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برنامه ریزی برای زمان های 
کم آبی 

وزیر نیرو با یادآوری این که در شرایط سخت بیش 
از ۲۵ بار خط لوله انتقال آب شرب هموطنان مان قطع 
شده، گفت: امروز که شرایط مناسبی از نظر آبی وجود 
دارد، باید با مدیریت صحیح برای زمان های کم آبی 

برنامه ریزی شود.

اقتصادی اجتماعی فرهنگی
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ریسک نوظهور پیش روی اقتصادهای نوظهور
  بری آیچن گرین، استاد اقتصاد سیاسی دانشگاه کالیفرنیا در برکلی و مشاور اسبق صندوق بین المللی پول، طی 
یادداشتی در پایگاه تحلیل پراجکت سیندیکیت تأکید کرد تهدیدهای تعرفه ای ترامپ چندان واقعی نیست و 
خطر بزرگ دیگری اقتصادهای نوظهور جهان را تهدید می کند. به نظر می رسد اقتصادهای نوظهور پس از پشت 
سر گذاشتن چند ماه سخت در نیمه دوم سال ۲018 اکنون فرصتی برای نفس کشیدن پیدا کرده اند. افزایش 
پی در پی نرخ بهره پایه در آمریکا از سوی بانک مرکزی این کشور )فدرال رزرو( در سال گذشته میالدی موجب 
افت شدید جریان سرمایه به سمت اقتصادهای نوظهور شد؛ اما در نخستین ماه سال جدید باالخره فدرال رزرو 
پس از پنج دوره سه ماهه متوالی از افزایش مجدد نرخ بهره صرف نظر کرد تا امید به اقتصادهای نوظهور بازگردد.

از اظهارات مقامات فدرال رزرو چنین برمی آید که آن ها در سه ماهه جاری نیز به دنبال افزایش نرخ بهره نیستند 
و حتی ممکن است چنین افزایشی تا پایان سال نیز رخ ندهد. از طرفی به نظر می رسد سایر سیاست های پولی 
انقباضی فدرال رزرو نیز حداکثر تا پایان تابستان ادامه خواهند یافت. این اخبار خوب باعث شده است که در 
ماه های نخست سال جاری میالدی اقتصادهای نوظهور شاهد بهبود نسبی جریان سرمایه گذاری خارجی باشند. 
عالوه بر این، بهبود نسبی اوضاع اقتصادی در چین باعث شده است که اقتصادهای نوظهور دیگری که از طریق 
زنجیره تأمین و صادرات مواد خام به اقتصاد چین متصل و وابسته هستند نیز به آینده امیدوارتر شوند. بخش 
تولید چین در ماه فوریه )1۲ بهمن تا 9 اسفند( برای سومین ماه متوالی عملکردی نزولی را به ثبت رساند و 
صادرات چین نیز روندی نزولی را طی کرد؛ اما در ماه مارس )10 اسفند تا 11 فروردین( این روند نزولی پایان 

یافت و سرمایه گذاران متوجه شدند که بیش از حد به اقتصاد چین بدبین بوده اند.

اکنون هنگام جبران 
کوتاهی هاست!

  اگرچــه ممکــن هســت همچنــان بارش هــای غیــر 
معمــول در فصــل بهــار ســرزمینمان را ســیراب کنــد، امــا 
خطــرات مصیبــت بــار ســیالب بــا حجــم پیــش آمــده رخ 
ــود  ــری وج ــل گی ــر غاف ــم عنص ــه ه ــرا ک ــد داد چ نخواه
ــه  ــیالب ب ــار س ــر فش ــیب پذیر زی ــاط آس ــم نق ــدارد و ه ن
مســیل تبدیــل شــده و آب راه خــود را پیــدا کــرده اســت 
ــد. ــف دادن ندارن ــرای از ک ــزی ب ــاط چی ــاکنان آن نق و س

اکنــون زمــان اقــدام بــه بازســازی اســت امــا بــرای چنیــن 
ــام آن  ــه انج ــادر ب ــی ق ــه تنهای ــت ب ــه دول ــی ن کار عظیم
ــرای تامیــن هزینه هــا وجــود  ــه ســرمایه الزم ب هســت و ن
ــم  ــی ه ــای خارج ــذب کمک ه ــه ج ــاز ب ــاید نی دارد. ش
ــیج  ــی بس ــن کار بزرگ ــام چنی ــا راه انج ــن تنه ــد لیک باش
ــی  ــای واقع ــت. معن ــی آن اس ــای واقع ــه معن ــی ب مردم
بســیج مردمــی نــه بــا شــعار تنهــا متحقــق می شــود و نــه 
ــن بســیج  ــد ای ــراد، بلکــه بای ــردن اف ــار عمــل ک ــا بی مه ب
ــوول  ــای مس ــت نهاد ه ــمی و هدای ــارت رس ــق نظ از طری
ــردی و  ــای ف ــع خالقیت ه ــه مان ــدون آن ک ــا ب ــد ام باش
گروهــی افــراد باشــد؛ اعتمــاد همــراه بــا نظــارت یــا نظــارت 

ــاد. زیرســایه اعتم
ــن  ــی، الزم اســت ای ــه بســیج مردم ــاز ب حــال، جــدا از نی
ــورد  ــا در م ــرد. تقریب ــل ک ــت تبدی ــه فرص ــت را ب مصیب
ــه  ــاده اســت چــون معمــوال در زلزل ــن اتفــاق افت ــه ای زلزل
ــوند. در  ــا می ش ــتری بن ــتحکام بیش ــا اس ــاختمان ها ب س
ــی  ــتی عوامل ــا بایس ــیل قاعدت ــارات س ــم خس ــورد ترمی م
ــد  ــتر می  کن ــرات آن را بیش ــیالب خط ــگام س ــه هن ــه ب ک
از کارشناســان در  از میــان برداشــته شــود. اســتفاده 
مســیل ها  پاک ســازی  هم چنیــن  و  بناهــا  جانمایــی 
ــردم را در  ــال م ــان و م ــهرها و ج ــا، ش ــازی آن ه و بهس

ایمنــی قــرار خواهــد داد.
اســکان  و  خســارت ها  جبــران  در  ســرعت  گرچــه 
هموطنــان از اوجــب واجبــات اســت لیــک ایــن مهــم نبایــد 
ــد و  ــه کن ــا غلب ــر کاره ــی ب ــه بی برنامگ ــود ک ــب ش موج
ــره  ــازی چی ــی س ــر کیف ــی ب ــا عوام زدگ ــع در کاره در واق
ــو و  ــدی؛ روز از ن ــیل بع ــذرد و در س ــی بگ ــود و دوران ش

ــد. ــردم فرودآی ــر م ــو ب ــت از ن مصیب
االن هنــگام جبــران کوتاهی هــای گذشــته اســت. آیــا 
دیوانســاالری مــا هوشــمندی الزم بــرای بهره بــردن از 

ــت؟ ــد داش ــت را خواه ــن فرص ای

                                                  »مدیر مسول«

راه اندازی سازو کار مالی جدید بین ایران و ترکیه روحانی در دیدار با نخست وزیر پاکستان مطرح کرد؛
آمادگی ایران برای افزایش 10 

برابری صادرات برق
رئیس جمهور گفت: صادرات برق از طرف ایران به 

پاکستان وجود دارد و امروز آماده ایم این صادرات را به 
10 برابر افزایش دهیم.

ریسک نوظهور پیش روی 
اقتصادهای نوظهور 1

سیل در عراق و افغانستان؛
]گزارشی از وضعیت مناطق 

سیل زده در دو کشور همسایه[
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وزیر اقتصاد در چین خبر داد:
آمادگی ایران برای 

واگذاری۵0میلیارد دالر پروژه 
زیربنایی به خارجی ها

تولید صادرات محور  7

4

اناهلل و انا الیه راجعون
سرکار بانو مهدیه رزاقی لنگرودی -- سرپرست پرتالش معیار 

در استان گیالن
درگذشت فرهنگی ارجمند شادروان مسعود رزاقی لنگرودی، ابوی 
حضرتعالی رابه شماوخانواده مکرم رزاقی ووابستگان تسلیت عرض 

می کنیم. از قادرمتعال برای جنابعالی ودیگربازماندگان طلب صبر بر 
مصیبت داریم.

»همکاران شما در هفته نامه معیار«

آمادگی ایران برای واگذاری۵0میلیارد دالرپروژه 
زیربنایی به خارجی ها

  وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعالم همکاری ایران در اجرای طرح کمربند –راه )BRI( از آمادگی ایران برای 
واگذاری ۵0 میلیارد دالر پروژه عمرانی جهت سرمایه گذاری خارجی در این چارچوب خبر داد.

به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، فرهاد دژپسند که در رأس هیأتی جهت شرکت در دومین اجالس 
در  هماهنگی  تخصصی  پنل  در  سخنانی  طی  است،  کرده  سفر  پکن  به  کمربند_راه«  »ابتکار  المللی  بین 
سیاستگذاری های این اجالس، تاکید بر مباحثی چون »پیوند و تعمیق همکاری های اقتصادی و سرمایه گذاری 
کشورهای مسیر جاده ابریشم« در قالب طرح »کمربند _ راه« و استوار بودن آن بر پایه هایی چون، هماهنگی 
در سیاستگذاری های اقتصادی، تسهیل ارتباطات و اتصاالت بین کشورها، برقراری تجارت فی مابین کشورها 
بدون مانع، یکپارچگی مالی و بانکی و هم چنین تسهیل تماس مردم با مردم را از جمله عواملی عنوان کرد که 
باعث شده، این طرح، همواره مورد استقبال جمهوری اسالمی قرار داشته باشد. وی گفت: از دیدگاه جمهوری 
اسالمی ایران، اجرای برنامه ابتکار کمربند - راه، نقش مهم و سازنده ای در راستای توسعه جهانی و مناسبات 
بین  در  بیشتر  هر چه  همگرایی  راه« سبب   _ »کمربند  اجرای طرح  افزود:  دژپسند  داشت.  کشورها خواهد 

کشورهای مسیر جاده ابریشم شده و در نتیجه عامل ایجاد و تحکیم امنیت پایدار و صلح جهانی خواهد بود.

وزیر اقتصاد در چین خبر داد:

7

ثبت جهانی زراعت زعفران مبتنی 
بر قنات در گناباد 

رضا پدیدار - رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران

   سمت و سوی بازار نفت 
           در سال 2019

  همان گونه که در اطالعات آماری اقتصادی کشور نمایان 
است، علیرغم به کارگیری سیستم های هوشمند و نیز 
اغلب  در  انرژی  و مصرف  تولید  راهبردهای جدید 
نقاط جهـــان، کماکان شاهد روند افزایشی مصرف 

انرژی به ویژه از منابــع متعارف نفتی هستیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی:
ساخت و ساز در بستر رودخانه ها 

سبب خسارت سیل اخیر شد

  معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی 
در  اخیر  سیل  خسارت  عامل  مهمترین  گفت: 

سازهای  و  ساخت  کشور،  روستاهای  و  شهرها 
واقع در بستر رودخانه هاست.

برای جبران خسارات 

 اکنون زمان تابش امواج کمک های مردمی است
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اقتصادی اجتماعی فرهنگی

سودآوری گردشگری 
دسترس پذیر

شمیم عطایی
گذشــته،  هفتــه 
در  گردشــگری  مفهــوم 
دســترس بــرای همــگان 
ــوط  ــار مرب ــی از آم و اندک
بــه آن را مــرور کردیــم. 
ــل  ــگری قاب ــوم گردش مفه
انطبــاق  بــه  دســترس 
و  محصــوالت  محیط هــا، 

خدمــات گردشــگری بــا نیــاز همــه افــراد جامعــه مــی 
پــردازد آن طــور کــه ســبب شــود همــه افــراد بتواننــد 

از خدمــات اســتفاده کننــد و لــذت ببرنــد.
ــن  ــه ای ــه ب ــرادی ک ــت اف ــار جمعی ــاس آم ــر اس  ب
ــل  ــیار قاب ــد بس ــاز دارن ــگری نی ــگاه در گردش ــوع ن ن
ــا  بهبــود کیفیــت خدمــات  توجــه است،خوشــبختانه ب
بهداشــتی  و پزشــکی در ســده اخیــر در جوامــع 
شــاهد افزایــش طــول عمــر افــراد هســتیم. از همین رو 
همــه مــا متقاضــی محیــط، محصــوالت و خدمــات قابل 
دســترس در طــول زندگیمــان هســتیم،گاهی بــه علــت 
معلولیــت، بیمــاری، حادثــه، حاملگــی، ســن بــاال و یــا 
ــتن   ــراه داش ــه هم ــم ب ــل آن ه ــن دلی ــاده تری ــه س ب
ــم  ــی داری ــای خاص ــزرگ، نیازه ــاد ب ــایلی در ابع وس
ــه  ــم و تجرب ــردد کنی ــی ت ــه راحت ــط ب ــا در آن محی ت

ــی از ســفر خــود داشــته باشــیم. مثبت
 ایــن شــرایط خــاص مــی توانــد  گردشــگر، کارکنــان 
ــد  ــک مقص ــی ی ــاکنان محل ــگری و س ــت گردش صنع
ــه  ــر ب ــال اگ ــرای مث ــد. ب ــرار ده ــر ق ــت تاثی را تح
ــیم و  ــته باش ــن را نداش ــی راه رفت ــی توانای ــر دلیل ه
ــم  ــتفاده کنی ــر اس ــون ویلچ ــیله ای چ ــار از وس باالجب
تنــگ  راهروهــای  در  راحتــی  بــه  آیــا می توانیــم 
هواپیمــا تــردد کنیم؟یــا از پــرواز خــود جــا می مانیــم؟ 
ــه در  ــران بلک ــا در ای ــه تنه ــاله ن ــن مس ــفانه ای متاس
ــک  ــا ی ــود. ب ــده می ش ــان دی ــه ی کشــورهای جه هم
ــه اخبــار متعــدد جــا  ــت ب جســتجوی ســاده در اینترن
ــتاندارد  ــل اس ــه دلی ــرواز ب ــول از پ ــراد معل ــدن اف مان
ــترس  ــیم. در دس ــا می رس ــی هواپیماه ــودن طراح نب
ــاز خــاص  ــا نی ــراد ب ــه اف ــا ب ــه تنه ــات ن ــودن خدم نب
ضربــه مــی زنــد بلکــه ضــرر اصلــی بــه شــرکت هایــی 
ــزرگ از مشــتریان  ــن بخــش ب ــه ای ــی شــود ک وارد م
خــود را از دســت  مــی دهنــد. همــان طــور کــه هفتــه 
ــی  ــه راحت ــد ب ــول نتوان ــک معل ــر ی ــم اگ ــش گفتی پی
ســفر کنــد ، خانــواده و دوســتان او هــم ســفر نخواهنــد 
ــا راحتــی خیــال، ســفر  ــی و ب ــا مــدت طوالن کــرد و ی

نخواهنــد کــرد زیــرا یــک از اعضــای خــود را بــه همــراه 
ندارنــد. پــس آن شــرکت حمــل و نقــل هوایــی، یــک 
مشــتری از دســت نــداده اســت بلکــه تعــداد مشــتری 

بیشــتری را از دســت داده اســت.
ــی گردشــگری ، گردشــگری  ــن رو ،ســازمان جهان از ای
در دســترس را فرصتــی ســودآور  بــرای  کســب و 
کارهــای فعــال در حــوزه گردشــگری مــی دانــد. 
البتــه نبایــد فرامــوش کنیــم کــه در دســترس بــودن، 
یــک زنجیــره از خدمــات قابــل دســترس مــی خواهــد. 
چــه اهمیتــی دارد هتلــی بــا همــه اســتانداردهای 
دســترس پذیــری داشــته باشــیم، وقتــی حمــل و نقــل 
ــه  ــب نداریم؟چگون ــی مناس ــی و هوای ــاده ای ، ریل ج
ــن  ــاند؟  ای ــل برس ــه آن هت ــود را ب ــول خ ــرد معل ف
ســازمان از جزیــره هــای قابــل دســترس صحبــت مــی 
ــاص  ــاز خ ــا نی ــراد ب ــه اف ــه تجرب ــی ب ــه کمک ــد ک کن
نمــی کننــد. بــه همیــن ســبب در توســعه گردشــگری 
ــره  ــه برنامــه ریــزی هــای جزی ــد ب ــرای همــگان نبای ب
ای بپردازیــم. طراحــی یــک هتــل قابــل دســترس را بــا 
ــات در  ــر خدم ــل و دیگ ــل و نق ــردن حم ــگ ک هماهن
دســترس تســهیل کنیــم. پــس بــرای داشــتن مقصــد 
گردشــگری در دســترس بــرای همــگان، بخــش هــای 
ــد  ــی توانن ــازنده م ــی س ــی در تعامل ــی و خصوص دولت
بــه ایــن هــدف برســند. مــا نیــاز داریــم تــا بــا بررســی 
ــگری  ــوزه گردش ــی در ح ــق خارج ــای موف ــه ه نمون
ــا  ــراد ب ــک اف ــی و کم ــز نظرخواه ــترس و نی در دس
نیــاز خــاص ســاکن ایــران ،مســیر تحقــق گردشــگری 

ــه صــورت بومــی  فراهــم کنیــم. ــرای همــه راب ب
 در دنیــا ســازمان هایــی پیشــرو در ایــن زمینــه 
فعالیــت مــی کننــد .شــبکه اروپایــی بــرای گردشــگری 
مشــارکت  بنیــاد  و   )  ENAT( دســترس  قابــل 
 )ONCE( اســپانیا  در  معلــول  افــراد  اجتماعــی 
راهگشــا  اقدامــات  از  ای  مجموعــه  انــد  توانســته 
قابــل  در  گردشــگری  تامیــن  زنجیــره  زمینــه  در 
ــه و  ــزان آگاهــی جامع ــد و می دســترس را انجــام دهن
ــم  ــه مه ــن مقول ــه ای ــگری ب ــای گردش کســب و کاره
ــان در جهــت  ــات آن ــا اقدام ــم ت ــد. امیدواری ــاال برن را ب
ــان  ــل دســترس در سراســر جه گســترش مقاصــد قاب

ــود.  ــا نش ــه اروپ ــدود ب ــط مح ــد و فق ــاق افت اتف
و  قواعــد  و  ســازمان ها  ایــن  فعالیت هــای 
ــد  ــا بتوانن ــد ت ــرده ان ــاد ک ــه ایج ــتاندارد هایی ک اس
مســیر گردشــگری دســترس پذیر تســهیل شــود را 

کــرد. خواهیــم  بررســی  آینــده  شــماره  در 

تکه ای از من، تکه ای 
 از زمین!

]گردشگری؛ رونق ورفاه[

پاریس، شهری رویایی

مریم سادات موسوی
گذشت،  که  هفته ای  در 
خبر سوختن کلیسای نوتردام 
در هرکسی احساسی متفاوت 
این  که  من  برای  کرد.  ایجاد 
و  دیده  نزدیک  از  را  کلیسا 
بهداشتی  سرویس  از  حتی 
عمومی متعلق به آن استفاده 
این  پاریس؛  کرد.  تداعی  را  پاریس  شهر  بودم،  کرده 
که  آماری  طبق  حداقل   -- دنیا  شهر  توریست پذیرترین 

ساالنه منتشر می شود.
 چند سال پیش من و همسرم دو هفته میهمان این شهر 
را  شهر  این  می داد  اجازه  بودجه مان  که  جایی  تا  بودیم. 
گشتیم. هزینه های باالی پاریس البته که اجازه زیادی به 
ما که بسیار اقتصادی سفر می کردیم نمی داد. صبح ها در 
منزل خاله، تا جایی صبحانه می خوردیم که لقمه آخر به 
زور انگشت در حلقمان فرو رود. سپس می توانستیم تمام 
روز را در شهر بگردیم بدون آن که نیازی به خوردن پیدا 
خاله  منزل  در  که  بود  شامی  هم  باز  بعدی  وعده  کنیم. 
این وسط چه گناهی کرده  صرف می شد. نمی دانم خاله 

بود که برای ما جور گرانی پاریس را می کشید.
وقتی آدم ها از سفر به پاریس می گویند، از خیابان شانزه 
لیزه تعریف می کنند. خیابانی که برای ما بسیار غیرواقعی 
و از مدافتاده بود. در این خیابان ماشین های لوکس روز 
را اجاره می دهند که با آن دوری بزنی. چند باری یکی با 
داشتم  که  حسی  گذشت.  کنارمان  از  اتومبیل ها  همین 
بالغ شده  تازه  پسری  خیابان،  در  که  بود  نوجوانی  شبیه 
برایش با ماشین خودنمایی می کند. مغازه های بزرگ و پر 
زرق و برق هم که برای ما جذابیتی نداشت. پس با سرعت 
این خیابان را از سمت چپ تا طاق تاریخی پیروزی رفتیم 
داده  انجام  را  وظیفه  این  فقط  تا  برگشتیم  راست  از  و 

باشیم.
روز دیگری، کله سحر از خواب بیدار شدیم تا بتوانیم جزو 
شنیده  باشیم.  لوور  موزه  به  ورودی  توریست های  اولین 
بودیم تمام روز را هم که آنجا باشی نمی توانی کل موزه 

را بگردی. 
الحق که راست گفته اند. یادم است سالن هایی بود که سه 
یا چهار بار از آنها گذشتیم. نه چون تصمیمی برای آن کار 
داشتیم، نه. برای این که هیچ تابلوی راهنمایی نمی دیدیم 
و روی قدرت جهت یابی شخصیمان پیش می رفتیم. این 
قدرت گاهی اوقات به ضعف تبدیل می شد و ما را گمراه 
می کرد و نتیجه اش تکرار مجدد مسیرها بود. شنیده بودم 
که فرانسوی ها به شدت به زبانشان عالقمند هستند ولی 
نمی دانستم تا این حد که هیچ تابلوی انگلیسی ای در یکی 

از مهمترین موزه های دنیا نصب نکنند. ما آن روز کل لوور 
را ندیدیم ولی بعضی قسمت ها را کلی دیدیم.

اکثر  چون  می زدیم.  قدم  سن  رود  کنار  الجرم  روز  هر 
دیدنی ها کنار همین رود ساخته شده اند. از کنار پل های 
قفل  با  را  عشقشان  افراد  که  جایی  گذشتیم.  عشاق 
آلودگی  از  باشد.  جدایی ناپذیر  که  می بندند  میله ها  به 
زیست محیطی و سنگینی پل بگذریم، عشقی که با قفل 
روی پل قرار بر ماندگاری اش باشد، موضوع غریبی است. 
در همین کنار سن گردی ها بود که کلیسای نوتردام را هم 
دیدیم. زیبا بود. ولی منحصر به فرد نبود. کلیساهایی که 
در شهرهای دیگر قبل و بعد از آن دیدیم بعضا باشکوه تر 

بود. فقط در پاریس، این شهر بی همتا واقع نشده بود. 
به  را  حقیقت  نتوانستم  بگویم  هرچه  پاریس  متروی  از 
را  شهر  این  جای  همه  نگذریم،  حق  از  بکشم.  تصویر 
می شود با مترو رفت. در هر کوچه فرعی ای یک ایستگاه 
مترو دیده می شود. ولی زمانی که برای تغییر خط مترو 
باید 1۵ دقیقه از پله ها باال و پایین بروی، با خودت فکر 
اینها در  و  پیاده می رفتم زودتر نمی رسیدم!  اگر  می کنی 
کنار بوی شدید ادرار در جای جای ایستگاه ها و قطارها 

واقعا خاطره مترو پاریس را فراموش نشدنی می کند.
برای من این ها همه یک طرف، روزی که برای دیدن ایفل 
به  راهی شدیم طرف دیگر. روزی که حماقت شخصی ام 
کل فضای پاریس می آمد. از مترو پیاده شدیم و به سمت 
با  پاریس  در  حضورمان  اول  روز  از  می زدیم.  قدم  ایفل 
شعبده بازان خیابانی آشنا شده بودم. سه لیوان را برعکس 
و  می چپانند  آن  زیر  توپ  یک  و  می گذارند  زمین  روی 
یورو   ۵0 دادن  با  مخاطب  و  می کنند  جابه جا  را  ها  آن 
به  یورو  با حدس درست 100  و  بازی می شود  این  وارد 
دست می آورد و حدس اشتباه باعث از دست رفتن پولش 
لیوانی  تردستان  از  یکی  کنار  ایفل  به  نرسیده  می شود. 
که  الحق  و  می زدم  حدس  همسرم  برای  من  ایستادیم. 

هربار هم درست حدس می زدم. 
مردک لیوانی من را دریافت. دستم را کشید و برد جلو. 
من که مبهوت این رفتار بودم حدسم را گفتم. گفت پول 

بده. 
همسرم فکر کرد که می خواهم بازی کنم و من گیر افتاده 
نماند.  برای پس گرفتن پول  را داد. فرصتی  او پول  بودم. 
و  او  در دست  نمی دانست. دستم  فرانسه هیچ  طرف جز 
پولم در دست دیگرش بود. سعی کردم پول را از چنگش 
در بیاورم. موفق نشدم. نگاهم با همسرم گره خورد. شانه 
باال انداخت که کاریش نمی شود کرد. نمی دانم با لیوان ها 
چه کرد که لیوانی که برداشتم بدون توپ بود. دستم را 
بازگشتم.  به سمت همسرم  رها کرد. من گیج و مبهوت 
دادم.  سر  را  گریه  بعد  و  کردم  سکوت  گرفت.  را  دستم 
پاریس، این شهر رویایی این جا بود که با دزدی در روز 

روشن برایم به اتمام رسید.

بیان  با  جمهور  رییس  علمی  معاون 
 10 ای  هفته  استارتاپی  شرکت های  برخی  که  این 
در  بورس  اقدام خوب  با  گفت:  می کنند،  رشد  درصد 
بنیان،رشد خوبی  دانش  تابلوی شرکت های  راه اندازی 

در انتظار این شرکت هاست.
نمایشگاه  افتتاح دوازدهمین  مراسم  سورنا ستاری در 
نخواهد  بین  از  بانکداری  گفت:  بیمه  و  بورس  بانک، 
تغییر  حال  در  بانکداری  ظاهری  شکل  اگرچه  رفت 
است و بانک ها باید به فین تک ها بیشتر وارد شوند و 

بیمه ها نیز باید به این فرآیند بپیوندند.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور افزود: فین تک 
و  فناوری  باید  و  است  کار جدید  یک  بیمه  در حوزه 
نوآوری را مدنظر قرار داد؛ البته زیرساخت های نو باید 
در این حوزه به کار گرفته شود، این در حالی است که 
روی افراد، مغز و دانش باید تمرکز کرد و هم اکنون 
بیش از شش هزار استارتاپ داریم که در ٤ سال قبل 

ایجاد شده اند.
فرابورس  و  بورس  در  بنیان  دانش  تابلوی  افزود:  وی 
نصب شده و صندوق های خطرپذیر نیز در این رابطه 
فعال است. نمی توان با وام ایجاد اشتغال کرد. استارتاپ 
وام  با  و  می یابد  توسعه  خطرپذیر  گذاری  سرمایه  با 

کاری از پیش نخواهد برد.
شرکت های  شیشه  شکستن  با  ستاری،  گفته  به 

این شرکت ها  برد؛  از پیش  نمی توان کاری  استارتاپی 
رشد کرده و رو به پیروزی خواهند رفت. تنها راه این 
قرار  کار  دستور  در  را  استارتاپ ها  توسعه  که  است 

دهیم.
هفته ای  که  داریم  استارتاپ هایی  که  این  بیان  با  وی 

که  خوبی  اتفاقات  با  گفت:  می کنند؛  رشد  درصد  ده 
در بورس رخ داده است و تابلوی شرکت دانش بنیان 
که راه اندازی شده است، رشد خوبی در این حوزه را 
انتظار داریم. اگر می خواهید جوانان در کشور بمانند، 

باید روی آن ها سرمایه گذاری کرد.

رشد 10 درصدی استارتاپ ها در هفته

آمریکا  اقتصادی  سایه جنگ  در  ترکیه  و  ایران   - ایرنا 
)تحریم( امروز بیش از هر زمان دیگری به سوی همگرایی 
اقتصادی و سیاسی گام بر می دارند و درصدد اجرای یک 
ساز و کار مالی مشخص هستند راه اندازی این سازو کار 
برای  اینستکس  به  شبیه  کشور  دو  بین  خارجی  تجاری 
مبادالت بین آن ها فارغ از بحث تحریم ها در یک فضای 
استاندارد می تواند به توسعه همکاری های تهران و آنکارا 

کمک کند.
 ایران و ترکیه با هدف گذاری 30 میلیارد دالری روابط 
با  که  دارند  هم  با  ای  گسترده  تجاری  روابط  اقتصادی، 
این  شود،  می  بینی  پیش  گاز  و  نفت  معامالت  به  توجه 

هدف گذاری، قابل تحقق باشد.
هر چند که حجم روابط اقتصادی دو کشور اکنون خیلی 
ولی دو طرف عزم خود  است،  تعیین شده  رقم  از  کمتر 
جزم  هدف  این  به  دستیابی  و  مناسبات  توسعه  برای  را 

کرده اند.
باید پذیرفت که سطح تعامالت اقتصادی و تجاری ایران و 
ترکیه در مقایسه با ظرفیت های موجود نیازمند تالش و 
فعالیت بیش از پیش است و دو کشور عالوه بر اشتراکات 
فرهنگی و تاریخی در سازمان های منطقه ای از جمله اکو، 
دی 8 و OIC عضو هستند که این موضوع با بهره برداری 
از ظرفیت های دو کشور، به تقویت هر چه بیشتر روابط 

ایران و ترکیه کمک می کند.
ایران  مرکزی  بانک  رئیس  همتی«  »عبدالناصر 
کشورهای  سفرای  با  دیدار  از  پس  گذشته  هفته 
این  درباره  اینستاگرام  در  ترکیه  و  سوئیس 
دیدارها نوشت: سفیر سوئیس بر آمادگی کشورش 
کشور  دو  بین  بانکی  کانال  مجدد  گشایش  برای 
تأکید کرد. به ایشان گفتم راه اندازی کانال بانکی 
بین دو کشوربعد از چند سال وقفه، موردحمایت 
امریکا  فشارهای  به  توجه  بدون  باید  و  هست  ما 
و  تجاری  همکاری های  کشور  دو  منافع  براساس 

پولی را گسترش بدهیم.
نارضایتی  بر  ترکیه  سفیر  با  دیدار  در  افزود:  وی 
تجاری بانک های ایرانی از نحوه همکاری بانک های 
آن کشور اشاره و خواستار تسهیل روابط بانکی دو 
کشور بر مبنای توافق روسای جمهوری دو کشور 

شدم.
ترکیه  و  ایران  کرد:  عنوان  مرکزی  بانک  رئیس 
هدف حجم تجاری 30 میلیارد دالری را در برنامه 
عملیات  روان سازی  نیازمند  امر  این  و  دارد  خود 

بانکی و روابط مالی و پولی دو کشور است.

به  ظریف  سفر  در  کشور  دو  خارجی  وزرای  چنین  هم 
مکانیسم  راه اندازی  آن ها  اراده  که  کردند  اعالم  آنکارا 
فعالیت  و  جانبه  دو  تجارت  اینستکس،  مشابه  تجاری 
تجاری بدون نیاز به دالر آمریکا و رسیدن به توسعه پایدار 

در روابط اقتصادی بین دو کشور است.
وزیر امور خارجه کشورمان، در جمع خبرنگاران در ترکیه، 
از توافق درباره همکاری های بانکی و ایجاد سازوکار مشابه 
اینستکس در روابط دوجانبه با مقام های این کشور خبر 

داد.
خارجه  وزیر  شد  قرار  کرد:  تصریح  ظریف  محمدجواد 
کند،  دنبال  ویژه  به طور  را  موضوعات  این  اجرای  ترکیه 
به  هم  کشور  دو  مشترک  کمیسیون های  مسووالن  البته 

سهم خودکار را انجام خواهند داد.
وزیر امورخارجه عنوان کرد: ترکیه عالقه مند به همکاری 
جدی اقتصادی، امنیتی سیاسی منطقه ای و بین المللی با 
است. در طول دهه های گذشته  ایران  اسالمی  جمهوری 
نوع روابطی که با ترکیه داشتیم شاید مشابه این روابط را 

در طول چند دهه گذشته نداشته ایم.
وی خاطرنشان کرد: خوشحالم که روابط مشابهی را با بقیه 
همسایگان از جمله آذربایجان، عراق، افغانستان، پاکستان 
و سایر همسایگان که روابطمان با آن ها بسیار ممتاز است، 

داریم.
وزیر خارجه ترکیه نیز در نشست مشترک با محمدجواد 

ظریف همتای ایرانی خود گفت: برای مقابله با تحریم های 
آمریکا، برنامه ی راه اندازی مکانیسم جدید تجاری مانند 

اینستکس با ایران را دنبال می کنیم.
»داوود چاووش اوغلو« بر مخالفت ترکیه علیه تحریم های 
آمریکا تأکید کرد و گفت: آنکارا و ایران نیازمند ادامه کار 
میلیارد دالر،  با هدف 30  دوجانبه  تجارت  افزایش  برای 

سه برابر حجم تجارت کنونی هستند.
وزیر خارجه ترکیه افزود: با در نظر گرفتن مکانیسم های 
کنونی، ما در حال بررسی ایجاد ساز وکارهای جدید مانند 
اینستکس و بر طرف کردن موانع تجاری پیش رو هستیم.

تجاری  وکاری  ساز  تازگی  به  انگلیس  و  آلمان  فرانسه، 
اساس  بر  که  کردند  اندازی  راه  اینستکس  عنوان  تحت 
آن مبادالت تجاری میان ایران و کشورهای اروپایی بدون 

استفاده از دالر واحد پولی آمریکا ادامه خواهد داشت.
با توجه به ظرفیت های خوبی که بین ایران و ترکیه وجود 
و  یافته  افزایش  همکاری ها  سطح  رود  می  انتظار  دارد، 
و  سرمایه گذاری  به  نسبت  کشور  دو  اقتصادی  فعاالن 
منطقه  کشورهای  به  آن  صادرات  و  مشترک  تولید 
وترکیه  ایران  که  پذیرفت  باید  هرچند  کنند.  تالش 
تا  که  دارند  زیادی  اقتصادی  و  تجاری  صنعتی،  ظرفیت 
تا  کرد  تالش  باید  و  باقی مانده  دست نخورده  زیادی  حد 
ظرفیت های بالقوه میان دو کشور بالفعل شود و راه اندازی 

مکانیسم های مالی نیز می تواند موثر باشد.

ایسنا -- مدیرکل دفتر طب ایرانی وزارت 
بهداشت ضمن اشاره به چگونگی افزایش تعرفه های طب 
برای  برنامه هایی  از  سنتی در سال جاری، در عین حال 

افزایش سالمتکده های طب سنتی در کشور خبر داد.
 ۶0 وجود  به  اشاره  ضمن  خدادوست  محمود  دکتر 
سالمتکده طب سنتی در 1۷ رشته محل تربیت متخصص 
پژوهشی  آموزشی،  ما  سالمتکده های  گفت:  سنتی،  طب 
مانند  آنجا که در برخی شهرها  از  اما  و درمانی هستند، 
رفسنجان، اردبیل، شهرکرد، ارومیه و سمنان مجوز برای 
به  تنها  مراکز  فعالیت  ندارد،  وجود  متخصصین  تربیت 

صورت درمانی ادامه دارد.
وی افزود: ازآنجایی که فارغ التحصیالن رشته طب سنتی 
به  دارند،  را  دولتی  مراکز  در  دوره ای  گذراندن  تعهد 
طب  سالمتکده های  آموختگان  دانش  این  تعداد  تناسب 
سنتی هم افزایش می یابد و همین افراد پس از اتمام دوره 
به دایر کردن سالمتکده های خصوصی  اقدام  تعهد خود، 
می کنند که به شمار سالمتکده ها در کشور اضافه می شود.

را در حوزه طب سنتی  ادامه 1٤ خدمت  در  خدادوست 
شامل تعرفه معرفی کرد و افزود: خدماتی نظیر حجامت، 
بخور، ماساژ، بادکش و… جزو خدمات تعرفه دار محسوب 

مانند  جدید  سال  در  تعرفه  افزایش  مصوبه  که  می شوند 
خصوصی  و  دولتی  بخش های  در  پزشکی  خدمات  سایر 
با اعداد اعالم شده توسط وزارت بهداشت شامل حال این 

خدمات نیز می شود.

وی در پایان گفت: ما در دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت 
همواره به دنبال این موضوع هستیم تا خدمات بیشتری 
از طب سنتی تحت پوشش بیمه قرار گیرد تا هزینه ها به 

مردم فشار کمتری وارد کند.

راه اندازی سازو کار مالی جدید بین ایران و ترکیه

وضعیت تعرفه های طب سنتی در سال جدید 

گردشگری برای همه
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اقتصادی اجتماعی فرهنگی

سرکوت نجفی معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری 
سنندج گفت: سنندج کاندید »شهر خالق« در یونسکو 

است و اگر این مهم اتفاق بیفتد می تواند نقش مهمی در 
توسعه پایدار این شهر داشته باشد.

نجفی عنوان کرد: این تجربه جهانی برای خیلی از 
شهرهای جهان اتفاق افتاده است و امیدواریم با تحقق آن 

در شهر سنندج بتوانیم موجب توسعه سنندج را فراهم 
آوریم.

وی اضافه کرد: خیلی از شهرهایی که به لحاظ سرانه 
درآمدی، اشتغال و اقتصادی مشکالت زیادی داشته اند با 

تبدیل شدن به شهر خالق به توسعه رسیده اند.
معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری سنندج با تاکید 

براین که این ظرفیت در شهر سنندج در حوزه موسیقی 
و غیره وجود دارد و باید از آن بهره گیری شود، گفت: 

برگزاری برنامه های فرهنگی و غیره می تواند هر چه بیشتر 
ظرفیت های این حوزه را به جامعه معرفی کند.

سالمت باشیم

}با خوراکی ها از خود محافظت کنیم{ 

فصل اوج سوءهاضمه 
به انتخاب خدیجه فدایی زاده

]باپنج غذای گیاهی فصل خوبی داشته باشید[
مهم   جنبه های  از  یکی  هاضمه  سیستم  سالمت 

سالمت کلی بدن است. اما متأسفانه به واسطه مواد غذایی 
تصفیه شده و عاری از مواد مغذی، هم چنین سموم مختلف 

و اضطراب، در معرض خطر جدی است.
ازغذاهایی  فهرستی  گزارشی،  نیوزطی  نچرال  نشریه 
فرایند هضم  به  آن ها می تواند  است که مصرف  تهیه کرده 

غذا کمک کند.
*سرکه سیب

است  ساخته شده  شده  تخمیر  سیب  از  که  سرکه  این 
می تواند جایگزین سرکه سفید در بسیاری از غذاها مانند 
سس ساالد شود. مصرف این سرکه آنزیم ها، پروبیوتیک ها 
را  وارد می کند که هضم  به غذا  آمینواسیدهای مفیدی  و 
بهتر کرده، سوزش معده را آرام وسیستم لنفاوی را تحریک 
کرده مانع رشد قارچ شده و به تقویت سیستم ایمنی کمک 

می کند.
*تخم شربتی

خاصیت التیام بخشی این دانه وقتی زیاد می شود که در آب 
برابر وزن خود آب جذب  خیسانده شود )تخم شربتی ده 
می کند(. در این صورت مثل سیم ظرف شویی بدون آن که 
مایع مفید معده را تخلیه کند، معده را از نشانه های بد برای 

روده و معده پاک می کند.
*سبزی های تخمیری

خاصیت  کرده  مهار  را  مخمر  و  بد  باکتری  سبزی ها  این 
اسیدی امعاء را تغییر داده و از رشد بیش ازاندازه باکتری های 
بد، کپک ها و قارچ جلوگیری می کند. یکی از رایج ترین این 

سبزی ها کلم ترش است.
*آلوئه ورا

بیماری  تحریک پذیر،  روده  سندروم  معده،  زخم  التیام 
هاضمه،  اختالالت  دیگر  و  بزرگ  روده  مخاط  ورم  کرون، 
درمان و پیشگیری از عفونت های قارچی و انگلی، تخفیف 
یبوست و کاهش و برگرداندن رفالکس معده از جمله فواید 
مصرف  استفاده  روش  بهترین  است.  هضم  برای  ورا  آلوئه 

خام بدون هیچ نگه دارنده ترکیبی است.
*سیر   

به دلیل خواص ضد باکتری، ضدویروس و ضد قارچی خود، 
تغییردهنده خوبی برای اکولوژی داخلی بدن است و تمامی 
موجودات زنده کوچکی که سیستم هضم ما را دچار مشکل 

می کنند از بین می برد.

به  ایران  طرف  از  برق  صادرات  گفت:  رئیس جمهور 
پاکستان وجود دارد و امروز آماده ایم این صادرات را به 

10 برابر افزایش دهیم.
نشست  رئیس جمهوردر  روحانی  حسن  االسالم  حجت 
پاکستان،  وزیر  نخست  خان  عمران  با  مشترک  خبری 
و هیات همراه  پاکستان  وزیر  به نخست  ضمن خیرمقدم 
دو جلسه  در  مهم  مسائل  عنوان شدن  امروز  کرد:  اظهار 
خصوصی و عمومی نشان دهنده این است که گام جدیدی 

در گسترش روابط فی مابین دو کشور برداشته ایم.
وی افزود: یکی از مباحث مهم ما در مذاکرات امروز این 
توسعه  را  دوگانه  روابط  هستند  مصمم  کشور  دو   که  بود  
دهند و تاکید دارند که هیچ کشور ثالثی نمی تواند روابط 
دوکشور ایران و پاکستان را تحت تاثیر قرار دهد؛ مساله 
بود که اخیرا  از مباحث ما  امنیت مرزهای دو کشور یکی 

شاهد حمالت تروریستی در مرزها بودیم.
روحانی گفت: هم چنین ما توافق کردیم روابط امنیتی دو 
کشور را افزایش دهیم و یک نیروی واکنش سریع مشترک 

برای مقابله با تروریسم تشکیل دهیم.
روابط  در  خوبی  ظرفیت های  کرد:  بیان  رئیس جمهور 
اقتصادی و  تجاری وجود دارد که این ظرفیت ها لیست شد 
و مورد بحث قرار گرفت تا روابط تجاری را افزایش دهیم.

وی با بیان این که ایران آماده است نیازمندی های پاکستان 
را در زمینه نفت و گاز تامین کند، گفت: صادرات برق از 
این  آماده ایم  امروز  و  پاکستان وجود دارد  به  ایران  طرف 

صادرات را به 10 برابر افزایش دهیم. 
پاکستان  گواتر  و   چابهار  بندر  دو  عالقمندیم  چنین  هم 
روابط بیشتری باهم داشته باشند و با ایجاد راه آهن روابط 

را گسترش دهیم.
برای  تهاتر  کمیته  تشکیل  خصوص  در  روحانی  گفته  به 
توسعه روابط تجاری با نخست وزیر پاکستان مذاکره شده 

است.
و  منطقه  به  مربوط  مسائل  زمینه  در  کرد:  تصریح  وی 
ضرورت همکاری های بیشتر ایران و پاکستان برای تامین 

امنیت در افغانستان باهم گفت وگو کردیم.
از  که  هم  نادرستی  اقدامات  خصوص  در  گفت:  روحانی 
طرف آمریکا در منطقه در خصوص قدس،  جوالن و توهین 

به سپاه پاسداران انجام شد، گفت و گو  کردیم.
اکو  بنیان گذار  ترکیه  و  پاکستان  و   ایران  گفت:  روحانی 
ما  و  است  برقرار  همیشه  کشور  سه  این  روابط  و   بودند 

مشتاقیم روابط این سه کشور گسترش یابد.
ائتالف  هیچ  در  پاکستان  وزیر  نخست  که  که  این  از  وی 
خرسندی  ابراز  داشت،  نخواهد  و  نداشته  شرکت  جنگی 

کرد.
رئیس جمهور در پایان با بیان این که عمران خان از من 
و  باشم  داشته  پاکستان  به  رسمی  سفری  کردند  دعوت 
من هم این دعوت را پذیرفتم، گفت: مطمئناً سفر نخست 
وزیر پاکستان نقطه عطفی برای گسترش همکاری های دو 

کشور خواهد بود.

فرهنگی  کمیسیون  عضو  سعیدی  محمداسماعیل 
مجلس با انتقاد از بی توجهی به بازار کاغذ در شرایط فعلی 
و سال گذشته و بعد از نوسانات ارزی، تصریح کرد: حتی 
وزیر صنعت گله مند بود به دلیل بی توجهی و عدم نظارت 
بر بازار کاغذ و واردات آن، حوزه کاغذ با فراز و نشیب قابل 

تأملی روبرو شد.
کتاب  شده  تمام  قیمت  شد  باعث  امر  این  داد:  ادامه  وی 
برای انتشاراتی ها و ناشران باال رود و طبیعی است که این 
و  پایین می آورد  را  مردم  برای  کتاب  توان خرید  موضوع، 
نهایتا با مشکل پایین بودن سرانه مطالعه در ایران بیشتر 

مواجه خواهیم شد.

این  در  گفت:  وی  صفحه1:  از  ادامه 
از  استفاده  با  می توانند  کشورها  راستا 
المللی  بین  ارتباطات  برقراری  به  –راه«،  ابتکار »کمربند 
زمینه  ارتقای سطح همکاری در  زمینه های مختلف،  در 
صنایع  در  همکاری  پیشبرد  و  گذاری  سرمایه  و  تجارت 
این  اجرای  با  حقیقت،  در  بپردازند.  یکدیگر  با  تولیدی 
و  دولت ها  میان  فراوانی  همبستگی  و  همکاری  طرح، 

ملت ها ایجاد خواهد شد.
بدون  و  است  موفقیت  کلید  اعتماد،  افزود:  دژپسند 
اعتماد، مبادالت بین انسان ها و کشورها میسر نمی شود. 
دو  از  بیش  مبادالت  در  ابریشم  جاده  امتداد  کشورهای 

هزار ساله به اعتماد، دوستی و همکاری دست یافته اند.
گفتگو  معتقدم  کرد:  تصریح  کشورمان  اقتصاد  وزیر 
برنامه ها  راهبردها،  خصوص  در  مستمر  نظر  تبادل  و 
و  تهیه  و  عمده  چندجانبه  و  دو  توسعه  سیاست های  و 
میان کشورهای عضو  بلند مدت  اسناد همکاری  امضای 
با محوریت چین می تواند نقش مؤثری در زمینه افزایش 

اعتماد ایفا نماید.
کشورهای  اصولی  مالحظات  از  حمایت  شد:  یادآور  وی 
در  هماهنگی  افزایش  جهت  عامل  دومین  عضو، 
سیاست ها است که سبب ایجاد اجماع نظر بیشتر شده و 

پایه محکم تری را برای همکاری ها ایجاد می کند.
همکاری های  و  حمایت  چنین  هم  دژپسند  گفته  به 
چندجانبه در سازمان ها و نهادهای بین المللی از جمله 
سبب  متحد  ملل  سازمان  و  شانگهای  همکاری  سازمان 
تقویت روابط و هماهنگی در سیاست ها شده و محتوای 

روابط راهبردی را غنی تر خواهد ساخت.
وزیر اقتصاد ادامه داد: جمهوری اسالمی ایران به عنوان 
کشوری اثرگذار و مهم در جاده ابریشم باستانی، همواره 
ابتدا  از  و  راه می داند   – ابتکار کمربند  با  را مرتبط  خود 

فعال  مشارکت  برنامه  این  در 
داشته است.

دولت  انداز  چشم  گفت:  وی 
ایران  اسالمی  جمهوری 
بسیار  هماهنگی  و  همکاری 
نزدیک با دولت جمهوری خلق 
هدف  به  رسیدن  برای  چین، 
واالی این طرح عظیم است که 
تأثیر گذاری بسزایی در امنیت 
جهانی  و  منطقه ای  پایدار 

خواهد داشت.
تصریح  کشورمان  اقتصاد  وزیر 
و  ژئوپلتیک  موقعیت  کرد: 
عنوان  به  ایران  ژئواستراتژیک 
کشورهای  ترین  امن  از  یکی 
منطقه، همسایگی با 1۵ کشور 

از آن به  از جهان، که می توان  در یک منطقه راهبردی 
ذخایر  کرد،  یاد  منطقه ای  تجارت  تبادل  مرکز  عنوان 
حوزه های  در  سرشار  ظرفیت های  وجود  و  انرژی  عظیم 
حمل و نقل اعم از ریلی، دریایی و ترانزیت، گردشگری 
و سالمت، زمینه هایی است که کشورهای مشمول ابتکار 
کمربند- راه، با محوریت این طرح عظیم، می توانند از این 
فرصت به خوبی استفاده کرده و باعث شکوفایی اقتصاد 

کشورهای عضو و جهان شوند.
همکاری  نگاه  ایران  اسالمی  جمهوری  کرد:  تأکید  وی 
بلند مدت با جمهوری خلق چین داشته و در حال تهیه 
قالب  در  کشور  آن  با  همکاری  برای  مدت  بلند  برنامه 
خود  امکانات  تمامی  از  و  است  راه«   – »کمربند  ابتکار 

برای پیشبرد این طرح استفاده خواهد نمود.
این  در  چنین  هم  شد:  یادآور  کشورمان  اقتصاد  وزیر 
به  طرح  با  مرتبط  کشورهای  تمامی  همکاری  از  زمینه 

طور ویژه استقبال می کنیم.
زیربنای  خود،  سخنان  از  دیگری  بخش  در  دژپسند 
همکاری های  را،  جدید  عصر  در  اقتصادی  همکاری های 
جمهوری  راستا،  این  در  گفت:  و  خواند  بانکی  و  مالی 
اسالمی ایران آمادگی دارد بیش از ۵0 میلیارد دالر طرح 
گذاری  سرمایه  جهت  را  مختلف  بخش های  در  پروژه  و 
به  ابتکار کمربند–راه،  آن تحت چارچوب  مالی  تأمین  و 

کشورهای عالقمند به حضور در ایران واگذار کند.
بااستفاده  توان  می  زمینه  :دراین  اظهارداشت  وی 
ازظرفیت وپتانسیل بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیا 
 )Silk Road Fund( و منابع صندوق جاده ابریشم )AIIB(
در  کشورهای  پروژه های  مالی  تأمین  بازوهای  عنوان  به 
ایفای  و  نظر  حسن  با  چنین  هم  و  ابریشم  جاده  مسیر 
اهدافشان  تحقق  در  را  دولت چین، کشورها  مؤثر  نقش 

یاری کرد.

ضرورت توجه یکسان به 
سدسازی و آبخیزداری

خانـه ملـت -- عضـو مجمـع نماینـدگان اسـتان 
بـرای کنتـرل و ذخیره سـازی  نبایـد  لرسـتان گفـت: 
آب هـای روان رودخانه هـا صرفاً از سـد اسـتفاده کنیم، 
بلکـه سدسـازی و آبخیـزداری باید به یک انـدازه مورد 

توجـه قـرار بگیرند.
سـد ها  عملکـرد  خصـوص  خدابخشـی در  محمـد 
در سـیالب هـای اخیـر گفـت: هرجایـی کـه احـداث 
سـد ها پشـتوانه کارشناسـی و علمی داشـتند، در همه 
زمینه هـای کشـاورزی، محیـط زیسـت، گردشـگری و 
کنتـرل سـیالب ها مفیـد بـوده اسـت. امـا مفیـد بودن 
برخـی از سـد ها به این معنی نیسـت که تمـام اقدامات 
دولت هـا در حـوزه سدسـازی طی این سـال ها درسـت 

اسـت. بوده 
نماینـده مـردم الیگـودرز در مجلس شـورای اسـالمی، 
کارشناسـی  بـدون  کـه  کـه سـد هایی  ایـن  بیـان  بـا 
احـداث شـده، آسـیب و خسـارت های بیشـماری بـه 
محیـط زیسـت و منابـع کشـور وارد کـرده اسـت ادامه 
داد: مـا نبایـد بـرای کنتـرل و ذخیره سـازی آب هـای 
روان رودخانه هـا صرفـاً از سـد اسـتفاده کنیـم، بلکـه 
سدسـازی و آبخیـزداری بایـد بـه یـک انـدازه مـورد 

بگیرند. قـرار  توجـه 
ایـن نماینـده مـردم در مجلـس دهـم بـا تاکیـد بـر 
ایـن کـه سد سـازی و آبخیـزداری بایـد در کنـار هـم 
دیـده شـوند گفـت: بـرای این کـه بـه شـرایط ایده آل 
هـم  و  روان  آب هـای  از  بهره بـرداری  و  ذخیره سـازی 
چنیـن کنترل سـیالب ها برسـیم بایـد منابع مناسـبی 
بـه هـر دو مقولـه  اختصـاص بدهیـم. مـا در الیگـودرز 
هـم بـه اجـرای طرح هـای جدیـد آبخیـزداری و هـم 
سدسـازی نیـاز داریم. و هیـچ یک نباید فـدای دیگری 

. شود
عملکـرد  لرسـتان  اسـتان  نماینـدگان  مجمـع  عضـو 
لرسـتان  در  علـم  و  کارشناسـی  بـا  کـه  سـد هایی 
سـیالب های  در  را  انـد  شـده  احـداث  خوزسـتان  و 
اخیـر قابـل قبـول دانسـت و خاطـر نشـان کـرد: هـر 
پـروژه ای که بـا توجیه  اجتماعـی، اقتصـادی و محیط 

باشـد. مفیـد  می توانـد  شـود  زیستی سـاخته 

نام  تغییر  بررسی  در  تهران  شهر  شورای  اعضای 
معابر و اماکن عمومی شهر تهران پیشنهاد دادند خیابان 
انتظامی«،  »عزت اهلل  نام  به  یک  منطقه  در  »سپند« 
نام  به   ۲ منطقه  در  شمالی  و  جنوبی  فالمک  بلوار 
»محمدرضا شجریان«، خیابان کوکب در منطقه ۲ به نام 
»غالمحسین امیرخانی« )خوشنویس(، خیابان نیلوفر در 
منطقه ۲ به نام »علی نصیریان«، خیابان معارف به نام 
»داود رشیدی« و ۲٤ متری سعادت آباد به نام »محمد 

علی کشاورز« نامگذاری شود.
در  مخالف  بدون  و  موافق  رای   1۵ با  پیشنهادها  این    

شورای شهر تهران تصویب شد.

روحانی در دیدار با نخست وزیر پاکستان مطرح کرد؛

آمادگی ایران برای افزایش 10 برابری 
صادرات برق

وزیر اقتصاد در چین خبر داد:

آمادگی ایران برای واگذاری۵0میلیارد دالر 
پروژه زیربنایی به خارجی ها 

خوراکِی جذاِب فصل؛آلوچه!
بازار  به  بهار  فصل  اوایل  در  گیالنی  گوجه  یا  آلوچه 

می آید.
به خاطر ماده زرد رنگی که شبیه جوهر زردک است و در 
بدن تبدیل به ویتامین A می شود، برای بیماری شب کوری 
و رشد بدن مفید است.در آلوچه امالحی چون آهن،کلسیم،

فسفر،منیزیم،پتاسیم،سدیم و منگنز یافت می شود..
یکی از خاصیت های آلوچه نرم کنندگی آن است.

کم  بیماری  درمان  و  اعصاب  ضعف  بیماری  درمان  برای 
خونی از آش آلوچه استفاده کنید.

برای درمان بیماری نقرس آلوچه را مانند آلو بمکید.آلوچه 
ادرار آور است و اعمال کلیه را تنظیم می کند.

برای دفع کرم معده ۲۵ تا 30 گرم برگ درخت آلوچه در 
۵00 سی سی آب جوشانده سپس میل شود.

مغز هسته آلوچه نیز خاصیت فوق را داشته اما با احتیاط 
مصرف شود چون سمی است.

آلوچه برای قطع ترشحات سفید خانم ها استفاده می شود.
هم چنین تنظیم کننده عادت ماهانه می باشد.

*یک آش خوشمزه با آلوچه
 عدس یک استکان - برنج یک استکان - سبزی آش پاک 
کرده نیم کیلو - آلوچه ۲00 گرم - فلفل و نمک به اندازه 
کافی.شب آلوچه و عدس را خیس کرده و ظهر مانند دیگر 
آش ها آن ها را پخته نموده از این سوپ می توان به عنوان 

پیش غذا استفاده نمود.

چای مخصوص دیابتی ها
 

اختالالت  از  پیشگیری  بابونه در  روزانه چای  مصرف 
ناشی از دیابت نوع دوم مانند کاهش قدرت بینایی، نارسایی 

های عصبی و کلیوی بسیار مؤثر است.
سطح  میزان  بابونه  مصرف  که  دهد  می  نشان  تحقیقات 
قندخون را در بیماران دیابتی تا ۲۵ درصد کاهش می دهد.

بسیار  اعصاب  آرامش  در  و  التهاب  دارویی ضد  گیاه  این   
مفید است ضمن این که مصرف روزانه چای همراه با غذا، 

از بسیاری عوارض جدی دیابت پیشگیری می کند.
 عصاره گیاه بابونه، فعالیت آنزیمی افزایش اختالالت ناشی 

از دیابت را متوقف و سطح قندخون را کاهش می دهد.

نیم نگاه
}چکیده اخبار و اطالعات{

چهارمین جشنواره سراسری دانشجویی نقاشی »ژکال« با 
حمایت اداره کل هنرهای تجسمی وزارت ارشاد ،ورکشاپ 
دانشجویان،  و  دانشگاه  فضای  پویایی  با هدف  نقاشی  آزاد 
حضور1۲0  با  و...  ایشان  میان  تعامل  برای  فرصتی  ایجاد 
نفر از عالقه مندان و دانشجویان هنر در پردیس باغ ملی 

دانشگاه هنر برگزار کرد.
فرهنگ  وزارت  تجسمی  هنرهای  مدیرکل  مظفری  هادی 
چنین  برگزاری  از  خرسندی  اظهار  با  اسالمی  ارشاد  و 
از  یکی  باید  کرد:  نشان  خاطر  فعال  و  پویا  رویدادهای 
هنر  میان  دیوار  بردن  بین  از  رو  پیش  در سال  ما  اهداف 
برنامه های مشترک در  تجسمی و مردم باشد و برگزاری 
کند.  کمک  ما  به  هدف  این  اجرای  در  می تواند  دانشگاه 
جشنواره ژکال اولین برنامه مشترک ما با دانشگاه هنر بود. 
کردیم،  امضا  هنر  دانشگاه  با  که  ای  نامه  تفاهم  از  پس 
کرد.  خواهیم  طراحی  نیز  را  دیگری  مشترک  برنامه های 
دهد  می  نشان  جشنواره  این  در  دانشجویان  فعال  حضور 
که ژکال ظرفیت باالیی برای حضور دانشجویان رشته های 
برای  مناسبی  پایگاه  تواند  می  هنر  دانشگاه  دارد.  هنری 
و  گسترده  حضور  و  دانشجویی  محیطی  جشنواره های 

حداکثری دانشجویان دیگر دانشکده ها باشد.

78 درصد مخازن سدها 
پر است

بارش های  سبب  به  کرد:  اعالم  نیرو  وزارت 
تاکنون(،  گذشته  )مهرماه  جاری  آبی  سال  مناسب 
میزان ذخیره آب سدهای کشور با رشد ۶3 درصدی 
نسبت به دوره گذشته مشابه، به بیش از 39 میلیارد 
مترمکعب رسید و ۷8 درصد ظرفیت مخازن سدهای 

کشور پر شد.
به گزارش تارنمای وزارت نیرو، میزان خروجی سدها 
 1۷0 افزایش  با  تاکنون  جاری  آبی  سال  ابتدای  از 
درصدی به 3۷.۵۵ میلیارد مترمکعب رسیده است که 
همین امر نوید سال زراعی بسیار مناسبی را می دهد.

میزان بارندگی های کشور از ابتدای سال آبی جاری 
تاکنون به 31٤ میلیمتر رسید که این رقم در مقایسه 
 1۶1 گذشته  سال  مشابه  مدت  میلیمتر(   1۲0( با 
درصد و در مقایسه با )۲09 میلیمتر( مدت متوسط 

بلندمدت ۵0 درصد افزایش یافت.
روند افزایشی بارندگی ها موجب شده است کشور ما 
را تجربه  نیم قرن اخیر خود  آبی  پربارش ترین سال 
کند و حجم بارندگی  همه استان های کشور از مدت 

میانگین ۵0 سال اخیر کشور فراتر برود.
ورودی آب به سدهای کشور از ابتدای مهرماه سال 
رسید  مترمکعب  میلیارد   ۵۶.۶٤ به  تاکنون  گذشته 
میلیارد   1٤.۵۶ ورودی  با  مقایسه  در  رقم  این  که 
درصد   ۲89 گذشته  سال  مشابه  مدت  مترمکعبی 

بیشتر شد.
باعث شده است  آبی جاری  بارش های مناسب سال 
از میان 1۷8 سد مهم کشور حدود ۷۷ سد که ۵٤ 
شامل  را  کشور  سدهای  مخازن  کل  ظرفیت  درصد 

می شود 90 تا 100 درصد پر شده باشند.
اکنون 9۲ درصد مخازن سدهای حوضه آبریز خلیج 
فارس، 83 درصد مخازن سدهای حوضه آبریز دریاچه 
ارومیه، ۵9 درصد مخازن سدهای حوضه دریای خزر، 
۵۷ درصد مخازن سدهای حوضه آبریز مرکزی، ۵۵ 
 ٤۲ و  هامون  آبریز  حوضه  سدهای  مخازن  درصد 
درصد مخازن سدهای حوضه آبریز سرخس پر شده 

است.
سال  ابتدای  از  خوزستان  استان  به سدهای  ورودی 
مترمکعب  میلیارد   3٤ حدود  به  تاکنون  جاری  آبی 
 ۶ فقط  زمانی  چنین  در  پارسال  رقم  این  رسید. 

میلیارد مترمکعب بود.
پر شده  9۵ درصد حجم مخازن سدهای خوزستان 
میلیارد   ۲3 از  بیش  به  درصدی،   83 افزایش  با  و 

مترمکعب رسیده است.
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اقتصادی اجتماعی فرهنگی

لحظاتی با شعر

گردآورنده نیماموسوی

******
مولوی

بگریز ای میر اجل از ننگ ما از ننگ ما
زیرا نمی دانی شدن همرنگ ما همرنگ ما
از حمله های جند او، وز زخم های تند او

سالم نماند یک رگت بر چنگ ما بر چنگ ما
اول شرابی درکشی سرمست گردی از خوشی

بی خود شوی آنگه کنی آهنگ ما آهنگ ما
زین باده می خواهی برو اول تنک چون شیشه شو

چون شیشه گشتی، برشکن بر سنگ ما بر سنگ ما
هر کان می احمر خورد بابرگ گردد برخورد

از دل فراخی ها برد دلتنگ ما دلتنگ ما
بس جره ها در جو زند بس بربط شش تو زند
بس با شهان پهلو زند سرهنگ ما سرهنگ ما

ماده است مریخ زمن این جا در این خنجر زدن
با مقنعه کی تان شدن در جنگ ما در جنگ ما

گر تیغ خواهی تو ز خور از بدر برسازی سپر
گر قیصری اندرگذر از زنگ ما از زنگ ما

اسحاق شو در نحر ما خاموش شو در بحر ما
تا نشکند کشتی تو در گنگ ما در گنگ ما

******
فروغ فرخزاد

این شعر را برای تو می گویم
در یک غروب تشنه تابستان

در نیمه های این ره ِ شوم آغاز
در کهنه گوِر این غِم بی پایان

این آخرین ترانه الالییست
در پای گاهواره خواب تو

باشد که بانگ وحشی این فریاد
پیچد در آسمان شباب تو

بگذار سایه مِن  سرگردان
از سایه تو ، دور و جدا باشد

روزی به هم رسیم که گر باشد
کس بین ما ، نه غیر خدا باشد

من تکیه داده ام به دری تاریک
پیشانِی  فشرده ز دردم را

می سایم از امید بر این در باز
انگشت های نازک و سردم را

آن داغ ننگ خورده که می خندید
بر طعنه های بیهده ، من بودم

گفتم : که بانگ هستِی  خود باشم
اما دریغ و درد که »زن«  بودم

چشمان بی گناه تو چون لغزد
بر این کتاب در هم بی آغاز
عصیان ریشه دار زمان ها را
بینی شکفته در دل هر آواز

این جا ستاره ها همه خاموشند
این جا فرشته ها همه گریانند
این جا شکوفه های گل مریم

بی قدرتر ز خار بیابانند

این جا نشسته بر سر هر راهی
دیو دروغ و ننگ و ریا کاری

در آسمان تیره نمی بینم
نوری ز صبح روشن بیداری

بگذار تا دوباره شود لبریز
چشمان من ز دانه شبنم ها

رفتم ز خود که پرده براندازم
از چهره پاک حضرِت مریم ها

بگسسته ام ز ساحل خوشنامی
در سینه ام ستاره توفانست

پروازگاِه  شعله خشم من
دردا ، فضای تیره زندانست

من تکیه داده ام به دری تاریک
پیشانِی  فشرده ز دردم را

می سایم از امید بر این در باز
انگشت های نازک و سردم را

با این گروِه  زاهِد  ظاهر ساز
دانم که این جدال نه آسانست
شهر من و تو ، طفلک شیرینم

دیریست کاشیانه شیطانست

روزی رسد که چشم تو با حسرت
لغزد بر این ترانه درد آلود

جویی مرا درون سخن هایم
گویی به خود که مادِرمن او بود

بزرگ ترین  از  یکی  که  »فنی می«  مؤسسه  بیزینس،  فاکس  گزارش  به 
دلیل  به  کرده  پیش بینی  است،  آمریکا  رهنی  بازار  در  فعال  مؤسسات 
سال  در  آمریکا  اقتصادی  رشد  ترامپ،  دولت  مالیاتی  کاهش  الیحه  پیامدهای  کاهش 

جاری کاهش خواهد یافت.
این مؤسسه نرخ رشد اقتصادی امسال امریکا را ۲.۲ درصد پیش بینی کرده است که 
در صورت تحقق بیش از 30 درصد کمتر از رشد سه درصدی سال گذشته این کشور 

خواهدبود.
حال  تا  آمریکا  اقتصادی  رشد  نرخ  آتالنتا،  در  رزرو  فدرال  منطقه ای  دفتر  اعالم  طبق 
حاضر ۲.٤ درصد بوده است که به نظر می رسد هنوز برخی از پیامدهای تعطیلی ابتدای 
سال جاری دولت آمریکا که بزرگ ترین تعطیلی موقت دولت آمریکا در تاریخ این کشور 

محسوب می شود، روی این نرخ رشد آشکار نشده باشد.
طبق مدل سنجی بانک مرکزی آمریکا، نرخ رشد بزرگ ترین اقتصاد جهان در سه ماهه 
نخست سال ۲019 به جای ۲.1۷ درصد تنها معادل 1.08 درصد خواهد بود. نشانه هایی 
از آغاز ورود اقتصاد آمریکا به رکود، سیاستمداران بانک مرکزی آمریکا را وادار کرده است 

از سیاست خود در خصوص افزایش نرخ بهره عقب نشینی کنند.
نظر  در  و  بود  داده  افزایش  را  بهره  نرخ  مرتبه  آمریکا سال گذشته چهار  بانک مرکزی 
به دلیل ریزش سنگین  افزایش دهد که  را  نیز دو مرتبه دیگر نرخ بهره  امسال  داشت 

بازارهای مالی و نگرانی از بحران اقتصادی، این کار را به تعویق انداخت.
این مؤسسه در گزارش خود عنوان کرده است که اگر بانک مرکزی آمریکا برابر وسوسه 
افزایش نرخ بهره مقاومت کند، احتماالً رشد اقتصادی در نیمه دوم سال بار دیگر تقویت 
رشد  کاهنده  ریسک های  از  دیگر  یکی  چین  با  تجاری  جنگ  چنین  هم  شد.  خواهد 
اقتصادی است که حل و فصل آن می تواند منجر به تغییرات محسوسی در روند رشد 

اقتصادی آمریکا شود.

اقتصاددانان،  برخی  نظر  برخالف  صفحه1:  از  ادامه 
دولت چین هنوز هم از ظرفیت کافی برای اتخاذ چنین 
قالب  در  انبساطی  مالی  )سیاست های  سیاست هایی 
کاهش مالیات ها و افزایش مخارج دولت( برخوردار است. 
از طرفی تفاوت نرخ بهره و نرخ رشد در چین همچنان در 
مقایسه با بسیاری از کشورهای جهان کمتر است و این 
باعث شده است که دولت چین قادر باشد سقف درآمدی 
برای معافیت از مالیات را باالتر ببرد و برای خانوارهایی 
مالیاتی  معافیت  می کنند،  نگهداری  سالمند  افراد  از  که 
توانسته  چین  دولت  این،  بر  عالوه  شود.  قائل  بیشتری 
است نرخ مالیات کمتری را برای کسب وکارهای کوچک 
است،  کرده  اعالم  اخیراً  که  همان طور  و  بگیرد  نظر  در 
و  دهد  کاهش  نیز  را  افزوده  ارزش  بر  مالیات  می تواند 
رقمی معادل 1.۵ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور 
را صرف توسعه خطوط ریلی و سایر پروژه های زیربنایی 

کند.
ارقام  به  البته شکی نیست که بدهی شرکت های چینی 
سنگینی رسیده است. از طرفی انتظار می رود هزینه های 
درصد   10 میالدی  جاری  سال  در  نیز  دولت  اجتماعی 
میزان  این  که  کند  پیدا  افزایش  به سال گذشته  نسبت 
داخلی  ناخالص  تولید  احتمالی  رشد  نرخ  از  بیش  رشد 
اسمی چین خواهد بود. بخش زیادی از نقدینگی جدید به 
سمت شرکت های دولتی نسبتاً ناکارآمدی هدایت خواهد 
شد که از قبل نیز بدهی های معوق زیادی از خود بر جای 
گذاشته اند. این نشان می دهد که اقتصاد چین هنوز هم 
تا حدی یک اقتصاد کنترل شده است که دولت می تواند 
با سیاست های خود روند کاهش نرخ رشد اقتصادی آن 

را تخفیف بخشد.
در بحث تعرفه های تجاری نیز به نظر می رسد گشایش های 
تازه ای حاصل شود. اگرچه دولت ترامپ اخیراً با اظهارات 
تجارت  سازمان  در  آمریکا  نماینده  الیت هایزر«  »رابرت 
آغاز  علیه چین  را  لفظی  از حمالت  تازه ای  موج  جهانی 
علیه  تجاری  تعرفه های  قضیه  در  ترامپ  اما  است  کرده 
چین بیشتر حرف می زند و کمتر آسیب واقعی می رساند.

عماًل  ترامپ  تهدید  مورد  کشورهای  اغلب  که  حالی  در 
در برابر بسیاری از خواست هایش مقاومت می کنند، وی 
اعالم  از آن کشورها  امتیازات محدود  با دریافت  معموالً 
پیروزی می کند. ترامپ در قضیه بازنگری پیمان تجارت 
آمریکای شمالی موسوم به نفتا چنین کاری را انجام داد 
و اکنون نیز شواهد و قرائن حکایت از این دارند که یک 

توافق مشابه نیز با چین در راه خواهد بود.
ظاهراً ترامپ هرگز دست از تهدیدهای تعرفه ای بر نخواهد 

بروز  باعث  کشورها  سایر  با  تجاری  درگیری  زیرا  داشت 
سر و صدای زیادی در محافل سیاسی و رسانه های آمریکا 
با  مرتبط  دیگر  برخی مسائل  از  را  افکار عمومی  و  شده 
دولت ترامپ منحرف می کند. تهدیدهای تعرفه ای ترامپ 
بازارهای جهانی خواهند شد  کماکان موجب سردرگمی 
اما بسیار بعید است که این تهدیدها به یک جنگ تجاری 

تمام عیار یا سقوط نظام تجاری بین المللی منجر شوند.
اما ریسک جدی و مهمی که اقتصادهای نوظهور را تهدید 
آمریکاست.  در  اقتصادی  رکود  بروز  احتمال  می کند، 
کاهش بازدهی بازارهای سرمایه در آمریکا نشان می دهد 
جدی  را  احتمال  این  پیش  از  بیش  سرمایه گذاران  که 
شرکت  مانند  مؤسساتی  کارشناسان  حتی  گرفته اند. 
خدمات مالی و بانکداری جی پی مورگان نیز می گویند که 
احتمال ورود اقتصاد آمریکا به یک دوره رکودی در سال 

جاری یا سال آینده میالدی زیاد است.
احتماالً  رکود  این  شود،  رکود  دچار  آمریکا  اقتصاد  اگر 
شدید خواهد بود زیرا سیاست گذاران این کشور نخواهند 
رکود صورت  با  مقابله  برای  را  اقدامات چندانی  توانست 
دهند. نرخ بهره پایه در آمریکا به رغم افزایش های پیاپی 
دلیل  به همین  و  است  پایین  در سال گذشته همچنان 

جهت  بهره  نرخ  کاهش  برای  زیادی  فضای  رزرو  فدرال 
از  داشت.  نخواهد  اختیار  در  اقتصاد  به  بخشیدن  رونق 
طرفی کسری بودجه دولت آمریکا به مرز انفجار رسیده 
از  استفاده  برای  دولت  انگیزه های  مساله  همین  و  است 
محرک های مالی )کاهش نرخ مالیات یا افزایش مخارج( 

را کاهش خواهد داد.
آمریکا  اقتصاد  در  احتمالی  رکود  وقوع  این،  بر  عالوه 
در  باشد.  داشته  پی  در  را  دیگری  ریسک های  می تواند 
صورت وقوع رکود، دونالد ترامپ به دنبال مقصر خواهد 
گشت و احتماالً چین به عنوان مقصر معرفی شده و این 
بار هدف یک جنگ تجاری واقعی قرار خواهد گرفت. در 
چنین شرایطی کار برای شرکت های چینی که هم اکنون 
با بدهی های سنگینی مواجه هستند، سخت شده و اقتصاد 
جهانی شاهد تضعیف یکی از مهم ترین موتورهای محرکه 
خود خواهد بود.از این رو باید اذعان داشت که آسودگی 
اقتصادهای نوظهور در سال جاری میالدی احتماالً برای 
مدت زیادی دوام نخواهد یافت. با توجه به نااطمینانی های 
موجود در دو اقتصاد بزرگ جهان یعنی آمریکا و چین، 
از  کاماًل  نوظهور  اقتصادهای  بگوییم  که  است  زود  هنوز 

بحران خارج شده اند.

اقتصاد آمریکا در مسیر کاهشی

30 میلیون واحد مسکونی بیمه ریسک نوظهور پیش روی اقتصادهای نوظهور
می شوند

رئیـس کل بیمـه مرکـزی از ارسـال دسـتورالعملی 
بـه دولـت خبـر داد کـه براسـاس آن، 30 میلیـون واحـد 
مسـکونی تا سـقف 30 میلیـون تومان بیمه خواهند شـد و 

سـهم پرداختـی هـر خانـوار ۶0 هـزار تومان اسـت.
دوازدهمیـن  افتتـاح  مراسـم  در  سـلیمانی  غالمرضـا 
نمایشـگاه بانـک، بـورس و بیمـه بـا بیان این کـه یک نظام 
کارآمـد تأمیـن مالـی بسـتگی بـه فعالیـت بخش های سـه 
گانـه بانـک، بـورس و بیمـه دارد، گفـت: ایـن سـه بخـش 
بایـد در اقتصـاد بـه صـورت متـوازن رشـد کـرده باشـد.

بـه گفتـه وی، صنعـت بیمـه می توانـد دو نقـش مهـم در 
تأمیـن مالـی داشـته باشـد و از سـرمایه خـرد مـردم بهره 

. د بگیر
هـزار   ۶0 اکنـون  بیمـه  پرتفـوی  داد:  ادامـه  سـلیمانی 
میلیـارد تومـان اسـت کـه قابلیـت ارتقـا بـه 180 هـزار 

دارد. را  تومـان  میلیـارد 
وی افـزود: 18 درصـد از منابـع بیمـه در سـرمایه گـذاری 
بـورس وارد شـده اسـت کـه عـدد کمـی اسـت چراکـه در 
بیمه هـای زندگـی در کشـورهای پیشـرفته ایـن سـهم بـه 

۵0 درصـد می رسـد.
بـه   9۷ سـال  در  زندگـی  بیمـه  سـهم  گفـت:  سـلیمانی 
1۵ درصدرسـیده کـه بایـد افزایـش یابـد، ضمـن ایـن که 
اوراق بهـادار بیمـه ای نیـز جـای کار بسـیار دارد؛ چراکـه 
30 میلیـارد دالر، سـهم اوراق بیمـه ای در دنیـا اسـت و 
در ایـران کـه کشـور حادثـه خیـزی اسـت بایـد در ایـن 
بخـش سـریع تر وارد عمـل شـویم و ایـن اوراق را در بخش 

حـوادث طبیعـی زودتـر منتشـر کنیـم.
فـراوان  بـا تـالش  داد:  ادامـه  بیمـه مرکـزی  رئیـس کل 
صنعـت بیمـه، بیمه هـای بـا ریسـک باال از سـوی شـرکت 
هـای بیمـه ای داخلـی تحـت پوشـش قـرار گرفته اسـت و 
اگـر اوراق بیمـه منتشـر شـود، بـازار سـرمایه بـا بیمه های 
اتکایـی خارجـی کـه بعد از تحریـم ایران را تـرک کرده اند، 

جایگزیـن خواهند شـد.
وی ادامـه داد: ایـن موضـوع البتـه ریسـک باالیـی را بـه 
عهـده شـرکت هـای بیمـه قـرار می دهـد ولـی منجـر بـه 

رشـد آن هـا خواهـد شـد.
وی گفـت: در عیـن حـال بایـد اوراق بدهـی از طریـق بازار 

سـرمایه بـرای برخی شـرکت هـای بیمه منتشـر کنیم.
سـلیمانی از ارسـال دسـتورالعمل صندوق خسارت حوادث 
طبیعـی بـه هیـأت دولـت خبـر داد و گفـت: قـرار اسـت 
بـرای 30 میلیـون واحـد مسـکونی تـا سـقف 30 میلیـون 
تومـان بیمـه نامـه صـادر شـود کـه حـق بیمـه هـر واحـد 
1۲0 هـزار تومـان اسـت کـه از ایـن رقـم ۶0 هـزار تومان 
بـه صـورت ماهانـه ۵ هـزار تومـان از سـوی خانوارهـا طی 

یکسـال پرداخـت می شـود.
وی اظهـار داشـت: ایـن رقـم ناچیـز اسـت ولـی تحولـی 
بـزرگ در حـوزه بیمـه حـوادث طبیعـی بـرای واحدهـای 

می شـود. ایجـاد  مسـکونی 

2.8 میلیون هکتار مزارع گندم و جو 
از سن و علف هرز عاری شد

 مدیرکل دفتر پیش آگاهی سازمان حفظ نباتات کشور گفت: از ابتدای 
سال تاکنون عملیات مبارزه با آفت سن و علف های هرز در ۲ میلیون و 

8۵3 هزار هکتار مزارع گندم و جو اجرا شده است.
به گزارش تارنمای وزارت جهاد کشاورزی، اکبر آهنگران افزود: از مهرماه پارسال تا پایان 
فروردین ماه امسال ، در 11٤ هزار و 1۲۷ هکتار از مزارع گندم و جو عملیات مبارزه با 

آفت سن و در ۲ میلیون و ۷39 هزار هکتار ، عملیات مبارزه با علف های هرز انجام شد.
وی ادامه داد: در این مدت، با بیماری زنگ زرد در 1۷ هزار هکتار  و بیماری زنگ قهوه 

ای در 11۵ هکتار مبارزه شد.
سایر  و  هکتار  هزار   1۶۷ در  سن  غیر  آفات  با  مبارزه  چنین  هم  کرد:  اضافه  آهنگران 
در  گندم  تولید  اولیه  برآوردهای  گرفت.  صورت  مبارزه  هکتار  هزار   1۷1 در  بیماری ها 
از  با توجه به خسارت های ناشی  اسفندماه حدود 1٤ میلیون و ۷00 هزار تن بود که 
بارندگی های شدید و سیالب، تا امروز کاهش تولید 3۵0 هزار تا ۷00 هزار تن برآورد می 

شود و به نظر می رسد امسال 1٤ میلیون تن تولید گندم داشته باشیم.
ساس های  خانواده  از  گونه  یک   Eurygaster integriceps علمی  نام  با  گندم  سن 
بالکان و غرب و مرکز آسیاست. این  سپرفلزی از راسته نیم باالن و بومی شمال آفریقا، 
حشره آفت بزرگ غالت از جمله گندم و جو به شمار می رود. از میان همه آفات گندم، 
سن بیشترین خسارت اقتصادی را به مزارع گندم وارد می کند. علف هرز یا گیاه ناخواسته 
نیز به گروهی از گیاهان اطالق می شود که در زمین های کشاورزی رشد می کند و در 

رقابت با گیاه اصلی به کمیت و کیفیت آن آسیب می زند.
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اقتصادی اجتماعی فرهنگی

   

افقی: 
1- اثری از عبدالحسین صنعتی زاده کرمانی ۲- مسری- همنشین برهمن در کلیله ودمنه- اشاره به دور 3- راندن مزاحم- جانشین- کمک رسانی ٤- واحد بازی تنیس- آب 
بینی- مرزدار- بیرق ۵- فرزندان- طغیانگر- بستن ۶- آسایش- رشته کوه اروپا- افسر- بوی ماندگی ۷- غوزه پنبه- زیر ساخت نقاشی- شهر روشنایی 8- ضمیر وزنی- افسوس- از 
رنگ ها- پادگانی در تهران 9- وسیله ای در نجاری- برد مشهور- میوه خوب 10- گشوده- زاویه- عسل- نبات 11- از صفات خداوند- مرگ موش- فعلی 1۲- انداختنی صیاد- برگ 

کاغذ- تکرار یک حرف- نشانه بیماری 13- الیق و سزاوار- مخلوقات- تیر پیکاندار 1٤- ویتامین جدولی- بسیار برنده- دست و دل باز 1۵- کشف نیوتون 
عمودی:

1- سازجاری- واحد سطح- فال خوب- بازیکنی در فوتبال ۲- از سازها شبیه سنتور- سوختن 3- تاختن- سعی- شفا بخش بیمار ٤- سالح زیر زمینی- سودای ناله- فهم و 
شعور- درخت انگور ۵- مقابل خرج- عریان- نهی رفتن ۶- صف- آینده- همیشگی ۷- چارچوب عکس- ازدحام و سر و صدا- کشورلبنیاتی 8- تکرار یک حرف- کاال برگ- 

تشویق کننده- مثل و مانند9- آقا و بزرگ- زهر کشنده- گرفتن 10- اصطالح کشاورزی- رشته کوه 
آمریکا- کلمه احترام برای مرد ها 11- ذهن و خاطر- آمریکایی- هودج 1۲- دوره وگردش- نهر 
از  یک حرف 1٤-  تکرار  خانه ها-  امراوردن-  فرانسه 13-  در  کمربند طبی- شهری  کوچک- 
دینی  مکتب  یک  در  باورها  و  تصورات  مجموعه  یونانیان-  و  ایرانیان  بین  تاریخی  جنگ های 

1۵- سازشاکی- از گسترد نی ها- صدا زدن بی ادبانه- کالبد
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حمید مزرعه

حقیقت سینما، واقعیت یک رویا

بخش دوم:
شــاهرخ مســکوب 
در جایــی گفتــه بــود: 
ــن  ــتن، رفت ــاس نوش اس
اســت  تاریکــی  در 
ــه  ــه ب ــرای دانســتن، ن ب

منظــور دانایــی بلکــه آگاه شــدن بــه نادانسته هاســت، 
ــد  ــی را نمی توانی ــنده ی بزرگ ــچ نویس ــا هی و در دنی
ــف  ــتم و کش ــن دانس ــد، م ــه بگوی ــد ک ــراغ بگیری س
کــردم پــس ایــن حقیقــت اســت. بــه محــض ایــن کــه 
ــوژی  ــه ایدئول ــد، ب ــت کردی ــتن حقیق ــه دانس ــا ب ادع

ــون( ــه مضم ــل ب ــود. )نق ــم می ش خت
ســینما فضایــی رویایــی اســت بیــن واقعیــت مجــازی 
عناصــر  بــا  زمــان،  در  آمــده  بوجــود  واقعیــت  و 
بوجــود آورنده...بــا ســینما مــی شــود از رویــا تــا 
ــد  ــک ش ــت نزدی ــه حقیق ــرد و ب ــی ک ــت زندگ واقعی
ــرا  ــرد، چ ــدا ک ــت دســت پی ــه حقیق ــوان ب ــا نمی ت ام
ــت دســت  ــه حقیق ــی ب ــه مســکوب وقت ــه گفت ــه ب ک
ــند  ــی رس ــوژی م ــه ایدئول ــع ب ــد در واق ــدا می کنن پی
ــینمای  ــد س ــود، مانن ــد ب ــرا نخواه ــام ماج ــن تم و ای
سوسیالیســتی شــوروی ســابق، کــه ســال هــا نــه تنهــا 
بــه حقیقــت نرســید بلکــه از آن دور هــم شــد. امــا در 
ــه  ــد ک ــم بودن ــی ه ــینماگران خالق ــان دوران س هم
ــی  ــد و زیبای ــت ندیدن ــه حقیق ــه مثاب ــوژی را ب ایدئول
ــد  ــک کردن ــت نزدی ــه واقعی ــینما را ب ــت س و حقیق
ــد،  ــاد دادن ــینما را ی ــازه از س ــره ای ت ــا جوه ــه م و ب
ــتاین،  ــرگئی آیزینش ــکی و س ــدری تارکوفس ــد آن مانن
زیبایــی هایــی کــه در فیلمبــرداری هــای فیلــم آینــه 
و ســوالریس هســت جــزو اولیــن تکنیــک هایــی اســت 
کــه در ســینمای تارکوفســکی و ســینمای روس مــی 
ــا فیلــم زیبــای نوســتالوژیا  تــوان ســراغ گرفــت کــه ب
ــت  ــه حقیق ــت ب ــچ وق ــد. و هی ــدگار ش ــا مان در اروپ

ــرد. ــی نک ــتی اعتنای ــینمای سوسیالیس س
ــت  ــود صحب ــی ش ــا م ــاعت ه ــینما س ــاره ی س درب
ــا آنچــه  ــف داشــت، ام ــق و مخال ــدگاه مواف کــرد و دی
ــه فصــل مشــترک  ــت -- ک ــود گف ــی ش ــینما م از س
دیــدگاه هــای مختلــف باشــد، واقعیــت عناصــر بوجــود 
ــا تماشــاگر  ــرای مخاطــب ی ــده در زمــان اســت ب آورن
ــورت  ــت آن ص ــه کان ــه گفت ــان ب ــا زم ــن ج ــم. ای فیل
ذهنیــت اســت. نــه آن مــدت زمــان صــرف شــده .اگــر 
ــاد و  ــام ابع ــینما را در تم ــی س ــی شناس ــود زیبای بش
ــه  ــی را ب ــای واقع ــوان روی ــی ت ــرد، م ــاد ک ــر ی عناص
ــف  ــاگر تعری ــرای تماش ــان ب کمــک عناصــر آن در زم
ــرای مــِن عشــق ســینما ایــن اســت  کــرد. حقیقــت ب
کــه همیشــه جســتجوگر و پرســش گــر باشــم و 
کنجــکاو، اگــر بتوانــم هــر پالنــی از فیلــم را بــا دقــت 
ــم و  ــنوم و ببین ــاوت بش ــای متف ــا و معن ــل ه و تحلی
ــه حقیقــت نزدیــک خواهــد کــرد  ــرا ب ســوال کنــم م
ــگری  ــکاوی و پرسش ــن کنج ــن ای ــه یقی ــع ب ــا قط ام
تــا زمــان مــرگ کــه خــود زمانــی اســت نســبی ادامــه 

ــت.  ــد داش خواه
شــاهرخ مســکوب در کتــاب ارمغــان مــور از ســه 
زمــان حماســی، زمــان غنایــی و زمــان دراماتیــک یــاد 
مــی کنــد کــه بــه تقســیم بنــدی هگلــی اشــاره دارد. 
در ادامــه ایــن بحــث مســکوب در میابیــم کــه زمــان 
ــه دوره ی  ــت و ب ــوام اس ــکیل اق ــان تش ــی زم حماس
ــی  ــان غنای ــاره دارد، در زم ــگ اش ــی در فرهن قهرمان
کــه بــه دوره تحــول دیگــری از فرهنــگ اقــوام اشــاره 
مــی کنــد بــه حســیات بیرونــی کــه درونــی شــده انــد 
ــیات و  ــه حس ــک ب ــان دراماتی ــرد و زم ــی ب ــاره م اش
ــرد.  ــی ب ــاره م ــان هااش ــل انس ــای متقاب ــیون ه اکس
اگــر چنیــن تقســیم بنــدی هگلــی  را در عرصــه 
ــاض  ــا اغم ــوان ب ــی ت ــم، م ــگ بپذیری ــات و فرهن ادبی
ســینما را در دوره دراماتیــک مــدرن لحــاظ کــرد. 
ــر  ــزار و عناص ــناختی و اب ــن ش ــث ف ــه بح ــوری ک ط
ــوان در  ــی ت ــزه را م ــه دراماتی ــده عرص ــود آورن بوج
ــی  ــک جــای داد، ول ــان دراماتی ــای زم ــر شــاخه ه زی
ــت در  ــدی روای ــیم بن ــینما را در تقس ــد س ــرا بای چ
ــت  ــت؟؛ واقعی ــر گرف ــی در نظ ــک هگل ــان دراماتی زم
ســینما از یــک طــرف بــه زیبایــی شناســی هــای روایی 
و نشــانه شناســی هــای کالمــی و حیــات زمــان هــای 
ــی  ــرد و از طرف ــی ب ــگ راه م ــوام و فرهن ــف اق مختل
ــش و  ــرعت دان ــل و س ــی تکام ــالب صنعت ــداز انق بع
ــل ارزش هــای  ــه تکام ــن شــناختی بشــر، الجــرم ب ف
فلســفی چیســتی و چرایــی چنیــن پدیــده هایــی نیــاز 
ــا بوجــود آمــدن عناصــر  ــی ب داشــت و ایــن هــم زمان
ــود،  ــی ش ــی م ــازی یک ــی و فیلمس ــای عکاس و ابزاره
ــداز  ــی بع ــک هگل ــان دراماتی ــش از زم ــگار آن بخ ان
نظریــه هــای وی بــه وقــوع پیوســته باشــد کــه عناصــر 
پدیــد آورنــده ســینما در کشــف و شــهود زمــان 
دراماتیــک بــه وقــوع مــی پیوســت طــوری کــه ســینما 
واقعیــت ادبیــات دراماتیــک را بــه حقیقــت رویــا 

ــرد. ــی ک ــک م نزدی
)ادامه دارد(

پایان  به  شدید  بارش های  139۷با  سال   -- ایران  اتاق 
کشور  مناطق  از  بسیاری  چشم  برهم  زدنی  با  تا  رسید 
درگیر سیالب های بی سابقه شود؛ سیالب هایی که بحران 
را مهمان سفره های نوروزی مردم کرد. همزمان، مردم در 
از غرب  برخی مناطق در شرق و شمال عراق و مناطقی 
و شمال افغانستان نیز طعم تلخ ویرانی سیل را چشیدند 
خاورمیانه  منطقه  طبیعی  حوادث  مخرب ترین  از  یکی  تا 

دهه های اخیر رقم بخورد.
استان  در  و  اسفندماه   ۲8 روز  ایران  در  سیل  آغاز  نقطه 
گلستان بود. عراق اما ۵روز بعد یعنی روز چهارم فروردین 
و  سیالب ها  نخستین  دچار  بارش ها  گرفتن  شدت  با 
آبگرفتگی ها شد. بارندگی ها تقریبا شامل تمام خاک عراق 
شاهد  نقاط  دیگر  از  بیش  شمالی  و  غربی  نیمه  اما  بود 
فروردین،  سیزدهم  روز  در  بودند.  سیل آسا  باران های 
بارش های  شدت  از  ایران  در  بارش ها  کاهش  با  همزمان 

عراق نیز کاسته شد.
درگیر  11استان  دست کم  عراق،  19استان  میان  از 
مرکزی  و  شمالی  استان های  اما  شدند  شدید  بارش های 
مناطق  و  دجله  رود  اطراف  مناطق  دیگر  به عبارت  یا 
تخریب  مناطق دچار  از دیگر  بیش  ایران،  مرز  به  نزدیک 
که  دارد  طول  1.8۵0کیلومتر  دجله  بودند.  آبگرفتگی  و 
بسیاری  است.  جاری  عراق  در  آن  1.٤00کیلومتر  حدود 
آن  به  که  رودهایی  دیگر  و  رود  این  نزدیک  مناطق  از 
استان  در  شدند.  متاثر  اخیر  بارندگی های  از  می ریزند، 
با  ارتباط  در  بسیاری  شایعه های  موصل،  شهر  و  نینوا 
احتمال شکسته شدن سد موصل منتشر شد اما مسووالن 
به  عراق  بزرگ ترین سد  که  این سد  اعالم کردند  شهری 
این  با  است.  برخوردار  الزم  استحکام  از  می رود،  شمار 
تقریبا  شدن  بسته  باعث  رودخانه ها  آب  آمدن  باال  حال، 
تمامی پل های این منطقه شد. استان دیاله که هم مرز با 
استان های کرمانشاه و ایالم است، دارای سدهای متعددی 
است که با کنترل سرریز آن ها، شرایط بحرانی بارش های 

شدید عراق سپری شد.
بیشتر تخریب ها در روستاها و مزارع متوجه استان میسان، 
هالل  اعالم  طبق  است.  بوده  خوزستان  استان  با  هم مرز 
این  شهرهای  و  روستاها  در  ۵٤۵خانواده  عراق،  احمر 
منطقه بی خانمان شده اند که از سوی نیروهای هالل احمر 
در  گسترده  آبگرفتگی های  شده اند.  داده  اسکان  عراق 
با  شهرهای استان های بابل در مرکز عراق، واسط هم مرز 
آمار  گزارش شد. طبق  با خوزستان  بصره هم مرز  و  ایالم 
منتشر شده از سوی دولت عراق، آبگرفتگی در شهر کوت 

یک  مرگ  باعث  واسط  استان  در  دجله  رود  حاشیه  در 
دختربچه 10ساله شد. این کودک تنها قربانی سیل اخیر 

عراق بوده است.
دارد  که  ویژه ای  اقلیم  به دلیل  کشور  این  امافغانستان؛ 
مناطق  از  برخی  می آید.  به حساب  سیل خیز  سرزمینی 
شمال و غرب افغانستان هر ساله در اواخر فصل زمستان 
شاهد بارش های شدید و سیالب های متعدد است. امسال 
بارندگی های  شاهد  ایران  همچون  نیز  کشور  این  اما 
بی سابقه بود. اوایل اسفندماه بارش ها به شکل بی سابقه ای 
دهم  گرفت.  شدت  افغانستان  غربی  و  شمالی  مناطق  در 
اسفندماه حدود 9۷میلی لیتر بارش باعث جاری شدن سیل 
افغانستان  ارغنداب در جنوب غرب  و  نزدیکی قندهار  در 
جان  نیز  ۲0نفر  و  شدند  تخریب  خانه  ۲هزار  حدود  شد. 

باختند.
پایانی سال 139۷ادامه  روزهای  تا  افغانستان  در  بارش ها 
در  مردم  شد،  آغاز  ایران  بارش های  که  زمانی   کرد.  پیدا 
آمدن  باال  از  ناشی  خسارات  درگیر  افغانستان  1٤استان 
رودخانه ها، تخریب روستاها، مزارع، باغ ها و جاده ها بودند. 
گذاشته  جا  به  افغانستان  در  ۶3کشته  زمان  آن  تا  سیل  
ابتدای  139۷و  سال  پایانی  روزهای  شدید  بارندگی  بود. 
استان های  در  مخرب  بارندگی های  با  ایران  1398در 
چنین  هم  و  شمال  در  سرپل  و  جوزجان  بلخ،  فاریاب، 
استان های هرات و بادغیس در غرب افغانستان همراه شد.

کرده  اعالم  افغانستان  حوادث  به  رسیدگی  وزارت 

سیل های مخرب در شمال و غرب این کشور، در مجموع 
براساس  است.  گذاشته  جا  به  کشته   10٤ 13استان،  در 
و  کامل  به طور  خانه  ۲هزار  از  بیش  وزارتخانه،  این  آمار 
در  شده اند.  تخریب  نسبی  به طور  نیز  خانه  ۷هزار  حدود 
های  نیزبراثرسیالب  نفر  ۵0هزار  حدود  جمعیتی  مجموع 

اخیرافغانستان آواره شده اند.
بشردوستانه  کمک های  هماهنگی  بخش  آمار  بررسی 
سازمان ملل )OCHA( نشان می دهد طی ٤ ماه گذشته 
از  بیش  زندگی  ۲019میالدی،  سال  ابتدای  از  یعنی 
قرار  سیل  تحت تأثیر  افغانستان  مردم  از  نفر  1۶0هزار 

گرفته است.

ارز 4200 تومانی برای 
واردات دام مولد

 
 ٤۲00 ارز  اختصاص  گفت:  کشاورزی  جهاد  وزیر 
تومانی برای واردات نژادهای دام مولد و تامین نهاده ها 

ادامه خواهد داشت.
با  حجتی  محمود  کشاورزی،  جهاد  وزارت  گزارش  به 
شنیدن نظرات و مشکالت بهره برداران بخش کشاورزی 
در سفر به شهرستان های شمال استان اصفهان، گفت: 
از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و  در راستای حمایت 
واردات  برای  تومانی   ٤۲00 ارز  اختصاص  تولید،  رونق 

نژادهای دام مولد و تامین نهاده ها ادامه خواهد داشت.
از  آباد  خالد  کشاورزان  با  صمیمی  نشستی  در  حجتی 

بخش امامزاده شهرستان نطنز دیدار و گفتگو کرد.
هم چنین وزیر جهاد کشاورزی، از واحد پرورش ماهیان 

خاویاری در شهرستان آران و بیدگل بازدید کرد.
بیدگل  و  آران  شهرستان  در  آرتمیا  تولید  مورد  در  وی 
تصریح کرد: این منطقه استعداد بالقوه این طرح را دارد 

و باید به صورت یک طرح پایلوت اجرا شود.

مینگزو زانگ رئیس هیات مدیره دفتر »آی. بی. بی. 
چین  در  جوان(  نسل  برای  کتاب  بین المللی  )دفتر  وای« 
و... ضمن  ایران  به همراه اعضای شورای کتاب کودک در 
و  و  پشت صحنه  آران  گروه  موزه عروسک های  از  بازدید 
و  کارگردان  غریب پور  بهروز  با  گروه  این  ساخت  کارگاه 

سرپرست گروه آران دیدار و گفت وگو کردند.
وای  بی  بی  رئیس هیات مدیره آی  بارها  بازدید  این  طی 
شگفتی خودش را از دیدن مجموعه عروسک ها و دکورها 
بیان کرد و وعده کرد که با مسوولین فرهنگی پکن مذاکره 
خواهد کرد تا با دعوت از گروه تئاتر عروسکی آران به کشور 
این دو کشور  بین  فرهنگی  تبادل  باب جدیدی در  چین، 

سرنوشت ساز در تمدن جهانی باز کنند.

مراسم اختتامیه سی وهفتمین جشنواره جهانی فیلم 
اختتامیه،  برگزاری  برگزارشد.درآیین  فجردرتاالروحدت 
فجر  فیلم  جهانی  جشنواره  دبیر  میرکریمی  سیدرضا 
پشت تریبون رفت و گفت: از ٤ سال پیش که مسوولیت 
کمک  به  و  گرفتم  عهده  بر  را  جشنواره  این  برگزاری 
و  همکاران خبره ام تالش کردیم جایگاهی در خور شأن 
منزلت فرهنگ و سینمای ایران دست و پا کنیم، عادت به 
ارائه گزارش کار در اختتامیه نداشتم. االن هم نمی  خواهم 

ترک عادت کنم فقط برای تشکر آمده ام.
تحریم های  با  متأسفانه  امسال  کرد:  خاطرنشان  وی 
تنها  نه  که  شدیم  مواجه  یک سویه ای  و  ناجوانمردانه 
به  است. اما  رفته  نشانه  را هم  ایران  فرهنگ  که  اقتصاد، 
رغم همه مشکالت ،به خاطر شأنی که سینمای ایران در 

جهان دارد، شاهد برگزاری جشنواره ای باشکوه بودیم.

سیل در عراق و افغانستان

]گزارشی از وضعیت مناطق سیل زده در دو کشور همسایه[
نیم نگاه

}چکیده اخبار و اطالعات{

هادی هاشمیان رئیس کل دادگستری گلستان گفت: 
هنوز پرونده ای در خصوص مقصرین سیل گلستان تشکیل 
نشده و منتظریم کار اسکان مردم به پایان برسد، چون این 

امر در اولویت ما قرار دارد.
وی در مورد آخرین وضعیت مردم سیل زده استان گلستان 
گفت: در حال حاضر مردم از اردوگاه های موقت به منازل 
خود بازگشتند اما با توجه به این که منازل بسیاری از مردم 
بسیاری  و خسارت  بوده  آبگرفتگی  دچار  روز  از ۲0  بیش 
دیده دیگر قابل سکونت نیست و در حال حاضر در چادرها 

در حیاط منازلشان زندگی می کنند.
را  مستندات  و  است  شده  انجام  ما  اقدامات  افزود:  وی 
بهتر شود  این که شرایط  به محض  جمع آوری کرده ایم و 
و مردم در آرامش قرار بگیرند موضوع را رسانه ای خواهیم 

کرد.

مازندران   سد  بزرگترین  شدن  سرریز 
)شهید رجایی ساری( باعث شد تا چهار نیروگاه زیر شاخه 
از سر  را  فعالیت خود  با ظرفیت 13.۵ مگاواتی  این سد 

گیرند.
بنا به اظهار مسووالن این واحدهای نیروگاهی، با سرریز 
شدن آب سد شهید رجایی و احتمال کاهش بسته شدن 
نیز  ها  نیروگاه  این  فعالیت  میزان  در طول سال،  دریچه 
در سال جاری به نسبت سنوات گذشته ۵0 درصد بیشتر 

می شود.
در سنوات گذشته به دلیل کم آبی و بسته شدن زودهنگام 
دریچه سد شهید رجایی برای تامین آب شرب مصرفی، 
می  سال  در  ماه  چهار  تا  سه  به  ها  نیروگاه  این  فعالیت 
رسید که در این مدت در این سه نیروگاه حدود 30 هزار 
مگاوات ساعت برق تولید می شد.این سه نیروگاه در این 

مدت برق حدود ۶0 هزار مشترک را تامین می کنند.
مدیر بهره برداری نیروگاه شهید رجایی ساری گفت: در 
شرایط فعلی با سرریز شدن این سد در هر ثانیه ۲0 متر 
مکعب آب سد به رودخانه های پایین دست سرازیر می 

شود.

خبرنگاران  بازدید  حاشیه  در  محمدی  نوروز  حسن 
و عکاسان ساروی از سد شهید رجایی ساری افزود: 
همزمان با سرریز شدن سد شهید رجایی سه نیروگاه 
آبی وابسته به سد نیز به مدار تولید بازگشت و پیش 
بینی می شود نسبت به سنوات گذشته فعالیت این 

نیروگاه ها ۵0 درصد بیشتر شود.
وی اضافه کرد: در سنوات گذشته به دلیل کم آبی 
مدت زمان فعالیت این نیروگاه ها سه تا ٤ ماه بود 
که در شرایط پرآبی پیش بینی می شود این فعالیت 

تا ۶ ماه ادامه یابد.
نوروز محمدی سود دو ماه فعالیت بیشتر این نیروگاه 
را در سال جاری حدود ۲0 میلیارد ریال اعالم کرد و 
اظهار داشت: برق این نیروگاه ها در زمان فعالیت در 

شبکه سراسری استانی قرار می گیرد.
به گفته وی، نیروگاه آبی شهید رجایی از آب تنظیمی این 
سد باالدست )شهید رجایی( برای مزارع کشاورزی پایین 

دست بهره می گیرد.
میلیون   1۶۲ اسمی  آبگیری  حجم  با  رجایی  شهید  سد 
روز  متر مکعب  میلیون  تنظیمی آب ۲۲0  و  متر مکعب 

جاری پس از حدود ۶ سال سرریز شد و در هر ثانیه حدود 
۲0 مترمکعب آب سرریزی از این سد وارد رودخانه های 

پایین دست می شود.
از این سد ۵۲ هزار کشاورز برنجکار در ۲۲0 روستا و 1۶0 

هزار جمعیت بهره مند می شوند.
هزار   ٤ حدود  اعتبار  با   ۷۷ سال  در  رجایی  شهید  سد 

میلیارد ریالی به بهره برداری رسید.

چهار نیروگاه برق در ساری در مدار تولید قرار گرفت
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اقتصادی اجتماعی فرهنگی

تداوم همکاری کونلون بانک 
چین با ایران

 
کونلون بانک چین اعالم کرد که به همکاری خود با 
های  پرداخت  و  معامالت  برای  ایران  غیرتحریِم  بانک های 

مرتبط به کاالهای غیرتحریمی ادامه خواهد داد.
روابط عمومی بانک مرکزی درباره آخرین وضعیت همکاری 
کرد.در  ارائه  توضیحاتی  بانک چین  کونلون  با  بانکی  های 
این توضیحات آمده است: پیرو مذاکرات اخیر انجام شده 
تغییری  حاضر  حال  در  چین،  بانک  کونلون  مدیران  با 
کاالهای  معامالت  در  کونلون  بانک  های  سیاست  در 
غیرتحریمی با بانک های غیر تحریمی ایرانی ایجاد نشده 
همکاری  به  کردند  اعالم  مذکور  بانک  مسووالن  و  است 
و  معامالت  برای  غیرتحریِمی  ایرانی  های  بانک  با  خود 
پرداخت های مربوط به کاالهای غیرتحریمی ادامه خواهند 

داد.

معاون برنامه ریزی شرکت برق حرارتی:

ظرفیت نیروگاه های حرارتی 
به 80 هزار مگاوات رسید

باشـگاه خبرنـگاران جوان - عظیمـی گفت: ظرفیت 
نیـروگاه هـای حرارتـی کشـور طی سـال گذشـته رشـد 

مناسـبی داشـته و بـه 80 هـزار مگاوات رسـیده اسـت.
حمیدرضـا عظیمـی، معـاون برنامـه ریـزی شـرکت برق 
حرارتـی با اشـاره به ظرفیت نصب شـده نیـروگاه حرارتی 
اظهـار کـرد: ظرفیـت نیروگاه هـای حرارتـی کشـور طـی 
سـال گذشـته رشـد مناسـبی داشـته و بـا تالش هـای 

صـورت گرفتـه  بـه 80 هـزار مگاوات رسـیده اسـت.
معـاون برنامـه ریزی شـرکت برق حرارتی افـزود: ظرفیت 
نصـب شـده در نیـروگاه حرارتـی ۶٤ هـزار مـگاوات کـه 
شـامل نیـروگاه گازی، بخاری و سـیکل اسـت کـه مابقی 
آن نیـروگاه تجدیدپذیـر، هسـته ای، برقابـی و دیزلـی را 

می شود. شـامل 
بـه گفتـه وی؛ در تابسـتان سـال 9۷ رکـورد مصرف برق 
از ۵۷ هـزار مـگاوات عبـور کـرد که بخش اعظمـی از آن 

توسـط نیـروگاه حرارتی تامین شـد.
عظیمی با اشـاره به اسـتفاده از نسـل جدیـد نیروگاه های 
حرارتـی در کشـور بیـان کـرد: طـی چند سـال گذشـته 
بـا پیشـرفت علـم و تکنولـوژی کیفیت سـاخت نیـروگاه 
حرارتـی نیـز رشـد شـگرفی داشـته اسـت و هـم اکنـون 
نسـل جدیـد نیـروگاه حرارتـی کالس F. بـرای افزایـش 
راندمـان و سـازگاری محیط زیسـت مـورد اسـتفاده قرار 

می گیـرد.
جدیـد  نسـل  نیروگاه هـای  از  اسـتفاده  افـزود:  وی 
و در  اسـت  آغـاز شـده  توسـط شـرکت های خصوصـی 
بخـش دولتـی نیـز بـا اسـتفاده از تکنولـوژی و پتانسـیل 
شـرکت های داخلـی زمینـه برای بومی سـازی این نسـل 
بـه کشـور های  تکنولـوژی  انتقـال  و  نیروگاه هـا  ایـن  از 

اسـت. پیگیـری  حـال  در  دیگـر 
معـاون برنامـه ریـزی شـرکت بـرق حرارتـی بـا اشـاره 
نیروگاه هـای  نگهـداری  و  حفـط  دانـش  سـازی  بومـی 
حرارتـی ابرازکـرد:در تعمیـرات و نگهـداری نیروگاه هـای 
پیشـرفت قابـل توجهـی داشـته ایـم و بخـش اعظـم آن 
توسـط نیـروی متخصـص داخلـی صورت می گیـرد و 90 
درصـد سـاخت تجهیـزات صنعـت بـرق در داخـل انجام 

می شـود.
وی بـا اشـاره بـه برنامه هـای وزارت نیـرو بـرای عبـور از 
پیـک مصرف تابسـتان 98 بیان کـرد: برنامه هـای وزارت 
نیـرو بـرای عبـور از اوج مصرف تابسـتان 98 از مرداد ماه 
امسـال آغـاز شـده اسـت کـه مطابـق آن در پـی افزایش 
۵۲۲3 هـزار مگاواتـی نیروگاه هـای حرارتی هسـتیم و در 
بخـش نیروگاه هـای تجدیدپذیـر، برقابـی ۷00 مـگاوات 

وارد می شـود.

زنگ تفریح

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

بعد از کلی تالش شبانه روزی و کلنجار رفتن با خانواده 
الزم  امکانات  تونستم  ،باالخره  ها  پول  کردن  جمع  و 
فراهم کنم...)المصب  رو  قهوه ترک  برای درست کردن 

خیییلی کالس داره(
.
.
.

بعداز کلی اینترنت گردی و.. پیداکردن طرز تهیه و ده 
بار نابود کردن قهوه ها، باالخره تونستم یه فنجون قهوه 

درست کنم...
.
.

حاال که خوردم ،بدنم ارور داده!!!
مغزم هنگ کرده!!!

معده ام تعجب کرده!!!
خدایااااا

نمی شد منو یه کم باکالس تر بیافرینی خو؟؟؟؟

*****
فرق ایران و امریکا در کجاست؟؟؟!!!

 .
.
.
.
.
.

امریکا جائیست که بزرگترین کمدینش )رابین ویلیامز( 
از فرط افسردگی خودکشی میکنه !

ترین مردمانش ۲٤ساعته  افسرده  ایران جائیست که  و 
در حال جوک ساختن هستن...

*****
یه  و  برگردوندند  فرداش  بُرد  دزد  همسایمونو  ماشین 
نامه توش گذاشتند که ما توبه کردیم و مارو حالل کن 
یه بلیط مشهدم گذاشته بودند تو ماشین . . . . . . . . . 
همسایمون رفت مشهد و برگشت اومد دید خونشو خالی 

کردند :((((( اینه د یگه... شوخی بردار نیست که! 

*****

نامم  که:  بود  گذاشته  پست  فیسبوک  تو  دخترخانومی 
را والدینم، زبانم را کشورم،حرفه ام را جامعه ام انتخاب 
کردند از دار دنیا یک همسررا خودم انتخاب کردم که 

آن هم »بی وفا« از آب در آمد.....!!!

*****
گوگل اگه شیرازی بود وقتی یه چیزی رو سرچ می کردی 
که  بعد  چیکار!؟!؟«  میخوی  کاکو  پرسید:»  می  اول   ...
اگه  واجبه!؟«  خیلی  می گفت:»حالو  می دادی  توضیح 
جوابت مثبت بود می گفت: خیله خب کاکو، بیشین یه 

کم بگرد م بیبینم چیطور می شه؛ ولی قولت نمی د م ها!

*****
مورد داشتیم طرف توی عروسی مدعی شده غذا بهش 

نرسیده
.
.
.
.

داماد تقاضای ویدیو چک داده !!!

*****
طرف شب داشته تلوزیون می دیده اخبار اعالم می کنه 

آب سمی شده نخورید
زنش بیدار می شه می پرسه چه شده؟

بخور  آب  لیوان  یه  شو  بلند  عزیزم  هیچی   : گه  می 
بخواب...

*****
خیلی خسته ام!خییییییـــــــــــــلی

نه این که کوه کنده باشم ! نه!

.

.
یه ده؛ بیست دقیقه ای درس خوندم!

امتحان وسیله ست، نمره دست استاده
الکی خود تو از اینترنت نندازی بشینی درس بخونی هاااا

گردآورنده: مریم نباتی

نظام زراعت زعفران مبتنی بر آبدهی قنات در گناباد که 
دیماه پارسال به عنوان سومین میراث جهانی کشاورزی 
ایران در سازمان خواروبار ملل متحد )فائو( به ثبت رسیده 

بوددر این شهرستان رونمایی شد.
این  در  باغبانی  امور  در  کشاورزی  جهاد  وزیر  معاون 
گفت:  شد  برگزار  گناباد  سنوی  روستای  در  که  مراسم 
ثبت جهانی زعفران گناباد نشان دهنده ظرفیت غنی این 
شهرستان در تولید این محصول کشاورزی و اقدام بسیار 
در  کشور  کشاورزی  های  قابلیت  معرفی  برای  ارزشمند 

سطح جهان به شمار می رود.
علی طهماسبی افزود: نماد زعفران گناباد که جهانی شده 
مانند  شهرستان  این  دستی  صنایع  روی  بر  باید  است 
سفال نقش ببندد تا هر چه بهتر در سطوح ملی و بین 

المللی معرفی شود.
وی با بیان این که احداث هر یک هزار متر مربع گلخانه 
در کشور به طور متوسط ۲۵0 میلیون ریال درآمد دارد 
بهتر  چه  هر  غنای  و  خاک  تغذیه  به  اگر  داشت:  اظهار 

آن توجه اساسی شود، این میزان و به طبع 
درآمد ناشی از آن افزایش می یابد.

ریال  میلیارد  هزار   ۵0 اختصاص  از  وی 
توسعه  برای  جاری  سال  طی  تسهیالت 
این  گفت:  و  داد  خبر  کشور  در  ها  گلخانه 
منطقه  هر  های  ظرفیت  با  متناسب  میزان 

تخصیص می یابد.
به  اشاره  با  کشاورزی  جهاد  وزیر  معاون 
خراسان  استاندار  شاخص  های  فعالیت 
معین  ابتکاری  طرح  اجرای  در  رضوی 
اقتصادی از وی به عنوان پهلوان عرصه های 

سازندگی یاد کرد.
وی افزود: استاندار خراسان رضوی در زمان 
بسیار  اقدامات  کرمان  استانداری  تصدی 
باقیات  و  انجام داد  استان  این  ارزشمند در 
صالحات خوبی برای خود به یادگار گذاشت 
خراسان  در  ها  طرح  گونه  این  اجرای  که 
اقتصادی  رونق  در  مهمی  نقش  نیز  رضوی 

این استان دارد.
مراسم  این  در  نیز  استاندار خراسان رضوی 
گفت: ثبت جهانی زراعت زعفران مبتنی بر 
و  خدمات  نگهداشت  ثمره  گناباد  در  قنات 
و  منطقه  این  نیاکان  کشاورزی  فعالیت های 
روستایی  مناطق  قابلیت های  دهنده  نشان 

مانند روستای سنوی این شهرستان است.

علیرضا رزم حسینی افزود: با وجود این قابلیت ها مردم 
این روستا همچنان یارانه دریافت می کنند و فرزندان آنان 

بیکار هستند.
وی اظهار داشت: ما به دنبال قطع یارانه آن ها نیستیم 
ولی می توان با تشکیل صندوق سرمایه گذاری در روستاها 
تا صرف  واریز کنند  به آن  را  یارانه خود  افراد متقاضی، 

توسعه و رونق اقتصادی و کسب و کار منطقه شود.
رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی و نماینده مردم 
گفت:  هم  اسالمی  شورای  مجلس  در  بجستان  و  گناباد 
ثبت جهانی زعفران گناباد به تنهایی کفایت نمی کند بلکه 
باید از این فرصت برای برند سازی و توسعه زنجیره ای آن 

در داخل و خارج کشور بهره گرفت.
حمید بنایی استقرار دبیرخانه دائمی ثبت جهانی نظام 
از  را  سنو  روستای  در  قنات  بر  مبتنی  زعفران  زراعت 

مطالبات مردم این شهرستان دانست.
با  قنات  آبدهی  بر  مبتنی  زعفران  تولید  و  زراعت  نظام 
محوریت روستای سنوی شهرستان گناباد به عنوان پنجاه 

و پنجمین نظام میراث کشاورزی جهان و سومین میراث 
سوی  از  گذشته  سال  ماه  دی  ایران  کشاورزی  جهانی 
ثبت  به  )فائو(  متحد  ملل  کشاورزی  و  خواروبار  سازمان 

رسید.
به  موسوم  جهان  کشاورزی  مهم  های  میراث  ثبت 
)GIAHS( از سال ۲00۲ میالدی به ابتکار سازمان فائو 
با هدف شناسایی، معرفی و حفاظت از میراث کشاورزی 

جهانی آغاز شده است.
در این مراسم تمبر یادبود ثبت نظام زعفران گناباد در 

عرصه جهانی رونمایی شد.
های  زمین  هکتار  هزار  مجموع 10۵  از  هکتار  هزار   8۶
به خراسان رضوی است که  ایران مربوط  کشت زعفران 
مزرعه  هکتار   ۵00 و  هزار  سه  با  گناباد  میان  این  در 
زعفران ساالنه 1۲ تن محصول تولید می کند و نیمی از 
زمین های زیر کشت این شهرستان به زعفران اختصاص 
دارد.شهرستان 89 هزار نفری گناباد در ۲8۷ کیلومتری 

جنوب مشهد واقع است.

میلیارد  هزار  آینده شش  بانک   - معیار 
مناطق سیل  در  تسهیالت  اعطای  برای  ویژه  اعتبار  ریال 

زده، در قالب بسته اعتباری خدمت، تخصیص داد.
های  مسوولیت  از  بخشی  تحقِق  منظور  به  آینده،  بانک 
اجتماعی خود و در راستای جبران بخشی از آالم خسارت 
لرستان،  استان   ۶ در  زدگان  سیل  به  وارده  مادی  های 
گلستان، خوزستان، ایالم، فارس و کهگیلویه و بویر احمد، 
قالب  ویژه در  با شرایط  را  قیمت  ارزان  اعطای تسهیالت 

»بسته اعتباری خدمت«، در نظر گرفته است.
این بسته اعتباری خدمت ۶ هزار میلیارد ریالی برای تأمین 
 ،1398 سال  ماه  فروردین  سیل  از  دیدگان  آسیب  مالی 
بابت تعمیر و بازسازی منازل مسکونی یا محل کار و خرید 

وسایل و ملزومات زندگی اختصاص داده شده  است.
سقف این تسهیالت برای انجام تعمیرات و بازسازی ۵00 
زندگی  ملزومات   خرید  برای  و  ریال  میلیون  )پانصد( 
 1۲ سود  نرخ  با  ریال،  میلیون  )سیصد(   300 حداکثر 

)دوازده( درصد و با 1۲ ماه دوره تنفس است و بازپرداخت 
آن در اقساط ٤8 ماهه و جمعٌا ۵ سال، پیش بینی شده 

است.
برای  تسهیالت  این  سقف 
لرستان،  های  استان  از  هرکدام 
مبلغ  خوزستان،  و  گلستان 
پانصد(  و  هزار  )یک   1۵00
میلیارد ریال  و برای سه استان 
مبلغ ۵00  نیز، هر کدام،  دیگر 
تعیین  ریال،  میلیارد  )پانصد( 

گردیده است.
این  از  پیش  است؛  ذکر  شایان 
نیز، مبلغ  دوازده و نیم میلیارد 
ریال کمک نقدی، به هم وطنان 
سیل زده، از سوی بانک آینده، 
دریافتی  تسهیالت  و  شده  اهدا 

توسط خسارت دیدگان از سیل به مدت دو سال تمدید و 
جرایم دیرکرد آن ها نیز بخشوده شده است.

تسهیالت ارزان قیمت برای مناطق سیل زده

ثبت جهانی زراعت زعفران مبتنی بر قنات در گناباد 

آگهی دعوت از بستانکاران
شرکت مصرف کارکنان شرکت چاپ بانک ملی ایران 

در حال تصفیه )شرکت تعاونی(
به شماره ثبت 159090و شناسه ملی 10102017810

دــر اجــرای مادــه ۲۲۵ قانــون تجــارت از کلیه بســتانکاران 
ــی  ــک مل ــاپ بان ــرکت چ ــان ش ــرف کارکن ــرکت مص ش
ــماره  ــه ش ــی( ب ــه )شــرکت تعاون ــال تصفی ــر ح ــران د ای
ثبــت 1۵9090 و شناســه ملــی 1010۲01۷810 کــه 
ــه رســمی کشــور بشــماره  آگهــی انحــالل آن دــر روزنام
ــورخ 139۷/0٤/10 اســت،  139۷30٤009010۲8۷99 م
ــا ظــرف مدــت حداکثــر ۶  ــد ت ــه عمــل مــی آی دعــوت ب
مــاه از تاریــخ انتشــار آگهــی نوبــت اول بــا ارائــه مدــارک 
ــع  ــرکت واق ــه ش ــل تصفی ــه مح ــود ب ــای خ ــه ادع مثبت
دــر کیلومتــر 18 اتوبــان شــهید لشــکری بــه کــد پســتی 
139818۵۶11 مراحعــه فرماینــد. بدیهــی اســت شــرکت 
دــر مــورد هرگونــه ادعــای احتمالــی کــه خــارج از مهلــت 
ــد  ــئولیتی نخواه ــد مس ــس گرد ــرکت منعک ــه ش ــوق ب ف

داشــت.

مدیر تصفیه                                                                                               
عباس وهابی ورکی 
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اقتصادی اجتماعی فرهنگی

رضازینی وندمقدم مدیر کل آموزش و پرورش لرستان 
از برنامه  ریزی برای جبران عقب  ماندگی های تحصیلی دانش 

 آموزان مناطق سیل زده استان خبر داد.
وی با ذکر این مطلب که اکثر مدارس آسیب دیده از سیل 
در شهرستان ها از ۲٤ فروردین دایر شده است، تصریح کرد: 
با حضور  و  است  برقرار  مدارس  این  آموزش در  عادی  روند 
کالس های  تهران،  استان  برجسته  استادان  از  نفر  یک صد 
وبا  برگزارشده  دوازدهم  پایه  برای  کنکور  تقویتی  و  جبرانی 
ارزیابی های انجام شده، دانش آموزان حاضردر کالس واردوی 

علمی -- آموزشی شهرستان پلدختراعالم رضایت کردند.
وی تصریح کرد: با هماهنگی های انجام شده و پیگیری های 
مقام عالی وزارت آموزش و پرورش با وزارت علوم، به دنبال 

اختصاص سهمیه مناطق سیل زده برای کنکور 98 هستیم.

دو کلمه حرف ورزشی

سیاوش بهبودی

گرچه  هفته  این  در 
موثق درباره  غیر  خبرهایی 
ملی  تیم  سرمربی  انتخاب 
از  وگریخته  جسته  فوتبال 
آن جا  واین جاشنیده می 
داغ  خبرهای  جزو  اما  شد 
نبود. ظاهرا تکرار این هفته 
انتخاب،  شدن  هفته  وآن 

که  حاال  امیدواریم  البته  برد.  بین  از  را  انتخاب  هیجان 
بی خبر می شویم یک مرتبه ما را دچار شوک انتخاب نکنند.

ان شاءاهلل. اما در بین خبرها خبر جالب دیگری پیداشد که 
درباره تیم ملی هندبال کشور بود.

هندبال  اردوی  نخستین  سویی  از  که  هست  این  خبر 
ساحلی منطقه شمال کشور از تاریخ ۲9 فرودین ماه لغایت 

3 اردیبهشت ماه در شهرستان بندر انزلی برگزار شد.
هدف این اردو انتخاب بازیکنان برتر و تشکیل تیم منتخب 
نکوداشت  هفته  المللی  بین  تورنمنت  در  حضور  جهت 

اصفهان بوده است.
مجید ستوده در این رابطه گفت:  در حال حاضر کشور به 
٤ منطقه تقسیم شده و نفرات تیم ملی جهت شرکت در 
انتخاب خواهند  رو  پیش  تورنمنت  در  آسیایی  های  بازی 

شد.
مسابقات آسیایی ۲019 هندبال ساحلی خرداد سال جاری 
به  ها  رقابت  این  نخست  تیم  و  می شود  برگزار  در چین 
المپیک ۲0۲0 مسابقات ساحلی و سه تیم برتر جواز حضور 

در رقابت های جهانی را کسب می کنند.
هندبال  فدراسیون  رئیس  پاکدل  علیرضا  دیگر  سوی  از 
برتر  تیم  چهار  بین  در  حضور  ما  هدف  مهمترین  گفته؛ 

هندبال در قاره آسیا است.
وی اظهار داشته است: در مراحل تدوین طرحی هستیم که 
در چهار سال آینده بتوانیم در بخش مردان جزو چهار تیم 
برتر هندبال آسیا قرار گیریم و در بخش بانوان نیز بتوانیم 

جزو شش تیم برتر آسیا شویم.
وی افزوده؛ هم چنین یکی دیگر از اهداف مهم فدراسیون 
هندبال، برنامه ریزی مناسب و مدون در رده های سنی پایه 
است و باید در طرح استعدادیابی نیز کار بیشتری را انجام 
دهیم که این امر مستلزم مشارکت همه استان ها خواهد بود 

چون طرح استعدادیابی بسیار مهم است.
برگزاری  بیان کرده؛ در صورت  فدراسیون هندبال  رئیس 
رویداد  این  کاپ،  انزلی  هندبال  المللی  بین  رقابت های 
فدراسیون  فدراسیون کشور و هم چنین سایت  در سایت 
برپایی  تا هر سال شاهد  ثبت خواهد شد  جهانی هندبال 

این مسابقات با حضور تیم های آسیایی و اروپایی باشیم.

جایگاه چهارم رنکینگ دنیا 
در خرک حلقه

علیرغـم ایـن کـه بـه نسـبت جمعیـت، ورزش میـان 
افـراد جامعـه چندـان گسـترش ندـارد امـا بـه ظاهـر دـر 
ورزش قهرمانـی بـه تدریج اتفاقاتی درشـرف وقوع هسـت.

االن می توانیـم عـالوه برکشـتی و فوتبـال، ازورزش هـای 
بگوییـم  و...سـخن  بولینـک  بسـکتبال،  والیبـال،  رزمـی، 
کـه جوانـان مـا دـر صحنـه هـای جهانـی خودـی نشـان 

می دهنـد و دـر حـال رشـد هسـتند.
از این شمار باید از ورزش ژیمناستیک هم ذکری کرد.

بـه گزارش هـای موجـود، سـعید رضـا کیخـا ملـی پـوش 
ژیمناسـتیک ایـران در اخرین رنکینگ برترین ورزشـکاران 
جهـان دـر وسـیله خـرک حلقه بـا ۵٤ امتیـاز دـر جایگاه 
چهـارم قـرار دـارد. ایـن ورزشـکار تنهـا یـک امتیاز بـا نفر 

سـوم رنکینـگ کـه ورزشـکار ژاپنی اسـت فاصلـه دارد.
سـعید رضـا کیخـا دـر مسـابقات کسـب سـهمیه المپیک 
کـه تـا امـروز شـرکت کرده توانسـته جایـگاه چهـارم را به 
خـود اختصـاص دهـد و البتـه مسـابقات قهرمانـی جهـان 
دـر اشـتود گارت المـان بسـیار تعییـن کنندـه اسـت چرا 
کـه دـر آن مسـابقات سـه نفـر اول هر وسـیله بـه المپیک 
۲0۲0 راه پیدـا می کننـد. چنانچـه سـعیدرضا کیخا در آن 
مسـابقه جزو سـه نفر اول شـود در المپیک حضـور خواهد 
یافـت و دـر غیـر ایـن صـورت باید دـر مسـابقات کاتبوس 
المـان یـا باکـو و یـا قطـر دـر سـال هـای ۲019 و ۲0۲0 
شـرکت کنـد تا سـهمیه حضـور در بـازی هـای المپیک را 

به ارمغـان آورد .
رییـس فدراسـیون ژیمناسـتیک اعـالم کردـه اسـت تمـام 
تـالش خـود را بـرای تاریـخ سـازی و حضور این ورزشـکار 
و یکـی از دـاوران خـوب دـر لـول ۲ برای کسـب سـهمیه 

المپیـک انجـام خواهـد داد.

رئیس سازمان نظام مهندسی و کشاورزی گفت: با توجه 
در  رقابت  قابلیت  کشاورزی  محصوالت  تولید  که  آن  به 
بازارهای هدف را دارند، از این رو فرهنگ تولید صادرات 

محور باید در دستور کار قرار گیرد.
شاهرخ رمضان نژاد، رئیس سازمان نظام مهندسی، 
کشاورزی و منابع طبیعی در چهارمین نمایشگاه 
از  خبرنگاران  جمع  در  سبز  ایران  بین المللی 
داد  خبر  گلخانه ای  تجهیزات  قیمت  افزایش 
سایر  همانند  گلخانه  تجهیزات  قیمت  گفت:  و 
حوزه های عمرانی افزایش پیدا کرده است و این 

موضوع کامال پذیرفتنی است.
وی افزود: در گذشته شرایط محصوالت کشاورزی 
ماه های  در  که  نبود  مناسب  اقتصادی  منظر  از 
اخیر نوسان قیمت ارز باعث شد مزیت های بخش 

کشاورزی نمایان شود.
نوسان  اخیر  ماه های  ادامه داد:  در  نژاد  رمضان 
قیمت دالر باعث شد محصوالت قیمت متعددی 
شوند  مزیت  صاحب  گوسفندی  گوشت  همچون 

به طوری که هم اکنون کشورهای اطراف حاضرند گوشت 
این  باالیی خریداری کنند که  با قیمت های  را  گوسفندی 
امر نشان از کیفیت گوشت گوسفندی تولیدی کشور است.

این مقام مسوول از رفع ممنوعیت صادرات گوجه فرنگی 

که  هستیم  آن  دنبال  به  ما  گفت:  و  داد  خبر  گلخانه ای 
چرا  کنیم،  محور  صادرات  را  محصوالت  تولید  مرور  به 
و  استاندارد  کیفیت،  لحاظ  از  کشاورزی  محصوالت  که 
قیمت قابل رقابت در بازارهای هدف هستند که به همین 
دلیل باید به این سمت و سو رویم که بخشی از 
این  نه  کنیم  تولید  صادرات  برای  را  محصوالت 
که مازاد تولیدات خود را به بازارهای هدف صادر 

کنیم.
رئیس سازمان نظام مهندسی، کشاورزی و منابع 
کنند  کمک  باید  رسانه ها  داد:  ادامه  طبیعی 
جایگزین صادرات  محور  تولید صادرات  فرهنگ 

تولید مازاد شود.
وی در پایان تصریح کرد: اخیرا تصمیمی مبنی بر 
معافیت گوجه فرنگی گلخانه از بحث تنظیم بازار 
درست  کامال  تصمیم  این  که  است  شده  گرفته 
است و به همین دلیل پیشنهادهایی به معاونت 
امور دام دادیم تا بخشی از تولید که در زنجیره 
تولیدی انجام می شود به صادرات اختصاص یابد.

راه  وزیر  شهرسازی  و  معماری  معاون 
عامل  مهمترین  گفت:  شهرسازی  و 
خسارت سیل اخیر در شهرها و روستاهای کشور، ساخت و 

سازهای واقع در بستر رودخانه هاست.
معاونین  تخصصی  نشست  صادق  مالواجرددر  فرزانه 
شهرسازی و معماری کالن شهرهای کشور در مشهد افزود: 
لرستان  استان  اخیر  سیالب  در  شده  انجام  بررسی های 
سبب  رودخانه ها  مسیر  در  ساز  و  ساخت  دهد  می  نشان 

خسارت جانی و مالی شده است.
وی با بیان این که مسیر رودخانه ها باید حفظ شود اظهار 
داشت: سیل اخیر پیامدهای حذف رودخانه ها در شهرها را 
به خوبی به ما یادآوری کرد لذا شهرداری ها باید برای احیا 

و پاک سازی مسیل و رودخانه ها اقدام کنند.
به  تبدیل  شهرها  برخی  در  رودخانه ها  مسیر  گفت:  وی 

توقفگاه خودرو یا بوستان شده است که باید اصالح شود.
یا  بوستان ها  تخریب  برای  باید  افزود:  صادق  مالواجرد 
کاربری های دیگری که در مسیر رودخانه ها احداث شده 
اقدام و مردم را از خطرات سیالب آگاه سازیم تا نارضایتی 

ایجاد نشود زیرا جان و مال آنان برای ما اهمیت دارد.
وی اظهار داشت: یکی دیگر از عواملی که در سیل اخیر 
اهواز از آن درس گرفتیم، افزایش حریم شهر با ساخت و 
سازها بود که قبل از هر گونه اقدام باید مطالعات بیشتری 

در این زمینه انجام شود.
کشور  شهرهای  همه  در  توان  نمی  که  این  بیان  با  وی 
برخی شهرهای کشور  داد گفت:  انجام  مرتبه سازی  بلند 
احداث  لذا  ندارند  مطلوبی  ایمنی  امکانات  و  تجهیزات 
ساختمان های مرتفع، بحران اجتماعی به وجود می آورد که 

باید شهرداری ها به آن توجه داشته باشند.

از صدور هرگونه  قبل  افزود:  و شهرسازی  راه  وزیر  معاون 
که  مسائلی  به  باید  مرتفع  های  ساختمان  احداث  مجوز 
سیالب  و  سوزی  آتش  زلزله،  در  جمله  از  بحران  باعث 

می شود، توجه کرد.
در  نیز  کشور  شهرهای  کالن  معماری  و  شهرسازی  دبیر 
این نشست گفت: کالن شهرهای کشور حدود 30 میلیون 
از ۶0 میلیون نفر جمعیت شهری را در خود جای داده اند 

که معادل ۵0 درصد جمعیت شهری است.
محمد عزتی افزود: چهار کمیته مشترک بین شهرداری های 
به عنوان  راه و شهرسازی  با وزارت  کالن شهرهای کشور 
تشکیل  ای  توسعه  مجری طرح های  گیر  تصمیم  نهاد  دو 

شده است.
وی اظهار داشت: کمیته طرح های توسعه شهری با عضویت 
اراک و  تبریز، رشت، اصفهان،  شهرداری های قم، شیراز، 
مدیران راه و شهرسازی تهران و کمیته معماری و طراحی 
و  یزد  اهواز،  مشهد،  کرج،  شهرهای  عضویت  با  شهری 
تشکیل  مشهد  و  البرز  شهرسازی  و  راه  مدیران  عضویت 

شده است.
و  مقررات  ضوابط،  کمیته  چنین  هم  گفت:  وی 
ارومیه،  شهرهای  عضویت  با  شهرسازی  دستوالعمل های 
همدان، اراک، تهران، کرمان، اهواز، مشهد و بندرعباس و 
مدیران راه و شهرسازی قم و تهران و کمیته نوسازی و باز 
زاهدان، همدان،  یزد،  با عضویت شهرهای  آفرینی شهری 
بندرعباس، قم و مشهد تشکیل شده که نمایندگان راه و 

شهرسازی در آن هنوز مشخص نشده اند.
عزتی افزود: هدف از تشکیل این کارگروه ها، بررسی مباحث 
و  العمل ها  دستور  با  همراه  حوزه  چهار  این  در  تخصصی 
بخشنامه ها قبل از اجراست تا مشکلی وجود نداشته باشد.

بها دادن به شرکت های 
دانش بنیان

 
خانـه ملت - عضو کمیسـیون آموزش و تحقیقات 
مجلـس گفت: بهـا دادن به شـرکت های دانـش بنیان 
و اسـتارت آپ ها اثـر بخشـی خوبی در حـوزه اقتصادی 

و اقتدـار ملی ایجـاد می کند.
محمدمهدـی زاهدی ضمـن بازدید از خبرگـزاری خانه 
ملـت، دـر مورد لـزوم تقویـت شـرکت های دانش بنیان 
گفـت: دـر بحـث شـرکت های دانش بنیـان، افـق ٤0 
چهـارم  نسـل  صنعتـی  انقـالب  دنیـا،  آیندـه  سـاله 
اسـت، دـر ایـن انقالب صنعتی نسـل چهـارم تعامالت، 
ارتباطـات و رویکردهـا دـر حوزه هـای مختلـف دانـش 
کامـال متفـاوت از آن چیـزی اسـت که در حـال حاضر 
وجـود دـارد و ایـن اثـر بخشـی را دـر حـوزه اقتصـاد 

می بـرد. دانش بنیـان 
شـورای  مجلـس  دـر  راور  و  کرمـان  مردـم  نمایندـه 
زمانـی  بنیـان  دانـش  اقتصـاد  دـاد:  ادامـه  اسـالمی 
می توانـد شـکل بگیـرد، اثربخـش باشـد و جایگزیـن 
اقتصـاد سـنتی و اقتصـاد مبتنی بر تـک محصولی مثل 
نفت شـود، کـه بتوانیـم بـه شـرکت های دانش بنیان و 
اسـتارت آپ هـا بهـا دهیـم و زمینه سـازی خوبـی برای 
حضـور ایـن شـرکت ها دـر عرصـه تولیـد و فنـاوری 
کنیـم کـه این اثربخشـی نـه تنها دـر حـوزه اقتصادی 

بلکـه دـر حـوزه اقتدـار ملـی نیـز وجود دـارد.
عضـو کمیسـیون آمـوزش و تحقیقات مجلس شـورای 
اسـالمی اظهار داشـت: با اقتدـار ملی نه تنهـا نیازهای 
صنعتـی،  مختلـف  حوزه هـای  دـر  را  کشـور  داخـل 
دفاعـی، کشـاورزی و امنیـت غذایی برطـرف می کنیم 
بلکـه ایـن اقتدارمی توانـد اقتدـار سیاسـی بـر کشـور 
ایجـاد کنـد کـه آن اقتدار سیاسـی تاثیر گـذاری جدی 
هـم دـر منطقـه و هـم دـر مسـائل بین الملـل خواهـد 
داشـت دـر ایـن زمـان اسـت کـه حرفمـان خریدـاری 

بیشـتر نسـبت بـه حـال حاضـر دارد.
نمایندـه ایـران دـر کمیتـه دائمـی امـور سـازمان ملل 
اجـالس IPU بـا تاکیـد بـر ایـن کـه ایـران اکنـون 
کشـور قدرتمند منطقه اسـت و معادـالت منطقه بدون 
حضـور ایـران حـل نمی شـود تصریـح کـرد: بـا توجـه 
بـه ابعـاد مختلـف دـر حـوزه دانش بنیـان کـه اقتدـار 
سیاسـی بـه دنبال دـارد حرفمـان سـندیت و حّجّیت 
بیشـتری بـرای اجـرا در سـایر کشـورها، دـر منطقه و 

دنیـا پیدـا می کنـد.
ایـن نمایندـه مردم در مجلـس دهم خاطرنشـان کرد: 
توجـه بـه شـرکت های دانـش بنیـان و اسـتارت آپ ها 
بـا رویکـرد تحولـی بـه معنـای واقعـی، باعث می شـود 
کـه بـه اقتصـاد نـه تنها پایدـار بلکـه اقتصادـی که روز 
بـه روز رشـد صعودـی دـارد می رسـیم و می توانیـم 
کشـور را بـه عنـوان یـک کشـور تمدن سـاز بـا رویکرد 
اسـالمی بـه جایـی ببریم کـه اثرگـذاری آن را در تمام 
شـاخه های دیگـر مثـل اقتصـاد، صنعـت و معدـن و ... 

کنیم. مشـاهده 

برخی از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی برای پذیرش 
دانشجوی دکتری در آزمون ورودی دوره دکتری نیمه متمرکز 

سال 98 محدودیت هایی را برای ارائه خوابگاه اعالم کردند.
آزمون ورودی دوره دکتری نیمه متمرکز سال 98 در دوره های 
دانشگاه  اسالمی،  آزاد  دانشگاه  دانشگاه ها،  شبانه  و  روزانه 
و  غیردولتی  عالی  آموزش  مؤسسات  و  دانشگاه ها  نور،  پیام 
سوم  جمعه  دانشگاه ها  خودگردان  پردیس های  غیرانتفاعی، 
اسفند 9۷ در ۷ گروه و ۲٤۵ کدرشته امتحانی، ۵8 شهرستان و 
10٤ حوزه امتحانی برگزار شد. در آزمون ورودی دوره دکتری 
نفر  و ۶٤9  هزار  تعداد 19۶  متمرکز سال 98  نیمه   )Ph.D(
داوطلب   3۲1 و  هزار   1۶3 تعداد  این  از  که  کردند  نام  ثبت 
حاضر در جلسه بودند. از میان داوطلبان حاضر در جلسه تعداد 
1۵0 هزار و ۵3۵ نفر مجاز به انتخاب رشته شده اند که این 
افراد تا یکشنبه 8 اردیبهشت ماه 98 فرصت دارند فرم انتخاب 

رشته خود را تکمیل کنند.

تولید صادرات محور 

معاون وزیر راه و شهرسازی:

ساخت و ساز در بستر رودخانه ها سبب 
خسارت سیل اخیر شد

نیم نگاه
}چکیده اخبار و اطالعات{

تحت  مواد  و  دارو  امور  مدیرکل  زاده  دکترمحمدعبده 
کنترل سازمان غذا و دارو با اشاره به وضعیت یارانه دارویی 
حوزه  در  سال 1398،  بودجه  اساس  بر  گفت:  سال 1398، 
واکسن ها ۵00 میلیارد تومان و در حوزه داروهای صعب العالج 

حدود 1۶00 میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده است.
وی درباره وضعیت یارانه دارو بودجه سال 1398، گفت: در 
بودجه امسال برای حوزه دارو پیش بینی هایی انجام شد، اما 
با اعتبارات تعیین شده در بحث داروهای یارانه ای و داروهای 

بیماران صعب العالج مقداری کسری بودجه داریم.
بودجه  و  برنامه  سازمان  با  نمکی  دکتر  آقای  البته  اوافزود:  
صحبت هایی داشتند و قول داده شد که بودجه و یارانه دارو 
و  صعب العالج  داروهای  حوزه  در  که  به طوری  شود؛  اصالح 
یارانه ای به ۲.۲00 میلیارد تومان برسد و در زمینه واکسن ها 
 900 به  افزایش  تومان  میلیارد   ٤00 حدود  با  اعتبارمان 

میلیارد تومان افزایش یابد.

چمران  شهید  دانشگاه  رییس  خواجه  غالمحسین 
با  سیالب  ملی  گزارش  ویژه  هیأت  رئیس  نشست  در  اهواز 
دانشگاهیان خوزستان، درخصوص بررسی آخرین وضعیت سیل 
اهواز  از آن که در دانشگاه شهید چمران  ناشی  و خسارت های 
اولیه سیالب دانشگاه شهید  از روزهای  اظهار کرد:  برگزار شد، 
چمران اهواز در ابعاد مختلفی که می توانست وارد شد و تالش 
کرد که تا جایی که می تواند به کاهش آسیب های ناشی از سیالب 
کمک کند. رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: همکاران ما 
در دانشکده علوم آب و دانشکده علوم زمین نیز کمک هایی به 
مسووالن استان در زمینه های علمی و کاهش آسیب های ایجاد 
شده در سیل داشتند. استادان ما در سازمان آب و برق استان 
مشاوره  ارائه  با  سیل  کنترل  بررسی  درباره  همکاری هایی  نیز 
اعضای  انتخاب  به برخی گله ها در زمینه  اشاره  با  داشتند. وی 
هیأت ویژه بررسی سیالب، تصریح کرد: دانشگاه شهید چمران 
دانشگاه با سابقه ای است و در همه زمینه ها از جمله علوم آب 
و علوم زمین، کادر قوی دارد و اعضای هیأت علمی دانشگاه ما 
زمینه  این  را در  بیشترین همکاری ها  دارند که  را  آمادگی  این 
داشته باشند. در نهایت امیدوارم نتیجه این کارها به نفع کشور و 

استان هایی که در معرض خطر سیل هستند، باشد.

سرپرسـت معاونـت هماهنگی امور اقتصادی و توسـعه 
منابـع اسـتانداری یـزد دـر مراسـم افتتاحیه ایـن طرح 
گفـت: توجـه خـاص بـه مهـم تریـن بخـش خانوادـه و 
بانـوان دـر حـوزه اقتصـاد ارزشـمند اسـت و یـزد بـه 
عنـوان اسـتانی متشـکل از 10 شهرسـتان پتانسـیل ها 
و ظرفیـت هـای متنوعـی بـه ویـژه دـر موضـوع صنایع 

دارد. دسـتی 
سیدمسـعود عظیمـی افزود:بـرای رسـیدن بـه رفـاه و 
توسـعه متـوازن در مناطق مختلف اسـتان بایـد بتوانیم 
شـاخصه هـا و ظرفیـت هـای بکـر را شناسـایی و فعـال 
سـازیم تـا جاذبـه انتخاب بـرای محل زندگـی و افزایش 
سـرمایه گـذاری دـر زمینـه هـای مختلـف نیـز فراهـم 

. د شو
برآینـد صنایـع  و  عظیمـی خاطرنشـان کـرد: حاصـل 
دسـتی؛ صلح،دوسـتی و مهربانـی اسـت،نه بـرای یـک 
جامعـه کوچک؛بلکـه مراودـات صنایـع دسـتی فراتر از 
مرزهـا قدـم مـی گـذارد و زمینـه نزدیک شـدن جوامع 
دـر سـطح بیـن المللـی را به یکدیگـر تقویت مـی کند.

وی اظهـار داشـت:صنایع دسـتی بازاری فـارغ از تحریم 
دـارد زیـرا تنهـا بـه هنـر دسـت و اندیشـه هنرمندـان 
وابسـته اسـت، امـا در ایـن زمینه تنهـا تولیـد محصول 
نمـی توانـد مـا را بـه نتیجه مطلـوب برسـاند و توجه به 

بازاریابـی و برندسـازی نیـز حائـز اهمیت اسـت.
سرپرسـت معاونـت هماهنگـی امـور اقتصادی و توسـعه 
محصـول؛  داد:برنـِد  ادامـه  یـزد  اسـتانداری  منابـع 
حاکمیـت کاال بـر ذهن اسـت و بـرای بازارشناسـی نیز  
بـه تحقیقـات بـازار و رسـیدن بـه ذائقـه مصـرف کننده 
نیازمنـد هسـتیم که بهـره گیری از دانـش تخصصی در 

ایـن عرصـه مـی توانـد موثـر واقع شـود.
عظیمـی افزود:خالقیـت هـر کجـا ورود پیدا کنـد موانع 
را مـی شـکند و امیـد اسـت برگـزاری دـوره آموزشـی 
برنـد سـازی و بازارشناسـی در حوزه صنایع دسـتی که 
بـا محوریـت بانـوان دـر اسـتان آغاز شـده اسـت بتواند 
تداومـی موثـر بـرای آمـوزش و نتیجه گیری مناسـب را 

آورد. فراهم 
سرپرسـت معاونـت هماهنگـی امـور اقتصادی و توسـعه 

منابـع اسـتانداری یـزد بـر کارآمدـی تشـکیل خوشـه 
هـای صنایع دسـتی برای انسـجام بخشـی فعالیت های 
اقتصادـی و فرهنگـی دـر ایـن حـوزه تاکیـد و توجه به 
مهـارت محـوری دـر دـوره هـای آموزشـی را خواسـتار 

. شد
رئیـس اتـاق بازرگانی،صنایع،معادـن و کشـاورزی یـزد 
نیـز دـر ادامـه ایـن برنامـه بیـان کرد:دـر شـرایطی که 
دولت دسـت همـکاری به سـوی بخش خصوصـی دراز 
کردـه، مـا نیـز باید دـر زمینه هـای مختلف بـه میدان 
آمدـه و بـرای تعالی کشـور و حل مشـکالت ایفای نقش 

. کنیم
محمدرضـا قمـی افزود:آمادگـی همـکاری آموزشـی و 
مهارتـی دـر قالـب هـای مختلـف از سـوی اتـاق یـزد 
بـرای شناسـایی ایدـه ها،افکار،توانمندـی و نـوآوری در 
محصوالتـی کـه بانـوان دـر آن مشـغول هسـتند وجود 
دـارد و بایـد توانمندـی هـا بـه سـمت و سـویی هدایت 
شـود کـه یـزد بتواند دـر ارائـه  محصوالت با دو سـطح 

داخلـی و خارجـی موفـق تـر از گذشـته عمـل کنـد.

تشکیل خوشه های صنایع دستی در یزد



گردشگری کشاورزی، راهکار 
کمک به معیشت مردم

 
آب  و  کشاورزی  راهبردی  مطالعات  ملی  مرکز 
پژوهشکده  اگرواکولوژی  گروه  همکاری  با  ایران  اتاق 
با  مطالعه ای  طی  بهشتی  شهید  دانشگاه  محیطی  علوم 
درآمد  سطح  افزایش  برای  راهکاری  کردن  پیدا  هدف 
ابعاد و زوایای توسعه  روستاهای حوضه دریاچه ارومیه، 

گردشگری کشاورزی را مورد بررسی قرار دادند.
بر اساس اظهارات عباس کشاورز، معاون پژوهشی مرکز 
ایران،  اتاق  آب  و  کشاورزی  راهبردی  مطالعات  ملی 
ارومیه طی سال های گذشته  دریاچه  بر  وضعیت حاکم 
موجب شده، کاهش مصرف آب در این منطقه به اولویت 
اصلی تبدیل شود. هرچند در این حوزه سرانه زمین به 
شدت کم است لیکن معیشت مردم وابستگی زیادی به 
زمین و کشاورزی دارد. با توجه به ضرورت کاهش مصرف 
برای  می کند  پیدا  کاهش  نیز  مردم  درآمد  سطح  آب، 
همین الزم بود راهکاری برای جبران آن پیدا می کردیم.

وی ادامه داد: پس از بررسی های صورت گرفته به این 
نتیجه رسیدیم که بهترین راه حل، تمرکز بر فعالیت های 

خدماتی از جمله گردشگری کشاورزی است.
مطالعات  ملی  مرکز  پژوهشی  معاون  اظهارات  اساس  بر 
راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران گردشگری کشاورزی 
که  باشد  مطرح  راهکار  عنوان  به  می تواند  حالی  در 
معیشت مکمل تلقی شود و جای فعالیت اصلی کشاورزی 

را نگیرد.
کشاورزی  فعال  سامانه های  در  تنها  طرح  این  واقع  در 
خود  حیات  به  می تواند  قالب  این  در  و  اجراست  قابل 

ادامه دهد.
در ادامه این نشست، عبدالمجید مهدوی دامغانی،عضو 
هیات علمی گروه اگرواکولوژی پژوهشکده علوم محیطی 
عنوان  با  پژوهشی  تشریح  به  بهشتی  شهید  دانشگاه 
»امکان سنجی، مطالعه ظرفیت ها و تعیین مکانیسم ها و 
مدل های مفهومی گردشگری کشاورزی حوضه دریاچه 

ارومیه« پرداخت.
زیرساخت های  پژوهش  این  در  وی،  اظهارات  اساس  بر 
ادامه  الزم، چرایی و چگونگی اجرای طرح مطرح و در 

یک مدل عملیاتی برای آن تعریف شد.
انتقاد از این که تا به امروز هیچ گونه  با  مهدوی دامغانی 
مدل مفهومی برای گردشگری کشاورزی از سوی دولت و 
دستگاه های تصمیم گیرنده ارائه نشده است، تأکید کرد: 
برای توسعه این طرح در سراسر کشور باید نقشه راهی 
ظرفیت  دارای  حوزه های  آن  اساس  بر  تا  شود  تدوین 

گردشگری کشاورزی شناسایی شود.
به اعتقاد عضو هیات علمی گروه اگرواکولوژی پژوهشکده 
علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی برای عملیاتی شدن 
از  گردشگری کشاورزی در کشور، الزم است آب کافی 
منابع  و در عین حال  تأمین شود  منابع داخلی حوضه 
درصد   ٤0 با  ارومیه  دریاچه  احیای  برای  درون حوضه 

کاهش مصرف آب در کشاورزی تعادل بخشی شود.
و  ذی نفعان  توانمندسازی  چنین  هم  دامغانی  مهدوی 
پایدار  ارتقای درامد  برای  بومی  فعال سازی ظرفیت های 
کشاورزی  گردشگری  گفت:  و  داد  قرار  تأکید  مورد  را 
دارای ابعاد وسیع و قابل توجهی بوده و به عنوان مؤلفه 
از  و جلوگیری  روستاها  از  فقرزدایی  راستای  در  مهمی 
منطقه  بومی  فرهنگ  از  صیانت  و  شهرها  به  مهاجرت 

شناخته می شود.
وی تصریح کرد: آنچه امروز مانع اصلی توسعه گردشگری 
قانونی  و  استراتژی  نبود  می شود،  ایران  در  کشاورزی 
مشخص در این زمینه است. از طرف دیگر هیچ نهادی به 
طور مشخص متولی این امر نیست. این موضوع نیازمند 
آیین نامه نظارتی، بهداشتی و ایمنی بوده و باید به صورت 

نظام مند دنبال شود.

برنامه های وزارت علوم در جهت 
ادامه رشد توسعه علمی

خبرگـزاری مهـر - وزیـر علـوم گفـت: دـر راسـتای 
تحقـق تاکیدـات رهبـری دـر بیانیـه گام دـوم برنامه هـای 

توسـعه علمـی شـفاف تر تدویـن می شـود.
منصـور غالمـی با اشـاره بـه بیانیـه گام دوم انقـالب گفت: 
مـا دـر ایـن رابطـه دـو مطلـب را از فرمایـش مقـام معظم 

پیگیـری می کنیم. رهبـری 
وی ادامـه دـاد: یکـی الگـوی ایرانی- اسـالمی پیشـرفت و 
دیگـری هـم توجـه به بخـش علم و فنـاوری که دـر بیانیه 

رهبری به آن اشـاره شـده اسـت.
وزیـر علـوم افـزود: نیاز اسـت کـه برنامه هـای ما شـفاف تر 
و دـر جهـت ادامه رشـد توسـعه علمـی تدوین شـود و هم 
ایـن کـه تاکیـد کنیـم تأکیدـات مقـام معظـم رهبـری ما 
را بـرای رسـیدن بـه اهدافمـان بیـش از پیـش راسـخ تر و 

حمایـت می کنـد.
وی ادامـه دـاد: مـا دـر حوزه هـای علـم و فنـاوری دـر 
بخـش اول، یعنـی ٤0 سـال انقالب اسـالمی حرکت خوبی 
داشـته ایم و خوشـبختانه حوزه هـای علـم و فنـاوری مورد 
رضایـت مقـام معظـم رهبـری اسـت. بـرای همین ایشـان 
تاکیـد کردنـد کـه نگذاریم رشـد علمی کشـور کند شـود.

وزیـر علـوم بـا بیـان ایـن کـه اکنـون بایـد یـک برنامـه 
قوی تـری تدویـن شـود، افـزود: البتـه فقـط اجـرای ایـن 
برنامه هـا توسـط وزارت علـوم صـورت می گیـرد. بخشـی 
دیگـر، برنامه هـای حمایـت کنندـه از ایـن برنامه ها اسـت. 
اگـر مـا بدـون پشـتیبانی و حمایـت سـایر دسـتگاه های 
برنامـه ریـز باشـیم، شـاید بـه تنهایـی نتوانیـم آ ن طور که 

بایـد عمـل کنیم.
وی ادامـه دـاد: امیدواریـم همـه دسـتگاه های ذی ربـط 
کنـار وزارت علـوم قـرار گیرند تـا بتوانیم تأکیدـات رهبری 

را دـر گام دـوم اجرایـی کنیم.

سمت و سوی بازار نفت 
در سال 2019

رضا پدیدار - رئیس انجمن سازندگان تجهیزات 
صنعت نفت ایران

نمایان  کشور  اقتصادی  آماری  اطالعات  در  که  همان گونه 
است، علیرغم به کارگیری سیستم های هوشمند و نیز راهبردهای 
کماکان  جهـــان،  نقاط  اغلب  در  انرژی  مصرف  و  تولید  جدید 
متعارف  منابــع  از  به ویژه  انرژی  مصرف  افزایشی  روند  شاهد 
در  که  آمـــاری  دقیق  اطالعات  آخـــرین  هستیم.  نفتی 
نفت  جهانی  کنفرانس  در  گذشته  فــوریه  ماه  پایانی  روزهــای 
IP Week ۲019 در لنــدن و توسط مدیرعامل شرکت بریتیش 
با  او  پیش بینی  حاصل  شد،  مطرح   )Bob Dadly( پتــرولیوم 
سال  در  دنیا  روزانه  نفت  تقاضای  بشکه ای  میلیون   1.٤ رشد 
۲019 میالدی است. ناگفته نماند که وی در کنفرانس و نشست 
اقتصاد جهانی در داووس سوئیس نیز به این مهم پرداخته بود و 
موضوع نگرانی ها در مورد سقوط تقاضای جهانی نفت را منطبق 
در  انجام شده  مطالعات  آخرین  براساس  و  ندانسته  واقعیت ها  با 
موسسه بین المللی انرژی و نیز اداره اطالعات انرژی آمریکا حاکی 
از ادامه روند رشد مصرف نفت خام و به تبع آن سایر تولیدات و 

محصوالت هیدروکربوری در جهان است.
 مدیرعامل شرکت BP در ادامه روند مطالعات بازار مصرف نفت 
سال ۲019  در  خام  نفت  قیمت  متوازن شدن  به  اشاره ای  خام 
نموده و نوسانات دوماهه اول سال میالدی جاری را ناشی از عدم 
تثبیت و پایداری سفارش های کشورهای بزرگ مصرف کننده اعالم 
و تاکید کرد که قیمت نفت خام پس از دو نوسان شدید که ورود 
سیاست به اقتصاد بوده است، در مسیر پیش روی خود به نحوی 
پایدار و موزون خواهد شد. نگارنده که در کنفرانس جهانی نفت 
و به نمایندگی از سوی فدراسیون صنعت نفت ایران و کمیسیون 
انرژی اتاق تهران حضور یافته بود با طرح گفتگوهایی با مقامات 
مسوول از کشورهای تولیدکننده نفت که کمتر از 30 کشور را در 
برمی گیرد، به این نتیجه دست یافتم که باوجود نگرانی ها در مورد 
رکود اقتصادی جهانی و براساس آمار تعداد دکل های فعال شده 
و یا ایجادشده در کشورهای تولیدکننده، رشد تقاضای نفت در 
سال ۲019 قطعی و به باالتر از 1.9 میلیون بشکه در روز خواهد 
رسید. در این صورت پیش بینی می شود که روند رشد تولید نفت 
رتبه  که  بود  خواهد  طریقی  به  میالدی  جاری  سال  در  آمریکا 
اول را در جایگاه تولیدکنندگان نفت خام به خود اختصاص داده 
بدین  یافت.  خواهد  فزونی  روز  در  بشکه  میلیون   1۲ مرز  از  و 
ترتیب عطش تقاضای نفت دنیا در سال ۲019 میالدی از سوی 
مدیرعامل BP معادل 1.٤ میلیون بشکه در روز اعالم شده است 
و باتوجه به مالحظه آمارهای ارائه شده از سوی آژانس بین المللی 
تا 1.9  از1.8  باالتر  نیز مقامات مسوول اوپک به عددی  انرژی و 
میلیون بشکه در روز خواهد رسید. بامطالعه تطبیقی رشد اقتصاد 
جهانی که توسط صندوق بین المللی پول صورت گرفته و مطالعات 
دبیرخانه اوپک نشانگر آن است که نتایج بررسی ها نسبت به هم 
متفاوت بوده و از تداوم منطقی و آماری برخوردار نیست. ناگفته 
نماند که در گزارش بازنگری شده صندوق بین المللی پول که در 
روزهای اخیر انتشار یافت، خبر تحقق کمترین نرخ رشد اقتصادی 
چین در سه دهه اخیر بوده که همین موضوع در واکنش سریع 
آن منجر به کاهش قیمت نفت و در گام منطقی خود به عنوان 
به  تقاضای جدید  ورود  و  دنیا  نفت  بزرگ  دومین مصرف کننده 
بازار موجب افزایش قیمت ها شد که در قدم های اولیه در بورس 
لندن از مرز ۷0 دالر در هر بشکه فراتر رفت. در این رابطه باب 
دادلی مدیرعامل BP یادآور شد که نتایج بررسی های این شرکت 
نشان دهنده نرخ رشد اقتصاد در دنیا به باالتر از 3 درصد خواهد 
از  اندکی کمتر  ایاالت متحده  اقتصادی  نرخ رشد  بود. هم چنین 
3درصد خواهد بود. فدرال رزرو در ماه گذشته میزان رشد تولید 
ناخالص داخلی آمریکا در سال ۲019 میالدی را با کاهش ۲ دهم 
درصدی نسبت به گزارش پیشین خود معادل ۲.3 درصد اعالم 
نمود. در بحث روند مصرف نفت خام، آژانس بین المللی انرژی و 
سازمان اوپک پیش بینی کرده اند که میزان رشد تولید نفت دنیا 
در سال ۲019 میالدی کمتر از مقدار رشد تقاضا خواهد بود و 
توافق  اجرایی شدن  با  ایاالت متحده،  نفت  افزایش عرضه  باوجود 
اوپک پالس، تولید نفت روسیه و 10 تولیدکننده دیگر از ابتدای 
کاهش یافته  بشکه  میلیون   1.۲ معادل  ژوئن  ماه  تا  جاری  سال 
بازار  باهدف کاهش میزان مازاد عرضه در  البته  اقدام  این  است. 
انجام می شود. این در شرایطی است که روند افزایش مصرف انرژی 
در میانگین جهانی با رشد فزاینده ای روبه رو بوده که در سبد 
مصرفی خود مواد هیدروکربوری جایگاه اول را به خود اختصاص 
داده است. لذا اگرچه به قول آقای دادلی کاهش موزونی فاصله 
پرسش های  نگاه وی  از  اما  را رصد می کند،  تقاضا  و  بین عرضه 
کلیدی این است که برای تأمین نیاز تقاضای خرید نفت با رعایت 
پارامترهای پیش گفته آیا واشنگتن به اعطای معافیت به خریداران 
ایران ادامه خواهد داد یا خیر؟ هرچند که قیمت نفت در  نفت 
حال تثبیت شدن در سطحی متعادل است. الزم به یادآوری است 
که در ٤ سال گذشته قیمت نفت به باالترین حد خود رسید ولی 
در دسامبر گذشته به کمترین میزان در 18 ماه قبل سقوط کرد. 
براساس آخرین گزارش ها واصله قیمت نفت برنت دریای شمال 
به دنبال اختالل در صادرات نفت ونزوئال باز هم سیر صعودی به 
خود گرفته و در محدوده ۷0 دالر در هر بشکه پایدار شده است.

 لذا می توان پیش بینی نمود که بهای پیش خرید هر بشکه نفت 
خام WTI هم با روند افزایش روبه رو بوده و در باالتر از پایه 
با  نظر می رسد  به  یافت.  استقرار خواهد  تا ۶3 دالر  قیمتی ۶۲ 
توجه به اختالل پیش آمده در صادرات نفت ایران، ونزوئال، لیبی، 
الجزایر و با توجه به تداوم مصرف روزانه جهان که بــه مرز 99.9۶ 
میلیـــون   101 به  قریب  و  است  رسیده  روز  در  بشکه  میلیون 
اذعان داشت که قیمت  بشـــکه در روز خواهد رسید، می توان 
نفت خام در سال ۲019 در محدوده ۶۵ تا ۷0 دالر در هر بشکه 

باقی بماند. 
منبع: اتاق ایران
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وزیر نیرو با یادآوری این که در شرایط سخت بیش از 
۲۵ بار خط لوله انتقال آب شرب هموطنان مان قطع شده، 
دارد،  وجود  آبی  نظر  از  مناسبی  شرایط  که  امروز  گفت: 
باید با مدیریت صحیح برای زمان های کم آبی برنامه ریزی 

شود.
از سد الستیکی  برداری  بهره  مراسم  در  اردکانیان  رضا   
به  توجه  با  که  این  به  اشاره  با  فومن  شهرستان  باغبانان 
آینده  در  می رود  انتظار  آب  حوزه  در  اجرایی  برنامه های 
نزدیک گیالن از نظر تأمین منابع آبی به شرایط مطلوب 
برسد، اظهار کرد: شیوه بهره برداری و مهندسی رودخانه 
با  مواجه  در  ویژه  به  استان  این  منابع  از  استفاده  نیز  و 
دیگر  مناطق  برای  مناسبی  الگوی  می تواند  اخیر  سیل 

کشور باشد.
وی با اشاره به اقدامات و شیوه نامه های اجرا شده در گیالن 
تصریح کرد: برنامه های مناسب و ارزشمندی که در گیالن 
چند ماه پیش از وقوع سیل و بارش های امسال انجام شد 
رغم  علی  استان  این  در  خسارت  کمترین  بروز  موجب 

میزان باالی بارش باران شد.
بررسی  ویژه  هیات  کمیته  تشکیل  به  اشاره  با  اردکانیان 
رئیس  به دستور  اخیر  ملی سیالب های  تدوین گزارش  و 
استادان  از  ترکیب  با  کمیته  این  کرد:  تصریح  جمهوری 
از همه دانشگاه های کشور در 1۵  دانشگاه و متخصصان 

کارگروه عضو می شوند.
با  نیرو  آغاز همکاری ها وزارت  برای  امیدواری  ابزار  با  وی 
برای  کمیته  این  نتایج  می رود  انتظار  افزود:  کمیته،  این 
باید  شود؛  استفاده  سیالب ها  و  بارش ها  بهتر  مدیریت 
آمادگی داشته باشیم تا سهم برکات این نعمت را افزایش 

و خسارت را کاهش دهیم.
از  یکی  عنوان  به  گیالن  وضعیت  خصوص  در  نیرو  وزیر 
تأمین  در  که  سهمی  و  نقش  نظر  از  استان ها  مهم ترین 
امینت غذایی کشور دارد ، افزود: با توجه به این شرایط این 
استان نیازمند توجه و سرمایه گذاری در موضوع مدیریت 

منابع آب است.
اردکانیان با بیان این که در صورت وجود شرایط مطلوب 
حدود یک هزار میلی متر بارندگی ساالنه را در این استان 
شاهد هستیم، گفت: در اثر این بارش ها ساالنه حدود پنج 
میلیارد متر مکعب آب شیرین داریم؛ عدم سرمایه گذاری 
مشکل  با  را  ما  نعمت  این  از  الزم  استفاده  برای  مناسب 

مواجه کرده است.
وی ادامه داد: در مجموع مصرف ساالنه این استان حدود 

یک  در  که  است  مکعب  متر  میلیون  و 800  میلیارد  دو 
مقایسه ساده با توجه به ظرفیت پنج میلیارد متر مکعبی 

نباید مشکلی در حوزه تأمین آب داشته باشیم.
ظرفیت  این  و جود  با  متأسفانه  کرد:  تصریح  اردکانیان 
دو میلیارد و ٤00 میلیون متر مکعب به طور متوسط از 
استان های دیگر آب وارد این استان می شود که نشان می 
این  و مدیریت مناسب تری در  ریزی  برنامه  نیازمند  دهد 

زمینه هستیم.
وزیر نیرو به آغاز عملیات اجرایی سد السک در شهرستان 
شفت نیز اشاره و اظهار کرد: بر اساس زمان بندی ها، این 

سد باید در نیمه سال 1٤0۲ به بهره برداری برسد.
وی با اشاره به این که ایران کشوری خشک و نیمه خشک 
و دارای منابع محدود  آب بوده که از توزیع زمانی و مکانی 
متوازنی نیز برخوردار نیست، افزود: باید با مدیریت صحیح 
به  کشور  وابستگی  کاهش  با  و  مناسب  ریزی  برنامه  و 
نفت که به عنوان نقطه ضعفی از سوی دشمنان استفاده 

می شود در این زمینه اقدامات مناسبی انجام دهیم.
به  این که در سال های گذشته عده ای  بیان  با  اردکانیان 
دلیل کم آبی زمین های خود را فروخته و در حال حاضر 
زیست  معضالت  که  اند  تبدیل شده  ویال  به  زمین ها  این 
محیطی به وجود آورده اند، گفت: اگر می خواهیم محیط 

زیست حفظ شود باید دغدغه حفظ کشاورزی را در مناطق 
دارای امکانات در سطح کشور داشته باشیم.

وزیر نیرو با بیان این که دغدغه فعاالن محیط زیست در 
خصوص ساخت سد ها قابل احترام بوده اما باید با هوشیاری 
الزم  زمینه های  ایجاد  دنبال  به  باید  افزود:  برداریم،  گام 
برای اجرای مصوبه اخیر هیات وزیران درباره کشت برنج 
در استان های شمالی باشیم که طی سه سال به گونه ای 
عمل شود که ضمن حفظ معیشت کشاورزی و عدم آسیب 
به آن ها ، کشت برنج در سایر مناطق برای کشاورزان به 
صرفه نباشد این بدان معناست که برای تأمین برنج نباید 
به دنبال واردات باشیم بلکه زمینه را برای تولید بیشتر در 

استان های شمالی فراهم کنیم.
اردکانیان با اشاره به این که برای رسیدن به این جایگاه 
بازنگری اراضی و هم چنین  بازسازی و  نیازمند بهسازی، 
هستیم،  کشاورزان  برای  شده  تنظیم  آب  تأمین  امکان 
ادامه داد: باید پروژه های تأمین منابع آب در استان گیالن 

با رعایت مالحظات زیست محیطی اجرایی شود.
در جریان سفروزیر نیرو به گیالن، سد الستیکی باغبانان 
شفت  السک  مخزنی  سد  احداث  کلنگ  و  افتتاح  فومن 
 ۲۵ در  شفت  و  فومن  های  شد.شهرستان  زده  زمین  به 

کیلومتری غرب مرکز استان گیالن قرار دارند.

گرانی برنج ارتباطی با سیل 
ندارد

مجلس  در  رشت  مردم  نماینده   -- ملت  خانه 
بازار،  برنج در  افزایش چشمگیر قیمت  با وجود  گفت: 

خبری از واردات این محصول نیست.

کمیسیون  عضو  جوریابی  حسنی  صادق  محمد 
کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس 
سیل  دادن  قرار  بهانه  خصوص  در  اسالمی  شورای 
توسط سودجویان برای افزایش قیمت برنج، گفت: هیچ 
افزایش قیمت برنج وجود ندارد،  ارتباطی بین سیل و 
دنبال  به  خواران  رانت  و  دالالن  سیل  وقوع  از  قبل 

افزایش قیمت این محصول بودند.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسالمی با بیان 
زمان  اسفندماه  اواخر  در  سیل  وقوع  هنگام  که  این 
شده  محصولی کشت  نه  زیرا  است  برنج کاران  بیکاری 
بود و نه خزانه  ای آماده کرده بودند، تصریح کرد: بعد 
از 1۵ فروردین ماه کشاورزان برنج کار اقدام به خزانه 

گیری می کنند.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی با اشاره 
و  بدهکاری ها  دلیل  به  برنج کار  کشاورزان  که  این  به 
هزینه هایی که دارند در اواخر پاییز محصوالت برداشت 
شده خود را به فروش می رسانند و تعداد محدودی از 
آن ها نهایتا تا اسفندماه برنج خود را در انبار نگهداری 
کشاورزان  از  را  برنج ها  دالالن  داد:  ادامه  می کنند، 
این  قیمت  افزایش  موجبات  و  می کنند  خریداری 

محصول را در بازار فراهم می سازند.
وی با تاکید بر این که تمامی برنج ها تولید شده طی سال 
گذشته در دست دالالن است و بازار آن را مهندسی 
می کنند، عنوان کرد: زمانی که کشاورز محصول خود را 
در شهریورماه برداشت می کند از زمین و آسمان برنج 
وارد کشور می شود اما درحال حاضر خبری از واردات 
و توزیع برنج نیست، چرا وزیر جهاد کشاورزی اقدام به 

واردات برنج و تزریق به بازار نمی کند.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط 
این که بخشی  بیان  با  اسالمی  زیست مجلس شورای 
از برنج های وارداتی در انبارها نگهداری می شوند و در 
همه  گفت:  می  گردند،  عرضه  بازار  به  برداشت  فصل 
افت  با  کشاورز  تا  می دهند  یکدیگر  دست  به  دست 
قیمت مواجه شود، وزیر جهاد کشاورزی اختیاری برای 
افراد دیگری  بازار ندارد و کنترل آن در دست  اشباع 

است.

برنامه ریزی برای زمان های کم آبی 
یادداشت

]متخصصان مد می گویند: وقت آن رسیده که مقررات مد را ساده تر کنیم[
سم والستن، گاردین

برگردان علیرضا گودرزی
بحث هـای  هنـوز  ...و 
کفـش  دربـاره  کشـدار 
قهـوه ای ادامه دـارد. وکیلی 
کـه نامـش را نمی دانیم، در 
کارآمـوزان  بـه  کنفرانسـی 
توصیـه کـرد هرگـز کفـش 

نپوشـند.  آبـی  کت و شـلوار  بـا  را  قهـوه ای 
پژوهشـی دـر کمیسـیون پویایـی اجتماعـی دولـت دـر 
سـرمایه گذاری  بانک هـای  کـه  دریافـت   ۲01۶ سـال 
دـر  کـه  دارنـد  مردانـی  اسـتخدام  بـه  کمـی  تمایـل 
مصاحبه هـای شـغلی کفـش قهـوه ای بـه پـا کرده انـد. 
پـال دکـر، سـردبیر پیشـین دیلـی میـل از ایـن مردان 
نفـرت داشـت )البتـه اگـر منصفانـه بگوییـم، از خیلـی 

چیزهـا نفـرت داشـت؛ یکـی هـم ایـن(.
اسـتفاده  انگلیسـی  زبـان  دـر  قدیـم  از  ضرب المثلـی 
می شـد کـه می گفـت »دـر شـهر قهـوه ای نپـوش«. من 
خودـم آن قدـر تنـد نمـی روم، دـر عیـن حـال مخالـف 
ایـن جملـه هـم نیسـتم: مـن دـر حـال حاضر در شـهر 
بـا کفـش قهـوه ای می چرخـم، هرچنـد که این جـا دفتر 
گاردیـن اسـت و دـر آن کفـش قهـوه ای مشـکلی ندارد. 
پیتـر یـورک کـه منتقـد و دـاور مـد اسـت هـم بـه مـن 

کمـک می کنـد.
او می گویـد کـه »همیشـه بـد بودـه کسـی دـر شـهر 
کفـش قهـوه ای بـه پـا کنـد. دـر خـارج از شـهر قضیـه 
فـرق داشـته، امـا دـر شـهر باید نسـبت بـه این مسـائل 
و  می پوشـیدید  رسـمی  لبـاس  و  می بودیـد  حسـاس 
همیشـه بایـد دـر پالـت رنگ هـای خـود، آبـی تیـره یـا 
طوسـی را بـا سـیاه تلفیـق می کرده ایـد. هیـچ انتخـاب 

دیگـری پذیرفتـه نبـود«.
بـا ایـن کـه وضعیت کفش هـا مقدـاری عوض شـده )اگر 
دـر مناطـق غیررسـمی تری از شـهر هسـتید یـا کاری 
قهـوه ای  کفـش  البتـه  می توانیـد  داریـد،  غیررسـمی تر 
بگوشـید(، عرف هـا هنـوز به کلـی کنـار گذاشـته نشـده 

ست. ا
یـورک چـه می پوشـد؟ »کفش راحتـی قهوه ای با شـلوار 
جیـن کبریتـی سـورمه ای«. امـا دلیـل آن این اسـت که 
او دـر خانـه اسـت. اگـر می خواسـت تحلیلگـر اقتصادـی 
یـک بانـک بـزرگ را مالقـات کنـد )بـه نظـر مـن ایـن 
راجـع بـه یـک تعاونـی صادـق نیسـت(، »یـک دسـت 
کت وشـلوار بسـیار سـاده و فوق العادـه حوصلـه سـر بـر 
سـورمه ای« می پوشـید؛ بـا » یـک جفـت کفـش سـاده 
آکسـفورد. نمی خواهـی کـه حـواس دیگـران را به کفش 
خودـت پـرت کنـی، می خواهـی؟  معمـوالً نمی خواهـی 
به طـور اتفاقـی حـواس دیگـران را بـه جـای حرف هایت 

یـا پیشـنهادهایت بـه کفش هایـت پـرت کنـی«.
جاسـتین مایـرز از نویسـندگان ماهنامـه مـد جی کیـو، 

از کفش هـای سـیاه خوشـش نمی آیـد، چـون آن هـا را 
حوصله سـربر و »امـن« می دانـد و بـا آن هـا یـاد دـوران 
مدرسـه می افتـد. به نظـر او، کفش هـای سـیاه حتی اگر 

گـران هـم باشـد، ارزان بـه نظـر می رسـد.
نبایـد  شـهر  دـر  کـه  ایـن  مثـل  قواعدـی  از  مایـرز 
کفـش قهـوه ای پوشـید هـم خوشـش نمی آیـد: »انـگار 
می خواهـی بـه دیگـران ایـن حـس را بدهـی کـه کسـی 
و  عجیـب  قواعـد  ایـن  معمـوالً  کرده اسـت.  ترکشـان 
غریـب زاییدـه نـا امنی هـای شـخصی مردم اسـت. همه 
عالقـه  و  بریتانیایی هـا  وسـواس های  بـه  مسـائل  ایـن 
آن هـا بـه فاصلـه طبقاتـی و دورکردـن دیگـران از خود 
برمی گردـد: اگـر هیـچ چیـزی بـرای تخطئه کسـی پیدا 
نکردـی، بـه کفش هایـش گیـر بدـه!« او کفـش ورزشـی 
سـبز روشـن بـه پـا دـارد، امـا صرفـاً بـه ایـن دلیـل که 
از باشـگاه برگشـته. دـر زرادخانـه کفش هایـش بیشـتر 
قهـوه ای  تـا سـیاه. »کفش هـای  قهـوه ای دـارد  کفـش 
آدم هـا را بـا تـو صمیمی تـر می کنـد و دلیـل آن هـم 
یـک قاعدـه قدیمی دیگـر اسـت: تغییر دـر وزن طبقات 

اجتماعـی، قواعـد را بـه هـم می ریـزد«.
حاال احساس بهتری دارد. 

سـرم را دـر شـهر پاییـن انداختـه ام  و بـا افتخـار بـه 
کـه  ایـن  بـا  می کنـم.  نـگاه  قهـوه ای ام  کفش هـای 
می توانسـتم همیـن کار را بـا یـک جفـت کفـش جدیـد 

سـیاه هـم بکنـم...

چرا شهر ازکفش قهوه ای نفرت دارد؟


