان ها  دادستان   به  وی 
بر  فروشگاه ها،  و  مراکز  از  بازدید  تیم های مشترک، ضمن 
نحوه توزیع نظارت کنند و افزود: این اقدام به منظور نظارت 
بر نحوه عرضه و توزیع و با هدف حفظ حقوق مصرف کننده 

و حذف زمینه اجحاف به مردم است.
کرد  تاکید  شهرستان ها  دادستان های  به  تهران  دادستان 
نسبت  سال،  پایانی  ایام  به  شدن  نزدیک  به  توجه  با  که 
اقدام  و حوادث چهارشنبه سوری  از سرقت  پیشگیری  به 
کنند و به منظور ارزیابی وضعیت شهرستان  خود از منظر 
آسیب های اجتماعی، با مسووالن مربوطه و محلی جلسات 

مشترک برگزار کنند.
تخفیف  و  عفو  بخشنامه  به  اشاره  با  دولت آبادی  جعفری 
ورود  لزوم  بر  بهمن،    ۲۲ مناسبت  به  محکومان  مجازات 
جدی و اقدام به موقع در این زمینه تاکید کرد و با تعیین 
استان  دادستان های شهرستان های  از  مهلت یک هفته ای 
تهران خواست ضمن بازدید از زندان های استان و بررسی 
پرونده زندانیان، در خصوص محکومان مشمول عفو تعیین 

تکلیف کنند.
آزادی  وضعیت  آخرین  به  اشاره  با  آبادی  دولت  جعفری 
مجازات  تخفیف  و  عفو  بخشنامه  مشمول  محکومان 
گفت:  تهران  شهر  در  بهمن   ۲۲ مناسبت  به  محکومان 
تاکنون ۳۱۰۰ نفر مشمول بخشنامه عفو در تهران شده  اند 
نفر  نفر آزاد شده و مجازات ۹۰۰  این میان ۲۲۰۰  از  که 

تخفیف یافته است.
با اشاره به ضرورت تشکیل کمیته مقابله  دادستان تهران 

با گران فروشی درهمه شهرستان های استان تهران، یادآور 
شد: از تیر امسال که بحث مبارزه با اخالل در نظام اقتصادی 
از طریق رسیدگی به پرونده گران فروشی تلفن همراه آغاز 
شد،  از ظرفیت قانونی در برخورد با احتکار و گران فروشی 
عمده که تاکنون مغفول مانده بود، استفاده شد که نتایج 
به  منتهی  از  پرونده ها  بسیاری  و  داشت  پی  در  مطلوبی 

صدور کیفرخواست و محکومیت متهمان شده است.
ضرورت  کردن  خاطرنشان  با  دولت آبادی  جعفری 
جلوگیری  داشت:  اظهار  کارخانه ها،  تعطیلی  از  جلوگیری 
دلیل  به  کارگران  بیکاری  و  کارخانه ها  شدن  تعطیل  از 
در  مناسب  تدابیر  اتخاذ  و  مسایل حقوقی  بانکی،  معوقات 
پرونده های قضایی، برای کمک به مراکز تولیدی الزم است؛ 
تعطیلی  از  را جهت جلوگیری  تدابیر الزم  دادستان ها  لذا 
کارخانه ها و واحدهای تولیدی اتخاذ کنند و تا حد امکان از 
صدور دستور قضایی دائر بر جلوگیری از فعالیت این مراکز 

خودداری شود.
دادستان تهران با بیان این که امروز دشمن به دنبال این 
است که به مشکالت معیشتی دامن بزند،  افزود: نباید اجازه 
دهیم چراغ اشتغال خاموش شود؛ همه دادستان ها مکلف 
به اجرای سیاست دستگاه قضایی در این زمینه هستند و 
لذا پلمپ کارخانه ها و واحدهای تولیدی با اطالع  رسانی به 

دادستانی مرکز صورت گیرد.
وی با اشاره به نوآوری مطلوب قانون آیین دادرسی کیفری 
دادستان های  بر  استان  مرکز  دادستان  نظارت  بر  مبنی 
از  بیش  این ظرفیت  امیدواری کرد که  ابراز  شهرستان ها، 

پیش مورد استفاده قرار گیرد.
مسایل  با  مرتبط  پرونده  اولین  تشکیل  از  تهران  دادستان 
گوشت در شعب ویژه خبر داد و گفت: در این رابطه چهار 

نفر از مرتبطین در دستگاه های دولتی بازداشت شدند.
وی افزود: از آنجایی که قیمت گوشت دو نرخی شده است 
و مشکالتی در قیمت دارد و می تواند در بیرون گرانتر به 

دستگاه ها  کارمندان  از  عده ای  است  ممکن  برسد،  فروش 
انتظار  دولت  و  نظارتی  دستگاه های  از  لذا  شوند  وسوسه 

داریم در این زمینه ورود بیشتری داشته باشند.
جعفری دولت آبادی اطالع رسانی بیشتر در رابطه با این 

پرونده را منوط به تکمیل تحقیقات دانست.
وی تاکید کرد: انتظار داریم دستگاه های دولتی در بخشی 
قیمتی  دو  با  رابطه  در  همچنین  و  دارد  وجود  رانت  که 

گوشت در بازار آزاد،  مدیریت بیشتری انجام دهد.
احتکار  گوشت های  سرنوشت  با  رابطه  در  تهران  دادستان 
شده، خاطرنشان کرد: ظرف دو هفته گذشته حدود ۲۰۰ 
تن گوشت از فروشگاه ها و مراکز کشف شده است و اعالم 
بلکه  نمی شود  مسترد  شده  کشف  گوشت  که  گردیده 
فروخته خواهد شد چرا که کاالی فاسد شدنی است و برای 
حتما  باشد  انبوه  آن  میزان  اگر  و  است  شده  وارد  توزیع 

پرونده قضایی تشکیل می شود.
مشکالت  اینکه  به  اشاره  با  اظهارات  از  بخشی  در  وی 
توزیع همچنان وجود دارد و رفع نشده است، تصریح کرد: 
اقدامات خوبی انجام شده است ولی چند مشکل اساسی در 
در  نیز  اصناف  که  تاکید شد  لذا  دارد  وجود  توزیع  بخش 

بحث توزیع وارد کار شوند.
قیمتی  چند  از  استفاده  سوء  با  رابطه  در  تهران  دادستان 
که  شد  پیشنهاد  کرد:  خاطرنشان  نیز  گوشت  بودن 
تا  شود  نزدیک  هم  به  دولتی  و  آزاد  گوشت  قیمت های 
کسانی که به فروشگاه ها مراجعه می کنند با چندین قیمت 

مواجه نشوند.
باید  دولتی  دستگاه های  افزود:  آبادی  دولت  جعفری 
تاکید  بارها  و  بپذیرند  توزیع  بخش  در  را  خود  مسئولیت 
شده که دادستانی تنها برای کمک به دولت به میدان آمده 
است بنابراین مسئولیت دستگاه  ها واقعا جدی است و انتظار 
می رود در این بخش ورود جدی تری داشته باشند و حلقه 

بین تامین و توزیع کاال را نظم دهند.

 دادستان تهران:

 ۱۰ تیم بازرسی برای برخورد با گران فروشی 

علمی  سیاست  تحقیقات  مرکز  رئیس 
کشور با بیان این که در حوزه  اثرگذاری دانشگاه ها در 
گفت:  هستیم،  جدی  خالءهای  دچار  اجتماعی  فضای 
بررسی ها نشان می د هد که عالوه بر آن که فهم و زبان 
مشترک میان دانشگاه ها و فضای اجتماعی ایجاد نشده 
است، باید تاکید شود که ایجاد تعامل میان این د و نهاد 

دستوری و ارشاد ی نیست.
نظام  تعامل  ملی  همایش  در  احمدی  وحید  دکتر 
دانشگاهی بر فضای اجتماعی با بیان این که بحث تعامل 
میان دانشگاه و فضای اجتماعی نه یک حرف جدید و 
نه یک گفته قدیمی است، افزود: حرف جدیدی نیست، 
به دلیل آن که از گذشته عالمان به دنبال اثرگذاری در 
جامعه بودند، از این رو جامعه آن ها را پیشگامان تحول 
می دانستند و حرف قدیمی نیز نیست، چون نگاه تحولی 
که امروزه نسبت به جامعه بر جامعه نخبگانی وجود دارد 

به عنوان جزئی اثرگذار در جامعه مطرح می شوند.
وی با بیان این که جامعه نمی تواند بپذیرد که دانشگاه ها 
به صورت مستقل عمل کنند، خاطر نشان کرد: دنیای 
سرمایه گذاری های  دانشگاه ها  روی  بر  امروزه  جدید 
کالنی را داشته اند، به گونه ای که شاهد ظهور نسل های 

جدید دانشگاه ها در کشورها هستیم.
احمدی با بیان این که با چنین نیتی اقدام به برگزاری 

این همایش کردیم، اضافه کرد: با طرح مسائل در این 
این  در  را  اندیشه ها  تا سطح  در صدد هستیم  همایش 
حوزه ارتقا دهیم و راهکارهایی در خصوص ایجاد تعامل 

میان دانشگاه ها بر فضای اجتماعی ارائه دهیم.
که  این  بیان  با  علمی  سیاست  تحقیقات  مرکز  رئیس 
به ویژه  جدید  نسل های  دانشگاه های  ظهور  دنیا  در 
است،  مطرح  اجتماعی  اثرگذاری های  با  دانشگاه هایی 
و  نخبگانی  جامعه  یک  عنوان  به  دانشگاه  داد:  ادامه 
نوآوری است،  و  مجموعه ای که طالیه دار علم، فرهنگ 
می تواند از طرق مختلف در جامعه مؤثر باشد که ارتباط 

با فضای اجتماعی یکی از این مسیرها است.
به گفته وی فضای اجتماعی بر فضای مجازی مجموعه ای 
قرار  دانشگاه ها  اختیار  در  را  تکنیک ها  و  روش ها  از 
باشد.  داشته  تعامل  جامعه  فضای  با  بتواند  تا  می دهد 
نمایشگاه های  فناوری،  و  علم  موزه های  که  آن  ضمن 
مجازی  فضای  در  فناوری  و  علم  پارک های  علمی، 
با فضای اجتماعی  ارتباطات دانشگاه ها  می توانند دامنه 

را گسترده تر کنند.
دانشگاه ها  ابزارهایی  چنین  با  که  این  بیان  با  احمدی 
کنند،  عرضه  جامعه  به  را  خود  دستاوردهای  می توانند 
باشیم  داشته  انتظار  نباید  ما  اساس  این  بر  تاکید کرد: 
که همه اندیشمندان به ابزارهای تعامل با جامعه مسلط 

باشند. 
جامعه  با  ارتباط  به  قادر  لزوماً  دانشمند  یک  که  چرا 
نیست، ولی باید بررسی شود که الگوهای کارآمد در این 

زمینه در اختیار دانشگاه ها قرار گیرد.
مشاور وزیر علوم با بیان این که در کشور ظرفیت های 
علمی باالیی وجود دارد، یادآور شد: کشور توانسته است 
در تولید مقاالت رتبه اول را کسب کند، ولی در آنجایی 
که باید شاهد اثرگذاری دانشگاه ها و حضور دستاوردهای 
آن ها در کشور باشیم، دچار خالءهای جدی هستیم و 
تاکنون استادان و دانشمندان نتوانسته اند جای خود را 

در جامعه بیابند.
به مسائل موجود در کشورهای مرزی در شمال و  وی 
این  در  داد:  ادامه  و  کرد  اشاره  غرب  و  و شرق  جنوب 
میان این سوال مطرح می شود که آیا در صورت حذف 
خالی  جای  منطقه  آن  مردم  شهرها،  این  دانشگاه های 
اساسی  سوال  یک  این  کرد.  خواهند  احساس  را  آن ها 

است. 
اثرگذاری  عدم  دالیل  همه  که  نداریم  اعتقاد  ولی 
مرتبط  دانشگاه ها  به  اجتماعی  فضای  در  دانشگاه ها 
در  رویکرد سیستماتیک  یک  که  است  نیاز  بلکه  است، 

این زمینه ایجاد شود.
باید  دانشگاه ها  بر  حاکم  نظام  که  این  بیان  با  احمدی 
منطقه  در  را  خود  نقش  استادان  که  باشد  گونه ای  به 
به  الگوهای موفقی  دنیا  اظهار کرد: در  بیابند،  و کشور 
ویژه در کشورهای اروپایی وجود دارد که بر اساس آن 
با ایجاد شبکه ارتباطات اجتماعی، دانشگاه ها با الیه های 
مختلف جامعه در ارتباط هستند. چرا که این دانشگاه ها 
دریافته اند که وظایف اصلی آن ها تنها تربیت دانشجو و 
رویکردی  چنین  و  نیست  تحقیقاتی  پروژه های  گرفتن 
و  فرهنگی  سطح  ی  ارتقا  و  توسعه  پایداری،  موفقیت، 

اجتماعی و مدیریتی را به دنبال دارد.
میان  تعامالت  ایجاد  در  رسانه ها  نقش  به  اشاره  با  وی 
نظام  ایجاد  کرد:  تاکید  اجتماعی،  فضای  و  دانشگاه ها 
ارتباطی میان این دو نهاد یک نظام دستوری، ارشادی 
و ضربتی نمی تواند باشد، بلکه یک نظام تحولی نیاز به 

گفتمان دارد.
زبان مشترک و سهم مشترک  این که  بیان  با  احمدی 
داد:  ادامه  است،  نشده  ایجاد  دانشگاه ها  و  جامعه  میان 
ما نیازمند حضور فعال و مشارکت همه آحاد جامعه در 
چنین  بخواهیم  اگر  و  هستیم  فناوری  و  علمی  مسائل 
درستی  نظام  در  ارتباطات  باید  بگیرد،  صورت  تعاملی 

شکل بگیرد.

 دانشگاه ها با جامعه زبان مشترک ندارند

معافیت مشروط مدارس دولتی 
از پرداخت هزینه آب و برق و گاز 
مدارس دولتی از پرداخت هزینه های آب، برق و گاز 

به شرط رعایت الگوی مصرف معاف شد ند.
جبار کوچکی نژاد، نمایند ه مرد م رشت در مجلس شورای 
بررسی  برای  مقننه  قوه  علنی  جلسه  جریان  د ر  اسالمی 
کلیه  معافیت  خواستار  کشور  کل   ۹۸ سال  بود جه  الیحه 
از  پرورش  و  آموزش  وزارت  دولتی  آموزشی  واحد های 

هزینه های اب و برق و گاز شد.
نمایندگان مجلس شورای اسالمی با ۱۱۶ رای موافق، ۴۲ 
رای مخالف و ۵ رای ممتنع با این پیشنهاد موافقت کردند 

بنابراین این مساله در سال ۹۸ اجرایی خواهد شد.
متن این مصوبه به شرح زیر است: »کلیه واحد های آموزشی 
دولتی وزارت آموزش و پرورش از پرد اخت هزینه های آب، 

برق و گاز با رعایت الگوی مصرف معاف هستند.
سقف الگوی مصرف طی دستور العملی توسط وزارتخانه های 
نفت، نیرو و آموزش و پرورش حداکثر تا ۳ ماه ابالغ و اجرا 

می شود.« این مصوبه به تبصره ۶ الیحه بود جه اضافه شد.



4
1397/12/4 - شماره 114

اقتصادی اجتماعی فرهنگی

معاون وزیر جهاد:

سیلوها پر از گندم و انبارها 
پر از آرد است

ضمن  کشاورزی،  جهاد  وزیر  معاون   - مهر  خبرگزاری 
آرد در  و  بر کمبود گندم  مبنی  مباحث مطرح شده  تکذیب 
پی قاچاق این محصوالت،گفت:گندم و آرد به اندازه کافی و با 

قیمت مناسب درکشور وجود دارد.
یزدان سیف در واکنش به مباحث مطرح شده مبنی بر خالی 
بودن سیلوهای گندم و آرد استان اصفهان، اظهار داشت: ما 
این مساله را به شدت تکذیب می کنیم و هم اکنون در حال 
تنظیم شکایتی علیه شخصی هستیم که این مباحث را مطرح 

کرده است. 
باید  فرد  این  افزود:  ایران  دولتی  بازرگانی  مدیرعامل شرکت 
درباره اطالعات غلطی که ارائه کرده و اقدام به تشویش اذهان 

عمومی نموده، توضیح دهد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان این که احتمال قاچاق هر 
محصولی از کشور وجود دارد، ادامه داد: سامانه خرید گندم 
و فروش آرد به همین دلیل راه اندازی شده تا از قاچاق این 

محصوالت جلوگیری کند.
سیف با اشاره به این که این سامانه از ابتدای سال ۹7 فعالیتش 
از  آزمایشی  صورت  به  سامانه  کار  است،گفت:  کرده  آغاز  را 

شهریورماه و آغاز عملیات اجرایی آن از  دی ماه بوده است.
پروانه  دارای  تمام واحدهای صنفی که  برای  تاکید کرد:  وی 
تامین شده  آرد  میزان الزم  به  این سامانه  در  کسب هستند 
است. معاون وزیر جهاد با بیان این که کارخانجات، نانوایان و 
صنوف مربوطه عضو این سامانه هستند، افزود:در این سامانه 
کامال مشخص می شود چه کسی آرد فروخته، چه کسی آن 
را خریده و چه کسی براساس آن گندم دریافت می کند. در 
واقع به صورت مویرگی تمام شبکه خرید و فروش را رصد می 
کند تا از قاچاق محصول و خروج آن از شبکه توزیع جلوگیری 
شود. سیف با تاکید بر این که در کشور به هیچ عنوان کمبود 
عنوان  فرد  این  توسط  که  نداریم،گفت:مباحثی  گندم  و  آرد 
بوده است چون ما  یا عمدی در آن  بوده  ناآگاهی  از  یا  شده 

هیچ مشکلی در این زمینه نداریم.
وی با بیان این که سال گذشته حدود ۹.۵ میلیون تن گندم 
از کشاورزان خریداری کرده ایم، افزود: برداشت این محصول 
نیز از حدود دو ماه دیگر در کشور آغاز می شود و پیش بینی 

اولیه ما خرید بیش از ۱۱ میلیون تن گندم است.
سیف توضیح داد: ما گندم را به واحدهای خبازی کیلویی ۹۰۰ 
تومان و برای واحدهای صنف و صنعت ۹۹۲ تومان عرضه می 
کنیم . اما نرخ آرد بسته به کیفیت آن، درصد سبوس گیری و 
این که از کدام استان خریداری می شود)کرایه حمل( متفاوت 

است.
وی گفت: اما چون قیمت گندمی که ما عرضه می کنیم ثابت 
است و کارخانجات به شدت در رقابت هستند، قیمت آرد نیز 
گران نیست و فکر می کنم برای خبازی ها، میانگین قیمت 

حدود ۵۴ هزارتومان باشد.
معاون وزیر جهاد تصریح کرد: سیلوها انباشته از گندم است، 
و  دارد  استان های کشور وجود  به میزان کافی در همه  آرد 

هیچ کمبودی در این زمینه نداریم.

 گزینش: نیما موسوی

 »سعدی«
 مشتاقی و صبوری از حد گذشت یارا
 گر تو شکیب داری طاقت نماند ما را

 باری به چشم احسان در حال ما نظر کن
 کز خوان پادشاهان راحت بود گدا را

 سلطان که خشم گیرد بر بندگان حضرت
 حکمش رسد ولیکن حدی بود جفا را

 من بی تو زندگانی خود را نمی پسندم
 کاسایشی نباشد بی دوستان بقا را

 چون تشنه جان سپردم، آن گه چه سود دارد
 آب از دو چشم دادن بر خاک من گیا را

 حال نیازمندی در وصف می نیاید
 آن گه که بازگردی گوییم ماجرا را

 بازآ و جان شیرین از من ستان به خدمت
 دیگر چه برگ باشد درویش بی نوا را

 یا رب تو آشنا را مهلت ده و سالمت
 چندان که بازبیند دیدار آشنا را

 نه ملک پادشا را در چشم خوبرویان
 وقعیست ای برادر ،نه زهد پارسا را

 ای کاش برفتادی برقع ز روی لیلی
 تا مدعی نماندی مجنون مبتال را

 سعدی! قلم به سختی رفتست و نیکبختی
 پس هر چه پیشت آید ،گردن بنه قضا را

*** 
 »شاطرعباس صبوحی«

 تا به دام غمش آورد خدا، داد مرا
 هر چه می خواستم از بخت، خدا داد مرا

 رفع مخموری از آن چشم سیه دارد چشم
 چشم دارم که خرابی کند آباد مرا

 نتوانم ز خداداد بگیرم دادم
 کاش گیرد ز خداداد خدا داد مرا

 گر دلش سخت تر از سنگ بود، نرم شود
 بشنود گر شبی او ناله و فریاد مرا

من که تا صبح، دعا گوی تو هستم همه شب
 چه شود گر تو به دشنام کنی یاد مرا

 غم ندارم که به بند تو گرفتار شدم
 غمم آنست که ترسم کنی آزاد مرا

*** 
 »حمیدمصدق«

 دست او ایا نخواهد چید
 سیب را از شاخه امید

 نو نهال مهر را پربار
 چشم او ایا نخواهددید ؟

 نه، نخواهددید
 دست او از شاخه امید

 میوه شیرین نخواهد چید
 باز می گردد، دریغا بازگشت او

 نیشخند دره ها را تاب نتواند
 پیش طعن کوه ها از شرم گشتن اب نتواند

 باز می گردد و می خواند
 دره ای آغوش بگشوده
 جاودان آغوش بگشوده

 انتظارت چیست ؟
 کارت چیست ؟

 هان پذیرا می شوی این عابر آواره را در خویش ؟
 این پریشان خورده سر بر سنگ را دلریش ؟
 دره! ایا این پریشان را ز درگاهت نمی رانی ؟

 جاودان در گرمی آغوش خاموشت نمی خوانی؟
 دره خاموش است

 دره سر تا پای آغوش است
 و سکوتی سرد و صامت در فضا گسترده سنگین بال

 ناگهان پژواک وای مرد در دره طنین افکند
 جغد زد شیون، چرخ زد کرکس

دره زد لبخند

بازرگانی و  توسعه  ایسنا - معاون 
اعالم  کشاورزی  جهاد  وزیر  صنایع 
از  شده  مطرح  ادعاهای  که  کرد 
برنامه  در  برتر  کارآفرین  یک  سوی 
هیچ  خودش  که  تلویزیونی  زنده 
قرمز  گوشت  واردات  برای  اهلیتی 
و  بوده  محض  کذب  سراسر  ندارد، 
جای تأسف برای صدا و سیما است 
که به چنین افرادی اجازه تشویش 

اذهان عمومی را می دهد.
در  کارآفرین  چند  پیش  روز  چند 
برنامه ی زنده تلویزیونی حاضر شده 
و  رانت  وجود  درباره  ادعاهایی  و 
که  قرمز  گوشت  واردات  در  فساد 
را  است  خاص  عده ای  انحصار  در 
علی  رابطه  این  در  کردند.  مطرح 
وزیر  بازرگانی  معاون  مهرفرد،  اکبر 

کشاورزی اظهار کرد: در درجه نخست برای صدا و سیما 
بابت پخش چنین اظهاراتی بدون بررسی صحت و سقم 
آن متاسفم. اخبار کذب به راحتی باورپذیر می شوند و به 
سادگی هم نمی توان آن را در اذهان عمومی اصالح کرد.

وی افزود: این کارآفرین ادعا کرده که در گرجستان ۲۶۱ 
افراد خاصی داده  هزار تن مجوز واردات گوشت قرمز به 
کل  که  چرا  است،  دروغ  کاماًل  موضوع  این  است.   شده 
کشور  این  از  گوشت  واردات  برای  صادر شده  مجوزهای 
که به حدود سی و چند شرکت داده  شده، حدود ۶۰۰۰ 
برای  مجوز  تن  هزار   ۲۶۱ که  این  و  بوده  تن   7۰۰۰ تا 
آدم ها یا شرکت های خاص باشد، دروغ است؛ چرا که هم 
به بیش از ۳۰ شرکت مختلف مجوز واردات داده ایم و هم 
این که میزان و تناژ مجوزهای صادر شده فاصله چشمگیر 

و معناداری با ادعای خالف واقع آن شخص دارد.
معاون توسعه بازرگانی و صنایع وزیر جهاد کشاورزی ادامه 
به شرط  هرمقدار مجوز خواسته  کنون  تا  داد: هر کسی 
نظر  از  که  چرا  است،  شده  صادر  برایش  اهلیت  داشتن 
تجاری و بهداشتی صالحیت ها و استانداردها مورد بررسی 
قرار می گیرد؛ اما این کارآفرین در برنامه زنده تلویزیونی 
اعالم کرده که »مجوز فروشی« صورت می گیرد. اوالً من 
و  کرده  فروشی  مجوز  کسی  چه  بگوید  می خواهم  او  از 
چه شخصی آن را خریده است تا ما هم بدانیم. دوم این 
نکته را باید بدانیم شرکتی که مجوز واردات گوشت قرمز 
این  و  کند  وارد  را  محموله  راسا  خودش  باید  می گیرد 

مجوزها غیر قابل انتقال و فروش است.
تلویزیونی  زنده  برنامه  یک  در  ایشان  کرد:  اعالم  مهرفرد 
وارد  تومان  هزار   ۲۸ را  قرمز  گوشت  که  شدند  مدعی 
هزار   ۱۲۰ تومان،  هزار   ۴۰ کیلویی  جای  به  و  می کنند 
تومان می فروشند. که باید گفت، قیمت هر کیلوگرم الشه 
گوشت قرمز خارجی بر اساس نرخ واردات و سود درنظر 
از سوی  فروش،  خرده  و  فروش  عمده  برای  شده  گرفته 
ستاد تنظیم بازار اعالم شده است و در شبکه تنظیم بازار 

توزیع می شود.
در  نفر  چند  یا  یک  است  ممکن  البته  کرد:  اضافه  وی 
از  اندکی  بخش  بتوانند  و  کنند  سودجویی  میان  این 
باالتر  با تغییر برچسب به قیمت  را  محموله های وارداتی 
آن ها  با  نظارتی  دستگاه های  قطعاً  که  بفروشند  مردم  به 
برخورد خواهند کرد؛ اما این کارآفرین قیمت ۱۲۰ هزار 
در  کرده اند،  مطرح  وارداتی  گوشت های  برای  را  تومانی 
حالی قیمت گوشت قرمز تولید داخلی هم این قدر گران 
هر  قیمت  حمایت،  سازمان  سامانه  اساس  بر  و  نیست 
کیلوگرم گوشت قرمز گوسفندی تولید داخل حدود ۸۰ 
بانک مرکزی  هزار تومان به صورت الشه و طبق سامانه 

هم کیلویی حدود ۸۶ تا ۸7 هزار تومان است.
با  وزیر جهاد کشاورزی  و صنایع  بازرگانی  توسعه  معاون 
بیان این که کارآفرینی که در این برنامه زنده تلویزیونی 
جا  این  که  کسانی  همه  که  کرد  اعالم  می کرد،  صحبت 
نشسته اند می توانند بروند و با واردات گوشت مشکل بازار 
ادعای  هم  این  کرد:  تصریح  کنند،  حل  را  محصول  این 

که  فردی  که  چرا  است،  نادرستی 
کارخانه  صاحب  می کرد  صحبت 
کنون  تا  و  بوده  زیتون  بسته بندی 
یک کیلوگرم گوشت قرمز هم وارد 
جا  این  که  سوالی  است.  نکرده 
کسی  که  است  این  می شود  مطرح 
که خودش اهلیتی برای وارد کردن 
می تواند چنین  ندارد،  قرمز  گوشت 
فرد  که  این  جالب تر  کند؟  ادعایی 
برنامه  این  استودیو  در  که  دیگری 
حاضر شده بود در حوزه ساختمان 
فعال است و یک  بهداشتی  لوازم  و 
وارد  قرمز  گوشت  هم  کیلوگرم 
آیا  شرایطی  چنین  با  است.  نکرده 
مجوز  اشخاص  گونه  این  به  باید 

واردات گوشت قرمز داد؟
این  بعدی  مساله  گفت:  مهرفرد 
نمی سازمان  صادر  مجوز  گوشت  واردکنندگان  که  است 
برای  را  مجوز  قرنطینه ای  و  بهداشتی  نظر  از  دامپزشکی 
ارز  و  و ثبت سفارش  واردات یک محموله صادر می کند 
را معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی تایید می کند و 
نهایتاً برای اطمینان از اهلیت یک متقاضی، استعالمی از 
انجمن واردکنندگان موادپروتئینی می گیریم که همواره 
این گونه نیست که تنهابه آن استعالم استنادکنیم و این 
دقیقا استفاده کردن و بها دادن به بخش خصوصی است.

هیچ  پروتئینی  مواد  واردکنندگان  انجمن  افزود:  وی 
تشکل  تنها یک  و  باشد  داشته  رانتی  که  ندارد  اختیاری 
از  یکی  استعالم ها  این  و  است  بازرگانی  اتاق  در  قانونی 
درخواست های بخش خصوصی که همیشه می گویند به ما 
هم قدرت و نقش در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها 

بد هید تا در آن ها مشارکت داشته باشیم.
کشاورزی  جهاد  وزیر  صنایع  و  بازرگانی  توسعه  معاون 
مطرح  هم  را  دیگری  ادعاهای  کارآفرین  این  کرد:  تاکید 
آن  درباره  و  شود  حاضر  دادگاه  در  باید  که  است  کرده 
توضیح دهد، چرا که این شخص مدعی شده که بناست 
با  و  بایستند  قرمز  مردم در شب عید در صفوف گوشت 
یکدیگر دعوا و مشاجره کنند و برنامه ریزی شده که مردم 
سیما  و  صدا  سازمان  برای  بیاندازند.  یکدیگر  جان  به  را 
زنده  برنامه  به  را  ندارند  اهلیت  که  کسانی  که  متأسفم 
آنان موجب تشویش  اظهارات  با پخش  و  دعوت می کند 

اذهان عمومی می شود.

 معاون وزیر کشاورزی:

 ادعای کارآفرینان در مورد گوشت کذب بود

لحظاتی با شعر

وزیر راه و شهرسازی گفت: قصد و برنامه ای برای افزایش وام مسکن 
نداریم، چرا که معتقدیم این اقدام موجب افزایش قیمت مسکن خواهد شد و اقشار کم 

درآمد برای تامین مسکن بیشتر دچار مشکل می شوند.
محمد اسالمی در جریان افتتاح ۵۲۸ واحد مسکونی اقشار کم درآمد کوی کوثر اراک 
دوازدهم، جریان  دولت  محوری  های  برنامه  از  یکی  داشت:  اظهار  در جمع خبرنگاران 
بخشیدن به تولید مسکن در کشور می باشد و پروژه مسکونی کوی کوثر اراک نیز در 
راستای همین برنامه به انجام رسیده است که در قالب پروژه ۴۰۰هزار واحد جدید در 

سطح کشور توسط بنیاد مسکن انقالب اسالمی پیگیری می شود.
وزیر راه و شهرسازی افزود: پیش بینی می شود که در ادامه این طرح و در اراضی جدید 
جانمایی شده در استان مرکزی، هشت هزار واحد مسکونی احداث شود تا بتوان برای 

اقشار کم درآمد زمینه خانه دار شدن را فراهم کرد.
وی بیان کرد: پروژه کوی کوثر اراک در یک مکان مناسب احداث گردیده و معیارهای 
ایجاد  زمینه  و  است  قابل ستودن  رعایت شده که  آن  در  نیز  استانداردها  و  شهرسازی 
فضای آموزشی و مسجد و سایر فضاهای مورد نیاز نیز در این محدوده با کمک خیران و 

استانداری مرکزی مهیا شده و مابقی نیز فراهم خواهد شد.
وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان ساخت: امروز ۵۲۸ خانوار در واحدهای مسکونی این 
پروژه مستقر شدند و امیدواریم که این پروژه ساخت مسکن اقشار کم درآمد در چند 

سال آینده، زمینه خانه دار شدن بخش عمده ای از این اقشار را فراهم سازد.
اسالمی تصریح کرد: زمین در اختیار سازمان های حمایتی مربوطه به اقشار کم درآمد 
همچون کمیته امداد و بهزیستی قرار داده شده و خواهد شد و در همین راستا ۱۰ هزار 

واحد مسکونی مهر در سطح کشور توسط کمیته امداد احداث شد.
به صورت  درآمد  کم  اقشار  مسکن  برنامه ساخت  این  داد:  ادامه  و شهرسازی  راه  وزیر 
اختیار  در  را  زمین  نیز  راه  وزارت  و  نیست  مقطعی  و  یافت  خواهد  ادامه  استمراری 

می گذارد و حمایت خواهد کرد.
وی در رابطه با افزایش یا عدم افزایش وام مسکن نیز گفت: قصد و برنامه ای برای افزایش 
وام مسکن نداریم، چرا که معتقدیم این اقدام موجب افزایش بیش از پیش قیمت مسکن 
خواهد شد و اقشار کم درآمد برای تامین مسکن بیشتر دچار مشکل می شوند. در این 
داریم،  تدبیر که مدنظر  با چند  را  تمام شده ساخت مسکن  قیمت  داریم  رابطه تالش 

کنترل کنیم.
وزیر راه و شهرسازی در رابطه با برنامه ریزی وزارت راه و شهرسازی برای نوروز پیش رو 
اظهار داشت: در این زمینه مقدمات فراهم و ستادها تشکیل شده اند و اقدامات الزم در 
حال انجام است تا حتی االمکان از بروز حوادث جلوگیری شود و در این رابطه سهم ۹۹ 
درصدی مردم در رعایت قوانین رانندگی نیز که موجب جلوگیری از بروز حوادث است، 

بسیار اهمیت دارد.

 وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد؛

 برنامه ای برای افزایش وام مسکن نداریم
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اقتصادی اجتماعی فرهنگی

روانشناسی اجتماعی در ایران 
مغفول مانده است

رئیـس پنجمیـن کنگـره ملـی روانشناسـی اجتماعـی 
گفـت: روانشناسـی اجتماعـی در ایـران مغفول مانده اسـت 
و سال هاسـت که رشـته های آموزشـی آن در مقاطع ارشـد 

و دکتـرا راه اندازی نشـده اسـت.
حسـین شـکرکن در پنجمیـن کنگـره ملـی روانشناسـی 
اجتماعـی، فرصت هـا و تهدیدهـای اجتماعـی نوپدیـد در 
دانشـگاه عالمـه طباطبایـی افـزود: در ایـران بـه متخصص 
دیگـر  رشـته های  و  داریـم  نیـاز  اجتماعـی  روانشناسـی 
اقدامـات مهـم در حـوزه  ندارنـد.  را  ایـن رشـته  کارکـرد 
روانشناسـی اجتماعـی آسـان و ارزان نیسـت و مسـووالن 
بایـد بداننـد و آمـاده باشـند کـه بـرای آن هزینـه کننـد.

وی ادامـه داد: بـه رغم غفلت از حوزه روانشناسـی اجتماعی 
بـه ویـژه غفلـت در بخـش پیشـگیری آن، پیشـرفت هایـی 

در ایـن زمینـه داشـته ایـم که کافی نیسـت.
و  علـل  و  نوپدیـد  هـای  آسـیب  کـرد:  تاکیـد  شـکرکن 
پیامدهـای آن بایـد بـا روش هـای علمـی متقـن شـناخته 
شـود و سـپس براسـاس یافته های موجود برای آن راهکار 

کرد. پیـدا 
احمـد خاکـی، مسـوول دبیرخانه سـالمت اجتماعی کشـور 
آسـیب های  بـا  مقابلـه  در  گفـت:  کنگـره  ایـن  در  نیـز 
اجتماعـی سـه رویکـرد پیشـگیری، مداخلـه ای و حمایتـی 
و درمانـی وجـود دارد کـه شـدت آثـار تخریبـی آسـیب ها 
ارتبـاط مسـتقیم بـا نـوع تفکـر و ایـن سـه رویکـرد دارد.

وی افـزود: اگـر تفکـر حمایتـی و درمانـی باشـد هـر نـوع 
تغییـر تهدید اسـت و هر تهدیدی نیز آسـیب اسـت. آمارها 
نشـان داده کـه آسـیب های اجتماعـی روز بـه روز در حـال 
افزایـش اسـت و برخـی از آن هـا ماننـد طالق بـه خط قرمز 

رسـیده اند.
وی ادامـه داد: اگـر رویکـرد پیشـگیری داشـته باشـیم و بـا 
نـگاه علمـی و شـناختی، جامعـه آمادگـی هـر گونـه تغییر 

دارد. را 
مـژگان میـرزا، روانشـناس اجتماعـی و اسـتادیار دانشـگاه 
نیـز در ایـن همایـش گفـت: دلیـل نخسـت طالق هـا در 
کشـور خیانت اسـت کـه اکثرا ناشـی از شـبکه های مجازی 

ست. ا
وی افـزود: مـوج جدیدی وارد کشـور شـده و بایـد به مردم 
مـوج سـواری را یـاد بدهیم؛ بـرای جلوگیری از آسـیب های 
اجتماعـی نمی توانیـم از ورود تکنولـوژی جلوگیـری کنیـم 
در غیـر ایـن صـورت بـا شکسـت مواجه می شـویم بـه طور 
مثـال اکنـون همـه روی گوشـی های خـود فیلترشـکن و 
پروکسـی دارنـد. وی تاکیـد کـرد: امـروز مرزهـای امنیتـی 

مـا توسـط فضـای مجـازی تهدید می شـود.
سـید حسـن موسـوی چلـک، رئیـس انجمـن مـددکاری 
اجتماعـی ایـران نیـز در پنجمین کنگـره ملی روانشناسـی 
اجتماعـی، فرصت هـا و تهدیدهـای اجتماعـی نوپدیـد در 
سـایه  در  اجتماعـی  امنیـت  عنـوان  بـا  تخصصـی  پانـل 
فرصت هـا و تهدیدهـای نوپدیـد گفت: سیاسـت گزاری های 
ناکارآمـد، بـدون اندیشـه و بـا غلبـه نـگاه سیاسـی بسـتر 

هـراس اجتماعـی را فراهـم می کنـد.
وی افـزود: بـه طـور مثـال یکـی از مـواد قانـون وظیفـه 
عمومی کشـور ترانس سکشـوال یا TS ها را جزو مفسـدین 
اخالقـی برشـمرده اسـت کـه این مسـاله انگ و بر چسـبی 

بـرای آن ها اسـت.
مـی  برچسـب  فـردی  وقتـی  داد:  ادامـه  چلـک  موسـوی 
خـورد حتـی با طی شـدن زمـان مجـازات نیز تـا آخر عمر 
برچسـب نـه تنها بـرای او بلکه بـرای خانـواده اش نیز باقی 

می مانـد.
عضـو هیـات رئیسـه منطقه آسـیا و اقیانوسـیه فدراسـیون 
جهانـی مـددکاری اجتماعـی در بخـش دیگری از سـخنان 
خـود در رابطـه بـا انـگ و اسـتیگما بـه بیجـه اشـاره کرد و 
گفـت: چـه کسـی او را بیجـه کرد، مـا از او بیجه سـاختیم؛ 
مـا دیـواری جلوی او گذاشـتیم تـا آخر عمر هـم بگوید اگر 

زنـده بـودم صـد نفر دیگـر را می کشـتم.
موسـوی چلـک افـزود: بازتوانی افراد مسـتلزم سـه رویکرد؛ 
بـاور خـود فـرد، حمایـت خانـواده و حمایـت جامعه اسـت. 
مهمتریـن منبـع حمایت اجتماعی بـرای بازتوانـی، خانواده 
اسـت امـا در کشـور مـا بعـد از ایـن که فـردی دچـار خطا 

شـد، بـه او برچسـب می زننـد و چتـر حمایتـی ندارد.

   

افقی:
۱- اسم ترکی- شهری در استان کرمانشاه- پایبندی به عهد و میثاق ۲- پایتخت فیلیپین- اسباب- خارسه گوش ۳- خاک- قند سفید- ترشی بادمجان ۴- وسیله برد اشت محصول- 
زیبایی و شکوه- نوعی خودرو ۵- الزم و ضروری- آسمان- حرف ند ا ۶- پنهان نمودن- پستاند ار پرند ه- از عالئم نگارشی 7- تاالبی د ر ماکو- نوعی چراغ نفتی- روح ۸- پانصد هزار- 
دستگاه آفت کش- از ورزش ها ۹- تنگدستی- نوعی کشت- اشاره ۱۰- گوشی وسایل صوتی- آماد ه سازی سپاه- صف ۱۱- روز نیست- آیند ه- از شخصیت های شاهنامه ۱۲- گهواره 
تمدن- فعل- ومنش- شبانگاه ۱۳-مهره ای د ر شطرنج- مو خشک کن- زشت ۱۴- راه فاضالب- دستگاه شمارند ه- عامل بیماری زا ۱۵- آشفتگی- واحد پول چین - شهری نزد یک 

تهران             
عمودی:

۱- راستا- کفشدوز- سرنگون ۲- ثروتمند- راهزن- تکرار سخنی ۳- نسبت د هند ه- انگور کال- پایتخت کره ۴- میوه جاذبه- شراره آتش- برقرار ۵- برج کج- برج آهنین- آکاد می 
آهنگساز  اشتباهی- حجر7-  پسوند ها-  از   -۶ شماره  پیش  بریتانیا-  تلویزیونی  و  سینمایی  هنرهای 

عروس-   -۹ عصبی  کنسرو-  مخترع  باستان-  یونانیان  ماه  الهه   -۸ ورزش ها  از  آلمانی-  شهیر 
شیاد ی ۱۰- از کار افتاد ن قسمتی از بدن- هاتف غیبی- بسیار سیرکنند ه ۱۱- سود ای ناله- از 
واپسین- حمله- کمیاب  نان کاغذی- بی موقع- وسط ۱۳-  حیوانات- گاو آهن- گشود ه ۱۲- 

۱۴- گیاه- زارع- مطالعه اجمالی ۱۵- خورد نی تنها!- واحد ی د ر وزن- خبرچینی

با   ۹۸ بودجه  کلیات  بررسی  جریان  در 
از  تومان   ۳۰۰ ماهانه  مجلس،  تصویب 
مشترکین برق و گاز برای بیمه خسارات 

اخذ می شود.
در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی در جریان بررسی 
کلیات بودجه ۹۸ نمایندگان بند »ز« تبصره ۶ را تصویب 

کردند.
قانون   »۱۲« ماده  مطابق  گوید؛   می  مجلس  مصوبه 
الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی 
دولت، به هر یک از وزارتخانه های نفت و نیرو از طریق 
از  ماهانه  می شود  داده  اجازه  تابعه ذی ربط،  شرکت های 
هر واحد مسکونی مشترکان گاز مبلغ دو هزار )۲۰۰۰(

ریال، از هر واحد مسکونی مشترکان برق مبلغ یک هزار 
)۱۰۰۰(ریال و از هر یک از واحدهای تجاری مشترکان 
گاز و برق مبلغ ده هزار )۱۰.۰۰۰(ریال أخذ و به حساب 
درآمد عمومی موضوع ردیف های ۱۶۰۱۸۵ و ۱۶۰۱۸۶ 
جدول شماره »۵« این قانون نزد خزانه داری کل کشور 

واریز کنند.
پنجاه    معادل  فوق الذکر  مبالغ  روستایی،  مشترکان  برای 
درصد )۵۰%(  می باشد. وجوه فوق، مشمول مالیات به 

نرخ صفر است.
به هریک از وزارتخانه های نفت و نیرو از طریق شرکت 
های تابعه ذی ربط اجازه داده می شود مبلغی را طبق 
واحد  هر  برای  برق  و  گاز  قبوض  در  بودجه  قوانین 
مسکونی و تجاری تعیین می گردد، اخذ و صرفا جهت 
عضو  نقض  و  فوت  از  اعم  جانی  و  مالی  خسارات  بیمه 
آتش  انفجار،  از  ناشی  پزشکی  های  هزینه  جبران  و 
روستایی  و  شهری  مشترکان  مسمومیت های  و  سوزی 
و سکونتگاهی عشایری گاز و برق، از طریق شرکت های 

بیمه با برگزار مناقصه اقدام کنند.

حمید مزرعه

فروغ و ذهن آزاد

پنجاه  بهمن،   ۲۴
فروغ  سالمرگ  دومین  و 
فرخزاد بود، شاعر و مستند 
از  بعد  هنوز  که  سازی 
در  فراوان  کشمکش های 
این  جوانان  جان  و  ذهن 
با  چه  و  د ارد  جای  خاک 

نیکویی هم جا دارد. این یادداشت با تاخیر نوشته می شود، 
دشوار  نوشتن  فروغ  درباره  دوباره  سال ها  بعداز  که  چرا 
هم  سری  فخری،  رفتن  بعداز  حتا  من  که  مخصوصن  بود، 
ایام  در  فخری  مهربانانه  حضور  انگار  نزدم،  ظهیرالدوله  به 
ماضی، بخشی از روح فروغ بود که ما را در آن سال ها، یک 
گر،  و پرسش  باشیم  مهربان  دوباره  تا  بار گرد هم می آورد 
پرسش از خود، پرسش از زیست نامهربان همه  ی این سال ها.

هم  دور  نفری  بهمن چند  و چهار  بیست  خاِص  روز  در  ما 
جمع می شدیم تا چراغ خانه ابدی فروغ را روشن نگه داریم 
در  بود،  اش  انتظار  در  فروغ  که  را  ای  دریچه  روشنایی  و 
یابیم، آن دریچه ی روشنایی که سالیان دراز است به تاریکی 

پرده بسته و کسی در پی اش نیست.
اگر به خانه من آمدی

ای مهربان
برای ام چراغی بیاور

و یک دریچه، که از آن
به ازد حام کوچه خوشبخت بنگرم....

نبود ند،  فروغ  رویای  و  آرزو  مهربانی،  و  چراغ  و  روشنا  این 
با  کالم  را  جوهره  این  که  بودند  زنی  وجودی  جوهره  بلکه 
نکوهیده  ایماژی سخت  تا  می تنید،  درهم  استعاره  و  ایجاز 
از نامهربانی ها تصویر کند. از جذام های فکری می گفت که 
چگونه در ذهن بیمارشان تناب دارش را می بافتند. سراسر 
عصیانگر!  و  بود  پرسندگی  سراسر  پرسش،  و  بود  شگفتی 

سراسر آزادگی بود و آزاده...
فروغ درباره ی آزادی زن ایرانی گفته: آرزوی من آزادی زنان 
به  من  است…  مردان  با  آن ها  حقوق  تساوی  و  ایرانی 
بی عدالتی  اثر  د ر  مملکت  این  در  خواهرانم  که  رنج هایی 

مردان می برند، کاماًل واقف هستم و نیمی از هنرم را برای 
ایجاد  به کار می برم. آرزوی من  تجسم درد ها و آالم آن ها 
یک محیط مساعد برای فعالیت های علمی هنری و اجتماعی 

زنان است.
و  هنر  نقش  و  آزاد ی  د رباره ی  فروغ  از  آنچه  تمام  این  اما 
خاصه شعر می تواند باشد، نیست. فروغ در تولدی د یگر به 
مفاهیم تازه ای از آزادی د ر هنر و ادبیات می رسد مخصوصن 
گرایانه  انسان  های  سرچشمه  که  اجتماعی  نگرش های  در 
تربیت  این راستا فرهنگ و  بر می گیرد، که در  را د ر  فروغ 
مادر یکی از سرچشمه های اصلی فرزندان بوده است که در 

فروغ و فریدون به شکل اجتماعی و هنر نمود داشته است.
راهی  عکس  و  گزارش  تهیه  برای  هفتاد  ی  دهه  اوایل 
جذامخانه تبریز شد م، تا شاید بعداز سال ها رد بر جا ماند ه از 
بابا باغی بگیرم، بعداز  از زبان دردمندان آسایشگاه  فروغ را 
از اهالی روزنامه و سینما و عکس به  انقالب تقریبن کسی 
آن جا نرفته بود، تنها راهبه و راهب های کشورهای اروپایی 
حرفه ای  نیمه  عکاسی های  خود،  ایدئولوژی  و  فرهنگ  با 
این  از  خوبی  ماندگار  عکس های  که  بودند  داده  انجام 
این مریض ها بر جای  به  انسان دوستانه آن ها نسبت  نگاه 
مانده بود. بعداز چند روز رفت و آمد به این محل تقریبن 
از  و  کردم  پیدا  را  است  سیاه  خانه  فیلم  کارکترهای  اکثر 
دیدارشان با فروغ و بازی های شان مقابل دوربین و خاطرات 
و  انگیز  حیرت  سال  آن  در  من  برای  آنچه  پرسیدم،  شان 
قابل پرسش بود نوع رفتار و ارتباط فروغ با آن ها بود، فروغ 
مهماِن  زمان،  آن  در  راجی  دکتر  هماهنگی  با  بود  توانسته 
خانه های شان شود و سر سفره ی این انسان های مطرود 
جامعه بنشیند و دست به زخم های شان بزند، تا جایی که 
اعتماد بنفس از دست رفته این مرد مان دور افتاده و غر یب 
را  عد ه ای  شد ه ی  چیده  و  پر شکسته  و  برگرداند  دوباره  را 

دوباره باز نشاند.
نه  و  داشت  خودنمایی  جذام  نه  و  بود  اسطوره  نه  فروغ 
خوره ی خودخواهی، تنها به انسان عالقمند بود و به خصلتی 
که راهبه های اتریشی و فرانسوی هم، در د ید ار من، آن را 
از خود به جا می گذاشتند. اما تفاوت فروغ و این خیرین،در 
نوع نگاه و عملکرد ذهن شان بود تا در جامعیت بخشیدن 

به یک سیستم.
آزادی اول بار د ر ذهن جاری می شود و رفته رفته به مفاهیم 
بری  مکان  و  زمان  مفهوم  از  و  می آید  در  روزمره  آشنای 
است، همان طور که نمی توان آزادی را با عد الت آشتی داد، 
به همان نسبت نیز نمی توان آزادی را محدود به تحصیالت 
و جغرافیا و زمان کرد، اشتباه فاحشی که خیلی از دوستان 

می کنند.
با خیل  که  بود  فروغ  پرسش گر  و  پویش گر  ذهن  این  و   ...

کسان تفاوت آشکار د اشت.

مدیرکل شیالت مازندران مطرح کرد؛ افزایش بهای گاز و برق برای سال آینده

 کاهش ذخایر آبزیان به دلیل 

تخریب زیستگاه های طبیعی
به  آبزیان  ذخایر  گفت:  مازندران  شیالت  مدیرکل 
دلیل تخریب و از بین رفتن زیستگاه های طبیعی کاهش 

یافته است.
ولی اهلل محمدزاده در همایش مشترک کارگروه شیالتی 
اظهار  مازندران،  استان  بیت المال  حقوق  حفظ  شورای 
و  قطب شیالتی کشور محسوب می شود  مازندران  کرد: 
صید  پروری،  آبزی  پایدار  توسعه  مختلف  بخش های  در 
از  حفاظت  آبزیان،  ذخایر  بازسازی  دریا،  از  مسووالنه 

ذخایر آبزیان و فرآوری در حال فعالیت است.
تولید  درصد   ۱۶ حاضر  حال  در  کرد:  خاطرنشان  وی 
درصد   ۳۵ کیلکا،  درصد   7۲ کشور،  پرورشی  ماهیان 
درصد   ۶ و  شمالی(  استان های  )بین  استخوانی  ماهیان 
فرآوری آبزیان کشور در استان مازندران صورت می گیرد.

در  را  استان  جایگاه  و  نقش  مازندران  شیالت  مد یرکل 
اهمیت  تاکید  با  و  برشمرد  ممتاز  شیالتی  فعالیت های 
ذخایر،  بازسازی  و  رودخانه ها  مهم  نقش  و  دریا  آبزیان 
در  شیالتی  فعالیت های  اقتصادی  گردش  کرد:  تصریح 

سال ۹۶ حدود هشت هزار میلیارد ریال بوده است.
محمد زاده یادآور شد: متاسفانه به دلیل تخریب و از بین 
تخم ریزی  مناطق  ویژه  به  طبیعی،  زیستگاه های  رفتن 
کشورهای  سواحل  در  ویژه  به  غیرمجاز  صید  ماهیان، 
آبزیان  نفتی، ذخایر  و  زیستی  آلودگی های  دریا،  حاشیه 
دریا در سال های اخیر کاهش پیدا کرده که این موضوع 

در روند صید آبزیان دریایی موثر است.
وی افزود: با توجه به همه این مسائل و مشکالت، و به 
و  احیا  مازندران  شیالت  آبزیان،  ذخایر  بازسازی  منظور 
ماهیان  طبیعی  تکثیر  و  تخم ریزی  جایگاه های  بهسازی 
دارد که در سال جاری  برنامه کاری خود  را در  رودکوچ 
تعاونی های  جایگاه های  و  رودخانه   ۴۵ در  است  نظر  در 
صیادی پره که شرایط الزم را برای تکثیر طبیعی دارند؛ 

با کمک صیادان اجرایی کند.
مدیرکل شیالت مازندران ادامه داد: در دو دهه اخیر از 
طریق مرکز بازسازی ذخایر آبزیان شیالت استان بیش از 
۱.۵ میلیارد قطعه بچه ماهی به صورت نیمه مصنوعی در 

مراکز بازسازی تکثیر و در دریا رهاسازی شد.
محمدزاده خاطرنشان کرد: توسعه پایدار صید و صیادی 
در دریا مستلزم عزم همگانی و همدلی است و از کمک 
تمامی دستگاه ها از جمله شورای حفظ حقوق بیت المال 
که از اقدامات شیالت مازندران برای برطرف کردن موانع 

و مشکالت اجرای طرح تالش می کنند، تشکر می کنیم.
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جواب شماره قبل

کافه شهر

دانشجویان  امور  سازمان  رئیس   - ایرنا 
گفت:  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت 
مرکز  یا  اندازی سازمان  راه  نخست  گام  در 
خدمات رفاهی دانشجویان در دانشگاه های 

سطح یک و دو پیش بینی شده است.
مجتبی صدیقی در نشست با اعضای شورای 
گفت:  بیرجند  دانشگاه  دانشجویان  صنفی 
صورت  به  ها  دانشگاه  سایر  در  چنین  هم 

استانی برنامه ریزی خواهد شد.
اصلی  مشکالت  امروز  که  این  بیان  با  وی 
گفت:  است  مانده  باقی  دانشجویان  حوزه 
اگر می خواهیم دغدغه مدیران دانشگاه ها 
درجه  در  کنیم  کمتر  رفاهی  خدمات  از  را 
بیشتری  اختیار  دانشجویی  معاون  باید  اول 

داشته باشد.
معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اظهار داشت: باید 
به این سمت حرکت کنیم تا سال آینده سازمان یا مرکز 
راه اندازی شود  ها  استان  در  دانشجویان  رفاهی  خدمات 
برای  خدمات  کردن  هدفمند  به سمت  طریق  این  از  تا 

دانشجویان پیش برویم.
مسایل  ها  دانشگاه  دغدغه  اکنون  که  این  بیان  با  وی 
با  گفت:  نیست  شفاف  اما  است  دانشجویان  به  مربوط 
کمبود  مشکالت  از  یکی  کشور  کنونی  شرایط  به  توجه 
بودجه است که رشد بودجه دانشگاه ها نسبت به متوسط 

مقداری بیشتر است. 
که  نیست  معنا  این  به  حرف  این  داد:  ادامه  صدیقی 
مطالبات خود را بیان نکنیم بلکه تا حد ممکن از مسووالن 
و مجلس کمک می طلبیم چون اگر قبول داریم دانشگاه 
یکی از مهمترین نهادهای کشور است به همان میزان هم 

باید جدی گرفته شود. 
وی یادآور شد: توجه به اقشار محروم و آسیب پذیر در 
بودجه ۹۸ امر درستی است و ما نیز حمایت می کنیم اما 
نیازهای دانشگاه نیز وجود دارد و باید مطالبه گر باشیم. 
رئیس سازمان امور دانشجویان گفت: یکی از اولویت های 
جدی ما توسعه زیرساخت های تربیت بدنی دانشگاه هاست 
که در این زمینه از توان خیرین نیز استفاده خواهیم کرد. 
وی افزود: از آنجا که دانشگاه های کشور مشکل کمبود 
آب دارند تعداد ۲7 زمین چمن مصنوعی در دانشگاه ها 
احداث می شود که تاکنون ۱۰ مورد به نتیجه رسیده و 

سال آینده این موضوع جدی تر دنبال خواهد شد.
را  جنوبی  خراسان  استان  جدی  مشکالت  از  یکی  وی 
حال  در  گفت:  و  کرد  اعالم  دانشجویی  خوابگاه  کمبود 
با  کشور  استان های  در  دانشجویی  خوابگاه   ۲7 حاضر 

مشارکت خیران در حال احداث است. 
صدیقی افزود: برای ساخت خوابگاه دانشجویی می توان 
دریافت  طریق  از  دولتی  یا  خصوصی  بخش  همکاری  با 
این زمینه  اقدام کرد که در  تنفس  با ۲ سال  تسهیالت 

تاکنون بیش از ۲۰ دانشگاه اعالم آمادگی کرده اند.
وی بیان کرد: در این زمینه باید موافقت اولیه و قرارداد 
بین صندوق رفاه، بانک و دانشگاه منعقد شود که دانشگاه 
صنعتی بیرجند در این زمینه هنوز اعالم آمادگی نکرده 

است.
که  این  بیان  با  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزیر  معاون 
به  نیاز  دانشگاه  آزمایشگاه ها، کارگاه ها و سایر تجهیزات 
و  تجهیز  داشت:  اظهار  دارد  جدی  نوسازی  و  بازسازی 
نوسازی دانشگاه ها چند سال است در بودجه پیش بینی 
درآمدها  محل  از  را  بازپرداخت ها  دانشگاه ها  تا  می شود 
تامین کنند اما خیلی نتوانسته ایم از این تبصره ها استفاده 

کنیم.
برای  و  انجام  تحرکی   ۹۸ بودجه  در  امسال  گفت:  وی 
اما  شد  خواهد  گذاشته  تبصره  ها  دانشگاه  تجهیزات 
به  را  تجهیزات  زمان  رفتن  جلو  براساس  ایم  نتوانسته 

روزرسانی کنیم.
همه  مشکل  را  تمام  نیمه  های  پروژه  وجود  صدیقی 
تخت  آثار  ها  دانشگاه  در  گفت:  و  دانست  ها  دانشگاه 
جمشیدی مشاهده می شود که ستون ها باال رفته و پروژه 

تکمیل نشده است. 
های  پروژه  تکمیل  برای  را  اعتبار  دولت  داد:  ادامه  وی 
باالی ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی گذاشته که امید است 
با کمک بخش خصوصی و خیران بتوانیم این پروژه ها را 

به اتمام برسانیم. 
رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و 

اظهار  آموزشی  سنوات  به  اشاره  با  فناوری 
مواجه  جدیدی  شرایطی  با  اکنون  داشت: 
دانشگاه  دست  تاخیرها  برخی  لذا  هستیم 
نیست و حوزه آموزش سنوات سطح یک و 

دو را در اختیار دانشگاه قرار داده است.
جدید  شرایط  باید  ها  دانشگاه  گفت:  وی 
دوش  بر  را  هزینه  و  گرفته  نظر  در  را 
شدن  طوالنی  اگر  که  نگذارند  دانشجویان 
نباشد،  دانشجو  اختیار  به  تحصیل  دوره 
زمینه  این  در  الزم  همکاری  باید  دانشگاه 

را داشته باشد. 
ضروری  و  شهریه  وام  افزایش  از  صدیقی 
گفت:  و  داد  خبر   ۹۸ سال  در  دانشجویان 
برای افزایش میزان تعرفه کار دانشجویی نیز 
خواهد  انجام  آینده  سال  الزم  بازنگری های 

شد. 
وی با بیان این که امسال نخستین  بار نام دانشگاه ها در 
بودجه های توازن منطقه  ای آمده است افزود: از استانداران 
و مسووالن انتظار داریم در این زمینه به دانشگاه ها توجه 

جدی داشته باشند.
معاون وزیر علوم اظهار داشت: سهم دانشگاه بیرجند از 
طرح توازن صفر درصد اعالم شد در حالی که باید حداقل 
درصدی از بودجه طرح توازن به دانشگاه اختصاص یابد 
و این موضوع را از استاندار خراسان جنوبی پیگیری می 

کنیم. 
نقلیه  وسایل  بودن  فرسوده  و  نقل  و  سیستم حمل  وی 
و گفت:  دانشگاه  ها عنوان کرد  از گرفتاری های جدی  را 
حادثه دانشگاه آزاد تهران تلنگری بود که پس از آن یک 
بخشنامه توسط وزیر علوم به همه دانشگاه  ها در خصوص 

بحث حفظ ضوابط ایمنی ابالغ شده است. 
از  نقلیه  خدمات  است  سال  چند  شد:  یادآور  صدیقی 
دانشگاه ها جمع آوری و به بخش خصوصی واگذار شده 
مینی  اتوبوس،  خرید  برای  اعتباری  هیچ  اکنون  و  است 
نهادهای  امکانات  از  و  ندارد  وجود  وسایل  سایر  و  بوس 
بایستی در  لذا دانشگاه ها  استفاده می شود  بعضا  عمومی 

انتخاب پیمانکار مناسب و ایمنی جدی تر باشند. 
در این نشست اعضای شورای صنفی دانشجویان دانشگاه 
ارشد  دانشجویان  سنوات  قبیل  از  مشکالتی  به  بیرجند 
آزمایشگاه ها،  تجهیزات  روزرسانی  به  و  تامین  دکترا،  و 
کارگاه ها و سایر، کمبود خوابگاه یا استاندارد نبودن آن، 
اسکان  و  هزینه ها  تامین  توازن،  طرح  سهمیه  پیگیری 
بودن  فرسوده  و  نقل  و  حمل  کمبود  علمی،  بازدید های 

وسایل نقلیه اشاره کردند.

راه اندازی مرکز رفاهی دانشجویان
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اقتصادی اجتماعی فرهنگی

از  برداری  بهره  گروه  ایلنا-- سرپرست 
سدهای کشور با بیان این که چاه نیمه ها در سیستان و 
بلوچستان و سد دوستی در خراسان رضوی به ترتیب 
اند، گفت:  ۴7 و ۱۵ درصد کاهش ورودی آب داشته 

۸۹ درصد مخزن سد زاینده رود کماکان خالی است.
ذخایر  وضعیت  آخرین  درباره  نژاد  عسگری  وحید 
سدهای کشور اظهار داشت: بر اساس آخرین گزارش؛ 
موجودی آب ۱7۸ سد در حال بهره برد اری کشور با ۵۰ 
متر مکعب  میلیارد  متر مکعب ظرفیت ۳۰.7  میلیارد 

معاد ل ۶۱ درصد است.
وی افزود: کل ورودی آب به سدهای کشور از ابتدای 
سال آبی تا ۲۸ مهر ماه، ۲۵ میلیارد متر مکعب بوده 
است. این در حالی است که سال گذشته د ر بازه زمانی 

مشابه 7 میلیارد متر مکعب ورودی داشتیم.
سرپرست گروه بهره برداری از سدهای کشور در توضیح 
وضعیت تعدادی از سدهای مهم و حساس تامین کننده 
آب کالن شهرهای کشور که تا چندماه قبل هم بحرانی 
بوده اند، بیان کرد: این سدها با بارندگی هایی که چند 

ماه اخیر و در بهمن ماه رخ داده، آبگیری کرده اند.
وی با بیان این که در حال حاضر کماکان د ر مخازن 
چاه نیمه سیستان و بلوچستان و سد دوستی خراسان 
در  داد:  ادامه  مواجهیم  جد ی  محدود یت  با  رضوی 
مشابه  مد ت  به  نسبت  موجودی  نیمه ها،  چاه  مخازن 
نسبت  دوستی  و سد  کاهش  درصد   ۴7 گذشته  سال 

به مدت مشابه سال گذشته ۱۵ درصد کاهش دارد.
استان  در  درودزن  سد  که  این  بیان  با  نژاد  عسگری 
فارس و زاینده رود در استان اصفهان به میزان ناچیزی 
با  همچنان  ولی  یافته  بهبود  گذشته  سال  به  نسبت 
محدود یت مواجهیم و بهره برد اری از آن ها با حساسیت 
رود  زایند ه  سد  کرد:  تاکید  می شود،  کنترل  و  پایش 

 ۳ گذشته  سال  به  نسبت 
دارد  موجودی  افزایش  درصد 
اما کماکان ۸۹ دصد از مخزن 

سد خالی است.
استقالل  سد  د اد:  اد امه  وی 
در  نیام  و  شمیل  و  میناب 
دلیل  به  هرمزگان  استان 
بارش ها و سیالبی که د ر بهمن 
مرحله  یک  در  داشتند  ماه 
محدودیت  و  داشته  آبگیری 
بودند  مواجه  آن  با  که  جد ی 

تا حدی مرتفع شده است.
بهره د اری  گروه  سرپرست 
شرکت  و  کشور  سد های  از 
ایران بیان  مد یریت منابع آب 
کرد: سد کوثر در کهکیلویه و 
بویر احمد که یکی از سد های 
 ۵ شرب  آب  تامین  در  مهم 

استان است در سال آبی جاری آبگیری مناسبی داشته 
افزایش موجودی  به سال گذشته ۶7 درصد  و نسبت 

دارد.
وی با بیان این که عمده افزایش آورده ها و موجودی 
در  گذشته  سال  به  نسبت  حجمی  لحاظ  از  مخازن 
سد های واقع د ر حوضه آبریز خلیج فارس و عمان بود ه 
است، گفت: کل آب ورودی د ر سد های استان خوزستان 
از ابتد ای سال آبی تاکنون نسبت به مد ت مشابه سال 
گذشته افزایش قابل توجهی د اشته به طوری که رشد 
رقم  ۴۴۵ درصدی را شاهد یم، موجود ی مخازن هم  
نیز  از سد ها  افزایش د اشته است، خروجی  77 درصد 
نسبت به مد ت مشابه سال قبل ۴۵ درصد بیشتر شد ه 

است.
افزایش  است  ممکن  آیا  که  این  درباره  نژاد  عسگری 
شود،  آن ها  به  آسیب  به  منجر  سدها  به  ورودی 
از  که  مستمری  پایش  و  بازرسی ها  گفت: براساس 
آب  منابع  مدیریت  و  منطقه ای  آب  سوی شرکت های 
د ر سد های در حال بهره برداری که سیالب داشته اند، 
ناایمنی گزارش  و  پایداری  انجام شد، هیچ مورد عدم 

نشد ه است. 
ضمن این که اگر سدی سرریز و به دریا برود به این 
مفهوم نیست که آب تلف شد ه است یعنی چنانچه سد 
با تمام ظرفیتی که دارد مدیریت سیالب را انجام د هد 
و مقداری از آب مازاد به عنوان حقآبه زیست محیطی 

به دریاها تاالب ها و خلیج ها برود اتفاق خوبی است.
وی یادآور شد: به دیگر سخن حداکثر تنظیم آب در 
سد انجام می شود و آب مازاد به عنوان حقابه محیط 
زیست جاری می شود و نمک و شوری که در زمان کم 
اراضی  و  آب  کیفیت  و  شد ه  شسته  د اشته  وجود  آب 

برای سال آبی آتی مناسب می شود.

}جسارت نباشه ... فقط برای انسباط خاطر شما!{

 *صندوق عقب ماشین ها در کشورهای مختلف:
 آمریکا: جعبه کمک های اولیه، زنجیر چرخ

 آلمان: چراغ خطر، کپسول ضد آتش، زنجیر چرخ
 انگلیس: جعبه ابزار، چراغ خطر

ایران: قلیون، زغال، منقل، بادبزن، یه چماق هم 
 واسه دعوا…

 یه همچین مردم دوراندیشی داریم 

 *زندگی آن قدر پر استرس هست که :
 “ز گهواره تا گور ناخن بجو” صحیح تره!

 *به دوستم می گم کیف پولت چقدر قشنگه
 می گه چرم مشهِد، عموم از آلمان برام آورده!

 *وقتی پشت آیفون می پرسی : کیه؟
۹۵% مردم می گن باز کن ۵% باقیموند ه هم 

 می گن: منم
 هیچ کس جواب درست نمید ه

 *االن که نه کولر روشنه نه بخاری،
 باباها نمیدونن باس دقیقن چکار کنن تو خونه؟

 هی الکی راه میرن
 و دِر کابینتا رو باز و بسته می کنن

 *زن و شوهر با هم دعوا می کنن
 مرده زنگ میزنه به مادرش میگه:

مامان من میخوام زنمو تنبیه کنم چند روزی میام 
 خونتون

مامانش میگه: نه پسرم زنت به یه تنبیه بزرگتر نیاز 
 داره!

 من میام خونتون؟؟

 *دلم برای غروب های نیویورک تنگ شده،
.                                       
.                                      
.                                     

 خیلی وقته نرفتم اونجا
 تقریبا از وقتی به دنیا اومد م

*امروز رفته بودم پشت بوم که آنتن تلویزیون رو 
تنظیم کنم، با موبایلم شماره خونه رو گرفتم به 

 مامانم می گم: الو، مامان، خوبه؟
 مامانم هم میگه : مرسی همه خوبن، شما خوبین؟ 

 خانواد ه خوبن؟
 ببخشید به جا نیاوردم

 *د یشب د اشتم کتاب می خوند م برق رفت …
 یه نیم ساعتی زیر نور چراغ گوشیم کتاب رو خوندم 

 تا برق باز بیاد … 
این نیم ساعتو تا آخر عمِربچم تو سرش می زنم 

… میگم؛ ما زیر نور چراغ موبایل به بد بختی کتاب 
 می خوند یم … اونوخ شما اینجوری !!!

گرد آورند ه: مریم نباتی

سدهای خوزستان افزایش ورودی، وزاینده 
رود همچنان تشنه

زنگ تفریح

با  کشور  اموردام  پشتیبانی  شرکت  مد یرعامل    
د ر  گوشت  واردات  برای  مجوز  صدور  که  این  بیان 
حیطه اختیارات این شرکت نیست، می گوید وارد ات 
گوشت انحصاری نیست و ۱۲۰ شرکت مجوز وارد ات 

گرفته اند.
نبی،  به سخنان علیرضا  واکنش  حمید ورناصری در 
برنامه های  از  یکی  در  که  برگزیده کشور  آفرین  کار 
امور  پشتیبانی  شرکت  بود  کرده  عنوان  تلویزیونی 
عده ای خاص  به  را  واردات گوشت  مجوز  د ام کشور 
این است  و مهم  نکته نخست  اظهارداشت:  می دهد، 
برای  باید  کشور  اموردام  پشتیبانی  شرکت  خود  که 

انجام هرگونه واردات، مجوز اخذ کند.
وی اضافه کرد: مجوزهای بهداشتی این کار از سوی 
ارز  تخصیص  اولیه  مجوزهای  و  دامپزشکی  سازمان 
جهاد  وزارت  بازرگانی  توسعه  معاونت  سوی  از  نیز 
کشاورزی صادر می شود ضمن این که ثبت سفارش 
انجام  وزارت صمت  سفارش  ثبت  سامانه  در  نیز  آن 

می گیرد.
ورناصری تصریح کرد: این پروسه ای است که هر وارد 

کنند ه ای برای واردات گوشت باید آن را طی کند.
این  بیان  با  نبی،  علیرضا  سخنان  به  اشاره  با  وی 
و  سرناآگاهی  از  شخص  این  صحبت های  بیشتر  که 
افزود:  مطرح شد،  عمومی  اذهان  تشویش  منظور  به 
اطالعاتی که وی مطرح کرد، کامال غلط بود چرا که 
ارتباطی  گونه  هیچ  کشور  اموردام  پشتیبانی  شرکت 
صادرکننده  ما  و  ندارد  واردات  برای  مجوز  صدور  با 

مجوز نیستیم.
شرکت  شد  عنوان  که  این  کرد:  اضافه  ورناصری 
پشتیبانی اموردام کشور صادرکننده مجوز است و آن 
را به افراد خاصی می دهد، اولین تهمتی است که بر 

ما وارد شده است.
اشاره  ایشان  که در صحبت های  این  به  اشاره  با  وی 
واردات  مجوز  کشور  اموردام  پشتیبانی  شرکت  شده 
افزود:  قرار می د هد،  اختیار شرکت های خاصی  را در 
از  را  واردکنندگان  لیست  اگر  که  است  درحالی  این 
مبادی ورودی بگیرید، بیش از ۱۲۰شرکت واردکننده 

در حال حاضر دارند گوشت وارد می کنند.
بر  مبنی  نبی  علیرضا  سخنان  از  بخشی  درباره  وی 
از  هزارتومان   ۲۸ کیلویی  باکیفیت  »گوشت  که  این 
تاجر  رسد؛  به کشور می  رومانی  و  روسیه  داغستان، 
باید این گوشت را کیلویی ۳۳ تا ۳۴ هزارتومان تحویل 
شرکت پشتیبانی امور دام بدهد و پشتیبانی امور دام 

توزیع  هزارتومان  کیلویی ۴۰  را  این گوشت  باید  نیز 
کند، حاال چرا مرد م گوشت را کیلویی ۱۲۰هزار تومان 
دام  امور  پشتیبانی  شرکت  داد:  توضیح  می خرند؟«، 

گوشت را از وارد کنند ه تحویل نمی گیرد.
بحث  در  دام  امور  پشتیبانی  ورناصری گفت: شرکت 
گوشت گوسفندی بر مبنای سامانه توزیعی که وزارت 
شامل  توزیع  شبکه های  است،  کرده  اعالم  صمت 
به  را  زنجیره ای  فروشگاه های  و  میادین  سازمان های 

واردکنندگان وصل می کند. 
واردکنندگان مکلف هستند گوشت وارداتی را در این 
شبکه ها، به مباشرین توزیع تحویل بدهند تا در شبکه 

توزیع عرضه شود و پول آن را بگیرند.
تحویل شرکت  اصال  وارداتی  :گوشت  کرد  تاکید  وی 
پشتیبانی امور دام نمی شود، شرکت تنها بر این مساله 
نظارت می کند که گوشت وارداتی در شبکه هایی که 
لیست  سپس  شود.  توزیع  کرده  اعالم  صمت  وزارت 
سازمان  حکومتی،  تعزیرات  سازمان  به  نیز  را  توزیع 
حمایت و سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها 
ارائه می دهد که آن ها نیز نظارت خود را انجام د هند.

که  این  درباره  دام  امور  پشتیبانی  مدیرعامل شرکت 
آیا این شخص درخواست واردات گوشت داشته است 

و با صدور مجوز برای وی مخالفت شده است؟، گفت: 
این کار را داشته  اگر واردکننده بوده و قصد  ایشان 
برای اخذ مجوز مراجعه  باید به دستگاه های مربوطه 

می کرد. 
این مساله ارتباطی با ما ندارد. حتی اگر در این زمینه 
بوده  اشتباه  وی  مراجعه  است،  کرده  مراجعه  ما  به 
شرکت  اختیارات  حیطه  در  کار  این  که  چرا  است 

نیست.
ورناصری تصریح کرد: به هرحال این شخص اطالعات 
قانونی  پیگیری های  حتما  ما  و  کرد  عنوان  را  غلطی 

انجام می دهیم.
گو  گوشت  روزانه  صورت  به  که  این  بیان  با  وی 
وارد  میانه  آسیانه  کشورهای  تمام  از  تازه  سفندی 
انجام  به روال کامال معمولی  این کار  می شود، گفت: 
مرکزی  بانک  امنیتی،  نظارتی،  سیستم های  می شود، 
ارزی که  منابع  به  با دقت  مربوطه  وزارت خانه های  و 
به این واردات اختصاص داده می شود، نظارت دارند.

ورناصری با بیان این که هیچ گونه انحصاری در واردات 
گوشت قرمز وجود ندارد، افزود: هر کس متقاضی این 
کار است باید از دستگاه های مربوطه که عنوان شد، 

پیگیری کند تا به نتیجه برسد.

سازوکار مجلس برای حمایت  ۱۲۰ شرکت مجوز واردات گوشت گرفته اند
مالیاتی از کسبه ُخرد

را  سازوکاری  مجلس  نمایندگان   - مهر  خبرگزاری 
برای حمایت از کسبه ُخرد و بهبود فضای کسب و کار به 

تصویب رساندند.
این مصوبه،در ادامه جلسه علنی مجلس شورای اسالمی و 
بود جه سال  تبصره های درآمدی الیحه  بررسی  در جریان 
۹۸ بند ی از الیحه بود جه، د ر راستای بهبود فضای کسب و 

کار و حمایت از کسبه ُخرد به تصویب رسید.
برابر«  »د ه  عبارت  شد؛  مقرر  ز  بند   ۸ تبصره  اساس  بر 
مستقیم  مالیات های  قانون   »۱۰۰« ماده  تبصره  متن  د ر 
سال های  عملکرد  برای  آن،  بعدی  الحاقات  و  اصالحات  با 

۱۳۹7 و ۱۳۹۸، به عبارت »سی برابر« اصالح می شود.
پور محمدی معاون سازمان برنامه و بودجه در خصوص این 
باید برای تک تک  بند گفت: طبق قانون سازمان مالیاتی 
این  که  در صورتی  کند  ایجاد  مالیاتی  پرونده  کسبه جزء 
قانون اجرایی شود باید سازمان مالیاتی هزار نفر را استخد ام 
کند لذا در قانون مقرر کردیم از کسبه ای که در ماه حدود 
۲۰  میلیون تومان فروش داشته باشند به صورت توافقی 

مالیات دریافت شود.
وی ادامه داد:چون در حال حاضر رقم ۲۰ میلیون تومان 
کسبه  کرد یم  مقرر  بنابراین  است،  کمی  آمد  در  ماه  در 
باشند،  داشته  درآمد  تومان  میلیون   7۰ ماه  در  که  ای 

مالیاتشان به صورت توافقی پرد اخت شود.
در  مصوبه  این  داد:  ادامه  بودجه  و  برنامه  سازمان  معاون 
راستای رعایت حال کسبه جزء، بهبود فضای کسب و کار و 

کاهش بروکراسی است.

علی رغم تحریم های آمریکا؛

عراق با حذف دالر به واردات 
خود از ایران ادامه می دهد

یک مقام عراقی می گوید که این کشور، به نهایی 
گذاشتن  کنار  با  که  است  شد ه  نزدیک  توافقی  کردن 
د الر، به او اجازه می دهد به رغم تحریم های آمریکا، به 

واردات انرژی خود از ایران ادامه د هد.
به گزارش بلومبرگ انگلیسی، یک مقام عراقی می گوید؛ 
است  نزدیک شده  توافقی  نهایی کردن  به  این کشور، 
رغم  به  اجازه می دهد  او  به  گذاشتن دالر،  کنار  با  که 
تحریم های آمریکا، به واردات انرژی خود از ایران ادامه 

د هد.
نخست  وزیر  ویژه  مشاور  مصطفی،  هاشم  عبدالکریم 
از  بزرگی  گروه  گفت:  مسکو  در  مصاحبه ای  د ر  عراق، 
اید ه  و  آمد ند  عراق  به  ایران،  مرکزی  بانک  نمایند گان 

تجارت با ایران به یورو را مطرح کردند.
کنار  برای  عراق  به  کردن  وارد  فشار  حال  در  آمریکا 
گذاشتن خرید گاز و الکتریسیته از ایران است؛ د ر حالی 
انرژی د اخلی  نیازهای  از  بزرگی  واردات، سهم  این  که 

عراق را تامین می کند.
موقت  معافیت  حال،  عین  در  آمریکا  گفت؛  مصطفی 
بغداد از تحریم های ضدایرانی خود را تمدید کرده است.

مصطفی ادامه داد: این ها تحریم های آمریکایی هستند 
و ما حق د اریم منافع ملی خود را حفظ کنیم. ما همیشه 
به آمریکایی ها می گوییم ما دوست شما هستیم؛ اما ما 
بخشی از سیاست شما د ر منطقه نیستیم. آمریکایی ها 
به خوبی از این امر آگاه هستند و این چیز جدید ی برای 

آن ها نیست.

صدور مجوزخرید هواپیما
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری از صد ور مجوز 
واردات تعداد ی هواپیما به کشور از سوی این سازمان 
این  خرید  برای  مالی  کانال  می گوید  و  می د هد  خبر 

هواپیماها تعیین شد ه است.
علی عابد زاد ه، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری د رباره 
جزئیات خرید این هواپیماها اظهار داشت: قرار است به 
زودی تعد اد ی هواپیما از سوی شرکت های وارد کنند ه 
هواپیما که همان شرکت های هواپیمایی هستند، وارد 
سازمان  و  شوند  کشور  هوایی  نقل  و  حمل  ناوگان 
را  هواپیماها  این  واردات  مجوز  کشوری  هواپیمایی 

صادر کرده است.
عنوان  به  ما  گفت:  کشوری  هواپیمایی  سازمان  رئیس 
کار  در  د خالتی  و  نیستیم  وارد کنند ه  حاکمیت  نهاد 
این  وارد کنند ه  هواپیمایی  شرکت های  خود  ند اریم؛ 

هواپیماها هستند.
وی درباره کانال مالی وارد ات این هواپیماها نیز گفت: 
خود ایرالین ها کانال مالی برای واردات این هواپیماها 

را ایجاد کرد ه اند.
به  هواپیما  فروشند ه  کشورهای  نام  بیان  از  عابد زاد ه 
علوی،  احسن  سید  گذشته  روز  کرد.  خود د اری  ایران 
و  عراق  بود  گفته  نیز  مجلس  عمران  کمیسیون  عضو 
به  هواپیما  وارد کنند ه  شرکت های  ایجاد  برای  ترکیه 

ایران اعالم آماد گی کرد ه اند.

قریب ۶هزارمیلیارد تومان 
سهم توسعه سیستان و 

بلوچستان
ایرنـا - معـاون رئیس جمهـوری گفت: بالـغ بر پنج 
هـزار و ۶۰۰ میلیـارد تومـان با ۵۲ طرح دـر هفت حوزه، 
برای شـتاب بخشـی به توسـعه سیسـتان و بلوچستان به 

تصویب هیات دولت رسـیده اسـت.
بیـن  فرودـگاه  بـه  ورود  بدـو  دـر  نوبخـت  محمدباقـر 
المللـی زاهدـان اظهـار داشـت: این سـفر به سیسـتان و 
بلوچسـتان بـا ۲ هدیـه از سـوی هیـات وزیـران و رئیس 

انجـام می شـود. جمهـوری 
وی بیـان کـرد: بعـد از سـفری کـه معـاون اول رئیـس 
جمهـوری دـر چند هفته قبل به سیسـتان و بلوچسـتان 
داشـتند، مقـرر شـد کـه مـا یـک برنامـه کوتـاه مدـت 
حداکثـر ۲ و نیـم سـاله تـا پایـان دولـت دوازدهـم برای 

شـتاب بخشـی بـه توسـعه ایـن اسـتان طراحـی کنیم.
طـرح  چنیـن  هـم  گفـت:  جمهـوری  رئیـس  معـاون 
ویـژه ای بـرای مسـکن محرومـان تعریـف کردیـم که بر 
اسـاس موافقـت نامـه ای بـا همـکاری کمیته امدـاد امام 
خمینـی)ره(، بنیـاد مسـکن و سـازمان برنامـه و بودجه، 
بـا سـاخت ۱۲ هزار واحد مسـکونی بـرای خانوارهای کم 
درآمـد و افـراد د ارای ویژگـی خـاص، اجرایـی می شـود. 
وی ادامـه دـاد: مسـکن محرومـان دـر مدـت زمـان یک 

سـال و د ر د هـه فجـر سـال آیندـه افتتـاح خواهد شـد.
نوبخت با اشـاره به درآمدهای ناشـی از تفـاوت قیمت ارز 
گفـت: بـی تردیـد این مسـاله جـزء سیاسـت های دولت 
اسـت کـه هر ریالـی از بابـت تفـاوت ناشـی از قیمت ارز 

کسـب کنـد، آن را دقیقا بـه خود مردـم بازگرداند. 
وی ادامـه دـاد: بالـغ بـر ۴ هـزار و ۵۰۰ میلیـارد تومـان 
دـر چنـد مـاه گذشـته مابـه التفـاوت ارزی کـه بـرای 
د اشـتیم  فـوالد  و  پاالیشـگاه ها  و  پتروشـیمی  خـوراک 
بـه خـود مرد م دـر قالـب بسـته های جبرانـی و حمایتی 

ند یـم. برگرد ا
رئیـس سـازمان برنامـه و بودجـه گفـت: هـر سیاسـتی 
بـرای سـال آینده دـر این خصـوص اعمال شـود، همه ی 
تفـاوت ناشـی از قیمـت ارز بـه خـود مردم بـر می گردد.

وی ادامـه دـاد: بـه طـور نمونـه ۱۴ میلیـارد دـالر برای 
سـال آیندـه از آنچـه که در سـال جـاری در قالب بسـته 
غذایـی و حمایتـی دـر حـال اجـرا داریـم بـا ارز ۴ هـزار 
و ۲۰۰ تومـان بـرای ۲۵ قلـم کاالی اساسـی مردـم د ر 

گرفتیم. نظـر 
نوبخـت تصریـح کـرد: اگـر ایـن بـه هر رقـم دیگـری به 
جـای ۴ هـزار و ۲۰۰ تومـان برسـد مثـال بـه ارز نیمایی 
برسـد، ۶۰ هـزار میلیـارد تومـان منابع به دسـت می آید 
مـرد م  بـه خـود  را  آن هـا  د اریـم همـه ی  کـه تصمیـم 

برگرد انیـم.
وی بیـان کـرد: چنانچـه توزیـع کاالهـا بـا نـرخ ارز ۴ 
هـزار و ۲۰۰ تومـان انجـام شـود، دـر ارائـه این اقـالم از 
کاالهای اساسـی دـر حد ۶۰ هـزار میلیارد تومـان یارانه 
بـه صـورت کاالیی و غذایی دـر بین مـرد م توزیع خواهد 

. شد
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اقتصادی اجتماعی فرهنگی

صدای کنفدراسیون فوتبال 
آسیا از دست سعودی ها درآمد

متخلف  تلویزیونی  شبکه  از  آسیا  فوتبال  کنفدراسیون 
سعودی نزد دادگاه عالی ورزش شکایت کرد.

برگزاری  حین  در  که  کرده  قطرگزارش  الدوحه  استاد  سایت 
جام ملت های آسیا ۲۰۱۹ ،قطری ها اعتراض خود را مبنی بر 
یک  طرف  از  شان  ورزشی  بازی های  و  تصاویر  شدن  دزدیده 
شبکه اینترنتی سعودی اعالم کردند و در نامه ای به مسووالن 
حقوقی کنفدارسیون فوتبال آسیا شکایت خود را ارسال کردند.

کنفدراسیون فوتبال آسیا با بررسی این موضوع، طی بیانیه ای 
بین  قوانین  خالف  و  آمیز  »توهین  را  سعودی ها  اقدام  این 

المللی« خوانده است.
شبکه سعودی beoutQ به شکل غیرقانونی شروع به پخش 
مسابقات جام جهانی ۲۰۱۸ و جام ملت های آسیا ۲۰۱۹ کرد 
تا باعث عصبانیت قطری ها و شبکه beIN Sport شود و در 
نهایت به هدف خود دست پیدا کند.  ای اف سی پس از ارسال 
بیانیه انتقاد آمیز خود به عربستان، بابت پخش غیرقانونی جام 
این  توسط  ورزشی  مسابقات  سایر  و   ۲۰۱۹ آسیا  ملت های 
تمامی   Beoutq شبکه  اما  بود،  داده  هشدار  متخلف  شبکه 
این انتقادات را پشت گوش انداخت و در نهایت کنفدراسیون 
فوتبال آسیا قویا اعالم کرد از این شبکه متخلف به دادگاه عالی 

ورزش شکایت کرده است.
پیش از این اقدام رسمی  ای اف سی، فیفا و یوفا در حمایت 
سعودی  شبکه  فعالیت  پایان  خواستار  اسپورت  بین  شبکه  از 

Beoutq شده بودند.

سیاوش بهبودی

عجب روزگاری شده!
ملی  تیم  سرمربی 
که  این  از  ژاپن  بسکتبال 
تیمش توانست در تاالر آزاد ی 
پیروزی  به  ایران  تیم  برابر 

برسد ابراز خرسندی کرد.
فوتبال  تیم  پیروزی  ظاهرا 
ژاپن برابر ایران د ر جام ملت ها 

زیر د ند ان ریز چشمان عرصه ورزش و مربی خارجی شان، مزه 
کرد ه و د ر زمینه های دیگر هم قصد ورود دارند و به همین 
د لیل سرمربی تیم بسکتبال این کشور از پیروزی مقابل تیم 

ایران د ر پوست خود نمی گنجد!
تیم ملی بسکتبال ژاپن د ر د ید ار  مقابل تیم ملی ایران که د ر 
چارچوب پنجره پایانی جام جهانی و د ر تاالر آزاد ی برگزار شد 
برای جام  یافت و سهمیه خود  بر ۸۹ دست  پیروزی ۹7  به 

جهانی را قطعی کرد.
با  این دیدار، خولیو الماس سرمربی تیم ملی ژاپن  پایان  د ر 
حضور در نشست خبری گفت: از پیروزی به دست آمد ه مقابل 
ایران خیلی خوشحالم به خصوص که برای تیم ایران احترام 

زیادی قائل بود م .

وی افزود: بازیکنانم د ر حمله عملکرد خیلی خوبی د اشتند.
گارد راس تیم ما و بازیکنان ذخیره که وارد زمین شد ند خیلی 

خوب کار کرد ند. من به بازیکنانم افتخار می کنم.
سرمربی تیم ملی بسکتبال ژاپن تاکید کرد: برای صعود قطعی 

به جام جهانی به یک پیروزی د یگر نیاز د اریم. 
وی تاکید کرد: ما د ر پنجره چهارم ایران و قزاقستان را شکست 
رفته  نفس  به  اعتماد  این  گرفتیم.  نفس  به  اعتماد  و  دادیم 
رفته بیشتر شد. سرمربی ژاپن چون از سرنوشت تیم فوتبال 
این کشور د ر برابر قطر خبر دارد، گفته است: به بازی با قطر 
فکر می کنیم چون به پیروزی مقابل این تیم نیاز د اریم. بعید 

نیست این بار هم د ستشان کوتاه باشد!

آغاز رهاسازی آب از سد سیلوه 
به سمت دریاچه ارومیه

مد یرعامل شرکت آب منطقه آذربایجان غربی از آغاز 
عملیات رهاسازی آب از سد سیلوه به سمت دریاچه ارومیه 

خبر داد.
اول  مرحله  افزود:  خبرنگاران  جمع  در  دانشجو  کیومرث 
رهاسازی آب از طریق سامانه انتقال آب سد سیلوه - کانال 
جلدیان - سد چپرآباد - رود خانه کانی رش و رود خانه گد ار 
ماه  اسفند  د وم  پنجشنبه  روز  از  ارومیه  د ریاچه  پیکره  به 

۹7 آغاز شد.
حوادث  بروز  از  پیشگیری  گفت؛ جهت  هشدار  وی ضمن 
طول  در  می شود  درخواست  محلی  ساکنان  از  احتمالی، 
مسیرهای انتقال آب در رود خانه ها موارد ایمنی را رعایت 

نمایند.
برنامه های  از  حمایت  جهت  کرد:  نشان  خاطر  دانشجو 
برد اشت سهم  از  ارومیه، کشاورزان منطقه  احیای دریاچه 
آب دریاچه د ر طول مسیرها برای مصارف زراعی خودد اری 

نمایند.

نبود  معتقد ند  و صادرکنند گان  تجار  برخی   - ایرنا 
تعرفه های  نقل،  و  حمل  حوزه  در  الزم  بسترهای 
به  مربوط  مشکالت  چنین  هم  و  گمرکی  سنگین 
باعث  باالی غرفه داری  بانکی و هزینه های  مباد الت 
شده تا انگیزه ها برای حضور این قشر در نمایشگاه های 

بین المللی و خارجی کاهش یابد.
حضور تجار و صاد رکنندگان در نمایشگاه های تجاری 
خارجی با توجه به نیاز مبرم کشور به توسعه صادرات 
این در  باالیی برخوردار است،  از اهمیت  ارز  و ورود 
حالی است که موانع مختلفی پیش پای این قشر برای 
شرکت د ر نمایشگاه های تجاری خارجی وجود دارد. 
صنعت  المللی  بین  نمایشگاه  د همین  برگزاری 
ازبکستان در فروردین ماه ۹۸ موجب شد تا نشستی 
از  ازبکستان  به  افزایش صادرات  پیرامون راهکارهای 

سوی صادرکنند گان استان قزوین برگزار شود. 
این نشست فرصت خوبی برای طرح و بیان مشکالت 
جهت  قزوینی  بازرگانان  و  صادرکنندگان  موانع  و 

حضور در نمایشگاه های بین المللی بود. 
که  معتقدند  قزوین  استان  مسووالن  که  این  با 
و  ارزآوری  برای  خوبی  فرصت  نمایشگاه هایی  چنین 
کسب درآمد است، اما صادرکنندگان معتقد ند؛ نبود 
بودن  باال  هوایی،  نقل  و  مانند حمل  الزم  بسترهای 
تعرفه های گمرکی، عدم امکان مبادالت بانکی و نبود 
بانک اطالعاتی از کاالهای مورد تقاضا در کشورهای 
هد ف باعث شد ه تا عمال امکان تحقق اهداف تجاری 

غیرممکن باشد. 
به عنوان مثال از طرفی هزینه هر متر مربع از غرفه 
دالر   ۳۶۵ ازبکستان  کشور  در  نمایشگاه  این  های 
است که برای ۱۲ متر حدود ۴۶ میلیون تومان برای 
سوبسید  قبول  و  خورد  می  آب  کنند گان  شرکت 
نیز  برای ۵۰ درصد هزینه ها  تجارت  توسعه  سازمان 

هنوز نتوانسته رضایت فعاالن تجاری را جلب کند. 
معتقدند  قزوین  استان  صادرکنندگان  حال  این  با  
با کشورهای مختلف  افزایش مناسبات تجاری  با  که 
باید  دولت  اما  هستند،  موافق  ازبکستان  جمله  از 
اقتصاد ی  روابط  تقویت  برای  را  خود  حمایت های 

باکشورهای خارجی افزایش د هد.
ارمنستان گفت: شرکت  ایران در کشور  رایزن سابق 
در نمایشگاه های خارجی یکی از بهترین نوع حضورها 
برای تقویت کار فعاالن اقتصادی است و رویکرد ما د ر 
قبال این نوع فرصت ها باید همانند ماهیگیری باشد 
که ممکن است یک بار با صید فراوان و بار دیگر با 

صید کمتری روبه رو شود. 
و  بازاریابی  برای  که  این  بیان  با  آوادیس  هامایاک 
بین  نمایشگاه های  عرصه  به  پا  باید  مشتری  افزایش 
مشتری  یک  وجود  به  صرفا  نباید  و  گذاشت  المللی 
کنند گان  تمام شرکت  از  داشت:  اظهار  کرد،  بسنده 
د ر نمایشگاه ازبکستان می خواهم که د رون غرفه ها از 
یک جانشینی پرهیز کنند و با گشت و گذار د ر بازار 

تالش بیشتری از خود نشان د هند. 
وی ادامه داد: محصوالتی که در استان قزوین تولید 
ازبکستان  کشور  اصلی  واردات  جزو  عمد تا  می شود، 
به حساب می آید و تنها کافی است که با شناسایی 

محصوالت مورد نیاز این کشور میزان 
صادرات خود را افزایش دهیم.

ایران  کرد:  تاکید  یانس  آوادیس 
صادرات  و  ارز  به  کنونی  فضای  در 
کرد  خواهیم  تالش  و  دارد  نیاز 
در  حضور  سنگین  هزینه های  تا 
نمایشگاه را از طریق سازمان توسعه 

تجارت جبران کنیم. 
این  بیان  با  ایران  سابق  رایزن  این 
که از راه دور نمی توان کار اقتصادی 
یک  حتی  فروش  برای  افزود:  کرد، 
جعبه دستمال کاغذی باید این کاال 
در اختیار مخاطب قرار بگیرد و این 
اقتصاد ی  رایزن های  کمک  با  اعمال 
اسالمی  جمهوری  سفارتخانه های 

انجام خواهد شد.
گفت:  چنین  هم  یانس  آوادیس 
تعامل  ازبکستان  در  ما  موفقیت  رمز 
بیشتر با رایزن اقتصادی سفارت است 
سفارت  متاسفانه  حاضر  حال  در  اما 
جمهوری اسالمی در بیشتر کشورها 
و  کاربلد  اقتصادی  رایزن  داشتن  از 

خبره محروم است.
وی یادآور شد: صادرکنندگان نباید صرفا ذهن خود را 
به فروش کاال و دریافت ارز معطوف کنند و می توانند 
با تهاتر کردن کاال به بخشی از نیاز رقبای خودشان 

پاسخ د هند.
می  تاجران  همه  گفت:  سیمان  صادرکننده  یک 
سیاست  رییس جمهور  تغییر  با  ازبکستان  که  دانند 
اقتصاد درهای باز را در پیش گرفته ، اما باید موانع 
و مشکالت را نیز بازگو کرد تا صادرکنندگان بهتر با 

معضالت موجود آشنا شوند. 
در  که  هایی  تجربه  طی  بنده  افزود:  رحیمی  رضا 
با  اوقات  گاهی  داشتم،  المللی  بین  نمایشگاه های 
پیشنهاد بستنی توانستم تاجری را مجاب کنم که از 

غرفه ایران بازدید کند. 
آسیای  و  ازبکستان  با کشور  تجارت  کرد:  تاکید  وی 
نبود  آن  مهمترین  که  دارد  فراوانی  مشکالت  میانه 

ناوگان ریلی مناسب بین ما و این کشور است. 
مرز  در  چادرکشی  هزینه  که  این  بیان  با  رحیمی 
تاشکند  بانک  داشت:  اظهار  باالست،  بسیار  سرخس 
در کشور ازبکستان به راحتی قادر نیست به صورت 
و  باشد  داشته  پولی  مبادله  ایرانی  تجار  با  مستقیم 
باید یک قرارداد صوری با دیگر کشورها تنظیم کنیم 
که این موضوع نیز دردسرهای خاص خودش رادارد.

سیمان  صاد رات  برای  داد:  ادامه  صادرکننده  این 
بجنورد و کرمان به کشور ازبکستان نتوانستیم واگن 
سنگین  عوارض های  و  کنیم  تهیه  مناسب  قیمت 

شرایط را برای صاد رکنند ه دشوار ساخته است.
قادر  ادامه گفت: در شرایطی که دولت  رحیمی در 
نیست به ورود ارز اقدام کند، چگونه یک صادر کننده 
این مشکالت  و حل  باشد  داشته  ارزآوری  تواند  می 

نیازمند ارائه راهکار است.
برای  نقل  و  حمل  باالی  های  هزینه  به  وی 
ترانزیت  بخش  در  گفت:  و  پرداخت  صادرکنندگان 
تا  تهران  از  بار ۲۰ فوتی  نیز مشکالتی داریم و یک 
و  کند  می  ایجاد  هزینه  دالر  هزار  هفت  ازبکستان 

رقابت کردن در این خصوص بسیار سخت است. 
اقتصادی  رایزن  به  صادرکنندگان  ارجاع  رحیمی 
دادن  سوق  گفت:  و  ندانست  درستی  راهکار  را 
سفارت  در  اقتصادی  رایزن  سمت  به  صادرکننده 
و  شود  می  تکرار  همواره  که  است  بزرگی  اشتباه 
خصوصی  بخش  از  حمایتی  تنها  نه  ما  رایزن های 
ندارند، بلکه اطالعات آن ها بسیار قد یمی و ناکارآمد 

است.
این صادرکننده سیمان یادآور شد: باید مشخص شود 
که غرفه جمهوری اسالمی در کجای نمایشگاه است 
است  شده  انجام  درستی  به  ها  غرفه  جانمایی  آیا  و 

یا خیر؟ 
د ر   صنعت  المللی  بین  نمایشگاه  برگزاری  مجری 
اکنون  که  است  کاالیی  سیمان  گفت:  نیز  ازبکستان 
با افزایش قیمت دالر قابل رقابت است اما همین کاال 
مورد توجه صادرکنننده ها قرار گرفت و به جای نگاه 
صادرات  به  حواسمان  همه  کاال  این  به  مدت  کوتاه 

سیمان متمرکز شد. 

محمد حسین زاده افزود: در این نمایشگاه ۵۰ درصد 
هزینه ها توسط سازمان توسعه تجارت پرداخت می 
شود و این ها به دلیل غرفه دار بودن ایران است که 

باید مورد توجه قرار گیرد.
کرد  اشاره  علیه کشور  اقتصادی  های  تحریم  به  وی 
و گفت: کوچک ترین فعال اقتصاد ی نیز می داند که 
شرایط تحریم چگونه است و ما باید تالش کنیم به هر 

نحوی که شد ه ارز به کشور وارد کنیم.
در  موفقیت  خواهان  اگر  کرد:  تاکید  زاده  حسین 
کشور  ذائقه  و  سلیقه  باید  هستیم  خارجی  بازارهای 
داشتن  با  تنها  توان  نمی  و  کنیم  را شناسایی  هدف 

چند کاال انتظار داشت که سود باالیی کسب کنیم. 
در  صنعت  المللی  بین  نمایشگاه  برگزاری  مجری 
در  شرکت  برای  ما  رویکرد  شد:  یادآور  ازبکستان 
باید تالش کنیم  بلکه  نمایشگاه هزینه کردن نیست 
که  است  موضوعی  این  و  کنیم  کسب  درآمد  تا 
صادرکنندگان ما باید همواره آن را به خاطر بسپارند. 
اگر  نیزگفت:  قزوین  استان  کارفرمایان  کانون  دبیر 
وجود  خارجی  نمایشگاه های  در  الزم  زیرساخت های 
بی فاید ه  صاد رکنندگان  حضور  عمال  باشد،  نداشته 
در  سنجشی  که  است  الزم  همین  برای  و  است 
رایزنی های  و  پذیرد  ازبکستان صورت  تجار  خصوص 

الزم تا قبل از حضور د ر این نمایشگاه انجام شود. 
علی اصغر آهنی ها افزود: به طور حتم بدون داشتن 
بانک اطالعاتی از تجار و فرصت های تجارت نمی توان 
صاد رکنند گان  محدود  زمان  یک  د ر  داشت  انتظار 
سود  کسب  و  کنند  شناسایی  را  هد ف  بازار  بتوانند 

داشته باشند. 
قیمت ها  که  موجود  شرایط  این  در  شد:  یاد آور  وی 
بیشتر  برای  ها  غرفه  هزینه  است،  افزایش  به  رو 
حمایت  باید  دولت  و  است  سنگین  صاد رکنند گان 

حداکثری از تجار داشته باشد. 
رییس اتحادیه صادرکنندگان استان قزوین  گفت: از 
جمله مشکالتی که در تجارت بین ایران و کشورهای 
همسایه وجود دارد، باال بود ن نرخ کرایه حمل و نقل، 
پولی  مباد له  بود ن شرایط  د شوار  و  هوایی  نبود خط 

بین این کشور و طرف های خارجی است. 
بین  تجاری  فرصت های  با  رابطه  در  بخشنده  مهد ی 
ایران و ازبکستان نیز اظهار د اشت: کاالهای ایرانی از 
ازبک ها  و  برخورد ارند  باالیی  کیفیت  و  پایین  قیمت 

همواره متقاضی کاالهای ما هستند. 
با بیان این که بازار کشور ازبکستان ویژه و بکر  وی 
است، گفت: سرمایه گذاری د ر حوزه مصالح ساختمانی 
امکان  چنین  هم  و  سرامیک  و  کاشی  خصوص  به 
کشمش،  جمله  از  کشاورزی  فرآورد ه های  صادرات 
پیش  را  بی نظیری  و خشکبار می تواند شرایط  پسته 

روی صاد رکنند گان ما فراهم کند. 
صاد رکنند ه های  اصلی  مطالبه  خصوص  در  بخشنده 
ارائه ضمانت  یاد آور شد:  نیز  نمایشگاه  این  در  ایران 
ایران و هم چنین  از سوی سازمان توسعه و تجارت 
در  اسالمی  رسمی جمهوری  مقامات  از  یکی  حضور 
این نمایشگاه از جمله مطالبات اصلی است که سبب 
می شود جد یت انجام مبادالت تجاری چند برابر شود.

 مشکالت تجار برای حضور در نمایشگاه های بین المللی

دو کلمه حرف ورزشی

توزیع عادالنه مکان های  
ورزشی 

جوانان   و  ورزش  وزارت  منابع  و  مد یریت  توسعه  معاون 
چشم  و  چالش ها  دستاور د ها،  بررسی  نشست های  سلسله  در 
انقالب اسالمی، رعایت عدالت  به مناسبت چهل سالگی  انداز 
در توزیع مکان های ورزشی در کشور را مورد تاکید قرارداد ه 
بود. وی گفته بود؛ قبل از انقالب ما 7۰۲ مکان ورزشی داشتیم 
با توزیع و  اما امروزه ۱۱۲۱۸ مکان ورزشی در سراسر کشور 

پراکندگی مناسب داریم.
و  قبل  ورزشی  پروژه های  مقایسه  د ر خصوص  فرامرزیان  ژاله 
تمام  قبال  گفت:  آمار  این  ارائه  ضمن  اسالمی،  انقالب  از  بعد 
اماکن ورزشی در شهرهای بزرگ بود اما بعد از انقالب در اکثر 
روستاها و شهرهای دور افتا د ه و مناطق کمتر برخورد ار مکان 
ورزشی د اریم که البته باز هم کم است. هم چنین متراژ اماکن 
از انقالب حدود دو میلیون و چهارصد هزار متر  ورزشی قبل 
از ۳7 میلیون متر مربع زیرساخت  با بیش  امروز  و  بود  مربع 

فضای ورزشی در سراسر کشور رشد چشمگیری داشتیم.
معاون وزیر ورزش تاکید کرد: وزارت ورزش و جوانان شاید تنها 
د ستگاهی است که باالی 7۰ د رصد منابعش را به بد نه اجتماع 
صاحبان  که  منابعی  صحیح  مد یریت  این  با  و  می کند  تزریق 

اصلی آن مردم هستند به جیب خود مردم خواهد رفت.
او در خصوص مکان های ورزشی فعال د ر کشور گفت: تقریبا 
از  و  د اریم  مبین  سامانه  د ر  شد ه  ثبت  ورزشی  مکان   ۸۶۰۰
حد ود ۴۱۰۰ مکان ورزشی نیمه تمامی که د ر کشور وجود د ارد 
تقریبا ۱۰۰۰ مورد فاقد اعتبار و تقریبا رها شد ه است و سایر 
موارد با اولویت بند ی بر اساس پیشرفت فیزیکی و هماهنگی با 

مد یران استانی د ر حال انجام است.

۶۰ درصد جرایم فضای مجازی 
مسائل مالی است

جرایم  درصد   ۶۰ گفت:  بزرگ  تهران  پلیس  رئیس 
از  د رصد   ۴۰ است؛  مالی  مسائل  به  مربوط  مجازی  فضای 
برداشت های غیرقانونی و ۲۰ درصد از کالهبرد اریزهای مالی 

کشور د ر فضای مجازی صورت می گیرد.

جرایم  پیگیری  تخصصی  نشست  در  رحیمی  سردار حسین 
های  سال  در  گفت:  الکترونیک  بانکد اری  حوزه  در  سایبری 
فضای  بر  خوبی  اشراف  فتا  پلیس  و  انتظامی  نیروی  اخیر 
 7۰ از  بیش  توانسته ایم  که  طوری  به  است؛  داشته  مجازی 
درصد جرایم د ر فضای مجازی را د ر تهران بزرگ کشف کنیم. 
وی از ضرورت نا امن کردن فضا برای مجرمان فضای مجازی 
سخن گفت و افزود: امسال وقوع جرایم د ر تهران ۸۰ درصد 
افزایش د اشته است و ما باید مراقبت هایمان را د ر بخش های 

مختلف به ویژه امنیتی افزایش د هیم.
با  مبارزه  در  پلیس  فعالیت های  برخی  به  اشاره  با  رحیمی 
فساد  بزرگ  پروند ه   ۲۰ از  بیش  در  گفت:  اقتصاد ی  جرایم 
کالن، از سوی پلیس برخورد قاطع صورت گرفته و صد ها نفر 

دستگیر شد ه اند.
اظهار  پاسداران  سپاه  شهید   ۲7 یاد  داشت  گرامی  با  وی 
بوده  داده،  رخ  حادثه  این  که  مناطقی  در  ها  سال  داشت: 
ام و مظلومیت کسانی را دیدم که به صورت گمنام زحمت 
و  کنند  اقدام  رو  در  رو  توانند  نمی  دشمنان  کشند.  می 

ناجوانمردانه برخورد می کنند.
این نشست به همت قوه قضاییه و با همکاری پلیس فتا تهران 
الکترونیک  بانک ها و شرکت های تجارت  بزرگ، مدیرعامالن 

برگزار شده است.
در خصوص  خبرنگاران  در جمع  بزرگ  تهران  پلیس  رئیس 
میزان جرایم در فضای مجازی در تهران اظهار داشت: فضای 
مجازی و جرایم در این فضا یک روند رو به رشدی به خود 
گرفته است؛ به گونه ای که در سال جاری در حوزه پایتخت 
حدود ۸۰ درصد افزایش جرایم فضای مجازی در بخش های 

مختلف را شاهد بوده ایم. 
افزود: بیشترین جرایم صورت گرفته در این  سردار رحیمی 
فضا، مربوط به مسائل مالی و اقتصادی است و مابقی به مسائل 
درصد   7۰ بر  بالغ  آمارها،  اساس  بر  شود.  می  مرتبط  دیگر 
را  ویژه ای که آن  اقدامات  از  و یکی  جرایم کشف می شوند 
دنبال می کنیم، تقویت پلیس فتا از نظر مکان، نیرو و امکانات 

است. 
وی افزود: بسیاری از کسانی که در دام کالهبرداران فضای 
عدم  و  نداشتن  اشراف  دلیل  به  می شوند،  گرفتار  مجازی 
آگاهی در مسائل فضای مجازی با این گونه مشکالت مواجه 
می شوند. اگر مردم اطالعات خود در زمینه فضای مجازی را 

افزایش دهند، این جرایم کمتر خواهد شد.
فضای  امنیت  ضریب  افزایش  از  چنین  هم  رحیمی  سردار 
برنامه ریزی های  با  گفت:  و  دارد  خبر  پایتخت  در  مجازی 
صورت گرفته، به مردم قول می دهیم که ضریب امنیت را در 

پایتخت افزایش دهیم.
تمام  در  خدمات  ارائه  بهبود  بخش  در  پلیس  افزود:  وی 
مد ار  مردم  و  ایجابی  اقدامات  بحث  به  اهتمام  و  زمینه ها 
برنامه ریزی مفصلی را د ر کالنتری ها، پلیس راه و بخش های 
د یگر انجام می د هد و برنامه ریزی های ما در سال ۹۸ حول این 

دو محور خواهد بود.
سردار رحیمی در خصوص برنامه های پیشگیرانه پلیس در 
برنامه های  عید  شب  و  ماه  اسفند  برای  گفت:  نوروز  آستانه 
پایتخت  پلیس  تخصصی  نیروهای  و  شده  شروع  پلیس 
هم  کرد ه اند.  آغاز  را  خود  فعالیت  مختلف  بخش های  در 
خرید  مهم  مراکز  و  اقتصادی  تجاری  مهم  مراکز  در  چنین 
است  شد ه  آغاز  نامحسوس  تیم های  با  ای  ویژه   فعالیت های 
وی افزود: در خصوص مسائل ترافیکی نیز با توجه به این که 
عید ی ها و پاد اش ها واریز و خریدهای مردم آغاز شده است، 
ویژه  به  و  داریم  نظر  را در  ترافیک  مدیریت  و  بحث کنترل 

تامین امنیت مراکز مهم تجاری را آغاز کرده ایم. 
در  پلیس  ویژه  های  برنامه  ماه  بهمن   ۲۲ از  بعد  واقع  در 
پایتخت آغاز شده تا امنیت مناسب و هم چنین عبور و مرور 

و ترافیک روان د ر این روزها فراهم باشد.

ایلنا - رئیس کنفدراسیون صادرات گفت: 
مرکزی  بانک  تایید  مورد  عراق  در  که  صرافی هایی  اگر 
به  بزرگی  کمک  شوند  معرفی  صادرکننده ها  به  هستند 

بازگشت ارز به کشور خواهد شد.
رئیس کنفدراسیون صادرات در خصوص  محمد الهوتی 
جاری  سال  د ر  صادرات  میزان  زمینه  در  آماری  تفاوت 
گفت: منبع و ماخذ تمام فعالین اقتصادی آمارهایی است 
محل  آمارها  این  اما  می شود  اعالم  گمرک  سوی  از  که 

بحث است.
وی در خصوص میزان صادرات در ماه های اخیر با توجه 
به آمارهای گمرک گفت: در ۸ ماه سال جاری نسبت به 
سال قبل صادرات ما ۱۵ درصد رشد داشته است اما در 
رشد  درصد  فقط سه  ماه   ۹ در  یعنی  زمانی  بازه  همین 

داشته ایم که این روند کاهشی قابل تامل است.
و  معد ن  صنعت  وزیر  صحبت های  خصوص  د ر  الهوتی 
به  صادرات  شدن  ریالی  روند  بازگشت  بر  مبنی  تجارت 
افغانستان و عراق گفت: با توجه به رویکرد بانک مرکزی 
بعید می د انم این اتفاق صورت بگیرد. آقای رحمانی فقط 

اشاره ای به این موضوع داشتند اما اگر صرافی هایی که در 
به صادرکننده ها  هستند  مرکزی  بانک  تایید  مورد  عراق 
معرفی شوند کمک بزرگی به بازگشت ارز به کشور خواهد 

شد.
مقابل  در  واردات  مشکل  حل  صورت  در  افزود:  الهوتی 
کاهش  و  ارزی  پیمان سپاری  سفارش،  ثبت  صادرات، 

حداقل ۳۰ درصدی پایه گمرکی 
صادرکننده ها  معضالت  بیشتر 
مسائلی  این ها  می شود.  برطرف 
است که می توان مورد به مورد 
اصلی ترین  کرد.  حل  را  آن 
پیمان سپاری،  موضوع  مساله 
و  سفارش  ثبت  بودن  قفل 
عدم امکان ارائه برخی ارزها به 
این ها اگر حل نشود  نیما است 
نخواهد  پیدا  افزایش  صادرات 
آن  کاهشی  روند  بلکه  کرد 

سرعت خواهد گرفت.

سال  در  صادرات  وضعیت  بینی  پیش  خصوص  در  وی 
را پیش  آینده  بتواند سال  بعید است کسی  آیند ه گفت: 
بینی کند حتی خود وزیر هم صحبت از برنامه های ماهانه 
می کند ولی من فکر می کنم که اگر تغییری تا پایان سال 
ایجاد نشود صادرات ما د ر سال آینده کاهش محسوسی 

خواهد داشت.

 کاهش صادرات در سال آینده دور از ذهن نیست



معیار - مرکزی - حامد نوروزی؛ 
معاون راهداری استان مرکزی: ۱۰ میلیارد 
رو در طول  تنقیه پل های آب  برای  ریال 

مجموع راه  های استان مرکزی اختصاص یافت.
شاخص  عملیات   و  برنامه  ها  به  اشاره  با  اختری  علیرضا 
استان  نقل جاده ای  و  و حمل  راهداری  اداره کل  نوروزِی 
از  ایمنی و صیانت  برقراری  راستای  بیان کرد: در  مرکزی 
حریم راه  ها، قبل فرا رسیدن نوروز ۹۸ اقدامات گسترد ه ای، 
شامل خط  کشی محورهای استان در مجموع به طول ۶۵۰ 
کیلومتر از راه  های شریانی، اصلی و بزرگ راه، تهیه و نصب 
۱۵۰ مترمربع و تعمیر ۲۵۰ مترمربع تابلوی اطالعاتی در 
عالئم  نصب  و  تهیه  استان،  استحفاظی  حوزه  محورهای 
و  عدد   ۴۵۰۰ تعداد  به  مسیرنما  و  اخطاری  و  انتظامی 
نگهد اری حدود ۲۵۰ کیلومتر روشنایی های موجود در حوزه 

استحفاظی استان مرکزی به انجام خواهد رسید.
وی از نصب ۴۰ دستگاه چراغ چشمک  زن جد ید و تعمیر 
بیش از ۴۰ دستگاه چراغ چشمک  زن خراب و نصب ۱۰ 
عدد چراغ پلیس نما در سطح راه  های استان خبر داد و د ر 
ادامه به ایمن  سازی بیش از ۲۰ دماغه خطرناک و کانالیزه 
کردن 7 پاسگاه پلیس  راه اشاره نمود. هم چنین با اشاره به 
فعالیت  های مستمر راهداری از جمله شست وشوی عالئم، 
گاردریل و پاک سازی حریم راه  ها و تعمیر و بازسازی بیش 
از ۶۰۰۰ متر حفاظ )گارد ریل( آسیب د ید ه در محورهای 
بروجرد، دلیجان - اصفهان و ساوه -  اراک -  اراک - قم، 
تهران )قدیم( با ۳ اکیپ اجرایی را از جمله عملیات شاخص 

این اداره کل در آستانه نوروز عنوان کرد.
نگهداری  انجام شده در حوزه  اقدامات  به  اشاره  با  اختری 
ابنیه فنی افزود: در این راستا ۱۰ میلیارد ریال بابت تنقیه 

پل های آب رو در مجموع محورها اختصاص یافته است.
وی د ر بخش د یگری از گزارش خود، از اقد امات راهد اری 
که مربوط به حوزه نگهد اری راه  می باشد  به اختصار گفت: 
در این حوزه ۳۰۰۰ تن آسفالت گرم و سرد جهت لکه گیری  
چاله  های مقطعی در طول راه  های حوزه استحفاظی استان 
مرکزی اختصاص یافته که در اختیار ادارات شهرستان  های 

تابعه قرار خواهد گرفت.
بهسازی  برای  افزود:  مرکزی  استان  راهداری  معاون 
محورهای روستایی به میزان هشت میلیارد و پانصد میلیون 
پروژه  اجرای  و  ای  جاده   سوانح  از  پیشگیری  جهت  ریال 
لکه گیرِی  راستا  این  است. در  راه هزینه شده  از  نگهداری 

کلیه محورها طبق روال، در دستور کار قرار دارد.
 - اراک  بروجرد،   - توره   - اراک  محور  لکه گیری  اختری 
سلفچگان و بالعکس، و لکه گیری محور قدیم ساوه - تهران 
را -- قبل از فرا رسیدن عید نوروز در صورت برقراری و دوام 
شرایط مساعد آب و هوایی، جهت اجرای عملیات آسفالت 
نوروز  آستانه  در  کل  اداره  این  اولویت دار  موارد  جمله  از 

عنوان کرد.
معاون راهداری استان مرکزی از برف روبی 7۵ هزار کیلومتر 

باند در زمستان ۹7 در استان مرکزی خبر داد.
علیرضا اختری در خصوص عملکرد راهداری د ر زمستان با 

اشاره به برف روبی 7۵ هزار کیلومتر باند و نمک پاشی در 
کرد:  بیان  مرکزی،  استان  استحفاظی  حوزه  راه های  طول 
این راستا ۲۱ هزار تن مخلوط ماسه و نمک در طول  در 

محورهای استان مورد استفاد ه قرار گرفته است.
ادارات  محل  در  مرکزی  راهدارخانه های  تعد اد  وی 
و  کرد  عنوان  دستگاه   ۱۳ را  استان  تابعه  شهرستان های 
گفت: استان مرکزی د ارای ۲۰ دستگاه راهد ارخانه بین راهی 
د ر محورهای مواصالتی و ۸ دستگاه راهد اخانه سیار همراه 
با کانکس اسکان نیروهای راهداری و محل د پوی مخلوط 

ماسه و نمک است.
نیروی   ۳۱۵ امسال،  زمستان  در  که  این  بیان  با  اختری 
راهداری در قالب ۵7 اکیپ سیار و مستقر در سراسر استان 
به صورت شبانه روزی خدمات رسانی داشتند، افزود: به جهت 
ایجاد سهولت د ر تردد مسافران و خود روها در محورهای 
مواصالتی استان مرکزی، ۲۸۰ دستگاه ماشین آالت سنگین 
لود ر،  کم کد ار،  سبک  ماشین های  شامل  راهداری  سبک  و 
گرید ر، بلد وزر، نمک پاش مکانیزه، کامیون های برف روب، 

دستگاه های برف خور و... فعال بود ند.

»جشنواره خانه های بهاری« 
در رشت برگزار می شود

معیار - گیالن - مهدیه رزاقی لنگرود ی:
،به  بهاری  های  خانه  جشنواره  برگزاری  فراخوان 
رشت  شهر  سطح  در  عمومی  مسابقه  برگزاری  منظور 
حذف  و  شهری  پیرایش  سازی،  بهینه  سازی،  پاک  برای 
زوائد بصری بناهای مسکونی، مدارس، مساجد و اصناف و 
نهادینه کردن فرهنگ زیباسازی در میان شهروندان، اعالم 

ومنتشر شده است.
بر اساس این فراخوان، شهروندان می توانند با تکمیل فرم 
صورت  به  ساختمان  نمای  از  بعد  و  قبل  تصویر  ارسال  و 
مستقیم به نشانی دبیرخانه جشنواره تا تاریخ ۲7 اسفندماه 

سال جاری در این جشنواره شرکت کنند.
نرده  ها،  پنجره  درها،  مناسب  آمیزی  رنگ  است،  گفتنی 
ها در نمای جبهه های اصلی و جانبی ساختمان، پاکیزگی 
نویسی،   شعار  تبلیغاتی،  های  برچسب  از  بودن  تمیز  و 
پاکیزگی و تمیزی از گرد و غبار و آلودگی، پوشش مناسب 
تاسیسات، نبود زواید بصری در بالکن از قبیل بند رخت،  
زیبایی پالک  و  بودن  قابل رویت  اضافی،  و وسایل  لباس، 
در  گیاه  و  گل  از  مطلوب  و  مناسب  استفاده  ساختمان، 
کاشت  ایمنی،  رعایت  با  بام  و  پنجره  کنار  و  بالکن  تزئین 
ورودی ساختمان  مناسب  فضای  در  بوته  و  و گل  درخت 
مشجر  و  عمودی  سبز  فضای  آن،  مقابل  عمومی  معبر  و 
در فضای مشاع ساختمان به شرط رویت از نمای بیرونی، 
سبک معماری اسالمی، ایرانی در نما )آجر کاری، گچ بری، 
حجاری، آئینه کاری، کاشی کاری(، نورپردازی و روشنایی 
اصولی بنا از شاخص های انتخاب برترین نمای مسکونی، 
بود. خواهد  جشنواره  این  در  اصناف  و  مدارس   مساجد، 

الزم به یادآوری است که تصاویر برگزیده بعد از داوری و 
معرفی، روی تابلوهای شهر رشت اکران می شوند.

به  بیشتر  اطالعات  کسب  برای  توانند  می  مندان  عالقه 
نشانی اینترنتیhttp://rasht-zibasazi.ir مراجعه کنند.

بانک پارسیان پیشتاز در ارائه 
خدمات عام المنفعه

بانک   از  امام  فرمان  اجرایی  ستاد  رییس   - معیار 
اشتغال زای  طرح های  برتر  مالی  پشتیبانی  در  پارسیان 

برکت تقد یر بعمل آورد.
محمد مخبر رئیس ستاد اجرایی فرمان امام خمینی )ره( در 
»آیین شکرانه بهره برد اری از ۴۱  هزار اشتغال مستقیم« 
برگزار  اجرایی  ستاد  د ستاورد های  نمایشگاه  محل  د ر  که 
شد، از بانک پارسیان به عنوان یکی از بانک های »پشتیبان 

مالی برتر د ر طرح های اشتغال زای برکت« تقد یر کرد.
سال  در  که  این  اعالم  با  نشست  این  در  مخبر،  محمد 
ایجاد  فرصت شغلی  هزار  از ۴۱  بیش  ماه   7 ۱۳۹7، طی 
شده است، اذعان داشت: خوشبختانه بانک های پارسیان و 
قرض الحسنه مهر ایران حامی حرکت بنیاد برکت هستند 
و امیدوارم که این د و بانک، الگویی برای ورود سایر بانک ها 

به این حوزه باشند.
اجرایی  نیز، دکتر محمد مخبر، رییس ستاد  این  از  پیش 
فرمان حضرت امام خمینی )ره( در آذر ماه ۹7 در مراسم 
افتتاح و بهره برداری از یک هزارمین مدرسه بنیاد برکت و 
امضای تفاهم نامه ای که با حضور رییس د فتر مقام معظم 
مد یرعامل  )ره(،  امام  فرمان حضرت  ستاد  رییس  رهبری، 
بنیاد برکت، رییس سازمان توسعه و تجهیز مد ارس کشور و 
دیگر شخصیت های سیاسی برگزار شد،  از همکاری بانک 
پارسیان د ر حمایت از طرح های اشتغال زا، عمرانی و حوزه 

مسوولیت های اجتماعی کشور تقدیر کرد.

وی ضمن تقد یر از مشارکت فعال بانک پارسیان د ر حمایت 
در  خصوص  به  و  د ولت  عمرانی  و  اشتغال زا  طرح های  از 
حوزه مسوولیت های اجتماعی کشور، با اشاره به تالش های 
مدیران و کارکنان بانک پارسیان از تالش های د کتر کورش 

پرویزیان، مدیرعامل این بانک تشکر کرد.
جمله  از  خیریه  موسسات  با  همکاری  است،  ذکر  شایان 
)ره(،  خمینی  امام  امد اد  کمیته  کشور،  بهزیستی  سازمان 
بیماران  از  ایران، حمایت  ام اس  بیماران کلیوی و  انجمن 
و  اشتغالی  خود  ازد واج،  تسهیالت  پرد اخت  سرطانی، 
کارآفرینی، ساماندهی و جانمایی کسبه ساختمان پالسکو 
بانک  عام المنفعه  و  فرهنگی  فعالیت های  از  بخشی  و... 

پارسیان بوده است.
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این  بیان  با  شهرسازی  و  راه  وزیر  معاون   - ایلنا 
سرمایه گذاران  برای  پروانه  و صد ور  زمین  هزینه  که 
حذف  جد ید  شهرهای  د ر  انبوه سازی  پروژه های  در 
می شود، گفت: ساخت ۴۵ هزار مسکن در چهار شهر 

جدید اطراف تهران آغاز شده است.
عمران  شرکت  مدیرعامل  طاهرخانی،  اهلل  حبیب 
هزار   ۲۰۰ عرضه  و  ساخت  د رباره  جدید  شهرهای 
 ۱۴۰۰ سال  تا  جد ید  شهرهای  در  مسکونی  واحد 
از  بخشی  تامین  برای  دولت  برنامه  د اشت:  اظهار 
نیاز بازار مسکن تکمیل ۵۰۰ هزار واحد مسکن مهر 
تعداد  این  از  که  است  مسکونی  واحد  هزار   ۴۰۰ و 
واحد در شهرهای جدید ساخته می شود  ۲۰۰ هزار 
و عملیات اجرایی این پروژه در برخی از مناطق آغاز 

شد ه است.
وی در پاسخ به این سوال که شهرهای جدید اطراف 
این میزان عرضه جدید دارند؟  از  تهران چه سهمی 
گفت: ۴۵ هزار واحد مسکونی از این پروژه در ۴ شهر 
جد ید اطراف تهران یعنی هشتگرد، پرند، پردیس و 

اند یشه احداث و تحویل داده خواهد شد.
این  بر این که  با تاکید  معاون وزیر راه و شهرسازی 

برنامه و پروژه متکی به وام نیست، ادامه 
باالیی  نقدینگی  حجم  و  سرمایه  داد: 
پیش  مدل  اگر  و  است  مردم  دست  در 
مردم  کنیم  طراحی  مناسبی  فروش 
پروژه ها  این  روی  بر  سرمایه گذاری  از 

استقبال می کنند.
از  اعتبارات  تامین  برای  البته  افزود:  وی 
تسهیالت مذاکراتی انجام شده است. بانک 
اگر شرکای  که  است  کرده  اعالم  مسکن 
این  در  را  خود  مالی  گردش  پروژه  این 
بانک انجام دهند تسهیالت ۱۰۰ میلیون 
اختیار سازند گان  در  با ۱۸ درصد  تومان 

قرار می د هیم
ارائه  نحوه  و  کار  سازو  درباره  طاهرخانی 
اراضی به سازندگان مسکن در این پروژه 
فراخوان  اعالم  حال  د ر  داشت:  اظهار 
شهرهای  تمام  در  سرمایه گذار  جذب 
بخش  مشارکت کنندگان  هستیم.  جدید 
مالی  و  فنی  توانایی  براساس  خصوصی 
انتخاب می شوند و صالحیت مالی و فنی 

شرکت ها در شرایط رقابتی بررسی می شود.
وی افزود: مدلی که طراحی شده این است که زمین را 
دولت یعنی شرکت عمران شهرهای جدید در اختیار 
بخش خصوصی و سرمایه گذاران قرار می د هد و پروانه 
ساخت را هم برای سرمایه گذار صادر می کنیم. بنا بر 
این هزینه زمین و پروانه ساخت را دولت می پردازد 
و تامین هزینه ساخت را سرمایه گذار بخش خصوصی 

برعهد ه دارد. 
براساس هزینه های انجام شد ه مشخص می شود که د ر 
پروژه ۱۰۰ واحد ی چه تعد اد متعلق به دولت و چه 

تعد اد سهم بخش خصوصی خواهد بود.
آغاز  در  کرد:  تاکید  شهرسازی  و  راه  وزیر  معاون 
فعالیت هزینه ای را به شرکای خود تحمیل نمی کنیم 
پس از این که واحد ها ساخته شد ند د ر تقسیم واحد ها 

هزینه ها تسویه می شود.
بیان  با  جدید  شهرهای  عمران  شرکت  مدیرعامل 
گذاران  سرمایه  برای  زمین  قیمت  عمال  که  این 
حذف می شود، گفت: سرمایه گذاران د ر آغاز فعالیت 
ساخت  پروانه  و  مجوزها  و  زمین  بابت  را  هزینه ای 
نمی پردازند و فقط اعتباراتشان صرف ساخت می شود.

مسکن  سهم  که  سوال  این  به  پاسخ  د ر  طاهرخانی 
مهر شهر جدید هشتگرد از انتقال متقاضیان مسکن 
از  عمد ه ای  بخش  گفت:  است،  چقد ر  پرد یس  مهر 
با  مشکالت مسکن مهر پردیس مرتفع شده است و 
رفع معارضی که اخیرا در پرد یس انجام د ادیم حدود 
۳۳۰۰ واحد جد ید برای متقاضیانی که ثبت نام کرد ه 

بود ند ایجاد شد اما با کمبود عرضه مواجه شدند. 
وی با بیان این که بد ون حضور بخش خصوصی امکان 
تورم  با  داشت:  اظهار  ند ارد،   وجود  پروژه ها  اجرای 
پروژه  هزار   7۰ و  هستیم  مواجه  عمرانی  پروژه های 
و  منابع  جذب  بد ون  کشور  د ر  عمرانی  تمام  نیمه 

سرمایه بخش خصوصی قابل تکمیل و اتمام نیست.
معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر این که سرمایه 
اگر  و  است  جلد  کبوتر  مانند  خصوصی  بخش  گذار 
به  را  خود  سرمایه  بالفاصله  کند  امنی  نا  احساس 
سایر بازارها با ریسک کمتر انتقال خواهد داد، گفت: 
مد یران و مسووالن باید به طور مرتب پیگیر تسهیل 
امور شرکای بخش خصوصی خود باشند و نباید اجازه 
نهاد ها  سایر  بروکراسی  یا  اخطاری  نامه های  د هند 

جلوی ادامه کار سرمایه گذاران را بگیرد.

 45 هزار مسکن در شهرهای جدید اطراف تهران

اقتصادی اجتماعی فرهنگی

حفر چاه در سیستان برای 
بررسی کیفیت آب های ژرف

معاون  فهمی  هدایت   - جوان  خبرنگاران  باشگاه 
مد یرکل د فتر برنامه ریزی کالن آب و آبفای وزارت نیرو 
با اشاره به استفاده از آب های ژرف در کشور اظهار کرد: 
در  ژرف  آب   ظرفیت  شناسایی  برای  اکتشافی  چاه  یک 
بررسی های صورت گرفته  با  و  است  سیستان حفر شد ه 
میزان شوری آن ۲۵ هزار میکروموس اندازه گیری شد که 

این اند ازه از شوری مناسب شرب نیست.
معاون مد یرکل د فتر برنامه ریزی کالن آب و آبفای وزارت 
نیرو تصریح کرد: تحقیقات و بررسی تفضیلی د ر مورد آب 
ژرف به منظور کشف آب شیرین د ر دست اجراست و در 
صورت به نتیجه رسید ن به مرد م اطالع رسانی خواهد شد.

وی افزود: در صورت اکتشاف آب شیرین، با رعایت مسائل 
زیست محیطی و اقتصادی ،نسبت به استفاده از این منابع 
برای تأمین آب شرب اقدامات الزم را انجام خواهیم د اد.

در  اجتماعی  شبکه های  در  برخی  داد:  اد امه  فهمی 
خصوص آب های ژرف با نشر اخبار کذب و خالف واقعیت، 
فضای غیر واقعی را برای مرد م و مسووالن کشور ایجاد 
کرد ه اند، این فضای مسموم باعث گمراهی اذهان عمومی 
آب های  د قیق  اطالعات  مردم  که  است  بهتر  و  می شود 

ژرف را از وزارت نیرو د نبال کنند.
وی با اشاره به تجربیات سایر کشور ها د ر استفاد ه از آب 
کشور های  از  برخی  و  لیبی  کشور های  در  گفت:  ژرف 
حوزه خلیج فارس مانند عربستان از منابع آب ژرف برای 
کشاورزی استفاد ه شد ه است، اما با بررسی عواقب و تأثیر 

منفی آن استفاده از این منابع را متوقف کرد ه اند.
مد یرکل دفتر برنامه ریزی کالن آب و آبفای وزارت نیرو 
تصریح کرد: آب های فسیلی در طی قرون و اعصار شکل 
صورت  در  و  تجد ید ناپذیرند  آب ها  این  و  است  گرفته 
امانت را حفظ  این  آیند گان  برای  باید   شیرین بودن آن 

کرد.
از  گسلی  آب های  است  ممکن  گفت:  پایان  د ر  فهمی 
مناطق د ور دست و حوزه های اطراف، د ر الیه های زمین  
تجمیع شد ه  باشد، قطعا با رعایت مسائل زیست محیطی  
و اقتصاد ی برنامه ریزی برای استفاد ه از آن صورت خواهد 

گرفت.

پیش بینی کاهش قیمت خودرو
وزیر صمت با بیان این که عرضه فوری خودرو به مشتریان 
با درخواست این وزارتخانه تا شب عید به صورت مرتب انجام 
می شود، می گوید تولید در حال افزایش است و در نتیجه قیمت 

خودرو کاهش می یابد.
این  بیان  با  بانکی، رضا رحمانی  و  پولی  پژوهشکد ه  گزارش  به 
که قیمت اکثر خودروها مورد تأیید نیست، اظهار داشت: تولید 
خودرو هر روز بیشتر می شود و د ر نتیجه افزایش تولید، قیمت 

کاهش می یابد.
خودرو  فوری  عرضه  د اد:  ادامه  تجارت،  و  معدن  صنعت،  وزیر 
به مشتریان با درخواست این وزارتخانه تا شب عید به صورت 
قیمت  اساس  بر  هم  قیمت ها  این  باید  و  می شود  انجام  مرتب 

محاسباتی باشد.
رحمانی اشاره کرد: قیمت پراید باید طبق محاسبات ۳۴ میلیون 
تومان باشد و دست د الالن از فروش و عرضه خود رو قطع شود. 
مرد م هم در پیش فروش خود روها به ما خیلی کمک کرد ند. وزیر 
صمت با اشاره به نحوه توزیع کاال و اقالم د ر کشور گفت: بیش 
از دو میلیون تُن کاال در حوزه های مختلف در بناد ر وجود دارد 

که به تد ریج در حال تخلیه  شد ن هستند.
افزود:  کاالها  توزیع  زمینه  در  مشکالت  برخی  به  اشاره  با  وی 
متاسفانه برخی د ر شبکه توزیع رعایت نمی کنند که این منجر 
به وجود برخی اختالالت شد ه است. وزیر صمت اد امه د اد: وزارت 
را  واردات  و  اصالح  را  تصمیم ها  از  برخی  باید  جهاد کشاورزی 
برای همه آزاد اعالم کند، پیش بینی ما این است اگر واردات و 
عرضه کاالها بیشتر شود قیمت ها تعدیل شده و کاهش می یابد 
و مردم هم به وفور به کاالهای مختلفی دسترسی پید ا می کنند.

را  با عرضه کم مرد م  تا  باید تالش کنیم  رحمانی تصریح کرد: 
به صف نکشانیم و مطمئن شویم  کاالهایی که عرضه می کنیم 
درست به دست مصرف کنند ه برسد. وی با اشاره به عزم دولت 
هفته  د و  تا  یک  کرد: ظرف  تاکید  توزیع  نظام  بر  نظارت  برای 
آیند ه مردم تاثیر این تصمیمات را هم د ر وفور کاالها و هم در 

قیمت آن ها شاهد خواهند بود.

راهداری استان مرکزی با آمادگی کامل به استقبال نوروز می رود


