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علمیفناوری
رئیسدفترتوسعهفناوریسالمتاعالمکرد:

صدورمجوزمحصوالتدانشبنیانحوزه
سالمتتسهیلمیشود
حاجیان-رئیسدفترتوسعهفناوریسالمتوزارتبهداشت
از تسهیل مسیر دریافت مجوز محصوالت دانش بنیان حوزه
سالمتباهمکاریمعاونتعلمیوفناوریریاستجمهوری
و وزارت بهداشت خبر داد  .دکتر حسین وطن پور در گفت
وگو با خراسان گفت  :تعدادی از محصوالت شرکت های
دانش بنیان برای دریافت مجوز ،مدت هاست پشت درهای
کارشناسی سازمان غذا و دارو و اداره کل تجهیزات پزشکی
در صف می مانند از این رو با هماهنگی های انجام شده
مقرر شده است تا کارگروهی بین معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری و وزارت بهداشت به منظور حل این مشکل
ایجاد شود .براین اساس در نشست مشترکی که با حضور
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور ،وزیر بهداشت ،رئیس
سازمان غذا و دارو و مدیران معاونت تحقیقات و فناوری
وزارت بهداشت برگزار شد درباره موضوعاتی مانند توسعه
شرکت های دانش بنیان ،تسهیل مسیر دریافت مجوز برای
محصوالت ساخته شده توسط شرکت های دانش بنیان و
ایجادبازاربرایاینمحصوالتبحثوبررسیشد.ویبااشاره
به وجود ۱۲۰۰شرکتدانشبنیاندرحوزهسالمتگفت:
 ۴۵۰شرکتدانشبنیانحوزهسالمت،محصوالتخودرابه
بازارعرضهمیکنندوحدودچهارهزارمحصولدانشبنیان
در بازار وجود دارد .به طوری که بسیاری از محصوالت دانش
بنیانمانندداروهایبایوتکنولوژییاتجهیزاتپزشکیمانند
مانیتورهای قلبی ،کل نیاز کشور را پاسخ می دهند و کشور
نیازی به واردات این محصوالت ندارد به طوری که حدود
 ۱۶۰تا  ۱۷۰قلم کاالهای سالمت محور در کشور وجود
داردکهوارداتآنبهصرفهنیستوتوسطشرکتهایدانش
بنیان تولید می شود.بنابراین باید شرایط ورود دیگر کاالها
وتجهیزات دانش بنیان تولید داخل نیز به بازار های کشور
تسهیل شود ویک راه اساسی آن تسهیل روند صدور مجوز
هاست.وی درخصوصاجرایطرحبازارسازیبرایشرکت
هایدانشبنیانحوزهسالمتنیزگفت:تاپایانسالگذشته
حدود ۱۸۰۰میلیاردتومانازشرکتهایدانشبنیانحوزه
سالمت ،خرید کرده ایم  .عالوه براین هماهنگی هایی نیز با
هیئتامنایصرفهجوییارزیدرمعالجهبیمارانانجامشده
تابازارمناسبیبرایمحصوالتدانشبنیانایجادشودواگر
شرکت های دانش بنیان بتوانند  ۲۰درصد از ظرفیت بازار
محصوالت را تولید کنند و تعهد به تامین کل نیازهای کشور
داشتهباشند،وزارتبهداشتوارداتراکنترلخواهدکردتا
بازارمناسبیبرایشرکتهایدانشبنیانایرانیایجادشود.

دبیرشورایعالیانقالبفرهنگی:

بخشهاییازنقشهجامععلمیکشور
اجرایی نشدهاست
رئیس ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور گفت:
بخشهایی از نقشه جامع علمی کشور اجرا نشده است ولی
این نباید موجب ناامیدی شود.به گزارش مهر ،مخبر دزفولی
در جلسه  ۱۱۱ستاد راهبری اجــرای نقشه جامع علمی
کشور ،با اشاره به اهمیت اجرایی شدن نقشه جامع علمی
کشور گفت  :البته بخشهایی از نقشه جامع علمی کشور
اجرانشدهاستولیایننبایدموجبناامیدیشود.بلکهباید
درکنارروزآمدسازینقشهجامععلمیکشور،هماهنگیهای
الزم را نیز برای اجرایی شدن آن توسط دانشگاه ها و دستگاه
های اجرایی انجام دهیم .مخبر دزفولی افزود  :در این جلسه
همچنین گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت اشتغال دانش
آموختگان دانشگاهها نیز بررسی شد که اعضا ضمن تاکید
بر لزوم توقف رشد مدرکگرایی  ،بر ضرورت ارزشگذاری به
متخصصانفنیوتکنسینهاتأکیدکردند.

سینماهایمتروکهوفرهنگسراهایغیرفعالبه
مرکز نوآوریتبدیلمیشوند
رئیس مرکز توسعه فناوری های راهبردی معاونت علمی
و فناوری ریاست جمهوری از تبدیل سینماهای متروکه و
فرهنگسراهایغیرفعال بهکارخانهومراکزنوآوری خبرداد
 .به گزارش ایسنا ،اسماعیل قادری فر اظهار کرد :بر اساس
توافق به عمل آمده با شهرداری تهران فرهنگسراهایی که
فعالنیستندوسینماهایمتروکهتبدیلبهکارخانهنوآوری
میشوند.ویبابیاناینکهپهنههایمتروکهبهکارخانههای
نــوآوری و محلهای کسب و کارهای دانشبنیان تبدیل
خواهدشد،اظهارکرد:اساساینهمکاریبرتغییرکاربری
پهنههای متروکه صنعتی موجود در شهر تهران است که
به دلیل اجرای قانون انتقال صنایع آالینده به شعاع 120
کیلومتری از شهر تهران ایجاد شدهاند .همچنین برخی
ازسینماها و فرهنگسراها که فعالیت و کارایی زیادی ندارند
یا برخی از خانههای تاریخی که طبق قانون در اختیار
شهرداری قــرار دارنــد ،بر اســاس توافق صــورت گرفته در
اختیار شرکتهای دانشبنیان قرار خواهند گرفت.وی
افزود  :چندین سالن سینمایی متروکه در منطقه اللهزار
(منطقه)6تهرانواراضیمتروکهوابستهبهسازماننوسازی
وزیباسازیشهرداریتهرانوجودداردکهباتعاملیکهمیان
معاونتعلمیوفناوریریاستجمهوریوشهرداریتهران
صورتگرفت،قراراستازاینظرفیتهابرایتوسعهکسب
وکارهایشرکتهایدانشبنیاناستفادهشود.ویازتهیه
فهرستی حاوی  70تا  80مورد از این نوع پهنهها از سوی
شهرداری خبر داد و گفت :این پهنهها بعد از تعیین مصادیق
دراختیارشرکتهاقرارخواهدگرفت.

واتساپدوستانکاربرراردهبندیمیکند
واتساپفهرستدوستانکاربررابراساسمیزانتعاملباآن
ها رده بندی می کند .دوستانی که بیشترین ارتباط با کاربر
را دارند در باالی فهرست قرار می گیرند.به گزارش ایسنا،
رده بندی جدید به طور خودکار فهرست تماس های کاربر
را تنظیم می کند و وضعیت ( « ) Statusدوستان محبوب»
کاربرراباالیاینفهرستقرارمیدهد.آپدیتهایوضعیت
دوستانکاربرکهدرردههایباالقراردارند،همیشهدرباالی
فهرستمیماند.بنابراینفردمیتواندبهراحتیآپدیتهارا
چککند.اینردهبندیفقطدرموبایلکاربرانجاممیشود،
بهعبارتدیگراگرکاربراپلیکیشنراحذفکندیاموبایلخود
راتغییردهد،واتساپدوبارهبهتنظیماتزمانیبرمیگردد
وهمزمانسیستمردهبندیکاربررادوبارهاجرامیکند.

انجام  66عمل پیوند قلب
در  6ماه نخست امسال

...

تقدیر از روزنامه خراسان و «آخرین خبر» در دومین همایش سواد رسانه ای
دومین همایش سواد رسانه ای و اطالعاتی که با موضوع
«خانواده»باحضوراستاداندانشگاهیوکارشناسانرسانه
از 19آبان ماه در سالن همایش های وزارت ارشاد آغاز شد
طیآیینیبهکارخودپایاندادوازبنگاهرسانهایآخرینخبر
وروزنامهخراسان بهدلیلفعالیتهایویژهدرانتشاراخبار
گزارش های مرتبط با حوزه رسانه ،تقدیر شد.به گزارش
ایرنا،اینهمایشبامحورهای«سوادرسانهایواطالعاتی،
خانواده و توانمندسازی»« ،سواد رسانه ای و اطالعاتی،
خانواده و سبک زندگی»« ،سواد رسانه ای و اطالعاتی،
خانواده و آموزش» و «سواد رسانه ای و اطالعاتی ،خانواده،
دین و اخالق» برگزار شد .در آیین پایانی این همایش مقاله
های برتر معرفی و پس از قرائت بیانیه هیئت داوران پنج
فیلم برگزیده جشنواره فجر سال گذشته با موضوع سواد
رسانهایباعناوین«خجالتنکش»«،اتاقتاریک»«،بهوقت

شام»«،جشندلتنگی»و«التاری»راشایستهتقدیر شناخته
شد و از این میان فیلم «جشن دلتنگی» به عنوان منتخب
داوران به تهیه کنندگی علی قائم مقامی و کارگردانی
پوریا آذربایجانی تقدیر شد.دبیرکل دومین همایش سواد
رسانه ای و اطالعاتی در آیین اختتامیه این همایش گفت:
از ابتدای امسال توفیق داشتیم سه کارگاه در حوزه سواد
رسانهایوکسبوکارهایفرهنگیدیجیتالبرگزارکنیم.
افراسیابیافزود:سوادرسانهایپنجالیهدارد،رژیموشیوه
مصرفایننوعسوادبیشترازسایررشتههامختصمخاطب
است و بیشتر در مقطع ابتدایی کاربرد دارد چون عادت
واره های مصرف در این دوره شکل می گیرد.وی افزود:
بحث تفکر انتقادی و قدرت «نه» گفتن از جمله آموزه های
این سنین است و به عبارتی اخالق کاربردی را پرورش می
دهد.اتخاذرویکردویژهدراینبخشبهسویانجمناولیاو

مربیانالزماست.چوندرتربیتبایدهمسوییوجودداشته
باشد.آموزشکودکبدونآموزشوالدینموثرنخواهدبود.
افراسیابیگفت:پسازاینهامیرسیمبهاینکهدانشآموز
مقطع متوسطه قدرت تجزیه و تحلیل و اقناع را یاد بگیرد و
پس از تولید محتوای سالم و ایمن در باالترین نقطه سواد
رسانهایقرارگیرد.ویمحتوایکارگاههایآموزشیبرگزار
شدهازابتدایامسالرادرجهتاینآموزشهااعالمکردو
افزود:دراینسهروزهمایشهمکارگاههایمرتبطونشست
هاییبامحوریتتجربهنگاریدرحوزهسوادرسانهایبرگزار
شدکهطیآنحدود60مقالهدرپنلهایتخصصیمختلف
ارائهشد.افراسیابیگفت:ماامروزنیازبهمخاطبشناسی
ومخاطبسنجیداریم.تماممشکالتماباتربیتیکنسل
مسئول حل می شود که این به دست معلمان تحقق پذیر
است.گزارش خراسان حاکی است ،رسانه آخرین خبر

اخبار

رئیسمرکزملیخشکسالی:

 ۱۱سالبارشباالینرمال،خشکسالیهای
فعلیراجبرانمیکند

فراگیرترینرسانه درفضایمجازیاستکهتوانستهگوی
سبقت را از رقبای فارسی زبان خود برباید .رسانه آخرین
خبر اکنون طی پنج سال فعالیت خود با  15میلیون کاربر
و هشت میلیون کاربر فعال در وب سایت ها و اپلیکیشن
ها و شبکه ها ی مجازی همچون اینستاگرام و تلگرام
فعالیت می کند.

تولید 90درصد زعفران جهان توسط ایران
درآمدفقطیکبیستم!

زهرا حاجیان  -به جرئت می توان گفت که نام "زعفران"
در بازار تجارت جهانی با ایران گره خورده است  .بر اساس
آن چه که آمار ها می گویند ؛ ایران با متوسط تولید  ۹۰تا
 ۹۳درصد از مجموع تولید جهانی زعفران،یعنی چیزی
بین ۲۰۰تا 350تن در سال ،مقام اول تولید زعفران دنیا
را در اختیار دارد  .اما با وجود چنین مزیت چشمگیری؛
خامفروشی این گیاه ارزشمند  ،باعث شده است تاسود
حاصل از تجارت زعفران که به طالی سرخ مشهور است
به جیب رقبای تازه کار این میدان  ،سرازیر شود  .به طوری
که طبق اظهارات دبیر ستاد توسعه فناوری گیاهان
دارویــی معاونت علمی ریاست جمهوری هم اکنون از
مجموع گردش مالی هشت میلیارد دالری زعفران در بازار
های جهانی  ،سهم ایران در این بازار تنها  380میلیون
دالر است .تامل در این آمار و ارقام  ،یک عالمت سوال
بزرگ درباره چرایی این مسئله در ذهن ایجاد می کند که
پاسخ آن به زعم کارشناسان؛ نبود متولی در این حوزه و
غفلت مسئوالن امر از ایجاد ارزش افزوده در این بخش و
استفاده نکردن از فناوری های جدید برای پایان دادن به
خام فروشی این گیاه گران بهاست .
دکتر محمد حسن عصاره ،دبیر ستاد توسعه گیاهان
دارویــــی مــعــاونــت علمی در گــفــت وگ ــو بــا خــراســان
می گوید  :هم اکنون عمده صادرات گیاه زعفران توسط
ایران به شکل خام وفله ای به بیش از  40کشور دنیا صادر
می شود و همین موضوع باعث شده است تاگردش مالی
زعفران با تولید این محصول در کشور همخوانی نداشته
باشد  .علت آن هم خام فروشی است به طوری که در بین
کشور هایی که وارد کننده زعفران ایران هستند ،کشور
هایی مانند اسپانیا  ،چین ،آلمان و بسیاری از کشور
های دیگر سال هاست زعفران ایران را به صورت فله ای
خریداری اما مجدد با بسته بندی های شکیل و مناسب به
نام خودشان به بازار عرضه می کنند   .از همین رو طالی
ق اقتصادی بسیاری از کشور
سرخ ایران  ،امروز باعث رون 
هایی شدهاستکهمیدانندچگونهازجنبههایخوراکی
 ،دارویــی ،آرایشی و سایر ظرفیت های بالقوه این گیاه
استفاده کنند .
▪اقتصاد زعفران را جدی نگرفته ایم

به گفته رئیس اتحادیه صادرکنندگان گیاهان دارویی
و فــراورد ههــای غــذایــی و عضو ش ــورای ملی زعفران
ایران ،هم اکنون بیشترین میزان صادرات زعفران ایران
به ترتیب اولویت به کشورهایی از جمله ؛ امارات متحده
عربی  ،اسپانیا ،چین،عربستان سعودی  ،هند ،سوئد
 ،آلمان  ،هنگ کنگ ،ایتالیا ،تایوان ،قطر و بسیاری از
کشور های دیگر و در مجموع به بیش از  40کشور دنیا
صــادر می شود اما متاسفانه هنوز اقتصاد زعفران را
جدی نگرفته ایم .به طوری که حمایت نکردن دولت و
نبود برنامه مدون برای کشت وصادرات زعفران باعث
شده است تا طی سال های اخیر کشور های متعددی ،
زعفران ایرانی را با نام خود در بازار های جهانی عرضه
کنند و این مسئله تهدید بزرگی برای صنعت زعفران
کشور محسوب می شود .
جلیل مغازه ای خاطر نشان می کند :در سال های اخیر
اسپانیا که یکی از بزرگ ترین وارد کنندگان زعفران
ایران است  ،به رقیب جدی زعفران ایران تبدیل شده
است  .این کشور در برهه ای از زمان  ،به کشت زعفران
در حجمی اندک اقدام کرد اما در این زمینه موفق نبود
ولی هم اینک زعفران ایران را به نام اسپانیا به اقصی نقاط
دنیا صادر می کند وتبلیغات گسترده ای هم روی آن انجام
می دهد.مشابه این رویه از سوی کشور هایی مانند یونان

رئیسمرکزملیخشکسالیگفت:منابعآبهایزیرزمینی
و آبهای ذخیرهشده پشت سدها به شدت افت کرده است
و حداقل باید  ۱۱سال بارش باالی نرمال داشته باشیم تا
این وضعیت جبران شود.صادق ضیائیان به ایسنا گفت:
خوشبختانه پاییز امسال روی خوشی به ایران نشان داده و از
ابتدایاینفصلشاهدبارندگیهاینرمالوحتیبیشتراز
حد نرمال در غالب مناطق کشور هستیم   .از اول مهر تا روز
سه شنبه ( ۲۲آبان) میانگین بارش بلندمدت کشور 21.6
میلیمتروبرایمدتمشابهدرسالگذشته 11.2،میلیمتر
ثبتشدهاست بنابرایندرایراننسبتبهبلندمدتحدود۱۴
یمتر افزایش
میلیمتر و نسبت به سال قبل حدود  ۲۴میل 
داشته ایم.رئیس مرکز ملی خشکسالی ضمن اشاره به این
کهدراغلباستانهاازابتدایمهرتاکنوننسبتبهمتوسط
بلندمدتافزایشبارشثبتشدهاست،استانهایپربارش
و کمبارش را برشمرد و گفت :در استانهای ایالم ،بوشهر،
خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد نسبت به بلندمدت این
استانها افزایش بارش قابل توجه ثبت شده است .از سوی
دیگر در استانهای اردبیل ،آذربایجان شرقی ،سیستان و
بلوچستان ،زنجان و قزوین نسبت به میانگین بلندمدت این
استانها بارشکمتریدریافتشدهاست.ضیائیاندرادامه
در پاسخ به پرسشی درباره تاثیر بارشهای اخیر در جبران
کمبود منابع آبی تصریح کرد :برای پاسخ به این سوال باید
بدانیم پاییز به طور نرمال چه سهمی از بارشهای کل سال
زراعی را دارد .بارشهای پاییز سهم  ۲۵درصدی از کل
بارشهاییکسالآبیدارد،بدینترتیبکه 3درصدازکل
بارشهایکشوردرطولسالبرایمهر 8،درصدبرایآبان
و ۱۴درصدبرایآذرماهاست.
▪بارانهایپاییز ۶درصدبیشازحدنرمال

و افغانستان نیز در حال انجام است .درحالی که دولت
نباید دست روی دست بگذارد تا سهم ایران در بازار جهانی
به رقبا واگــذار شود  .وی حذف مشوق های صادراتی ،
صادرات فله ای زعفران و بی توجهی به فراوری زعفران
را از مهم ترین عواملی می داند که صادرات این محصول
ارزشمند را تهدید می کند .
مغازه ای با بیان این که فراوری زعفران هم اکنون در برخی
واحد های تحقیقاتی وشرکت های دانش بنیان در حال
انجام است  ،این میزان فعالیت را در مقایسه با اقداماتی
که کشور های دیگر نظیر آمریکا و آلمان برای فراوری
زعفران و تولید محصوالت جانبی از آن در دست انجام
دارند بسیار ناچیز می داند .
▪فــرص ـتهــایــی کــه از
دست می رود

بر مبنای تحقیقات علمی
کــه در ادامــــه اســتــفــاده
فراگیر از زعفران در طب
سنتی و گیاهی انجام
شــــده ،خــــواص متعدد
زعـــفـــران و اثــربــخــشــی
ترکیبات مؤثر آن توجه
بــســیــاری از محققان و
دســت انــدرکــاران حوزه
های مختلف اعم از صنایع غذایی ،علم پزشکی  ،صنایع
شیمیایی و ...را به خود جلب کرده است.به طوری که
درکنار مصرف گسترده این گیاه در صنایع غذایی به
عنوان چاشنی وطعم دهنده  ،خواص دیگر زعفران به
عنوان مــاده ای شــادی بخش و مناسب بــرای درمــان
دردهای عصبی ،ضد نفخ بودن آن  ،به عالوه خاصیت
ضد سرطانی زعفران و خواصی که در تقویت حافظه،
افزایش تمرکز ،درمــان آلزایمر و پارکینسون و طیف
وسیعی از بیماری ها دارد امــروزه سبب شده است تا
ده ها محصول جانبی برپایه زعفران در انستیتو های
تحقیقاتی دنیا وتا حــدودی هم در ایــران تولید شود.
به عالوه به سبب ویژگی های منحصر به فرد زعفران در
رنگ دهی امروزه رنگ های طبیعی با منشأ گیاهانی
مانند زعفران به سبب ایمنی مصرف کننده و فقدان

تاثیرات منفی بر سالمت بدن طرفداران زیادی در سراسر
جهان دارد .بنابراین سال هاست که از این گیاه در
صنعت رنگرزی؛ صنایع بهداشتی و همچنین تولید مواد
معطر و خوشبوکننده استفاده می شود  .اما واقعیت این
است که   در ایران   با وجود دستاوردهای قابل توجه
شرکت های دانش بنیان و مراکز تحقیقاتی برای عصاره
گیری از زعفران و تولید محصوالت جانبی از جمله قرص
دارو و ...از این گیاه ارزشمند  ،متاسفانه نبود حمایت
های دولتی و بی توجهی به این ظرفیت ها  ،مانع از توسعه
و گسترش این فعالیت ها وورود جدی این محصوالت به
بازار های دنیا شده است و این وضعیت  ،فرصتهای
تجاری بزرگی را یکی پس از دیگری از ایران می گیرد .

عصاره:کشورهاییمانند
اسپانیا ،چین،آلمانو
بسیاریازکشورهایدیگر
سالهاستزعفرانایرانرا
بهصورتفلهایخریداری
امامجددبابستهبندی
هایشکیلومناسببهنام
خودشانبهبازارعرضهمی
کنند

▪تـــولـــیـــد مـــحـــصـــوالت
بــهــداشــتــی بـــا "زعـــفـــران
ایرانی"در آمریکا

ســـال هــاســت کــشــور هــای
پیشرفته ای نظیر آمریکا
و آلــمــان و ...بــا اســتــفــاده
از زعــفــران ایــرانــی صنایع
مختلف آرایشی ،بهداشتی
وشیمیایی خود را رونق داده
انــد ،آن ها با عصاره گیری
از زعفران وتولید قرص و آمپول ،ارزش افزوده باالیی از
زعفران ایجاد می کنند که سود آن چندین برابر فروش
زعفران فراوری نشده است  ،این را عضو شورای ملی
زعفران ایران اعالم می کند .
مغازه ای همچنین می افزاید  :در آمریکا آزمایشگاهی
راه انــدازی شده است که زعفران ایرانی را در طیف
وسیعی از محصوالت آرایشی ،بهداشتی از جمله در
شامپو و برای استفاده از رنگ وعطر آن به کار می گیرد ،
یعنی از درصد بسیار پایینی از زعفران خام وفراوری نشده
 ،درآمد زایی باالیی را کسب می کند .
این اتفاق در مراکز تحقیقاتی کشور آلمان نیز به شکل
جدی تری در حال انجام است و جالب است که همین
محصوالت فــراوری شده که پایه آن را زعفران ایرانی
تشکیل می دهد دوبــاره به خودمان فروخته می شود
 .البته در ایــران هم فعالیت های خوبی از سوی بخش

خصوصی روی فراوری زعفران انجام شده ومحصوالت
مناسب وقابل رقابتی هم تولید شده است اما بخش
علمی نــیــازمــنــد حــمــایــت ه ــای دولــتــی اس ــت تــا ایــن
دستاوردها راه خود راعالوه بر بازار های داخلی به بازار
های جهانی پیداکند و این مستلزم آن است که دولت
تمرکز خود را روی صدور محصوالت جانبی و فراوری
شده زعفران قرار دهد نه صرفا صادرات فله ای زعفران .
▪اگر بخواهیم سود کنیم...

پیمان یوسفی آذر ،کارشناس حوزه گیاهان دارویی و
مجری سابق طرح ملی توسعه گیاهان دارویــی وزارت
جــهــاد کــشــاورزی نیز در گفت و گــو بــا خــراســان می
گوید :ما اگر می خواهیم ارزش افــزوده زعفران را در
صــادرات باالببریم راهــی نداریم جز این که به سمت
تولید محصوالت فراوری شده و جانبی زعفران برویم
 .براین اساس اولین قدم باید توسعه واحد های R&D
در حوزه فراوری زعفران باشد .یوسفی آذر می گوید:
با وجود این که زعفران در صنایع مختلف غذایی ،علم
پزشکی و صنایع شیمیایی کاربرد دارد اما بیشترین
تمرکز صادراتی ما روی مصرف خوراکی این گیاه است
از این رو بیشتر به صادرات خود زعفران به صورت فله ای
متمرکز شده ایم.
یوسفی آذر نبود نهاد متولی در حوزه زعفران و نبود یک
برنامه مدون برای توسعه صنعت زعفران را از دالیلی بر
می شمرد که باعث شده است تا سهم ایران در گردش
مالی زعفران دنیا  ،سهم درخوری نباشد  .او می گوید
 :چگونه است که در کشوری با  300میلیون صادرات
فــرش ســازمــان فــرش داریــم امــا با  380میلیون دالر
صــادرات زعفران یک موسسه یا نهاد متولی برای این
حوزه وجود ندارد ؟ این ها مــواردی است که باید به آن
توجه کرد  .از سوی دیگر بیشترین ضربه ای که امروز در
عرصه جهانی اقتصاد زعفران ایران را تهدید می کند ،
عواملسیاسیاستبهطوریکهکشورهاییمانندآمریکا
در سال های اخیر زعفران ایران را با بیش از  350تن
تولید تحریم کرده اند اما در مقابل زعفران افغانستان را با
ظرفیت  10تن تولید خریداری می کنند  .این ها مواردی
است که ما باید برای آن چاره جویی کنیم  .در غیر این
صورت دیر یا زود بازارمان را از دست خواهیم داد .

فتاح 2:میلیون خانوار تحت پوشش کمیته امداد بسته حمایتی دریافت کردند
رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) با بیان اینکه بسته
حمایتی  200هزار تومانی میان دو میلیون و  70هزار
خانوارتحتپوششکمیتهامدادتوزیعشد،گفت:دولت
در حال ارزیابی توزیع بسته حمایتی است و قرار است تا
پایان سال چند نوبت این بسته حمایتی برای قشرهای
تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی توزیع شود ضمن
اینکهدولت 9هزارمیلیاردتومانبودجهبرایاینموضوع
اختصاصدادهاست.
به گــزارش ایسنا ،پرویز فتاح افــزود :این بسته ها برای
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قشرهای تحت پوشش به صــورت پلکانی تعریف شده
است که برای خانوار تک نفره  ۱۰۰هزار تومان ،دو نفره
 ۱۵۰هزارتومان،سهنفره ۲۰۰هزارتومان،خانوارچهار
نفره ۲۵۰هزار تومان و پنج نفره و باالتر ۳۰۰هزار تومان
استلذامتوسطقیمتاینبستههمان ۲۰۰هزارتومان
میشود.فروشگاههایمعتبرکشورمجریتوزیعبستهها
هستندکهاتکا،افقکوروش،سپهوتعاونیهایروستایی
وتعدادیدیگرازاینجملهاند.
وی با بیان اینکه رقم اعالم شده به صورت نقدی قابل

وصولنیستاظهارکرد:اینمبلغرویکارتیارانهشارژ
میشودوحتمابایدخریدانجامشودکهبرایسبدکاالی
حمایتی و خوراکی و اغذیه است که گوشت ،مرغ ،برنج،
روغنوحبوباترادربرمیگیردکهبهتناسبنیازخانواده
قابل خرید است .وی ادامه داد :عجله ای برای ازدحام و
مراجعه وجود ندارد و سقف زمانی برای منقضی شدن
اعتبار تعیین نشده است .همچنین الزم نیست حتما در
یک نوبت خرید انجام شود ،این مبالغ در چند نوبت قابل
خریداریهستند.

فتاح با بیان این که در مرحله اول اولویت با مددجویان
بهزیستیوکمیتهامداداستگفت:اینکهچندنوبتباید
تاپایانسالپرداختشود؟هنوزمشخصنیستودولت
در حال ارزیابی است اما نظر رئیس جمهور این است که
بسته ها تا پایان سال برای تحت پوشش ها در چند نوبت
شارژ شود .رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) درباره
قیمتباالیاقالمورایزنیبرایدرنظرگرفتنتخفیفاتی
در فروشگاهها اظهار کرد :توافق در سطح کالن صورت
گرفتهکهاقالمتا ۲۰درصدنسبتبهبازارارزانترباشد.

جهرمی:موضوع پیوستن ایران به بیانیه جهانی امنیت سایبری در دست بررسی است

تمطالعاتیسالآیندهحذفنمیشود
وزیرعلوم:ارزفرص 

وزیرارتباطاتباتاکیدبرموضعایراندراستفادهصلحآمیزازفضایسایبری،گفت:درحالبررسیبیانیهسایبریپاریسبرای
پیوستنبهآنهستیم.بهگزارش مهر،آذریجهرمیدرشبکهاجتماعیتوئیتردربارهدالیلنپیوستنایرانبه«بیانیهپاریس
برایاعتمادوامنیتدرفضایسایبری»کهازسوییکیازکاربرانمطرحشدهاست،گفت:هموارهموضعما،تاکیدبراستفاده
صلح آمیز از فضای سایبری و حفظ امنیت جهانی بوده که در تمامی حضورهای ما در مجامع بین المللی مشهود است.وی
افزود:همانندسایرکشورها،درحالبررسیاینپیشنهاددرکناردیگرابتکارعملهایخودهستیم.بهتازگیفراخوانیدرباره
اعتمادوامنیتدرفضایسایبرازسویرئیسجمهورفرانسهدرمجمعصلحپاریسپیشنهادشدکهباهدفوضعمقرراتی
جهانیبرایجلوگیریازگسترشجنگافزارهاوحمالتسایبریبودهاست.دراینبیانیهنامایران،آمریکا،روسیه،چین
وکرهشمالیدرمیانامضاکنندگاندیدهنمیشودو ۵۱کشورازجملهژاپن،قطر،اماراتو...اینبیانیهراامضاکردهاند.

وزیرعلومبابیاناینکهانتظارداریمبودجهدانشگاههاومراکزپژوهشیدرسال ۹۸حداقل ۶۰درصدافزایشیابد ،گفت:
ارزموردنیازدانشجویانواستادانمتقاضیفرصتهایمطالعاتیدرسالآیندهحذفنخواهدشد.دکترمنصورغالمیدر
گفتوگوباایسنا برتوجهونگاهویژهدرتدوینبودجهدانشگاههاوپژوهشگاههادربودجهسالآیندهتاکیدکردوافزود :بودجه
 ۹۸اینمراکزبایدبانگاهویژهایازسویدولتومجلستدوینشودوچندینموضوعموردتوجهقرارگیرد،اولاینکهبودجه
مربوطبههزینههایمصرفی،تجهیزات،موادآزمایشگاهیومواردیراکهدرتوسعهزیرساختهاالزماستدراینمراکز
محققشوندافزایشدهند.ویباتاکیدبراینکهارزموردنیازدانشجویانواستادانمتقاضیفرصتهایمطالعاتیدرسال
آیندهحذفنخواهدشد ،گفت:سعیمیکنیمارزموردنیازفرصتهایمطالعاتیدرسالآیندهتامینشودو حداقلازنظر
تعدادیدرسال ۹۸بتوانیمبهاندازهامسالدانشجوواستادبرایفرصتمطالعاتیاعزامکنیم.

وی با بیان این که مهر و آبان  ۱۱درصد از بارشهای کل
کشور را شامل میشوند ،گفت :بررسی آوردهــای بارشی
نشان میدهد که تاکنون این  ۱۱درصد سهم مهر و آبان
تامین شده و حتی حدود 6درصد جلوتر از بارش نرمال طی
ایندوماههستیموپیشبینیمیشودکهتاپایانپاییزامسال
در غالب مناطق کشور بارشها در حد نرمال یا بیشتر از حد
نرمال باشد و به احتمال قوی ،پاییز امسال  ۲۵درصد سهم
بارشیخودرادریافتمیکند.رئیسمرکزملیخشکسالی
و مدیریت بحران سازمان هواشناسی در پایان با تاکید بر این
کهخشکسالیوکمبودشدیدآبدرایرانبهاینآسانیجبران
نمیشود،تصریحکرد:بااینکه ۱۳میلیمتربارشبیشتراز
ابتدای مهر تاکنون خوشحال کننده است اما برای جبران
خشکسالیهای متمادی به هیچ وجه کافی نیست چون
در  ۱۱سال آبی گذشته حتی یک بار هم ترسالی نداشتیم
و بارشها زیر نرمال یا در نهایت در حد نرمال بوده است ،در
نتیجه این شرایط هم منابع آبهــای زیرزمینی و آبهای
ذخیرهشده پشت سدها به شدت افت کرده است و حداقل
باید ۱۱سالبارشباالینرمالداشتهباشیم تااینوضعیت
جبرانشود.

ازسویشورایعالیفضایمجازی؛

مقرراتاینترنتاشیابهدستگاههای
حاکمیتیابالغشد
دبیر شورای عالی فضای مجازی قوانین و مقررات حاکم
بر اجرایی شدن اینترنت اشیا در کشور را به دستگاه های
حاکمیتی ابالغ کرد.به گزارش مهر ،مصوبه شورای عالی
فضای مجازی در خصوص الزامات حاکم بر اینترنت اشیا
در شبکه ملی اطالعات از سوی دبیر شورای عالی فضای
مجازیبهدستگاههاونهادهایکشوریابالغشد.جزئیات
این مصوبه در پایگاه ملی اطالع رسانی قوانین و مقررات
کشور وابسته به معاونت حقوقی ریاست جمهوری منتشر
شده است.

چمران :حناچی سوابقخوبیداردبهشرط
آنکهسیاسیعملنکند

رئیسسابقشورایشهرتهراندربارهپیروزحناچیشهردار
جدید تهران گفت :وی سوابق خوبی را در حوزه شهرسازی
دارد و میتواند اقدامات خوبی را در شهر انجام دهد به شرط
این که سیاسی عمل نکند .مهدی چمران در گفتوگو با
تسنیمادامهداد:انتخابحناچیتوسطاعضایشورایشهر
تهران به عنوان شهردار جدید تهران و حذف آخوندی دیگر
گزینهتصدیشهرداریرابهفالنیکمیگیریموامیدواریم
با حضور حناچی اتفاقات خوبی در شهر رقم بخورد .رئیس
سابق شورای شهر تهران ادامه داد :حناچی سوابق خوبی را
در بخشهای مختلف اعم از کمیسیون ماده  ، 100شورای
عالیشهرسازیومعاونتهایشهرداریتهرانداشتهاست
واینسوابقمیتواندبهموفقیتویدرشهرداریتهرانکمک
کندبهشرطاینکهنگاهسیاسینداشتهباشد.چمرانتصریح
کرد :شهرداری تهران در دوره آقای افشانی نسبت به دوره
نجفی بسیار فعال تر بود و کارهایی انجام شد که امیدواریم
اینکارهادردورهجدیدوباحضورحناچیادامهپیداکند.
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