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اینستکس به دنبال انجام اولین تبادل تجاری
 

  ایرنا - مدیر سازوکار ویژه مالی اروپا و ایران )اینستکس( و مقامات دولت انگلیس در نشستی که با حضور 
فعاالن اقتصادی، مؤسسات مالی و عالقه مندان به تجارت با ایران در لندن برگزار شد، پیشرفت های صورت 

گرفته در رابطه با این سازوکار را تبیین کردند.
پر فیشر برای شرکت در این نشست به لندن سفر کرده بود تا در جمع شرکت های تجاری، صاحبان سرمایه و 

مؤسسات مالی و اعتباری انگلیسی توضیحاتی را در رابطه با آخرین تحوالت اینستکس ارائه کند.
دراین نشست --که به همت وزارت تجارت بین الملل این کشور و اتاق بازرگانی ایران و انگلیس برگزار شد، 
فیشر و مقامات دولت انگلیس عالوه بر سخنرانی، به نگرانی شرکت های بازرگانی درباره انجام مبادالت مالی 
با ایران پاسخ داده و درباره نحوه عملکرد بهتر این سازوکار در راستای تسهیل مراودات تجاری اروپا و ایران 

رایزنی کردند.
باوجود چالش های  که  کرد  اعالم  این جلسه  در  فیشر  انگلیس،  در  ایران  نژاد، سفیر  بعیدی  گفته حمید  به 
زمان  در سریع ترین  ایرانی خود  با همتای  تجاری  تبادل  اولین  انجام  دنبال  به  با جدیت  اینستکس  موجود، 

ممکن می باشد.
اینستکس یا سازوکار حمایت از مبادالت تجاری ایران و اروپا یک ابزار ویژه مالی است که در 31 ژانویه 2019 

)11 بهمن 1397( توسط آلمان، فرانسه و انگلیس، برای تسهیل تجارت غیر دالری با ایران ایجاد شد.

آفتی دیگر؛ 
یارانه های پنهان!

  انصافا باید پذیرفت که حذف یارانه ها و به یک معنی هدفمند 
کردن آن ها، کار عظیمی بود که تنها از یک بی باک می توانست 
در  انقالبی  که  اخیر  دهه  چند  پیوندی  جراحی های  بزند.  سر 
بنظر  ناچیز  جراحی  این  برابر  در  می آید،  بشمار  بشر  پزشکی 
در  هم  و  تیغ کشی!  هنگام  به  هم   -- مع االسف  اما  می رسد. 
پیوند، اشکاالت غریبی بوجود آمد که آن کار سترگ را نه مرهم 

اقتصاد کشورکه به تباه کنند ه آن تبدیل کرد.
این قلم، به عنوان یک خبرنگار هرگز از اقتصاد دانی نشنیدم 
و  طرح  یک  قالب  در  هدفمندی  طرح  اصل  به  که  نخواندم  و 
کارشناسان  و  دانان  اقتصاد  اکثر  لیک،  کند  وارد  ایراد  هدف، 
و  اجرا  نقایص  مورد  در  متعددی  هشدارهای  سیاسیون،  و 

پیامد های بدخیم آن، گفته و نوشته اند.
از جمله عوارض اجرای »عوام رضایتی« این طرح همان است 
که  است  ناچیزی  مبلغ  از یک سو  افراد  به  اعطایی!  یارانه  که 
کفاف هیچ کاری را نمی دهد و از سوی دیگر تعهد پرداخت آن 

باری سنگین بر دوش لرزان دولت شده است.
اخیرا، رییس فراکسیون امید در مجلس شورای اسالمی گفته 
از این منابع برای  است؛« یارانه های پنهان باید شفاف شود و 
استفاده  اجتماعی  رفاه  و  زیرساخت ها  اصالح  تولید،  افزایش 

شود.«
یعنی طرح هدفمندی یارانه ها نه تنها گره ای از گره های مردم، 
زده  دولت  برکارهای  گره  نیز  و  نکرده،  باز  را  و...  تولید کننده 
برای چه  رانت جدیدهم -- خدا می داند  نوع  بلکه یک  است، 
کسان و گروه هایی-- ایجاد کرده است که جناب دکتر عارف 
از آن با تعبیر یارانه های پنهان یاد می کند در حالی که مشکل 
فقط این وجه طرح نیست کل طرح وارونه تعبیه شده که باید 
سر جایش برگردانند و این بار اگر بیمار زیر تیغ جراحی تلف 
نشود، شاید »کم کمک« راه بیفتد. اگر این دولت بتواند سرطان 
یارانه ها و ابزار ناقص هدفمندی را اصالح کند، به تمام کارهای  

کرده و نکرده اش می ارزد! 
این  کرد،  اندیشه  اقتصادی  انقالب  یک  برای  بشود  اگر  شاید 
چنین تفکری -- قبل از طراحی و اجرا، بادش طرح هدفمندی 
جایش  سر  بر  سالم  و  درست  وضعیت  در  و  بِّبرد  را  ها  یارانه 

برگرداند.
برای اندیشه کردن درباره چنین طرحی، نخست پایش انقالبی 
برای  باشد  این  می یابد.  تولید ضرورت  پاگیر  و  مقررات دست 

دیگر وقت!

                                                    »مدیر مسوول«

مسکن؛ از گرانی تا سفته بازی اینستکس به دنبال انجام اولین 
تبادل تجاری 

گران فروشی درعرضه 
مسکن وخودرو

پایگاه خبری صدا و سیما - سخنگوی سازمان تعزیرات 
حکومتی از افزایش دو برابری پرونده های تخلف گران 
فروشی خودرو در یک ماهه اخیر در مقایسه با سال 

گذشته خبر داد. 4

    بنزین گران نشده است!
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اختصاص 5 هزار و 800 میلیارد 
تومان برای اشتغال روستایی

سخنگوی صنعت برق:
پایداری برق ایران با اتصال به 

شبکه روسیه
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حمایت از تولید داخل؛ راهکار عبور از بحران کاغذ
اتاق ایران - افزایش قیمت کاغذ طی یک سال گذشته، بازار آشفته ای را برای صنعت نشر و کتاب رقم زده است. 
فروردین 97 با اجرای سیاست ارز 4200 تومانی، کاغذ نیز جزو کاالهای اساسی دسته بندی شد که به آن ها ارز 
دولتی تعلق می گرفت؛ اما مشکالت داخلی در نحوه تخصیص ارز و به تعبیر ناشران، فساد و رانت در واردات 

کاغذ، کار را به جایی رساندکه  هم اکنون بازار کاغذ با کلمه »بحران« توصیف می شود.
رشد قیمت کاغذ همچون دیگر بازارها به واسطه رشد قیمت دالر از پاییز سال 96 آغاز شد. با وجود این که در 
همان سال با ترخیص یک محموله کاغذ از گمرک این بحران تا حدی کنترل شده بود، اما افزایش نرخ ارز بار 
دیگر این صنعت را با مشکالتی مواجه کرد؛ تا جایی که در پی حل نشدن این بحران و افزایش بی رویۀ قیمت 
کاغذ،در همان سال صنف ناشران با همفکری تشکل های نشر در نامه ای از مسووالن دولتی خواستار پیگیری 
جدی برای حل معضل کمبود و گرانی کاغذ شدند و از دولت برای اهتمام در تولید ملی کاغذ و داخلی شدن 

آن مطالبه کردند.
ناشران در این نامه تنها راه حل  بحران کاغذ را خودکفایی در تولید این محصول اساسی دانسته و عمل به 

فرمایش های مقام معظم رهبری را در این خصوص به هیات دولت یادآوری کردند.
شواهد موجود نشان می دهد بحران گرانی کاغذ طی دو سال گذشته، جهانی شده است و تنها مختص به ایران 
نیست. بررسی  پایگاه خبری اتاق ایران  نشان می دهد میزان تولید خمیر کاغذ در جهان در پایین ترین سطح 

خود طی 2 دهه گذشته است.
از مهم ترین نتایج گرانی کاغذ از یک سال گذشته تاکنون در کشور، حذف کتاب از سبد خانوارهاست. نکته ای 
میزان  مردم   نحوه خرید  در  تهران  بین المللی کتاب  نمایشگاه  و دومین  ناشران حاضر در سی  به گفته  که 

مشارکت کنندگان داخلی و خارجی نمایشگاه این دوره بسیار محسوس بود.
با شدت گرفتن بحران کاغذ، مقام معظم رهبری بار دیگر دولت را موظف به حل این مشکل کرده اند.  ایشان 
در بازدید از نمایشگاه سی و دوم کتاب تهران، مستقیما دو وزیر صنعت، معدن و تجارت و فرهنگ و ارشاد را 

مکلف کردند تا هرچه سریع تر مسئله کاغذ را حل کنند.
محمدرضا مودودی، سرپرست سازمان توسعه تجارت سوءاستفاده از نرخ  دستوری ارزی را دلیل اصلی وضعیت 
پیش آمده در بازار کاغذ می داندواین طور توضیح داده است: »با توجه به این که منابع ارزی محدود است، باید 
مدیریت به نحوی صورت گیرد که کل نیاز کشور بر اساس همین منابع محدود مدیریت شود. در این شرایط، 
برای مصارف فرهنگی هم سهمیه ارز دولتی قائل شده و وزارت ارشاد مصارف آن را اعالم کرده است؛ اما برخی 
از منابعی که در نظر گرفته شده، به کار نیامده است. بخش زیادی از ارز حاصل از صادرات که قرار بود در سامانه 
نیما عرضه شود، برنگشته و به همین خاطر منابع موجود ارز 4200 تومانی را به مصارف ضروری تری اختصاص 

می دهند. درنهایت، مشکالت ارزی تأثیر خود را روی تأمین کاغذ موردنیاز گذاشته است.«
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مجری طرح گندم :
تولید بیش از مصرف است

      بهای مسکن ؛

اوجی که فرود ندارد!

بودجه 98 تامین اجتماعی
بودجه  گفت:  اجتماعی  تامین  سازمان  سرپرست 
میلیارد  هزار   122 اجتماعی  تامین  سازمان  امسال 
این  ساالنه  مالی  گردش  و  است  تومان 
است.  تومان  میلیارد  هزار  سازمان 240 
میلیارد  هزار   20 حدود  ماه  هر  یعنی 
تومان  میلیارد   700 روزی  و  تومان 

گردش مالی این سازمان است.

پیشگیری از انباشت 
مطالبات غیرجاری بانکی 7

غالمحسین شافعی - رییس اتاق ایران
خواست بخش خصوصی؛ 

اصالحات ساختاری باهدف 
کمک به تولید

از سوی مقام معظم رهبری، دارای  نامگذاری سال ها  روند 
اهداف خاصی است که به باور من یکی از مهم ترین 

راهکارهای  در  رویه  وحدت  نوعی  ایجاد  آن ها، 
اجرایی برای رسیدن به اهداف کالن است.
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اقتصادی اجتماعی فرهنگی

سازمان های فعال در 
حوزه گردشگری دسترس 

]ENAT[پذیر
شمیم عطایی

وعده  پیش  شماره  در 
دادیم که به معرفی سازمان های 
»گردشگری  زمینه  در  پیشرو 
همه«  برای  پذیر  دسترس 

بپردازیم.
مهمترین نهاد فعال تا به امروز، 
گردشگری  اروپایی  شبکه 
دسترس پذیر ]ENAT[ است 

که  یک انجمن غیر انتفاعی بشمار میرود و با سازمان هایی که 
هدفشان در زمینه مطالعه و ارتقاء عملکرد گردشگری دسترس 

پذیر است همکاری می کند.
با حمایت  پروژه  به عنوان یک  انجمن  در سال  2006  این 
نه)9( سازمان در شش کشور عضو اتحادیه اروپا تاسیس شد و 

تحت حمایت مالی کمیسیون اروپا شروع به کار کرد.
در  انجمن  این  اعضای  جمعی،  تجربه  و  دانش  از  استفاده  با 
نقل،  و  حمل  گردشگری،  اطالعات  به  دسترسی  بهبود  حال 
با  بازدید کنندگان  برای  بهتر  زیرساخت ها، طراحی خدمات 
انواع نیازهای ویژه هستند. هم چنین با همکاری یکدیگر، مدل 
برای کل صنعت  را   های عالی در گردشگری دسترس پذیر 

گردشگری جهان ارائه می دهند.
قاره   5 و  کشور   30 از  بیش  در  می توان  را   ENAT اعضای 
از  بسیاری  در  اعضا  این  توسعه ای  فعالیت های  یافت.  جهان  
زمینه های مختلف مانند مدیریت مقصد، بازاریابی، حمل و نقل، 
برگزاری تور، آموزش کارکنان و تورلیدرها، استانداردسازی و 
ارائه خدمات ویژه بسیار حائز اهمیت  است. این انجمن باور 
می تواند  پذیر  دسترس  گردشگری  در  سرمایه گذاری  دارد 
بازار به طور  بازده مالی باالیی داشته باشد، حتی  زمانی که 

کلی در رکود  است. 
به  پذیر  دسترس  گردشگری  توسعه  ترویج   ،ENAT هدف 
معلول  افراد  زندگی  در  تبعیض  کاهش  برای  ابزاری  عنوان 
آنان  تر  وسیع  اجتماعی  مشارکت  ترویج  موجب  این  و  است 

در سطح بین المللی خواهد شد. دسترسی فیزیکی به  حمل 
هتل  در  اقامت  گردشگری،  مقصد  از  بازدید  عمومی،  نقل  و 
ودیگر  مکان ها و جاذبه ها برای معلولین بسیار مشکل است. 
صورت  به  خدمات  رزرو  گردشگری،  اطالعات  به  دسترسی 
آنالین نیز با توجه به نیاز معلولین طراحی نشده است. همین 
مسائل موجب شده است سفر کردن برای آن ها امری ناممکن 

شود.
این فقدان دسترسی، تاثیر مستقیم و منفی بر تعداد گردشگران 
و کیفیت مقاصد و محصوالت گردشگری داشته است. احتماال 
مسافران زیادی، مشکالت دسترسی را تجربه می کنند، برای 
مثال افرادی که دارای معلولیت های جسمی یا حسی، مسن و 
شاید کمی ناتوان، زنان باردار، خانواده های با کودکان کوچک 
و افرادی که دارای بیماری مزمن و یا موقت هستند هر کدام 
به نحوی با مشکالت رو به رو می شوند. همه این افراد نیاز به 
می  کمک  انجمن  این  دارند.   پذیر«  دسترس  »گردشگری 
کند که اروپا به عنوان یک مقصد دسترس پذیر معرفی شود.

از  به طوری که همه مسافرین  بتوانند آزادانه حرکت کنند، 
تجربه های جدید لذت ببرند و مطمئن باشند که خدمات مورد 
در  اعضایش  و  انجمن  این  می کنند.  دریافت  را  انتظار  و  نیاز 
تالشند تا  گردشگری دسترس پذیر را یک اولویت مهم قلمداد 
کنند زیرا هم به نفع گردشگران است و هم پایدار بودن دراز 

مدت صنعت گردشگری را تضمین می کند.
نمی کند.  فعالیت  اروپا  در  تنها  غیرانتفاعی  انجمن  این  البته 
فرهنگ«  و  به چین  نام »دسترسی  با  آن ها  پروژه  ترین  تازه 
با کمک  به طور کامل  این پروژه  در سال 2018 شروع شد. 
تأمین مالی مربوط  به خانم سون جی که جوان معلول چینی 
است شروع شده است تا خدمات اطالع رسانی گردشگری را  
در دسترس قرار دهد و فرصت های فرهنگی را برای مسافران 
چینی و خارجی با نیازهای خاص فراهم کند.انجمن هم چنین  
در حال جذب متخصصان صنعت گردشگری برای  آموزش و 
آماده سازی  آن ها برای اقتصاد جدید است که بیش از پیش 

به نیاز افراد توجه می کند.  
رفتار خوب  کد   به  توان  می  نهاد  این  های  فعالیت  دیگر  از 
 ENAT اشاره کرد. در اکتبر سال 2009، از کد رفتار خوب
که برچسبی است  برای نشان دادن  تعهد کسب و کارهای 
گروه های  نیاز های  رفع  در  گردشگری  سازمان های  و  تجاری 

خاص،  رونمایی شد.
استاندارد های این کد شامل 8 اصل راهنمایی است تا شرکت ها 
و سازمان ها با پیروی از آن، مشکالت دسترسی را به حداقل 
رسمیت  به  جهت  در  هست  ای  قدردانی  کد  این  برسانند. 
شناختن تالش های سازمان ها و شرکت های گردشگری که به 

موضوع دسترس پذیری خدمات اهمیت داد ه اند.
می بریم:  نام  تنها  اختصار  به  را  اصل  هشت  این  پایان  در 
شناخت حقوق برابر، توجه ویژه به اشخاص، حذف و جلوگیری 
از موانع دسترسی، بهبود دانش و خبرگی و مهارت، نظارت بر 
عملکرد، شرایط تامین کنندگان، نحوه رسیدگی به شکایت ها، 

پاسخگویی و مسوولیت مدیریت. 
با دیگر پروژه ها و  *با مراجعه به وبسایت این نهاد می توانید 

فعالیت های آن آشنا شوید.
www.accessibletourism.org

هم چنین با مراجعه به وبسایت زیر می توانید به صورت کامال 
رایگان در یک دوره یادگیری الکترونیکی چهار مرحله ای -- 
که برای معرفی این مبحث به مدیران و کارکنان بخش های 
کنید.  شرکت  است،  آمده  فراهم  فراغت  اوقات  و  گردشگری 

www.accesstraining.eu

تکه ای از من، تکه ای 
 از زمین!

]گردشگری؛ رونق و رفاه![

دو هزار کیلومتر سفری 
بی پایان!

مریم سادات موسوی
قسمت اول:

که  نمی شد  هفته  یک 
پی برده بودیم فرزندی داریم. 
فرزندی که مدتی پیش از این 
در  زیستنش  بفهمم،  من  که 
بود.  کرده  آغاز  را  من  بدن 
با  لحظه  هر  در  حواسم  همه 

هم می جنگیدند. 
در  پشیمانی  و  عصبانیت  نبود.  زیاد  خنده  و  گریه  فاصله 
به دنبال هم می آمدند. نفرت خودش  از یک دقیقه  کمتر 
همه  از  ترس  اما  می داد.  نشان  نامناسبی  وقت های  در  را 
قوی تر ظاهر شد. اگر اشتباه نکنم از همان روز بود که دیگر 

یک خواب آرام نداشتم. 
چند روزی تا تحویل سال 1396 باقی مانده بود. اضطراب 
داشتم از این که رییسم بفهمد که من دیگر یک نفر نیستم 
تصمیم  بپذیرد.  را  یکی  آن  نتواند  اسفند،  هیاهوی  در  و 
این حال، کالفگی  با  او را مطلع سازم.  از عید  بعد  گرفتم 

دست از سرم برنمی داشت. 
از مدت ها پیش برای این نوروز به کرمان دعوت شده بودیم. 
حال من هشدار می داد که رفتنی نیستیم. همسرم مخالف 
بود و این سفر را راهی برای تمدد اعصاب من می دید. سی 
ام اسفند، میزبان به من تلفن زد و یادآوری کرد که سفر 

مهمتر از آن است که برای نرفتنش بهانه تراشی کنم.
هزار  به  نزدیک  باید  شدیم.  کرمان  راهی  فروردین  یکم 
تصمیم  از  بزرگ ترها  وقتی  می کردیم.  رانندگی  کیلومتر 
احمقانه  را  کار  این  و  پرداختند  به شماتت  آگاه شدند  ما 
گرفته  تصمیم  دیگر  ما  کردند.  توصیف  بسیار خطرناک  و 
است  دروغ  نبودم  نگران  بگویم  اگر  شدیم.  راهی  و  بودیم 
ولی دل را به دریا زدم که تسلیم حال پریشان مخصوص 

زنان باردار نشوم.
نشدنی ای  تمام  تهوعی  حالت  نبود.  خوب  جسمی ام  حال 
داشتم که از روزها قبل از این سفر آغاز شد و تا هفته ها بعد 
از آن هم ادامه داشت. خورد و خوراکم هم به واسطه همین 
حال خراب به هم ریخته بود و در مجموع از من آدمی نه 

چندان خوشحال می ساخت.
صبح زود از تهران حرکت کردیم تا صبحانه را بین راه در 

یکی از مجتمع های بزرگ رفاهی که این روزها تعدادشان 
بوی  شدیم،  وارد  وقتی  بخوریم.  است،  گسترش  به  رو 
تخم مرغ سیلی محکمی توی صورتم زد. حالم خراب تر شد. 
برای  آرام شوم.  تا کمی  بخورم  فقط چای  گرفتم  تصمیم 
همسرم که احتماال تصوری از وضعیت من نداشت، نخوردن 
صبحانه کاری عجیب بود. آن هم در آغاز سفری طوالنی. 

پس اصرار کرد بین انوع غذاهایی که چیده بودند چرخی 
بزنم تا شاید بتوانم یکی را برای خوردن انتخاب کنم. 

شیرین.  میوه  یک  یا  می خواست.  ساده  سوپ  یک  دلم 
تخم مرغ و هرآنچه که می شد با آن پخت، جدی ترین غذا 
میوه  ریختم.  کاسه  در  کمی  و  کردم  پیدا  را  عدسی  بود. 
با همان کاسه عدسی به میزی  نیامد.  مناسبی به چشمم 
جواب  در  و  برگشتم  بود  نشسته  روبه رویش  همسرم  که 
سوال همراه با تعجب او که گفت »همین؟«. قاشق اول را 
درون کاسه بردم. با سختی آن را به دهانم نزدیک کردم. 
چشمانم را بستم و قاشق را چپاندم تو. عدس ها سفت بود. 
چشمانم را باز کردم و به همسرم که متعجب نگاهم می کرد 
گفتم«اگر این غذا را بخورم تمام راه تا کرمان را استفراغ 

خواهم کرد«. او، دیگر اصرار نکرد.
از آن جا خارج شدیم. غم، به ضعف ناشی از نخوردن اضافه 
که  آن  بدون  می کردم.  نگاه  را  بیرون  پنجره  از  بود.  شده 
جهت نگاهم را عوض کنم گفتم؛ »کاش غذایی مخصوص 
زنان باردار هم می گذاشتند«. همسرم لبخند کم رنگی زد و 
پرسید که مثال چه جور غذایی؟! نمی دانستم. جوابی ندادم. 
احتماال  بخورم.  که  نبود  غذایی  برای من  فقط می دانستم 
بارداری نبودم که در آن رستوران بزرگ  که من تنها زن 
چه  دیگر  زنان  بود.  خودش  سیرکردن  نیازمند  راهی  بین 
فکر  همزمان  بود.  کرده  گیر  گلویم  در  بغض  می کردند؟ 
توجیه  را  خودم  است.  احمقانه  احساسم  چه قدر  می کردم 
این مجتمع  کردم که اگر حال بهتری داشتم به صاحبان 
رفاهی حق می دادم ذهن خود را درگیر زنان باردار نکنند. 

پس بغض را فرو دادم و به همسرم لبخند زدم.
آب  باید  پزشکم،  توصیه  به  کویری.  و  بود  طوالنی  مسیر 
زیادی می خوردم. بی آبی در سفر را تنها خطر می دانست. 
داد. خوردن  را  سفر  این  اجازه  من  به  که  بودم  خوشحال 
آب زیاد نیاز به تخلیه آن را هم دوچندان می کرد. نزدیک تر 
بهداشتی  سرویس  بنزین ها  پمپ  در  باری  چند  تهران  به 
دستشویی ها  تعداد  شدیم،  دور  که  تهران  از  کردیم.  پیدا 
بخورم که  پیدا کرد. تصمیم گرفتم کمتر آب  هم کاهش 
وقتی  مواجه شدم.  با عصبانیت همسرم  با مخالفت همراه 
دغدغه ام از پس دادن آب ها را گفتم، مرا نصیحت کرد که 

ادرار در طبیعت بهتر از آن است که آسیبی ببینم! 
یکی  آوردم،  رو  صحرایی  دستشویی  به  که  جایی  اولین 
واسطه  به  پیشتر،  بود.  این شکل  از  تجربه هایم  بدترین  از 
سفرهای زیاد این تجربه را بارها داشتم. ولی هیچ باری دو 
نفر نبودم که نگرانی از نفر دوم ،جسم و روحم را آزار دهد. 
با التماس به همسرم نگاه می کردم که مرا از این کار معاف 

کند و او مصر در تصمیمش بود. 
وقتی دوباره به راه افتادیم دیگر اشک ها از چشم بیرون زد. 
آمده  را  این سفر  که  می فرستادم  لعنت  به خودم  دلم  در 
بودم. اگر در خانه می نشستم، همه آنچه که نیاز داشتم در 
چند قدمی ام بود. ولی االن هزار کیلومتر باید می رفتم تا به 
اولین جای امن برسم. و بدتراین که؛ باید هزارکیلومتر را بر 

می گشتم تا دوباره درخانه باشم!

معـاون وزیـر صنعت، معـدن و تجارت و  
سرپرسـت سـازمان توسـعه تجـارت ایران گفـت: طی 15 
سـال گذشـته میـزان صـادرات غیرنفتـی کشـور از پنـج 
اسـت. یافتـه  افزایـش  دالر  میلیـارد   50 بـه  میلیـارد 

کارگـروه  جلسـه  نخسـتین  در  مـودودی  محمدرضـا 
توسـعه صـادرات غیرنفتـی اسـتان قزویـن در سـال 98 
، افـزود: طـی مـدت یاد شـده 325 قلم کاال توسـط 315 
صادرکننـده شـاخص ایـران بـه کشـورهای جهـان صادر 

شـده اسـت .
ایـن مسـوول با اشـاره به ایـن کـه مکانیسـم های موجود 
بـرای تجارت کشـور مناسـب نیسـتند، افـزود: در صورتی 
کـه امسـال صـادرات نفـت کاهـش یابـد، بایـد صـادرات 
غیرنفتی جایگزین آن شـود که در این راسـتا الزم اسـت 
تدویـن قوانیـن و شـکل گیـری سـاختار جدید بـا حضور 

سـران سـه قوه صـورت گیرد.
شـد:  یـادآور  تجـارت  و  معـدن  صنعـت،  وزیـر  معـاون 
کشـور   15 شـده  آوری  جمـع  گزارش هـای  براسـاس 
در  را  کشـور  موجـود  کاسـتی های  می تواننـد  همسـایه 
نخسـت  گام  در  بنابرایـن  کننـد  تحریـم جبـران  زمـان 
ظرفیـت هـای صادراتـی و وارداتـی تمامـی اسـتان هـای 
مـورد  کشـورها  ایـن  بـا  بیشـتر  ارتبـاط  بـرای  کشـور 

گرفـت. قـرار  ارزیابـی  و  شناسـایی 
مـودودی بـا بیـان ایـن کـه در شـرایط جنـگ اقتصـادی 
همـه بایـد درصـدد خنثـی سـازی توطئـه هـا باشـیم، 

گفـت: خوشـبختانه ظرفیت هـای صادراتـی قابـل توجهی 
بخـش  بـه  بایـد  راه  ایـن  در  و  دارد  وجـود  کشـور  در 

خصوصـی بیشـتر اعتمـاد کـرد.
وی گفـت: از سـال 38 تـا 96 درآمد منابع نفتی کشـور 2 
هـزار میلیـارد ریـال بود که اگـر 10 درصـد آن به صورت 
می شـد،  سـرمایه گذاری  صـادرات  حـوزه  در  هدفمنـد 

امـروز با مشـکالت کمتـری مواجـه بودیم.
معـاون وزیـر افزود: متاسـفانه در 40 سـال گذشـته هیچ 

بـرای  سـاختار علمـی و دانشـگاهی 
اقتصـادی و یـک  بـا جنـگ  مقابلـه 
در  آن  بـا  مقابلـه  بـرای  راه  نقشـه 

کشـور ارائـه نشـده اسـت .
امـروز  کـه  ایـن  بیـان  بـا  مـودودی 
حـوزه جنـگ  در  مـا  مقابـل  طـرف 
اقتصـادی تمامی رخدادهـای منطقه 
را بـه صـورت روزانه مورد رصـد قرار 
مـی دهـد، تاکیـد کـرد: بـا توجـه به 
ایـن کـه ایجـاد نارضایتـی عمومی و 
تزلـزل سـاختار سیاسـی و اجتماعی 
وضـع  از  دشـمن  اهـداف  جملـه  از 
تحریـم اسـت، برنامـه مناسـبی برای 
افزایـش مقاومـت در برابـر آن ارایـه 

یـم. نکرده ا
یـادآور  اقتصـادی  مسـوول  ایـن 

شـد: خوشـبختانه بـا راه انـدازی شـورای راهبـری بخـش 
دیدگاه هـای  تمامـی  توانسـته ایم  نفتـی  غیـر  صـادرات 
صادرکننـدگان شـاخص کشـور را در ایـن حـوزه دریافت 

و مـورد تجزیـه و تحلیـل قـرار دهیـم.
مـودودی، تکثر بخشـنامه هـای مربوط به حـوزه صادرات 
را ناشـی از نظـام بروکراسـی حاکم دانسـت و گفـت: باید 
بپذیریـم کـه بـازار داخلـی نیازهایـی دارد که نمـی توان 

بـا بحران سـازی آن را مرتفع سـاخت.

50 میلیارد صادرات غیرنفتی

ادامه از صفحه1: مقر اینستکس در پاریس، فرانسه و 
ریاست آن بر عهده پر فیشر آلمانی، از مدیران پیشین 
کانال  این  ایجاد  از  اصلی  هدف  است.  کومرتس بانک، 
و  کوچک  شرکت های  به  امکانات  دادن  ویژه،  مالی 
مالی  متعارف  مجاری  بتوانند  تا  است  اروپایی  متوسط 

خود با ایران را حفظ کنند.
اساسی  کاالهای  تجارت  نخست  گام  در  وکار  ساز  این 
)مواد غذایی و دارو( را تحت پوشش قرار می دهد؛ اما به 

تدریج دامنه اش گسترش خواهد یافت.
فیشر پس از پایان این نشست گفت: از این که در لندن 
هستم تا درباره توسعه اینستکس تعامالت بیشتری را با 
بانک های انگلیسی و شرکت های بازرگانی داشته باشم 
خرسندم. نشست امروز آشکارا نشان داد که عالقه مندی 

وسیعی برای استفاده از این سازوکار وجود دارد.
او افزود: همان طور که ما به عملیاتی شدن این سازوکار 
تا  است  مهم  بسیار  گفت وگوها  این  می شویم،  نزدیک 
اطمینان حاصل کنیم که اینستکس در مسیر درستی 

قرار دارد و مطابق نیاز بازار تنظیم شده است.
فیشر که اسفند گذشته برای دیدار با مقام های ایرانی و 
به منظور رایزنی درباره عملیاتی کردن هرچه سریع تر 
اینستکس به تهران سفرکرده بود، امروز هم با مقامات 

و  کرد  دیدار  انگلیس  دولتی 
بعدی  گام های  درباره  طرفین 
انگلیس  سهم  و  سازوکار  این 

در این رابطه رایزنی کردند.
طرف های اروپایی معتقدند که 
اینستکس از بهمن ماه گذشته 
را  خوبی  پیشرفت  تاکنون 
مؤثری  گام های  و  کرده  طی 
سازوکار  این  تا  شده  برداشته 
شود.  عملیاتی  هرچه سریع تر 
در  اروپا  تعلل  این حال  با 
سازوکار،  این  کردن  عملیاتی 
به  داخل  در  را  انتقادهایی 

همراه داشته است.
اتاق  رئیس  المونت  نورمن 
که  ایران  و  انگلیس  بازرگانی 
مسوولیت ارتقاء روابط تجاری 
دولت  سوی  از  را  ایران  با 
علت  دارد،  عهده  بر  انگلیس 
مخالفت های  به  را  تعلل  این 

جدی آمریکا نسبت می دهد.
او گفت: ایران نباید تالش هایی 

را که اروپا برای ایجاد این سازوکار صورت داد، دست کم 
این  در  آمریکا  فشارهای  به رغم  اروپا  که  چرا  بگیرد 

زمینه، موضع خود را حفظ کرده است.
›جک استراو‹ وزیر امور خارجه اسبق انگلیس هم معتقد 
فرانسه  و  انگلیس  آلمان،  اروپایی  کشور  سه  که  است 
اخیر تصمیم گرفتند که  بار طی سال های  اولین  برای 
سیاست  حوزه  در  آمریکا  قبال  در  را  متفاوتی  موضع 

خارجی اتخاذ کنند.
 2018 می   8 آمریکا  جمهوری  رئیس  ترامپ،  دونالد 
البی  فشار  تأثیر  تحت   )97 سال  ماه  اردیبهشت   18(
اعالم کرد و  را  از برجام  این کشور  صهیونیسم، خروج 
چهاردهم آبان همان سال نیز دوره تازه تحریم های ضد 
هوایی،  صنایع  ایران،  نفت  صادرات  عمدتاً  که  ایرانی 

کشتیرانی و بانکی را شامل می شد به اجرا گذاشت.
یعنی  برجام  کننده  امضا  کشورهای  سایر  حال  این  با 
محکوم  روسیه ضمن  و  چین  آلمان،  فرانسه،  انگلیس، 
چندجانبه  توافق  این  از  کشور  این  خروج  کردن 
بین المللی، تأکید کردند که به برجام پایبند مانده و از 

تجارت شرکت هایشان با ایران حمایت می کنند.
اعالم کرد  بیانیه ای  آمریکا هفته گذشته هم در  دولت 
که معافیت خریداران نفت ایران را دیگر تمدید نمی کند 

و به عبارتی هیچ کشوری حق ندارد از ایران نفت بخرد. 
این تصمیم بازهم مورد انتقاد کشورهای عضو برجام و 
اتحادیه اروپا و هم چنین برخی از خریداران عمده نفت 

ایران قرار گرفت.
از  یکی  را  تحریم ها  لغو  اروپا  اتحادیه  روی،  هر  به 
مهم ترین تعهدات خود در برجام می داند و معتقد است 
که درازای پایبندی ایران به تعهدات هسته ای، گام های 
مؤثری را به رغم فشارهای ضد ایرانی آمریکا، برای زنده 
مزایای  از  تهران  بهره مندی  و  توافق  این  نگه داشتن 

اقتصادی لغو تحریم ها برداشته است.
اجرای  به  ایران  که  تازمانی  دارد  تأکید  اروپا  اتحادیه 
کامل و مؤثر تعهدات هسته ای اش در برجام عمل کند 

به این توافق وفادار می ماند.
در  و  چارچوب  همین  در  هم  انگلیس  به  فیشر  سفر 
برای شناساندن  او  ادامه سلسله نشست هایی است که 
مالی  مؤسساتی  و  بازرگانی  شرکت های  به  اینستکس 
اروپا و شنیدن نقطه نظرهای طرف مقابل صورت گرفت. 
با  دیگری  مشابه  نشست های  در  است  امیدوار  وی 
مقامات و شرکت ها بازرگانی کشورهای اروپایی شرکت 
کند تا این سازوکار هرچه سریع تر، مطابق با نیاز بازار 

عملیاتی شود.

نفت خیز  مناطق  شرکت  مدیرعامل 
 6 جامع  مطالعه  قرارداد  گفت:  جنوب 
مخزن در مناطق نفت خیز جنوب با هدف افزایش ضریب 
بازیافت و کاهش هزینه های تولید با چند شرکت داخلی 

به امضا رسید.
احمد محمدی در مراسم امضای قرارداد مطالعات جامع 
در  گفت:  جنوب  نفت خیز  مناطق  در  شش گانه  مخازن 
راستای ابالغیه وزیر نفت با موضوع خط و مشی مطالعات 
جامع مخازن، نامه مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی 

نفت ایران و ابالغ مصوبه هیات مدیره شرکت ملی 
لب  بینک،  پارسی،  مخازن  جامع  مطالعات  نفت، 
برونسپاری  هفتکل  و  نرگسی  منصورآباد،  سفید، 

می شود.
مدیرعامل شرکت مناطق نفت خیز جنوب با اشاره 
به اهمیت مطالعات جامع مخازن شش گانه تصریح 
مذکور  گانه   6 میادین  درجای  نفت  میزان  کرد: 
ضریب  و  متعارف  بشکه  میلیارد   5.28 معادل 
است.  درصد   26 آن ها  نهایی  متوسط  بازیافت 
عالوه بر این، نقش میادین در میزان تولید مناطق 
روز  در  بشکه  هزار   163 معادل  جنوب  نفت خیز 
است که اهمیت انجام مطالعات جامع این مخازن 

را نشان می دهد.
به  اشاره  با  جنوب  نفت خیز  مناطق  شرکت  مدیرعامل 
فاز  انجام  گفت:  مخازن  جامع  مطالعات  انجام  اهداف 
و  ژئوشیمیایی  مطالعات  انجام  مخزن،  مشخصات  تعیین 
ژئومکانیک، تطابق تاریخچه و پیش بینی عملکرد مخازن، 
انجام محاسبات اقتصادی و طرح توسعه مخزن از جمله 

این اهداف است.
انتقال تکنولوژی، مقرر شده که  وی تاکید کرد: با هدف 
بخشی از فعالیت های مطالعه جامع توسط شریک خارجی 

انجام شود.
در  را  ششگانه  جامع  مطالعات  قرارداد  ارزش  محمدی 
 127 ریالی  بخش  در  و  یورو  میلیون   2.8 ارزی  بخش 

میلیارد ریال ذکر کرد.
با  چنین  هم  جنوب  نفت خیز  مناطق  شرکت  مدیرعامل 
مطالعات  برای  کرد:  بیان  قرارداد  انجام  مدت  به  اشاره 
جامع میادین پارسی، هفتکل و لب سفید 24 ماه و برای 
 15 بینک  و  نرگسی  منصورآباد،  میادین  جامع  مطالعات 

ماه در نظر گرفته شده است.
جامع  مطالعه  انجام  داد:  توضیح  ادامه  در  وی 
میدان آسماری، میدان پارسی با شرکت مهندسی 
ماه،   24 مدت  به  ایرانیان  رایانه  کمک  به  فرایند 
مخزن آسماری میدان لب سفید با شرکت خدمات 
مخزن  ماه،   24 مدت  به  کیش  نفت  مهندسی 
ماگماانرژی  با شرکت  منصورآباد  میدان  آسماری 
هفتکل  میدان  آسماری  مخزن  ماه،  مدت 15  به 
با شرکت مشاوران انرژی تهران به مدت 24 ماه، 
شرکت  با  نرگسی  میدان  جهرم  آسماری  مخزن 
با  دنگستان  مخزن  ماه،  به مدت 15  ماگماانرژی 
به  تهران  انرژی  با شرکت مشاوران  بینک  میدان 

مدت 15 ماه خواهد بود.

اینستکس به دنبال انجام اولین تبادل تجاری 

امضای قرارداد مطالعه جامع 6 مخزن در مناطق نفت خیز جنوب

گردشگری برای همه
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اقتصادی اجتماعی فرهنگی

اول،از بین 19هزار 
آهنگساز دنیا

آهنگساز،  )خواننده،  پهلوان  علی  »ناب«  آهنگ  تک 
سال  آهنگسازی  بین المللی  مسابقه  در  ترانه سرا(  و  شاعر 
2018 از بین 19000 اثر، مقام نخست را در بخش »صدای 

مردم« کسب کرد.
در مرحله نهایی این مسابقه، داوران که ترکیبی از هنرمندان 
مدیران  و  آنتونی  مارک  و  لمبرت  آدام  مانند:  موسیقی 
صنعت موسیقی بودند، آهنگ های برتر هر سبک را معرفی 
غیر  )آثار  دنیا  موسیقی  بخش  در  »ناب«،  قطعه  و  کردند 
از مسابقه،  انگلیسی زبان( شرکت کرد و در بخش دیگری 
تمام آثاری که به مرحله  نهایی رسیده اند روی سایت اصلی 
songwritingcompetition. آدرس  به  مسابقه  این 

com قرار گرفت و به رأی عمومی گذاشته شد که آهنگ 
»صدای  بخش  برنده ی  آرا  بیشترین  با  پهلوان  علی  ناب 

مردم« شد.
نوشت:  خود  جایزه  از  تصویری  انتشار  با  پهلوان  علی 
»دوستان عزیز و نازنینم، امسال یکی از بهترین کادوهای 
دادین  رأی  از شمایی که هرروز  از شما گرفتم،  رو  تولدم 
مسابقه ی  در  مردم  صدای  قسمت  برنده ی  بتونم  من  تا 
این  در  ممنونم.  همتون  از  بشم.  آهنگسازی  بین المللی 
مسابقه 19000 اثر شرکت کرده بود که آهنگ ناب با رأی 
داوران به فینال راه پیدا کرد و با رأی شما اول شد. سپاس 

بیکران از همه ی شما عزیزان«

سالمت باشیم

}باخوراکی ها از خود محافظت کنیم{

عطش و روزه
به انتخاب خدیجه فدایی زاده

ماه مبارک رمضان فرا آمد. گرچه فصل بهار به ویژه 
صورت  هر  در  اما  ندارد  را  تابستان  گرمای  اردیبهشت 
خودداری از نوشیدن میان سحر و افطار، احساس تشنگی 
مناسب  که  خوردنی هایی  می دارد.  نگه  بیدار  انسان  در  را 
ماه مبارک باشد که عطش روزه دار را فربنشاند توصیه شده 
استفاده خوانندگان عرضه  برای  را  آن ها  از  یکی  است که 

می کنیم:
گیاه خرفه 

 Portulaca Oleracea علمی  اسم  با  گیاه  این 
پرتوالکاسه  تیره  از   Purslane انگلیسی  نام  با  و 
)Portulacaceae( است که برگ های گوشتی و بذرهای 
سیاه ریز دارد. گیاه یک ساله است که ارتفاع تا حدود 40 

سانتی متر در مراحل بذردهی می رسد.
خرفه،  شبیه شنبلیله است و برگ های روغنی مانندی دارد. 
ساقه اش هم مایل به قرمزی است. کاماًل روی زمین پهن 
بوعلی  می کنند.  استفاده  آن  از  خیلی  جنوبی ها  می شود. 
سینا معتقد است که خرفه حرارت و عطش و صفرا را رفع 

می کند.
امام صادق )ع( می فرمایند: بر روی زمین سبزی خوردنی 
فاطمه  حضرت  خوردنی  سبزی  و  نیست  آن  از  شریف تر 

)س( است.
خواص گیاه خرفه در طب سنتی

مصرف خرفه  گرمی و حرارت را فرو می نشاند، هم چنین 
برای رفع و پیشگیری از تشنگی در ماه رمضان بسیار مفید 
است. بهتر است که از شربت حاوی تخم خرفه یا سبزی 

خرفه در وعده افطار و سحر استفاده شود.
مصرف خرفه، خشکی ، گرمی و حرارت را فرو می نشانند 
و باعث برطرف شدن و از بین رفتن درد هایی که ناشی از 

حرارت و گرمی در بدن است می شود.
خرفه از نظر طبیعت طبق نظر حکمای طب سنتی خیلی 

سرد و تر و دارای نیروی قابضه است.

التهابات  و  اختالالت  درمان  در  »خرفه«  دارویی  گیاه 
مجاری ادراری موثر است.

در بسیاری از کشورها، از قبیل کشورهای عربی همسایه، 
گیاه خرفه را به عنوان سبزی خوراکی در سبزی فروشی ها 
به فروش می رسانند و از شیره خرفه و یا له شده برگ ها 
و ساقه آن به صورت موضعی برای رفع درد، تورم و التیام 
زخم های سوختگی، کاهش تورم و آبسه ها، گزیدگی نیش 

حشرات و عقرب گزیدگی استفاده می شود.
آورنده  بند  و  کننده  قطع  داخلی  مصرف  در  خرفه  گیاه 
خون ریزی است و هم چنین عصاره ساقه و برگ آن برای 
مصرف  چنین  هم  است.  مفید  کبدی  بیماری های  درمان 
همراه  پخته  یا  و  خام  سبزی  عنوان  به  »خرفه«  خوراکی 
تب  و  اسهال  قطع  روده ها،  تقویت  جهت  روغن  و  پیاز  با 

استفاده می شود و مصرف خام برگ و ساقه 
خرفه به صورت ساالد و همراه با سرکه برای درد کلیه مفید 
استفاده  پوستی  زگیل  رفع  برای  خرفه  ریشه  است.ضماد 
رفتن  بین  از  سبب  پیشانی  روی  بر  خرفه  می شود.ضماد 

سردرد و دردهای میگرنی می شود.
از جوشانده این گیاه که آب آن گرفته شده است در معالجه 
اسهال و برای رفع سرفه، تسکین دردهای سینه و سوزش 
آن  سوزش  و  رحم  حرارت  رفع  و  مثانه  و  ادرار  مجرای 

استفاده می شود.
درمان  برای  دامپزشکی  در  خرفه  گیاه  است؛  گفتنی 
بیماری های تب دار و برای خنک کردن بدن، دفع سموم و 

تصفیه خون به صورت پودر و جوشانده استفاده می شود.
این گیاه در بیماران آسمی اثر گشاد کننده مجاری تنفسی 
و پایین آورنده قند خون را دارد و خاصیت تقویت عضالت 

قلبی و ضد توموری نیز در آن دیده شده است.
خون  حرارت  و  است  صفرا  مسکن  خرفه  ساقه ی  و  برگ 
حدت  تسکین  برای  و  می دهد  تسکین  را  معده  و  کبد  و 
تب های گرم و صفراوی و تسکین عطش و کنترل ترشح 

ادرار در مورد بیماری دیابت مفید است.
مالیدن در  با  التهاب های گرم چشم  برای  از عصاره خرفه 
که  مواردی  در  چنین  می شود.هم  استفاده  ملتهب  محل 
چرک از سینه آید قطع می کند و برای خرد کردن سنگ 

مثانه و ازدیاد ترشح بول مفید است، یعنی مدر است.
رفع  را  دندان  کندی  کم،  مقدار  به  خرفه  برگ  جویدن 
می کند )که از خوردن میوه ترش و یا علت دیگری ایجاد 
شده باشد( و زیاد جویدن خرفه کندی دندان ایجاد می کند.

برای تسکین حرارت  به تنهایی  ضماد برگ و ساقه خرفه 
کبد  و  معده  بر  اگر  و  است  مفید  آتش  سوختگی  و  اعضا 
گذارند برای تسکین حرارت آن ها مفید است و اگر با حنا 
برای حرارت  پا گذارده شود  و  بر کف دست  و  تهیه شود 

و پیسی های دست و پا در صورت تکرار مفید خواهد بود.
ضماد برگ و ساقه خرفه با روغن گل سرخ برای تسکین 
سردردهای گرم و ورم های گرم نافع است و با آرد جو برای 

جرب نافع است.
خرفه اشتها را کاهش می دهد و اسراف در خوردن آن، نور 
چشم را نقصان می دهد. افراد سرد مزاج باید آن را با نعناع 

و کرفس بخورند.
اروپایی کمتر  گرم  مردم جزایر  که  است  آمده  مقاالت  در 
دچار سکته های قلبی و مغزی می شوند و در بررسی های شان 
مشخص شده است که ساکنان جزایر گرم اروپایی از سبزی 
خرفه زیاد استفاده می کردند چرا که خرفه التهابات درون 

را فرو می نشاند و سرشار از امگا3 است.

حفاظت  سازمان  تاالبی  اکوسیستم های  دفتر  مدیرکل 
محیط زیست آخرین وضعیت تاالب های کشور را درپی 
وقوع سیل های اخیر تشریح کرد و گفت که هیچ گزارشی 
مبنی بر آلودگی نفتی در هور العظیم دریافت نشده است.

»جهانی  روز  خبری  نشست  در  کریمی  باقرزاده  مسعود 
زمین« که در سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد، 
شنیده  اسالمی  شورای  مجلس  در  زمزمه هایی  گفت : 
به  تاالب ها  احیای  به  مربوط  اعتبارات  که   می شود 
مدیریت سیل اختصاص یابد. این تصمیم درستی نیست 
وارد  آن ها  به  آب  که  شرایطی  چنین  در  تاالب ها  چون 
با جدیت  برنامه ها   نیاز به مدیریت و اجرای  شده است 

دارد.
وی افزود: مدیریت تاالب ها در محورهای الیروبی ورودی، 
تعیین حد بستر و مدیریت گونه های مهاجم، تعیین نیاز 
آبی، پایش ایستگاه های هیدرومتری و ایجاد سامانه های 
آنالین هم چنین تداوم بحث مدیریت زیست بومی باید 

مورد توجه قرار گیرد.
باقرزاده کریمی در بخش دیگری از صحبت های خود با 
تاکید بر این که در شرایط حاضر که تعدادی از تاالب ها 
و  احیا  محورهای  از  یک  هیچ  نباید  کرده اند  آبگیری 
شرایط  در  کرد:  اظهار  شود،  متوقف  تاالب ها  حفاظت 
تاالب ها  حفاظت  مورد  در  جامع  نگاه  یک  باید  کنونی 
اعمال شود و این مقطع بزنگاه مدیریت و احیای تاالب ها 

است.
وی با اشاره به این که در شرایط کنونی حق آبه تاالب ها 

به صورت جدی تر مطرح شده است،گفت: وزارت نیرو 11 
میلیارد متر مکعب آب را برای محیط زیست کنار گذاشته 
است. باید دقت کنیم برای دریاچه نمک که هشت استان 
از آن تاثیر می پذیرند و 25 میلیون جمعیت در حواشی 
این حوزه  به  اقتصاد کشور  و 30 درصد  دارد  وجود  آن 
وابسته است، تنها 154 میلیون متر مکعب آب به عنوان 
سهم تعیین شده است. در حالی که جاجرود، کرج رود، 
این حوزه  به  تاالب  رود هم چنین هشت  قم  و  قره سو 
وابسته هستند. سازمان حفاظت محیط زیست باید ضمن 
مهندسی دقیق این 154 میلیون متر مکعب آب، نیاز آبی 

کلیه مناطق را تشریح و اعالم کند.
حفاظت  سازمان  تاالبی  اکوسیستم های  دفتر  کل  مدیر 
وضعیت  مورد  در  سوالی  به  پاسخ  در  زیست  محیط 
از  تایی   45 فهرست  یک  که  این  به  اشاره  با  تاالب ها 
تهیه شده است که  تاثیر خشک سالی  تاالب های تحت 
وضعیت آن ها را به طور مرتب رصد می کنیم،اظهارکرد: 
متوسط خشکی این تاالب ها 40 تا 50 درصد بوده است 
که بعد از سیل های اخیر به طور متوسط به 25 درصد 

رسیده است.
آلودگی  به سوالی در مورد ورود  پاسخ  پایان در  وی در 
آبگیری  کرد:  اظهار  هورالعظیم،  و  خوزستان  در  نفتی 
هیچ  و  است  شده  انجام  کامل  صورت  به  هورالعظیم 
زیست  محیط  سوی  از  نفتی  آلودگی  بر  مبنی  گزارشی 
آلودگی  وقوع  نیز  نفت  وزارت  نکرده ایم.  دریافت  استان 

نفتی را در این منطقه رد می کند.

بیش از 2 هزار تشکل جوانان 
در کشور

فعالیت های  و  اجتماعی  های  مشارکت  مدیرکل 
داوطلبانه جوانان وزارت ورزش و جوانان گفت که تاکنون 
با مسایل جوانان در کشور  از 2 هزار تشکل مرتبط  بیش 

برای فعالیتشان مجوز دریافت کرده اند.
سمن های  مدیران  و  مسووالن  جمع  در  سالک  سجاد 
شهرستان رامسر افزود: بر اساس شاخص ها باید به ازای هر 

پنج هزار نفر جوان یک سمن در کشور فعال باشد.
وی عملکرد برخی از استان ها در زمینه فعالیت تشکل های 
مرتبط با جوانان را موفق ارزیابی کرد و گفت: مازندران یکی 
فعالیت  از رفع موانع حقوقی  استان هایی است که پس  از 
تشکیل های مردم نهاد در سال گذشته، موفق عمل کرده 

و پیشگام بوده است.

گفت:  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر 
پنج هزار و 800 میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی 

برای اشتغال روستایی در اختیار استان ها قرار می گیرد.
محمد شریعتمداری در حاشیه »همایش ملی آینده کار« 
رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  کرد:  اعالم  خبرنگاران  جمع  در 
و زودبازده 2 طرح در  اشتغال مولد  ایجاد  برای  اجتماعی 

دست اجرا دارد.
طرح  نخستین  درباره  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر 
میلیارد   1.5 برداشت  با  انقالب  معظم  رهبر  داد:  توضیح 
که  کردند  موافقت  ملی  توسعه  صندوق  منابع  از  دالر 
نزدیک هفت هزار میلیارد تومان از منابع دریافت شده از 
صندوق توسعه ملی پس از اختالط با منابع موجود بانک 
های عامل به تسهیالتی با نرخ های ارزان برای استفاده در 

واحدهای تولیدی در کشور تبدیل شدند.
وی درباره دومین طرح که در حال آغاز است، گفت: پنج 
هزار و 800 میلیارد تومان دیگر نیز از منابع صندوق توسعه 
ملی البته با تبدیل بر اساس نرخ نیمایی برای اشتغال زایی 

در اختیار استان ها قرار می گیرد.
شریعتمداری با بیان این که این طرح قرار است در 2 حوزه 
مشاغل  ایجاد  حوزه،  اولین  افزود:  کند،  کمک  اشتغال  به 
امداد  کمیته  مثل  حمایتی  سازمان های  توسط  حمایتی 
پایدار  اشتغال  و  اشتغال  ایجاد  برای  بهزیستی  سازمان  و 

روستایی است. 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: بقیه این اعتبار 
بررسی  با  تا  شود  می  توزیع  استان ها  در  عام  صورت  به 
را  جدیدی  اشتغال  می خواهند  که  افرادی  به  بانک ها 

راه اندازی کنند، وام و تسهیالت اعطا شود.
وی با بیان این که در بخش اشتغال فراگیر، به ویژه مشاغل 
خانگی برنامه های ویژه طراحی کردیم، توضیح داد: در 10 
استان طرح های ویژه در حوزه اشتغال زودبازده فراگیر به 

صورت آزمایشی در دست اجراست. 
از  برندسازی  و  خوشه سازی  شریعتمداری،  گفته  به 
واحدهای کوچک تولیدی و تبدیل آن ها به شرایط مطلوب 
حال  در  نیز  بین المللی  و  ملی  حوزه های  در  حضور  برای 

انجام است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این که سال گذشته 
به  کرد:  اظهار  مواجه شدیم،  مشکل  با  منابع  تامین  برای 
همین دلیل لطمه هایی به توسعه اشتغال فراگیر در کشور 

وارد شد. 
تخصیص  با   98 سال  در  که  کرد  امیدواری  اظهار  وی 
اعتبارات به موقع، شرایطی فراهم شود که بتوان در حوزه 
مناسبی  اقدامات  بیکاری،  رفع مشکالت  و  فراگیر  اشتغال 

را انجام داد.
معوقات حقوق گفت: هیات  پرداخت  درباره  شریعتمداری 
وزیران تصویب کرد که حداقل دستمزد متناسب با میزان 
به  سطوح  سایر  و  کار  عالی  شورای  توسط  شده  تعیین 
اول  از  اجتماعی  تامین  بگیران  مستمری  و  بازنشستگان 

فروردین 98 پرداخت شود.
وی درباره رقم دستمزد و سایر سطوح توضیح داد: 36.5 
درصد حداقل دستمزد رشد داشت که باالی یک میلیون 
سایر  افزایش  چنین  هم  شد.  تعیین  تومان  هزار   500 و 
 13 اضافه  به  تومان  هزار   261 مبلغ  نیز  درآمدی  سطوح 

درصد تصویب شد.
سازمان  به  جمهوری  رئیس  دستور  به  اشاره  با  کار  وزیر 
برنامه و بودجه اظهار کرد: این دستور برای بررسی معوقات 

موجود در برخی واحدهای تولیدی صادر شده است. 
بودجه  و  برنامه  سازمان  است  قرار  که  این  بیان  با  وی 
افزود:  دهد،  اختصاص  تولیدی  واحدهای  به  تسهیالتی 
بانک ها در این زمینه همکاری کنند تا معوقات واحدهای 

تولیدی به حداقل برسد.

34 تصفیه خانه آب و فاضالب 
تا پایان سال

 
در سـال  کـه  ایـن  بـر  تاکیـد  بـا  نیـرو  وزیـر 
و  آب  بخش هـای  در  تولیـد  رونـق  شـاهد   98
پایـان  تـا  گفـت:  بـود،  خواهیـم  شـهری  فاضـالب 
امسـال 34 تصفیه خانـه آب و فاضـالب شـامل 12 
تصفیه خانـه بـزرگ آب و 22 تصفیه خانـه فاضـالب 

رسـید. خواهـد  بهره بـرداری  بـه 
بـه گـزارش پایـگاه اطالع رسـانی وزارت نیرو)پـاون(، 
از  بهره بـرداری  آییـن  حاشـیه  در  اردکانیـان  رضـا 
پـروژه تصفیه خانـه شـماره 2 فاضـالب شـهر پاوه بـا 
تاکیـد بـر ایـن کـه آب و فاضـالب از بخش های مهم 
مرتبـط بـا آسـایش و امنیـت خاطـر مـردم اسـت، 
گفـت: بـه برکـت جمهـوری اسـالمی ایـران تاکنون 
141 تصفیه خانه آب در کشـور سـاخته شـده اسـت 
کـه براسـاس برنامه ریـزی صـورت گرفتـه تـا پایـان 
سـال جـاری نیـز 12 تصفیه خانـه بـزرگ آب دیگـر 
بهره بـرداری خواهـد  بـه  نقـاط مختلـف کشـور  در 

. سید ر
وی بـا اشـاره بـه ایـن کـه ماهیانـه یـک تصفیه خانه 
بـزرگ آب افتتـاح خواهـد شـد، ادامـه داد: در بخش 
محیـط  حفـظ  شـاخصه های  از  کـه  نیـز  فاضـالب 
زیسـت، ارتقـای سـطح بهداشـت عمومی و اسـتفاده 
از پسـاب تصفیه  شـده برای مصـارف مختلف صنعت 
و کشـاورزی اسـت، در حـال حاضر به برکـت انقالب 
اسـالمی و تحـول رخ داده در ایـن بخـش بیـش از 
50 درصد جمعیت کشـور تحت پوشـش شـبکه های 

فاضالب هسـتند.
اردکانیـان افـزود: بـا افتتـاح تصفیه خانـه شـماره دو 
پـاوه تعـداد تصفیـه  خانه هـای کشـور بـه 221 واحد 
رسـیده اسـت و تا پایان سـال جاری 22 تصفیه خانه 

دیگـر نیـز بـه بهره بـرداری خواهد رسـید.

وزیـر نیـرو با بیـان این که اسـتان کرمانشـاه دومین 
اسـتان کشـور بـه لحـاظ جمعیـت تحـت پوشـش و 
اجـرای طرح هـای فاضالب اسـت، گفـت: درحالی که 
بـه طـور میانگیـن 57 درصـد جمعیت کشـور تحت 
فاضـالب  تصفیه خانه هـای  و  شـبکه ها  پوشـش 
هسـتند، 88 درصد جمعیت اسـتان کرمانشـاه تحت 
پوشـش خدمـات جمـع آوری و تصفیه فاضـالب قرار 

رند. دا
وی تأکیـد کـرد: بـرای توسـعه طـرح فاضالب شـهر 
زیرسـاخت  توسـعه  بانـک  اعتبـارات  از  کرمانشـاه 
آسـیایی بـه مبلـغ 200 میلیـون دالر اسـتفاده مـی 
شـود و 780 هزارنفـر از جمعیـت ایـن شـهر تحـت 

پوشـش ایـن طـرح قـرار خواهنـد گرفـت.
وی اجـرای طـرح هـای تصفیـه فاضـالب را یکـی از 
مسـائل مهـم امـروز دنیا دانسـت و گفت: اسـتفاده از 
پسـاب تصفیه شـده و آب خاکسـتری، هـم به لحاظ 
بهداشـت عمومـی و هم از نظر اهمیـت حفظ محیط 
زیسـت، بسـیار حائـز اهمیـت اسـت و پایدارتریـن و 

مطمئن تریـن منابـع آب محسـوب می شـود.

سه نقاش ایرانی به کویت رفتند
و  چمانی  وحید  عزمی،  سعید  ایرانی  نقاش  سه  آثار 

بابک رشوند در گالری ِدن کویت به نمایش درآمد.
از  هنرمندانی  حضور  با  معاصر  هنر  گروهی  نمایشگاه   
لبنان،  عراق،  سوریه،  کویت،  نروژ،  آمریکا،  کشورهای 
اردیبهشت در  تا 19  از 3  ایران  و  ترکیه  آفریقای جنوب، 

گالری دن کویت برپاست.
وحید  و  رشوند  بابک  عزمی،  سیامک  نمایشگاه  این  در 

چمانی آثار خود را به نمایش گذاشتند.
سوی  از   ،1351 متولد  کرمانشاهی  نقاش  عزمی،  سیامک 
گالری نیان در این نمایشگاه حضور دارد. نقاشی های عزمی 
در مجموعه های معتبری از کشورهای ایران، کانادا، فرانسه، 
چین، قطر، امارات و... نگهداری می شود. او تاکنون چندین 
انفرادی برگزار کرده و در نمایشگاه های گروهی  نمایشگاه 

بسیاری در داخل و خارج کشور نیز حضور داشته است.
نمایشگاه  در  نیان  گالری  سوی  از  گذشته  سال  عزمی 
نمایشگاه  چنین  هم  و  استانبول  در  عروسک ها  انفرادی 
نمایشگاه های  در  نقاش  این  آثار  کرد.  شرکت  میالن  هنر 
به  نیز  دبی  و  چین  فرانسه،  ایتالیا،  انگلیس،  در  دیگری 

نمایش درآمده اند.
در  حاضر  نقاشان  دیگر  نیز  رشوند  بابک  و  چمانی  وحید 
این نمایشگاه هستند. چمانی متولد 1363 و عضو پیوسته 
جشنواره های  در  چمانی  آثار  است.  ایران  نقاشان  انجمن 
نیز  جوایزی  و  داشته   حضور  خارجی  و  داخلی  مختلف 

دریافت کرده است.
بابک رشوند نیز متولد 1358 در زنجان است و در زمینه 
در  تاکنون  او  آثار  دارد.  فعالیت  خط  نقاشی  و  گرافیک 

جشنواره های بسیاری رتبه اول را کسب کرده است.

آخرین وضعیت تاالب های ایران

اختصاص 5 هزار و 800 میلیارد تومان 
برای اشتغال روستایی

نیم نگاه

80 میلیارد تومان برای رفع 
مشکل اولیه دستگاه قضایی 

سیستان و بلوچستان
 

خبری  نشست  در  رئیسی  ابراهیم  سید  اهلل  آیت 
اظهار  زاهدان  در  بلوچستان  و  سیستان  رسانه  اصحاب  با 
داشت: این اعتبار برای رفع نیازهای اولیه دستگاه قضایی 
و  سازمانی  خانه های  ساختمان،  توسعه  نظیر  استان  این 

سازمان های وابسته به قوه قضاییه تخصیص خواهد یافت.
نیروی  و  قضات  کمبود  مشکل  همچنین  داد:  ادامه  وی 
انسانی کارآمد حوزه قضایی سیستان و بلوچستان به زودی 

مرتفع می شود.
وی بیان کرد: حل مشکالت توسط سران طوایف و بزرگان 
از مسائل مطرح شده در نشست های برگزار شده در سفر 2 
روزه به سیستان و بلوچستان بود به طوری که نقش آفرینی 
مردم و سمن ها در این عرصه منجر به کاهش پرونده های 

ورودی به دادگاه ها می شود.

هشدارنسبت به بدهی 
کشورها به چین

صنــدوق  رئیــس  الگارد،  کریســتین 
بین المللــی پــول ضمــن تقدیــر از بســته های 
محــرک اقتصــادی چیــن، نســبت بــه آنچــه 
ارائــه  از  ناشــی  کالن  بدهی هــای  شــکل گیری 
کشــورهای  بــه  جدیــد  ابریشــم  راه  وام هــای 

داد. هشــدار  اســت،  مختلــف 
ــل از الگارد  ــه نق ــگ ب ــه اس ســی هنگ کن روزنام
نوشــت: او نگــران اســت کشــورهای آســیایی، 
آفریقایــی و آمریــکای التیــن نتواننــد قــروض خــود 
بــه چیــن را پرداخــت کننــد و بــه همیــن ســبب از 
لحــاظ اقتصــادی و سیاســی آســیب پذیرتر شــوند.

ــن از  ــم چنی ــول ه ــی پ ــدوق بین الملل رئیــس صن
ــن  ــکا و ای ــن و آمری ــاری چی ــگ تج ــتمرار جن اس
کــه طرفیــن میلیاردهــا دالر تعرفــه بــر روی 
ابــراز  گرفته انــد  نظــر  در  یکدیگــر  کاالهــای 

ــرد. ــی ک نگران
ــا،  ــادی دنی ــکالت اقتص ــه مش ــاره ب ــا اش الگارد ب
نســبت بــه افزایــش تعرفه هــا، گــرم شــدن زمیــن 
ــران  ــت: رهب ــدار داد و گف ــای کالن هش و بدهی ه
ــش از  ــا بی ــاد دنی ــه اقتص ــش از آن ک ــان پی جه

ــد. ــد کاری انجــام دهن ــود، بای ــف ش ــن ضعی ای
رئیــس صنــدوق بین المللــی پــول بــا اشــاره 
ــود و  ــاد خ ــورها از اقتص ــت کش ــرورت حمای به ض
ــد  هــم چنیــن جهــان تأکیــد کــرد: کشــورها نبای
بــا اقدامــات خودســرانه و نادرســت بــه اقتصادشــان 
تصمیم گیری هــای  بایــد  آن هــا  بزننــد  لطمــه 

ــند. ــته باش ــتی داش درس
ــم  ــدت مبه ــان را بش ــادی جه ــت اقتص او وضعی
مالــی  سیاســت های  گفــت:  و  کــرد  توصیــف 
کشــورها و برگزیــت، صدهــا میلیــارد دالر تعرفــه، 
جنــگ تجــاری چیــن و آمریــکا و کاهــش تولیــد از 

ــت. ــا اس ــروز دنی ــزرگ ام ــکالت ب ــه مش جمل
صنــدوق بین المللــی پــول رشــد اقتصــادی جهــان 
ــد  ــه دهم درص ــالدی را س ــال 2019 می ــرای س ب
کمتــر از ســال 2018 میــالدی و معــادل 3.3 

ــت. ــرده اس ــی ک ــد پیش بین درص
در  آمــاری  مشــخصاً  نیــز  بدهی هــا  مــورد  در 
دســت نیســت و معلــوم نیســت چیــن چقــدر وام 
ــه  ــا مدرس ــت ام ــر داده اس ــورهای دیگ ــه کش ب
بین المللــی هاپکینــز در گزارشــی آورده اســت 
ــالدی  ــا 2017 می ــن ســال های 2000 ت ــن بی چی
ــی  ــورهای آفریقای ــه کش ــارد دالر وام ب 143 میلی
ــت. ــده اس ــت نش ــا بازپرداخ ــر آن ه ــه اکث داده ک



4
1398/2/14 - شماره 119

اقتصادی اجتماعی فرهنگی

پیگیری توسعه پایگاه های 
سالمت

 
وزیـر بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی گفـت: 
توسـعه پایگاه های سـالمت در حاشـیه شـهرها و روسـتاها 
از برنامه هایـی اسـت کـه بـه شـدت دنبـال می شـود تـا 
دسترسـی سـرپایی بتوانـد مشـکالت نظام سـالمت را حل 

. کند
زنـده  پایـگاه سـالمت  افتتـاح  سـعید نمکـی در حاشـیه 
یـاد عـذرا نوابـی شـهر قمصـر در جمـع خبرنـگاران گفت: 
توسـعه زیرسـاخت های نظـام سـالمت بـه خصـوص نظـام 
بهداشـتی یکـی از اصلی تـری کارهـای مـا پـس از انقـالب 
بـوده کـه باعـث کاهـش مـرگ و میـر مـادران، نـوزادان و 

گروه هـای آسـیب پذیـر شـده اسـت.
وزیـر بهداشـت خاطرنشـان کرد: خدمـات اولیه بهداشـتی 
کادر  پزشـکان،  توسـط  بهداشـت  خانه هـای  ایـن  در 

مراقبیـن بهداشـت و ماماهـا بـه مـردم ارائـه می شـود.
وی در مـورد آخریـن وضعیـت سـالمت مناطـق سـیل زده 
در حـوزه بیماری هـای واگیـر، گفـت: خوشـبختانه ما یکی 
از موفق تریـن کشـورهای جهـان در کنترل مسـائل مربوط 
بـه سـیل هسـتیم؛ 25 اسـتان درگیـر سـیل گسـترده و 
6 اسـتان درگیـر سـیل مخـرب بودنـد کـه بـا هوشـیاری 
همـکاران مـا در حـوزه بهداشـت و همدلـی مـردم و سـایر 
ارگان هـا، حتـی یـک مـورد نیـز اپیدمـی بیمـاری در ایـن 

مناطـق وجود نداشـت.

لحظاتی با شعر

گردآورنده نیماموسوی
»فخرالدین اسعد گرگانی«

نامه ویس به رامین 
از مجموعه ویس و رامین

 
چه خوش روزی بود روز جدایی

اگر با وی نباشد بی وفایی
اگر چه تلخ باشد فرقت یار
درو شیرین بود امید دیدار

خوشست اندوه تنهایی کشیدن
اگر باشد امید یار دیدن

وصال دوست را آهوست بسیار
عتاب و خشم و ناز و جنگ و آزار

بتر آهو به عشق اندر ماللست
یکی میوه که شاخ او وصالت

فراق دوست سر تا سر امیدست
ز روز خرمی دل را نویدست

دلم هرگه که بی صبری سگالد
ز تنهایی و بی یاری بنالد

همی گویم دال گر رنج یابی
روا باشد که روزی گنج یابی
چو دی ماه فراق ما سر آید
بهار وصلت و شادی در آید

چه باشد گر خوری یک سال تیمار
چو بینی دوست را یک لحظه دیدار

اگر یک روز با دلبر خوری نوش
کنی اندوه صد ساله فراموش
نیی ای دل تو کم از باغبانی

نه مهر تو کمست از گلستانی
نیینی باغبان چون گل بکارد

چه مایه غم خورد تا گل بر آرد
به روز و شب بودی صبر و بی خواب

گهی پیراید او را گه دهد آب
گهی از بهر او خوابش رمیده

گهی خارش به دست اندر خلیده
به امید آن همه تیمار بیند
که تا روزی برو گل بار بیند
نبینی آن که دارد بلبلی را

که از بانگش طرب خیزد دلی را
دهد او را شب و روز آب و دانه
کند از عود و عاجش ساز خانه
بدو باشد همیشه خرم و گش

بدان امید کاو بانگی کند خوش
نبینی آن که در دریا نشیند
چه مایه زو نهیب و رنج بیند

همیشه بی خور و بی خواب باشد
میان موج و باد و آب باشد

نه با این ایمانی بیند نه با آن
گهی از خواسته ترسد گه از جان

به امید آن همه دریا گذارد
که تا سودی بیابد زانچه دارد

نبینی آن که جوهر جوید از کان
به کان در آزماید رنج چندان

نه شب خسپد نه روز آرام گیرد
نه روزی رنج او انجام گیرد

همیشه سنگ و آگن بار دارد
همیشه کوه کندن کار دارد

به امید آن همه آزار یابد
که شاید گوهری شهوار یابد
اگر کار جهان امید و آزست

همه کس را بدین هر دو نیازست
همیشه تا بر آید ماه و خورشید

مرا باشد به مهرت آز و امید
مرا در دل درخت مهربانی

به چه ماند به سرو بوستانی
نه شاخش خشک گردد گاه گرما

نه برگش زرد گردد گاه سرما
همیشه سبز و نغز و آبدارست
تو پنداری که روزش بگارست

ترا در دل درخت مهربانی
به چه ماند بر اشجار خزانی
برهنه گشته و بی بار مانده

گل و برگش برفته خار مانده
همی دارم امید روزگاری

که باز آید ز مهرش نوبهاری
وفا باشد خجسته برگ و بارش

گل صد برگ باشد خشک خارش
سه چندان کز منست امیدواری

ز تو بینم همی نومیدواری
منم چون شاخ تشنه در بهاران

توی همچون هوا با ابر باران
منم درویش با رنج و بال جفت

توی قارون بی بخشایش و زفت
همی گویم به درد وزین بتر نیست

که جز گریه مرا کار دیگر نیست
چه بیچاره بود آن سو کواری
که جز گریه ندارد هیچ کاری

چو بیمارم که در زاری و سستی
نبرد جانش امید از درستی

چنان مرد غریبم در جهان خوار
به یاد زادبوم خویش بیمار

نشسته چون غریبان بر سر راه
همی پرسم ز حالت گاه وبی گاه

مرا گویند زو امید بر دار
که نومیدی امیدت ناورد باد

همی گویم به پاسخ به جاوید
به امیدم به امیدم به امید
نبرم از تو امید ای نگارین

که تا از من نبرد جان شیرین
مرا تا عشق صبر از دل براندست

بدین امید جان من نماندست
نسوزد جان من یکباره در تاب
که امیدت زند گه گه برو آب

گر امیدم نماند وای جانم
که بی امید یک ساعت نماند

یارانه هـای  گفـت:  مجلـس،  امیـد  فراکسـیون  رییـس   - ملـت  خانـه 
پنهـان بایـد شـفاف شـود و از ایـن منابع بـرای افزایـش تولیـد، اصالح 

اسـتفاده شـود. اجتماعـی  رفـاه  و  زیرسـاخت ها 
محمدرضـا عـارف رییس فراکسـیون امید در مجلس شـورای اسـالمی با تاکیـد بر لزوم 
هدفمنـدی یارانه هـا در کشـور، گفـت: موضـوع پرداخت یارانـه پنهان در اقتصاد کشـور 

بحثـی جـدی اسـت و برای سـاماندهی به عزمی جـدی نیاز دارد.
پردیـس در مجلـس شـورای  و  اسالمشـهر  تهـران، ری، شـمیرانات،  مـردم  نماینـده 
اسـالمی، بـا بیـان ایـن کـه فراکسـیون امیـد چنـد مسـاله در حـوزه اقتصـادی را بـا 
اولویـت دنبـال می کنـد کـه یکـی از این مـوارد سـاماندهی یارانه ها اسـت، افـزود: بحث 
جـدی و قدیمـی هدفمنـدی یارانـه ها کـه موضوع دهه 70 و 80 اسـت بایـد به صورت 

جـدی و عملـی دنبـال و اجرایی شـود.
 رییـس فراکسـیون امیـد در مجلـس شـورای اسـالمی، بـا تاکیـد بـر ایـن کـه یارانه ها 
بایـد هدفمنـد شـده و بـه افـراد ذی حـق پرداخـت شـوند، تصریـح کـرد: یارانه هـای 
پنهـان بایـد شـفاف شـود و از ایـن منابع بـرای افزایـش تولیـد، اصالح زیرسـاخت ها و 
رفـاه اجتماعـی اسـتفاده شـود کـه امیدواریـم بـا همـکاری دسـتگاه های دیگـر موضوع 
هدفمنـدی واقعـی یارانه هـا در قالـب یـک طـرح در سـال جـاری در مجلـس مصـوب 

. شود

پایگاه خبری صدا و سیما - سخنگوی سازمان تعزیرات 
گران  تخلف  پرونده های  برابری  دو  افزایش  از  حکومتی 
سال  با  مقایسه  در  اخیر  ماهه  یک  در  خودرو  فروشی 

گذشته خبر داد.
یاسر رایگانی در برنامه شب گذشته گفتگوی ویژه خبری 
گفت: سال گذشته 18 هزار پرونده گران فروشی خودرو 

در شعب این سازمان مختومه شد.
با  پرونده  هزار  شعبه  یک  در  فقط  که  این  بیان  با  وی 
و  ارتباطات  وزارت  افزود:  شد،  مختومه  شاکی  رضایت 
فناوری اطالعات باید پایگاه های اینترنتی خرید و فروش 
کاال در فضای مجازی را کنترل و مدیریت کند تا راه دور 
زدن قانون بسته و با احراز هویت ثبت کنندگان آگهی از 

آن ها مالیات دریافت شود.
افزایش  در  مسکن  بنگاه های  که  این  بیان  با  رایگانی 
فضای  در  بنگاه ها  این  را  آگهی ها  و  مقصرند  قیمت ها 
مجازی منتشر می کنند گفت: همه آگهی های مسکن در 

فضای مجازی به بنگاه های امالک ختم می شود.
قابل  مجازی  فضای  در  خودرو  قیمت  نوسان  افزود:  وی 
پذیرش است اما درباره مسکن این افزایش قیمت پذیرفته 
امالک  بنگاه های  در  مسکن  معامالت  همه  زیرا  نیست 

انجام می شود و آن ها از قیمت ها اطالع دارند.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی 
گفت: بر اساس آمار تولید خودرو در 
سال  با  مقایسه  در  اخیر  ماهه  یک 
گذشته چهار برابر شده اما نرخ دالر 
ثابت مانده است  اقتصادی  و شرایط 
بنابراین افزایش 20 درصدی خودرو 

بی معناست.
یک  دیوار  سایت  در  افزود:  رایگانی 
قیمت های  و  آگهی  چهار  با  خودرو 
چون  و  است  شده  ثبت  مختلف 
سایت ها  گونه  این  در  آگهی  انتشار 
هر  است  شناسه  ثبت  به  نیاز  بدون 
را  خود  آگهی  نیتی  هر  با  کسی 

منتشر می کند.
وی گفت: مستند قانونی برای برخورد 
با این افراد نداریم زیرا مستندات را 

باید اصناف به ما ارائه کنند.
سعید  برنامه  این  در  چنین  هم 
صنف  اتحادیه  رئیس  موتمنی 
فروشندگان  و  داران  نمایشگاه 
خودرو گفت: زمانی که آگهی فروش 

هزینه  بدون  مجازی  فضای  در  باال  قیمت های  با  خودرو 
تأثیر  تحت  آگهی ها  این  دیدن  با  افراد  می شود  منتشر 

قرار می گیرند.
و  بازی  قیمت ها  با  مجازی  فضای  در  عده ای  افزود:  وی 
ساعتی  نیز  سایت ها  برخی  و  می کنند  عمل  هماهنگ 

قیمت ها را افزایش می دهند که بر هم زننده بازار است.
موتمنی گفت: کسانی که این سایت ها را اداره می کنند 

باید این افراد را شناسایی و معرفی کنند.
فروشندگان  و  داران  نمایشگاه  صنف  اتحادیه  رئیس 
از  یکی  دفتر  پلمپ  برای  پیش  ماه ها  افزود:  خودرو 
پایگاه های اینترنتی که بازار خودرو را مشوش کرده بود 
هیچ  و  نشده  پلمپ  دفتر  این  تاکنون  اما  کردیم  اقدام 

اتفاقی نیفتاده است.
مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران امالک نیز 
اپلیکیشن ها  و  اینترنتی  پایگاه های  گفت:  برنامه  این  در 
قیمت های غیر واقعی مسکن را آگهی می کنند و اکنون 

فضای مجازی مرجع قیمت گذاری مسکن شده است.
وی با بیان این که پلیس فتا باید با این سایت ها در فضای 
مجازی برخورد کند افزود: این که گفته می شود قیمت 
گذاری ها و آگهی ها در فضای مجازی به وسیله بنگاه های 

معامالت و امالک منتشر می شود درست نیست.

میدان  از  تهران  در  نمونه  عنوان  به  قلی خسروی گفت: 
از بنگاه ها در  انقالب اسالمی به سمت پایین هیچ کدام 

سایت های اینترنتی آگهی نمی دهند.
کد  تقویت  ضرورت  به  امالک  مشاوران  اتحادیه  رئیس 
اضافه کرد: هر فردی  و  تاکید  امالک  رهگیری معامالت 
مبایعه نامه ای درباره ملکی انجام دهد باید کد رهگیری 

داشته باشد.
امور فضای مجازی دادستان کل  نیا معاون  جواد جاوید 
کشور نیز در این برنامه گفت: برای شناسایی افرادی که 
به صورت سازمان یافته در فضای مجازی قیمت گذاری 
بیان  با  وی  است.  شده  صادر  الزم  دستورات  می کنند 
قیمت  درباره  اتحادیه ها  وسیله  به  ضوابطی  باید  که  این 
گذاری در فضای مجازی تهیه شود افزود: با ایجاد هوش 
قیمت های  که  آگهی هایی  ثبت  از  می توان  نیز  مصنوعی 

نادرست را منتشر می کنند جلوگیری کرد.
جاوید نیا گفت: احراز هویت، نقش مؤثری در جلوگیری 

از اقدام سازمان یافته برخی در فضای مجازی دارد.
افزود:  کشور  کل  دادستان  مجازی  فضای  امور  معاون 
شکایتی  مجازی  فضای  در  سازی  قیمت  درباره  تاکنون 
را  مناسبی  اقدام های  معاونت  این  اما  است  نشده  مطرح 

برای جلوگیری از این قیمت سازی ها انجام می دهد.

 --- یارانه های پنهان باید شفاف شود ---

گران فروشی درعرضه مسکن وخودرو

بیشترین منبع تامین اجتماعی
رئیـس هیـات مدیره سـازمان تامیـن اجتماعی گفت: 
بخـش اصلـی منابـع بودجـه این سـازمان از طریـق وصول 

حـق بیمه هـا و توسـط بیمـه پـردازان تامین می شـود.
سراسـری  همایـش  در  عادلـی  مهـدوی  محمدحسـین 
منابـع  بهینـه  تخصیـص  افـزود:  سـازمان،  ایـن  مدیـران 
از اولویـت هـای مهـم سـازمان تامیـن اجتماعـی اسـت و 
سـازمانی بـا 240 هـزار میلیـارد تومـان گردش مالـی باید 
و  باشـد  توجـه دقیـق داشـته  ریـزی  بودجـه  اصـول  بـه 

اهـداف برنامـه و بودجـه نیـز محقـق شـود.
تامیـن  سـازمان  مدیـره  هیـات  عضـو  سـرخو  محسـن 
اجتماعـی نیـز بـا بیان ایـن که بـه تفاوت های بیـن بودجه 
امسـال ایـن سـازمان بـا سـال های قبـل باید توجه داشـته 
باشـیم، گفـت: بودجـه 122 هـزار میلیارد تومانی سـازمان 
تامیـن اجتماعی امسـال نسـبت به 97 رشـد قابـل توجهی 

است. داشـته 
بودجـه سـال 98 مربـوط  افـزود: 70 درصـد منابـع  وی 
بـه وصولـی حـق بیمـه اسـت و 23 درصـد منابـع از محل 
بـرای تحقـق  بایـد  تامیـن مـی شـود و  تعهـدات دولـت 

تعهـدات دولـت تـالش بیشـتری صـورت گیـرد.

بنزین گران نشده است!
خانـه ملـت - معـاون پارلمانـی وزارت نفـت بـا بیـان ایـن کـه تاکنـون 
ابالغیـه ای بـه وزارت نفـت ازسـوی دولـت برای گـران کردن قیمت بنزین ارسـال نشـده 
اسـت، گفـت: دولـت درصـورت اتخـاذ تصمیـم مبنـی بـر افزایش قیمـت بنزیـن عالوه بر 

ابـالغ بـه شـرکت نفـت، در سـایت دولـت نیـز منتشـر خواهـد کرد.
شـجاع الدین بازرگانـی بـا اشـاره بـه تکذیب خبـر افزایش قیمـت بنزین بـه 2500 تومان 
و آغـاز سـهمیه بندی بنزیـن، گفـت: تصمیم هـای مرتبـط بـا بنزیـن در نهایت در سـطح 
دولـت گرفتـه خواهد شـد لذا اگـر دولت چنیـن تصمیمی را اتخـاد کرده باشـد از طریق 
مکانیـزم اطالع رسـانی و سـخنگوی خـود آن را اعـالم عمومـی خواهـد کـرد بنابرایـن 

دلیلـی بـر توجـه بـه خبرهای بـدون منبع رسـانه ها نیسـت.
وی بـا بیـان ایـن کـه وزارت نفـت منتظـر تصمیـم دولـت اسـت، ادامـه داد: در فرآینـد 
ایـن نـوع تصمیمـات نظـر کارشناسـی را وزارت نفـت اعـالم می کنـد امـا تصمیم گیرنده 
پاالیـش و پخـش  نهایـی دولـت اسـت ضمـن آن کـه شـرکت ملـی  و سیاسـت گذار 

فرآورده هـای نفتـی مجـری تصمیمـات مرتبـط بـا سـوخت و انـرژی اسـت. 
معـاون امـور حقوقـی و مجلـس وزارت نفـت اظهـار کـرد: باید منتظـر بود کـه دولت چه 

تصمیمـی در رابطـه بـا سـهمیه بندی بنزیـن یـا تغییر قمـت آن اتخاذ خواهـد کرد.

نیم نگاه
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اقتصادی اجتماعی فرهنگی

حواله های کاغذ توزیع می شود
دسـتیار ارشـد وزیـر فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی بـا 
اشـاره بـه برخـورد قانونـی بـا تخلـف برخـی شـرکت های 
واردکننـده کاغـذ بـا ارز دولتـی و عـدم توزیـع آن در بازار 
گفـت: ظـرف روزهـای آینـده حواله هـای کاغـذ بـا قیمت 

مصـوب قبلـی توزیـع می شـود.
اسـالمی، حسـین  ارشـاد  و  فرهنـگ  وزارت  بـه گـزارش 
انتظامـی بـا بیان این مطلب گفت: در سـال گذشـته 260 
هـزار تـن کاغذ، ویـژه مطبوعات و  کتاب بـا ارز دولتی وارد 
شـده کـه فقـط 10 درصـد آن بـا موافقـت معاونـت هـای 
تخصصـی وزارت فرهنـگ بـه دسـت مصـرف کننـدگان 

مطبوعاتی و انتشـاراتی رسـیده اسـت.
بازرگانـی،  بیـن 130 شـرکت  ایـن  در  داد:  توضیـح  وی 
تخلـف داشـته انـد کـه تخلـف 45 شـرکت بیـش از یـک 
هـزار تن اسـت؛ یعنـی کاغذ وارد شـده با ارز دولتـی را به 

صـورت آزاد در بـازار فروختـه انـد.
وی افـزود: اسـامی ایـن شـرکت ها کـه منتشـر و بررسـی 
سـازمان  بـه  شـده،  متوقـف  درخواست هایشـان  سـایر 
تعزیـرات داده شـده تـا برخـورد قانونـی بکنـد. بـه عـالوه 
بـه خودشـان هـم اعـالم شـده اگـر کاغذهـای وارداتـی را 
تعییـن تکلیـف نکننـد سـایر اقدامـات تنبیهـی از جملـه 
متوقـف کـردن درخواسـت هـای در جریـان و هـم چنین 
تقاضـای ابطـال کارت بازرگانـی در دسـتور کار قـرار مـی 

. د گیر
انتظامـی تاکیـد کرد: مقایسـه ارقـام واردات و مصرف یک 
سـاله اخیـر نشـان مـی د هـد کـه بخشـی از آن واردات، 
موجـود اسـت، بـه عبـارت بهتـر در جاهایـی پنهان شـده 
تـا دالالن بتواننـد با کمبـود نمایی، قیمت را به سـطوحی 

غیرمنطقـی ببرند.
دسـتیار ارشـد وزیر فرهنگ و ارشـاد اسـالمی گفت: ظرف 
روزهـای آینـده حوالـه هـای کاغذ بـا قیمت مصـوب قبلی 

می شـود. توزیع 
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حمید مزرعه

حقیقت سینما، واقعیت رویا

بخش سوم
را  ســینما  آنچــه 
و  جــذاب  مــا  بــرای 
و  می کنــد  خواســتنی 
در عرصــه عمومــی بــه 
روح  و  خواســت  یــک 

جمعــی پیونــد مــی دهــد، نــه آن تعریــف هــای کالســیک 
ــدرن  ــد و پســت م ــای جدی ــه تعریف ه از سینماســت و ن
اخیــر و نــه زیبایــی شناســی های تعریــف شــده و نشــده ی 
ــتان ها و  ــل داس ــینما هــم مث ــته. س صــد ســال گذش
رمان هــا آینــه تمــام قــد زندگــی و رویاهــای ذهنــی هــر 
ــن شــناختی های  ــا و ف ــا تکنیک ه ــه ب ــدام ازمااســت ک ک
بوجــود آمــده و زیبایی هــای رویاگونــش مــا را بــا حقیقــت 

ناشــناخته ایــی روبــه رو می کنــد.
یــک ســکانس از فیلم »مــادر« اســماعیل کوشــان)1330( 
کافــی اســت کــه مــا تنهــا تصویــر دســت نیافتنــی از قمــر 
الملــوک وزیــری را در حقیقــت زمــان -- یعنــی بــا 
گذشــت نزدیــک بــه 67 ســال، صــدا و تصویــری هماننــد 
ــری  ــچ هن ــاید هی ــم. ش ــت کنی ــروز را دریاف ــروز و دی ام
ــه  ــا ب ــان ت ــد زم ــا را در بع ــد م ــینما نتوان ــون س ــم چ ه
ــفی  ــد، کش ــک کن ــی نزدی ــفه زندگ ــه مکاش ــد ب ــن ح ای
ــن  ــی و ای ــم رویای ــت و ه ــی اس ــم واقع ــان ه ــه توام ک
ــک  ــی ی ــت یافتن ــن دس ــت در عی ــی اس ــت زیبای حقیق
واقعیــت مجــازی اســت غیــر قابــل دســترس. مــا امــروز 
قمــر الملــوک وزیــری را تنهــا در نوســتالوژی هــای 
ــته  ــده در نوش ــه ش ــات ارائ ــده  و خصوصی ــتایش ش س
و یــا مصاحبــه هــا بــاز  مــی شناســیم امــا آنچــه ســینما 
را بــرای مــا بــا ارزش و دوســت داشــتنی و قابــل تعریــف 
می کنــد، ایــن اســت کــه مفهــوم زمــان را بــه شــکل های 
ــد  ــان می ده ــس نش ــدس و ح ــل ح ــت و قاب ــل روی قاب
ــمان  ــل چش ــال در مقاب ــان ح ــز در زم ــه چی ــون هم چ

ــرد. ــرار می گی ــا ق م
ــه  ــته ب ــه در گذش ــوام را ک ــخ اق ــوان تاری ــی ت ــه م چگون
شــکل اســطوره و قهرمانــی هــا در کتــاب هــا بیــان شــده 
ــرد؟  ــان ک ــت بی ــل درک و دریاف ــر و قاب ــه شــکل تصوی ب
ــا و  ــه مولفه ه ــا هم ــوان ب ــی ت ــینما م ــز درس ــر ج مگ
ــی را در  ــن کهن ــه ای ــی ب ــش موضوع ــای غالب صورت ه
ــی  ــای تخیل ــا فیلم ه ــرار داد، ی ــوم ق ــد عم ــرض دی مع
از آینــده پیــش رو را چگونــه مــی تــوان بــه جــز مدیــوم 

ــای پیــدا و پنهانــش بیــان کــرد؟ ــا همــه زوای ســینما ب
ــان و  ــا رم ــه ب ــد ک ــرح باش ــم مط ــور ه ــن تص ــاید ای  ش
ــوان  ــر می ت ــوی ت ــل ق ــا تخی ــر و ب ــه ت ــتان، آزادان داس
ــریک  ــه و ش ــب عرض ــرای مخاط ــده را ب ــته و آین گذش
ــر  ــم آن روی دیگ ــن ه ــر ای ــه نظ ــه ب ــرد. ک ــا ک ماجراه
هنــر اســت، لــذت بصــری ســینما اگــر در خــارج از 
چهارچوب هــای مشــخص شــده از هــر نظــر، بنیــان 
ــه ای و  ــای کلیش ــار نگاه ه ــی گرفت ــود. یعن ــته ش گذاش
ــر  ــه نشــود و ب ــناختی کلیشــه ای و کهن ــن ش ــاختار ف س
ــان  ــدگان و مخاطب ــد کنن ــل تولی ــرام متقاب ــه  ی احت پای
ــینما  ــای س ــه ژانره ــره ی هم ــه جوه ــد ب ــاق بیفت اتف
ــا  ــهم روی ــاء س ــده در ارتق ــش رون ــی پی ــوان نگاه می ت

ــت. ــل گام گذاش ــی و تخی بین
اگــر از بحــث حقیقــت و ســینما دور نشــویم بایــد اضافــه 
کــرد؛ حقیقــت ســینما از بــدو تولــد ســینما وجــود داشــت 
و بــه واســطه ابزارمنــد بــودن نیازمنــد بوجــود آمــدن نــگاه 
هــای متفــاوت ســازندگان و هــم چنیــن ذائقــه حداکثــری 
مخاطبــان بــود. اگــر عکاســی زمــان را منجمــد مــی کنــد 
ــا موقعیــت را ثبــت مــی  و یــک خاطــره از یــک مــکان ی
ــته مســتقر شــده  ــان گذش ــر زم ــد و انســان را در براب کن
در حــال قــرار مــی دهــد، نقطــه عطفــی اســت کــه قبلــن 
ــیقی  ــا در موس ــی و بعد ه ــر نقاش ــاری و هن ــر معم در هن
اتفــاق افتــاده بــود، یعنــی ثبــت اشــیا گونــه از موقعیــت و 
زمانــی کــران منــد، امــا عکاســی نقطــه اوجــی از ایــن ثبت 
کــران منــد زمــان بــود کــه انســان بــه جــای اشــیا و شــی 
ــد. و  ــی می ش ــدگاری و جاودانگ ــای مان ــدگی وارد دنی ش
ــتان  ــر باس ــاودان در مص ــان ج ــته انس ــه در گذش ــن ک ای
ــه  ــا در تمدن هــای دیگــر ب ــی مــی شــده اســت، ی مومیای
ــت  ــی اس ــه، بحث های ــی یافت ــاء م ــان ارتق ــگاه خدای جای
ــا  ــدرن م ــای م ــه در دنی ــت ک ــان و حقیق ــه زم در ادام
وارد ســینمای دوســت داشــتنی هــم شــده اســت. شــاهرخ 
مســکوب در ادامــه پژوهش هــای شــاهنامه، از زمانــی 
ــا و  ــه از گاتاه ــه چگون ــد ک ــت می کن ــد صحب ــران من ک

اوســتا وارد شــاهنامه شــده اســت. 
و همیــن مصــداق کــران منــدی زمــان را اگــر از دل 
کتــاب هــا و نوشــته هــای پیشــینیان جســتجو کنــی و بــا 
هنــر خالقــه نوشــتن و ابــزار و اســتاد فــن یــک جــا قــرار 
ــی تاریخــی و اســطوره ای و تخیلــی  دهــی، زمــان از توال

ــه دارد( ــرد. )ادام ــد ک ــدا خواه ــینما راه پی ــه س ب

اجتماعی  تامین  سازمان  سرپرست 
تامین  سازمان  امسال  بودجه  گفت: 
اجتماعی 122 هزار میلیارد تومان است 
و گردش مالی ساالنه این سازمان 240 
تومان است. یعنی هر ماه  هزار میلیارد 
روزی  و  تومان  میلیارد  هزار   20 حدود 
این  مالی  گردش  تومان  میلیارد   700

سازمان است.
اجتماعی،  تامین  سازمان  گزارش  به 
سراسری  همایش  در  زدا  محمدحسن 
مدیران سازمان تامین اجتماعی با اشاره 
به توان تخصصی و فنی مدیران سازمان 
تامین اجتماعی گفت: فعالیت های این 
معظم  مقام  فرمایش  اساس  بر  سازمان 
رهبری در سال جاری متمرکز بر رونق 
مشخصی  عملی  اقدامات  و  است  تولید 
سازمان  سوی  از  تولید  رونق  برای  نیز 

تامین اجتماعی تبیین شده است.
مراکز  در  اجتماعی  تامین  سازمان  مدیران  گفت:  وی 
تصمیم گیری و محافل تخصصی باعث افتخار این سازمان 
بیشتر جامعه هدف تالش  امید  ایجاد  برای  باید  هستند. 
و  بزرگ  سازمانی  عنوان  به  را  اجتماعی  تامین  و  کنیم 
قدرتمند به جامعه معرفی کنیم تا سبب آرامش خاطر و 

اطمینان آنان به آینده باشیم.
اجتماعی  تامین  سازمان  که  است  الزم  کرد:  تصریح  زدا 
داشته  منسجمی  مالی  برنامه  مالی،  گردش  این حجم  با 
باشد و مدیران و کارکنان با اهداف و برنامه و بودجه آشنا 

باشند.
و  بهمن  در  گفت:  اجتماعی  تامین  سازمان  سرپرست 
اسفند سال گذشته بیش از 20 هزار میلیارد تومان برای 
هزینه  است.  هزینه شده  به جامعه هدف  رسانی  خدمت 
هزار   8 حدود  اجتماعی  تامین  سازمان  ماهیانه  جاری 
به  بیمه  حق  وصول  ماه  اسفند  در  است.  تومان  میلیارد 
7500 میلیارد تومان رسید که کار ارزشمندی است. حوزه 
منابع  وصول  برای  شایسته  خدمات  ارائه  با  نیز  درمان 
تالش کردند و خدمات درمانی مناسب زمینه ساز تشویق 

و ترغیب جامعه به بیمه پردازی است.
اجتماعی  تامین  سازمان  دیگر  واحدهای  عملکرد  به  زدا 
نیز اشاره کرد و گفت: تیم حقوقی این سازمان در پیشبرد 
اهداف سازمان و دفاع از منافع بیمه شدگان تالش قابل 
تقدیری داشته است. نمونه آن بازگشت 5 فقره چک به 
مبلغ 17 هزار میلیارد تومان بابک زنجانی به سازمان است.

در حوزه های نظارتی سازمان نیز پیشگیری از اشتباهات 
به خوبی انجام می شود و از افراد دو شغله در این حوزه ها 
رویکرد  نیز  انسانی  نیروی  گزینش  نمی شود.در  استفاده 
جدیدی وجود دارد و تالش ما این است که رفتار صحیح 

در کارکنان را ایجاد کند.
وی با بیان این که سیاست گذاری و اقدامات هیات مدیره 
تحقق  در  و  ارزشمند  بسیار  نیز  اجتماعی  تامین  سازمان 
در  افزود:  است،  داشته  تاثیرگذاری  نقش  سازمان  اهداف 
در  خوبی  های  فعالیت  بانوان  امور  حوزه  در  جاری  سال 
حال انجام است و ساختار مشخصی برای ارتباط بین 30 
است.  شده  ایجاد  مدیریت  با  سازمان  خانم  همکار  هزار 
نماینده  و  است  بانوان تشکیل شده  ها کمیته  استان  در 
مدیر استانی نیز در کمیته ها حضور دارد. در کمیته های 

تخلفات اداری نیز بانوان حضور دارند.
ناراحت  وقایع  و  سیل  با  را   98 سال  داشت:  اظهار  زدا 
کننده آن شروع کردیم و شرایط سختی برای هموطنان 
ایجاد شد. در سازمان تامین اجتماعی در بخش امداد و 
نجات و در حوزه درمان اقدامات بی نظیری صورت گرفت 
و در تمام مناطق سیل زده خدمات درمانی به همه مردم 

اعم از بیمه شده و غیر بیمه شده ارائه شد.
آب  را  اجتماعی  تامین  درمانگاه  پلدختر  در  افزود:  وی 
لرستان  استان  درمان  مدیریت  همکاران  و  فراگرفت 
از سیل خدمت  بعد  روز  از  و  کردند  را الیروبی  درمانگاه 

رسانی درمانگاه از سر گرفته شد.
سرپرست سازمان تامین اجتماعی در ادامه تشریح کمک 
قابل  مبالغ  گفت:  زدگان  سیل  به  سازمان  این  رسانی 

توجهی کمک های نقدی توسط کارکنان 
سازمان تامین اجتماعی به سیل زدگان 
های  استان  مستمری  حقوق  شد.  اهدا 
 20 را  گلستان  و  خوزستان  لرستان، 
پرداخت  مقرر  موعد  از  زودتر  فروردین 
برای  سازمان  درک  نشانه  که  کردیم 
خدمت به جامعه هدف است. هم چنین 
در  تجارت  توسعه  سازمان  سرپرست 
وزارت  ارشد  مدیران  گردهمایی  اولین 
رونق  سال  در  تجارت  و  معدن  صنعت، 
تولید، با بیان این که با توجه به تحریم 
دوش  بر  ارزی  درآمد  کسب  بار  نفت، 
برای  گفت:  است،  غیرنفتی  صادرات 
اقتصادی  جنگ  عنوان  از  باید  تحریم 
تجربیات  متاسفانه  که  کرد  استفاده 
گذشته درباره تحریم مستند نشده است 

تا بتوانیم از آن استفاده کنیم.
برای  تجارت  توسعه  سازمان  های  برنامه  به  اشاره  با  او 
سال 98 گفت: افزایش صادرات به کشورهای همسایه را 
این  به  صادرات  بخواهیم  اگر  و  ایم  داده  قرار  برنامه  در 
های  تعرفه  روی  بر  همزمان  باید  یابد  افزایش  کشورها 

صادراتی و وارداتی و قراردادهای ترجیحی کار کرد.
با بیان این که هر استانی که همسایه کشوری  مودودی 
فرایند  به  کشور  آن  وضعیت  از  درست  درک  با  است 

افزایش صادرات کمک کند، اظهار کرد:
تنها350 شرکت باالی 50 میلیون دالر صادرات داشتند 
که دراین زمینه باید در بحث توانمندسازی شرکت ها کار 

کرد.
برنامه  دیگر  نیز  صادراتی  اقالم  به  بخشی  تنوع  افزود:  او 
با  و  است  محدود  اقالم  این  تعداد  چراکه  است،  سازمان 
این تعداد نمی شود در بازار یک هزار و صد میلیارد دالری 
کشورهای همسایه جایگاه پیدا کرد و رشد جهشی داشت.

را  برنامه ای  تجارت  توسعه  سازمان  کرد:  اضافه  مودودی 
گرفته  پیش  در  صادراتی  محصوالت  سازی  تنوع  برای 
است که در این رابطه لیستی از محصوالت دارای ظرفیت 

صادراتی استان ها را احصا کردیم.
او با بیان این که باید مشوق های صادراتی را در دستور 
،در  سازمان  برنامه  اساس  بر  داد:  ادامه  دهیم،  قرار  کار 
این  در  شده  تعریف  مگاپروژه های  از  حمایت  صورت 
در  اینده  سال   5 تا  اعتبار،  تامین  صورت  در  و  سازمان 
محصوالت  سبد  و  ظرفیت  به  دالر  میلیارد   10 حدود 

صادراتی کشور اضافه می کنیم.

نمایش آثار بدون مجوز 
ــاد  ــمی وزارت ارش ــای تجس ــرکل هنره مدی
ــوز  ــدون مج ــی ب ــوی نقاش ــار تابل ــش چه از نمای
ایــن  اخیــر  نمایشــگاه  در  میالنــی  تهمینــه 
ــر  ــف خب ــری متخل ــا گال ــورد ب ــینماگر و برخ س

. د ا د
یکــی از موضوعــات قابــل تأمــل در نمایشــگاه 
ــر  ــه نمایــش گذاشــتن چنــد اث ــی، ب ــد میالن جدی
از آثــار نمایشــگاه قبلــی ایــن هنرمنــد در گالــری 
آریانــا اســت کــه مرکــز هنرهــای تجســمی وزارت 
فرهنــگ و ارشــاد اســالمی مجــوز نمایــش آن 
ــن  ــه ای ــن ک ــر ای ــت و جالب ت ــرده اس هاراصادرنک
آثــار در نمایشــگاه قبلــی میالنــی در گالــری 

ــد. ــه بودن ــوار نرفت ــوان روی دی ای
دربــاره  ارشــاد  موضــع  دربــاره  ادامــه  در  وی 
ــط  ــی توس ــگاه نقاش ــزاری نمایش ــت برگ صالحی
ــان  ــا حــوزه تجســمی بی ــط ب ــدان غیرمرتب هنرمن
کــرد: رابطــه هنرمند و گالــری، رابطــه ای خصوصی 
اســت و مادامــی کــه خــالف نظــم عمومــی و 
ــق بیــن  ــن تواف ــا در ای مقــررات جامعــه نباشــد م
ــر  ــا اگ ــم ام ــت نمی کنی ــری دخال ــد و گال هنرمن
ــه تخلفــی شــود  ــی یــک نمایشــگاه منجــر ب برپای
ورود پیــدا می کنیــم کمــا ایــن کــه در مــورد 
مســاله اخیــر نیــز بررســی های الزم را انجــام 

می دهیــم.

باحذف صبحانه به استقبال 
مرگ نروید!

به گزارش  پایگاه خبری یونایتد پرس، در  تحقیقات  
تعداد شش  اطالعات  آمریکا،  در  آیوا  دانشگاه  پژوهشگران 
تا 1994  بین سال های 1988  که  بزرگسال  و 550  هزار 
بررسی  به  موسوم  مطالعه  از  بخشی  عنوان  به  میالدی 
و  تجزیه  مورد  بود،  شده  گردآوری  ملی  تغذیه  و  سالمت 

تحلیل قرار گرفت.
و  داشتند  سن  سال   75 تا   40 بین  بررسی  مورد  افراد   
هیچ یک از آنان دچار سرطان یا بیماری های قلبی و عروقی 

نبودند. 
حدود 5 درصد از این افراد هرگز صبحانه نخورده اند، حدود 
11 درصد به ندرت، 25 درصد آن ها گاهی و 60 درصد هر 

روز صبحانه می خوردند. 
در  مرگ  ریسک  تحقیقات،  این  از  نتایج حاصل  اساس  بر 
افرادی که هرگز صبحانه  اثر بیماری های قلبی عروقی در 
است.  سایرین  از  باالتر  درصد   87 میزان  به  نمی خورند، 
حذف وعده صبحانه با تغییر در اشتها،  افزایش فشار خون، 
رضایتمندی  و کاهش  میزان چربی  در  تغییرات خطرناک 

پس از صرف غذا ارتباط دارد.
خوردن  می دهند  نشان  پیشین  تحقیقات  از  بسیاری 
بر  و  است  سالمت  برای  متعددی  مزایای  دارای  صبحانه 
اساس یکی از این تحقیقات صرف صبحانه به کاهش وزن 
اعالم  تحقیقات  از  برخی  در  این،  وجود  با  می کند.  کمک 
کاهش  مانند  مزایایی  وعده صبحانه  که حذف  است  شده 
برای  را  التهاب  از  جلوگیری  و  پیری  از  جلوگیری  اشتها، 

بدن به همراه دارد. 
تحقیقات جدید نشان می دهد صرف صبحانه برای سالمت 
و  قلبی  سیستم  سالمت  حفظ  موجب  و  است  مفید  بدن 

عروقی می شود.

بودجه 98 تامین اجتماعی

انرژی  کمیسیون  عضو   - ملت  خانه 
مجلس گفت:بعید است عربستان و امارات بتوانند خالء 

نفتی ایران را در بازار جهانی جبران کنند.
مقامات  اخیر  اظهارات  به  اشاره  با  خادمی  هدایت اهلل 
صفر  به  برای  برنامه ریزی  و  تالش  بر  مبنی  آمریکایی 
مسووالن،  کوتاهی  گفت:  ایران،  نفت  فروش  رساندن 
و  اشتباه  تصمیمات  با  تحریم  بستر  کردن  فراهم 
که  است  دلیلی  دو  ایران،  ملت  با  آمریکا  دشمنی های 
نفت  آمریکای ها می توانندازبه صفررساندن فروش  امروز 

ایران سخن بگویند.
نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس شورای اسالمی 
با بیان این که خام فروشی و تک محصولی نگه داشتن 
کشور به معنای همان ایجاد بستر تحریم کشور است که 
البته می توان آن را دلیل اصلی تحریم نیز دانست، افزود: 
و غرب  اروپا  با  را  ارتباط خود  که  آن  از  قبل  مسووالن 
تسهیل کنند این ارتباط را با شرق نیزکه دچار مشکل 
شده است رفع کنند در حالی که درگذشته کشورهای 
شرقی در زمان تحریم مقابل امریکا ایستاده و نفت ایران 
نداشتن  از  نشان  مساله  این  که  می کردند  خریداری  را 

دیپلماسی اقتصادی مناسب است.

تحریم  بستر  از  اعظمی  بخش  که  این  به  اعتقاد  با  وی 
ایجاد  خود  اشتباه  اقدامات  و  تصمیمات  با  مسووالن  را 
کرده اند، اضافه کرد: اگرچه بعید است عربستان و امارات 
بتوانند خالء نفتی ایران را در بازار جهانی جبران کنند 
اما همین که آن را اعالم می کنند به معنای دشمنی این 
کشورها با ایران است لذا نباید در این شرایط منفعالنه 

رفتار کرد.

تاکید  با  اسالمی  انرژی مجلس شواری  عضو کمیسیون 
بر این که برای مقابله با تحریم ها و جلوگیری از جبران 
باید به فکر بر هم  ایران توسط عربستان و امارات  نفت 
بود،  کشور  دو  این  نفت  تولید  و  اقتصادی  امنیت  زدن 
نفت  فروش  ادامه  به  می توان  این صورت  کرد:در  اظهار 
را  نفت  فروش  راه های  باید  دولت  درواقع  داشت،  امید 

فراهم کند.

خام فروشی یعنی ایجاد بستربرای تحریم

نیم نگاه
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اقتصادی اجتماعی فرهنگی

درجه بندی سنی فیلم ها
آئین نامه جدید »درجه بندی سنی فیلم های سینمایی« 

ابالغ شده از سوی سازمان سینمایی »الزم االجرا« است.
امور سینمایی و سمعی  به گزارش روابط عمومی سازمان 
بصری، در آئین نامه »درجه بندی سنی فیلم های سینمایی« 
سازمان  سرپرست  انتظامی  حسین  امضای  از  بعد  که 
درجه بندی  شدن  اجرایی  چگونگی  شده،  ابالغ  سینمایی 
سنی فیلم ها و نحوه برخورد با خاطیان مشخص شده است.

این آئین نامه از روز سه شنبه 10 اردیبهشت ماه برای تمامی 
»الزم االجرا«  پخش کنندگان  و  تهیه کنندگان  سینماها، 

است.

جایگاه طب ایرانی در کشور 
احیا شود

سالمت  خیرین  مجمع  دبیرکل  شهریاری  حسینعلی 
در  که  ایرانی  طب  ملی  بنیاد  اندیشی  هم  اولین  کشوردر 
ایرانی  طب  داشت:  اظهار  شد،  برگزار  ایرانی  طب  دانشکده 
می شد،  تدریس  اروپا  دانشگاه های  در  قبل  سال   500 تا 
استفاده  آن ها  داشتیم  آنچه  هر  کردیم،  غفلت  ما  متأسفانه 
کردند و ما نتوانستیم پا به پای طب ایرانی پیشرفت کنیم و 

ذوق زده شدیم و در دامن طب نوین افتادیم.
قطعاً  که  این  بیان  با  دبیرکل مجمع خیرین سالمت کشور 
هماهنگی بین طب نوین و طب سنتی ضرورت دارد، افزود: 
یا طب  و  بیماری ها در طب سنتی  از  بسیاری  درمان  شاید 
ایرانی ممکن نباشد، اما ما در جایگاهی هستیم که اقداماتی 
در  است،  انجام  حال  در  دنیا  کشورهای  از  بسیاری  در  که 

ایران حاضر نشدیم بپذیریم که انجام شود.
انگلیس  مانند  کشوری  در  شنیدم  من  که  این  بیان  با  وی 
در  کرد:  عنوان  دارد،  وجود  حجامت  مرکز   160 از  بیش 
استفاده  حال  در  کشورها  دیگر  و  آمریکا  مانند  کشورهایی 
از این ظرفیت ها هستند. ما هنوز این خود باوری نسبت به 

خیلی از مسائلی که در طب ما بوده را نداریم.
شهریاری با بیان این که در حوزه طب سنتی و طب ایرانی 
شد:  متذکر  می شود،  مشاهده  بی اخالقی هایی  کشور  در 
عمومی  رسانه های  از  که  داریم  دکتر  اسم  به  انسان هایی 
استفاده می کنند و می گویند که واکسن نزنید، نمک ید دار 

نخورید و موارد مشابه را مطرح می کنند.
که  این  بیان  با  درمان مجلس  و  بهداشت  رئیس کمیسیون 
برخی بیماری ها هزاران میلیارد هزینه دارند، تصریح کرد: به 
عنوان مثال برای بیماران پروانه ای اگر هزاران میلیارد تومان 
هزینه دیده شود، باز هم کم است، تنها پانسمان این کودکان 
در گذشته ماهی یک میلیون تومان هزینه داشت و به شدت 

هزینه این پانسمان افزایش یافته است.
وی با بیان این که باید به سوی طب سنتی و ایرانی برویم و 
نگذاریم انسان ها بیمار شوند، گفت: در مورد فروش دارو در 
دنیا مافیا وجود دارد. نباید به سادگی فکر کرد که می توان با 
این مافیای تجهیزات پزشکی و داروهای نوین در دنیا مبارزه 
دنیا  بیماری ها در  از  بسیاری  ندارند که  کرد. آن ها دوست 
از بین برود؛ چراکه از این محل دارویی که تولید می کنند، 

هزاران میلیارد در دنیا برای آن ها کسب سود دارد.
حرکتی  سنی  طب  های  دانشکده   که  این  بیان  با  وی 
خوب  زمینه  این  در  افزود:  دارند،  کند  بسیار  و  الک پشتی 
پیش نرفته ایم، دلیل آن هم این است که ما پزشکانی هستیم 

که با طب نوین آموزش دیده ایم.

زنگ تفریح

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

دوغ... قبول!
شیرکاکائو... قبول!

آب میوه پاکتی... قبول!
اصال نوشابه هم ...قبول!

آب معدنی رو دیگه برا چی تکون میدی؟
... ... همش همونه !!!

*****
روغن نارگیل اگه خوب بود؛

موهای خوِد نارگیل اونجوری نبود !
شبیه پشم گوسفنده واال...!

*****
دماغم  بعد،  کردم  عمل  دماغمو  دیدم  خواب  دیشب 

کج شده...!
همش  می کرد!  درد  !!!خیلی  بکشم  نفس  تونستم  نمی 
داشتم می زدم تو سر و کله ی خودم می گفتم آخه چرا 

با خودم این کارو کردم؟؟؟؟!!!
گفتم  دیدی  می گفت:  هی  کنارم  بود  نشسته  مامانمم 

نکن!... دیدی گفتم نکن...
بابام ساکت بود اما هی چش غره می رفت!

یهو از خواب پریدم! منگ بودم نمی دونستم خواب بوده 
یا واقعیت!

زودی دستی کشیدم به صورتم... دیدم ای جان!... ساالر 
سر جاشه، داره تبادل گاز انجام می ده!!!

.

.
دماغم  بودن  از  اونقد  زندگیم  تو  شاهده  سر  به  خدا 

خوشحال نشده بودم!...

*****
بودند  کرده  تصادف  هم  با  پراید  یه  و  نیسان  یه  امروز 
پرایده سالم بود نیسانه چپ کرده بود بعد، آتیش گرفته 

بود.
 .
.

قشنگ معلوم بود از خجالتش خودشو سوزونده.

*****
خبرنگار تو خیابون:

+ از باز شدن مدرسه ها و رسیدن بوی مهرماه به مشام 
چه حسی داری؟

- حس واقعیمو بگم؟
+ بله

- حس به هم ریختن مزاج توام با حالت تهوع...!
هیچی دیگه، بچه ها! دکتر حلق خوب سراغ ندارید این 

میکروفونو در بیاره؟
خیلی اذیت می کنه!!

*****
یه  دیدم.  خیابون  تو  اتفاقی  رو  بچگی  دوران  دوست 
نازی  دختِر  چه  گفتم:  بود.  باهاش  ساله  سه  دو،  دختر 
داری اسمش چیه؟ گفت: اسمش آرمیتاست. نوه منه!  

َفَکم چسبید کف زمین ! نوه ؟؟؟؟!!!!! 
.

 .
 .

 . نرسه  بهت  نیمه گم شده من! مگه دستم  آهااااااااااای 
دوستام نوه دار شدن، 

می فهمی؟ نوه دار !!!

*****
بریم  گرفتیم  تصمیم  مادرم  و  خواهرم  منو  روز  یه  اقا 
قابلمه  ما  نبینه.  بد  نیک. چشمتون روز  برا پیک  پارک 
کسی  بگیر  چادرت  زیر  گفتم  مادرم  دست  دادیم  رو 
قابلمه رو گرفت زیر چادرش  بره. مادرم  ابرومون  نبینه 
وقتی خواست سوار اتوبوس بشیم قابلمه خورد به میله 
ای تو اتوبوس دااااااانگ صدا داد. البته بگم ها چندباری 
این صدا تکرار شد اونم پشت سرهم. هیچی دیگه، همه 
اوتوبوس گاز می زدن، منم چون خیلی خجالت  داشتن 
کشیدم یه جوری جلوه دادم که انگار با اینا نیستم ولی 
دست مادرم دردنکنه از ته اتوبوس داد زد وا دختر بیا 
کمکم کن. وقتی برگشتم دیدم همه غذاها ریخته کف 
ماشین. هیچی دیگه، تا اخر ایستگاه داشتیم سه نفری 

اتوبوس لیس می زدیم

گردآورنده: مریم نباتی

روند  یک  در  نوساز  آپارتمان های  فروش  - حجم  ایسنا 
کاهنده پنج ساله از 57 درصد در فروردین ماه 1393 به 
40 درصد در فروردین ماه 1398 رسیده است. در مقابل، 
در  درصد   14 از  سال   16 باالی  واحدهای  قطعی  فروش 
یافته  افزایش   1398 سال  در  درصد   29 به   1393 سال 

که از افت توان طرف تقاضا در بازار مسکن حکایت دارد.
پنج  از  آپارتمان های کمتر  رتبه  است که  آن  گویای  آمار 
سال ساخت به عنوان گروه غالب معامالت در سال 1392 
به طور محسوسی افت کرده و جای خود را به آپارتمان های 
باالی پنج سال داده است؛ به طوری که در فروردین ماه 
1398 واحدهای مسکونی باالی پنج سال، رکورد سهم از 
فروش را طی شش سال اخیر جابه جا کرد. گزارش بهمن 
ماه 1392 گویای آن بود که واحدهای باالی پنج سال 41 
فروردین  رقم در  این  بر می گرفت.  در  را  معامالت  درصد 

ماه 1398 به 60 درصد افزایش پیدا کرده است.
یک  بازه  در  قدیمی ساز  و  سال  میان  واحدهای  فروش 
سال اخیر نیز 2.5 درصد افزایش نشان می دهد. فروردین 
از  سال  پنج  باالی  آپارتمان های  درصد  سهم   1397 ماه 
معامالت شهر تهران 57.5 درصد بود که هم اکنون به 60 

درصد رسیده است.
کارشناسان، جهش قیمت مسکن، تورم مصالح ساختمانی 
با قدیمی ساز  نوساز  بین واحدهای  قیمتی  فاصله  ایجاد  و 
آپارتمان های  سمت  به  متقاضیان  شیفت  اصلی  علت  را 
اما نکته قابل تأمل، عدم تغییر  باالی پنج سال می دانند. 
محسوس در حجم فروش واحدهای باالی 90 متر است. 
سه  آپارتمان ها  از  گروه  این  امسال  ماه  فروردین  حتی 
درصد رشد معامالتی را تجربه کردند. این موضوع می تواند 
به رشد خرید و فروش سفته بازانه که از ماه های پایانی سال 

گذشته آغاز شده مربوط باشد.
قیمت مسکن در پایتخت طبق آخرین آمار بانک مرکزی 
در فروردین ماه 1398 به 11 میلیون و 270 هزار تومان 
در هر متر مربع رسیده که افزایش 2.1 و 104 درصدی را 
به ترتیب نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل نشان 
متقاضیان  قدرت خرید  بین  عمیق  فاصلهٔ  به  و  می دهد 
مصرفی، بخصوص اقشار پایین دست با قیمت ها منجر شده 
به  نسبت  ترتیب  به  درصد   32 و   73 اما  معامالت  است. 
ماه قبل و ماه مشابه سال قبل کاهش نشان می دهد. این 
در حالی است که گفته می شود حدود 90 درصد خرید و 

فروش ها را دالل ها رقم می زنند.
به دنبال پرش قیمت مسکن در سال گذشته که به کاهش 
قدرت خرید و اجاره منجر شده، پیش بینی کارشناسان این 
تهران  از  مهاجرت  یک حجم  با  جاری  سال  در  که  است 

اصلی  مقصد  البرز  استان  و  شویم  مواجه 
مهاجران خواهد بود. آمار نیز گویای آن است 
که در نیمه اول سال 1397 ساخت و ساز در 
تهران 20 درصد افزایش یافته؛ در حالی که 
نشان  را  البرز رشد 400  استان  در  رقم  این 
می دهد. طبق سرشماری نفوس و مسکن بین 
سال های 1390 تا 1395 تعداد 350 هزار و 
632 نفر از استان تهران به استان های دیگر 
و  هزار  با 89  البرز  استان  مهاجرت کرده اند. 
به  مازندران  و  استان های گیالن  و  نفر   197
و  هزار  و 23  نفر  و 531  هزار  با 28  ترتیب 
643 نفر از این نظر در رتبه های بعدی قرار 

دارند. البته در فاصله زمانی همین پنج سال 516 هزار و 
شده اند.  تهران  استان  وارد  دیگر  استان های  از  نفر   922
طی  می دهد  نشان  تهران  استان  مهاجرت  خالص  اگرچه 
فاصله زمانی سال های 1390 تا 1395، تعداد افرادی که 
وارد استان تهران شده اند 166 هزار نفر بیشتر از افرادی 
است که از استان تهران خارج شده اند، اما آمار می گوید که 

مهاجرت معکوس در حال رخ دادن است؛ هرچند ناچیز.
عنوان  به  محمدشهر  البته  و  هشتگرد  پرند،  پردیس، 
این  در  می شوند.  معرفی  اجاره نشین ها  جاذب  مکان های 
بین محمدشهر کرج با توجه به وجود سرانه های خدماتی 
شهرهای  اما  شده  برخوردار  بیشتری  اقبال  از  مناسب 
جدید اطراف تهران هم به تدریج با آماده شدن خدمات و 
زیرساخت ها در حال تبدیل به کالن شهر هستند. در پرند 
به عنوان پایتخت مسکن مهر 96 هزار واحد جانمایی شده 
که تا کنون بیش از 68 هزار واحد آن تحویل شده است. 
در پردیس از 85 هزار واحد مدنظر 30 هزار واحد افتتاح 
شده و در 49 هزار واحد مسکن مهر تعریف شده که از این 
تعداد 25 هزار و 600 واحد افتتاح شده است. 9000 واحد 
دیگر هم تا شهریور ماه سال آینده آماده می شود و بدین 
ترتیب پرونده مسکن مهر در هشتگرد بسته خواهد شد. 
طبق وعده ها؛ مترو هشتگرد و پرند نیز در صورت تأمین 
اعتبار تا پایان سال تکمیل می شود. شرایط جدید حاکی از 
آن است که مستأجران تهرانی، انتخاب های دوم را پیش 
روی خود می بینند و برای کاهش هزینه های مسکن راهی 

شهرهای اقماری می شوند.
اگر  اقتصاد مسکن می گوید:  مهدی روانشادنیا، کارشناس 
بر مبنای رفتارگذشته بازارمسکن راتحلیل کنیم،پایان سال

مسکن  بازار  در  قیمت ها  افزایش  پایان  می بایست   1397
باشد. اما چهار عامل در سال 1398 به سردرگمی فعاالن 

کشور  عمومی  اقتصادی  شرایط  از  که  شده  منجر  بازار 
مربوط  تحریم ها  بحث  به  عامل  اولین  می گیرد.  نشأت 
سردرگمی  این  است.  کرده  ایجاد  روانی  جو  که  می شود 
فروش  به  نسبت  یا  عرضه  طرف  که  شده  این  به  منجر 
تردید کند یا قیمت های نامتعارف برای ملک خود در نظر 
بگیرد. استدالل فروشندگان این است که اگر واحد خود را 
بفروشم چه بهتر، اگر نفروشم ریسک های خود را به نوعی 

پوشش داده ام.
عامل  دومین  موازی،  بازارهای  رفتار  است:  معتقد  وی 
می شود.  ارزیابی  مسکن  بازار  در  اسمی  قیمت های  رشد 
نیست.  آسان  چندان  طال  و  ارز  قیمت  پیش بینی  قابلیت 
برای  ریال  به  نسبت  اطمینان  قابلیت  ارز،  بازار  نوسانات 
انجام معامالت را کاهش می دهد که بازارها را در شرایط 

ابهام باقی می گذارد.
می کند:  بیان  نیز  مسکن  بازار  کارشناس  زینعلی،  عباس 
به نظرم افزایش قیمتی که از بهمن ماه سال گذشته در 
اشباع  به  را  بخش  این  ظرفیت  افتاد،  اتفاق  مسکن  بازار 
رسیده  سقف  به  مسکن  قیمت  هم اکنون  است.  رسانده 
است  ممکن  ندارد.  مفهومی  دیگر  رقم ها  این  از  باالتر  و 
ببرند  باال  را  اسمی  قیمت  بخواهد  دلشان  مالکان، مجدداً 
وجود  به  مبالغ  آن  برای  مؤثری  تقاضای  وقت  هیچ  ولی 
نخواهد آمد. حداقل در فضا و حجم اقتصادی امروز چنین 

اتفاقی نخواهد افتاد.
با  مدتی  تا  دهند  اجازه  باید  فروشندگان  می گوید:  او 
تا  بگیرد  تحرک  شود،  انجام  معامالت  موجود  قیمت های 
افزایش  توان خریداران  به  توجه  با  قیمت ها  مجدداً  شاید 
و  سازندگان  همهٔ  برای  فعلی  قیمت های  با  کند.  پیدا 
سود  بفروشد  هرکس  است.  متصور  سود  فروشندگان 
می برد؛ هرکس هم بخرد با توجه به چشم انداز میان مدت 
ضرر نخواهد کرد. ولی همان طور که گفتم سقف قیمت ها 
پر است و بعید می دانم بیش از این نصاب قیمتی داشته 

 آمارهـا نشـان مـی دهـد کـه در سـال 
هـای 95 تـا 97 تعـداد مقرری بگیـران بیمه بیـکاری روند 
افزایشـی داشـته و میزان تغییرات سـال 1397 نسـبت به 

سـال قبـل، 17.3 درصـد رشـد کرده اسـت.
 »محمـد شـریعتمداری« وزیـر تعاون کار و رفـاه اجتماعی 
در مراسـم معرفـی کارگـران، کارفرمایـان و گـروه هـای 
کاری نمونـه، »صیانـت از کار« را مهمتریـن وظیفـه دولت 
اعـالم کـرد.وی در سـخنان خود بـا تاکید براین کـه اجازه 
نمـی دهیم یـک واحد تولیـدی تعطیل شـود، گفت تالش 
مـی کنیـم اگـر فعالیـت یـک واحد تحـت تاثیر فشـارهای 
نظـام هـای سـلطه محـدود شـد بـا پرداخـت هـای حقوق 
معوقـه، کارگـر در محیـط کار بمانـد تـا ایـن کـه کارگـر 
بیـرون بیایـد و مـا بخواهیـم بـا پرداخـت بیمـه بیـکاری 

مشـکل را حـل کنیم.
بررسـی بیمـه بیـکاری و افـراد بهـره منـد از ایـن مزیـت، 
یکـی از مـواردی اسـت کـه در تحلیـل بـازار کار کشـورها 

اسـتفاده مـی شـود. 
براسـاس تعاریـف ارائـه شـده بیمـه شـده ای کـه آمـاده 
بـه کار باشـد و بـدون میـل و اراده خـود بیـکار شـده، در 
چارچـوب مقـررات قانون بیمه بیـکاری، از سـازمان تامین 

اجتماعـی مقـرری بیـکاری دریافـت مـی کند. 
کار،  وزارت  راهبـردی  اطالعـات  و  آمـار  مرکـز  اطالعـات 
نشـان مـی دهـد کـه در سـال هـای 95 تـا 97 مقـرری 
افزایشـی داشـته و میـزان  بیـکاری رونـد  بیمـه  بگیـران 
تغییـرات سـال 1397 نسـبت به سـال قبـل، 17.3 درصد 

بـوده اسـت.
برابـر ایـن آمار سـال گذشـته 259 هـزار و 286 نفر جدید 
بـه مقـرری بگیـران بیمـه بیـکاری اضافـه و مقـرری 193 

هـزار و 967 نفـر قطع شـد. 
بررسـی آمـار سـال 1396 نیـز بیانگـر این اسـت که 221 
هـزار و 59 نفـر مقـرری بگیر بیمـه بیکاری اضافه شـد که 
نسـبت بـه سـال قبـل دو دهم درصـد کاهش داشـته و در 

ایـن دوره زمانـی مقـرری 178 هـزار و 409 نفـر نیـز قطع 
شـده است. 

هـم چنیـن بررسـی تعـداد مقـرری بگیـران جدیـد بیمـه 
بیکاری برحسـب جنس نشـان می دهد که سـال گذشـته 
مـردان 77 درصـد از مقـرری بگیـران جدیـد را بـه خـود 
اختصـاص داده انـد. از بیـن تمـام مقـرری بگیـران جدیـد 
در ایـن دوره زمانـی حـدود 84 درصـد متاهـل یـا متکفل 

 . هستند
تهـران بـه عنـوان پایتخت کشـور در بین 32 اسـتان با 60 
هـزار و 926 مقـرری بگیـر جدیـد باالترین رقـم را به خود 
اختصـاص داده و پـس از آن اصفهـان بـه عنـوان صنعتـی 
تریـن اسـتان کشـور بـا 33 هـزار و 816 نفـر رتبـه دوم 
مقـرری بگیـران جدیـد را بـه خـود اختصاص داده اسـت. 
سـال گذشـته مقـرری بیمه بیـکاری 37 هـزار و 981 نفر 
و در اصفهـان مقـرری 22 هـزار و 170 نفـر قطـع شـده 

ست. ا

مقرری بگیران بیمه بیکاری 17 درصد بیشتر شدند

مسکن؛ از گرانی تا سفته بازی

ایران هلی کوپتر امدادی می سازد
قائم مقام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گفت: این سازمان 

پروژه ساخت بالگردهای امدادی را با سرعت بیشتر دنبال می کند.
ایران، بهزاد اعتمادی  به گزارش سازمان گسترش و نوسازی صنایع 
با تشریح نتایج سفر خود و هیأت ایرانی به اروپا تاکید کرد: ایدرو با توجه به ماهیت 
توسعه ای خود، از چندی قبل برای رفع نیاز کشور به بالگردهای امدادی در حوزه های 
اطفا حریق، محیط زیست، امداد و نجات و مدیریت بحران همکاری خود را با سازنده 

معتبر اروپایی آغاز کرده است.
در  سازمان  این  افزود:  اخیر  سیل  قبیل  از  طبیعی  بحران های  به  اشاره  با  اعتمادی 
سال 98، شتاب بخشیدن به پروژه ساخت بالگردهای غیر نظامی را علیرغم تحریم های 

یکجانبه در دستور کار خود قرار داده است.
به گفته قائم مقام ایدرو، در این دور از توافقات ایران و طرف اروپایی، جزئیات طرح 
کسب و کار و راهکارهای مالی برای تأسیس شرکت ایرانی اروپایی ساخت بالگردهای 

غیر نظامی به امضا طرفین رسیده است.
اعتمادی افزود: ایدرو در نظر دارد با ایجاد شرکت سرمایه گذاری مشترک ایرانی اروپایی 
عالوه بر تولید محصول، دانش فنی ساخت بالگردهای امدادی روز جهان را در کشورمان 
توسعه دهد به گونه ای که در سال نخست اجرای طرح، 15 درصد داخلی سازی اولیه 
خواهیم داشت و این سهم از سال چهارم به میزان 40 درصد داخلی  سازی افزایش 

می یابد.
این  کامل  اجرای  با 
به  کشور  نیاز  طرح 
بالگرد   210 از  بیش 
امدادی تأمین می شود 
ایجاد  بر  عالوه  و 
اشتغال مستقیم بالغ بر 
هزار نفر، بیش از 600 
صرفه   دالر  میلیون 
جویی ارزی نیز صورت 

خواهد پذیرفت.

نیم نگاه
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اقتصادی اجتماعی فرهنگی

غنی ترین موزه حشره شناسی 
ایران

 
رده ای از بی مهرگان که بزرگ ترین گروه بندپایان را 
به خود اختصاص داده اند، یکی از موزه های شهر تهران را 

به نام خود زده اند.
 این بی مهرگان که با نام کلی حشرات شناخته می شوند، 
در موزه »هایک میرزایانس« گرد هم جمع شده اند تا ما را 

بیش از پیش با دنیای خود آشناکنند. 
بود  ارمنی تباری  ایرانی  حشره شناس  میرزایانس«  »هایک 

که تألیفات متعددی درباره حشره شناسی داشته است. 
وی که تخصص اصلی اش شناسایی و رده بندی ملخ ها بود، 

حشرات ایران را شناسایی و جمع آوری می کرد.

دو کلمه حرف ورزشی

سیاوش بهبودی

موفقیتی دلگرم کننده
در حالـی کـه انتظـار 
سـرمربی  معرفـی  بـرای 
بـه  فوتبـال  ملـی  تیـم 
بازی هـای  و  کشـیده  درازا 
داخلـی ایـن رشـته ورزشـی 
پرطرفدارگرفتارحاشـیه های 
نامطبـوع شـده اسـت، تیـم 
بانـوان دانشـگاهی  فوتسـال 

بـا موفقیت هـای خودکمی آرامـش به طرفـداران فوتبال هدیه 
داده، گرچـه خیلـی هـم توچشـم دسـت اندرکاران نمی آیـد.

یعنی به کار مانور دادن نمی خورد!
مسابقات  دوره  بیستمین  قهرمانی  جام  توانسته  تیم  این 
2019 ورزش های بین دانشگاهی جهان را از آن خود کند 
و پرچم پرافتخار ایران اسالمی را در آنتورپ بلژیک و قلب 

اروپا برافراشته نماید.
مقدماتی،  مرحله  در  ابتدا  ایران  فوتسال  شایسته  بانوان 
با  ترتیب  به  را  بازی ها  میزبان  بلژیک  و  اسکاتلند  تیم های 

نتیجه 6 بر صفر و 13 بر صفر شکست دادند.
در مرحله نیمه نهایی ایران برابر فرانسه قرار گرفت، تیمی 
که با پیروزی 4 بر صفر برابر آلمان به این مرحله رسیده بود 
اما نتوانست مقابل بانوان خوش تکنیک و با انگیزه فوتسال 

ایران مقاومت کند و با نتیجه 3 بر یک شکست خورد.
شایسته  بانوان  رقابت ها،  فینال  در  بازی ها  ادامه  در 
فاطمه  مربیگری  و  یاری  شهناز  سرمربیگری  با  کشورمان 
کاتالونیای  سبک  صاحب  و  قدرتمند  تیم  مقابل  غالمپور، 
یک  نتیجه  با  قانونی  وقت  درپایان  که  گرفت  قرار  اسپانیا 
پنالتی  گیر  نفس  ضربات  به  کار  و  شدند  مساوی  بریک 
کشید که با درخشش فرزانه توسلی بهترین گلر این دوره 
از بازی ها، ایران موفق شد 3 بر 2 اسپانیا را شکست داده و 

جام قهرمانی را از آن خود کند.
در پایان این رقابت ها، سارا شیر بیگی از جمهوری اسالمی 
از  دوره  این  گل  خانم  عنوان  به  زده،  گل   13 با  ایران 

مسابقات معرفی شد.

یک کار به موقع
باالخره دارد باب می شود که مشاهیر در هر زمینه و 
رشته ای -- حال می خواهد مقام دولتی  باشد یا هنری 
یا ورزشی، قبل از آخرین ناکامی، یا در واقع وقتی دراوج 
کارشان هستند، صحنه را ترک کنند و خاطره خوشی برای 
هواداران و تاریخچه روشنی برای خودشان یادگار بگذارند.

البته فعال این رفتار خوب در ورزشی ها بیشتر اتفاق می افتد 
از جمله؛ محمد باقری معتمد عضو پیشین تیم ملی تکواندو 
کشورمان که افتخارات زیاد ی برای ورزش کشورمان کسب 
به  تصمیم  ملی  تیم  از  دوری  سال  چند  از  بعد  کرده، 

خداحافظی گرفته است.
وی در چند سال اخیر از سوی کشورهای متعدد پیشنهاد 
با  تا  داد  ترجیح  ولی  کرد،  دریافت  را  ملی  تیم  در  حضور 
دنیای  از  کرده  کسب  کشورمان  برای  که  عناوینی  همان 

قهرمانی خداحافظی کند.
مدال نقره المپیک 2012 لندن، طالی 2009 و نقره 2001 
جهان، طالی بازی های آسیایی 2010، دو طال، یک نقره و 
یک برنز قهرمانی آسیا، طال و نقره یونیور سیاد دانشجویان 
معتمد  افتخارات  مهمترین  از  اسالمی  و طالی کشورهای 
در طول دوران قهرمانی است. باقری معتمد از این پس به 

عنوان مربی با تیم ملی هندوستان همکاری خواهد کرد.

این  بیان  با  گندم  طرح  مجری   - مهر  خبرگزاری 
خسارت  دچار  گندم  مزارع  درصد   5 حدود  که 
100درصدی ناشی از سیل شدند،گفت: امسال تولید 

گندم بیش از مصرف است.
اسماعیل اسفندیاری پوربا بیان این که خسارت سیل 
درصد   6 تا   5 حدود  گلستان  در  گندم  محصول  به 
اثرات بسیار مثبت  اما  کل تولید استان است، گفت: 
این بارندگی در اواخر و اوایل سال، از نظر مقادیر و 
پراکنش در تولید گندم مؤثر بوده و تا حدود زیادی 
جبران  را  استان  آن  سیل  از  ناشی  تولید  کاهش 
خسارت  نیز  خوزستان  استان  با  رابطه  در  می کند. 
سیل به تولید گندم نسبت به گلستان بیشتر بوده اما 
با توجه به شرایط مزارعی که دچار سیل نشدند و هم 

تولید  استثنایی در  استان، سالی  چنین مزارع گندم دیم 
گندم این استان را شاهد خواهیم بود.

دلیل  به  استان  این  عالی  درجه  تولید  انتظار  افزود:  وی 
نظر  به  اما  است  شده  تبدیل  متوسط  به  سیل  خسارت 
 98 سال  گندم  تولید  سیل،  خسارت  علیرغم  می رسد 

خوزستان مطابق و یا نزدیک به تولید گندم سال 97 باشد 
و افزایش تولید و عملکرد گندم سال جاری سایر استان ها، 

این خسارت را جبران خواهد کرد.
زیر کشت  اراضی سطح  از  میزان  چه  که  این  درباره  وی 
 5 حدود  کل  در  داد:  ادامه  است؟،  دیده  آسیب  گندم 
درصد اراضی گندم دچار 100 درصد خسارت سیل زدگی 

شده است.
میزان  که  این سوال  به  پاسخ  در  پور  اسفندیاری 
را  تولید  از کاهش  مقدار  زارها چه  تولید در دیم 
می تواندجبران کند؟ گفت: بارندگی های اخیر باعث 
ویژه  به  و  آبی  گندم  مزارع  در  عملکرد  افزایش 
تولید  بنابراین قطعاً  مزارع گندم دیم خواهد شد. 
و  است  داخلی  مصرف  نیاز  از  بیش  امسال  گندم 

نگرانی از بابت گندم در سال جاری وجود ندارد.
بر  مبنی  شده  مطرح  مباحث  برخی  درباره  وی 
بینانه ترین حالت میزان تولید  این که در خوش 
افزود:  رسید،  خواهد  تن  میلیون   10 از  کمتر  به 
سیل،  از  پس  شده  انجام  ارزیابی های  به  توجه  با 
 14 از  بیش  گندم  تولید  امسال  می رسد  نظر  به 
تن،  میلیون  از 10  کمتر  تولید  و  بود  تن خواهد  میلیون 

قطعاً صحیح نیست.
چهارم  سال  برای  قطعاً  کرد:  تصریح  گندم  طرح  مجری 
تولید گندم به پایداری خوبی رسیده و تولید این محصول 
در سال جاری بیش از نیاز مصرف سال کشور خواهد بود.

از   پیشگیری  »آیین نامه  مرکزی  بانک 
انباشت مطالبات غیرجاری بانکی« را ابالغ کرد. بر اساس 
و  الکترونیک  فرایندهای  از طریق  تسهیالت  اعطای  آن، 

دسترسی به سامانه های اطالعاتی، نظام مند می شود.
با  مبارزه  هماهنگی  »ستاد  مرکزی،  بانک  گزارش  به 
اقتصادی« بر اساس فرامین و رهنمودهای رهبر  مفاسد 
معظم انقالب، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و قانون 
برنامه پنج ساله ششم توسعه و نیز سایر قوانین مربوط 

این آیین نامه را ابالغ کرده است.
مطالبات  انباشت  از  پیشگیری  برای  نامه  آیین  این 
تعمیق شفافیت،  از طریق  بانکی کشور  غیرجاری شبکه 
بهبود فرآیندهای اعتبارسنجی و نظام مند کردن مراحل 
اعطای تسهیالت و ایجاد تعهدات برای اشخاص متقاضی، 
با مشارکت نهادها و دستگاه های مختلف اجرایی تصویب 

شده است.
عمدتا  فرآیندهای  دربرگیرنده  یادشده  آیین نامه 
الکترونیک در قالب سامانه های اطالعاتی کنونی و سایر 
با  فرادستگاهی  دسترسی  امکان  با  مرتبط  سامانه های 
غیرجاری  مطالبات  انباشت  از  پیشگیری  نهایی  هدف 

بانکی است.
در  مشخصی  تکالیف  و  وظایف  نامه،  آیین  این  در 
بخش های  و  دستگاه ها  نهادها،  برای  مختلف  زمینه های 
است  شده  مقرر  کشور  بانکی  نظام  جمله  از  مختلف 
کشور،  بانکی  شبکه  همکاری  با  رود  می  انتظار  که 
ایجاد تعهدات و  با اعطای تسهیالت،  فرآیندهای مرتبط 
وصول مطالبات غیرجاری از طریق عملیاتی شدن کامل 

سامانه های موضوع آیین نامه، تسهیل شود. 
بر اساس این آیین نامه، مؤسسات اعتباری موظفند ظرف 
سه ماه از تاریخ ابالغ این مصوبه نسبت به تهیه، تکمیل 
اشخاص  درباره  خود  موجود  اطالعات  یکپارچه سازی  و 
مرتبط و ذی نفعان واحد و تشکیل بانک اطالعاتی در این 

خصوص اقدام کنند.
سامانه  راه اندازی  از  پس  باید  اعتباری  های  موسسه 

شناسایی روابط اشخاص، پیش از 
اعطای تسهیالت یا ایجاد تعهدات، 
اشخاص  روابط  استعالم  به  نسبت 
کنند.  اقدام  مذکور  سامانه  از 
این  موضوع  سامانه  از  استعالم 
مؤسسات  مسوولیت  نافی  ماده 
اشخاص  شناسایی  برای  اعتباری 
سایر  از  واحد  ذی نفعان  و  مرتبط 

روش های مقتضی نخواهد بود. 
اعتباری  مؤسسات  چنین  هم 
هرگونه  اعطای  از  پیش  موظفند 
تسهیالت یا ایجاد تعهدات، نسبت 
از  اعتباری  گزارش  استعالم  به 
سامانه ملی اعتبارسنجی یا گزارش 

اعتباری  رتبه بندی  شرکت های  از  اعتباری  رتبه بندی 
تعهدات  و  تسهیالت  اطالعات  متمرکز  سامانه  طریق  از 
)سمات( اقدام و مطابق ضوابط مذکور تصمیم گیری کنند.

بر اساس این آیین نامه، مؤسسات اعتباری موظفند پس از 
ایجاد امکانات موضوع این ماده و سامانه متمرکز اطالعات 
یا  تسهیالت  اعطای  در  )سمات(،  تعهدات  و  تسهیالت 
پذیرش  مورد  را  صورتحساب هایی  صرفاً  تعهدات  ایجاد 
قرار دهند که عالوه بر دارا بودن شرایط مندرج در سایر 
قوانین و مقررات، صحت ثبت اولیه معامالت آن یا تأیید 

نهایی آن ها از سامانه مذکور استعالم شده باشد.
طبق این آیین نامه، مؤسسات اعتباری موظفند اطالعات 
را  تعهدات  ایجاد  یا  تسهیالت  بازپرداخت  و  پرداخت 
این  موضوع  سامانه  برای  برخط  و  سیستمی  به صورت 

ماده )سمات( ارسال کنند.
بر اساس این آیین نامه، مؤسسات اعتباری موظفند ظرف 
یک سال از تاریخ ابالغ این مصوبه، پیش از انعقاد قرارداد 
ضمانت با استفاده از سفته، گواهی کسر از حقوق یا چک 
ثبت  به  نسبت  تعهدات،  ایجاد  یا  تسهیالت  اعطای  در 
اطالعات متقاضی، ضامن و مندرجات سفته، گواهی کسر 
از حقوق و مندرجات چک در سامانه متمرکز اطالعات 

تسهیالت و تعهدات )سمات( اقدام کنند.
امکان  موظفند  اعتباری  مؤسسات  نامه،  آیین  این  طبق 
جمع  اطالعات  به  را  مالیاتی  امور  سازمان  دسترسی 
گردش و مانده ساالنه انواع حساب های بانکی، سپرده ها 

و سود آن ها فراهم کنند.
پیش  موظفند  اعتباری  مؤسسات  نامه،  آیین  این  طبق 
سیستمی  استعالم  به  نسبت  ضمانت  قرارداد  انعقاد  از 
اموال مقید شده  وی  و برخط مجموع تعهدات ضامن و 
امالک کشور و سامانه متمرکز  و  اسناد  ثبت  از سازمان 
امور  سازمان  و  )سمات(  تعهدات  و  تسهیالت  اطالعات 
مالیاتی کشور اقدام کرده و متناسب با وضعیت و توانایی 
مالی وی، نسبت به اخذ تأمین از متقاضیان تسهیالت با 

ضمانت وی اقدام کنند.

کشور ظرفیت 300 روز 
خورشیدی را دارد

گفـت:  احمـدی   - جـوان  خبرنـگاران  باشـگاه 
ایـران ظرفیـت اسـتفاده از انـرژی خورشـیدی را در 
طـول سـال به مـدت 300 روز دارد و می توانـد در 
اسـتفاده از ایـن انرژی پاک و در دسـترس پیشـگام 

. شد با
بـا اشـاره  انـرژی  رضـا احمـدی کارشـناس حـوزه 
بـه وضعیـت انـرژی در کشـور اظهـار کـرد: زمانـی 
کـه انـرژی الکتریکـی بـا هزینـه پاییـن در اختیـار 
ایـن  کـردن  جایگزیـن  می گیـرد،  قـرار  مشـترکان 
داشـته  واقعـی  قیمـت  کـه  ای  انـرژی  بـا  انـرژی 
باشـد، بسـیار دشـوار اسـت، امـا بایـد در این راسـتا 
اقداماتـی صـورت گیرد تا برای مشـترک اسـتفاده از 

انـرژی نـو منطقـی شـود.
ایـن کارشـناس انـرژی  بـا تأکید بـر این مسـاله که 
در حـال حاضـر در نقـاط خیلـی دور از شـبکه ،این 
انـرژی توسـعه یافتـه اسـت، تصریـح کـرد: بی شـک 
حمایت هـای  نیازمنـد  انـرژی  ایـن  ارتقـای  بـرای 
دولـت هسـتیم، البته نگاه مجلس شـورای اسـالمی 
و دولـت نسـبت به توسـعه ایـن انرژی مثبت شـده، 
امـا الزم اسـت تـا در ایـن شـرایط سـخت وضعیـت 

بـرای توسـعه ایـن انـرژی بهبـود یابد.
وی افـزود: براسـاس برنامه ریزی هـا قـرار شـده کـه 
در افـق 20 سـاله، برنامـه جامع انرژی ایـران تدوین 
و بـا تهیـه ایـن برنامـه، جایـگاه تجدیدپذیر هـا ارتقا 
یابـد، چـرا که طبق تحقیقـات، پتانسـیل های باالیی 
بـرای توسـعه ایـن انـرژی در ایـران وجـود دارد و 
نـگاه دولـت به توسـعه تجدیدپذیر ها بسـیار روشـن 
اسـت. طبـق مطالعـات، ایـران ظرفیـت اسـتفاده از 
انـرژی خورشـیدی را در طـول سـال به مـدت 300 
انـرژی  ایـن  از  اسـتفاده  در  می توانـد  و  دارد  روز 
پـاک و در دسـترس پیشـگام باشـد و بـا توجـه بـه 
بـازار موجود در کشـور های همسـایه، قـادر به ایجاد 
هـزاران شـغل در صـورت ایجـاد و تکمیـل زنجیـره 
آن از طراحـی، سـاخت و بهره بـرداری خواهـد بـود.

احمـدی در پایـان گفـت: هرچند تالش هـای دولت، 
وزارت نیـرو و مجلـس شـورای اسـالمی بـا تصویـب 
قوانیـن و مقـررات مربـوط بـه خریـد تضمینـی برق 
از سـرمایه گذاران، اخـذ عـوارض بـه منظـور تأمیـن 
بخشـی از هزینه هـای سـرمایه گذاری و تعیین تعرفه 
خـاص بـرای این گونـه سـرمایه گذاری ها تـا حدودی 
فعـاالن  و  سـرمایه گذاران  توجـه  جلـب  موجـب 
اقتصـادی بـرای ایـن عرصه شـده، اما نوسـانات نرخ 
ارز، عـدم اسـتقبال از منابـع خارجـی علی رغـم این 
کـه انرژی هـای تجدیدپذیـر شـامل هیچ گونه تحریم 
نیسـتند و هزینه هـای سـنگین تأمین مالـی داخلی 
از رشـد سـریع انرژی هـای تجدیدپذیـر به خصـوص 
انـرژی خورشـیدی در کشـور مـا جلوگیـری کـرده 

ست. ا

»جدایی« فرهادی در فهرست 
بهترین ها

انجام شد  انتخاب منتقدان  با  در یک نظرسنجی که 
فیلم »مد مکس« به عنوان بهترین فیلم دهه انتخاب شد و 
»جدایی« ساخته اصغر فرهادی نیز در میان 10 فیلم برتر 

جای گرفت.
به گزارش ایندی وایر، هر چه در سال 2019 جلوتر برویم 
شاهد انتشار لیست های متنوعی برای انتخاب بهترین های 
دهه دوم قرن بیست و یکم خواهیم بود. در این میان »ورلد 
آف ریل« با انتشار فهرستی از منتقدان برجسته سینما در 
بهترین  آن ها  از  رأی گیری  با  و  شده  پیشگام  زمینه  این 
فیلم هایی را که از یکم ژانویه 2010 تاکنون اکران شده اند 

انتخاب کرده است.
فیلمساز  و  ساز  برنامه  منتقد،   250 از  نظرسنجی  این  در 
این  را در  فیلم منتخب خود  از 5  تا فهرستی  سوال شده 

دوره ارائه کنند.
در نظرسنجی از منتقدان پل توماس اندرسون با داشتن 2 
فیلم در میان 10 فیلم برتر دهه اخیر، جایگاه برجسته ای 
یافت.این فهرست شامل هر فیلمی است که از ژانویه 2010 

تا آوریل 2019 اکران شده است.
ساخته  خشم«  جاده  مکس:  »مد  فهرست  این  رأس  در 
شارلیز  و  هاردی  تام  فیلم  این  در  دارد.  میلر جای  جورج 
ترون بازی کرده اند. فیلم محبوب »مکس دیوانه« محصول 
یونیورسال از نادر محصوالت پرفروش این کمپانی بود که 
در آکادمی اسکار هم موفق ظاهر شد و 6 جایزه اسکار برد 

که شامل بهترین فیلم و بهترین کارگردانی هم می شد.

مجری طرح گندم :

تولید بیش از مصرف است

پیشگیری از انباشت 
مطالبات غیرجاری بانکی

خوداری بیمه ها از پوشش 
هزینه های پیوند

مهدی شادنوش رئیس مرکز مدیریت پیوند و درمان 
بیماری های وزارت بهداشت، گفت: هزینه های جزء فنی 
اعمال پیوند اعضا با هدف جلوگیری از ضرر و زیان مراکز 

درمانی، به صورت علی الحساب پرداخت می شود.
وی با اشاره به این که یکی از موانع موجود بر سر راه پیوند 
عدم حمایت مالی کافی بیمه ها از مراکز پیوند است، بیان 
فنی  جز  و  پیوند  هزینه های  پوشش  دستورالعمل  داشت: 
بیمار که شامل هتلینگ، پاراکلینیک، دارو و لوازم مصرفی 
بخش می شود، مرداد 95 جهت اجرا به بیمه ها ابالغ شده 

که تاکنون عملیاتی نشده است.
وزارت  بیماری های  درمان  و  پیوند  مدیریت  مرکز  رئیس 
با  اعضا  پیوند  اعمال  فنی  جز  هزینه های  گفت:  بهداشت 
زمان  تا  و  درمانی  مراکز  زیان  و  ضرر  از  جلوگیری  هدف 
به صورت علی  بیمه ها  به  ارسالی  اجرای دستورالعمل های 
الحساب توسط معاونت درمان وزارت بهداشت به این مراکز 
پرداخت می شود. این پرداخت ها از ابتدای سال 98 از محل 
هزینه های  تکمیل  برای  سالمت  تحول  طرح  یارانه  بسته 
پیوند و کمک به بیماران به صورت ویژه استفاده می شود 
و پرداخت های جز حرفه ای نیز همانند گذشته و به موقع 

توسط وزارت بهداشت در حال انجام است.

فعالیت بیش از 16 هزار 
باشگاه کتابخوانی

 
داور جام باشگاه های کتابخوانی در نشست تسهیل گران 
این جام در نمایشگاه کتاب تهران گفت: تا پایان سال گذشته 
16 هزار باشگاه کتابخوانی در کشور فعال شده است. نشست 
نمایشگاه  با  همزمان  کتابخوانی  باشگاه  های  جام  تسهیل گران 
و  کودک  سرای  فرهنگ  دهمین  در  تهران،  کتاب  بین المللی 

نوجوان برپا شد.
باشگاه  های  جام  برگزاری  دوره  سه  داور  زنده جانی  جعفر 
کتابخوانی و نویسنده  حوزه کودک و نوجوان در این نشست از 
شتاب روزافزون و استقبال چشمگیر تشکیل، عضویت و فعالیت 
باشگاه  های کتابخوانی در کشور خبر داد و گفت: تا پایان سال 

گذشته 16 هزار باشگاه کتابخوانی در کشور فعال شده است.
با  مرتبط  دوره  های  گذراندن  با  تسهیل گران  داد:  ادامه  وی 
با  تعامل  روش  های  و  مطالعه  روش  کتاب  ،  شناخت  محوریت 
این کار فرهنگی  کودکان و نوجوانان به صورت حرفه ای وارد 
کتابخوانی،  باشگاه  های  جام  اسامی  کرد:  تاکید  می  شوند.وی 
گفتگو حول محور کتاب است. داور سه دوره  جام باشگاه  های 
کتابخوانی کودک و نوجوان کشور افزایش مهارت  های اجتماعی 
و پرورش تخیل را از جمله اهداف این طرح عنوان کرد و گفت: 
خوشبختانه روند رو به رشد تعداد باشگاه  ها نشانگر آن است که 
این طرح فرهنگی عالوه بر کسب موفقیت توانسته است به یک 

رویداد بزرگ فرهنگی در محور کتاب تبدیل شود.

ایرنا - معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر با بیان این 
که اتصال شبکه برق ایران، جمهوری آذربایجان و روسیه 
با  انجام اقدام هایی فنی و پیچیده است، گفت:  نیازمند 
اتصال این شبکه ها به یکدیگر، شبکه برق ایران پایدارتر 

خواهد شد.
»رضا اردکانیان« وزیر نیرو پانزدهم اسفندماه پارسال در 
جمهوری  اقتصاد  وزیر  یف«  مصطفی  »شاهین  با  دیدار 
آذربایجان گفت: شبکه برق ایران از طریق آذربایجان به 

روسیه متصل می شود.
وی افزود: از طریق جمهوری آذربایجان امکان ارتباط با 
روسیه را در دست بررسی داریم که به سنکرون )متصل( 

شدن سیستم برق ایران با روسیه کمک خواهد کرد.
در همین رابطه »محمود رضا حقی فام«  گفت: توافق هایی 
بین کشورهای ایران، جمهوری آذربایجان و روسیه انجام 
گرفته و اقدام هایی نیز توسط شرکت مدیریت شبکه ایران 

درحال انجام است.
وی افزود: سنکرون کردن شبکه برق از یک طرف نیاز به 

فراهم کردن یک سری ملزومات فنی در کشورمان دارد 
و از طرف دیگر کشوری مانند روسیه که شبکه ای بسیار 
بزرگ دارد، وقتی بخواهد با شبکه ای متوسط مانند شبکه 
ایران مرتبط شود، هر دو کشور باید مطمئن شوند که این 

اتصال چه پیامدهایی خواهد داشت.
این  به  باید  ما  نیز  اتصال  برای  داد:  ادامه  فام  حقی 
اطمینان برسیم که اختاللی در شبکه نخواهیم داشت و 
روسیه نیز به این اطمینان برسد. بنابراین مطالعات دقیق 

فنی در حال انجام است.
سخنگوی صنعت برق ایران خاطرنشان ساخت: عالوه بر 
این، اکنون خطوط انتقالی از طریق کشور ارمنستان در 

حال تکمیل شدن است.
به گفته وی، اگر این اتفاق رخ دهد به معنای آن خواهد 
یکپارچه  ای  این شبکه، شبکه  الکتریکی  نظر  از  بود که 
خواهد شد و چون شبکه روسیه نیز به شبکه اروپا وصل 
است کمک می کند به این که یک هم پوشانی ایجاد شود.

سخنگوی صنعت برق اضافه کرد: این همکاری ها کمک 

داشته  زمانی  هر  در  برقی  کمبود  اگر  ما  که  کند  می 
باشیم بتوان از ظرفیت کشورهای دیگر برای تامین برق 

استفاده کنیم.
کشورمان  برق  شبکه  کردن  سنکرون  افزود:  فام  حقی 
تولید  زمان  هر  کرد  خواهد  کمک  چنین  هم  روسیه  با 
راحتی  به  را  مازاد  این  بتوان  باشیم  مازادی داشته  برق 

صادر کرد.
اگر  داد:  ادامه  توانیر  شرکت  توزیع  هماهنگی  معاون 
ملزومات فنی فراهم شود، به طور قطع یک شبکه پایدار 

و مطمئن خواهیم داشت.
و  است  مطالعه  حال  در  طرح  این  اکنون  گفت:  وی 
ایران  به  باید  آن ها  مهندسان  و  دارد  سختی  کارهای 
ما  فنی  و  حفاظتی  سیستم های  شوند  مطمئن  تا  آمده 
توانایی های الزم را دارد، هم چنین ما نیز باید مطمئن 

شویم.
اما  است  انجام  روند درحال  این  کرد:  تصریح  فام  حقی 

نمی توان سقف زمانی برای آن تعیین کرد.

سخنگوی صنعت برق:

پایداری برق ایران با اتصال به شبکه روسیه

ِکشتی ُکشتی به ساحل رسید
البته فرزندان این مرزوبوم دریک رشته ورزشی دیگر 

- گرچه فوتبال نیست، به قول معروف گل کاشتند.
همان طورکه اشاره شد، با آن انتظار دلخراش برای معرفی 
بازی های  تاثرآوِر  حواشی  و  فوتبال،  ملی  تیم  سرمربی 
از  دیگری  پیروزی  پرطرفدار،  ورزشی  رشته  این  داخلی 
هواداران  برلب  خرسندی  لبخند  کشورمان  جوانان  سوی 
درپایان  آزادایران  کشتی  ساخت.تیم  نمایان  کشور  ورزش 
 3 روزهای  که   - آسیا  قهرمانی  آزاد  کشتی  های  رقابت 
برگزار  چین  کشور  آن  شی  شهر  در  ماه  اردیبهشت   4 و 
کیلوگرم،   57 وزن  در  اطری  رضا  طالی  مدال   7 شد،با 
بهنام احسان پور در وزن 61 کیلوگرم، بهمن تیموری در 
وزن 79 کیلوگرم، کامران قاسم پور در وزن 86 کیلوگرم، 
علیرضا کریمی در وزن 92 کیلوگرم، رضا یزدانی در وزن 
97 کیلوگرم و یداله محبی در وزن 125 کیلوگرم و 3 مدال 
امامی در  یونس  بیابانی در وزن 65 کیلوگرم،  پیمان  برنز 
وزن 70 کیلوگرم و محمد نخودی در وزن 74 کیلوگرم و 

کسب 220 امتیاز با اقتدار به عنوان قهرمانی دست یافت.
این افتخاری است که دل هر ایرانی راروشن کرد.

نیم نگاه



علیرضا گودرزی
از  هفته  یک  حدود 
تاج  بازی  سریال  اوج گرفتن 
آنچه  هر  می گذرد.  تخت  و 
این  گذشته  فصل   7 در 
و  صحبت  آن  درباره  سریال 
هفته  می شد،  زمینه چینی 
جنگ  عظیم ترین  با  گذشته 
تصویری،  هنرهای  تاریخ  در 
سینما و تلویزیون و تآتر، به نتیجه رسید. جنگی که در آن 
750 نفر بازیگر و هنرور به عالوه دیگر عوامل ساخت سریال 
به مدت 55 روز تالش کردند تا صحنه های خام آماده شود 
و کار به دست عوامل پردازش و رایانه ها برسد و در نهایت، 
میخکوب  را  مخاطبان  خالص،  و  بی نقص  دقیقه جنگ   82
کند. مخاطبانی بی شمار در جهان که از ماه ها قبل خبر اعالم 
زمان پخش سریال، آمار و ارقام جنگ »موعود«، تک و توک 
قبلی  فصل های  از  یادآوری هایی  و  منتشرشده  عکس های 
و  روز  و  می فرستادند  هم  برای  اجتماعی  شبکه های  در  را 
ببینند  و  درآید  تولید  تنور  از  تا سریال  ساعت می شمردند 
که آخر زمان چه می شود. انگار همه به خواب مصنوعی »شاه 

شب« فرو شده اند و می خواهند سرنوشت خود را ببینند.
سازندگان سریال، رگ خواب مخاطبان را در دست دارند و 
دارند.  انتظاری  چه  هنر  از  سال ها  این  انسان های  می دانند 
به مرزهای  این روزها محدود  انسان ها، چون هنر  می گویم 

جغرافیایی یا سیاسی نمی ماند.
درچنین  اژدها  حضور  از  قبل،  سال  چند  فاضل  دوستی 
نظرش  در  هم  راه رونده  مرده های  می کرد.  گله  سریالی 
او،  به  می توانم  امروز  می کاست.  سریال  ارزش  و  اعتبار  از 
بازی  آنچه  که  دهم  پاسخ  است  من  از  دور  فرسنگ ها  که 
و  جادو  یا  این ها  از  کدام  هیچ  کرد،  محبوب  را  تاج و تخت 
بزرگترین  بودند.  انسان ها  خود  نبود؛  فراانسانی  حوادث 
انسان ها بود که باطل شد و در نهایت  جادوها توسط خود 
شدیداً  ُبعد  رسیدند.  انسان ها  داد  به  انسان ها  معمولی ترین 

انسانی سریال را نباید فراموش کرد. 
مردان  بزرگ  جنگاوران  که  داریم  انتظار  معمول  مطابق 
زنی  از  شوروی  دوم،  جهانی  جنگ  دوران  در  اگر  باشند. 
تک تیرانداز اسطوره می ساخت، به نظر بعضی مساله ای فوق 
طبیعی و بعضی دیگر بخشی از ماشین پروپاگاندای شوروی 
ما می بینیم،  این سال ها که  این است که در  واقعیت  بود. 

زنان دوشادوش مردان در »همه« عرصه ها حضور دارند.
خدمت  به  را  زنان  جهان  کشورهای  از  خیلی  ارتش های 
دولت ها  صدر  حتی  و  دولت ها  و  پارلمان ها  در  و  پذیرفته 
را  زنان  نمی تواند  امروزی  حماسه  نیستند.  کم تعداد  زنان 
نادیده بگیرد. زن هزاره سوم، نقشش بیشتر از »دلگرمی« 
زن  است.  تمام  همه چیز  و  بی باک  عضله مند  قهرمان  مرد 
و  دانشگاه ها  در  ادارات،  راهروهای  و  کارخانه ها  در  امروز 
ارتش ها، در خیابان ها و المپیک حضور دارد. عجیب نیست 
بازی  حوزه های  همه  به  زنان  که  کنند  تعجب  کسانی  که 
که  می شود  پیشنهاد  ها  آن  به  کرده اند.  رسوخ  تاج وتخت 
مدرن،  اساطیر  در  ببینند!  را  خود  دوروبر  سریال،  به جای 

با استانداردهای  شاه شب را زن می کشد؛ آن هم زنی که 
غربی، با مترهای باربی ها، شاید چندان زیبا نباشد. قدش از 
بلوند ندارد، در  متوسط زنان سریال کوتاه تر است، موهای 
وحشی ترین  در  خود  و  داده  دست  از  را  پدرش  خردسالی 

جهان که سریال ما است، گلیمش را از آب بیرون کشیده.
زنی خودساخته است، به میل خود، از کسانی که خودش 
می خواسته سخت ترین آموزش های نظامی را دیده است و 
در سریال فقط برای چهره اش محبوب نشده است. قهرمانی 
مدرن،  بگویم  نمی توانم  معیارهای،  با  انسانی  کاماًل  است 
یا  سینما  به  ورود  برای  که  زنانی  اآلن.  همین  معیارهای 
هنر نیازمند صورت و اندام »استاندارد« و یا حتی یونیفورم 
را  خود  مردساالر  جوامع  فرصت های  که  زنانی  هستند، 
آرایش  که  زنانی  از دست می دهند،  اجتماعی  برای حیات 
خورده اند،  را  زن بودنشان  توسری  که  زنانی  نمی کنند، 
زنانی که مثل مردان، بی حوصله لباس می پوشند و ممکن 
است چاق باشند، با مشکل جهانی سلولیت های زیر پوست 
باربی های  برابر  در  باشند،  مواجه  سرسیاه  جوش های  و 
تا خود را ببینند:  سینمای مردساالر فرصتی پیدا کرده اند 
نه  و  است  اندام  و  قیافه  نه  می کند  قهرمان  را  زن  آنچه 
خواست مردان جامعه؛ اراده است و تالش. »آریا استارک« 
این هفته جهان سریال ما را از »خدای مرگ« زدود. ناگفته 
نماند که قهرمان دیگر سریال، »برین تارتی« که زنی دالور 
حتی  تا  شد  نائل  شوالیه  لقب  به  »سنت«  خالف  بر  بود، 
سنت های سرزمین فرضی سریال هم در برابر زنان بشکند.

روی دیگر ستیز با مردساالری را می توان در بعضی مردان 
این سریال دید. »تئون گریجوی« و »کرم خاکستری« به 
دالیل مختلف به لحاظ فیزیولوژیک مرد محسوب نمی شدند.

جهان مردانه، صریح می گویم، اندام مردانه را سبب شهامت 

فرار  تنومند  مردان  که  حالی  در  می کند.  معرفی  غیرت  و 
می کنند، کرم خاکستری سر جایش می ایستد تا آن مردان 
او  فیزیولوژیک  هنگام عقب نشینی حمایت شوند. مردانگی 
تئون گریجوی  ازمیان رفته است.  برده داران  پیشتر توسط 
هم که با فراز و نشیب زیاد به چنان سرنوشتی دچار شده، 
در  و  دفاع می کند  زندگان  نماد جهان  از  لحظه  آخرین  تا 
برای  به زمین مرگ می افتد.  برای کشتن شاه شب  تالش 
این که این عارضه فیزیولوژیک تقدیس نشود، »سر واریس« 
با وضعیتی مشابه به سردابه پناه برده است. معیار نه اندام، 

که روحیه است.
و  لردها  از  نامحسوس  چرخش  در  سریال  قهرمانی 
به آدم های معمولی رسید. زمان دیدن سریال،  شاهزاده ها 
سردابه را به شوخی به بزم محبت تشبیه کردم که در آن 
قهرمانی  هم  جنگ  در  نشسته اند.  مقابل  شاهان  و  گدایان 
از سرزمین ها و قومیت های  نبود. همه  مخصوص شوالیه ها 
مختلف در برابر تهدید جامعه انسان ها متحد شدند. پیروزی 
سخت به دست آمد و به جز با این اتحاد به دست نمی آمد. 
به دوست عزیزم باید بگویم که مخاطبان از اژدها و جادو 
دلگیر بودند که چرا در جنگ به آن اندازه که متصور بود، 
کاری نکردند. اژدها بود و کارهای بزرگ را انسان ها کردند. 
از آسمان  را بکشد. هیچ پیروزی  نتوانست شاه شب  اژدها 
و  ریزنقش  دختربچه ای  نکرد،  اژدها  که  را  کاری  نمی بارد، 
غول کش.  دختربچه  داد:  انجام  مورمونت«(  )»لیانا  مصمم 
نفر  یک  و  کرد  بازی  خوب  تیمی  بود.  همه  آن  از  نتیجه 

گل زد. 
سریال  این  در  انسانی  ویژگی های  به  باشد،  عمری  اگر 
خواهم پرداخت. حماسه ای که تمام عیار است و انسان آن 

را حماسه می کند.

شیر ایرانی پس از 80 سال 
به زادبوم آمد

پس از گذشت 80 سال از انقراض شیرهای ایرانی در 
از باغ وحش  کشور،  جفت نر این گونه جانوری ارزشمند 
بریستول انگلستان وارد گمرک فرودگاه امام )ره( شد و پس 
از حدود پنج ساعت تشریفات گمرکی،  در کمال صحت و 
سالمت به محل زندگی جدیدش درباغ وحش ارم منتقل 

شد.
باغ  از  این شیر، طی هفته آینده  گفتنی است جفت ماده 
وحش دوبلین ایرلند وارد کشور خواهد شد و مسوولین باغ 
وحش ارم امیدوارند با تکثیر این جانور بتوانند قدم موثری 

در حفظ نسل آن بردارند.  
در  سبز  ارم  مجتمع  عامل  مدیر  پرهیزکار  سیدمحمدرضا 
این خصوص گفت: هدف اصلی ما از تالش برای بازگرداندن 
این گونه، اوال کمک به ازدیاد نسل این حیوان و ثانیا آشنا 

کردن هموطنان با حیات وحش کشورمان است.
ایران  به  شیرها  این  بازگشت  چگونگی  خصوص  در  وی 
گفت: با توجه به عضویت باغ وحش ارم تهران در اتحادیه 
شیرها  این  توافقاتی  طی   )EAZA( اروپا  وحش های  باغ 
خطر  در  گونه های  از  نگهداری  و  تکثیر  برنامه  نظر  تحت 
انقراض و بدون پرداخت وجه، مجوز بازگشت به کشور را 

گرفته اند.
پرهیزکار در پایان ضمن دعوت از هموطنان جهت بازدید 
جانور  این  ورود  میمنت  به  گفت:  ارزشمند،  گونه  این  از 
 12 شنبه  پنج  روز  ارم،  وحش  باغ  از  بازدید  کشور،  به 

اردیبهشت برای عموم به صورت نیم بهابوده است.
زیرگونه شیر ایرانی در گذشته از ایتالیا و یونان در ساحل 
آسیای  و  هندوستان  شرقی  شمال  تا  مدیترانه  دریای 
است،  داشته  پراکندگی  را شامل می شده،  ایران  که  میانه 
زیست  آلودگی  و  از حد  بیش  شکار  زیستگاه،  تخریب  اما 
محیطی به همراه کاهش طعمه های این گونه سبب شد تا 
تنها جمعیتی اندک به صورت طبیعی در جنگل گیر واقع 
حاضر  حال  بماند.  در  باقی  هندوستان  گجرات  ایالت  در 
باغ های جهان نگهداری  از  ایرانی در تعداد محدودی  شیر 

می شود

مصمم به هموارکردن راه تبادل 
فرهنگی با ایران هستیم

از   بازدید  در  ایران،  در  بلژیک  سفیر  پتیت  ورونیک 
سی  و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب با محسن جوادی 

رئیس این نمایشگاه دیدار و گفتگو کرد.
ورونیک پتیت در ابتدای این دیدار گفت: نخستین بار است 
از  مردم  بلژیک  در  می کنم.  بازدید  نمایشگاه  این  از  که 
طریق کتاب، فیلم و موسیقی با فرهنگ کشور ایران آشنا 
با  بیشتر  آشنایی  به  زیادی  تمایل  بلژیک  مردم  و  هستند 

فرهنگ و آداب و رسوم ایران دارند.
وی مباحث فرهنگی را ابزاری مناسب برای توسعه مناسبات 
بلژیک  سیاسی  سیستم  افزود:  و  دانست  کشورها  بین 
به صورت فدرال و چند فرهنگی است و به همین دلیل زمان 
را  ایران  با  تبادل فرهنگی  راه  بتوان  تا  نیاز است  بیشتری 

هموارتر کرد. اما قطعاً ما مصمم به انجام این کار هستیم.
حضور  با  برنامه هایی  برگزاری  از  ایران  در  بلژیک  سفیر 
فرانسه مطلب می نویسند،  زبان  به  ایرانی که  دانش آموزان 

خبر داد.
جوادی نیز در این دیدار ضمن تشکر از حضور سفیر بلژیک 
از تمایل کشور ایران برای تبادل رایت و ترجمه کتب سایر 
کشورها و هم چنین ترجمه ایرانی به زبان های دیگر خبر 
و  فرهنگی  سوابق  به  لحاظ  بلژیک  و  ایران  گفت:  و  داد 
علمی مشترکات فراوانی دارند و امیدواریم ادبیات و عرصه 
فرهنگ عمومی بتواند با گسترش روابط پایدار فرهنگی به 

توسعه روابط سیاسی نیز بینجامد.
رئیس نمایشگاه بین المللی کتاب تهران هم چنین خواستار 
و  ایرانی  نویسندگان  و  پژوهشگران  بین  ارتباط  افزایش 
بشر  عمده  چالش های  کرد  امیدواری  ابراز  و  شد  بلژیکی 

بتواند در سال های آتی به دست همین جوانان رفع بشود.

غالمحسین شافعی - رییس اتاق ایران
خواست بخش خصوصی؛ 

اصالحات ساختاری باهدف 
کمک به تولید

روند نامگذاری سال ها از سوی مقام معظم رهبری، 
دارای اهداف خاصی است که به باور من یکی از مهم 
راهکارهای  در  رویه  وحدت  نوعی  ایجاد  آن ها،  ترین 
اجرایی برای رسیدن به اهداف کالن است. با این حال، 
اغلب بعد از اعالم شعار سال، در دستگاه ها و نهادهای 
مختلف ساختارهایی برای تحقق این عناوین شکل می 
تا  ندارد  وجود  ساختارها  این  میان  پیوندی  اما  گیرد 

انسجامی برقرار و گام موثری برداشته شود.
در سال 1397 نیز شعار محوری دیگری حول اقتصاد 
سوی  از  ایرانی«  کاالی  از  »حمایت  عنوان  با  تولید  و 
رهبری عنوان شد. در پرداختن به آن شعار، باید بخش 
های  نگاه  اما  شد  می  تقویت  »تولید«  حوزه  و  عرضه 
سیاست گذاران و تصمیم گیران، حوزه »تقاضا« را نشانه 
گرفت. این رویکرد که در قالب دعوت به خرید کاالی 
و  ایجاد می کند  اثری کوتاه مدت  ایرانی مطرح شده، 
اندک زمانی بعد، همان رویه های سابق برقرار می شوند. 
این همه در حالی است که اگر حمایت از بخش عرضه 
و تولید انجام می گرفت، ماحصلش تولید کاالی رقابتی 
پیدا  تقاضا  بازار و در بخش  را در  بود که جایگاه خود 
می کرد. تاکید بخش خصوصی بر حمایت های اصولی 
ایجاد  را  پایداری  و  بلندمدت  نتایج  که  است  کارآمد  و 
می کنند. از این منظر، پرداختن به اصالحات ساختاری 
کارهای  و  ساز  تغییر  و  تولید  رونق  به  کمک  هدف  با 

ناکارآمد قدیمی ضرورتی انکارناپذیر است.
بخش خصوصی  فعاالن  نظرات  به  توجه  میان،  این  در 
بر  که موتور محرک تولید در کشور به شمار می روند، 
کسی پوشیده نیست. در سال 1397، ضایعات و خسران 
هایی که در بازار ارز رخ داد، متاثر از بی توجهی دولت 
در سال  بود.  تاکیدات بخش خصوصی  و  ها  توصیه  به 
گذشته، در نامه ها و اعالن های رسمی به عنوان موضع 
نسبت  را  اعتراضات خود  و  ها  بخش خصوصی دغدغه 
ارز  تخصیص  ویژه  به  و  دولت  ارزی  های  سیاست  به 
4200تومانی بیان کردیم. بر این باورم که سوبسیدهایی 
که در چارچوب سیاست ارزی در اختیار افراد قرار می 
اقشار  از  حمایت  که  خود  اهداف  از  بخش  آن  گیرد، 
آسیب پذیر بود را برآورده نمی کند و بهره مندی افراد 
کم  گروه های  از  بیشتر  یارانه  از  شکل  این  از  ثروتمند 

درآمد جامعه است که هدف این موضوع بودند.
این اشتباهات، شاهدیم  از اخطارهای مکرر درباره  بعد 
که بانک مرکزی در تالش است تا یکی پس از دیگری، 
پیشنهادهای بخش خصوصی را به نوعی به مرحله اجرا 
درآورد. باید پذیرفت که تسلسل تصمیمات اشتباه، در 
این  است.  ساز  هزینه  کشور  برای  امروز  شرایط خطیر 
کشور  قیمت   گران  منابع  رفت  هدر  جز  حاصلی  روند 
باید قطره قطره  ندارد. در همه دنیا نقل می کنند که 
منابع  انبوه  ما  اما  شود  حاصل  دریا  که  تا  گردد  جمع 
و  کرده  قطره  قطره  است،  دریایی  مثابه  به  که  را  مان 

هدر می دهیم.
باید پذیرفت، سال 1398 سال سختی برای اقتصاد کشور 
است. باوری در میان مدیران ما حاکم است که به اصطالح 
باعث  نگاه  این  است.  فرج  ستون  آن  به  ستون  این  از 
می شود تا برنامه ریزی ها کوتاه مدت و اقدامات اورژانسی 
باشند اما زخم های عمیق اقتصاد ما با یک پانسمان قابل 
درمان نیست و به جراحی های عمیق نیازمند است. در 
انجام  برای  تصمیم گیری  باید جرأت  برهه حساس  این 
اقدامات بزرگ و اصالحات عمیق در عرصه اقتصاد وجود 
داشته باشد، وگرنه تالش های روبنایی و اقدامات وصله 
و  کرده  ایجاد  را  مدتی  کوتاه  تاثیرات  صرفا  پینه ای، 

تحولی را رقم نمی زنند.
رهبری  مقام معظم  سوی  از   1398 سال  نام گذاری 
به  پرداختن  برای  مهم  گامی  تولید«  »رونق  عنوان  با 
همه  تامین  حاضر  حال  در  است.  حوزه  این  مشکالت 
عرصه  و  است  تولید  بخش  عهده  بر  کشور  هزینه های 
بابت پرداخت نمی  این  از  داللی و واسطه گری سهمی 
افراد را تشویق کرد تا به  با این اوصاف نمی توان  کند. 
سوداگرانه  های  فعالیت  سود  از  و  بروند  تولید  سمت 
بخش های  برای  روشن  افق  نداشتن  بپوشند.  چشم 
مولد، خطری جدی برای اقتصاد محسوب می شود. اگر 
عواقب  شود،  در  به  میدان  از  فشارها  این  اثر  بر  تولید 
این شرایط،  انتظارمان خواهد بود. در  ناخوشایندی در 
باید همه نگاه ها متوجه تقویت بنیادین بخش تولید در 

کشور باشد.
اموروگره  اصالح  در  می  تواند  بخش   3 موثر  مشارکت 
شود؛  واقع  موثر  کشور  اقتصادی  ازمشکالت  گشایی 
مستقل  کارشناسان  دوم  حاکمیت،  خود  نخست 
دانشگاهی و سوم کارشناسان سالم بخش خصوصی. اگر 
این سه جریان در کنار هم قرار بگیرند، تالش هایی که 
برای اصالح امور رقم می خورد، به نتیجه خواهد رسید.

قرار  جایگاه شایسته خود  در  فردی  هر  در کشور  اگر 
در  را  توانمندی های الزم  که  ای  اقلیت حرفه  و  بگیرد 
و تصمیم سازان  دارد، در جرگه تصمیم گیران  اختیار 
کشور، حضور پررنگ تری داشته باشد و نهایتا تعامل و 
همکاری میان دو بخش دولتی و خصوصی افزایش یابد، 
قدم های بزرگی حاصل می شود که نتیجه اش سربلندی 

ایران بزرگ خواهدبود.
منبع: اتاق ایران
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»هفته نامه رسارسی، اقتصادی، اجتامعی،فرهنگی« اقتصادی اجتماعی فرهنگی

ادامــه از صفحــه1: امــا فعــاالن اقتصــادی و ناشــران 
فراتــر از مشــکالت ارزی کــه ناشــی از فشــارهای خارجــی 
ــن  ــر ای ــده، ب ــود آم ــه وج ــا ب ــم ه ــت تاثیرتحری و تح
ــاد  ــه ایج ــر ب ــتوری منج ــت دس ــا دخال ــت ب ــد دول باورن

ــت. ــده اس ــذ ش ــازار کاغ ــت در ب ــاد و ران فس
ناشــر  زاده،  تیمــور  فرهــاد  زمینــه،  همیــن  در 
بــا  کــه  گفت وگویــی  در  دانشــگاهی  کتاب هــای 
ــرده  ــد ک ــت، تأکی ــران« داش ــاق ای ــری ات ــگاه خب »پای
ــا تعییــن تکلیــف  ــود: »اتفاقــی کــه از ســال گذشــته ب ب
ــاد و جــز  ــرخ ارز و اعطــای ارز دولتــی افت در خصــوص ن
ــدن  ــروم ش ــاب، مح ــوزه کت ــواری در ح ــاد و رانت خ فس
ــد و  ــن از تولی ــای دروغی ــت آماره ــی، ثب ــران واقع ناش
ــار  ــر از تج ــی غی ــذ از محل ــاب و واردات کاغ ــروش کت ف

ــت.« ــر نداش ــه ای دیگ ــی نتیج واقع
بــه  نشــر  تبدیل شــدن  بحــث  »در  او،  اعتقــاد  بــه 
ــه  ــی ک ــور اصل ــه و مح ــن نکت ــت، مهم تری ــک صنع ی
ــری  ــم تصدی گ ــش حج ــرد، کاه ــه ک ــه آن توج ــد ب بای
دولــت در حــوزه ی نشــر اســت. متأســفانه نهادهــای 
و  نشــر  حــوزه   در  بیش ازحــد  دخالــت  بــا  دولتــی 
سیاســت گذاری های نادرســت در ایــن حــوزه باعــث 
بــه وجــود آمــدن ارتباطــات ناســالم و البی گــری در 
ــه  ــران لطم ــاد ناش ــه اقتص ــه ب ــده اند ک ــه ش ــن عرص ای

می زننــد.«
ــنده  ــری رئیــس اتحادیــه فروش ــین میرباق ــید حس س
کاغــذ و مقــوا هــم نظــر مشــابه ای دارد. او دخالــت وزارت 
فرهنــگ و ارشــاد را از واردات تــا قیمت گــذاری و توزیــع 
ــد  ــازار کاغــذ می دان کاغــذ دلیــل اصلــی آشــفتگی های ب
ــده  ــازار ش ــذ در ب ــدن کاغ ــی ش ــه دونرخ ــر ب ــه منج ک

اســت.

بــه گفتــه میرباقــری حتــی کاغذهایــی کــه توســط تجــار 
ــرار  ــه کشــور وارد می شــود، در اختیــار وزارت ارشــاد ق ب
ــرایطی  ــت در ش ــن اس ــی ای ــؤال اساس ــه س ــرد ک می گی
ــار وزارت  ــور در اختی ــه کش ــی ب ــای واردات ــه کاغذه ک
نــرخ  ارشــاد قــرار می گیــرد، چــرا کاغــذ دارای دو 
ــرخ مناســب  ــا ن اســت و ناشــران نتوانســته اند کاغــذ را ب

ــه دریافــت کننــد؟ ــن وزارتخان از ای
ســندیکای  رئیــس  گلپایگانــی،  روغنــی  ابوالفضــل 
تولیدکننــدگان کاغــذ و مقــوای ایــران  در توضیــح 
و  کاغــذ چــاپ  تولیــد  نابســامان  وضعیــت  چرایــی 

مســاله  ســازمان دهی  می گویــد:  کشــور،  در  تحریــر 
ــته  ــال گذش ــد س ــت. چن ــازه ای نیس ــوع ت ــذ موض کاغ
ــاب  ــگاه کت ــری از نمایش ــد رهب ــان بازدی ــم در جری ه
ــان  ــان زم ــد. در هم ــد ش ــرح و تأکی ــوع مط ــن موض ای
ــن مشــکل شــد  ــده دار حــل ای کمیســیون فرهنگــی عه
و خوشــبختانه اقدامــات خوبــی انجــام شــد؛ امــا ایــن کار 

ــت. ــداوم نیاف ت
بــه اعتقــاد روغنــی گلپایگانــی توجــه بــه تولیــد داخــل و 
حمایــت از تولیدکننــدگان یکــی از مهم تریــن موضوعاتــی 
ــد  ــم تاکی ــته و به رغ ــال گذش ــد س ــی چن ــه ط ــت ک اس
فعــاالن بخــش خصوصــی بــر ضــرورت توجــه بــه ایجــاد 
شــرایط برابــر و بازســازی و نوســازی صنایــع مرتبــط بــا 
کاغــذ، امــا همچنــان مــورد غفلــت مســوولین قــرار دارد.

رئیــس ســندیکای تولیدکننــدگان کاغــذ و مقــوای ایــران 
ــا روی  ــته و ب ــال های گذش ــام س ــرد: در تم ــح ک تصری
کار آمــدن دولت هــای مختلــف، ایــن موضــوع غلــط جــا 
افتــاده کــه تولیــد داخــل از کیفیــت الزم برخــوردار 
اســتانداردهای  و  شــاخص ها  درصورتی کــه  نیســت. 
امــا  اســت  داخــل  تولیــد  کیفیــت  مؤیــد  جهانــی 
ــی  ــد. از طرف ــد ندارن ــه تولی ــی ب ــدگان تمایل تولیدکنن
ــوزه  ــه در ح ــی ک ــرمایه گذاری خوب ــت س ــم ظرفی به رغ

ــم از  ــرمایه گذاران ه ــا س ــود دارد ام ــر وج ــذ تحری کاغ
ایــن حــوزه بی میــل هســتند. ســرمایه گذاری در 

ــی  ــرخ ارز ط ــش ن ــاره افزای ــا اش ــی ب ــی گلپایگان روغن
ماه هــای گذشــته کــه تاثیــر قابل توجهــی برافزایــش 
ــن اتفــاق،  ــر از ای ــان کــرد: مهم ت ــرخ کاغــذ داشــته، بی ن
نداشــتن ســازوکار بــرای تأمیــن، تخصیــص و هــم 
چنیــن نظــارت ارز 4200 تومانــی بــود. به طوری کــه 
ــد  ــل نبودن ــالح اه ــه اصط ــه ب ــرادی ک ــه اف ــا ب نه تنه
بــه  تنهــا  نظــارت  بلکــه  شــد،  داده  اختصــاص  ارز 
ــبکه های  ــه ش ــد ن ــدود ش ــی مح ــبکه های عمده فروش ش
ــود  ــاب نب ــم در غی ــاهد بودی ــن ش ــی؛ بنابرای خرده فروش
هیــچ ســازوکار درســتی، قیمــت کاغــذ به یک بــاره چنــد 

ــر شــد. براب
رئیــس ســندیکای تولیدکننــدگان کاغــذ و مقــوای ایــران، 
تخصیــص منابــع متعــادل و نــه صرفــا ارز 4200 تومانــی 
بــرای واردات را از مهم تریــن راهکارهــای کوتاه مــدت 
ســاماندهی بــازار کاغــذ عنــوان کــرد. او هم چنیــن افزود: 
ــزی  ــد برنامه ری ــدت نیازمن ــران در میان م ــن بح ــل ای ح
دقیــق و در نظــر گرفتــن منابــع و امکاناتــی بــرای تولیــد 
ــاز  ــده نی ــه تأمین کنن ــت ک ــدگان اس ــل و تولیدکنن داخ

مصرفــی کشــور باشــد.

حمایت از تولید داخل؛ راهکار عبور از بحران کاغذ
یادداشت

زنان در بازی تاج  و تخت و اسطوره های امروز ما

فراخوان برای دفاع از حقوق 
خبرنگاران

 
جهانی  روز  با  همزمان  متحد  ملل  سازمان  دبیرکل 
حقوق  از  دفاع  برای  فراخوان  اعالم  با  مطبوعات  آزادی 
خبرنگاران از کشته شدن 100 روزنامه نگار در یک سال 

گذشته میالدی خبر داد.
تهران  در  متحد  ملل  سازمان  اطالعات  مرکز  گزارش  به 
روزجهانی  مناسبت  به  گوترش  آنتونیو  که  پیام  این  در 
کرد،  منتشر  ماه  اردیبهشت   12 با  برابر  مطبوعات  آزادی 
آمده است: هیچ حکومت مردم ساالری بدون دسترسی به 

اطالعات شفاف و قابل اطمینان کامل نیست.
نوشت:  خود  پیام  ادامه  در  متحد  ملل  سازمان  دبیرکل 
و  با حقایق  فقط  باید  نمایندگانشان  انتخاب  هنگام  مردم 
نه موضوعات بدون واقعیت، هدایت شوند و فناوری، نحوه 
کرده  متحول  را  اطالعات  گذاری  اشتراک  به  و  دریافت 
کردن  منحرف  منظور  به  فناوری  از  موارد  برخی  در  اما 
اذهان عمومی و شعله ور کردن خشونت یا نفرت استفاده 

می شود.
وی اضافه کرد:حقوق شهروندی در دنیا به میزان هشدار 
اذیت  و  آزار  و  وخشونت  است  یافته  کاهش  ای  دهنده 
ضد  دیدگاه های  افزایش  با  بانوان،  شامل  خبرنگاران 

رسانه ای رو به افزایش است.

نیم نگاه


