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فرمایید

صدمین شمار ه؛
صعودیا...سقوط؟

معیار در دوره جدید انتشار خود 
نامه  به هفته  ماهنامه  از  -- که 

تبدیل شد، به یک صدمین شماره خود رسید. این برای نشریه ای 
یک  است،  برخوردار  »موجود«  پشتیبانی های  کمترین  از  که 

موفقیت محسوب می شود.
مطالعه  به  اقبالی  مکتوب  رسانه  های  مخاطبان  که  عصری  در 
نیاز  از کمبود مواد مورد  ناشی  ندارند، و در هنگامه بحران  آن 
مطبوعات و افزایش هزینه به صورت روزمره، ماندن؛ هم تالش 
بسیار می خواهد و هم »جنونی« که عامل پیشبرنده  آن کوشش 

باشد.
بسیار  مکتوب  رسانه های  نابسامان  وضعیت  شناسی  آسیب  در 
گفته شده و باز هم گفته خواهد شد اما بنظر می رسد در قضاوت 
صورت  اصالحی  که  بایست  ناکامی  این  اصلی  عامل  به  نسبت 
گیرد. تاکنون شفاهی بودن مردم ما وعدم انس با مکتوب مجرم 
اصلی شناخته می شده است در حالی که این تهمت با ظهور و 
گسترش شبکه های مجازی -- که هم مکتوب، هم صوت و هم 
تصویر را عرضه می کنند، از ساحت محترم مخاطب زدوده شده 
است زیرا اقبال مردم به این شبکه ها -- باهمه ی ایراداتی که 
به آن ها وارد است، و مطالعه روزانه صدها و بل هزارها متن، و 
مردم  که  افتراء  این  متنوع،  تصاویر  و  اصوات  شنیدن  و  دیدن 
مردم  بی اثر می سازد.  را  ندارند  آگاهی  به کسب  ایران عالقه ای 
در پی کسب اطالعات مورد نظر و عالقه خود هستند و تقریبا 
آن را در بیشتر رسانه های مرسوم بدست نمی آورند و به همین 
سوی  از  و  می شوند  کشیده  مجازی  شبکه های  سوی  به  علت 
دیگر؛ رسانه های مرسوم تنها در چارچوب های مشخص و معین 
می توانند اطالع رسانی کنند و قابل پی گیری هستند در حالی 
که شبکه های مجازی قیود موجود را رها کرده اند و در چارچوب 
قرار نمی گیرند و نیاز صادق و کاذب مخاطبان رابرآورده می کنند. 
دوام  امکان  مکتوب  رسانه  یک  چگونه  معرکه  دراین  که  این 
می یابد از کارهای اولویت داری هست که هر رسانه مکتوب و هر 
تشکل صنفی رسانه ای باید به آن بپردازد و حتی بر رسانه های 
این زمینه مطالعه و پژوهش داشته  نوظهور فرض است که در 
که  است  کاری  مخاطب  سلیقه  به  بخشی  عمق  که  چرا  باشند 
رسانه های مرسوم درذات کار کردشان نهفته است و باید کمک 
توجه  راستا،  همین  در  بنشانند.  ثمر  به  را  وظیفه  این  تا  کرد 
منظور  به  پژوهش  و  انجام مخاطب،  قابل  و  اصولی  نیازهای  به 
برای  مخاطبان  در  رغبت  ایجاد  راه های  و  آن ها،  به  دستیابی 
و  بشود  باید  که  است  کارهایی  از  مرسوم،  رسانه های  با  آشتی 
معیار در همین مسیر اقدام به مشارکت با رسانه های نوظهور را 
در اهداف خود گنجانده است و ارتباط ویاری گرفتن ازاستارت 
این  است.  گرفته  صورت  هدف  باهمین  ۲۸۰۶نیزدرارتباط  آپ 

مشارکت دو عمل پیش رو دارد:
یکم؛ نیاز سنجی مخاطبان و کمک به برآورده ساختن آن.

دوم؛ اغناء مخاطب در عمق بخشیدن به نیازهای اطالعاتی کوتاه 
مدت و دراز مدت خود از مسیر توجه به رسانه مکتوب.

بازار  آشفته  در  مکتوب  رسانه  ما خواهد گفت  به  نتایج حاصله 
اقبال و قهر، می ماند یا می رود! 

                                                   »مدیر مسوول«

هافبک طالیی غیور پرسپولیس
  

  خانه شان در یافت آباد بود و همیشه به تمرینات پرسپولیس که در ورزشگاه کارگران بود می رفت و 
تماشا می کرد و علی پروین و تیم را تشویق می کرد. هوادار پرسپولیس بود و از محله آن ها تا کارگران 
پیاده 3۰ تا 4۰ دقیقه راه بود ولی با ماشین 5 دقیقه هم نمی شد. همیشه این راه را به عشق پرسپولیس 

پیاده می رفت و می آمد. 
 همیشه دوست داشت فوتبالیست شود و عاشق فوتبال بود. از آرزو تا بازی در تیم بزرگساالن پرسپولیس! 
ماجرای کتف و ریسِک بازی در نیمه نهایی از زبان خودش: من با مصدومیتم کنار آمده ام و با جراحم 
صحبت کرده ام. گفت نیاز به عمل ندارد و باید تنها دستم را قوی کنم. این اتفاقی که برای من در بازی 
با نود ارومیه در جام حذفی افتاده به این خاطر بود که با فاصله کم بازی ها و امکان ریکاوری مناسب را 
نداشتیم شکل گرفت. دست من هیچ مشکلی نداشت ولی چنین اتفاقی افتاد، دستم شرایط خوبی داشت 
و اصال دیگر به فکر قوی کردن آن نبودم و البته سهل انگاری شاید از خودم بود. دست من به نوعی است 
که چون عضالت زیر بغلم درشت است باید من را بیهوش کنند اما کسانی در تیم ما هستند که کتف شان 
باید  اما چون برای من شرایط فرق دارد  در می آید و خودشان جا می اندازند! برای آن ها عادی است 

بیهوش شوم و بافت عضله شل شود و از حالت اسپاسم خارج شود تا کتفم را جا بیندازند. 

دوکلمه حرف ورزشی

اقتصادی

8

2

فعاالن اقتصادی در دوره تحریم ها قهرمانان کشور 
خواهند بود

  اتاق مشترک - مراسم افتتاحیه ساختمان اتاق مشترک بازرگانی ایران و ایتالیا، با حضور غالمحسین 
شافعی رئیس اتاق ایران و مانورو کنچاتوری سفیر ایتالیا برگزار شد.

غالمحسین شافعی در این مراسم گفت: اتاق مشترک ایران و ایتالیا از مفاخر اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی ایران است و تالش های اعضای هیات رئیسه اتاق مشترک بازرگانی ایران و ایتالیا 

باعث شده تا این اتاق به عنوان یک الگوی موفق در میان اتاق های مشترک معرفی شود.
ایتالیا  ایران و  اتاق  ایتالیا و هم چنین اعضای هیات رئیسه  از همکاری های سفیر  او ضمن قدردانی 
به منظور بهبود روابط تجاری میان دو کشور گفت: ایتالیا هم به لحاظ تاریخی و هم به لحاظ فرهنگی 

و اقتصادی در میان کشورهای اروپایی نقش سازنده ای در تعامل با ایران ایفا می کند.

کسب و کار ایرانی

 رونمایی از سازوکار ویژه مالی اروپا نزدیک است
در حالی که برخی رسانه های خارجی از وجود برخی موانع از جمله اختالف بر سر محل گشایش دفتر 
»سازوکار ویژه« )SPV( در یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا در هفته جاری خبر دادند، اما به نظر 

می ِآید تفاهم ها و نتایج مثبتی در این رابطه به وجود آمده و محل این دفتر نیز مشخص شده است.
هم زمان با نزدیک شدن به زمان اجرای »سازوکار ویژه مالی« برخی رسانه های خارجی تالش دارند این 
گونه القا کنند که تالش اروپا بی فایده و اقدامی نمایشی در مقابله با آمریکا است. این در حالی است که 
مذاکرات و اقدامات کارشناسی و اجرایی در بین کشورهای اروپایی به ویژه سه کشور اروپایی حاضر در 

برجام با جدیت در حال انجام است و نسبت به چند ماه گذشته شدت گرفته است.
یکی از ملموس ترین نتایج تالش اروپا برای اجرایی کردن سازوکار ویژه مالی، بعد از واکنش تند مقامات 
آمریکایی از جمله وزیر خارجه آمریکا، معافیت هایی است که آمریکایی ها برای برخی کشورهای خریدار 
نفت ایران و نیز در رابطه با سوئیفت قائل شده اند و به دامنه و تعداد آن هر روز افزوده می شود و این 
نشان دهنده آن است که آمریکا نمی تواند بدون در نظر گرفتن مالحظات هم  پیمانان و شرکاء خود، به 

طورضربتی سیاست هایش را تا انتها به پیش ببرد.
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رضایت کشاورزان از واقعی 
 شدن قیمت زعفران

باشگاه خبرنگاران جوان - عضو هیات نمایندگان 
اتاق بازرگانی ایران گفت: کشاورزان از واقعی شدن 

نرخ زعفران در بورس کاال رضایت کامل دارند.

ضرورت بازنگری طرح 
 تفصیلی شهر رشت

معاون شهر سازی و معماری شهرداری رشت 
با اشاره به وجود نواقصی در طرح تفصیلی 

و ضرورت بازنگری در این طرح اظهار کرد:  
تالش می شودتا پایان امسال، با بازنگری در 
طرح تفصیلی گامی بلند در کاهش مشکالت 

شهروندی برداشته شود.

استاندار مرکزی:

کارنامه یک ساله مهندس 
تاجران در اراک موفق 

بوده است
 نماینده ولی فقیه در استان مرکزی:

پیشگیری در حوزه سالمت 
سرمایه زیربنایی کشور 

است

نماینده ولی فقیه در گیالن تاکید 
 کرد:

لزوم تبدیل بقاع متبرکه به 
 قطب فرهنگی

نمایشگاه بزرگ کتاب 
ناشران ایران 19 آبان در 

 کرمان

فیلم ها و داوران ایرانی در 
جشنواره های جهانی

ایرنا - در تازه ترین خبرها از حضور فیلم سازان 
ایرانی در جشنواره های خارجی حکایت از رقابت 

چند فیلم ایرانی و داوری نجاتی در ترکیه حکایت  
دارد.

آزادسازی تصدی گری 
در صنعت فضایی

رونمایی از سازوکار ویژه مالی اروپا 
1 نزدیک است

فعاالن اقتصادی در دوره 
تحریم ها قهرمانان کشور 

 خواهند بود

4

3

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور تأکید 
کرد؛           ضرورت مطالبه گری 

مردم از مهندسان 
ناظر برای داشتن 

ساختمان هایی 
ایمن

دکتر محمود سریع القلم؛

هوش مصنوعی 
 و آینده ما

رئیس اتاق یاسوج در نشست شورای 
گفت  و گوی استان؛

دستگاه های 
اجرایی به فکر 

حذف قوانین 
دست و پا گیر 

باشند

در زمانه ناکامی ها؛                                                                                                            عشق و جنون! 

تنها رمز پایداری و ماندگاری است
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اجتماعی
سالمت باشیم

نجار گفت: مردم و مالکان تا وقتی که از مهندسان 
در  زندگی  خواستار  و  نکنند  مطالبه گری  ناظر 
این  به  هم  سازندگان  نباشند،  ایمن  ساختمان های 

موضوع کمتر می پردازند.
اسماعیل نجار معاون وزیر و رئیس سازمان مدیریت 
بحران کشور در ابتدای نشست بررسی علل آسیب 
بیان  با  برابر حوادث طبیعی  ابنیه نوساز در  پذیری 
آسیب  افزایش  در  را  اساسی  موضوع  دو  که  این 
پذیری مناطق مختلف ایران در برابر حوادث طبیعی 
موثر است، اظهار کرد: یکی از موضوعات این است 
مردم و مسووالن ما به خطر زلزله چندان باور ندارند 
و دیگر این که به صورت مقطعی و کوتاه مدت به آن 
می نگرند، به طوری که اقدامات آن ها اغلب منحصر 
واکنش های  و  لرزه  زمین  وقوع  از  پس  مرحله  به 

هم  بعد  و  شده  محدود  نجات  و  امداد  و  اضطراری 
همه چیز به فراموشی سپرده می شود.

نجار ضمن یادآوری وظایف دولت و مردم در زمینه 
وظایف  گفت:  زلزله  با  مقابله  برای  آمادگی  کسب 
سیاستگذاری،  به  عمدتا  زمینه  این  در  حاکمیت 
اجرایی  اقدامات  بر  نظارت  و  اجرایی  تدوین ضوابط 

بر می گردد.
به عنوان نمونه دستگاه های حاکمیتی باید با تدوین 
ضوابط بومی برای ساخت و ساز ایمن در برابر زلزله، 
بر فرآیند احداث ساختمان ها نظارت دقیقی داشته 
از  مانع  حاکمیت  که  است  الزم  چنین  هم  باشند، 
مناطق  در  جدید  شهرهای  ایجاد  و  ساز  و  ساخت 

پرخطر شود.
عین  در  کشور  بحران  مدیریت  عالی  شورای  دبیر 
زلزله  تبعات  کاهش  در  مردم  اصلی  نقش  به  حال، 
از  مالکان  و  مردم  که  وقتی  تا  گفت:  و  کرد  اشاره 
خواستار  و  نکنند  گری  مطالبه  ناظر  مهندسان 
نباشند،  ایمن  ساختمان های  در  زندگی 
می پردازند  کمتر  موضوع  این  به  هم  سازندگان 
به  اسکلت ساختمان،  در  به جای هزینه کرد  و 

ظواهر آن خواهند پرداخت.
رئیس شورای هماهنگی مدیریت بحران کشور 
از  یکی  را  کشور  ساختمان های  پذیری  آسیب 
به  طبیعی  سوانح  بروز  زمان  در  جدی  تهدیدات 
ویژه زلزله برشمرد و گفت: عالوه بر ساختمان های 
قدیمی و فرسوده، بسیاری از سازه های جدید ما نیز 
متاسفانه  و  ندارند  را  زلزله  برابر  در  استحکام الزم 
با نظارت دقیق بر ساخت  برنامه های مرتبط 
صورت  به  همچنان  نیز  جدید  سازهای  و 

جدی و اساسی اجرایی نشده اند.
معاون وزیر کشور تصریح کرد: مطالعات 
بسیاری  که  می دهد  نشان  شده  انجام 
از  ایران  در  نوساز  ساختمان های  از 
لرزه  زمین  مقابل  در  الزم  مقاومت 
بسیاری  حتی  و  نیستند  برخوردار 
از ساختمان هایی نیز که به ظاهر 
ممکن  هستند،  ساز  مهندسی 

است در برابر زلزله آسیب پذیر باشند.
نجار گفت: برخی از ساختمان های نوساز هرچند به 
اصول مهندسی طراحی  بر  مبتنی  لحاظ ظاهری، 
استفاده  همچون  مختلف  دالیل  به  اما  شده اند، 
نیروهای  کارگیری  به  غیراستاندارد،  مصالح  از 
از  نکردن  استفاده  آن ها،  ساخت  در  غیرماهر 
المان های سازه ای مناسب و بسیاری موارد دیگر، 
ایمن  طبیعی  رخدادهای  سایر  و  زلزله  برابر  در 

نیستند.
به  اشاره  با  کشور  بحران  مدیریت  سازمان  رئیس 
خسارات  باالی  حجم  بروز  علل  بررسی  ضرورت 
عمومی  و  دولتی  تاسیسات  مسکونی،  اماکن  به 
مخاطرات  وقوع  از  ناشی  کشور  نوساز  غیردولتی 
طبیعی تصریح کرد: به خاطر رعایت نکردن نکات 
چه  ساز  و  ساخت  در  ایمنی  مسایل  و  استاندارد 

کسی باید پاسخگو باشد؟
از  جلوگیری  در  را  آموزش  و  پیشگیری  نجار 
در  افزود:  و  دانست  موثر  و  مهم  بسیار  مخاطرات 
روستای ازگله شاهد بودیم حتی خانه هایی قدیمی 
بودند  کرده  رعایت  را  ساز  و  ساخت  نامه  آیین  که 
خسارات جزئی دیده بودند، اما در کنار آن خانه های 
نوساز سه طبقه بتن آرمه ای وجود داشت که کامال 

ویران شده بودند.
کرد:  بیان  کشور  بحران  مدیریت  سازمان  رئیس 
بیشتری  دقت  باید  مهندسی  نظام  و  شهرداری 
دهند  انجام  درست  را  خود  وظیفه  و  باشند  داشته 
و همه تقصیر را بر گردن دیگری نیندازیم، بلکه به 

مسوولیت هایمان عمل کنیم.
در این نشست عالوه بر معاونت عمران و توسعه امور 
مسکن  معاونت  و  کشور  وزارت  روستایی  و  شهری 
کارگروه   - شهرسازی  و  راه  وزارت  ساختمان  و 
بالیای  حیاتی،  شریان های  نقل،  و  حمل  تخصصی 
مجری  سازمان  از  نمایندگانی  طوفان  و  جوی 
مرکز  عمومی-  و  دولتی  تأسیسات  و  ساختمان ها 
نظام  سازمان  شهرسازی-  و  مسکن  راه،  تحقیقات 
حضور  قضائیه  قوه  و  کشور  ساختمان  مهندسی 

داشتند.

ستاره شماره 1 قرمز پوش 
آسیا 

نگین کشاورز
به  ای  خانواده  در   1371 سال  
خیلی  مالی  نظر  از  که  آمد  دنیا 
ضعیف بود. از همان ابتدای کودکی 
به  ورزش  به  زیادی  بسیار  عالقه 

خصوص فوتبال داشت. 
وقتی می خواست به تهران بیاید حتی پول کرایه ماشین 

را نداشت، چه برسد به فوتبال بازی!
از قوم وخویش قرض کرد تا به تهران بیاید چون خانواده 

توان پرداخت هزینه های وی را نداشتند.     
از  چیز  هیچ  که  حالی  در  آمد؛  تهران  به   ۸۶ سال  او 
آسیا  به  راجع  حتی  و  نمی  دانست  فوتبال  زیرشاخه های 
ورژنی اطالعاتی نداشت. در اتوبوسی که او را از خرم اباد 
به تهران می آورد با آقای حسین فیض که مربی وحدت 

تهران بود، آشنا شد. از همان جا شهرتش آغاز شد. 
در آن جا آقای کمپانی که مربی امید تیم نفت تهران است 
به تیم نوجوانان نفت معرفی کرد. وی شب ها  را  علیرضا 
عمه اش  خانه  در  3ماه  حدود  و  نداشت  خوابگاه  حتی 
خواب  جای  داشتن  برای  گرفت  تصمیم  می کرد.  زندگی 
فروشی  پیتزا  در  آن  از  بعد  کند.  کار  کارواش  در  مدتی 
هم  رفتگری  خودش،  گفته  به  حتی  و  شد  کار  مشغول 
کرده... از رنج ها و زحمت هایی که برای رسیدن به هدف 
انجام داده تا تحقق رویای گرفتن توپ کریستین رونالدو!!!!

اوایل فوروارد بود. یک بار به درخواست بچه های مدرسه 
فوتبال ایستاد درون دروازه. سه توپ را گرفت. 

از همان جا دروازبانی را انتخاب کرد. اولین قراردادش با 
نوجوانان نفت بود. 9۰۰ هزار تومان به او پول دادند که آن 
را به خانواده اش داد. وقتی از نوجوانان به امید رفت مبلغ 

قراردادش شد ۲ میلیون و 5۰۰ هزار تومان. 
پنج سال پیش که نفت به لیگ برتر آمد، قرارداد او ۸5 
میلیون تومان شد. چون آن اوایل روی نیمکت بود و بازی 
قراردادش  به  درصد   ۲۰ سال  به  سال  رسید.  نمی  او  به 
اضافه می شد. از نداشتن کرایه اتوبوس به تهران گرفته تا 

درامد 3۰۰ میلیونی!!!! 
حاال علیرضا بیرانوند دروازه بان اول و محبوب سرخپوشان 
پایتخت است. چیزی که شاید حتی روزی به عنوان رویا 
هم در ذهن علیرضا نبود. شاید روزی حتی فکر نمیکرد 
که بتواند با رونالدو رودرو شود چه برسد به گرفتن توپش! 

و جدیدترین افتخارش گرفتن توپ ژاوی!!! 
استوره ای به نام علیرضا بیرانوند بار دیگر در بین ستارگانی 
هرگز  اما  درخشید.  حجازی  مرحوم  و  عابدزاده  همچون 
ظرف  و  کارکردن  از  کرد؛  نخواهد  فراموش  را  نکته ای 
شستن با روزی حتی هزار تومان تا شهرت جهانی، تنها به 

دلیل داشتن یک هدف مشخص به اسم فوتبال.

با خوراکی ها از خود 
محافظت کنیم

کدو سبز چه فوایدی دارد؟
این اعتقاد وجود دارد که کدو سبز حاوی ترکیبات ضد 
پیری بسیار خوبی است؛ آنتی اکسیدان های موجود در 
آن موجب تقویت حافظه و کاهش مشکالت وابسته به 
سن به میزان 4۰ درصد می شود، طبق تحقیق انجام 
شده ویتامین A  و  E در ترکیب با اسیدهای چرب 
امگا 3 جذب آنتی اکسیدان های محلول در چربی را 
مغزی  سلول های  موثر  بازسازی  به  و  می کند  تقویت 

کمک می کند.

کرفس مصرف  با  گوارش  دستگاه  عملکر   بهبود 
روند  به    K ویتامین  از  برخورداری  دلیل  به  کرفس 
یک  می کند؛  کمک  جراحات  زمان  در  خون  انعقاد 
پیمانه کرفس حاوی حدود 3۰ درصد از مقدار توصیه 
شده این ویتامین در روز است؛ مصرف کرفس موجب 
به  گیاه  این  می شود،  عروقی  و  قلبی  سالمت  حفظ 
خون  فشار  تنظیم  به  پتاسیم  از  برخورداری  دلیل 
کلسترول خون  کاهش  در  هم چنین  می کند؛  کمک 
موثر است، فیبر موجود در کرفس موجب پاک سازی 
کلسترول از روده ها و در نتیجه مانع ورود کلسترول به 

جریان خون می شود.
*نکاتی درباره پرده های سفید داخل انار

انار پر از فیبر و آنتی اکسیدان قوی است؛ غشای سفید 
اطراف دانه های انار با این که کمی تلخ است ولی بسیار 
مفید است؛ مصرف انار به صورت دانه شده و همراه با 
پرده های  با  باید  را  انار  و  نمی شود  توصیه  اصال  شکر 
این الیه حاوی  زیرا  دانه ها مصرف کرد  اطراف  سفید 
مقادیر قابل توجهی فیبر نامحلول است که این فیبر 
مشکالت  رفع  گوارش،  دستگاه  حرکات  به  نامحلول 
و  وزن  اضافه  کاهش  و  یبوست  از  گوارش، جلوگیری 

کنترل اشتهای کاذب کمک می کند.
*سردی دست و پا نشانه چه بیماری است؟

غده تیروئید در حقیقت ترموستات بدن است و وقتی 
بدن  در  که  این  بر  عالوه  می شود  کار  کم  غده  این 
احساس خستگی، یبوست، افزایش وزن ایجاد می کند 
فرد به مرور احساس سرد بودن دارد که باعث آزار او 
است؛ گردش خون ضعیف باعث می شود مواد مغذی و 
غنی اکسیژن در جریان خون کاهش یابد و پمپاژ قلب 
به سراسر  نتواند خون کافی  قلب  ضعیف شود؛ وقتی 
بی حسی،  احساس سردی،  پا  و  بفرستد، دست  بدن 

سوزن سوزن شدن می کند.
*نسخه طالیی برای از بین بردن جای جوش

به  بلوغ  و  نوجوانی  در  که  هستید  افرادی  از  اگر 
برخی  جای  و  زده اید  دست  صورتتان  جوش های 
کمک  با  است  مانده  باقی  صورت تان  روی  آن ها  از 
نسخه های طبیعی و گیاهی و استفاده از آن ها به مدت 
روی  از  را  آثار  این  مرور  به  می توانید  ماه   ۲ تا  یک 
از  استفاده  نسخه  ساده ترین  کنید،  محو  خود  صورت 
ماسک تخم مرغ و عسل است، برای تهیه این ماسک 
ریخته  کاسه ای  درون  را  مرغ  تخم  زرده  است  کافی 
با یک قاشق غذاخوری روغن زیتون مخلوط  و آن را 
یک  مخلوط  این  به  سپس  بزنید؛  هم  خوب  و  کنید 
قاشق عسل طبیعی اضافه کنید و پس از مخلوط کردن 

آن را به مدت ۲۰ دقیقه روی صورتتان ماسک کنید.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور تأکید کرد؛

ضرورت مطالبه گری مردم از مهندسان ناظر برای داشتن 
ساختمان هایی ایمن

هافبک طالیی غیور 
پرسپولیس

  
دقیقه  پنج  دلیل  همین  به  صفحه1:  از  ادامه 
دارم  درد  روز  یک  می افتد،  جا  کتف  و  می شوم  بیهوش 
و بعد از آن به حالت عادی بر می گردم. به هر حال باید 
دستم را قوی کنم و این اتفاق که افتاد هر روز با وزنه و 
ِکش تمرین می کنم و مارکو هم با من تمرین می کند تا 
قوی شود و دوباره به حالت عادی برگشته ام. باید همین 
روند را با مارکو ادامه بدهم. به هر حال فوتبال 5حرفه ای 
بازی می کنیم و آدم خبر ندارد که هر لحظه ممکن است 
بازی می کنیم  فوتبال حرفه ای  بدهد.  بدتری رخ  اتفاقات 
شما  که  نیست  ورزشی  می افتد.  بدتری  اتفاقات  شاید  و 
ضربان تان باال برود و برای سالمتی تمرین کنید، اصال این 
طوری نیست و هر لحظه امکان آسیب دیدگی وجود دارد 

و باید با اتفاقات آن هم کنار بیایید. 
بازی فینال و کاشیما آنتلرز: این واضح است تیم هایی که 
و  نیستند  ضعیفی  تیم های  می آیند  پیش  مرحله  این  تا 

شایستگی داشتند که به این جا رسیدند. 
بازی سختی در ژاپن داریم و باید خیلی خوب برنامه ریزی 
و ریکاوری کنیم. خواب مان را باید با ساعت ژاپن هماهنگ 
بتوانیم یک  باشیم ان شااهلل  کنیم و تغذیه خوبی داشته 
بازی خیلی خوبی به نمایش بگذاریم. از آقای گرشاسبی 
هم باید تشکر کنیم که واقعا برای باشگاه زحمت می کشند 
را  خوبی  پرواز  که  باشگاه  مدیره  هیات  چنین  هم  و 
هماهنگ کرده اند تا به راحتی به ژاپن برسیم و امیدواریم 
ایران  در  تا  کنیم  کسب  خوبی  خیلی  نتیجه  جا  آن  در 
امیدواریم که  و  تمام کنیم  را  کار  به همراه هواداران مان 
پرسپولیس بعد از چند سال قهرمان آسیا شود. ماکاشیما 

را در ژاپن شکست می دهیم، شک نداشته باشید!!! 
هافبک دفاعی پرسپولیس علیرغم مصدومیتی که داشت 
در نهایت تیمش را در مرحله نیمه نهایی همراهی کرد تا 
قرار  تحقق  مسیر  در  را  کودکی اش  دوران  آرزوی  بتواند 

دهد.

دوکلمه حرف ورزشی
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3 اقتصادی

-- اخبار--

گمرک ایران نیمه اول امسال را با درآمد 1۰۸ هزار 
میلیارد ریالی به پایان برد و بهترین سال درآمدی خود را رقم زد.

به گزارش گمرک ایران؛ در نیمه اول امسال با احتساب دریافت 
ریال  میلیارد  هزار   1۰۸ بر  بالغ  واردکنندگان  از  نامه  ضمانت 
از  نامه  ضمانت  دریافت  احتساب  با  است.  شده  وصول  درآمد 
واردکنندگان در این مدت، بالغ بر 1۰۸ هزار میلیارد ریال درآمد 
ریال  میلیارد  و 55 هزار  از محل حقوق ورودی کاالها  گمرکی 
عوارض و مالیات بر ارزش افزوده در گمرکات کشور وصول شده 

است.
اول  این گزارش، بدون ضمانت و به صورت نقد در نیمه  بر  بنا 
است.  درآمد کسب شده  ریال  میلیارد  و 4۸۰  هزار  امسال 73 
عالوه بر این گمرک بخشی از مالیات ارزش افزوده و عوارض را 
هنگام واردات کاال دریافت می کند که از این محل نیز دریافتی ها 

بسیار مناسب است.
بر  مالیات  و  عوارض  ریال  میلیارد  هزار   55 بر  بالغ  مجموع  در 
و  هزار  یک  حدود  عوارض  سهم  که  شده  وصول  افزوده  ارزش 
۸۰۰ میلیارد ریال و مابقی نیز مالیات بر ارزش افزوده بوده است. 

هزار   ۲۲ بر  بالغ  مجموع  در   9۶ سال  در  کشور  گمرک  درآمد 
میلیارد تومان بوده که نسبت به مصوب قانون بودجه حدود 13۰ 

درصد محقق شد.
با وجود کاهش 13 درصدی واردات در سال جاری و ممنوعیت 
واردات 14۰۰ قلم کاالی مصرفی به ویژه خودرو مشاهده می شود 
که افزایش تجهیزات کنترلی در گمرکات و الکترونیکی شدن و 
زحمات و تالش های کارکنان گمرکات سراسر کشور تاثیر قابل 

توجهی در بهبود درآمدهای گمرکی داشته است.

افزایش ثروت میلیاردرهای 
جهان 

بررسی های اخیر نشان می دهد مجموع ثروت 
 ۲۰ با  میالی   ۲۰17 سال  در  جهان  میلیاردرهای 

درصد رشد به ۸.9 تریلیون دالر رسید.
منتشر  مشترک  مطلب  راشاتودی،  گزارش  به 
دابلویو  »پی  و  اس«  بی  »یو  سوی  از  شده 
 15۸ و  هزار   ۲ ثروت  که  دهد  می  نشان  سی« 
 ۲۰ با  میالدی   ۲۰17 سال  در  جهان  میلیاردر 
میلیارد   9۰۰ و  تریلیون   ۸ به  افزایش  درصد 
است.5 شده  ثبت  رقم  باالترین  که  رسید   دالر 

در این گزارش آمده که در طی 3۰ سال اخیر ثروت 
میلیاردرهای جهان به شدت رو به افزایش است. 

بیش از 4۰ نفر از 179 میلیارد جدید که در سال 
گذشته میالدی به فهرست میلیاردرهای جهان اضافه 
 شدند با ارث بردن دارایی به این عنوان نائل شدند.
در حال حاضر، انتقال ثروت بزرگ شروع شده و طی 
5 سال اخیر مبالغی که از سوی متوفیان میلیاردر به 
میلیاردرها انتقال داده شده، به طور متوسط ساالنه 
نشان می دهد که مجموع آن در  17 درصد رشد 
سال ۲۰17 میالدی به 117 میلیارد دالر رسید. در 
سال گذشته میالدی فقط 44 وارث هر کدام بیش 

از یک میلیارد دالر ارث بردند.
بر اساس این مطالعه، مهد میلیاردهای جهان چین 
به  چین  در  جدید  میلیاردر  دو  هفته  هر  و  است 
چینی  میلیاردرهای  ثروت  مجموع  آید.  می  وجود 
افزایش به 1.1۲ تریلیون دالر رسید.  با 39 درصد 
هم چنین در یک دهه گذشته، میلیاردرهای چینی 
بوده اند.  جهان  شرکت های  دارندگان  ترین  موفق 
جمعیت زیاد چین، نوآوری فناوری و رشد بهره بری 
ایجاد  حال  در  شده  ترکیب  دولت  حمایت  با  که 
فرصت های استثنایی برای افراد بمنظور ایجاد کسب 

و کار و زندگی بهتر شده است.
در  جهان  میلیاردرهای  تعداد  گزارش،  این  پایه  بر 
هزار  دو  به  رشد  درصد   9 با  میالدی   ۲۰17 سال 
از  قبل  سال  برای  رقم  این  که  رسید  نفر   15۸ و 
حال  در  بود.  شده  ثبت  نفر   979 و  هزار  یک  آن 
حاضر، زنان همچنان سهم کمی را در میان مجموع 
میلیاردرهای جهان با 11 درصد به خود اختصاص 

داده اند.

به روزکردن سیستم عامل 
اندرویددر گوشی ها 

اجباری می شود
از سیستم  دارد شرکت هایی که  گوگل قصد 
را  می کنند  استفاده  تولیداتشان  در  اندروید  عامل 
امنیتی  روزرسانی های  به  مرتب  عرضه  به  مجبور 

کند.
امنیتی  تهدیدات  افزایش  با  ایج،  آسین  گزارش  به 
آلوده  منظور  به  بدافزار  و  ویروس  انواع  عرضه  و 
نیز  اندرویدی گوگل  تبلت های  و  کردن گوشی ها 
به فکر افتاده تا راه حلی برای این مشکل بیابد و در 
قراردادهای خود با شرکت های مختلف فناوری بند 

جدیدی را بیفزاید.
کاربران  جدی  چالش های  از  یکی  امروز  به  تا 
نسخه های  کردن  روز  به  اندرویدی  گوشی های 
قدیمی شده و آسیب پذیر این سیستم عامل بوده 

است. 
بسیاری از شرکت های بزرگ سازنده گوشی های و 
تبلت های اندرویدی مانند سامسونگ، شیوآمی، اچ 
تی سی، هواوی و غیره سخت افزارهای قدرتمندی 
عرضه می کنند، اما اهمیتی به عرضه بسته های به 

روزرسان سیستم عامل اندروید نمی دهند.
تاخیر در این زمینه و حتی نادیده گرفتن موضوع 
باعث شده تا گوشی های اندرویدی در برابر تهدیدات 
ویروسی به شدت آسیب پذیر باشند. اما حاال گوگل 
که با انتقادهای فزاینده کاربران روبه روست تالش 
دارد شرکت های سازنده گوشی و تبلت را به عرضه 

مرتب بسته های به روزرسان آندروید مجبور کند.
با  گوگل  که  جدیدی  قراردادهای  اساس  بر 
شرکت های مذکور منعقد کرده تمامی آن ها متعهد 
کاربران  به  گوگل  روزرسان  به  بسته های  ارائه  به 
حداقل  مدت  به  باید  کار  این  و  بود  خواهند  خود 

دو سال انجام شود.
یک  عرضه  سال  اولین  طی  باید  ها  شرکت  این 
روزرسان  به  بسته  چهار  حداقل  جدید  گوشی 
دوم  سال  برای  گوگل  کنند.  عرضه  امنیتی 
اما  نکرده،  مشخص  را  خاصی  زمانی  جدول  هیچ 
عرضه  به  موظف  را  گوشی  سازنده  شرکت های 
برای  که  کرده  امنیتی  روزرسان  به  بسته های 
خود  تولیدات  آسیب پذیری های  کردن  برطرف 

عرضه کرده است.
تنها گوشی های  قرارداد  این  توجه داشت که  باید 
پرفروش اندرویدی را در برمی گیرد. منظور از این 
هزار   1۰۰ حداقل  که  است  محصوالتی  گوشی ها، 
واحد از آن ها به فروش رفته باشد. هم چنین این 
قرارداد مربوط به گوشی هایی است که از 31 ژانویه 

سال ۲۰1۸ بدین سو عرضه شده باشند.

باشگاه خبرنگاران جوان - عضو هیات نمایندگان اتاق 
نرخ  شدن  واقعی  از  کشاورزان  گفت:  ایران  بازرگانی 

زعفران در بورس کاال رضایت کامل دارند.
و  پول  بازار  کمیسیون  رئیس  نائب  سلیمی،  حسین 
سرمایه و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران به 
مزایای افزایش حجم معامالت زعفران در بورس و نیز 
شفافیت ایجاد شده در قیمت اشاره کرد و گفت: انجام 
همراه  به  خود  با  را  شفافیت  که  مکانی  در  معامالت 
فروشنده  و  تکلیف خریدار  باعث مشخص شدن  دارد 
می شود، به طوری که تمام معامالت مبهم و زیرزمینی 
که میزان نرخ و کسب سود برای فروشنده و خریدار 
مشخص نیست، از طریق عرضه محصوالت در بورس 

کاال برطرف و تمام این موارد روشن می شود.
وی ادامه داد: طی چندین سال گذشته با ورود انواع 
محصوالت به بورس کاال، قیمت ها، روند معامالت و 
تقابل  در  نرخ  بهترین  و  شده  شفاف  تقاضا  و  عرضه 
عرضه و تقاضا مشخص می شود که هیچ راهی بهتر 
از این شیوه برای انجام معامالت و کشف قیمت ها که 

شائبه ای هم نداشته باشد، وجود ندارد.
سلیمی اظهار کرد: اکنون شاهد کشف قیمت زعفران 
که  زعفرانی  هستیم؛  کاال  بورس  در  عرضه  طریق  از 
سال ها با زحمت زیاد کشاورزان تولید شده، اما به دلیل 
نبود قیمتی شفاف، عمدتا واسطه ها و تجار بودند که 
از این نبود شفافیت سود برده اند؛ اما امروز که قیمت 
در مسیر شفاف سازی است، برخی به بهانه حمایت از 
کشاورز، درصدد ایجاد موانع برای واقعی شدن قیمت 
زعفران هستند، اما در حال حاضر کشاورزان از واقعی 

شدن نرخ زعفران در بورس کاال رضایت کامل دارند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به 
این که تصمیم به عرضه زعفران از سوی وزارت جهاد 
کشاورزی در بورس کاال به منظور ساماندهی این بازار 
قابل تحسین است، افزود: شفافیت معامالت در بورس 
کاال باعث مشخص شدن اطالعات افراد و اخذ مستمر 
مالیات از آن ها می شود که یکی از مزیت های بورس 
نیز همین موضوع است. از طرفی اکنون اثبات شده که 
این رو  از  و  شفافیت، عامل اصلی کاهش فساد است 
کاال، کاهش  بورس  فضای شفاف  در  معامالت  تمرکز 
به  را  بازار  در  گری ها  سواستفاده  از  برخی  چشمگیر 

دنبال خواهد داشت.

نائب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران 
با بیان این که عرضه زعفران باید از سال ها پیش در 
قیمت  مرجع  تنها  امروز  تا  می شد  آغاز  کاال  بورس 
از  قبل  تا  کرد:  تصریح  بودیم،  دنیا  در  محصول  این 
عرضه زعفران در بورس کاال، عده ای از موقعیت بازار 
خریداری  یکجا  را  کاال ها  تمام  می کردند،  سواستفاده 
عرضه  دیگر  افراد  به  را  آن  کالن  سود  با  و  کرده 
به بورس ضمن  این کاال  از زمان ورود  اما  میکردند، 
مشخص شدن قیمت ها، شرایط مناسبی برای خریدار 
و فروشنده فراهم شده که زمینه کاهش نگرانی آن ها 

را جهت انجام معامالت فراهم کرده است.
اکثر  در  زعفران  قیمت  که  این  بر  تاکید  با  سلیمی 
صادرات  افزود:  است،  ایران  نرخ  برابر  چند  کشور ها 
نزدیک  و  داخل  از  باالتر  نرخ های  با  عموما  زعفران 
به دلیل  اما  انجام می شود،  المللی  بین  به قیمت های 
تمام  تقبل  امکان  کشاورزی،  و  تولیدکننده  که  آن 
تامین  منظور  به  بنابراین  ندارد  را  اولیه  هزینه های 
زعفران  سریع  فروش  به  اقدام  زندگی،  هزینه های 
کاال،  بورس  در  محصول  این  عرضه  با  که  می کند 
و  می شود  اصالح  معیوب،  فرآیند  این  کل  رفته  رفته 

کشاورزان می توانند با قیمت واقعی به دور از جوسازی 
واسطه ها محصوالتشان را بفروشند.

نائب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران 
در پایان ضمن تایید نظر وزارت جهاد کشاورزی مبنی 
کاال  بورس  در  زعفران  معامالت  المللی شدن  بین  بر 
بورس  در  زعفران  معامالت  شدن  المللی  بین  گفت: 
مزایای بسیار زیادی را برای کشور به همراه دارد، این 
می شود،  قاچاق  کاهش  باعث  که  این  بر  عالوه  اقدام 
زمینه معامالت زعفران با برند ایرانی را فراهم می کند؛ 
سال هاست که به دنبال رشد جایگاه زعفران در دنیا 
هستیم، اما همیشه از آن سخن گفته ایم که امروز باید 
تبدیل  قیمتی  مرجع  به  بورس  از ظرفیت  استفاده  با 
شویم تا حرف اول در بازار زعفران دنیا را طالی سرخ 

ایران بزند.
قرار  سازی  شفاف  مسیر  در  زعفران  قیمت  که  امروز 
گرفته است، برخی به بهانه حمایت از کشاورز، درصدد 
ایجاد موانع برای واقعی شدن قیمت ها هستند، اما در 
حال حاضر کشاورزان به واسطه عرضه های گذشته در 
بورس کاال، از واقعی شدن نرخ زعفران رضایت کامل 

دارند.

طی شش ماه منتهی به شهریور ماه 1397، شبکه 
بانکی به 1۰43 شرکت دانش بنیان، معادل 3۶۶75.9 میلیارد 
میلیارد   35.۲ شرکت  هر  به  متوسط  طور  )به  تسهیالت  ریال 

ریال( تسهیالت پرداخت کرده است.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، بانک های ملت و ملی 
مبلغ  بیشترین  ریال  میلیارد   5۰3۸.1 و   ۶57۶.۲ با  ترتیب  به 
اختصاص  خود  به  را  بنیان  دانش  شرکت های  به  پرداختی 
شهریور  از  پرداختی  تسهیالت  درمجموع  چنین  داده اند.  هم 
معادل  بنیان،  دانش  شرکت های  به   1397 شهریور  تا   139۶
۶1۸37.۸ میلیارد ریال تسهیالت بوده که این میزان به تفکیک 
بانک های  و  شده  خصوصی  بانک های  دولتی،  بانک های  برای 
 ،144۶1.۲ معادل  ترتیب  به  اعتباری  موسسات  و  خصوصی 

۲5۰51.3 و ۲۲3۲5.3 میلیارد ریال بوده است.

الزم به ذکر است، مانده کل تسهیالت اعطایی به 113۰ شرکت 
 ۶34۰۶.7 معادل   1397 ماه  شهریور  پایان  در  بنیان  دانش 
میلیارد ریال )میانگین به هر شرکت 5۶.1 میلیارد ریال( است. 
بیشترین مانده به بانک های ملی)1۰۶19.1میلیارد ریال(، ملت 
)954۲.5میلیاردریال( و صادرات )9۰۶1.1 میلیارد ریال( تعلق 

دارد.
خاطرنشان می شود، مانده مطالبات غیرجاری به میزان 1۰13۲.5 
میلیارد ریال )متعلق به 1۶7 شرکت( و معادل  1۶ درصد کل 

مانده تسهیالت است. 
گفتنی است، مانده مطالبات غیرجاری شامل ۲۶3۲.۶ میلیارد 
ریال  میلیارد   1514.1 شرکت(،   7۲( گذشته  رسید  سر  ریال 
الوصول  معوق )4۲ شرکت( و 59۸5.۸ میلیارد ریال مشکوک 

)53شرکت(است.

 رضایت کشاورزان از واقعی شدن قیمت زعفران

 بهترین سال درآمدی گمرک ثبت شد

۳5 هزار میلیارد ریال دارو 
سال گذشته وارد کشور شد

بر اساس آمارنامه دارویی سال 9۶ که روی 
پایگاه خبری سازمان غذا و دارو قرار گرفته است، 
ارزش داروهای وارداتی به کشور در سال گذشته 

35 هزار و ۶۶۸ میلیارد ریال تعیین شده است.
شرکت  سوی  از  شده  اصالح  اطالعات  مبنای  بر 
در  کشور  دارویی  بازار  ارزش  کننده،  تامین  های 
سال گذشته بر مبنای قیمت مصرف کننده 174 
این  از  که  است  بوده  ریال  میلیارد   ۶14 و  هزار 
 ۶۸ برابر  ریال  میلیارد  هزار   119 از  بیش  میزان 
و  داخلی  تولیدکننده  شرکت های  سوی  از  درصد 
بیش از 55 هزار میلیارد ریال از سوی شرکت های 

وارد کننده تامین شده است.
به  دسترسی  است:  کرده  تاکید  گزارش  این 
اطالعات و آمار مستند یکی از الزامات مهم برنامه 
ریزی صحیح در هر زمینه ای است. به همین دلیل 
در سه دهه گذشته هر سال اطالعات بازار دارویی 

کشور از سوی وزارت بهداشت منتشر شده است.
طی  کشور  دارویی  آمارنامه  تدوین  کار  روش 
سال های اخیر بر مبنای اطالعاتی بوده است که از 
شرکت های پخش دارویی گرفته می شد. به همین 
مستقیم  طور  به  آمارنامه  اطالعات  صحت  دلیل 
تحت تاثیر صحت و دقت اطالعاتی است که این 

شرکت ها به سازمان غذا و دارو منتقل می کنند.
صاحبان  سندیکای  با  آمده  عمل  به  توافق  طبق 
انجمن  و  انسانی  داروهای  تولیدکننده  صنایع 
سال  دارویی  آمارنامه  بود  قرار  پخش  شرکت های 
139۶ توسط این انجمن ها تدوین و منتشر شود 
دلیل  همین  به  نشد.  انجام  امسال  مهر  تا  که 
با همان روش  تصمیم گرفت  دارو  و  غذا  سازمان 
سال های قبل آمارنامه دارویی سال 139۶ را نیز 

منتشر کند.
دقت  و  صحت  افزایش  منظور  به  وجود  این  با 
سوی  از  شده  آوری  جمع  اطالعات  آمارنامه، 
اصالح  یا  تایید  برای  مجددا  پخش  شرکت های 
و  کننده  )تولید  کننده  تامین  شرکت های  به 
واردکننده( ارسال شد که در مواردی این اطالعات 
تغییراتی  تامین کننده دچار  از سوی شرکت های 

نیز شد.

طی شش ماهه سال جاری انجام شد؛

پرداخت بیش از ۳۶هزار میلیارد ریال تسهیالت به 
شرکت های دانش بنیان
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پرداخت مالیات از سوی 
بنیاد مستضعفان

باشگاه خبرنگاران جوان - بنیاد مستضعفان طی 
میلیارد  تا سال 1395، 4 هزار و 7۰۰  سال های ۸4 
واحد   1.74۸  ،9۶ سال  در  و  پرداخت  مالیات  تومان 

مسکونی به خانواده های پر معلول واگذار کرده است.
بنیاد مستضعفان طی سال های ۸4 تا سال 1395، 4 
هزار و 7۰۰ میلیارد تومان مالیات پرداخت کرده است.
 45  ،۸5 سال  در  تومان،  میلیارد   43  ،۸4 سال  در 
در  تومان،  میلیارد   55  ،۸۶ سال  در  تومان،  میلیارد 
سال ۸7، 9۸ میلیارد تومان، در سال ۸۸، ۲1۶ میلیارد 
تومان، در سال ۸9، 3۰1 میلیارد تومان، در سال 9۰، 
477 میلیارد تومان، در سال 91، 5۶9 میلیارد تومان، 
در سال 9۲، 775 میلیارد تومان، در سال 93، 799 
میلیارد تومان، در سال 94، ۶4۶ میلیارد تومان و در 
سال 1395، 751 میلیارد تومان مالیات پرداخت کرده 

است.
 331 از   9۶ سال  در  مستضعفان  بنیاد  چنین  هم 
خانواده پر نوزاد حمایت مالی کرده است.ضمنابه 3۲1 
خانوار جهت تامین مسکن محرومان حمایت های الزم 
از جمله خرید، تعمیر تکمیل و رهن مسکن را انجام 

داده است.
اشتغال  تسهیالت  و  قرارداد  مورد   74۸ است  گفتنی 

زائی یارانه دار به روستا ها پرداخت کرده است.
بنیاد مستضعفان هم چنین 1.7۸4 واحد مسکونی به 
خانوار های پر معلول واگذار کرده و 79 هزار تن سیمان 
برای بازسازی مناطق آسیب دیده روستایی بر اثر سیل 

وزلزله تحویل داده است.

اقتصادی
-- اخبار--

قیمت باالی نفت به مصرف 
کنندگان آسیب می زند

که  کرد  اعالم  انرژی  بین المللی  آژانس  رئیس 
قیمت باالی نفت به مصرف کنندگان آن آسیب می زند 

و رشد تقاضای سوخت را مختل می کند.
به گزارش خبرگزاری رویترز از سنگاپور، فاتح بیرول، 
رئیس آژانس بین المللی انرژی اعالم کرد قیمت باالی 
نفت به مصرف کنندگان آن آسیب می زند و هم چنین 
می تواند پیامدهای نامطلوبی برای تولیدکنندگان نفت 

داشته باشد.
از  کشورها  از  بسیاری  تجاری  تراز  گفت: کسری  وی 

قیمت باالی نفت تأثیر پذیرفته است.
رئیس آژانس بین  المللی انرژی افزود: ۲ عامل کاهش 
تقاضای نفت وجود دارد؛ نخستین  برای رشد   دهنده 
عامل قیمت باالی نفت است که در بسیاری از کشورها 
به طور مستقیم به هزینه های مصرف کنندگان مرتبط 
اقتصادی  رشد  روند  کند شدن  عامل  دومین  و  است 

در جهان است.
به گفته بیرول، تأثیر رشد قیمت نفت در جنوب شرق 
آسیا شدیدتر خواهد بود، زیرا تقاضا در این منطقه در 
حال افزایش اما تولید نفت در حال کاهش است و در 
و  گاز  نفت،  خالص  واردکننده  به  منطقه  این  نتیجه 

زغال سنگ تبدیل می شود.
رشد  شدن  کند  احتمال  وجود  با  کرد  اعالم  بیرول 
تقاضا، دورنمای کلی هم چنین این است که مصرف 

سوخت به رشد خود ادامه می دهد.

رصد خشکسالی در کشور 
با ماهواره

با  ایران  فضایی  سازمان  معاون   - مهر  خبرگزاری 
مبنای  بر  کشور  سالی  خشک  وضعیت  پایش  به  اشاره 
شرایط  گذشته  سال   17 گفت: طی  ای  ماهواره  تصاویر 
نسبتاً نرمالی از نظر خشک سالی در کشور وجود داشته 

است.
علی صادقی نائینی با اشاره به این که پایش خشک سالی 
از  دریافتی  قابل  تصاویر  که  است  مدت  بلند  روند  یک 
ماهواره در موقعیت های مختلف جغرافیایی را ممکن می 
کند، گفت: حتی اگر هوا ابری باشد و یا مشکالت جوی 
طریق  از  سالی  خشک  پایش  امکان  هم  باشیم  داشته 

تصاویر ماهواره ای ممکن است.
وی افزود: خشک سالی از نظر پوشش گیاهی و یا وجود 
می گیرد.  قرار  بررسی  مورد  بلندمدت  در  منطقه  در  آب 
از وضعیت  اکنون اطالعات ماهواره ای  این اساس هم  بر 
خشک سالی در کشور را به صورت ماهانه می توانیم اعالم 
کنیم. به این معنی که داده های ماهواره ای به ما می گویند 
که هر استان ماهانه چه وضعیتی از نظر خشک سالی دارد.

گزارش  آخرین  به  اشاره  با  ایران  فضایی  سازمان  معاون 
دریافتی از اطالعات ماهواره ای که مربوط به پایان خرداد 
است، گفت: بر مبنای این داده ها، وضعیت خشک سالی 
کشور را در 17 سال گذشته مورد بررسی قرار داده ایم. 
بر این اساس مشخص شد هر استان در مقایسه با خرداد 

سال های 13۸۰ تا 139۶ چه وضعیتی داشته است.
اطالعات  این  مبنای  بر  کرد:  اضافه  نائینی  صادقی 
ماهواره ای، استان فارس وضعیت خوبی ندارد و نسبت به 
این بازه زمانی )17 سال گذشته( خشک سالی شدیدتری 

را شاهد بوده است.
وی یادآور شد: اطالعات ماهواره ای نشان می دهد که در 
بخش عمده ای از استان فارس، امسال نسبت به 17 سال 
گذشته، وضعیت بدتری را در زمینه خشک سالی شاهد 
نیز  اصفهان  استان  از  بخش هایی  آن،  عالوه  به  بودیم. 

وضعیت خوبی ندارند.
کشور،  کل  در  اما  گفت:  ایران  فضایی  سازمان  معاون 
به  نسبت  که  است  آن  از  حاکی  ای  ماهواره  اطالعات 
در  مثال  برای  و  است  نرمال  شرایط  گذشته  سال   17
استان های شمال غربی کشور، میزان خشک سالی تغییر 

نکرده است.
طریق  از  که  تصاویری  که  این  بیان  با  نائینی  صادقی 
داده های  با  آوریم  می  دست  به  ماهواره ای  اطالعات 
سازمان  کرد:  تصریح  است،  متفاوت  هواشناسی  سازمان 
هواشناسی، ایستگاه های مختلف را به صورت دقیق پایش 
می کند اما اطالعات ماهواره ای، اطالعاتی پیوسته است و 

به صورت یکپارچه گزارش می شود.
وی تأکید کرد: برای کل کشور نیازمند نقشه پیوسته از 
اطالعات ماهواره ای هستیم البته دقت اطالعاتی هم که 
از این حیث به دست می آید، از ایستگاه های زمینی کمتر، 

اما پیوسته است.

از  حاکی  اقدام  این،  بر  عالوه  صفحه1:  از  ادامه 
برای  محدودیت   اعمال  در  آمریکا  محدودیت های 

کشورهای دیگر و تعامالت مالی و سیاسی شان است.
تحریم های  بازگشت  از  دوم  مرحله  به  شدن  نزدیک  با 
آمریکا علیه ایران، نگاه ها معطوف به همکاری های ایران 
فشار  تحت  برجام  حفظ  برای  اروپا  و  ایران  و   4+1 و 
تحریم های یک جانبه آمریکا شده است که از اردیبهشت 
سال جاری )7 ماه( تا کنون تالش کرده اند تا در چارچوب 
را  هسته ای  توافق  تجاری  و  مالی  مشخص  سازوکارهای 
حفظ کنند و این مذاکرات به نظر هم چنان ادامه داشته و 
حتی بعد از 13 ابان نیز ادامه خواهد یافت چرا که ایجاد 
اروپایی ها نیازمند زمان و تهیه و  سازوکار ویژه از سوی 

تدوین قوانین اداری و اجرایی است.
مهم ترین بخش از تالش های ایران و کشورهای باقی مانده 
در برجام، مربوط به تعهدات و اقداماتی بود که اروپایی ها 
یعنی  مهم شان  هم پیمان  جبران خالء حضور  برای  باید 
برجام  مزایای  از  بتواند  ایران  تا  می دادند  انجام  آمریکا 
هسته ای اش  تعهدات  اجرای  ازای  در  تحریم ها  رفع  و 
تعامالت  و  انرژی  به  مربوط  بخش های  و  شود  بهره مند 
نوعی  به  که  هستند  تعهدات  مهم ترین  مالی  و  بانکی 
منافع  تامین  بدون  و  شده  محسوب  حیاتی  ایران  برای 
ایران از این دو منظر در عمل ادامه اجرای برجام برایش 

غیرممکن خواهد شد.
ایران و سه کشور اروپایی در مالقات ها و مذاکرات مستمر 
بر  توانستند  زود  خیلی  داشته اند،  کنون  تا  که  جدی  و 
در  همکاری ها  ادامه  برای  مشخص  چارچوب  یک  روی 

نبود آمریکا در برجام توافق کنند.
اروپا  اتحادیه  خارجی  سیاست  رییس  موگرینی،  فدریکا 
که روزهای پایانی مسوولیتش در این سمت را می گذراند 
چندی پیش اعالم کرد، سازوکار ویژه اروپا )SPV( تا قبل 

از 13 آبان اعالم خواهد شد.
مقامات ایرانی درگیر در مذاکرات با اروپایی ها برای حفظ 
برجام همواره تاکید کرده اند که اروپا اراده سیاسی الزم 
کند  کمی  روند  عمل  در  اما  دارد  را  برجام  حفظ  برای 

پیش می رود.
شرکت ها  که  است  آن  مهم  کارشناسان  برخی  گفته  به 
بتوانند  ایرانی  تجاری  و  بانکی  و  مالی  موسسات  و 
فعالیت هایشان با بانک های بزرگ که اکنون با تحریم های 

آمریکا این فعالیت ها قطع شده است را به 

بانک ها و موسسات و شرکت های کوچک منتقل  سمت 
سوی  از  اعتمادسازی  نیازمند  فرایند  این  که  کنند 
و  است  طرف  دو  هر  سیاسی  و  حاکمیتی  دستگاه های 
کار  به  را  خود  سیاسی  اراده  اروپایی  کشورهای  نیز 
ایرانی ها  با  برای همکاری  را  گیرند و کشورهای کوچک 
شرکت های  برای  ترس  این  که  چرا  سازند؛  همراه 
دارد  وجود  ندارند  آمریکا  با  تعاملی  که  اروپایی  کوچک 
قرار  نیز  آمریکایی ها  تهدید سیاسی و شخصی  که مورد 
ابهام فرو رود. از  فعالیت شان در هاله ای  آینده  یا   گیرند 

»مقررات  یا  مسدودکننده«  »قانون  به  موسوم  قانون 
و  کشورها  همکاری   برای  را  زیادی  امکانات  مقابله ای« 
از  ترس  اما  می کند  فراهم  ایران  با  اروپایی  شرکت های 
از  را  شرکت ها  این  که  است  بازدارنده  موضوعی  تحریم 
تعامل با ایران ولو دولت هایشان این اجازه قانونی را به آن 

ها داده باشند برحذر می دارد.
ازاین رو به نظر می آید در این مرحله نیازمند تضمین های 
قطعی و عینی از سوی دولت های اروپایی به شرکت ها و 
موسسات خصوصی هستیم تا اجرای سازوکار ویژه مالی 

کلید بخورد.
را  امکان  این  اروپا  اتحادیه  به  مسدودکننده«  »قانون 
در  صادرشده  احکام  گرفتن  نادیده  با  تا  داد  خواهد 
فرامرزی  تحریم های  برابر  در  متحده،  ایاالت  دادگاه های 
آمریکا پس از خروج یک جانبه این کشور از برجام بایستد.

به نظر شرکت های اروپایی به ویژه شرکت های تجاری و 
مالی سه کشور انگلیس، آلمان و فرانسه در گام نخست 
برای همکاری  اروپا  پیش قدم اجرای سازوکار ویژه مالی 

با ایران در چارچوب برجام خواهند بود و در مرحله بعد 
با اعتمادسازی که انجام می شود، سایر کشورهای اروپایی 
برای اجرا و استفاده از سازوکار ویژه مالی ترغیب خواهند 
شد، از این رو اجرای این مکانیسم نیز همان قدر که تهیه 
بود  بوده و هست، طوالنی خواهد  بر  و تدوین آن زمان 
و در این شرایط مهم است سه کشور اروپایی به همراه 
چین و روسیه منافع ایران از برجام را تضمین کنند. در 
حال حاضر کشورهای اروپایی خرید نفت از ایران را قطع 
جنوبی،  کره  چین،  جمله  از  دیگر  کشورهای  و  کرده اند 
هند و دیگران سعی دارند با دریافت معافیت هایی آن هم 
برای کوتاه مدت از ایران نفت بخرند که در این شرایط نیز 

موضوع بازپراخت  پول های ایران مبهم است.
یکی از دغدغه های مهم کشورهای ثالث برای همکاری با 
ایران در شرایط جدید از جمله چین و روسیه، این است 
که سازوکار ویژه مالی این امکان را در گام نخست ندارد 
و  ایران  با  برای همکاری  آن  از  بتوانند  این کشورها  که 
تعامالت بانکی و مالی استفاده کنند و باید در چارچوب 
تعامالت دو جانبه که بسیار سخت خواهد بود کار انجام 

شود.
اروپایی اعالم کرده اند، سازوکار  البته مقامات کشورهای 
ویژه مالی به شکلی طراحی و طبقه بندی شده است که 
و  اروپایی چه خصوصی  و شرکت های  بر کشورها  عالوه 
چه دولتی، کشورهای ثالث غیراروپایی نیز بتوانند از این 
طریق با ایران همکاری داشته باشند. مقامات ایرانی نیز 
این درخواست را از اروپایی ها داشته اند که این سازوکار 

منحصر به کشورهای اروپایی نباشد.

دکتر محمود سریع القلم
تلخیص: مجمع فعاالن اقتصادی

مؤسسه  و  شرکت  چند  میان  رقابتی  در  اخیراً 
دانشگاه  مصنوعی  هوش  آزمایشگاه  تحقیقاتی، 
آمریکا، وسیله  نِوادای  استنفورد موفق شد در کویر 
نقلیه ای را بدون راننده برای ۲11 کیلومتر آزمایش 
عالی  پروژه  های  آژانس  طرف  از  مؤسسه  این  کند. 

پنتاگون، دو میلیون دالر جایزه گرفت.
وهشت  بیست   ،۲۰35 سال  تا  می شود  پیش  بینی 
خطر  در  مصنوعی  هوش  وجود  با  مشاغل  درصد 
باشند. به عنوان مثال، اگر کامیون  های بدون راننده 
بین  از  شغل  میلیون  دو  شوند،  عملیاتی  آمریکا  در 
می  رود. هم  اکنون یک میلیون خودرو در چین بدون 
بنزین و با باطری کار می  کند و صد شرکت چینی 
فعالیت  حال  در  برقی  کامیون  و  خودرو  تولید  در 

هستند.
صورت  از  عکس   5۰ طریق  از   Ping An شرکت 
متقاضیان وام، تصمیم می  گیرد به آن ها وام بدهد یا 
خیر. شرکت بزرگ مواد شوینده جانسون و جانسون 
از طریق نرم افزار، متقاضیان را استخدام می  کند. در 
نیز، هوش مصنوعی  اعمال جراحی  و  علوم پزشکی 

پیشرفت  های قابل توجهی ایجاد کرده است.
یکی از زمینه  های هوش مصنوعی در صنعت نفت 
پی  در  باال  شدت  با  چینی  ها  است.  انرژی  و  گاز  و 
درصد   ۲4 هم  اکنون  هستند.  جایگزین  انرژی های 
از این نوع صنایع است؛ در آمریکا 15  انرژی چین 
درصد. چینی ها 47 میلیارد دالر برای بهره برداری از 
انرژی خورشیدی سرمایه  گذاری کرده  اند و این در 
حالی است که چین ۸۰ درصد نیازهای انرژی خود 
را وارد می  کند. چینی  ها در صنعت گاز آالسکا، 43 
میلیارد و شرکت Rosneft روسی، 9 میلیارد دالر 
سرمایه  گذاری کرده  اند. با توجه به این که در ۲5 
سال گذشته، ۲5۰۰۰ رودخانه در چین خشک شده 
است، برای انتقال آب از جنوب به شمال، 4۸ میلیارد 
دالر هزینه شده و هوش مصنوعی در صرفه  جویی 
و کارآمدی آب با دقت باال به  کار گرفته شده است.

میان  مصنوعی  هوش  در  جهان  در  اصلی  رقابت 
آمریکا و چین است. بسیاری از شرکت  های آمریکایی 
خرید  به  است،  محور  کارگر  آن ها  فعالیت  که 
شرکت های هوش مصنوعی روی آورده  اند تا در آینده 
چینی -  ،۲۰13-۲۰1۶ سال  های  طی  نمانند.  عقب 

حوزه  در  را  آمریکایی  شرکت   ۲7 کردند  سعی  ها 
با مخالفت  نقداً خریداری کنند که  هوش مصنوعی 
خزانه  داری آمریکا با عنوان تهدید علیه امنیت ملّی 
روبه رو شدند. دسترسی به فناوری و هوش مصنوعی 
تعیین کننده است.  بسیار  برای چینی  ها  آمریکا  در 

3۰ سال پیش تجارت این دو کشور ۸ میلیارد دالر 
بود، هم اکنون به حدود ۶3۶ رسیده است. در سال 
چین  با  مشترک  های  پروژه   آمریکا،  کنگره   ۲۰11
دولت  کرد.  اعالم  قانونی  غیر  را  ناسا  سازمان  برای 
آمریکا مراقب شرکت  های آمریکایی در چین نیز می  
باشد. مؤسسه مالی J.P. Morgan که به فرزندان 
فعالیت  های خود  تا  بود  داده  مقامات چینی شغل 
در چین مورد توجه خاص قرار گیرد، در ۲4 ژانویه 
متحده،  ایاالت  داری  خزانه   وزارت  سوی  از   ۲۰1۶
۲۶4 میلیون دالر جریمه شد.. هم چنین چین برای 
ارسال فضانورد به ماه برای سال ۲۰3۶ برنامه  ریزی 
کرده است. 4۰ سال پیش چینی  ها هیچ جایگاهی 
در میان 5۰۰ شرکت برتر جهان نداشتند؛ هم اکنون 
111 شرکت از 5۰۰ شرکت، چینی هستند )آمریکا 
 State Grid جهان  بزرگ  شرکت  دومین   .)1۲۶
چین است که 5۸5 میلیارد دالر سرمایه دارد و برای 
یک میلیارد و صد میلیون نفر تأمین انرژی می  کند 
و در سطح جهانی در صدها شرکت سرمایه  گذاری 
یک  تنها  شرکت،   5۰۰ این  میان  است.در  کرده 
و یک شرکت  اماراتی  شرکت سعودی، یک شرکت 

ترکیه  ای وجود دارد.
بقیه در شرق آسیا، اروپا و آمریکای شمالی هستند.

 ،Amazonدر بازار: 1 تریلیون دالر؛ Apple ارزش
933 میلیارد دالر؛ Microsoft، ۸7۶ میلیارد دالر 

و Alphabet، ۸17 میلیارد دالر است. 
در این سوی جهان نیز، عربستان پروژه 5۰۰ میلیارد 
دالری NEOM را در دو سال پیش راه  اندازی کرده 
به  مدینه  شمال  در  منطقه  ای  در  پروژه  این  است 
وسعت ۲۶5۰۰ کیلومتر مربع مشتمل بر شرکت ها، 
مصنوعی،  هوش  توسعه  و  تحقیق  مراکز  مؤسسات، 
بنزین، توریسم و مراکز  سیستم حمل و نقل بدون 
آموزشی و تفریحی خواهد بود. مسوول این پروژه از 
پروسه،  این  در  است.  آلمان  زیمنس  سابق  مدیران 
وصل  جهان  مصنوعی  شبکه  هوش  به  عربستان 
برای  منابع جدیدی  برداری،  بهره  و ضمن  می شود 

درآمد کسب خواهد کرد. 
به  کند،  تولید  اقتصادی  ثروت  نتواند  که  کشوری 
تدریج ثروت های غیر اقتصادی خود را نیز از دست 
می  دهد. شنیدم حدود 15 سال پیش از یک استاد 
معتبر  بسیار  دانشگاه  یک  در  برق  مهندسی  رشته 
موفقی  بسیار  فرد  که  شما  شد:  پرسیده  تهران 
هستید، چرا می خواهید مهاجرت کنید؟ او گفته بود: 
و  ام  کرده   طی  را  آکادمیک  مراحل  تمام  من  بله، 
راحت زندگی می  کنم، اما با جهت  گیری های جامعه 

مشکل دارم. 
ضرب  یک  است.  مانده  عقب  زمان  از  جامعه  این 
المثل چینی می  گوید: وقتی بادهای تغییر می  وزند، 

بعضی دیوار می  سازند، بعضی آسیاب بادی!

 رونمایی از سازوکار ویژه مالی اروپا نزدیک است

 هوش مصنوعی و آینده ما

سقوط یوان به کمترین رقم 
در برابر دالر

ارزش یوان در برابر دالر آمریکا به کمترین رقم از 
سال ۲۰۰۸ میالدی به بعد رسید که حاکی از دستکاری 

آن از سوی بانک مرکزی چین است.
اجازه داد که طی  بانک خلق چین  به گزارش رویترز، 
۲4 ساعت گذشته ارزش یوان به کمترین سطح خود در 

برابر دالر آمریکا در 1۰ سال اخیر برسد. 
یوان ارزانتر به کاالهای چینی کمک می کند که تاثیر 
از سوی دونالد  تعرفه واردات  اعمال  از  ناشی  ضررهای 

ترامپ رییس جمهور آمریکا را کاهش دهد.
استراتژی  مرکز  رییس  چیونگ«  »فرانسز  چنین  هم 
»وتسپک«  در شرکت  آسیا  اقتصادی  موضوعات  کالن 
سنگاپور گفت: آخرین باری که هر 7 یوان به یک دالر 

رسید به زمان بحران مالی جهان بر می گردد. 
اگر مقامات چینی نسبت به تاثیر احتمالی این موضوع 
بر فضای کسب و کار و گردش سرمایه آگاه هستند، باید 
تاثیر منفی احتمالی آن را در صورتی که نرخ یوان به 

بیش از 7 در برابر دالر برسد را برآورد کنند.
اگر  که  بود  کرده  گزارش  این  از  پیش  بلومبرگ  البته 
مذاکرات تجاری میان رییس جمهور ترامپ و ژی جین 
احتماال  متحده  ایاالت  شود،  منجر  شکست  به  پینگ 
تعرفه هایی را بر روی تمام کاالهای وارداتی چینی تا 

اوایل دسامبر اعالم خواهد کرد.
است.  کرده  یوان  دستکاری  به  متهم  را  چین  ترامپ 
صادرات  رونق  به  منجر  ضعیف  داخلی  ارز  معموال 
بحبوحه  در  یوان  ارزش  کاهش  و  شود  می  کشورها 
جنگ تجاری میان واشنگتن و پکن می تواند به کاهش 

ضررهای چین منجر شود.
بر پایه این گزارش، بانک مرکزی چین نرخ مرجع روزانه 
و  تعیین  داخلی  بازار  در  را  یوان  مقابل  در  دالر  برای 

اجازه می دهد که در یک سطح معمولی معامله شود.

آمادگی بانک توسعه 
صادرات برای افتتاح سپرده 

ارزی
در  ایران  صادرات  توسعه  بانک  شعب   - معیار 
با منشا  ارزی  سراسر کشور، سپرده گذاری مدت دار 

اسکناس افتتاح می کنند.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، 
سپرده گیری ارزی به صورت اسکناس به ارزهای یورو، 
درهم امارات و دالر از اشخاص حقیقی و حقوقی بخش 

غیردولتی صورت می گیرد.
گذاری  سرمایه  فرصت  ارزی  گذاری  سپرده  این 
مطمئن و هوشمندانه ای را برای مشتریان فراهم می 
آورد که بازپرداخت اصل و سود وجوه ارزی آن توسط 

بانک مرکزی تضمین شده است.
امکان  و  بوده  ساله  یک  ارزی  گذاری  سپرده  دوره 
دارد که  از موعد مقرر وجود  زودتر  ابطال  درخواست 

نرخ سودکمتری به آن تعلق خواهد گرفت.
3درصد،  یورو  برای  سالیانه  گذاری  سپرده  سود  نرخ 
درهم امارات ۲درصد و دالر آمریکا 4 درصد می باشد 
نرخی  خارجی  بانک های  های  نرخ  با  مقایسه  در  که 

جذاب و سودی مناسب است.
هم چنین سود سپرده های یاد شده به طور ماهیانه 
و به صورت اسکناس توسط سپرده گذار قابل دریافت 

خواهد بود.
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اجرای تجربه موفق دانشگاه 
علوم پزشکی گیالن در 

کربال
معیار - گیالن - مهدیه رزاقی لنگرودی؛

گیالن،  پزشکی  علوم  دانشگاه  اجتماعی  معاون 
سال های  در  عفونی  واگیر  بیماری های  کرد:  اظهار 
جامعه  سالمت  اساسی  مشکالت  از  یکی  گذشته 
این  الزم،  تدابیر  انجام  با  امروزه  اما  محسوب می شد، 

بیماری ها قبل از همه گیری، قابل شناسایی هستند.
علی داودی گفت: در این زمینه، در دو سال گذشته 
جهت  سندرومیک  مراقبت  نظام  عنوان  با  سیستمی 
گیالن  در  واگیر  بیماری های  موقع  به  شناسایی 
اجرای  با  بتوان  است  امید  که  است  شده  راه اندازی 
این سیستم در کربال، از شیوع بیماری های واگیر در 
بین زائران اربعین که بزرگترین اجتماع بشری است، 

پیشگیری کرد.
وی خاطر نشان کرد: اساس کار این سیستم، شناسایی 
اولین نشانه اپیدمی بیماری های واگیر است، و در این 
خصوص با شناسایی بیماری های واگیر می توان، برای 
تشخیص به موقع و پیشگیری از همه گیری بیماری ها 

اقدام کرد.
نظام  به  سندرومیک  مراقبت  نظام  معیار،  گزارش  به 
انتشار  و  تفسیر  تحلیل،  و  تجزیه  منظم،  آوری  گرد 
به وضعیت سالمت جمعیت عمومی  مربوط  اطالعات 
تشخیص  به  دستیابی  آن  هدف  که  می شود  اطالق 
های زودرس تهدیدات سالمتی و اعالم هشدار سریع 
و  جلوگیری  برای  آمده  دست  به  داده های  اساس  بر 
قابلیت  افزایش  و  در جامعه  بیماری ها  کنترل طغیان 
باسخگویی و واکنش سریع سیستم سالمت است که 
علوم  دانشگاه  در  کشور  در  بار  اولین  برای  نظام  این 

پزشکی گیالن اجرا شد.

بسمه تعالی
سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی 

سازمان جهاد کشاورزی گیالن: 

طغیان مگس زیتون بر 
کمیت محصول استان 

بی تاثیر است
معیار - گیالن - مهدیه رزاقی لنگرودی؛ 

سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان 
جهاد کشاورزی گیالن گفت: آفت زدگی باغات قدیمی 
زیتون گیالن در کمیت و کیفیت این محصول دراستان 

تاثیر چندانی ندارند.
هم  گیالنی  زیتون کاران  که  این  بیان  با  بذرکار  لیال 
این  برداشت  حال  در  خود  زیتون  باغات  در  اکنون 
محصول هستند، گفت: امسال سال آور زیتون است و 
پیش بینی می شود بالغ بر ۲1هزار تن زیتون در گیالن 

تولید شود.
و  کنسروی  نوع  از  امسال  زیتون  55درصد  افزود:  وی 

مابقی از نوع رقم روغنی است.
سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد 
کشاورزی گیالن ادامه داد: بخش عمده سطح زیر کشت 
باغات زیتون گیالن به مساحت  ۸ هزار و ۲۲۰ هکتار در 

شهرستان رودبار واقع شده است.
زیتون  تولید  کیفی  و  کار، وضعیت کمی  بذر  گفته  به 
دلیل  به  محصول  این  تهدید  و  است  خوب  استان  در 
آفت مگس زیتون در باغات قدیمی که از سوی برخی 

رسانه ها اعالم شده بود،کامال تکذیب می شود.
وی خاطرنشان کرد: محصول باغات قدیمی زیتون که 
به مساحت ۲هزار هکتار، به طغیان مگس زیتون دچار 
هستند، تاثیر چندانی در کمیت و کیفیت زیتون استان 

ندارد. 

این مسوول تصریح کرد: باغداران قدیمی باغات زیتون، 
به  تمایلی  هیچ  هستند،  مسن  کشاورزانی  اغلب  که 
دراین  و  نداشته  خود  باغات  هرس  و  ارقام  جایگزینی 

مورد به شدت مقاومت نشان می دهند.
سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد 
کشاورزی گیالن گفت: در سال های گذشته نیز اصول 
صحیح باغداری در باغات قدیمی زیتون رعایت نشده در 
نتیجه این باغات از بازدهی بسیار کمی برخوردار بودند.

وی افزود: عملکرد پایین باغات قدیمی موجب شده که 
دسترسی  عدم  و  کنند  رها  را  آن ها  مالکان،  از  برخی 
جهاد کشاورزی به مالکان و هم چنین مقاومت صاحبان 
باغات قدیمی که اغلب سن باالیی دارند، موجب شده 
زیتون  با آفت مگس  مبارزه  که سمپاشی های الزم در 

این مناطق صورت نگیرد.

معیار - گیالن - مهدیه رزاقی لنگرودی؛
معاون شهر سازی و معماری شهرداری رشت با 
اشاره به وجود نواقصی در طرح تفصیلی و ضرورت 
بازنگری در این طرح اظهار کرد:  تالش می شودتا 
گامی  تفصیلی  طرح  در  بازنگری  با  امسال،  پایان 
بلند در کاهش مشکالت شهروندی برداشته شود.

محمد پورناصرانی، با بیان این که اجرای کمیسیون 
شده  ناهنجاری ها  برخی  ایجاد  باعث  صد  ماده 
ساختمانی  تخلف  که  کسانی  بیشتر  گفت:  است، 
و عدم صدور  تفصیلی  از طرح  را  دارند مشکالت 
پروانه برای زمین های فاقد سند مالکیت می بینند.

طرح،  این  بازنگری  با  است  امید  داد:  ادامه  وی 
و  باشیم  تخلفات  این  چشمگیر  کاهش  شاهد 
وجود  به  مالکیت  سند  قوانین  اصالح  چنین  هم 
ثبت  پارادوکس،  در  که  نشود  منوط  ساختمان 
امتناع  اعیان  فاقد  امالک  به  سند  ارائه  از  اسناد 
امالک  به  پروانه  برای صدور  و شهرداری  می کند 

فاقد سند!
جز  به  تکلیفی  نگاهی،  چنین  افزود:  مسوول  این 
خالف ساختمانی پیش رو نمی گذارد که امیداست 
صادقانه و کارشناسانه با مساله برخوردشود و اصالح 

قوانین در دستور کار مسووالن امر قرار گیرد.
اینترنتی  خدمات  ارائه  چنین،  هم  ناصرانی  پور 
حوزه  مهم  سیاست های  از  یکی  را  شهروندان  به 
رشت  شهرداری  معماری  و  سازی  شهر  معاونت 
عنوان کرد و گفت: این موضوع نیز نیازمند برخی 
زیر ساخت ها است که باید اهمیت آن مورد توجه 

ویژه شهردار آتی شهر قرار گیرد.
اینترنتی  ایجاد زیرساخت های  بود  قرار  افزود:  وی 
امسال انجام شود که به دالیلی همچون کم اهمیت 
مهم  این  تاکنون  مرتبط،  های  حوزه  دادن  جلوه 

میسر نشده است. 
معاون معماری و شهرسازی شهرداری رشت تصریح 
ایجاد زیرساخت های  ناگفته نماند که هزینه  کرد: 
اینترنتی متاثر از افزایش نرخ ارز نیز بوده که این 

امر، مسووالن را دچار مشکل کرده است.
در  شهر سازی  حوزه  کامل  آمادگی  از  پورناصرانی 
ایجاد زیرساخت های اینترنتی خبر داد و گفت: با 
توجه به آماده بودن طرح و برنامه این زیرساخت، 

دریافت  همچون  خدماتی  می توانند  شهروندان 
حضوری  غیر  صورت  به  را  ساخت  پروانه  مجوز 

انجام دهند.
سامانه  اندازی  راه  از  ناصرانی  پور  محمد 
شهر  معاونت  حوزه  shahrsazi.rasht.ir در 
و  داد  خبر  رشت  شهرداری  معماری  و  سازی 
شیوه  و  دستورات  ضوابط،  تمام  کرد:  خاطرنشان 
ارتباط مردم با حوزه شهر سازی از طریق ارتباط 
زمان ممکن  ترین  کوتاه  بااین سامانه در  مستقیم 
میسر خواهد شد و این معاونت آمادگی دارد همه 
روزه به صورت کاماًل رایگان در خصوص احداث بنا 
و انطباق حداکثر ظرفیت امالک با ضوابط و بررسی 
به طور  را  تفصیلی  با طرح  آمده  بوجود  مشکالت 
مستقیم از شهروندان دریافت و در حل آن نهایت 

تالش و رضایتمندی شهروندان را ایجاد نماید.
ارائه  خصوص  در  شهری  مدیریت  بی توجه  وی 
را  شهروندان  به  الکترونیکی  خدمات  و  پاسخ ها 

و  سازی  شهر  معاونت  حوزه  اساسی  نقدهای  از 
معماری خواند و گفت: از آنجایی که جهان، منفعت 
زیادی از دنیای الکترونیک می برد، لذا پرداختن به 
پاسخ های الکترونیکی به شهروندان عالوه بر صرفه 
جویی در وقت آنان و کاهش بار ترافیکی در سطح 
شهر، تاثیر بسزایی در افزایش درآمدهای شهرداری 

و هم چنین آسایش شهروندان خواهد داشت.
رشت  شهرداری  معماری  و  سازی  شهر  معاون 
سازی  شفاف  عدم  زمینه  در  مردم  اعتراض  از 
شهرداری  شد:  یادآور  و  گفت  سخن  شهرداری ها 
در کمیسیون ماده صد فقط یک دبیرخانه است و 
بر  ندارد  این کمیسیون  آرای  شهرداری نقشی در 
این  این اساس در راستای شفاف سازی عملکرد، 
معاونت در صدد آن است تا با راه اندازی نرم افزار 
shahrsazi.  ارائه خدمات و سامانه الکترونیکی 

آراء  به  شهروندان  rasht.ir  امکان     دسترسی 
کمیسیون ماده صد و ماده 5 را میسر سازد.

معیار - گیالن - مهدیه رزاقی لنگرودی؛ 
گیالن،  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
کل  اداره  ستادی  و  شهرستانی  مدیران  با  دیدار  در 
وقف،  هفته  فرا رسیدن  به  توجه  با  استان  این  اوقاف 
اوقاف حافظان  ادارات  در  کارگزاران وقف  اظهار کرد: 

امانت های مردم هستند.
انسان  با بیان این که حضور  آیت اهلل رسول فالحتی 
در کنار اموال مردم می تواند هم ظرفیت و هم تهدید 
باشد،خاطرنشان کرد: حفظ امانات مردم وخدمتگزاری 
در راه رضای خدا، فرصت و کار برای دنیا تهدید است.

گفت:  اسالم  در  وقف  واالی  جایگاه  بر  تاکید  با  وی 
این که گفته می شود وقف میراث ماندگار است بیانی 

برگرفته از روایات است چون وقف ماندگار است.
در گیالن هم چنین سنت حسنه  فقیه  ولی  نماینده 
وقف را عاقالنه فکر کردن برای آینده زندگی خود و 

دیگران دانست.
خود  سخنان  از  دیگر  بخشی  در  فالحتی  اهلل  آیت 
لزوم  بر  و  پرداخت  اوقاف  اداره  از  انتظارات  بیان  به 
تمام بخش های وقف در سراسر  بر  تقویت  و  نظارت 
استان به ویژه بر نیروهای تحت امر تاکید کرد و بیان 

نکردن موجب می  داشت:  نظارت 
شودتا  خسارت های موجود متوجه 
بر  چنین  هم  وی  شود.  مسووالن 
عمل  و  وقف  احکام  اجرای صحیح 
و  کرد  تاکید  نیز  واقف  نیات  به 
و  وقف  احکام  به  هرچه  گفت: 
رونق  وقف  شود،  عمل  واقف  نیات 

بیشتری می گیرد.
گیالن  در  فقیه  ولی  نماینده 
خواستار جهت دهی به نیات وقف 
اظهار  و  شد  عمومی  فرهنگ  به 
قطب  به  باید  متبرکه  بقاع  داشت: 

فرهنگی تبدیل شود.

امام جمعه رشت یادآور شد: امر به معروف و نهی از 
منکر باید در بقاع متبرکه تقویت شود. 

آیت اهلل فالحتی با بیان این که بسیاری از مردم احکام 
مردم  به  وقف  احکام  تعلیم  گفت:  نمی دانند،  را  وقف 
نیز باید از اولویت های کارگزاران وقف در استان باشد.

وی خاطرنشان کرد: از اوالد واقف ولو به واسطه اعطای 
معنای  به  عمل  این  که  کنید  تجلیل  تقدیر  لوح  یک 

تشویق مردم به وقف است.
مصلی  در  وقف  مشاوره  طرح  از  رشت  امام جمعه 
امر  این  برای  را  خود  آمادگی  گفت:  و  کرد  استقبال 

اعالم می کنم.
نماینده ولی فقیه در گیالن با اشاره به حضور 1۲هزار 
موکب های  در  میانه  آسیای  کشورهای  زوار  از  نفر 
اوقاف گیالن در آستارا، اظهار کرد: ظرفیت خوبی در 
رابطه  این  ایجاد شده که الزم است در  آسیای میانه 

فعالیت های فرهنگی گسترده تری انجام شود.
اوقاف  کل  مدیر  نشست  این  ابتدای  در  است  گفتنی 
گیالن گزارشی از اقدامات یک ساله اوقاف گیالن در 

حوزه موقوفات و بقاع متبرکه ارائه کرد.

 ضرورت بازنگری طرح تفصیلی شهر رشت

 نماینده ولی فقیه در گیالن تاکید کرد:

 لزوم تبدیل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی
اجرای طرح پیشگیری از 

تنبلی چشم درکودکان
  

اصفهان  استان  بهزیستی  پیشگیری  معاون 
گفت: طرح پیشگیری از تنبلی چشم در کودکان سه 
تا شش سال از اول آبان ماه در بیش از ۸۰۰ پایگاه 

استان آغاز شده است.
بهزیستی  پیشگیری  معاون  محمدی  محمدسعید 
استان اصفهان اظهار کرد: طرح غربالگری بینایی به 
منظور پیشگیری از تنبلی چشم برای کودکان سه تا 

شش سال در استان اجرا می شود.
وی با اشاره به این که این طرح از سال 75 شروع 
طرح  شروع  افزود:  می شود،  اجرا  ساله  هر  و  شده 
غربالگری بینایی از اول آبان ماه بوده است و تا پایان 

سال در تمام پایگاه ها ادامه دارد.
در  اصفهان  استان  بهزیستی  پیشگیری  معاون 
سال  در  طرح  این  معاینه شدگان  شمار  خصوص 
گذشته گفت: سال 9۶ حدود 1۸۰ هزار کودک در 
حدود  تعداد  این  از  که  شدند  چشم  معاینه  استان 
هفت هزار و 5۰۰ مورد مشکوک تشخیص داده شد.

محمدی با اشاره به این که سال گذشته با مداخله 
بهنگام از اختالالت چشمی 35۰۰ کودک جلوگیری 
شد، تصریح کرد: این طرح در سه سطح انجام می شود 
طریق  از  که  است  غربالگری  همان  اول  سطح  که 
هزینه  می شود؛  انجام  دستگاه  توسط  یا   E-chart
آن حدود ۲5۰۰ تومان است و در مناطق محروم و 
خانواده های بی بضاعت رایگان انجام می شود. وی در 
از  بعد  ارجاع کودکان گفت:  بعدی  مراحل  خصوص 
مرحله غربالگری کودکان مشکوک به اپتومتریست ها 
ارجاع داده می شوند و پس از این مرحله در صورت 
چشم پزشکی  متخصص  به  ارجاع  اپتومتر  تشخیص 

انجام می شود.
را  طرح  این  در  شرکت کننده  پایگاه های  شمار  وی 
 17۰ حدود  افزود:  و  دانست  پایگاه   ۸۰۰ از  بیش 
در  غیرثابت  پایگاه   7۰۰ و  استان  در  ثابت  پایگاه 
ارائه  به جامعه هدف  را  موردنظر  این طرح خدمات 
می دهند. معاون پیشگیری بهزیستی استان اصفهان 
با تأکید بر این که این غربالگری در همه مجتمع های 
اظهار  می شود،  انجام  کودک  مهدهای  و  بهزیستی 
پایگاهی  اگر  دورافتاده  و  محروم  مناطق  در  کرد: 
مناطق  این  به  سیار  تیم های  باشد  نداشته  وجود 

سرکشی می کنند.

استاندار مرکزی:

کارنامه یک ساله مهندس 
تاجران در اراک موفق بوده 

است
معیار - مرکزی - پاکباز:

الملل  اموربین  و  ارتباطات  اداره  گزارش  به 
مرکزی  استاندار  آقازاده  مهندس  اراک،  شهرداری 
در جریان بازدید از پروژه های عمرانی و تقاطع های 
غیرهم سطح در دست ساخت شهر اراک، گفت: آنچه 
از گذشت  بعد  این است که  امروز شاهد آن هستیم 
یک سال از عمر شورای پنجم و شورع به کار مهندس 
تاجران شهردار اراک تحرکات مناسبی در پروژه های 

شهری حاصل شده است.
ساله  ده  چند  سابقه  به  اشاره  با  مرکزی  استاندار 
کالن  در  شهری  مدیریت  کار  در  تاجران  مهندس 
شده  باعث  همکاری  و  تجربه  این  کرد:  بیان  شهرها 
کارنامه  اراک  شهرداری  ساله  یک  کارنامه  که  است 
موفقی باشد، ممکن است برخی از شهروندان نسبت به 
طوالنی شدن پروژه ها نقد داشته باشند، اما با بررسی 
ارزش  به  اخیر،  سال  یک  شهرداری طی  مالی  منابع 
این مجموعه پی می بریم  اقدامات صورت گرفته در 
از مدیریت خوب مجموعه مدیریتی  امر نشان  این  و 
به  اشاره  با  مرکزی  استاندار  دارد.  اراک  شهرداری 
بازدید از پروژه های عمرانی و تقاطع های غیرهمسطح 
اراک گفت: امروز فرصت شد تا به صورت کامال رسمی 
دست  در  پروژه های  از  بازدیدی  شده  برنامه ریزی  و 
چند  پروژه ها  این  باشم،  داشته  اراک  شهری  ساخت 
دلیل  به  اما  شده  آغاز  اراک  شهر  در  که  است  سال 
مشکالت مالی و مسائل اداری و معارضین زیرزمینی 
متوقف شده بودند که خوشبختانه پس ازماه ها تاخیر، 
با تالش مجموعه شهری تحرک خوبی در این حوزه 

ایجاد شده است.

شهردار لنگرود خبرداد: 

آماده بودن بسته های 
سرمایه گذاری 

معیار - گیالن - مهدیه رزاقی لنگرودی
پایدار  درآمدهای  ایجاد  بر  تاکید  با  لنگرود  شهردار 
به  توجه  با  چنین  هم  و  شهرداری  این  برای  مستقل  و 
وضعیت اقتصادی و کاهش ساخت و سازها و تقلیل درآمد 
شهرداری ها اظهار داشت: باید به فکر راه های درآمدی جدید 
بود و یکی ازراه های ایجاد درآمدهای پایدار، جذب سرمایه 
بیان  با  گذاری بخش خصوصی است.  سید مهدی رجائی 
این که سرمایه گذاری برای شهرداری ها محل ایجاد درآمد 
مناسبی است و این مهم می تواند پشتوانه مالی شهرداری ها 
باشد، گفت: برای رسیدن به این مهم، سرمایه گذاران باید از 
سود آوری سرمایه گذاری خود اطمینان خاطر داشته باشند 
تا با فکری آسوده، به انجام هزینه بپردازند بنابراین الزم است 
سود آوری این طرح ها، تضمین شوند. وی با تاکید بر کاهش 
سرمایه گذاری  روند  در  تسهیل  و  اداری  بازی های  کاغذ 
تصریح کرد: تاکنون نبود امکانات الزم در زمینه سهولت در 
پذیرش  به  بی عالقگی سرمایه گذار  موجب  گذاری،  سرمایه 
ریسک سرمایه گذاری می شد.  شهردار لنگرود هم چنین بر 
لزوم رفع مشکالت و آماده سازی بسترهای الزم برای حضور 
سرمایه گذاران توانمند در مجموعه مدیریت شهری تاکید و 
سرمایه گذاری  زمینه  در  شرایط  بهبود  الزمه  کرد:  تصریح 

تشکیل شورای عالی سرمایه گذاری در شهرداری است.
به  گذار  سرمایه  ورود  فرآیند  کامل  تشریح  ضمن  رجایی 
سرمایه  عالی  هیأت  در  پروژه ها  تصویب  نحوه  و  شهرداری 
گذاری، مشوق ها، حمایت ها و معافیت های مربوط در این 
هرچه  جذب  راستای  در  لنگرود  شهرداری  افزود:  زمینه، 
مشاور  شرکت  یک  با  لنگرود  شهر  در  سرمایه گذاران  بهتر 
در این امر قرارداد منعقد نموده و از این طریق، بسته های 
سرمایه گذاری در اختیار سرمایه گذاران قرار داده می شود 
دسترسی  سرمایه گذاری  شرایط  به  بتوانند  راحتی  به  تا 
حاضر  حال  در  افزود:  وی  نمایند.  گیری  تصمیم  و  داشته 
با 31  جاده چمخاله  تجاری  مجموعه  بسته سرمایه گذاری 
شورای عالی  و  شده  تهیه  خدماتی  باب   4 و  تجاری  باب 
سرمایه گذاری شهرداری لنگرود در اولین مرحله ی مشارکت 
به  را  مجموعه  این  واگذاری  آمادگی  سرمایه گذاران،  با 

سرمایه گذاران ذیصالح با کمترین تشریفات اداری دارد.
در  توانند  می  گذاران  سرمایه  داد:  ادامه  لنگرود  شهردار 
در  سرمایه گذاری  عالی  شورای  دبیر  به  تمایل  صورت 

شهرداری لنگرود مراجعه نمایند.
جهاد  سازمان  غذایی  و  تبدیلی  صنایع  مدیر 
تأسیس  جواز  فقره   ۲7 صدور  از  لرستان  کشاورزی 
صنایع تبدیلی بخش کشاورزی در این استان خبر داد.

 7 گفت: طی  خبرنگاران  جمع  در  مرادی  احمد  صید 
ماهه گذشته سال جاری تعداد ۲7 فقره جواز تاسیس 

در زمینه صنایع تبدیلی و غذایی صادر شده است.
وی افزود: این تعداد جواز تاسیس در زمینه بسته بندی، 
فرآوری و عمل آوری، حبوبات، شوریجات و ترشیجات 
ایجاد  و خوراک دام و طیور به منظور سرمایه گذاری، 

اشتغال در مناطق روستایی و عشایری، کاهش ضایعات 
محصوالت کشاورزی و افزایش درآمد و توسعه پایدار 

برای متقاضیان صادر شده است.
مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی 
بهره برداری  به  صورت  کرد: در  خاطرنشان  لرستان 
رسیدن این صنایع تبدیلی و غذایی، برای تعداد 11۰ 
هم  و  شد  خواهد  اشتغال  ایجاد  مستقیم  طور  به  نفر 
استان  کشاورزی  محصوالت  تن از  هزار   114 چنین 

لرستان عمل آوری خواهند شد.

۲7 فقره جواز تأسیس صنایع تبدیلی بخش کشاورزی
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طرح برخورد با 
مسافر کش های غیرمجاز 

تهران  شهر  تاکسیرانی  سازمان  مدیرعامل 
برای  پلیس  و  سازمان  این  مشترک  طرح  آغاز  از 

برخورد با مسافربر های شخصی غیرمجاز خبر داد.
شهر  تاکسیرانی  سازمان  قنادان مدیرعامل  علیرضا 
با اعالم این مطلب گفت: طی ماه های اخیر  تهران 
با شکایات واصله از سوی شهروندان و تاکسیرانان، 
در  غیرمجاز  شخصی  مسافربر های  فعالیت  مراکز 
خودرو های  با  بعضا  حتی  که  شهر  نقاط  از  برخی 
و  بوده  فعال  باندی  صورت  به  و  شهرستان  پالک 
موجب سلب آسایش مردم این مناطق شده بودند، 

شناسایی شد.
ادامه  تهران  شهر  تاکسیرانی  سازمان  مدیرعامل 
مسافربر های شخصی  این  اغلب  که  آنجایی  از  داد: 
هستند،  فعالیت  حال  در  شهرستان  پالک های  با 
برخورد با آن ها باعث می شود که فضا برای خدمات 
و  شود  مقدور  رسمی  تاکسی های  بهینه  رسانی 
از  خیال  آرامش  با  و  کامل  اعتماد  با  شهروندان 
شهر  تاکسیرانی  سازمان  نظارت  تحت  تاکسی های 

تهران استفاده کنند.

استانی
-- اخبار--

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی شمال استان کرمان 
گفت: هفدهمین نمایشگاه بزرگ کتاب ناشران ایران در 
کرمان از 19 تا ۲4 آبان ماه سال جاری برگزار می شود.
برگزاری  خبری  نشست  در  علیزاده  محمدرضا 
در  ایران  ناشران  کتاب  بزرگ  نمایشگاه  هفدهمین 
های  رسانه  و  مطبوعات  نمایشگاه  چهارمین  و  کرمان 
کتاب  نمایشگاه  برگزاری  داشت:  اظهار  کرمان  استان 
یک  بلکه  نیست  کتاب  فروش  و  عرضه  برای  محلی 

رویداد بزرگ فرهنگی محسوب می شود.
حضور  و  کتاب  فروش  از  بیش  که  آنچه  افزود:  وی 
ناشران حائز اهمیت است برنامه ریزی برای فعالیت ها و 
برنامه های جنبی نمایشگاه کتاب از جمله نقد و بررسی 
کتاب و نشست های مرتبط با حوزه کتابخوانی، تاالرهای 

گفت وگو و برنامه های متنوع در حوزه کودکان است.
جنبی  برنامه های  از  دیگر  یکی  کرد:  بیان  علیزاده 
مطبوعات  نمایشگاه  برگزاری  امسال،  کتاب  نمایشگاه 
استان توسط خانه مطبوعات استان کرمان است که در 
تاریخ ۲3 آبان ماه اختتامیه جشنواره مطبوعات استان 

کرمان برگزار می شود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی شمال استان کرمان 
گفت: هفدهمین نمایشگاه بزرگ کتاب ناشران ایران در 
کرمان از 19 تا ۲4 آبان ماه سال جاری برگزار می شود. 
خوشبختانه امسال با توجه به برنامه ریزی مناسبی که 
در  را  استان  کتاب  نمایشگاه  توانستیم  گرفته  صورت 

مقطع زمانی مناسبی برگزار کنیم.
وی بیان داشت: شعار نمایشگاه کتاب امسال کرمان به 
تبع شعار هفته کتاب »حال خوش خواندن« نام گذاری 

شده است.
استان  امسال  کتاب  نمایشگاه  کرد:  تصریح  علیزاده 
کرمان سیصد و شصت و نهمین نمایشگاه کتاب استانی 

است که در کرمان برگزار می شود.
در  ایران  ناشران  بزرگ  نمایشگاه  هفدمین  افزود:  وی 
کرمان با حضور ۶44 ناشر، حدود 5۰ هزار عنوان کتاب، 
در قالب 33۰ غرفه برگزار می شود. تعدادی از ناشران به 
صورت مستقل و تعدادی به صورت نمایندگی و تعدادی 

هم به صورت متمرکز در نمایشگاه حضور می یابند.
علیزاده تاکید کرد: افتتاح نمایشگاه کتاب استان کرمان 
در تاریخ 19 آبان ماه سال جاری در ساعت 1۰ صبح 
حضور  با  شرق  جنوب  نمایشگاه های  دائمی  محل  در 

مقامات استانی و کشوری برگزار می شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی شمال استان کرمان 
ماه های  در  کتاب  نمایشگاه  که  زمانی  کرد:  تصریح 
مهرو آبان برگزاری می شود مورد نقد و اعتراض  کتاب 

فروشی ها قرار می گرفت.
وی عنوان کرد: ما امسال برای جلوگیری از این انتقاد 
از خود کتاب  ابتدا  این که  انجام داده ایم یکی  دو کار 
ناشران  نمایندگی های  خواسته ایم  استان  فروشی های 
کشوری را به عهده بگیرند و بحث عرضه را خودشان 
داشته باشند. این اتفاق امسال رخ داده و بعضی از کتاب 

فروشی ها این کار را انجام داده اند.
نمایشگاه  محل  در  که  هایی  بن  داشت:  ابراز  علیزاده 
کتاب  در  آن ها  استفاده  امکان  می شود  عرضه  کتاب 

فروشی های منتخب سطح استان وجود دارد.
وی گفت: امسال در نمایشگاه کتاب ۶5۰ میلیون تومان 
بن با ۲۰ درصد تخفیف به مردم واگذار می شود و 1۰ 
با  مجموع  در  و  می دهند  تخفیف  ناشران  هم  درصد 
3۰ درصد تخفیف امکان خرید بهتر برای مردم وجود 

خواهد داشت.
علیزاه افزود: با برنامه ریزی صورت گرفته و با ابالغی که 
از سوی استانداری به فرمانداران و بخشدارن شهرهای 
فرهنگی  قالب های  در  کاروان های  استان،  مختلف 

نخبگان  حضو  شاهد  خوانی  کتاب  ترویج  موضوع  با 
فرهنگی، دانش آموزان و دانشجویان سراسر شهرهای 
تمام  امیدواریم  و  باشیم  کتاب  نمایشگاه  در  استان 

ظرفیت استان از این رویداد استفاده کنند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی شمال استان کرمان 
تا کید کرد: نمایشگاه ناشران ایران در کرمان در سطح 
خودش یک نمایشگاه ملی محسوب می شود و این یک 
فرصتی خوبی برای عالقمندان به کتاب و کتابخوانی و 

دانشجویان و دانش آموزان استان است.
وی تصریح کرد: با عقد یک تفاهم نامه با شهردار کرمان 
قرار شد وسیله ایاب و ذهاب از میدان آزادی به سمت 
نمایشگاه کتاب در محل نمایشگاه دائمی جنوب شرق  
و  نظم  از  به سال گذشته  امسال نسبت  و  فراهم شود 

انضباط بیشتری برخوردار باشد.
کتاب  هفته  آذرماه  اول  تا  ماه  آبان  علیزاده گفت: ۲4 
جمهوری اسالمی است و به تبع آن هفته کتاب استان 

کرمان برگزار می شود.
وی ابراز داشت: در طرح عیدانه کتاب که عید امسال با 
مشارکت ۲۸ کتاب فروشی درسطح  استان برگزار شد 
 ۶۰ و  رسید  فروش  به  کتاب  میلیون   3۰۰ به  نزدیک 

میلیون دولت یارانه در این زمینه پرداخت کرد.

افتتاح نخستین سرای سمن 
سالمت در ایرانشهر

کشـوربا  سـالمت  سـمن  سـرای  نخسـتین 
حضـور معـاون اجتماعـی وزیـر بهداشـت، درمـان و 
آمـوزش پزشـکی، فرمانـدار ویـژه ایرانشـهر، علمـا و 

معتمـدان در ایـن شهرسـتان افتتـاح شـد.
معـاون اجتماعـی وزیـر بهداشـت، درمـان و آموزش 
داشـت:  اظهـار  مراسـم  ایـن  حاشـیه  در  پزشـکی 
آمـوزش  در  مهمـی  نقـش  سـالمت  سـمن های 
توانمنـد  و  خانواده هـا  سـازی  فرهنـگ  بیمـاران، 

دارنـد. بیمـاران  کـردن 
غربالگـری  افـزود:  ایـازی  هـادی  محمـد  دکتـر 
بیمارانـی مانند تاالسـمی، هموفیلـی، ام اس کلیوی 
و بیماری هـای نقـص عضـو مـادرزادی در این مرکز 

می شـود. انجـام 
وی از باال بودن آمار بیماران تاالسـمی در سیسـتان 
و بلوچسـتان ابـراز نگرانی کرد و گفت: جای تاسـف 
اسـت کـه 5۰ درصـد بیمـاران تاالسـمی کشـور در 

حـوزه بلوچسـتان متولد می  شـوند.
معـاون امـور اجتماعـی وزیـر بهداشـت نقـش علما، 
بـه  بخشـی  آگاهـی  در  فرهیختـگان  و  معتمدیـن 
خانواده هـا را مهـم عنوان کـرد و افـزود: ازدواج های 
فامیلـی و نـدادن آزمایـش قبـل از ازدواج از عوامـل 
تعـداد زیـاد بیماران تاالسـمی در این منطقه اسـت.
ایرانشـهر از توابـع سیسـتان و بلوچسـتان در 337 
کیلومتـری زاهـدان مرکـز ایـن اسـتان واقـع شـده 

. ست ا

جشنواره نقاشی 
و خوشنویسی در سقز

  
از  سقز  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  رئیس 
موضوع  با  خوشنویسی  و  نقاشی  جشنواره  برگزاری 
شهرستان  این  در  مقاومت  و  ایثار  مقدس،  دفاع 
خبرداد و گفت: این برنامه در راستای کنگره گرامی 
داشت 54۰۰ شهید استان کردستان برگزار می شود.

هیوا حاجی محمدی گفت: این جشنواره با موضوعات 
دفاع مقدس، ایثار، مقاومت، اندیشه و بیانات بزرگان 

درباره مقام شامخ شهید برگزار خواهد شد.
وی آخرین مهلت ارسال آثار به دبیرخانه این جشنواره 
را 3۰ آبان ماه امسال اعالم کرد و افزود: تنها در گروه 

سنی ۸ تا 15 سال آثار مورد پذیرش قرار می گیرد.
وی تاکید کرد: شیوه و تکنیک آثار آزاد است و هیچ 
ندارد،  وجود  ارسالی  آثار  تعداد  در  هم  محدودیتی 
فقط از هر هنرمند یک اثر به عنوان برگزیده انتخاب 

خواهد شد.
داوری  و  انتخاب  مالک  شد:  یادآور  محمدی  حاجی 
آثار خلق اثر توسط خود فرد است، بنابراین اگر اثری 
به طور کپی یا با کمک والدین و دیگران تولید شده 
داوری حذف  مرحله  از  و  نیست  پذیرش  قابل  باشد 

می شود.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی سقز اضافه کرد: 
محدودیتی برای شرکت در هر دو بخش خوشنویسی 
و نقاشی جشنواره وجود ندارد و هر نفر می تواند در 

دو بخش اثر ارسال کند.
هم  را  جشنواره  نتایج  اعالم  زمان  محمدی  حاجی 
همزمان با برگزاری کنگره 54۰۰ شهید استان آذرماه 

سال جاری اعالم کرد.
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مرکزی - صفایی نسب - 09128622527

گیالن - رزاقی - 09115480582

تهران - طالب نژاد - 09121838537

لرستان - موسوی - 09161613651

گلستان - عرب پور - 09358055246

یزد - سید حسین سعیدنامه - 09131518476

بابل - اسدیان - 09119118495

قزوین - بهبهانی - 09128829648

سنندج - مرادی - 09189700428

اردبیل - حسینی - 09356367868

رشق گیالن - ابوالفضل شکری رحیم آبادی - 09114343043

سمنان - تبیانیان - 09379246384--- رسپرستی های معیار در استان ها --- **معیار برای مناطق مختلف، مناینده فعال می پذیرد.

غرب استان تهران - غالمرضا علمشاهی - 09338739238

ورامین صاحب بندر خشک 
می شود

سرپرست فرمانداری ورامین استان تهران اعالم 
کرد: نخستین بندر خشک در این شهرستان در مجاورت 
راه آهن سراسری تهران- مشهد احداث خواهد شد که 

زمینه توسعه اقتصادی منطقه را تسهیل می کند.
طرح  اجرای  روند  از  بازدید  جریان  در  کاغذلو  حسین 
شهرستان  توابع  از  جوادآباد  بخش  در  خشک  بندر 
خشک،  بندر  همان  یا  ترکیبی  پایانه  گفت:  ورامین 
مرکز  عنوان  به  که  است  رود  می  شمار  به  ای  منطقه 
شیوه  چند  یا  یک  به  متصل  )پشتیبانی(  لجستیکی 
حمل و نقل به منظور ترکیب، توزیع، تخلیه، بارگیری، 
نگهداری، بازرسی های منظم مربوط به جابه جایی کاال 
انجام تشریفات و کنترل های  الملی و  در تجارت بین 

مرتبط گمرکی، در نظر گرفته می شود.
استراتژیک  منطقه  عنوان  به  ورامین  گفت:  وی 
)راهبردی( می تواند زمینه صادرات محصوالت تولیدی 
منطقه، وارادات ، فرآوری و صادرات مجدد محصوالت به 
خارج از کشور به منظور افزایش ارزش افزوده و توسعه 

اقتصادی منطقه را فراهم کند.
اندازی  با راه  سرپرست فرمانداری ورامین اظهارداشت: 
این مرکز ، حمل و نقل کاالها آسان و هزینه ها کاهش 
از  گذشته  از  بیش  هدف  بازارهای  و  کند  می  پیدا 

محصوالت تولیدی شهرستان برخوردار می شوند.
به گفته وی شهرستان ورامین به دلیل واقع شدن در 
قم  محور  مشهد،   – تهران  سراسری  آهن  راه  مجاورت 
از  برخورداری  رضا)ع(،  امام  ترانزیتی  جاده  -گرمسار، 
تولیدی فعال  زمین های وسیع کشاورزی و واحدهای 
از موقعیت مناسبی برای سرمایه گذاری در حوزه های 

اقتصادی برخوردار است.
دالر  میلیون   ۶۰۰ از  بیش  صادرات  افزود:  کاغذلو 
محصوالت کشاورزی و صنعتی ورامین در سال گذشته 
نشان می دهد که این منطقه می تواند عالوه بر تأمین 
نیز  غیرنفتی  محصوالت  صادارت  در  داخلی  نیازهای 
های  زیرساخت  تأمین  به  مهم  این  که  باشد  پیشگام 
نفر  هزار   3۰۰ با  ورامین  شهرستان  دارد.  نیاز  مناسب 
جمعیت در 35 کیلومتری جنوب شرق تهران واقع شده 
زمین  هکتار  هزار  از 3۸  بیش  با  این شهرستان  است. 
شهرک  چهار  و  زراعی  مختلف  محصوالت  کشت  زیر 
استان  اقتصادی  مهم  مناطق  جمله  از  فعال ،  صنعتی 

تهران محسوب می شود.

معیار - مرکزی - حامد نوروی
نماینده ولی فقیه در استان مرکزی گفت: 
زیربنایی کشور  کارآمد سرمایه  و  انسانی سالم  نیروی 
بهبود شاخص های سالمت  و  منظور حفظ  به  و  است 
باید به امور پیشگیرانه و خودمراقبتی فعال توجه ویژه 

شود.
آیت اهلل »قربانعلی دری نجف آبادی« در جمع کارکنان 
اداره کل بیمه سالمت استان مرکزی افزود: هزینه های 
پیشگیری  امور  تقویت  با  درمان  کمرشکن  و  سربار 
قابل کنترل است و نظام سالمت کشور باید از درمان 

محوری به پیشگیری محوری تغییر جهت دهد.
به شاخص  توجه  و  تغذیه سالم  الگوی  داد:  ادامه  وی 
های امنیت غذایی نخستین گام در مسیر پیشگیری از 
انواع بیمارها است و مسووالن مربوطه باید در این امر 

خطیر برنامه ریزی و سرمایه گذاری کنند.
از  ای  عمده  بخش  داشت:  اظهار  اراک  جمعه  امام   
نقدی  یارانه  پرداخت  مسیر  در  دولت  نقدی  سرمایه 
به ۲دهک  باید  یارانه  مصرف می شود در صورتی که 
را  این کمک  بقیه  و  پایین جامعه پرداخت شود  های 
در بهبود کیفی الگوی زیست و امور پیشگیرانه دریافت 
را  نظارت  مرکزی  استان  در  فقیه  ولی  نماینده  کنند. 
با کیفیت پزشکی دانست  و  ایمن  ارائه خدمات  الزمه 
و گفت: در صورتی که زیرساخت ها و امکانات پزشکی 
مطابق با سیاست های کالن و عدالت اجتماعی و سند 
درمان کشور توسعه داده شود بدون نظارت امکان ارایه 
وی  داشت.  نخواهد  وجود  کیفیت  با  و  ایمن  خدمت 
افزود: آموزش و به روزرسانی سطح علمی پزشکان نیز 
از دیگر از وظایف اصلی وزارت بهداشت و درمان است 

که باید مورد توجه قرار گیرد. 
نیز گفت: 5۶7  استان مرکزی  بیمه سالمت  مدیرکل 
هزار نفر معادل 4۰ درصد از جمعیت استان مرکزی 
تحت پوشش خدمات بیمه ای بیمه سالمت و بقیه زیر 

پوشش سایر صندوق های بیمه ای قرار دارند.
»محمدرضا جیریایی« افزود: 31۰ هزار نفر این افراد 
روستاییان،  و  عشایر  بیمه  صندوق  پوشش  تحت 
کارکنان  بیمه  صندوق  پوشش  تحت  نفر  هزار   ۸۸
دولت، 35 هزار نفر تحت پوشش صندوق بیمه سایر 
تحت  هزار   1۲7 و  شهدا(  خانواده  و  اقشار)جانبازان 

سالمت  بیمه  سازمان  همگانی  بیمه  صندوق  پوشش 
قرار دارند.

وی ادامه داد: 73۰ موسسه درمانی و بهداشتی بخش 
کل  اداره  این  با  داد  قرار  طرف  دولتی  و  خصوصی 
وظیفه خدمت رسانی به بیمه شدگان این سازمان را 

برعهده دارند.
هم چنین میزگرد چالش های حوزه سالمت و بیمه ها 
در خبرگزاری جمهوری اسالمی مرکز استان مرکزی 

برگزار شد.
مطالبات،  تاخیر  در  درمانی  موسسه های  مشکالت 
خدمات  برخی  محاسبه  و  خاص  بیماران  داروهای 
و  درمانی  هزینه  مدیریت  بر  تاکید  بیمه ها،  توسط 
فرهنگ سازی برای استفاده صحیح از دفترچه درمانی، 
صحیح  راهبری  در  بیمه ها  جدید  رویکرد  بررسی 
خدمات تشخیصی و درمانی و هدایتگری بخش دولتی 
نظارت  غیرضروری،  خدمات  حذف  در  خصوصی  و 
توسط  درمانی  خدمات  ارائه  بر  بیمه ای  سازمان های 
مراکز درمانی، کمبود نقدینگی و پیامدهای آن برای 
راه  به  توجه  لزوم  گر،  بیمه  نهادهای  و  درمان  حوزه 
بیمه  بر حذف همپوشانی  تکیه  و  ارجاع  نظام  اندازی 

ای از جمله مباحث مطرح شده در این میزگرد بود.
بیمه ای،  نظام  بر  سالمت  تحول  برنامه  تاثیر  ارزیابی 
پرستاران  مزایای  و  در حقوق  بیمه ها  پرداخت  تاخیر 
در  نظر  و  بحث  و  آن  مشکالت  و  آثار  و  پزشکان  و 
خصوص تعیین سقف خدمات بیمه ای در حوزه درمان 
خصوصی از دیگر مباحث مطرح شده در این میزگرد 

بود.

 نماینده ولی فقیه در استان مرکزی:

پیشگیری در حوزه سالمت سرمایه زیربنایی 
 کشور است

تشکیل بیش از یازده هزار 
پرونده تعزیرات حکومتی 

در کرمانشاه
مدیـر کل تعزیرات حکومتی اسـتان کرمانشـاه 
سـال  یـک  در  پرونـده  هـزار   11 از  بیـش  گفـت: 
گذشـته در بحـث کاال و خدمـات بـه تعزیـرات وارد 

است. شـده 
مدیـر کل تعزیـرات حکومتـی اسـتان کرمانشـاه در 
نشسـت خبـری آمـار عملکـرد تعزیـرات حکومتـی 
در یـک سـال گذشـته گفـت:17۸۶ پرونـده نیـز در 
بحـث قاچـاق کاال و ارز در تعزیـرات تشـکیل شـده 

کـه 175۲ از ایـن تعـداد مختومـه شـده اسـت.
وی بیـان کرد: در بحث بهداشـت و درمـان نیز 5۶3 
پرونـده تشـکیل شـد و 5۸۸ پرونـده مختومـه شـده 

است.
جودکـی گفـت: در یـک سـال گذشـته در تعزیـرات 
پرونده هـای   متخلفـان   کرمانشـاه   حکومتـی 
بهداشـت و درمـان  ۲میلیـارد و 1۶۰ میلیون و 779 

هـزار ریـال  محکـوم شـدند.
وی ادامـه داد: بیشـترین  تخلف در حـوزه خدمات و 
کاال و عـدم درج قیمت اسـت  و گران فروشـی و کم 

فروشـی در جز تخلفات بعدی اسـت.

تولید 175 هزار تن کاغذ 
در مازندران

پدافنـد  فرآینـد  کـه  ایـن  بـه  اشـاره  بـا  وی 
قـرار  کار  دسـتور  در  بایـد  اسـتان  در  غیرعامـل 
گیـرد، گفـت: زراعـت چـوب در اسـتان انجام شـده 
و مازندران سـلولزترین اسـتان کشـور بوده و در این 

اسـت. بی نظیـر  و  بی رقیـب  بحـث 
محمدپـور گفـت: در بخـش صنایع چـوب و کاغذ از 
۲5۰ هـزار تـن کاغـذ در کشـور 175 هـزار تـن در 

می شـود. تولید  مازنـدران 
وی افـزود: کارخانـه چـوب و کاغـذ در مرکـز ایـن 
اسـتان در کنـار جنـگل قـرار دارد، امـا طبـق قانون 
نمی توانـد از چوب هـای جنگلی اسـتفاده کنـد، باید 
بـه حفـظ اشـتغال کمـک کنیـم تـا دچـار بحـران 

. یم نشو
بـا  مازنـدران  مدیـرکل صنعـت، معـدن و تجـارت 
بیـان ایـن کـه اسـتفاده از ابزار هایـی بـرای حمایت 
زراعـت چـوب را بایـد مـد نظـر قـرار دهیـم، گفت: 
هـم چنیـن وجود مجموعـه بی نظیر چاپ اسـکناس 
و کاغذ هـای غیرقابـل تبدیـل در اسـتان و مجموعه 
آلفـا سـلولز کـه نزدیـک ۶۰ درصـد از »ام دی اف« 

کشـور را تأمیـن می کنـد.
محمدپـور افـزود: سـاخت نخسـتین مجموعـه از اچ 
دی اف در اسـتان موجـب شـود تا نیاز بـه واردات و 
بهره بـرداری چـوب از درختـان کشـور افزایـش پیدا 

کنـد کـه در این بخـش هـم محدودیـت داریم.

همه مطالبات گندم کاران 
زنجانی تسویه شد

زنجان  استان  غله  شرکت  عمومی  روابط  مدیر 
گفت: همه مطالبات گندم کاران زنجانی تسویه شد.

کرم زاده مدیر روابط عمومی شرکت غله استان زنجان 
گفت: پرونده خرید گندم بسته و در این مدت 455 

هزار تن گندم خریداری شد.
محل  از  گندم کاران  مطالبات  میزان  افزود:  زاده  کرم 

فروش گندم ۶۰3 میلیارد تومان بود.
وی گفت: با وجود تسویه حساب، گندم کارانی که بهای 
گندم آن ها به حسابشان واریز نشده است می توانند به 
شرکت غله مراجعه و یا با شماره 334545۰1 تماس 

حاصل کنند.
به  زنجان  استان  آمار گرفته شده  :طبق  گفتنی است 
لحاظ حجم خرید گندم جزو 1۰ استان برتر در کشور 

است.
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حمیدمزرعه
معرفی کتاب

خودباوری  
بر اساس 

روشدرمانی 
عقلی- عاطفی

کتاب خودباوری در سال 13۸1 توسط خانم 
و  چاپ  معیار  نشر  وقت  هنری  مدیر  حریرچی، 
منتشر شد. کتاب خودباوری بر اساس روش درمانی 
عقلی- عاطفی نوشته پل هاک و با ترجمه خانم ها 
سیما وزیر نیا و طاهره گنجی به خوانندگان معرفی 

شد.
امروزه  که  آن  با  می خوانیم:  کتاب  این  معرفی  در 
عقلی-  درمان  روش  از  گران  درمان  از  بسیاری 
و  کنند  می  استفاده  رفتاری   - شناخت  و  عاطفی 
صدها مقاله و کتاب در این زمینه منتشر شده است، 
هیچ یک به روشنی پل هاک این نظریه را توصیف 

نکرده اند. 
در سال 195۶ و رواج شیوه ی هدایت فردگرایانه ی 
کودکان در امریکا و سپس این جریان تا دهه های 
درباره  خوب  کتاب های  انتشار  با   19۸۰ و   197۰
نگرانی،  افسردگی،  بر  شدن  چیره  برای  خودیاری 
ترس، ناکامی، خشم و احساس رشک و مالکیت و 
سایر مشکالت احساسی مبتالبه عموم ادامه یافت، با 
اطمینان خاطر می گویم که نوشته های پل هاک در 
این زمینه برای چیره شدن بر مشکالت احساسی به 

خود خوانندگان بسیار کمک کرده است.
 - عقلی  درمانی  موسسه های  در  که  درمانگرانی 
و  کرده  استفاده  شیوه  این  از  نیویورک  در  عاطفی 
مراجعان  به  شناسی  روان  کلینیک های  در  را  آن 
پیشنهاد داده اند موفقیت چشمگیری از نتیجه کار 
گزارش کرده اند. هزاران جلد از کتاب های پل هاک 

نیز به طور مرتب فروش رفته است.
کتاب های پیشین پل هاک با پرسشی عمده درباره 
ی ارزش انسانی مرتبط بوده است. اما او در کتاب 
زیادی  دالیل  او  می پردازد،  امر  جزئیات  به  حاضر 
درباره ی این موضوع عنوان می کند که چرا انسان ها 
قادر نیستند، همان گونه که من نیز در نوشته هایم 
عنوان کرده ام، ارزش قانونی، انسانی و جهانی خود 
به  نیاز  امر  این  اهمیت  که  آن  با  کنند  کسب  را 

یادآوری ندارد.
چگونه  که  می دهد  نشان  کتاب  این  در  هاک  پل 
غالبا  می کنیم،  تالش  خودباوری  برای  که  هنگامی 
بیماری خود را پیش از سالمت، و عدم کارآیی خود 

را بیش از توانایی، به حساب می آوریم، چرا؟
تایید  و  مناسب  عملکرد  با  خودباوری  غالبا  چون 
شدن از سوی دیگران مرتبط است و این که چگونه 

به طور مداوم از این جهات محک زده می شویم.
خصلت  دو  به  را  خودپذیری  چنین  هم  هاک  پل 
برابر  در  شکیبایی  داند:  می  مربوط  کلیدی  عمده 
عاطفی  عقلی-  درمان  بخشی.  خودنظم  و  دیگران 
در  و  برسند  دو  این  به  مردم  که  می کند  کمک 
کتابی به این حجم کم، توانسته است بر میزان قابل 
مالحظه ای از مشکالت مربوط به دیدگاه های عمیق 

خودیاری فایق آیند.
تفکر بسیار درباره ی خود ارزشیابی، درمان عقلی- 
عاطفی بر دو مساله فایق آمده است. اگر می خواهید 
بپذیرید که خویشتن، ماهیتی دارید، تصمیم بگیرید 
که خود هستی خود و ماهیت خود را به هیچ وجه 
ارزشیابی نکتید. بسیار خوب، اگر مشکالتی دارید، 
آن گونه که محققان در طول زمان داشته اند، دقیقا 
آن را معنی کنید، در هر حال با سر سختی از درجه 
بندی، ارزشیابی یا تعیین مالک برای آن خودداری 
کتید، فقط آنچه را انجام می دهید ارزشیابی کنید، 
در این کتاب خواهید آموخت که چگونه بهتر عمل 
آنچه  نه  ببرید،  لذت  وجود خود  از  بیشتر  یا  کنید 
که هستید. اگر می خواهید به خود برچسب بزنید، 
بپذیرید در برابر آنچه انجام می دهید مسوول هستید 
و در مقابل اعمال نادرست خود مانند دروغ گفتن 
به خود و دیگران به قدر کافی مسوول نبوده اید، اما 

هنوز خویشتن خود را ارزش گذاری نکرده اید.
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سازان  فیلم  حضور  از  خبرها  تازه ترین  در   - ایرنا 
ایرانی در جشنواره های خارجی حکایت از رقابت چند 

فیلم ایرانی و داوری نجاتی در ترکیه حکایت دارد.
حضور  نیز  هفته  این  روز  نخستین  در  ایرانی  آثار 

چشمگیری در فستیوال های خارجی داشتند.
سعید  کارگردانی  به  »تاریکی«  کوتاه  فیلم  ابتدا، 
ادامه  در  جوان  رامبد  کنندگی  تهیه  و  جعفریان 
بین المللی،  جشنواره های  در  خود  موفق  حضورهای 
این بار به بخش مسابقه سی و دومین دوره جشنواره 

فیلم AFI آمریکا راه یافت.
این جشنواره که زیر نظر انستیتوی فیلم آمریکا برگزار 
و  آمریکا  جشنواره های  بزرگ ترین  جمله  از  می شود 
یکی از مهم ترین جشنواره های فیلم در جهان به شمار 

می آید که مورد تایید آکادمی اسکار نیز هست.
»تاریکی« در صورت کسب جایزه بزرگ بخش مسابقه 
رقابت های  در  جواز حضور  این جشنواره  کوتاه  فیلم 

اسکار را به دست خواهد آورد.
سال گذشته فیلم کوتاه »نگاه« به کارگردانی فرنوش 

صمدی این جایزه را از آن خود کرده بود.
جشنواره  این  در  حضور  با  »تاریکی«  کوتاه  فیلم 
بعد  اول،  تراز  جشنواره های  در  خود  حضور  سومین 
از حضور در بخش مسابقه فیلم کوتاه جشنواره کن و 

تورنتو را تجربه خواهد کرد.
سی و دومین دوره جشنواره فیلم AFI از تاریخ ۸ تا 

15 توامبر در لس آنجلس آمریکا برگزار خواهد شد.
یک  به  نیز  ایران  سینمای  المللی  بین  حضور  دیگر 
لبخند  فیلم کوتاه »وقت  دارد.  اختصاص  فیلم کوتاه 
انار« که در سال جاری به همت حوزه هنری کودک 
و نوجوان در ده دقیقه تولید شد موفق به حضور در 
بخش مسابقه بیست و ششمین جشنواره بین المللی 

فیلم آلترناتیو در رومانی شد.
در  که  است  نوجوانی  پسر  داستان  کوتاه،  فیلم  این 
یک باغ انار از سبد پیرزن صاحب باغ، پنهانی انارها را 

برمی دارد. ولی او نیت دیگری دارد...
خوشحال  محمدرضا  زاد،  موسوی  محسن  سید 
سرمست، هلن کاراپتیان، علی ایران نژاد، پدرام مرادی 

و علی ابراهیمی بازیگران این فیلم کوتاه هستند.
تا   1۶( نوامبر   11 تا   7 تاریخ  از  آلترناتیو  جشنواره 
شد. خواهد  برگزار  رومانی  مادیز  شهر  در  آبان(   ۲۰ 
دوره  نوزدهمین  داوران  هیات  عضو  نجاتی  سعید 

جشنواره ای در ترکیه شد.
جشنواره بین المللی فیلم کوتاه izmir kisa ترکیه 
اعضای هیات داوران خود را هر ساله از بین فیلمسازان 
داخلی و خارجی انتخاب می کند و در دوره نوزدهم 
خود سعید نجاتی فیلمساز ایرانی را به عنوان یکی از 

داوران بخش داستانی انتخاب کرده است.
جشنواره izmir kisa از سال ۲۰۰۰ شروع به کار 
است.  اروپا  فیلم  سازمان جشنواره های  و عضو  کرده 
بخش های  در  ساله  هر  کوتاه  فیلم  جشنواره  این 
داستانی، مستند، انیمیشن و تجربی در ۲ بخش ملی 

و بین المللی برگزار می شود.
مقطع  در  سینما  رشته  التحصیل  فارغ  نجاتی  سعید 
کارشناسی ارشد از دانشگاه سوره تهران است که در 
در  دانشگاه، عضویت  در  تدریس  کاری خود  کارنامه 
هیات داوری جشنواره هایی چون جشن خانه سینما، 

جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران و جشنواره های 
منطقه ای انجمن سینمای جوان را دارد.

 izmir فیلم  بین المللی  جشنواره  دوره  نوزدهمین 
تا 13   ۸ با  برابر  نوامبر   4 تا  اکتبر  ترکیه 3۰   kisa

آبان برگزار می شود.
هم چنین فیلم بلند داستانی »آنچه که نمی گوییم« 
به کارگردانی علی راضی به جشنواره فیلم »جیالوا« 

در جمهوری چک رفت.
راضی  علی  کارگردانی  و  نویسندگی  به  فیلم  این 
در  »جیالوا«  جشنواره  بین الملل  مسابقه  بخش  در 

جمهوری چک به نمایش داده می شود.
جشنواره »جیالوا« که یکی از مهم ترین جشنواره های 
سینمای اروپا در زمینه سینمای مستند و غیرداستانی 
محسوب می شود، هر سال در پایان ماه اکتبر میزبان 
نظریه  چنین  هم  و  پیشرو  سینماگران  از  گروهی 

پردازان سینما است.
 37۰۰ بین  از  فیلم   1۶ جشنواره،  اصلِی  بخش  در 
نمی گوییم«  که  »آنچه  اند.  شده  انتخاب  ارسالی  اثر 
به عنوان تولید ایران و فرانسه جزو آثار انتخاب شده 

برای بخش اصلی است.
این فیلم به شخصیت های یک گروه تئاتر می پردازد 
روی  دوباره  سال ها  از  بعد  می گیرند  تصمیم  که 

پروژه ای ناتمام کار کنند.
کارگردان  با  »جیالوا«  جشنواره  از  دوره  این  داوری 
مطرح سینما و تئاتر لهستان کریستف زانوسی است.

کشف تونلی مخفی زیر 
اسرارآمیزترین معبد های 

باستانی
  

از فناوری های جدید  بهره گیری  با  دانشمندان 
عکس برداری موفق به کشف راهی مخفی زیر معبدی 
مکزیک  کشور  نیومکزیکودر  شهر  نزدیک  در  باستانی 

شدند.
کارشناسان باستان شناسی اعالم کرده اند تونل هایی 
 Pyramid of the( مخفی زیر معبد مشهور به ماه
اکنون  اند و  Moon( در کشور مکزیک کشف کرده 
در حال بررسی چرایی ساخت آن ها هستند، برخی از 
از  منطقه  ساکن  باستانی  اقوام  دارند  اعتقاد  محققان 
استفاده  مردگان  دنیای  به  یابی  راه  برای  تونل ها  این 

می کردند.
و  برداری  نوعی سیستم عکس  به وسیله  تونل  کشف 
اسکن معبد و مناطق اطراف آن انجام شده است، عمق 
زیر  از  و  است  متر  زمین حدود هشت  از سطح  تونل 

هرم عبور می کند.
هرم ماه یکی ازبزرگترین معبد های باستانی در کشور 
 Pyramid of the( خورشید  هرم  از  پس  مکزیک 

Sun( است.
تئوتیئواکان  باستانی  در سایت  العاده  فوق  این کشف 
)Teotihuacan( در شمال شرقی مکزیکو سینی در 
کشور مکزیک به دست آمده است، اقوام باستانی آزتک 
سال ها بعد به شهر باستانی تئوتیئواکان وارد شدند و 
مردمان  زندگی  و شیوه  معماری  تاثیر جذابیت  تحت 

آن قرار گرفتند.
کارشناسان اعتقاد دارند شهر باستانی تئوتیئواکان صد 
سالی پیش از تولد مسیح ایجاد شده و تا سال ۲۰۰ 

میالدی دارای سکنه و پابرجا بوده است.
یکی از تونل های پیدا شده دارای عمق هشت و طول 
بررسی  حال  در  اکنون  کارشناسان  است،  متری   15
زیر  و  مخفی  ارتباطی  مسیر های  دیگر  یافتن  برای 

زمینی درسایت باستان شناسی هستند.
گمانه زنی درباره وجود حفره و داالن زیر زمینی در 
به  موفق  دانشمندان  حال  و  شد  انجام   ۲۰17 سال 

کشف تونل های زیر زمینی شده اند.
آیینی  مراسم های  دارای  مایا  و  آزتک  باستانی  اقوام 
و  خورشید  ویژه  به  صورفلکی  آن ها  بوده اند،  خاصی 
در  اقوام  این  زندگی  مناطق  در  می پرستیدند،  را  ماه 
بارش  کمبود  و  سالی  متناوب خشک  زمانی  بازه های 
قربانی  به  آن ها  زمان  آن  در  و  است  می داده  روی 
مردان جوان برای جلوگیری از خشم خدای خورشید 

می پرداختند.
باستان شناسان امروزه بقایای اسکلت و جمجمه صد ها 
هزار انسان را در دخمه و داالن هایی درکشور مکزیک 

کشف کرده اند که قربانی شده اند.
سالی،  خشک  دلیل  به  باستانی  اقوام  این  تدریج  به 
قاره  به  اسپانیایی ها  ورود  و  مختلف  اقوام  بین  جنگ 
آمریکا امپراتوری خود را از دست دادند و تمدن هایی 

چون آزتک، مایا و اینکا منقرض شدند.

 کافه شهر

انجمن  رئیس   - پویا  خبرنگاران  باشگاه 
جدید  کاغذهای  توزیع  از  مقوا  و  کاغذ  واردکنندگان 
وارداتی توسط وزارت ارشاد خبر داد و گفت: این اقدام 

منجر به کاهش قیمت کاغذ در بازار شده است.
سید حسن میرباقری، رئیس انجمن واردکنندگان کاغذ 
و مقوابا اشاره به التهابات اخیر بازار کاغذ گفت: بخشی 
دلیل  به  کاال  کمبود  از  ناشی  کاغذ  بازار  التهابات  از 
کاهش عرضه و مشکالت پیش آمده در حمل و نقل 
بود که خوشبختانه امروز در حال برطرف شدن است.

وی ادامه داد:  خوشبختانه کاغذهایی که واردکنندگان 
مورد تأیید وزارت ارشاد موفق به خرید و وارد کردن 
آن ها به کشور شده اند ، از امروز توزیع شده است و این 
امر موجب کاهش قیمت کاغذ در بازار و روند نزولی 

آن شده است.
صورت  به  کاغذ  واردکنندگان  کرد:   تصریح  میرباقری 
ارشاد اسالمی جلساتی  و  با وزارت فرهنگ  داوطلبانه 

داشتند و قرار شد که بخشی از کاغذها در اختیار وزارت 
ارشاد قرار گیرد تا آن ها در اختیار مصرف کنندگانی که 

ارجحیت دارند،  قرار دهند.
رئیس انجمن واردکنندگان کاغذ در پاسخ به این که 
قیمت های تعیین شده برای کاغذهای جدید وارداتی 
چقدر بوده است،  گفت: قیمت تمام شده به اضافه 15 
می کند ،  مشخص  را  قیمت  شده  تعیین  سود  درصد 
در  اما  است.  متفاوت  قیمت  گرماژی  و  برند  هر  برای 
مجموع قیمت کاغذهای توزیعی خیلی کمتر از ۲۰۰ 

هزار تومان است.
امروز شاهد سیر  بازار  توزیع کاغذها در  با  افزود:  وی 
نزولی کاغذ چاپ و تحریر در بازار هستیم،  بیش از دو 
هزار تن کاغذ از طریق وزارت ارشاد توزیع شده است 
و پارتی های بعدی نیز در راه است که طی هفته های 

آینده توزیع خواهد شد.
با بیان این مطلب که واردکننده های کاغذ  میرباقری 

الزامی به در اختیار دادن کاغذهایشان به وزارت ارشاد 
ندارند ، گفت: این اقدام تنها برای خوابیدن التهاب در 

بازار انجام می شود.
از  بسیاری  این مطلب که هنوز  بیان  با  پایان  در  وی 
واردکنندگان نتوانسته اند کاغذهای خود را وارد کنند ، 
گفت:  متاسفانه بانک مرکزی هنوز ارز الزم را تخصیص 

نداده است.

 قیمت  کاغذ سیر نزولی گرفت
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--اخبار--

به  اشاره  با  ادامه  در  شافعی  صفحه1:  از  ادامه 
علیه  آمریکا  تحریم های  و  کشور  پیش روی  شرایط 
شخص  برجام  از  آمریکا  خروج  عامل  گفت:  ایران 
دونالد ترامپ بوده است. او نه تنها از برجام بلکه از 
بسیاری معاهدات و مجامع بین المللی دیگر نیز خارج 
سازوکارهای  کردن  بی  اعتبار  او  اقدام  است.  شده 
ملل  سازمان  امنیت  شورای  خصوص  به  بین المللی 

بوده است. 
فارغ از اختالفات میان ایران و آمریکا، جامعه جهانی 
بی اعتبار  عواقب  که  دهد  پاسخ  سؤال  این  به  باید 

کردن شورای امنیت چیست؟
شافعی تصریح کرد: خوشبختانه واکنش اتحادیه اروپا 
واکنش  برجام،  برای حفظ  و تالش  آمریکا  اقدام  به 
درستی بوده است و ایران هم تمام تالش خود را به 

کار بسته تا وفای به عهد کند.
رئیس اتاق ایران با توجه به مذاکرات صورت گرفته با 
اتحادیه اروپا برای حل مشکالت در شرایط تحریم ها 
ازجمله مسائل بانکی و فروش نفت گفت: امیدواریم 

این موضوعات هرچه سریع تر تعیین تکلیف شوند. 
با این حال، طبیعی است که وقتی شوکی به اقتصاد 
و  صبر  سیاست  مدتی  برای  می شود،  وارد  کشور 
انتظار بر فعالیت های اقتصادی حاکم شود؛ اما به رغم 
خود  راه  به  ایران  اقتصادی  فعاالن  مشکالت،  همه 
به عنوان  تحریم ها  اعمال  وجود  با  و  می دهند  ادامه 
قهرمانان کشور مسیر آینده را هموار خواهند ساخت.
به اعتقاد رئیس اتاق ایران، ضروری است که مشکالت 
موجود برای توسعه فعالیت فعاالن اقتصادی ابتدا در 

داخل کشور حل شود.
ایتالیا  این مراسم، مانورو کنچاتوری سفیر  ادامه  در 
در تهران ضمن قدردانی از زحمات هیات رئیسه اتاق 
ایران و هم چنین اتاق مشترک ایران و ایتالیا، گفت: 
فعلی  شرایط  به  توجه  با  که  است  خوشحالی  باعث 
حاکم بر اقتصاد، امروز با یک هدف یک اقدام مثبت 
معتقدم  شخصاً  شده ایم.  جمع  هم  کنار  اقتصادی 
محیط  از  متأثر  آگاهانه  اقتصادی  کسب وکارهای 

نقش  بازرگانی  مشترک  اتاق های  و  هستند  اطراف 
حایز اهمیتی در شکوفایی اقتصادی و تدوین نقشه 

راه اقتصادی برای شرکت های عضو ایفا می کنند.
به  اروپایی  شرکت های  برای  کنونی  بازه  افزود:  او 
منزله یک دوره تعلیق به شمار می رود و همه منتظر 
این هستند تا ببینند بعد از 4 نوامبر چه اتفاقی در 
انتظار آینده اقتصادی ایران و اروپاست. نظام تولیدی 
با این حال  ایران است،  با  ایتالیا مشتاق به همکاری 
دشواری هایی پیش روی این همکاری های مشترک 

قرار دارد.
از تاریخ 5 نوامبر  سفیر ایتالیا تصریح کرد: مشخصاً 
چه  که  می دانند  دقیق  به طور  اروپایی  شرکت های 
مسیری را در رابطه با همکاری با ایران باید در پیش 
اآلن،  تا همین  و  از مدت ها پیش  بااین حال  بگیرند. 
اتاق  همکاری  با  ایتالیایی  رایزنان  و  بازرگانی  بخش 
ایران و ایتالیا تالش می کنند تا مسیرهای همکاری 
را به طور دقیق بررسی کنند. در خود سفارت ایتالیا، 
مسووالن سفارت نه تنها در تهران بلکه طی سفرهای 
متعدد در استان های ایران در تالش اند تا فرصت های 

همکاری با ایران را شناسایی کنند.
به گفته کنچاتوری بخش عمده کسب وکارهای ایتالیا 
این  در  و  دارد  قرار  متوسط  و  حول صنایع کوچک 
زمینه ضروری است تا مسیر همکاری با شرکت های 

ایرانی شناسایی شود.
کنچاتوری با تأکید بر این که ایتالیا در همه حوزه ها 
ایتالیا  ایران پشتیبانی می کند، گفت:  با  از همکاری 
است؛  گرفته  توافقات صورت  و  برجام  حامی  عمیقاً 
موضوعی که در نشست اخیر رئیس جمهوری ایران و 
نخست وزیر ایتالیا در حاشیه سازمان ملل متحد هم 
موانع  برخی  تا  است  این  حال ضروری  با  بیان شد. 
داخلی سرمایه گذاری خارجی در ایران برداشته شود.

او هم چنین تصریح کرد: اتحادیه اروپا امیدوار است 
تا ایران در مدت زمان باقی مانده به آغاز دومین دور از 
تحریم های آمریکا علیه ایران، دو موضوع را پیگیری 
تداوم  و  هسته ای  نامه  توافق  رعایت  یکی  کند؛ 
همکاری منسجم با آژانس هسته ای و دیگری تعیین 
با  ایران  بانکی  استانداردهای  اصالح  نهایی  تکلیف 

.FATF استانداردهای جهانی و تصویب

رایزنی برای صادرات 
محصوالت خرمشهر به 

روسیه
مواد  نمایشگاه  با  همزمان   - خرمشهر  اتاق 
فعاالن  بازرگانان،  از  متشکل  هیاتی  مسکو،  غذائی 
اقتصادی و اعضای اتاق خرمشهر به سرپرستی نایب 
و  تجاری  مراودات  توسعه  هدف  با  اتاق  این  رئیس 
بررسی  و  روسیه  کشور  با  منطقه  سرمایه گذاری 
روسیه  به  جنوب  ترانزیتی شمال-  مسیر  راه اندازی 
بخش  نهادهای  و  تجاری  مسووالن  با  و  شد  اعزام 

خصوصی کشور روسیه دیدار و گفت وگو کردند.
بر اساس اعالم امور بین الملل اتاق خرمشهر، جلسه با 
ماروزف یوری نیکوالوویج رئیس بخش همکاری های 
از  بازدید  مسکو،  صنایع  و  بازرگانی  اتاق  بین الملل 
با  دیدار  مسکو،  غذائی  صنایع  نمایشگاه  غرفه های 
کاردار اول سفارت ایران در مسکو، دیدار با بازرگانان 
کاالهای ایرانی در زمینه مواد غذایی و جلسه با اتاق 
سن پترزبورگ و دیدار با نائب رئیس اول آن اتاق از 

مهم ترین برنامه های این هیات تجاری بود.
کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رئیس 
رئیس  با  نشست  در  گفت:  دیدار  این  در  خرمشهر 
با  که  مسکو  اتاق  بین الملل  همکاری های  بخش 
برگزار شد  روسیه،  در  ایران  بازرگانی  رایزن  حضور 
ضمن معرفی امکانات منطقه آزاد اروند، در رابطه با 
افتتاح خط ترانزیتی شمال-جنوب به بندر خرمشهر 
جهت حمل و نقل کاالهای وارداتی کشورهای حوزه 
صادرات  پیگیری  امکان  و  روسیه  از  فارس  خلیج 
با به دست آوردن شریک  از این طریق  مجدد کاال 
تجاری از طرف اتاق مسکو به تفاهمات اولیه دست 
نائب  با  نشست  به  اشاره  با  فیصلی  هانی  شد.  پیدا 
کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رئیس 
از  و  جلسه  این  ابتدای  در  گفت:  پترزبورگ  سن 
سوی طرف روسی امکانات تجاری و اقتصادی سن 
پترزبرگ معرفی و عالقه مندی بازرگانان روسی به 
نخ  میوه،  سبزیجات،  خرما،  نظیر  کاالهایی  واردات 
ایران و هم چنین  از  اولیه پتروشیمی  و محصوالت 
به  پترزبورگ  سن  از  دارو  صادرات  جهت  آمادگی 
عنوان یکی از قطب های داروسازی روسیه اعالم شد.
فیصلی ادامه داد: اتاق خرمشهر نیز در این نشست 
آزاد  منطقه  پتانسیل های  و  فرصت ها  معرفی  ضمن 
تسهیالت  و  مزایا  از  برخورداری  هم چنین  و  اروند 
ویژه این منطقه، از اتاق سن پترزبورگ برای اعزام 
گروهی متشکل از تجار و فعاالن اقتصادی آن کشور 
جهت بازدید از خرمشهر و مذاکره با اتاق خرمشهر 

دعوت به عمل آورد.
خانم  به  خرمشهر  اتاق  بود  یاد  لوح  نیز  پایان  در 

یکاترینا لبدووا نائب رئیس اول این اتاق اهدا شد.

رئیس اتاق یاسوج در نشست شورای گفت وگوی 
استان؛

دستگاه های اجرایی به فکر 
حذف قوانین دست و پا گیر 

باشند
نشست شورای  یکمین  و  - چهل  یاسوج  اتاق 
گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کهگیلویه 
استاندار،  یاسوج،  اتاق  رئیس  حضور  با  بویراحمد  و 
معاونین استاندار، نماینده شهرستان های بویراحمد و 
دنا در مجلس شورای اسالمی، فعالین اقتصادی بخش 
سالن  در  اجرایی  دستگاه های  مدیران  و  خصوصی 

استانداری کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد.
معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رئیس  پور  جبارکیانی 
به  اشاره  ضمن  نشست  این  در  یاسوج  کشاورزی  و 
و  دولت  گوی  و  گفت  شورای  قبل  جلسه  مصوبات 
واحد  پنجره  خصوص  در  استان  خصوصی  بخش 
سرمایه گذاری، افزود: آن چیزی که اکنون با اهداف 
پنجره واحددر تعارض است، قوانینی دست و پا گیری 

است که در دستگاه های اجرایی شاهد آن هستیم.
کیانی پور ادامه داد: بخش خصوصی به طور مشخص 
مشکل  استان  در  نقل  و  حمل  قوانین  با  ارتباط  در 
متفاوت  توپوگرافی  به  توجه  با  که  چرا  دارد،  جدی 
بودن،  کوهستانی  دلیل  به  بویراحمد،  و  کهگیلویه 
با بقیه  باید قوانین حوزه حمل و نقل در استان نیز 
خاص  شرایط  با  متناسب  و  باشد  متفاوت  استان ها 

جغرافیایی استان باشد.
وی بیان کرد: قوانین دست و پا گیر در حوزه منابع 
آزارهنده  بسیار  خصوصی  بخش  برای  نیز  طبیعی 
است. چرا که این بخش نیز درگیر بروکراسی پیچیده 

ای برای دریافت استعالمات مختلف است. 
سختی های بخش خصوصی برای دریافت استعالم های 
تکراری و زمان بر از دستگاه های مختلف، بدون شک 

با اهداف پنجره واحد در تعارض است.
توسعه  موضوع  به  اشاره  با  یاسوج  اتاق  رئیس 
گردشگری استان افزود: اقتصاد گردشگری در استان 
ملموس  جاذبه های  و  ظرفیت ها  تمامی  وجود  با 
ارکان  همه  و  ما  است.  مانده  مغفول  غیرملموس،  و 
متولی حوزه گردشگری نتوانسته ایم از این ظرفیت 
در جهت ایجاد اشتغال و تولید ناخالص داخلی درخور 

این منابع و فرصت های خدادادی استفاده کنیم.
وی ادامه داد: اکنون باید تمامی دستگاه های مرتبط 
و  شوند  وارد  موضوع  این  به  گردشگری  حوزه  با 
بررسی کنیم که اگر عقب ماندگی در امر گردشگری 
و  دولت  همفکری  با  و  چیست  دالیلش  داشته ایم 
این  توسعه  جهت  الزم  راهکارهای  خصوصی  بخش 

بخش فراهم کنیم.
با  نشست  این  در  بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار 
اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری بر بهره گیری 
ایجاد  و  تولید  برای  خصوصی  بخش  ظرفیت های  از 
اشتغال، اظهار داشت: با تمام توان از بخش خصوصی 
الزم  بسترهای  ایجاد  دنبال  به  و  کنیم  می  حمایت 

برای فعالیت این بخش هستیم.
علی محمد احمدی با بیان این که هفته آینده نشست 
پنجره واحد با حضور سرمایه گذاران بخش خصوصی 
اقتصادی  حوزه  مسووالن  گفت:  شود،  می  برگزار 
در  بودجه  و  برنامه  سازمان  همکاری  با  استانداری 
راستای اجرایی کردن و تکمیل ظرفیت تبصره 19 و 
رفع موانع پیش رو اقدام کنند. تمامی مسائل مربوط به 
بارگذاری، سرمایه گذاری و واگذاری طرح ها به بخش 

خصوصی به صورت دقیق کارشناسی و ارزیابی شود.
با تاکید برسامان بخشی واگذاری عرصه های  احمدی 
خصولتی  و  خصوصی  دولتی،  بخش های  به  طبیعی 
ایجاد  برای  که  هرکسی  ما  شک  بدون  کرد:  عنوان 
اشتغال و رشد تولید تالش کند، حمایت می کنیم اما 
هرگز اجازه تعدی و سوء استفاده از بیت المال را به 
کسی نمی دهیم و با خاطیان به شدت برخورد خواهد 

شد.
بهره  و  واگذاری ها  روند  از  گزارشی  ارائه  خواستار  او 
مندی بخش های مختلف از منابع ملی شد و گفت: 
اما  نیست  پوشیده  کسی  برهیچ  استان  ظرفیت های 
صورت  به  ظرفیت ها  این  از  گیری  بهره  نحوه  باید 
میراث  مسووالن  باشد.  شده  کارشناسی  و  اصولی 
گردشگری  عرصه  در  پیش  از  بیش  باید  فرهنگی 
استان تالش کنند و از ظرفیت های مردمی در این 

راستا استفاده شود.
وجود  به  اشاره  با  بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار 
استان،  فرهنگی  و  طبیعی  اقلیمی،  ظرفیت های 
تصریح کرد: میراث فرهنگی با تولید محتوای مطلوب 
و با استفاده از فضای مجازی برای معرفی میراث های 

فرهنگی و گردشگری این استان اقدام کند.
به  صرفا  استان  گردشگری  کرد:  بیان  احمدی 

بالدشاپور وچندنقطه تفریحی محدود نمی شود.
سرمایه  یک  تواند  می  استان  مردم  غنی  فرهنگ 
گردشگری باشد که در این راستا اقدام قابل توجهی 
فرهنگی  میراث  رود  می  انتظار  است.  نشده  انجام 
استراتژی  و  راه  نقشه  ارائه  با  آینده  گزارش های  در 

هدفمند امید را در بین مردم استان زنده کند.

رئیس اتاق کرمان؛

دولت الیحه جامع حمایت 
از بنگاه های اقتصادی 

را ارائه دهد
رئیس  مهدی طبیب زاده،  - سید  کرمان  اتاق 
استان  کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق 
معاون سازمان صنایع کوچک  با  کرمان در نشست 
و شهرک های صنعتی ایران گفت:  در شرایط فعلی 
دشواری  بسیار  کار  اقتصادی  بنگاه های  اداره  کشور 
دارد هر چه  انتظار  از دولت  است. بخش خصوصی 
اقتصادی  بنگاه های  از  سریعتر الیحه جامع حمایت 
را نهایی و به مجلس ارائه دهد تا از فشارهای وارد 

شده به صنایع بکاهد.
شرایط  در  همیشه  افزود:  طبیب زاده  سیدمهدی 
است  متفاوت  ها  بنگاه  اداره  نحوه  خاص  و  بحرانی 
و باید در این الیحه همه موارد از جمله هزینه های 

برق، آب، مالیات و مواد اولیه در نظر گرفته شود.
صنعتی  شهرک های  شرکت  داد:  ادامه  طبیب زاده 
این  امیدواریم  که  دارد  اتاق  با  خوبی  همکاری 
عالقه،  مورد  و  مشترک  های  زمینه  در  همکاری ها 
به ویژه در حوزه آموزش فعاالن اقتصادی گسترده تر 

شود.
محصوالت  و  فرش  خرما،  پسته،  کرد:  اظهار  وی 
گلخانه ای از جمله خوشه هایی هستند که در کرمان 
تشکیل شده اند و اتاق و شرکت شهرک های صنعتی 

در این زمینه همکاری خوبی داشته اند.
ایجاد  را  صادرات  توسعه  الزمه  کرمان  اتاق  رئیس 
در صورت  گفت:  و  کرد  عنوان  پایگاه های صادراتی 
سازمان  ایران،  تجارت  توسعه  سازمان  همکاری 
اتاق،   و  ایران  و شهرک های صنعتی  صنایع کوچک 
صادرات  به  فعالیت ها،  هم  افزایی  ضمن  می توان 
میانه،  آسیای  کشورهای  به  استان  تولیدات  بیشتر 

هند و روسیه پرداخته شود.
استارت  زمینه های  در  اقدامات  برخی  افزود:  وی 
دانش  فعالیت های  و  کارآفرینی  فناوری،  آپ ها، 
پارک  و  اتاق، سازمان صنایع کوچک  توسط  بنیان، 
علم و فناوری انجام می شود که باید از موازی کاری 

پرهیز و از تجربیات موفق یکدیگر استفاده کرد.
در ادامه این نشست، معاون سازمان صنایع کوچک و 
شهرک های صنعتی ایران، ارائه خدمات نرم افزاری را 
یکی از وظایف اصلی این سازمان عنوان و بیان کرد: 
به همکاری های مشترک در این زمینه نیاز داریم که 
می توانیم گسترش این همکاری ها را از اتاق کرمان 

آغاز کنیم.
فرشاد مقیمی با تاکید بر این که حتما باید نظرات 
شود،  لحاظ  تصمیم گیری ها  در  خصوصی  بخش 
افزود: بخش خصوصی شامل اتاق بازرگانی، اصناف، 
واحدی  صدای  باید  معدن  و  صنعت  خانه  تعاون، 
داشته باشند تا بتوانند محور اصلی فعالیت ها قرار 
گیرند زیرا در غیر این صورت دولت را با ارائه نظرات 

متفاوت دچار چالش می کنند.
کرمان  اتاق  با  نامه  تفاهم  امضای  پیشنهاد  مقیمی 
را مطرح کرد و ادامه داد: این تفاهم نامه می تواند 
توسعه  بازار،  فن  مانند  اصلی  موضوع  سه  تا  دو  در 
پیمانکاری  نظام  به  مربوط  فعالیت های  و  خوشه ها 
فرعی به امضا برسد و نقطه نظرات در مورد حمایت 

از بنگاه های اقتصادی از اتاق کرمان دریافت شود.
معاون سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی 
تمایل  صورت  در  کرمان  استان  کرد:  تصریح  ایران 
ایران و چین را بر عهده بگیرد و  بازار  می تواند فن 
مرتبط  فعالیت های  محور  بلکه  استان  برای  تنها  نه 

کشور در این بازار را بر عهده بگیرد.
مقیمی با بیان این که باید سایت مشترک خوشه ها 
را ایجاد کنیم، اظهار کرد: در معرفی خوشه ها باید 
فضای  در  را  فعالیت ها  و  داد  تغییر  را  دیدگاه ها 
کشور  بودجه  و  برنامه  کرد.سازمان  دنبال  مجازی 
اعتبار خوبی برای صنایع کوچک در بحث خوشه ها، 
برندسازی و ایجاد پایگاه های صادراتی در کشورهای 
تخصیص  منابع  این  اگر  که  گرفته  نظر  در  هدف 
زیرساخت های  توسعه  زمینه  در  می توان  شود  داده 
صادرات غیرنفتی، با اتاق همکاری های الزم را انجام 

داد.
باغداران  آموزش  نشست  این  در  است  گفتنی 
پسته در مباحث سموم باقی مانده و غیراستاندارد، 
ایجاد شهرک  آفات،  زمینه  در  پژوهش  و  تحقیقات 
و  کوچک  صنایع  سازمان  کمک  با  استان  فناوری 

شرکت شهرک های صنعتی درخواست شد.

 فعاالن اقتصادی در دوره تحریم ها قهرمانان کشور خواهند بود
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ایران - کمیسیون جوانان، کارآفرینی و کسب  اتاق 
ریاست  به  ایران  اتاق  بنیان  دانش  و  نوین  وکارهای 
سازمان  کارشناسان  و  رئیس  میزبان  کالهی  افشین 

فضایی ایران بود.
سازمان  میان  همکاری  تفاهم نامه  نشست،  این  در 
و  شناسایی  شرکت های  سندیکای  و  ایران  فضایی 
تصدی گری  ازادسازی  بر  مبنی  رادیویی  مکان یابی 
ورود  برای  سازی  بستر  و  فضایی  صنعت  حوزه  در 
سرمایه گذاران بخش خصوصی به این صنعت به امضا 

رسید.
ایران  که  این  به  اشاره  با  ایران  فضایی  سازمان  رئیس 
در  چنین  هم  و  علم  تولید  در  را  منطقه  اول  رتبه 
خودکفایی ساخت، پرتاب و بهره برداری از ماهواره دارد، 
فضا  هوا  دانشجوی  و  دانش آموخته  بیشترین  ما  گفت: 
را تربیت کرده ایم که کشورهای دیگر به دنبال جذب 
آن ها هستند اما تالش ما بر این است تا با آزادسازی 
برای  را  زمینه  فضایی،  صنعت  حوزه  در  تصدی گری 
سرمایه گذاری و فعالیت بخش خصوصی در صنعت فضا 
مهیا کنیم و این نیروها رادر داخل کشور به کار بگیریم.

فضایی  سازمان  اساسنامه  در  افزود:  براری  مرتضی 
ایران، این سازمان حاکمیتی و دارای نقش رگوالتوری 
است و مهمترین اولیت ما در فعالیت های آینده، حذف 
این حوزه  اقتصادی  تصدی گری دولت در فعالیت های 
و باز گذاشت راه ورود سرمایه گذاران بخش خصوصی 

اعم از داخلی وخارجی است.
او با اشاره به این که در بسیاری از کشورها تصدی گری 
است،  شده  آزاد  ماهواره ای  مخابرات  حوزه  در  دولت 
آزادسازی  آگهی  زودی  به  ما  نیز  ایران  در  افزود: 
و  می کنیم  آگهی  را  ماهواره ای  تلفن  اپراتورهای 
شرکت های خصوصی اجازه پیدامی کنند با اخذ پروانه 
وارد این بخش از صنعت فضایی شوند. براری با اشاره به 
این که بانک های آمریکایی تا ۸5 درصد سرمایه گذاری 
مالی  تأمین  فاینانس  صورت  به  را  ماهواره ها  در 
می کنند، تصریح کرد: عمر مفید یک ماهواره 15 سال 
سرمایه،  بازگشت  آن  اول  سال   5 که  می شود  برآورد 
عنوان  به  سوم  سال   5 و  عملیات  سود  دوم  سال   5
تأمین هزینه ساخت و پرتاب ماهواره بعدی مدنظر قرار 
باعث  حوزه  این  در  فعالیت  بودن  سودده  و  می گیرد 
آن  مالی  تأمین  قبول  در  پررنگی  نقش  بانک ها  شده 
داشته باشند. رئیس سازمان فضایی ایران هم چنین با 
اشاره به این که آزادسازی تصدی گری اپراتور ماهواره 
سنجشی نیز در دستور کار قرار دارد، اظهار کرد: آئین 
نامه های مربوط به پروانه فعالیت در این حوزه تدوین 
شده و مراحل تصویب آن در کمیسیون تنظیم مقررات 
پیگیری می شود و امیدواریم فرصت های سرمایه گذاری 

برای ورود بخش خصوصی را تدوین کنیم.
عنوان  به  ایران  فضایی  سازمان  کرد:  تاکید  براری 
که  جا  هر  دارد  امادگی  عرضه  این  در  دولت  نماینده 
شرکت های بخش خصوصی احساس کنند به امکانات 
تهیه  آن ها  برای  دارند  نیاز  فضایی  حوزه  در  داده  یا 
سرمایه گذاری های  حوزه  در  او،  گفته  به  کند.  مهیا  و 
درصد   ۲۰ تا  می تواند  دولت  بخش خصوصی،  فضایی 
تا  نیز  بین المللی  اپراتورهای  و  کند  سرمایه گذاری 
این  چراکه  هستند  آزاد  درصدی   49 سرمایه گذاری 
اپراتورهای  حضور  و  است  بین المللی  بازار  یک  حوزه 
خارجی در آن می تواند به بازاریابی و فروش کمک کند. 
براری با تأکید بر این که ما همه اطالعات غیرحاکمیتی 
خود را باز می کنیم و داده های مورد نیاز کسب وکارهای 
در  افزود:  کرد،  خواهیم  فراهم  نیز  را  فضایی  صنعت 
حوزه تأمین مالی نیز مذاکراتی انجام شده و صندوق 
را  نیاز  مورد  سرمایه  درصد   ۸۰ سقف  تا  ملی  توسعه 
تسهیالت ارزی با سود 3.5 درصد پرداخت می کند که 
بازپرداخت آن 4 سال تنفس دارد و بعدازآن ظرف 4 

سال باید تسویه شود.
به گفته او حتی شرکت های خارجی سرمایه گذاری در 
این صنعت نیز تا ۸۰ درصد سرمایه گذاری را می توانند 

از صندوق توسعه تسهیالت دریافت کنند.
و  افشین کالهی رئیس کمیسیون جوانان، کارآفرینی 
نیزدر  ایران  اتاق  بنیان  دانش  و  نوین  وکارهای  کسب 
فضایی  صنعت  در  سرمایه گذاری  گفت:  نشست  این 
یا  واقعی  عشق  نیازمند  تحریم  شرایط  در  ویژه  به 
پیشرفت  حال  هر  به  اما  باالست  بسیار  ریسک پذیری 
کشور  در  زودی  به  و  دارد  ادامه  همچنان  تکنولوژی 
پس  شد  خواهد  احساس  فضایی  خدمات  خأل  نیز  ما 
سرمایه گذاری  برای  زمان  بهترین  فعلی  شرایط 
این  به  اشاره  با  کالهی  است.  فضایی  صنعت  درحوزه 
است  بزرگی  بسیار  بازار  مکان یابی  داده های  که حوزه 
از آن برای فعاالن  با اعمال تحریم ها بخشی  البته  که 
بازار  این  در  سرمایه گذاری  اما  می شود  بسته  ایرانی 
می شود.  محسوب  خوبی  فرصت  روشن  چشم انداز  با 
فضایی  سازمان  کاربرد  معاون  نائینی،  صادقی  علی 
مفید  همکاری  به  نسبت  امیدواری  ابراز  با  هم  ایران 
و پرثمر سازمان فضایی ایران و بخش خصوصی برای 
آزادسازی تصدی گری سرمایه گذاری در صنعت فضایی، 
گفت: این تفاهم نامه با سندیکای شرکت های شناسایی 
نویگیتور  ساخت  زمینه  در  که  رادیویی  مکان یابی  و 
)Navigator( خودرویی و نقشه های مسیریابی فعال 
هستند امضا شده و تالش می کند کار بخش خصوصی 
برای سرمایه گذاری و تولید محتوا و سخت افزار در این 

صنعت را هموار کند.

آزادسازی تصدی گری در 
 صنعت فضایی 


