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به گزارش زمان، موالوردی اعالم کرد: 5 برنامه محوری حقوق شهروندی شامل 
برنامه تقسیم کار ملی، شاخص های کمی و کیفی پایش و ارزیابی فعالیت دستگاه 
های اجرایی، آیین ها و روش های غیرقضایی رسیدگی به شکایات، ساز و کار 

3نظارتی بر منشور این حقوق و برنامه ملی آموزش حقوق اجرا می شود.

اجرای 5 برنامه محوری حقوق 
شهروندی در سال 97 

فرهنگ  تقویت  از  بطحایی  پرورش،  و  آموزش  وزیر  زمان،  گزارش  به 
مصرف کاالهای ایرانی در برنامه درسی دانش آموزان خبر داد.وی افزود: 
مهمترین  جمله  از  داخلی  کاالی  از  استفاده  فرهنگ  تقویت  و  ایجاد 

الزامات برای تحقق شعار سال است. 

به گزارش زمان، ظریف از تعیین ۶ اولویت راهبردی برای حوزه دپیلماسی 
اقتصادی کشــور خبر داد. با توجه به جهت گیری کشور به سمت تشکیل 
روابــط اقتصــادی خارجی تصمیم بر این شــد که ســاختار وزارتخانه 

دستخوش تغییر و تحول شود.
5

تقویت فرهنگ مصرف کاالهای 
ایرانی در برنامه درسی

۶ اولویت راهبردی دیپلماسی 
اقتصادی کشور
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بروجردی: به موضوع تلگرام باید با نگاه امنیت ملی نگریست

تلگرام در آستانه فیلترشدن؟ 
سرمقاله

 » حمایت از کاالی ایرانی« 
پیش نیاز ثبات اقتصاد ملی

نگاه روز

جنبه های تحقق حمایت 
از کاالی ایرانی 

»هایالیت« یک ملودرام 
زناشویی با پیرامون »خیانت«

کاالی  از  حمایــت   «
ایرانــی« شــعاری بود 
که رهبــر انقالب برای 
برگزیدند؛   1397 سال 
شعاری که نشانگر نگاه 
راهبردی ایشــان به مقوله اقتصاد در جهت 
پیشرفت است. با پیگیری این راهبرد و خرید 
کاالی ایرانی مسیر رونق تولید و کسب و کار 
میسر شده و از آسیب های اجتماعی کاسته 
خواهد شد.تولید ملی مقدمه ای خواهد بود بر 
اشتغال زایی و کارآفرینی و افزایش بهره وری 
در تمامــی عرصه ها و همچنین باعث بهبود 
وضعیت اجتماعی، زندگی مردم و و همچنین 
کاهش نرخ تورم و اثرات مثبت در اقتصاد که 
منجر به رشد و ترقی کشورمان خواهد شد. 
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2 سعید حیدری
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  رهبر معظم انقالب سال۹۷ را سال

 »حمایت از کاالی ایرانی« نام گذاری کردند

شادی حلقه گم شده زندگی ایرانیان 

و  پوتین  اردوغان،  نشست  محور  یه،  سور
نکارا آ در  وحانی  ر

مرتضی کوه مسکن

منصور معظمی

به گزارش زمان، بستن شبکه اجتماعی تلگرام از سوی برخی مقام ها به دالیل گوناگون مانند امنیت اطالعات کاربران پیگیری می شود اما شماری از متولیان امر با اشاره به پیامدهای منفی اقدام های مشابه مانند آسیب رسانی به کسب و کارهای خرد، از 
بی اعتمادی به شبکه های پیام رسان داخلی می گویند.بحث بستن شبکه اجتماعی تلگرام در آخرین هفته های پارسال با ابراز نظرهای متفاوت متولیان مستقیم و غیرمستقیم امر همراه بود. با این همه، روشن شدن سرنوشت این موضوع به آغازین روزهای 

امسال موکول شد.اکنون با گذشت چند روز از آغاز سال 1397 دوباره بحث بستن این شبکه از سوی »عالءالدین بروجردی« رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی مطرح شده است.

 شاخص امید به زندگی ایرانیان افزایش یافت

تلگرام در آستانه فیلترشدن؟ 
بستن شــبکه اجتماعی تلگرام از ســوی برخی مقام 
ها به دالیل گوناگــون مانند امنیت اطالعات کاربران 
پیگیری می شود اما شماری از متولیان امر با اشاره به 
پیامدهای منفی اقدام های مشابه مانند آسیب رسانی 
به کســب و کارهای خرد، از بی اعتمادی به شــبکه 
های پیام رسان داخلی می گویند.بحث بستن شبکه 
اجتماعی تلگرام در آخرین هفته های پارسال با ابراز 
نظرهای متفاوت متولیان مستقیم و غیرمستقیم امر 
همراه بود. با این همه، روشــن شــدن سرنوشت این 
موضوع به آغازین روزهای امســال موکول شد.اکنون 
با گذشــت فقط چند روز از آغاز ســال 1397 دوباره 
بحث بستن این شبکه از سوی »عالءالدین بروجردی« 
رییس کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی 
مجلس شورای اسالمی مطرح شده است اما به اذعان 
بســیاری از فعاالن فضای مجازی و برخی نمایندگان 
مجلس شورای اســالمی تجربه قبلی مسدود سازی 
تلگرام نه فقط موجب رونق پیام رســان های داخلی 
نشد بلکه آسیب های زیادی به کسب و کارهای خرد 

و کوچک در این شبکه وارد کرد.
بروجردی: به موضوع تلگرام باید با نگاه منافع 

و امنیت ملی نگریست
رییس کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی 
مجلس شــورای اســالمی با تاکید بر این که بخشی 
از تهدیدهای امنیت کشــور در تلگرام رقم می خورد 
گفت: به موضوع تلگرام بایــد با نگاه به منافع ملی و 
امنیت ملی نگاه کرد.به گــزارش زمان به نقل ازخانه 
ملــت، عالءالدین بروجردی در اظهــار نظری درباره 
تلگرام افزود: مبحث گره خورده با امنیت کشور است 
و تنها مختص ایران نیســت. وقتی کشور انگلیس به 
عنوان کشور شــاخص غربی در سطح نخست وزیری 

اعالم می کند تلگرام بســتر تولید تروریست است و 
کشورهایی چون چین و پاکستان تلگرام را فیلتر می 
کنند نشــان دهنده این واقعیت مهم است که تلگرام 
عمــال با طراحی های صورت گرفته و پیچیدگی های 
پشــت پرده، عمال تهدید امنیتــی و اختصاصی برای 
جمهوری اسالمی است.رئیس کمیسیون امنیت ملی 
و سیاســت خارجی مجلس شورای اسالمی ادامه داد: 
به دلیل تهدید امنیتی تلگرام، کشــورها آن را فیلتر 
کردند و از شــبکه ها و پیام رسان های داخلی و ملی 
خود استفاده می کنند، ما هم به عنوان کشور شاخص 

طبیعتا باید در این جهت فعال باشیم.
وی با تاکید براینکه کشورهای مهم و شاخص دنیا از 
پیام رســان های ملی استفاده می کنند گفت: حتی 
کشــوری مانند کره جنوبی شبکه ملی خود را تعریف 
کرده و از آن استفاده می کند، بنابراین ما حتما باید به 
گونه ای عمل کنیم که اجازه ندهیم دشمنان بتوانند از 
طریق تلگرام رخنه و مشکل آفرینی کنند.این نماینده 
مجلس دهم با بیان اینکه بخشی از تهدید های امنیت 
کشوردر تلگرام رقم می خورد، گفت: مسئولیت فضای 
مجازی با شورای عالی فضای مجازی است و در آنجا 
در واقع تصمیم گیری شــده، برخی تعابیر دیگری از 
این موضوع داشتند، در خصوص فضای مجازی نهایتا 
شــورای عالی امنیت یا شــورای عالی فضای مجازی 
تصمیم گیری می کنند.وی بــا تاکید براینکه باید با 
هوشــمندی دنبال حفظ منافع و امنیت ملی کشور 
باشــیم، گفت: از فیلتر کردن تلگــرام از منظر حفظ 
امنیت ملی دفاع می کنم ضمن اینکه بسیار مهم است 
که مســئوالن قضایی و امنیتی کشور تشویق کننده 

پیام رسان داخلی و ملی باشند.
ادامه در صفحه 2

سوریه، محور نشست اردوغان، پوتین و روحانی در آنکارا
 رؤســای جمهوری ایــران، ترکیه و 
روسیه روز چهارشنبه طی نشستی در 
آنکارا آخرین تحوالت بحران سوریه را 

مورد بررسی قرار می دهند.
به گــزارش زمان به نقل ازایســنا، 
ریاست جمهوری  اطالع رسانی  دفتر 
ترکیــه اعالم کــرد که آنــکارا فردا 
میزبان نشست سه جانبه رجب طیب 
اردوغان، رئیس جمهوری این کشور، 
والدیمیــر پوتیــن، رئیس جمهوری 
روحانــی،  حســن  و  روســیه 
بود.در  ایران خواهد  رئیس جمهوری 
این نشست درباره مسائل منطقه ای 
و بین المللی به ویژه بحران ســوریه 

گفت وگو خواهد شــد.ترکیه، ایران و روســیه اخیرا 
همکاری برای حل و فصل بحران ســوریه را افزایش 
داده و نشســت های متعددی را در این راستا برگزار 
کرده اند.پیش از این، معاون ارتباطات و اطالع رسانی 
دفتر رئیس جمهوری کشــورمان اعالم کرده بود که 

روحانی به دعوت رســمی همتای ترکیه ای خود و 
برای حضور در دور دوم مذاکرات سه جانبه با روسیه، 
بعد از ظهر سه شنبه، چهاردهم فروردین ماه به آنکارا 

سفر می کند.

عاموس هرئیل نویســنده و تحلیلگر رژیم صهیونیســتی در امور 
نظامی در مقاله ای که در روزنامه هاآرتص منتشــر شد، نوشت : 
برگزاری راهپیمایی 'روز زمین' موجب شد غزه در معرض توجه 

جهانی قرار گیرد.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، نویسنده و تحلیلگر رژیم صهیونیستی 
با اشاره به راهپیمایی 'بازگشت' که از جمعه گذشته به مناسبت 
روز زمین در غزه برگزار شد، گفت: راهپیمایی بازگشت و تظاهرات 
در نزدیک دیوار حائل نســبت به شلیک موشک و خمپاره از غزه 
راه بهتری برای برخورد با ارتش رژیم اسرائیل بود.عاموس هرئیل 
با طرح این پرســش که روز جمعه گذشته سخت ترین روز برای 
غزه از زمان پایان جنگ 2014 بود ولی باید مطرح کرد که اکنون 
بعد از اثبات سیاست تهاجمی نظامیان ارتش رژیم اشغالگر قدس 
که به ســمت راهپیمایان تیراندازی کردند، چــه اتفاقی خواهد 
افتاد،افزود: جنبش حماس که مردم را به مشارکت در راهپیمایی 
بازگشت و تظاهرات در نزدیک دیوار حائل تشویق کرد، راه بهتری 
برای برخورد با ارتش رژیم به جای شــلیک موشــک و خمپاره و 
حمله از طریق تونل ها پیدا کرده اســت.وی معتقد است: شلیک 

موشــک و یا خمپاره از غزه و حمله از طریق تونل ها می توانست 
نوار غزه را وارد جنگ کند در حالی که حوادث روز جمعه گذشته 
موجب توجه جهانی به نوار غزه شد به طوری که آنتونیو گوترش 
دبیر کل سازمان ملل خواســتار تحقیقات مستقل در باره وقایع 

و حوادث روز جمعه شــد.در راهپیمایی بازگشت به مناسبت فرا 
رسیدن روز زمین نظامیان صهیونیست به سوی تظاهر کنندگان 
فلسطینی شلیک کردند و 1۶ فلسطینی را به قتل رسانده و صدها 
تن دیگر را زخمی کردند.به عقیده هرئیل حوادثی که نزدیک دیوار 
جدایی به وقوع پیوست در نهایت به نفع حماس تمام شد و اکنون 
آنهــا می توانند از این حادثه به نفع خود اســتفاده کنند و توجه 
جهانــی را به آنچه در غزه اتفــاق می افتد جلب کنند .وی گفت 
که تظاهرات روز جمعه گذشته تعداد زیادی از نیروهای نظامی و 
فرماندهان عالیرتبه از رئیس ستاد ارتش گرفته تا مقامات پایین 
تر را به خود مشــغول کرد.این تحلیلگر نظامی گفت که احتمال 
دارد به مروز زمان این تظاهرات در برنامه های آموزشی ارتش این 
رژیم که اخیرا نیروهای خود را تقویت کرده تاثیر بگذارد.عاموس 
هرئیل افزود: انتقادهای بسیاری که در طول هفته گذشته متوجه 
ارتش رژیم اسرائیل شد بر شدت اقدامات انجام شده تاثیر گذاشته 
است.وی افزود : نوار غزه همچنان یک بمب زمانی باقی می ماند و 
بحران کنونی می تواند تا چند هفته دیگر هم ادامه پیدا کرده و بر 

واکنش فلسطینیان در کرانه غربی و قدس تاثیر بگذارد.

اعتراف صهیونیست ها؛ »غزه« کانون توجه جهانی شد

وزیر صنعت اعالم کرد:

مالیات بر ارزش افزوده مانع 
جدی تولیدکنندگان

 
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه مالیات بر ارزش افزوده 
یکی از موانع جدی بر سر راه تولیدکنندگان است از پرداخت یارانه 
سودتســهیالت برای نوسازی صنایع به واحدهای تولیدی در سال 

جاری خبرداد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، محمد شــریعتمداری با بیان اینکه 
در حال حاضر نوسازی صنعتی در ایران یکی از مهمترین ضرورت 
ها اســت گفت: برای دســتیابی به کاالی رقابتی و صادرات محور 
باید نوســازی صنعتی در کشور تسریع شــود.وزیر صنعت، معدن 
و تجارت، نوســازی صنعتی در ســال جاری را جزء اولویت های 
مهم ایــن وزارتخانه عنوان کرد و گفت: خوشــبختانه با همکاری 
مجلس شــورای اســالمی ردیفی در قانون بودجه سال 97 مبنی 

بر پرداخت یارانه سود تسهیالت اعطایی به مبلغ 32 هزار میلیارد 
تومان جهت نوسازی به واحدهای تولیدی اختصاص خواهد یافت.

شریعتمداری بیان داشت: نوسازی نیاز جدی و مبرم صنعت کشور 
اســت چرا که با قدیمی و فرسوده بودن بســیاری از تجهیزات و 
واحدهــای صنعتی هم اکنون امکان رقابــت تولیدات صادرات گرا 
برای واحدهای تولیدی موجود در جامعه وجود ندارد.وی در بخش 
دیگری از ســخنان خود بحث مالیات بــر ارزش افزوده را از دیگر 
موانع جدی بر سر راه تولید ملی برشمرد و گفت: امید می رود در 
ماه های ابتدای سال جاری این قانون اصالح تا شرایط مطلوب تری 
برای تولیدکنندگان در جامعه فراهم شــود.وزیر صنعت، معدن و 
تجارت افزود: تولید کنندگان جدا از این با مشکالت و موانع جدی 
در بحث تامین اجتماعی، نرخ ســود تســهیالت بانکی و بسیاری 
موارد دیگر مواجه هستند.وی با بیان اینکه برای هموارسازی مسیر 
تولید در ســال حمایت از کاالی ایرانــی همه ارکان دولت باید به 
معنای واقعی پای کار باشــند، با تاکید بر این که مردم باید نسبت 
به مصرف کاالی ایرانی تعصب داشته باشند، گفت: حمایت از تولید 
ملی زمینه ســاز توسعه و پیشرفت در هر کشوری است.وی افزود: 

تحقق شعار سال منوط به اینکه تولیدکنندگان، مصرف کنندگان و 
مسئوالن به وظایف خود در ارتباط با تولید ملی درست عمل کنند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهارداشت: تولیدکنندگان با کیفیت 
تولید، مصرف کنندگان با ترجیح کاالی ایرانی بر اجناس خارجی و 
همچنین مسئوالن با رفع موانع تولید و حمایت جدی از صنعتگران 
و کارآفرینان می توانند در جهت تحقق پذیری فرمایشــات مقام 
معظم رهبری در زمینه کاالی ایرانی نقش آفرین باشند.وی تصریح 
کرد: تولید کنندگان و مصرف کنندگان در جهت ارتقای ســطح 
تولید ملی مکمل یکدیگرند.شریعتمداری همچنین گفت: پارسال 
بهره برداری شــش هزار واحد تولیدی باالی 50 درصد پیشرفت 
فیزیکی در دستور کار این وزارتخانه قرار داشت که خوشبختانه با 
تــالش های صورت گرفته بیش از پنج هزار و 400 پروژه تولیدی 
و صنعتی به ســرانجام رسید.وزیر صنعت، معدن و تجارت تسریع 
در بهره برداری پروژه های نیمه تمام صنعتی و تولیدی را از جمله 
مهمترین راه های افزایش اشتغال و رشد تولید ناخالص داخلی در 
کشور دانست و یادآورشد: این موضوع جزء اولویت های مهم دولت 

در سال جاری است.

تحقق اولین هدف برانکو  در سال 97

نسف  قارشی 0- پرسپولیس 0 
صعود سرخ در سیزده بدر

پرسپولیس با کسب تساوی خارج از خانه مقابل نسف قارشی صعود 
خود به مرحله بعدی قطعی کرد و اکنون باید به جنگ صدرنشــینی 
با السد مهیا شوند.شاگردان برانکو ایوانکوویچ که با کسب 9 امتیاز از 
شانس زیادی برای صعود برخوردار بودند. با تساوی بدون گل مقابل 
نسف قارشی توانستند مجوز صعود به مرحله بعدی را به دست بیاورند 
و اکنون در بازی پایانی فارغ از هیاهوی صعود تنها به امید صدرنشینی 
در بازی خانگی مقابل الســد می اندیشد.در شرایطی که تصور می شد 

کار  برانکــو  شــاگردان 
ســختی در زمین حریف 
باشند،  داشــته  رو  پیش 
تدابیــر تاکتیکــی برانکو 
باعث شد تا نسف قارشی 
نتواند موقعیت جدی روی 
دروازه بیرانوند شکل دهد 
و نیمــه اول ایــن دیدار 
بــدون شــکل گیری گل 
خاتمه یابد.برانکو اینبار با در اختیار داشــتن بیشتر نفراتش، ترکیب 
تدافعی تری را در غیاب شــجاع خلیــل زاده را در زمین حاضر کرد 
و توانســت حمالت حریف را ناکام بگذارد.در فاز تهاجمی هم اختیار 
عمل در دســتور کار احمدزاده و امیــری بود تا با حمالت خود روی 

دروازه حریف موقعیت سازی کنند و چندین نوبت نیز به فرصت نصفه 
و نیمه دست یافتند. با این حال هر دو تیم در نیمه اول نتوانستند به 
دروازه یکدیگر دســت یابند تا تساوی بدون گل در 45 دقیقه شکل 
گیرد؛ نتیجه ای که تا به اینجا به ســود سرخپوشان بوده است.نسف 
قارشــی که دو دیدار قبلی خود در استادیوم مرکزی تاشکند را برابر 
الســد و الوصل به ســود خود خاتمه داده بود، اینبار نتوانست برابر 
تدابیر تاکتیکی برانکو موفق عمل کند و در نهایت با تســاوی خانگی 
شانس صعودش را از دست داد. آنها نه در نیمه اول و نه در وقت دوم 
از ایجاد موقعیت روی در دروازه پرســپولیس شکل دهد و در نهایت 
این شاگردان برانکو بودند که بازی را در نیمه دوم بهتر ادامه دادند و 
توانستند چند موقعیت شکل دهند. احمد نوراللهی، فرشاد احمدزاده 
و علیپور در چند صحنه موقعیت خوبی روی دروازه نماینده ازبکستان 

شکل دادند که در دستیابی به گل ناکام ماندند.
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 » حمایت از کاالی ایرانی« 
پیش نیاز ثبات اقتصاد ملی

سعید حیدری

» حمایت از کاالی ایرانی« شعاری بود که رهبر 
انقالب برای ســال 1397 برگزیدند؛ شعاری که 
نشانگر نگاه راهبردی ایشان به مقوله اقتصاد در 
جهت پیشرفت اســت. با پیگیری این راهبرد و 
خرید کاالی ایرانی مســیر رونق تولید و کسب 

و کار میسر شده و از آسیب های اجتماعی کاسته خواهد شد.
تولید ملی مقدمه ای خواهد بود بر اشــتغال زایی و کارآفرینی و 
افزایش بهره وری در تمامــی عرصه ها و همچنین باعث بهبود 
وضعیت اجتماعی، زندگی مردم و و همچنین کاهش نرخ تورم و 
اثرات مثبت در اقتصاد که منجر به رشد و ترقی کشورمان خواهد 
شــد. از دیگر مزیت های حمایت از تولید داخلی و کاالی ایرانی 
رونق چرخه های اقتصادی و صنعت کشــور اســت. با خرید هر 
کاالی ایرانی جلوی بیکاری و بسته شدن کارخانه ها گرفته می 
شود. به عبارتی دیگر هر ایرانی با خرید کاالی خارجی، نیروی کار 
خود را بیکار کرده و رشــد تولید داخلی را متوقف می شود.با در 
کنار هم قرار گرفتن مردم و مسئوالن در حمایت از کاالی ایرانی 
و تالشی مجدانه و مجاهدانه، نه تنها اقتصادمان، بلکه عرصه های 
دیگر نیز در برابر آسیبها واکسینه می شوند. یکی از پیش نیازهای 
این مسیر برای رسیدن به نتیجه مطلوب، زمینه سازی ذهنی و 
فرهنگی برای اقشار مختلف جامعه و تبلیغات در خصوص حرکت 
های جهادی و تغییر الگوهای مصرفی کنونی جامعه می باشــد.

هرچه سطح آموزش باالتر رود اهمیت و درک از حمایت و تولید 
ملی باعث می شود که مردم بهتر از قبل بتوانند آن را درک کنند. 
از این رو این مســئله نیازمند آموزش های منطبق بر نیازمندی 
ها در سطح جامعه می باشد، آموزش ها باید براساس نیازسنجی، 
آینده نگری، تخصصی سازی و نیاز آفرینی در جامعه استوار باشد 
تا کارایی خود را در بطن جامعه داشته باشد و عطش و نیازهای 
جامعه را بویژه در حوزه های اقتصادی و نیازهای تولیدی کشور 
برطرف ســازد.در کنار این ها توجه به خودباوری امری بایســته 
است. جامعه ایرانی ثابت کرده که در هر جایی که به خودباوری 
رســیده بزرگترین موانع را به کناری نهاده و گام های بلندی را 
در جهت پیشرفت کشور برداشته است. پس خرید کاالی ایرانی 
می تواند به مثابه پادزهری در برابر آسیب ها و آفت های مختلف 
باشــد.برای ارتقای اقتصاد ملی و رسیدن به پیشرفت همه جانبه 
، گریــزی از مصرف کاالی داخلی نداریــم. از این رو با حمایت 
از تولیدکنندگان داخلی و کاالی ایرانی چرخه اقتصاد کشــور بر 
مدار پیشــرفت قرار می گیرد. به یاد داشته باشیم مصرف کاالی 
خارجی متضرر شــدن کشــور از ورود این کاالها، بیکاری چند 
میلیون نفر از جوانان کشور، باال رفتن خطرات امنیتی در کشور، 
تعطیلــی کارخانجات و بروز ناهنجاری هــای اخالقی، نارضایتی 
از میــزان اندک حقوق و مزایــا در خانواده های کارگران و رکود 
اقتصادی را در پی خواهد داشــت.پس بیایید همه با هم کاالی 

ایرانی مصرف کنیم.
Albrz.payam@gmail.com

خرید کاالی ایرانی نجات بخش اقتصاد ایران

 رئیس کمیســیون رسیدگی به درآمدهای پایدار شهرداری ها، با 
بیان اینکه »خرید کاالی ایرانی نجات بخش اقتصاد ایران است« 
گفت: عدم حمایــت از کاالی با کیفیِت ایرانی به معنای تراژدی 
تلخ از کار افتادِن خــط تولید کارخانه های زیادی در عرصه های 

مختلف است.
در گفت وگو با به گزارش زمان به نقل ازایسنا، پروانه مافی در رابطه 
با شــعار سال »حمایت از کاالی ایرانی«، بیان کرد: انتخاب الگوی 
مصرف صحیح برای یک خانوار، یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین 
نمودهای مدیریت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاســی 
اســت که نه تنها در کیفیت زندگی اعضای خانواده اثر به سزایی 
دارد بلکه در بعدی کالن، تعیین کننده آینده یک کشور می تواند 
باشــد.وی در ادامه گفت: اگر الگوی مصرف را متشکل از سه بعد 
اصلی شــامِل »میزان مصرف کاالها و خدمات«، »ترکیب کاالها و 
خدمات مصرفی« و »نــوع خدمات مصرفی« در نظر بگیریم، می 
توان مشــاهده نمود که در بعد نخست، مشخص می شود که چند 
درصــد از درآمد خانوار صرف خرید کاال و یا دریافت خدمات می 
شود و پس از آن ترکیب کاال و خدمات مورد توجه قرار می گیرد، 
به این معنا که به طور جزئی مشــخص می شــود که هر کدام از 
کاالها و خدمات اعم از پوشاک، خوراک، بهداشت، آموزش و غیره 
چه سهمی از ترکیب مصرفی خانوار را تشکیل می دهند.وی افزود: 
در انتها نیز یکی از مهمترین موضوعات یعنی»انتخاب نوِع کاال و 
یــا خدمات« مد نظر قرار می گیــرد که در اصل  مدیریت همین 
بعد از الگوی مصرف تعیین کننده توســعه و یا عقب ماندگی یک 
کشــور در حوزه اقتصادی می باشد، چرا که هر چه انتخاب کاالی 
مصرفی خانوار اصولی تر و بر مبنای منفعت جمعی صورت گیرد، 
بدون شــک خانواده به عنوان یک بازیگر تأثیرگذار نقش خود را 
در بهبود اقتصاد و توســعه کشــور ایفا نموده است.نماینده مردم 
تهران در مجلس، بیان کرد: در مرحله انتخاب نوع کاال، هر خانوار 
ایرانــی دو گزینه اصلی را پیش رو دارد که گزینه نخســت کاالی 
خارجی)ساخت خارج از ایران( و گزینه بعدی کاالی ایرانی)ساخت 
داخل ایران( می باشــد که در این خصوص متأسفانه با نگاهی به 
وضعیت مصرفی مردم می توان به این نتیجه رسید که هنوز تعداد 
زیــادی از افراد تمایل به مصرف کاالی داخلــی ندارند و مصرف 
کاالی خارجی مانند بیماری واگیردار در حال گسترش است. این 
در حالی است که خرید کاالی ایرانی و حمایت از تولید داخل در 
شــرایط اقتصادی نابسامان کشــور یک امر کامال عقالنی و آینده 
نگرانه است.وی تصریح کرد: در این میان نکته ای ظریف اما مهم 
که مورد غفلت واقع شــده، این است که جامعه با تمامی کاالهای 
ایرانی مشکل ندارند بلکه برخی کاالها که در طی سالیان طوالنی 
از کیفیت مناســبی برخوردار بوده اند، همچنان در سبد مصرفی 
خانــواِر ایرانی حضور دارند و جذابیــت کافی برای خرید را فراهم 
می کنند.مافی افزود: با وجود این واقعیت، رابطه میان اســتقبال 
از خرید کاالی ایرانی و کیفیت این کاالها همیشــه مستقیم نمی 
باشــد و بهترین مثال این اســتثنا را می توان در صنعت پوشاک 
یافت. به طوری که تولید پوشاک، باالترین ارزش افزوده را داراست 
و در ســالهای اخیر نیز صنعت پوشاک ایران هم از لحاظ کیفی و 
هم از بعد کمی پیشــرفت قابل توجهی داشته است اما متأسفانه 
تصوری نادرســت در میان مردم وجود دارد که برخاسته از » برند 
گرایی و مصرِف نمایشــی« بوده و همین مورد دلیل گردش مالی 
70 درصدِی صنعت نســاجی در کشورهایی نظیر ترکیه، چین و 
بنگالدش و در مقابل عقب ماندگی ایران در عرصه نســاجی شده 
است تا برخی پوشاک با کیفیت ایرانی مورد توجه مردم قرار نگیرد.

 سفر ظریف به ترکیه، آذربایجان
 و نخجوان 

 ســخنگوی وزارت امور خارجه گفت: محمد 
جواد ظریف وزیر امور خارجه امروز به منظور 
پیگیری تحوالت سوریه و بررسی روند آستانه 
و نیــز همراهی رئیس محتــرم جمهوری در 
اجالس سران ایران، روسیه و ترکیه به آنکارا 

سفر می کند.
بــه گزارش زمــان به نقل ازایســنا، بهرام 
قاســمی همچنین گفت: وزیر امور خارجه 
در سفر به آنکارا، در نشست وزرای خارجه 
ترکیه، ایران و روسیه با موضوع سوریه نیز 
شرکت خواهد کرد. بررسی تحوالت سوریه 
و پیگیری توافقات آستانه محور گفتگو های 
وزرای خارجه سه کشور خواهد بود. در این 
نشست دستور کار اجالس سران سه کشور 
نیز مورد گفتگو قرار خواهد گرفت.قاسمی 
همچنین افزود: وزیر امور خارجه سپس و 
در روزهای پنج شنبه و جمعه برای شرکت 
در اجالس میاندوره ای وزرای امور خارجه 
کشورهای عضو جنبش عدم تعهد به باکو، 
پایتخت جمهوری آذربایجان، سفر می کند. 
وزیر امور خارجه همچنین بعد از شــرکت 
در اجــالس وزرای امور خارجه عدم تعهد، 
و در بعد از ظهر جمعه به دعوت رســمی 
مقامات جمهــوری خودمختار نخجوان به 
این جمهوری خود مختار سفر و با مقامات 
عالی رتبه آن منطقه دیدار و گفتگو خواهد 

کرد.

السیسی پیروز انتخابات ریاست 
جمهوری مصر شد

 هیات ملی انتخابات مصر، پیروزی عبدالفتاح 
السیسی در انتخابات ریاست جمهوری 201۸ 

این کشور را اعالم کرد.
به گزارش زمــان به نقل ازمهر، الشــین 
ابراهیم رئیس هیــات ملی انتخابات مصر 
اعــالم کــرد: 24 میلیــون و 254 هزار و 
152 نفر در انتخابات ریاســت جمهوری 
مصر شــرکت کردند.عبدالفتاح السیسی با 
کســب 9۸.0۸ درصد آراء برنده انتخابات 
ریاســت جمهوری مصر شــده است. وی 
بــا 21 میلیون و ۸35 هــزار و 3۸7 رای 
رئیس جمهور مصر شده است.رئیس هیات 
ملی انتخابات مصر گفت: موسی مصطفی 
ابراهیم ۶5۶ هزار و 534 رای یعنی 2.92 
درصــد از آراء را به خــود اختصاص داده 
است.الشــین بیان کرد: تعداد آرای باطله 
یک میلیون و 7۶2 هزار و 231 رای یعنی 
7.27 درصد اســت.وی افزود: هیات ملی 
انتخابات روند انتخابات را مطابق معیارهای 
شــفافیت بین المللی اداره کرد و انتخابات 
به شکل الیق و متناســب با جایگاه مصر 
برگزار شد.طبق جدول زمانی با اعالم نتایج 
نامزدها روزهای ســوم و چهارم آوریل می 
توانند اعتراض خود را اعالم کنند و دادگاه 
عالی اداری از پنجم آوریل تا 14 آوریل به 

این اعتراضات رسیدگی می کند.

کاهش قیمت تخم مرغ از خرداد

 رئیس سازمان دامپزشــکی گفت: از خرداد 
ماه و با افزایــش تولید تخم مرغ، قیمت این 
محصول در بازار کاهش یافته و حتی امکان 

صادرات آن فراهم می شود.
به گزارش زمان به نقل ازایســنا، علیرضا 
رفیعی پــور اظهــار کرد: ما در کشــور به 
صورت ناخواسته گرفتار بیماری آنفلوآنزای 
حاد پرندگان شــدیم و بــرای کنترل این 
بیماری و پیشــگیری از آن تعداد زیادی 
از مرغ های تخمگذار از رده خارج شــدند.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به مسئولیت 
حاکمیت و وزارت جهاد کشاورزی و نظارتی 
که دامپزشــکی بر عرضه این محصوالت 
می کند، ســعی کردیم در ماه های گذشته 
بــا واردات، نیاز کشــور را تامین و کنترل 
کنیم.رئیس ســازمان دامپزشــکی ادامه 
داد: بــا جایگزین شــدن مرغ های جدید 
تخمگــذار به چرخه تولید تالش می کنیم 
تا از خردادماه شرایط عادی در تامین تخم 
مرغ ایجاد شود تا نرخ این محصول در بازار 
کاهش یابد.رفیعی پــور افزود: از خردادماه 
نه تنها شــرایط عادی را در کشور شاهد 
خواهیم بود بلکه امکان صادرات برای این 
محصول نیز فراهم می شــود.وی با اشاره 
بــه کنترل بیماری  آنفلوآنــزای مرغی در 
ایران و تشــدید نظارت هــا در این زمینه 
گفت: با نظارتی که سازمان دامپزشکی در 
حوزه مرغ و تخم مرغ انجام می دهد هیچ 
عالئمی از این بیماری هم اکنون مشاهده 
نشــده و وضعیت عادی را در کشور شاهد 

هستیم.

اخبار

سرمقاله
کالمامیر

بیارجتریندانشهاآناستکهبر
رهبــر معظم انقــالب اســالمی در پیامی سرزبانبماند

به مناسبت آغاز سال 1397 هجری شمسی، 
با آرزوی نوروزی شاد و شیرین و سالی پر از 
خیر و برکت، سال جدید را سال »حمایت از 

کاالی ایرانی« نامگذاری کردند.
رهبر معظــم انقــالب اســالمی در پیامی 
به مناسبت آغاز سال 1397 هجری شمسی، 
با تبریک به همه هم میهنان و ایرانیان بویژه 
خانواده هــای معزز شــهیدان و جانبازان، و 
نوجوانــان و جواناِن امیدآفرین و پیشــران 
حرکت علمی کشور، و با آرزوی نوروزی شاد و 
شیرین و سالی پر از خیر و برکت، سال جدید 
را سال »حمایت از کاالی ایرانی« نامگذاری 
کردند.حضــرت آیت اهلل خامنــه ای در یک 
ارزیابی از فراز و نشیب ها، و تلخ و شیرین های 
سال 9۶، این ســال را »سال بروز عظمت و 
اقتــدار و حضور ملت« خواندند و افزودند: در 
اوائل ســال بیش از 40 میلیون نفر از مردم 
در انتخابات ریاســت جمهوری و شــوراها، 
حضوری بســیار خوب، عظیم، خیره کننده و 
پرمعنا داشــتند و این حضور در راهپیمایی 
روز قــدس، راهپیمایی هــای 9دی و برتر از 
همه در راهپیمایی تماشایی 22 بهمن ادامه 
یافت.ایشــان، با اشاره به برنامه ریزی و تالش 

ناکام دشمنان برای ایجاد ناآرامی در ماههای 
پایانی سال، راهپیمایی های خودجوش مردم 
در مقابل اغتشاشــات را نشان دهنده حضور 
ملت بــزرگ، بصیر، چاالک و آماده بکار ایران 
در همه میدان ها دانستند و گفتند: ملت ایران 

و حتی آن کسانی که دشمنان قصد داشتند 
اغتشاشات را به نام آنها تمام کنند، در مقابل 
اغتشاشگران ایستادند و با این حادثه، عظمت 
ملت ایران بیش از پیش روشــن شد.حضرت 
آیت اهلل خامنه ای، دســتاورد دیگر جمهوری 

اسالمی در سال گذشته را »تبدیل تهدیدهای 
منطقه ای به فرصت« دانستند و گفتند: یکی 
از اهداف تهدیدهای منطقه ای، ضربه زدن به 
ایران بود اما جمهوری اسالمی نه تنها اجازه 
نداد تهدیدها به کشور آسیبی وارد کند بلکه 
آنها را به فرصت تبدیل کرد.ایشان، تالشهای 
انجام شــده در جهت تحقق شــعار سال 9۶ 
یعنی »اقتصاد مقاومتی: تولید- اشتغال« را از 
دیگر نقاط مثبت و امیدوارکننده برشمردند و 
افزودند: کارهای خوبی برای تولید و اشتغال 
انجام و شــعار ســال تا حدودی عملی شد، 
البته کارهــای زیادی نیز باقی مانده که باید 
تا تحقق کامل این شعار دنبال و انجام شود.

رهبر انقالب اسالمی، آحاد مردم و مسئوالن 
را در حمایــت از کاالی ایرانی دارای نقش و 
وظیفه دانســتند و افزودند: در سخنرانی روز 
اول ســال، ابعاد مختلفــی را از آنچه مردم و 
مسئوالن باید در حمایت از کاالی ایرانی انجام 
بدهند، تشریح خواهم کرد.ایشان همچنین با 
سالم به محضر حضرت بقیة اهلل )عج( و درود 
به روح مطهر امام بزرگوار، همزمان شدن بهار 
طبیعت با بهار معنویت یعنی ماههای رجب، 
شعبان و رمضان المبارک را فرصتی برای رشد 

و رویش مادی و معنوی ملت خواندند.

رهبر معظم انقالب سال۹7 را سال »حمایت از کاالی ایرانی« نام گذاری کردند

ادامه از صفحه 1
وی در ادامه افــزود: اطالعات رد و بدل 
شده در تلگرام در اختیار انگلیس، آلمان 
و رژیم صهونیستی قرار می گیرد بنابراین 
باید با ایجاد اعتماد مردم به شــبکه های 
داخلی و اطالع رســانی بــه عنوان نظام 
شــاخص و قدرتمند در منطقه به گونه 
ای عمل کنیم تا پاسخگوی نیاز مردم در 
خصوص شبکه های پیام رسان و جریان 
آزاد اطالعات در چارچوب ضوابط قانونی 
امنیت ملی و  باشیم.رئیس کمیســیون 
سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی 
بــا بیان اینکــه نباید به دشــمن اجازه 
سوءاستفاده از تلگرام داده شود، گفت: در 
حوادث ضد امنیتی چندی پیش چنین 
سوءاستفاده ای را شــاهد بودیم، با این 
حال معتقدم باید بــه ملت در خصوص 
ایــن تصمیم ملی اطالع رســانی شــود 
و مردم در حفظ امنیــت خود و تقویت 
ســاختارهای ملی کمک کنند تا بتوانیم 
ضمن تقویت ساختار داخلی در ارتباط با 
کانال های اطالع رسانی از سوء استفاده 

دشمن جلوگیری کنیم.
رییس کمیته ارتباطات مجلس شــورای 
اســالمی که در کمیته تعیین مصادیق 
محتــوای مجرمانه حضور دارد، دیروز در 
گفت و گو با ایرنا تاکید کرد فیلتر کردن 
تلگــرام در کارگروه مصادیــق مجرمانه 
مطرح نشده اســت.»رمضانعلی سبحانی 
فر« گفت: به طور مسلم نمی شود فضای 
مجازی را روی مردم محدود کرد.وی ادامه 

داد: مســاله دیگر درباره تلگرام یا شبکه 
های اجتماعی خارجی این است که باید 
تالش کنیم شبکه های داخلی را تقویت 
و از آنها حمایــت کنیم. این برنامه های 
بومی باید سیستم امنیتی بهتری داشته 
باشــند و اعتمادسازی کنند تا جایگزین 
خارجی ها شوند.سبحانی فر تاکید کرد 
کارگروه تعیین مصادیــق مجرمانه باید 
درباره سرنوشــت تلگرام تصمیم بگیرد 
اما این مساله هنوز به سرانجامی نرسیده 
است؛ مگر اینکه موضوع در شورای عالی 
فضای مجازی مطرح شود.وی درباره هر 
گونه مصوبه شورای عالی فضای مجازی 
درباره بستن تلگرام ابراز بی اطالعی کرد.

در چنین شــرایطی به نظر می رسد باید 
هر چه زودتر تکلیف شبکه های اجتماعی 
را یک بار برای همیشــه روشــن کرد تا 
مردم برای استفاده از آنها سردرگم نشوند 
و صاحبان کسب و کار نیز بتوانند با اتکا 
به امنیت موجود در بســتر این شبکه ها 
به توسعه اقتصادی در سایه فناوری های 
نوین ارتباطی دست بزنند. با این اوصاف 
باید ســبک و ســنگین کرد و دید کدام 
مسیر مصالح کشــور را تامین می کند؛ 
بســتن تلگرام و وادار کــردن کاربران به 
اســتفاده از فیلترشکن ها یا دیگر شبکه 
های اجتماعی خارجی یا ارایه کردن یک 
پیام رسان بومی پیشرفته و جذاب که با 
احترام به حق انتخاب مردم که بخشی از 
حقوق شهروندی آنان است، گوی سبقت 

را از رقیبان دیگر برباید؟!

امام جمعه موقــت تهران با بیــان اینکه 
ملت ایران زیــر پرچم والیت فقیه نهضت 
امام حســین علیه السالم را ادامه می دهد، 
گفت: ملــت هرچند در دوره های مختلف 
با سختی های بســیاری روبرو شده اند اما 
تــا ظهور امام زمان)عــج( حرکت خود را 
متوقف نخواهنــد کرد.به گزارش زمان به 
نقل ازایســنا، حجت االسالم والمســلمین 
کاظم صدیقی در مراســم شــب شهادت 
حضــرت زینب ســالم اهلل علیهــا که در 
شبســتان امام خمینــی)ره( حرم مطهر 
حضــرت معصومــه )س(برگزار شــد، با 
اشــاره به اینکه علم مالئکه همانند شهود 
و واقعیت اســت، اظهار کرد: صاحبان علم 
شاهد هستند اما علم آن ها کتابی، رسمی 
و گفتاری نیســت بلکه به فرموده حضرت 
صادق علیه الســالم همان علمی است که 
خداونــد به عنوان یک نور بــرای هدایت 
انســان ها در دل های آن ها قرار می دهد.

وی بــا بیــان اینکه وجود حضــرت زهرا 
سالم اهلل علیها آیینه جهان نماست، اضافه 
کرد: علم ایشــان، علم کتابی نیست بلکه 
علم حضرت همانند شهود و وجود ایشان 
نیز به اثبات رســاننده حقایق عالم است.

امام جمعــه موقت تهران با تأکید بر اینکه 
انســان در اثر عبادت به یقین می رســد، 
خاطرنشــان کرد: اگر ما اسیر نفس خود 
نباشــیم مورد عنایت خداوند متعال قرار 
می گیریم و به ســمت سعادت و موفقیت 
هدایــت خواهیم شــد.وی از قرآن کریم 
به عنوان نسخه  ای شــفابخش برای عموم 

مردم جامعه یاد کرد و گفت: وجود مؤمن 
در عالم قبــر نیازی به چراغ بیرونی ندارد 
بلکه ایمان اســت که سبب روشنایی قبر 
او می شود و این یک حقیقت قرآنی است 
کــه باید به آن توجه کرده و با نگاه به این 
حقیقت، در امــور مختلف خود به رضای 
خداوند متعال توجه داشته باشیم.صدیقی 
با اشاره به برخی از ویژگی های ماه رجب 
تصریح کرد: باید قدردان این ماه باشیم و 
از فرصت های آن به شــیوه مطلوب برای 
آمرزش گناهان استفاده کنیم.وی از صبر 
و مقاومت حضرت زینب سالم اهلل علیها یاد 
کرد و ادامه داد: ایشــان برای حفظ عزت 
خــود تالش کردند و در مســیر مبارزه با 
ظلم نترس بودند به همین علت توانستند 
با دســت های بســته بر دهان مستکبران 
بزنند.این استاد حوزه علمیه با بیان اینکه 
حضرت زینب سالم اهلل علیها حافظ انقالب 
امام حسین علیه السالم بودند، عنوان کرد: 
مــردم ایران اســالمی دروس مختلفی از 
جمله والیتمداری، پاسداری از خون شهدا 
و لزوم انتقال پیام شهدا به نسل های آینده 
را از ایشــان آموخته اند.صدیقی ادامه داد: 
این مســئوالنی که از غرب و قدرت های 
بزرگ می ترســند و یکی بعد از دیگری به 
دنبال توافق با دشــمنان هستند اگر یک 
قطره از معرفت حضرت زینب ســالم اهلل 
علیها را داشتند از مسیر خارج نمی شدند 
و همانند حضرت زینب ســالم اهلل علیها با 
دست بســته خود را پیروز میدان جنگ 

می دانستند.

 تلگرام در آستانه
 فیلترشدن؟ 

 ادامه نهضت حسینی 
یر پرچم والیت فقیه ز

جزئیات ساخت تاسیسات عظیم نفتی در جاسک
 مدیرعامل شــرکت ملی مهندسی و ســاختمان نفت ایران 
جزئیات ساخت تاسیسات نفتی در منطقه جاسک را تشریح 
کرد.بــه گزارش زمان به نقل ازایســنا، حمید شــریف رازی 
درمورد پروژه جاســک توضیح داد: پروژه جاسک یک پروژه 
دو میلیارد دالری اســت. هدف از این پروژه احداث یک خط 
لولــه 1000 کیلومتری به قطر 42 اینچ از گوره به جاســک 
قبل از تنگه هرمز اســت. قرار است در آن منطقه تاسیسات 
عظیم نفتی بنا شــود که در راســتای آن در مرحله اول 10 
میلیون بشــکه ذخیره ســازی برای نفت خام خواهیم داشت 
که می تواند تا مرز 30 میلیون بشکه افزایش پیدا کند. محل 
این ذخیره سازی پیش بینی شده است و کارفرمای این پروژه 
شرکت متن و مشــاور آن شرکت ملی مهندسی و ساختمان 
نفــت ایران اســت.وی افزود: عالوه بر این مخازن، سیســتم 
بارگیــری، صادرات و واردات نفت خــام و فرآورده های نفتی 

هم در این طرح پیش بینی شده است که در همان محل دو 
پاالیشگاه 300 هزار بشکه ای و سه مجتمع پتروشیمی جمعا 
به ظرفیت دو میلیون تن در سال احداث خواهد شد. البته قرار 
است ســرمایه گذاری این تاسیسات توسط بخش خصوصی 
انجام شود.مدیرعامل شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت 
ایران با بیان اینکه شــرکت ملی نفت ایــران در احداث خط 
لوله، پنج تلمبه خانه و دو پایانه مربوطه سرمایه گذاری خواهد 
کرد، گفت: گاز مورد نیازتاسیســات مذکــور از خط لوله گاز 
ارســالی به عمان تامین خواهد شد. همچنین عالوه بر خط 
لوله و پایانه مربوطه تأسیســات دریافت و ارسال نفت خام و 
فرآورده های نفتی از طریق گوی شــناور با ســرمایه گذاری 
وزارت نفت انجام خواهد شد. احداث مخازن ذخیره به ظرفیت 
10 میلیون بشــکه توسط سرمایه گذاران داخلی و به صورت 
BOT انجام خواهد شد.شریف رازی  درمورد فعالیت بخش 

خصوصی در زمینه مذکور توضیح داد: یکی از شــرکت های 
وابسته به بخش خصوصی درخواست زمین کرده است و زمین 
یکی از این پاالیشــگاه ها به زودی تحویل این شرکت خواهد 
شــد. نام این شرکت قبال بهمن گنو بود که در حال حاضر به 
پاالیشگاه جاسک تغییر نام داده است. در حال حاضر لوله های 
این پروژه در مرحله سفارش گذاری است و امیدواریم تا پایان 
سال 139۸ اقدامات مؤثری در جهت احداث این طرح انجام 
شود.بر اساس این گزارش، یکی از نکاتی که ریاست جمهوری 
در جلسه دفاع از کابینه پیشــنهادی دولت به آن اشاره کرد 
قول زنگنه، وزیر پیشــنهادی نفت درمــورد اتصال لوله نفت 
به "جاســک" بود. پروژه ای که قرار است تا سال 1400 به 
بهره برداری رسمی برسد و توانایی ذخیره سازی 30 میلیون 
بشکه نفت خام را داراست و صادرات روزانه یک میلیون بشکه 

نفت را تضمین می کند.

 شیوع و بروز اتیسم
 رو به افزایش است

 

اتیســم اختاللی رشدی است که در سه سال اول زندگی 
اتفاق می  افتد و شاخصه های اصلی مانند  نقص در ارتباط 
و تعامالت اجتماعی، رفتارهای کلیشه ای و خزانه رفتاری 
و حرکتــی و گفتاری محدود در کــودکان دارد. پیچیده 
بودن  این اختالل باعث شــده در جامعه ناشناخته بماند 
و کمتــر توجه دولــت را به خود جلب کنــد؛ به همین 
دلیل مشــکالت زیادی بر ســر راه کودکان این طیف و 

خانواده های آنان وجود دارد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، هزینه کردن برای اتیسم 
در دوران کودکی، باعث ذخیره سهم بسیار قابل توجهی 
از اقتصاد جامعه در بزرگســالی می شود.  در حال حاضر 
آمــار این اختالل در دنیا یک بــه ۶۸ و در ایران یک در 

هر 150 تولد اعالم شــده است. سازمان ملل نیز امسال 
شعار روز جهانی این اختالل را » توانمندسازی دختران و 
زنان اتیسم« انتخاب کرده است. سینا توکلی- دبیرهفته 
جهانی آگاه سازی اتیســم و عضو انجمن اتیسم ایران- 
تاکید می کند که دختران طیف اتیســم بیشتر از پسران 
در معرض مشــکالت قرار دارند و بــه همین دلیل الزم 
اســت که زمینه حضور امن آنان در جامعه فراهم شود.

توکلی با اشــاره به آمار چهاربرابری شــیوع اتیســم در 
پســران نســبت به دختران اظهارکرد: با وجود این آمار، 
اتیسم در دختران به دلیل  شرایط خاصی که دارند خود 
را بارزتر نشــان می دهد. خانواده هایــی که دختر طیف 
اتیسم دارند برای حضور در اجتماع با مشکالت بیشتری 
روبرو هســتند. هرچه ســن آنان باالتر می رود حضورش  
در اجتماع ســخت تر می شــود. برای مثال آنان به دلیل 
مشکالت حسی ممکن است پوشش و حجاب را نپذیرند 
و به همین دلیل خانواده نتواند از خانه خارج شود. وقتی 
این کودک رفتارهای عجیبی انجام می دهد خانواده نیز به 
دلیل مسائل فرهنگی با مشکالت بیشتری روبرو می شود.

دبیرهفته جهانی آگاه ســازی اتیسم اضافه کرد:  با توجه 

بــه اینکه  بلوغ دختران زودتر از پســران اتفاق می افتد، 
بهم ریختگی رفتاری  در آنان از حدود 9 ســالگی دیده 
می شــود. عالوه بر این موارد ما در شــهر تهران مدرسه 
اتیســم دخترانه و مراکز حرفه آمــوزی که بتواند به این 
دختران مهارت بیاموزد، نداریــم همچنین مراکز جامع 
توانبخشــی که بتواند درباره مســائل  خاصی که گاهی 
دختران این طیف با آن روبرو می شوند مانند آموزش های 
بهداشــتی و مسائل دوران بلوغ، ایجاد نشده است.توکلی 
تاکید کرد:  تعداد دختران طیف اتیسم باالست و شیوع 
و بروز اتیسم در ایران روزبه روز بیشتر می شود. به همین 
دلیل باید برای آن فکری کرد. دختران طیف اتیســم در 
حال ورود به دوره نوجوانی هســتند وتا چند وقت دیگر 
به زنان طیف اتیسم تبدیل می شوند. در جامعه ما حضور 
پسران راحت تر است. از سوی دیگر ما با مسائل خشونت 
اجتماعی روبرو هســتیم و به همین دلیل دختران طیف 
اتیســم نمی توانند به تنهایی از خانه خارج شــوند، البته 
این مشکالت برای پسران این طیف نیز اتفاق می افتد اما 
این دختران  در تمام سنین با این مساله روبرو هستند و 
همیشه باید یک مراقب در کنار آنها حضور داشته باشد.
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 ماموریت مسئوالن در سال حمایت از
 کاالی ایرانی

رئیس دفتر رئیس جمهور با بیان اینکه برندســازی کاالهای ســاخت داخل 
در تحقق پذیری شعار سال بســیار حائز اهمیت است گفت: تولید در کشور 
بایــد ارزان، کیفی، بادوام و قابل رقابت باشــد.به گزارش زمان به نقل ازمهر، 
محمود واعظی با اشاره به نامگذاری سال 97 به نام »حمایت ازکاالی ایرانی« 
از ســوی رهبر انقالب افزود: شعار مزبور بســیار مهم و حیاتی است بنابراین 
ضروت دارد همه در جهت تحقق پذیری این مهم پای کار باشند.وی همچنین 
اظهارداشت: شعار سال به خودی خود در جامعه تحقق پیدا نخواهد کرد مگر 
اینکه مصرف کنندگان، مســئوالن و تولیدکنندگان بصورت جدی با یکدیگر 
تعامل و همکاری داشته باشــند.رئیس دفتر رئیس جمهور و سرپرست نهاد 
ریاست جمهوری بر ضرورت هموار سازی مسیر تولید ملی در جامعه تاکیدکرد 
وگفت: متاسفانه تولیدکنندگان امروز با چالش های جدی در این عرصه مواجه 
هستند.وی در ادامه افزود: مسئوالن عالوه بر پایبندی به ماموریت ها و وظایف 
خود باید نیازمندهای های دســتگاه دولتی، غیر دولتی و خصوصی را از محل 
کاالهای ایرانی تامین کنند.واعظی در بخش دیگری از ســخنان خود تاکید 
کــرد: تولید در کشــور باید ارزان، کیفی، بادوام و قابل رقابت باشــد تا مردم 
با رغبت و اشــتیاق به ســمت خرید و مصرف کاالی ایرانی تمایل پیدا کنند.

وی با بیان اینکه برندســازی کاالهای ســاخت داخل در تحقق پذیری شعار 
سال بســیار حائز اهمیت است، از وجود افزون بر سه میلیون بیکار در کشور 
خبرداد و گفت: جدا از این سالی یک میلیون نفر متقاضی جدید وارد بازار کار 
می شــود.رئیس دفتر رئیس جمهور ادامه داد: حمایت و مصرف کاالی ایرانی 
موجب اشتغال، توســعه صادرات، پویایی تولید، رشد ناخالص داخلی و غیره 
در جامعه می شــود بنابراین وجه همت تمامی مصرف کنندگان، مسئوالن و 
تولیدکنندگان باید تحقق همه جانبه شعار سال باشد.واعظی با تاکید بر اینکه 
شــعار سال نباید در حد حرف باقی بماند، یادآورشد: حمایت از کاالی ایرانی 
در تمامی بخش ها اعم از کشاورزی، صنعتی، معدنی، خدماتی و غیره باید به 
معنی حقیقت کلمه نمود عملی پیدا کند.وی تصریح کرد: نقش رســانه ها به 
ویژه رسانه ملی در راستای تحقق شعار سال بسیار پر رنگ است بنابراین می 
طلبد بحث فرهنگ سازی با قوت و قدرت هرچه تمام تر در جامعه دنبال شود.

واریز تدریجی باقی مانده سود سهام عدالت

 مشــاور سازمان خصوصی ســازی گفت: باقی مانده سود سهام عدالت برای 
گروه هایــی که بطور کامل این ســود را دریافت نکرده انــد، به تدریج واریز 
می شــود.به گزارش زمان به نقل ازپژوهشــکده پولی و بانکی، ســیدجعفر 
سبحانی گفت: واریز باقی مانده سود سهام عدالت آغاز شده و از چهارشنبه، 
۸ فروردین بیش از 15 بانک به تدریج در حال واریز ســود ســهام عدالت 
به حساب مشــموالن هســتند. وی افزود: همچنین باقی مانده سود سهام 
عدالت کارکنان شــاغل و بازنشستگان کشوری، لشکری و تامین اجتماعی 
در حال واریز است و در روزهای آینده ادامه خواهد داشت.همچنین سازمان 
خصوصی سازی اعالم کرده است که آن دسته از مشموالنی که پس از تسویه 
حساب ســود ســهام عدالت گروه های مربوط به خود اقدام به ثبت شماره 
شــبای حساب بانکی در ســامانه ســهام عدالت کرده اند و نیز آن دسته از 
مشــموالنی که از این به بعد اقدام به ورود شماره شبای حساب بانکی خود 
در سامانه سهام عدالت می کنند، پس از تأیید شماره شبای آن ها و نیز پس 
از تســویه کامل سود ســهام عدالت با تمامی گروه ها، سود سهام خود را در 
اوایل ســال جاری دریافت خواهند کرد.این در حالی اســت که تسویه سود 
ســهام عدالت عملکرد سال مالی 1395 شرکت های سرمایه پذیر مربوط به 
روستاییان و عشایری که شماره شبای حساب های بانک ملی ایران بوده نیز 
از پنجم فروردین ماه جاری آغاز شده است. بر این اساس بالغ بر دو میلیون 
نفر از روستاییان و عشایر که شماره شبا بانکی تاییدی آنان متعلق به بانک 
ملی ایران بوده و بخش اولیه سود سهام در دی ماه سال گذشته به حساب 
آنان واریز شده بود می توانند بخش تکمیلی سود سهام خود را دریافت کنند.

 
استارت رسمی ادغام بانک ها در سال ۹۷

براساس وعده ای که بانک مرکزی برای ادغام بانک های نظامی و نهایی شدن 
این تصمیم در مورد موسسه ثامن و بانک مهر اقتصاد با بانک انصار در بهار 
داده اســت، به زودی مخاطبان شبکه بانکی با شکل گیری یک بانک جدید 
و البته بزرگ مواجه خواهند شــد.به گزارش زمان به نقل ازایسنا، در پایان 
سال گذشته اخبار مربوط به ادغام برخی بانک ها و موسسات شاید داغ ترین 
خبر بانکی بود. به هر صورت در این سال با ساماندهی موسسات غیرمجاز و 
انحالل تمامی موسســات بزرگ تصمیم بر این شد تا موسسه اعتباری ثامن 
که مجوزی از بانک مرکزی نــدارد و همچنین بانک مهر اقتصاد که همین 
شــرایط را پشت سر می گذارد ادغام شده و با یک بانک دیگر تجمیع شوند.

در ابتدا بحث ادغام مهر اقتصاد و ثامن با موسسه کوثر مطرح بود و در حالی 
انتظار برای این تصمیم وجود داشت که خبر اعالمی فرشاد حیدری – معاون 
نظارت بانک مرکزی – در روزهای واپسین سال 139۶ حاکی از چیز دیگری 
و آن هم ادغام ثامن و مهر اقتصاد در بانک انصار بود. از این رو براساس اعالم 
مســئوالن بانک مرکزی از ابتدای بهار ســال جاری قرار بر اجرای سیاست 
ادغام و فعالیت بانکی با ترکیب ثامن، مهر اقتصاد و بانک انصار اســت.البته 
تاکنون جزئیاتی از نحوه این ادغام منتشــر نشده و مشخص نیست که قرار 
اســت با چه سازوکاری و حتی چه نامی فعالیت بانک جدید انجام شود، اما 
مشــخص آن اســت که با اطمینانی که مدیران بانک مرکزی داده اند قرار 
نیست حتی کوچک ترین آسیبی به سپرده گذاران وارد شود.تجمیع بانک ها 
به این سه مورد ختم نشده و در مجموع قرار است هر شش بانک و موسسه 
نظامی ساماندهی شوند. در این شرایط بانک حکمت، موسسه کوثر و بانک 
قوامین نیز در مرحله بعدی تجمیع خواهند شــد و در نهایت شاهد فعالیت 
فقط دو بانک نظامی خواهیم بود. این در حالی است که قرار است در آینده  
حتی این دو بانک هم با یکدیگر ادغام و یک بانک نظامی قوی ایجاد شــود.

ادغام بانک ها و موسسات سیاســتی است که بانک مرکزی از سال گذشته 
به طور جدی تری دنبال می کند. زمانی که ولی اهلل سیف -رئیس کل بانک 
مرکــزی- با اعالم رســمی این خبر گفته بود که هــدف بانک مرکزی این 
اســت که بتواند نسبت های مالی در صورت های مالی بانک های ایرانی را به 
نسبت های روز بانکداری دنیا نزدیک کند که در این حالت مهم ترین موضوع 
نسبت کفایت سرمایه بانک ها اســت و برای تامین آن چند راه وجود دارد؛ 
اینکه سرمایه آورده خود را افزایش دهند،  سهام جدید در بورس عرضه کنند 
یا اینکه تصمیم بگیرند با یکدیگر ادغام شوند.وی گفته بود که تصمیم برای 
ادغام در درجه اول بر عهده سهامداران خود بانک هاست ولی در مسیری که 
بانک مرکزی برای استاندارد سازی صورت های مالی بانک ها در پیش گرفته، 
این موضوع وجود داشــته و خود سهامداران نیز ممکن است از آن استقبال  
کنند.رئیس شــورای پول و اعتبارمعتقد است وقتی بانک ها با یکدیگر ادغام 
می شوند، صرفه جویی قابل توجهی برای آنها به همراه خواهد داشت، چراکه 
قیمت  تمام شده و  هزینه خدمات آنها کاهش می یابد. از سوی دیگر برخی 
از هزینه های دیگر از جمله هزینه های مربوط به شــعب کاهش می یابد چرا 
که وقتی دو بانک با یکدیگر ادغام می شــوند، دیگــر دلیلی برای وجود دو 
شعبه از آن در یک خیابان وجود ندارد. در این حالت می توانند یکی از شعب 
را تعطیل و آن را در جای دیگری توســعه دهند.با این حال با وجود برخی 
خبرهای پراکنده و شایعات در مورد اسامی تعدادی بانک ها برای ادغام، فعال 

بانک مرکزی اعالم رسمی در این مورد نداشته است.

آمادگی ایران برای کمک به 
کاهش تنش در کشمیر

 ســخنگوی وزارت امور خارجه، با ابراز تاسف از 
بروز درگیری های اخیر در کشــمیر طرفین را به 
خویشتنداری دعوت کرد.به گزارش زمان به نقل 
ازایسنا، بهرام قاسمی ضمن ابراز تاسف از نا آرامی 
های اخیر در کشمیر که منجر به کشته و زخمی 
شدن عده ای از شهروندان شد، طرفین درگیری را 
به خویشتنداری دعوت کرد.سخنگوی وزارت امور 
خارجه همچنین افزود: جمهوری اســالمی ایران 
از هر اقدامی که در راســتای منافع مردم کشمیر 
باشــد، حمایت کرده و آمادگــی دارد در صورت 
درخواســت طرفین گامهای موثری برای کاهش 

تنش بردارد.

ایجاد سامانه جامع آماری 
تاکسیرانی در سال۹۷

 مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور 
از ایجاد سامانه آماری تاکسیرانی خبر داد و گفت: 
این سامانه آماری، اطالعاتی در خصوص تاکسی ها 
و تاکسیرانان به صورت آنالین در اختیار مدیران 
مربوطه خواهد گذاشــت.به گزارش زمان به نقل 
ازایســنا، مرتضــی ضامنی با بیان اینکــه آمار و 
اطالعات در همه مشــاغل مــورد نیاز بوده و پایه 
برنامه ریــزی بــرای اقدامات آینده اســت، اظهار 
کرد: زمانی که در اتحادیه تاکســیرانی شروع به 
کار کردم ضعف اطالعاتی احساس می شد و آمار 
دقیقی در حوزه های مختلف تاکســیرانی وجود 
نداشت، بنابراین اقدام به ایجاد سامانه جامع آماری 
تاکسیرانی کردیم.وی ادامه داد: اطالعات تمامی 
تاکسی های موجود در شهرهایی با جمعیت بیش 
100هزار نفر که تحت پوشش اتحادیه تاکسیرانی 
شهری هستند، در این سامانه ثبت خواهد شد که 
این اطالعات شــامل تعداد تاکسی ها و نوع آنها، 
بیمه، ســال ساخت تاکســی ها ،معاینه فنی  و... 
اســت.مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی های شهری 
کشــور افزود: قرار است اطالعات دیگری  مربوط 
به تاکســیرانان اعم از تعداد تاکســیرانان،تعداد 
راننــدگان اصلی ،تعــداد کمک رانندگان،ســن 
تاکسیرانان و میزان تحصیالت آنان از این سامانه 
استخراج شود تا این اطالعات به صورت آن الین در 
دسترس قرار گیرد و بتوانیم بر پایه اپلیکیشن های 
موبایلــی تجزیــه و تحلیل صحیحــی در حوزه 
تاکسیرانی اعم از خودرو و رانندگان داشته باشیم.

وی اظهار کرد:  ســامانه آماری تاکسیرانی قابلیت 
این را دارد که به ســامانه ســیمفا )سامانه  جامع 
معاینه فنی کشور( نیز متصل شده و از این طریق 
معاینه فنی خودروها رصــد و با خودروهایی که 
معاینه فنی ندارند به هنگام برخورد شود. این اقدام 
باعث خواهد شــد تا ســطح ایمنی خودروها باال 
رود. همچنین این ســامانه  امکان اتصال به بیمه 
مرکزی را هم دارد تا به صورت به هنگام نیز بیمه 
رانندگان مورد بررسی قرار گیرد.ضامنی در ادامه 
تصریح کرد: گزارشی که سال گذشته به سازمان 
شهرداری ها داده شد این بود که تعدادی از ناوگان 
حمل و نقل عمومی بیمه شــخص ثالث ندارند و 
رانندگان این خودروهــا در گرفتن بیمه کوتاهی 
کرده اند.در حقیقت رصد کردن این امر و نظارت 
بر آن به واســطه ابزارهای فیزیکی شــاید اقدام 
دشــواری باشد و به همین منظور تنها راه نظارت 
صحیح بر این امر، اســتفاده از این سامانه آماری 
اســت. مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی های شهری 
کشور  در پایان افزود: بیشتر اطالعات مورد نیاز از 
تاکسی ها وارد سامانه شده است اما هنوز مقداری 
اطالعات باقی مانده که امیدواریم در بهار ســال 
97 نیز کار ورود اطالعات به این ســامانه به اتمام 
برسد. همچنین این سامانه بایستی به سامانه ثبت 
احوال نیز متصل شــود که مقدمات این کار نیز 
فراهم شده  اســت. در حقیقت با تبادل اطالعاتی 
که قرار اســت از طریق ثبت احوال صورت گیرد 
کمک خواهد شد که اطالعات درست و صحیحی 

از افراد در این سامانه درج شود.

 چین به دنبال حذف دالر
 در معامالت نفتی

 منابع آگاه به رویترز گفتند چین نخســتین 
گام ها را برای پرداخت پول واردات نفت به یوان 

به جای استفاده از دالر آمریکا برداشته است.
به گزارش زمان به نقل ازایســنا، تغییر دادن جریان 
بخشــی از معامالت نفتــی جهان به یــوان، تحول 
عظیمی محسوب می شود. نفت پرمبادله ترین کاالی 
جهان است و ارزش تجارت ساالنه آن به 14 تریلیون 
دالر می رســد که تقریبا معادل تولید ناخالص داخلی 
چین در سال گذشته است.دو منبع آگاه اظهار کردند 
یک برنامه آزمایشــی برای پرداخت پول واردات نفت 
با اســتفاده از یوان ممکن اســت تا نیمه دوم ســال 
میالدی جاری به اجرا گذاشته شود.یکی از سه منبع 
آگاه در شرکت های مالی گفت: رگوالتورها از شماری 
از موسســات مالی درخواست کرده اند تعیین قیمت 
واردات نفــت چین به یوان را آغاز کنند.چین دومین 
مصرف کننده بزرگ نفت جهان است و در سال 2017 
از آمریکا به عنــوان بزرگترین واردکننده نفت جهان 
پیش افتاد. تقاضای این کشور برای نفت، عامل تعیین 
کننــده در قیمت های نفت جهانی اســت.تحت این 
برنامه که به بحث گذاشــته شده است، پکن می تواند 
احتماال خرید از روسیه و آنگوال را آغاز کند.روسیه و 
آنگوال مانند چین مشتاق هستند برتری جهانی دالر را 
بشکنند. این دو کشور به همراه عربستان از بزرگترین 

صادرکنندگان نفت به چین هستند.

روزنهخبر

رییــس اتحادیه مجالس کشــورهای عضو 
سازمان همکاری اسالمی اقدام جنایتکارانه 
رژیم نامشروع صهیونیستی علیه راهپیمایی 

ملت فلسطین را قویا محکوم کرد.
بــه گــزارش زمان بــه نقل ازخانــه ملت، 
علی الریجانــی  رییــس اتحادیه مجالس 
کشورهای عضو ســازمان همکاری اسالمی 
اقــدام جنایتکارانــه و ضدانســانی رژیــم 
نامشــروع و غاصــب صهیونیســتی علیه 
راهپیمایی مســالمت آمیز ملت فلســطین 
در »روز بازگشــت« را قویــا محکوم نمود.

رییس مجلس شــورای اســالمی این اقدام 
را ادامــه جنایات مکرر صهیونیســت های 
تحت حمایت دولت آمریــکا توصیف کرد.

الریجانــی سیاســت تنش زایــی و بحران 
آفرینــی صهیونیســت ها و اقدامات ترامپ 
در ادعــای انتقال ســفارت آمریکا به بیت 
المقــدس را توطئه خطرناکی دانســت که 
ثبات و امنیت منطقــه را مورد تهدید قرار 
داده اســت.وی افزود: تروریست های حاکم 
بر تل آویو تنها زبــان قدرت را میفهمند و 
مقاومت مهمترین عنصر در مقابله با اهداف 
جاه طلبانه رژیم صهیونیستی است.الریجانی 
از مجالــس کشــورهای اســالمی و جهان 
خواست تا با اتخاذ تدابیر الزم و محکومیت 
صهیونیست ها از حقوق مشروع فلسطینی ها 
حمایت نمایند و مانع بحران آفرینی جدید 

صهیونیست ها شوند.

الریجانی:

تروریست های حاکم بر تل آویو تنها زبان قدرت را می فهمند

بهبود اشتغال جوانان با حمایت از 
کاالی داخلی

۶ اولویت راهبردی دیپلماسی 
اقتصادی کشور

مدیرعامــل ســازمان صنایــع کوچک و 
شهرک های صنعتی ایران معتقد است که 
حمایت از کاالی ایرانی موجب رشــد کلی 
بهبــود وضعیت  تولید،  افزایــش  اقتصاد، 

معیشت و اشتغال جوانان می شود.
به گــزارش زمان به نقل ازایســنا، صادق 
نجفــی - معــاون وزیر صنعــت، معدن و 
تجــارت درباره نام گذاری ســال 1397 به 
نام »حمایت از کاالی ایرانی«، اظهار کرد: 
حمایت از کاالی ایرانی رشد اقتصادی را در 
پی خواهد داشــت و موجب افزایش تولید 
داخلی می شــود.وی ادامه داد: با رویکرد 
حمایت از کاالی داخلی اوضاع معیشــت 
مردم بهتر می شود و اشتغال جوانان بهبود 
می یابد و به طور حتم حرکت در این مسیر 
بهبود کلی وضعیت اقتصادی کشــور را به 
همراه خواهد داشــت.مدیرعامل ســازمان 
صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران 
همچنین در مورد برنامه های این ســازمان 
در راستای حمایت از کاالی ایرانی در سال 
1397، اعالم کرد: سازمان صنایع کوچک 
و شــهرک های صنعتی در سال جاری سه 
برنامه را به منظور حمایت از کاالی ایرانی 
در دستور کار قرار خواهد داد که به ترتیب 
در بخش صــادرات صنایع کوچک، مقوله 
سخت افزار و نرم افزاری و نیز فرهنگ سازی 
در میان مردم است.نجفی با اشاره به اینکه 
بایــد از طریق صادرات از توان تولید داخل 
به منظــور ارز آوری به کشــورهای هدف 
اســتفاده کرد، گفت: کشــورهای همسایه 
به عنوان اصلی ترین کشــورهای هدف در 
این رابطه شناســایی شده اند و با همکاری 
ســازمان ها و نهادهــای ذی ربط و در نظر 

گرفتن مشوق های صادراتی قصد داریم در 
این راستا گام برداریم.معاون وزیر صنعت، 
معدن و تجارت در ادامه به توسعه مباحث 
نرم افــزاری و ســخت افزایی در راســتای 
حمایت از کاالی ایرانی اشاره کرد و افزود: 
مدیریت، آموزش و بهره گیری از تکنولوژی 
توســط تولیدکننــدگان از جمله مباحث 
اصلی مقوله توسعه نرم افزاری است که باید 
مورد توجه قرار گیرد. عالوه بر این بخشی 
از این وظیفه به دولت مربوط می شــود تا 
فضای کســب و کار را مهیــا کند و بدین 
ترتیب ســرمایه گذار و کارآفرین بتوانند به 
راحتــی فعالیت های خــود را انجام داده و 
زنجیره تأمین و توزیع کامل شود.وی ادامه 
داد: عالوه بر این باید بحث سخت افزایی و 
زیرساختی چه درون شهرک های صنعتی 
و چه بیرون از آن حل شــود و مشــکالت 
مربوط به آب، برق، گاز، تجهیزات، نوسازی 
صنایع و لجســتیکی برطرف شود و از این 
طریق هزینه  تمام شــده کاال کاهش یافته 
و تولیدکنندگان توان رقابت داشته باشند.

نجفی فرهنگ ســازی در میــان مردم در 
راســتای ایجاد تعصب نســبت به حمایت 
از کاالی ایرانی را ســومین برنامه سازمان 
صنایع کوچک و شهرک های صنعتی اعالم 
کــرد و گفت: زمانی که چنین مســئله ای 
توســط مقام معظم رهبری مــد نظر قرار 
می گیرد بایــد بدانیم که یکی از بزرگترین 
مشکالت ما همین موضوع است و راه حل 
نجات کشــور را باید در حمایت از کاالی 
ایرانی جستجو کنیم، چرا که بدون تحقیق 
و بررســی چنین مســئله ای مطرح نشده 
است.در راستای تقویت تولید داخلی، ایجاد 
اشــتغال و رونق تولید در کشور امسال از 
سوی مقام معظم رهبری سال »حمایت از 
کاالی ایرانی« نام گذاری شده است. لذا در 
این راستا مجموعه تولید و صنعت به طور 
مســتقیم تحت تاثیر قرار خواهند گرفت و 
انتظار است که در راستای تحقق این هدف 
کارخانه هــای نیمه تعطیل و صنایعی که با 
مشکل مواجه هستند، با رونق تولید همراه 
شــوند و با ظرفیت کامل به چرخه تولید 

برگردند.

وزیــر امور خارجــه از تعییــن ۶ اولویت 
راهبردی برای حوزه دپیلماســی اقتصادی 

کشور خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازایســنا،  محمدجواد 
ظریــف در ایــن ارتباط افــزود: بــا توجه به 
جهت گیری کشــور و وزارت امــور خارجه به 
ســمت تشــکیل روابط اقتصــادی خارجی و 
همچنین کمک بــه بخش خصوصی در جهت 
فعال تر شــدن در این حــوزه، از ابتدای دولت 
دوازدهــم تصمیــم بر این شــد که ســاختار 
وزارتخانه دســتخوش تغییر و تحول شود.وی 
تصریح کرد: تشــکیل معاونت اقتصادی با این 
هدف در دستور کار مجموعه وزارت خارجه قرار 
گرفت.وزیــر امور خارجه با بیان این که معاونت 
اقتصادی از بهمن سال گذشته)139۶( در این 
وزارتخانه عملیاتی شــده است، گفت: هدف از 
ایجاد این معاونت تســهیل امور است چرا که 
مجموعــه مزبور نه توانایی و نــه این وظیفه را 
دارد که در حوزه تصدی گــری روابط خارجی 
اقتصادی مداخله کند.رئیس دستگاه دیپلماسی 
کشــور تاکید کرد: بیشــتر فعالیت هــا در این 
حوزه باید از ناحیه بخش خصوصی باشــد ولی 
مسئوالن و کارشناسان وزارتخانه مربوطه کمک 
حال فعاالن اقتصادی خواهنــد بود.ظریف در 
ادامه گفت وگو با برنامه »اقتصاد به وقت بهار« 
رادیو اقتصاد، افزود:  سه حوزه واردات )فناوری، 
ســرمایه و گردشگری( و ســه حوزه صادرات 
)کاالهای غیرنفتی، خدمات فنی و مهندسی و 
نیروی کار متخصص( به عنوان شــش اولویت 
راهبردی برای حوزه دیپلماسی اقتصادی کشور 
در نظر گرفته شــده اســت.وی ضمن اشاره به 
نام گذاری ســال 97 به نام ســال »حمایت از 
کاالی ایرانی« از ســوی مقــام معظم رهبری، 
گفت: از این تعداد ســه حوزه از قبیل واردات 
فناوری، ســرمایه و صادرات کاالهای غیرنفتی 
ارتباط مستقیم با بحث شــعار سال دارد.وزیر 
امور خارجــه افزود: نتیجــه واردات فناوری و 
سرمایه منجر به ارتقای کیفیت کاالهای ایرانی 
و همین طور امکان رقابت این اقالم در بازارهای 
داخلــی و خارجــی خواهد شــد.ظریف اظهار 
امیدواری کرد که با ســاز و کار جدیدی که در 
مجموعه وزارت امور خارجه ایجاد شده، بتوان 
بیشــتر در خدمت اهداف شــعار سال بود.وی  

همچنین در پاســخ به این پرسش که »وزارت 
امور خارجه در ســال حمایت از کاالی ایرانی 
برای تسهیل ورود کاالهای داخلی به بازارهای 
هدف چه برنامه هایــی را مدنظر دارد؟«، اظهار 
کرد: اولویت های شش گانه دیپلماسی اقتصادی 
جمهوری اسالمی به تمامی سفارتخانه های ایران 
در خارج از کشور ابالغ شــده است.وی افزود: 
کمک به تولیدکنندگان ایرانی با هدف شناخت 
بیشــتر بازارهای موجود در کشورهای هدف و 
همین طــور تعیین بهتریــن دریافت کنندگان 
صادرات کاالهای غیرنفتی ایران در دستور کار 
این سفارتخانه ها است.وزیر امور خارجه در ادامه 
با بیان این که بیشتر تمرکز دیپلماسی اقتصادی 
جمهــوری اســالمی معطوف بر کشــورهای 
همسایه خواهد بود، خاطرنشان کرد: نخستین 
سفر  رئیس جمهور در ســال جدید به کشور 
ترکمنستان و جمهوری آذربایجان خود گواهی 
صادق بر این مدعاست.وی تاکید کرد: تسهیل 
صادرات کاالهای ایرانی و تولید مشترک در این 
کشورها از اهداف سفر مزبور بوده است.ظریف 
افزود: خوشبختانه در راستای سفر اخیر رئیس 
جمهور ایــران به جمهوری آذربایجان، کارخانه 
مشــترک ایران خودرو و یک شرکت آذری در 
این کشور به بهره برداری رسید.وی تصریح کرد: 
اعزام هیأت های تجــاری و اقتصادی مرکب از 
کارآفرینان بخش خصوصی و فعاالن اقتصادی 
به کشــورهای خارجــی از دیگــر روش های 
مناسب جهت تســهیل عرضه کاالهای داخلی 
به بازارهای جهانی اســت.وزیر امور خارجه در 
پایــان تاکید کرد: این سیاســت همواره مورد 
توجه وزارت خارجه بوده و در سال »حمایت از 
کاالی ایرانی« با شدت و حدت بیشتری دنبال 

خواهد شد.

اجرای 5 برنامه محوری حقوق شهروندی در سال ۹۷ 
دســتیار رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی، اعالم 
کــرد: 5 برنامه محوری حقوق شــهروندی شــامل برنامه 
تقســیم کار ملی، شــاخص های کمــی و کیفی پایش و 
ارزیابــی فعالیت دســتگاه های اجرایــی، آیین ها و روش 
های غیرقضایی رسیدگی به شــکایات، ساز و کار نظارتی 
بر منشــور این حقوق و برنامه ملی آموزش حقوق در سال 

97 اجرا می شود.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، شهیندخت موالوردی با بیان 
اینکه ماموریت دستیار رئیس جمهوری، پیگیری، ارزیابی و 
نظارت در امور حقوق شهروندی است، افزود: تالش ما این 
است که سازوکارهای پیش بینی شده در منشور برای پیاده 
ســازی حقوق شهروندی را به کارگیریم و برای تحقق این 
مهم، اقدامات و فعالیت های دستگاه های اجرایی را بررسی 
مــی کنیم.وی ادامه داد: همه برنامــه ها و طرح هایی که 
برای ســال 97 در دستور کار قرار دارد، مراحل نهایی خود 
را می گذراند و تیم های تخصصی مشغول آماده سازی آنها 
هستند.موالوردی خاطرنشان کرد: برخی می گویند منشور 
حقوق شهروندی ضمانت اجرایی ندارد این در حالی است 
که در منشــور ســاز و کارهای اجرایی و ضمانت آن پیش 
بینی شــده است و با توجه به ماموریت دستیار ویژه سعی 
داریم تا در سال جدید اقدامات، برنامه ها و عملکرد دستگاه 
ها را رصد و پایش کنیم و مورد ارزیابی قرار دهیم.دستیار 
رئیس جمهوری یادآور شــد: طبق پیش بینی منشور، قرار 
است هر سال گزارش کاملی از اقدامات انجام شده در زمینه 
حقوق شهروندی توسط رئیس جمهوری به مردم ارائه شود 
و در این راســتا از همه وزارتخانه ها، اســتان ها و دستگاه 
های اجرایی درخواســت کردیم تا گزارش اقدامات یا آنچه 
که با عنوان پیشــرفت ها و راهکارهــای رفع موانع تحقق 
حقوق شهروندی اســت، تهیه و برای دستیار ویژه ارسال 
کنند.موالوردی اضافه کرد: این گزارشــات از دستگاه های 
مختلف دریافت شده اســت و مراحل نهایی را می گذراند 

و قرار اســت »گزارش کامل پیشرفت ها و راهکارهای رفع 
موانع تحقق حقوق شهروندی در سال 9۶« بعد از تعطیالت 
با تایید رئیس جمهوری منتشر شــود.وی درباره دستگاه 
های پیشتاز در عرصه حقوق شهروندی و یا دستگاه هایی 
که مشــارکت و همکاری کافی نداشتند، گفت: تا به حال 
شاخص های کیفی و کمی رصد و پایش عملکرد دستگاه 
های اجرایی به آنها ابالغ نشــده اســت بنابراین نمی توان 

ارزیابی دقیقی داشــت و در سال 97 این ارزیابی براساس 
شاخص های ابالغی که ذیل هر ماده از منشور تعریف می 
شود، انجام خواهد شد و دستگاه های برتر و دستگاه هایی 
که قصور، تقصیــر و یا به هر نحوی انتظــارات را برآورده 
نکرده باشند، معرفی می شود.موالوردی برنامه ملی اقدام و 
یا تقسیم کار ملی حقوق شهروندی را از دیگر برنامه های 
سال 97 معرفی کرد و افزود: نخستین وظیفه دستیار ویژه، 
تدوین برنامه و خط مشــی اجرای کامل حقوق شهروندی 
اســت که این برنامه تهیه شده است زیرا اکنون در زمینه 
حقوق شهروندی موازی کاری ها، پراکنده کاری ها و دوباره 
کاری هایی وجود دارد و تقسیم کار ملی حقوق شهروندی 
به تعیین تکلیف دســتگاه ها و سرعت بخشی به پیگیری 
دقیق حقوق شــهروندی کمک می کند.وی با بیان اینکه 
امورحقوق شــهروندی در دو بخش نهادســازی و نهادینه 
سازی در حال پیگیری است، گفت: نهادینه سازی منظور 
آموزش، اطالع رسانی، جریان سازی، ظرفیت سازی، ترویج 
و تبیین حقوق شــهروندی است و سه وزراتخانه )آموزش 
و پــرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشــکی( در منشور حقوق شــهروندی صراحتا 
وظیفه اطالع رسانی و آگاهی بخشی را برعهده دارند که با 
آنها در این باره رایزنی های الزم انجام شــده و برنامه های 
عملیاتی در حال تهیه است.موالوردی با اشاره به سفرهای 
اســتانی که در ماه های اخیر داشــته است، گفت: موضوع 
حقوق شــهروندی از سوی انجمن ها بسیار مورد استقبال 
واقع شــده است و در اســتان ها هم به نظر می رسد که 
در مقایسه با کالنشــهرها این استقبال بیشتر است.وی با 
تاکید بر لزوم گســترش فرهنگ حقوق شهروندی افزود: 
مجموعه ای از ساز و کارهای تعامل با جامعه مدنی و سایر 
قوا در حوزه حقوق شهروندی در حال برنامه ریزی است تا 
با استفاده از همه ظرفیت ها، قدم های جدی برای فرهنگ 
سازی حقوق شهروندی تا پایان دولت دوزادهم فراهم شود.
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 رها سازی »سارگپه« در  منطقه 
حفاظت شده البرز

در ایام نوروز یک سارگپه در منطقه حفاظت شده البرز مرکزی رها شد.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی اداره حفاظت محیط زیست 
شهرستان کرج، رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کرج گفت: 
این پرنده که توسط یکی از دوست داران محیط زیست و حیات وحش به 
پاسگاه محیط بانی پورکان تحویل داده شده بود، پس از تیمار و اطمینان از 

وضعیت جسمانی در منطقه حفاظت شده البرز مرکزی رها شد.
راحتی با تاکید بر اینکه این پرنده در نواحی جنگلی با درختان پراکنده و 
کشتزارها و مناطق استپی به سر برده و روی صخره های ساحلی و نواحی 
کوهستانی، درختان و اراضی ناهموار آشیانه می سازد، افزود: سارگپه از 

راسته شاهین سانان و از پرندگان شکاری حفاظت شده است.

راهیان نور فرصتی برای شناخت دفاع مقدس

مسئول بسیج طالب خوزستان گفت: راهیان نور یک حرکت عظیم است 
که به خوبی می توان از طریق آن ارزش های دفاع مقدس را شناخت.

به گزارش مهر، هادی استاد اظهار کرد: خوزستان دروازه تشیع و مهد 
عالمان و دانشمندان دینی ایران است؛ خوزستان علی ابن مهزیار را در خود 
جای داده و امیدوارم خدا به همه ما توفیق شناخت این عالمان را بدهد تا 

نسبت به شخصیت آنها معرفت و علم پیدا کنیم.
وی افزود: راهیان نور فرصت عظیمی است که خداوند به کشور ایران، مردم 
و نسل ما عنایت کرده و در این اردوها می توان با ارزش های دفاع مقدس 

و اسالم ناب آشنا شد.
مسئول بسیج طالب خوزستان تصریح کرد: جوانان با شرکت در اردوهای 
راهیان نور با بهترین حرکت های جوانان  نسل های گذشته و اینکه در راه 
انقالب و اسالم فداکاری های زیادی داشتند، آشنا می شوند. استاد ادامه 
داد: در راهیان نور امسال با خیل عظیمی از جوانان روبرو بودیم که مشتاقانه 
برای درک معارف اسالمی به سرزمین های نور آمدند و با توشه های بسیار 
زیاد به شهرهای خود برگشتند.وی بیان کرد: در راهیان نور جوانان آمدند 
تا راه شکست بُن بست ها را یاد بگیرند؛ آنها به نهر َخِین، شلمچه، چذابه، 
طالئیه و فکه آمدند تا ببینند جوانان نسل های گذشته چطور با دشمن 
سرتاپا مسلح جنگیدند. مسئول بسیج طالب خوزستان اضافه کرد: در 
راهیان نور جوانان می فهمند که رزمندگان بُن بست ها را شکسته و ثابت 
کردند کسی که با خدا معامله می کند هیچ بٌن بستی برایش وجود ندارد 
چون خدا برای تقواپیشگان راه گشایش قرار می دهد. وی در پایان گفت: 
راهیان نور دریای بزرگی است که هر کدام می توانیم به اندازه ظرفیت خود 

برای زندگی آینده برداشت هایی داشته باشیم.

دستگیری عاملین توزیع پول تقلبی درکرمانشاه
 فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه گفت: ماموران یگان امداد در عملیات 
هایی جداگانه 2 نفر ازعاملین توزیع پول های تقلبی در کرمانشاه را دستگیر 
کردند. به گزارش پایگاه خبری پلیس، سرهنگ »حسین براری« اظهار 
کرد: در حین گشت زنی ماموران یگان امداد شهرستان کرمانشاه در میدان 

شهدا به یک دستگاه خودرو پژو405 مشکوک شدند.
وی خاطرنشان کرد: در بازرسی از این خودرو، مقدار 2 میلیون و 300 هزار 
ریال پول تقلبی کشف و ضبط گردید و در این رابطه نیز یک نفر دستگیر 

و خودرو نیز به پارکینگ انتقال داده شد.
سرهنگ براری افزود: در عملیاتی دیگر و در حین گشت زنی ماموران یگان 
امداد در خیابان حافظ، یک نفر که در امر خرید و فروش خودرو فعالیت 
داشت و مبلغ 2 میلیون و 500 هزار ریال  پول تقلبی را به یکی از مشتریان 
خود داده بود دستگیر شد. فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه ادامه داد: 

خودروی متهم نیز برای استعالم به پارکینگ منتقل شد.
وی در پایان اظهار کرد: پس از تشکیل پرونده متهمین برای سیر مراحل 

قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه از کشف 4هزار و 3۶9 حبه قرص 
روانگردان توسط ماموران پلیس اطالعات و امنیت عمومی شهرستان خبر 
داد.  سرهنگ »حسین براری« اظهار داشت: به دنبال کسب خبر از منابع و 
مخبرین مبنی بر اینکه یک باب مغازه عطاری واقع در شهرک مسکن اقدام 
به نگهداری و فروش قرص های روانگردان  می کند، موضوع به صورت 
ویژه در دستور کار ماموران پلیس اطالعات شهرستان قرار گرفت.وی افزود: 
ماموران انتظامی شهرستان پس از هماهنگی با مقام قضایی، مغازه عطاری 
مورد نظر را مورد بازرسی قرار دادند که طی آن 4 هزار و 3۶9 حبه انواع 

قرص های روانگردان و مخدر کشف و ضبط گردید.

آمار گردشگران کیش از مرز۱۷5 هزار نفر گذشت
 دبیر ستاد تسهیالت سفرهای نوروزی کیش از ورود بیش از 175 هزار 

گردشگر تا پایان هشتم فروردین خبر داد.
به گزارش منطقه آزاد کیش، علیرضا قائدیان با بیان اینکه فعالیت ستاد 
نوروزی کیش از 27 اسفند 9۶ آغاز شده و تا پایان 15 فروردین 97 
خدمات دهی کمیته های مختلف این ستاد ادامه دارد افزود: بر اساس 
آمارهای اعالم شده از 27 ا سفند 9۶ تا پایان ۸ فروردین 97 آمار ورود 
گردشگران به جزیره کیش از دو مسیر هوایی و دریایی از مرز175 هزار 

نفر گذشت.
دبیر ستاد تسهیالت سفرهای نوروزی کیش با اشاره به افزایش۸00 تخت 
به ظرفیت اقامتی کیش در نوروز 97 افزود: سطح اشغال واحد های اقامتی 
جزیره کیش هم در این ایام که بازه زمانی 11 روزه را شامل می شود 
باالی 95 درصد بوده است. معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش با 
بیان اینکه میزان توجه گردشگران به فضاهای فرهنگی و تاریخی افزایش 
چشمگیری داشته است گفت: از 27 اسفند 9۶ تا ۸ فروردین 97 آمار 
بازدید کنندگان از مجموعه های کاریز، شهر حریره و خانه بومیان در 
مقایسه با سال گذشته افزایش سه برابری را تجربه کرده اند. وی در ادامه 
تصریح کرد: تعداد گردشگران ورودی به جزیره کیش از مسیر دریایی تا 
پایان هشتم فروردین بیش از ۸1 هزار نفر بوده و در همین مدت به طور 
متوسط روزانه بیش از ۸ هزار مسافر هم از مسیر هوایی وارد جزیره کیش 
شده اند. دبیر ستاد تسهیالت سفرهای نوروزی کیش با اشاره به کاهش 
ورود خودرو نسبت به سال های گذشته افزود: نوروز امسال با وجود کاهش 
ورود خودرو به کیش شاهد افزایش آمار گردشگران مسیر دریایی هستیم 
که این موضوع بیانگر استقبال گردشگران از سفر های دریایی و توجه بیش 

از پیش آنها به موضوعات زیست محیطی است.
به گفته قائدیان در حال حاضر 39 برنامه فرهنگی، هنری و تفریحی در 
مناطق مختلف جزیره در حال برگزاریست که این تنوع برنامه ها باعث 
توزیع مناسب گردشگران در جزیره کیش شده است.  اجرای برنامه های 
متنوع مانند سیرک بین المللی در باغ راه، جنگ ها و مسابقات شاد خیابانی 
و ساحلی، کارناوال شادی و نور افشانی از دیگر برنامه های نوروز امسال 

است که دبیر ستاد تسهیالت سفرهای نوروزی به آن اشاره کرد.

 کاهش تصادفات فوتی و جرحی 
در دور اول سفرهای نوروزی

جانشین فرمانده ناجا گفت: در دور اول سفرهای 
جرحی  و  فوتی  تصادفات  کاهش  شاهد  نوروزی 

بودیم.
به گزارش زمان، سردار اسکندر مومنی در بازدید 
از آزاد راه کرج - قزوین اظهار کرد: نمایندگان همه 
دستگاه ها اعم از نیروی انتظامی، پلیس راه، هالل 
احمر و غیره در تعطیالت نوروزی حضور پررنگی 
دارند. وی با بیان اینکه بسیاری از پرسنل نیروی 
انتظامی در روز پدر کنار خانواده خود نبودند، گفت: 
شغل نیروهای خدمات رسان این را ایجاب می کند 

که در راستای کاهش تصادفات اقدام کنند.
سردار مومنی با بیان اینکه مسافران نوروزی برای 
بازگشت از سفر آماده هستند، از حضور کامل پلیس 
در روزهای پایانی تعطیالت خبر داد و تاکید کرد: 
برخی مسافران خسته هستند و این می تواند به 

افزایش تصادفات بیانجامد.
وی با بیان اینکه البرز پر تردد ترین استان کشور 
در تعطیالت نوروزی بوده است، گفت: تمام جاده 
های کشور و تمام آزاد راه ها در مسیر های رفت و 
بازگشت پر تردد هستند، اولین گام حضور دستگاه 
های مختلف است و همه باید باهم هماهنگ باشیم.

وی با بیان اینکه حضور پلیس اثر بازدارنده دارد، 
افزود: گاهی اوقات ثانیه ها می تواند جان افراد را 
اول  اینکه دور  بیان  با  مومنی  نجات دهد. سردار 
سفرها شاهد کاهش تصادفات فوتی و جرحی بودیم، 
تصریح کرد: از شهروندان می خواهیم برای بازگشت 
از سفر برنامه ریزی کنند و پایان سفر خود را به 

ساعات پایانی تعطیالت موکول نکنند.
وی با اشاره به وضعیت انتظامی و امنیتی کشور 
گفت: شاخص های امنیتی نسبت به سال گذشته 
از نقطه سفر مرزی تا مرکز کالنشهرها بسیار بهتر 
شده است. وی با اشاره به اینکه سال جدید به سال 
حمایت از کاالی ایرانی مزین شده است، گفت: تمام 
تالش خود را برای تحقق این شعار می کنیم تا 

چرخه تولید و  اشتغال را به گردش درآوریم.
سردار مومنی با بیان اینکه پلیس برای بازگشت 
مسافران آمادگی کامل دارد، اظهار کرد: امیدواریم 

شاهد کاهش تصادفات جاده ای باشیم.

5۱۹۰ نفر در سمنان معتکف شدند
مدیرکل تبلیغات اسالمی استان سمنان با اشاره به 
میزبانی ۸4 مسجد استان از پنج هزار و 190 معتکف 
گفت: از این تعداد دو هزار و 14 نفر مرد و سه هزار 

و 17۶ نفر زن هستند.
به گزارش مهر، حجت االسالم علی شکری صبح 
یکشنبه در حاشیه بازدید از مساجد میزبان معتکفان 
دامغان در گفتگو با خبرنگاران ضمن بیان اینکه 
در مراسم اعتکاف امسال پنج هزار و 190 نفر در 
این  از  ابراز داشت:  مساجد استان شرکت کردند، 
تعداد دو هزار و 14 نفر مرد و سه هزار و 17۶ نفر 
زن در 4۶ مسجد شهری و 3۸ مسجد روستایی 
معتکف شدند.وی بابیان اینکه شاهرود با یک هزار 
و 771 معتکف شامل ۶97 معتکف مرد و یک هزار 
و 74 نفر زن بیشترین تعداد معتکف را در استان به 
خود اختصاص داده است، افزود: از این تعداد یک 
هزار و 57۶ نفر در 14 مسجد شهری و 195 نفر نیز 

در هفت مسجد روستایی معتکف هستند.
رئیس ستاد اعتکاف استان سمنان همچنین بابیان 
اینکه شش مسجد شهری و پنج مسجد روستایی 
دامغان نیز میزبان 750 معتکف هستند، گفت: از 
این تعداد 22۶ مرد و 3۶2 زن در مساجد شهری 
و 72 مرد و 90 زن در مساجد روستایی به جمع 
معتکفان پیوستند.شکری ابراز داشت: همچنین در 
مرکز استان نیز 295 نفر مرد و 4۸7 نفر زن در 
شش مسجد شهری و 150 مرد و 25 زن هم در 
دو مسجد روستایی معتکف شده اند.وی بابیان اینکه 
10 مسجد مهدی شهر میزبان 57۸ معتکف هستند، 
تصریح کرد: از این تعداد 222 نفر مرد و 35۶ نفر را 

هم زنان تشکیل می دهند. 
مناسبت های  در  فرهنگی  شئون  ستاد  رئیس 
به  نیز  اشاره ای  استان سمنان همچنین  مذهبی 
مساجد برگزارکننده اعتکاف در گرمسار داشت و از 
میزبانی 323 نفر در چهار مسجد شهری خبر داد و 
گفت: در آرادان هم دو مسجد شهری پذیرای 19 
معتکف هستند.شکری دو مسجد شهری و شش 
مسجد روستایی سرخه را میزبان 2۶5 نفر معتکف 
شامل ۸7 مرد و 17۸ زن ذکر کرد و اظهار داشت: 
491 نفر نیز در 1۶ مسجد میامی و 3۶ نفر هم 
در بیارجمند معتکف شدند.وی بابیان اینکه برای 
مراسم اعتکاف سال جاری 375 مبلغ به مساجد 
برگزارکننده این آئین معنوی اعزام شدند، افزود: از 
این تعداد 25۶ نفر مبلغ مرد و 119 نفر مبلغ زن 
را شامل می شود که وظیفه ترویج احکام اعتکاف 
و همچنین برگزاری فرایض معنوی و گفتمان های 

دینی را بر عهده دارند.
مدیرکل تبلیغات اسالمی استان سمنان  ابراز داشت: 
11 هزار بسته فرهنگی بین معتکفان توزیع شده 
است که مردم عالوه بر دعا با مسائل فرهنگی و 

تبلیغی و مقابله با جنگ نرم نیز آشنا می شوند.

خبرخبر

سفر در فرهنگ معین به معنای بیرون آمدن 
به محل  رفتن  و  زندگی خود  و محل  از شهر 
دیگر است، همچنین  به معنای قطع مسافت 
و راهی که از مکانی به مکان دور طی می کند، 
تعریف شده است. سفر در فرهنگ های عربی نیز 
به معنای کشف حجاب و کنار زدن پرده معنا 
جنس  از  معموالَ  که  حجاب هایی  است،  شده 
اعیان و اشیای خارجی است. اینطور می شود 
به  با مسافرت، دنیای جدیدی  تعبیر کرد، که 
روی چشمان ما گشوده می شود و پرده ها از 
روی نادانسته های ما از مکان ها، فرهنگ ها و 
مردمان جدید کنار می رود. مسافرت، اضطراب 
را از مسافران دور می کند و  به انسان می آموزد 
که چگونه آنچه را که مایه کمال و خرسندی 
است، جایگزین مسائلی کند که باعث کسالت 

و رخوت کند. 
مسافرت، حتي براي مدتي کوتاه، براي سالمتي 
بسیار مفید است. حال این سفر مسافرت هاي 
دیداري و صله رحم، زیارتي، به قصد تفریحات 
باشد، خوب  که  کاري  نوع  از  یا حتي  و  سالم 
و پسندیده است. کسب تجربه و پخته شدن، 
آشنایي ها و ارتباطات جدید، از آن جمله فواید 

مسافرت است.
اسالمي،  روایات  مجموعه  به  کوتاه  نگاهي  با 
آموزیم  می  سفر«  »آداب  عنوان  به  را  نکاتي 
و  همراهي  آیین  آموختن  آنها،  مهمترین  که 
همسفري است. همچنین صدقه دادن در آغاز 

سفر نیز بسیار تاکید شده است.
است  ای  مساله  بودن،  و خوش سفر  همراهی 
که عده ای برای شناختن شخصیت افرادی که 
شناخت کمی از آنها دارند، از آن بهره می گیرند. 
در این راستا لقمان در مقام اندرز به فرزندش 
و  افزار  پاي  و  با شمشیر  »فرزندم  است:  گفته 
دستار و چادر )خیمه( و مشک آب و نخ و سوزن 
و درفش خود مسافرت کن. و داروهایي که به 
با  کار تو و همراهانت مي آید، با خود بردار و 
همسفرانت توافق و سازگاري نشان ده، مگر آن 

جا که معصیت خدا در میان باشد.«
در ادامه به برخی از مزایای سفر، چه از لحاظ 

روانشناسی و چه از نظر اجتماعی می پردازیم: 

یک  فایده  اولین  اضطراب  و  استرس  کاهش 
مسافرت است. زیرا سفر به شما این امکان را 
می دهد که کمی فشارهای روحی و جسمی 
را از خود دور کنید. حتی اگر سفر کاری باشد 
در  متمادی  های  باشید ساعت  مجبور  و شما 
کنفرانس هایی شرکت کنید، در عوض با کشور 
یا شهر جدیدی آشنا خواهید شد. ممکن است 
مسافرت اضطراب و استرس هم داشته باشد، به 
خصوص اگر سفر شما همراه با گردش و بازدید از 
جاهای دیدنی باشد یا نیاز به آشنایی با زبان های 
مختلف داشته باشید یا مقصدتان شهری شلوغ 
باشد. اما استرس سفر یک استرس مثبت است 
و مثل اضطراب شما از کار زیاد یا زندگی روزمره 
نیست. کاهش فشار و استرس روحی همیشه به 

سالمتی شما کمک خواهد کرد.
تنوع در زندگی مقوله دیگری است که اهمیت 
سفر را به ما نشان می دهد. مسافرت از هر نوعی 
که باشد باعث می شود برای مدتی از زندگی 
عادی خود دور شوید و همین مسئله به تنهایی 
انرژی زیادی به شما می دهد. اینکه بخواهید 
برنامه روزانه خود را کمی تغییر دهید، می تواند 
به عنوان نوعی درمان محسوب شود و این کار از 
کسل و خسته شدن فکر و جسم جلوگیری می 
کند. بزرگی می گفت: »هر تغییر و تنوعی به 

اندازه استراحت خوب است«.
با توجه به محیط های زندگی کوچک امروزی 
و آلودگی هوای اجتناب ناپذیر، استفاده از هوای 
آزاد یکی از مهمترین فواید سفر است. سفر باعث 
می شود که از چهاردیواری منزل یا محل کار 
لذت  سالم  و  تازه  ازهوای  بیشتر  و  شوید  دور 
برای  یا  کوهستان  به  گردش  برای  اگر  ببرید. 
استراحت به کنار دریا بروید، نسبت به روزهای 
عادی عمیق تر نفس بکشید تا اکسیژن بیشتری 
وارد بدنتان شود. همچنین می توانید از آفتاب 
گرفتن هم استفاده ی زیادی ببرید، اما احتیاط 
های الزم برای جلوگیری از آفتاب سوختگی را 

فراموش نکنید.
سفر باعث تغییر مثبت در رفتار هم می شود. 
برنامه ریزی هم قسمتی از تفریحات تان است. 
زمانی که سفری در پیش دارید، حتی یکنواختی 
و کار سخت باعث می شود که بهتر با مشکالت 
کاری کنار بیایید. سفر کردن دید و احساس تازه 
ای نسبت به فرهنگ ها و آداب و رسوم مختلف 
به شما می دهد و کمک می کند که از زندگی 
بیشتر لذت ببرید. سفر حتی باعث می شود دید 

تازه ای نسبت به شهر خودتان هم پیدا کنید.
مسافرت ما را با افراد و فرهنگ های مختلف آشنا 
کرده  و سفر کمک می کند تا افراد مختلفی را 

مالقات کنید. اجتماعی بودن و معاشرت کردن 
نوعی درمان به حساب می آید و باعث می شود 
با فرهنگ ها و آداب و رسوم مختلف آشنا شوید.

اگر تواناییش را دارید که به هر کجا دوست دارید 
سفر کنید، این کار را انجام دهید چون ممکن 
است بعدها پشیمان شوید. پس اگر همیشه آرزو 
وقتش  االن  کنید،  استرالیا سفر  به  اید  داشته 
است. همچنین بد نیست در طول سفر حتما 
خاطرات خود را بنویسید و عکس های یادگاری 
بگیرید تا بعدها بتوانید از آن خاطرات به خوبی 

یاد کنید.
همچنین سفر به شما این امکان را می دهد که 
های  مسئولیت  و  وظایف  به  کردن  فکر  بدون 
بگذرانید  همسرتان  با  را  بیشتری  زمان  خانه، 
گذراندن  برگردید. مطمئناً  به گذشته  و کمی 
اوقاتی خوش کنار همسرتان در سفر، خیلی بهتر 
از دعوا کردن است. دور شدن از محیط خانه و 
کار، باعث تجدید قوا و آرامش می شود و برای 

سالمتی روحی خانواده نیز مفید است.
سفر کردن یکی از فعالیت هایی است که نباید 
نادیده گرفته شود. اگر زیاد به مسافرت می روید، 
سعی کنید بیشتر روی فواید آن مطالعه کنید 
چون اینگونه از سفرتان بیشتر لذت خواهید برد. 
از فرصت هایی که برای مسافرت برایتان پیش 
می آید نهایت استفاده را ببرید و از تأثیری که بر 

جسم و روحتان دارد استقبال کنید.
در سفرهایتان با خودروی شخصی اگر در طول 
مسیر و در جاده اعالن های مکان های گردشگری 
را دیدید برای رسیدن به مقصد عجله نکنید و 
کنار بزنید. شاید بهترین مناظری که در طول 
سفرها دیده شده در همین توقف های ناگهانی 

بوده است.
در پایان گفتنی است برای اینکه سفر خوب و 
و  تمام جوانب  باید  باشید  داشته  لذت بخشی 
حاشیه های سفر را برنامه ریزی کنید و مهم 
تر از همه برای این که سفری آرام و بی دغدغه 
باید مطمئن شوید که خودروی  باشید  داشته 

شما از نظر فنی و ایمنی آماده سفر است. 
در پایان به این شعر بسنده می کنیم که: سفر، 
آزموده کند مرد را؛ هم از دل براند غم و درد را.

سـفر، آزمـوده کـند مـرد را
*معصومه سلطانی

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران عنوان کرد:

رشد ۳۲ درصدی مسافران مازندران
توسعه اسكله ها با هدف معرفی ظرفیتهای 

جدید گردشگری دریایي

امور  هماهنگی  معاون  بابل:  زاده-  حسن 
 32 رشد  از  مازندران  استانداری  عمرانی 
در  نوروزی  مقیم  مسافران  شمار  درصدی 
استان خبر داد و گفت: بیش از 13 میلیون 

نفر شب در استان اقامت کردند.
تسهیالت  ستاد  نشست  در  نبیان   علی 
 11 در  داشت:  اظهار  استان  سفرهای 
فروردین، یک میلیون و 70 هزار و 22۶ نفر 
شب اقامت در استان ثبت شد که نسبت به 
مدت مشابه سال قبل 32 درصد افزایش را 

نشان می دهد.
وی گفت: از 27 اسفند تا 11 فروردین ماه 
شب  نفر   43۶ و  هزار   3۶2 و  میلیون   13
به مدت  نسبت  اقامت کردند که  استان  در 
مشابه سال قبل 32 درصد رشد داشته است.

خروجی  میزان  افزایش  به  اشاره  با  نبیان 
مسافر نوروزی در استان افزود: 11 فروردین 
به  کشور  ای  جاده  تردد  از  درصد   9.1 ماه 
مازندران اختصاص داشته است. وی با تقدیر 
تسهیالت  ستاد  مجموعه  های  تالش  از 
در  ها  بخش  همه  افزود:  استان  سفرهای 
حال تالش هستند تا خدمات مناسبی را در 
روزهای پایانی سال به مسافران ارائه دهند.

از  کامل  و  جامع  نظارت  خواهان  نبیان 

سوی کمیته تنظیم بازار در روزهای پایانی 
ها  نظارت  گفت:  و  شد  نوروزی  تعطیالت 
باید به صورت کامل و جامع صورت گیرد تا 

شاهد کمی و کاستی در بازار نباشیم.
مازندران،  استانداری  عمرانی  امور  معاون 
توسط  فرهنگی  برشور  هزار   475 توزیع  از 
در  نوروزی  تعطیالت  ایام  در  احمر  هالل 
استان خبر داد و گفت: 12 هزار و 320 نفر 

نیز به ایستگاه های سالمت مراجعه کردند.
وی با اشاره به امدادرسانی در 427 عملیات 
همچنین  افزود:  آن  درصدی  سه  رشد  و 
داشته  رشد  نیز  مسافران  اضطراری  اسکان 

است.
 1۶2 و  هزار   12 کشف  به  اشاره  با  نبیان 
غیربهداشتی  و  فاسد  غذایی  مواد  کیلوگرم 
مورد   94۶ و  هزار   ۶ گفت:  استان  در 
ماموریت اورژانس انجام شد که از این میزان 
بوده  تصادفی  ماموریت  مورد   ۸54 و  هزار 
افزایش  قبل  سال  به  نسبت  درصد   27 که 
امور عمرانی  معاون هماهنگی  است.  داشته 
اجساد  شمار  معاینه  مازندران  استانداری 
تصادفی را نسبت به سال قبل بیشتر اعالم 
از تصادف در  ناشی  فوتی  کرد و گفت: 2۶ 

پزشکی قانونی ثبت شده است.

معاون مهندسی و توسعه امور زیر بنایی سازمان 
بنادر و دریانوردی گفت: توسعه و احداث اسکله 
ها با هدف معرفی ظرفیتهای جدید گردشگری 
در قشم ریل گذار اشتغال پایدار بومیان منطقه 

است.
و  بنادر  کل  اداره  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
دریانوردی هرمزگان، »محمد رضا اله یار« که 
به منظور بازدید از بنادر مرکز و شرق هرمزگان 
از  یکی  افزود:  است  استان سفر کرده  این  به 
مزیت های بی بدیل و خدادادي هرمزگان وجود 
تاالب های بین المللی، سایت های گردشگری 
و مجموعه جنگل های حراست  که همه ساله 
خیل عظیمی از گردشگران را به خود جذب 
می کند. وی افزود: براساس مطالعات صورت 
گرفته در طرح تدقیق مهندسی سواحل 30 
نوع گردشگری دریایی با کاربردهای مختلف در 

مناطق این استان شناسایی شده است.
دریانوردی  و  بنادر  سازمان  عامل  هیات  عضو 
با هدف  الحاق شناور ها و سازه های دریایی 
امر خدمات  در  تسریع  و  ایمني  ارتقاء سطح 
جدید  هاي  سایت  معرفی  همچنین  رسانی 
گردشگری به مسافران، اعطای تسهیالت برای 
بهره  با  مسافری  شناورهای  نوسازی  و  خرید 
گیری از دانش متخصصان ایرانی که در غایت 

امر اشتغال پایدار ساحل نشینان و بومیان منطقه 
را به همراه خواهد داشت از مهمترین اولویت 

های کاری سازمان بنادر و دریانوردی برشمرد.
معاون مهندسی و توسعه امور زیر بنایی سازمان 
بنادر و دریانوردی به اسکله های که سال گذشته 
در اماکن گردشگری استان هرمزگان نصب شده 
اشاره اي کرد و گفت: این اقدام سازمان بنادر 
ایمنی  ضریب  بردن  باال  ضمن  دریانوردی  و 
تا  باعث شد  امر خدمات رسانی  و تسریع در 
مسافران با اطمینان خاطر و اقبال بیشتری در 
ایام نوروز تجربه سفرهای دریایی را در برنامه 
رو جانمایي10  این  از  بگنجانند،  عیدانه خود 
فروند اسکله جدید دیگر هم در دستور کار قرار 
دارد. گفتنی است، بازدید از سایتهای گردشگری 
کندالو، شیب دراز، جزیره هنگام و بنادر مسافری 
و حمل خودرو در پهل و الفت از دیگر برنامه 
های بازدید اولین روز از سفر » محمد رضا اله 
یار« به استان هرمزگان بود. شایان ذکر است، 
بازدید از زیر ساختهای گردشگری و ظرفیت 
هرمزگان  شرق  بنادر  احداث  حال  در  های 
معاون  شده  بینی  پیش  های  برنامه  دیگر  از 
مهندسی و توسعه امور زیر بنایی سازمان بنادر 
و دریانوردی در دومین روز از سفر  به پایتخت 

مسافرتهاي دریایي ایران زمین است.

آگهی تحدید اختصاصی
نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ پالک 14۶ فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش 13 کرمانشاه به عمل نیامده است 
و طبق رای شماره 139۶031۶0070011۶ مورخ 22 / 9 / 9۶  هیات حل اختالف مستقر درثبت جوانرود حکم به نفع آقای 
بهرام شاهرخ ازششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  74 /414 مترمربع صادر شده است لذا حسب درخواست نامبرده تحدید 
حدود اختصاصی مورد درخواست درتاریخ 97/1/19 ساعت 10 صبح طبق ماده 15 قانون ثبت درمحل وقوع ملک موصوف به 
عمل خواهد آمد؛ لذا متقاضی ومجاورین دعوت میشود در روز مقرر ودرمحل مربوطه حاضر که عملیات تحدید حدود حدود 
بامعرفی آنا انجام پذیرد وکسانیکه به حدود مورد تقاضای نامبرده معترض هستند می توانندازتاریخ تنظیم صورت مجلس ظرف 
مدت 30 روز اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد وامالک جوانرود تسلیم نموده ورسید دریافت دارند.بدیهی است پس از 

انقضاء مهلت مقرر قانونی سندمالکیت بنام آنان صادر خواهد شد. تاریخ انتشار:  14/ 1 / 97
رئیس ثبت اسنادوامالک شهرستان جوانرود- عزیزی

آگهی حصر وراثت
به   خانم روشنک اشرفی دارای  شناسنامه شماره 32415311۶3  
شرح دادخواست به کالسه 9۶0332  از این دادگاه درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده شادروان جان زاد محمدی 
تاریخ 1394/1/1۶   در  به شماره شناسنامه 59۶9۸2۶502  مرادی  
اقامتگاه دائمی خودبدرود زندگی گفته، ورثه آن مرحوم منحصراست 

به :
1-محمد محمدی   شماره ملی  59۶9912700   تاریخ تولد 132۶ 

نسبت پسر متوفی
2-علی اکبر محمدی  شماره ملی  59۶99194۶2  تاریخ تولد 1329 

نسبت پسر متوفی
3-احمد محمدی  شماره ملی  59۶9۸23912   تاریخ تولد 1333 

نسبت پسر متوفی
تولد 1331   تاریخ  ملی 59۶9921947   شماره  محمدی   4-حسن 

نسبت دختر متوفی
5-عنایت محمدی   شماره ملی  59۶9923941  تاریخ تولد 1334 

نسبت دختر متوفی
۶-ماشااله محمدی   شماره ملی  59۶9۸۶4331  تاریخ تولد  133۶   

نسبت همسر متوفی
7-صدیق محمدی  شماره ملی  59۶94۸0۸27  تاریخ تولد 1344  

نسبت پسر متوفی
۸-سلطنت محمدی  شماره ملی  59۶94739۶0  تاریخ تولد 1321  

نسبت دختر متوفی
9-فرشته محمدی  شماره ملی  59۶9۸21543  تاریخ تولد  1337 

نسبت دختر متوفی
نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک 
آگهی مینماید تا هر کسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یکماه به دادگاه  تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد
رئیس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان روانسر –امین محمدی

معاون اول رئیس جمهور گفت: اگر الزم باشد میلیاردها دالر اعتبار 
خارجی برای احیای دریاچه ارومیه اختصاص خواهد؛ البته نسبت به 
شرایطی که پیش بینی کرده بودیم کمی عقب تر هستیم و به مردم 
ایران اطمینان می دهیم که برنامه احیای این دریاچه اجرا خواهد 
شد. اسحاق جهانگیری با استقبال استاندار آذربایجان غربی وارد این 
استان شد و آخرین وضعیت دریاچه ارومیه را از نزدیک مورد بررسی 

قرار داد.
معاون اول رئیس جمهور در حاشیه این بازدید در جمع خبرنگاران 
با تأکید بر اینکه موضوع احیای دریاچه ارومیه به هیچ وجه نمی تواند 
از دستور کار دولت ایران خارج شود، اظهار کرد: حتی اگر نیاز باشد 
که میلیاردها دالر اعتبار خارجی برای این کار اختصاص دهیم که 
طرح های انتقال آب خارج از کشور به دریاچه ارومیه را اجرا کنیم 
حتماً این کار را انجام خواهیم داد، چون حیات بخش وسیعی از 
جمعیت کشور وابسته به این دریاچه است و ایران در هیچ شرایطی 

نمی تواند نسبت به دریاچه ارومیه بی تفاوت باشد.
وی با یادآوری اینکه تشکیل ستاد احیاء دریاچه ارومیه از نخستین 
بود، اضافه کرد: در طول سال های  امید  مصوبات دولت تدبیر و 
گذشته این ستاد تصمیمات متعددی اتخاذ کرده است و یکی از 
مباحثی که از ابتدا مطرح بود، موضوع انتقال آب حتی از دریای خزر 
و از خارج کشور به دریاچه ارومیه بود که این موضوع همچنان در 
دستور کار قرار دارد و مشاور خارجی نیز انتخاب شده تا مطالعات 

الزم را انجام دهد.
معاون اول رئیس جمهور افزود: کارهای مهم دیگری نیز در داخل 
تا  برنامه ریزی شد  و  نمونه تالش  به عنوان  انجام شد که  حوزه 
بهره وری آب در کشاورزی و صنعت منطقه افزایش یابد و از میزان 

آب محدودی که وجود دارد، بتوانیم کشت مناسب انجام دهیم.
جهانگیری تصریح کرد: وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه فعال 
شد و مردم همکاری خوبی انجام دادند و بخشی از طرح افزایش 
بهره وری به انجام رسیده و تأثیر آن روی میزان آب چاه های منطقه 
مشخص است. وی تبیین کرد: آثار سیاسی و اجتماعی تعدادی از 
چاه های غیرمجاز برای استان ها و مردم مهم بود و نمی خواستیم 
شدت عمل در برخورد با آنها زیاد باشد و مردم با مشکل روبه رو 
شوند، اما در عین حال تعداد قابل توجهی از چاه های غیرمجاز 
مسدود شد. معاون اول رئیس جمهور یادآور شد: منابع قابل توجهی 
اختصاص یافت تا بخشی از آب برخی رودخانه ها که روی آنها سد 
احداث شده است به منطقه منتقل شود که روند اجرای این برنامه 
خوب است و جزء طرح هایی است که امیدوارم با اجرای کامل آن 
میزان قابل توجهی آب تا حدود ۶00 میلیون مترمکعب منابع آب 

جدید به دریاچه ارومیه منتقل شود.
جهانگیری با بیان اینکه پساب بازچرخانی آب شهرهای تبریز، ارومیه 
و برخی شهرهای کوچک که در مسیر هستند، می تواند پس از تصفیه 
به دریاچه ارومیه منتقل شود، اظهار داشت: این طرح جزء مصوبات 
است و هیچ کاربری و برداشت دیگری برای آن پساب در نظر گرفته 
نشده و در تبریز و ارومیه این برنامه در دستور کار قرار دارد. وی 
تأکید کرد: البته براساس گزارشی که به من داده شده، برخی از این 
طرح ها به  دلیل آنکه اعتبار الزم آن طور که باید به آنها تخصیص 
با  نیافته، در حال حاضر متوقف است و دلیل آن این است که 
محدودیت بودجه روبه رو شدیم، روزی که تصمیم می گرفتیم قیمت 
نفت بشکه ای 100 دالر بود، اما قیمت نفت و درآمد دولت کاهش 
پیدا کرد و به همان نسبت زمان اجرای برخی طرح ها طوالنی تر شد.

معاون اول رئیس جمهور خاطرنشان کرد: در عین حال از بازچرخانی 
آب تبریز 120 میلیون متر مکعب و از بازچرخانی آب ارومیه 53 
میلیون مترمکعب آب پیش بینی شده که به دریاچه ارومیه اضافه 
شود و الیروبی خوبی در مسیر رودخانه هایی که به دریاچه ارومیه 
وارد می شوند انجام گرفته، به همین دلیل با هر بارندگی در استان، 
تقریباً آب از بیشتر رودخانه های مسیر بدون معطلی وارد دریاچه 
ارومیه می شود. جهانگیری با بیان اینکه در حال حاضر تراز دریاچه 
ارومیه وضعیت مناسبی دارد، افزود: البته نسبت به شرایطی که 
پیش بینی کرده بودیم کمی عقب تر هستیم، امیدوارم با اقداماتی که 
طی سال های 97 و 9۸ انجام می شود، بتوانیم به مردمی که تحت 
تأثیر دریاچه ارومیه هستند و به مردم ایران این اطمینان را بدهیم 

که برنامه احیای دریاچه ارومیه اجرا خواهد شد.

قول جهانگیری برای احیای دریاچه ارومیه؛

میلیاردها دالر اعتبار برای احیای دریاچه ارومیه اختصاص می دهیم
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تقویت فرهنگ مصرف کاالهای 
ایرانی در برنامه درسی

وزیر آموزش و پرورش از تقویت فرهنگ مصرف 
آموزان  دانش  درسی  برنامه  در  ایرانی  کاالهای 
محمد  ،سید  زمان  پیام  گزارش  به  داد.   خبر 
بطحایی با اشاره به نامگذاری سال 97 به سال 
از سوی مقام معظم  ایرانی«  از کاالی  »حمایت 
استفاده  فرهنگ  تقویت  و  ایجاد  افزود:  رهبری 
از کاالی داخلی از جمله مهمترین الزامات برای 
تحقق شعار سال است. وی همچنین تصریح کرد: 
عنوان  به  که  زمانی  تا  کاالهای خارجی  مصرف 
یک امر ناپسند و مذموم در بین تمامی الیه های 
جامعه رسوخ پیدا نکند خیلی نمی توان به تحقق 
پذیری شعار سال یعنی حمایت از کاالی ایرانی 

به نحو بایسته و شایسته امیدوار بود.
دوران  اینکه  بیان  با  پرورش  و  آموزش  وزیر 
مصرف  فرهنگ  تقویت  در  نوجوانی  و  کودکی 
کاالهای ساخت داخل بسیار مهم است، گفت: در 
حال حاضر برنامه های درسی و آموزشی کشورتا 
قدر  به  ولی  پرداخته  موضوع  این  به  ای  اندازه 

کفایت نبوده است.
بطحایی بیان داشت: توصیه مقام معظم رهبری 
شروع  باید  ایرانی  کاالی  از  حمایت  راستای  در 
جدیدی برای تمامی دستگاه های اجرایی و آحاد 
تحقق  برای  عمومی  نهضت  یک  تا  باشد  مردم 

شعار سال در جامعه شکل گیرد.
وی به رادیو اقتصاد گفت: حمایت از کاالی ایرانی 
اقتصاد داخلی  یافتگی در حوزه  اول توسعه  پله 
بحث  به  پرداختن  اینکه  بر  تاکید  با  وی  است. 
بسیار مهم حمایت از کاالی ایرانی نیازمند عزم 
ملی و اراده جمعی است، اظهارداشت: تجربه سایر 
کشورهای جهان این موضوع را ثابت کرده است.

 رسیدگي به تخلفات کاالي قاچاق 
در حمایت کاالي ایراني

سخنگوی طرح نظارت نوروزی سازمان تعزیرات 
با اشاره به تشکیل 3179 پرونده قاچاق در 23 
روز گذشته، رسیدگی به تخلفات قاچاق را گامی 

موثر در حمایت از کاالی ایرانی برشمرد.
نظارت  طرح  سخنگوی  رایگانی  سیدیاسر   
نوروزی سازمان در حاشیه بازدید از ستاد طرح 
حکومتی  تعزیرات  کل  اداره  نوروزی  نظارت 
روز   23 در  کرد:  اظهار  رضوی،  خراسان  استان 
نخست اجرای طرح تعداد 3 هزار و 179 فقره 
پرونده قاچاق در کشور تشکیل و متخلفین پس 
میلیاردتومان   109 پرداخت  به  تخلف  احراز  از 
نقدی در حقصندوق دولت محکوم شده  جزای 
اند. بیشترین پرونده های قاچاق در استان های 
آذربایجان غربی، فارس و هرمزگان تشکیل شده 
است. رایگانی در حاشیه این بازدید با اشاره به 
نامگذاری سال به عنوان سال حمایت از کاالی 
)مدظله  رهبری  معظم  مقام  سوی  از  ایرانی 
العالی(، گفت: با توجه به اینکه 95 درصد پرونده 
های تشکیل شده در حوزه قاچاق برای رسیدگی 
به سازمان تعزیرات ارجاع می شود؛ این سازمان 
در خط مقدم رسیدگی به قاچاق قرار دارد و نقش 
قابل توجهی در محقق ساختن شعار سال خواهد 
داشت و طبیعتا تمام همکاران سازمان تعزیرات 
حکومتی در راستای اجرای منویات رهبر معظم 

انقالب اسالمی می کوشند.
تشریفات  و  عمومی  روابط  کل  اداره  گزارش  به 
سازمان تعزیرات حکومتی، رایگانی با حضور در 
تعزیرات حکومتی استان خراسان رضوی از ستاد 
طرح نوروزی این اداره کل بازدید و با همکاران 
مستقر در کشیک نوروزی دیدار و گفتگو کرد. 
نگهداری  های  سردخانه  از  بازدید  همچنین 
انجام  اقدامات  از دیگر  نیز  میوه  و  گوشت، مرغ 

شده در این سفر بود.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران 
بزرگ اعالم کرد

 اعتبار طرح ترافیک سال ۹۶ تا 
پایان فروردین

رئیس پلیــس راهنمایی و رانندگــی تهران بزرگ 
گفت: طرح ترافیک از فردا صبح مانند روزهای عادی 
اجرا می شــود و شهروندانی که دارای طرح ترافیک 
سال 9۶ هستند تا پایان فروردین ماه می توانند تردد 

داشته باشند تا طرح جدید اجرا شود.
به گزارش ایســنا سردار محمدرضا مهماندار  ضمن 
بازدید از تفرجگاه های شــهر تهران در روز طبیعت 
اظهار کــرد: از ابتــدای دیروز، پلیــس در تمامی 
بوستان های شهر تهران برای کنترل ترافیک مستقر 
شده است. در حال حاضر تقریبا بیش از ۸0 درصد 
پارکینگ های بوســتان های تهران از خودرو اشباع 
شــده اســت ولی نکته حائز اهمیت این است که 
همکاری خــوب مردم باعث شــده از ابتدای صبح 
امروز ترافیک بسیار روان باشد و ترددها به سهولت 
انجام شود. پلیس هم به صورت سیار و هم ثابت در 
تفرجگاه ها و بوســتان ها مستقر شــده و آماده ارائه 
خدمات به شهروندان است.وی اضافه کرد: نکته قابل 
توجه، تردد عابران پیاده اســت. بیشتر تفرجگاه ها 
درحاشــیه بزرگراه ها و اتوبان ها قرار دارند به همین 
دلیل به عابران پیــاده توصیه می کنم از محل های 
مجاز، امــن و پل های عابر تردد کنند. رانندگان نیز 
مراقب عابران پیاده باشــند و از سوار کردن مسافر 
بیــش از  حد مجاز در خودروها خــودداری کنند. 
امیدواریم بــا رعایت قوانین و مقررات بتوانیم مانند 
اکنون که شاهد تردد روان هستیم، در بعدازظهر نیز 
با مدیریت شهروندان در زمان بازگشت دچار مشکل 

ترافیکی نشویم.
به گزارش پایگاه خبری پلیــس مهماندار در پایان 
تصریح کرد: از دیروز که طرح ترافیکی روز طبیعت 

اجرا شد، شاهد مورد تصادفی نبودیم.
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ابتكار:

  45 درصد مشاغل ایجاد شده 
مربوط به زنان است

 معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده گفت: سال 1395 حدود 
۶7 درصد و ظرف 9 ماه پارسال افزون بر 45 درصد مشاغل ایجاد شده 
در کشور مربوط به زنان بود که نشانگر سهم قابل توجه این قشر در 

عرصه های مختلف است.
ابتکار که بطور غیر رسمی به مشهد  به گزارش پیام زمان؛ معصومه 
سفر کرده است در جریان بازدید از نگارخانه شهر مشهد در گفت و 
گو با خبرنگاران افزود: در صنایع دستی 75 درصد تولیدات و در بخش 
تولیدات کشاورزی 45 درصد متعلق به بانوان است که پا به پای مردان 

تالش می کنند. 
وی ادامه داد: در زمینه بازاریابی محصوالت تولیدی توسط بانوان نیز 
باید کار بیشتری باید انجام دهیم. یکی از این امور مهم، بهره گیری از 
فناوریهای ارتباطی و انقالب دیجیتال است که در این خصوص نشستی 
تخصصی پارسال با همکاری وزارت ارتباطات برگزار شد و یک نشست 

هم با حضور کشورهای مختلف اردیبهشت ماه امسال برگزار می شود. 
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده همچنین به تسهیالتی که 
در اختیار بانوان قرار داده می شود اشاره و بیان کرد: تسهیالت فراگیر 
برای همه کسانی است که بخواهند اشتغالزایی کنند و نیز تسهیالت 
مربوط به اشتغال پایدار خاص زنان روستایی است. مدیرکل دفتر امور 
بانوان هر استانداری در کشور عضو کارگروهی است که در ارتباط با این 
تسهیالت تصمیم گیری می کند تا سهم زنان روستایی در اعتبارات 

دیده شود. 
وی گفت: طرحی هم در سطح ملی برای تقویت کارآفرینی و توانمندیهای 
زنان در کسب و کارهای کوچک و متوسط در نظر داریم که امسال با 

همکاری کارآفرینان اجرایی می شود. 
ابتکار افزود: زنان خانه دار هم عالقه مند هستند در تولید نقش داشته 
باشند، کار خدماتی زنان از روی عالقه است. بیش از 22 درصد تولید 
برای  باید  اند.  زده  تخمین  زنان  خانگی  کار  ارزش  را  ملی  ناخالص 
کارآفرینی زنان و مسئولیتهایی که عالقه مند هستند شرایطی فراهم 

کنیم تا از همان پایگاه منزل هم بتوانند فعالیت اقتصادی انجام دهند. 

 جزئیات احتساب سوابق بیمه ای
 در صندوق تامین اجتماعی 

برای احراز بازنشستگی میزان سوابقی الزم است که این سوابق به اشکال 
مختلف در صندوق های بازنشستگی قابل دستیابی است. 

به گزارش زمان، در صندوق تامین اجتماعی برای ایجاد سابقه، روش ها 
و طرق مختلفی پیش بینی شده که در صندوق های دیگر وجود ندارد.

موارد ایجاد سابقه در صندوق تامین اجتماعی به این شرح است:
1-سنوات پرداخت حق بیمه کارگاه )تابعین قانون کار مصوب 13۶9(

و  کارگاه ها  کارخانجات،  کارفرمایان،  توسط  حق بیمه  پرداخت  با  که 
شرکت های بخش خصوصی بابت کارکنان خود به وجود می آید. این بیمه 
و سابقه مربوط به آن، اجباری است و با احراز اشتغال و مدت آن، سابقه 

برای شخص منظور می شود.
2- سوابق مربوط به پرداخت حق بیمه از طریق بیمه های خویش فرما 
شامل اختیاری و حرف و مشاغل آزاد. این نوع بیمه، اختیاری است و 
با توافق طرفین به وجود می آید و با پرداخت حق بیمه توافق شده سابقه 

برای شخص منظور می شود.
و خدمت سربازی و حضور در جبهه؛ دوره  3- سوابق دوره ضرورت 
با  و  مربوطه  دوره  حق بیمه  پرداخت  با  جبهه  در  حضور  یا  سربازی 

درخواست متقاضی به عنوان سابقه بیمه برای شخص منظور می شود.
4- سوابق انتقالی از صندوق های بازنشستگی دیگر

5- سوابق ایجادشده از طریق دوره دریافت مقرری بیمه بیکاری، غرامت 
دستمزد ایام بیماری و بارداری. در موارد مذکور، عالوه بر پرداخت حقوق 

به بیمه شده سوابق بیمه نیز برای وی منظور می شود.
مشمول  دولتی  دستگاه های  کارکنان  ناحیه  از  ایجادی  سوابق   -۶

تامین اجتماعی از قبیل کارکنان پیمانی دستگاه های دولتی و ...
7- سوابق ارفاقی برای برخی از گروه های اجتماعی خاص مثل کارگران 

شاغل در مشاغل سخت و زیان آور و ...
۸- سوابق خریداری شده؛ این سوابق، در مورد بیمه شدگانی است که 
شرایط سنی ) ۶0 سال سن، برای آقایان و 55 سال سن برای خانم ها( 
الزم را برای بازنشستگی احراز کرده اند ولی سابقه الزم )حداقل 10سال 
سابقه( را ندارند که در این صورت، با خرید سوابق کسری به صورت 
یک جا تا سقف 10 سال می توانند از مستمری متناسب با 10 سال سابقه 

بهره مند شوند.

طرح بهزیستی برای کاهش طالق
»طرح مداخله در خانواده به منظور کاهش طالق« سازمان بهزیستی 
برای گروه هدف زوج های متقاضی طالق که به یکی از مراکز کاهش 
طالق، دادگستری، مداخله در بحران فردی ، خانوادگی و اجتماعی که 
یا به صورت خود معرف و یا معرفی از دیگر سازمانها و بخش ها مراجعه 
کرده باشند،اجرا می شود. به گزارش پیام زمان »طرح مداخله در خانواده 
به منظور کاهش طالق« برای گروه هدف زوج های متقاضی طالق که 
به یکی از مراکز کاهش طالق، دادگستری، مداخله در بحران فردی ، 
خانوادگی و اجتماعی که یا به صورت خود معرف و یا معرفی از دیگر 
سازمانها و بخش ها مراجعه کرده باشند با هدف سعی در حفظ وتحکیم 
کیان خانواده، کاهش وقوع طالق از طریق ارائه خدمات مشاوره ای و 
مددکاری اجتماعی و کاهش آسیب های اجتماعی ناشی از طالق اجرایی 
می شود. از دیگر اهداف این طرح سازمان بهزیستی،  شناخت عوامل موثر 
بر وقوع طالق به منظور برنامه ریزی در جهت آگاه سازی جامعه، شناسایی 
و حل مسائل و مشکالت خانواده های آشفته و متقاضی طالق، کاهش 
تنش ها و استرس های پس از طالق به منظور متعادل کردن شرایط 
عاطفی – روانی پس از طالق، باال بردن آگاهی های زوجین درباره نحوه 
برخورد صحیح با فرزندان پس از طالق و فراهم آوردن زمینه های مناسب 
برای تنظیم روابط صحیح فرزندان و والدین و تداوم ارتباط والدین با 
کودکان پس از طالق است. همچنین کمک به قضات دادگاه های خانواده 
جهت اتخاذ تصمیم مناسب و صدور حکم الزم و تعیین صالحیت والدین 
برای سرپرستی فرزندان در مواردی که طالق آخرین راه است، از دیگر 

اهداف این طرح سازمان بهزیستی است.
مراکز  دادگستری ها،  از طریق  معرف  به شکل خود  متقاضیان طالق 
مداخله در بحران فردی، خانوادگی و اجتماعی)اورژانس اجتماعی(، خط 
تلفن اورژانس اجتماعی)123(، خدمات اجتماعی سیار و یا سایر مراکز 
درون سازمانی و برون سازمانی اعم از دولتی و غیر دولتی  به این مراکز 
ارجاع داده می شوند. خدمات ارائه شده به این افراد، مددکاری اجتماعی، 

روان شناسی ، روان پزشکی ، حقوقی و ...است
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در گزارش جدید سازمان ملل، فنالند شادترین 
قبل   است.مدتی  گرفته   نام  جهان  کشور 
سازمان ملل خبری منتشر کرد مبنی بر اینکه  
فنالند از نروژ پیشی گرفته و در رتبه نخست 
شادترین کشور جهان قرار گرفت. همچنین در 
این بررسی، آمریکا به دلیل مواجهه با بحران 
چاقی، افسردگی و مواد مخدر تنزل جایگاه پیدا 
کرده  و به رتبه هجدهم رسیده که نسبت به 
سال 201۶، پنج رتبه افت پیدا کرده  است.در 
رتبه  ایران  ملل   سازمان  شده  اعالم  فهرست 
10۶ از 1۸۸ کشور را گرفت ؛ یعنی افسردگی 

روی به باال را از آن خود کرد.
سید  دکتر  ایران   روانپزشکی  انجمن  رئیس   
احمد جلیلی   در زمینه افسردگي مردم ایران 
گفت: » آمار افسردگی در دنیا حدود 20 تا 25 
آمار  این  دهد.  می  تشکیل  را  درصد جمعیت 
در کشورها در شرایط مختلف فرق می کنند، 
مثال وقتی در کشوری زلزله شده یا جنگ یا 
تغییرات اقتصادی و اجتماعی سریع دیده می 
شود، میزان افسردگی بیشتر می شود. از جمله 
در تهران نیز تحقیق انجام شده که نزدیک به 
34 درصد تهرانی ها دارای این بیماری روانی 
بوده اند. ولی آمار مربوط به بیماریهای روانی و 
افسردگی در سطح جامعه ایران، حدود 21 تا 
25 درصد است.«  سالهاست از افسردگي مردم 
ایران سخن مي گویند و آمارهای متعددي را 
تر ین  افسرده  ایران جز  ،که  مطرح مي کنند 
کشورهاست ! اما تاکنون اقدام موثري در جهت 

شادی مردم ایران صورت نگرفته است.
  10/3 گرفته  صورت  مطالعات  براساس 
ازاختالل  15/4درصدزنان   و  مردان  درصد 
برند.سال  می  رنج  کشور  در  افسردگي  

سال93حدود  و  91حدود10تا15درصد 
به  سال   ، 25درصد  21درصدوسال95حدود 
سال به میزان افسردگي ایرانیان افزود مي شود؛ 
ریتم یکنواخت زندگی برای ایرانیان افسردگی 
را رقم زده است. دراین میان متاسفانه فرهنگ 
سوگواري ایرانیان  همچنان قوي تر ازفرهنگ 
جمله  از  متعددي  است.دالیل  ایرانیان  شادي 
تاریخ  طول  در  متعدد  های  تحریم  جنگهاو 
افسردگی بودن را برای ایرانیان به همراه داشته 
مي  باز  زندگي  از  ایرانیان  نبودن  است.راضي 
گردد به شرایط اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي 
مردم،در این میان عده اي بار سفر رابسته براي 
بهبود شرایط به آن سوي مرزها مهاجرت مي 
در  افسردگي  سن  بدانیم  است  جالب  کنند. 
ایرانیان بین 20تا50سال است که متوسط آن 
39سالگي مي باشد،سني که بیشتر از بیکاري 
و نبود شرایط اقتصادي مناسب در رنج و عذاب 

در  افسردگي  شیوع  که  آن  از  هستند.جالبتر 
از  بیشتر  مطلقه  زنان  و  مجرد  دختران  میان 
افراد دیگر است،مدتهاست رسانه فریاد زدند که  
سه میلیون دختر مجرد در کشور دارم شانس 
ازدواج را از دست داده اند وگوش کسي شنوا 
نیست که در میان مشکالت ریز و درشتي که 
در جامعه داریم این عده را از میان اما و اگر 

متفاوت در یابند!
اگر بگوییم یکی از دالیل بروز افسردگی، اقتصاد 
جامعه است؛ پر بیراه نخواهد بود! بیکاری دلیل 
در  اختالالت  از  بسیاری  بروز  محکمی برای 
جامعه شده، که افسردگی یکی از این اختالالت 
جوانان  از  تعدادی  التحصیلی  فارغ  است؛ 
دانشگاهی و پیوستن آنها به قشر بیکاران؛ در 
این میان اگر خوش شانس باشند کاری پیدا 
می کنند با حقوق ناچیز به قول معروف بخور 
و نمیر! یا بحث جنسیت و جنس دوم بودن، 

همان حقوق ناچیز را هم نصف می کند و این 
ویروس های  از  یکی  و  نانوشته  قانون  همان 
بیماری افسردگی برای جوانان به خصوص زنان 
درجامعه است؛ که خواه ناخواه لبخند را بر لبان 
عده ای که یک ماه تالش می کنند و پایان ماه 
اساسی  نیاز های  کردن  بر طرف  توانایی  حتی 

زندگی خود را ندارند؛ گم می شود.
به  بخندد  زیاد  که  ما کسی  در جامعه سنتی 
عنوان جلف و سبکسری شناخته می شود. پس 
برای حفظ ظاهر هم که شده جلوی خنده خود 
را می گیریم چرا که حرف مردم مهمتر از حالت 
و احوال درونی ایرانی جماعت است. حتی اگر 
که  کنیم  عمل  را  شعر  این  مصداق  بخواهیم 
خنده بر هر درد بی درمان دواست، نمونه یک 

آدم دیوانه؛ روانی و الکی خوش هستیم!
رفتن به دنیای مجازی و شرکت در سوگواری 
ارتباطی  گربه هنرپیشه معروف، تنهایی و بی 
با جهان واقعی و هزاران خبر کذب و نادرست 
تاثیر  تکمان  تک  زندگی  در  نوعی  به  دیگر، 
می گذارد. شرکت نکردن در مراسم و تماشای 
از شادی  را  ما  پیامی که  و  کلیپ  هزار  هزاران 
و شادی هایی که کاذب  حقیقی دور می سازد 
است و تنهایی را که با افسردگی متقارن است 
رسوخ  مدرن  انسان  روان  در  بیشتر  و  بیشتر 
می کند. در نهایت اینکه، انسان موجودی نگران 
است؛ نگران آینده نیامده! درس می خوانیم برای 
اینکه کار کنیم؛ کار می کنیم برای درآمد خوب 
آوردن  بدست  صرف  را  درآمدمان  پایان  در  و 
نیازهایمان می کنیم. اینکه ایرانیان به فکر آینده 
هستند نشان از آینده نگری آن هاست. اما این 
را  ایرانیان  فراموش کردن حال،  و  آینده نگری 

شهره به افسردگی جهانی کرده است.

شادی حلقه گم شده زندگی ایرانیان 
* محبوبه اشرفی پیمان

مرکز آمار ایران اعالم کرد: شاخص امید زندگی در پنج سال 
اخیر در بین مردان ایرانی یک سال و در بین زنان 1.5 سال 

افزایش یافته است.
تولد  بدو  در  زندگی  امید  مرکز، شاخص  این  از  گزارش  به 
نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن  بر اساس آخرین 
1395 و با بهره  گیری از داده های ثبتی در سال این سال 
در کل کشور برای مردان 72.5سال و برای زنان 75.5 سال 
محاسبه شده است. این شاخص برای مردان و زنان مناطق 
شهری به ترتیب برابر 72.7 و 75.7 سال و برای مردان و 
زنان مناطق روستایی به ترتیب برابر 71.7 و 74.7 سال است.

امید زندگی در بدو تولد، متوسط سال هایی است که انتظار 
می رود شخص از هنگام تولد زندگی کند و به طور عمده از 
شرایط اجتماعی و ویژگی های ژنتیکی فرد تاثیر می  پذیرد. 
به  متعلق  افراد  از  یک  هر  که  می دهد  نشان  شاخص  این 
یک نسل معین تا پایان زندگی به طور متوسط چند سال 
عمر خواهند کرد. از نظر استانی باالترین مقدار امید زندگی 
مردان در سال 1395 در استان البرز )74.4 سال( و پس از 
آن در استان های تهران)74.3سال( و مازندران)73.5 سال( 
مشاهده می شود و پایین ترین مقدار این شاخص در مردان 
سال(،   ۶5.7( بلوچستان  و  سیستان  استان های  به  متعلّق 
بوده  خراسان شمالی)۶9.۸ سال( و هرمزگان)۶9.9 سال( 

است.

فرمانده انتظامی استان فارس خودرو پراید را ›ارابه مرگ‹ نامید 
و گفت: باید تردد این خودروی غیر ایمن در محورهای برون 

شهری ممنوع شود. 
سردار سرتیپ دوم احمد علی گودرزی در جلسه مشترک با 
تولید خودروی  ادامه  از  اعضای شورای اسالمی شهر شیراز، 
پراید انتقاد کرد و افزود: امیدواریم مسئوالن هرچه زودتر تردد 
پراید در محورهای برون شهری را ممنوع کنند تا کمتر شاهد 

آسیب به شهروندان و هموطنان باشیم.
وی از به کارگیری بیش از 12 هزار نیروی عملیاتی پلیس 
فارس در ایام نوروز خبر داد و گفت: متاسفانه با وجود کاهش 
تصادفات در سه روز نخست عید نوروز، در روزهای بعد آمار 
کشته شدگان تصادفات رانندگی به خصوص در محور اصفهان- 
افزایش  کویری  دلیل شرایط  به  فارس(  )شمال  ایزدخواست 
یافته است. فرمانده انتظامی استان فارس تردد موتورسواران 
افزایش  عوامل  دیگر  از  را  مواصالتی  روستایی در مسیرهای 
این استان برشمرد و گفت: امسال ورود  سوانح رانندگی در 
گردشگران نوروزی به فارس بیش از 2۶ درصد افزایش یافته 
است که بیانگر وجود شادی و نشاط در بین هموطنان است. 
سردار گودرزی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: با 
بررسی ضعف ها و نقاط قوت سال گذشته و جلسات متعدد با 
دستگاه های اجرایی توانستیم فضای امنی را برای شهروندان و 

مسافران در نوروز 97 ایجاد کنیم.

شاخص امید به زندگی 
ایرانیان افزایش یافت

 ممنوعیت تررد ارابه مرگ 
در  جاده هاي كشور

معاون درمان وزارت بهداشت اعالم کرد: به منظور دستیابی 
به اطالعات بیماران مبتال به سرطان و پیگیری درمان آنها 

سامانه ثبت به زودی به بهره برداری خواهد رسید.
دکتر قاسم جان بابایی، در جلسه هیات رئیسه دانشگاه علوم 
پزشکی مازندران بر بازنگری خدمات پایه که از مفاد برنامه 
ششم توسعه است، تاکید کرد و گفت: خدمات پایه در حوزه 

درمان در حال بازنگری و تدوین است.
تدوین  درمان  معاونت  دیگر  های  اولویت  از  افزود:  وی 
راهنماهای بالینی و استانداردهای خدمت است که تاکنون 
نیز در  بقیه  و  آماده شده  بالینی  راهنمای  ۶1 گایدالین و 

حال  تدوین است.
معاون درمان وزارت بهداشت با بیان اینکه آیین نامه های 
توانبخشی و مراکز شیمی درمانی سرپایی و دستور العمل 
است،  شده  ابالغ  دانشگاهها  به  و  تدوین  درمانی  شیمی 
تصریح کرد: آیین نامه های خدمات طب تسکینی و مراقبت 

در منزل و مراکز ناباروری به زودی ابالغ خواهد شد.
منظور  به  گفت:  بابایی  جان  دکتر  وبدا،  گزارش  براساس 
پیگیری  و  به سرطان  مبتال  بیماران  اطالعات  به  دستیابی 
خواهد  برداری  بهره  به  زودی  به  ثبت  سامانه  آنها  درمان 
در  شناسه  کد  یک  طریق  از  سرطانی  بیمار  هر  و  رسید 
ایران که در اختیار دانشگاهها قرار خواهد  سامانه سیمای 

گرفت، شناسایی و رصد خواهد شد.

 بیماران سرطانی دارای
 کد شناسه می شوند

وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به نامگذاری سال 
افزایش سه برابری  از  ایرانی«  از کاالی  97 به عنوان »حمایت 

صادرات در بخش دارو در دولت یازدهم و دوازدهم خبر داد.
دکتر سید حسن هاشمی در حاشیه بازدید از مرکز هدایت عملیات 
فوریت های پزشکی و سامانه 190 با حضور در جمع خبرنگاران 
با بیان اینکه جامعه پزشکی بیشترین نقش در حمایت از تولید 
ملی را داشته و بلندترین گام ها را در چند دهه اخیر در این حوزه 
برداشته است گفت: ای کاش سایر بخش های جامعه نیز مانند 
جامعه پزشکی بودند چرا که امروزه در کشور برای دریافت هیچ 
خدمت پزشکی الزم نیست هموطنان به خارج از کشور سفر کنند.

وی با اشاره به اینکه فعالیت های خوبی در حوزه صنعت و تجهیزات 
پزشکی انجام شده است، افزود: 50 درصد از داروی مورد نیاز کشور 
از مواد اولیه و اشکال دارویی کامال بومی است و 9۶ درصد از داروی 

کشور را خودمان تولید می کنیم. ماده اولیه باقی مانده این میزان 
تولید دارو در کشور از خارج وارد می شود.

وزیر بهداشت با بیان اینکه 30 تا 35 درصد از تجهیزات پزشکی بومی 
و تولید داخلی هستند، اظهار کرد: در حوزه سالمت مردم در وهله 
اول انتظار دارند تا باالترین کیفیت را دریافت کنند بنابراین نباید 
کیفیت را فدای هیچ موضوع دیگری کنیم. مردم دل شان می خواهد 
بهترین کاری که می شود برای بیمارشان انجام داد را دریافت کنند. 
هاشمی در ادامه تصریح کرد: بر این اساس از همه تولید کنندگان 
داخلی انتظار داریم تا تالش خودشان را برای تحقق این شعار انجام 

دهند زیرا کیفیت باید در این حوزه حرف اول را بزند.
وی با بیان اینکه بعد از موضوع کیفیت، قیمت خدمات درمانی 
در کشور مورد توجه است تصریح کرد: از آنجایی که ما از خزانه 
عمومی هزینه می کنیم باید قیمت این خدمات مناسب باشد چرا 

که مردم نیز بخشی از این هزینه ها را از جیب خودشان به عنوان 
سهم بیمه پرداخت می کنند.

رشد ۳ برابری صادرات دارو در چند سال اخیر

دلیل اصلي ازدواج نكردن جوانان  در کشور
و  شیوه  هر  با  ازدواج  به  حاضر  امروز  دختر 
شرایطی نیست. دختران امروز خود باید شریک 
تجربیات  حتی  و  کرده  پیدا  را  خود  زندگی 
مشترکی با آنها داشته باشند و اکثر آنان پای 
مسؤولیتی که به این شکل بر عهده گرفته اند 
ازدواج در هیچ  این شیوه  البته  و  ایستند  می 
آماری ثبت نمی شود که بعدا مورد استناد قرار 
بگیرد.  طیبه سیاوشی، نایب رییس فراکسیون 
و  اجتماعی  آسیب های  و  جرائم  از  پیشگیری 
رییس کمیته زنان، خانواده و ورزش کمیسیون 
درباره  ایسنا  با  گفتگویی  مجلس  فرهنگی 

جوانان، ازدواج و هویت فرهنگی داشته است.
به نظر شما چه عامل یا عللی باعث تغییرات 
ازدواج جوانان  الگوهای  و  معیارها  بنیادین در 
برای  را  فرصتی  مجازی  فضای  است؟  شده 
جوانان به وجود آورد که صرف نظر از روستایی 
از  غیر  جدیدی  شرایط  آنان  بودن  شهری  و 
شرایط و ضوابط سنتی ازدواج را تجربه کنند 
و البته امکان منع کردن جوانان از حرکت بر 
اساس معیارهای جدید آشنایی و ازدواج، وجود 
شده  رفتار  گونه  این  هرگاه  آنکه  چه  ندارد؛ 
است، جامعه راه های جدیدی را برای خروج از 
محدودیت ها و منع ها پیدا کرده است. فضای 
مجازی، فرصت های فراوانی را برای آشنا شدن، 
تبادل اطالعات و ارائه آموزش های مختلف در 
اختیار جوانان گذاشته است به عبارت روشن تر 
فضای مجازی کارکرد آموزشی و پرورشی که 

در گذشته بر عهده دولت و خانواده ها بود را بر 
عهده گرفته و با عملکرد ضعیفی که این دو نهاد 
اصلی داشته اند توانسته جایگزین آنها شود. البته 
یکی دیگر از علت های شیوع این شیوه ازدواج، 
مخالفت با سپردن کار به تشکل های مردم نهاد 
فعال در این حوزه بود. این تشکل ها به دلیل 
عدم اقبال مراجع رسمی نتوانستند نقش رابط 
بین جامعه سنتی و مدرنیسم را به خصوص در 
مقوله ازدواج، ایفا کنند. در کشورهای توسعه 
به  ابتدایی  دوره  از  پسر  و  دختر  روابط  یافته 
می کنم  تکرار  شود.  می  داده  آموزش  بچه ها 
دانشگاه  دوره  به  آموزشها  این  کردن  موکول 
درست نیست و دیر است اما متاسفانه مسؤوالن 
نظام آموزش کشور تازه یادشان می افتد که در 
باید روابط جوانان آموزش داده شود.  دانشگاه 
از دختران مجرد  آمار پسران مجرد ما بیشتر 
است. علت ازدواج نکردن جوانان چیست و چرا 

پسران ما تمایلی به قبول مسؤولیت ندارند؟
دقیقا همین موضوع مسئولیت پذیری است. این 
مسئله بیشتر در کالنشهرها دیده می شود. اگر 
برای  جوانان  رغبتی  بی  غیراخالقی  دالیل  از 
باید گفت مباحثی  ازدواج چشم پوشی کنیم 
»مسؤولیت  حوزه  به  مربوط  که  دارد  وجود 
پذیری« آنان می شود که در نهایت ازدواج را 
برای آنان »خطیر و دشوار« می کند. این مسئله 
که  شود  می  دیده  دشوار  و  سخت  حدی  به 
جرات نمی کنند وارد آن شوند. جوانان به ویژه 

پسرها نسبت به پدرانشان از نداشتن چه چیزی 
رنج می برند که حاضر به قبول مسؤولیت هایی 

مثل مسؤولیت ازدواج نیستند؟
اظهارنظر  نیازمند  سوال  این  به  پاسخ  پاسخ: 
کارشناسان علوم مختلف است، اما به نظر بنده 
بخش قابل توجهی از این مسئله به نقصان نظام 
آموزشی کشور مربوط می شود و البته خانواده 
را  فرزندانشان  پرورش  و  آموزش  بستر  نیز  ها 
اند. حاکمیت  نیاورده  به وجود  همچون قدیم 
باید برای وضعیتی که بر نظام آموزشی کشور 

حاکم است در راهبردهایش توجه کند.
از سویی حضور جوانان در گروه های همسان 
و  مشکالت  مسائل،  طرح  در  بسزایی  تاثیر 
در  جوانان  این  والدین  دارد.  آنان  نیازهای 
فرصت ها و موقعیت هایی که جامعه سنتی در 
دیده  آموزش  آورد،  وجود  به  برایشان  گذشته 
و تربیت شدند. متاسفانه فرصت تبادل نظرات 
و دیدگاه ها، خواسته و نیازها و مشکالت برای 
جوانان در گروه های هم سن و سال به وجود 
نیامده است ولی از آنان می خواهیم ازدواج کنند 
در حالی که هنوز از نظر اجتماعی نیاموخته اند 
با جنس مخالف چه ارتباطی داشته باشند و در 
همین  به  طرفین چیست؟  رابطه حقوق  یک 
که  می شویم  روبرو  جوانانی  با  که  است  دلیل 
به یک باره و کامال احساسی تصمیم به ازدواج 
سر  می گیرند  تصمیم  دفعه  یک  یا  می گیرند 
کار نروند. برای فرزندان این والدین نیز فضای 

مجازی و دانشگاه به وجود آمد و دسترسی به 
اطالعات برایشان در کسری از ثانیه امکان پذیر 
شد و این جوانان مرتبا شرایط خود را با شرایط 
مقایسه  یافته  توسعه  کشورهای  در  جوانان 
می کنند و شرایط جدیدی را تجربه می کنند به 
بیان روشن تر فضای قرن بیست و یکم با فضای 
قرن بیستم کامال متفاوت است و اصال نمی توان 
جوانان را سرزنش کرد که چرا همانند پدرانشان 
نشده اند. چقدر خانواده ها، صدا و سیما و نظام 
زمینه  در  بخشی  آگاهی  در  کشور  آموزشی 

ازدواج به جوانان موثر هستند؟
حال فرهنگ عمومی جامعه امروز ایران، خوب 
نیست. خانواده ها نتوانسته اند وظایف و کارکرد 
سنتی و کارکرد جدید خود را به درستی ایفا 
کنند. دولت و وزارتخانه های آموزش و پرورش 
و وزارت علوم نیز نتواستند وظایف آموزشی و 
پرورشی خود را به درستی انجام دهند. رسانه 
تیزرهای  ود.  دارد.  بزرگی  بسیار  وظیفه  ملی 
آموزشی کوتاه بسیار موثر هستند و با بودجه 
کم می توان تهیه کرد و بسیار می تواند راهگشا 
باشد. سرعت و حجم اطالعات در فضای مجازی 
حدی  به  عرصه  این  در  دگرگونی ها  حجم  و 
گوش  حوصله  و  فرصت  جوانان  که  باالست 
کردن به صحبتهای طوالنی را ندارند در چنین 
وضعیتی شبکه های ماهواره ای و فضای مجازی 
وظیفه آگاهی بخشی و تربیت جوانانمان را انجام 

می دهند.
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قیمت جهانی نفت افزایش یافت 
قیمت نفت برنت دیروز با 37 سنت، معادل 0.55 درصد افزایش به 

۶9 دالر و 71 سنت رسید.
فعالیت های حفاری در  از تسنیم، کاهش  نقل  به  به گزارش زمان 
آمریکا و احتمال اینکه آمریکا تحریم ها علیه ایران را مجددا تشدید 

کند موجب شد تا قیمت نفت دیروز افزایش یابد.
بر اساس این گزارش، قیمت هر بشکه نفت خام آمریکا دیروز با 27 
سنت معادل 0.4 درصد افزایش نسبت به رقم پایانی جلسه قبل به 
۶5 دالر و 21 سنت رسید. قیمت نفت برنت هم دیروز با 37 سنت، 

معادل 0.55 درصد افزایش به ۶9 دالر و 71 سنت رسید.
استفن اینز، تحلیلگر ارشد موسسه اوآندا در سنگاپور گفت، بازار نفت 
همچنان نگران این مسئله است »که آیا دولت آمریکا توافق هسته 
ای شکننده با ایران را از بین خواهد برد یا آن را حفظ خواهد کرد.«

هفتگی  گزارش  انتشار  نفت،  قیمت  افزایش  عامل  دیگر  افزود،  اینز 
درباره کاهش تعداد سکوهای حفاری نفتی در آمریکا بوده است.

بر اساس گزارش موسسه بیکر هاگز، شرکت های حفاری آمریکایی 
در هفته منتهی به 29 مارس، 7 سکوی حفاری را کاهش دادند و 
تعداد کل سکوهای فعال را به 797 سکو رساندند. این اولین کاهش 

هفتگی در طی 3 هفته گذشته است.
قیمت نفت به طور کلی تحت تاثیر محدودیت های اعمال شده از 
سوی اوپک و روسیه بر میزان تولید که از سال 201 آغاز شده و تا 

پایان امسال ادامه دارد، تقویت شده است.
به گفته تجار و تحلیلگران، افزایش تنش های تجاری بین آمریکا و 
چین احتماال بر احساس حاکم بر بازار سایه خواهد افکند و در طی 

روزهای آینده معامالت شکننده ای را رقم خواهد زد.
 25 اضافی  های  تعرفه  کشور  این  چین،  دارایی  وزارت  گفته  به 
درصدی بر 12۸ قلم کاالی وارداتی از آمریکا اعمال کرده است. این 
اقدام در واکنش به وضع تعرفه های دولت آمریکا بر واردات آلومنیوم 

و فوالد صورت گرفته است.

کشف میدان عظیم نفتی در سواحل بحرین 
کوچکترین  که  کشور  این  کرد  اعالم  بحرین  رسمی  خبرگزاری 
بزرگترین  شود،  می  محسوب  فارس  خلیج  در  نفت  کننده  تولید 
میدان نفتی خود از زمان آغاز تولید نفت در سال 1932 را کشف 

کرده است.
بر اساس این گزارش، نفت شیل و گاز طبیعی کشف شده در این 
میدان نفتی که در نزدیکی سواحل غربی این کشور جزیره ای قرار 
است.«  تر  بسیار عظیم  بحرین  با ذخایر موجود  مقایسه  دارد »در 
انرژی آمریکا، بحرین در حال حاضر  بر اساس آمار اداره اطالعات 
روزانه حدود 45 هزار بشکه نفت از میدان نفتی بحرین تولید می 
کند و در درآمد حاصل از یک میدان دیگر با عربستان که روزانه 

حدود 300 هزار بشکه تولید دارد سهیم است.
بحرین در حالی میدان فراساحلی خلیج البحرین را کشف کرده که 
قصد دارد ظرفیت تولید میدان بحرین را تا پایان دهه جاری میالدی 
توافق  عضو  اکنون  هم  بحرین  برساند.  روز  در  بشکه  هزار   100 به 

کاهش تولید میان اوپک و روسیه است.
شیخ محمد بن خلیفه آل خلیفه، وزیر نفت بحرین گفت: »برآوردهای 
قابل  میدان کشف شده  این  ذخایر  که حجم  دهد  می  نشان  اولیه 
گاز  و  نفت  استخراج  برای  تواند  می  مدت  بلند  در  و  است  توجه 
روز  دارد  بحرین قصد  قرار گیرد.«  استفاده  مورد  مناطق عمیق  در 
چهارشنبه جزئیات بیشتری در مورد وسعت و قابلیت استخراج انرژی 

از این میدان منتشر نماید.

واردات نفت آسیا از ایران کاهش یافت
واردات نفت خام ایران از سوی خریداران بزرگ آسیایی در ماه فوریه 
نسبت به مدت مشابه سال میالدی گذشته، حدود یک پنجم کاهش 

یافت و به پایین ترین مقدار در دو ماه گذشته رسید.
بر اساس این گزارش، آمار دولتی و رهگیری کشتی نشان داد چین، 
هند، ژاپن و کره جنوبی ماه گذشته مجموعا 1.۶3 میلیون بشکه در 
روز نفت از ایران وارد کردند که پایین ترین حجم واردات از دسامبر 

به این سو بود.
واردات چین از ایران در فوریه حدود 2۸ درصد نسبت به فوریه سال 
2017 کاهش یافت و به 474 هزار و 3۸۶ بشکه در روز رسید که 
نفت  واردات  مجموع  اما  بود  گذشته  ماه   13 در  میزان  پایین ترین 

چین در ماه فوریه 1.5 درصد رشد داشت.
واردات نفت هند از ایران نیز در مدت مذکور 1.3 درصد رشد کرد و 
به ۶55 هزار و 500 بشکه در روز رسید. خرید نفت کره جنوبی از 
ایران حدود یک سوم )32.1 درصد( کاهش داشت و به 324 هزار و 

571 بشکه در روز رسید.
طبق آمار وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت ژاپن، واردات نفت ژاپن 
از ایران نیز در فوریه حدود 22 درصد نسبت به فوریه سال 2017 
کاهش یافت و به 1۸0 هزار و 144 بشکه در روز رسید که دهمین 

کاهش ماهانه متوالی بود.

 آمریکا در کاهش واردات حامل های انرژی
 رکورد زد

وزارت انرژی آمریکا خبر داد که واردات حامل های انرژی از خارج به 
این کشور به کمترین میزان در 35 سال اخیر رسیده است.

آمار توییتری روز 11 فروردین وزارت انرژی آمریکا نشان می دهد 
که دلیل این کاهش واردات، افزایش صادرات فرآورده های نفتی، گاز 

طبیعی، نفت خام و زغال سنگ بوده است.
برپایه اطالعات ارائه شده، صادرات حامل های انرژی آمریکا در سال 
2017 نسبت به سال 201۶ به میزان 27 درصد رشد داشته و میزان 

آن در طول تاریخ این کشور بی سابقه بوده است.
تارنمای خبری آمریکایی »دیلی کالر« در تحلیل این آمار نوشت که 
با برنامه دولت ترامپ برای دستیابی به هدف  ارائه شده  داده های 

»برتری در حوزه انرژی« همسو است.
از سوی دیگر، سازمان های فدرال مقرراتی را که مانعی سر راه تولید 

و صادرات حامل های انرژی تشخیص می دادند، لغو کرده اند.
بنا بر آمار وزارت انرژی آمریکا، میزان صادرات گاز این کشور در سال 
2017 بر واردات آن پیشی گرفت. حجم عمده صادرات گازی آمریکا 

از طریق خط لوله به مکزیک و کانادا انجام می شود.
کنگره آمریکا در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما تصمیم به لغو 
ممنوعیت صادرات نفت خام گرفت که در رشد شدید صادرات نفتی 

این کشور تاثیرگذار بوده است.
صادرات فرآورده های نفتی و زغال سنگ آمریکا در سال 2017 نیز 

در مقایسه با سال 201۶ به ترتیب ۶1 و 11 درصد رشد داشت.
به نوشته اداره آمار وزارت انرژی آمریکا، صادرات زغال سنگ، ُکک 
)زغال سنگ تقطیر شده(، فرآورده های نفتی، گازطبیعی و زیست 
توده )Biomass( در سال 2017بر واردات آنها پیشی گرفت ولی 

خرید نفت خام آمریکا هنوز از صادرات این کشور بیشتر است.

نفت در جهان

مدیریت به بن بست رسیده

* اکبر نعمت اللهی
 مدیر طرح موزه های صنعت نفت 

المثلي  ضرب  که  این 
گوید  مي  که  داریم 
بن  شاخه  سر  بر  یکي 
المثل  ضرب  برید.  مي  
اگر  که  است  مغزداري 

طي سالیان به آن فکر کرده بودیم دست کم 
خیلي از اشتباهات را مرتکب نمي شدیم.

چه  دانیم  نمي  دانیم؟  نمي  یا  دانیم  مي 
بزرگترین  گویند  که مي  در حالي  ایم.  کاره 
پرسشي که بشر از خود مي کند هماره این 

است:
از کجا آمده ام و به کجا مي روم. آمدنم بهر 

چه بود ؟ والخ...
اقتصاد  براي  یعني  برنامه  گوییم  مي  وقتي 
یک  دیگر  چیزهاي  خیلي  و  سیاست  و 
درازمدت  راهکار  استراتژي  داریم.  استراتژي 
ما براي رسیدن به اهداف بلند مدتي است که 
ایم.  را تعریف کرده  آنها  باالدستي  اسناد  در 
اسناد باالدستي تنها چندکیلو کاغذ نیستند 
و  باشیم  کرده  کپي  را  متني  آنها  روي  که 

فاصله امروز با اسناد را چیزي پر نکند.
مشکل کالن ما ضعف در مدیریتهاست. یکي 
را بر سر کار آورده ایم که تنها فرض ما این 
بوده که آدم خوبي است و چون چیزي از کار 

نمي دانسته افتضاح باال آورده است.
اداره امور به همین دلیل مشکل مي شود و به 
همین خاطر تخصص ها را جذب نمي کنیم و 
دچار ضعف در این عرصه مي شویم. یک نفر 
به عنوان مدیر منصوب مي شود. او تخصصي 
در هیچ عرصه اي جز داماد این و آن بودن 
ندارد و در نهایت گرفتار ندانم کاري مي شود 
و چون تخصص ندارد یا مي ترسد که کارها 
را از طریق متخصصان پیگیري کند یا از بیم 
متخصصان  از  را  کار  بخورد  رودست  که  آن 

مي گیرد.
در یک جمع تخصصي کسي نمي تواند براي 
آن دیگري داستاني سر هم کند که با اصول 
مانند  کار  عیب  بالفاصله  نخواند.  کار  علمي 

گوشت درون شله زرد بیرون مي زند.
به  گرفت  یاد  بحران  در  را  کار  کسي  وقتي 
طریق اولي آنقدر اشتباه مي کند تا باالخره 
دلیل  همین  به  برساند.  سامان  به  را  کار 
پیوسته در حال خطاست. آزمون و خطا براي 
رده  از  هواپیماي  دارد.  زیادي  هزینه  کشور 
او بي  و  به دست کسي مي سپرند  را  خارج 
آن که بداند با چند لحیم کاري به خیال خود 
که  این  از  غافل  کند  مي  تعمیر  را  هواپیما 
قطعه اي که حذف شده است باید فالن کار را 
در هواپیما انجام مي داد و همین مي شود که 

پیوسته از عزایي به عزاي بعدي مي رسیم.
بسته  برف،  و  باران  بحران  هواپیما،  سقوط 
و  و...همه  زلزله  از  پس  بحران  جاده،  شدن 
نتیجه  در  پیوسته  که  هستند  مواردي  همه 
سومدیریت ها با آن روبروییم. مانند ماموري 
بحران  فالن  فرونشاندن  براي  گوید  مي  که 
کنیم  استفاده  جي  آرپي  از  توانستیم  مي 
موتورسوار  از  آن  جاي  به  دادیم!  تخفیف  و 

استفاده کردیم.
در دوره احمدي نژاد سنتي گذاشته شد که 
بر مبناي آن همه تصمیمها براي برد دو روز 
مي  بلند  خواب  از  روزي  شود.   مي  گرفته 
ناگهان  بانکي  سود  نرخ  دیدیم  مي  و  شدیم 
ده درصد زیاد شد و فرداي آن بیست درصد 
و  آمد  مي  یکي  روز  یک  یافت.  مي  کاهش 
براي  بازار  در  سکه  قیمت  فرونشاندن  براي 
سکه ثبت نام مي کرد و فردا آن دیگري مي 
آمد و نرخ دالر را با بخشنامه پایین مي آورد 
که نرخ طال بریزد و سر آخر نرخ هر دو باال 

مي رفت.
مي  دالر  بیست  بازار  در  را  نفت  روز  یک 
فروختیم و روز بعد به چهل دالر هم راضي 
نمي شدیم. با یک بخشنامه قیمتها را پایین 
جواب  دیدند  مي  وقتي  و  بردند  مي  باال  و 
به  ناگهان  به  اند  نگرفته  را  الزم  تبلیغاتي 
از  گرم  بیست  که  کردند  مي  حکم  کارخانه 
محصول را کمتر بفروش اما قیمت را دست 

نزن.
از  تقلید  به  هم  روحاني  دولت  البته  حاال 
بخشنامه  نژاد مشغول صدور  احمدي  جناب 
براي امور اقتصادي و...است و او هم یک روز 
بعد  ارزان.  بعد  روز  و  کند  مي  گران  را  ارز 
از امروز بهره را  بخشنامه صادر مي کند که 
کم کنید  از فردا ساختمانهاي خالي را اجاره 

بدهید و مالیات ببندید.
همیشه همین طور است. تا برنامه نباشد از 
نتیجه هم خبري نیست. گناه ماست. فالن آقا 
را برمي گزینیم و پشت او مي ایستیم غافل 
از این که بالخره یک روز باید کار را به اهل 
آن سپرد تا در این بلبشو بدانیم از جان ملت 

چه مي خواهیم.
در یک کالم باید گفت مدیریت در کشور به 
بن بست رسیده باید فکری کرد تا دیر نشده.
Nematollahiakbar@yahoo.com

یادداشت

آگهی حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت محمودهمتی  فرزندقدم علی  به شرح دادخواست 
تقدیمی ثبت شده به کالسه 9۶099۸3۸55700911 از این دادگاه درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدهمتی  فرزند 
اقامتگاه  تاریخ 139۶/12/10 در  محمود به شماره شناسنامه  15۶سرانجام در 

دائمی خود بدرود حیات گفته و  ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر به:
1.فاطمه یداللهی ده چشمه  فرزند جهانگیر به شماره شناسنامه4۶7000335۶   

زوجه متوفی 
 4۶۸9۶۶0۸0۸ شناسنامه  شماره  به  علی  حمزه  فرزند  اردلی   امیدی  2.زرین 

مادر متوفی
3.محمودهمتی  فرزند قدمعلی  به شماره شناسنامه4۶۸9197199 پدرمتوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد 
او می باشد  نزد  از متوفی  نامه ای  یا وصیت  اعتراض دارد و  تا چنانچه شخصی 
االگواهی  و  دارد  تقدیم  دادگاه  این  به  ماه  نشر آگهی ظرف مدت یک  تاریخ  از 

صادرخواهد شد.
زهرا قنبری - متصدی امور دفتری دادگاه شورای
 حل اختالف شماره 1 شهرستان اردل 

آگهی مفقودی 
 برگ سبزخودروی سواری کار )سوزوکی ( گرندویتا را DOHC    2،4 به رنگ سفیدـ روغنی مدل 
  NAAS29SE4FK97500۸ و به شماره شاسی  J24B1272311 1394 به شماره موتور
وبه شماره پالک  ایران  71ـ 433د5۸ به نام محمدطاها موسایی گله به کدملی 4۶11301095 
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مشاور ارشد وزیر نفت گفت: بخش های اصلی 
ساخت  همانند  جنوبی  پارس   11 فاز  پروژه 
جکت، تاپ ساید، ساخت سکوی اصلی، نصب 
ایرانی  توسط  اصلی  تجهیزات  و ساخت  سکو 

ها انجام می شود.
محمدرضا  مهر،  از  نقل  به  زمان  گزارش  به   
از دستور  ارشد وزیر نفت  زاده، مشاور  نعمت 
از  توتال  استفاده  برای  نفت  وزیر  پیگیری 
حداکثر توان داخلی خبر داد و گفت: در ابتدا 
داخلی  تجهیزات  از  که  شد  نمی  قانع  توتال 
استفاده کند اما به هر حال متقاعد شد که از 
تجهیزات ساخت داخل ) لوله های زیر آب و 
همچنین امر لوله گذاری( استفاده کند، البته 
اما  نرسیده  اجرا  دقیق  مرحله  به  مسئله  این 
کرد:  تصریح  است. وی  نهایی شده  آن  انجام 
 11 فاز  پروژه  اصلی  های  بخش  خوشبختانه 
تاپ  جکت،  ساخت  همانند  جنوبی  پارس 
و  سکو  نصب  اصلی،  سکوی  ساخت  ساید، 
ساخت تجهیزات اصلی توسط ایرانی ها انجام 

می شود.
بر اساس این گزارش، با توجه به مشکالتی که 
متحمل  ایران  اقتصاد  گذشته  های  سال  طی 
سال  عنوان  به   97 سال  نامگذاری  شد،  آن 
»حمایت از کاالی ایرانی« از سوی مقام معظم 
هوشمندانه  انتخاب  یک  توان  می  را  رهبری 
باید  میان  این  در  که  ای  نکته  دانست.  دیگر 
به آن توجه داشت، چرخه نهفته در این شعار 
است. به این معنا که با سفارش و استفاده از 
کاالهای داخلی در بخش های مختلف صنعت 

از  حمایت  زمینه  در  موثری  گام  توان  می 
برداشت.  آن  صادرات  وحتی  داخلی  تولیدات 
صنایع  ویترین  عنوان  به  نیز  نفت  صنعت 
ایفا  راستا  این  در  نقش مهمی  میتواند  کشور 
تجهیزات  از  استفاده  مهم  بخش  البته  کند. 
می  نظر  به  که  این صنعت  در  داخل  ساخت 
رسد نسبت به باقی صنایع به طور پیشتاز عمل 
کرده است، تولیداتی با کیفیت و استانداردهای 
دلیل  به  نفت  صنعت  در  است.  المللی  بین 
حساسیتی که در بخش های مختلف خشکی و 
آبی تجربه می کند اهمیت استفاده ازتجهیزات 
روز  های  استاندارد  مطابق  هم  آن  استاندارد 
نفت  وزیر  زنگنه،  بیژن  است.  چندان  دو  دنیا 
چندی پیش با اشاره به اهمیت رعایت آخرین 

آخرین  از  استفاده  گفت:   APIاستانداردهای
تحوالت این استاندارد برای ایران تحریم شده 
است به همین دلیل در پی تعریف و طراحی 
برای سازندگان  معتبر  و  استانداردهای جدید 
داخلی تجهیزات این صنعت هستیم. از سویی 
دیگر در دولت یازدهم شاهد بومی سازی 10 
نفت  صنعت  در  مصرف  پر  کاالیی  گروه  قلم 
بودیم. تجهیزاتی که به نوبه خود توانست سهم 
ایجاد  و  واردات  از  نیازی  بی  در  توجهی  قابل 
اشتغال ایفا کند. روزهای پایانی سال 9۶، رضا 
خیامیان، نماینده سازندگان تجهیزات نفتی در 
تجهیزات  نفت  وزارت  گفت:  خصوصی  بخش 
ممتاز سازندگان داخلی را بر اساس نیاز خود 
مطالبات  پرداخت  در  اما  کند،  می  خریداری 

تاخیر دارد. اغلب تجهیزاتی که از بخش داخلی 
خریداری می شود شامل شیرآالت، مبدل های 
حرارتی و در صنعت گاز تمام کنتورهای گاز 
می شود. به طور کلی اولویت تامین تجهیزات 
از سوی بخش داخلی متوجه قرارداد توتال در 
تعیین  از  پس  که  است  جنوبی  پارس  فاز11 
تکلیف دقیق سفارشات نیز مشخص می شود. 
زمستان سال گذشته نیز نامه ای از محمدرضا 
نعمت زاده، مشاور ارشد وزیر نفت  خطاب به 
به  وزیر نفت منتشر شد که در آن به وضوح 
توسعه  در  توتال  فرانسوی  شرکت  کارشکنی 
و  توان  از  استفاده  در  جنوبی  پارس   11 فاز 
همین  در  بود.  شده  اشاره  داخلی  تجهیزات 
ارشد  مشاور  زاده،  نعمت  محمدرضا  ارتباط، 
قرارداد  امضای  مراسم  حاشیه  در  نفت  وزیر 
سپهر  و  جفیر  میدان  برداری  بهره  و  توسعه 
توسط یک شرکت داخلی، از دستور پیگیری 
وزیر نفت برای استفاده توتال از حداکثر توان 
قانع  توتال  ابتدا  در  گفت:  و  داد  خبر  داخلی 
نمی شد که از تجهیزات داخلی استفاده کند 
تجهیزات  از  که  شد  متقاعد  حال  هر  به  اما 
ساخت داخل ) لوله های زیر آب و همچنین 
امر لوله گذاری( استفاده کند، البته این مسئله 
به مرحله دقیق اجرا نرسیده اما انجام آن نهایی 
شده است. وی تصریح کرد: خوشبختانه بخش 
های اصلی پروژه فاز 11 پارس جنوبی همانند 
ساخت جکت، تاپ ساید، ساخت سکوی اصلی، 
توسط  اصلی  تجهیزات  ساخت  و  سکو  نصب 

ایرانی ها انجام می شود.

قراردادهای اصلی فاز ۱۱ در دست ایرانی ها

جزئیات تفاهم ایران و ایتالیا برای تولید 
برق از گازهای همراه

 بسترسازی برای تولید داخلی 
و داخلی سازی تجهیزات

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، شرکت 
نفت و گاز پارس، شرکت نفت مناطق مرکزی 
و شرکت بهینه سازی مصرف سوخت از ایران 
جمع آوری  هدف  با  ایتالیا  آنسالدو  شرکت  با 
فاز  در   )Flare( مشعل  به  ارسالی  گازهای 
تولید  برای  جنوبی  پارس  گازی  میدان   12
برق و نوسازی تجهیزان نفت و گاز تفاهم نامه 
یکی  ایسنا،  گزارش  به  کردند.  امضا  همکاری 
کنار   در  ایران  نفت  ملی  شرکت  وظایف  از 
پروژه های مبتنی بر بومی سازی و فرآیندهای 
اکتشاف و تولید نفت و گاز،  تحقق اهداف زیست 
محیطی  است. در این راستا برای نخستین بار 
طرح جمع آوری روزانه نزدیک به هشت میلیون 
مترمکعب گازهای همراه در میادین نفتی به 
انجام رسید و  امسال تعدادی از شرکت های 
زیر مجموعه شرکت ملی نفت ایران با هدف 
 )Flare( جمع آوری گازهای ارسالی به مشعل
برای تولید برق و نوسازی تجهیزات نفت و گاز با 
شرکت آنسالدو ایتالیا تفاهم نامه همکاری امضاء 
نفت،  وزارت  از  رسیده  اطالعات  کردند. طبق 
تفاهم نامه همکاری میان شرکت آنسالدو ایتالیا 
و شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، شرکت 
نفت و گاز پارس، شرکت نفت مناطق مرکزی 

و شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، با هدف 
 )Flare( جمع آوری گازهای ارسالی به مشعل
در فاز 12 میدان گازی پارس جنوبی برای تولید 

برق و نوسازی تجهیزان نفت و گاز است.
امضای قرارداد پروژه بازیافت و مصرف گاز 

مشعل پاالیشگاه دوم پارس جنوبی
و  بازیافت  پروژه  قرارداد  زمینه  همین  در 
پارس  دوم  پاالیشگاه  مشعل  گاز  مصرف 
ملی  شرکت  بین   ،)3 و   2 )فازهای  جنوبی 
نفت ایران و کنسرسیومی متشکل از شرکت 
صنعت  شرکت  و  فرانسه   SOFREGAZ
سازه ثمین به امضاء رسید که هم از نظر رفع 
و  منطقه  مردم  سالمت  با  که  آالینده هایی 
کارکنان شاغل صنعت نفت ارتباط دارد و هم 
از لحاظ تکالیف جهانی ایران در زمینه محیط 
زیست و کاهش آالینده های زیست محیطی 
دارای اهمیت است که هم هزینه اجرای پروژه 
دوم  پاالیشگاه  مشعل  گاز  مصرف  و  بازیافت 
پارس جنوبی بیش از 40میلیون یورو و برای 
توسعه میدان گازی پارس جنوبی 90 میلیارد 
دالر پیش بینی شده که تاکنون 70 میلیارد دالر 
اجرا درآمده و 20  به  پارس جنوبی  پروژه در 

میلیارد دالر باقی مانده است.

معاون وزیر نفت در امور گاز گفت: در سال 
حمایت از کاالی ایرانی، به بسترسازی برای 
در  تجهیزات  سازی  داخلی  و  داخلی  تولید 

شرکت ملی گاز می پردازیم.
نفت،  وزارت  از  نقل  به  زمان   گزارش  به 
حمیدرضا عراقی، در برنامه »سکه تمام بهار« 
رادیو اقتصاد، ضمن اشاره به نامگذاری سال 
ایرانی«  کاالی  از  »حمایت  سال  نام  به   97
شرکت  گفت:  رهبری،  معظم  مقام  سوی  از 
ملی گاز از سال های گذشته دو وظیفه مهم 
ادامه  در  و  داخلی  تولید  برای  بسترسازی 
آن، داخلی سازی تجهیزات و اقالم مورد نیاز 
به  دو  هر  که  می کند  پیگیری  را  گازرسانی 
شعار سال جدید مربوط می شود. وی افزود: 
ایجاد بستر مناسب برای تولید، یکی از وظایف 
که  است  در کشور  گاز  ملی  اساسی شرکت 
و  متخصصان  مدد  به  مهم  این  خوشبختانه 
کارشناسان داخلی به نحو احسن در جامعه 
و  مطمئن  انرژی  تامین  است.  شده  فراهم 
پایدار یکی از نیازهای اصلی در جهت حمایت 
از تولید داخل است. مدیرعامل شرکت ملی 
گاز با بیان اینکه انرژی گاز طبیعی یک انرژی 
سازگار با محیط زیست است، اظهار داشت: 

طبیعی،  منابع  از  صیانت  ضمن  انرژی  این 
اقتصادی،  رشد  آبادانی،  عمران،  توسعه،  در 
نیز،  دیگر  موارد  بسیاری  و  عمومی  رفاه 
بسیار نقش آفرین است. این شرکت با توسعه 
بحث  در  روستاها  و  شهرها  به  گازرسانی 
اقالم  از  بسیاری  داخلی سازی  و  خودکفایی 
داشته  زیادی  بسیار  نقش  کشور  نیاز  مورد 
بیان  با  گاز  امور  در  نفت  وزیر  معاون  است. 
اینکه شرکت ملی گاز در جهت خودکفایی و 
اتکا به تولید کاالهای داخلی، یکی از مؤثرترین 
شرکت ها در کشور محسوب می شود، اظهار 
عمران،  توسعه  عین  در  شرکت  این  کرد: 
در  توانسته  عمومی،  رفاه  تأمین  و  آبادانی 
اجرای  برای  نیاز  مورد  مصرفی  اقالم  بحث 
رگالتورها  کنتورها،  لوله ها،  قبیل  از  پروژه ها 
و بسیاری موارد دیگر نیز به خودکفایی برسد؛ 
مواردی که تا پیش از این، وارداتی بوده است. 
برنامه  گاز،  ملی  شرکت  مدیرعامل  گفته  به 
کاری این شرکت، تأمین پایدار گاز مطمئن 
و مطلوب برای مردم بدون نگرانی و نیز حفظ 
و نگهداری تأسیسات، تجهیزات، پاالیشگاه ها، 
خطوط و شبکه ها؛ به ویژه توسعه گازرسانی 

به شهرها و روستاها است.

و  ایران  برق  اتصال شبکه  با  نیرو گفت:  وزیر 
شبکه  این  پایداری  توانایی  و  قدرت  روسیه 
که  کرد  خواهد  پیدا  افزایش  فوق العاده 
می توانیم حتی به شبکه برق اروپا هم متصل 

شویم. 
صداوسیما،  از  نقل  به  زمان   گزارش  به 
اقتصاد  رادیو  با  گفت وگو  در  اردکانیان  رضا 
مسئولیت مهم وزارت نیرو را تامین آب و برق 
پایدار، جمع آوری و تصفیه فاضالب و توسعه 
افزود:  و  دانست  تجدیدپذیر  نیروگاه های 
تحقق  برای  نیرو  وزارت  نقش  اصلی ترین 
شعار سال جدید تولید برق مطمئن و پایدار 
است. وی انرژی را اصلی ترین زیربنای تولید 
پایداری  گفت:  و  برشمرد  کاالیی  هرگونه 
صنعت برق نقش عمده و به سزایی در تحقق 
حمایت از کاالی ایرانی دارد بنابراین ما سعی 
خواهیم کرد با همکاری مصرف کنندگان این 
برق را به شکل مطمئن و پایدار عرضه کنیم. 
اردکانیان با اشاره به خودکفایی 90 درصدی 
ایران  امروزه  داد:  ادامه  کشور،  برق  صنعت 
توان  که  است  دنیا  کشورهای  معدود  جزو 
ساخت نیروگاه دارد به ویژه در سال های اخیر 
که در حوزه ساخت توربین های نیروگاهی با 
به  را  چشمگیری  پیشرفت های  باال  راندمان 
دست آورده ایم. وزیر نیرو یادآور شد: تا پیش 
از انقالب با جمعیتی حدود 35 میلیون نفر در 
هزار  هفت  به  ما  نیروگاه های  ظرفیت  کشور، 
مگاوات می رسید ولی امروزه با جمعیت بیش 
هزار   7۸ شاهد  کشور  نفری  میلیون   ۸0 از 
مگاوات نیروگاه نصب شده هستیم و بیش از 
11 برابر تولید برق ما افزایش پیدا کرده است. 
وی تصریح کرد: عالوه بر این تمامی جمعیت 
خانوار   10 باالی  روستاهای  و  کشور  شهری 
میزان  که  هستند  برخوردار  برق  نعمت  از 
تولیدی صرف  انرژی  این  از  قابل مالحضه ای 
صنایع و تولید می شود. اردکانیان تاکید کرد: 
مربوط  نیز  برق  صنعت  وابستگی  درصد   10
داخل  در  تولید  یا  که  است  تجهیزاتی  به 

از  ما  اینکه  یا  و  ندارد  اقتصادی  صرفه  آن ها 
فناوری  و  دانش  انتقال  دنبال  به  طریق  این 

هستیم.
ارتباط شبكه برق ایران، آذربایجان و روسیه

که  مهم تری  موضوع  کرد:  تاکید  اردکانیان 
قرار  کشور  دو  جمهور  روسای  تاکید  مورد 
را  مذاکراتی  نیز  آینده  هفته  از  ما  و  گرفت 
آغاز  تخصصی  هیئت های  با  این خصوص  در 
برق  شبکه  همزمانی  به  مربوط  کرد  خواهیم 

ایران، آذربایجان و روسیه است.
موضوع  این  اینکه  بر  تاکید  با  نیرو  وزیر 
دارد،  ایران  برای  فنی  فوق العاده  اهمیت 
ما  کشور  شده  نصب  ظرفیت  کرد:  تصریح 
عدد  این  که  است  مگاوات  هزار   ۸0 حدود 
است.  مگاوات  هزار   2۸0 بر  بالغ  روسیه  در 
زمانی که شبکه برق ایران و روسیه همزمان 
شبکه  این  پایداری  توانایی  و  قدرت  شود 
از  که  کرد  خواهد  پیدا  افزایش  فوق العاده 
برق  شبکه  به  حتی  می توانیم  ما  حیث  این 
پیشرفت  این  که  شویم  متصل  هم  اروپا 
چشمگیر یکی از ثمرات این سفر بوده است. 

به  سفر  مشترک  دستاورد  به  پایان  در  وی 
این دو کشور اشاره کرد و گفت: با توجه به 
مرکزی  داریم  آب  زمینه  در  که  مسئولیتی 
منطقه ای برای مدیریت این مایع حیاتی در 
این  جریان  در  که  کرده ایم  تاسیس  تهران 
رئیس  معاون  با  که  مذاکراتی  طی  و  سفر 
خارجه  امور  وزیر  و  ترکمنستان  کابینه 
اظهار  کشور  دو  هر  داشته ام  آذرباجیان 
شورای  وزرای  طرح  در  که  کرده اند  عالقه 
اردکانیان  کنند.  شرکت  مرکز  این  حکام 
خاطرنشان کرد: با این حساب ما تعداد قابل 
توجهی از وزرای آب منطقه را در این مرکز 
اعتقاد  به  که  داشت  خواهیم  مشارکت  به 
که  چرا  بود  خواهد  بزرگی  دستاورد  بنده 
در شرایط فعلی که چالش آب برای منطقه 
است  تبدیل شده  بسیار جدی  چالش  به  ما 
این مرکز فضای همکاری بیشتری را فراهم 
می توانیم  طریق  این  از  ما  و  کرد  خواهم 
فناوری  و  دانش  از  یکدیگر  به  کم  ضمن 
مکانیزم های  با  منطقه  سطح  در  بین المللی 

شویم. بهره مند  جدیدی 

برقراری مجدد ترانزیت خط دوم برق 
ترکمنستان به ایران از هفته آینده

کشور  در  ما  اکنون  هم  کرد:  تصریح  وی 
ظرفیت  به  انتقال  خط  دو  ترکمنستان 
به  مربوط  یکی  که  داریم  مگاوات   3۶0
از  نیز  دیگری  و  بالکان  به  گنبد  انتقال  خط 
شده  کشور  این  خاک  وارد  سرخس  منطقه 
است که چندماهی است خط دوم به دالیلی 
این  جریان  در  خوشبختانه  است.  شده  قطع 
این  که  است  کرده  توافق  ترک  سفرطرف 
اردکانیان  شود.  دار  برق  آینده  هفته  از  خط 
سوم  خط  اجرای  درصدد  اینکه  به  اشاره  با 
500 کیلوولتی میان دو کشور هستیم، بیان 
کرد: خط مربوط به کشور ایران از شهر مشهد 
اجرا شده  به طور کامل  بوده که  به سرخس 
است و در خاک ترکمنستان نیز این خط از 
سرخس به مرو ادامه خواهد داشت که مقرر 
نیز  خط  این  دوم  قطعه  اجرایی  فعالیت  شد 
آغاز  ایرانی  تجهیزات  و  شرکت های  توسط 
توافق  براساس  کرد:  تاکید  نیرو  وزیر  شود. 
از  نیز  طرح  این  اجرای  اعتبار  گرفته  صورت 
ترکمنستان  از  برق  خرید  بدهی های  محل 
تامین خواهد شد که با اجرای این بخش کل 
به ۸50  ترکمنستان  با  انرژی  تبادل  ظرفیت 
ما  صورت  این  در  که  رسید  خواهد  مگاوات 
قادر خواهیم بود در ماه های از سال که نیازی 
در صورتی  بتوانیم  نداریم  این کشور  برق  به 
عالقه مندی طرف ترک برق آن ها را به کشور 
ثالث ترانزیت کنیم. وی به سفر رئیس جمهور 
به کشور آذربایجان اشاره کرد و گفت: در این 
که  داریم  بیشتری  برق  انتقال  کشور خطوط 
عملیات اجرایی آخرین پروژه آن سال گذشته 
 700 حاضر  حال  در  است.  رسیده  اتمام  به 
کشور  دو  بین  انرژی  انتقال  ظرفیت  مگاوات 
موفق  سفر  این  جریان  در  که  دارد  وجود 
جمهوری  انرژی  وزیر  با  مذاکره  در  شدیم 
آذربایجان و شرکت آذرانرژی بالفاصله خرید 

برق برای حدود 150 مگاوات را آغاز کنیم.

وزیر نیرو اعالم کرد:

طرح اتصال شبکه برق ایران به آذربایجان و روسیه تا اروپا
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بورس، بستری برای حمایت از کاالی ایرانی 
* حامد سلطانی نژاد

»حمایت از کاالی ایرانی« عبارتی است که همواره مورد تاکید و توجه 
مسووالن اقتصادی بوده اما به دلیل نبود نقشه راهی روشن، در برخی حوزه 

ها نتایج مطلوبی در این عرصه حاصل نشده است.
اما آغاز بهار 97 و نام گذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری با نام 
»حمایت از کاالی ایرانی« می تواند آغازگر بهار تولید ایرانی باشد. در واقع 
تاکیدات رهبر معظم انقالب بر لزوم همدلی مسووالن و مردم برای حمایت 
و خرید کاالی ایرانی، همان نقشه راه روشنی است که چرخ تولید و اقتصاد 
را با سرعت بیشتری به حرکت درمی آورد.در این میان کنار هم قرار دادن 
شعار امسال با چالش های امروز اقتصاد ایران از نگاه دقیق و عمیق برای 
انتخاب نام امسال پرده برمی دارد به طوری که »حمایت از کاالی ایرانی« 
به درستی حل معضل اشتغال، رکود و توسعه صادرات را هدف گرفته است. 
با این تفاسیر امسال وظیفه سنگینی روی دوش همگان است که به ثمر 
نشستن آن از یک سو به اقدامات و برنامه های مسووالن و تولیدکنندگان 
و از سوی دیگر به یک »باور و تعصب« جمعی نیاز دارد.بورس کاال نیز به 
عنوان بازاری که از 10 سال پیش میزبان تولیدکنندگان و مصرف کنندگان 
کشورمان و عرضه و معامله کاالهای ایرانی بوده، وظایف مهمی را در راستای 
تحقق شعار امسال برعهده دارد؛ بورس کاال در سال 9۶ با ستاره راهنمای 
»اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال« بهترین دوران خود در یک دهه اخیر را 
به پشتوانه حضور تولیدکنندگان و مصرف کنندگان سپری کرد به طوری 
که ارزش کل معامالت بورس کاال در آماری بی سابقه از مرز 117هزار 
میلیارد تومان عبور کرد تا حجم قابل توجهی از ارزش معامالت بازار سرمایه 
به بورس کاال اختصاص یابد.همچنین در حوزه معامالت فیزیکی و مشتقه 
و نیز حجم و ارزش معامالت پتروشیمی و کشاورزی شاهد ثبت رکوردهای 
آمادگی  از  موارد  این  که  بودیم  کاال  بورس  ساله  تاریخ 10  در  جدید 
بسترهای الزم برای تحقق شعار امسال حکایت دارد.بی شک بدون حمایت 
هدفمند و ایجاد انگیزه و مشوق، نمی توان انتظار رشد تولید محصوالت 
با کیفیت و عرضه از سوی تولیدکنندگان و همچنین تقویت سمت تقاضا 
از سوی مصرف کنندگان را داشت که یکی از مهم ترین این مشوق ها، 
کشف عادالنه قیمت ها در تقابل آزادانه عرضه و تقاضا در بورس کاالست؛ 
همچنین بورس کاال با اقداماتی که در سال 97 در دستور کار دارد، سهولت 
تامین مواد اولیه در حضور مستمر مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را 
فراهم می کند به طوریکه تقویت بازارهای فعلی و تعامالت با ذینفعان به 
همراه تهیه سازوکار بازار معامالت تهاتری، راه اندازی معامالت اوراق خرید 
دین و حراج به روش مناقصه، ایجاد امکان تسویه چند مرحله ای، راه اندازی 
معامالت فوروارد و حق امتیاز، توسعه دارایی های پایه ابزارهای موجود، راه 
اندازی معامالت اختیار معامله تبعی بر پایه اوراق گواهی سپرده کاالیی و 
ایجاد امکان تسویه ارزی در رینگ صادراتی از جمله اقدامات اصلی بورس 
کاال در سال جاری است.از سوی دیگر باید برای سرمایه گذاران داخلی 
جذابیت و امنیت ایجاد شود تا سرمایه هایشان را در مسیر حمایت از 
تولید کاالی ایرانی قرار دهند که این موضوع بدون حمایت قاعده مند 
عملیاتی نخواهد شد. به عبارت دیگر از فاکتورهای ابتدایی رشد سرعت 
سرمایه گذاری در ریل تولید ملی، وجود شفافیت، رقابت و امکان پوشش 
ریسک است که بورس کاال در تحقق هر سه فاکتور مذکور نقش بسزایی 
ایفا می کند.عملکرد بورس کاال در سال های اخیر بیانگر آن است که این 
بازار سرآمد شفافیت اقتصادی بوده و همه روندهای معامالتی آن دارای 
شفافیت حداکثری است. در حوزه ایجاد رقابت نیز از امسال با ایجاد تابلوی 
مناقصه، نقش بورس کاال پررنگ تر از قبل می شود، به طوری که در 
گذشته معامالت به طور عموم مزایده محور و در رقابت خریداران انجام می 
شد که با راه اندازی تابلوی مناقصه، شاهد افزایش قدرت انتخاب خریداران 
و رقابت فروشندگان در فروش محصوالتشان خواهیم بود.در حوزه پوشش 
ریسک نیز بورس کاال دارای معامالت مشتقه و قراردادهای بلندمدت از 
جمله کشف پریمیوم است که البته در زمینه پوشش ریسک نوسانات نرخ 
ارز نیز زیرساخت ها برای راه اندازی قراردادهای آتی ارز در بورس کاال 
فراهم است که به این ترتیب سرمایه گذاران می توانند بدون تحمل ریسک 
های غیر قابل پیش بینی به فعالیت در مسیر تولید کاالی ایرانی بپردازند.

نکته دیگری که در خصوص شعار امسال و تاکیدات رهبر معظم انقالب باید 
مورد توجه قرار گیرد، لزوم صادرات هدفمند کاالهای ایرانی به کشورهای 
همسایه است. بورس کاال نیز طی دو سال گذشته قدم های بزرگی در 
حوزه توسعه ارتباطات تجاری ایران با کشورهای همسایه از جمله عراق به 
عنوان یکی از فرصت های مناسب صادراتی برای کاالهای ایران برداشته 
است، به طوری که پس از تشکیل هیات تجاری بورس کاالی ایران، انجام 
چندین سفر و ساعت ها رایزنی با مسووالن و تجار عراقی، بازار این کشور 
به خوبی مورد شناسایی قرار گرفته و امروز مواردی چون استمرار عرضه 
و تضمین کیفیت محصول، تسویه وجوه و تعهد تحویل از خواسته های 
اصلی طرف عراقی برای فروش محصوالت ایرانی است که این موارد به ذات 
در بورس کاالی ایران نهفته است.بر این اساس، اقدامات بین المللی بورس 
کاال در سال جاری با سرعتی بیشتر ادامه خواهد داشت تا پس از افزایش 
سهم صادرات محصوالت ایرانی از بستر بورس، تابلوی بورس کاالی ایران 
به مرجعی برای قیمت محصوالتی که کشورمان در تولید آنها مزیت داریم، 
تبدیل شود.در پایان تاکید می شود که ماموریت بورس کاال برای حمایت 
از کاالی ایرانی، ایجاد شفافیت و رقابت به همراه تامین مناسب مواد اولیه 
تولید است که در سال جاری از هیچ گونه تالشی به منظور مهیا کردن 
بستری قابل اتکا برای صنایع باالدست و پایین دست دریغ نخواهیم کرد تا 
شاهد بازگشت رونق به تولید، انتخاب کاالی ایرانی به عنوان گزینه نخست 

مردم و جهش نرخ اشتغال در سال 97 باشیم.

ایجاد اشتغال پایدار برای فارغ التحصیالن
رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی معتقد است که مهمترین 
اولویت سال 1397 باید حفظ اشتغال موجود و ایجاد اشتغال پایدار برای 

جوانان جویای کار به ویژه فارغ التحصیالن باشد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، فتح اله بیات اظهار کرد: انتظار داریم 
امروز  نیاز  شود.  توجه  بیشتر  اشتغال  بحث  به  جدید  سال  در  که 
جامعه شغل پایدار است و با توجه به آمار باالی جوانان جویای کار و 
فارغ التحصیالن که منتظر ورود به بازار کار هستند، باید به سمت ایجاد 
اشتغال پایدار حرکت کنیم.وی گفت: یکی از موضوعاتی که به حیات 
تولید، صنعت و اقتصاد کشور وابسته است، امنیت شغلی است. امنیت 
شغلی و معیشت کارگر به هم گره خورده است و این امر در سال جاری 
باید بیش از پیش مدنظر قرار بگیرد.رییس اتحادیه کارگران قراردادی 
و پیمانی با بیان اینکه بیش از 94 درصد کارگران کشور قرارداد موقت 
هستند، ادامه داد: سال های سال است که کارگران با قراردادهای موقت 
به کار گرفته می شوند و ما هر سال دلخوشیم به دولتهایی که می آیند 
و وعده امنیت شغلی کارگران را می دهند.به گفته بیات، متاسفانه تا 
به امروز قراردادهای کار سامان پیدا نکرده و در بسیاری از کارگاه ها با 
کارگران مشاغل دائم و مستمر، قرارداد موقت بسته می شود و نیروهای 
کار به راحتی مورد اجحاف و بهره کشی قرار می گیرند.وی همچنین 
تدوین و اجرای سند کار شایسته را یک الزام اساسی در سال 1397 
فراهم کردن  و  یعنی شایسته ساالری  کار شایسته  و گفت:  دانست 
فرصت دستیابی به کار مولد در شرایط آزادی، امنیت، برابری و شرافت 
انسانی و انتظار می رود که این سند با رعایت اصل سه جانبه گرایی در 
سال جاری جنبه تحقق پیدا کند.بر اساس تعریف سازمان جهانی کار 
)ILO(، کار شایسته به منزله دسترسی به فرصت های برابر برای زنان 
و مردان به منظور دستیابی به کار مناسب و مولد در شرایط آزاد و 
ایمن با حفظ کرامت انسانی است.کار شایسته بر ابعاد مختلف کیفی 
و کمی کار در جامعه تاکید دارد که آزادی انتخاب شغل، ترویج کار 
مولد و سازنده، رعایت حرمت و کرامت انسانی، تضمین امنیت نیروی 
کار و محیط کار و داشتن درآمد مکفی و مزد مناسب در کنار ساعات 
کار مطلوب از ویژگی های بارز آن به شمار می رود. در ماده 120 برنامه 
ششم توسعه دولت موظف شده تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه 
)1397( سند ملی کار شایسته را با رعایت قوانین و مقررات مربوط 

تهیه کند و به تصویب هیات وزیران برساند.

نگاه روز

 دستور کار وزارت اقتصاد 
در سال جدید

وزیر اقتصاد وصول مالیات از غیرتولیدکنندگان 
با فرار مالیاتی را برنامه  داخلی و مقابله جدی 
اعالم  جاری  سال  در  وزارتخانه  این  مهم 
از  بایدحمایت  بانکها  گیری  کردوگفت:جهت 

تولید با نرخ سود ترجیحی باشد.
مسعود  ازصداوسیما؛  نقل  به  زمان  گزارش  به 
رادیو  بهار«  تمام  »سکه  برنامه  در  کرباسیان 
اقتصاد با اشاره به نامگذاری سال 97 به نام سال 
»حمایت از کاالی ایرانی« از سوی مقام معظم 
فراگیری  به  ناظر  نامگذاری  این  افزود:  رهبری 
کلی در تمامی زمینه ها است.وی اظهار داشت: 
بخش  همه  به  مربوط  داخلی  تولید  از  حمایت 
مصرف  تولیدکنندگان،  از  اعم  جامعه  های 
اتحادیه  دولتمردان،  کارآفرینان،  کنندگان، 
فرهنگیان  دانشگاهیان،  نخبگان،  اصناف،  ها، 
بیان  با  اقتصاد  است.وزیر  جامعه  اقشار  همه  و 
تولید ملی زمانی در مملکت شکوفا می  اینکه 
کار  دستور  به  باشند،  کار  پای  همه  که  شود 
از  حمایت  سال  در  اقتصاد  وزارت  متنوع  های 
تحقق  برای  افزود:  و  کرد  اشاره  ایرانی  کاالی 
توجه  مالیات  بحث  به  باید  سال  شعار  بخشی 
از  مالیات  وصول  کرد:  تصریح  شود.کرباسیان 
غیر تولیدکنندگان داخلی و همین طور مقابله 
جدی با فرار مالیاتی از جمله برنامه های مهم 
بیان  با  پیشروست.وی  سال  در  وزارتخانه  این 
حمایت  سال  در  ها  بانک  گیری  جهت  اینکه 
داخلی  تولید  سمت  به  باید  ایرانی  کاالی  از 
تامین  افزود:  باشد  ترجیحی  سودهای  نرخ  با 
رونق  ضمن  تولیدی  واحدهای  مالی  مناسب 
صادرات،  توسعه  افزایی،  اشتغال  موجب  تولید 
و غیره در جامعه  رفاه عمومی  اقتصادی،  رشد 
رادیویی  مصاحبه  این  ادامه  در  شود.وی  می 
صادرات  توسعه  برای  الزم  بسترهای  ایجاد 
اقتصاد  وزارت  مهم  دستورکارهای  دیگر  از  را 
این تخفیف های الزم  از  افزود: جدا  و  دانست 
در زمینه واردات مواد اولیه مورد نیاز واحدهای 
پدیده  با  قاطع  برخورد  همینطور  و  تولیدی 
انجام خواهد  قاچاق همانند سال های گذشته 
شد.وزیر اقتصاد با بیان اینکه فعال سازی بازار 
سرمایه از برنامه های راهبردی این وزارتخانه در 
سال پیشروست، اظهارداشت: بازار سرمایه باید 
تصریح  شود.وی  فعال  داخلی  تولید  جهت  در 
تامین  منابع  عمده  در حال حاضر جهت  کرد: 
مالی واحدهای تولید به سمت بانک هاست در 
حالی که بازار سرمایه می تواند بسترهای الزم 
را در این عرصه فراهم کند.کرباسیان گفت: هم 
اکنون بازار سرمایه کشور بصورت بازار سرمایه 
اولیه نقش فعالی ندارد و باید در سال جاری به 
این مهم توجهی جدی شود.وی ضمن تاکید بر 
توجه به بحث سرمایه گذاری داخلی و خارجی 
در سال حمایت از کاالی ایرانی افزود: این مقوله 
اقتصاد  وزارت  مهم  دستورکارهای  دیگر  از  نیز 
و  معاونان  داد  مساعد  قول  اقتصاد  است.وزیر 
مسئوالن این وزارتخانه تعامل و ارتباط بیشتری 
مردم  به  پاسخگویی  جهت  در  اقتصاد  رادیو  با 

داشته باشند.

ایران شانزدهمین خودروساز 
جهان شد

  یک سازمان بین المللی فعال در حوزه تولید 
 2017 سال  در  ایران  که  کرد  اعالم  خودرو 
از  جهان  خودروسازان  شانزدهم  رتبه  توانست 

نظر کمیت را به دست بیاورد.
بین  سازمان  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
اعالم  موتوری  نقلیه  وسایل  سازندگان  المللی 
از   2017 سال  در  ایران  خودرو  تولید  کرد: 
باالتر  و  و  کرد  عبور  دستگاه  میلیون   1.5 مرز 
چک،  جمهوری  ایتالیا،  مثل  کشورهایی  از 
و  استرالیا  پرتغال،  سوئد،  بلژیک،  اندونزی، 
تولید  این گزارش  اساس  قرار گرفت.بر  اتریش 
از 1۸  بیش  با رشد  این سال  ایران در  خودرو 
میلیون  یک  به  آن  قبل  به سال  نسبت  درصد 
در  ایران  رسید.  دستگاه   550 و  هزار   41۸ و 
دستگاه   ۸4۶ و  هزار   9۶ همچنین  سال  این 
خودرو تجاری تولید کرد.در این گزارش چین با 
تولید 29 میلیون و 15 هزار دستگاه بزرگترین 
معرفی شده  سال 2017  در  جهان  خودروساز 
است. آمریکا با 11 میلیون و 1۸9 هزار دستگاه 
و ژاپن با 9 میلیون و ۶92 هزار دستگاه در رتبه 
های دوم و سوم قرار گرفتند.گفتنی است کل 
خودروی تولید شده در جهان طی سال 2017 

بیش از 97 میلیون دستگاه بوده است.

تمدید تسلیم اظهارنامه مالیات بر 
ارزش افزوده تا ۲۱فروردین 

مهلت  بخشنامه ای،  در  مالیاتی  سازمان  رئیس 
افزوده فصل  ارزش  بر  مالیات  اظهارنامه  ارسال 

زمستان 9۶ را تا 21فروردین 97 تمدید کرد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، سید کامل تقوی 
بخشنامه ای،  در  مالیاتی  سازمان  رئیس  نژاد 
مهلت ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده 
فصل زمستان 9۶ را تا 21فروردین 97 تمدید 
امور  کل  ادارات  بخشنامه،  این  اساس  کرد.بر 
مالیاتی موظف شده اند در مورد مودیان مالیاتی 
که اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به 
 9۶ سال  زمستان  فصل  مالیاتی  چهارم  دوره 
ماه  فروردین   21 مورخ  جمعه  روز  پایان  تا  را 
در  صد  از  برخورداری  امکان  نمایند،  تسلیم 
صد بخشودگی جرائم عدم تسلیم اظهارنامه در 
موعد مقرر برای دوره مزبور و تاخیر در پرداخت 
را در  تاریخ مذکور  تا  مالیات و عوارض متعلق 
فوق  مودیان  برای  کتبی  درخواست  صورت 
الذکر فراهم نمایند.برای ارائه اظهارنامه مالیات 
بر ارزش افزوده در  هر فصل تا روز پانزدهم ماه 
شده  گرفته  نظر  در  مهلت  بعد،  فصل  نخست 
است.رئیس سازمان مالیاتی بخشنامه مذکور را 

به ادارات کل امور مالیاتی ابالغ کرد.

خبر

هیچ  در  توسعه  و  رشد  گفت:  بودجه  و  برنامه  سازمان  رییس 
کشوری بدون حضور و مشارکت مردمی و تنها به دست دولت 

تحقق نمی یابد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، محمد باقر نوبخت گفت: نامگذاری 
سال »حمایت از کاالی ایرانی« از سوی مقام معظم رهبری یک 
دولت  است.سخنگوی  کشور  برای  ملی  و  جانبه  همه  ضرورت 
مسئوالن  و  مردم  تمامی  سال  شعار  اهداف  تحقق  برای  افزود: 
کلمه  واقعی  معنای  به  داخلی  تولید  از  و  باشند  کار  پای  باید 
حمایت و پشتیبانی کنند.وی همچنین اظهارداشت: مقام معظم 
رهبری در طلیعه سال نو برای رشد و توسعه کشور دایره خطاب 
خود را از مسئوالن به تمامی مردم گسترش دادند. وی در ادامه 
افزود: امسال جهت دستیابی به رشد هشت درصدی در اقتصاد 
است. نیاز  گذاری  سرمایه  تومان  میلیارد  هزار   700 به  کشور 

می  جهت  این  در  دولت  که  منابعی  همه  کرد:  تصریح  نوبخت 
است؛  تومان  میلیارد  تنها در حد 3۸۶ هزار  استفاده کند  تواند 
بنابراین نمی توان برای توسعه کشور فقط محدود به منابع دولتی 
باید در عرصه های مختلف اقتصادی  بود بلکه همه آحاد مردم 

حضور جدی داشته باشند.وی گفت: اگر یک آمیزه و تلفیقی از 
شراکت عمومی وخصوصی در این جهت شکل گیرد بدون شک 
شاهد تغییر و تحوالت جدی در اقتصاد کشور خواهیم بود.رییس 
سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه مشارکت عمومی و خصوصی 
در دنیا به عنوان یک مدل اقتصادی موفق پذیرفته شده است، 
افزود: خوشبختانه در قالب تبصره 19 قانون بودجه سال 97 از 
کشور  در  مدل  این  سازی  پیاده  مجوز  اسالمی  شورای  مجلس 
دریافت شده؛ بنابراین از این جهت دولت متمرکز خواهد شد تا 
منابع خود را بیشتر در جهت حمایت از بخش خصوصی هزینه 
کند.وی تصریح کرد: نامگذاری سال 97 به نام سال »حمایت از 
کاالی ایرانی« از سوی مقام معظم رهبری یک ضرورت حیاتی 
درست  و  حق  به  توصیه  تحقق  گفت:  است.نوبخت  کشور  برای 
پشتیبانی  و  حمایت  پیشرو ضمن  سال  در  رهبری  معظم  مقام 
مالی دولت از بخش غیردولتی باید بستر سرمایه گذاری مردمی 
از حیث کمی  ایرانی  کاالهای  تا  باشد  آسان  و  ارزان  در جامعه 
تاکید  پیدا کند.سخنگوی دولت ضمن  افزون  و کیفی رشد روز 
کرد:  تاکید  ایرانی  کاالی  مصرف  به  مردم  تشویق  و  ترغیب  بر 

کاالهای ساخت داخل از حیث کمی به حد کفایت باید در کشور 
تولید و از نظر کیفی قابل رقابت با اجناس سایر ممالک دنیا باشد 
از این جهت مسئولیت تولیدکنندگان در سال جاری بسیار سخت 
تر از گذشته است.معاون رئیس جمهور یادآور شد: دولت تمام قد 
در راستای حمایت از سرمایه گذاران، تولیدکنندگان، کارآفرینان 
و صنعتگران داخلی جهت تحقق اهداف شعارسال و توسعه همه 

جانبه کشور خواهد بود.

نوبخت مطرح کرد: توسعه بدون مشارکت مردم ممكن نیست

حمایت از کاالی ایرانی ضرورت ملی

عقب  افتادن ۲1درصدی ایران از برنامه صادرات اجرای طرح اشتغال فراگیر از اردیبهشت

آمارهای 11 ماهه سال گذشته گویای آن 
است که در تحقق اهداف از پیش تعیین 
شــده صادرات غیرنفتی، شش میلیارد و 
۸93 میلیــون دالر عقب ماندگــی وجود 
دارد.به گزارش ایســنا، سال گذشته برای 
صادرات چشــم اندازی 53 میلیون دالری 
در نظر گرفته شــده بود تا پس از سال ها 
شــاید این بار صادرات ایــران از مرز  40 

میلیارد دالر عبور کند.
بر این اســاس الزم بود تا پایان 11 ماهه 
سال گذشــته بالغ بر 4۸ میلیارد و 5۸3 
میلیون دالر کاالی غیرنفتی به کشورهای 
مختلف صادر شود اما در نهایت آمارهای 
رسمی منتشر شــده گویای آن است که 
تنها 41 میلیــارد و ۶90 میلیون دالر از 
این رقم محقق شده است. به عبارت دیگر 
حدود هفت میلیــارد دالر )۶.۸9 میلیارد 
دالر( عقب ماندگــی در این بخش وجود 

دارد.
بدین ترتیب ۸۶ درصد اهداف تعیین شده 
11 ماهه در این مدت محقق شــده و در 
این بخش 14 درصد عقب ماندگی وجود 
داشته اســت. اما اگر بخواهیم با توجه به 
اعداد به دست آمده درصد تحقق اهداف 
صادراتی در طول سال گذشته را بررسی 
کنیــم در نهایت 79 درصــد این اهداف 
عملیاتی شــده و 21 درصد عقب ماندگی 
از برنامه وجود دارد. البته طبیعی اســت 
بــا اعالم آمارهای اســفندماه ایــن ارقام 

دستخوش تغییر می شود.
در ســال های گذشــته در موارد متعدد 
را مطرح  ایــن گالیــه  صادرکننــدگان 
می کردند که ثبات نرخ ارز موجب شــده 
اســت صادرات با دشــواری های متعدد 
همراه شــود. در ماه های آخر سال 139۶ 
با تغییــر نــرخ ارز اگرچه تــراز تجاری 
کشور همچنان حدود شش میلیارد دالر 
منفی باقی ماند، اما آمارها نشــان داد در 
یازدهمین ماه ســال حدود چهار میلیارد 
و ۶03 میلیون دالر صادرات داشــته ایم.

بدین ترتیب تا پایان بهمن ماه صادرات ایران 
به 41 میلیارد و ۶90 میلیون دالر رســید. 
واردات نیز در این مدت بالغ بر 47 میلیارد 
و ۶57 میلیــون دالر بود که اختالف این دو 
عدد گویای آن است که تراز تجاری ایران تا 
پایان بهمن ماه به اندازه پنج میلیارد و 9۶7 
میلیون دالر منفی بوده است. با این وجود به 
واسطه افزایش نرخ ارز در ماه های گذشته و 
به ویژه بهمن ماه درآمدهای صادراتی افزایش 
یافته و در یازدهمین ماه ســال در قیاس با 
مدت مشــابه ســال 1395 در حالیکه وزن 
کاالهای صادراتی 0.۸1 درصد رشد داشته 
ارزش این کاالها 4.9۶ درصد باال رفته است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اجرای طرح 
اشتغال فراگیر از اردیبهشت ماه سال 97 خبر 
داد و گفت: نتایج این طرح در سال جاری به 

خوبی قابل رؤیت خواهد بود.
به گزارش زمان به نقل ازصداوسیما، علی ربیعی 
با بیان این که ایجاد اشتغال اولویت اصلی دولت 
در سال های 95 و 9۶ بوده و این روند در سال 
اظهارداشت:  داشت  خواهد  تداوم  نیز  جاری 
هرچند نتیجه اشتغال افزایی رفع بیکاری است 
هم  از  جدا  مقوله  دو  بیکاری  و  اشتغال  ولی 
گفت:  اجتماعی  رفاه  و  کار  هستند.وزیرتعاون، 
نتوانسته  به رغم تمامی تالش ها هنوز  دولت 
بر پدیده بیکاری غلبه کند اما در زمینه ایجاد 
اشتغال به نسبت موفق عمل کرده است.وی در 
ادامه ضمن اشاره به اجرای طرح های مرتبط 
اشتغال،  فراگیر  قبیل رشد  از  اشتغال  با بحث 
کاج، آموزش در محیط واقعی کار و غیره افزود: 
ایجاد  برنامه ریزی و  با توجه به  امید می رود 
پر  سال  پیشرو،  سال  الزم  های  بسترسازی 
رونقی در بحث اشتغال افزایی در کشور باشد.

ربیعی از تخصیص 30 هزار میلیارد تومان برای 
سال  طی  روستایی  و  فراگیر  اشتغال  توسعه 
گذشته در کشور خبر داد و اظهار داشت: بیش 
از 3 هزار میلیارد تومان طرح از این محل به 
بررسی  حال  در  اکنون  هم  و  ارسال  ها  بانک 
از خیز بزرگ اجرای طرح  است.وی همچنین 
اشتغال فراگیر از اردیبهشت ماه سال 97 خبر 
داد و گفت: نتایج این طرح در سال پیشرو به 
کار  تعاون،  بود.وزیر  خواهد  رویت  قابل  خوبی 
ورفاه اجتماعی با بیان اینکه رشد اشتغال فراگیر 
و کاج از طرح های مورد تجربه جهانی است، 
افزود: خروج از بن بست رکود و رشد اقتصادی 
مستلزم سیاست مداخله در بازار کار است که 
طرح کاج )کارانه اشتغال جوانان( با این هدف 
در جامعه به مرحله اجرا در آمد.وی ادامه داد: 
برای ایجاد اشتغال در سال 97 با احتساب منابع 
اشتغال روستایی بیش از 50 هزار میلیارد تومان 
میزان 20  این  از  که  شده  بینی  پیش  اعتبار 
هزار میلیارد تومان مربوط به طرح رشد اشتغال 
فراگیر است.ربیعی گفت: این وزارتخانه جدا از 

اقدامات متنوع در بحث اشتغال افزایی فعالیت 
های زیادی طی سال های گذشته در حوزه های 
مختلف انجام داده است.وی افزود: اجرای طرح 
بازگشت کودکان بازمانده از تحصیل به مدرسه، 
معلوالن،  از  بیشتری  اجتماعی  های  حمایت 
قرارگیری فقرای شهری زیر چتر بیمه، افزایش 
سه برابری حقوق افراد زیر پوشش کمیته امداد 
و بهزیستی و بسیاری موارد دیگر از جمله این 
اجتماعی  ورفاه  کار  تعاون،  عملکردهاست.وزیر 
کشور  در  ساختاری  نابرابری  به  اشاره  ضمن 
تصریح کرد: تدوین و اجرای برنامه های توسعه 
در ایران به سال های دهه 40 منوط می شود.

وی گفت: شروع این برنامه ها همراه با نابرابری 
و تحریک مهاجرت از روستا به شهر بوده است.

ربیعی افزود: جدا از این صنعتی شدن در کشور 
و  روستایی  ای،  منطقه  های  مزیت  بر  مبتنی 
محلی نبوده و به شدت روند مهاجرت روستایی 
و نابرابری را در جامعه دامن زده است.وی در 
جوامع  در  نابرابری  رفع  برای  یادآورشد:  ادامه 
شهری و روستایی باید برنامه ریزی معکوس و 

تالش مضاعفی در سطح مملکت صورت گیرد.

سال 97 به تدبیر مقام معظم رهبری، سال حمایت از کاالی ایرانی 
نامگذاری شده است. اهمیت این موضوع بگونه ای است که اگر کاالی 
ایرانی حمایت شود چرخ تولید به حرکت درآمده و شتاب گیری آن 
شرایط را برای ایجاد مشاغل جدید فراهم می کند و در نتیجه نرخ بیکاری 
کاهش می یابد.حمایت از کاالی ایرانی باعث جلوگیری از انتقال سرمایه 
ها به خارج از کشور و جذب سرمایه های خارجی به دلیل صرفه اقتصادی 
برای سرمایه گذاران و مقابله با تحریم های ناعادالنه و نابخردانه اقتصادی 
کشورهای سلطه گر می شود.زمانی که کشور خود اتکاء و متکی به 
تولیدات درونزای خود باشد، مسلماً قدرت چانه زنی آن نیز در معادالت و 
معامالت بین المللی افزایش می یابد.حمایت از تولید داخل یعنی کاهش 
صادرات موادخام و بسترسازی ایجاد و افزایش ارزش افزوده روی مواد خام 
در کشور، حمایت از تولید داخل یعنی افزایش اعتماد به نفس و تقویت 
باورهای فرهنگی و اجتماعی و کاهش آثار تحریم های جهانی در ابعاد 
فرهنگی، اجتماعی، روحی و روانی جامعه؛ حمایت از تولید داخل یعنی 
تالش برای بومی شدن تکنولوژی های مختلف در حوزه تولید از طریق 
آزمون و مهندسی معکوس.برای تحقق شعار سال 97 رعایت الزامات 
زیر بسیار اثرگذار خواهد بود: رفع مشکالت و ایرادات کیفی، استاندارد 
سازی کیفیت محصوالت، تولید متناسب با نیاز واقعی مشتریان ایرانی 
حتی بصورت منطقه ای، تولید محصوالت با دوام بیشتر و مطمئن تر، 
توجه بیشتر به ایمنی و بهبود بسته بندی.تولید متناسب با استاندارد های 
جهانی، با سالیق و توقعات مشتریان بویژه جوانان،گسترده کردن دامنه 
طرح ها، رنگ ها، مدل ها و ...( کاهش قیمت تمام شده، افزایش کارآیی 
منابع، کاهش ظرفیت های خالی، بال استفاده و نیمه استفاده، کاهش 

اتالف ها و ضایعات مواد، انرژی و ملزومات.
توجه به خدمات عام و خاص مورد نیاز مشتریان پس از فروش و 
استاندارد  فروش،  از  و کمیت شبکه خدمات پس  کیفیت  تقویت 
سازی خدمات، مدیریت و کنترل مطلوب کیفیت خدمات و ایجاد 
نظام واقعی ارزیابی عملکرد و رتبه بندی، الگو برداری از تجارب برتر. 
استفاده از روش های نوین و اثر بخش معرفی کاال، بسیج رسانه های 
مختلف بویژه رسانه ملی، آگاه سازی مردم از ویژگی ها و خواص 
برجسته کاال های داخلی، ایجاد پرستیز اجتماعی برای استفاده از 
کاالی ایرانی، تشویق استفاده کنندگان از کاالی ایرانی به شکل های 
مختلف از جمله تخفیف با توجه به حجم خرید و دادن تسهیالت 
خرید. درک صحیح نیازهای واقعی مشتریان، استفاده از مهندسی 
فروش برای کاالهای صنعتی و سرمایه ای، بکارگیری روش های نوین 
و بروز جذب مشتریان و سفارش، تقویت نیرو های متخصص بازاریابی 
و بازاریاب حرفه ای، ایجاد ارتباط قوی با شبکه بازار و عمده فروش 
ها و خرده فروش ها، ایجاد منفعت کافی برای شبکه فروش در بازار 
برای فروش کاالی ایرانی، قیمت گذاری مناسب و درست متناسب با 
انواع بازارها. انتقال پیام مشتریان راضی و خشنود مصرف کننده کاال 
به جامعه، برنامه ریزی »برند«، استفاده از نام ها و نشان های متناسب 
با فرهنگ، هنجارها و تمایالت اجتماعی جامعه، تبلیغ موثر نام و نشان 

در سراسر کشور، بهره گیری از امکانات رسانه ها و مراکز اطالع رسانی 
و تبلیغات، ایجاد پشتوانه بین المللی برای نام و نشان کاال از طریق 
صادرات و حضور در بازار های خارجی. بررسی و شناسایی مبادی و 
مجاری ورود عمده کاالی قاچاق به کشور، مشارکت هر سه قوای 
مجریه، قضائیه و مقننه برای برخورد با پدیده قاچاق کاال، برخورد 
جدی با واردکنندگان و توزیع کنندگان عمده کاال قاچاق و مصادره 
اموال آنان، استفاده از توان و شّم کسب و کار واردکنندگان کاالی 
قاچاق برای صادرات کاالی ایرانی، شفاف سازی قوانین و مقررات، 
افزایش تعرفه کاالهای وارداتی و کاهش تعرفه واردات مواد اولیه و 
قطعات.ایجاد امکان خرید کاال بصورت اقساط کوتاه، میان و بلندمدت، 
تامین بودجه خرید بصورت اعتباری از طرف بانک ها برای مشتریان، 
دادن وام های مناسب با نرخ بهره کم به خریداران کاال، دادن بخشی 
از حقوق و دستمزد به کارکنان به صورت غیر نقدی در قالب اجناس 
ایرانی. بهبود کیفیت، کاهش هزینه و افزایش تنوع محتاج فناوری 
های نو و به روز برای تامین هرچه بهتر و صحیح تر نیاز های مشتریان 
و افزایش قدرت و توان رقابت پذیری بنگاه ها است.ضرورت اصالح 
دیدگاه ها، نگرش و نظام فکری مدیران و دوری جستن از اندیشه 
ها و باور های کهنه و ناکارآمد و بها دادن جدی و واقعی به خواسته 
ها و توقعات مشتریان، استاندارد کردن سیستم های مدیریت بویژه 
مدیریت کیفیت در بنگاه های تولیدی، تفکیک مالکیت از مدیریت و 
توجه اساسی به مدیریت حرفه ای، پرورش مدیران جهان تراز و در 
سطح بین المللی برای ارتقاء توان و سطح رقابت پذیری، به کارگیری 

تجارب موفق ملی و بین المللی در عرصه مدیریت. 
با توجه به اینکه عوامل اصلی تولید و ایجاد ارزش افزوده، انسان و 
سرمایه هستند، همانگونه که نیاز به فناوری پیشرفته و به روز وجود 
دارد نیاز به انسان های متخصص، توسعه یافته و به روز که عالوه بر 
دانش آکادمیک، آموزش های حرفه ای را نیز آموخته اند و عالوه بر 
دانش در ابعاد نگرشی، فکری، انگیزشی و رفتاری در مدار بالندگی و 
توسعه یافتگی قرار گرفته اند، یک ضرورت است. لذا قائل شدن نقش 
اصلی برای انسان و سرمایه ای دانستن آن برای سرمایه گذاری یک 
ضرورت است.برای تولید بهتر از نظر کیفیت و بسته بندی و همچنین 
قیمت مناسب، بی تردید باید به فعالیت و مرحله طراحی و فرموله 
کردن محصول توجه ویژه ای نمود. انطباق هرچه بهتر و بیشتر با نیاز 
های مشتریان، بهبود و ارتقاء کیفیت و استفاده هرچه بهتر از منابع 
بویژه مواد اولیه، نیازمند طراحی بهتر، قوی تر و پیشرفته تر، استفاده از 
فناوری های نوین طراحی و بکارگیری افراد متخصص حرفه ای است.

تحول و دگرگونی در فرآیندهای اصلی، پشتیبان و مدیریتی اغلب 
بنگاه های تولیدی یک ضرورت است. مهندسی مجدد فرآیندهای 
شرکت های تولیدی موجبات تحول و قرار گرفتن شرکت ها در مسیر 
و راهی بهتر، با عملکردی بهره ورانه تر و حرکت در مسیر تعالی خواهد 
شد. حفظ فرآیند های مرده و ناکارآمد، که شرکت ها را زمین گیر 
کرده و در تله بهره وری پایین دچار کرده است، جز نابودی و از بین 

رفتن، نتیجه ای ندارد و نمی تواند منجر به تولید کاال های با کیفیت 
باالتر و مشتری پسندتر شود.جذب سرمایه گذاران خارجی باعث 
چندین نتیجه مثبت و خوب خواهد شد. اول اینکه کمبود سرمایه 
برای توسعه را جبران می کند، دوم اینکه دانش فنی و مدیریتی و 
فناوری روز را وارد بنگاه های اقتصادی کشور خواهد کرد، سوم اینکه 
فضا و شرایط ورود بنگاه های ایرانی به بازار های خارجی را فراهم می 
کند.تولیدکننده ایرانی بویژه شرکت های کوچک و متوسط مشکالت 
کمبود نقدینگی دارند لذا برای توسعه و بهبود خود نیازمند حمایت 
مالی هستند بویژه اگر قرار بر فروش کاال با تسهیالت میان مدت 
و بلندمدت باشد. لذا ایجاد شرایط و فضای مناسب برای دسترسی 
بهتر و راحت تر بنگاه ها به منابع مالی مورد نیاز و تقویت توان مالی 
و اقتصادی آنان برای افزایش قدرت و توان تولید و فروش، ضروری 
است البته با شرط اینکه برای تخصیص منابع مالی، نظام صحیح و 
علمی برقرار شود.وجود قوانین و مقررات دست و پا گیر که عمر آنها 
سر آمده و حاصل عقل و خرد دیروز و متناسب با شرایط زمانی و 
مکانی دیگری بوده اند، موجبات بروز مسائل و مشکالت اساسی برای 
بنگاه های اقتصادی شده که ناگزیر بخشی از توان و انرژی آنان را می 
بلعد و موجبات دل سردی و بی انگیزگی آن ها را فراهم می کند. 
شناسایی و حذف و اصالح اینگونه قوانین و مقررات و محدود کردن 
تعدد و تنوع و به روز کردن آنها یک الزام است.همواره باید از تجارب 
سایرین درس گرفت و از آنها نهایت بهره را برد. تجارب کشور هایی 
مانند هند، چین و ژاپن در ایجاد فضا و اتمسفر مناسب در سطح 
ملی برای حمایت از تولیدات داخلی جهت تقویت و رونق اقتصادی 
کشور قابل استفاده است؛اگرچه این سیاست و رویکرد در بسیاری از 
کشور های دنیا با شدت و ضعف متفاوت و به صورت مستقیم و غیر 
مستقیم به کار گرفته شده است. باید درس آموخته های این تجارب 
را برای کشورمان به نحو احسن به کار گیریم.برای تحقق شعار سال، 
هم افزایی تمامی دستگاههای اجرایی و بویژه دستگاههای فرهنگی و 
رسانه ها و نیز آحاد مردم ضروری است.الگو شدن رفتار مسئوالن و 
مدیران کشور در زمینه استفاده از محصوالت ساخت داخل، تامین 
منابع کافی از طرف دولت، تخصیص منابع مالی بانک ها و موسسات 
به بنگاه های تولیدی در چارچوب سیاست گذاری و اجرای برنامه 
های صحیح توسط بانک مرکزی، تعهد و التزام عملی صاحبان کسب 
و کار و مدیران بنگاه های اقتصادی به انجام اصالحات و دگرگونی ها 
با توجه به حمایت های جامعه و دولت از تولید داخلی، ایجاد نظام و 
ساز و کار کنترل، ارزیابی و بازخور، اصالح قوانین و مقررات متناسب 
با حمایت از کاالهای ایرانی، در مجموعه قوای سه گانه،هم راستایی 
و هم هدفی رسانه های مختلف برای حمایت واقعی و فرهنگ سازی 
در راستای استفاده از کاالهای ساخت داخل و نیز برند سازی کاالهای 
ایرانی و همچنین ایجاد ساز و کار و ساختار مناسب برای تشویق رفتار 
های مناسب و الگو از نکات مهمی است که باید در راستای حمایت از 

تولید و کاالی ایرانی بطور جد مورد توجه قرار گیرد.

جنبه های تحقق حمایت از کاالی ایرانی 
* منصور معظمی



اذان صبح 5/59   طلوع آفتاب 7/20 
اذان ظهر ۱3/۱7  اذان مغرب ۱9/45

اجتماعی فرهنگی اقتصاد                  ی ورزشی
صاحب امتیاز: موسسه همگامان اند                  یشه زمان

مد                  یر مسئول: محمود                   حید                  ری
سرد            بیر: سعید             حید            ری

Web: zamandai ly. i r
Emai l :  Info@zamandai ly. i r

تلفن: 88101873  /   88481890-91 
نمابر: 88101874

نشانی: خیابان ولیعصر، ابتد                  ای خیابان اسد                   آباد                  ی  
خیابان ششم، پالک 3، طبقه د                  وم

امتیاز طرح ارزیابی کیفی: 34                       رتبه آگهی ها: 5 
چاپ: کارگر 

اوقات شرعی

با  نه  کنند،  مي  زندگي  عمل  با  دانایان 
اندیشه عمل . 

کارلوس کاستاندا

سخن حكیمانه

اصغر نعیمی از سال 13۶۸ فعالیت مطبوعاتی 
خود را به عنوان نویسنده و منتقد در نشریات 
را  خود  هنری  فعالیت  و  کرد  آغاز  مختلف 
با  کارگردان  دستیار  و  برنامه ریز  عنوان  به 
فریدون  و  عیاری  کیانوش  نظیر  فیلمسازانی 
جیرانی ادامه داد و سال 13۸5 اولین فیلم بلند 
سینمایی خود با نام »بی وفا« را جلوی دوربین 
برد؛ اصغر نعیمی بعد از فیلمهایی چون »بی وفا« 
و »سالم بر عشق« که از فیلمهای بدنه سینما 
تقریباً  اکرانشان  زمان  در  و  می آمد  شمار  به 
به فروش قابل قبولی هم دست پیدا کردند، 
این روزها دغدغه مند تر از گذشته در مسیر 
فیلمسازی اش قدم برمیدارد و در انتخابهایش 
ساخت  از  پس  و  است  شده  تر  حساس  هم 
فیلم »سایه های موازی« با فیلم هایالیت که 
چهارمین ساخته بلند سینمایی وی محسوب 
فیلم  جشنواره  ششمین  و  سی  در  میشود 
است که  بار  اولین  برای  و  یافت  فجر حضور 
او موفق میشود به جشنواره فیلم  از  اثر  یک 
فجر راه پیدا کند و این اتفاق یک قدم رو به 
مهمترین  که  است  نعیمی  اصغر  برای  جلو 
فیلمنامه  نگارش  به  کاری اش  کارنامه  فصل 
که  هایالیت  بازمیگردد،  خصوصی«  »زندگی 
بر  میشود عالوه  پرلوکیشن محسوب  فیلمی 
فضاهای مختلف شهری در ارتفاعات سوادکوه 
و بخشهایی از آن در معدن زغال سنگ این 

شهر ضبط شده است.
و  مضمون  با  متفاوت  و  عاشقانه  درام  این 
اتفاقات  با  رگه های قوی اجتماعی در رابطه 
و کشمکشهای بین افراد پس از یک تصادف 
اتومبیل و انتظار آن  افراد برای به هوش آمدن 
قرار  دستمایه  با  فیلمساز  و  است  مصدومان 
دادن موضوع مقابله با روابط خارج از چهارچوب 
زناشویی سعی میکند تا مرزهای سینمایی را 
جابجا کند؛ داستان فیلم از اینجا شروع میشود 
)نامزد  نسرین  و  لیلی(  )همسر  کوروش  که 
سعید( با بازی مینا وحید در تصادفی سهمگین 
در جاده های شمالی کشور به کما رفته اند و 
همسران آنها لیلی و سعید با بازی آزاده زارعی 
با  بین همسرانشان  ارتباط  از  بازغی  و پژمان 
یکدیگر بی خبرند و نمیدانند چرا این دو باهم 
در یک ماشین بودند؛ لیلی در بیمارستان کنار 
تخت همسرش است و سعید هم چند تخت 

آنطرف تر در کنار نامزدش گهگاهی باهم حرف 
میزنند و بعد از پیدا کردن تبلتی در بین وسایل 
تبلت  این  فیلمهای درون  و مشاهده  دو  این 
با یکدیگر  مشخص میشود که همسران آنها 
رابطه دوستی برقرار کرده بودند و در حقیقت 
به آنها خیانت کردند و حاال لیلی و سعید عالوه 
حقیقتی  با  عزیزانشان  برای  نگرانی  و  غم  بر 
روبرو شده اند که هضمش برای هیچ کدامشان 
آسان نیست و آشنایی این دو نیز سبب میشود 
که جرقه هایی بینشان صورت بگیرد و تصور 
میکنند اگر با هم باشند میتوانند انتقام خود را 

از همسران خیانتکارشان بگیرند و ...
را  فیلم  که  ای  نقطه  که  گفت  بتوان  شاید 
میتواند به اوج خود برساند، سوژه فیلم است 
که دارای ظرافتهایی است که به گوشه هایی 
زناشویی  روابط  و  انسانها  پیچیده ی  روان  از 
و زوجها میپردازد و علیرغم تمام موانعی که 
وضعیتی  چنین  دادن  نشان  برای  فیلمساز 
داشته است و تا حدی هم از پس آن برآمده 
است  زناشویی  ملودرام  یک  هایالیت  است، 
که پیرامون خیانت شکل میگیرد و پرداخت 
فیلمساز به اندازه موضوعی که انتخاب کرده در 
حاشیه امن قرار دارد و نه بیننده را غافلگیر 
میکند و نه جذب و موضوع نخ نمای خیانت 
پرداخت  و  کلیشه های همیشگی  با همان  را 
شعاری که تاکنون دیده ایم به تصویر میکشد 
پرده  روی  خیانت  آنقدر  چندساله  این  در  ؛ 
جذابیت  برایمان  نه تنها  که  دیده ایم  سینما 
خاصی ندارد که حتی قباحت خاصی هم در 
خیانت نمی بینیم و برایمان یک موضوع عادی 

شده است و شاید تنها وجه تمایز هایالیت با 
خیل فیلمهای مشابه اش نمایش خیانت زن 
به  شوهر  خیانت  نمایش  بر  عالوه  شوهر  به 
همسرش است و این تابوشکني پیرامون نشان 
دادن خیانت توسط شخصیت زن جامعه است 
که براي اولین بار بعد از انقالب شکل گرفته 

است.
از دیالوگهاي  هایالیت فیلمي بدون قصه، پر 
گل درشت با بازیهاي بسیار ضعیف که هیچ 
چیزش به هیچ چیزش نمي آید و فیلمنامه 
نه تنها بیننده را با خود همراه نمیکند بلکه 
حتي کوششي هم در جهت باورپذیري قصه 
و بازیگران هم نمیکند و فیلم بیش از اندازه 
ضعیف است که در آن همه چیز مصنوعی و 
تک بعدی است، بازیها، دیالوگها، فضاها و مسیر 
روایت؛ هیچ چیز عمق ندارد و بیننده را درگیر 
نمیکند فیلمنامه پر است از شخصیتهایی که 
بود و نبودشان تأثیری در مسیر روایت ندارد، 
روابط آنقدر بی دقت و شلخته پرداخت شده اند 
در  نسبتها  از  خیلی  هم  فیلم  پایان  تا  که 
هاله ای ابهام قرار دارند؛ انتخاب بازیگران هم 
بازیهای  و  است  نپذیرفته  صورت  درستی  به 
ضعیف جمشید هاشم پور و سام قریبیان و الهه 
حصاری این پرسش را به ذهن می آورد که چرا 
در این فیلم هستند و چه نقشی را جز چند 
جمله منفعل دارند؛ مشخص است که فیلمنامه 
فیلمساز  ذهن  به  که  خام  سوژه  یک  توسط 
خطور کرده نوشته شده و هیچ پرداختی روی 
آن صورت نگرفته است و این فیلم با موضوع 
در  پیچیدگی  هیچ  بدون  ساده اش،  و  خطی 

قالب دیالوگهای میان شخصیتها پرورش پیدا 
میکند و به همین سادگی هم تمام میشود و 
کارگردان تصور کرده که موضوع خیانت اندر 
خیانت میتواند بسیار جذاب باشد و مخاطب 
ایرانی که کمتر شاهد چنین آثاری در سینمای 
کشورش هست را به وجد بیاورد؛ در این میان 
با اضافه کردن چند سکانس مثاًل اروتیک و یا 
دیالوگهایی که به علت محدودیتها در سینمای 
میشوند،  بیان  احمقانه ای  طرز  به  کشورمان 
را زیاد کرده است، غافل  پیاز داغ فیلم خود 
از اینکه اگر اثر قبلی نوشته شده توسط وی 
یعنی -زندگی خصوصی- تا حدی دیده شد، 
به دلیل بار سیاسی پشت فیلم بود و نه شهوت 
برانگیخته شده در بین دو کاراکتر که جایی در 

سینمای کشورمان ندارد.
هایالیت شباهت عجیبی به فیلم«زرد« دارد 
همان فضا و همان تم موضوعی با این تفاوت که 
در زرد با وجود همه نواقصش شاهد موقعیتی 
هستیم که پرداخته میشود، شخصیتهایی را 
می بینیم که کم  و بیش شناسانده میشوند و 
مهمتر از همه با یک گره افکنی در نیمه اول 
داستان و یک گره گشایی در نیمه دوم روبرو 
هستیم؛ اما در هایالیت هیچ اتفاقی نمی افتد و 
همه روایت در یکنواختی محض طی میشود، 
نه گره افکنی هست و نه گره گشایی، همه چیز 
و  نظر میرسد خسته کننده  به  همین قدر که 
حوصله سر بر است و هایالیت را تبدیل به یک 
فیلم بی روح میکنند و فیلم همانقدر که فکر 
میکردیم، بی رمق و خسته کننده است و بیننده 
از اواسط فیلم فقط در انتظار پایان آن می نشیند 
و هیچ عنصری در فیلم وجود ندارد که مخاطب 
را به خود جذب کند و پایان بندی فیلم نیز 
معلوم نیست دقیقاً چه می خواهد بگوید و چه 
که  فردی  بخشیدن  حتی  کند،  نتیجه گیری 
خیانت کرده مراحل و اصولی دارد و با یکی دو 
سکانس باور پذیر نمیشود. از نکات مثبت فیلم 
موسیقی آن میباشد که توسط بهزاد عبدی به 
همراه گروهش در اوکراین ساخته شده است، 
بهزاد عبدی از اساتید موسیقی کشور است که  
»مزارشریف«،  »دهلیز«،  چون  بسیاری  آثار 
در  را   ... و  »آل«  اهلی«،  »قاتل  »سیانور«، 
کارنامه کاری خود دارد و فیلم هایالیت اولین 

تجربه مشترک او با نعیمی است.

»هایالیت« یک ملودرام زناشویی با پیرامون »خیانت«
*مرتضی کوه مسكن

»گیله مرد« به چاپ نهم رسید
مرد«  »گیله  کتاب 
علوی  بزرگ  نوشته 
به  نگاه  نشر  توسط 

چاپ نهم رسید.
مهر،  گزارش  به 
مرد«  »گیله  کتاب 
علوی  بزرگ  نوشته 
توسط  تازگی  به 
به  نگاه  انتشارات 

چاپ نهم رسیده است.
این نویسنده کار خود را با ترجمه آغاز کرد و 
کوتاه  های  داستان  و  رمان  نگارش  به  سپس 
 2۸ کودتای  وقوع  از  پیش  مدتی  او  آورد.  رو 
شد  خارج  ایران  از  سالگی   49 سن  در  مرداد 
شرقی  برلین  در   57 انقالب  وقوع  هنگام  تا  و 

سکونت داشت.
بازگشت  ایران  به  انقالب  از  پس  علوی  بزرگ 
سال  در  او  رفت.  آلمان  به  دوباره  سپس  و 
درگذشت.  آلمان  در  قلبی  بیماری  پی  در   75
»گیله  »ساالریها«،  »چشمهایش«،»چمدان«، 
آثار  از  برخی  و...  نفر«   53« »میرزا«،  مرد«، 

مشهور او هستند.
کتاب »گیله مرد« ۸ داستان را با عناوین »گیله 
مرد«، »اجاره خونه«، »دزاشیب«، »یه ره نچکا«، 
و  »خائن«  »رسوایی«،  خوشبخت«،  زن  »یک 

»پنج دقیقه پس از دوازده« در بر می گیرد.
منتشر   95 سال  پاییز  مرد  گیله  هشتم  چاپ 
شد و حاال نسخه های چاپ نهم آن راهی بازار 

نشر شده اند.

در دنیای کتاب

جز آستان توام در جهان پناهی نیست 
 سر مرا به جز این در حواله گاهی نیست

عدو چو تیغ کشد من سپر بیندازم 
 که تیغ ما به جز از ناله ای و آهنی نیست

امروز با حافظ

دعای ویژه امسال
* سید ابوالفضل طاهری

و  امسال شد  آینده  خداوندا سال 
امروز  فردا  پارسال...  هم  امسال 
و  مرغ  دیروز...  هم  امروز  و  شد 
ارز  و  سکه  و  بلیط  و  مرغ  تخم 
مرغ  هم  گران  و  شد  گران  ودالر 
ارز  و  و سکه  بلیط  و  مرغ  تخم  و 

ودالر.
در  خواهیم  می  تو  از  خداوندا 
به  را  پراید  نو سرنوشت  این سال 
سرنوشت دایناسورها دچار کنی... 
ریزگردها  به  را  ها  ماموت  تقدیر 

یارانه  از  انصراف  با خلوتی صف  را  مترو  های  ایستگاه  ازدحام  کنی...  تقدیم 
تعویض کنی.

از دم قسط  بصورت  را  ما  آبروی  در جام جهانی  تو می خواهیم  از  خداوندا 
و  ایران  بازی  در  مالدیو  ایران  دیدار  نتیجه  نخوردن  رقم  نمایی...  خریداری 
اسپانیا را تضمین نمایی... ربات صلیبی کریستیانو رونالدو را هم شب قبل از 

بازی با ایران بطور موقت پاره و پس از بازی دوباره جوشکاری نمایی.
خداوندا از تو می خواهیم لکه ننگین بیکاری را با مایع ظرفشویی پریل از سر 
این مملکت پاک گردانی... صفرهای فیش حقوقی نجومی بگیران را از دماغ 
و سایر منافذشان بیرون گردانی... ماشین اختالسگران را خالص و سپس به 

ته دره روانه گردانی
هوای  کن...  دلیت  شیفت  را  تهران  کرج  ترافیک  امکان  صورت  در  خداوندا 
تهران را ببر استونی و هوای استونی را جایگزین آن کن... ویبره زلزله های 

ایران را هم بی زحمت خاموش کن
خداوندا ما را در بحران ها با مدیران ستاد مدیریت بحران تنها مگذار... اتوبوس 
ها آتش می گیرند، قطارها از ریل خارج می شوند، کشتی ها غرق می شوند، 
هواپیماها سقوط می کنند خداوندا تو مگذار... وزیران دلسوزی داریم و مجلس 

عزم جدی دارد همه را استیضاح کند خداوندا تو پا در میانی کن و مگذار
خداوندا حضرت عزرائیل در ایران اضافه کاری می رود بی زحمت مرخصی 
با حقوق برایش اعطا فرما... فرشته مسئول دریافت دعاها کم کاری می کند 
اند بخاطر گل روی مردم  ایشان را اخراج فرما... کارمندان جهنم زیاد شده 

ایران جهنم را تعدیل نیرو فرما
خداوندا در این سال جدید می خواهیم ترامپ تکرر شماره دو بگیرد... اقتصاد 
آمریکا فلج شود و و جان بولتون دهانش را گل بگیرد... هالیوود خالی از فیلم 

های خاک بر سری شود و به وقت شام اسکار بگیرد.
خداوندا چاه های نفت عربستان را از دم خشک نما... مخازن گازشان را هم 
نما  المللی ضایع  بین  را در مجامع  ایشان  نما... و کال  تعویض  نوشابه  با گاز 
خداوندا آن قضیه که من می دانم تو هم می دانی... آن قضیه که خودم نمی 
دانم ولی تو می دانی... و آن قضیه که نه من می دانم نه تو می دانی را ختم 

به خیر فرما. الهی آمیییییییین

دعای ویژه امسال

کاریکاتور

بفرمایید مرگ!

پوستر و تیزر »دژاوو« همزمان با آغاز اکران فیلم در گروه »هنر 
و تجربه« رونمایی شد. به گزارش از روابط عمومی پروژه، اکران 
فیلم سینمایی »دژاوو« به کارگردانی رایا نصیری و تهیه کنندگی 
مهدی شادی زاده و علیرضا شادی زاده از پنج شنبه نهم فروردین 
تجربه  نصیری  رایا  شد.  آغاز  تجربه«  و  »هنر  گروه  در  ماه 
دستیاری کارگردان و برنامه ریزی در سینما و تلویزیون داشته و 
چندین فیلم کوتاه و مستند را در کارنامه کاری خود دارد که از 
جمله مستندهای او می توان به آثاری همچون»یک آن« برنده 
جایزه بهترین مستند اجتماعی در جشنواره سینماحقیقت و 
»دخترم؛ باران؛ فرناز«، »کوِچ خاک«، »چوِب سرخ« و »عشق؛ 
آثار دارای موضوعاتی  این  تمامی  اشاره کرد که  گم شده« 
اجتماعی هستند. نصیری دانش آموخته فیلمسازی در مجتمع 
آموزشی سینما و عضو هیات مدیره انجمن صنفی کارگردانان 
سینمای مستند است. مهدی احمدی، مرضیه وفامهر، رویا 
سیامک  احسانی،  فرزان  آرام نیا،  ملودی  رفائی،  هلیا  افشار، 
باحجب، ثمینه پهلوانی زاده، آرش فرجی و مسیح لطف دوست 

بازیگران فیلم »دژاوو« هستند. 

فیلم سینمایی »اِو« )خانه( ساخته اصغر یوسفی نژاد در 
امضا« ساخته وحید  بدون  تاریخ،  بخش مسابقه، »بدون 
فریم«   24« ها،  جشنواره  بهترین  بخش  در  جلیلوند 
عاشقان  بخش  در  کیارستمی  عباس  یاد  زنده  ساخته 
ضد  بخش  در  حقیقی  مانی  ساخته  »خوک«  سینما، 
گل  نه  بخش  در  جوان  رامبد  ساخته  »نگار«  افسردگی، 
بیشتر که ویژه فیلم هایی با شخصیت های قوی زن است، 
استادان  بخش  در  علی عسگری  »ناپدید شدن« ساخته 

جوان به نمایش در خواهند آمد.
مدیر  لوک  تینا  پرتغالی،  کارگردان  رودریگز  پدرو  ژوآ 
مارتینز  مارچلو  تالین،  سیاه  های  شب  فیلم  جشنواره 
کارگردان پاراگوئه ای، آنجلیکی پاپولیا بازیگر زن یونانی 
و پیویو آهنگساز سوییسی اعضای هیات داوری جشنواره 
طالیی  الله  جایزه  که  دهند  می  تشکیل  را  استانبول 
اعطا خواهند  به همراه بیست هزار یورو  را  بهترین فیلم 
کرد و یک جایزه ویژه هیات داوران هم از اختیار داوران 

است که همراه با پنج هزار یورو است.

 آغاز اکران »دژاور«
 در »هنر و تجربه«

فيلم هاي ايراني راهي 
استانبول مي شوند

فیلم سینمایی »ویالیی ها« ساخته »منیر قیدی« در بیروت 
به نمایش درآمد. به گزارش پیام زمان از روابط عمومی بنیاد 
سینمایی فارابی، براساس تفاهم نامه همکاری سینمایی میان 
بنیاد سینمایی فارابی و شرکت تولیدات هنری االرز لبنان، 
در بخش همکاری های مشترک سینمایی، فیلم سینمایی 
»ویالیی ها« با عنوان »رصیف االنتظار« )پیاده راه انتظار( در 
بیروت نمایش داده شد. ترجمه زیرنویس این فیلم به زبان 
عربی توسط بنیاد سینمایی فارابی انجام و به همت جمعیت 
هنرهای لبنان »رساالت« و حمایت سفارت جمهوری اسالمی 
ایران در سالن رساالت بیروت اکران شد. »ویالیی ها« روایتی 
است از خانواده های فرماندهان دفاع مقدس که در سال 13۶5 
در شهرکی نزدیک به جبهه های جنگ، حوادث گوناگونی را 
تجربه و روزهای پر اضطرابی را سپری می کنند. تفاهم نامه 
شرکت  و  فارابی  سینمایی  بنیاد  میان  سینمایی  همکاری 

تولیدات هنری االرز در سال 1394 در بیروت به امضا رسید.

نمایش»ویالییها«
دربیروت

 مهمان هایی از 78 کشور
 در راه فجر جهانی 

 ایرانیان رکوردار گردشگان ترکیه
 را شكستند

معاون امور بین الملل جشنواره جهانی فیلم فجر 
توضیحاتی درباره تعداد فیلم ها و مهمانانی که 
در این دوره از جشنواره حضور دارند، ارائه کرد. 
به گزارش پیام زمان به نقل از ستاد خبری 
سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم  فجر، امیر 
اسفندیاری معاون امور بین الملل سی وششمین 
و  فیلم ها  درباره  فیلم فجر  جشنواره جهانی 
مهمانانی که در جشنواره امسال حضور دارند، 

توضیحاتی را ارائه داد. 
وی در ابتدا درباره تعداد فیلم های حاضر در 
جشنواره گفت: در جشنواره امسال بیش از 
1300 فیلم توسط مشاوران دیده شده است 
که از بین آنها با نظر و انتخاب مستقیم دبیر 
بخش های  برای  فیلم  جشنواره حدود 120 
انتخاب  فیلم فجر  مختلف جشنواره جهانی 
بین الملل جشنواره جهانی  می شود.  معاون 
برای  12  فیلم ها  این  داد:  ادامه  فجر  فیلم 
که  امسال  جشنواره  جنبی  و  اصلی  بخش 
شامل سینمای سعادت، جلوه گاه شرق، جام 
جهان نما، نمایش فیلم های کالسیک مرمت 

ویژه  نمایش های  ذره بین،  زیر  شده،  مستند 
)بهترین کشورها و دنیای ما(، فانوس خیال، 
زیتون های زخمی، مروری بر آثار سینمای 
ایتالیا، مروری بر آثار سینمای گرجستان، زنگ 
سینما و جشنواره فیلم کوتاه آلمان هستند، 
توسط آقای رضا میرکریمی انتخاب شده و به 

نمایش درمی آیند. 
اسفندیاری با اشاره به رشد تعداد کشورهای 
حاضر در جشنواره امسال تاکید کرد: در دوره 
قبلی جشنواره جهانی فیلم فجر مهمان هایی از 
۶۶ کشور جهان داشتیم که این رقم امسال 
به 7۸ کشور رسیده و همچنین امسال از 45 
کشور جهان فیلم های بلند و کوتاه در جشنواره 

حضور دارند. 
امسال  که  خارجی  مهمان های  درباره  وی 
در جشنواره جهانی فیلم فجر حضور دارند، 
مهمان   300 از  بیش  امسال  کرد:  عنوان 
خارجی خواهیم داشت که شامل مدیران و 
برنامه ریزان جشنواره های مختلف، خریداران 
فیلم، غرفه داران، فیلمسازان حاضر در بخش 
دارالفنون، داوران و مهمان های ویژه می شوند. 
درباره  صحبت هایش  پایان  در  اسفندیاری 
توضیح  مختلف  های  بخش  داوران  ترکیب 
بخش  در  امسال  جهانی  جشنواره  در  داد: 
بین الملل 5 داور خارجی و 2 داور ایرانی، در 
بخش جلوه گاه شرق 4 داور خارجی و یک داور 
ایرانی، در بخش بین االدیان 2 داور خارجی و 
یک داور ایرانی و در بخش جایزه نت پک 2 
داور خارجی و یک داور ایرانی حضور خواهند 
داشت.  سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم 
آوریل 201۸ )30 فروردین  تا 27  فجر 19 
به دبیری سیدرضا  اردیبهشت 1397(  تا 7 

میرکریمی در تهران برگزار می شود.

اعالم  ترکیه  گردشگری  و  فرهنگ  وزارت 
سال  فوریه  و  ژانویه  ماه  دو  در  که  کرد 
 )139۶ اسفندماه   11 تا  دی   11  (201۸
به  کشور  این  به  ایرانی  اتباع  ورود  میزان 
شکل محسوسی افزایش داشته و ایرانی ها 
در صدر گردشگران خارجی این کشور جای 

گرفتند.
هنوز آمار سفر گردشگران 20 روز آخر سال 
قبل و ایام تعطیالت عید نوروز امسال اعالم 
نشان  غیررسمی  های  گزارش  ولی  نشده 
سفر  درصدی   50 حدود  افزایش  دهنده 

گردشگران ایرانی به ترکیه است.
در ایام عید نوروز سال گذشته، حدود 250 

هزار ایرانی به ترکیه سفر کرده بودند.
بنا به گزارش وزارت فرهنگ و گردشگری 
ترکیه، در دو ماه ژانویه و فوریه 350 هزار و 
421 گردشگر ایرانی به ترکیه سفر کرده اند.

سفر  ترک،  مرجع  این  گزارش  اساس  بر 
ماه  دو  در  ترکیه  به  ایرانی  گردشگران 
مقایسه  در  جاری  میالدی  سال  نخست 
 11.73 گذشته  سال  مشابه  مدت  با 
گردشگران  و  است  یافته  افزایش  درصد 
در  افزایش  درصد   10.29 با  گرجستانی 
و  فرهنگ  وزارت  دارند.  قرار  بعدی  رده 
گردشگران  کل  تعداد  ترکیه  گردشگری 
جاری  سال  نخست  ماه  دو  در  خارجی 
میالدی را با 35 درصد رشد، بیش از سه 

میلیون نفر اعالم کرد.
بنا به اعالم این وزارتخانه، شهر استانبول با 
اختصاص یک میلیون و 323 هزار و 7۶1 
 5۶ از  بیش  افزایش  و  خود  به  گردشگر 
سال  به  نسبت  گردشگران  شمار  درصدی 
گذشته، در صدر مقاصد گردشگری ترکیه 

قرار دارد.

پخش »جشن دلتنگی« به حوزه 
هنری رسید

غالمرضا فرجی از اکران قطعی فیلم سینمایی 
»جشن دلتنگی« به کارگردانی پوریا آذربایجانی 
و تهیه کنندگی علی قائم مقامی بعد از پایان 

اکران فیلم »خرگیوش« خبر داد.
سینمایی  فیلم  عمومی  روابط  از  گزارش  به 
»جشن دلتنگی«، غالمرضا فرجی مدیر پخش 
پخش  قرارداد  اینکه  به  اشاره  با  هنری  حوزه 
فیلم »جشن دلتنگی« منعقد شده است، گفت: 
پخش فیلم سینمایی »جشن دلتنگی« توسط 
می  انجام  سبز  بهمن  موسسه  و  هنری  حوزه 
شود و قرارداد اکران آن نیز با سرگروهی سینما 

زندگی منعقد شده است.
فیلم  اکران  پایان  از  بعد  داد:  ادامه  وی 
دلتنگی«  »جشن  فیلم  اکران  »خرگیوش« 
آغاز می شود و زمان اکران احتمالی این فیلم 
اکنون  هم  بود.  خواهد   97 سال  اردیبهشت 
آنونس این فیلم سینمایی در پردیس سینمایی 
عنوان  به  مرتبط  سینماهای  سایر  و  زندگی 
تبلیغات  و  است  پخش  حال  در  آینده  برنامه 

فیلم نیز در حال آماده شدن است.
کارگردان  به  دلتنگی«  فیلم سینمایی »جشن 
قائم  علی  کنندگی  تهیه  و  آذربایجانی  پوریا 
مقامی و با حضور محسن کیایی، بهنام تشکر، 
پانته آ پناهی ها، بابک حمیدیان، مینا ساداتی، 
روحانی،  امید  نظریه،  پریوش  قناعت،  ساغر 
ندا  دهبان،  علی  ناصری،  عرفان  فدوی،  روزبه 

عقیقی و اشکان منصوری ساخته شده است.

 گلزار در فیلم جدید
منوچهر هادیان

در  هادی  منوچهر 
اینستاگرام  صفحه 
ساخت  از  خبر  خود 
فیلم  جدیدترین 
بازی  با  خود  سینمایی 

محمدرضا گلزار داد.
این  از  پیش  هادی 
ناصر  یکتا  بود  گفته 
است  جدیدش  فیلم  اصلی  بازیگران  از  یکی 
کار  سینما  مطرح  کنندگان  تهیه  از  یکی  با  و 

خواهد کرد.
گفتنی است: »آینه بغل« و »من سالوادور نیستم« 
هادی  منوچهر  که  است  هایی  فیلم  جمله  از 
های  زمان  در  شده  موفق  و  کرده  کارگردانی 

اکرانشان رکوردهایی را به نام خودش ثبت کند.

خبر

همایون شجریان در کانادا کنسرت می دهد

با  خود  های  همکاری  ادامه  در  ایرانی  موسیقی  خواننده  شجریان  همایون 
برادران پورناظری اردیبهشت و خرداد سال جاری در چند شهر کانادا مجموعه 

کنسرت هایی را برگزار می کند.
اخیر  های  سال  طی  که  ایرانی  موسیقی  مطرح  خواننده  شجریان  همایون 
پورناظری  تهمورس  و  پورناظری  سهراب  همراهی  با  را  زیادی  های  فعالیت 
و  برادر  دو  این  همراهی  با  ماه سال جاری  و خرداد  اردیبهشت  داده،  انجام 
نوازندگان موسیقی کشورمان مجموعه کنسرت هایی را در چند  از  تعدادی 
شهر کانادا برگزار می کند. طبق برنامه ریزی هایی که در پوستر این اجراهای 
زنده منتشر شده، کنسرت ها روز 19 می برابر با 29 اردیبهشت کاه در شهر 
مونترال آغاز می شود و پس از آن در روز 20 می مصادف با 30 اردیبهشت 

ماه در تورنتور میزبان عالقه مندان موسیقی کالسیک ایرانی خواهند بود.
همایون شجریان و برادران پورناظری پس از برگزاری این دو کنسرت روز 2۶ می 
مصادف با 4 خرداد در ونکور و روز 29 می مصادف با ۸ خرداد در شهر کلگری 
کشور کانادا تور کنسرت های خود را ادامه می دهند. این در حالی است که سامانه 
های اطالع رسانی این کنسرت ها هر کدام به صورت جداگانه به تمجید از حضور 
این هنرمندان در مجموعه کنسرت های کشور کانادا پرداخته اند. همایون شجریان 
که طی ماه های گذشته مجموعه کنسرت های »ایران من« را با آهنگسازی 
سهراب پور ناظری و تهمورس پورناظری برگزار کرده تا چندی دیگر آلبوم »ایران 
من« مشتمل بر 14 قطعه موسیقایی را روانه بازار موسیقی خواهد کرد. در این 
آلبوم که پس از آلبوم های موفق »خداوندان اسرار«، »نه فرشته ام نه شیطان« و 
»رگ خواب« تازه ترین همکاری همایون شجریان و برادران پورناظری محسوب 
می شود تعدادی از نوازندگان مطرح موسیقی کشورمان  و تعدادی نوازنده خارجی 
نیز حضور دارند. این در حالی است که بخش هایی از ضبط این پروژه در کشورهای 

ترکیه و آمریکا انجام گرفته است.

خبر


