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نهاد مردمی قدردانی کرد.
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خسارت سیل در بخش کشاورزی 
۹۰۰ هزار هکتار اراضی و ۱۱۰ هزار هکتار از باغات ۱۹ استان  سیل زده، بین ۱۰ تا ۱۰۰ درصد خسارت 

دیده اند.
 وقوع سیل و بارندگی های شدید ناشی از پدیده تغییر اقلیم طی هفته های اخیر در ۱۹ استان کشور خسارت 
قابل توجهی به مناطق مسکونی، بخش کشاورزی، زیر بخش ها و تاسیسات آب و خاک، امور زیر بنایی، شبکه 

آبیاری زهکشی، دام و طیور، جاده و ... وارد کرده است.
براساس آخرین آمار تاکنون با ورود آب و آبگرفتگی در ۹۰۰ هزار هکتار اراضی و ۱۱۰ هزار هکتار از باغات 
استان های سیل زده، بین ۱۰ تا ۱۰۰ درصد به این واحد ها خسارت وارد شده است. اما گستره خسارت 
وارده و به عبارت دیگر ۷۶ درصد خسارت اخیر مربوط به استان های گلستان، خوزستان، مازندران و لرستان 

بوده است.
اگرچه آمار دقیقی از میزان تلفات و خسارت ناشی از وقوع سیل اخیر در دسترس نیست، اما برآورد های 
اولیه و اظهار نظر مسووالن حاکی از آن است که تا کنون ۶۷۰۰ میلیارد تومان خسارت به کشاورزان و 
تولیدکنندگان وارد شده است که از این رو تسریع در پرداخت خسارت کشاورزان یکی از اولویت های اصلی 

دولت به شمار می رود.
براساس اذعان مسووالن، تسهیالت و کمک های بالعوض دولت جوابگوی این حجم از خسارت در استان های 
ملی جهت  توسعه  از صندوق  برداشت  اسالمی  نمایندگان مجلس شورای  رو  این  از  که  نیست  سیل خیز 

حمایت از سیل زدگان را پیشنهاد دادند.
کرمعلی قندالی رئیس سازمان امور عشایردرباره آخرین میزان تلفات دام در سیل اخیر اظهار کرد: براساس 
آخرین آمار حدود ۱۸ هزار راس دام در سیل اخیر تلف شد و از این حیث خسارت چشمگیری به عشایر 

وارد شد.
وی افزود: بنابر مصوبه هیات دولت قرار است به ازای هر راس دام سبک ۵۰۰ هزار تومان کمک بالعوض 
و ۵۰۰ هزار تومان تسهیالت قرض الحسنه و به ازای هر راس دام سنگین ۳ میلیون تومان کمک بالعوض 

و ۳ میلیون تومان تسهیالت در اختیار دامداران و عشایر برای جبران بخشی از خسارت وارده قرار گیرد.
رئیس سازمان امور عشایر با اشاره به این که در مجموع ۱۸ هزار راس دام سبک در حوزه عشایر تلف شده 
اند، بیان کرد: براساس آخرین آمار ۳ تا ۴ مورد از تلفات سیل اخیر عمده است و باید از طریق سایر روش ها 
حمایت هایی از خسارت دیدگان  صورت گیرد، اما مابقی تلفات و خسارت وارده به عشایر در حدی است که 

با این میزان تخصیص اعتبار امکان ادامه فعالیت برای آن ها میسر است.
مجتبی شادلو نایب رئیس اتحادیه باغداران استان تهران با اشاره به این که آمار دقیقی از میزان خسارت 
سیل و آبگرفتگی اخیر به باغات در دسترس نیست، اظهار کرد: با توجه به آن که سیل و آب گرفتگی های 
اخیر به طور کامل در برخی مناطق مهار نشده است، از این رو نمی توان برآورد قطعی و دقیقی از میزان 

خسارت وارده به باغات استان ها داشت.
وی افزود: اگرچه برآورد و پیش بینی اولیه از خسارت سیل اخیر از طریق استانداران و مقامات وزارت جهاد 
کشاورزی اعالم شده است، اما این آمار قطعی نیست چرا که با فروکش کردن آب و مهار کامل سیل می توان 

خسارت دقیق به زیربخش های مختلف بخش کشاورزی را اعالم کرد.
به  سیل  خسارت  میزان  از  استانداران  و  دولتی  مسووالن  اولیه  برآورد های  وجود  با  داد:  ادامه  شادلو 
کمک  و  تسهیالت  طریق  از  مزارع  و  باغات  خسارت  جبران  امکان  تاسیسات،  و  کشاورزی  زیربخش های 

بالعوض دولت وجود ندارد.
این مقام مسوول با اشاره به این که نگرانی مبنی بر کمبود تولید محصوالت باغی وجود دارد، بیان کرد: با 
توجه به آن که در سالیان اخیر تولید محصوالت باغی  در اکثر مواقع بیش از ۲ تا ۳ برابر نیاز داخل است، 

از این رو با کاهش جزئی تولید، مشکلی درتامین نیازبازارنداریم.
گونه ای  به  طبیعت  امیدواریم  تولیدی  سال  ادامه  در  افزود:  ادامه  در  تهران  باغداران  اتحادیه  رئیس  نایب 
تولیدکنندگان را همراهی کند تا اتفاق چندانی در بازار رخ ندهد چرا که جابه جایی فصول و سایر عوامل 
طیبعی نظیر تگرگ و سرمازدگی بر میزان تولید اثر گذار است.به گفته وی، وقوع سیل و بارندگی های اخیر 
و تاخیر در برداشت و حمل و نقل محصول موجب شده است تا قیمت پیاز، سیب زمینی، گوجه فرنگی و 
خیار با نوساناتی در بازار روبه رو شود که با مساعد شدن شرایط آب و هوا تا حدی قیمت محصوالت در بازار 

تعدیل خواهد شد.

این حجِم زیان 
از چه؟

اما  آمده  ناگهان  دیگر!  است  سیل    
ناخوانده نیامده است. شاید خشک سالی دیر پای سرزمین ما مردم 
صبور، دل طبیعت را زیادی به رحم آورده و اشکش ناگهانی سرازیر 
شده است ولی در خیر بودن طوالنی مدتش تردید نباید کرد و گناه 
زیان های جانی و مالی آن را باید از چشم خود مان ببینیم البته نه 
خودمان به معنای ما مردم صبور، بلکه خودمان در قامت آنان که 
برنامه ریز بودند، آنان که با کمی فشار و سفارش، برنامه ها را تغییر 
دادند و در برخی موارد اصوال از برنامه ریزی و اجرا منصرف شدند 

یا منصرف کردند و...
کشورهای زیادی در این دنیای کوچک شده گرفتار سیل می شوند 
آنچه  از  تر  سهمگین  سیل هایی  حتی  می روند  بدر  سالم  نسبتا  و 
شهرهای بی دفاع ایران را در خطر قرار داده است ولی ما چرا تا این 

اندازه آسیب پذیرشده ایم؟
سخن به دفاع و بی دفاعی رسید. آری، اگر امایی هست--که هست!، 

همین مقوله دفاع و بی دفاعی هست.
از  دربعضی  چندروزه  سیل  یک  وقتی  خورد  باید  دریغ  اندازه  چه 
استان ها تمام، و در برخی با درصد باال، زیرساخت های عمرانی را به 
سرعت باد و برق در لمعه ای به نابودی کشاند ه است؟ کارهایی که 
سالیان برای اجرایش نیروصرف شده ومبالغ بسیارهزینه شده است!

این ویرانی آسان نشانگرآن هست که کارها استاندارد انجام نشده ، یا 
در مطالعه بی دانشی حاکم بود ه یا در اجرا اخالق غایب!

بنظر می رسد یکی از مواردی که باید کنکاش کرد که کجا هزینه ها 
رسیده  بادآورده  دارایی های  به  وار  افسانه  وعد ه ای  شد ه  بلعیده 
برمال  افساد  این  زمان  درهیچ  که  بوده  آسوده  هم  اندوخیالشان 
نمی شود، در موضوع طراحی و اجرای همین زیر ساخت ها باشد که 

سیل بی زبان، گویاتر از هر افشاگری رسوا ساخته است.
بهانه ای  بشود  برده  و  شسته  سیل  که  جاد ه هایی  شایدبرای 
برای  اسفناک تر  آن  از  و  ظاهرعظیم  به  پل های  برای  تراشیدلیکن 
چه  شکسته اند  نرمی  به  اما  باشند  پناهگاه  باید  که  بند هایی  سیل 

بهانه ای باید آورد؟
ظاهرا مسابقه ثروتمند شدن -- آن هم نه از طریق تولید و خالقیت، 
انزوا  به  را  انسانیت  و  رانت و خالف عرف و شرع، اخالق  راه  از  بل 
کشانده و برای برخی ازکسان -- که در اجرای طرح های زیر ساختی 
کشور دخیل بوده اند، رفاه بی وجهشان از جان انسان ایرانی وحیثیت 

کشور ارزشمندتر بوده است!
البته که اکنون نمی توان بانیان این آسیب پذیری ها را جستجو کرد 
اما می تواند درسی باشد برای تصمیم گیران که کار را چه در اجرا و 

چه در نظارت به اهلش بسپارند!
ناگفته نماند که وقتی صحبت از نظارت می شود باالترینش نظارت 
است،  ناظر  دستگاه های  نظارت  کننده  کمک  که   -- است  مردمی 
اگر  رسانه هاست.  بودن  فعال  هم  مردمی  نظارت  شیوه  بهترین  و 
رسانه ها به عنوان چشم بیدار جامعه پیگیر باشند هیچ کس با وسوسه 

رفاه، دردام فساد و سوء استفاده احتمالی نخواهد افتاد. 
مجازی  وفضای  اجتماعی  که حضور شبکه های  نماند  ناگفته  باز؛  و 
خطراین  لیک  است  گسسته  را  رسانه ها  پای  و  بردست  بند های 
و  سره  اختالط  نگفتن ها،  ازتنگنای  بودن  رها  کنار  در   -- عاملیت 
ناسره و کذب و واقعیت است که ما را ناگزیر می کند به رسانه های 
سیل  با  همچنان  باز  وگرنه  کنیم  واگذار  وسیع تری  دایره  رسمی 

بعد ی، طبیعت افشاگری تازه ای خواهد کرد.

                                                        »مدیر مسوول«

رونق تولید در گرو اصالح فضای 
کسب و کار

غالم حسین شافعی - رییس اتاق ایران
سه گام بزرگ، پیش نیاز رونق تولید

اتاق ایران - عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به 

نام گذاری سال ۱۳۹۸ به عنوان سال »رونق 
تولید« از سوی مقام معظم رهبری، 

گفت: همان طور که ایشان فرمودند رفع 
مشکالت معیشتی مردم و بهبود وضعیت 

اقتصاد کشور در گرو رونق تولید است.

  بیش ازیک دهه است که به صورت پی در پی عنوان های 
اقتصادی برای سال ها انتخاب می شود. عالی ترین مقام 

کشور بیشترین توجه و تمرکز مسووالن را به سوی مسائل 
اقتصادی معطوف ساخته اند. عناوین سال ها قرار است 

به عنوان قطب نما، مسیر حرکت مردم و مسووالن 
را نشان دهد تا هدف روشن و ملموسی برای 

فعالیت ها ترسیم شده باشد.

نرخ رشد اقتصادی ایران از2020 مثبت می شود  »محالت« گنجینه جاذبه های 
گردشگری

شهرستان محالت به پایتخت گل ایران ملقب است که 
عالوه بر پرورش گل و گیاه، مجموعه ای از جاذبه های 
تاریخی و طبیعی را نیز دارا است و هرساله گردشگران 

بسیاری را به دیدار از خود فرامی خواند.

مردم ونزوئال عوارض تحریم های 
آمریکا را می پردازند 3

خسارت سیل بیش از 
3هزار میلیارد تومان است

بحران گرانی کاغذ 
و راهکارهای مقابله

224

دژپسند در حاشیه جلسه دولت: 
مگر می شود ۶0درصد اقتصاد 

دست سپاه باشد! 

با هماهنگی بانک مرکزی؛
سامانه سهمیه بندی کاالهای اساسی 

آماده شد
7

دریغ و درد

سیل و چرایی نابودی زیر ساخت ها؟!



2
1398/1/24 - شماره 117

اقتصادی اجتماعی فرهنگی

سفرهای خارجی در نوروز 98 
نصف شد

ــی از کاهــش  ــر انجمــن شــرکت های هواپیمای دبی
ــدی  ــت ۵۰ درص ــی و اف ــای داخل ــدی پروازه ۲۰ درص
امســال  نــوروز  تعطیــالت  در  خارجــی  پروازهــای 

ــر داد. ــل خب ــال قب ــابه س ــدت مش ــه م ــبت ب نس
در  گفــت:  هواپیمایــی  شــرکت های  انجمــن  دبیــر 
تعطیــالت نــوروز بــا توجــه بــه شــرایط اقتصــادی مــردم 
ــداد  ــه تع ــش قابل توج ــا کاه ــیل، ب ــران س ــروز بح و ب
ــداد  ــه تع ــدیم؛ به نحوی ک ــه رو ش ــرواز روب ــافر و پ مس
ــو ۲۰ درصــد  ــالت ســال ن ــی در تعطی ــای داخل پروازه

ــت. ــای خارجــی ۵۰ درصــد کاهــش یاف و پروازه
مقصــود اســعدی ســامانی افــزود: بحــران ســیل و 
ــیل زده  ــتان های س ــه اس ــفر ب ــدم س ــاره ع ــار درب اخط
ــیاری از  ــو بس ــه لغ ــالت، ب ــه تعطی ــیل خیز از میان و س
ــر  ــررات اگ ــاس مق ــر اس ــد. ب ــی انجامی ــفرهای هوای س
ــد  ــی از ســفر منصــرف شــود، بای ــر دلیل ــه ه مســافر ب
ــا  ــا ب ــردازد ام ــه بپ ــی جریم ــرکت های هواپیمای ــه ش ب
همراهــی ایــن شــرکت ها در تعطیــالت بــا مــردم، 
ــداران بازگشــت داده شــد  ــه خری ــت ب ــغ بلی همــه مبل
ــروز ایــن مشــکل از  و جریمــه نقــدی دریافــت نشــد. ب
ــی را  ــان قابل توجه ــاه زی ــن  م ــم فروردی ــا نه ــم ت پنج
بــرای شــرکت های هواپیمایــی بــه بــار آورد کــه همــان 
ــی اســت. ــرای شــرکت های هواپیمای خســارت ســیل ب

اســعدی ســامانی گفــت: نــرخ بلیــت پروازهــا در 
بــر  بلیت هــا  و  نیافــت  افزایــش  نــوروز  تعطیــالت 
اســاس دامنــه نــرخ تعییــن شــده در آذرمــاه ۹۷ 
ــا تقویــت نظــارت  ــه فــروش رســید. تــالش کردیــم ب ب
جلــوی بــروز تخلــف دربــاره قیمــت را بگیریــم و 
خوشــبختانه جــز تخلــف بعضــی واســطه ها، همــه 
مــردم و  بــا  شــرکت های هواپیمایــی در همراهــی 
ــد.  ــش ندادن ــت را افزای ــرخ بلی ــت ن ــت های دول سیاس
در آغــاز تعطیــالت به طــور محــدود شــاهد خریــد 
بلیــت از ســایت های غیرمجــاز بودیــم امــا در ادامــه بــا 

ــک  ــتفاده از لین ــر اس ــتر ب ــد بیش ــانی و تأکی اطالع رس
اعتبارســنجی کــه در ســایت انجمــن شــرکت های 
ــده  ــت نش ــی ثب ــود، تخلف ــده ب ــاد ش ــی ایج هواپیمای

ــت. اس
وی بــا اشــاره بــه تــالش شــرکت های هواپیمایــی 
ــار  ــود فش ــا وج ــت ب ــن صنع ــت در ای ــه فعالی ــه ادام ب
تحریم هــا و مشــکالت تأمیــن ارز، ادامــه داد: فشــار 
ــدود  ــا را مح ــات هواپیم ــه قطع ــی ب ــم دسترس تحری
ــار  ــرعت الزم در اختی ــا س ــم ب ــی ه ــرده و ارز نیمای ک

شــرکت های هواپیمایــی قــرار نمی گیــرد.
ــرد:  ــد ک ــی تأکی ــرکت های هواپیمای ــن ش ــر انجم دبی
بــا توجــه بــه آزادســازی نــرخ، شــرکت ها قیمــت 
بلیــت را سربه ســر تعییــن می کننــد تــا مســافران 
ــود  ــت وج ــار از دول ــن انتظ ــا ای ــد ام را از دســت ندهن
نــرخ  کــردن  تکلیفــی  و  محدودیت هــا  کــه  دارد 
بــرای شــرکت های هواپیمایــی را به طورکلــی کنــار 
ــعه و  ــم توس ــه پنج ــون برنام ــاس قان ــر اس ــذارد. ب بگ
ــرخ  ــازی ن ــی، آزادس ــی هواپیمای ــورای عال ــه ش مصوب
ــب و  ــات مناس ــه خدم ــه ب ــت ک ــت هایی اس از سیاس
ــم  ــرخ، ه ــرکوب ن ــه س ــد چراک ــداری آن می انجام پای
ــت و  ــن صنع ــال در ای ــی فع ــش خصوص ــرر بخ ــه ض ب

ــت. ــافران اس ــرر مس ــه ض ــم ب ه
ــر  ــده ه ــه تمام ش ــون هزین ــرد: اکن ــان ک وی خاطرنش
ســاعت صندلــی بــرای شــرکت های هواپیمایــی ۴۵ تــا 
ــه  ــت ک ــن اس ــرکت ها ای ــالش ش ــت و ت ۵۰ دالر اس
خدمــات را در همیــن بــازه قیمــت بــه مســافران ارائــه 
کننــد. تغییــر قیمــت بــا توجــه بــه شــناور بــودن نــرخ 
ــر اســت روشــی  ــردد کمت ــه ت ــی ک ــا در زمان های ارز ی
ــر  ــا ب ــی دنی ــرکت های هواپیمای ــه ش ــه هم ــت ک اس

ــد. ــل می کنن ــاس آن عم اس
ــرکت های  ــردن ش ــف ک ــزود: مکل ــامانی اف ــعدی س اس
هواپیمایــی بــه اعمــال نرخ هــای ثابــت بــه ضــرر 
صنعــت  ایــن  در  ســرمایه گذاران  و  مصرف کننــده 
اســت و ایــن در حالــی اســت کــه اگــر دولــت تعییــن 
ــن  ــازار ای ــا در ب ــه و تقاض ــم عرض ــه مکانیس ــرخ را ب ن
ــرکت ها  ــع ش ــر مناف ــالوه ب ــد، ع ــذار کن ــت واگ صنع
منافــع مصرف کننــدگان هــم تأمیــن می شــود و امــکان 
اســتفاده اقشــار کم درآمــد از خدمــات شــرکت های 
قیمــت  مثــال  بــرای  می کنــد.  رشــد  هواپیمایــی 
امــروز بلیــت تهــران- مشــهد ۱۵۰ هــزار تومــان اســت 
ــرای  ــرواز ب ــن پ ــه ای ــه تمام شــده ارائ ــه هزین درحالی ک

ــت. ــان اس ــزار توم ــی ۶۰۰ ه ــرکت های هواپیمای ش
ــان  ــتغال کارکن ــودن اش ــر ب ــه در خط ــاره ب ــا اش وی ب
صنعــت  بــا  مرتبــط  یــا  هواپیمایــی  شــرکت های 
شــرکت های  تــالش  داشــت:  اظهــار  هوانــوردی، 
هواپیمایــی ایــن اســت کــه فشــارهای اقتصــادی را بــه 
نیــروی انســانی منتقــل نکننــد امــا تعدیــل نیــرو پیامــد 
ضمنــی کاهــش پــرواز و بــه دنبــال آن کاهــش درآمــد 
ــت  ــذاری دس ــت از نرخ گ ــر دول ــت. اگ ــرکت ها اس ش
ــدارد، اشــتغال ۳۰ هــزار نفــر کــه به طــور مســتقیم  برن
در شــرکت های هواپیمایــی فعالیــت می کننــد بــه 
خطــر می افتــد و ایــن آمــار غیــر از افــرادی اســت کــه 
ــش  ــن بخ ــه ای ــتقیم ب ــور غیرمس ــا به ط ــاش آن ه مع

دارد. بســتگی 
منبع: اتاق ایران

تکه ای از من، تکه ای 
 از زمین!

]گردشگری؛ رونق و رفاه[

نوروزی که آب آن را برد...

مریم سادات موسوی
با   ۹۸ نوروز  اوایل 
ویدیویی ساخته یکی از فعالین 
گردشگری و محیط زیست -- 
که در فضای مجازی دست به 
دست می شد، با خبر شدم که 
استان  در  گردشگری  اوضاع 

گلستان خوب نیست. 
آژانس های گردشگری بعضا تورهای خود به آن منطقه را 
پس گرفتن  با  نیز  مستقل  گروه های  و  بودند  کرده   کنسل 
هزینه  بازگشت  خواستار  محلی  مردم  از  خود،  رزروهای 
خود شده بودند. اتفاقاتی از این دست که در این وضعیت 
آسیب دیده  مردمان  برای  بیشتری  می تواند شوک  ناپایدار 
به  گردشگری  مثل  پذیری  آسیب  صنعت  در  کند،  ایجاد 

سرعت خود را نشان می دهد.
شد.  ارسال  نوروزی  سیل های  شروع  با  هم زمان  پیام  این 
سیل هایی که از اواخر اسفند ۹۷ آغاز شد و هنوز هم در 

نیمه دوم فروردین ۹۸ ادامه دارد. 
بخشی   ۹۳ نوروز  در  که  توری  یاد  دیدم  را  پیام  وقتی 
ما  مسیر  افتادم.  داشتم  عهده  به  را  آن  راهنمایی  از 
و  از شهرها  تعدادی  امروز  که  بود  گلستانی  استان  همین 
از زمین های  این منطقه که  رفته اند.  زیر آب  روستاهایش 
و  طبیعی  جاذبه های  است،  شده  تشکیل  بلند  و  پست 
انسان ساخت زیادی دارد. ویدیو از منطقه ای مرتفع به نام 
خالد نبی تصاویری را نشان می داد. یادم افتاد که به همراه 
قبرستان  بودیم.  زده  منطقه  آن  در  گشتی  تور  مسافران 
خالد نبی که به نظر من از شگفتی های روزگار است، هرگز 

از ذهنم خارج نمی شود.
این قبرستان و مناظر زیبای اطرافش، بعد از شنیدن اخبار 

مربوط به سیل، تمام مدت جلوی چشمم رژه می رود.
کرد،  فارس،  سنی،  و  شیعه  از  گلستان  منطقه  مردم  یاد 
یکدیگر  کنار  استان  این  در  که  می افتم  ترک  و  ترکمن 
می زیندوگردشگری طی سال های گذشته بخشی از اقتصاد 
آمد  پیش  که  شرایطی  با  امسال  و  بود  شده  منطقه  این 
ضرر زیادی به فعالین این حوزه زد. به خصوص کسانی که 
در این استان مشاغلی مثل بوم گردی، اجاره خانه محلی، 

راهنمای گردشگری محلی و ... را مدیریت می کردند.
از  که  لرستان  استان  درشهرپلدختر  »پلدختر«  به  آسیب 
زمان ساسانیان روی پایه های خود ایستاده بود درد دیگری 
گردشگری،  حوزه  فعالین  همه  احتماال  و  من  دردهای  بر 
باستان شناسان، عالقمندان به تاریخ و شاید که همه، اضافه 
کرد. دروازه قرآن شیراز هم که پیش بینی تخریبش می رود 
باید  می کنم  احساس  سازد.  ادامه دار  را  درد  این  می تواند 
که باور کنم جاذبه های گردشگری ایران -- که بخشی از 
تاریخ و هویت ماست، کم کم در حال نابودی است. بخشی 
را که خودمان طی سال ها خودخواسته از بین برده بودیم 

و بخشی هم این روزهاآب داردنابودش می کند.
فکر  پایدار  گردشگری  به  مرتب  ماجراها،  این  شروع  از 
سمت  به  می رود.  اکوتوریسم  سمت  به  ذهنم  می کنم. 

حفاظت. حفاظت از منابع طبیعی و یا حتی انسان ساخت.
به شکل عجیبی این روزها به ارتباط شدید بین پدیده ها 
با  بعضا  می زنیم  طبیعت  به  که  آسیب هایی  می کنم.  فکر 
را  گریبانمان  دارد  انگار  دیگر  صنایع  یا  گردشگری  همین 
می گیرد. ساخت خانه های دوم یا همان ویالهای شخصی 
در شمال کشور، نزدیک دریا یا داخل جنگل ،شاید کمکی 
بین  از  را  ساحل  اولی  باشد.  کرده  سیل ها  این  تشدید  به 

می برد و دومی درخت و ریشه اش را.
البته که اخبار اعالم کرده است میزان بارش در این عید 
در تمام نقاط ایران بی سابقه بوده است. و فقط اشتباهات 
باز  ولی  نیست.  از خسارت  این حجم  بانی  و  باعث  بشری 
باران های بی موقع  هم برای من جای تامل می گذارد. این 
آیا می تواند نشانه ای از تغییرات اقلیمی باشد که کره زمین 
این  در  انسان ها  ما  پس  که،  باشد  اگر  می کند؟  تهدید  را 
تاثیر را از سال ها  سیل ها بی تاثیر نیستیم هرچند که این 
پیش یا از مناطقی دورتر گذاشته باشیم! شاید اگر روزی 
کشور هلند به زیر آب برود، و این اتفاق طبق پیش بینی ها 
می تواند به عمر من هم قد دهد، باز یاد نگرانی های امروزم 

بیفتم.
روی  یا  مسیل ها،  در  و  رودخانه  کنار  ساخت وسازهای 
و  درختان  بردن  بین  از  دریا،  ساحل  و  کوه  دامنه های 
ولی  زیادند  آب  نیازمند  که  محصوالتی  بیابان زایی، کشت 
است  آسیب هایی  از  بخشی  تنها  و...  پرسودند  و  کم هزینه 

که ما روزانه به این زمین می زنیم.
قرار بود اکوتوریسم، ژئوتوریسم، توریسم سبز و روستایی به 
حفظ این محیط زیست کمک  کند. قرار بود مفاهیمی مثل 
گردشگری پایدار »پلدختر« را برای نسل های بعد هم حفظ 
کند. بیچاره این پل که قبل از بودن مفاهیمی اینچنینی، 
و  قول  این  به  بعدها  و  بود  ایستاده  سال   ۱۰۰۰ از  بیش 
تکیه  ها  آن  به  و  کرد  اطمینان  هم،  با  آدمیان  قرارهای 
زد و شاید دور نباشد زمانی که فرو بریزد، اگر تا به حال 

نریخته باشد!
نوروز امسال شاید که تاملی باشد برای ما. مایی از جنس 
دست اندرکاران حوزه گردشگری، همه مردم ایران و شاید 
هم که دنیا. شاید اگر بار دیگر سفری کردیم به جنگل و 
دشت و دمنی، فکر کنیم که چه بوده است گردشگری از 
جنس سازگار با محیط زیستش و من چه می توانم برای آن 
بکنم؟ و شاید اگر این بار به کنار رودی رفتیم، این کلمات 
را با خودمان تکرار کنیم:» آب را گل نکنیم، در فرودست 
انگار کفتری می خورد آب، یا که در بیشه دور سیره ای پر 
می شوید، شاید این آب روان می رود پای سپیداری، تا فرو 

شوید اندوه دلی...«

شمیم عطایی
افزایش تعداد  ساالنه شاهد 
در جهان هستیم  گردشگران 
و صنعت گردشگری به سرعت 
کشورها  است.  رشد  حال  در 
در زمینه زیرساخت های مورد 
می  انجام  کالن  سرمایه گذاری های  گردشگری  صنعت  نیاز 
جذب  را  بازار  این  از  بیشتری  سهم  تا  تالشند  در  و  دهند 
اقتصاد خود کنند. گردشگران با انگیزه ها و نیازهای متنوعی 
این  به  توجه  نیازمند  صنعت  این  اما  می پردازند.  سفر  به 

عبارت است:» گردشگری  قابل دسترس برای همگان«.
درصد  پانزده  جهانی،  بهداشت  سازمان  آمار  اساس  بر 
جمعیت جهان را افراد با معلولیت خاص تشکیل می دهد. 
که در سال ۲۰۲۰ به جمعیت یک میلیارد و دویست هزار 
برابر خواهد  دو  رقم  این  و در سال ۲۰۵۰  نفر می رسد. 
برای  استفاده  قابل  زیرساخت های  ایجاد  بدانیم  باید  شد. 
معلوالن بسیار مهم است. از طرف دیگر، جامعه جهانی در 
حال پیر شدن است به قدری که تخمین زده می شود در 
باالی  افراد  را  جهان  درصد جمعیت  بیست  سال ۲۰۵۰، 
از  باالیی  درصد  هم  اکنون  هم  دهند.  تشکیل  سال   ۸۰
میزان  به  زیرا  می د هد  تشکیل  مسن  افراد  را  گردشگران 
کافی پس انداز و زمان فراغت  برای سفر دارند.  همان طور 
که آمار به ما می گوید جمعیت باالیی را افراد با نیاز خاص  
خانواده های  معلولین،  بیماران،  سالخوردگان،  شامل  که 
می دهد.  تشکیل  باردار  زنان  چنین  هم  و  کودک  دارای 
که  افرادی  جمعیت  باال،  در  شده  ذکر  آمارهای  تمام  به 
ویا   استخوان  شکستگی   ، بیماری  دچار  موقت  طور  به 

گردشگری  یابیم  درمی  کنیم   اضافه  را  می شوند  آلرژی 
در دسترس در طول زندگی همه ما مورد نیاز خواهد بود. 
. هریک از گروه های هدف گردشگری در دسترس نیازی 
خاص دارند . امروزه شرکت های متعددی در حال طراحی 
قابل  همه  برای  بتواند  که  هستند  خدماتی  و  محصوالت 
استفاده باشد . به طوری که همه افراد بتوانند از سفر خود 
لذت ببرند و تجربه های فراموش نشدنی را کسب کنند. از 
این جهت سیستم حمل و نقل، اقامتگاه ها، اماکن تاریخی 
دسترس  قابل  باید  و…  طبیعی  جاذبه های  فرهنگی،  و 

برای همگان شوند. 
در این زمینه ، طالب الریفاعی،  دبیرکل سابق  سازمان 
قابلیت  است:»  گفته  متحد  ملل  جهانگردی  جهانی 
دسترسی، رکن اساسی سیاست های گردشگری پایدار و 

از ضروریات  این ویژگی  مسووالنه است. 
حقوق بشر و فرصتی بی نظیر برای کسب 

و کارها به شمار می رود. 
مهمتر این که باید توجه داشت نه تنها 
افراد ناتوان یا افراد با نیازهای ویژه، بلکه 
همگان از فواید گردشگری قابل دسترس 
بهره مند می شوند.« به عبارت دیگر  اگر 
معلول خود  فرزند  با  نتواند  یک خانواده 
کارهای گردشگری  و  ، کسب  کند  سفر 
بلکه  است  نداده  دست  از  مشتری  یک 
است.  داده  دست  از  را  خانواده  یک 
با  افراد  تحقیقات،  اساس  بر  چنین  هم 
اقامت های  همراهانشان  و  خاص  نیاز 

دارند.  به دیگر مسافرین در هتل ها  نسبت  تری  طوالنی 
که این خود فرصت طالیی برای کسب و کارهای حوزه 
در  افراد  این  نیاز  گرفتن  نظر  در  با  تا  است  گردشگری 
کنند.  بیشتری کسب  درآمد  خود  و خدمات  محصوالت 
همگان  برای  دسترس  قابل  گردشگری  دیگر،  سوی  از 
فصلی بودن این صنعت را کاهش می دهد و فصول سفر 
طوالنی تر شده و فعاالن این حوزه بیش از پیش بهره مند 

خواهند شد. 
دسترس  در  گردشگری  اهمیت   نظرگرفتن   در  با 
متاسفانه تحقیقات و اقدامات کمی در این زمینه در ایران 
و به طور کلی در جهان انجام شده است. به همین دلیل 
ازاین پس در هر شماره از هفته نامه معیار یک مطلب در 

خصوص گردشگری قابل دسترس خواهیم نوشت.

»گردشگری برای همه«

کم توان ها وگردشگری!

ایران ملقب است که  پایتخت گل  به  شهرستان محالت 
جاذبه های  از  مجموعه ای  گیاه،  و  گل  پرورش  بر  عالوه 
گردشگران  هرساله  و  است  دارا  نیز  را  طبیعی  و  تاریخی 

بسیاری را به دیدار از خود فرامی خواند.
شهرستان محالت از شمال و شرق به شهرستان دلیجان، 
به  جنوب  از  و  خمین  و  اراک  شهرستان های  به  غرب  از 
شهرستان گلپایگان محدود می شود. این شهرستان دارای 
دو شهر محالت و نیم ور است. عالوه بر آب و هوای بسیار 
خوب این منطقه، کلکسیونی از ظرفیت های گردشگری از 
آبگرم، سرچشمه آب معدنی و گل های  جمله چشمه های 
زیبا و زینتی در کنار آتشکده منطقه تاریخی خورهه، این 
شهرستان را تبدیل به یک مجموعه با ارزش گردشگری و 

تاریخی کرده است.
محالت یکی از سرآمدترین شهرهای کشور در تولید انواع 
گل ها و گیاهان زینتی است. در این شهرستان انواع متعددی 
از گل ها پرورش می یابند و از این رو یکی از قطب های مهم 

پرورش گل در ایران به شمار می رود.
پرورش گل در ایران به یک هزار و ۳۰۰ سال پیش برمی 
و  کننده  ایجاد  گذار،  پایه  عنوان  به  و شهر محالت  گردد 
توسعه دهنده این صنعت، نقش پر اهمیت و ویژه ای در 

این رابطه دارد.
گل های  از  عبارتند  محالت  در  تولیدی  گل های  انواع 
آلکون ها  پیتوس،  انواع  چون  گونه   ۲۰ شامل  آپارتمانی، 
گالیل،  چون  گونه   ۱۹ شامل  شاخه ای  گل های  و…، 
رز،  چون  زینتی  درختچه های  انواع  و…،  زنبق  میخک، 
این  از  بازدید  که  نهال  انواع  و  صدفی  و  میمون  نسترن، 
منطقه می تواند فرصت مناسبی برای عالقمندان به گل و 

گیاه باشد.
مرکزی  استان  طبیعی  چشمه های  ترین  آب  پر  از  یکی 
دامنه  در  این شهر  در شمال  که  است  سرچشمه محالت 
رشته کوه هفتاد قله قرار دارد. حجم آبی که از زیر صخره 
جاری است، تمامی آب شرب و کشاورزی منطقه را تأمین 
آب  را  محالت  شهر  وجودی  عامل  همین  برای  می کند. 
این سرچشمه در  این که  به  این چشمه می دانند.با توجه 
بلندترین نقطه شهرمحالت قرار گرفته مکانی بسیار مناسب 
خارجی  و  داخلی  گردشگران  برای  را  هوا  و  آب  خوش  و 

فراهم نموده است.
گردشگری  مراکز جذاب  از  یکی  محالت  پارک سرچشمه 
در تابستان به شمار می رود. آب نمای زیبا، درختان سر به 
فلک کشیده، چنار کهنسال و ارتفاعات صخره ای مشرف به 
این چشمه در کنار هوای دلپذیر و مطبوع آن همه ساله 
در فصل تابستان عالقه مندان بسیاری را از دور و نزدیک 

به این سمت فرا می خواند.

جدیدی  امکانات  سرچشمه  مجموعه  در 
رستوران،  استراحتگاه،  اقامتگاه،  قبیل  از 
کافی شاپ، سفره خانه سنتی، شهربازی، 
مرکز تولید و فروش گل و گیاه و مرکز 
نمایشگاهی ساخته شده است که خدمات 
خارجی  و  داخلی  گردشگران  به  را  الزم 
ارائه می کند. در دامنه صخره، ساختمان 
زیبایی به نام عمارت کاله فرنگی، مشرف 
به پارک و آبنماها ساخته شده است که 

زیبایی خاصی به این محل داده است.
دامنه  در  و  محالت  شرقی  شمال  در 
خورزن  کوه  متری   ۱۶۰۰ ارتفاعات 
آبگرم  از چشمه های طبیعی  مجموعه ای 

و معدنی با آبدهی باال قرار دارد که از اعماق زمین با درجه 
حرارت حداقل ۵۰ درجه سانتیگراد به سطح زمین جاری 

می شود.
با  همراه  زمین  داخل  مذاب  مواد  روی  از  که  آب ها  این 
دارای  می آید،  زمین  سطح  به  گوگرد ی  عمدتاً  گازهای 
چشمه  این  آب  است.  درمانی  و  طبی  مختلف  خواص 
دارای ترکیبات سولفات کلسیک و ازته است و برای درمان 
صفراوی  کلیوی،  کبدی،  بیماری های  نقرس،  بیماری های 
قرار می گیرد، هم چنین  استفاده  مورد  و دستگاه گوارش 
استفاده  پوستی  امراض  و  کچلی  درمان  برای  گذشته  در 

می شده است

بهداشتی،  امکانات  دارای  محالت  درمانی  آب  مجموعه 
وان های شستشو،  به  مجهز  و حمام های خصوصی  استخر 
گردشگران  برای  مناسب  اقامتگاه  و  شاپ  کافی  رستوران، 
داخلی و خارجی بوده و در فاصله ۲۵ کیلومتری تا مرکز 

شهرستان واقع شده است.
شهرستان  مرکزی  بخش  در  خورهه  باستانی  مجموعه 
و  مجموعه  دارد.  قرار  شهر  این  شرقی  شمال  در  محالت 
بقایا و آثار به جا مانده از منطقه تاریخی خورهه محالت از 
جمله مهم ترین آثار تاریخی کشور است که ابهامات زیادی 
در خصوص قدمت، معماری، کاربرد و نوع استفاده از بنا را 
در بین مورخان و باستان شناسان داخلی و خارجی ایجاد 

کرده است.
مورخان از این مجموعه به نام آتشکده، معبد کاخ و مرکز 
برای برگزاری جشن ها و مراسم های ملی و مذهبی عمارت 
و منزل ییالقی و قبرستان یاد کرده اند. این مجموعه شامل 
به  سرستون ها  که  است  سرستون هایی  و  ستون ها  بقایای 
ساخته  است  قدیم  یونانیان  هنر  زاییده  که  یونیک  شیوه 

شده است.

این  دارد.  قرار  خورهه  روستای  مجموعه  این  مجاورت  در 
روستا در ناحیه مرتفعی واقع شده و مناظر و چشم اندازهای 
کم نظیری دارد. آب و هوای تمیز، طبیعت سرسبز، معماری 
زیبای روستایی و آثار تاریخی کهن موجب شده تا هر سال 
معبر  این روستا سفر کنند.  به  از گردشگران  عده کثیری 
منسوب به دوره سلوکی، پل و کاروان سرای صفوی از آثار 

مهم روستای خورهه است.
مناطق دیدنی آن شامل غار شاه بلبل، غار تاریخی سوراخ 
دوره  به  منسوب  میل هایی  و  معبد  باستانی  بنای  گاو، 
و هم  آتشکوه  آتشکده  امامزاده خورهه هستند.  و  سلوکی 
چنین بند و پل نیمور مربوط به دوره ساسانیان نیز در شهر 
از دیگر مناطق دیدنی  توابع شهرستان محالت،  از  نیمور، 

این شهرستان است.
هم چنین یخچال نیم ور محالت نیز، مربوط به دوره قاجار 
که  است  بلندی  مخروطی  گنبد  دارای  یخچال  این  است. 
آن ها  بدنه  در  و  یافته  فرسایش  جوی  ریزش های  اثر  بر 

رگه های تعدد ناشی از این فرسایش به چشم می خورد. 
و  است  متر  از یک  بیش  یخچال  این  دیواره های  ضخامت 
نمای داخلی گنبد یخچال با آجر کار شده و شکل هندسی 

جالب توجهی را به وجود آورده است.
جمشیدی  قلعه  شامل  شهرستان  این  دیدنی  نقاط  سایر 
مربوط به دوره ساسانی، حسینیه آقاخان محالتی مربوط به 
دوره قاجار، امامزاده عبدا… مربوط به دوره قبل از صفویه، 
امامزاده محمد واقع در شهر نیم ور، آسیاب آبی مربوط به 
دوره قاجار در محالت و امامزادگان فضل و یحیی مربوط 
از  نوروزی می توانند  ایلخانی است که گردشگران  به دوره 

آن بهره ببرند.
آثار  رودوزی های سنتی،  دستبافت های سنتی،  ارده،  حلوا 
که  است  کاالهایی  از  سنتی،  پاپوش  و  سفالگری  چوبی، 
به  محالت  از  می توانند  تحفه  عنوان  به  نوروزی  مسافران 

سوغات ببرند.

مسوول آزمایشگاه بانک سلول های انسانی 
و جانوری مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران، تعداد گونه 
جانوری کشور را ۱۲۰۰ گونه اعالم کرد و گفت: از این تعداد 

۱۵۰ گونه جانوری در معرض خطر انقراض قرار دارند.
دکتر عبدالرضا دانشور آملی در نشست تخصصی به مناسبت 
ملی،  شناسی  گیاه  باغ  در  زیستی  و  ژنتیکی  ذخایر  ملی  روز 
گاو  مرخوز،  بز  کوهانه،  دو  شتر  کاسپین،  اسب  داشت:  اظهار 
سیستانی و گاو گلپایگانی و گوسفند مغانی؛ از جمله گونه های 

جانوری کشور و در معرض خطر انقراض هستند.
وی افزود: براساس آماری که سازمان حفاظت از محیط زیست 
اعالم کرده بین ۱۵ تا ۲۰ درصد گونه های جانوری در معرض 
به  جانوری  گونه های  درصد  پنج  تا  یک  بین  و  انقراض  خطر 

شدت در معرض انقراض قرار دارند.
دانشور بر لزوم حفاظت از گونه های جانوری کشور تاکید کرد 
و گفت: حفاظت در مناطق طبیعی از جانوران، نگهداری آن ها 
سلول های  نگهداری  نهایت  در  و  تحقیقاتی  های  ایستگاه  در 
از  ها  آن   DNA/ای ان  دی  و  تخمک  اسپرم،  سوماتیک، 

کشور  جانوری  گونه های  از  حفاظت  برای  اقدامات  مهمترین 
است

ایران  زیستی  و  ژنتیکی  ذخایر  ملی  مرکز  علمی  هیات  عضو 
پستاندارن،  جانوری شامل  گونه  در حال حاضر ۱۲۰۰  گفت: 
پرندگان، خزندگان، ماهیان و دوزیستان در کشور وجود دارند 

که حدود ۲۰۰ گونه آن ها، پستاندار هستند.
وی، عمده ترین بانک ژن جانوری را مرکز ملی ذخایر ژنتیکی 
و زیستی ایران و مرکز اصالح نژاد دام کشور اعالم کرد و گفت: 

در حال حاضر حدود یک هزار نمونه اسپرم و سلول گونه های 
جانوری در این ۲ مرکز نگهداری می شود.

مسوول آزمایشگاه بانک سلول های انسانی و جانوری مرکز ملی 
ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران، ادامه داد: در مرکز ملی ذخایر 
ژنتیکی ایران، بیش از ۴۰۰ نمونه سلولی از گونه های دامی در 

معرض انقراض نگهداری می شود.
وی، سلول گونه های دامی مانند اسب کاسپین، شتر دوکوهانه، 
بز مرخوز، گاو سیستانی و گاو گلپایگانی و گوسفند مغانی را از 
جمله نمونه های در معرض انقراض اعالم کرد که سلول های 
آن ها در مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی نگهداری می شوند.

ایران  زیستی  و  ژنتیکی  ذخایر  ملی  مرکز  علمی  هیات  عضو 
تخصیص  جمله  از  الزم  های  حمایت  دولت  اگر  کرد:  تاکید 
جلوی  می توان  دهد،  قرار  کار  دستور  در  را  مناسب  بودجه 

انقراض گونه های جانوری را گرفت.
اولویت حفاظت از ذخایر ژنتیکی و زیستی  وی اظهار داشت: 
بین مسووالن وجود ندارد و حمایت های مناسب از مراکزی که 

در این زمینه فعال هستند، انجام نمی شود.

 »محالت« گنجینه جاذبه های گردشگری

150 گونه جانوری در معرض خطر انقراض
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اقتصادی اجتماعی فرهنگی

سالمت باشیم

}با خوراکی ها از خود محافظت کنیم{

خوشمزه و مقوی، اما گران!
به انتخاب خدیجه فدایی زاده

پسته، برای بعد از ایام نوروز
مواد مغذی موجود در ۱۰۰ گرم پسته:

 ۵۴ چرب  مواد   -- گرم   ۲۰ گرم--پروتئین   ۲/۵ آب 
گرم -- مواد نشاسته ای ۱۵ گرم -- کلسیم ۱۳۰ میلی گرم 
-- فسفر ۵۰۰ میلی گرم -- آهن ۵/۷ میلی گرم -- پتاسیم 
۹۵۰ میلی گرم -- ویتامین آ ۲۳۰ واحد -- ویتامین ب ۱ 

۷/۰ میلی گرم -- ویتامین ب ۳ ۵/۱ میلی گرم.
پسته به عنوان یک ماده غذایی گیاهی و نیرو بخش و درمان 

کننده بسیاری از بیماری ها مورد استفاده قرار می گیرد.
خواص درمانی مغز پسته:

* طبع پسته گرم و خشک است *
پسته در مقایسه با دیگر آجیل ها، مقدار کمی کالری دارد. 
بدون کلسترول می باشد و دارای مقدار کمی چربی اشباع 
به  کمک  و  باشد  می  انرژی  منبع  یک  چربی  هست.  شده 
جذب ویتامین های A, E, D و K می کند. پس پسته از آن 
انجام  جایی که دارای چربی می باشد، این امر مهم را نیز 

می دهد.
*پسته یکی از بهترین منابع پروتئین گیاهی است.

پسته برای تقویت نیروی جنسی مفید است. روزی ۱۵ عدد 
همراه صبحانه به مدت ۲۱ روز با کمی عسل و شیر به عنوان 

صبحانه میل شود.
*تقویت کننده ذهن است. 

صبح ها ۲۰ عدد پسته با چند عدد خرما و یک لیوان شیر 
میل کنید.

*تسکین دهنده  سرفه است
پسته دارای مقدار زیادی فیبر می باشد. فیبر به هضم مواد 
تنظیم  را  خون  قند  و  کلسترول  کند،  می  کمک  غذایی 

می کند.
پسته در بین گروه آجیل ها، یکی از بهترین منابع پتاسیم 
می باشد. پتاسیم ۱ عدد پسته برابر پتاسیم ۱ عدد پرتقال 
است. مقدار پتاسیم در ۲ عدد پسته بیشتر از ۱ عدد موز می 
باشد. پتاسیم موجود در پسته، به تعادل مایعات بدن کمک 
می کند، ضربان قلب را تنظیم می کند و برای کاهش فشار 

خون نیز بسیار مفید می باشد.

استخوان ها  ساخت  در  و  باشد  می  فسفر  دارای  چنین  هم 
را  ضعف  و  خستگی  جلوی  کند،  می  شرکت  ها  دندان  و 

می گیرد و برای تقویت عضالت بدن مفید می باشد.
پسته، مقداری منیزیم نیز دارد که منیزیم یکی از مهم ترین 
عناصر معدنی برای تبدیل غذا به انرژی است، ضربان قلب 

را تنظیم می کند واز گرفتگی عضالت جلوگیری می کند.
آهن موجود در پسته، برای سرگیجه، خستگی، رنگ پریدگی 

و کم خونی مفید است.
بسیار  ناخن  و  مو  پوست،  تقویت  برای  داردکه  روی  پسته 
مهم است.پسته دارای ویتامین های B۱ ، B۶ و E می باشد. 
ویتامین B۶ کمک به سوخت و ساز پروتئین می کند و در 
جذب مواد غذایی نیز نقش دارد. ویتامین B۱ باعث افزایش 
اشتها  کردن  متعادل  و  عصبی  سلول های  تقویت  انرژی، 

می شود.
در بین آجیل ها، پسته دارای بیشترین آنتی اکسیدان می 
آنتی  گروه  جزو   E ویتامین  دانید  می  طورکه  همان  باشد. 
اکسیدان ها است و تقویت سیستم ایمنی بدن، سالمت چشم 
و جلوگیری از خستگی و استرس و نیز جلوگیری از تخریب 

سلول ها را بر عهده دارد.
پسته نیز مانند دیگر دانه ها، از بیماری های قلبی جلوگیری 
تواند  اشباع، می  غیر  به خاطر وجود چربی های  کند.  می 
باعث عملکرد  بیاورد. پسته  پایین  را  مقدار کلسترول خون 

درست مغز می شود و شخص را آرام می کند.
این آجیل می تواند جلوی پیشرفت بیماری های مزمن از 

قبیل سرطان را بگیرد.
مطالعات نشان داده است؛ پسته می تواند مقدار کلسترول 
خوب خون)HDL( را باال ببرد و درعین حال مقدارکلسترول 

بد خون)LDL ( و تری گلیسیرید را پایین بیاورد.
*پودر پسته، درمان کننده دندان درد می باشد.

پسته تغییری در فشار خون و افزایش وزن انجام نمی دهد. 
اما به خاطر کالری باالیی که دارد، به عنوان یک میان وعده 
برای  شود.  مصرف  زیاد  نباید  و  شود  می  شمرده  پرکالری 
کاهش نمک و چربی در رژیم غذایی، باید از خوردن پسته بو 
داده و شور خودداری کنید. الزم به ذکر است که، ۲۸ گرم 
پسته، بیشتر از ۱۰ درصد نیاز بدن به فیبر غذایی، ویتامین

B۶، ویتامین B۱، منیزیم و فسفر را تامین می کند.
پسته تقویت کننده معده است. یک ساعت قبل از غذا سعی 
کنید خام مصرف شود.باز کننده انسداد و گرفتگی مجاری 

کبد می باشد.
بهتر  می گذرانند  را  بیماری  نقاهت  دوران  که  کسانی  برای 
است روزانه ۱۰ دانه پسته همراه ۳ برگه زردآلو ترش میل 
کنند.مسلولین یا کسانی که الغر شده اند می توانند از روش 

فوق استفاده کنند.
ایرانیان قدیم می گفتند اگر کسی پسر می خواهد باید پسته 
بخورد.به خاطر وجود فسفر و کلسیم در پسته برای تقویت 

سلول های مغزی و استحکام استخوان بسیار مفید است.
آهن موجود در پسته رانباید فراموش کنیم .کسانی که کم 
قاشق  یک  با  پسته  دانه  روزانه ۱۰  می توانند  خون هستند 

شربت زرشک ،ده صبح میل کنند.
کسانی که بیماری نقرس ، دیابت و یا ناراحتی کلیه دارند 

سعی کنند پسته کم بخورند.
کسانی که درد استخوان دارند یا درد کمرهایی که مربوط به 
دیسک نباشند می توانند بین ۱۰ تا ۲۰ گرم پسته میل نمایند.

برای درمان استفراغ هایی که منشاء صفراوی دارند روزانه ۲ 
عدد پسته استفاده کنند.

بهارسادات موسوی
ایاالت  پی  در  پی  های  تحریم 
علیه  متحدانش  و  آمریکا  متحده 
ونزوئال اقتصاد و زندگی روزمره مردم 
داده  قرار  شعاع  تحت  را  کشور  این 
قربانی  ها  ونزوئالیی  واقع  در  است. 
مواد  واردات  ها  تحریم  چراکه  هستند،  فشارها  این  اصلی 
غذایی، دارویی و صنعتی را مختل و هم چنین دارایی های 

ونزوئال برای خرید آن ها را بلوکه کرده اند. 
این اقدامات آمریکا خشم دولت و مردم ونزوئال را برانگیخته 
است و آن ها واشنگتن را به اتخاذ یک سیاست دوگانه و 
دالر  میلیاردها  سو  یک  از  کنند:  می  متهم  نقیض  و  ضد 
ضبط  جهان  کشورهای  دیگر  در  را  ونزوئال  خود  دارایی 
وانمود می کنند که در تالش  دیگر  از سوی  و  می کنند 
برای تامین کمک های بشردوستانه برای مردم این کشور 

هستند و کمکی ۲۰ میلیون دالری ارائه می دهند.
چندی روزپیش، نماینده روسیه در سازمان ملل، واسیلی 
نبنزیا، اعالم کرد که تنها از ابتدای سال ۲۰۱۹ تا کنون، 
ایاالت متحده آمریکا، ونزوئال را از ۳۰ میلیارد دالر دارایی 
خود محروم کرده و آن را در اختیار رهبر مخالفین، خوآن 

گوآیدو، گذاشته است.
حال به این موضوع می پردازیم که  تحریم های آمریکایی 

بر زندگی مردم ونزوئال چه تاثیری داشته اند:
این  رئیس جمهور  به گفته  بهداشت؛  و  در بخش سالمت 
کشور ،نیکوالس مادورو، بانک آمریکایی »Citibank« از 
دریافت پول برای ارسال انسولین امتناع گرده است و این 
انسولین )سیصد هزار دوزی(  گونه است که یک محموله 

مورد نیاز بیماران دیابتی مصادره شده است.

های  سیاست  از  تبعیت  به  کلمبیا  دولت  چنین  هم 
 »BSN Medical« کلمبیایی  به شرکت  متحده،  ایاالت 
ماالریا  درمان  نیاز  مورد  داروی  دیگر  تا  داده  دستور 
)Primaquina( را به ونزوئال نفرستند. این در حالی است 
که ونزوئال به شدت درگیر این بیماری است و ۵۳ درصد از 
موارد ابتال به ماالریا در کل منطقه در سال های ۲۰۱۶ و 
۲۰۱۷ در این کشور بوده است. بر اساس داده های سازمان 
بهداشت جهانی، شمار مبتالیان به ماالریا از ۳۶ هزار نفر در 
سال ۲۰۰۹ به بیش از ۴۱۴ هزار نفر 
کرده  پیدا  افزایش   ۲۰۱۷ سال  در 

است.
۹ میلیون دالر برای داروهای دیالیز 
نیز مسدود شده است. عالوه بر این، 
قطعی های اخیر برق در این کشور 
خرابکاری  را  آن  علت  دولت  ،که 
آمریکا  حمایت  تحت  مخالفین  های 
کار  در  اختالل  موجب  داند،  می 
حتی  و  شده  بیمارستانی  تاسیسات 
شده  بیماران  برخی  فوت  به  منجر 

است.
بانک اروپایی نیز ۲۹,۷ میلیون دالر 
غذایی  مواد  تهیه  جهت  ونزوئال  که 
دادند  برگشت  بود،  کرده  پرداخت 

و هم اکنون کشور با قحطی شدید برخی اقالم مورد نیاز 
مردم مواجه است.

میلیون دالر  از ۱۶۵۰  بیش  نیز   »Euroclear  « شرکت 
طالی  تن   ۳۱ و  است  کرده  بلوکه  بلژیک  در  را  ونزوئال 
بانک  یک  توسط  نیز  دالر(  میلیون   ۱۲۰ )معادل  ونزوئال 
از دولت کاراکاس، در  نقل  به  انگلستان ضبط شده است. 
صورت آزادسازی این دارایی ها و سایر سرمایه های بلوکه 
شده، این کشورمشکلی برای تامین مواد غذایی، دارروئی و 

... مورد نیاز خود نخواهد داشت. 
بیشترین  متحده  ایاالت  ونزوئال  نفت  صادرات  زمینه  در 
فشار را وارد کرده است و بسیاری از شرکت ها و اشخاص 
 Citgo« نفتی  شرکت  است.  کرده  تحریم  را  ربط  ذی 
Petroleum« نیز ۷ هزار میلیون دالر کاالهای پاالیشگاه 
ایاالت متحده ۱۱ میلیارد دالر  و  را مصادره کرده  ونزوئال 
صادرات نفت خام ونزوئال در سال ۲۰۱۹  را تحریم کرده 

است.
این ها تنها بخشی ازتحریم های آمریکایی و تاثیرمخرب آن 
ها بر زندگی مردم ونزوئال می باشد، کشوری که از ابتدای 
سال جدید میالدی شاهد تنش شدید سیاسی بین دولت 
خوآن  سرکردگی  به  مخالفین  و  مادورو  نیکالس  قانونی 
گوآیدو بوده و این درگیری ها به همراه دخالت های سایر 
بیشتر  را  واجتماعی  اقتصادی  وبحران  مشکالت  کشورها، 

کرده است که هزینه آن را مردم بی گناه می پردازند.
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گفـت:  ورزش همگانـی  توسـعه  و  فرهنگـی  معـاون 
وزارت ورزش و جوانـان تـا رفـع مشـکالت پیـش آمـده در 
ایـن  بـود و  مناطـق سـیل زده در کنـار آن هـا خواهـد 

داشـت. خواهـد  ادامـه   حمایت هـا 
بـه گـزارش پایـگاه خبـری وزارت ورزش و جوانـان دکتـر 
گلریـزان  مراسـم  حاشـیه  در  کـه  احمـدی  عبدالحمیـد 
جامعـه ورزش بـه هموطنان سـیل زده در ورزشـگاه تختی 
سـخن مـی گفـت، اظهار داشـت : دربـاره میزان خسـارات 
وارد شـده بـه اماکـن ورزشـی مناطـق سـیل زده، اظهـار 
کـرد: بـر اسـاس اطالعـی کـه از چهـار منطقـه سـیل زده 
لرسـتان، خوزسـتان، مازنـدران و گلسـتان کـه بیشـترین 
آسـیب را داشـتند، بـرآورد مـا از ایـن چهـار اسـتان بـرای 
جبـران خسـارت های وارد شـده بـه مجموعه های ورزشـی 
۶۶ میلیـارد تومـان اسـت کـه تـا بـه امـروز بیـش از ۲۰ 
میلیـارد تومـان از سـوی وزارت ورزش و جوانـان تامیـن 
اعتبـار شـده اسـت و در اختیـار مناطـق سـیل زده قـرار 

گرفته شـده اسـت.
وی در ادامـه، خاطـر نشـان کـرد: وزارت ورزش و جوانـان 
تـا رفـع مشـکالت پیـش آمـده در مناطـق سـیل زده در 
کنـار آن هـا خواهـد بـود و ایـن حمایت هـا ادامـه  خواهـد 
داشـت. وزارت ورزش و جوانـان سـعی دارد بـا تمـام تـوان 
رفـع  در جهـت  و  باشـد  زده  سـیل  هموطنـان  کنـار  در 
نیازهـای آن هـا پیـش قـدم خواهد بـود تـا بتوانیـم میزان 
خسـارت و آسـیب های وارد شـده بـه ویـژه  اماکن ورزشـی 
را ترمیـم و بازسـازی کنیـم تـا شـرایط بـه وضعیـت عادی 

گـردد. باز 

وزیر اقتصاد گفت: اد عاها 
آمریکایی ها در مورد سپاه  آمارهایی که  و 
مگر  است،  بیهوده  و  گزاف  می دهند، 
کشور  اقتصاد  درصد   ۶۰ یا   ۴۰ می شود 

دست سپاه باشد؟
حاشیه  در  اقتصاد  وزیر  دژپسند  فرهاد 
سؤالی  به  پاسخ  در  دولت  هیأت  جلسه 
ضد  شبکه های  برخی  که  این  بر  مبنی 
انقالب ادعا کرده اند که هدف آمریکایی ها 
قرار  فشار  تحت  سپاه  علیه  اقدام  برای 
دادن فعالیت های اقتصادی این نهاد است، 
گفت: این ادعاها و آمارهایی که می د هند، 
یا  است. مگر می شود ۴۰  بیهوده  و  گزاف 

۶۰ درصد اقتصاد کشور دست سپاه باشد؟ اگر ارقامی که 
این ها می گویند را جمع بزنید، به ۳ تا ۴ درصد می رسید. 
در برخی آمارها هم می گویند ۸۰ درصد اقتصاد در اختیار 

دولت است.
وی افزود: امروز حوزه خدمات، کشاورزی و صنعت کشور 
نباید  بنابراین  است،  خصوصی  بخش  اختیار  در  عمدتاً 
سپاه  کرد.  اعتماد  می دهند  آمریکایی ها  که  آمارهایی  به 
از  حفاظت  اش  وظیفه  و  دارد  را  خودش  اصلی  کارکرد 

انقالب اسالمی و مرزهای کشور است.
سپاه  با  که  است  سال  چهل  مردم  کرد:  تأکید  دژپسند 
رابطه دوطرفه میان ملت و سپاه  زندگی می کنند و یک 
متزلزل  اقتصاد  یک  هم  ما  اقتصاد  دارد.  وجود  پاسداران 

نیست که با این اقدام از سوی آمریکایی ها آسیب ببیند.
وزیر اقتصاد گفت: امروز دیگر بانک های نظامی هم نداریم 
و تمامی مؤسسات مالی مربوط به نهادهای نظامی در یک 
بانک دولتی ادغام می شوند، بنابراین دیگر نیروهای مسلح، 

مؤسسات مالی ندارند.
وی با اشاره به فعالیت های قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا 
را  طرح هایی  پیمانکار  یک  عنوان  به  خاتم  قرارگاه  گفت: 
انجام می دهد و در این مسیر گاهی برای وصول مطالباتش 
واگذاری هایی انجام می شود که این واگذاری ها در نهایت 

به بخش خصوصی سپرده می شود.
خسارت  برای  اقتصاد  وزارت  تسهیالت  به  اشاره  با  وی 
خسارت  که  مالیاتی  مودیان  گفت:  اخیر،  سیل  دیدگان 
از ۵۰ درصد بود بدهی مالیاتیشان بخشوده  آن ها بیش 

می شود.
دژپسند افزود: مصوبه کلی دیگر که ابالغ کردیم آن است 
زده  سیل  مناطق  به  نقدی  کمک  که  اشخاصی  تمام  که 
هزینه های  جزو  ها  آن  نقدی  کمک های  می دهند،  انجام 

قابل قبول مالیاتی به حساب آید.
یک  من  دیروز  ها  این  بر  عالوه  کرد:  بیان  اقتصاد  وزیر 
تفویض اختیاری هم به گمرک کردم و آن این که تمام 
به  کمک  و  احمر  هالل  برای  خارج  از  که  محموله هایی 
زلزله زدگان ارسال می شود را با اختیار تام ترخیص کنند.

دژپسند با اشاره به تأمین خسارت های سیل زدگان گفت: 
تأمین اعتبار از طریق تنخواه از اوایل سال آغاز شده که در 
خصوص گلستان و مازندران به موقع پرداخت و واریز شد 

و بعد از آن برای بقیه استان ها نیز ادامه یافت.
از مصوبه جامع دولت برای بقیه استان ها  افزود: بعد  وی 
به تدریج متناسب با شرایط استان ها پرداخت ها در حال 

انجام است.
بانکی  تسهیالت  پرداخت  سوم  بخش  گفت:  اقتصاد  وزیر 
است که دولت ارقامی را با نرخ ترجیحی ۵ درصد در نظر 
گرفته و مابقی را دولت از بودجه عمومی پرداخت می کند.

وزیر اقتصاد با اشاره به ضرورت هوشیاری مردم در شرایط 
اقتصادی فعلی گفت: بازار ارز به ویژه بازار غیررسمی امروز 
یک بازار پر خطر است و مردم نباید تن به این شرایط پر 
منفی  تبعات  آن ها  برای  است  ممکن  زیرا  دهند،  ریسک 

داشته باشد.
وی با اشاره به ظرفیت های خالی زیادی که در کشور در 
بخش اقتصاد وجود دارد گفت: می توان این ظرفیت ها را 
را  اشتغال  تولید  نرخ  افزایش  با  و  رساند  برداری  بهره  به 

افزایش داد.
وی گفت: اگر امسال خسارت سیل نبود مازاد تولید گندم 
که  امیدواریم  نیز  اکنون  و هم  داشتیم  به مصرف  نسبت 
بخش  برای  بارش ها  باشیم، چون  نداشته  واردات  به  نیاز 

کشاورزی خوب بوده است.
بخش صنعت  در  اولیه  مواد  واردات  برای  گفت:  دژپسند 
تدابیری اندیشیده شده تا تولید دچار آسیب نشود و این 

موضوع را با جدیت بیشتر رصد می کنیم.
دولتی  بانک های  با  که  جلسه ای  در  گفت:  اقتصاد  وزیر 
داشتیم از آن ها خواستم در اعطای تسهیالت دریغ نکنند 
و بتوانند سرمایه گذاری ها را در بخش تولید تقویت کنند.

کاماًل  بیمه ها  و  بانک ها  مالیاتی،  امور  سازمان  افزود:  وی 
آمادگی دارند تا برای رونق تولید از همه امکانات استفاده 

کنند تا امسال سال خوب داشته باشیم.
وزیر اقتصاد با اشاره به دیدگاه های مختلف برای استفاده 
از ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: این ها در حال بررسی است، اما 
ارزی  تغییر سیاست  رئیس جمهور معتقد است هر گونه 

بزرگترین سازنده موبایل 
در جهان

 
یکـی از مقامات سامسـونگ به تازگی خاطرنشـان 
کـرده اسـت کـه تـا ۱۰ سـال آینـده هیچ شـرکتی در 
جهـان قـادر نخواهد بود جـای سامسـونگ را به عنوان 
بزرگتریـن تولیـد کننـده و عرضـه کننـده گوشـی های 

هوشـمند بگیرد.
شـرکت  موبایـل  بخـش  مدیـر  کـو«،  جـی  »دی 
سامسـونگ اخیـراً اعـالم کـرده اسـت کـه سامسـونگ 
همـان طـور کـه تـا کنـون توانسـته اسـت از تمامـی 
شـرکت های دارای تکنولـوژی فعـال در حـوزه تولیـد 
هـا  آن  از  را  رقابـت  و گـوی  بگیـرد  موبایـل سـبقت 
بربایـد، در یـک دهـه آینـده نیـز بـا همیـن رونـد بـه 
پیـش خواهد رفـت و عنـوان بزرگترین تولیـد و عرضه 
کننـده موبایـل در جهـان را به خود اختصـاص خواهد 

. د ا د
میـان  تنگاتنگـی  رقابـت  اخیـر،  سـال های  در 
شـرکت های فعـال در حـوزه تولیـد موبایـل همچـون 
سامسـونگ، هـواوی، اپـل و سـایر شـرکت ها درگرفتـه 
اسـت که تـا کنون سامسـونگ برای چند سـال متوالی 
توانسـته اسـت عنـوان نخسـتین را بـه خـود اختصاص 
دهـد و هـواوی بـا اپل همچنـان بـرای جایگاه های دوم 
و سـوم می جنگنـد کـه البته هـوآوی بارها اعـالم کرده 
کـه در صدد اسـت بـه بزرگتریـن تولید کننـده موبایل 
در جهان تبدیل شـود و جایگاه نخسـت سامسـونگ را 
از آن بگیـرد. امـا آمارهـا علـی رغم تالش هـواوی برای 
اختصاص سـهم بیشـتر، نشـان می دهد که سامسـونگ 

همچنـان سـردمدار بازارهـای جهانـی موبایل اسـت.
جالـب اینجاسـت کـه ایـن نخسـتین بـاری اسـت کـه 
یکـی از مقامـات رسـمی شـرکت سامسـونگ نسـبت 
بـه تـالش و بیانیه هـای هـواوی بـرای اختصاص سـهم 
بیشـتری از بازارهـای جهانـی و گرفتن جایگاه نخسـت 

سامسـونگ واکنـش نشـان می دهـد.
بـر اسـاس گـزارش وب سـایت gsm arena، »دیجی 
کـو« کـه مدیـر بخـش موبایـل ایـن شـرکت کـره ای 
ایـن شـرکت  عنـوان کـرده اسـت کـه  اسـت، اخیـراً 
کـره ای طـی یـک دهـه آینـده نیـز همچنـان بـا بهـره 
گیـری از برتریـن و پیشـرفته ترین تکنولوژی هـای روز، 
نظـر  در  چنیـن  هـم  و  درسـت  سیاسـت های  اتخـاذ 
سراسـر  در  مختلـف  کاربـران  سـالیق  تنـوع  گرفتـن 
جهـان، گوشـی های مـدرن، پیشـرفته و متنوعـی را به 
بازارهـای جهانـی عرضـه خواهـد کـرد و همچنـان در 
رتبـه نخسـت بزرگترین تولید کننـده موبایل در جهان 
باقـی خواهـد مانـد.در واقـع می تـوان گفـت ایـن بدان 
معناسـت کـه احتمـال از دسـت رفتـن جایـگاه فعلـی 
سامسـونگ در بـازار موبایل از نظر مقامات سامسـونگ 
بسـیار ضعیـف اسـت و متخصصـان و مهندسـان فعال 
در ایـن شـرکت بـزرگ کـره ای به سـختی در تالشـند 
تـا بـا ایجـاد نوآوری هـای جد یـد در بهبـود محصوالت 
خـود، تمرکـز بیشـتری بـر روی حفـظ جایـگاه برتـر و 

نخسـت خـود در جهـان داشـته باشـند.

صادرات نفت به سطح قبل از 
تحریم ها نزدیک شد

کره جنوبی،  و  چین  سوی  از  باال  تقاضای  دلیل  به 
تحریم ها  از  قبل  سطح  به  تقریبا  ایران  نفت  صادرات 
بازگشته و این افزایش در حالی محقق می شود که قیمت 

نفت همچنان رو به رشد است.
به گزارش اسپوتنیک، به دلیل تقاضای باال از سوی چین 
قبل  سطح  به  تقریباً  ایران  نفت  صادرات  کره جنوبی،  و 
حالی  در  صادرات  افزایش  این  و  بازگشته  تحریم ها  از 
ونزوئال،  علیه  آمریکا  تحریم های  با  که  می شود  انجام 
و  اخیر  درگیری های  علت  به  لیبی  نفت  صادرات  افت 
ساله   ۴ سطح  پایین ترین  به  که  اوپک  تولیدات  کاهش 
خود رسیده است، قیمت های نفت هر روز در حال رشد 

هستند.
خبرگزاری  یک  و  پالتز  گلوبال  اس اندپی  اعالم  طبق 
مستقل، صادرات نفت ایران در ماه مارچ ۱۲ درصد رشد 
داشته و به باالترین سطح خود از زمان اعمال تحریم های 

آمریکا در نوامبر ۲۰۱۷ تا کنون رسیده است.
صادرات  پالتز،  گلوبال  خام  نفت  تجارت  داده های  طبق 
نفت ایران که تا ۱.۰۸ میلیون بشکه در روز پایین آمده 
جهش  روز  در  بشکه  میلیون   ۱.۷ تا  مارچ  ماه  در  بود، 

کرده است.
این در حالی است که در ۲۱ مارچ، رویترز با استناد به 
ایران  نفت  بود صادرات  داده  رفینیتیو گزارش  داده های 
در ماه مارچ با کاهش مواجه شده و به ۱.۱ میلیون بشکه 

در روز رسیده است.
دریافت  می توان  گذشته،  ماه های  داده های  به  نگاهی  با 
از تخمین های  ایکون، همیشه  که تخمین های رفینیتیو 

گلوبال پالتز کمتر بوده است.
این که رویترز از تخمین های رفینیتیو ایکون در گزارش 
ادعاهای  تأیید  برای  می تواند  است  کرده  استفاده  خود 
اعالم  با  تا  باشد  بوده  تحریم ها  بودن  مؤثر  در  آمریکا 
بر  وارد  اقتصادی  فشار  که  شود  اعالم  صادرات،  کاهش 
ایران، در نتیجه تحریم های آمریکا، در حال افزایش است.

تقاضا برای نفت ایران از سوی چین، هند و کره جنوبی 
همچنان باال باقی مانده است. اس اندپی گلوبال پالتز در 
گزارش خود اعالم کرد که واردات نفت خام ایران توسط 
از ۵۷۱۴۶۴ بشکه  این کشور، چین،  بزرگترین مشتری 
در روز در ماه فوریه، به ۶۲۱۷۱۰ بشکه در روز در ماه 
نفت  واردات  هند  چنین  هم  است.  یافته  افزایش  مارچ، 
ایران را ۷۰ هزار بشکه در روز، نسبت به ماه قبل افزایش 
داده است تا واردات خود را به ۳۵۰ هزار بشکه در روز 

برساند.
با ۲۸ هزار بشکه در روز  ایران در ماه مارچ  تولید نفت 
کاهش، به ۲.۶۹۸ میلیون بشکه در روز رسیده است که 
تنها ۲۸۰ هزار بشکه در روز نسبت به آغاز تحریم های 

آمریکا در ماه نوامبر، کاهش داشته است.
تحلیل های ماهواره ای استارتاپ اوسرا، که میزان ذخایر 
ماهواره ها  داده های  طریق  از  را  جهان  نفت  انبارهای 
ردیابی می کند، نشان می دهد که از آغاز امسال، میزان 
ذخایر انبارهای نفت خام ایران با ۲۵ درصد کاهش روبه 
رو شده است، که نشان می دهد، ایران برداشت سنگینی 

از انبارهای ذخایر خود داشته است.
به  این  می گوید:  اوسرا،  انرژی  تحلیل گر  کریگ،  جفری 
معنای این است که تهران احتماالً پیش بینی نمی کرده 
احتماالً  و  باشد  داشته  باالیی  صادرات  چنین  که  است 

دوباره تولید نفت خام خود را افزایش خواهد داد.

مردم ونزوئال عوارض تحریم های آمریکا را می پردازند

دژپسند در حاشیه جلسه دولت: 

مگر می شود ۶0درصد اقتصاد 
دست سپاه باشد!
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ارائه تسهیالت کم بهره برای 
خرید شناور های مسافری

 
ارائه  گفت:  شناس  حق   - جوان  خبرنگاران  باشگاه 
تسهیالت کم بهره برای خرید شناور های مسافری از دیگر 

اقداماتی است که در دستور کار این سازمان قرار گرفت.
و  بنادر  سازمان  دریایی  امور  معاون  حق شناس،  هادی 
دریانوردی با بیان این که افزایش سطح ایمنی برای تردد 
مسافران از مهم ترین اولویت های برنامه  های سازمان بنادر 
در سال ۹۸ بوده است، گفت: نوسازی شناور های مسافری 
برای افزایش و رونق گردشگری از دیگر اقداماتی است که 
داده  قرار  این سازمان در سال جدید در دستور کار خود 

است.
نوروز و سفر های دریایی هیچ  ایام  این که در  بیان  با  وی 
آن  نشان دهنده  امر  این  اظهار کرد:  نداشته ایم،  حادثه ای 
است که سطح ایمنی در تمام بنادر و اسکله ها بسیار باال 
شده  رعایت  بخش ها  این  تمامی  در  ایمنی  نکات  و  بوده 

است.
حق شناس بیان کرد: سازمان بنادر از محل وجوه اداره شده 
برای ساخت و خرید شناور های مسافری تسهیالت پرداخت 
می کند و یارانه در اختیار سرمایه گذاران و خریداران قرار 
می دهد، بنابراین خریداران این حوزه می توانند از فرصتی 

که قرار داده شده استفاده کنند.
معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با بیان این 
جنوب  و  شمال  در  را  مسافری  شناور های  تعداد  باید  که 
تمام  به  دلیل  همین  به  گفت:  دهیم،  افزایش  کشور 
سرمایه گذاران در بخش باری و مسافری تسهیالت کم بهره 
ارائه می شود و از سوی دیگر اسکله های جدید را در تمام 

بنادر برای تردد راحت تر تجهیز خواهیم کرد.
سعی  بنادر  سازمان  تولید  رونق  سال  در  کرد:  بیان  وی 
ساخت  برای  داخلی  نیرو های  توان  تمام  از  کرد  خواهد 
کشتی  ساخت  همچنین  و  کشور  جنوبی  بنادر  تکمیل  و 

استفاده کند.
حق شناس اظهار کرد: در نوروز گذشته در مناطق آزاد قشم 
و هرمز اسکله های جدیدی برای مسافران ایجاد شد و در 
به  اقدام  نیرو های داخلی  از  با استفاده  باز هم  نیاز  صورت 

ساخت اسکله های جدید خواهیم کرد.
ارسال  به  دریانوردی  و  بنادر  سازمان  دریایی  امور  معاون 
دستگاه ها و ماشین آالت الیروب به مناطق سیل زده اشاره 
کرد و گفت: سازمان بنادر یک دستگاه بیل مکانیکی و یک 
دستگاه الیروب به گرگان رود در استان گلستان انتقال داد 
و با استفاده از این دستگاه بخش عمده ای از الیروبی این 

منطقه سیل زده انجام شد.

لحظاتی با شعر

گردآورنده: نیماموسوی

*****
پژمان بختیاری

با خموشی ها در این محفل مرا
گفتگویی دلنشین با دلبرست

خواب مژگان جنبش ابروی دوست
در بیان عشق صدها دفترست
هر تبسم، هر تغافل، هر نگاه

عاشقان را ترجمانی دیگرست
گر لب عاشق ز گفتن ها تهی است
گوش معشوق از شنیدن ها پراست

با نگاهی قصه ها گویند از آنک
یک نگاه از صد زبان گویاترست

*****
سیمین بهبهانی

من می گریزم از تو و از عشق گرم تو 
 با آن که آفتاب فروزنده منی

 ای آفتاب عشق، نمی خواهمت دگر 
هر چند دلفروزی و هر چند روشنی

بر سینه دست می نهی و می فریبیم 
کاینجاست آن چه مقصد و معنای زندگی ست 

 یعنی که سر به سینه پر مهر من بنه 
 جز این چه حاصلت ز سراپای زندگی ست 

 در پاسخت سر از پی حاشا برآورم 
یعنی مرا هوای تو دیگر نه در سر است 
با این دل رمیده ،  نیازم به عشق نیست 

تنهاییم به عیش جهانی برابر است 
من در میان تیرگی تنگنای خویش

پر می زنم ز شوق که این جا چه دلگشاست 
سر خوش ، از این سیاهی و شادان از این مغاک 

فریاد می کشم که از این خوبتر کجاست ؟
 خفاش خو گرفته به تاریکی ی غمم 
پرواز من به جز به شبانگاه تار نیست 

بر من متاب ، آه ، تو ای مهر دلفروز
نور و نشاط با دل من سازگار نیست

*****
عبدالقهارعاصی

شکوفه ریخت، چمن پیر شد، بهار گذشت
نیامدّی و بهارم به انتظار گذشت
به حیرتی نشدم کشته تبّسِم گل

ببین که فصِل نشاطم چه ناگوار گذشت
نسیِم هرزه بسی جلوه کرد و ناز نمود

کسش به هیچ نپرسید، خوار و زار گذشت
ز تنگ چشمِی هر خار و خس در این گلشن

نیامدی که ببینی چه روزگار گذشت
خدا به دشمنت ای آشنا نشان ندهد

از آن چه بر سرِ من بی تو بار بار گذشت
بهار ۱۳۶۲ کابل

*****
شیون فومنی

خواهم شدن پاره خّطی تا امتدادم بماند 
خّطی که در بی نهایت خود را به خّطی رساند 

خّطی که آبش گواراست در جاده ی شوسه ی کار 
خّطی که سوز عطش را در کارگرها نشاند 

خّطی که دنباله دارست، منظومه ای بی مدارست 
خّطی که از خود شما را بیرون تواند کشاند 

خّطی که چون شهد گل هاست شیرین تر از طعم 
خرماست 

خّطی که چون شعِر کندو زنبورش از بر تواند 
خّطی که نقش آفرین است جغرافیای زمین است 

خّطی که همواره خود را از اهل دنیا بداند 
خّطی ستیزنده راهی پوینده از تازه خواهی 

خّطی که بی انتهاتر از باد صحرا براند 
خّطی به گویائی غم پنهان به چشمان خاموش 
خّطی به خوانائی خون خطی که خود را بخواند 

خّطی که جادوی خاک است سحِر سحرگاه تاک است 
خّطی که از جوش غیرت خون در رگ مادواند 

خّطی که مردم شکار است برنامه ی روزگار است 
خّطی که ما را بخواند خّطی که من را براند 

خّطی زالل آسمان رنگ پیدا به شّفافی اش سنگ 
خّطی که خیل کبوتر در آبی اش پر تکاند 

خّطی هوا خورده از صبر آبشخور چشمه ی ابر 
خّطی که بذِر شکر را در غوره زاران فشاند 
خّطی بغایت صمیمی چون عاشقان قدیمی
خّطی سزاوار تاریخ چیزی که از من بماند

سال   ۲ از  کاغذ  جهانی  قیمت  افزایش 
پیش، رفته رفته تمامی صنایع مرتبط با آن را تحت تأثیر 
قرار داده است. در این میان ،روزنامه های کاغذی از آن جا 
که طی این مدت با بحران درآمدزایی نیز مواجه بوده اند، 

بیش از دیگران آسیب دیده اند
صنعت تولید کاغذ و خمیر کاغذ در جهان، صنعتی قوی و 
رو به رشد به شمار می رود که در آن آمریکا، کانادا، ژاپن، 
چین و برخی کشورهای اروپایی دست باال را دارند. میزان 
 ۴۰۰ حدود  گذشته  سال   ۲ طی  جهان  در  کاغذ  مصرف 
میلیون تن در سال بوده اما پیش بینی می شود این میزان 
تا سال۲۰۲۰ به حدود ۵۰۰ میلیون تن افزایش پیدا کند.

تقاضا  افزایش  باعث  جهان  در  کاغذ  مصرف  افزایش 
یا همان خمیر کاغذ شده است. در قدم  اولیه  برای مواد 
نیاز  تامین  برای  اولیه  مواد  تولیدکنندگان  ناتوانی  بعدی، 
اولیه  مواد  قیمت  افزایش  باعث  کاغذسازی  کارخانه های 
طبق  است.  شده  کاغذ  قیمت  شدن  گران تر  درنتیجه  و 
کاغذ  تولیدکننده  انجمن های  سوی  از  شده  منتشر  آمار 
در  اکنون  جهان  در  کاغذ  خمیر  تولید  میزان  آمریکا،  در 

پایین ترین سطح خود طی ۲ دهه گذشته است.
کاغذ  خمیر  تولید کننده  کارخانه های  از  تعدادی  تخریب 
چنین  هم  و  اخیر  سال های  توفان های  اثر  بر  آمریکا  در 
باعث  اروپا، کانادا و روسیه  تولید چوب در شمال  کاهش 
کاهش تولید خمیر چوب شده است. طی ۲ سال گذشته، 
چین که بزرگ ترین تولیدکننده کاغذ جهان و در نتیجه 
تغییراتی  نیز  است،  بزرگ ترین مصرف کننده خمیر چوب 
فشار  تحت  کشور  این  است.  داده  خود  سیاست های  در 
واردات  شده  مجبور  جهانی  زیست محیطی  سیاست های 
خمیر ترکیبی یا همان فیبر بازیافت شده را ممنوع کند. 
در پی این سیاست، تقاضا برای خمیر چوب )فیبر طبیعی( 
در بازار جهانی با افزایش ناگهانی روبه رو شده است. طبق 
تنها  کاغذ  خمیر  هزینه  تولیدکننده،  قیمت  شاخص  آمار 
طی یک سال گذشته ۲۵درصد افزایش داشته است. این 

افزایش قیمت در برخی از نقاط جهان تا ۶۰درصد 
نیز بوده است.

تقسیم  عمده  گروه   ۴ به  کاغذ  صنعت  تولیدات 
می شود. انتشارات و تحریر، بسته بندی، مطبوعات 
و کاغذهای بهداشتی، ۴ گروهی هستند که نسبت 
ثابت  سال ها  طی  ها  آن  در  کاغذ  مصرف  میزان 
در  تغییراتی  گذشته  ۱۰سال  طی  اما  است،  بوده 
بر  گروه   ۴ این  در  را  نسبت  که  داده  رخ  جهان 
تجارت  توسعه  سال ها  این  طی  است.  زده   هم 
خرید  به  جهان  مردم  اقبال  افزایش  و  الکترونیک 
بسته بندی  گروه  در  تقاضا  افزایش  باعث  آنالین، 
اینترنتی  فروشگاه های  فعالیت  توسعه  است.  شده 
رویکردی  چنین  نتیجه  علی بابا  و  آمازون  ازجمله 
تغییر  همزمان  است.  مصرف کنندگان  میان  در 
سبک زندگی در کشورهای در حال توسعه باعث 
بهداشتی شده  برای کاغذ در گروه  تقاضا  افزایش 
است. این در حالی است که مصرف باالی دستمال 
و حوله های کاغذی تنها در کشورهای توسعه یافته 

قابل توجه بود.
تغییرات ایجاد شده در ۴ گروه صنعت کاغذ را باید در کنار 
تغییر ذائقه مردم جهان در زمینه مطالعه در نظر گرفت. 
و  آنالین  مطالعه  به  اقبال عمومی  طی یک دهه گذشته، 
مطالعه روی دستگاه های الکترونیک بیشتر شده و همین 
موضوع تقاضا برای کاغذ در ۲ گروه انتشارات و مطبوعات 
انتشار  با  آسوشیتدپرس  خبرگزاری  است.  داده  کاهش  را 
نتایج یک پژوهش در آمریکا، از کاهش ۷۵درصدی اقبال 
با  است.  داده  مردم خبر  میان  در  کاغذی  روزنامه های  به 
تغییر تقاضا در بازار، تولیدکنندگان نیز به سمت افزایش 
روی  بهداشتی  و  بسته بندی  پرمصرف  گروه   ۲ در  تولید 
آورده  و فعالیت خود را به ۲ گروه سود ده محدود کرده اند.

قیمت کاغذ  افزایش  به  نیز  تولید کاغذ  ریل در  تغییر  این 
در ۲ گروه انتشارات و مطبوعات دامن زده است. تعطیلی 
تولید کاغذ روزنامه در چین متاثر  کارخانه های قدیمی تر 
پسماندهای  به خاطر  و  زیست محیطی  سیاست های  از 
شرایط  است.  کرده  بحرانی تر  را  شرایط  نیز  ها  آن  مضر 
و   ۲۰۱۸ سال  طی  کاغذ  قیمت  افزایش  باعث  پیش آمده 
تن  هر  ازای  به  دالر   ۷۰۰ تا   ۶۵۰ حدود  به  آن  رسیدن 
شده است. این افزایش قیمت در چین به ازای هر تن ۵۰ 
دالر، در اروپا به ازای هر تن حدود ۵۰ یورو و در آمریکا 
که  بحرانی  از  فارغ  است.  بوده  دالر   ۶۰ تن  هر  ازای  به 
افزایش قیمت کاغذ برای روزنامه ها ایجاد کرده است، کوچ 
باعث کاهش  نیز  اینترنت  فضای  به  آگهی ها  دسته جمعی 
افزایش  از  ناشی  باید  را  این  است.  روزنامه ها شده  درآمد 
افزایش  و  جهان  مختلف  نقاط  در  اینترنت  نفوذ  ضریب 
روزنامه  نوشته  به  دانست.  مجازی  فضای  کاربران  شمار 
دیلی هرالد چاپ واشنگتن، درآمد روزنامه های آمریکایی از 
آگهی های چاپی  از سال ۲۰۰۵ تاکنون ۸۰ درصد کاهش 
آگهی ها  سازمان  تعطیلی  باعث  موضوع  این  است.  داشته 
دربسیاری از روزنامه ها شده است.این موضوع باعث شده 
تا روزنامه ها برای زنده ماندن غیر از توجه به منابع درآمدی 

نیروها  کاهش  ازجمله  معمول  برخی شیوه های  به  به روز، 
روی آورند. طبق آمار وزارت کار آمریکا، هم اکنون حدود 
۱۵۰هزار نفر در مطبوعات این کشور مشغول به کار هستند. 
این در حالی است که ۲دهه قبل حدود ۳۷۵هزار نفر در 
اتحادیه  اعالم  طبق  داشتند.  فعالیت  آمریکا  مطبوعات 
رسانه های خبری آمریکا که حدود ۲ هزار روزنامه را شامل 
می شود، هزینه ساالنه چاپ برای روزنامه های قطع مترویی 
در این کشور بیش از ۳ میلیون دالر افزایش داشته است؛ 
از روزنامه های محلی  وضعیتی که باعث تعطیلی بسیاری 
افزایش هزینه های تولید،  برابر  و ضعیف تر شده است. در 
تعدیل نیرو به یکی از نخستین راهکارهای مورد استفاده 
در روزنامه ها در کشورهای مختلف تبدیل شده است. غیر 
از این، روزنامه ها به سمت کاهش تیراژ نسخه های چاپی 
با هدف کاهش  اخبار محلی  تولید  روی آورده اند. کاهش 
روزنامه ها  بحرانی  شرایط  دیگر  نتیجه  جانبی،  هزینه های 

در جهان بوده است.
بزرگ،  تحول  یک  در  پیش  سال  یک  گاردین  روزنامه 
خود  چاپی  نسخه  قطع  چاپ،  هزینه های  کاهش  برای 
کار،  این  منطق  داد.  تغییر  »تبلوئید«  به  »برلینی«  از  را 
کامال ساده است: قطع تبلوئید کوچک تر است، پس کاغذ 
تغییر  است.  ارزان تر  نهایت  در  و  می کند  مصرف  کمتری 
قطع گاردین و روزنامه خواهرخوانده آن »آبزرور«، بخشی 
ناشر  هزینه هاست.  کاهش  برای  سه ساله  طرح  یک  از 
ارزش  به  خود  چاپخانه   ۳ قطع،  تغییر  بر  عالوه  گاردین، 
۸۰میلیون پوند را در منچستر و لندن به فروش گذاشت. 
انتخاب  گاردین  ۲۰۰۵توسط  سال  در  تازه  برلینی،  قطع 
شده و قطع محبوب خوانندگان به شمار می رفت؛ با این 
حال ضرورت کاهش هزینه چاپ، قطع تبلوئید را جایگزین 
آن کرد. زمانی که گاردین چاپ در قطع برلینی را شروع 
طول  در  اما  بود  نسخه  ۳۴۱هزار  روزنامه  این  تیراژ  کرد، 
از ۱۳۰هزار  کمتر  به  و  کرده  روزنامه سقوط  زمان،  تیراژ 

نسخه رسیده است.
سال  یک  طی  جهان  در  روزنامه ها  از  بسیاری 
گذشته سعی کرده اند با کاهش هزینه های جانبی، 
افزایش قیمت کاغذ را جبران کنند اما بسیاری نیز 
ناچار  به باال بردن  قیمت نسخه های خود شده اند. 
۱۰درصد  حدود  قیمت  افزایش  این  انگلیس  در 
بوده و شامل روزنامه های کوچک و بزرگ شده  
است. گاردین اخیرا قیمت تک فروشی خود را در 
داده  افزایش  پوند  به ۲,۲۰  از ۲پوند  طول هفته 
 است. قیمت نسخه آخرهفته این روزنامه از ۳پوند 
نیز  آبزرور  هفته نامه  است.  رسیده  پوند  به ۳,۲۰ 
رسانده  است.  پوند  به ۳,۲۰  پوند   ۳ از  را  قیمت 
روز  در  نسخه  ۱,۵میلیون  تیراژ  با  سان  روزنامه 
۱۰درصدی  قیمت  افزایش  پیش  ۲هفته  از  نیز 
از  سان  روزنامه  نسخه  هر  قیمت  است.  داشته 
است.  رسیده  پنی   ۵۵ به  پوند(  )نیم  پنی   ۵۰
 ۷۵ به  پنی   ۷۰ از  روزنامه  این  آخرهفته  نسخه 
پنی رسیده است. روزنامه های دیلی استار و دیلی 

میرور نیز افزایش قیمت ۱۰درصدی داشته اند.

زمینه گرانی محصوالت لبنی 
ــس  ــه مجل ــیون برنام ــو کمیس ــت - عض ــه مل خان
ــر و  ــت، پنی ــد ماس ــاز تولی ــه موردنی ــواد اولی ــت: م گف
ــادرات  ــش ص ــل افزای ــه دلی ــی ب ــای لبن ــایر فرآورده ه س
شــیر خشــک در ماه هــای اخیــر در کشــور کاهــش 

چشــمگیری داشــت.
عــزت اهلل یوســفیان مــال عضــو کمیســیون برنامــه، بودجــه 
و محاســبات مجلــس بــا انتقــاد از افزایــش قیمــت 
ــزودن فرآورده هــای  ــرای اف محصــوالت لبنیــات، گفــت: ب
لبنــی بــه ســبد غذایــی خانــوار بایــد از یارانــه غیرنقــدی 
ــت  ــش قیم ــل افزای ــه دلی ــر ب ــال حاض ــرد. در ح ــره ب به
شــیر و محصــوالت لبنــی بســیاری از خانواده هــا توانایــی 
ــه دو  ــذای درج ــوالت را غ ــن محص ــد و ای ــد ندارن خری

می داننــد.
شــورای  دهــم  مجلــس  در  آمــل  مــردم  نماینــده 
ــف  ــای ضعی ــه خانواده ه ــی ک ــزود: از آن جای ــالمی اف اس
ــب  جامعــه، لبنیــات را جــزو غذاهــای اصلــی و قــوت غال
انجــام  هزینــه ای  آن  بــرای  نمی کننــد  دســته بندی 
افزایــش هزینه هــای درمانــی  امــر  ایــن  نمی دهنــد. 
چراکــه  دارد  دنبــال  بــه  را  خانواده هــا  پزشــکی  و 
ــروز  ــه از ب ــد ک ــی دارن ــن های ــی ویتامی ــوالت لبن محص

می کنــد. جلوگیــری  بیمــاری 
ــوالت  ــی محص ــه گران ــورت ادام ــرد: در ص ــار ک وی اظه
ــس  ــاورزی مجل ــت و کش ــیون های بهداش ــی کمیس لبن
ــرای آن  ــری ب ــرد و تدبی ــد ک ــوع ورود خواهن ــه موض ب
می اندیشــند چراکــه قشــر ضعیــف و کــم درآمــد جامعــه 
ــت. ــات نیس ــد لبنی ــای خری ــت هزینه ه ــه پرداخ ــادر ب ق

عضــو کمیســیون تلفیــق بودجــه ســال ۹۸ بــا اشــاره بــه 
ــن  ــل افزایــش قیمــت محصــوالت لبنــی علیرغــم ای دالی
ــیاری  ــرد: بس ــان ک ــت، خاطرنش ــی اس ــد داخل ــه تولی ک
ــن کــه تولیــد داخــل  از کاالهــا و محصــوالت علیرغــم ای
ــته  ــرای بس ــه ب ــتند چراک ــته هس ــه ارز وابس ــتند ب هس
ــاز  ــه واردات نی ــی ب ــوالت لبن ــداری محص ــدی و نگه بن

اســت.
از  داد:  ادامــه   ۹۸ بودجــه  تلفیــق  کمیســیون  عضــو 
آنجایــی کــه در ماه هــای گذشــته شــیر خشــک بســیاری 
صــادر  شــد و بازارهــای منطقــه نیــز اســتقبال چشــمگیری 
از شیرخشــک ایــران داشــتند مــواد اولیــه موردنیــاز تهیــه 
ــور  ــی در کش ــای لبن ــرآورده ه ــایر ف ــر و س ــت، پنی ماس
ــد ماســت در  ــه جــای تولی ــع از شــیر ب ــم شــد در واق ک

ــد. ــتفاده می ش ــیر خشــک اس ــد ش تولی
ایــن نماینــده مــردم در مجلــس دهــم یــادآور شــد: 
در صــورت ادامــه صــادرات شــیر خشــک واحدهــای 
لبنــی یکــی پــس از دیگــری تعطیــل می شــود امــا 
خوشــبختانه مجلــس بــا پافشــاری بــر موضــوع و از طریــق 
ــرد و  ــوع ک ــک را ممن ــیر خش ــروج ش ــت ،خ وزارت صم
ایــن ممنوعیــت تــا حــدودی وضعیــت تولیــد محصــوالت 

لبنــی را ســامان داد.
ــس  ــبات مجل ــه و محاس ــه، بودج ــیون برنام ــو کمیس عض
یــادآور شــد: تمــام مراحــل حمــل و نقــل، بســته بنــدی، 
توزیــع و نگــه داری محصــوالت داخلــی بــه صــورت 
زنجیــره بــه یکدیگــر متصــل هســتند و کاهــش و افزایــش 

ــت. ــذار اس ــا اثرگ ــی آن ه ــرخ ارز در تمام ن

وزیر راه و شهرسازی با بیان این که سیل اخیر تا کنون 
در ۲۴ استان، ۲۱۳ شهرستان و ۲۰۹ شهر حدود ۵ هزار 
و ۹۰۰ روستا تخریب داشته است براورد اولیه خسارات را 

بیش از ۳هزار میلیارد تومان اعالم کرد.
شبکه  امشب«  »تیتر  برنامه  در  شهرسازی  و  راه  وزیر 
گفت:  زده  سیل  مناطق  در  سازها  و  ساخت  درباره  خبر 
بسته  و  تصرف  آب  مسیر  نباید  که  است  این  مهم  نکته 
در  و  بوده  مطرح  همیشه  نداشتن  و  داشتن  مجوز  شود. 
سال های گذشته و سال ۹۷ نیز شاهد بودیم که ویالها، 
ساختمان ها و هتل های غیرمجاز ساخته شده در مسیل 

رودخانه ها تخریب شده است.
به  توجه  با  که  است  فرصت  بهترین  امروز  افزود:  او 
و  ساخت  کشور  سراسر  در  سیل  فراگیری  و  گستردگی 
غیرمجاز  سازهای  و  ساخت  از  و  کنیم  کنترل  را  سازها 
منتقل  امن  مناطق  به  کارها  و  کسب  کنیم.  جلوگیری 
شود و مسیل رودخانه ها باز شود تا در آینده شاهد چنین 

مشکالتی نباشیم.
او افزود: برخی جاها خشک رود است ولی مسیل رودخانه 
اعالم شود که  بود  بوده است. خشک سالی موجب شده 
مسیل ها واگذار شود ولی بارش های وسیع و رحمت الهی 
سالی  خشک  از  و  کرد  سیراب  را  خشک  سرزمین های 

خارج شدیم.
وزیر راه افزود: در بازسازی امکان حریم رودخانه و بستر 
همزمانی  است.  شده  صادر  جایی  جابه  دستور  رودخانه 
بود که فرصتی  مانوری  استان تجربه و  سیل در چندین 

شد تا تعامل و یکپارچگی باردیگر به نمایش درآید.
او درباره میزان برآورد خسارت ها نیز گفت: بجز خوزستان 
آب  کامل  تخلیه  از  وبعد  هستیم  سیل  درگیر  هنوز  که 
میزان دقیق خسارت ها مشخص خواهد شد،آخرین جمع 
بندی ها این است که سیل در ۲۴ استان، ۲۱۳ شهرستان 
و ۲۰۹ شهر وحدود ۵ هزار و ۹۰۰ روستا )هم مسکونی و 
هم راه( تخریب داشته است. ۱۰ هزار و ۷۱۹ ابنیه های 
فنی شامل آبرو، آب نما و پل آسیب دیده اند که از این 
تعداد ۵۶۳ ابنیه تخریب شده است که برآورد اولیه بیش 
از ۳ هزار میلیارد تومان خسارت وارد شده محاسبه شده 

است.
برآوردها نشان می دهد به غیر هزینه ها باید کار جایگزین 
انجام دهیم. از ۱۰۴ کیلومتر جاده پلدختر، ۴۰ کیلومتر 
 ۱۲ حدود  مقدار  این  از  که  است  شده  سنگین  تخریب 
بازسازی  و  کند  تغییر  اساسی  صورت  به  باید  کیلومتر 
بازسازی دارد ولی حدود  شود و ۲۰ کیلومتر آن قابلیت 

۹ کیلومتر بدون تونل زدن نمی توان مسیر را ادامه داد.

گذشته  هفته  از  گفت:  ادامه  در  شهرسازی  و  راه  وزیر 
هستند  پلدختر  شماره  دارای  که  خودروهایی  شد  اعالم 

از پرداخت عوارض معاف هستند.
از روزهای نخست  اجرایی  محمد اسالمی گفت: عملیات 
آغاز شده است و در محور خرم آباد- پلدختر مرحله دوم 
عملیات آزادراه در حال انجام است. راه جدید و کنارگذری 

نیز در دست اقدام است.
به مسیرها گسیل شده است.  امکانات  ادامه گفت:  او در 
یکی از معاونین در خوزستان مستقر هستند و دستورات 

ستاد بحران را اجرا می کنند.
مسیرها  همه  در  آهن  خط  گفت:  شهرسازی  و  راه  وزیر 
فعال شده است و کار جدی بازسازی ها آغاز شده است و 
باید تا پایان امسال کار بازسازی ها تکمیل شود اما تکمیل 
۹ کیلومتر راه پروژه سنگینی است که حدود ۲ سال زمان 
راه های  تکمیل  تا  مشکل  شدن  برطرف  برای  و  می برد 

اصلی کنارگذری احداث خواهد شد.
مشغول  ساعته   ۲۴ راهداری  پرسنل  هزار   ۱۲ از  بیش 

فعالیت هستند تا مسیرها به موقع و زود بازگشایی شود.
اطالعات  که  بخشی  جز  به  خوزستان  در  گفت:   اسالمی 
اولیه را داشتیم نهایی نشده است .۱۵۱ هزار و ۵۶۴ واحد 
شهری و روستایی آسیب دیده است که از این تعداد ۱۰۵ 
هزار واحد در روستاها و ۴۶ هزار و ۴۸۸ واحد در شهرها 
هستند که در مصوبه دولت ابالغ شده مبلغ ۵۰ میلیون 
تومان برای احداث واحدهای شهری به اضافه ۱۲ میلیون 
برای روستاها ۴۰ میلیون تومان وام و  تومان بالعوض و 

۱۰ میلیون تومان بالعوض در نظر گرفته شده است.
برای هر واحد تعمیری مغازه ها و محل کسب ۵ میلیون 
معیشت  برای  تسهیالت،  میلیون   ۱۵ و  بالعوض  تومان 
برای  و  تسهیالت  میلیون   ۱۵ و  بالعوض  میلیون   ۵ نیز 
واحدهای تجاری نیز ۴۵ میلیون تومان تسهیالت در نظر 

گرفه شده است.
برای هر هکتار کشاورزی نیز مبالغی در نظر گرفته شده 
است که بعد از گلستان و مازندران اقدام خواهد شد. برای 
ساخت و سازها نیز کمک و اقدامات الزم انجام خواهد شد.

اسالمی درباره لزوم طرح جامع حفاظت از سیل و تخریب 
راه ها در سیل گفت: به دبیرخانه شورای عالی شهرسازی 
داشتیم  سیل  که  شهرهایی  در  ماه  فروردین  اوایل  از 
دستور بازبینی مسیل ها و حریم های رودخانه صادر شده 

است.
موضوع اصلی این است که حجم بارش و میزان آب نسبت 
بوده است  بلندمدت ۵۰ سال گذشته بی سابقه  به دوره 
بنابراین مفروضات در مطالعات تغییر کرده باید در طرح 

جامع جدید مدنظر و بازنگری شود.
به  که  است  از سیالب  جامع حفاظت  دوم طرح  موضوع 
شد  قرار  و  شده  مصوب  دولت  در  کالن  و  کلی  صورت 
وزارت راه و شهرسازی، نیرو وزارت شهرسازی به نوبه خود 

همکاری الزم را داشته باشند.
موضوع سوم نیز این است که در بازنگری جدید به میزان 
محاسبات  در  ویژه  به  و  شود  توجه جدی  جاده ها  و  آب 

پل ها و خانه ها مالک قرار گیرد.

بحران گرانی کاغذ و راهکارهای مقابله

خسارت سیل بیش از 3هزار میلیارد تومان است
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حمید مزرعه

حقیقت سینما، واقعیت یک رویا

بخش اول:
تحلیل هایی در 
باب سینما، از 

حقیقت تا واقعیت

ایــن بحث هــا و نظریه هــا بــه شــکل پاورقــی 
اســت و بــه صــورت مقالــه ای یــک پارچــه، هــر هفتــه 

ارائــه می گــردد:
تعریــف امــروزه از ســینما شــاید مولفه هــای اولیــه 
ــل  ــر قاب ــل درک و غی ــر قاب ــم غی ــه مفاهی ــینما را ب س
بــاور کاهــش دهــد، همــان طــور کــه آپارات هــای 
ــای  ــده اند و صفحه ه ــوخ ش ــروزه منس ــم، ام ــش فیل پخ
می شــوند،  تعریــف  دیجیتــال  دنیــای  بــا  نمایــش 
ــارات و حلقه هــای  ــه و آپ ــارات خان ــد آپ مفاهیمــی مانن
فیلــم، تنهــا نوســتالوژی دوران گذشــته نــه چنــدان دور 
اســت. اگــر تعریــف ســینما تــا دیــروز تابانــدن نــور بــه 
ــت  ــال حرک ــی در ح ــای عکاس ــه ای از فریم ه مجموع
بــود، امــروز دنیــای دیجیتــال بــا فراینــد تولیــد محتــوا 
ــاده ای  ــت شــگفتی های خارق الع ــینما و اینترن ــد س مانن

ــت. ــم زده اس را رق
حــاال زیبایــی شناســی ســینما بــدون فــن آوری و 
ــش  ــگاری ای بی ــاده ان ــرفته س ــای پیش ــوژی ه تکنول
ــته  ــال گذش ــاد س ــه در هفت ــه ک ــان گون ــت، هم نیس
ــودش،  ــه ی خ ــای زمان ــا مولفه ه ــه ب ــود، البت ــن ب چنی
ــدون  ــوان ب ــی ت ــر نم ــینما را دیگ ــی س ــی شناس زیبای
ــرار  ــث ق ــورد بح ــه روز، م ــق ب ــتگاه دقی ــزار و دس اب
ــی آن  ــه گوناگون ــه ب ــا توج ــم ب ــد فیل ــد تولی داد. فرآین
و پیچیدگی هــای آن، نمــی توانــد بــر یــک جنبــه 
ــه  ــن ک ــا ای ــد و ی ــد کن ــی از آن تاکی ــا بخش از آن و ی
ــای  ــی ه ــه پیچیدگ ــر هم ــردان ب ــده و کارگ ــه کنن تهی
مدیــوم ســینما تاکیــد کنــد و یــا بــر آن تســلط یافتــه 
باشــد. و نیــز، بعــداز اتمــام کار و تولیــد فیلــم، زیبایــی 

شناســی فیلــم در بــازه زمانــی بعــداز نمایــش ،بــا ابعــاد 
ــی از تحلیــل هــا و نقــد هــا مواجــه خواهــد  گــو ناگون
ــر  ــود کــه از بعــد فــن شناســی و فــن شــناختی فرات ب
ــی  ــه زیبای ــی اســت ک ــازه زمان ــن ت ــت و ای ــد رف خواه
شناســی ســاختار و محتــوا در قالــب فیلــم بــه راه دورو 
دراز خــود ادامــه مــی دهــد، مثــل فیلــم بربادرفتــه کــه 
ــه رکــورد  ــاز اکــران شــد ب بعــداز هشــتاد ســال کــه ب
فــروش دوبــاره اکــران مجــدد دســت پیــدا کــرد، دیگــر 
نمــی تــوان بحــث فــن شــناختی و ابــزار تولیــد را تنهــا 
مولفــه موفقیــت یــک فیلــم دانســت، چــرا کــه در طــول 
تاربــخ ســینما زیبایــی شناســی فیلــم وقتــی تولیــد فیلم 
ــه ابعــاد جدیــدی  ــا تماشــاگران ب تمــام شــده اســت، ب
ــت.  ــه اس ــت یافت ــوده دس ــی نب ــش بین ــل پی ــه قاب ک
شــاید نتــوان بــه یقیــن گفــت، امــا بــا کمــی جانبــداری 
نســبت بــه ســینما، مــی تــوان مدعــی شــد کــه ســینما 
در بیــن همــه ی هنرهــا، زیبایــی شناســی را در توهــم 

ــازه ای رســانده باشــد. ــاد ت ــه ابع ــل ب و تخی
ــازه  ــاد ت ــینما ابع ــا س ــی ب ــا بین ــردازی و روی ــا پ روی
ای از زیبایی هــای ســینما را بــرای مخاطبانــش بــه 
ــا و  ــادی ها، گریه ه ــا، ش ــت. ترس ه ــان آورده اس ارمغ
ــی  ــک از زیبایی های ــچ ی ــا ... در هی ــم ذات پنداری ه ه
ــیقی  ــا موس ــد، حت ــی افت ــاق نم ــیم اتف ــه می شناس ک
ــدون  ــا بینــی اســت ب کــه سرشــار از رهیافت هــای روی
ــود در  ــد و خ ــا می مان ــینما ج ــت از س ــر و حرک تصوی

ــد. ــی آی ــر م ــل آن ب خدمــت تکام
ــم  ــاید توه ــتم، ش ــرن بیس ــن ق ــای آغازی ــه ه در ده
ــه  ــت، بلک ــاس واقعی ــه احس ــود ن ــه ذات خ ــت ب حرک
ــرد،  ــی ک ــا م ــا الق ــه م ــوط را ب ــاطی نامرب ــور و نش ش
ــون  ــه تماشــای کارت ــرد ب ــرای مثــال هنگامــی کــه ف ب
ــش  ــی را افزای ــده نمای ــی، زن ــع نمای ــردازد واق ــی پ م
ــینما،  ــت س ــر واقعی ــان دیگ ــه زب ــا ب ــد. ی ــی ده نم

ــد. ــی کن ــکار م ــینما را آش ــت س حقیق
ــی  ــازان روس ــم س ــت، فیل ــرا نیس ــام ماج ــن تم ــا ای ام
ــه  ــد ک ــی بودن ــرن بیســتم، مدع ــه ی بیســت ق در ده
کل هنــر ســینما همانــا مونتــاژ ذهنــی اســت، بــه ایــن 
معنــی کــه هنــر ســینما عبــارت اســت از پیونــد دادن 
قطعاتــی از فیلــم بــه گونــه ای کــه در ذهــن تماشــاگر 

ــد آورد. ــت را پدی ــی واقعی نوع
ــر  ــی فرات ــای ایتالیای ــت ه ــلینی و نئورئالیس ــا روس ام
رفتــه و مدعــی بودنــد، فیلــم نهایــی بایــد شــامل 
ــرده  ــط ک ــن ضب ــه دوربی ــد ک ــی باش ــه ی چیزهای هم
اســت و اگــر برخــی نمــا هــا خــارج از حالــت کانونــی 
گرفتــه شــده انــد یــا نورپــردازی هــا نامناســب اســت و 
یــا ...بازهــم بایــد باقــی بماننــد. زیــرا تجربــه ســینما از 

ــر اســت. ــت نزدیکت ــه حقیق ــا ب ــذر آن ه رهگ
)ادامه دارد(

از  خود  گزارش  تازه ترین  در  پول  بین المللی  صندوق 
تولید  رشد  نرخ  پیش بینی  جهان«،  اقتصادی  »چشم انداز 

ناخالص داخلی ایران، خاورمیانه و جهان را تعدیل کرد.
نرخ  خود  قبلی  گزارش  در  که  پول  بین المللی  صندوق   
درصد   ۳,۶ منفی  را  سال ۲۰۱۹  در  ایران  اقتصادی  رشد 
پیش بینی کرده بود، در تازه ترین گزارش خود از چشم انداز 
اقتصادی جهان با تعدیل این رقم پیش بینی کرد که اقتصاد 
ایران در سال جاری میالدی ۶ درصد نسبت به سال قبل 

کوچکتر شود.
پول،  بین المللی  صندوق  پیش بینی  این  تحقق  صورت  در 
اقتصاد ایران در سال جاری میالدی بدترین سال خود پس 
از سال ۲۰۱۲ را سپری خواهد کرد. در سال ۲۰۱۲ ایران 
که نخستین سال تحریم نفتی خود را پشت سر می گذاشت، 

رشد اقتصادی منفی ۷,۷ درصدی را تجربه کرد.
اقتصاد  پول،  بین المللی  صندوق  تازه  گزارش  اساس  بر 
به  را  درصد   ۳,۹ منفی  رشد  نرخ   ۲۰۱۸ سال  در  ایران 
ثبت رسانده است. البته اقتصاد ایران به رغم کوچکتر شدن 
اقتصاد  دومین  جایگاه  همچنان  قبل  سال های  به  نسبت 
بزرگ منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را برای خود حفظ 
کرده است. صندوق بین المللی پول در اواسط سال ۲۰۱۸ 
 ۱,۵ منفی  را  مذکور  سال  در  ایران  اقتصادی  رشد  نرخ 
بین المللی  صندوق  چنین  بود.هم  کرده  پیش بینی  درصد 
پول پیش بینی کرده است که اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۰ 
رشد اندک ۰,۲ درصدی را تجربه کند که این رقم نیز در 
نرخ  از  پول  بین المللی  صندوق  قبلی  پیش بینی  با  قیاس 
درصد(   ۱ )حدود   ۲۰۲۰ سال  در  ایران  اقتصادی  رشد 

کاهش محسوسی نشان می دهد.
افزایش فشارهای اقتصادی بر ایران و نیز وجود بحران های 
آفریقا  شمال  و  خاورمیانه  کشورهای  برخی  در  سیاسی 
پیش بینی  پول  بین المللی  صندوق  که  است  شده  باعث 
درصد  واحد   ۰,۹ با  را  منطقه  اقتصادی  رشد  از  خود 
برساند.  به ۱,۳ درصد  قبلی،  به پیش بینی  نسبت  کاهش 
از طرفی صندوق بین المللی پول متوسط قیمت هر بشکه 
و  تگزاس  سبک  نفت  برنت،  نفت  قیمتی  )میانگین  نفت 
نفت فاتح دبی( در سال جاری میالدی را با حدود ۶ دالر 
پیش بینی  دالر   ۵۹,۱ قبلی،  پیش بینی  به  نسبت  تعدیل 
کرده است که مطمئناً این مساله نیز در تعدیل پیش بینی 

نرخ رشد اقتصادی منطقه بی تأثیر نبوده است.
اقتصادی  از شاخص رشد  صندوق بین المللی پول به غیر 
نیز  را  دیگر  مهم  شاخص   ۱۱ در  ایران  اقتصاد  ،وضعیت 

مورد تحلیل قرار داده است که به شرح زیر است:
*سهم از اقتصاد جهان

سهم  می دهد،  نشان  پول  بین المللی  صندوق  برآوردهای 
و  یافته  کاهش   ۲۰۱۸ سال  در  جهانی  اقتصاد  از  ایران 
رسیده  درصد   ۱,۱۹ به   ۲۰۱۷ سال  در  درصد   ۱,۲۸ از 
در  جهان  اقتصاد  از  ایران  سهم  برآورد،  این  طبق  است. 
سال ۲۰۱۹ با کاهش بیشتر به ۱,۰۸ درصد خواهد رسید.

*سرمایه گذاری
انجام  بین المللی پول سرمایه گذاری  برآورد صندوق  طبق 
 ۳۸,۳۲ معادل   ۲۰۱۸ سال  در  ایران  اقتصاد  در  شده 
سال  به  نسبت  که  بوده  داخلی  ناخالص  تولید  درصد 
۲۰۱۷ افزایش داشته است. این شاخص در سال ۲۰۱۹ به 
۳۸,۹۷ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد یافت.

*پس اندازهای ملی
شاخص پس اندازهای ملی نسبت به تولید ناخالص داخلی 
نیز در سال ۲۰۱۸ به ۴۲,۶۳ درصد GDP رسیده است 
برآورد  است.  داشته  افزایش   ۲۰۱۷ سال  به  نسبت  که 
به  نسبت  ملی  پس اندازهای  از  پول  بین المللی  صندوق 
تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۷ برابر با ۳۹,۵۲ درصد 
 ۳۸,۵۹ به  شاخص  این  نیز   ۲۰۱۹ سال  در  است.  بوده 

درصد کاهش یافته است.
*نرخ تورم

نرخ تورم ایران که در سال ۲۰۱۷ معادل ۹,۶ درصد بود، 
صندوق  یافت.  افزایش  درصد   ۳۱,۱۶ به   ۲۰۱۸ سال  در 
بین المللی پول، نرخ تورم ایران در سال ۲۰۱۹ را ۳۷,۱۷ 

درصد پیش بینی کرده است.
*تجارت

ایران  واردات  بین المللی پول،  رشد  طبق گزارش صندوق 

از ۱۳,۹۴ درصد در سال ۲۰۱۷ به ۹,۱۳- درصد در سال 
از ۱,۷ درصد در سال  ۲۰۱۸ و هم چنین رشد صادرات 
کاهش   ۲۰۱۸ سال  در  درصد   -۱۴,۸۹ منفی  به   ۲۰۱۷

یافته است.
 -۱۰,۵۲ رشد   ،۲۰۱۹ سال  برای  بین المللی،  نهاد  این 
درصدی در واردات و رشد ۲۲,۰۱- درصدی در صادرات 

را پیش بینی کرده است.
*نرخ  بیکاری

نرخ بیکاری ایران از ۱۱,۸ درصد در سال ۲۰۱۷ به ۱۳,۸ 
پیش بینی  است.  یافته  افزایش   ۲۰۱۸ سال  در  درصد 
به  افزایش  نیز  بیکاری در سال ۲۰۱۹  نرخ  برای  صندوق 

۱۵,۴ درصد است.
*درآمدها و هزینه های دولت

صندوق بین المللی پول درآمد دولت برای سال ۲۰۱۸ را 
هزینه های  و  داخلی  ناخالص  تولید  درصد  معادل ۱۴,۱۶ 
در  داخلی  ناخالص  تولید  درصد   ۱۸,۰۴ معادل  را  دولت 
این سال اعالم کرده است که هر دو نسبت به سال ۲۰۱۷ 

کاهش یافته اند.
*بدهی دولت

از  بیش  به   ۲۰۱۸ سال  در  ایران  دولت  ناخالص  بدهی 
در  رقم  این  که  یافته  افزایش  تومان  میلیارد  هزار   ۶۲۸
سال ۲۰۱۷ بیش از ۵۸۵ هزار میلیارد تومان بوده است. 
تراز حساب های جاری ایران نیز که در سال ۲۰۱۷ بالغ 
 ۳ از  بیش  کاهش  با  است  بوده  دالر  میلیارد   ۱۶,۴۵ بر 
دالر  میلیارد   ۱۹,۴۸ به   ۲۰۱۸ سال  در  دالری  میلیارد 

رسیده است.
*اقتصاد جهان چه سرنوشتی خواهد داشت؟

البته تعدیل پیش بینی صندوق بین المللی پول تنها شامل 
حال ایران و منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نشده است؛ 
صندوق بین المللی پول نرخ رشد تولید ناخالص جهان را نیز 
از رقم ۳,۵ درصد قبلی به ۳,۳ درصد تعدیل کرده است. 
»گیتا گوپینات« اقتصاددان ارشد صندوق بین المللی پول 
در ابتدای گزارش »چشم انداز اقتصادی جهان« خاطرنشان 
ساخته است عواملی همچون تشدید تنش های تجاری بین 

برخی  در  اقتصادی  کالن  دشواری های  چین،  و  آمریکا 
اقتصادهای نوظهور ازجمله ترکیه و آرژانتین، مشکالت در 
صنعت خودروسازی آلمان، اتخاذ سیاست های انقباضی در 
هم چنین  و  مرکزی چین  بانک  از سوی  اعتبارات  حوزه 
اقتصادهای  اغلب  در  انبساطی  پولی  سیاست های  توقف 
پیشرفته جهان، روند حرکتی اقتصاد جهانی در نیمه دوم 
به  ادامه  در  آن  تأثیرات  و  کرده  تضعیف  را  گذشته  سال 

نیمه نخست سال جاری میالدی نیز کشیده شده است.
به  پول  بین المللی  صندوق  ارشد  اقتصاددان  حال  این  با 
جاری  دوم سال  نیمه  در  که  است  کرده  اشاره  نکته  این 
میالدی برخی موانع فوق احتماالً رفع خواهند شد و اثرات 
بهبود اوضاع اقتصادی جهان در قالب افزایش نرخ رشد آن 
در سال ۲۰۲۰ قابل مشاهده خواهد بود. صندوق بین المللی 
پول نرخ رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۰ را ۳,۶ درصد 
پیش بینی کرده است که نسبت به پیش بینی مطرح شده 

در گزارش قبلی تغییری نشان نمی دهد.
متوالی  سال  پنجمین  برای  هند  اقتصاد   ۲۰۱۸ سال  در 
بیشترین نرخ رشد اقتصادی را در بین اقتصادهای بزرگ 
جهان به خود اختصاص داده است و کارشناسان صندوق 
سال های  در  برتری  این  که  دارند  انتظار  پول  بین المللی 
۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ نیز ادامه یابد. اما صندوق بین المللی پول 
اقتصادهای  بزرگترین  به عنوان  چین  و  آمریکا  مورد  در 
سال  در  کشور  دو  این  که  است  کرده  پیش بینی  جهان 
جاری میالدی نرخ رشد اقتصادی کمتری را در قیاس با 
سال گذشته تجربه کنند و در سال آینده میالدی نیز نرخ 

رشد اقتصادی آن ها پایین تر از امسال باشد.

رشد 7.۶ درصدی تولید فوالد 
خام ایران

میــزان تولیــد فــوالد ایــران در ۲ ماهــه نخســت 
ــت.  ــش یاف ــد افزای ــالدی ۷,۶ درص ــال ۲۰۱۹ می س
در ایــن مــدت ایــران ۴,۲ میلیــون تــن فــوالد تولیــد 

کــرد.
انجمــن جهانــی فــوالد در تــازه تریــن گــزارش 
تولیــد آورد : ایــران طــی مــاه هــای ژانویــه و فوریــه، 
۴ میلیــون و ۲۴۵ هــزار تــن فــوالد خــام تولیــد کــرد. 
ــم در مــدت مشــابه ســال گذشــته میــالدی،  ــن رق ای

ــود. ــن ب ــزار ت ــون و ۹۴۵ ه ۳ میلی
میــزان تولیــد مــاه فوریــه ۲۰۱۹ میــالدی، ۲ میلیــون 
و ۱۵ هــزار تــن بــود کــه نســبت بــه رقــم تولیــد مــاه 
ژانویــه ۲۰۱۹ میــالدی )۲ میلیــون و ۲۳۰ هــزار تــن(، 

۹,۶ درصــد کاهــش نشــان مــی دهــد.
ــه نخســت  ــی طــی ۲ ماه ۶۴ کشــور فوالدســاز جهان
ســال ۲۰۱۹ میــالدی، ۲۸۷ میلیــون و ۶۰۹ هــزار تــن 
ــم  ــا رق ــه در مقایســه ب ــد ک ــد کردن ــوالد خــام تولی ف
ــون و ۱۹۱  ــته )۲۷۷ میلی ــال گذش ــابه س ــدت مش م

هــزار تــن(، ۳,۷ درصــد افزایــش نشــان مــی دهــد.
ــی  ــام جهان ــوالد خ ــده ف ــت تولیدکنن ــور نخس ۵ کش
ــد )۱۷,۹  ــن(، هن ــون ت ــن )۱۴۹,۵ میلی ــامل چی ش
ــکا  ــن(، آمری ــون ت ــن )۱۵,۸ میلی ــن(، ژاپ ــون ت میلی
ــون  ــی )۱۱,۸ میلی ــره جنوب ــن( و ک ــون ت )۱۴,۴ میلی

ــن( اســت. ت

ضد و نقیض گویی های دولت 
درباره افزایش حقوق

 
خانـه ملـت - رئیـس فراکسـیون نماینـدگان والیی 
مجلـس بـا تاکیـد برایـن که اجـرای مصوبه مجلـس برای 
افزایـش حقـوق هـا قطعـی اسـت، گفـت: صحبـت هـای 
بـا  رابطـه  در  کشـور  مسـوولین  برخـی  نقیـض  و  ضـد 
افزایـش حقـوق در سـال ۹۸ سـوهان روح کارمنـدان و 

بازنشسـتگان شـده اسـت.
حمیدرضـا حاجـی بابایی عضو کمیسـیون برنامـه، بودجه 
و محاسـبات مجلـس با اشـاره به ضد و نقیـض گویی های 
مسـووالن دولـت در خصـوص افزایـش حقوق های سـال 
براسـاس   ۱۳۹۸ سـال  دسـتمزد  و  حقـوق  گفـت:   ،۹۸
مصوبـه مجلـس انجـام مـی شـود، دو دریـف مربـوط بـه 
اعتبـار  حقـوق و دسـتمزد ۳۸,۹ هـزار میلیـارد تومـان 

رد. دا
عضـو کمیسـیون برنامـه، بودجـه و محاسـبات مجلـس 
ادامـه داد: بـه حقـوق ۵ میلیـون نفر شـاغل و بازنشسـته 
کشـوری و لشـکری بایـد ۴۰۰ هـزار تومـان بـا تبدیل به 
ضریـب اضافـه شـود  و ۱۰ درصـد هـم جداگانـه بایـد 

افـزوده شـود.
دهـم  مجلـس  در  فامنیـن  و  همـدان  مـردم  نماینـده 
شـورای اسـالمی در خصـوص علـت اعمـال ضریـب ۱۰ 
درصـدی بـه حقوق هـا، گفت: میـزان اعتبار بـرای اعمال 
افزایـش ۴۰۰ هـزار تومـان بـه حقـوق ۵ میلیـون نفـر در 
۱۲ مـاه ۲۴ هـزار میلیـارد تومـان خواهـد بـود و اعمـال 
ضریـب ۱۰ درصـد کامـل نسـبت بـه حقـوق سـال ۹۷، 
اعتبـاری بالـغ بـر ۱۴,۵ هـزار میلیـارد تومـان خواهد بود 

کـه مجمـوع ۳۸,۵ هـزار میلیـارد تومـان مـی شـود.
وی افـزود: اگـر چـه در مصوبـه مجلس گفته شـده اسـت 
تـا ۱۰ درصـد ضریـب افزایـش حقـوق اعمال شـود اما به 
دلیـل ایـن کـه در ردیف مربوطـه به انـدازه کافـی اعتبار 
کامـل  را  درصـد   ۱۰ اسـت  مکلـف  دولـت  دارد  وجـود 
بنابرایـن بـرای اجـرای ۴۰۰ هـزار تومـان بـه  بپـردازد. 

عـالوه ۱۰ درصـد، اعتبـار کافـی وجـود دارد.
ایـن نماینـده مجلـس بـا اشـاره به قانون همسـان سـازی 
حقـوق هـا بـرای بازنشسـتگان، عنـوان کـرد: در افزایـش 
حقـوق بایـد گفـت کـه بازنشسـتگان از همسـان سـازی 
حقـوق نیـز برخوردارنـد، یعنـی ۴ هـزار و ۵۰۰ میلیـارد 
تومـان بـرای ۲میلیون و ۵۰ هزار نفر بازنشسـته گذاشـته 

شـده اسـت تـا هماهنگ سـازی حقـوق اعمال شـود.
حاجـی بابایـی در ادامـه بیـان داشـت: میانگیـن اعمـال 
حقـوق همسـان سـازی حقـوق بازنشسـتگان ۱۸۰ هـزار 

تومـان خواهـد بود.
وی بـا بیـان ایـن کـه کسـانی کـه بیـن ۱میلیـون ۲۴۰ 
هـزار تومـان تا ۴ میلیـون تومان حقوق مـی گیرند از ۴۳ 
درصـد تـا ۲۰ درصـد  افزایـش حقـوق خواهنـد داشـت، 
اظهـار داشـت: افزایـش حقوق بازنشسـتگان کشـوری که 
از حداقـل حقـوق برخوردارنـد ۶۰ درصـد خواهـد بـود، 
چـون عـالوه بـر افزایـش۴۰۰ هزارتومانـی، ۱۰ درصد نیز 
اعمـال می شـود و هم همسـان سـازی حقـوق لحاظ می 

. شود
عضـو کمیسـیون برنامـه، بودجـه و محاسـبات مجلـس 
تاکیـد کـرد: ایـن شـرایط از ابتـدای فروردیـن سـال ۹۸ 
قابـل اجـرا اسـت و دولت نمـی تواند تحت هیچ شـرایطی 
قانـون را تغییـر دهـد، صحبـت هایـی کـه در رابطـه بـا 
مـی  بیـان  دولتـی  مسـووالن  برخـی  طـرف  از  حقـوق 
شـود، جنبـه اجرایـی ندارد، فقـط سـوهان روح کارمندان 
کشـوری و لشـکری و شـاغلین بازنشسـته اسـت کـه بـا 
فشـار سـنگین تورم و معیشـت و مشـکالت زندگی آن ها 

را آزار مـی دهـد.

نرخ رشد اقتصادی ایران از2020 مثبت می شود
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اقتصادی اجتماعی فرهنگی

از سوی معاونت علمی؛

238 اختراع برای حمایت 
تایید شدند

ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت  پتنت  کانون 
 ۳۹۸ و  هزار  یک  ارزیابی  از  پس  تاکنون  جمهوری 
درخواست ارسالی ،حمایت از ۲۳۸ پرونده را تأیید کرد.

جمهوری،  ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت  گزارش  به 
تولید  پس  در  ذهن  یک  خالقیت  و  ایده  که  زمانی 
می کند.  جلب  را  بسیاری  افراد  نظر  باشد  محصولی 
اختراع همواره با یک ابتکار و نوآوری همراه است. پس 
زمانی که صحبت از یک دستاورد نوآورانه باشد جذب 
ورود یک  برای  راه ها  و  است  آسان تر  نیز  سرمایه گذار 
محصول فناورانه به بازار هموارتر می شود. محصولی که 
رفاه را به مردمان هدیه می کند و از سویی اشتغال که 

دغدغه خانواده ها است رفع می شود.
می  تر  نزدیک  تولید  رونق  به  گام  یک  صورت  این  در 

شویم. 
پس حمایت از ثبت اختراع اقدامی است که در شکوفایی 

این مسیر می تواند تأثیرگذار باشد.
ثبت  برای  ایرانی  مخترعان  از  حمایت  راستا  این  در 
نوآوری آن ها در ادارات ثبت اختراع خارج از کشور یکی 
از اقدامات است که کانون پتنت معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری انجام می دهد و با حمایت ۹۰ درصدی 
از محققان کانون در این مسیر همگام با مخترعان کشور 
مالکیت  احراز  و  دستاوردها  رسمی  ثبت  تا  است  شده 
افراد بر نوآوری و ابتکارتشان با ثبت اختراع محقق شود.

در این راستا تا کنون یک هزار و ۳۹۸ درخواست توسط 
مخترعان به این مرکز ارسال شده است. اما از این تعداد 
تنها ۲۳۸ پرونده پس از ارزیابی مورد تأیید برای حمایت 
با حمایت کانون در  قرار گرفته اند. همچنین ۴۸ پتنت 

دفاتر ثبت اختراع خارجی گرنت شده است.
کانون پتنت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
با در نظر گرفتن نیازمندی های کشور در زمینه مالکیت 
فکری و به طور خاص موضوع ثبت اختراع خارجی اقدام 
یک  قالب  در  حوزه  این  در  فعال  واحدهای  استقرار  به 

مجموعه متمرکز کرده است.
مالکیت  واحد  عنوان  به   ۱۳۸۴ سال  از  که  مرکز  این 
علمی  معاونت  نانو  فناوری  توسعه  ویژه  ستاد  فکری 
موافقت  با  و  در سال ۱۳۹۳  کرد  آغاز  را  فعالیت خود 
قالب  در  جمهوری  ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت 
»کانون پتنت ایران« امور مرتبط با حوزه مالکیت فکری 
و  علم  حوزه های  تمامی  در  را  اختراع  ثبت  ویژه  به  و 

فناوری عهده دار شد.

زنگ تفریح

} جسارت نباشه...فقط برای انبساط خاطرشما!{

*مامانم می گه؛ پاشو برو نون بگیر!
می گم؛ من امروز تولدمه نباید کار کنم!

.

.
می گم؛ مامان شام چی داریم؟

رفته زیر پتو می گه؛ من امروز زاییدم نباید کارکنم !!!
خداییش کامالقانع شدم !

*خداییش باید تو چشم اونایی که واسشون کاری می 
کنی اما تشکر نمی کنن زل بزنی بگی :

وظیفم نبود، لطف کردم !!

*بعضـی از آدم ها شبیه سوراخ های اول کمربنـدند
همیشه هستند اما هیچ وقت به کارت نمیان !

*رفته بودیم پارک بازی. امابگم که؛ من از بلندی خیلی 
می ترسم .دوستام گفتن اگه بیای سوار شی نهار وشام 

فردا مهمون ما! منم گفتم که؛نمی میرم که ،خالصه رفتم 
سوار شدم. 

اون وسیله که سوارش شدیم کمر بندنداشت، فقط یک 
میله می افتاد دور گردنت. اون وسیله شش دور می رفت 
هوا دور خودش می گشت ، منم چشمامو بستم هی میله 

رو فشار می دادم. یهو تق... یه صدایی اومد. منم فکر 
کردم راه افتاده داد زدم. خداااااااااااااااااااااااااا 

بعد ،یه صدایی اومد. فهمیدم بغل دستیم داره از خنده 
منفجر می شه ...تازه فهمیدم دستگاهه خراب بوده راه 

نیوفتاده!!!

*بچه که بودم ۸سالم بود. دوستم دهنش بوی پا می داد 
.گفتم ؛چشماتو ببند یه چیز خوش...مزه دارم بدم بهت!

بعد، اسپری زیر بغل تو دهنش خالی کردم.....

*اعتراف می کنم بچه که بودم سر کالس بهمون گفتن 
»گونیا« بیارین. من فکر کردم گفتند؛ »گونی« بیارین 
حتما می خوان که تو حیاط ازبچه ها آزمون بگیرند. 

گفتم؛ گونی بی کالسه »قالیچه« بردم!!!

*دیروز رفتم پیرایشگاه.
.
.

چشمتون روز بد نبینه،سکسکه ام گرفت.هیچی دیگه...،
.
.
.
.
.

آخر سر فکر کردم سرم دفتر نقاشی یه بچه ی ۵سالست.
چون همه ی سرم خط خطی شده بود.

البته اشکالی نداره؛ُمد می شه!

*شب عید قربان »عزیزجان« کلیپچ درست کرد خاندان 
جمع شدیم اونجا.

سرشام پسرخالم هی با مشت پیاز می شکوند وچشو ابرو 
می اومد.

منم اومدم روشو کم کنم، با مشت کوبیییدم رو پیاز

.

.
استخون سرمشتم زخم شد به کنار!!

پیازه خورد تو صورت پسرخالم،
پرید تو کاسه داییم ،کله پاچه برگشت رو لباسش!!

.

.

آخه کی به من می گه پیاز بشکون...!!
ولی خوشم اومد؛ درهرحال،حالشو گرفتم. دیگه چش 

وابرو نیومد پسرک کم جنبه...!!

گرد آورند ه: مریم نباتی

بازرگانی، صنایع،  اتاق  ایران - عضو هیات رئیسه  اتاق 
معادن و کشاورزی ایران با اشاره به نام گذاری سال ۱۳۹۸ 
به عنوان سال »رونق تولید« از سوی مقام معظم رهبری، 
مشکالت  رفع  فرمودند  ایشان  که  همان طور  گفت: 
گرو  در  کشور  اقتصاد  وضعیت  بهبود  و  مردم  معیشتی 

رونق تولید است.
تولید  رونق  طریق  از  که  این  بیان  با  کاشفی  کیوان 
می توانیم به توسعه اقتصادی و رفاه مردم برسیم، افزود: 
مهم ترین نکته این است که رونق تولید را اجرایی کنیم، 
و  همایش  چند  برپایی  شعار،  حد  در  فقط  که  این  نه 
بماند  باقی  در سخنرانی ها  تکیه کالم شدن  یا  و  سمینار 

و در پایان سال نیز فراموش شود.
جمع آوری  برای  خصوصی  بخش  تالش  به  کاشفی 
برنامه های راهبردی برای تحقق شعار امسال در بعد ملی 
و استانی اشاره کرد و گفت: پیشنهاد هایی در این زمینه 
رونق  برای  اجرایی  به یک سند  تا  به دولتی ها می دهیم 

تولید تبدیل شود.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران با بیان این که تالش شده 
موارد مهم و تأثیرگذاری برای تدوین این سند ارائه شود، 
خواهد  مشخص  سند  این  در  دستگاه  هر  وظیفه  افزود: 
شد و جدول زمان بندی نیز برای اجرای برنامه ها تعیین 

می شود تا امکان رصد فعالیت ها وجود داشته باشد.

کاشفی یکی از مهم ترین حوزه هایی که برای اجرایی شدن 
و  کرد  اعالم  بانک ها  حوزه  را  است  ضروری  تولید  رونق 
افزود: اگر می خواهیم رونق تولید رخ دهد، باید سیستم 

بانکی فعال و پویایی داشته باشیم.
 وی با بیان این که پویایی سیستم بانکی نباید به گونه ای 
باشد که بانک ها نیز ضرر کنند، یادآور شد: باید بانک ها 
این  تا  کنیم  تولید  از  حمایت  و  کمک  به  مشتاق  را 
با  نیز  بانک ها  زیرا  شود،  برقرار  دوسویه  به صورت  تعامل 
به  موارد  برخی  در  و  هستند  مواجه  متعددی  مشکالت 
از  را  خود  مالی  منابع  طرح ها  نبودن  کارشناسی  دلیل 
آن ها  به  فشار  کردن  وارد  رو  همین  از  داده اند،  دست 

مؤثر نیست.
با  که  کنونی  شرایط  در  کرمانشاه  اتاق  رئیس  گفته  به 
تولیدی  باال مواجهیم، واحدهای  ارز و تورم  نرخ  افزایش 
نیازمند نقدینگی بیشتر هستند و بخشی از این نقدینگی 

باید از طریق حمایت بانک ها تأمین شود.
مدنظر  تولید  رونق  در  باید  که  دیگری  موضوع  کاشفی   
قرار بگیرد را بهبود فضای کسب وکار دانست و عنوان کرد: 
بهبود فضای کسب وکار باید تمام بخشنامه ها و رویه های 
دستگاه ها که در هیچ کجا نوشته نشده را نیز در بر بگیرد 
و همه این روندها به سمت تسهیل گری و کوتاه شدن 
در  تحرک  و  جنب وجوش  ایجاد  لزوم  بر  برود.وی  پیش 

سهم  اگرچه  شد:  یادآور  و  کرد  تأکید  کسب وکار  فضای 
قوه مجریه بیشتر از سایر بخش ها است، اما باید در نظر 
بگیریم که سایر بخش ها ازجمله قوه قضاییه و قوه مقننه 

نیز در بحث بهبود فضای کسب وکار مؤثر هستند.
بر  مالیات  قانون  خصوصاً  مالیاتی  قوانین  اصالح  کاشفی 
و  دانست  ضروری  تولید  رونق  برای  نیز  را  ارزش افزوده 
تأکید کرد: قانون مالیات بر ارزش افزوده به خودی خود بد 

است و به شیوه ای بسیار بدتری هم اجرا می شود.
قانون  تابو اصالح  این سال  باید در  این که  بیان  با   وی 
حداقل  کرد:  تأکید  بشکنیم،  را  ارزش افزوده  بر  مالیات 
کاری که می توانیم بکنیم این است که بخش هایی از این 

قانون را اصالح کنیم تا کمتر به ضرر حوزه تولید باشد.
 عضو هیات رئیسه اتاق ایران معتقد است، اگر این قانون 
اصالح شود و شیوه اجرای آن نیز درست باشد، می تواند 

حتی به سود بخش تولید نیز باشد.
 کاشفی موضوع دیگری که برای رونق تولید باید مدنظر 
یادآوری  و  دانست  به حوزه صادرات  توجه  را  گیرد  قرار 
کرد: در کشور با اشباع تولید مواجهیم و به دلیل آن که 
قدرت خرید مردم نیز به شدت پایین آمده تنها صنایعی 

می توانند دوام بیاورند که دستی در صادرات دارند.
به گفته رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه اگر به دنبال رونق 
تولید هستیم باید در کنار آن رونق صادرات را نیز مدنظر 
قرار دهیم و زیرساخت های الزم در این خصوص 

را نیز فراهم کنیم.
 وی توجه به مواردی مانند قوانین تأمین اجتماعی، 
واحدهای  کردن  فعال  تسهیل،  ستاد  کردن  فعال 
از  نیز  را   ... و  مرزی  زیرساخت های  بهبود  راکد، 
رونق  سند  تهیه  برای  که  دانست  مواردی  دیگر 

تولید باید مدنظر قرار گیرد.
استانی  و  ملی  سند  تدوین  لزوم  بر  تأکید  با  وی 
در  باید  سند  این  تهیه  البته  افزود:  تولید،  رونق 
و  باشد  کشور  کالن  اقتصاد  در  ثبات  ایجاد  سایه 
امیدوارم سال ۹۸ سال بهتری برای ثبات اقتصادی 

کشور باشد.
کرد،  امیدواری  ابراز  کرمانشاه  اتاق  رئیس   
سند  تهیه  برای  خصوصی  بخش  پیشنهاد های 
زمان کوتاهی  استان کرمانشاه در  در  تولید  رونق 
به مسوولین استان ارائه شود و افزود: با روحیه ای 
که از مسوولین استان سراغ داریم امیدواریم این 
که  این  ضمن  شود  تدوین  کرمانشاه  برای  سند 
ملی  بعد  در  سند  تدوین  برای  هم  پیشنهاد هایی 

داریم.

رغم  علی   -- جوان  خبرنگاران  باشگاه 
نقش نافذ صنعت تولید آجر در ساخت مسکن، در سالیان 

اخیر، شاهد بروز برخی نارسایی ها در این حوزه بوده ایم.
تعبیری سنتی  به  یا  نمونه صنایع قدیمی  از  تولید آجر،   
کشور محسوب می شود که قدمت فعالیت آن در کشور از 

عقبه و سابقه ای نسبتا طوالنی برخوردار ا ست.
از  کشور  و شهرستان های  از شهر ها  برخی  میان،  این  در 
به  برجسته  و  نام  مصالح ساختمانی، صاحب  تولید  حیث 

شمار می روند.
شهرستان قدس در غرب استان تهران از نمونه حوزه هایی 
ید  ساختمانی  مصالح  تولید  در  که  می شود  محسوب 

طوالیی دارد.
خدابخش محمد زاده پودینه، از اعضای کانون مهندسین 
ارتباط  در  قدس  شهر  اسالمی  شورای  سابق  عضو  و 
مصالح  تولید  حوزه  در  شهرستان  این  ظرفیت های  با 
ساختمانی اظهار کرد: تولیدات این منطقه در غرب استان 
از  برخی  در  که  است  برخوردار  کیفیتی  چنان  از  تهران 
از  میالد  برج  همچون  کشور  حساس  و  مهم  سازه های 

مصالح تولید شده در شهر قدس استفاده شده است.
در  که  می رود  شمار  به  حوزه هایی  دیگر  از  نیز  یزد  شهر 
تولید برخی از مصالح ساختمانی و بخصوص آجر، صاحب 
نام و شهره است، اما در طول سالیان اخیر به دلیل  بروز 
برخی نارسایی ها، همچون رکود در عرصه ساخت و ساز 
مسکن، صنعت اشاره شده با اختالالت و مشکالتی مواجه 

شده است.
نشان  شده  انجام  بررسی های  و  مطالعات  که  آنچنان 
 ۲۰۰ عقبه ای  از  کشور  در  آجر  تولید  صنعت  می دهد، 
و  اقالم  لحاظ   صورت  در  البته  که  است  برخوردار  ساله 
تولید چنین  سابقه  گلی،  محصوالتی همچون خشت های 
اما به  باز می گردد،  نیز  محصوالتی، به هزاران سال پیش 
صورت مشخص، تولید آجر، با مختصات و ویژگی هایی که 

امروز از آن سراغ داریم قدمتی به بلندای دو قرن دارد.
چندی پیش، سید محمد بهشتی، عضو هیات مدیره انجمن 
آجر ماشینی کشور در گفت و گویی با رسانه ها با اشاره به 
رکود حاکم بر بازار و تاثیر آن بر صنعت تولید آجر اظهار 
کرد: در حال حاضر، حدود ۱۵۵ واحد تولید آجر فشاری 
ماشینی در استان یزد )به عنوان یکی از کانون های تولید 
رکود،  معضل  دلیل  به  که  دارد  استقرار  کشور(  در  آجر 
حدود ۶۰ واحد تعطیل و از این میزان تنها ۹۵ واحد آجر 

پزی مشغول به فعالیت هستند.
وی افزود: متاسفانه واحد های تولید آجر با ظرفیتی کمتر 
چنین  در  و  هستند  فعالیت  به  مشغول  درصد   ۴۰ از 
کیفی،  حیث  از  که  هستیم  آجر  واردات  شاهد  شرایطی 
با  تولید  با  رقابت  قابل  عنوان  هیچ  به  وارداتی  آجر های 

کیفیت داخلی نیستند.
بسیار  آجر  تولید  سود  حاشیه  می گوید:  ادامه  در  بهشتی 
بهبود  امکان  اندک،  دلیل سود  به  و  است  پایین  و  ناچیز 
و  است  دشوار  و  سخت  استان  در  آجر،  تولید  تکنولوژی 
و  بانک ها  بیشتر  امر مستلزم حمایت هر چه  این  حصول 

دستگاه های ذی ربط است.

تولیدآجربا  عرصه  فعاالن  از  یکی  نیا،  هدایت  محمدرضا 
اشاره به لزوم حمایت هر چه بیشتر از صنعت تولید آجر 
و  ساخت  در  کننده  تعیین  و  اثرگذار  عرصه ای  عنوان  به 
ساز های شهری و صنعت تولید مسکن، اظهار کرد: کشور 
برخوردار  متعددی  بالقوه  ظرفیت های  از  عرصه،  این  در 
شاهد  دقیق تر  چه  هر  ریزی  برنامه  صورت  در  و  است 
حصول موفقیت های فزاینده تری در این عرصه خواهیم 

بود.
وی افزود: در حال حاضر یکی از نارسایی های عمده مرتبط 
با حوزه صنعت آجر یا به تعبیر دیگر تولید آجر، معطوف به 

مصرف انرژی باال در این عرصه می شود.
هدایت نیا گفت: این عارضه در نقطه مقابل سیاست های 
کاهش  برای  می طلبد  و  دارد  قرار  مقاومتی  اقتصاد 

حداکثری انرژی برای تولید آجر، تدابیر الزم اتخاذ شود.
تحقق  الزمه  کرد:  تصریح  آجر  تولید  حوزه  در  فعال  این 
تکنولوژی  و  فناوری  ارتقای سطح  به  امر خطیری  چنین 
وارد  با  مهم  این  تبع  به  که  می شود  معطوف  آجر  تولید 
جهان  در  پیشرفته  دستگاه های  سازی  فعال  و  کردن 

حاصل خواهد شد.
راستا  این  در  گام هایی  اخیر،  سالیان  در طول  افزود:  وی 
واحد های  کثرت  و  وسعت  به  توجه  با  اما  شده،  برداشته 
به  انجام شده کامل و مطلوب  اقدامات  آجر پزی، ضریب 

نظر نمی رسد.
هر  کمک های  و  پشتیبانی  صورت  در  گفت:  نیا  هدایت 
مناسب  زمینه  و  بستر  ربط،  ذی  دستگاه های  بیشتر  چه 
برای خرید و واردات تجهیزات پیشرفته تولید آجر هموار 
و مساعد خواهد شد، زیرا کشور های تولید کننده تجهیزات 
اینچنینی، منعی برای صادر کردن چنین دستگاه هایی به 
کشور ندارند و حتی در بستر تحریم ها نیز می توان با اتخاذ 
برخی تدابیر نسبت به تهیه این تجهیزات با اتکای به برخی 

واسطه ها، اقدام کرد.
به  امر،  این  تحقق  برای  عمده  مانع  و  افزود:مشکل  وی 
کمبود نقدینگی واحد های فعال در این عرصه باز می گردد 
به نحو  این ضرورت  ارائه تسهیالت مناسب،  و در صورت 

شایسته ای عملیاتی خواهد شد.
می باید  که  شرایطی  در  کرد:  بیان  ادامه  در  نیا  هدایت 
جدی  صورتی  به  موجود  امکانات  از  حداکثری  استفاده 

تولیدی  واحد های  تمامی  کار  دستور  در 
اینچنینی  دستگاه های  واردات  قرارگیرد، 
ایفاء  امر  این  حصول  در  بسزایی  نقش 

خواهد کرد.
امری  رویه  بی  واردات  اگرچه  افزود:  وی 
مذموم به شمار می رود، اما خرید و تهیه 
دستگاه ها و تجهیزاتی که ضریب و توان 
کمی و کیفی تولیدات را ارتقاء می بخشد، 
نه تنها یک اقدام غیر سازنده نیست بلکه 
امری مهم و ضروری محسوب می شود که 
چرخ توسعه اقتصادی، صنعتی و تولیدی 
کشور را با سرعت و شتاب فزاینده تری 

به حرکت در خواهد آورد.

به صورت طبیعی هر آنچه رونق در حوزه ساخت و ساز ها 
بروز پیدا کند به همان میزان فعالیت در عرصه آجرپزی 
نیز با رونق افزون تری همراه خواهد شد و به تبع می توان 
از ظرفیت های موجود در این عرصه به بهترین نحو ممکن 

بهره برداری کرد.
در  آجرپزی   حوزه  فعاالن  از  یکی  سعادتی،  اصغر  علی 
گفت وگو با  خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، با اشاره 
به ظرفیت های قابل توجه موجود در واحد های آجرپزی در 
بخش اشتغال زایی اظهار کرد: متاسفانه با رکود شدید و 
کاهش ضریب عرضه و فروش آجر، میزان فعالیت واحد های 
آجرپزی نیز به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کرده است.

وی در پاسخ به سووال خبرنگار  صنعت،تجارت و کشاورزی، 
در خصوص میزان تنزل فعالیت واحد های آجرپزی گفت: 
به صورتی دقیق نمی توان به عدد و رقمی مشخص و واحد، 
اشاره کرد و با توجه به تکثر و تعدد مراکز تولید آجر در 
کشور در مناطق متعددی همچون یزد، قم، استان تهران 

و... ضریب اُفت فعالیت  واحدها  یکسان به نظر نمی رسد.
سعادتی افزود: اما در یک معدل گیری کلی، ضریب کاهش 
تولید و فعالیت واحد های تولید آجر، قریب به ۴۰ تا ۵۰ 
قابل  رقم  و  عدد  حال  هر  به  که  می شود  برآورد  درصد 

توجهی است.
با تنزل ظرفیت های  تولید آجر گفت:  این فعال در حوزه 
ناچار  عرصه  این  در  فعال  واحد های  متولیان  تولیدی، 
هستند به تعدیل و کاهش نیرو مبادرت ورزند که به تبع 
در چنین شرایطی بار بیکاری در کشور سنگین تر خواهد 

شد.
وی افزود: امید آن داریم با حصول رونق در بخش مسکن، 
تحوالتی  با  نیز  آجرپزی  کانون های  و  واحد ها  فعالیت 
چشمگیر همراه شود که یقینا در سایه این توفیق اقتصاد 

کشور نیز در سطح کالن از منافع آن منتفع خواهد شد.
سعادتی در خاتمه یادآوری کرد: ارائه تسهیالت ویژه کم 
سود به واحد های تولیدی آجر، در شرایط فعلی اقتصادی 
کشور و هم چنین رونق ساختمان سازی در کشور امری 
آن،  تحقق  با  یقین  به  قطع  که  می رسد  نظر  به  ضروری 
این  با  مرتبط  فعلی  نارسایی های  از  توجهی  قابل  بخش 
عرصه مرتفع و یقینا با حصول این امر خطیر، صنعت تولید 

آجر نیز با رونق افزون تری همراه خواهد شد.

معاون سازمان بنادر:

تنها نصف ظرفیت بندری ایران 
برای ترانزیت منطقه استفاده 

می شود
و  بنادر  سازمان  اقتصادی  و  بندری  امور  معاون 
دریانوردی ایران گفت: مجموع ظرفیت بنادر ایران ۲۳۰ 
میلیون تن است، اما تنها نیمی از این ظرفیت برای حمل 
و نقل و ترانزیت بار در بین کشورهای منطقه و عضو اکو 

مورد استفاده قرار می گیرد.
روسای  نشست  پنجمین  در  زاده«  حسن  »محمدعلی 
مراکز دریایی کشورهای عضو اکو در تهران افزود: حمل 
اقتصادی  رشد  و  توسعه  در  موثر  عوامل  از  یکی  نقل  و 
ملی  ناخالص  تولید  ارتقای  در  مهم  عاملی  و  کشورها 
آن هاست؛ به طوری که ارتباطات تجاری بین کشورهای 
نخواهد  معنا  موثر،  نقل  و  حمل  توسعه  بدون  منطقه 

داشت.
یادآور  را  اکو  بین کشورهای عضو  اشتراکات  برخی  وی 
شد و گفت: موقعیت استراتژیک خاورمیانه، آسیای میانه 
و قفقاز، مشترکات دینی و تاریخی و هم چنین توسعه 
برای  باالیی  پتانسیل  تواند  می  ترکیبی  نقل  و  حمل 
نفر  از ۴۶۰ میلیون  با بیش  اکو  توسعه ۱۰ کشور عضو 

جمعیت فراهم کند.
انرژی  سرشار  منابع  وجود  شد:  یادآور  زاده  حسن 
ارتقای  برای  خوبی  پتانسیل  کشورها  این  از  برخی  در 

ارتباطات اقتصادی است.
به گفته این مقام مسوول، تجارت و ارتباطات اقتصادی 
این کشورها نیازمند توسعه زیرساخت های حمل و نقل 
و  هند  ایران،  کشورهای  بین  چابهار  توافقنامه  و  است 

افغانستان یکی از آخرین اقدام ها در این زمینه است.
های  سال  در  ترکیبی  نقل  و  حمل  داشت:  اظهار  وی 
گذشته در بین کشورهای عضو اکو رشد نیافته و رفع این 
نقیصه نیازمند ایجاد چارچوب های قانونی الزم است تا 
زمینه برای فعالیت شرکت های چند ملیتی و بین المللی 

فراهم شود.
مهم  این  داد:  ادامه  دریانوردی  و  بنادر  سازمان  معاون 
این  برای  افزوده  ارزش  و  سرمایه  درآمد،  ایجاد  موجب 

کشورها خواهد شد.
بین  حقوقی  و  اداری  های  فرایند  باید  کرد:  تاکید  وی 
کشورهای همسایه و عضو اکو را تسهیل کرد؛ هم چنین 
قوانین و مقررات موثری را وضع و موانع تعرفه ای را از 

میان برداشت.
گفتنی است؛اکو یک سازمان منطقه ای دولتی محسوب 
و  پاکستان  ایران،  سوی  از   ۱۹۸۵ سال  در  که  می شود 
فنی  اقتصادی،  های  همکاری  پیشبرد  هدف  با  ترکیه 
در  اکو  شد.  تاسیس  عضو  کشورهای  میان  فرهنگی  و 
توسعه  برای  ای  منطقه  واقع جانشین سازمان همکاری 
موجودیت   ۱۹۷۹ تا   ۱۹۶۴ سال  از  که  است   )RCD(

داشت.
اکو در سال ۱۹۹۲ هفت کشور جدید شامل افغانستان، 
جمهوری آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، 

ترکمنستان و ازبکستان را به عضویت پذیرفت.

فعالیت کوره های آجرپزی با 40 درصد ظرفیت 

رونق تولید در گرو اصالح فضای کسب و کار
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اقتصادی اجتماعی فرهنگی

دو کلمه حرف ورزشی

سیاوش بهبودی

سرمربی خوب سراغ دارید؟

تیم ملی فوتبال کشور 
ندارد. کنند ه  هدایت  هنوز 

همهمه  این  د ر  شاید  البته 
آسیب ها  و  آسمانی  نزوالت 
از  گفتن  ها،سخن  د لهره  و 
سرمربی  فقدان  و  فوتبال 
مثل آوازی باشدکه خروس، 

بی محل وبی توجه به زمان سر می د هد اما اگر هر چیزبه 
درانتخاب  پذیرفت که  باید  باشد  توجه  جای خود مورد 
به  بی سرپرست  تیم  می شود.  داردفوت  ،زمان  سرمربی 
تدریج از هم می پاشد و فرصت را برای آماده شدن در 

رقابت های جهانی ازدست می دهد.
رئیس کمیته فنی فدراسیون فوتبال گفته است: »داشتن 
تجربه حضور در جام جهانی و رقابت های مطرح قاره ای، 
ایران  ملی  تیم  سرمربی  انتخاب  اصلی  شرایط  از  یکی 

است.
فوتبال  افزوده؛  مطلب  این  بیان  با  محصص«  »مرتضی 
تیم  درباره سرمربی  انتخاب  بهترین  و  است  عقاید  بازی 
گزینه های  ولی  دارد  را  خود  مخالفان  و  موافقان  ملی 
هم  انتخاب  و  شد  گرفته  نظر  در  مهم  این  برای  زیادی 
عرصه  در  باال  تجربه  داشتن  حال  این  با  است.  سخت 
رقابت های جهانی و قاره ای می تواند عامل تعیین کننده 

برای انتخاب سرمربی آینده باشد.
به خصوص  ملی  تیم  بازیکنان  کردن  متقاعد  گفت:  وی 
لژیونرها مبنی بر این که سرمربی جدید توانایی هدایت 
آن ها را دارد از اهمیت ویژه ای برخوردار است و این مهم 

در انتخاب سرمربی تیم ملی قطعا اثر گذار است.
رئیس کمیته فنی فدراسیون فوتبال اضافه کرده؛ پرکردن 
جای »کارلوس کی روش« که مربی خیلی موفقی بود و 
عملکرد بسیار خوبی در ۲ جام جهانی ۲۰۱۴ و ۲۰۱۸ 
که  این  به  توجه  با  است.  سخت  تردید  بدون  داشت، 
فرقی  است،  باال  فوتبال  به  عالقمندان  و  مردم  انتظارات 
نمی کند سرمربی تیم ملی از اروپا، آفریقا یا آسیا انتخاب 

شود بلکه مهم توانایی سرمربی جدید است.
وی تاکید کرده است: توانایی سرمربی جدید باید آن قدر 
باال باشد که فلسفه جدیدی در مربیگری تیم ملی ایجاد 

کند و انگیزه و توانایی بازیکنان را افزایش دهد.«
است  اصلی وجود همین سرمربی سابق  راستش مشکل 
که با عملکردش مسووالن فوتبال کشور را آن اندازه غافل 
مربیان  درمورد  مستمر  مطالعه  جای  به  که  بود  کرده 
بودن  مناسب  یا  آمادگی  تشخیص  و  دنیا  فوتبال  بزرگ 
پیدا کردن  فکر  به  رفتن کی روش  از  بعد  تازه  هر یک، 
یک سرمربی خوش تیپ و خوش فکر و فیلسوف هستند!

خوب است پیشنهادکنیم مطالعه برای گزینش سرمربی 
تیم فوتبال را آنقدر کش بدهند که زمان قرارداد کی روش 
هم  آن  بار،  چندمین  برای  و  شود  تمام  کلمبیا  تیم  با 
ببندند!  قرارداد  او  خود  با  تر،  چرب  بسیار  مزد  بادست 
برای مدت  تیم  این هست که گرچه  این کار در  حسن 
آموزش های  یادآوری  با  بار  دو  اما  بوده  رها  طوالنی 
با  باز  شاید  که  می شود  تیمی  یک  سابقش،  سرمربی 
حضور در جام جهانی -- حتی اگر برای چند بازی هم 

که باشد، مردم را خوشحال کند!

موزه ملی ورزش،المپیک و 
پارالمپیک پربارترمی شود

در  سـال ها  ایـن  در  کشـورمان  ورزشـی  بانـوان 
از  تـا  هسـتند  درخشـش  درحـال  مختلـف  رشـته های 
بـرادران خـود خیلـی عقـب نماننـد. ظاهـرا در پیشـتازی 
در امـور فرهنگـی وسـعه صـدر نیـز خـود را قابـل رقابـت 
بـا آقایـان می داننـد از جملـه؛ فرانـک پرتـو آذر ملی پوش 
دوچرخـه سـواری بانـوان کشـورمان بـا حضـور در کمیتـه 
ملـی المپیک، مـدال برنز قهرمانی کوهسـتان آسـیا کراس 
کانتـری خـود را کـه سـال ۲۰۱۸ در فلیپین کسـب کرده 
بـود، تقدیـم موزه ملـی ورزش، المپیـک و پارالمپیک کرد.

فرانـک پرتـو آذر ملـی پـوش دوچرخه سـواری کشـورمان 
گفتـه؛ از طریـق اخبار و رسـانه ها متوجه شـدم که کمیته 
ملـی المپیـک قصـد دارد مـوزه ورزش راه انـدازی کنـد به 
همیـن دلیـل بهتریـن مـدال خـود را تقدیـم مـوزه ورزش 

کردم.
دارنـده مـدال برنـز مسـابقات دوچرخه سـواری آسـیا ابراز 
داشـته: راه انـدازی مـوزه ملـی ورزش اتفـاق خوبـی اسـت 
چـرا کـه ورزشـکاران رشـته های مختلـف مدال  هایشـان را 
بـرای مـردم و مسـوولین بـه نمایـش مـی گذارنـد و ایـن 
باعـث می شـود هم ورزشـکاران بیشـتر دیده بشـوند و هم 
مـردم بـا رشـته هـای مختلـف ورزشـی آشـنا می شـوند و 
از موفقیت هـا و افتخـارات ورزشـی کشورشـان نیـز مطلـع 

شـد. خواهند 
وی تاکیـد کـرد: از آن جایـی کـه مدالـی که به مـوزه اهدا 
کـردم )برنـز قهرمانـی آسـیا ۲۰۱۸ فیلیپین( اولیـن و تنها 
مـدال دوچرخـه سـواری مسـابقات قهرمانـی آسـیایی در 
بخـش بانـوان اسـت که کشـورمان کسـب کـرده و در نوع 
خـود خـاص و تـک اسـت، خواسـتم این مـدال ارزشـمند 
را بـا همـه مـردم بـه اشـتراک بگـذارم و امیـدوارم کـه در 

مسـابقات آتـی رنـگ مدالـم را خوشـرنگ تر کنم.

ادامه از صفحه1: این مقام مسوول با 
اشاره به این که برآورد دقیقی از میزان 
باغی  محصوالت  تولید  به  اخیر  سیل 
نداریم، بیان کرد: با افزایش بهره وری در 
باغات و مزارع امکان جبران کاهش تولید 

محصوالت باغی به سهولت وجود دارد.
اگرچه  کرد:  تصریح  پایان  در  شادلو 
حمایت و کمک دولت تا حدی می تواند 
دهد،  پوشش  را  تولیدکنندگان  خسارت 
و  استانداران  نظر  اظهار  به  توجه  با  اما 
وزرا، میزان خسارت وارده بسیار باالست.

و  عمومی  روابط  مدیر  امینی  رامین 
نیزبا  بیمه کشاورزی  الملل صندوق  بین 
اشاره به این که صندوق بیمه محصوالت 
کشاورزی در زمینه مدیریت ریسک های 
می کند،  فعالیت  کشاورزی  بخش  مالی 
زمزمه های  شروع  به  باتوجه  کرد:  اظهار 

آن  در  تخصصی  اکیپ های  بالفاصله  اسفند،   ۲۷ از  سیل 
مناطق حاضر شدند و صندوق بیمه جز اولین نفر ها بودند 

که در آن مناطق حضور داشتند.
وی با اشاره به این که بخشی از مزارع و باغات کشور بیمه 
هستند، افزود: با توجه به وقوع سیل اخیر و از بین رفتن 
بخشی از تولید محصوالت باغی و زراعی پرداخت غرامت 
به کشاورزان و دامداران خسارت دیده را از ۱۵ فروردین 
در ۲ استان شروع کرده ایم و هم اکنون در حال پرداخت 

خسارت به تمامی استان های سیل خیز هستیم.
با اشاره به این که محدودیتی در پرداخت غرامت  امینی 
وجود ندارد، بیان کرد: پرداخت غرامت آن دسته از بهره 
بردارانی که بیمه هستند، بالفاصله پس از تشکیل پرونده 
و فرآیند بررسی در اختیار خسارت دیدگان قرار می گیرد.

طیور  درصد   ۱۰۰ که  این  به  اشاره  با  مسوول  مقام  این 
درخصوص  گفت:  هستند،  بیمه  حوادث  برابر  در  کشور 
مرغداران هیچ گونه نگرانی وجود ندارد و میزان بیمه در 
باغات و زراعت متفاوت است به طوری که یک دهستان 
به طور کامل بیمه نشده  و در مقابل یک دهستان به طور 

۱۰۰ درصد بیمه است.
علیرضا رفیعی پور رئیس سازمان دامپزشکی کشوردرباره 
تلف  آبزیان  و  طیور  دام،  بهداشتی  دفن  از  میزان  آخرین 
شده در استان های سیل خیز اظهار کرد: براساس بازدید 
تا  زده  سیل  استان های  در  گرفته  صورت  گزارش های  و 
کنون بیش از ۲۴ هزار راس دام سبک، بیش از یک هزار و 
۲۰۰ راس دام سنگین، ۵۰ هزار کلونی زنبور عسل، حدود 

۸ میلیون و ۵۰۰ هزار قطعه طیور و یک هزار و ۲۰۰ مرکز 
پرورش و تکثیر ماهی در استان های آبزی پرور تلف شدند.

سیل  استان   ۱۵ مجموع  از  کنونی  شرایط  در  افزود:  وی 
زده حدود ۵ تا ۶ استان دچار خسارت فاجعه آمیز شدند.

رفیعی پور ادامه داد: تا کنون در تمامی استان های سیل 
زده حدود ۳ هزار راس دام و ۵۰۰ هزار قطعه طیور دفن 
این مقام مسوول، در استان های  بهداشتی شدند.به گفته 
سیل زده تا جایی که همکاران دامپزشکی اجازه ورود به 
پیدا  ورود  داشتند،  را  زمین  در  دفن  و  الشه  انتقال  آب، 
دیده  خسارت  مناطق  و  استان ها  تمامی  در  اما  کردند. 
و  برداری  آوار  امکان  تا  عفونی  و ضد  بالفاصله گندزدایی 

انتقال الشه صورت گرفته است.
عباس پاپی زاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای 
قابل  اخیر خسارت  این که سیل  به  اشاره  با  اسالمی هم 
کرده  وارد  خوزستان  استان  زیرساخت های  به  توجهی 
استان  مناطق  از  برخی  در  اخیر  سیل  کرد:  اظهار  است، 
کشاورزی  و  مسکونی  مناطق  تا  شد  موجب  خوزستان 
این که  به  اشاره  با  بروند.وی  بین  از  به طور ۱۰۰ درصد 
ور  غوطه  آب  در  خوزستان  استان  مناطق  از  بسیاری 
هستند، افزود: با توجه به آن که افراد در این مناطق خانه 
و معیشت خود را تا یک سال آینده از دست داده اند و از 
طرفی موعد سررسید وام کشاورزان رسیده است، از این رو 
انتظار می رود  که دولت به کشاورزان، روستاییان و عشایر 
این مناطق کمک آنی کند تا معیشت آن ها برای یک سال 

آینده تامین شود.
پاپی زاده ادامه داد: با توجه به پیگیری های صورت گرفته، 

ملی  توسعه  صندوق  از  برداشت  موضوع 
دیده  آسیب  کشاورزان  از  حمایت  برای 
و  شده  مطرح  زده  سیل  استان  مناطق 
طی  جمهور  رئیس  است  قرار  رو  این  از 

نامه ای به مقام معظم رهبری

موضوع برداشت مبلغی از صندوق توسعه 
کشاورزان  و  افراد  به  پرداخت  برای  ملی 
از  تا بتوانیم  خسارت دیده را مطرح کند 

این شرایط بحران عبور کنیم.
صندوق  از  برداشت  مسوول  مقام  این 
توسعه ملی برای جبران خسارت وارده به 
مناطق سیل زده را موضوع جدی دانست 
و گفت: طرح جامع ساماندهی رودخانه و 
سیل  طراحی  و  خوزستان  استان  تاالب 
افزایش  برای  رودخانه  اطراف  بند های 
کشش عبور آب در حجم باال از موضوعات 
که  چرا  گیرد  قرار  کار  دستور  در  باید  که  است  دیگری 
پیشروی مناطق مسکونی  متاسفانه در چند دهه گذشته 
که  است  شده  زیاد  رودخانه  بستر  سمت  به  کشاورزی  و 
با وقوع سیل  تا  این موضوع موجب شده است  نهایت  در 
بستر  کشاورزی  و  مسکونی  منازل  به  جدی  آسیب  اخیر 

رودخانه ها وارد شود.
ملی  توسعه  صندوق  از  برداشت  که  این  به  اشاره  با  وی 
کار آسانی نیست، بیان کرد: با توجه به برگزاری جلسات 
متعدد رئیس مجلس با رئیس جمهور مبنی بر برداشت از 
به  انتظار می رود که دولت الیحه ای  ملی  توسعه  صندوق 
مجلس در این خصوص اراده دهد و چنانچه دولت تا شنبه 
برداشت  موضوع  دیگر  طرق  از  ندهد،  انجام  را  اقدام  این 

برای کمک به سیل زدگان را دنبال خواهیم کرد.
پاپی زاده با اشاره به این که برآورد خسارت به استان های 
سیل زده بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان است، افزود: این 
درحالی است که برآورد ها برای برداشت از صندوق توسعه 
ملی جهت کمک به سیل زدگان استان های سیل زده ۱۰ 
تا ۱۵ هزار میلیارد تومان است که با موافقت مقام معظم 

رهبری این امر صورت خواهد گرفت.
بیمه  که  این  به  اشاره  با  پایان  در  مسوول  مقام  این 
محصوالت کشاورزی توان پرداخت کل خسارت کشاورزان 
بودجه سال ۹۸، مجموع  قانون  ندارد، تصریح کرد: در  را 
میلیارد  بیمه محصوالت کشاورزی ۱۵۰۰  اعتبار صندوق 
صندوق  به  امر  این  اختصاص  که  حالی  در  است،  تومان 
بیمه تنها یک دهم خسارت بخش کشاورزی در سیل اخیر 

از  اساسی  کاالهای  سهمیه بندی  سامانه 
جمله گوشت و مرغ، با توجه به سیاست 
اساسی  کاالهای  تامین  برای  دولت 
با  و  مرکزی  بانک  توسط  الکترونیک  کاالبرگ  طریق  از 

بهره گیری از کارت بانکی و کد ملی آماده شد.
به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، عبدالناصر همتی؛ رئیس 
تلویزیونی چند ماه گذشته  بانک مرکزی در گفتگویی  کل 
با اشاره به سیاست مجلس در زمینه تخصیص ۱۴ میلیارد 
از  اساسی  کاالهای  تأمین  برای  ترجیحی،  نرخ  با  ارز  دالر 
و  سهمیه  سیستم  ایجاد  از  الکترونیکی،  کاالبرگ  طریق 
با  تعیین شده  نرخ  با  اساسی  کاالهای  بر تخصیص  نظارت 
گام  در  که  کرد  اعالم  و  داد  خبر  بانکی  کارت  از  استفاده 
بانک  متخصصین  توسط  گوشت  برای  سامانه  این  نخست، 

مرکزی جمهوری اسالمی ایران آماده شده است.
بر همین اساس ،با توجه به لزوم نظارت بر عرضه و درخواست 
ارائه راهکار از طرف  وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت 
شبکه،  زیرساخت  از  گیری  بهره  منظور  به  مرکزی  بانک 
از  اساسی  کاالهای  عادالنه  توزیع  جهت  کارتی  پرداخت 
جمله گوشت، فرآیند رفاهی توسط بانک مرکزی جمهوری 
انفورماتیک  خدمات  شرکت  همکاری  با  ایران  اسالمی 
با  و  بازنویسی  الکترونیک،  پرداخت  شرکت های  و  توسن 
بهره گیری از زیرساخت ارزش افزوده سامانه شتاب )سامانه 
ملی  کد  اساس  بر  نوع سهمیه ای  هر  تا  عملیاتی شد  مانا( 

شهروندان کنترل شود.
بر اساس این گزارش، سیستم رفاهی بانک مرکزی با برگزاری 
جلساتی به منظور ایجاد راهکاری اجرایی و امن نهایی شده 
و اطالعات تمامی سرپرست های خانوار در استان های تهران 
و البرز، به روزرسانی شده و این افراد می توانند با بهره گیری 
از کارت بانکی و ارائه کد ملی از سهمیه اختصاص داده شده 
این سامانه  اولین کاال در  به عنوان  برای خرید گوشت که 

اجرایی شده است، استفاده کنند.
در واقع افراد واجد شرایط اخذ سهمیه گوشت، با مراجعه به 
یکی از فروشگاه های مجاز و با استفاده از یکی از کارت های 
تراکنش ویژه  ارسال  به  اقدام  به خود،  بانکی معتبر متعلق 
بررسی سهمیه گوشت بر روی پایانه فروش فروشگاه مربوطه 

سهمیه  نظر  مورد  فرد  ملی  کد  به  که  صورتی  در  و  کنند 
وجود  سهمیه ای  گوشت  دریافت  امکان  باشد،  گرفته  تعلق 

خواهدداشت.
 این طرح که فرآیندهای آن از پروژه سوخت و کارت سوخت 
به  ذی ربط  شرکت های  همکاری  ،با  بوده  سنگین تر  بانکی 
خواهد  اجرا  البرز  و  تهران  استان های  در  آزمایشی  صورت 
برای  شده  اعالم  نقطه  هزار   ۳ راستا  همین  در  که  شد 
فروش گوشت به عنوان اولین کاالی سامانه سهمیه بندی 
کاالهای اساسی در نظر گرفته شده و تمامی کارتخوان های 
فعال در واحدهای عرضه کننده گوشت و کاالهای اساسی 
اجرای  منظور  به  سامانه  این  است؛  شده  روزرسانی  به 
کارتی  با هدف حذف کوپن کاغذی،  بندی  فرآیند سهمیه 
برای  استفاده  سهولت  که  می شود  انجام  الکترونیک  و 

شهروندان و کاهش صفوف خرید را به دنبال دارد.
الزم به ذکر است زیرساخت ایجاد شده توسط بانک مرکزی 
بود و  نیز خواهد  برای سایر کاالهای اساسی  قابل استفاده 
این سامانه از سامانه های سبد کاال و مانا به صورت ترکیبی 
بهره می گیرد. هم چنین سهمیه کاالهای اساسی از جمله 
گوشت بر اساس اعالم وزارت رفاه و سازمان هدفمندی برای 

سرپرستان خانوارها تعریف می شوند.
و  آماده  مرکزی  بانک  توسط  سامانه  این  حاضر  حال  در 
آزمایش های اولیه آن نیز با موفقیت به اتمام رسیده اما هنوز 
این سامانه در فروشگاه های عرضه کننده کاالهای اساسی و 
در فاز نخست گوشت اجرایی نشده است؛ بر اساس شنیده ها 
برای  معینی  تاریخ  صمت  وزارت  مسووالن  آگاه،  منابع  از 
که  دارد  وجود  احتمال  این  و  ندارند  طرح  شدن  عملیاتی 
طرح سهمیه بندی با کارت بانکی را که می تواند تقلب را از 
ببرد و شفافیت و سرعت در دریافت کاالهای اساسی  بین 
موکول  آتی  ماه های  به  بیاورد،  ارمغان  به  را  مردم  توسط 

شده است.
در همین راستا، با توجه به ضرورت نظارت دقیق بر عرضه 
کاالهای اساسی و جلوگیری از ایجاد صفوف طوالنی، ارائه 
قیمت های غیر منطقی، اجاره کارت ملی به منظور دریافت 
گوشت، نیاز است تا طرح سهمیه بندی برای نظارت دقیق و 
ایجاد شفافیت در بخش عرضه و تقاضاواردفازعملیاتی شود.

کنترل بازار محصوالت 
کشاورزی

 
ــت - عضــو کمیســیون کشــاورزی  ــه مل خان
مجلــس، گفــت: بایــد بــه ایــن موضــوع نیــز توجــه 
ــا ممنوعیــت صــادرات  داشــته باشــیم کــه اگــر ب
موجــب کاهــش قیمــت محصولــی ماننــد گوجــه 
فرنگــی شــویم در ســال آینــده بــا کاهــش تولیــد 

ــویم. ــه می ش مواج
محمدصــادق حســنی جوریابــی  عضــو کمیســیون 
کشــاورزی، آب، منابــع طبیعــی و محیــط زیســت 
ــش  ــوص افزای ــالمی در خص ــورای اس ــس ش مجل
ــته  ــس از برداش ــاورزی پ ــوالت کش ــت محص قیم
شــدن ممنوعیــت صــادرات آن هــا، گفــت: تجربــه 
اقتصــادی  نشــان داده اســت کــه در فضــای 
ــی  ــه معکوس ــردن نتیج ــتوری کار ک ــور دس کش
دارد، چراکــه طــی ماه هــای اخیــر ممنوعیــت 
داشــت و  فرنگی وجــود  گوجــه  صــادرات 
ــود  ــوالت خ ــرد محص ــور می ک ــاورزان را مجب کش
را زیــر قیمــت تمــام شــده در بــازار عرضــه کننــد.

شــورای  مجلــس  در  رشــت  مــردم  نماینــده 
اســالمی بــا بیــان ایــن کــه بایــد بــه گونــه ای بــازار 
ــان  ــز زی ــدگان نی ــه تولیدکنن ــم ک ــرل کنی را کنت
ــن  ــق ای ــچ کــس مواف ــرد: هی ــح ک ــد، تصری نبینن
ــر از  ــن ت نیســت کــه محصــوالت کشــاورزی پایی
قیمــت تمــام شــده از کشــاورزان خریــداری شــود 

ــه نشــده اســت. ــن تصمیمــی گرفت و چنی
شــورای  مجلــس  در  مــردم  نماینــده  ایــن 
ــرخ  ــش ن ــه افزای ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش ــالمی ب اس
ارز بــه بخش هــای مختلــف از جملــه اقتصــاد 
ادامــه  اســت،  کــرده  وارد  ضربــه  کشــاورزی 
داد: در شــرایطی کــه نــرخ ارز در کشــور مــا 
افزایــش ســه برابــری داشــته، صــادرات و قاچــاق 
ــدا  ــادی پی ــه اقتص ــاورزی صرف ــوالت کش محص

ــت. ــرده اس ک
عضــو کمیســیون کشــاورزی، آب، منابــع طبیعــی 
ــا  ــالمی ب ــورای اس ــس ش ــت مجل ــط زیس و محی
تاکیــد بــر ایــن کــه مســوولین اقتصــادی بایــد بــه 
ــاورزان  ــادی کش ــان اقتص ــان از زی ــورت همزم ص
ــز  ــازار را نی ــری و قیمــت محصــوالت در ب جلوگی
ــه  ــرایطی ک ــرد: در ش ــوان ک ــد، عن ــرل کنن کنت
اقتصــاد آزاد داشــته باشــیم قیمــت محصــوالت در 
ــا در  ــود ام ــن می ش ــا تعیی ــه و تقاض ــازار عرض ب
ــی را دریافــت  حــال حاضــر واســطه ها ســود کالن

می کننــد.
شــورای  مجلــس  در  رشــت  مــردم  نماینــده 
ــه  ــد ب ــرد: بای ــان ک ــان، خاطرنش ــالمی در پای اس
ایــن موضــوع نیــز توجــه داشــته باشــیم کــه اگــر 
ــت صــادرات موجــب کاهــش قیمــت  ــا ممنوعی ب
محصولــی ماننــد گوجــه فرنگــی شــویم در ســال 

ــویم. ــه می ش ــد مواج ــش تولی ــا کاه ــده ب آین

گلریزان ورزشی برای 
هموطنان سیل زده

سیل  نیاز  مورد  ملزومات  حامل  خودرو  دستگاه   ۶۶
زده ها به دواستان گلستان و لرستان ارسال شد

در  که  تهران  استان  و جوانان  ورزش  گلریزان  آیین  در 
دستگاه   ۶۶ شد،  برگزار  تهران  تختی  ورزشی  مجموعه 
ماشین حامل ملزومات هموطنان سیل زده در اختیار اداره 
قرار  لرستان  و  خوزستان  استان  دو  جوانان  و  ورزش  کل 

گرفت.
، دومین  و جوانان  وزارت ورزش  پایگاه خبری  به گزارش 
مراسم گلریزان جامعه ورزش در جهت حمایت از هموطنان 
مناطق سیل زده با حضور جمعی از اعضاءجامعه ورزش و 
برگزار  تختی  ورزشگاه  در  فدراسیون ها  روسای  از  تعدادی 

شد.
در پایان این مراسم ۶۶ دستگاه ماشین از سوی اداره کل 
نیاز  مورد  ملزومات  حامل  تهران  استان  جوانان  و  ورزش 
و  خوزستان  های  استان  سمت  به  زده  سیل  هموطنان 
و جوانان  اداره کل ورزش  اختیار  تا در  اعزام شد  لرستان 

این دو استان قرار بگیرد.
،ارزش  تهران  استان  و جوانان  ورزش  مدیر کل  اعالم  بنابر 
آیین  در  است.  تومان  میلیارد  یک  اعزامی  محموله  مادی 
گلریزان ،دکتر عبدالحمید احمدی معاون فرهنگی و توسعه 
ناظمی رییس مرکز روابط عمومی  ،مازیار  ورزش همگانی 
بسیج  فرمانده  اسبقیان  شروین  ،سید  رسانی  اطالع  و 
وزارت ورزش و جوانان، تنی چند از مسووالن فدراسیون ها، 

پیشکسوتان ورزشی و... حضور داشتند.

باید واقعیت های اقتصادی 
را به مردم بگوییم

می گوید:  ایران  اتاق  نایب رئیس  سالح ورزی،  حسین 
در شرایط فعلی چاره ای جز حرکت به سمت درک دقیق 
و  ندارد  وجود  ها  آن  رفع  برای  برنامه ریزی  و  واقعیت ها 

دراین بین باید واقعیت های اقتصادی را به مردم گفت.
نایب رئیس اتاق ایران گفت: در شرایط فعلی آنچه اهمیت 
بسیار زیادی دارد، لزوم ایجاد یک تفاوت مهم میان امید و 
ساده انگاری است. ما قطعاً باید با رویکرد مثبت به شرایط 
ساده  با  نباید  شرایطی  چنین  در  اما  کنیم  نگاه  مسائل  و 
کردن مشکالت و مسائل موجود در اقتصاد ایران، نسبت به 

واقعیت فاصله جدی پیدا کنیم.
و  مثبت  نگاه  یک  درصورتی که  افزود:  سالح ورزی  حسین 
واقعی شکل بگیرد، می توان نتایج آن را در زندگی فردی 
استفاده  با  در سطح کالن  و حتی  دید  اجتماعی  روابط  و 
از آن به خلق فرصت های تازه و تسهیل مسائل و مشکالت 

موجود اقدام کرد.
این که رویکرد ساده انگارانه  بیان  با  ایران  اتاق  نایب رئیس 
نباید  می شود  مطرح  سیاست گذاران  بعضی  سوی  از  که 
ایران شناخته شود،  اقتصاد  برنامه ریزی در  به عنوان محور 
توضیح داد: با ساده کردن مشکالت تنها تبلیغاتی به وجود 
می آید که نسبت به واقعیات فاصله جدی دارند. درحالی که 
باید در نظر داشته باشیم که واقعیت هرچند سخت و تلخ 
است اما برای برنامه ریزی و برون رفت از شرایط چاره ای جز 

درک دقیق آن وجود ندارد.
سالح ورزی ادامه داد: نظر من این نیست که آینده اقتصاد 
باید  عقل  به حکم  اما  است  ناامیدکننده  و  سیاه  ایران 

واقعیت های آشکار را دید و بر اساس آن ها صحبت کرد.
اقتصاد ما در سال ۹۸ با رخدادی بزرگ مواجه خواهد بود و 
اگر برخی مسائل تغییر نکند، مشکالت ادامه خواهد داشت.

در  ما  کرد:  اظهار  مشکالت  این  مختلف  ابعاد  درباره  وی 
خواهیم  مواجه  آمریکا  تحریم های  تشدید  با  جاری  سال 
مردم  معیشت  و  وضعیت کسب وکار  روی  احتماالً  که  بود 
تأثیر منفی دارد؛ ازاین رو اگر باور داریم که در حال جنگ 
اقتصادی هستیم، باید واقعیت جنگ را به شهروندانی که 
هدف اصلی هستند و بیشترین آسیب را خواهند دید اطالع 
دهیم. وضعیت فعلی مانند هشدار وضعیت قرمز در زمان 
بمباران جنگ است و امروز جامعه ما برای دفاع از خود باید 

آماده بوده و تصمیماتی درست بگیرد.
نایب رئیس اتاق ایران با اشاره به برآوردهای صورت گرفته 
همچون  بین المللی  مراجع  سوی  از  ایران  اقتصاد  درباره 
در  کرد:  تصریح  پول،  بین المللی  صندوق  و  جهانی  بانک 
سال ۹۸ رشد اقتصادی ایران حدود منفی ۲ تا ۵.۵ درصد 

پیش بینی شده است.
به  داخلی  ناخالص  تولید  کاهش  داد:  ادامه  سالح ورزی 
پایین آمدن قدرت خرید مردم و ایجاد رکود در بخش های 
شاخصی  روی  می تواند  و  شده  منجر  اقتصادی  مختلف 
همچون بیکاری نیز اثر منفی بگذارد. از سوی دیگر مسائلی 
بخش  نیز  بانکی  اعتبارات  و  ارز  در  رانت  توزیع  همچون 
روبه رو  آن  با  ایران  اقتصاد  که  است  مشکالتی  از  دیگری 

خواهد بود.
وی درباره چگونگی امکان پذیر شدن عبور از شرایط فعلی 
گفت: اقتصاد ایران نیز مانند هر نظام اقتصادی دیگری در 
صورت عدم ارتباط با اقتصاد جهانی توان پویایی خود را از 
دست می دهد و با توجه به تحریم های فعلی عماًل ارتباط 

ایران با اقتصاد جهانی دشوار خواهد بود.
فعلی  شرایط  در  کرد:  خاطرنشان  ایران  اتاق  نایب رئیس 
نیروهای سیاسی مؤثر باید به یک اجماع رسیده و با توجه 
به واقعیت های موجود و لحاظ کردن مصلحت و آینده ایران 
با آگاه کردن مردم اوضاع را مدیریت کنند، زیرا در غیر این 
صورت مشکالتی که امروز اقتصاد ایران با آن روبه رو است 

ادامه خواهد داشت.
بر اساس جدیدترین برآورد بانک جهانی، اقتصاد ایران در 
بود  خواهد  روبه رو  اقتصادی  منفی  رشد  با  پیش رو  سال 
مثبت  از  حاکی  پیش بینی ها  آتی  سال  دو  در  هرچند  و 
فاصله طوالنی  هنوز  اما  است  اقتصادی  رشد  دوباره  شدن 

با هدف گذاری های کالن دارد.
منبع: اتاق ایران

خسارت سیل در بخش کشاورزی 

با هماهنگی بانک مرکزی؛

سامانه سهمیه بندی کاالهای اساسی آماده شد



آغاز بازسازی نیازمند تأمین 
منابع مالی است

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود رضایی، مدیرکل بنیاد 
مسکن استان لرستان گفت: ۳۵ هزار و ۵۲۷ واحد مسکونی در 
۱۱ شهر استان لرستان تخریب شده که با تکمیل ارزیابی ها، 

تعداد واحد های تخریب شده افزایش می یابد.
مدیرکل بنیاد مسکن استان لرستان گفت: از ۳۵ هزار و ۵۲۷ 
واحد مسکونی ۲ هزار و ۷۵۱ واحد صد در صد تخریب، ۱۱ 
هزار و ۱۰۸ واحد شهری دچار خسارت تعمیراتی، ۱۱ هزار و 
و ۵۰۷  و ۱۰ هزار  تخریب  روستایی صد در صد  واحد   ۱۶۱

واحد مسکونی دچار خسارت های تعمیراتی شده اند.
استان  این  روستای   ۷۰۰ در  تردد  مسیر  کرد:  اظهار  رضایی 
کامال مسدود شده و هنوز بسیاری از مسیر های صعب العبور در 
این منطقه بازگشایی نشده است، امیدواریم با کمک نیرو های 
مسیر های  بتوانیم  راهداری  نیرو های  چنین  هم  و  مردمی 

مسدود شده این روستا ها را بازگشایی کنیم.
وی افزود: احداث و بازسازی واحد های مسکونی و هم چنین 
زمان  سال   ۳ تا   ۲ حداقل  استان  این  در  روستایی  راه های 
بازگشایی  نیازمند  می برد و کلید خوردن ساخت این طرح ها 

اعتبارات و منابع مالی است.
رضایی با بیان این که کار پرداخت تسهیالت به مناطق سیل 
دولت  هیات  مصوبه  طبق  کرد:  تصریح  است،  شده  آغاز  زده 
برای هر واحد شهری احداثی ۵۰ میلیون تومان تسهیالت و 
۱۲ میلیون تومان کمک بالعوض و برای واحد های روستایی 
احداثی ۴۰ میلیون تومان تسهیالت و ۱۰ میلیون تومان کمک 
میلیون   ۲۰ تعمیراتی  واحد های  برای  چنین  هم  بالعوض، 
تومان تسهیالت و ۵ میلیون تومان بالعوض پرداخت می شود.

معین  ستاد های  گفت:  لرستان  استان  مسکن  بنیاد  مدیرکل 
ارزیابی  کار  و  شده  مستقر  لرستان  استان  شهرستان های  در 
و تشکیل پرونده در این استان در حال انجام است و بخشی 
از کمک های بالعوض از طریق منابع داخلی بنیاد مسکن به 

متقاضیان پرداخت شده است.

غالم حسین شافعی - رییس اتاق ایران

سه گام بزرگ، پیش نیاز 
رونق تولید 

    

]نام گذاری سال ۱۳۹۸ به نام رونق تولید از سوی مقام 
معظم رهبری نشانه محکمی بر عزم حاکمیت در مسیر توسعه 

اقتصادی است.[
عنوان های  پی  در  پی  صورت  به  که  است  دهه  ازیک  بیش 
اقتصادی برای سال ها انتخاب می شود. عالی ترین مقام کشور 
بیشترین توجه و تمرکز مسووالن را به سوی مسائل اقتصادی 
عنوان قطب  به  است  قرار  عناوین سال ها  معطوف ساخته اند. 
هدف  تا  دهد  نشان  را  مسووالن  و  مردم  حرکت  مسیر  نما، 
روشن و ملموسی برای فعالیت ها ترسیم شده باشد. این برای 
سومین سال پیاپی است که موضوع تولید ملی در شعار سال 
از  »حمایت  عنوان  با  گذشت  که  سالی  دارد.  ثابتی  جایگاه 
از  بود و سال قبل  تولید ملی مرتبط  به  ایرانی« عماًل  کاالی 
مزین  اشتغال«  و  تولید  مقاومتی،  »اقتصاد  عنوان  به  نیز  آن 
به عنوان هدف اصلی نظام در  تولید  بود. تکرار موضوع  شده 
سال های اخیر، هم نشانه اهمیت این موضوع در مسیر توسعه 
بخش  این  در  تالش ها  بودن  ناکافی  از  هم  و  است  اقتصادی 

حکایت دارد.
اقتصادگردانان ایران نام گذاری سال ۱۳۹۸ به عنوان »رونق 
تولید« را به فال نیک می گیرند و همچنان چشم انتظار رفع 
موانع تولید هستند. تمرکز و توجه به تولید ملی در شرایطی 
از  بیش  افکنده،  سایه  ایران  اقتصاد  بر  تحریم ها  سایه  که 
گذشته ضروری است. همان گونه که مقام معظم رهبری در 
پیام نوروزی و سخنرانی حرم رضوی مورد تاکید قرار دادند، 
با توسعه تولید ملی می توان بسیاری از دشواری های موجود را 
هموار ساخت و به تعبیر ایشان راه نهایی حل مسائل اقتصاد 

ایران، رونق تولید داخلی است.
بهترین  پیام،  این  هدف  جامعه  عنوان  به  اقتصادی  فعاالن 
سه  قوای  دارند  انتظار  و  هستند  اقتصادی  فضای  پایشگران 
گانه و سایر ارکان تاثیرگذار بر فعالیت های اقتصادی، در سال 
پیش رو با توجه به خطیر بودن شرایط اقتصادی ایران، بیش 

از گذشته در راه رونق تولید اهتمام داشته باشند.
از وضعیت  باید  ابتدا  این است که  این مسیر  گام نخست در 
و  نیازها  باید  داشت.  واقعی  تصویر  و  کافی  شناخت  موجود 
چراکه  برداشت  قدم  آن  مبنای  بر  و  کرد  درک  را  کاستی ها 
فرصت چندانی برای آزمون و خطا وجود ندارد. تصویر واقعی 
نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۱۳۹۷ 
به زیر  از دو سال  اقتصادی پس  با تهدید مواجه شد و رشد 
صفر تنزل کرد. از همین رو در سالی که گذشت با عقب گرد 
در تولید ملی مواجه بودیم. نشانه های رکود در حالی نمایان 
شده است که تورم نیز در مسیر رشد گام برمی دارد بنابراین 
باید مراقب بیماری هلندی در اقتصاد بود. آمارها و گزارش های 
رسمی نشان می دهد که اوضاع تولید و به طور کلی اقتصاد، 
عادی نیست بنابراین اولین قدم برای بهبود شرایط این است 
شرایط  نبودن  عادی  به  سیاست گزاران  و  گیران  تصمیم  که 
واقعی  شرایط  اساس  بر  را  سیاست ها  و  باشند  داشته  اذعان 

تدوین کنند.
محیط  مستمر  بهبود  قانون  با  مطابق  که  است  این  دوم  گام 
نظرات  اقتصاد،  فضای  در  تصمیمی  هر  از  پیش  کسب وکار، 
بخش خصوصی را بشنوند و سپس به سیاست گزاری بپردازند.

گام سوم این است که طبق توصیه ها و تاکیدات مقام معظم 
سایر  و  دولت  تالش  تمام  رضوی،  در سخنرانی حرم  رهبری 
قوا بر هموارسازی مسیر تولید و برداشتن موانع از پیش پای 

فعاالن اقتصادی استوار شود.
اگر این چنین شود، گام های بعدی را فعاالن اقتصادی بر خواهند 
و  دستگاه ها  همه  از  )اعم  کلمه  عام  معنای  به  دولت  داشت. 
نهادهای سیاست گزار و مجری( مسیر سنگالخ فعلی را با رفع 
موانع تولید، هموار سازد و فعاالن بخش خصوصی را به حرکت 
در این مسیر ترغیب کند. در این صورت رونق تولید ملی به 
خصوصی،  بخش  و  دولت  همراهی  و  همکاری  نتیجه  عنوان 
نمایان خواهد شد تا بتوان در کنار آن به هدف های دیگر نظیر 

ایجاد اشتغال و کاهش نرخ تورم نیز رسید.
منبع: اتاق ایران
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علیرضا گودرزی
در  را  امسال  نوروز  سیل، 
هنوز  کرد.  شرنگ  کاممان 
لرزه های بدنمان از سیل گلستان 
در  سیل  که  بود  نگرفته  آرام 
فارس، لرستان، خوزستان و چند 
هزاران  افتاد.  براه  دیگر  استان 
خانه های  ما،  هم وطنان  از  نفر 
شسته  زمستان  غبار  از  را  خود 
سر  به  بهار  انتظار  در  و  بودند 
هم  ما  نوردید.  در  را  خانه هایشان  گل آلود  آب  که  می بردند 
اجتماعی  شبکه های  همان  فردمحور،  رسانه های  یمن  به 
چشم  با  لحظه  هر  در  که  آن  با  می شدیم.  آگاه  وضعشان  از 
خود می دیدیم در گنبد، شیراز، معموالن یا پلدختر چه روی 
آنان  با  غم  در  فقط  و  بود  کوتاه  کمک  از  دستمان  می دهد، 
شریک بودیم. سیل خانه ها را می شست و همه چیز هم وطنان 
آنقدر  تلخ  داستان  به آب می داد. روی  لباس تن،  را، جز  ما 

پررنگ بود که تا روزها روی دیگری را نمی شد دید.  
رسیده  خوزستان  به  سیل  سطور،  این  نگارش  زمان  در 
خیر  به  همه  می شود  خوانده  که  زمانی  دارم  امید  است. 
تا  حال،  این  با  باشند.  برده  در  به  راه  آن،  از  سالمت  و 
این لحظه اندکی از »گرد« سیل فرونشسته! و می توانیم با 
چشمانی بازتر از سیل درس بگیریم: عسی ان تکرهوا شیئاً 
دوستش  آنچه  در  شاید   .)۲۱۶ آیه  )بقره،  لکم  خیر  وهو 

نمی داریم، خیری برای ما باشد. 
میزان توجه عمومی به پدیده سیل را همگان دیدیم.

باره  این  در  غیرکارشناسی  و  کارشناسی  گمانه زنی های 
بسیار بود. بخش زیادی از آن ِگرد محیط زیست می گشت.

تا این زمان، هرگز چنین توجهی به محیط زیست از سوی 
می خواست  طبیعت  گویی  نمی شد.  دیده  مردم  عموم 
تعدی  از  دست  قدری  تا  بکشد  ما  رخ  به  را  خود  قدرت 

برداریم.
همه دیدیم که دست اندازی به طبیعت چه تبعاتی می تواند 
زمانی  در  را  تبعات  از  بعضی  بود.  یکی  این  باشد.  داشته 
طوالنی تر می توان مشاهده کرد. سال ها هشدار کارشناسان 
و فعاالن محیط زیست، تا این اندازه خطر واقعی را نشان 
عموم نداده بود. طبیعت بسیار قدرتمند است. ما فراموشش 
می کنیم. گاهی با سکسکه های طبیعت، زلزله در خانه های 
از چشم طبیعت سیل می شود و  ما می افتد.گاهی اشکی 

ما تازه می فهمیم که اشک طبیعت را چطور درآورده ایم.
درس ها برای یک ملت بود. مردم و مسوولین همه اجزای 
کس  هر  هستیم.  مسوول  ما  همه  هستند.  ملت  همین 
نقشی دارد، کم یا زیاد، و باید نقش خود را زیبا بازی کند. 
گاهی  دارد.  گوناگون  انواع  طبیعت  به  دست اندازی 
پاکتراشی  و  جنگل خواری  کوه خواری،  زمین خواری، 
و  گلخانه ای  گازهای  انتشار  گاهی  است،  رودخواری  یا 
دالیل  می خواهم  نه  اقلیمی.  طبیعی  نظام  در  دستکاری 
را  ها  آن  حتی  نه  و  دهم  تقلیل  موارد  این  به  را  سیل 

نتایج  تا  بود  منتظر  باید  بدانم.  دالیل سیل  از  یکی 
شود.  روشن  دانشمندان  و  کارشناسان  پژوهش های 
تغییرات  اثرات  از  نمی توان  را  بارش هایی  چنین 
اقلیمی دانست؛ دستکم تا زمانی که تبدیل به الگوی 
بارش نشده است. اما وای از روزی که ببینیم الگوی 
کرده  تغییر  کشورمان  گوناگون  اقلیم های  در  بارش 
سیل،  با  همراه  سالی  خشک  دیگر  روز  آن  است. 
بارش های نابهنگام و سیل و فرسایش خاک می تواند 
بخشی از زندگی ساالنه ما شود. یک درس این است 
که اثرات تغییرات اقلیمی را جدی بگیریم، حتی اگر 

نتوانیم سیل های اخیر را به گردنش بیاندازیم. 
پدیده های  از  ناشی  که  خساراتی  در  مقصر  یافتن 
است  ممکن  است.  دشوار  است،  زیست محیطی 
را  اخیر  سیل  که  نرسیم  علمی  قطعیت  به  هرگز 
آن  مسبب  یا  فرستاده  ما  برای  اقلیمی  تغییرات 
هم  قطعیت  این  به  اگر  حتی  است.  دیگری  عامل 
نهایت  در  که  می ماند  باقی  سوال  این  باز  برسیم، 
چه کسی تغییرات اقلیمی و در نهایت سیل را ایجاد 

منتسب  که  است  پدیده ای  اقلیمی  تغییرات  کرده است. 
هم  آن  طبیعی،  و  انسانی  گوناگون  فعالیت های  به  است 
اقلیمی  تغییرات  اصلی  عامل  اگر  نامحدود.  زمانی  بازه  در 
فعالیت های صنعتی  از  ناشی  گلخانه ای  گازهای  انتشار  را 
آغاز  صنعتی  انقالب  از  فعالیت هایی  چنین  بدانیم،  انسان 
نسبت های  با  بشر،  ابنای  همه  دارد.  ادامه  هنوز  و  شده 
کارخانه  حقیقت  در  دارند.  دخالت  آن  در  گوناگون 
ریسندگی که صد سال قبل در انگلستان با زغالسنگ کار 
با سوخت های فسیلی  نیروگاه هایی که  کنار  می کرده، در 
مصر  در  که  اتومبیل هایی  می کنند،  تولید  برق  ایران  در 
اقیانوس  در جزایر  که  بنزینی  قایق های  یا  تردد می کنند 
صنعتی  ابرشهرک های  کنار  در  هم،  می گیرند  ماهی  آرام 
سهم های  با  چند  هر  هستند؛  مقصر  آمریکایی،  و  چینی 
ناهمسان. نمی توان فهمید مولکول های کربنی که در به راه 
جو  وارد  کجا  در  داشته اند،  نقش  سیل زا  ابرهای  افتادن 
پرونده ای،  در  بشر  آمریکایی حقوق  دیوان  زمین شده اند. 
قطبی شمالی  مناطق  از سرخپوستان  گروهی  به شکایت 
نهایت،  در  می کرد.  رسیدگی  متحده  ایاالت  دولت  علیه 
متحده  ایاالت  »تنها«  می توان  که  نشد  قانع  دیوان  این 
یخ های  شدن  ذوب  و  جهانی  گرمایش  مسوول  را  آمریکا 
قطبی دانست؛ با این که نقش این کشور از همه پررنگ تر 

بوده است. 
بارش ها در گلستان سیل آسا  به بحث خودمان؛  بازگردیم 

بود. در مدتی کوتاه به اندازه چند ماه باران بارید.
در  ویالسازی  گلستان،  جنگل های  پاکتراشی  اگر  شاید 
باز  نبود،  هم  دربستررودها  سازی  یاخانه  زیارت  روستای 
در  را  کارها  این  اثر  نمی توانیم  اما  می شد.  جاری  سیل 
شدت سیل نادیده بگیریم. هر تخلفی از سوی شهروندان یا 
مسوولین در ساخت وسازها، شاید سرآغاز تخریب خانه ای 
نقش  سیل ها  این  آمدن  پدید  در  گویی  ما  همه  باشد. 
داشته ایم. هرکس به اندازه ای، با سهمی کم یا زیاد. همه 
ما مسوول هستیم. همه ما باید حرمت و حریم طبیعت را 
پاس بداریم. درس دیگر این بود که باید حریم طبیعت را 

مراعات کنیم تا خانه مان را برنیاندازد. 
می دهد،  رخ  اخیر  سیل  نظیر  بحرانی  که  شرایطی  در 
حساسیت جامعه نسبت به مطالبی که منتشر می شود باال 
است. مردم به دنبال خبری از هم وطنان، گاهی خویشان 
داغ  هم  شایعات  بازار  متاسفانه  هستند.  خود  نزدیکان  و 
اجتماعی  شبکه های  در  دروغ  تصاویر  و  اخبار  می شود. 
را  آن  باال  حساسیت  با  مردم  و  می شود  دست به دست 
در  است  ممکن  اخبار  این  می کنند.  ارسال  یکدیگر  برای 
جایی برای ما ارزش حیاتی نداشته باشد، اما اگر به دست 
فردی سیل زده یا در معرض خطر برسد ممکن است حتی 
جان او را به خطر اندازد. اخبار را باید از کانال های رسمی 
خبری و یا افراد و نهادهای معتبر در شبکه های اجتماعی 

بخواهیم. 
بیشتری  احتیاط  اخبار  پخش  به  نسبت  باید  چنین  هم 

داشته باشیم و تا خبری تایید نشده، آن را برای دیگران 
ارسال نکنیم. هم چنین ممکن است ما مستقیماً با بال در 
تماس نباشیم، اما شوخی یا طنز ما شاید دل کسانی که 
در معرض آن هستند را بشکند یا روحیه کسانی که برای 
خوشایند  همیشه  شوخی  کند.  تضعیف  را  رفته اند  امداد 
نیست؛ گاه یک شوخی ساده همدلی و انسجام مردم را که 
حافظ بقای آنان است می شکند. بدترین، آن زمانی است 
باید  رسانه  شود.  منتشر  ملی  و  رسمی  رسانه های  از  که 
آگاهی بدهد. رسانه ای که آموزش زیست محیطی نمی دهد، 
رسانه ها  مسوولیت  بپاشد؟  مردم  زخم  بر  نمک  باید  چرا 
تلویزیون  پای  بیشتر  که  شد  فرصتی  عید  این  کجاست؟ 
بنشینم. کاری ندارم بودجه سازمان صداوسیما چقدر است 
توجیه  چیز  هیچ  اما  نه،  یا  است  کافی  گذرانش  برای  و 
و  بدهد  نشان  تبلیغاتی  آگهی  فقط  نمی کند که رسانه ای 
مسابقاتی که در آن حتی اطالعات عمومی مردم هم ارزش 
داشته  حد  باید  هم  رسانه ها  تجارت  می کند.  پیدا  ریالی 
باشد و گاه مسائل و مصالح عمومی هم در آن مطرح شود. 
ساعات پربیننده تلویزیون فقط برای کسب درآمد نباشد. 
از  گاهی  بگوییم.  زیست  محیط  از  ساعت ها  دراین  گاهی 
زیست محیطی  آسیب های  برابر  در  انسان ها  آسیب پذیری 
که  گونه هایی  بسیار  از  چرا  پربیننده  ساعت  در  بگوییم. 
را  آن ها  اسم  حتی  بسیاری  و  هستند  انقراض  خطر  در 
نمی دانند نگوییم؟ بگذریم... . باید درس بگیریم که به غم 
دیگران نخندیم. باید یاد بگیریم که مسوول باشیم و پیش 

از آن که حادثه تلخ رخ دهد، به فکر پیشگیری باشیم. 
سرنوشت  که  است  سیل  از  بعد  می رود.  و  می آید  سیل 
بالیای  برای  باید  می زند.  رقم  را  آسیب دیده  جوامع 
بعد  برای  برنامه ریزی  با  و  داشت  آمادگی  قبل  از  طبیعی 
از آن طرحی ریخت تا تبعات ویرانگرش را کم کند. این، 
که  مردمی  هم  و  می کند  ملزم  را  مسوول  نهادهای  هم 
باید  کس  هر  می شود.  شامل  را  هستند  آن  معرض  در 
از  بعد  باشد.  کمک  یا  و  حفاظت  آماده  اندازه خودش  به 
آالم  از  قدری  که  است  مردم  امداد  و  کمک ها  هم  سیل 
برای  که  است  این  درس  می کند.  آرام  را  دردکشیدگان 
مقابله با بالیای طبیعی آماده، آگاه و مجهز باشیم، آن را 
از دولت و نهادهای مسوول بخواهیم و بعد از بروز بالیا در 
کنار هم وطنان خود بمانیم. درد یک نفر درد جامعه است.

ما همه در بروز چنین حوادثی مسوول هستیم. امیدوارم 
این سیل بهانه ای باشد  تا به خودمان و مسوولیت هایمان 
در مقابل انسان ها دیگر، طبیعت و جهانی که در آن نفس 

می کشیم فکر کنیم. 
امید دارم سیل ها بیش از این خسارت بر جا نگذارد.

خود را و همه ملت را شریک غم هم وطنانم می دانم. آرزو 
می کنم سال ۱۳۹۸ که تلخ شروع شد، شیرین ادامه یابد 
و شیرین تمام شود و خسارات سیل را سرمایه آگاهی و 

حساسیت بیشتر ما نسبت به محیط زندگی مان کند. 
*کارشناس ارشد حقوق محیط زیست و حقوق بشر

قدردانی سپاه پاسداران از 
حمایت های داخلی و خارجی

مواضع  از  پیامی  در  پاسداران  سپاه   - مهر  خبرگزاری 
انقالبی و حمایت های گسترده داخلی و خارجی از این نهاد 

مردمی قدردانی کرد.

در  آمریکا  اقدام  پیامی  در  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه 
قراردادن سپاه در فهرست سازمان های تروریستی را در ادامه 
شکست های زنجیره ای کاخ سفید در منطقه توصیف و تصریح 
کرده است: این اقدام نامتعارف، سپاه را در شتاب بخشیدن به 
تقویت سامانه ها و توانمندی های دفاعی و تهاجمی و نیز اقتدار 

فزاینده منطقه ای مصمم تر ساخته است.
متن پیام به این شرح است:

»بسم اهلل الرحمن الرحیم
متحده  ایاالت  رژیم  بی سابقه  و  نامتعارف  غیرقانونی،  اقدام 
در  اسالمی«  انقالب  پاسداران  سپاه   « دادن  قرار  در  آمریکا 
ورزی  کینه  بیانگر عمق  که  تروریستی  فهرست سازمان های 
است  مردمی  و  انقالبی  نهاد  این  به  نسبت  آنان  عصبانیت  و 
با تقدیر الهی، حماسه پرشور »وحدت و یکپارچگی ملی« و 
و سبزپوشان  انقالب  پاسداران  از  فصل مشترکی در حمایت 

صحنه های نیاز انقالب و کشور را رقم زد.
نظام  بر  و  دور  احمق های  و  ترامپ  سیاه  تصمیم  بی شک 
حاکمه آمریکا در ادامه شکست های زنجیره ای کاخ سفید در 
منطقه، سپاه پاسداران انقالب اسالمی – این یادگار ماندگار 
و میراث معجزه گون امام راحل )ره( - را در شتاب بخشیدن 
به تقویت سامانه ها و توانمندی های دفاعی و تهاجمی و نیز 
و  ملی  حمایت  این  از  پاسداری  و  منطقه ای  فزاینده  اقتدار 
سترگ را به عنوان سرمایه ای اجتماعی و راهبردی، مصمم تر 

ساخته است.
در این رهگذر با قدردانی و تشکر صمیمانه از مواضع انقالبی 
و  فهیم  و  شریف  مردم  آحاد  شکن  دشمن  حمایت های  و 
مسوولین ارجمند کشور به ویژه رؤسای قوای سه گانه، مجمع 
تشخیص مصلحت نظام، نمایندگان مجلس شورای اسالمی از 
روحانیون،  و  علما  علمیه،  مختلف، حوزه های  فراکسیون های 
احزاب، گروه ها و جریان های  و  نیروهای مسلح  دانشگاهیان، 
گوناگون سیاسی، اصحاب رسانه و نیز جبهه مقاومت اسالمی 
در  ایران  اسالمی  جمهوری  همراهان  و  عالقمندان  سایر  و 
و  متکثر  پشتیبانی های  این  داریم  باور  جهان،  نقاط  اقصی 
معنادار، داللت بر بی اعتباری اقدام دولت ماجراجوی آمریکا 
راه  ادامه  در  سپاه  خطیر  مسوولیت های  و  رسالت  و  داشته 
مبارک و نورانی خود، یعنی »حفاظت از دستاوردهای انقالب 

اسالمی« و »تأمین امنیت ملی« را سنگین تر ساخته است.
و  انقالب  دوستداران  و  ایران  عظیم الشأن  ملت  به  پایان،  در 
تحت  الهی،  قوه  و  به حول  می دهیم  اطمینان  اسالمی  نظام 
تدابیر، فرامین و رهنمودهای مقام معظم رهبری و فرماندهی 
کسوت  در  )مدظله العالی(  ای  خامنه  امام  حضرت  قوا  کل 
آرمان های  و  انقالب  از  کارانه  محافظه  غیر  دفاع  و  پاسداری 
بلند آن هیچ درنگی به خود راه نداده و با بکارگیری راهبرد 
اقتضا،  صورت  در  دشمن،  برابر  مقتدرانه  مثل«  به  »مقابله 
درس های فراموش نشدنی، پشیمان کننده و عبرت آموز به 

آنان خواهیم داد.«
سپاه پاسداران انقالب اسالمی

می شود،  پیش بینی  گفت:  بنی  عامری 
 ۲ رشد  با  گلخانه ای  محصوالت  صادرات  ارزش  امسال 

برابری به یک میلیارد دالر برسد.
گلخانه های  توسعه  طرح  مجری  بنی عامری،  ولی اهلل 
در  سبز  ایران  بین المللی  نمایشگاه  چهارمین  در  کشور 
آغاز  با  گذشته  سال   ۳ در  کرد:  اظهار  خبرنگاران،  جمع 
بخش  در  خوبی  اتفاقات  کشور  گلخانه های  توسعه  طرح 
دانش  تجهیزات،  و  سازه  بُعد  از  تولیدات  توانمندسازی 
صورت  گلخانه ای  محصوالت  تولیدات  و  فنی  مدیریت  و 

گرفته است.
بیش  را   ۹۷ سال  در  گلخانه ها  محصوالت  صادرات  وی 
 ۹۸ سال  برای  گفت:  و  کرد  اعالم  دالر  میلیون   ۵۰۰ از 

پیش بینی می شود که ارزش صادرات محصوالت 
گلخانه ای با رشد ۲ برابری به یک میلیارد دالر 

برسد.
بنی عامری ادامه داد: ایران تقریباً اولین کشوری 
است که در زمینه توسعه محصوالت گلخانه ای از 

لحاظ کمی در دنیا رشد داشته است.
این مقام مسوول با اشاره به این که سال گذشته 
۲ هزار و ۶۵۰ هکتار گلخانه در کشور احداث و 
راه اندازی شد، بیان کرد: در سال ۹۸ قرار است 
سطح گلخانه ها را تا ۲ برابر افزایش دهیم، چراکه 
بخش گلخانه ای از لحاظ دانش پذیری، فناوری و 
تلفیق با سایر بخش ها نمادی برای تأمین امنیت 

غذایی کشور محسوب می شود.

وی با اشاره به این که امکان تولید محصوالت گلخانه ای 
در  گلخانه  فضای  در  گفت:  است،  فراهم  سال  طول  در 
آب  لیتر   ۱۰ محصول  کیلوگرم  هر  ازای  به  آب  مصرف 
راه حل  گلخانه ها  رو  این  از  که  می شود  مصرف  کمتری 
آب  بحران  فعلی  چالش  از  رفت  برون  برای  مناسبی 

محسوب می شوند.
صادرات  مجموع  کشور  گلخانه های  توسعه  طرح  مجری 
کل محصوالت کشاورزی کشور را ۵.۴ دهم میلیارد دالر 
اعالم کرد و گفت: ۵۰ درصد از این میزان مربوط به بخش 

باغبانی است.
دلیل  به  گلخانه ها  در حال حاضر  داد:  ادامه  عامری  بنی 
عملکرد باال در واحد سطح از لحاظ اقتصادی ۵۰۰ هزار 

در  مربع  متر  در  کیلوگرم   ۱۰۰ یا  مربع  متر  در  تومان 
برخی محصوالت عملکرد دارند.

مربوط  گلخانه صرفاً  تولیدات  مسوول  مقام  این  گفته  به 
به گل و گیاه نیست، بلکه ۳ گروه اصلی همچون سبزی 

و صیفی، میوه و گل و گیاهان زینتی را شامل می شود.
مجری طرح توسعه گلخانه های کشور درباره آخرین وضع 
بُعد  در  کرد:  تصریح  گلخانه ای  محصوالت  صادراتی  بازار 
در  شده  موجب  انرژی  و  کار  نیروی  لجستیک  مسائل 
نظر محصوالت  از  رقابت خوبی  دیگر کشور ها  با  مقایسه 

گلخانه ای در بازار های هدف داشته باشیم.
بین المللی  نمایشگاه  چهاراُمین  می افزاید:  گزارش  این 
ایران سبز با مشارکت ده ها شرکت داخلی و خارجی و با 
حضور مقامات وزارت جهاد کشاورزی، سازمان نظام 
مهندسی کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و رؤسای 
دائمی  محل  در  مرتبط  انجمن های  و  اتحادیه ها 

نمایشگاه های بین المللی تهران آغاز به کار کرد.
در این نمایشگاه بیش از یک صد شرکت داخلی و 
خارجی مرتبط با حوزه های باغبانی، صنعت گلخانه 
آبیاری،  تجهیزات،  و  ماشین آالت  نهاده ها،  سازی، 
گل و گیاه و صنایع وابسته را به نمایش گذاشته اند.

این نمایشگاه با رویکرد تحقق اهداف وزارت جهاد 
کشاورزی جهت تولید پایدار، اقتصادی کردن تولید 
توسعه  راهبرد  از  استفاده  با  محصوالت  سالمت  و 
کشت گلخانه ای و مدیریت آب و آبیاری کشاورزی 

برپا شده است.

بی توجهی ما، و قهرطبیعت! 
یادداشت

درخشش غرفه ایران 
در جشنواره »روز ملل«

غرفه جمهوری اسالمی ایران در جشنواره»روز ملل« 
صنایع  و  هنری  های  فرآورده  عرضه  با  کویت  دانشگاه 

دستی کشورمان مقام نخست را کسب کرد.
انجامید،  طول  به  روز  سه  مدت  به  که  جشنواره  این  در 
دانشجویان کشورهای ایران، فلسطین، سوریه، لبنان، چک، 
چین، لهستان، مصر و بوسنی آثار هنری خود را به نمایش 
و  تاریخی  و  گردشگری  های  جاذبه  معرفی  به  و  گذاشته 

صنایع دستی کشورشان پرداختند.
های  لباس  پوشش  با  کویت  دانشگاه  ایرانی  دانشجویان 
پذیر  گردشگر  اماکن  معرفی  بر  عالوه  شدند  موفق  محلی 
کشورمان، هم چنین به تشریح اوضاع اجتماعی و جایگاه 

پیشرفت های علمی ایران بپردازند.
سفارت  همکاری  با  که  جشنواره  این  روز  آخرین  در   
کشورمان در کویت برپا شد، سفره سنتی ایرانی به منظور 
مورد  و  تهّیه  کشورمان  لذیذ  و  متنوع  غذاهای  معرفی 

استقبال بازدیدکنندگان قرار گرفت.
کشور   ۹ بین  از  کنندگان  برگزار  جشنواره  این  پایان  در 
رتبه  حائز  را  ایران  اسالمی  جمهوری  غرفه  )دانشجویان( 

نخست اعالم کردند.

یک میلیارد صادرات محصوالت گلخانه ای 


