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سیاوش بهبودی

برخورد نظرها
  هنوز گرد و خاک بر پا شده در پی حوادث حاشیه ای ورزش در فضا در نوسان هست؛ بحث فراخوانی وزیر به 
مجلس و موضوع استیضاح وی  و اصوال مسایل ورزش کشور علی الخصوص فوتبال و حاشیه هایش نیز -- که 

ازعوارض آن وقایع هست، هم موردتوجه هواداران واقع شده هم مورد نظر منتقدان.
البته تیم ها هم مسایل خودشان رادارند!

از جمله دوتن از پیشکسوتان مدیریت ورزش کشور، ضمن بیان مسایل مختلف،به این بحث هم ورود کرده اند.
علی فتح اهلل زاده مدیرعامل سابق باشگاه استقالل در مورد حذف این تیم از لیگ قهرمانان آسیا و نقش وزارت 
ورزش در این ناکامی گفته است: من و آقایان واعظی آشتیانی و کاظم اولیایی پیش از این هم در مورد شرایط 
استقالل هشدار داده بودیم. گفتیم که با این روش تیم به جایی نمی رسد، اما گوش نکردند و دیدید که با این 
شرایط استقالل در روز های اخیر دچار مشکل شد و این اتفاق به دلیل روش نادرستی بود که در باشگاه از آن 

استفاده شد و کسی هم به هشدار ها توجه نکرد.
وی ادامه داد: دلم برای فتحی می سوزد. او یک مدیر است و من می دانم که کارش را بلد است، اما در کار 
او دخالت می شود و اگر هم او تایید نکند و دخالت ها را کتمان کند باز هم می گویم در کار باشگاه استقالل 
دخالت می کنند. بنده از ۲۰ سالگی مدیریت کرده ام و می دانم در کار او دخالت می شود و تصمیم ها توسط 
یک فرد گرفته می شود و تنها کسی که اهمیت ندارد هواداران هستند که خودشان پول تیم را می دهند، اما 

این یک فرد است که برای آن ها تصمیم می گیرد.

دیوان ساالری 
شترمرغ وار!

های  دردستگاه  گیری  وتصمیم  اداری  روال  ازاشکاالت  یکی   
آفرین هست،عدم  بسیار هم مشکل  برای مردم  دولتی -- که 
تطابق شعار و عمل است.یعنی در کنار شعار دهان پرکن دولت 
و  به دکمه های کامپیوتر  اشاره  با یک  الکترونیک -- که مثال 
تبلت و وارد کردن شماره ملی فرد مراجعه کننده باید آمار جد 
و آباد وی را فهرست شده در اختیارداشته باشند و بر مبنای 
طبق  مراحل،  این  همه ی  طی  ضمن  کنند،  تصمیم گیری  آن 
از  اطالعات  فتوکپی  دو سری  تا  یک  ازشما  قدیم  نظام  سنت 
همه آنچه ظاهرا با آن یک کلیک برصفحه برد کامپیوتر بدست 
آورده اند طلب می کنند. بدین ترتیب با الکترونیکی شدن دولت 
نه تنها کار سریع تر و مسیر کوتاه تر نمی شود بلکه شما ناگزیرید 
روند طوالنی تری راتحمل کنید و سر آخر هم معلوم نیست که 

کارتان تمام می شود یا نمی شود!
با مسایل و موارد  این یک اشکال عمده و سراسری که وقتی 
این  باید  جمله  از  شد  خواهد  واویال  می شود  مخلوط  دیگر 
اختالط را در کار خیر بانک ها در اعطای وام ازدواج به جوان ها 
وارد  بانک  درگاه  به  آرزو  و  امید  هزار  با  که  جوان هایی  دید. 

می شوند.
نظام  طورکه  همان  که  است  آن  جا  این  در  عمده  اشکال 
موظف  که  بانک هایی  این  هست،  خصلت"  ما"شترمرغ  اداری 
دل  ساده  های  جوان  به  میلیونی  سی  وام  اعطای  داوطلب  یا 
است  معلوم  نه  یعنی  هستند.  خصلت  شترمرغ  نیز  ماشده اند 
دولتی هستندکه تابع دستور باشند و نه مشخص که خصوصی 

هستند و تابع عرضه و تقاضا و سود و سرمایه!
شرایطی که علی رغم توصیه دستوری بانک مرکزی مبنی بر 
استرداد  یا  بکار  اشتغال  گواهی  کفایت  یا  ضامن  یک  مطالبه 
بانک های عامل شده است،  به  یارانه  برداشت  از طریق  اقساط 
حداقل برخی بانک ها برای محکم کاری هرچه بتوانند مدرک 
و سند  و ضامن مطالبه می کنند و اصرار بر اجرای حداکثری 
احتیاط را دارند که معنی، مفهوم و نتیجه واقعی آن هست که 
وامی به کسی نمی دهند و جوان ها را هم از وام گرفتن پشیمان 

می کنند.
باید پذیرفت این شترمرغ خصلتی جز ترمز در روند امور حاصل 
باشرایط  بانک  های  کند  موظف  باید  قانون  یا  ندارد.  دیگری 
تخطی  که  به طوری  بدهند  وام  مورد مشخص  برای  مشخص 
از آن مقررات امکان پذیر نباشد، یا یک بار برای همیشه و در 
همه موارد، خود را از چاه وعده های عامه پسند خالص کنیم 
در  وام(و  مورد  این  )در  بانک ها  سیاست گذاران  دست  را  وکار 
جاها و موارد دیگر که دولت بر آن ها احاطه تامه ندارد، دست 
مسوولین مربوطه بسپاریم تا بتوانند نهاد زیر نظر خود را یا به 

اعتال برسانند یا به اضمحالل.
اهداف  اجرای  در  کندی  جز  گونه،  شترمرغ  روش  این  ادامه 
نارضایتی  تلخ  ثمره  و  ها  سازمان  ماندن  فشل  و  شده  تعیین 

ببار نخواهد آورد!

                                                  »مدیر مسوول«

سفیر کوبا در دیدار با رئیس اتاق ایران مطرح کرد؛

تحریم ها، فرصتی برای توسعه روابط اقتصادی ایران و کوبا 
رئیس انجمن فوالد:

داخلی سازی کاتالیست ها مانع فلج 
شدن صنعت فوالد شد

۵0 نیروگاه خورشیدی در ایران 
فعال شد 4

خرید تضمینی گندم 33درصد 
افزایش یافت

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: از 
ابتدای فصل برداشت تاکنون، خرید تضمینی 9۰5 

هزارتن گندم به ارزش هزار و هشت میلیارد تومان انجام 
شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 

افزایش 33 درصدی را نشان می دهد. 225

کاهش واردات کاال 
به مناطق آزاد 

چین واردات نفت از سعودی را 
افزایش داد 6
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طالب کارمحرمانه 
 

 مدیرعامل ایمیدرو گفت: شرکت های آسیایی و اروپایی برای ادامه فعالیت با ما بر محرمانه بودن تمامی مذاکرات 
و نحوه اجرای کار تاکید دارند. بر همین اساس ما نمی توانیم بسیاری از فعالیت هایی را)چه در بخش تولید و چه 
در بخش صادرات(که صورت می گیرد رسانه ای کنیم. اما همانطور که از شرایط پیداست، ما در دور زدن تحریم ها 

موفق بودیم و همین مسیر را ادامه خواهیم داد.
خداداد قریب پور مدیرعامل ایمیدرو در خصوص تاثیرگذاری تحریم ها بر هدف گذاری های این سازمان توسعه ای 
گفت: هدف گذاری ما امسال افتتاح طرح هایی به ارزش 3.5 میلیارد دالر است نکته حائز اهمیت این است که 
اکثر این طرح ها پیشرفت فیزیکی باالیی داشتند و تجهیزات و خطوط تولید آن ها از قبل تهیه شده و اکنون در 
داخل کشور است و هیچ مشکلی برای تامین ماشین آالت وجود ندارد. وی ادامه داد: در بخش صادرات نیز ما 
شرایط سختی را پشت سر گذاشته ایم در واقع اصلی ترین مشکالت ما در سال گذشته بود و اکنون از آن دوران 
را پشت  واسطه ای مشکالت  انتخاب شرکت های  و  تهاتر  با روش های مختلفی همچون  توانستیم  و  گذر کردیم 
سر بگذاریم. قریب پور تصریح کرد: صنایع معدنی نسبت به دوره قبل تحریم ها کمترین تاثیرپذیری را داشته اند، 
خوراک این صنعت داخلی است و به میزان کمی به مواد اولیه خارجی وابستگی دارد بر همین اساس در بخش 

تولید فقط نیازمند تکنولوژی هستیم و راه های مختلفی برای صادرات داریم.

فائو:
 قیمت جهانی مواد غذایی 

گران شد 7

طرح توسعه تولید کاتالیست در البرز 
  طرح توسعه تولید کاتالیست  با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در منطقه زیبادشت استان 

البرز به بهره برداری رسید.
 با راه اندازی این طرح در شرکت گهرسرام استان البرز، ظرفیت تولید کاتالیست این شرکت از یک هزار و ۲۰۰ 

تن به 6 هزار تن در سال افزایش یافت.
کاتالیست در صنعت پتروشیمی، نفت و گاز کاربرد دارد و تولیداین شرکت قابلیت رقابت با شرکت های اروپایی 

را نیز دارد.
محصوالت شرکت گهرسرام، هفت درصد نیاز کشور را تامین می کند ضمن آن که بخشی از محصوالت این 

شرکت به کشورهایی مانند ارمنستان، جمهوری آذربایجان و عراق صادر می شود.
از حدود پنج  بهداشت و درمان و آموزش پزشکی  فناوری رئیس جمهوری و وزیر  با حضور معاون علمی و 

دستاورد دارویی و سه طرح فناورانه صنعتی ، کشاورزی و دفاعی در استان البرز رونمایی شد.

سرمایه گذاری تولید کنندگان 
افتتاح بیش از 10 میلیون تن ایرانی در عراق

پروژه زنجیره فوالد
معاون معدن و صنایع معدنی وزارت صنعت، 

 ۱۰ حداقل  افتتاح  از  تجارت  و  معدن 
در  فوالد  زنجیره  در  پروژه  تن  میلیون 

سال 9۸ خبر داد.

اتاق  رئیس  آل اسحاق،  یحیی   - ایسنا 
ممنوعیت  درباره  عراق  و  ایران  مشترک 
آنچه  گفت:  عراق  به  صادراتی  کاالی 
در رابطه با ممنوعیت صادرات برخی 
موضوع  عراق مطرح شده  به  کاالها 

جدیدی نیست و ...
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بازگشایی نماد معامالتی 
بانک گردشگری

بی مسولیتی؛

تکرار آزمون ها، تکرار مردودی!

آتش بر جان بزرگترین بازار سرپوشیده جهان
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اقتصادی اجتماعی فرهنگی

شمیم عطایی

موزه خالق:
سازمان  گفته  به 
 ،)WHO( جهانی  بهداشت 
 ۱5 که  است  شده  برآورد 
جهان  جمعیت  از  درصد 
نفر(با  میلیارد   ۱ )حدودا 
ناتوانی زندگی  انواع  از  برخی 
اساس  همین  بر  کنند.  می 
UNWTO سازمان جهانی 
شده  متقاعد  گردشگری 

است که دسترسی همه افراد به امکانات، محصوالت و 
خدمات توریستی باید یک بخش مهم و غیرقابل چشم 
پوشی  در سیاست گذاری های گردشگری مسوول و 

پایدار باشد.
تخمین زده می شود درسراسرجهان حدود 36 میلیون 
نفر نابینا هستندو اکثر افراد مبتال به اختالالت بینایی، 
باالی5۰ سال سن دارند.بااین حال،گردشگری دسترس 
آن  به  کمتر  که  است  موضوعی  نابینایان،  برای  پذیر 
چشمگیر  جمعیت  به  توجه  با  و  است  شده  پرداخته 
نابینایان در جهان ،این عدم توجه باعث تعجب است. 
این افراد غالبا با همراه سفر می کنند ،پس هر خدمتی 

متناسب با نیاز آن ها می تواند مورد اقبال واقع شود.
به عالوه، بیش از 5% جمعیت جهان - یا 466 میلیون 
نفر - دارای اختالل شنوایی )43۲ میلیون بزرگ سال 
و 34 میلیون کودک( هستند .  برآورد شده است که تا 
سال ۲۰5۰ بیش از 9۰۰ میلیون نفر - یا یک نفر در 
هر ده نفر - دچار  ناشنوایی باشد. این جمعیت بزرگ 
گردشگری  خدمات  از  استفاده  برای  ویژه ای  نیازهای 

دارند.
که  می کنیم  بررسی  را  ای  مبحث،موزه  این  ادامه  در 

برای نابینایان و ناشنوایان دسترس پذیرشده است؛
از فناوری  با استفاده  اتریش،  موزه ای در وین پایتخت 
چاپ سه بعدی، برخی از نقاشی های و مجسمه ها را باز 

تولید کرده است و با قراردادن توضیحات با خط بریل، 
این موزه را برای افراد نابینا دسترس پذیر کرده است.

تمایل  نابینا  مسافران  می گوید:"  نابینا  جهانگرد  یک 
تصویر  یک  دیگر،  های  از حواس  استفاده  با  که  دارند 
غیر بصری از یک مکان در ذهن خود ایجاد کنند. من 
متوجه شدم این کار در ارتباط با شناخت فرهنگ یک 
مکان، روشی بسیار مفید برای ساخت یک تصویر ذهنی 

است."
برای  دیگری  نوآوری  موزه  این  چنین  هم   
وسیله  به  که  است  داده  انجام  ناشنوا  بازدیدکنندگان 
آن توضیحات مربوط به آثار توسط صفحات نمایش با 
زبان اشاره منتقل می شود و  ناشنوایان نیز از اطالعات 

دقیق این آثار هنری مطلع می شوند.
ارائه  شاهد  موزه  این  پذیری  دسترس  توضیحات  در 
دقیق اطالعات مورد نیاز معلولین هستیم. برای مثال :
•درب ورودی داری 5 پله و سطح شیبدار جانبی است.

•5 پارکینگ برای افراد معلول وجود دارد.
•آسانسور در دسترس است ؛با ابعاد :عرض ۱5۰ سانتی 
متر و ۱3۰ سانتیمتر، درب 99 سانتیمتر )برای صندلی 

چرخ دار در دسترس است.(
•اجاره صندلی چرخدار امکان پذیر است )لطفا یک روز 

جلوتر رزرو کنید(.
•راهنمایان موزه برای بازدید کنندگان با نیازهای ویژه 
و هم چنین تورهای لمسی برای نابینایان و کم بینایان 

در صورت درخواست در محل حضور دارند.
نقاشی،  گالری  در  رنسانس  مجموعه  از  شاهکار  •سه 
آیتم های انتخاب شده از مجموعه مصر و آسیای شرقی 
و مجموعه ای از آثار باستانی برای نابینایان با چاپ سه 

بعدی برای لمس آثار در دسترس هستند.
•یک بروشور با توضیحات دقیق آثار به زبان بریل در 

دسترس است.
افراد  برای  آموزشی  های  کارگاه  دهنده  ارائه  •موزه 

معلول است.
فرصت  و  است  حسی  ادراک  تالقی  محل  موزه  این 
خوبی برای  بازدیدکنندگان ایجاد می کند تا با تعامل 
با یکدیگر، با نگاه کردن به هنربازدیدکنندگان بتوانند 

در خود خالقیت ایجاد کنند.
با بررسی و بومی سازی این چنین تغییرات مسووالنه 
،شاهد این خواهیم بود که  کودکان و نوجوانان و افراد 
فعال  به صورت  بینایی و شنوایی  بالغ دچار اختالالت 
تری در جامعه حضور یابند و محدودیت ها بر کیفیت 

زندگی آنان تأثیر کمتری بگذارد.
اشاره  زبان  به  مسلط  مسافرتی  راهنماهای  داشتن 
اماکن  در  معلول  و  نابینا،ناشنوا  افراد  نیاز   درک  و 
گردشگری امری ضروری است که می تواند برای خود 

آنان هم زمینه اشتغال را فراهم کند.

تکه ای از من، تکه ای 
 از زمین!

]گردشگری؛ رونق و رفاه![

دو هزار کیلومتر سفری 
بی پایان!

مریم سادات موسوی
قسمت دوم:

پیشینه:
یک هفته نمی شد که پی 

برده بودیم فرزندی داریم. 
با  لحظه  هر  در  حواسم  همه 
گریه  فاصله  می جنگیدند.  هم 
اشتباه  اگر  نبود.  زیاد  خنده  و 
نکنم از همان روز بود که دیگر 

یک خواب آرام نداشتم. 
مدت ها  بود.از  مانده  باقی   ۱396 سال  تحویل  تا  روزی  چند 
بودیم. حاِل من  به کرمان دعوت شده  نوروز  این  برای  پیش 
این  و  بود  نیستیم. همسرم مخالف  رفتنی  هشدار می داد که 
اسفند،  ام  اعصاب من می دید. سی  تمدد  برای  راهی  را  سفر 
میزبان به من تلفن زد و یادآوری کرد که سفر مهمتر از آن 

است که برای نرفتنش بهانه تراشی کنم.
یکم فروردین راهی کرمان شدیم. حال جسمی ام خوب نبود. 
حالت تهوعی تمام نشدنی  ای 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...

می کردیم.  پا  و  دست  چیزی  ناهار  برای  باید  بودیم.  اردکان 
اکثر رستوران هایی که سر  بودیم، پس  ساعت خوبی نرسیده 
راهمان دیدیم بسته بود. من از صبح هیچ نخورده بودم. حالت 
تهوع هم رهایم نمی کرد. تنهایی همه وجودم را فرا گرفته بود. 

دو نفری بودم که هیچ نبودم. 
در آن لحظه به تنها چیزی که فکر می کردم کتاب "نامه به 
فرزندی که هرگز متولد نشد" بود. حوصله خودم و همسرم را 
نداشتم. اصال برای چه سفر کرده بودم؟ که بخواهم ثابت کنم 
من مادری متفاوت هستم؟ که من می توانم زندگی ام را تغییر 
ندهم و بچه دار هم بشوم؟ اعترافات سنگینی بود برای کسی 
که همه عمر دیگران را مالمت می کرد و به آن ها راه های بهتر 

زیستن را توصیه می کرد!
اردکان  به هتل جهانگردی  را  همسرم بدون هیچ سوالی من 
مقاومتی  هیچ  بی  شود.  یافت  غذایی  که  امید  این  به  برد. 

همراهی اش کردم. ماشین را در پارکینگ هتل پارک کرد. 
فاصله تا در ورودی زیاد بود و من نای قدم برداشتن نداشتم. 

را  اتفاقات عادی من  این ها عصبی ام می کرد. اصال همه  همه 
عصبی می کرد. 

به همراه  یزد  استان  رایج در  لهجه شیرین  وارد هتل شدیم. 
کمی  داد  نشان  ما  به  استقبال کننده  خانم  که  خوشی  روی 
حالم را بهتر کرد. لبخند زدم. تا چند ثانیه قبلش مطمئن بودم 

خندیدن را فراموش کرده ام. 
نفره ای اشاره کرد. منو را به دستمان داد و رفت.  به میز دو 
اگه نه که  "اگر سوپ داره من می خورم.  بازش نکردم. گفتم 

هیچی". همسرم فقط نگاهم کرد. من، نگاهم را دزدیدم.
خانمی که راهنماییمان کرده بود وقتی برای سفارش گرفتن 
می  خجالت  او  از  که  انگار  نکردم.  نگاهش  دیگر  برگشت، 
کشیدم. همسرم سفارش داد. سوپ به صورت "سلف سرویس" 

روی میزی در وسط رستوران بود. 
بیماری  انگار  کردم.  چک  را  تمیزی اش  برداشتم.  کاسه ای 
چندباره  را  چیز  همه  تمیزی  بود.  آمده  سراغم  به  وسواس 
می سنجیدم. سوپ را ریختم و به میزمان برگشتم. بعد از این 
تا دهانم  آن  با  را  تمیز کردم، سوپ  با دستمال  را  قاشق  که 

آوردم و با بستن چشمانم خوردم. 
خورد.  گره  همسرم  نگران  چشمان  با  کردم.  باز  را  چشمانم 
راحتی  نفس  خوشمزه".  هم  و  است  داغ  "هم  زدم؛  لبخند 
کاسه ای  چند  کنم  فکر  رفت.  وسط  میز  سمت  به  و  کشید 
گوشه  که  هفت سینی  سفره  تازه  که  بودم  خورده  سوپ  از 
این  "بیا  گفتم  کرد.  جلب  را  توجهم  بودند  چیده  رستوران 
جا عکس بگیریم". بی معطلی قبول کرد. باورش نمی شد که 
باالخره حرفی زده ام. دیر به کرمان رسیدیم. شاید حدود ۱۰ 
دستشویی  نداشتن  نگرانی های  همان  مسیر  همه  بود.  شب 
مناسب و نبودن غذای سبک همراهیم کرد. بیشتر راه را بیدار 
بودم. پایم ورم کرده بود و کفش ها دیگر به پاره شدن نزدیک 

شده بودند. 
آن  قطع شدن  لحظه ای  دلم  می خواست.  درازکشیدن  دلم 
حالت تهوع سمج را می خواست که مثل کنه به من چسبیده 
بود و رهایم نمی کرد. به منزل امن دوست رسیدیم. همه چیز 
آرام شد. مادر دوستم فرشته نجاتی بود که قسم می خورم نور 
دید.  را  استیصال  چهره ام  در  می دیدم.  بدنش  دور  را  سفید 
فکر  هرگز  لحظه  آن  تا  آورد.  آرام بخش  نوشیدنی  یک  برایم 
نمی کردم در خانه بودن این قدر لذت بخش باشد. با شیرینی 
کرمانی خانگی، عیدم را شروع کردم. کم کم خون در رگ هایم 
به جریان افتاده بود. احساس خوش خواب آلودگی سراغم آمد. 
آن  در  مهیا کرد.  برایم  را  و شرایط  فهمید  را  این  مادر خانه 

لحظه باور داشتم هرگز کسی را به اندازه او دوست ندارم.
خستگی راه و نامالیمتی هایی که کشیده بودم -- حداقل در 
آن لحظه آن طور فکر می کردم --  داشت به پایان می رسید. 

به آن  پهلو  این  از  برد.  از آنی که فکر می کردم خوابم  دیرتر 
پهلو شدن هایم شروع شد.ذهنم تازه سفری را آغاز کرده بود، 
به همه دنیا! با خودم گفتم که دیگر جایی را نخواهم دید. من 
خسته تر و ناتوان تر از آن هستم که بتوانم سفر کنم. احساس 
می کردم هیچ جایی در دنیا برای من امکاناتی ندارد. من دیگر 

آن آدم قبلی نبودم ولی دنیا همان دنیای قبلی بود. 
بخش دیگری در ذهنم با خشونت گفت "تمومش کن. چند 
باز سفر  تو  و  برمی گرده  عادی  به حالت  دیگه همه چیز  ماه 
صدای  انداخت.  راه  به  دل آشوبه ای  فکر  این  کرد".  خواهی 
اون  تازه  عزیزم،  "نه  می گفت  ذهنم  دوردست های  از  دیگری 
موقع سختی های واقعی خودشو نشون می ده". ترسیده بودم. 
باید زودتر خوابم می برد. شروع کردم به شمردن گوسفندها! 
فکر کنم چند صدتایی را شمردم که با نور صبح از پشت پرده، 

فهمیدم خوابم برده بود...

تولیدکنندگان  انجمن  رئیس   - ایرنا 
فوالد ایران، گفت: تولید و داخلی سازی 
کاتالیست ها توسط شرکت های داخلی، صنعت فوالد را از 

خطر تعطیلی در زمان تحریم ها نجات داد.
»بهرام سبحانی«با اشاره به امضای تفاهم نامه توسعه نسل 
جدید کاتالیست های احیای مستقیم آهن بین شرکت های 
افزود:  »سرو«  گاز  و  نفت  شرکت  و  خوزستان  فوالد 
نیازهای  پیش  از  یکی  آهن  احیا مستقیم  کاتالیست های 
تولید فوالد و به مثابه خونی در رگ های این صنعت است.

صنایع  در  مختلفی  کاتالیست های  امروزه  است؛  گفتنی 
از  دیگر  برخی  نیز  و  پتروشیمی  و  گاز  و  نفت 
می گیرند  قرار  استفاده  مورد  شیمیایی  صنایع 
از آن ها به صورت  که عمده ترین حالت استفاده 

جامد است. 
ماده ای  شکل،  ترین  ساده  در  کاتالیست  یک 
است که سرعت یک واکنش شیمیایی را افزایش 
می دهد، در حالی که خودش متحمل هیچ گونه 

تغییر دائمی نمی شود. 
هستند،  کاتالیست  پایه  بر  که  محصوالتی  تولید 
بدون حضور کاتالیست در عمل امکانپذیر نبوده 
بود.  نخواهند  برخوردار  اقتصادی  صرفه  از  یا 
امکان  کاتالیست  نبود  صورت  در  که  طوری  به 
محصوالت  درصد   7۰ از  بیش  اقتصادی  تولید 

پتروشیمی و پاالیشی و ۱۰۰ درصد تولید آهن اسفنجی 
وجود نخواهد داشت.

به گفته سبحانی، تاکنون عمده کاتالیست های مورد نیاز 
این صنعت از خارج کشور وارد می شد که تولید آن به 
هند  و  آمریکا  ژاپن،  اختیار سه کشور  در  انحصاری  طور 

بود.
دنبال  به  داخلی  شرکت های  اگر  کرد:  خاطرنشان  وی 
تولید و داخلی سازی این کاتالیست ها نمی رفتند، به طور 
اما شرکت  کرد،  می  فلج  را  فوالد  تحریم ها صنعت  قطع 
را  آن  آزمایشی  تولید  و  ورود  آن  به  »سرو«  گاز  و  نفت 

آغاز کرد.
رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران اظهار داشت: از 
بار در کشور اجرایی  آنجایی که این مهم برای نخستین 
می شد و به همین دلیل از ریسک باالیی برخوردار بود، 
آن حمایت می کردند که  از  باید  نیز  فوالدساز  واحدهای 

در عمل این حمایت اتفاق افتاد.
وی تاکید کرد: امروز تقریبا در تامین کاتالیست های مورد 
نیاز صنعت فوالد بی نیاز از خارج هستیم و همین موفقیت 
پا  تولید آن  برای  نیز  تا شرکت های دیگری  سبب شده 

به عرصه بگذارند.
اردیبهشت  دهم  شنبه  سه  بدانیدروز  خوبست 
فوالد  شرکت   ۲ بین  همکاری  نامه  تفاهم 
حوزه  در  سرو  گاز  و  نفت  شرکت  و  خوزستان 
توسعه نسل جدید کاتالیست های احیاء مستقیم 

آهن به امضا رسید.
احیای  فرآیند  کاتالیست های  فنی  دانش  تدوین 
مستقیم آهن در ایران با انعقاد قرارداد تحقیقاتی 
دانش  شرکت  و  خوزستان  فوالد  مجتمع  بین 

بنیان نفت و گاز سرو در سال ۸5 آغاز شد.
با حمایت شرکت  مستمر  تالش  سال   6 از  پس 
در  مبارکه  فوالد  مجتمع  و  خوزستان  فوالد 
صنعتی  تولید  قرارداد  نخستین   ۱39۱ سال 
کاتالیست های فرآیند احیای مستقیم منعقد شد.

رئیس انجمن فوالد:

داخلی سازی کاتالیست ها مانع فلج شدن صنعت فوالد شد

ــران  ــا در ته ــفیر کوب ــچ وگاس ــیس باندری آلکس
بــا غالمحســین  ایــران  اتــاق  در  بــا حضــور 
شــافعی رئیــس پارلمــان بخــش خصوصــی دیــدار 
و گفت وگــو کــرد. در ایــن نشســت گســترش 
در شــرایط  دو کشــور  تجــاری  همکاری هــای 
اعمــال  بــه  توجــه  بــا  و  فعلــی   بین المللــی 
ــه  ــکا موردتوج ــه آمری ــای یکجانبه گرایان تحریم ه

دو طــرف قــرار گرفــت.
آلکســیس باندریــچ وگا بــا تأکیــد بــر ایــن نکتــه 
کــه گســترش روابــط اقتصــادی اولویــت ســفارت 
کوبــا در تهــران اســت، گفــت: همکاری هــای 
به ویــژه  کوبــا  و  ایــران  مشــترک  اقتصــادی 
می توانــد  کشــور  دو  بازرگانــی  اتاق هــای 
فعــاالن  روی  پیــش  چالش هــای  از  بســیاری 

اقتصــادی را از ســر راه بــردارد.
پیش آمــده  شــرایط  تهــران  در  کوبــا  ســفیر 
ــرای  ــبی ب ــت مناس ــا را فرص ــطه تحریم ه به واس
تقویــت روابــط اقتصــادی ایــران و کوبــا دانســت؛ 
کــرد:  خاطرنشــان  زمینــه  همیــن  در  وی 
ــه  ــط ب ــود را فق ــط خ ــد رواب ــا نبای ــران و کوب ای
کننــد.  محــدود  کشــور  دو  ســفارت خانه های 
مشــترک  ســرمایه گذاری  فرصت هــای  بلکــه 
بســیاری در حوزه هــای صنایــع غذایــی، دارو، 
بیوتکنولــوژی، مخابــرات، ساخت وســاز، هتلــداری 
ــژه ای  ــد توجــه وی و توریســم وجــود دارد کــه بای

ــود. ــا ش ــه آن ه ــادی ب ــاالن اقتص ــوی فع از س
کوبــا  »ماریــل«  بنــدر  وگا،  باندریــچ  گفتــه  بــه 
ــم  ــه حج ــه ب ــا توج ــه ب ــت ک ــی اس ــه مناطق ازجمل
زیرســاخت هایی  و  انجام شــده  ســرمایه گذاری های 
ــی در  ــرمایه گذاران خارج ــرای س ــا ب ــت کوب ــه دول ک
ــوی  ــد از س ــت، نبای ــرده اس ــم ک ــه فراه ــن منطق ای
ــرار  ــت ق ــورد غفل ــی م ــرمایه گذاران ایران ــاالن و س فع

ــرد. بگی
در  ایرانــی  شــرکت های  حضــور  ضــرورت 
نمایشــگاه های بین المللــی کوبــا ازجملــه نمایشــگاه 
»هاوانــا« از دیگــر موضوعاتــی بــود کــه ســفیر کوبــا در 
ــتار  ــت و خواس ــه آن پرداخ ــدار ب ــن دی ــران در ای ته
تبــادل اطالعــات شــرکت های ایرانــی و کوبایــی توســط 
در  شــرکت  بــرای  کشــور  دو  بازرگانــی  اتاق هــای 

شــد. نمایشــگاه ها  این گونــه 
ــه  ــا توج ــا ب ــرد ت ــه ک ــن توصی ــم چنی ــچ وگا ه باندری
ــای  ــال تحریم ه ــی از اعم ــده ناش ــت پیش آم ــه وضعی ب

نفتــی آمریــکا، ایــران و کوبــا فــروش نفــت در برابــر کاال 
ــد. ــرار دهن ــود ق ــتور کار خ را در دس

وی هــم چنیــن باهــدف آشــنایی بیشــتر فعــاالن 
ظرفیت هــای  بــا  ایرانــی  شــرکت های  و  اقتصــادی 
ــای  ــا اتاق ه ــنهاد داد ت ــورش پیش ــرمایه گذاری کش س
بازرگانــی ایــران و کوبــا بــا همــکاری یکدیگــر اقــدام بــه 

ــد. ــاری کنن ــش تج ــزاری همای برگ
ــن  ــان ای ــران بابی ــاق ای ــس ات ــافعی رئی غالمحســین ش
ســؤال کــه چــرا روابــط اقتصــادی ایــران و کوبــا همپــای 
ــرد:  ــان ک ــت، خاطرنش ــور نیس ــی دو کش ــط سیاس رواب
معــدن، صنایــع غذایــی، تولیــد و توســعه نیشــکر، 
ــتند  ــی هس ــه حوزه های ــروری ازجمل ــیالت و آبزی پ ش
ــای  ــرای همکاری ه ــی ب ــیار خوب ــای بس ــه ظرفیت ه ک
مشــترک میــان فعــاالن اقتصــادی ایــران و کوبــا دارنــد.

ــات الزم  ــود اطالع ــران، نب ــاق ای ــس ات ــاد رئی ــه اعتق ب
ــی  ــی و کوبای ــی تجــار ایران ــی خــال اطالعات ــه عبارت و ب
اقتصــادی در  روابــط  از مهم تریــن دالیــل کاهــش 

ــت. ــور اس ــی دو کش ــط سیاس ــطح رواب ــا س ــه ب مقایس
ــا در  ــفیر کوب ــای س ــه صحبت ه ــاره ب ــا اش ــافعی ب ش
تهــران افــزود: ایــران کشــوری پیشــگام در تولیــد مــواد 
و مصالــح ســاختمانی در منطقــه اســت و بــا توجــه بــه 
نیــاز دولــت کوبــا بــه ساخت وســاز از ســوی ســازندگان 
ــن  ــد ای ــد نبای ــر می رس ــه نظ ــورش، ب ــی در کش ایران

فرصــت را بالاســتفاده گذاشــت.
رئیــس اتــاق ایــران هــم چنیــن از آمادگــی اتــاق 
بازرگانــی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی ایــران به منظــور 
ــای  ــان اتاق ه ــاری می ــات تج ــا و اطالع ــادل هیات ه تب
ــا خبــر داد  ــران و هــم چنیــن کوب ــی اســتانی ای بازرگان
ــران در  ــا در ته ــفیر کوب ــنهاد س ــه پیش ــاره ب ــا اش و ب
خصــوص فــروش نفــت در برابــر کاال، گفــت: ایــن 
ــران در شــرایط  ــت ای ــه سیاســت های دول ــدام ازجمل اق
تحریــم اســت و بــدون شــک یکــی از راه هــای دور 
زدن تحریم هــا همیــن مبادلــه کاال بــه کاال خواهــد 

ــود. ب

پاکستان   وزیر  نخست  خان«  »عمران 
ایران  با همکاری جمهوری اسالمی  این کشور  اعالم کرد: 
،برای اجرای طرح خط لوله انتقال گاز از ایران موسوم به 

»آی پی« اقدامات الزم رااتخاذ خواهد کرد.
دستور  خان  عمران  پاکستانی،  های  رسانه  گزارش  به 
العمل های جدیدی را به مقامات این کشور از جمله وزارت 
امور خارجه برای پیشبرد خط لوله انتقال گاز از ایران به 

پاکستان موسوم به طرح آی پی صادر کرده است.
براساس این گزارش، عمران خان از مسووالن وزارت امور 

خارجه پاکستان خواسته تا ضمن پایان دادن 
به اختالف نظر در این خصوص، روش موثری 

را برای رسیدن به توافق مشترک پیدا کنند.
منابع خبری پاکستان به نقل از اسناد منتشر 
درخصوص  آباد  اسالم  دولت  توسط  شده 
درباره  خان  عمران  جدید  العمل  دستور 
افزودند: نخست وزیر  لوله آی پی،  طرح خط 
المللی  بین  های  تحریم  که  گفت  پاکستان 
باعث شده تا پاکستان نتواند به مسوولیت خود 

در قبال طرح انتقال گاز از ایران عمل کند.
وی خطاب به مسووالن دولتی تاکید کرد که 
باید با همکاری با ایران شرایط پیشبرد طرح 

خط لوله آی پی را فراهم کنیم.
در  بازبینی  فرآیند  آغاز  خواستار  چنین  هم  خان  عمران 

قیمت خرید گاز از ایران شد.
منابع پاکستانی افزودند که دولت این کشور تصمیم گرفته 
است تا درخصوص جوانب حقوقی خط لوله انتقال گاز از 
ایران، به آمریکا، اتحادیه اروپا و دیگر نهادهای حقوقی بین 

المللی نامه ارسال کند.
نخست وزیر پاکستان اول اردیبهشت امسال در سفری دو 

روزه در ایران حضور یافت. 

و  ایران  عالیرتبه  های  هیات  نشست  در  خان«  »عمران 
نیز  ایران  جمهوری  رئیس  روحانی  حسن  که  پاکستان 
حضور داشت، گفت: پاکستان به دنبال یافتن مکانیسمی 
برای ارتقاء مناسبات اقتصادی با جمهوری اسالمی ایران 

در حوزه های مختلف به ویژه نفت و گاز است.
ارتقاء  ضرورت  بر  تأکید  با  نشست  این  در  نیز  روحانی 
بین  اقتصادی  و  تجاری  همکاری های  سطح  تقویت  و 
باید  کشور  دو  مرزهای  کرد:  اظهار  اسالم آباد،  و  تهران 
آمادگی  تهران  و  باشد  توسعه  و  ثبات  تجارت،  مرزهای 
در  پاکستان  با  را  خود  همکاری های  دارد 
نفت  جمله  از  اقتصادی  مختلف  زمینه های 
علمی،  گردشگری،  پتروشیمی،  برق،  گاز،  و 
دانشگاهی و بهداشت و درمان بیش از پیش 

گسترش دهد.
مطبوعاتی  نشست  طی  چنین  هم  وی 
مشترک با نخست وزیر پاکستان گفت: ایران 
آماده است نیازهای نفتی پاکستان را تامین 
کرده و اقدامات الزم را در مورد تکمیل خط 
لوله گاز- که البته قبال از سوی طرف ایرانی 
پاکستان  مرزهای  پشت  تا  آن  ایرانی  بخش 

انجام شده است را انجام دهد.

سفیر کوبا در دیدار با رئیس اتاق ایران مطرح کرد؛

تحریم ها، فرصتی برای توسعه روابط اقتصادی ایران و کوبا 

طرح خط لوله انتقال گاز از ایران را تکمیل می کنیم

گردشگری برای همه
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اقتصادی اجتماعی فرهنگی

کشف ژن مرتبط با بیماری های 
عضله قلب

فوق  بیمارستان  پژوهشی  و  آموزشی  معاون   - ایرنا 
در  بار  نخستین  برای  گفت:  مشهد  رضوی  تخصصی 
یا  قلب  عضله  های  بیماری  با  مرتبط  جدیدی  ژن  جهان، 
با  و  بیمارستان  این  پژوهشگران  توسط  'کاردیومیوپاتی' 

همکاری دانشگاهی در انگلستان کشف شد.
بیماری  یا  کاردیومیوپاتی  افزود:  غفارزادگان  کامران  دکتر 
قلب  عضله  های  بیماری  از  گروهی  به  قلب  ماهیچه  های 
گفته می شود که بر اثر آن ها قلب نمی تواند جریان خون 
کافی را برای اعضای بدن فراهم  سازد و در نتیجه فرد دچار 

نارسایی قلبی می  شود.
وی اضافه کرد: کشف این ژن بیماری زای مرتبط با بیماری 
جورج  سنت  دانشگاه  همکاری  با  ارثی  کاردیومیوپاتی 

انگلستان انجام شده است.
معاون آموزشی و پژوهشی بیمارستان فوق تخصصی رضوی 
پژوهشگران  از  نفر  سه  وقفه  بی  تالش  با  ژن  این  گفت: 
برجسته مشهدی به نام های دکتر 'افسون فضلی  نژاد' فوق 
تخصص اکوکاردیوگرافی، دکتر 'مهدی طاهرپور' متخصص 
قلب و فوق تخصص الکتروفیزیولوژی و دکتر 'احسان غیور' 

متخصص ژنتیک بیمارستان رضوی کشف شده است.
غفارزادگان افزود: این پژوهشگران با انجام فعالیت هایی از 
قبیل بیوپسی عضله و انجام آزمایش های ساختاری بر روی 
ژن KLHL۲4 در مرکز تحقیقات سرطان بیمارستان رضوی 

توانستند به این موفقیت دست یابند.
وی ادامه داد: این کشف مهم در مقاله ای در ژورنال علمی 
چاپ  به  تأثیر شش  ضریب  با   ' انسانی  مولکولی  ژنتیک   '

رسیده است.

سالمت باشیم

با خوراکی ها از خود محافظت کنیم

هوای گرم وتعریق بدن!
]بخش نخست[

گردآوری و تنظیم :خدیجه فدایی زاده
هم  بدن  تعریق  و  می رود  گرمی  به  رو  هوا  درآمد: 
نامطبوع عرق بدن هم  اماگاهی بوی  امر طبیعی است  یک 
خودمان را می آزارد هم موجب اذیت دیگران می شود. البته 
تن  عرق  بد  بوی  انتشار  از  که  هست  بوکننده هایی  خوش 
می کاهد اما بعضی وقت ها آن هم کفایت نمی کند ضمن این 
که مواد شیمیایی تشکیل دهنداین خوشبوکننده ها خودش 

زیان هایی برای ریه و بدن دارد.
استفاده از داروهای گیاهی و خوراکی ها می تواند به ما کمک 
خوشبوکننده ها  موادشیمیایی  زیان  از  دوری  ضمن  تا  کند 
)حداقل باعث می شود از آن ها کمتر استفاده کنیم( به طریق 

موثرتری به جنگ بوی بدعرق بدن برویم!
● بوی نامطبوع بدن و راه های پیشگیری و درمان 

تعریق زیاد بدن و بوی بد عرق، از آزار دهنده ترین پدیده های 
فیزیولوژیک بدن آدمی است که بسیاری از افراد را گرفتار 
اجتماعی،  روابط  در  اختالل  ایجاد  ضمن  زیرا  است  کرده 
آن  ها را به صرف هزینه های زیادی بابت رفع بوی بد عرق و 

خوشبو کردن خود وادار می سازد.
آنچه در این مطلب از نظرتان می گذرد نگاهی گذرا به علل 
توصیه های  و  ساده  راهکارهای  ارائه  و  اختالل  این  حدوث 
طب سنتی جهت رفع بوی عرق می باشد که امید است  مورد 

استقبال و استفاده عالقه مندان قرار گیرد.
تعریق، مکانیسم طبیعی بدن جهت حفظ تعادل دما و آب 
و دفع سموم و مواد زاید می باشد و توسط غدد عرق که در 
تمام سطح بدن و با تراکم بیشتر در نواحی کف دست و پا و 
پیشانی و زیر بغل قرار دارند، انجام می گیرد. گرما، رطوبت، 
تنش های عصبی، عملکرد اعضای داخلی بدن همچون قلب، 
کلیه و دستگاه عصبی و مصرف بعضی داروها مثل داروهای 
قلبی و داروهای روانپزشکی و مصرف غذاهای تند و گرم در 

تشدید تعریق مُوثرند.
عرق کردن در واقع پاک سازی بدن از راه پوست است که 
با خاصیت ضدعفونی کنندگی خود، سطح پوست بدن را نیز 
گندزدایی می کند لذا تا وقتی ترشح آن از حد طبیعی فراتر 
نرفته و بوی بد و آزار دهنده آن شخص را اذیت نکرده باشد، 
اقدام درمانی جهت رفع آن انجام نمی گیرد اما وقتی ترشح 

غدد عرق از حد طبیعی خود فراتر رفت، چون مانع تنفس 
فعالیت  بستر  پوست،  روی  ماندن  با  و  شده  پوست  راحت 
باعث متصاعد شدن بوی بد  را فراهم نموده و  میکروب ها 
از پوست بدن می شود، رفع آن دغدغه خاطر فرد شده او را 
جهت درمان به تکاپو وادار می کند. در این حالت بهتر است 
ابتدا توصیه های ذیل رعایت گردد و در صورت عدم افاقه، 

نسخه های درمانی مورد استفاده قرار می گیرد.
● توصیه هایی جهت دفع بوی عرق بدن

عرق  روی  باکتری ها  فعالیت  از  ناشی  بدن  بوی  چون   -۱
با آب و صابون، خصوصا آب سرد  با شستن بدن  می باشد، 
و به ویژه در نقاطی که بیشتر بو می گیرد، مثل زیر بغل و 
کشاله ران، می توان بوی عرق را کنترل کرد. تعداد دفعات 
شستشوی بدن بستگی به شدت فعالیت غدد عرق و میزان 

بد بویی آن دارد.
ادویه  ماهی،  مثل  ادویه ها  و  چرب  پروتئینی،  غذاهای   -۲
کاری، کله پاچه، ... از جمله مواردی هستند که در تشدید 
بوی بدن مؤثرند لذا اجتناب از این ترکیبات توصیه می شود.

3- استفاده از لباس های نخی و کتانی و تعویض به موقع 
البسه زیر، در رفع بوی بد بدن مؤثراست.

4- ازاله موهای زیر بغل و ناحیه ران خصوصا با استفاده از 
بد  و  عرق  مدت  ماندن طوالنی  مانع  موبر،  داروهای سنتی 

بویی این نواحی می شود. 
5-- استفاده ازکفش های روباز و صندل، خصوصاً در فصل 
و  می شود  آن  بدبویی  و  پا  تعریق  تشدید  مانع  تابستان، 
برعکس، پوشیدن کفش های الستیکی و پالستیکی از تنفس 
مطبوع پاها جلوگیری کرده، بدبویی آن را تشدید می نماید.

6-  به کسانی که از بوی بد پاهای خود در عذابند توصیه 
می شود پاهایشان را مرتباً با آب گرم و صابون بشویند و پس 
از شستن، کاماًل خشک نموده از پودر مخصوص پا یا نشاسته 

ذرت یا پودر بچه داخل کفش ها استفاده نمایند.
گوجه  آب  فنجان  یک  که  حمام  وان  درون  استحمام   -7
فرنگی داخل آن ریخته شده، از دیگر روش های رفع بوی 

نامطبوع عرق بدن است.
۸- قرار دادن پاها در محلولی مرکب از نصف فنجان نمک 
و یک لیتر آب، در کنترل تولید عرق موثر است. هم چنین 
می توان مقداری چای را در یک لیتر آب دقایقی جوشاند و 
پاها را به مدت نیم ساعت داخل آن قرار داد و پس از خشک 
کردن پاها، از پودر بوگیر ضد عرق استفاده کرد تا به مرور 

بوی بدپاها رفع شود.
پیاز،  مثل  ادویه  پر  و  تند  غذاهای  مصرف  در  تعادل   -9
موسیر، فلفل، پیازچه، سیر و تره فرنگی از راه های دفع بوی 

بدپا می باشد. بهتراست غذاها بو و طعم تند نداشته باشند.
۱۰-  استفاده از پودر گیاهان معطر داخل کفش و استعمال 
بوگیرهای حاوی پودر زغال جهت کاهش تعریق پاها و مهار 

بوی بد آن ها مؤثر است.
۱۱- در مواردی که تنش های عصبی و ناراحتی های روحی 
عامل تعریق زیاد بدن شده اند، توصیه به مصرف داروهای 
آرام بخش و پرهیز از اضطراب و استرس می شود. درشماره  
آینده داروهای مفرده و مرکب گیاهی که در درمان تعریق 
زیاد بدن و بوی نامطبوع  آن مؤثرند، ارائه می شود و گیاهان 
دارویی که در کنترل تعریق بدن و رفع بدبویی ناشی از عرق 
زیاد پوست و رشد باکتری ها روی آن مؤثر می باشند و عالوه 
بر خاصیت کاهش تعریق و اثر ضد عفونی کنندگی، دارای 
بوی خوش و مطبوع نیز بوده و نه تنها بدبویی بدن را رفع 
می کنند بلکه به خوشبویی آن نیز کمک می نمایند معرفی 

خواهند شد.

ایسنا - یحیی آل اسحاق، رئیس 
اتاق مشترک ایران و عراق درباره 
ممنوعیت کاالی صادراتی به عراق 
گفت: آنچه در رابطه با ممنوعیت 
عراق  به  کاالها  برخی  صادرات 
مطرح شده موضوع جدیدی نیست 
از  دیگر  بسیاری  که  همان طور  و 
رابطه  در  نیز  جهان  کشورهای 
و  خود  وارداتی  سیاست های  با 
تولید  به  آن ها  انتقال  چگونگی 
نیز  بغداد  می کنند،  تصمیم گیری 
دارد  تالش  چارچوب  همین  در 

برخی سیاست های اقتصادی اش را اصالح کند.
به گفته او دولت عراق به دنبال آن است تا شرایط برای 
تولید کاالهایی که امکان تولیدشان در داخل خاک این 
با  رابطه  در  ازاین رو  و  کند  فراهم  را  دارد  وجود  کشور 
واردات برخی کاالها به این کشور تجدیدنظر کرده است.

این که  بابیان  عراق  و  ایران  مشترک  اتاق  رئیس 
شرایط شان  تغییر  به  نسبت  ایرانی  صادرکنندگان 
به  توجه  با  داد:  توضیح  کرده اند،  اقدام  عراق  بازار  در 
این  داخل  در  کاالها  برخی  تولید  لزوم  بر  عراق  تاکید 
کشور، تولیدکنندگان ایرانی در بعضی از شهرهای عراق 
این  که  امکاناتی  از  استفاده  با  و  کرده  سرمایه گذاری 
تولید و  به  داده است نسبت  قرار  اختیارشان  دولت در 
فروش کاال اقدام کردند. این موضوع باعث می شود هم 
بازار عراق برای فعاالن اقتصادی ایران از بین نرود و هم 
وارداتی  تعرفه های  مانند  سیاست ها  برخی  زدن  دور  با 

فعالیت در این بازار صرفه اقتصادی داشته باشد.
یکپارچه سازی  برای  عراق  تالش  به  اشاره  با  آل اسحاق 
کردستان،  اقلیم  و  مرکزی  دولت  در  گمرکات  اداره 
از  حدی  تا  اقلیم  گمرک  این  از  پیش  کرد:  تصریح 
مانند  کاالهایی  مثال  برای  و  بود  برخوردار  استقالل 
امکان  بود  متوقف شده  عراق  به  آن ها  ورود  که  سیمان 
انتقال به کردستان را داشتند، اما با سیاست های جدید، 
عراق تالش کرده که قوانین گمرکی را یکپارچه کند و 
بوده  موضوع  همین  عراق  به  سیمان  ورود  توقف  دلیل 

است.
رئیس اتاق مشترک ایران و عراق در پاسخ به این سؤال 
از  ایرانی  درباره کاالهای  اعمال شده  آیا سیاست های  که 
سوی عراق در رابطه با کاالهای دیگر کشورها نیز اعمال 

می شود؟ اظهار کرد: وقتی صحبت از سیاست گذاری کالن 
اقتصادی در رابطه با محدود کردن واردات کاالهایی که 
امکان تولیدشان وجود دارد می شود، قطعاً میان کشورها 
تفاوتی نیست، اما عراق از سال ها پیش با برخی کشورها 
که  است  داشته  ترجیحی  تعرفه  توافق  یک  اردن  مانند 
اجرایی شدن این موضوع باعث سخت شدن شرایط رقابت 
عراق  در  کشورها  این  کاالهای  و  ایرانی  کاالهای  میان 

می شود. 
مذاکرات  گذشته  ماه های  طول  در  ما  داد:  ادامه  او 
این  در  شرایط  که  داشته ایم  عراقی  با طرف  گسترده ای 
مذاکرات  شدن  نهایی  صورت  در  کند.  تغییر  نیز  رابطه 
می توان انتظار داشت که برای برخی از این کاالها تعرفه 
یا  نیز در نظر گرفته شود  ایران  ترجیحی برای تولیدات 
برابر کردن شرایط  امکان  با سیاست گذاری جدید  عراق 

رقابت را ایجاد کند.
کشورهای  با  نیز  ایران  که  همان طور  افزود:  آل اسحاق 
نیز  عراق  دارد  خاص  اقتصادی  توافق نامه های  مختلف 
و  است  داشته  را  حوزه ها  این  در  تصمیم گیری  امکان 
محدودکننده  سیاست های  این  کوتاه مدت  در  شاید 
بلندمدت  در  اما  کند،  وارد  شوک  ما  صادرکنندگان  به 
عراق  در  مشارکت  و  سرمایه گذاری  مانند  طرح هایی  با 

می توان از نگرانی های کوتاه مدت عبور کرد.
چند روز قبل عراق اعالم کرد که ورود تعدادی از کاالهای 
ایرانی به این کشور متوقف خواهد شد. در فهرست های 
ارائه شده نام کاالهایی مانند سیمان، آبمیوه و نوشیدنی و 

بستنی به چشم می خورد.
 بررسی عملکرد اقتصاد ایران در سال های گذشته نشان 
می دهد که عراق در کنار چین یکی از اصلی ترین شرکای 

تجاری کشور به شمار می رود.

 کمک صندوق توسعه اوپک
به سیل زدگان

 
کاظـم غریـب آبادی سـفیر و نماینده دائم کشـورمان 
نـزد سـازمان های بین المللـی در ویـن، از تصویـب کمـک 
5۰۰ هـزار دالری صنـدوق اوپک بـرای توسـعه بین المللی 
)اوفیـد( بـه سـیل زدگان کشـورمان در روز جـاری خبـر 

د. دا
فدراسـیون  از طریـق  ایـن کمـک  افـزود:  آبـادی  غریـب 
تهیـه  بـرای  هالل احمـر،  و   سـرخ  صلیـب  بین المللـی 
اقـالم ضـروری جهـت خانواده هـای سـیل زده در اختیـار 

می گیـرد. قـرار  کشـورمان 
صنـدوق توسـعه بین المللـی اوپـک نخسـتین بار در سـال 
۱976 توسـط کشـورهای عضـو اوپـک در جهـت کمـک 
بـه کشـورهای درحال توسـعه تشـکیل شـد. درآمـد ایـن 
سـازمان از سـوی اعضاء اوپک و سـود حاصل از پروژه های 

مختلفـی کـه در دسـت اجـرا دارد تأمیـن می شـود.
وقـوع سـیل از ابتـدای سـال 9۸ در کشـور موجـب بـروز 
خسـارات مالـی و جانـی متعـددی در اسـتان های مختلـف 
کشـور ازجمله گلسـتان، لرسـتان و خوزسـتان شـده است.

تاکنـون برخـی از کشـورها بـا ارسـال کمک هـای نقـدی و 
محموله هـای بشردوسـتانه بـه سـیل زدگان کمـک کردند.

محمــد رضــا عبدالرحیمــی سرپرســت 
آزاد  مناطــق  برنامه ریــزی  معاونــت 
تجــاری  بــا اشــاره بــه کاهــش واردات کل کشــور 
ــزان ۲۱ و  ــه می ــال 96 ب ــه س ــبت ب ــال 97 نس در س
7 دهــم درصــد گفــت: نظــام تجــارت خارجــی کشــور 
ــرل  ــز کنت ــادرات و نی ــد واردات و ص ــررات جدی و مق
ــوص واردات،  ــور در خص ــی کش ــاز واقع ــر نی ــتر ب بیش
ارزهــای خارجــی  مقابــل  در  ریــال  برابــری  نــرخ 
و تولیــد صــادرات گــرا و رونــق تولیــد در کشــور 
ــش  ــل کاه ــه دالی ــق آزاد از جمل ــژه در مناط ــه وی ب

اســت. واردات 
سرپرســت معاونــت برنامــه ریــزی مناطــق آزاد تجــاری 
ــدی  ــم درص ــش 36 و 4 ده ــادی از کاه ــژه اقتص و وی
واردات کاال بــه ایــن مناطــق در ســال 97 نســبت 
ــد  ــش،  نوی ــن کاه ــت: ای ــر داد و گف ــال 96 خب ــه س ب
ــد و  ــق تولی ــل و رون ــدات داخ ــه تولی ــه ب ــش توج بخ

ایجــاد فرصــت اقتصــادی اســت.
ــق آزادی و  ــمان در مناط ــه تالش ــن ک ــان ای ــا بی وی ب
ــات،  ــه،  قطع ــواد اولی ــرای واردات م ــادی ب ــژه اقتص وی
 ماشــین آالت، تجهیــزات واحدهــای تولیــدی، صنعتــی، 
ــه همیــن  ــزود: ب ــی و فنــی مهندســی اســت، اف خدمات
علــت در ســال 97 واردات ایــن حوزه هــا 5 درصــد 

ــه ســال 96 رشــد داشــته اســت. نســبت ب
 عبدالرحیمــی گفــت: از ســوی دیگــر کاالهــای تجــاری 
ــدگان  ــد کنن ــافران و بازدی ــه مس ــه ب ــرای عرض ــه ب ک
از مناطــق آزاد وارد شــده، 46 درصــد در ســال 97 
نســبت بــه ســال 96 کاهــش داشــته اســت. وی افــزود: 
ــرای عرضــه  در ســال 96، ششــصد میلیــون دالر کاال ب
بــه مســافران بــه مناطــق آزاد وارد شــده کــه ایــن رقــم 
ــدود 3۲5  ــه ح ــش ب ــد کاه ــا 46 درص ــال 97 ب در س
ــید. ــه آزاد رس ــت منطق ــوع هف ــون دالر در مجم میلی

سرپرســت معاونــت برنامــه ریــزی مناطــق آزاد تجــاری 
ــدی واردات  ــش ۲5 درص ــه کاه ــادی ب ــژه اقتص و وی
کاالهــای مصرفــی  بــرای ســاکنان مناطــق آزاد در 
ســال 97 نســبت بــه ســال 96 اشــاره کــرد و   افــزود: بــا 
ــق آزاد  ــور، در مناط ــه کش ــودرو ب ــت ورود خ ممنوعی
نیــز همیــن ممنوعیــت اعمــال شــد و بــه همیــن علــت 
ــودرو  ــی ، واردات خ ــم مل ــن  تصمی ــرای ای ــان اج از زم
ــه  ــبت ب ــال 97 نس ــد در س ــق آزاد 9۰ درص در مناط

ســال 96 کاهــش داشــت.
وی بــا اشــاره بــه  مجمــوع  واردات مناطــق آزاد بــا 
هــدف تولیــد، مصــرف و عرضــه بــه بازدیــد کننــدگان 
و مســافران در ایــن مناطــق افــزود: واردات کاال در 
ســال 97 در مناطــق آزاد بــه یــک میلیــارد و ۲۸۸ 
ــه  ــال 96 ک ــه س ــبت ب ــه نس ــید ک ــون دالر رس میلی
ــود،   36 و 4  ــون دالر ب ــارد و ۲7 میلی ــدود ۲ میلی ح

ــه اســت. ــم درصــد کاهــش یافت ده
ــرای  ــه واردات کاال ب ــه ب ــه عنــوان نمون عبدالرحیمــی ب
عرضــه بــه مســافران وارد شــده بــه منطقــه آزاد کیــش 
ــال  ــا در س ــن کااله ــزود: واردات ای ــرد و اف ــاره ک اش
97، ۱۱7 میلیــون دالر بــود کــه نســبت بــه ســال 96 
ــش را  ــد کاه ــون دالر واردات، ۱۲ درص ــا ۱33 میلی ب

ــد. ــان می ده نش
ــش  ــه آزاد کی ــرف در منطق ــرای مص وی واردات کاال ب
و  کــرد  بیــان  دالر  میلیــون   ۸۱  ،97 ســال  در  را 
گفــت: ایــن رقــم در ســال 96، هفتــاد و یــک میلیــون 
دالر بــوده کــه رشــد ۱4 درصــدی داشــته اســت. 
در  موتــوری  نقلیــه  وســایل  واردات  عبدالرحیمــی 
ــون  ــت میلی ــش را هش ــه آزاد کی ــال 97 در منطق س
دالر ذکــر کــرد و افــزود: ایــن رقــم در ســال 96، 
ســی و پنــج میلیــون دالر بــوده کــه کاهــش 77 

درصــدی را نشــان می دهــد.

تسهیل ورود مواد اولیه 
به کشور

فرشـاد مقیمـی معـاون وزیـر صمـت گفـت: رفع 
قراضـه  ذوب  از  حاصـل  شـمش  واردات  ممنوعیـت 
بـا توجـه بـه ایجـاد ارزش افـزوده و توسـعه صـادرات 
محصـوالت آلومینیومـی در دسـتور کار ایـن وزارتخانه 

قـرار خواهـد گرفت.

در  تجـارت؛  و  معـدن  صنعـت،  وزارت  گـزارش  بـه 
نشسـت مشـترک معـاون وزیـر صمـت بـا سـندیکای 
تشـریح  بـا  سـندیکا  ایـن  اعضـا  آلومینیـوم،  صنعـت 
مشـکالت و چالش هـای ایـن صنعـت خواسـتار اتخـاذ 
تمهیداتـی بـرای تسـریع در تأمیـن مـواد اولیـه مـورد 
نیـاز ایـن صنعت و تسـهیل در مشـکالت ارزی شـدند.

فرشـاد مقیمـی در نشسـت بـا سـندیکای آلومینیـوم، 
از  یکـی  را  صنایـع  نیـاز  مـورد  اولیـه  مـواد  تأمیـن 
مهمتریـن اولویت هـای وزارت صنعت، معـدن و تجارت 
برشـمرد و گفـت: تأمیـن مـواد اولیـه عـالوه بـر حفظ 
و صیانـت از تولیـد در ایجـاد ارزش افـزوده و حفـظ 
اشـتغال مؤثـر بـوده و مـا بـا جدیـت بر رفع مشـکالت 
واحدهـای صنعتـی در ایـن حـوزه تمرکـز کرده ایـم.

معـاون وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت بـا اشـاره بـه 
قراضـه  ذوب  از  حاصـل  شـمش  واردات  ممنوعیـت 
و نقـش ایـن مـواد اولیـه در افزایـش تولیـد صنایـع 
وابسـته بـه آلومینیـوم و کاهـش قیمـت تمـام شـده 
محصـوالت آلومینیومـی افـزود: تولیـد آلومینیـوم در 
کشـور در شـرایط خاصـی قـرار دارد و تسـهیل ورود 
مـواد اولیـه مـورد نیاز ایـن صنعت به صورت شـبکه ای 
بـر روی سـایر صنایع وابسـته بـه صنعـت آلومینیوم به 
ویـژه صنایـع لـوازم خانگی و خـودرو بسـیار تأثیر گذار 

بود. خواهـد 
وزیـر  هماهنگـی  بـا  کـرد  امیـدواری  اظهـار  مقیمـی 
صنعـت، معـدن و تجـارت تأمیـن مـواد اولیـه مـورد 
نیـاز ایـن صنعت تسـهیل و شـرایط بـرای توسـعه این 
صنعـت در شـرایط کنونـی بـا اتخـاذ تدابیـر مناسـب 

فراهـم شـود.
ایـن نشسـت دربـاره راهکارهایـی  گفتنـی اسـت؛ در 
جهـت رفع مشـکالت عرضـه ناکافی شـمش آلومینیوم 
در بـورس فلـزات و سـاماندهی وضعیـت سـهمیه مواد 
اولیـه واحدهـای تولیدی منـدرج در سـامانه بهین یاب 
بـا محوریت تشـکل های مرتبـط تصمیمـات الزم اتخاذ 

. شد

احتمال رفع الزام تدریس 
معاونان مدارس 

علی الهیارترکمن معاون برنامه ریزی و توسعه منابع 
وزارت آموزش و پرورش با بیان این که سال گذشته به 
معاونان  مناطق،  برخی  در  انسانی  نیروی  کمبود  دلیل 
که  بودیم  کرده  تدریس  به  ملزم  را  مدارس  مدیران  و 
امسال مدیران مدارس از الزام به تدریس خارج شدند و 
فقط برای معاونان الزامی گذاشته شده گفت: امیدواریم 
که در ادامه کار بتوانیم آن ها را نیز از این طرح خارج 
آن  ساماندهی  و  مدرسه  اداری  کارهای  به  تا  کنیم 

بپردازند.
و  آموزش  وزارت  منابع  توسعه  و  برنامه ریزی  معاون 
پرورش با اعالم این که بر اساس تمهیدات درنظر گرفته 
شده در مهرماه با کمبود نیرو مواجه نخواهیم شد و با 
ظرفیت موجود سال تحصیلی جدید را آغاز خواهیم کرد 
گفت: درخواست 55 هزار مجوز استخدامی به سازمان 
استخدامی،  مجوزهای  کرده ایم.   ارائه  استخدامی  امور 
نیازهای میان مدت و بلندمدت را هدف قرار می دهند و 
ما در راستای اهداف میان مدت درخواست استخدامی 

ارسال می کنیم.

سرمایه گذاری تولیدکنندگان 
ایرانی در عراق

کاهش واردات کاال به مناطق آزاد 

نیم نگاه

آخرین مهلت پرداخت جریمه 
مشموالن غایب

 
عمومی  وظیفه  سازمان  رئیس  مهری  تقی  سردار 
نیروی انتظامی با اشاره به حذف قانون جریمه مشموالن 
مشموالن  جریمه  قانون  کرد:  اظهار   9۸ سال  در  غایب 
غایب به منظور تعیین تکلیف مشموالن دارای بیش از ۸ 
سال غیبت سربازی، از سال 94 تا پایان سال 97 اجرایی 
شده و به دلیل تامین نیروی انسانی سرباز نیرو های مسلح 

در سال جاری این طرح حذف شده است.
وی با بیان این که بیش از یک صد هزار نفر از ثبت نام 
کنندگان قانون جریمه مشموالن غایب؛ مبلغ جریمه را 
فروردین  پایان  تا  که  افرادی  افزود:  اند،  نکرده  پرداخت 
ماه 9۸ مدارک مربوط به معافیت قانون جریمه مشموالن 
فرصت  امسال  پایان  تا  فقط  کرده اند،  تکمیل  را  غایب 
دارند تا مبلغ جریمه را به صورت نقدی و یا اقساط واریز 

کنند.

باالترین حدواردات نفت 
چین از ایران

 
ماه هـای  در  چیـن  نفـت  واردات  میـزان 
قبـل از مـی یعنـی زمانـی کـه آمریـکا اعـالم کـرد 
معافیت هـای تحریمـی خریـد نفت از ایـران تمدید 

اسـت. زده  رکـورد  نمی شـود، 
میـزان واردات نفـت چیـن از ایـران در مـاه مـارس 
۸۰6 هـزار و 45۲ بشـکه در روز بوده که بیشـترین 

میـزان در 6 ماه گذشـته محسـوب می شـود.
براسـاس ایـن گـزارش ؛صـادرات نفـت ایـران بـه 
نقـش  کشـور  ایـن  واردات  رکوردزنـی  در  چیـن 

اسـت.  داشـته  مؤثـری 
رویتـرز می نویسـد بـر اسـاس آمارهای جمـع آوری 
شـده از بلومبـرگ، میـزان واردات نفـت چیـن از 
ایـران در مـاه مـارس ۸۰6 هـزار و 45۲ بشـکه در 
روز بـوده کـه بیشـترین میـزان در 6 مـاه گذشـته 

محسـوب می شـود. 
بـه گـزارش رویترز، میـزان واردات نفـت خام چین 
رکـورد 6 مـاه گذشـته را زده چـرا کـه ایـن کشـور 
تـالش کـرده قبـل از ۲ می نفـت بیشـتری از ایران 

خریـداری کند.
بر اسـاس محاسـبات بلومبـرگ از آمارهـای گمرک 
پکـن، چیـن تنهـا در مـاه آوریـل 43.73 میلیـون 
نفـت  تـن معـادل ۱۰.6۸ میلیـون بشـکه در روز 
خریـداری کـرده اسـت که این بیشـترین میـزان از 

سـال ۲۰۱۰ محسـوب می شـود.
مایـکل مدیـان یـک تحلیل گـر در شـرکت انرژی و 
مشـاوره صنعتـی در لنـدن گفـت: علـت بـاال بودن 
از  گسـترده  واردات  مـاه  ایـن  در  چیـن  واردات 

ایـران بوده اسـت. 
هـم چنیـن لی لـی تحلیل گـر مؤسسـه تحقیقاتـی 
اسـت  معتقـد  نیـز  چیـن  شـانگهای  در  کاال 
عامـل  چیـن  دالیـان  در  بـزرگ  پاالیشـگاه های 
تقاضـای بیشـتر نفـت از سـوی چیـن بـوده اسـت.

رویتـرز می نویسـد؛ میـزان صـادرات ایـران به چین 
در مـاه مـی و آوریـل کاهـش خواهد داشـت.
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اقتصادی اجتماعی فرهنگی

حداقل حقوق ۲ میلیون تومان
 

اجتماعی  تأمین  سازمان  سرپرست  زدا  محمدحسن 
زمان  و  جزئیات  تشریح  منظور  به  که  خبری  نشست  در 
مستمری  و  بازنشستگان  حقوق  مابه التفاوت  پرداخت 
بگیران تأمین اجتماعی در سال 9۸ برگزار شد، اظهار کرد: 
افزایش  التفاوت  مابه  اقتصادی  مشکالت  دلیل  به  امسال 
حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی از 
اردیبهشت ماه اعمال می شود و از این ماه مستمری بگیران 

حقوق جدید دریافت می کنند.
وی افزود: مابه التفاوت حقوق فروردین ماه نیز در صورت 
با حقوق اردیبهشت ماه پرداخت می شود، در  تامین مالی 
غیر این صورت مستمری بگیران این مابه التفاوت را با حقوق 

خرداد ماه دریافت می کنند.
بر  که  هستند  حداقلی بگیران  گروه  اولین  داد:  ادامه  وی 
ماده ۱۱۱  و طبق  کار  عالی  اساس تصمیم گیری شورای 
درصد   36.5 آن ها  حقوق  حداقل  اجتماعی  تأمین  قانون 
و  میلیون  یک  گذشته  سال  که  اشخاصی  و  یافته  افزایش 
یک  امسال  می کردند،  دریافت  حقوق  تومان  هزار   ۱۰۰
میلیون و 5۰۰ هزار تومان دریافت خواهند کرد و با مزایای 
سال  در  مستمری بگیران  دریافتی  مجموعه  نیز  جانبی 
زمینه  این  در  و  بود  خواهد  تومان  میلیون   ۲ حدود   ،9۸

مستمری بگیر زیر ۲ میلیون تومان نخواهیم داشت.

لحظاتی با شعر

به انتخاب نیما موسوی

*****
■ حکیم نزاری قهستانی

به آب توبه فرو شستم آتش صهبا
ز توبه تازه شدم چون گل از نسیم صبا

اسف همی خورم و غصه می کشم شب و روز
که کرده ام به خطا روزگار عمر هبا

نه یک زمان بُده ام بی مشقت غربت
نه یک نفس زده ام بی مضرت صهبا

ز شرب خمر چنان ناشکیب چون گویم
چنان مثل که خورشید شیفته ی حربا

نه هیچ راحتم از هم دمی و نه هیچ قرین
نه هیچ لذتی از چاشنی نه هیچ ابا

مدام رفته و خورده مدام با اوباش
همیشه کرده تبرا ز محفل ادبا

گهی به گونه ز بس احتراق صهبا لعل
گهی به چهره ز درد خمار گاه ربا

گهی به کنج خراباتیان گشاده کمر
گهی به پیش کم از خویش رفته بسته قبا

کشیده تیغ زبان بر مالمت مردم
نهاده پنبه به گوش از نصیحت بابا

طالق داده به یک بار هر دو عالم را
طمع بریده ز چار امهات و هفت آبا

کنون که دارم بلقیس توبه را در بر
چه حاجت است که هدهد خبر دهد ز سبا

توّقعی که به اعمال خیر دارم نیست
جز این که هست تواّلی من به آل عبا

نزاریا تو و تسلیم و بنده فرمانی
نه حارثی که کنی از قبول امر ابا

                                                                                    ******
■ اوحدی

چگونه دل نسپارم به صورت تو، نگارا؟
که در جمال تو دیدم کمال صنع خدا را

چه بر خورند ز باالی نازک تو؟ ندانم
جماعتی که تحمل نمی کنند بال را

نه رسم ماست بریدن ز دوستان قدیمی
درین دیار ندانم که رسم چیست شما را

مرا که روی تو بینم به جاه و مال چه حاجت؟
کسی که روی تو بیند به از خزینهٔ دارا

شبی به روز بگیرم کمند زلفت و گویم:
بیار بوسه، که امروز نیست روز مدارا

جراحت دل عاشق دواپذیر نباشد
چو درد دوست بیامد چه می کنیم دوا را؟

صبور باش درین غصه، اوحدی، که صبوران
سخن ز خار برون آورند و سیم ز خارا

                    ******
■ انوری

جانا به جان رسید ز عشق تو کار ما
دردا که نیستت خبر از روزگار ما

در کار تو ز دست زمانه غمی شدم
ای چون زمانه بد، نظری کن به کار ما

بر آسمان رسد ز فراق تو هر شبی
فریاد و ناله های دل زار زار ما

دردا و حسرتا که بجز بار غم نماند
با ما به یادگاری از آن روزگار ما

بودیم بر کنار ز تیمار روزگار
تا داشت روزگار ترا در کنار ما

آن شد که غمگسار غم ما تو بوده ای
امروز نیست جز غم تو غمگسار ما

آری به اختیار دل انوری نبود
دست قضا ببست دِر اختیار ما

***
■ سهراب سپهری

سایه شدم، و صدا کردم:
کو مرز پریدن ها، دیدن ها؟ کو اوج نه من، دره او؟

و ندا آمد: لب بسته بپو.
مرغی رفت، تنها بود، پر شد جام شگفت.
و ندا آمد: بر تو گوارا باد، تنهایی تنها باد!

دستم در کوه سحر او می چید، او می چید.
و ندا آمد: و هجومی از خورشید.

از صخره شدم باال. در هر گام، دنیایی تنهاتر، زیباتر.
و ندا آمد: باالتر، باالتر!

آوازی از ره دور: جنگل ها می خوانند؟
و ندا آمد: خلوت ها می آیند.

و شیاری ز هراس.
و ندا آمد: یادی بود، پیدا شد، پهنه چه زیبا شد!

او آمد، پرده ز هم وا باید، درها هم.
و ندا آمد: پرها هم.

محققـان هشـدار مـی دهند کـودکان چـاق تـر و قدبلندتر، بـا احتمال 
بیشـتر ابتـال بـه سـرطان کلیـه در بزرگ سـالی مواجه هسـتند.

 »بریـت وانگ جنسـن«، سرپرسـت تیم تحقیق از بیمارسـتان فردریکزبـرگ دانمارک، 
در ایـن بـاره می گویـد: »مـا می دانیـم اضافـه وزن در بـزرگ سـالی بـا افزایش ریسـک 
ابتـالء بـه "کارسـینوم سـلولی کلیـوی" مرتبـط اسـت. هـم چنیـن می دانیم کـه ابتالء 
بـه سـرطان سـالیان سـال به طـول می انجامـد. از این روتئـوری ما این اسـت که اضافه 
وزن در دوره کودکـی می توانـد موجـب افزایـش ریسـک ابتـالء بـه کارسـینوم سـلولی 

کلیـوی در سـنین باالتر شـود.«
در ایـن مطالعـه، محققـان 3۰۱.4۲۲ فـرد را کـه بیـن سـال های ۱93۰ تـا ۱9۸5 در 

دانمـارک بدنیـا آمـده بودنـد مـورد بررسـی قـرار دادند.
وزن و قـد ایـن افـراد در سـنین 7 تـا ۱3 سـال انـدازه گیـری شـده بـود و با اسـتفاده 
از شـاخص تـوده بدنـی، کـودکان بـه گـروه دارای وزن نرمـال یـا اضافـه وزن تقسـیم 

بندی شـدند.
در طـول مـدت میانگیـن 3۲ سـال پیگیری وضعیت ایـن افراد، ۱۰۱۰ نفـر )6۸۰ مرد( 

مبتال به کارسـینوم سـلولی کلیوی تشـخیص داده شـدند.
محققـان مشـاهده کردنـد کودکانـی که قدشـان از حـد میانگیـن بلندتر بـود ۸ درصد 

بیشـتر بـا افزایش ریسـک ابتـالء به کارسـینوم سـلولی کلیوی مواجـه بودند.
محققـان اذعـان می کننـد ایـن یافته هـا می توانـد راهگشـایی بـرای یافتـن علـل ابتالء 

به سـرطان کلیه باشـد.

ــا  ســید محمــد صــادق زاده رئیــس ســازمان ســاتبا ب
تاکیــد بــر ایــن کــه طــی دو ســال گذشــته شــکل گیری 
ــه  ــه نقط ــور ب ــاک در کش ــر و پ ــای تجدیدپذی نیروگاه ه
ــازه  ــن ب ــت: در ای ــت، گف ــیده اس ــود رس ــاختاری خ س
زمانــی برخــی از واحدهــا ماننــد نیروگاه های خورشــیدی 
مگاواتــی بــرای نخســتین بــار در کشــور راه انــدازی شــده 
و در حــال حاضــر 5۰ نیــروگاه خورشــیدی مگاواتــی در 

ایــران مشــغول بــه فعالیــت هســتند.
ــره وری  ــر و به ــای تجدیدپذی ــازمان انرژی ه ــس س رئی
ــب  ــر موج ــن ام ــه داد: همی ــاتبا( ادام ــرق )س ــرژی ب ان
ــن  ــرداری از ای ــوه بهره ب ــاوری و نح ــا فن ــت ت ــده اس ش
نیروگاه هــا نیــز بومــی شــده و صنایــع وابســته بــه 
ــا  ــتراکچر، کابل ه ــر، اس ــل، اینورت ــد پن ــد تولی آن مانن
ــد  ــور تولی ــل کش ــه آن در داخ ــته ب ــزات وابس و تجهی

شــود.
وی تاکیــد کــرد: دولــت در ایــن مســیر توانســته اســت 
بــا دریافــت عــوارض بــرق از مصرف کننــدگان انــرژی بــه 
عنــوان مالیــات ســبز، نقــش مهمــی را در رونــد توســعه 
انرژی هــای تجدیدپذیــر در کشــور ایفــا کنــد؛ بــه 
ــر  ــای تجدیدپذی ــی نیروگاه ه ــت فعل ــه ظرفی ــوری ک ط
بــه 7۰۰ مــگاوات رســیده اســت و بــر اســاس پیش بینــی 
صــورت گرفتــه هــر ســاله بــا اســتفاده از عــوارض بــرق 
ــت  ــه ظرفی ــز ب ــر نی ــگاوات دیگ ــا 5۰۰ م ــن 3۰۰ ت ،بی

موجــود واحدهــای تجدیدپذیــر اضافــه خواهــد شــد.
ــر ایــن کــه در طــی دو  ــا تاکیــد ب ــر نیــرو ب معــاون وزی
ــودن نیروگاه هــای تجدیدپذیــر  ســال گذشــته ســازگار ب
ــه داد:  ــت، ادام ــیده اس ــات رس ــه اثب ــران ب ــم ای ــا اقلی ب
ایــن واحدهــا بــدون مصــرف ســوخت و ایجــاد آلودگــی 
بیش تریــن میــزان تولیــد خــود را در زمانــی ایجــاد 
ــرف  ــه مص ــاز ب ــترین نی ــا بیش ــور م ــه کش ــد ک می کنن

دارد. را  بــرق 
انرژی هــای  تولیــد  الگــوی  افــزود:  صــادق زاده 
ــل  ــه فص ــوط ب ــاً مرب ــا عمدت ــور م ــر در کش تجدیدپذی
تابســتان اســت و اوج مصــرف بــرق کشــور نیــز در 
ــم  ــن اقلی ــت. بنابرای ــه اس ــرار گرفت ــی ق ــازه زمان ــن ب ای
مــا نســبت بــه کشــورهای سردســیر دارای شــرایط 
ــن مناطــق  ــه در ای بســیار مناســبت تری اســت، چــرا ک
اوج تولیــد در تابســتان بــوده ولــی اوج مصــرف در 

می دهــد. رخ  زمســتان 
ــره وری  ــر و به ــای تجدیدپذی ــازمان انرژی ه ــس س رئی
ــر  ــال حاض ــرد: در ح ــه ک ــاتبا( اضاف ــرق )س ــرژی ب ان
ــرای توســعه و نصــب گســترده تر  اتفــاق نظــر جمعــی ب

ــترش  ــی گس ــود دارد، ول ــر وج ــای تجدیدپذی نیروگاه ه
ــرق( و  ــوارض ب ــی )ع ــای قبل ــا روش ه ــا ب ــن واحده ای

ــت. ــر نیس ــدود آن امکان پذی ــی مح ــع مال مناب
ــود  ــه موج ــرد: حلق ــان ک ــرو خاطرنش ــر نی ــاون وزی مع
دولــت  مســیر  از  تجدیدپذیــر  نیروگاه هــای  بــرای 
می گــذرد و معمــوالً پرپیــچ و خــم و دارای فــراز و 
ایــن  توســعه  می توانــد  کــه  می شــود  نشــیب هایی 
ــال  ــاس، در س ــن اس ــر ای ــد .ب ــم کن ــا را متالط واحده
9۸ عــالوه بــر روش فعلــی بــرای تولیــد بــرق تجدیدپذیر 
ــن 3۰۰  ــالیانه بی ــه س ــاک -- ک ــای پ و توســعه انرژی ه
تــا 5۰۰ مــگاوات از ایــن طریــق بــه ظرفیــت واحدهــای 
تجدیدپذیــر کشــور اضافــه خواهــد شــد، درصددیــم تــا 
ــرف  ــد و مص ــه تولی ــم ک ــاد کنی ــدی را ایج روش جدی
بــرق تجدیدپذیــر بــدون وابســتگی بــه دولــت مســتقیماً 
از مــردم بــه مــردم و از طریــق بخــش خصوصــی و 

مصــرف کننــدگان شــکل بگیــرد تــا جهــش بزرگ تــری 
ــد. ــاک رخ بده ــر و پ ــای تجدیدپذی ــوزه انرژی ه در ح

رئیــس ســازمان ســاتبا در بخــش پایانــی ســخنان 
ــا  ــر اســاس پیش بینــی صــورت گرفتــه ت خــود گفــت: ب
پایــان ســال آینــده ظرفیــت نیروگاه هــای تجدیدپذیــر از 
طریــق روش قبلــی بــه ۱۲۰۰ مــگاوات خواهــد رســید و 
ــا ایجــاد روش جدیــد نیــز امیدواریــم در همــان ســال  ب
ــروگاه  ــگاوات نی ــد م ــد ص ــرح، چن ــرای ط ــت اج نخس

ــود. ــدازی ش ــور راه ان ــد در کش ــر جدی تجدیدپذی
ــن اســاس  ــر ای ــرد: ب ــرو خاطرنشــان ک ــر نی ــاون وزی مع
امیدواریــم بــا اســتفاده از روش قبلــی و جدیــد در 
عقــب  بتوانیــم  تجدیدپذیــر  نیروگاه هــای  توســعه 
افتادگــی تاریخــی کشــورمان در حــوزه انرژی هــای 
پــاک را بــا تولیــد و مصــرف بــرق توســط مــردم و حــذف 

ــم. ــران کنی ــت جب ــطه دول واس

کودکان، وریسک باالی ابتال به سرطان کلیه

۵0 نیروگاه خورشیدی در ایران فعال شد

مقررات حاکم برفضای مجازی
نمایشگاه  و  همایش  در  جهرمی  آذری  محمدجواد 
ضمن  اجتماعی،  نهادهای  دهی  وشکل  نوین  های  رسانه 
بیان این نکته که در فضای مجازی نیز مانند فضای واقعی 
امکان بروز تخلف وجود دارد، اظهار داشت: باید نظام مقابله 

با جرایم در فضای مجازی به صورت جدی پیگیری شود.
در  رسانه  کرد:  تاکید  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر 
فضای عادی قانون و مقررات دارد و این قوانین در فضای 

مجازی نیز باید تدوین و رعایت شود.
ندارند  را قبول  این فضا  ادامه داد: عده ای  آذری جهرمی 
این  که  جاست  این  مشکل  و  دارند  قبول  را  آن  برخی  و 
افراد در یک هم اندیشی نمی نشینند که براساس گفتمان 

مشترک، یک سند جامع در این زمینه تدوین کنند.

مردان و زنانی که تاکنون 
به سینما نرفته اند

 مرکـز افکارسـنجی دانشـجویان ایـران ایسـپا طـی نظرسـنجی های 
جداگانـه از زنـان، مـردان و جوانـان، میـزان اسـتقبال آن هـا از فیلم هـای سـینمایی 
را بررسـی کـرده اسـت. بـر اسـاس نتایـج ایـن نظرسـنجی، ۲3 درصد جوانـان ۱۸-۲9 
سـال ایـران تاکنـون بـه سـینما نرفته انـد و  3۲.۱ درصـد پاسـخگویان اعـالم کرده اند 
کـه آخریـن بـاری کـه بـه سـینما رفته اند کمتـر از یک سـال پیش بـوده اسـت. ۱7.5 
درصـد اعـالم کرده انـد آخریـن بار بیـن ۱ تا 3 سـال پیش بوده کـه به سـینما رفته اند 
و ۲7.4 درصـد از پاسـخگویان اعـالم کرده انـد از آخریـن بـاری کـه بـه سـینما رفته اند 
حداقـل بیـش از 3 سـال می گـذرد. ۲3 درصـد نیـز اعـالم کرده انـد تاکنون به سـینما 

نرفته انـد.
 هـم چنیـن ۲۸.5 درصـد مـردان ایـران اعـالم کردنـد تاکنـون بـه سـینما نرفته انـد. 
۱۸.۲ درصـد پاسـخگویان اعـالم کرده انـد کـه آخریـن بـاری کـه بـه سـینما رفته انـد 
کمتـر از یـک سـال پیـش بـوده اسـت. ۸.9 درصد اعـالم کرده انـد آخرین بـار بین ۱ تا 
3 سـال پیـش بـوده که به سـینما رفته انـد. 44.4 درصد از پاسـخگویان اعـالم کرده اند 
از آخریـن بـاری که به سـینما رفته انـد حداقل بیش از 3 سـال می گـذرد. ۲۸.5 درصد 

نیـز اعـالم کرده انـد تاکنـون بـه سـینما نرفته اند.
3۲ درصـد زنـان ایـران نیـز اعـالم کردنـد تاکنـون بـه سـینما نرفته انـد. ۲5.9 درصـد 
پاسـخگویان اعـالم کرده انـد کـه آخریـن بـاری کـه بـه سـینما رفته انـد کمتـر از یـک 
سـال پیـش بـوده اسـت. ۱۱.9 درصـد اعـالم کرده انـد آخریـن بـار بیـن ۱ تـا 3 سـال 

پیـش بـوده کـه بـه سـینما رفته اند.
 3۰.۲ درصـد از پاسـخگویان اعـالم کرده انـد از آخریـن بـاری کـه بـه سـینما رفته انـد 
حداقـل بیـش از 3 سـال می گـذرد. 3۲ درصـد نیـز اعـالم کرده انـد تاکنون به سـینما 

نرفته انـد. 3۲ درصـد زنـان ایـران تاکنـون بـه سـینما نرفته اند.

نیم نگاه
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اقتصادی اجتماعی فرهنگی

رستوران های فاقد مجوز 
در محله درکه و دربند

باشـگاه خبرنـگاران جـوان - زهـرا صدراعظـم نـوری 
رئیـس کمیسـیون سـالمت و محیط زیسـت شـورای شـهر 
تهـران در خصـوص انتقـال فاضـالب مراکـز تفریحـی واقع 
در منطقـه ۱ تهـران بـه داخـل رودخانـه دربنـد، گفـت: 
یکـی از مواهب طبیعی و ارزشـمند شـهر تهـران وجود رود 
دره هـای هفـت گانـه در پایتخـت اسـت کـه وجـود ایـن 
رود دره هـا بـرای پایتخت بسـیار ارزشـمند و حیاتی اسـت.

بایـد ایـن نکتـه  وی اظهـار کـرد: در صیانـت از رود دره 
مـورد توجـه قـرار بگیـرد که حریـم آن ها حفظ شـود و این 
حفـظ حریـم از طریـق کنتـرل سـاخت و سـاز های بی رویه 

و ایجـاد مراکـز تفریحـی فاقـد مجـو ممکن می شـود.
رئیـس کمیسـیون سـالمت و محیط زیسـت شـورای شـهر 
تهـران گفـت: آب زاللـی کـه از کوه جـاری می شـود دارای 
مـواد معدنـی ارزشـمندی اسـت که بـه جای این کـه مورد 
بهـره بـرداری و اسـتفاده صحیـح قـرار بگیـرد، همـواره بـا 

پسـآب رسـتوران ها مخلـوط و آلـوده می شـود.
صدراعظـم نـوری اظهار کـرد: این آلودگی موجب می شـود 
چرخـه ای بـه وجود آیـد کـه در آن محصوالت تولید شـده 
بـه وسـیله ایـن آب ها، مـورد مصـرف انسـان قـرار بگیرد و 
در نهایـت منجـر بـه بـروز انـواع بیماری هـای واگیـرو غیـر 

واگیـر در بیـن انسـان ها می شـود.
رئیـس کمیسـیون سـالمت و محیط زیسـت شـورای شـهر 
تهـران تصریـح کـرد: در رابطه بـا برخورد با مراکـز تفریحی 
و تفرجـگاه واقـع شـده در منطقـه ۱ تهـران که بـا فاضالب 
خـود آب رودخانـه را آلـوده می کننـد، بـا شـهردار منطقـه 
رایزنی هـای خوبـی صـورت گرفـت کـه یکـی از تصمیمات 
ایـن بودکـه بـا مراکـز فاقـد مجـوز کـه در محـدوده حریم 
رودخانـه اقـدام بـه سـاخت رسـتوران و مراکـز خدماتـی 

کرده انـد، برخـورد شـود.

   

افقی:
۱- زیاد نیست- با همه وجود- محلی برای گردهمایی تفریحی یا ورزشی ۲- میوه هندی- عمل کندن و جمع آوری میوه– گوساله پرست زمان حضرت موسی 3- مواد ساختمانی- 
قدرت- حروفچینی 4- شب نیست- نقش هنری- از حبوبات- کشتی جنگی 5- واحد سطح- نا به  هنگام- توتیا 6- از سنگ های قیمتی- جوانمردی- نتی در موسیقی 7- به طور 
کلی- همزمان- غیر از ۸- تازه زاده شدن- قدرت- زهر و جرئت 9- گود- رفتن از شهری به شهر دیگر– دستگاه ذخیره برق ۱۰- شهری نزدیک تهران- اداره کننده- سلول ۱۱- 
دانشمندان- اهلل اکبرگفتن- اتمسفر ۱۲- از شخصیت های شاهنامه- از قسمت های اوستا- عالمت جمع- افسر ۱3- پارسنگ ترازو- قوه حافظه- عابر ۱4- مرجع و منبع اطالعاتی– ثمره 

درخت- لباس پوشیده ۱5- اطمینان به کسی- علم اشکال و ابعاد- صدا زدن بی ادبانه 
عمودی:

۱- خوشبختی- نقاش فرانسوی نئو امپرسیونیسم ۲- پیروز وموفق– یار قوری- برتر 3- گشوده- تو خالی- ساختمان 4- آسان- ذرت- گالبی- تکیه کالم مغرور 5- پیرامون و اطراف- 
سست عقیده- مثل و مانند 6- از حروف زبان انگلیسی- افسار- دیپلماتیک 7- پایه سنجاق- پنهان 

اداکردن 9- قیمت- کاالی  با محیط درجنگ- اسم ۸- جمعه- کوه سیمرغ-  شدن و همرنگی 
اصلی- قوم وحشی اروپایی ۱۰- شهری در انگلستان- از وسایل آشپزخانه- ضربه سر ۱۱- حرف 
نازی- بیرونی نیست- میوه جالیزی ۱۲- گوسفند نر- شیره خرما- ستاره- جمله ۱3- قرض و 
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حمید مزرعه

حقیقت سینما، واقعیت رویا

بخش چهارم:
در  مسـکوب  شـاهرخ 
بخـش دیگـری از کتاب 
دغدغه  کـه  مور  ارمغان 
زمـان دارد، می نویسـد:

در شـاهنامه، زمـان با جمشـید، بزرگ ترین پادشـاه 
اسـاطیری ما، صورتمند می شـود. او که پادشـاهی تمدن 
سـاز اسـت، به سـاخت و پرداخت جهان و زندگی آدمیان 
می پـردازد و سـه گروه اجتماعـی بزرگ را بنـا می گذارد. 
او حتـا دیوهـا را هـم بـه زیـر فرمان خـود در مـی آورد و 
آن هـا را وا مـی دارد تـا دیوارهـا و کاخ هـا و ایوان های دور 

از گزنـد برافرازند. 
در روزگار جمشـید نـه درد و رنـج و بیمـاری هسـت و 
نـه مـرگ. روزی کـه جمشـید بـه تخـت می نشـیند و بـر 
دوش دیـوان بـر آسـمان دسـت می یابـد، نخسـتین روز 

اسـت. بهار 
نـو می نامـد و جشـن می گیـرد.  روز  را  روز  او آن  پـس 

نـوروز یـا روز هرمـز از مـاه فرودیـن.
با نامگذاری این روز، آگاهی به زمان پیدا می شود. 

بدیـن ترتیـب مـردی کـه مـکان را سـاخت و پرداخـت، 
زمـان را نیـز سروسـامان داد. پس او پادشـاه زمان و مکان 
اسـت، امـا خـدا نیسـت، انسـان اسـت. بـه همیـن خاطر 
هـم دچـار غـرور و آز می شـود و منی می کنـد و به گیتی 
جـز از خویشـتن را نمی بینـد. اینسـت که فر ایـزدی از او 
روی گـردان می شـود و کار بـر می گـردد و شکسـت بـه 
بـار می آیـد. فرجـام کار جمشـید، پیروزی ضحاک اسـت.

زمـان کرانمنـد در گفتـار وی، بـه نوعـی همـان زمـان 
واقعیـت مجازی اسـت در سـینما، تخیـل و تاریخ مجازی 
بـا زمـان واقعـی بـودن در حیـن واقعـی بـودن شـاهنامه 
یکـی اسـت ولـی از جنسـی دیگـر اسـت. بـه بیـان دیگر، 
زیبایـی شناسـی نتیجـه تجربـه زمـان اسـت در واقعیـت 
امـا  حـال،  و  گذشـته  و  رونـده  جهـان  در  آمـده  پدیـد 
حقیقـت آن چیـزی نیسـت کـه زمـان در پرده سـینما یا 
بـر کاغـذ پوسـتین قرن های گذشـته نقـش می بنـدد. در 
واقـع حقیقـت آن خـرد جمعـی اسـت از زیبایـی محصور 
کننـده کالم و تصویر در شـاهنامه یـا آن تصاویر متحرک 
جـذاب کـه بـا کمـک ابـزار و فـن بـه زیبایـی در جـان و 
روح آدمـی بـر پـرده نقـش می زنـد و در بعـد زمـان محو 
می گـردد. ولـی وقتـی با نـام سـینما و زیبایی سـینما در 
ناخـودآگاه جمعـی نقـش بسـت، بـه حقیقـت و زیبایـی 

کرانمنـد شـاهرخ مسـکوب هـم راه می بـرد.
زیبایـی  مقالـه ی  در  اسپارشـات  فرانسـیس   ●

می نویسـد: فیلـم  شناسـی 
منتقـدان دربـاره ی رابطـه میـان رویـداد واقعـی و ضبط 
سـینمایی آن دچـار اشـتباه شـدند و دوربین را جانشـین 
چشـم تماشـاگر فـرض کردنـد. همین اشـتباه آنـان را به 
اشـتباه دیگـری کشـاند کـه زمـان سـینمایی زمـان حال 
اسـت، بـه این معنی کـه تماشـاگر در هنگام دیـدن فیلم 
احسـاس مـی کند رویدادها در زمان حـال روی می دهند، 
بـه سـخن دیگر تماشـاگر در مقابل فیلم قرار نـدارد، بلکه 

در مقابـل رویـداد فیلمبرداری شـده قـرار دارد.
امـا بـر ایـن ادعـا نیـز همـان انتقـادی وارد اسـت کـه بر 
نظریـه چشـم - دوربیـن وارد اسـت. هر چند ایـن ادعا به 
یـک معنی درسـت اسـت، زیرا تردیدی نیسـت کـه آنچه 
را انسـان می بینـد بـه زمـان حـال تعلـق دارد و اکتـون و 
اینجـا، تنهـا در صـورت حضـور فرد معنـا پیـدا می کنند. 
امـا ایـراد این ادعـا چیز دیگری اسـت. شـگردهایی مانند 
فـالش بـک، تجسـم آینـده، حرکت آهسـته، حرکـت تند 
کـه همگـی در صنعـت سـینما تـداوم کامـل دارنـد، بهره 
می گیـرد. بـه بیان دقیـق تر اگر زمـان سـینمایی با زمان 
حـال یکـی بـود فیلم بـه پدیـده ای گـذرا که تنهـا یکبار 

امـکان تماشـای آن وحـود دارد، تبدیل می شـد.
هـر چنـد امـروز ایـن نظریـه بـه خـودی خـود کیفیـت 
دوربین هـای  کـه  چـرا  کنـد  نمـی  تضمیـن  را  سـینما 
کوچـک موبایـل امـروزه ایـن ثبـت زمـان سـینمایی را 
انجـام می دهنـد امـا بـر کیفیـت سـیال و شـناور بـودن 
ماهیـت سـینما دسـت پیـدا نمی کنند، درسـت اسـت که 
واقـع نمایـی تصویـری بـا توهم حرکـت در هـم می آمیزد 
و مـا را مطمئـن مـی سـازد کـه حرکتی مـداوم را تماشـا 
می کنیـم و رویداد هـا همـان مدتـی طـول کشـیده کـه 
مـا بـه مشـاهده ی آن ها مشـغول بـوده ایم.اما بـه جوهره 
سـینما کـه ما از آن بـه عنوان حقبقت و زیبایـی در اینجا 
یـاد کردیـم، راه نمی بـرد. در گذشـته چنیـن تصـور مـی 
شـد کـه زمـان رمـان یـا داسـتان بـا زمـان سـینما یکی 
نیسـت، گویـی هـم چنیـن اسـت، چـرا توالـی تداعی که 
نویسـنده در رمـان از آن اسـتفاده مـی کنـد و در زبـان 
مـورد نیـازش بـکار می برد با بیان سـینمایی یکی نیسـت 
امـا امـروزه با توجـه به ابزار و فـن موجـود و رهیافت های 
تـازه زیبایی از سـینما شـگفتی ایـن هر دو یعنـی رمان و 
سـینما پـا بـه پای هـم در حال کشـف جهان هـای زیبای 
خـود هسـتند. و نمونه بارز ایـن روایـت و زیبایی حقبقت 
بـه دور از مـرام و ایدئولـوژی سـازندگان شـان در سـریال 
تـاج و تخـت نمایان اسـت. که همـه ی عوامل سـینما در 

خدمـت هـم قـرار گرفته انـد. )ادامـه دارد(

ــت:  ــران گف ــی ای ــی دولت ــرکت بازرگان ــل ش مدیرعام
ــی  ــد تضمین ــون، خری ــت تاکن ــل برداش ــدای فص از ابت
9۰5 هزارتــن گنــدم بــه ارزش هــزار و هشــت میلیــارد 
ــدت  ــا م ــه در مقایســه ب ــان انجــام شــده اســت ک توم
مشــابه ســال گذشــته افزایــش 33 درصــدی را نشــان 

مــی دهــد.
ــیف  ــزدان س ــاورزی، ی ــاد کش ــزارش وزارت جه ــه گ ب
ــی  ــای روغن ــدم و دانه ه ــی گن ــد تضمین ــزود: خری اف
ــه دارد  ــان ادام ــاز شــد و همچن ــش آغ ــاه پی ــک م از ی
ــش  ــدم را کاه ــد گن ــد تولی ــال رش ــیل امس ــه س البت
ــد  ــت خری ــل برداش ــان فص ــا پای ــال ت ــن ح ــا ای داد. ب
ــد  ــش خواه ــه ســال گذشــته افزای ــی نســبت ب تضمین

ــت. داش
بــر اســاس مصوبــه شــورای اقتصــاد نــرخ رســمی خریــد 
تضمینــی گنــدم معمولــی و نــان ۱7۰۰ تومــان و گنــدم 
ــار درصــد  ــد چه ــت مفی ــا اف ــه قیمــت ۱77۰ ب دروم ب

و افــت غیــر مفیــد یــک درصــد خریــداری مــی شــود.
ــرد:   ــح ک ــی تصری ــی دولت ــرکت بازرگان ــل ش مدیرعام
ــل روز  ــدم در چه ــن گن ــزار ت ــون و ۱۰۰ ه ــک میلی ی
ــورد  ــدار آرد م ــن مق ــت و ای ــروش رف ــه ف ــال ب اول س
ــل  ــور کام ــه ط ــا را ب ــع و نانوایی ه ــوف، صنای ــاز صن نی

برطــرف می کنــد.
ســیف اظهــار داشــت: هــر گونــه افزایــش قیمــت نــان 
ــت و  ــی اس ــران فروش ــدی، گ ــای تولی ــط واحد ه توس
ــوارد  ــن م ــا ای ــی ب ــتگاه های نظارت ــوی دس ــد از س بای
ــت  ــردم درخواس ــه از م ــن ک ــن ای ــود ضم ــورد ش برخ
ــه گــران فروشــی  ــم در صــورت مشــاهده هرگون می کن
ــان  ــامانه ۱۲4 در می ــا س ــیدگی ب ــرای رس ــوارد را ب م

ــد. بگذارن
وی هــم چنیــن خاطرنشــان کــرد: 3۰ هــزار تــن برنــج 
مــاه رمضــان در  در  بــه منظــور عرضــه  وارداتــی 
ــه  ــرار گرفت ــتان ها ق ــازار اس ــم ب ــتاد تنظی ــار س اختی

اســت.
ــج  ــت: برن ــی گف ــی دولت ــرکت بازرگان ــل ش مدیرعام
ــا 7۸۰۰  ــا قیمــت مصــوب 74۰۰ ت ــدی ب ــی هن واردات
تومــان و برنــج تایلنــدی بیــن 44۰۰ تــا 46۰۰ تومــان 
قــرار  کننــدگان  مصــرف  اختیــار  در  اســتان ها  در 

می گیــرد.
وی ادامــه داد: تــا دو مــاه آینــده نیــز بــا شــروع کشــت 
برنــج ،دو میلیــون تــن برنــج داخلــی وارد بــازار خواهــد 
ــود و  ــران می ش ــز جب ــی نی ــد داخل ــود تولی ــد. کمب ش

قیمــت بــه تعــادل خواهــد رســید.

بــه گفتــه وی، بــا توجــه بــه بارندگی هــای اخیــر 
ــا  ــه ب ــال در مقایس ــج امس ــت برن ــی رود کش ــار م انتظ
ســال گذشــته بــا افزایــش حداقــل ۱۰ درصــدی مواجــه 

شــود.
ــت و  ــادل اس ــن متع ــازار روغ ــرد: ب ــح ک ــیف تصری س
روغــن خانــوار بــا قیمــت تثبیــت شــده در فروشــگاه ها 
در حــال عرضــه اســت.وی اضافــه کــرد: ســال گذشــته 
یــک میلیــون و 7۲۰ هــزار تــن روغــن در صنایــع 
روغــن تولیــد و بــه بــازار عرضــه شــد کــه ایــن مقــدار 
ــک  ــا ی ــل ب ــال قب ــابه س ــان مش ــا زم ــه ب در مقایس
ــی دارد و  ــش مطلوب ــن، افزای ــزار ت ــون و 46۰ ه میلی

ــت. ــش اس ــن در آرام ــازار روغ ــر ب ــال حاض در ح
ــز  ــان نی ــاه رمض ــای م ــن نیاز ه ــرای تامی ــت: ب وی گف
ــه صنایــع اختصــاص داده شــد  3۰ هــزار تــن روغــن ب
تــا هیــچ گونــه کمبــودی در مــواد اولیــه تولیــد وجــود 

نداشــته باشــد.
مدیرعامــل شــرکت بازرگانــی دولتــی اضافــه کــرد: 5۰ 
هــزار تــن شــکر بــه حــوزه صنــف و صنعــت شــیرینی 
ــورد  ــکر م ــت. ش ــده اس ــص داده ش ــکالت، تخصی و ش
ــادان  ــه قن ــار اتحادی ــوب در اختی ــت مص ــا قیم ــاز ب نی

اســتان تهــران و دیگــر اســتان ها قــرار گرفتــه و انتظــار 
مــی رود قیمــت مصــوب حــدود ۲۰ هــزار تومــان بــرای 

زولبیــا و بامیــه بــرای مــاه رمضــان رعایــت شــود.
ســیف افــزود: بیــش از ۲۰ هــزار تــن شــکر بــا قیمــت 
مصــوب ســه هــزار و 4۰۰ تومــان بــه بــازار عرضــه شــده 
و فــروش آن در میادیــن و فروشــگاه های منتخــب 

آغــاز شــده اســت.
ــر خوزســتان عرضــه  ــای اخی ــرد: بارش ه ــه ک وی اضاف
ــه ای مقطعــی مواجــه کــرده  ــا وقف ــازار را ب ــه ب شــکر ب
ــا واردات و عرضــه گســترده، ایــن کمبــود  اســت کــه ب

در چنــد روز آتــی برطــرف می شــود.
بــه گفتــه وی، تزریــق شــکر بــا نــرخ مصــوب بــه بــازار 
ــرار  ــه دارد و ق ــی ادام ــات قیمت ــاد ثب ــان ایج ــا زم ت
اســت بــه طــور ماهانــه ۲۰۰ هــزار تــن شــکر وارد بــازار 

شــود.
ــالوه  ــر ع ــای اخی ــادآوری اســت؛ طــی روزه ــه ی الزم ب
بــر افزایــش قیمــت شــکر بــه ۱۱ هــزار تومــان در هــر 
کیلوگــرم، ایــن محصــول در بــازار کمیــاب شــده اســت. 
برخــی ایــن کمبــود را ناشــی از احتــکار ســودجویان و 

برخــی ناشــی از نبــود شــکر در کشــور مــی داننــد.

افزایش 80درصدی قیمت 
فروش زیر بنای مسکونی

افزایـش ۱4۲.۸ درصـدی قیمـت فـروش یک 
مسـکونی  سـاختمان  زمیـن  یـا  زمیـن  مترمربـع 
افزایـش ۸۱.7 درصـدی قیمـت فـروش  کلنگـی، 
یـک مترمربـع زیربنـای مسـکونی و افزایـش ۲۱.7 
سـه   به عـالوه ی  اجـاره  مبلـغ  متوسـط  درصـدی 
یـک  اجـاره ی  بـرای  پرداختـی  ودیعـه ی  درصـد 
 97 زمسـتان  در  مسـکونی  زیربنـای  مترمربـع 
نسـبت بـه زمسـتان 96 در شـهر تهـران نتیجـه 
آخریـن بررسـی های مرکـز آمـار اسـت. افـزون بـر 
ایـن، بنگاه هـای معامـالت ملکـی کشـور موظـف 
و  خریـد  معامـالت  کلیـه ی  مشـخصات  هسـتند 
فروشـی که سـند آن هـا از طریق دفتر ثبت اسـناد 
اطالعـات  سـامانه ی  در  را  می کنـد  پیـدا  انتقـال 
مدیریـت معامالت امالک و مسـتغالت کشـور ثبت 

نماینـد.
متوسـط قیمـت فـروش هـر مترمربـع زمیـن یـا 
زمیـن سـاختمان مسـکونی کلنگی معامله شـده از 
طریـق بنگاه هـای معامـالت ملکـی در شـهر تهران 
۱45466 هـزار ریـال بـا میانگیـن مسـاحت ۲53 
مترمربـع بـوده اسـت کـه نسـبت بـه فصـل قبـل 
44.6 درصـد و نسـبت بـه فصل مشـابه سـال قبل 

۱4۲.6 درصـد افزایـش داشـته  اسـت.

بیشترین آمار ثبت ازدواج 
و طالق دراستان ها

باشــگاه خبرنــگاران جــوان -- علــی مظفــری رئیــس 
ــت:  ــالق گف ــاران ازدواج و ط ــردفتران و دفتری ــون س کان
اســتان تهــران دارای بیشــترین آمــار ازدواج و طــالق 

اســت.
ــالق در  ــزان ازدواج و ط ــت می ــار ثب ــوص آم وی در خص
ــال 97 در کل کشــور 6۱6  ــرد: در س ــار ک ــال 97 اظه س
هــزار و 465 مــورد ازدواج و ۱۸۲ هــزار و ۸7۸ مــورد 

طــالق ثبــت شــده اســت.
تهــران،  اســتان های  در  گذشــته  ســال  اوافــزود: 
فــارس،  شــرقی،  آذربایجــان  اصفهــان،  خوزســتان، 
و  البــرز  رضــوی،  خراســان  بلوچســتان،  و  سیســتان 
ــه ترتیــب بیشــترین ازدواج ثبــت شــده اســت. اردبیــل ب

ــالق  ــاران ازدواج و ط ــردفتران و دفتری ــون س ــس کان رئی
رویــداد  بیشــترین  دارای  اســتان های  خصــوص  در 
ــران، خراســان  ــب اســتان های ته ــه ترتی ــت: ب طــالق گف
رضــوی، اصفهــان، فــارس، آذربایجــان شــرقی، مازنــدران، 
گیــالن، اهــواز و آذربایجــان غربــی درای بیشــترین آمــار 

ــد. ــت شــده طــالق بودن ثب
ــت  ــای ثب ــی هابر روی آمار ه ــرد:  بررس ــان ک ــری بی مظف

ــد، ــان می ده ــران نش ــتان ته ــالق در اس ط
ــده  ــت ش ــران ثب ــرق ته ــالق در ش ــزان ط ــترین می بیش

اســت.
ــق  ــت: طب ــن گف ــالق زوجی ــل ط ــوص دالی وی در خص
بــر روی دالیــل مطــرح شــده در زمــان  بررســی ها 
ثبــت درخواســت طــالق زوجیــن مشــخص شــد جایــگاه 
ازدواج و مســوولیت های بعــد از ازدواج بــرای زوجیــن 
ــرای شــریک  ــراد انتخــاب صحیحــی ب روشــن نیســت، اف
ــیار  ــن بس ــری زوجی ــوولیت پذی ــتند، مس ــی نداش زندگ
پاییــن بــوده، تشــریفات زیــاد و تجمــالت در شــروع 
زندگــی مشــترک، تاثیــر اشــتغال زنــان، بیــکار و اعتیــاد از 

ــت. ــوده اس ــالق ب ــل ط ــه دالی جمل

خرید تضمینی گندم 33درصد افزایش یافت

بزرگترین   از  کره جنوبی  و  ژاپن  چین، 
با  ،اعالم کردند  و جهان  آسیا  قاره  اقتصادی  قدرت های 
یکجانبه گرایی که خطری بزرگ برای جهان است، مخالف 

هستند.
اقتصادی  ارشد  سیاستگذاران  ژاپن،  تلویزیون  گزارش  به 
جریان  کشوردر  سه  این  مرکزی  های  بانک  روسای  و 
چند  رشد  از  باید  کردند:  اعالم  ژاپن  فیجی  در  نشستی 
جانبه گرایی، سرمایه گذاری و فعالیت های تجاری همه 

جانبه منطقه ای حراست شود.
منتشر  امروز  که  ای  بیانیه  در  کشور  سه  این  مقام های 
و  تجاری  جانبه  چند  سامانه  ایجاد  از  باید  آورده اند:  شد 
سرمایه گذاری باز و شفاف که باعث توسعه همکاری های 
منطقه ای می شود، استقبال و حمایت کرد و به هیچ وجه 
اجازه نداد رشد چند جانبه گرایی به چالش کشیده شود.

سه کشور در این بیانیه از رشد پایدار و متوازن فعالیت های 
خود  میان  بیشتر  همکاری های  و  اقتصادی  و  تجاری 
اند که در نوزدهمین نشست سه  افزوده  حمایت کرده و 
جانبه در فیجی درباره مسایل مرتبط با یکجانبه گرایی و 

چند جانبه گرایی به طور مشروح رایزنی شده است.
و  چین  که  می شود  منتشر  زمانی  در  درست  بیانیه  این 

آمریکا وارد مراحل نهایی برای توافق پایان جنگ تجاری 
شده اند و انتظار می رود تا دو هفته دیگر اخباری در این 

زمینه منتشر شود.
در همین حال گزارش حاکی است که اصلی ترین مباحث 
واشنگتن  در  گوها  و  بعدی گفت  دور  در  آمریکا  و  چین 

لغو تعرفه ها خواهد  بر روی 
بود و این که دو کشور باید 
تعرفه  چه  بگیرند  تصمیم 
باید  ها  کدام  و  لغو  هایی 

اعمال شود.
چین،  کشور  سه  نشست 
در  جنوبی  کره  و  ژاپن 
کشورهای  اجالس  حاشیه 
در  شد  برگزار  'آ.سه.آن' 
سه  نشست  این  جریان 
ساختارهای  درباره  طرف 
مالی و بانکی، راه های مقابله 
حفاظت  یک جانبه گرایی،  با 
بهبود  جانبه گرایی،  چند  از 
شرایط بازارهای اقتصادی و 

همگرایی منطقه ای مشورت کردند.
بر اساس بیانیه صادر شده، قرار است اجالس بعدی وزیران 
دارایی و روسای بانک های مرکزی سه کشور چین، ژاپن 
و کره جنوبی سال آینده میالدی در اینچیون منطقه ای 

واقع در غرب سئول پایتخت کره برگزار شود.

مخالفت با یک جانبه گرایی 

نیم نگاه

جواب شماره قبل

71

867

2186

914

83

36127

85

59

359
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اقتصادی اجتماعی فرهنگی

بحران خطرناک پس از سیل
باشـگاه خبرنـگاران جـوان - بـا شـروع فصـل گرمـا، 
سـیل زدگان بـا مشـکل شـیوع جانـوزان مـوذی و هجـوم 

شـده اند. مواجـه  پشـه ها  بی امـان 
کثـرت شـیوع حشـرات بـه ویژه پشـه در مناطق سـیل زده 
امکانـات  نبـود  و  دمـا  درجـه  رفتـن  بـاال  بـا  زمـان  هـم 

وضعیتـی  سرمایشـی، 
زدگان  بـرای سـیل  را 
بـه وجـود آورده اسـت 
کـه تحمـل زندگی در 
سـخت  شـرایط  ایـن 
را بـرای آن هـا طاقـت 

فرسـا کـرده اسـت.

بساز و بفروش ها پول بیشتری 
باید بدهند

محمدسـاالری عضـو شـورای شـهر تهـران از افزایش 
چشـمگیر عوارض سـاخت وسـاز پـس از 5 سـال خبر داد.

رئیـس کمیسـیون معمـاری و شهرسـازی شـورای شـهر 
تهـران در خصـوص افزایـش ۲۰ درصـدی عوارض سـاخت 
و سـاز در سـال 9۸ اظهـار کـرد: اخبـار منتشـره در ایـن 
خصـوص مربـوط بـه افزایـش ارزش معامالتـی امـالک و 
اراضـی محدوده هـای شـهری مصوبه کمیسـیون مـاده 64 
تقویـم امـالک کشـور مسـتقر در وزارت اقتصـاد و دارایـی 

ست. ا
رئیـس کمیسـیون معمـاری و شهرسـازی شـورای شـهر 
وزارت  بـه  دولـت  کـه  آنجایـی  از  کـرد:  تصریـح  تهـران 
اقتصـاد و دارایـی ابـالغ کـرده بـود کـه بـا اعمـال ضریـب 
45 درصـد بـه ارزش معامالتـی مصـوب سـال 96 و ضریب 
در   97 سـال  مصـوب  معامالتـی  ارزش  بـه  درصـد   36
دفترچـه بایـد مـالک عمـل شـهرداری تهـران در فرآینـد 
قیمـت گـذاری عـوارض حـوزه سـاخت و سـاز باشـد، این 
موضـوع در شـورای شـهر مطرح شـد و در کمیسـیون های 
تخصصـی مورد بحث و بررسـی قـرار گرفت و مـا به عنوان 
کمیسـیون تخصصی شـورای شـهر بـرای اعمـال ضرایب و 
تغییـر فرمـول عـوارض، تدابیـری را اتخاذ کردیـم تا میزان 
عـوارض حـوزه سـاخت و سـاز بـه حـدی باشـد کـه حتی 
از ضرایـب کاهنـده 45 و 36 درصـدی ابالغـی دولـت هـم 
کمتـر شـود و قابـل مدیریـت کـردن و مانـع ایجـاد تبعات 
فرهنگـی و اجتماعـی در شـهر شـود، زیـرا کـه ایـن گونـه 
تصمیـم گیری هـا در حوزه هـای دیگـر از جملـه بحث های 

تورمـی تاثیرگذار اسـت.
تعییـن  حـوزه  در   9۸ تـا   93 سـال  از  گفـت:  سـاالری 
عـوارض تمـام بخش هـای حـوزه سـاخت و سـاز افزایـش 
قیمـت صـورت نگرفتـه اسـت، در صورتـی کـه بـه موجب 
بررسـی های انجـام شـده طـی سـال های ذکر شـده هزینه 
سـاخت و سـاز بـه خصـوص قیمـت امـالک و اراضی شـهر 
تهـران از سـال 93 تـا به امـروز چنـد برابر افزایش داشـته 
بـه خصـوص در ۲ سـال اخیر کـه قیمت ملـک و آپارتمان 
بررسـی هایی  اسـت.  کـرده  پیـدا  افزایـش  برابـر  چندیـن 
کـه در شـورای شـهر تهـران صـورت گرفـت نشـانگر ایـن 
اسـت کـه سـهم عـوارض شـهرداری از قیمـت تمام شـده 
و  امـالک  فـروش  قیمـت  بـا  آن  نسـبت  و  سـاختمان ها 
اراضـی و آپارتمـان و مراکـز تجـاری - اداری سـهم بسـیار 
ناچیـزی اسـت و ایـن در حالی اسـت که شـهرداری تهران 
بایـد بـرای مدیریـت پایتخـت غالباازمحـل همیـن عوارض 

کند. هزینـه 

زنگ تفریح

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

ــوش داره  ــد داداش دوقل ــو کوچــه ،دی ــت ت ● پســری رف
فوتبــال بــازی می کنــه

.

.

.

.

.

.

.

.
تــو  عوضــی  گفــت:  و  گوشــش  تــو  زد  محکــم 
اینجایــی؟؟؟؟؟؟؟، مامــان دو بــار منــو بــرده حمــوم

***

● چــر احواســتون نیســت، ایــن دوســتان دیــوان حافــظ 
ــه  ــم یاران ــال زدم ببین ــه تف ــردن! آخ ــوض ک ــم ع رو ه
ــدم  ــده:دوش دی ــه اوم ــا ن ــره ی ــی گی ــق م ــون تعل بهم
ــه  ــد انصرافــی بنوشــتند و ب ــه زدن کــه مالئــک قیــد یاران

ــد!!! ــامانه زدن س

● طبــق قــرارداد جدیــد بیــن فیســبوک و ســازمان 
تامیــن اجتماعــی ،بــه اونایــی کــه حداقــل ســه وعــده در 
روز میــان فیــس بــوک بیمــه بیــکاری تعلــق مــی گیــره!!!

● تــو پــارک قــدم مــی زدم. یــه بچــه 3-4 ســاله دستشــو 
پشــتش گــره زده بودتنــد راه مــی رفــت، مامانشــم پشــت 
ــن کارت دارم.  ــد صبرک ــت: امیرمحم ــی می گف ــرش ه س
ــن  ــم ک ــان ول ــت: مام ــاد، داد زد گف ــت وایس ــو برگش یه

دیگــه، منــم مشــکالت خــاص خودمــو دارم!!!!!!!!!!!

ــه ای دو  ــه هفت ــد ک ــی دریافته ان ــه تازگ ــمندان ب ● دانش
ــرای  ــی، ب ــوردن ماه ــار خ ــت در کن ــی اینترن ــار قطع ب
ــد  ــتر مفی ــم بس ــه زخ ــال ب ــری از ابت ــالمتی و جلوگی س

ــت !  اس

● بــدن انســان هفــت میلیــون عصــب داره ... و متاســفانه 
بعضیــا ایــن قابلیــت رو دارن کــه روی هرهفــت میلیــون 

تــاش یورتمــه بــرن !!!

● مــن اکثــرا وقتــی ایرانســل پیــام مــی ده نخونــده پاکش 
می کنــم . . . امــروز پیــام داد: .... بــذار حرفمــو بزنــم اگــه 

غیــر منطقــی بــود بعــد پاکــش کــن !!!

ــز  ــه رو تمی ــه: خون ــگ زده می گ ــافرته، زن ــم مس ● مامان
کــن شــاید بــا خالــت اینــا بیایــم!!

ــنگی  ــتم از تش ــه داش ــاعت ک ــد از ۲س ــداره بع ــر ن خب
تلــف می شــدم آخــرش از آب گلــدون خــوردم! توقعاتــی 

ــاااااا  دارن

● من تا حاال دو بار شکست عشقی خوردم،............
دو بار هم مساوی کردم و سه بار برنده شدم... 

االنم با ۱۱ امتیاز تو رده پنــــجِم جدول هستم! 
بچـــه ها قــول قهرمـــانی نمــی دم! ولی انشـــــاهلل ســهمیه 

آســیا می گیــرم. الیــک...

● سر چهار راه دختر بچه گفت: از گل می خری؟
ــم:  ــی دادم گفت ــج تومن ــه پن ــا ی ــو فیلم ــه ت ــم مث من

ــده ــو ب همش
.
.
.
.
.
.
.
.

ــیش  ــاخه ای ش ــا، ش ــی کارت باب ــرو پ ــت: ب ــره گف دخت
ــه! تومن

ایسنا - با وجود افزایش تعداد »هاستل« ها 
و  فرهنگی  میراث  نیامدیرکل  دالوربزرگ  اما  تهران،  در 
نام  به  مجوزی  کنون  تا  می گوید:  استان  این  گردشگری 
با  که  اقامتگاه هایی  و  است  نشده  تهران صادر  در  »هاستل« 
غیرمجاز  و  غیرقانونی  فعالیت اند،  درحال  عنوان  و  تابلو  این 

هستند.
بزرگ نیا با استناد به اظهارات اتحادیه هتلداران استان تهران 
مبنی بر برخورد اداره اماکن نیروی انتظامی با اقامتگاه هایی 
که با تابلو »*هاستل« فعالیت می کنند اظهار کرد: ما مجوزی 
استاندارد می توانند  اقامتگاه های  اما  نداریم  نام »هاستل«  به 
طبق ضوابط موجود مجوز »مهمان پذیر« دریافت کنند. اداره 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران نیز 
از آن ها حمایت می کند. هرچند که به هر حال طبق ضابطه، با 
اقامتگاه های غیرمجاز از سوی مراجع ذی ربط  برخورد قانونی 
استان  هتلداران  اتحادیه  که  آن طور  گرفت.  خواهد  صورت 
تابلو »هاستل«  انتظامی  نیروی  اخیرا  اعالم کرده  تهران هم 

برخی از این اقامتگاه ها را پایین آورده است.
میراث  کل  مدیر  عنوان  به  حضورم  زمان  از  شد:  یادآور  او 

تنها  تهران،  استان  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی، 
حساسیتی که وجود داشت درباره فعالیت خانه مسافرها بود 
که البته تا حدی این حساسیت هتل ها قابل درک است اما 
فکر نمی کنم با این نگاه بازدارنده بتوان میدان را همیشه برای 
هتلدارها حفظ کرد؛ هتلدارانی که به شیوه ای سنتی درحال 
برسند.  درست  تعریف  به  زود  خیلی  باید  هستند  فعالیت 
بزرگ نیا در عین حال گفت: تهران ۱۰۰ هزار تخت کم دارد، 
اگر قرار باشد این ظرفیت قبل از ساخت و ساز هتل های جدید 
در قالب خانه مسافر جبران شود، باید یک سیستم مدیریتی 
و نظارتی درستی نیز ایجاد شود، یعنی این طور نشود که در 
پیک سفر، مسافران از خانه مسافرها استفاده کنند و هتل ها 
خالی بمانند. او هم چنین به »*بومگردی « هایی که در استان 

تهران در حال راه اندازی هستند 
اشاره کرد و اظهار کرد:  برخالف 
تصور موجود، در روستای »کن« 
پایتخت  درون  در  نوعی  به  که 
راه اندازی  بومگردی  دارد،  قرار 
هشت  کل  طور  به  و  شده 

بومگردی در استان فعال شده و حدود ۲5 بومگردی دیگر در 
حال راه اندازی است. بنابراین برای صدور مجوز بومگردی در 

استان تهران ممانعتی وجود نداشته است.
استان  مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
محله  در  خارجی  مسافران  اسکان  سامان دهی  درباره  تهران 
اظهار  نیز  بود  شده  حاشیه ساز  زمانی  که  تهران  دولت آباد 
در  خارجی  مهمانان  اقامت  بر  نظارت  عنوان  با  دفتری  کرد: 
شهرری راه اندازی شده است و همکاری مشترکی بین بخش 
گردشگری، شهرستان ری و نیروی انتظامی وجود دارد، البته 
هنوز خانه های اجاره ای این منطقه ساماندهی نشده و طبق 
گزارش ها، خانه های غیر مجاز و غیر رسمی همچنان درحال 
فعالیت هستند اما کارهایی برای سامان دهی آغازشده است.

»هاستل«های تهران غیرقانونی اند

گستره فساد به رسانه ها رسیده است
در همایش بزرگداشت حسین عظیمی آرانی اقتصاددان، علی عرب 
مازار استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی درباره تعریف فساد در 
جامعه امروز گفت : استفاده از قدرت عمومی برای منافع خصوصی 
تعریف امروز فساد است هرجا قدرت باشد فساد هم امکان بروز دارد و هر چه قدرت 

متمرکزتر باشد فساد گسترده تر خواهد شد.
بلکه در  نمی شود  به بخش دولتی  فقط منحصر  تعریف فساد  این  با  داد:  ادامه  وی 
به صفر  را  نتوانسته فساد  امکان خود نمایی دارد هیچ کشوری  نیز  بخش خصوصی 
هرچند  برسانند.  حداقل  به  را  آن  میزان  اند  توانسته  زیادی  کشورهای  اما  برساند 
کشوری مانند ما نتوانست در این امر موفق باشد و متاسفانه هر روز شاهد گسترش 

فساد هستیم.
وی ادامه داد: ادبیات توسعه می گوید فساد مانعی جدی برای پیشرفت کشورهاست 
و سنگ بزرگی برای تولید و رشد اقتصادی است فساد در ایران چند شاخصه دارد 
اول این که گسترده است دوم سابقه تاریخی دارد به طوری که در کتاب خاطرات 

کارگزاران پهلوی دوم به صراحت به این موضوع اشاره شده است.
نکته دیگر نوع برخورد با فساد است که در بیشتر اوقات ضربتی بوده در حالی که 
پدیده  این  با  عمقی  به صورت  توان  نمی  گردد ها،  باید  اعدام  و  ضربتی  اقدامات  با 
برخورد کرد. نکته دیگر این که فساد در ایران فرا جناحی است و اصالح طلب، اصولگرا 
و اعتدالی ندارد وقتی به پرونده های فسادهای اخیر که مطرح شده نگاه می کنیم 

کامال به این موضوع پی می بریم .
قوه  مانند  ناظر  نهادهای  سراغ  به  باید  فساد  درمان  برای  کرد:  تصریح  مازار  عرب 
آنچنان گسترده شده که  ایران  در  متاسفانه رسانه ها رفت فساد  و  قضاییه، مجلس 
حتی رسانه ها را در بر گرفته است. به طوری که فالن رسانه در ازای پول ،تخلفی 
را گزارش نمی کند یا فالن فعالیت کوچک را چنان جلوه می دهد که انگار یک اقدام 

اساسی صورت گرفته است.
و  مردوخی  بایزید  زحمات  از  عظیمی،  دکتر  بزرگداشت  حاشیه  ،در  دیگر  سوی  از 

فیروز توفیق نیز قدردانی شد.

نیم نگاه

 شـرکت هنگلی پتروکمیکال که یک پاالیشـگاه 
در  را  عربسـتان  نفـت  خریـد  اسـت  خصوصـی 
ماه هـای آوریـل و مـه افزایـش داد و در آسـتانه 
افزایـش فعالیت پاالیشـگاه خود بـه ظرفیت 4۰۰ 

هـزار بشـکه در روز قـرار دارد.
ایـن پاالیشـگاه جدید چینی که فعالیت آزمایشـی 
خـود را در پایـان سـال میالدی گذشـته آغاز کرد 
قـرار اسـت بیـن ۱94 تـا ۲5۸ هزار بشـکه در روز 
نفت عربسـتان سـعودی را در ماه میـالدی جاری 
وارد کنـد. منابـع آگاه بـه رویترز اظهـار کردند که 
ایـن پاالیشـگاه در آوریـل، ۲5۸ هـزار بشـکه در 

روز نفـت خریداری کـرده بود.
و  پتروکمیـکال  هنگلـی  مدیـر شـرکت  چندیـن 
منابـع آگاه بـه رویتـرز گفته انـد انتظـار مـی رود 

ایـن پاالیشـگاه اواخـر مـاه مه بـه ظرفیت کامـل فرآوری 
برسـد. نفت 

هنگلـی پتروکمیـکال و آرامکـوی عربسـتان در اواخـر 
سـال ۲۰۱۸ توافـق عرضـه ای را بـه امضـا رسـاندند کـه 

تحـت قـرارداد مذکـور، این پاالیشـگاه ۱3۰ هزار بشـکه 
خواهـد  وارد   ۲۰۱9 سـال  در  را  آرامکـو  نفـت  روز  در 

. د کر
عربسـتان سـعودی ازطریـق توافـق عرضـه بـا هنگلـی و 
بـا پاالیشـگاه جدیـد رونگ شـنگ پتروکمیـکال، عرضه 

نفـت خـود بـه چیـن را در چهـار مـاه نخسـت 
داد. افزایـش   ۲۰۱9 سـال 

نفـت  صـادرات  آیـکان،  رفینیتیـو  آمـار  طبـق 
عربسـتان سـعودی بـه چیـن در فاصلـه ژانویه تا 
آوریـل بـه ۱.37 میلیون بشـکه در روز رسـید که 
باالتـر از حـدود یـک میلیـون بشـکه در روز در 

مـدت مشـابه سـال ۲۰۱۸ بود.
در  باالتـر  فـروش حجـم  رویتـرز،  آمـار  بـر  بنـا 
بـازار چیـن بـه عربسـتان سـعودی کمـک کـرده 
اسـت روسـیه را از جایـگاه برتـری خـود در بـازار 
صـادرات نفـت بـه چیـن در مـاه مـارس، بـرای 

دومیـن مـاه متوالـی تنـزل دهـد.
شـرکت آرامکـوی سـعودی کـه در تـالش بـرای 
بهـره بـرداری از تقاضـای آتـی بازارهـای پاییـن 
دسـتی آسـیا برای نفـت خام اسـت، اوایل امسـال توافق 
مجتمـع  در  سـهم  درصـد   9 خریـد  بـرای  را  نامـه ای 
بـه ظرفیـت ۸۰۰  پاالیـش و پتروشـیمی ژی جیانـگ 

هـزار بشـکه در روز امضـا کـرد.

چین واردات نفت از سعودی را افزایش داد

وزارت  خانگـی  لـوازم  و  فلـزی  صنایـع  مدیـرکل 
صنعـت، معـدن و تجـارت با تاکیـد بر این که در سـال 
9۸ تولیـد لـوازم خانگـی در اولویـت برنامه هـای وزارت 
صنعـت، معـدن و تجـارت قـرار گرفتـه اسـت، گفـت: 
تأمیـن ارز صنعـت لـوازم خانگـی بـه بانـک مرکـزی 

شـد. اعالم 
بـه گـزارش  وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت، عبـاس 
هاشـمی گفت: امسـال با تاکیـد وزیر صنعـت، معدن و 
تجـارت حفـظ وضعیـت موجـود را در دسـتور کار قرار 
افزایـش  در خصـوص  اقـدام  ایـن  کنـار  در  و  دادیـم 

تولیـد، برنامه ریـزی هایـی انجام شـد.
بـرای  کـرد:  اظهـار  تولیـد  افزایـش  در خصـوص  وی 
واحدهـای  نیـاز  مـورد  گـردش  در  سـرمایه  تأمیـن 
بانک هـا در خصـوص  بـا  تولیـدی، جلسـات بسـیاری 
تأمیـن ارز و ریـال مـورد نیـاز ایـن واحدها انجام شـده 

. ست ا
مدیـرکل صنایـع فلزی و لـوازم خانگـی وزارت صنعت، 
معـدن و تجـارت ادامـه داد: بدهی های معوقـه واحدها 

و مطالبـات آن هـا از دسـتگاه های دولتـی پیگیری و به 
بانک هـا اعـالم شـده اسـت تـا ریـال مـورد نیـاز آن ها 
تأمیـن شـود. همیـن طور بـا دسـتگاه های دولتـی نامه 

نگاری هـای مـورد نیاز انجام شـده اسـت.
هاشـمی بـا تاکیـد بر این کـه واسـطه ها بایـد از بورس 
حـذف شـوند، عنـوان کـرد: بـرای تأمیـن مـواد اولیـه 
مـدام  دارنـد،  حضـور  بـورس  بـازار  در  کـه  صنایعـی 

تاکیـد داریـم کـه قیمت هـا بایـد کنتـرل شـود.
هاشـمی تصریـح کـرد: بازسـازی و نوسـازی واحدهـا، 
ارتقـا بهـره وری، دانـش مدیریتـی کارکنـان واحدهای 
تولیـدی، بهبـود فضـای کسـب و کار، ایجـاد و تجهیـز 
ارائـه  جهـت  شناسـی  گوهـر  المللـی  بیـن  مؤسسـه 
شناسـنامه سـنگ ها، فرآوری سـنگ های نیمـه قیمتی 
در مقیـاس صنعتـی، از برنامه هایـی اسـت که در سـال 
گذشـته پیگیـری شـده و ایـن پیگیری هـا امسـال هـم 

دارد. ادامـه 
وی ادامـه داد: طبـق برنامه هـا بایـد سـنگ های قیمتی 
را در مقیـاس صنعتـی تولید کنیـم. تولیدکنندگان این 

بخـش موانعـی مثـل مالیـات بـر ارزش افزوده داشـتند 
کـه سـال گذشـته این موانـع برطرف شـد. البتـه برای 
رسـیدن بـه ایـن هدف بیش از ۱6 جلسـه با مسـوولین 

مربوطه برگزار شـد.
مدیـرکل صنایـع فلزی و لـوازم خانگـی وزارت صنعت، 
معـدن و تجـارت تاکیـد کـرد: شـرایط کنونـی کشـور، 
افزایـش نـرخ ارز و تأمین نقدینگی، افزایـش تولید را با 
مشـکل مواجـه می کنـد. البتـه در سـال پیـش رو تمام 

تـالش مـان را بـرای تسـهیل امـور بـه کار می گیریم.
هاشـمی افـزود: ارتقـای رتبـه انـرژی در محصـوالت، 
افزایـش سـهم بـازار محصوالت داخلـی، ارتقـا خدمات 
قطعـه  صنعـت  توسـعه  از  حمایـت  فـروش،  از  پـس 
سـازی، اسـتفاده حداکثـری از تـوان تولیـدی کشـور، 
پیشـگیری از قاچـاق کاال، افزایـش صـادرات و تنـوع 
واحدهـای  توانمندسـازی  هـدف،  بازارهـای  بخشـی 
صنعتـی و ارتقـا اسـتانداردهای زیسـت محیطی جهت 
توسـعه پایـدار، اهـم برنامه های سـال گذشـته هسـتند 

کـه امسـال هـم پیگیـری می شـوند.

تأمین ارز صنایع لوازم خانگی 



7
1398/2/21 - شماره 120

اقتصادی اجتماعی فرهنگی

افطاری دادن از منابع عمومی 
ممنوع 

هرگونه  برقراری  بخشنامه ای  صدور  با  شریعتمداری 
شرایطی  هر  تحت  عمومی  منابع  محل  از  افطاری  مراسم 

را ممنوع اعالم کرد.
محمد شریعتمداری ضمن تبریک حلول ماه مبارک رمضان، 
در بخشنامه ای به معاونین، روسا، مدیران عامل سازمان ها، 
صندوق ها، بانک ها و موسسات تابعه و مدیران کل اجرایی 
و  جویی  صرفه  اصل  مستمر  رعایت  منظور  به  کرد:  اعالم 
تقویت انضباط مالی، برقراری هرگونه مراسم افطاری در آن 
از محل منابع عمومی تحت هر  تابعه  حوزه و شرکت های 

شرایطی ممنوع است.
است  الزم   : کرده  تاکید  چنین  هم  بخشنامه  این  در  وی 
این بخشنامه به همه رده های زیر مجموعه در اسرع وقت 

ابالغ شود.

دو کلمه حرف ورزشی

سیاوش بهبودی

برخورد نظرها
ادامه از صفحه1:

افزود:  زاده  اهلل  فتح 
مجلس  نمایندگان  از  من 
می خواهم ساکت نباشند و به 
ویژه نمایندگان تهران باید در 
به  و  بررسی  اتفاق  این  مورد 
بار ها  وجدانشان رجوع کنند. 
وزیر را برای موارد مختلف در 

مجلس خواستند و امضا جمع کردند، اما در نهایت امضا ها را 
پس گرفتند. باید بررسی شود چطور این امضا ها بی اثروپس 
گرفته شد،مگرمی شوداین همه دروغگویی دروزارت ورزش 
وجوانان رواج پیداکندوکسی دراین موردحرفی نزده وساکت 

باشد؟

وی افزود: آقای وزیر باید بگویند مرا برداشتند هیچ، اما چرا 
طاهری، گرشاسبی، افتخاری و افشارزاده که مدیران خودشان 
بود را کنار گذاشتند؟ چرا آرامش را از فوتبال گرفتند و جایی 
که مردم باید برای لذت بردن می آمدند به صحنه درگیری 
تبدیل کردید؟ امروز هوادار فوتبال که کرامت دارد را وحشی 
خطاب می کنند عامل اصلی شما هستید. من معتقدم برخی 
انجام  ورزش  در  را  الزم  بررسی های  و  ارزیابی  باید  مراجع 
این  غیر  در  و  است  کجا  از  مشکل  شود  مشخص  تا  دهند 

صورت آینده خوبی در انتظار ورزش ایران نیست.
ازسوی دیگر، »سعید فائقی«معاون سازمان تربیت بدنی سابق 
،در خصوص چالش های فرهنگی در ورزش ایران به خصوص 
فوتبال و درخواست استیضاح وزیر ورزش و جوانان از سوی 
داشته  اظهار  اسالمی،  شورای  مجلس  نمایندگان  برخی 
جوانان  و  ورزش  وزیر  سطحی،  مسائل  برای  که  این  است: 
او  به مجلس شورای اسالمی فراخوانده و طرح استیضاح  را 
را مطرح کنیم، اقدام مناسبی نیست. معتقدم در حال حاضر 
فضای  به  سیاسی  جو  شده  سبب  حزبی  و  جناحی  مسائل 

ورزشی غلبه کند. 
وی گفت: مشکالتی در ورزش وجود دارد که برنامه ای برای 
و  نشده  ارائه  مناسب  و  جدی  صورت  به  آن  شدن  برطرف 
اعتباری نیز به آن تخصیص نیافته است و در چنین شرایطی 

ورزش  وزیر  نباید  است،  بوده  حاکم  قبل  ها  مدت  از  که 
رامقصربدانیم.

فائقی افزود: اگر در مجلس شورای اسالمی برای فرهنگ در 
ورزش بودجه و اعتباری در نظر گرفته شود و این بودجه در 
شرایطی  چنین  در  نگردد،  هزینه  ورزش  دیگر  های  بخش 

نمایندگان مجلس حق دارند که وزیر را استیضاح کنند. 
مسائل  در  باید  ها  باشگاه  کرد:  تصریح  ورزشی  این مسوول 
است  حالی  در  این  باشند،  داشته  مضاعفی  تالش  فرهنگی 
که همواره تعدادی در پی ایجاد ناهنجاری در ورزش هستند 
ورزش  تمام  یا  فوتبال  در  ناهنجاری  از  نشان  این  البته  که 

ایران ندارد.
هزار   4 ارز  مصرف  دیگر  مهم  موضوع  کرد:  تصریح  فائقی 
ورزش  به جز  جامعه  های  بخش  همه  برای  تومانی  و ۲۰۰ 
با  و  بسته شد  ارز  با همین  ورزش  اعتبار  که  در حالی  بود. 
افزایش قیمت ارز به باالی ۱3 تا ۱4 هزار تومان قطعا دست 
روزمره  مسائل  برای  ها  باشگاه  و  ها  فدراسیون  وزارتخانه، 
به  آوردن  روی  برای  توانی  دیگر  و  است  خالی  خودشان 

مسائل فرهنگی وجود ندارد.
معاون سابق سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، افزود: 
»وینفرد شفر« سرمربی استقالل و »زالتکو کرانچار« سرمربی 
حتی  و  رفتند  کنار  ارزی  مسائل  دلیل  به  امید  فوتبال  تیم 
سرمربی  ایوانکوویچ«  »برانکو  برای  مشکل  این  است  ممکن 
پرسپولیس نیز رخ بدهد. همین مساله تا امروز سبب تاخیر 

در انتخاب سرمربی تیم ملی شده است.
فائقی ادامه داد: انصاف نیست که دست وزیر را ببندیم و بعد 
از او توقع کارهای بزرگ و خاص داشته باشیم. حتی وزیر در 
موضوع عدم استفاده از بازنشستگان در دستگاه های دولتی 
قدرت حذف رئیس فدراسیون فوتبال را نداشت. این را هم در 
نظر بگیرید که او در مجمع انتخابات فدراسیون فوتبال فقط 
دارای یک رای است که نشان می دهد وزیر قدرت خاصی در 

فوتبال ندارد.
و  فوتبال  فدراسیون  ارکان  همه  حال  این  با  افزود:  وی 
تدوین  را  برنامه ای  یکدیگر  کنار  در  باید  استانی  هیات های 
کنند تا برای فرهنگ سازی در این رشته ورزشی نقشه راه 
درستی ترسیم شود. صدا و سیما هم باید حق قانونی فوتبال 
که  کند  پرداخت  را  است  تلویزیونی  پخش  حق  همانا  که 
تاکنون این کار را انجام نداده است و مجلس شورای اسالمی 
نیز نتوانسته حق فوتبال را از صدا و سیما بگیرد. در حالی 
که صدا و سیما به تنهایی تاثیر به سزایی در فرهنگ سازی 

کشور دارد.
به  نسبت  ورزش  در  ناهنجاری  افزایش  دلیل  باره  در  فائقی 
باره اظهار نظر قطعی  این  دهه گذشته، گفت: نمی توانم در 
کنم، زیرا باید تحقیقات میدانی در این باره انجام شود تا آمار 

و اطالعات روند افزایش یا کاهش پرخاشگری بدست آید.

سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد )فائو( اعالم 
میالدی  ماه  در  غذایی  مواد  جهانی  قیمت  که  کرد 
گذشته به دلیل رشد قیمت لبنیات و گوشت، افزایش 

یافت.
سبدی  ماهانه  تغییرات  غذای فائو که  قیمت  شاخص 
گوشت  لبنی،  محصوالت  روغنی،  دانه های  غالت،  از 
واحد   ۱7۰.۱ به  آوریل  در  می کند  بررسی  را  شکر  و 
رسید که در مقایسه با ۱67.5 واحد در مارس افزایش 
اعالم  واحد  این ۱67  از  پیش  مارس  داشت. شاخص 

شده بود.
باالترین  به  آوریل  مواد غذایی فائو در  قیمت  شاخص 
 ۲.3 همچنان  اما  رسید  گذشته  سال  ژوئن  از  سطح 

درصد کمتر از سطح یک سال پیش است.
برای  باالتر  تقاضای  دلیل  لبنیات فائو به  قیمت  شاخص 
واردات کره، پودر شیر و پنیر، 5.۲ درصد نسبت به ارزش 

مارس جهش یافت که چهارمین رشد ماهانه متوالی بود.
داشت  ماه  به  ماه  رشد  درصد  سه  گوشت  قیمت  شاخص 

که تا حدودی به دلیل رشد قیمت گوشت خوک به دلیل 
بود  چین  در  به خصوص  آسیا  در  واردات  تقاضای  افزایش 
که گسترش تب خوکی آفریقایی بر بازار داخلی این کشور 

تأثیر گذاشته بود.
شاخص قیمت روغن های خوراکی و شکر فائو نیز رشد کرد 
اما شاخص قیمت غالت ماه گذشته ۲.۸ درصد افت کرد که 

چهارمین افت ماهانه متوالی بود. گندم به دلیل دورنمای 
این  در  را  کاهش  بیشترین   ۲۰۱9 سال  در  باال  تولید 

شاخص داشت.
فائو اعالم کرده با ظرفیت باالیی که برای صادرات غالت 
و کندی تجارت وجود دارد، این شاخص به طور کلی با 

فشارهای کاهشی روبروست.
بر اساس گزارش رویترز، فائو هم چنین نخستین پیش 
 بینی خود از تولید جهانی غالت در سال ۲۰۱9 را اعالم و 
پیش بینی کرد پس از افت تولید در سال ۲۰۱۸ امسال 
سطح تولید باالتر خواهد رفت و به ۲.7۲۲ میلیارد تن 
می رسد که ۲.7 درصد باالتر از سطح تولید سال ۲۰۱۸ 
خواهد بود. در حالی که انتظار می رود تولید برنج تغییر 
چندانی نداشته باشد اما تولید گندم پنج درصد، تولید ذرت 
۲.3 درصد و تولید جو 5.4 درصد افزایش پیدا خواهد کرد.

فائو پیش بینی کرد که مصرف غذایی جهانی غالت به دلیل 
رشد جمعیت جهان امسال حداقل ۱.۱ درصد افزایش پیدا 

می کند.

وزارت  معدنی  صنایع  و  معدن  معاون 
صنعت، معدن و تجارت از افتتاح حداقل ۱۰ میلیون تن 

پروژه در زنجیره فوالد در سال 9۸ خبر داد.
به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، جعفر سرقینی 
با ذکر این نکته که پروژه های افتتاحی امسال عمدتاً در 
پروژه های  گفت:  دارند  قرار  مس  و  فوالد  زنجیره های 
پروژه  و چند  کرده ایم  تعریف  نیز  در حوزه مس  بزرگی 
در  انجرد  مس  که  شد  خواهد  اندازی  راه  بزرگ  نسبتاً 

آذربایجان شرقی از آن جمله است.
وی هم چنین افزود: بهره برداری از طرح توسعه شرکت 
شهر  در  مس  کارخانجات  بازسازی  و  اصالح  مس،  ملی 
بابک و افتتاح حداقل دو کارخانه کنسانتره و یک کارخانه 
سال  برنامه های  از  سنگان  در  تنی  میلیون   ۲.5 گندله 

جاری است.
فوالد  اسفنجی  آهن  از بخش  برداری  بهره  گفته وی  به 
بافت، آهن اسفنجی گل گهر در سیرجان و بخش فوالد 
پروژه های  دیگر  از  سیرجان  در  فوالد  جهان  شرکت 

معدنی است که امسال افتتاح می شود.
جمله  از  را  کوچک  معادن  احیای  ادامه،  در  سرقینی 
برنامه های مهم وزارتخانه متبوع خود اعالم کرد و گفت: 
تفاهم نامه ای امضا شده و خانه معدن، بخش خصوصی، 
ایمیدرو و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی را درگیر این 

پروژه کرده ایم.
برخوردار  کمتر  مناطق  در  معادن  این  کرد:  اضافه  وی 
هستند و امسال حداقل 5۰ تا 6۰ معدن کوچک را برای 

سرمایه گذاری عرضه می کنیم.
سرقینی تصریح کرد: این معادن کوچک رها شده بودند 
با  معدنی  مواد  تولید  و  تهیه  و  ایمیدرو  های  سازمان  و 

ارزیابی مجدد، اطالعات جدیدتری را در اختیار سرمایه 
گذاران قرار می دهند. ارزیابی ها شروع شده و تا نیمه دوم 

سال برخی از معادن اعالم می شود.
با ذکر آمار  معاون معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت 
به  تولید مواد معدنی در سال گذشته نسبت  مقایسه ای 
حدود   96 سال  در  معدنی  مواد  تولید  افزود:   96 سال 
میلین   46۰ به   97 سال  در  که  بوده  تن  میلیون   4۲۰
در  متوسط  صورت  به  مس  چنین  است.هم  رسیده  تن 
سنوات گذشته ۲۰۰ هزار تن تولید شده و این در حالی 
است که در سال 97 به حدود ۲5۰ هزار تن در شرایط 

تحریم رسیده است.
مشکالت  علیرغم  آلومینیوم  تولید  داد:  ادامه  سرقینی 
از 3۱۰ هزار تن در سال 96 به 34۰  اولیه  تأمین مواد 
هزار تن در سال 97 افزایش یافته است و سیمان از 55 
میلیون تن تولید در سال 96 به 56 میلیون تن در سال 

97 افزایش یافت.
وی اظهار کرد: سنگ آهن در سال 96 حدود 7۲ میلیون 
تن تولید شد و این رقم در سال 97 به 75 میلیون تن 

افزایش یافت.
افزایش  تن  هزار   ۱6 با  روی  شمش  سرقینی؛  گفته  به 
تولید از ۲۰۰ هزار تن در سال 96 به ۲۱6 هزار تن در 

سال گذشته رسید.
هم چنین فوالد خام از ۲۲ میلیون تن به ۲5 میلیون تن ، 
کنسانتره زغال سنگ از یک میلیون و 4۰۰ هزار تن به 
یک میلیون و 6۰۰ هزار تن، کاشی و سرامیک از 37۰ 
میلیون متر ربع به 3۸۰ میلیون متر مربع و شیشه جام از 
یک میلیون و 4۸۰ هزار تن به یک میلیون و 5۰۰ هزار 

تن در سال گذشته رسید.

سپر آبی وحفاظت 
از میراث فرهنگی

 
اشتفان ُشلتس سفیر اتریش در ایران در مراسم 
تشکیل کارگروه کمیته بین المللی سپر آبی که  با 
معاون  آبی،  سپر  بین المللی  کمیته  رئیس  حضور 
اینترپل،  پلیس  اعضای  کشور،  فرهنگی  میراث 
مسووالن و ارگان های مرتبط با حفاظت از میراث 

شد،اظهارداشت  برگزار  سعدآباد  کاخ  در  فرهنگی 
 ۱۰ در   ۲۰۱۸ می  ماه  و   ۲۰۱6 آوریل  در  ابتدا 
به همکاری ها در حوزه های حفاظت  مورد متعدد 
شد.  تاکید  اروپا  و  ایران  بین  مشخص  اقدامات  و 
بسیار  اما  کوچک  چند  هر  امروز  که  خوشحالم 
سپر  کمیته  تشکیل  آغاز  ،به  نهادینه  و  ارزشمند 
این کمیته  است.  توجه شده  ایران  آبی در کشور 
در زمان بروز درگیری های مسلحانه نقش بسزایی 
کنوانسیون  اجرای  اساس  بر  کمیته  این  دارد. 
در  فرهنگی  میراث  تخریب  از  بعد  و  ۱954 الهه 
تشکیل  با  ایران  شد.  ایجاد  دوم  جهانی  جنگ 
در  کامل  صورت  به  بود  خواهد  قادر  ملی  کمیته 
فعالیت  مشارکتی  نقش  و   المللی  بین  آمادگی 

داشته باشد.
آبی  سپر  ملی  کمیته  کرد:  تصریح  اتریش  سفیر 
هماهنگی های  و  همکاری ها  از  مجموعه ای 
و  نمایندگان  با  دولتی  دستگاه های  مسووالن 
این  می کند  تقویت  را  مدنی  جامعه  با  همکاری 
مدیران  بین  همکاری  از  جدید  فرهنگی  کمیته، 
تا  می کند  قادر  را  ایران  و  کرده  ایجاد  پاسخگو 
کاماًل  رویکرد  که  باشد  داشته  پررنگی  حضور 
دولتی و بخش مدنی و نیروهای نظامی را شامل 
می شود. از جمله پیامدها و تاثیرات جانبی آن؛ این 
حفاظت  موضوع  سازی  سیاسی  از  که  است  مهم 
این  از میراث فرهنگی پیشگیری می کند. اعضای 
کمیته به ارزیابی موقعیت ها و چالش های اجرایی 
زمان  در  پاسخگویی  و  مشخص  کارهای  و  ساز 
درگیری ها آگاهی پیدا می کنند نقش سازمان های 

دولتی در حمایت از اجرای مشخص وجود دارد.
او با بیان این که همکاری یک بعد قوی منطقه ای 
بین المللی  ارتباطات  بر  آن  بستر  و  پای  که  دارد 
حاکم است، گفت: آینده ای روشن برای این اتفاق 

و این اقدام پیش بینی می کنم.

انبارهای امدادی هالل احمر 
نیازمند شارژ

هالل  جمعیت  دبیرکل  محمودرضاپیروی   - ایسنا 
احمر از وضعیت انبارهای امدادی هالل احمر ابراز نگرانی 

کرد.
از  پس  احمر  هالل  انبارهای  وضعیت  درباره  وی  
مورد  در  کرد:  اظهار  سیل،  در  گسترده  امدادرسانی های 
انبارهای هالل احمر با توجه به امدادرسانی هایی که انجام 
شد، قطعاً احتیاج به شارژ جدی داریم و در صدد هستیم تا 

این اقالم را به تدریج تأمین کنیم.
وی با بیان این که سازمان برنامه و بودجه و دیگر دستگاه ها 
گفت:  کرد،  خواهند  کمک  احمر  هالل  به  زمینه  این  در 
سازمان برنامه و بودجه حدود 5۰ میلیاردتومان برای شارژ 
انبارها اختصاص داده است، حدود ۱5۰ میلیارد تومان نیز 

تأمین شده و به زودی این اقالم جبران خواهد شد.
برای  که  این  بر  تاکید  با  احمر  هالل  جمعیت  دبیرکل 
جایگزینی و تأمین اقالم انبارها به هیچ عنوان از پولی که 
مردم برای کمک به سیل زدگان داده اند، استفاده نخواهد 
شد، گفت: همانطور که گفتم این مبالغ را از دیگر محل ها 

و کمک های دولت تأمین خواهیم کرد.
برای  احمر  هالل  نساجی  کارخانه  که  این  بیان  با  پیروی 
داده  گسترش  را  خود  فعالیت  امدادی  چادرهای  دوخت 
نیز  و…  موادغذایی  و  دارویی  زمینه  در  اظهارکرد:  است، 
کردن  جایگزین  و  انبارها  پرکردن  برای  را  خود  اقدامات 

اقالم آغاز کرده ایم.
جدی  حادثه  یک  اگر  حاضر  حال  در  کرد:  تصریح  وی 
امدادی  اقالم  تأمین  بابت  نگرانی  کمی  دهد  رخ  دیگری 
داریم و به همین دلیل نیز اقدامات خود برای شارژ سریع 

انبارها را آغاز کرده ایم.

فائو:

 قیمت جهانی مواد غذایی گران شد

افتتاح بیش از 10 میلیون تن پروژه 
زنجیره فوالد

به جای زندان، کمک به سیل 
زدگان آق قال 

هادی هاشمیان رئیس کل دادگستری گلستان گفت: 
قاضی دادگاه کیفری ۲ گرگان، سه متهم را به جای زندان 

به امدادرسانی به سیل زدگان آق قال مکلف کرد.
عمومی  بخش  در  جداگانه  پرونده های  در  متهمان  این 
که  بودند  محکوم شده  تعزیری  سال حبس  یک  به  جرم، 
چون سابقه کیفری نداشتند با نظر قاضی پرونده، به انجام 
خدمات عمومی رایگان و کمک رسانی به آسیب دیدگان از 
سیل به مدت سه ماه، هر روز 3 ساعت، با هماهنگی هالل 

احمر مکلف شدند.
جمعیت  و  گرگان  کیفری  احکام  اجرای  واحد  افزود:  وی 

هالل احمر استان بر اجرای این حکم نظارت می کنند.
این  زندان  مجازات  گفت:  گلستان  دادگستری  کل  رئیس 
متهمان به مدت سه سال تعلیق شده است و اگر در این 
مدت، مرتکب جرم دیگری شوند عالوه بر تحمل مجازات 
جرم جدید، باید مجازات حبس پرونده کنونی را نیز تحمل 

کنند.

اول، از بین 19هزار آهنگساز دنیا
آهنگساز،  )خواننده،  پهلوان  علی  »ناب«  آهنگ  تک 
سال  آهنگسازی  بین المللی  مسابقه  در  ترانه سرا(  و  شاعر 
۲۰۱۸ از بین ۱9۰۰۰ 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 

بین المللی آهنگسازی بشم. 
از همتون ممنونم. در این مسابقه ۱9۰۰۰ 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«

ایرنـا - وزیـر نیـرو بـه تـالش بـرای تعییـن وضعیـت 
نیروهـای اپراتـوری وزارت نیـرو اشـاره کـرد و گفـت: 
بـه زودی مشـکل یـک هـزار و ۱۲۲ نفـر از نیروهـای 

پیمانـکاری برطـرف مـی شـود.
شـورای  مجلـس  علنـی  جلسـه  در  اردکانیـان  رضـا 
اسـالمی در پاسـخ بـه پرسـش نماینـده مـردم تهـران، 
ری، شـمیرانات، اسالمشـهر و پردیـس دربـاره وضعیـت 
اپراتورهـای بـرق، افـزود: وضعیت این نیروهـا تا حداکثر 
۲ مـاه آینـده بـا خالـی شـدن پسـت های الزم تعییـن 

می شـود.
وی یـادآوری کـرد بر مبنـای قانون اجرای سیاسـت های 
کلـی اصـل 44 قانـون اساسـی بهـره بـرداری از پسـت 
هـای انتقـال و فوق توزیـع از اوایل دهه هشـتاد تا اوایل 
سـال ۱3۸9 از سـوی بخـش خصوصـی و شـرکت های 
بـر اسـاس  پیمانـکار صـورت می گرفـت. در سـال 9۰ 
برنامـه  و  نیـرو و سـازمان مدیریـت  وزارت  تفاهم نامـه 
ریـزی و براسـاس مصوبـات هیـات وزیـران، گروهـی از 
اپراتورهـای  جملـه  از  پیمانـکار  شـرکت  های  کارکنـان 

بهـره بـرداری از پسـت هـای انتقـال فـوق توزیـع دارای 
براسـاس  امـر  ایـن  انجـام کارمعیـن شـدند و  قـرارداد 

تقاضـای آن هـا بود.
اسـاس  بـر  سـال93  در  گـروه  ایـن  وی،  گفتـه  بـه 
مطالباتشـان بـرای بهبود حقـوق و مزایا خواسـتار تغییر 
وضعیـت خـود شـدند کـه در سـال 96 سـازمان اداری 
و اسـتخدامی کشـور پسـت هـای الزم را اختصـاص داد 
امـا یـک شـرط گذاشـت و آن رعایـت مـاده ۱۲4 قانون 
خدمـات کشـوری اسـت کـه ناظـر بـر محدودشـدن در 

پسـت های سـازمانی اسـت.
تامیـن  بـرای  مشـکلی  نیـرو  وزارت  گفـت:  اردکانیـان 
منابـع مالـی ایـن همه نیـرو نـدارد امـا دولت بـه دنبال 
نفـر  هـزار  بـرای مجموعـه 4۰۰  کـه  اسـت  راهـکاری 
افـرادی کـه در کشـور مشـمول ایـن مشـکل می شـوند 

کنـد. چاره جویـی 
وزیـر نیـرو ادامـه داد: مصوبـه یـاد شـده در دسـتورکار 
دولـت اسـت و دارد مسـیر خـود را طـی مـی کنـد امـا 
مـا نیـز از سـازمان امور اداری و اسـتخدامی خواسـته ایم 

چـون این هـا در سـامانه شناسـه دارنـد، اجـازه دهنـد 
تبدیـل وضـع شـوند و منتظـر ایـن اجازه هسـتیم.

حداکثـر  شـد  تـالش  نیـز  بـرق  صنعـت  داخـل  »در 
پسـت های الزم را تـدارک دیـده تا مشـکل عـده ای حل 

شـود و بـرای بقیـه دنبـال یافتـن راهـکار هسـتیم«.
وی گفـت: یـک راهـکار دریافـت مجـوز از سـازمان امور 
طـرح  کـردن  دنبـال  دیگـری  و  اسـتخدامی  و  اداری 
همسـان سـازی حقـوق اسـت کـه مـی توانـد بخشـی 
از مشـکل را حـل کنـد و سـوم خالـی شـدن تدریجـی 

پست هاسـت.
بـه گفتـه وی، قراردادهـای شـغلی ایـن افـراد نیـز برای 
افزایـش رضایـت آنـان اصـالح شـده اسـت و مـی تـوان 
بـا کمـک مجلـس هرچـه زودتـر مسـائل ایـن نیروها را 

کرد. برطـرف 
و  تهـران، ری، شـمیرانات، اسالمشـهر  نماینـده مـردم 
پردیـس در مجلـس شـورای اسـالمی پـس از توضیـح 
از  بـرق،  اپراتورهـای  وضعیـت  دربـاره  اردکانیـان 

شـد. قانـع  وی  پاسـخ های 

مشکل 11۲۲ نیروی پیمانکار وزارت نیرو حل می شود

نیم نگاه



حکیم  موضوع  با  نمایشی   - ایرنا 
حضور  با  فردوسی  ابوالقاسم 
جمهوری  سفیر  صابری«  »محمدتقی 
از  کثیری  جمع  و  تاجیکستان  در  ایران  اسالمی 
پایتخت  دوشنبه  شهر  در  مقیم  ایرانیان  و  تاجیکان 

تاجیکستان توسط هنرمندان تاجیک اجرا شد.
از  بعد  تاجیکستان  در  ایران  اسالمی   سفیر جمهوری 
اجرای این نمایش با اهدای نسخه ای فاخر از شاهنامه 
از  نمایش،  کارگردان  اف  عثمان  آقای  به  فردوسی 
زحمات وی و سایر هنرمندان این نمایش قدردانی کرد.

صابری در سخنانی گفت: 'فردوسی تاریخ نیاکان مان 
اتحاد  و  استحکام  باعث  و  کشید  تصویر  به  بخوبی  را 
شد.  ما  مشترک  و  عظمت  پر  تمدن  ساکنان  و  اقوام 
مباهات  و  فخر  بدان  تاجیکان  و  ایرانیان  که  تمدنی 

می کنند'.
اردیبهشت   ۲5 روز  گذاری  نام  به  اشاره  با  صابری 
اظهار  ایران  تقویم  در  فردوسی  روز  نام  به  )۱5می( 
داشت: 'در آستانه این روز، امروز در این تاالر تاریخی، 
از  جمعی  توسط  فردوسی  هنرمندانه  نمایش  شاهد 
و  دوست  کشور  تئاتر  بازیگران  و  هنرمندان  برترین 

عزیزمان تاجیکستان بودیم.
ادای  هنرمندانه  و  زیبا  نمایش  این  افزود:  صابری 
طرف  از  بزرگ  فردوسی  محضر  به  است  احترامی 
این  گذاری  ارج  و  تاجیک  فرهنگان  هم  و  زبانان  هم 
نمایش به فردوسی و اثر سترگ او شاهنامه، رشته های 
ناگسستنی و برادری دو ملت ایران و تاجیکستان را بار 

دیگر اثبات نمود.
سفر ایران گفت: الزم می دانم قدردانی صمیمانه خود 
بازیگران  کارگردان،  بانیان،  تالش های  به  نسبت  را 
و  ایران  در  امیدوارم  و  کنیم.  بیان  فنی  عوامل  و 
تاجیکستان، شاهد خلق آثار هنری بیشتری در مورد 
سرمایه ها و بزرگان ادبی، تاریخی و فرهنگی مشترک 

خود باشیم'.
شهیر  هنرمند  قادر«  »آرتیق  نمایش  آغاز  از  پیش 
عالقه  و  مهمانان  به  مقدم  خیر  عرض  ضمن  تاجیک 
مندان حکیم توس و هم چنین سفیر جمهوری اسالمی 
ایران در تاجیکستان به عنوان مهمان ویژه این نمایش 
ابراز داشت: 'برای نخستین بار است که در تاجیکستان 
داستان  اساس  بر  بزرگ،  فردوسی  مورد  در  نمایشی 
»شاهنامه« و رمان »فردوسی« نوشته »ساتم الغ زاده« 

نویسنده نام آشنای تاجیک تهیه شده است.'
الغ زاده در سال ۱999 کتاب  'رمان  یادآور شد:  قادر 
حتی  و  شد  شناخته  ایران  اسالمی  جمهوری  سال 
سینمایی  فیلم  تولید  خصوص  در  نیز  صحبت هایی 
صورت  اثر  این  پایه  بر  ایران  و  تاجیکستان  مشترک 
رفتن  صحنه  روی  شاهد  امروز  خوشبختانه  و  گرفته 
کارگردانی »سلطان  و  نویسندگی  به  فردوسی  نمایش 

عثمان اف« هستیم'.
مردم  فراوان  اشتراکات  بر  تاکید  با  پایان  در  قادر 
تاجیکستان و ایران، شعر مشهور» الیق شیرعلی« شاعر 
فقید تاجیک درخصوص پیوندهای ایرانیان و تاجیکان 
را قرائت کرد که مورد استقبال گرم حضار قرار گرفت.

چو از نسل فریدونیم/ از یک ریشه و یک خونیم/ چو از 
خون سیاووشیم/ جاودان هماغوشیم/ در فش کاویان 
با ماست/ فر آریان با ماست/ عطای فضل یزدانی/ که 
با جمع و پریشانی/ تپد با هم/ تند با هم/ دل تاجیک 
ارزانی/  باد  محبت  ایرانی/  به  و  تاجیک  به  ایرانی/  و 
صداقت باد/ نجابت باد/ شهامت باد ارزانی/ چو از یک 
جام جم هستیم/ از یک جام هم، مستیم/ اگر رستم سر 
افرازد/ ز نو پرچم برفرازد/ خراسان بزرگ ما/ خراسان 
سترگ ما/ عطای فضل یزدانی/ که با جمع و پریشانی/ 
تپد با هم/ تند با هم/ دل تاجیک و ایرانی/به تاجیک 
و به ایرانی/ محبت باد ارزانی/ صداقت باد/ نجابت باد/ 

شهامت باد ارزانی

درآمد سال ۲019 بازیگران 
اعالم شد

از  هالیوودی  بزرگ  استودیوهای  که  شرایطی  در 
کشیدن چک های بزرگ خودداری می کنند، این نت فلیکس 

است که درآمدهای خوبی را برای بازیگران رقم می زند.
به گزارش ورایتی، سرویس انتشار آنالین فیلم ها در سالی 
موجب  بازانه اش  دل  و  پرداخت های دست  با  گذشت  که 

شد تا بیشتر بازیگران مشهور درآمد خوبی داشته باشند.
برای مثال؛ رایان رینولدز ۲7 میلیون دالر برای بازی در »6 
زیرزمین« دریافت کرده و دنزل واشنگتن درخواست 3۰ 
میلیون دالر برای بازی در فیلمی اکشن برای نت فلیکس 
کرد و حتی گفته شده به او پیشنهاد یک مبلغ ثابت ساالنه 
از  دالر  میلیون   35 نیز  اسمیت  ویل  است.  شده  داده 
نت فلیکس گرفت تا در »درخشان ۲« در نقش یک پلیس 

ظاهر شود.
بیشتر  که  است  آن  از  بزرگ تر  ارقام  این  حال،  عین  در 
کنند.  پرداخت  باشند،  داشته  تمایل  سنتی  استودیوهای 
برای  دالر  میلیون   ۲۰ بار  یک  الرنس  مارتین  و  اسمیت 
یک فیلم پیشنهاد دادند اما هر ۲ مجبور شدند این قیمت 
را برای »پسران بد برای زندگی« پایین بیاورند. تام کروز 
نیز یک بار ۲۰ میلیون دالر در نیمه دهه ۱99۰ دریافت 
ایفای نقش مشهور ماوریک در »تاپ گان«  برای  اما  کرد 
حتی  گاهی  واقع  در  گرفت.  دالر  میلیون   ۱4 تا   ۱۲ او 
برای دنباله های مشهور نیز پرداخت بزرگ قبلی از سوی 

استودیوهای بزرگ تکرار نمی شود.
البته پرداخت های بزرگ نت فلیکس یک پیش فرض هم 
دارد و آن این است که هیچ یک از امتیازهای فیلم شامل 
بازیگر نمی شود. حتی اگر تماشاچیان عاشق فیلمی  حال 
بازیگران  حال  شامل  حقوقی  آن  کردن  استریم  باشند، 
بازیگر  نمی کند. در مورد فیلم پرفروش و ترسناک »ما«، 
میلیون  از چندین  بیشتر  دریافتی  هیچ  نیونگو  لوپیتا  آن 
دست  به  شد،  کسب  فیلم  خانگی  نمایش  از  که  دالری 
فیلم ها  بیشتر  برای  که  است  حالی  در  این  نمی آورد. 
آنجا  از  اما  می کنند  کسب  را  اکران  از  درصدی  بازیگران 
که فیلم های نت فلیکس اکران گسترده سینمایی ندارند 
چنین درآمدی نیز وجود ندارد. به همین دلیل شاید هم 
پرداختی های نت فلیکس بزرگ تر از آنچه در واقعیت است، 

به نظر برسد.

الیحه جامع احترام به 
آزادی های مشروع 

حجت االسالم و المسلمین سید ابراهیم رئیسی رئیس  
بر  نظارت  مرکزی  هیات  جلسه  نخستین  در  قضاییه  قوه 
حفظ حقوق شهروندی در دوره جدید ریاست قوه قضاییه، 
با بیان این که تضمین آزادی های مشروع مردم از افتخارات 
بزرگ نظام جمهوری اسالمی است اظهارکرد: بر این مبنا، 
قوه قضاییه از انواع آزادی های مشروع اعم از آزادی اندیشه، 
آزادی بیان، آزادی قلم و آزادی در سایر شوون زندگی فردی 
و اجتماعی مردم حراست می کند و به هیچ نهاد، جریان، 
مقام و صاحب منصبی اجازه نمی دهد که آزادی های مشروع 

مردم را تهدید یا سلب کند.
حجت االسالم و المسلمین رئیسی با اشاره به قانون احترام 
به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب سال 
۸3 که مبنای آن دستورالعمل رئیس وقت دستگاه قضایی 
هیات  عملکرد  از  بود،  شاهرودی  هاشمی  اهلل  آیت  مرحوم 
مرکزی نظارت بر حفظ حقوق شهروندی که به موجب این 
قانون تشکیل شده است، قدردانی کردو درموردبازنگری در 
قانون مصوب ۸3 با توجه به مفاهیم و مصادیق جدید،تصریح 
کرد: با گذشت ۱6 سال قطعا نیازمند جمع بندی تجربیات، 
دستاورد ها و نقایص این قانون در مقام اجرا هستیم. ضمن 
قوه  از  اعم  شهروندی  حقوق  متولیان  است  الزم  که  این 

قضاییه دیده شوند .
مجموع  رصد  با  داد:  دستور  ادامه  در  قضاییه  قوه  رئیس 
دستاورد ها و تجربیات موجود، معاونت حقوقی قوه قضاییه 
الیحه ای جامع را تهیه و در آن وظایف تک تک دستگاه های 
مسوول را پیش بینی کند تا ان شاءاهلل با یک کار کارشناسی 
قوی و دقیق، قانونی جامع، مشتمل بر مصادیق و مفاهیم 
بر استاندارد های علمی در اختیار مردم و  جدید و مبتنی 
شهروندی  حقوق  از  ترتیب  این  به  و  گیرد  قرار  دستگاه ها 

بیش از گذشته صیانت شود.

در نود و یکمین جلسه شورای شهر؛

 شهردار رشت انتخاب شد
معیار - گیالن - مهدیه رزاقی لنگرودی:

در نود و یکمین جلسه شورا ناصر حاج محمدی با اخذ 
حداکثر آرا، شهردار منتخب رشت شد.

به گزارش واحد خبر مدیریت اجرایی ارتباط با رسانه های 
شهرداری رشت،  در نود و یکمین جلسه شورا ناصر حاج 
شهر،  اسالمی  شورای  اعضای  حداکثری  رای  با  محمدی 

شهردار منتخب رشت شد.
سال  ماه  مرداد  ابتدای  از  رشت  شهرداری  است  گفتنی 

۱397 با سرپرستی علی بهارمست اداره می شده است.
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معیار - گیالن - مهدیه رزاقی لنگرودی:
مراسـم تجلیـل از کارگـران نمونـه شـهرداری رشـت به 
مناسـبت ۱۱اردیبهشـت روزجهانـی کاروکارگربـا حضـور 
سرپرسـت شـهرداری رشـت، رئیـس و جمعـی از اعضـای 
شـورای اسـالمی شـهر رشـت و مدیـران شـهرداری دـر 

نمازخانـه شـهرداری رشـت برگـزار شـد.
بـا  ارتبـاط  اجرایـی  مدیریـت  خبـر  واحـد  گـزارش  بـه 
رسـانه های شـهرداری رشـت؛ علـی بهارمسـت سرپرسـت 
شـهرداری رشـت دـر ایـن مراسـم بـا تبریـک روز کارگـر 
و قدردانـی از زحمـات کارگـران زحمتکش شـهرداری در 
حوزه هـای مختلـف اظهـار کرد: همـواره مجموعه شـورای 
مطالبـات  پرداخـت  بـرای  و شـهرداری رشـت  اسـالمی 
کارگـران دغدغـه منـد بودـه و بـرای رفـع مشـکالت آنان 

می کننـد. تـالش 
سرپرسـت شـهرداری رشـت تصریح کرد: پرداخت حقوق 
کارگـران همیشـه دـر اولویـت ما بودـه اسـت و امیدواریم 
و  رسـیده  بـه حداقـل  قشـر زحمتکـش  ایـن  مشـکالت 

حقـوق آنـان بـا کمتریـن زمـان ممکـن پرداخت شـود.
امیـر حسـین علـوی رئیس شـورای اسـالمی شـهر رشـت 
دـر ایـن مراسـم بـا اشـاره به ایـن که دـر زندگی شـرایط 
کاری زیادـی را تجربـه کردـه ام گفـت: مدیـران بایـد در 
شـرایط کارگـران قـرار گرفتـه تا بتوانـد مشـکالت آنان را 

کنند. دـرک 
وی بـا اشـاره بـه تذکـرات شـورای پنجـم بـر پرداخـت 
نبایـد  داشـت:  اذعـان  شـهرداری  کارگـران  مطالبـات 
اختـالف تـراز مالـی کارگـران با سـایر اقشـار زیاد باشـد و 
ایـن موضـوع عزم جدـی مدیران شـهرداری را مـی طلبد.

رئیـس شـورای اسـالمی رشـت دـر ادامـه بیـان داشـت: 
مجموعـه شـورای اسـالمی همـواره تاکید کردـه پرداخت 
حقـوق کارگـران شـهرداری دـر اولویت قـرار گیـرد و در 
تـا  شـود  برنامه ریـزی  ای  گونـه  بـه  هزینه هـا  مدیریـت 

پرسـنل شـهرداری راضـی باشـند.
علـوی با اشـاره بـه بودجـه ۲ میلیـارد تومانی بـرای بیمه 
کـرد:  اظهـار  شـهرداری  کارگـران  و  کارکنـان  تکمیلـی 
بـا مصوبـه شـورای اسـالمی مقـرر شـد 5۰ درصـد بیمـه 
تکمیلـی کارگران بخـش حجمی را شـهرداری تقبل کند.

وی دـر پایـان با اشـاره بـه این کـه مدیریت شـهرداری با 
4 هزار پرسـنل آسـان نیسـت ابراز امیدواری کرد با تعیین 
شـهردار رشـت دـر آیندـه نزدیک شـرایط مناسـبت تری 

بـرای شـهروندان و کارکنان شـهرداری رقـم بخورد.

محمد حسـن علیپور عضو هیات رئیسـه شـورای اسـالمی 
رشـت نیز دـر این مراسـم اظهار کـرد: کارگران در سـرما 

و گرمـا زحمات زیادی می کشـند.
وی بـا اشـاره بـه پرداخـت کارت هدیـه بـه مناسـبت روز 
کارگـر عنوان داشـت: بـرای پاسداشـت زحمـات کارگران 
دـر شـب یلدـا و ایـام عیـد نیـز کارت هـای هدیـه بـرای 
کارگـران شـهرداری درنظـر گرفتـه شـد در حالـی که در 

سـال های گذشـته ایـن اقدامـات انجـام نمی شـد.
عضـو هیـات رئیسـه شـورای اسـالمی رشـت تاکیـد کرد: 
نبایـد بـه هیـچ عنـوان حـق کارگـران و بیت المـال ضایع 
شـود و کسـانی که حـق کارگـران را ضایع مـی کنند باید 

بـه شـدیدترین مجـازات باآنان  برخورد شـود.
علـی مقصودـی معاون خدمات شـهری شـهرداری هم در 
ایـن مراسـم بـا تبریـک روز جهانـی کار و کارگـر اظهـار 
کـرد: خودـم را جزو طبقـه کارگر می دانم، کارگر هسـتم 
و کارگـر خواهـم مانـد و هرگـز گذشـته خـود را فرامـوش 

نمی کنـم.

روزی  شـبانه  تالش هـای  و  زحمـات  بـه  اشـاره  بـا  وی 
کارگـران بـرای حفـظ و نگهدـاری شـهر گفـت: امیدواریم 
بـا حمایـت اعضای شـورای اسـالمی بتوانیم آیندـه بهتری 

بـرای کارگـران رقـم بزنیم.
وی بـا عذرخواهـی ازوجود مشـکالت کارگـران و پرداخت 
گاهـی بـا تاخیر حقـوق آنـان گفت: مـا مسـووالن جایگاه 
و  هسـتیم  کارگـران  شـما  زحمـات  قدردـان  را  خـود 
امیدواریـم وعدـه هـای خود را دـر برابر شـما عملی کنیم.

رشـت خاطرنشـان  معـاون خدمـات شـهری شـهرداری 
کـرد: امسـال هزینـه مراسـم جشـن روز کارگـر دـر قالب 
کارت هـای هدیـه به کارگـران شـهرداری پرداخت خواهد 

. شد
دـر  شـهرداری  نمونـه  کارگـران  از  مراسـم،  ادامـه  دـر 
سـطح  دـر  پاکبانـان  سـبز،  فضـای  مختلـف  حوزه هـای 
مناطـق و سـازمان های شـهرداری بـا حضـور سرپرسـت 
شـهرداری رشـت، رئیـس و جمعـی از اعضـای شـورا و 

مدیـران شـهرداری تجلیـل بـه عمـل آمـد.

تجلیل از کارگران نمونه شهرداری رشت 

نمایش فردوسی در تاجیکستان 

مهندسان، ساخت بنای باکیفیت 
را در اولویت قرار دهند

شهرسازی  و  معماری  مالوجردمعاون  صادق  فرزانه 
وزیر راه و شهرسازی در حاشیه همایش ملی کیفیت در 
فضاهای معماری و شهری در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: 
برگزاری چنین نشست هایی در محیط دانشگاه تاثیرگذاری 
خود در آگاهی بخشی را دوچندان می کند؛ چراکه دانشگاه 
آنچه  رو  همین  از  دارد،  را  موضوع  با  مرتبط  تحصیالت 
مدیریت  در  آنچه  و  می شود  داده  آموزش  دانشگاه  در 
شهری رخ می دهد، دیدگاه دانشجویان معماری را به اجرا 

نزدیک تر می کند.
فعالیت  از  جلوگیری  راهکارهای  مورد  در  چنین  هم  وی 
سازندگان غیرحرفه ای و دالالن که موجب کاهش کیفیت 
نظام  سازمان  کرد:  ابراز  می شوند،  ساختمان سازی  در 
را  تاثیر  بیشترین  مقررات  و  ضوابط  رعایت  در  مهندسی 
در  را  باکیفیت  بنای  ساخت  باید  نیز  مهندسان  و  دارد 
اولویت قرار دهند و در این بین قوه مقننه و قوه قضاییه 
قوانین  اجرایی  تقویت ضمانت  در  را  مجریه  قوه  باید  نیز 

یاری کنند.

نیم نگاه

نابودی400 پل با قدمت 
کمتر از ۵0 سال در سیل 

اخیر 
محمـد درویـش یکـی از فعاالن محیط زیسـت 
بـا اشـاره بـه ضعـف سـازه های طراحـی شـده دـر 
مناطـق سـیل زدـه، افـزود: در سـیل اخیـر 4۰۰ پل 
بـا قدمـت کمتر از 5۰ سـال نابود شـد دـر حالی که 
پل ساسـانی بـر رودخانه، بـا قدمت نزدیـک دو هزار 
سـال ،همچنـان پابرجاسـت کـه نشـان دهنده سـو ء 
مدیریـت و طراحـی ضعیـف نظـام مهندسـی مدـرن 

ماست.

وی دـر نشسـت بررسـی عوامـل مؤثـر دـر مدیریت 
منابـع آب کـه بـه میزبانـی دانشـگاه یـزد برگـزار 
شـد، بـا تاکیـد بـر اهمیـت تحلیـل زیان هـا و فواید 
پـس  کـرد:  تصریـح  کشـور،  دـر  اخیـر  سـیل های 
و  رودخانه هـا  از  بخشـی   ،۱39۸ نـوروز  بـاران  از 
تاالب هـای کشـور ماننـد تـاالب گاوخونـی، تـاالب 
بختـگان، هورالعظیـم و غیـره پر آب شـده اسـت اما 
بـه دلیل ضعـف دـر مدیریـت سـرزمین، باران هایی 
کـه می توانسـت شـادی آور باشـد سـبب سـیل های 
مهیب و کشـته شـدن بیـش از ۸۰ نفـر از هموطنان 

. شد
وی عنـوان کـرد: یـک دوازدهم کل فرسـایش خاک 
جهـان دـر ایـران اتفـاق می افتـد دـر حالـی که یک 
درصـد خـاک جهان دـر ایران قـرار دارد و بـا توجه 
بـه ایـن کـه دـر ایـران، ۸۰۰ سـال طـول می کشـد 
تـا یـک سـانتی متـر خـاک تشـکیل شـود، بنابراین 
خـاک،  فرسـایش  از  جلوگیـری  زمینـه  دـر  بایـد 

راهکارهایـی تدویـن و اجـرا شـود.
وی تصریـح کـرد: بـرای جلوگیـری از تکـرار حادثه 
سـیل اخیـر، باید از انجام کشـاورزی دـر جنگل ها و 
فشـار دام بیـش از ظرفیـت مراتع جلوگیـری کرد و 

بـه عملیـات آبخیزداری بهـا داد.
بـه گفتـه وی، وزارت نیـرو طبـق برنامـه پنـج سـاله 
سـوم موظـف اسـت ۱4۰ هـزار کیلومتـر از حریـم 
رودخانـه را تعییـن کنـد که بـه دلیل کمبـود اعتبار 
تنهـا 55 هـزار کیلومتـر از حریـم رودخانـه تعییـن 
شـده اسـت امـا بـرای سـاخت سـد ،بیشـترازصدها 
هزینـه  رودخانه هـا  حریـم  مطالعـه  اعتبـار  برابـر 

می شـود.

وزیر ارتباطات:

در برخورد با کم فروشی 
اینترنت تعارف نداریم

تمام پول های اضافی باید به مردم برگردانده شود
 ۱4 درصدـی   ۸ کم فروشـی  گفـت:  جهرمـی  آذری 
وزارت  و  اسـت  حق النـاس  مصدـاق  اینترنتـی  شـرکت 

ندـارد. ایـن موضـوع تعـارف  ارتباطـات دـر 
فضـای  گـروه  ارتباطـات  دنیـای  حـوزه  گـزارش  بـه 
آذری  محمدجـواد  جـوان،  خبرنـگاران  باشـگاه  مجـازی 
جهرمـی وزیـر ارتباطـات و فنـاوری ارتباطات روز گذشـته 
دربـاره کم فروشـی اینترنتـی برخـی از شـرکت ها گفـت: 
دـر  کم فروشـی  دربـاره  مردـم  از  متعددـی  شـکایت های 
اینترنـت بـه ما رسـیده اسـت، اگرچه گزارش های رسـمی 
بـروز تخلفـی را نشـان ندـاد، امـا گروهـی ویـژه را مامـور 
کردـم تـا بـه صـورت مخفیانـه سـرویس های اینترنتـی را 
دـر نقـاط مختلف کشـور خریداری کرده و حجـم اینترنت 

ارائـه شـده را اندازه گیـری کنـد.

بازگشایی نماد معامالتی بانک 
گردشگری 

نمــاد معامالتــی بانــک گردشــگری "وگردــش" ،پس 
از انتقــال از بــازار دــوم بــه تابلــوی پایــه "ب" فرابــورس، 

دــر تاریــخ یازدهــم اردیبهشــت 9۸ بازگشــایی شــد.
ــک گردشــگری حســین  ــط عمومــی بان ــه گــزارش رواب ب
بانــک  ســرمایه گذاری  و  مالــی  معــاون  رحمتــی 
گردشــگری بــا اعــالم ایــن خبــر گفــت: نمــاد معامالتــی 
ــا  ــه نوســان و ب ــه دامن ــون محدود ــک گردشــگری بد بان
ــن  رشــد ۱۸/79 درصدــی بازگشــایی شــده اســت و از ای
ــگری  ــک گردش ــهام بان ــه س ــام معامل ــکان انج ــس ام پ
ــم  ــرمایه فراه ــازار س ــاالن ب ــرمایه گذاران و فع ــرای س ب

ــود. ــد ب خواه
رحمتــی هــم چنیــن بــا ســپاس و قدردانــی از شــکیبایی 
ــان  ــر مدت زم ــگری د ــک گردش ــرم بان ــهامداران محت س
ــا توجــه  ــزود: خوشــبختانه ب ــن نمــاد، اف بســته بودــن ای
ــرمایه  ــش س ــی و افزای ــاختار مال ــالح س ــه اص ــه برنام ب
بانــک گردشــگری کــه پــس از اخــذ مجوزهــای الزم و بــر 
ــی  ــوق العادــه عملیات اســاس تصمیــم مجمــع عمومــی ف
خواهــد شــد، ســهامداران شــاهد توســعه بیشــتر خدمــات 
بانکــی، پیشــبرد اهدــاف و ارزش آفرینــی  پایدــار دــر ایــن 

بانــک دــر آیندــه نزدیــک خواهنــد بــود.
ــر  ــگری د ــک گردش ــرمایه گذاری بان ــی و س ــاون مال مع
ــه  ــا توج ــور را ب ــاری کش ــت بانکد ــه صنع ــه، آیند ادام
ــبد  ــش رو و س ــای پی ــرمایه، فرصت ه ــازار س ــد ب ــه رش ب
دارایــی بانک هــا روشــن و مناســب ارزیابــی و بــر حرکــت 

ــد کــرد. ــو سیســتم بانکــی دــر کشــور تاکی ــه جل رو ب


