توليدوجتارت

آخوندی :قرارداد خرید هواپیما از ایتالیا نهایی شد
آخوندی با اعالم خبر نهایی شدن قرارداد ایران با شرکت «ای.تی.آر» ،افزود :مذاکرات برای خرید این هواپیما به مرحل ه نهایی رسیده و در حال حاضر در مرحله مبادله سند به سر میبرد.به گزارش
خبرآنالین ،به گفته عباس آخوندی با نهایی شدن تبادل این سند بحث ورود نخستین هواپیماهای  ATRRبه ناوگان ایران به شکل رسمی پیگیری میشود .ایرانایر پیش از این ابراز امیدواری کرده
بود که با نهایی شدن قرارداد با این شرکت ایتالیایی ،امکان ورود چند فروند از هواپیماهای  ATRبه ناوگان ایران تا پیش از سال جاری نهایی شود و به نظر می رسد با اظهارات جدید آخوندی ،اجرای
این قرارداد در هفتههای پایانی سال  ۱۳۹۵ممکن شود .گفتنی است پیش از این قراردادهای نهایی ایرانایر با بوئینگ و ایرباس نهایی شده بود و نخستین فروند از ایرباسهای خریداری شده از سوی
این شرکت هم اواخر دی ماه بهطور رسمی وارد ناوگان صنعت هوایی ایران شد.

تحقق رشد اقتصادی  8درصد تابع چه شرایطی است؟

گروه اقتصادی -ژوبین صفاری :روز گذشته علی طیب نیا
وزیر اقتصاد رشد اقتصادی  8درصد را در سال آینده منوط
به پرهیز از منازعات سیاسی دانست و گفت «:اگر منازعات
سیاسی و رقابت های انتخاباتی بر منافع ملی غلبه نکند،
دست یابی به رشد اقتصادی هشت درصدی پیش بینی
شده در برنامه ششم توسعه ،قطعی است ».به طور قطع
سال آینده انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر
بسیاری از مولفه های اقتصادی و سیاسی را تحت تاثیر
خود قرار می دهد .هرچند برخی کارشناسان معتقدند
اقتصاد می تواند به طور مجزا راه خود را در پیش گیرد.
اما رشد اقتصادی سال جاری که از بحث بر انگیز ترین
شاخصه های اقتصادی بود حاال یک متغیر جدی
تر به نام انتخابات پیدا کرده است .تعلل در تصمیم
گیری فعاالن اقتصادی برای نامعلوم بودن نتیجه
انتخابات می تواند یک عامل اثرگذار باشد .مرتضی
عمادزاده اقتصاددان و استاد دانشگاه در این
خصوص به «ابتکار» می گوید« :باید گفت که این
نزاع ها مردم را در اتحاد تصمیم مردد می کند و در نتیجه
فعاالن اقتصادی به درستی و خوبی تصمیم نمی گیردند
همه صبر می کنند ببینند نتیجه یک مقوله مورد اختالف
نظر و دعوا چه خواهد شد .این توقف در تصمیم گیری رشد
اقتصادیراتحتتاثیرقرارمیدهد».منازعاتباعثمیشود
تصمیم های کسب و کار را به تاخیر اندازد .منازعات
سیاسی اما در آستانه انتخابات همه چیز را معطل نگه می
دارد و رشد منطقی یک تا سه درصد را تحت تاثیر می دهد.
در عین حال طی سال های گذشته امید اقتصاد به رشد
سرمایه گذاری در نتیجه برجام نیز دلیل مهمی برای تغییر
در روند شاخص های اقتصادی بود .هر چند توقعات از آن
بیش تر از نقش واقعی اش بود اما مخالفت های سیاسی و یا
جریان های مخالف آن در تند تر شدن شکل گیری ثبات بی
اثر نبود.پیش از این نایب رییس اتاق بازرگانی ایران گفته بود:
دولت باید مهمترین اولویت اقتصادی خود در سال جاری را
بهبود محیط کسب و کار قرار دهد و با پرهیز از منازعات زودرس
انتخاباتی ،برای سرمایهگذرای ایجاد انگیزه کند.
پدرام سلطانی افزوده بود :آشفته شدن فضای رسانهای و جامعه،
سرمایهگذاران را به عقب میراند و باعث میشود آنها احساس
کنند که باید بیشتر منتظر بمانند و تا انتخابت ریاست جمهوری

منازعات سیاسی علیه اقتصاد

دست نگه دارند.
توسعه اقتصادی یا توسعه سیاسی؟
این که توسعه اقتصادی مقدم بر توسعه سیاسی است یا برعکس
محل بحث بسیاری از نظریه پردازان علوم انسانی در جهان بوده
است .نظریه هایی که در نهایت باعث شد تا دولت های بعد از
انقالب نیز هر کدام به سمت یکی از آن ها گرایش داشته باشند.
حیدر مستخدمین حسینی در این خصوص به «ابتکار» می گوید:
در ادبیات توسعه دو رویکرد عمده را می توان برشمرد که یکی
توسعه اقتصادی را مقدم بر توسعه سیاسی می داند و رویکرد
دیگر توسعه سیاسی و فرهنگی را مهمتر از وجه اقتصادی آن
می داند .این دو رویکرد اثرات خود را بر روی سیاست گذاری
های دولت ها خواهد گذاشت و هر دولت برنامه خود را بر این
اساس پیاده می کند.
این اقتصاد دان و استاد دانشگاه می افزاید :در دولت های بعد
از انقالب این رویکردها به طور متناوب تغییر کرده است و با

یک رویکرد اصلی پیش نرفته ایم بلکه این دولت ها بوده اند که
متفاوت عمل کردند .این تفاوت ها در نهایت کارکرد موثری در
بحث استقالل اقتصادی به دنبال نداشت .هنوز هم اقتصاد ما 80
درصد دولتی است و کام ً
ال وابسته به نفت است .اگر کسی خالف
آن را بگوید شعار داده است.
برنامه اقتصادی مقدم بر منازعات سیاسی
هر چند وزیر اقتصاد منازعات سیاسی را عامل موثر در توقف
روند رشد اقتصادی سال آینده می داند و می گوید :تجربه جهانی
نشان میدهد ،برقراری ثبات ،شرط الزم برای توسعه است .اما
برخی کارشناسان با این نظر مخالف اند .مستخدمین حسینی
می گوید :در نهایت باید گفت منازعات سیاسی و انتقادات
نمی تواند اثر چندانی بر رشد اقتصادی داشته باشد .چنانچه در
پیشرفته ترین کشورها مانند ایاالت متحده آمریکا ،انگلیس ،آلمان
و سوئد این منازعات سیاسی وجود دارد که باعث بالندگی شده
است و پیشرفت هایی را در حوزه اقتصادی برایشان داشته است.

دکتر مسعود توحید فر
در حال حاضر آفات و بیماری های گیاهی یکی از چالش های بزرگ بخش کشاورزی
محسوب می شوند .بطوری که در کشور ما  288نوع سم در راستای مبارزه با آنها در
محصوالت کشاورزی مصرف میشود که 95درصد آن وارداتی و به ارزش  150میلیون
دالر است .تقریبا سهم هر انسان  400گرم سم در محصوالت کشاورزی خواهد بود.
این سموم به مرور سبب مقاوم شدن آفات به سموم شیمیایی ،از بین رفتن موجودات
غیر هدف ،آسیب جدی به محیطزیست و آبهای زیرزمینی نیز میشوند .امروزه با
آگاهی در مورد مضرات ناشی از استفاده سموم کشاورزی راهکارهای متعددی برای
حل این مشکل در پیش گرفته شده است که می توان به اصالح نباتات سنتی اشاره
کرد .در این روش با ایجاد هیبریدهای مصنوعی بین گونههای زراعی و وحشی مقاوم،
مقدار زیادی از ژن های گونه وحشی را که اکثرا ً نامطلوب هستند بطور ناخواسته وارد
گونه زراعی میشود .حذف آنها نیاز به چند نسل تالقی برگشتی دارد .حتی در برخی
موارد ژن مورد نظر از چنان پیوستگی با ژنهای نامطلوب برخوردار بوده که منجر به
صرف نظر از آن شده است .زمان بر بودن و نبودن منبع مقاومتي براي اين آفت در
ژرم پالسم هاي گياهي ،از جمله محدویت های استفاده از اصالح سنتی است .بدين
روي ،الزم است براي جلوگيري از چنين صدماتي ،از روش هاي نوين براي دفع آنها
بهره گرفت .بيوتكنولوژي يكي از علومي است كه در سالهاي اخير رشد قابل توجهي
کرده است .يكي از شاخه هاي بيوتكنولوژي ،مهندسي ژنتيك گياهان است که امکان
ايجاد واريته ها و گياهانی را فراهم می کند که دارای صفاتی هستند که دسترسی به
آنها از روش های معمول غير ممکن است .فنآوری مهندسی ژنتیک راه حلی است
برای کاهش مصرف سموم و مبازه با آفت و بیماری های گیاهی .محصوالت اصالح
شده ژنتیکی یا همان تراریخته دارای صفات مقاوم به آفات هستند که به مرور باعث

اگر تفکیک گرایش های سیاسی و فکری نباشد جامعه بالنده
نخواهد بود .وی می افزاید :به نظر می رسد منازعات سیاسی
و برنامه برای رشد اقتصادی دو بحث مستقل است ،دولت برنامه
سال اقتصادی آینده را بر چه می دانند که رشد  8درصدی به
دست آید .رشد امسال متکی به نفت بوده است و سال بعد نمی
توان بیش از  4میلیون بشکه نمی توانیم نفت بفروشیم .که در این
صورت نسبت به سال  95رشد چندانی نخواهد داشت .بنابراین
رشد ما در سال  96در بخش نفت محدود است.
رونق مسکن عامل مهم در رشد اقتصادی
طیب نیا البته به بخش رکود در ساخت و ساز نیز اشاره کرد
و گفت :تمام بخش های اقتصاد به جز بخش ساختمان ،رشد
داشته اند که برای پیشبرد این بخش نیز برنامههای زیادی داریم.
مستخدمین حسینی این بخش را مهمترین بخش برای تحقق
رشد اقتصادی می داند و اظهار می کند :البته این ظرفیت در
بخش های دیگر اقتصاد وجود دارد به خصوص اگر در بخش
مسکن از رکود خارج شویم باعث می شود حداقل  500واحد
محصولی تولیدی به چرخه اقتصادی باز گردد که می تواند تحرک
واقعی را شکل دهد .پیشران اقتصاد بعد از نفت ،بخش ساختمان
است که خالی شدن انبارهای واحدهای صنعتی را به دنبال دارد.
با استفاده از این ظرفیت تحقق رشد  8درصدی امکان پذیر خواهد
بود.
برجام آثار اقتصادی خود را خواهد گذاشت؟
هرچند رشد اقتصادی  8درصد از دید برخی کارشناسان دور از
ذهن است اما امید به تحقق سرمایه گذاری به صورت تدریجی و
رشد اقتصادی منطقی را امکان پذیر می دانند .مرتضی عمادزاده
در این خصوص به «ابتکار» می گوید :نکته اول این است که در
بهترین شرایط رشد اقتصادی ما در سال آینده می تواند بین
 1تا  3درصد باشد .این موضوع به دلیل آن است که ما آثار
سرمایه گذاری نکردن در سال های قبل را کم کم مالحظه می
کنیم .وی می افزاید :طی دو سال اخیر فضای به وجود آمده از
برجام قوی تر از منازعات سیاسی عمل کرد .مسئله ای مانند
آمدن نخست وزیر سوئد با تعدادی از وزرا و امضای یکی دو قرارداد
 ،نشان دهنده آن است که برجام در جای مستحکمی قرار گرفته
است.اینکه خانم موگیرینی می گوید آمریکا خود را متعهد به برجام
می داند بحث جدی است .برجام خوشبختانه بارقه های خود را
نشان داده است از جمله آمدن سوئدی ها یا تحویل ایرباس دوم تا
قبل از شروع سال از جمله آن است.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت :شاید
الزم باشد تا صندوقهای خصوصی بازنشستگی نیز در
کشور ایجاد شود .البته با اخذ ضمانت و گارانتی الزم تا
اینصندوقهاهمانندصندوقهایقرضالحسنه،خطرناک
نشوند.
محمود اسالمیان ،در گفتوگو با ایلنا ،در پاسخ به این پرسش
که مهمترین راهکار برای خروج صندوقهای بازنشستگی از بحران
کنونی چیست؟  ،اظهارداشت :مطالعات جامعی در این خصوص از
سوی کارشناسان داخلی و مشاوران بین المللی در دست انجام است
و نتیجه این مطالعات تا دو ماه آینده در رسانهها منتشر خواهد شد.
وی افزود :این مطالعه کار بزرگی است که در آن صندوق های
بازنشستگی ایران را با  ۱۰کشور دنیا (کشورهای توسعه یافته،
کشورهای منطقه و کشورهای در حال توسعه) مقایسه کرده و کلیه
مشکالت و معضالت صندوقها در آن مورد بررسی قرار گرفته است.
ل صندوق بازنشستگی کشوری در پاسخ به این پرسش
مدیرعام 

آنچه مسلم است یکی از اهداف کالن علم و فناوری کشاورزی کشود "تامین غذا و
امنیت غذایی" است .در حال حاضر نیاز کشور به مواد غذایی  300میلیون تن است که
 100میلیون تن آن در داخل تولید می شود .از طرفی مصرف سرانه اکثر مواد غذایی
در کشور بیش ازحد استاندارد است ،به طوری که مصرف سرانه محصوالت استراتژی
مانند نان ،روغن و برنج بترتیب  2 ،5و 2برابر سرانه جهانی است .برای تامین این مواد
غذایی ،نیازمند ایجاد واریته های پر محصول است .در کشاورزی سنتی استفاده از
سموم کشاورزی در جهت افزایش عملکرد مطرح است که آثار سوء بر سالمتی و
محیط زیست آن بر کسی پوشیده نیست .اکنون برعهده مدیریت کالن کشور است تا
تمهیداتی اندیشیده تا فنآوری تراریخته که از سال ها قبل در دنیا آغاز شده است و
کشور ما هم به آن دست یافته است به ورطه نابودی کشیده نشود.

دیگر تصمیماتی بود که طی چند دهه گذشته گرفته شد که آن
تصمیمها هزینهبر بود ولی هزینه آن هنوز به صندوقها پرداخت
ش از موعد و تصمیماتی از این
نشده است .مانند بازنشستگی پی 
دست که هزینه آن را باید صندوق بازنشستگی نفت و صندوق
بازنشستگی کشوری و غیره بپردازند.

با حضور محمدرضا حسینزاده مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره بانک ملی
ایران ،همایش روسای حوزههای سراسر کشور این بانک در سالن همایش
حافظ برگزار شد.
حسینزاده در این همایش گفت :نقش روسای حوزهها در هدایت شعب بسیار مهم
و حائز اهمیت است ،به طوری که باید با برگزاری جلسات برای کارکنان و بیان شفاف
نقاط قوت و ضعف شعب ،راهکارهایی برای جذب بیشتر منابع ،ارتقای سودآوری و
ارائه خدمات مطلوب به مشتریان ارایه دهند .وی با ابراز خشنودی و تقدیر از دولت
و مجلس محترم برای تصویب افزایش دو برابری سرمایه بانک ملی ایران ابراز داشت:
این موضوع در سرنوشت بانک ملی ایران بسیار موثر بوده و نسبت کفایت سرمایه
بانک را در عرصه بینالملل به حد قابل قبول رسانده است .مدیرعامل بانک ملی
ایران با تاکید بر ضرورت ارائه خدمات موثر بانکی از جمله اعتبارات اسنادی داخلی و
خارجی  ،ضمانتنامهها و خدمات ارزی به مشتریان گفت :ظرفیت بانک ملی ایران در
دنیا بی نظیر است و با وجود شعب این بانک در خارج از کشور ،این بانک میتواند نقش
بسزایی در فعالیتهای بینالمللی کشور در عرصه اقتصادی داشته باشد.

بازدید ریاست پژوهشکده بیمه از بیمه “ما»
ریاست پژوهشکده بیمه ضمن بازدید از شرکت بیمه “ما” با مدیرعامل این
شرکت دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش روابط عمومی بیمه “ما”  ،در این نشست که با حضور صفری ریاست
پژوهشکده بیمه ،علی مطیعی مدیر پشتیبانی پژوهشکده و صفدری برگزار شد نحوه
تعامالت و انجام کارهای مشترک و انجام پروژه های تحقیقاتی مدرن با پژوهشکده
مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر گردید در راستای تبادل نظرات و ارائه
پیشنهادات ،جلسات منظمی در این خصوص برگزار شود.

نخستین دوره مسابقات فوتسال دهه فجرکارکنان کوثر
برگزار شد
همزمان با ایام اهلل دهه مبارک فجر،اختتامیه نخستین دوره مسابقات
فوتسال موسسه اعتباری کوثر با حضور عیسی رضایی مدیرعامل ،احد علی
بخشی مشاور مدیرعامل ،معاونین ،مدیران و کارکنان موسسه اعتباری کوثر
آغاز شد.
به گزارش روابط عمومی موسسه اعتباری کوثر؛ عیسی رضایی مدیرعامل در مراسم
اختتامیه مسابقات گفت :ترویج فرهنگ توسعه ورزش میان کارکنان جهت سالمتی و
تندرستی و ایجاد شور و نشاط امری ضروری وقابل اهمیت است.
رضایی افزود :نشاط و شادابی نیاز جامعه است و این مهم یکی از دست آورد های
برگزاری مسابقات ورزشی است .مدیرعامل موسسه اعتباری کوثر اظهار داشت:
برگزاری از این دست مسابقات می تواند به ارتقاء روحیه نشاط و شادابی در میان
کارکنان منجر شود  .می توانیم زمینه را برای برگزاری مسابقات فوتسال ویژه بانوان
فراهم کنیم.
مهدی عزتی مسئول برگزاری مسابقات در آئین اختتامیه مسابقات گفت :شاهد
رقابتی سالم و جذاب در این مسابقات بودیم و امیدواریم روحیه نشاط در میان کارکنان
روز به روز تقویت پیدا کند .

شرکت بیمه معلم طرح جدیدی را در رشته عمر و سرمایه گذاری ویژه
کودکان زیر  ۷سال طراحی و معرفی کرد.
به گزارش روابط عمومی بیمه معلم ،سعید گیوه چی مدیر بیمه های عمر و زندگی
شرکت بیمه معلم با بیان این که «طرح هدیه هستان» می تواند به خوبی نیاز مشتریان
را برطرف کند ،گفت :در این طرح ،شرکت بیمه معلم پس از صدور بیمه نامه و دریافت
ق بیمه ،معادل یک ماه از حقبیمه سال اول بیمهنامه را به عنوان هدیه در قالب بن
ح
کارت به بیمه گزار پرداخت می کند.
به گفته او ،طرح هدیه هستان در چهار سطح نقره ای ،یاقوت ،زمرد و الماس با حق
بیمه های متفاوت ارائه می شود.

در بازدید صادق و هیات همراه از شعبه ساوه اعالم شد:

رشد  142درصدی پرتفوی شعبه ساوه در  10ماه
وی تصریح کرد :ما در مطالعه جامع خودمان در حال محاسبه آن
هستیم تا اتفاقاتی از این دست که باعث شده این چالشها به وجود
بیاید با کاوش دقیق علمی و مقایسه با دنیا بررسی شود تا بتوانیم
برای مشکالت موجود راه حل ارائه دهیم.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در پاسخ به این پرسش
که تا چه زمان صندوقها در ایران به صورت دولتی اداره خواهند
شد؟ تصریح کرد :به هر حال در این صندوقها کارمندان دولت
حضور دارند و به صورت دولتی هم اداره میشوند.
اسالمیان گفت :صندوقهای کشوری و نیروهای مسلح همه
دولتی هستند .اکثر صندوقهای کشور یا دولتی هستند و یا نهاد
عمومیاند .صندوق بازنشستگی خصوصی در کشور بسیار کم است.
وی تاکید کرد :شاید الزم باشد تا صندوقهای خصوصی
بازنشستگی نیز در کشور ایجاد شود .البته با اخذ ضمانت و گارانتی
الزم تا این صندوق ها همانند صندوقهای قرض الحسنه ،خطرناک
نشوند و افراد شاغل قدرت انتخاب داشته باشند.

 ۶۹میلیون دالر ،ارزش صادرات مستقیم فرش ایرانی به آمریکا
رئیس مرکز ملی فرش ایران با اشاره به اینکه در ۱۰ماهه امسال  ۲۷۵میلیون
دالر صادرات فرش ایرانی به  ۸۰کشور دنیا انجام شده گفت که  ۶۹میلیون دالر
صادرات مستقیم فرش به آمریکا بوده است.
به گزارش ایسنا ،حمید کارگر در مراسم گشایش نخستین نمایشگاه فرش دستبافت و
صنایع وابسته آن در گرگان ،با بیان این مطلب اظهار کرد :ارزش این میزان صادرات فرش
ایران نسبت به مدت مشابه سال قبل  ۱۹درصد رشد داشته است .وی وزن فرشهای
صادر شده در این مدت را چهار هزار و  ۴۰۰تن عنوان کرد و افزود :این میزان نیز نسبت
به مدت مشابه سال گذشته  ۱۰درصد رشد داشته است .کارگر با اشاره به اینکه برجام اثر
مستقیمی بر صادرات فرش دستباف ایران گذاشته است ،تصریح کرد :در بند  ۲۲برجام بر
لغو ممنوعیت ورود فرش ایرانی به ایاالت متحده آمریکا اشاره شده که با توجه به آن در

تأکید مدیرعامل بانک ملی ایران بر نقش مهم روسای
حوزهها در سمت و سو دهی به فعالیتهای بانک

«هستان» طرح جدید بیمه عمر بیمه معلم ویژه
کودکان زیر  ۷سال

ضرورت تاسیس صندوقهای خصوصی بازنشستگی
که علت اصلی این که هزینهها در صندوقها بیش از درآمدها بوده،
چیست؟ گفت :صندوقها بنگاههای اقتصادی هستند و زمانی که
حق دریافت میشود در مقابل پرداختیهایی هم به بیم ه شدگان
وجود دارد .از این حیث صندوقهای بازنشستگی مانند بانکها عمل
میکنند و اگر به لحاظ اقتصادی به درستی تدبیر نشود این موضوع
مشکل ساز خواهد شد.
وی ادامه داد :در گذشته پول نفت و درآمدهای نفتی به این
صندوقها تزریق میشد و هزینهها هم در گذشته چندان باال نبود.
یک مسیر نادرست در  ۳۰سال گذشته طی شد که امروز نتایج
آن را میبینیم.
اسالمیان خاطر نشان کرد :اصوال در صندوقهای بازنشستگی
تعداد شاغلین  ۵برابر بازنشستگان باشد این درحالی است که در
حال حاضر این رقم زیر یک است که خود عیب بزرگی محسوب
میشود.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری خاطر نشان کرد :مشکل
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اخبار

راه حل بحران امروز کشاورزی دنیا
کاهش و یا حذف سموم شیمیایی میشوند .در مورد ایمنی محصوالت تراریخته نیز
همه مدارک و اسناد مربوط به آنالیز ایمنی محصوالت ترایخته قبل از آزاد سازی آنها،
توسط مراجع ذی صالح بررسی می شوند .در سال  ،2012مقالهای در مجله معتبر
نیچر ( )Natureبه چاپ رسید ،که طی آن هیچ سند اثبات شدهای که محصوالت
تراریخته باعث بیماریزایی هستند وجود نداشت و نشان داد این محصوالت از ایمنی
و سالمت باالیی برخوردار هستند .این در حالی است که در مورد گیاهان سنتی چنین
ارزیابی های صورت نمی گیرد .سیب زمینی حاوی سوالنین باال ،ریشه کاساوا با سمیت
باال و کرفس حساسیت زا نمونه ای از محصوالتی هستند که به روش سنتی ایجاد شده
اند .اگر چنانچه سالمتی محصوالت تراریخته یک دغدغه محسوب می شود الزم است
اقداماتی صورت گیرد ،تا محصوالت سنتی قبل از اینکه بدست مصرف کننده برسند
همانند محصوالت تراریخته ارزیابی شوند.
چالش بعدی در کشور مساله کم آبی است که سطح زیر کشت محصوالت کشاورزی
به خاطر مشکالت آب کاهش یافته است ،تولید گندم و برنج که غذای اصلی ایرانیان
و حتی جهان را تشکیل میدهند با خطر کمبود آب مواجه است ،به خاطر کاهش
سطح زیر کشت محصوالت کشاورزی و واردات باال ما مجبوریم از فناوریهای نو در
راستای افزایش کمی و کیفی محصوالت زراعی استفاده کنیم تا بتوان مشکالت بخش
کشاورزی را برطرف کرد .تولید ذرت تراریخته مقاوم به خشکی در امریکا و کشت آن در
سطحی معادل  800هزار هکتار در سال  2015نمونه دیگر از پیشرفت های تراریخته
در بخش کشاورزی برای مبارزه با بحران کم آبی است.
در مورد شایعات بی اساس در مورد محصوالت تراریخته گفتنی است مقاالتی که
مخالفان تراریخته همیشه به آن استناد میکنند ،به دلیل دستکاری دادهها در نهایت
باعث بی آبرویی نویسندگان شده است.
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ژانویه سال  ۲۰۱۶نخستین محموله فرش ایران پس از پنج سال وارد آمریکا شد .رئیس
مرکز ملی فرش ایران اظهار کرد :در  ۱۰ماهه امسال  ۶۹میلیون دالر صادرات مستقیم
فرش به آمریکا انجام شده است ،درحالی که سال گذشته میزان صادرات فرش به آمریکا
صفر بوده است .وی با بیان اینکه باید صادرات را با برنامه و هدفمند انجام دهیم ،گفت :اگر
صادرات بدون برنامه انجام شود ،به زودی به حالت اشباع خواهد رسید .کارگر با اشاره به
اینکه فرش ایرانی از لحاظ فرهنگ و هنر ،پاینده و بالنده در صدر دنیا قرار دارد ،تصریح
کرد :فرش ایرانی به عنوان سفیر پرافتخار و نامداری از فرهنگ و هنر کهن این سرزمین،
در جای جای دنیا به شمار می رود .رئیس مرکز ملی فرش ایران بیان کرد :فرش ایرانی
در موزه های بزرگ کشورهای مختلف و کلکسیونهای معروف دنیا وجود دارد و پیام آور
فرهنگ و هنر مردم و صلح دوستی به دیگر نقاط دنیا است.

نایب رییس هیات مدیره و مدیر عامل بیمه دانا و هیات همراه از شعبه ساوه
بازدید کردند .
در این بازدید صادق ضمن ابراز خرسندی از حضور در بین همکاران شعبه ،عملکرد
شعبه ساوه را نتیجه همدلی و تالش همکاران دانست و بر ضرورت ادامه روند رو به
رشد شعبه تاکید کرد و گفت :با توجه به پتانسیل های اقتصادی موجود در شهر
صنعتی ساوه ،انتظارات باالست و ارتقای عملکرد سالیانه بیش از پیش از همکاران
داریم  .دکتر صادق نایب رییس هیات مدیره و مدیر عامل ،جعفری رییس هیات مدیره
و هیات همراه با حضور در بین نمایندگان شعبه به سواالت و مشکالت آنها رسیدگی
کردند و از نحوه تعامل نمایندگان با شعبه ابراز رضایت کردند .
رضا جعفری رئیس هئیت مدیره ضمن تشکر از رئیس شعبه و همکاران مجموعه ،
عملکرد مثبت شعبه را یادآور شد و تالش بیشتر برای رسیدن به شاخص های رشد و
پیشرفت را مورد تاکید قرار داد

معرفی برگزیدگان سوگواره”با اربعینیان”
برگزیدگان سوگواره «با اربعینیان» بیمه دانا مشخص شدند.
به گزارش روابط عمومی بیمه دانا ،پس از فراخوان این شرکت در باره به تصویر
کشیدن جلوه های خاص و ناب دلدادگی و عاشقی زائران اربعین حسینی(ع) که با
هدف مستند سازی جلوه های ویژه در مراسم اربعین،گسترش فرهنگ ایثار و شهادت
و معرفی تک نگاره های گذشت و فداکاری برگزار شد ،آثار متعددی از سوی عالقه
مندان در ارتباط با این موضوع به دبیر خانه ارسال شد ،به طوری که چند بار این
سوگواره به دلیل مشارکت عالقه مندان تمدید شد  .در این سوگواره هیأت داوران
تعداد عکس های دریافتی را در چند مرحله داوری کرده و ضمن تشکر از برگزار
کنندگان سوگواره و شرکت کنندگان نکاتی را یادآور شدند.
در بیانیه هیأت داوران آمده است :متأسفانه کمیت و کیفیت عکس های رسیده
آن طور نبود که از جامعه عکاسی و شهروندان عالقه مند به عکاسی از مراسم با
شکوه اربعین حسینی انتظار می رفت ،بطوری که به دلیل پایین بودن کیفیت آثار،
این هیأت مجبور به نگه داشتن تعداد کمی از آثار شدند و جوایز مجزای این بخش
را حذف کردند.

