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شیره خرما از آن دسته مواد غذایی بسیار مقوی 
است که بیشتر در فصل زمستان مورد استفاده 
به  می توان  را  غذایی  ماده  این  می گیرد،  قرار 
همراه  به  وعده  میان  یک  و  صبحانه  عنوان 

خامه و ارده میل کرد.
طرز  غذایی،  مواد  این  با  بیشتر  آشنایی  برای 
تهیه و خواص آن با مریم رامشک پی اچ دی 
داروسازی سنتی و عضو هیئت علمی دانشکده 

طب سنتی در کرمان گفتگو می کنیم.
عضو هیئت علمی دانشکده طب سنتی در این 
خصوص گفت: شیره خرما از دیدگاه طب سنتی 
“دوشاب خرما” و “دبس”نیز نامیده می شود که 

دارای مزاجی گرم وخشک است.
او گفت: ابتدا خرما های رسیده را در آب جوش 
می دهند تا حالوت و شیره آن خارج شود؛ سپس 
آن را صاف کرده و شیره خرما را می جوشانند تا 

غلیظ وانگشت پیج شود.
دارویی  خرماجنبه  شیره  گوید:  می  رامشک 
افراد سرد مزاج و  الغذا ومناسب  دارد، کثیر  نیز 
بلغمی وبرای سرفه، سستی اعضاو درد مفاصل 

نیز مفید است.
در  سنتی  طب  دانشکده  علمی  هیئت  عضو 

نمک  با  خوشمزه  خوراکی  این  گفت:  کرمان 
است، هم  مفید  برای لک صورت  ترکیب شده 
چنین با سیاه دانه برای رفع سرماخوردگی اعضا 

نیز مفید است.
به گفته او، برای رفع مضرات  شیره خرما هم 
کاهو،  بذر  بادام،  سرکه،  با  را  آن  است   بهتر 

خشخاش، سکنجبین وترشی ها مصرف شود.

پروتئین؛  حاوی  خرما  شیره  گفت:  رامشک 
مانند  ویتامین هایی  و  معدنی  مواد  طبیعی  قند 
B۱,B۲,B۳، B۵ و هم چنین ویتامین های 
دیگر  مصرف  صورت  در  که  است   C و   A

نیازی به مولتی ویتامین ها ندارید.
حاوی  خرما  شیره  متخصص،   این  گفته  به 
مانند گلوکز ساکارز و فروکتوز  قند های طبیعی 

بسیار  وعده  میان  یک  مصرف  برای  و  بوده 
مناسب است.

عضو هئیت علمی دانشکده طب سنتی کرمان 
گفت: شیره خرما انرژی زا و مصرف آن انرژی 
قدرت  چنین  هم  و  می کند  تامین  را  بدن 
افزایش  را  آموزان  ودانش  کودکان  یادگیری 

می دهد.
افزایش  باعث  او می گوید: مصرف شیره خرما 
گوارش  دستگاه  در  موجود  باکتری های  فعالیت 
مفید  گوارش  دستگاه  سالمت  وبرای  می شود 
کاروتنوئید  داشتن  دلیل  به  خرما  شیره   ، است 
و ویتامین A از شب کوری که باعالئمی مانند 
عفونت  به  ابتال  خطر  وافزایش  چشم  خشکی 
همراه است جلوگیری وبینایی را تقویت می کند.

فولیک  واسید  آهن  او گفت: شیره خرما حاوی 
کم  ودرمان  شدن  برطرف  وبه  است  فراوان 
خرما  شیره  مصرف  ونیز  می کند  کمک  خونی 
باعث دفع سموم از کبد می شود، و برای افرادی 
مفید  هستند  مفاصل  والتهاب  آرتروز  دچار  که 
روماتیسمی  ودرد های  مفاصل  درد  تسکین  ودر 

موثر است.

برای حفظ سالمت مردم، یا شکر را 
ارز مسافرتی سال هاست که بستر جوالن دالالن گران کنید یا یارانه اش حذف شود

در بازار ارز است اما مدتی است که بانک مرکزی 
و  بلیت  ارائه  همچون  دستورالعمل هایی  اجرای  با 
محدود کردن پرداخت ارزهای مسافرتی در صدد 

حذف این داللی هاست.
)دالر  قیمت های چندگانه  دلیل وجود  به  ارز  بازار 
آزاد، نیمایی، ترجیحی( همواره بستری برای وقوع 

انواع تخلفات و سوءاستفاده ها بوده است.
رخ  بازار  این  در  که  سوءاستفاده هایی  جمله  از 
می دهد می توان به اخذ ارز سهمیه ای و فروش آن 

به نرخ آزاد اشاره کرد.
نوسان  قیمت ها  که  ارز  بازار  متالطم  روزهای  در 
عبور  صرافی ها  جلوی  از  اگر  داشت،  شدیدی 
می کردید، احتمااًل متوجه حضور پرتعداد خریداران 
هدف  با  که  می شدید  صرافی ها  برخی  مقابل  در 
خرید سهمیه ۲ هزار یورویی به صرافی ها مراجعه 

کرده اند.
هر شخص یک بار در سال می تواند ۲ هزار یورو 
از صرافی های مجاز بانک مرکزی خریداری کند. 
افراد متقاضی می توانند با ارائه کارت ملی، ارزهای 
تحویل  بانکی  صرافی  نرخ  به  را  خود  نظر  مورد 

بگیرند.
مقابل  در  سهمیه  این  خرید  برای  که  افرادی 
گروه  دو  می کشیدند  صف  بانکی  صرافی های 
امید کسب  به  بودند که  افرادی  اول  بودند؛ گروه 
می کردند.  خرید  سرمایه گذاری  و  بیشتر  سود 
قرار  ارز  بازار  کاذب  فضای  تأثیر  تحت  افراد  این 
و  خرید  به  اقدام  سود  کسب  برای  و  می گرفتند 

فروش ارز با این روش می کردند.
دسته دوم افرادی بودند که نه تنها اطالعی از بازار 
ارز ندارند بلکه پول الزم برای خرید هم نداشتند 
اما با اجاره کارت ملی خود به مبالغ ناچیز ۳۰۰ تا 

۵۰۰ هزار تومان به دالالن برای خرید می آمدند.
حذف  برای  گذشته  ماه های  در  مرکزی  بانک 
داغ  نقره  و  بانکی  صرافی های  مقابل  صف های 
دالالن نحوه فروش ارزهای مسافرتی و مصارف 
که  این صورت  به  داد  تغییر  را  گانه   ۲۵ خدماتی 
عالوه بر احراز هویت متقاضیان، باید بلیت و برگه 

خروج از کشور نیز ارائه می شد.
جواب  واقعی  متقاضیان  هویت  احراز  سیاست 
مقابل  در  طوالنی  صف های  شاهد  دیگر  و  داد 
تغییراتی  مرکزی  بانک  البته  نبودیم.  صرافی های 
از  جلوگیری  و  ارز  فروش  ساماندهی  هدف  با  را 

مسافرتی  ارز  فروش  سرفصل های  در  تخلفات 
اعمال کرد.

توسط  مسافرتی  ارز  فروش  میزان  اساس  براین 
 ۲ روادید  به  نیازمند  کشورهای  برای  صرافی ها 
هزار یورو و برای کشورهای بدون نیاز به روادید 
است. سرفصل های  تعیین شده  یورو  معادل ۳۰۰ 
به  که  شده اند  تقسیم  طبقه  سه  به  مسافرتی  ارز 
یورو، سفرهای  روادید ۲ هزار  با  سفرهای هوایی 
هوایی بدون روادید ۳۰۰ یورو و سفرهای زمینی، 
تعلق  مسافری  ارز  یورو   ۳۰۰ دریایی  و  ریلی 

می گیرد.
با  صرفًا  مسافرتی  ارز  تغییر  از  اخباری  نیز  امروز 
»سعید  که  است  شده  منتشر  مقصد  کشور  پول 
مجتهدی« دبیر کانون صرافان کشور به ایرنا گفت: 
در هفته های گذشته مدل توزیع ارز مسافرتی که با 

کارت ملی و از بازار متشکل ارزی تغییر کرد.
وی افزود: بنابراین اعطای ارز مسافرتی با بلیت و 
پاسپورت انجام می شود و برای سفرهایی که نیاز 

به ویزا نباشد تنها ۳۰۰ یورو تعلق می گیرد.
ارز  تغییر  در خصوص  کشور  صرافان  کانون  دبیر 
نیز  مقصد  کشورهای  پول  با  متناسب  مسافرتی 
کنند  انتخاب  می توانند  افراد  نیز  هم اکنون  گفت: 
ملی کشور  پول  یا  کنند  دریافت  یورو  و  دالر  که 

مقصد را.
وی تصریح کرد: صرافی ها همواره متناسب با نیاز 
متنوع  ارزهای  و  می کنند  تهیه  ارز  خود  مشتری 
تابلوی فروش  را در  ارزهای مختلف  نرخ  دارند و 

خود درج می کنند.
بررسی ها نشان می دهد که اقدامات بانک مرکزی 
ارز  فروش  ساماندهی  و  تخلفات  با  مقابله  برای 
گفته  به  بنا  اما  باشد  مثمرثمر  می تواند  مسافرتی 
خدماتی  ارزهای  سیاست  می توان  صاحب نظران، 
که  این طور  داد.  تغییر  بهتری  بسیار  شرایط  به  را 
ارائه  با  خود  موردنیاز  ارز  دریافت  برای  بیماران 
در  ارزی  صرفه جویی  امنای  هیات  به  مدارک 
خود  موردنیاز  ارز  و  کنند  مراجعه  بیماران  معالجه 

را تأمین کنند.
تخصیص  اساسا  معتقدند  هم  کارشناسان  برخی 
ارز برای سفرهای خارجی باید حذف شود و افراد 
متقاضی از صرافی ها به نرخ آزاد تهیه کنند و فقط 
پایین تر  قیمت  با  سهمیه ای  ارز  مشمول  بیماران 

قرار گیرند.

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت با اشاره به مصرف باالی 
قند وشکر در کشور و ارتباط آن با چاقی و بیماری هایی نظیر دیابت و برخی 
شکر  یارانه  حذف  یا  و  قیمت  افزایش  پیشنهاد  از  حال  عین  در  سرطان ها، 
مردم،  چون  است  مردم  سالمت  حفظ  جهت  در  کار  این  گفت:  و  داد  خبر 
از  یکی  می کنند.  مصرف  شکر  و  قند  توصیه ها  و  نیاز  حد  از  بیشتر  خیلی 
اولویت های مهم وزارت بهداشت، کاهش مصرف قند و شکر در جامعه است 
و  آموزشی  بسیج های  قالب  در  فرهنگسازی  و  آموزشی  اقدامات  کنار  در  و 
قند و شکر در  برای کاهش  پویش های ملی، جلب مشارکت صنایع غذایی 

محصوالت شان و اصالح استانداردها مهم است.
وی گفت: در حال حاضر مطالعات بررسی مصرف غذایی خانوارها در کشور 
توصیه  مقدار  از  بیشتر  قند و شکر، خیلی  نشان می دهد که سرانه مصرف 
از عوامل اصلی اضافه وزن،  آنها یکی  شده در سبد غذایی است و مصرف 

چاقی، دیابت و برخی از سرطان ها مانند سرطان پانکراس است.
یکی از اقدامات و پیشنهادات ما برای کاهش مصرف قند و شکر در کشور، 
اتخاذ سیاست های دولتی مانند افزایش قیمت و یا حذف یارانه شکر است. 
از حد  این کار در جهت حفظ سالمت مردم است چون مردم، خیلی بیشتر 
و  قند  باالی  دلیل مصرف  کنند.به  و شکر مصرف می  قند  توصیه ها  و  نیاز 
شکر و مواد قندی و شیرین، ذائقه مردم به سمت مصرف مواد غذایی شیرین 
و قندی سوق یافته و به همین خاطر باید بر روی کاهش تقاضا و مصرف به 

روش های مختلف، کار شود.

امکان صدور ویزای فرودگاهی 
در کرمان فراهم شد

و  گردشگران  گفت:  گردشگری  و  میراث فرهنگی  وزارت  گردشگری  معاون 
روادید  کرمان  فرودگاه  در  می توانند  می شوند  کرمان  وارد  که  خارجی  اتباع 

اخذ کنند.
بخش  سرمایه گذاران  با  نشست  در  گردشگری  وزارت  گردشگری  معاون 
گفت:  کرمان  پارس  هتل  محل  در  استان  گردشگری  صنعت  خصوصی 
برخی  در  برای گردشگران خارجی  ایران  ویزای  دریافت  امکان  خوشبختانه 
از فرودگاه های بین المللی کشور در حال فراهم شدن است که نام فرودگاه 
بین المللی کرمان نیز در بین آن ها وجود دارد.به گفته او ،این قبیل اقدامات 
در راستای تسهیل در خدمات رسانی و امکان جذب بیشتر گردشگران خارجی 

است.
او  استان کرمان را به دلیل بهره مندی از جاذبه های متنوع و متعدد تاریخی 

و طبیعی، یکی از مقاصد اصلی گردشگری کشور دانست.
وجود  زیادی  ثبت جهانی  آثار  این خطه  در  گوید: خوشبختانه  شالبافان می 

دارد و اخیرا گردشگری مقاومت نیز به این جذابیت ها افزوده شده است.
میراث فرهنگی،  وزارتخانه  گفت:  گردشگری  وزارت  گردشگری  معاون 
از  عالقمندان  و  مشتاقان  ورود  تسهیل  در صدد  صنایع دستی  و  گردشگری 
داخل و خارج از کشور به استان کرمان است و تدوین و اجرای طرحی با هدف 
شناساندن آثار مرتبط با شهید سلیمانی در راستای ترویج گردشگری مقاومت 
گردشگری،  جاذبه های  بیشتر  معرفی  گفت:  او  دارد.  قرار  کار   دستور  در 
این  اصلی  برنامه های  از  زیرساخت های  تکمیل  و  گردشگران  ورود  تسهیل 

وزارتخانه در استان کرمان است.
از  یکی  پروژه های صنعت گردشگری  تکمیل  به  گوید: کمک  شالبافان می 
اقدامات مهم وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی طی ماه های 
اخیر بوده و از محل تبصره ۱۸ منابعی برای فعال سازی، تکمیل و بازسازی 
این  در  کرمان  استان  که  است  شده  داده  اختصاص  این صنعت  پروژه های 

زمینه به شکل ویژه دیده شده است.

و  کرمان  مشترک  همکاری  توسعه  همایش 
ارائه ظرفیت های  با  البریمی کشور عمان  استان 
تجاری  همکاری  زمینه های  و  برگزار  طرف  دو 

بررسی شد.
بخش  تجاری  فعاالن  با حضور  همایش  این  در 
سرمایه  های  فرصت  خصوصی،  و  دولتی  های 
گذاری و مبادالت تجاری در بخش های معدن، 
بررسی  مورد  گردشگری  و  کشاورزی  صنعت، 

قرار گرفت.
در این همایش اعالم شد که رشد ۱۶۳ درصدی 
جاری  سال  در  عمان  و  ایران  تجاری  مبادالت 
رقم خورده است؛ عمان محصوالتی از جمله دام 
کشاورزی،  میوه،  پتروشیمی،  محصوالت  زنده، 
سیمان و فرآورده های آبزی را از ایران وارد و در 
مقابل برخی محصوالت دیگر از جمله تجهیزات 
موتورهای  برای  تیوپ  و  لوله  انواع  پزشکی، 
گازوییلی و روغن دانه آفتابگردان به ایران صادر 

می کند.
در این زمینه استان البریمی عمان با هشت هزار 
کیلومترمربع وسعت و ۷۲ هزار نفر جمعیت ثابت 
و نزدیکی به مرزها ظرفیت مناسبی برای توسعه 
تجاری  مبادالت  و  اقتصادی  های  همکاری 

کرمان تلقی می شود.
ایران  معادن  قطب  عنوان  به  نیز  کرمان  استان 
را  کشور  معادن  افزوده  ارزش  درصد   ۴۰ که 
محصوالت  تولید  با  همچنین  دارد،  اختیار  در 
و  خرما  پسته،  ازجمله  کشاورزی  حوزه  صادراتی 
بکری  و  خوب  بسیار  ظرفیت  محصوالت  دیگر 
برای همکاری های اقتصاد عمان تلقی می شود.

جمله  از  کرمان  مسئوالن  همایش  این  در 
و  معادن  بازرگانی، صنایع،  اتاق  رییس  استاندار، 
کنار  در  مجلس  نمایندگان  برخی  و  کشاورزی 
فرصت  بررسی  و  اشتند  د  حضور  کرمانی  تجار 

اقتصادی  هیات  با حضور  مشترک  تجاری  های 
۱۸ نفره استان لبریمی عمان بررسی شد.

برای  را  عمان  همایش  این  در  کرمان  استاندار 
ایران کشوری دوست و برادر با عالیق مشترک 
تاریخی در ادوار مختلف خواند و گفت: حتی جابه 
جایی حکومت ها هم در این عالیق تاریخی ۲ 

کشور تاثیر منفی نگذاشته است.
علی زینی وند افزود: ظرفیت های استان کرمان 
مبادالت  برای  فروغ  پر  ای  دوره  تواند  می 
کرمان  زیرا  بزند  رقم  عمان  و  کرمان  اقتصادی 
از  فرآوری  صنایع  و  معدنی  تخصص  لحاظ  به 
برای  زیادی  های  حرف  فناوری  و  دانش  نظر 
گفتن دارد؛ در حوزه کشاورزی نیز استان  کرمان 
مورد عالقه  از فصل  و خارج  محصوالت خاص 
جذابیت  با  تواند  می  که  دارد  کشورها  بسیاری 

خاصی برای این کشورها تولید کند.
و  معدنی  های  ظرفیت  تشریح  با  ادامه  در  وی 
آمادگی  هم  کرد:  تاکید  کرمان  استان  صنعتی 

ورود سرمایه گذاران عمانی را در این بخش در 
استان داریم و هم آماده انتقال دانش و توانمندی 

به کشور دوست و برادر عمان هستیم.
دیگر  زمینه  کرد:  تصریح  کرمان  استاندار 
به  توجه  با  که  است  کشاورزی  بحث  همکاری 
تنوع محصوالت و فصول در کرمان محصوالت 
مصرفی و خارج از فصل می توانیم داشته باشیم 
و آمادگی داریم کشاورزی قراردادی را با عمان 

نیز محقق کنیم.
بر  مبتنی  قراردادی  کشاورزی  داد:  ادامه  وی 
صادرات است که به علت بعد مسافت و نزدیکی 
برای کشور عمان به نسبت دیگر نقاط کشور از 
کیفیت  همچنین  و  است  برخوردار  نسبی  مزیت 
می  دیده  دنیا  جای  کمتر  در  استان  محصوالت 

شود.
درمانی  و  گردشگری  حوزه  در  افزود:  وند  زینی 
آمادگی همکاری با عمان داریم که در این حوزه 
احداث  برای  آمادگی  و  قوی  پزشکی  توانمندی 

شهرک های پزشکی جذاب را در عمان داریم و 
از  این زمینه دولت تمام قد آمادگی دارد که  در 

اتاق بازرگانی حمایت کند.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
را  کرمان  همایش  این  در  نیز  کرمان  استان 
مختلف  های  عرصه  در  ها  شگفتی  سرزمین 
تشریح  ضمن  و  خواند  منابع  و  طبیعی  اقلیمی، 
اقتصادی  و  تجاری  های  فرصت  و  ها  ظرفیت 
در این استان افزود: استان البریمی شرایط ویژه 
ای برای ورود کرمان به قاره آفریقا دارد؛ ضمن 
و  ارمنستان  امارات،  مهم  بنادر  نزدیکی  در  آنکه 

کشورهای آفریقایی قرار دارد.
البریمی  استان  افزود:  زاده  طبیب  سیدمهدی 
و  معدنی  مواد  فرآوری  مرکز  تواند  می  عمان 
سنگ های تزئینی باشد و این پایه اساسی برای 
همه  کرمان  در  آنکه  ضمن  ماست؛  مشارکت 
زنجیره های معدن ایجاد شده است و عمان نیز 
روی  تواند  می  و  کرده  توجه  معدن  بخش  به 

همکاری کرمان حساب کند.
های  شهرک  شرکت  رییس  همایش  ادامه  در 
هدف  گفت:  نشست  این  در  هم  عمان  صنعتی 
در  رقابتی  مزیت  با  افزایش  و  سرمایه  جذب  ما 
عمل  جهانی  حوزه  در  بتوانیم  که  است  منطقه 

کنیم و در این زمینه زیرساخت ایجاد کند.
های  شهرک  شرکت  وضعیت  المیاسی  عبداهلل 

صنعتی این کشور را تشریح کرد.
این  در  نیز  عمان  البریمی  بازرگانی  اتاق  رییس 
در  اقتصادی  و  تجاری  مبادله  گفت:  نشست 
اداری  زمینه های مختلف صنعت، گردشگری و 

از مهمترین اهداف این سفر است.
استان   ۲ بین  معتقدیم  افزود:  الکعبی  ظاهر 
به  نزدیکی  از جمله  دارد  وجود  بسیاری  شباهت 

دریا که ظرفیت بسیار خوبی به شمار می رود.

همکاری های تجاری کرمان و عمان بررسی شد

داللی ارز مسافرتی با برنامه های بانک مرکزی برچیده می شود

درباره این خوراکی مقوی ضدسرما بیشتر بدانید

نیروی خانم برای کار بصورت تلفنی 
های  آگهی  فروش  و  جذب  جهت 

تبلیغاتی )نیازمندیها، روزنامه(  

حقوق بصورت پورسانت 
+ بیمه تامین اجتماعی

۰3۴-32۵۱۶۰۰۵

استخدام نشریه طرح فردا
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درآمد ترکیه از بازیافت زباله ۶۰۰ میلیون دالر است و درآمد 
درآمد  از  بیشتر  برابر   ۹۱ است؛  دالر  میلیارد   ۱۱۰ امریکا 

صادرات نفت ایران!
سال  در  ایران  فروش  میزان  اقتصاد  وزارت  اعالم  طبق 

گذشته ۱.۲ میلیارد دالر بود.
تولید زباله در امریکا باالست اما این کشور با بازیافت زباله 

۵۶۰ هزار فرصت شغلی ایجاد کرده.
رواج  به  یا  و  شده  رها  طبیعت  در  یا  زباله ها  اما  ایران  در 

زباله گردی دامن زده است.
بر اساس گزارش  سازمان بهداشت جهانی سرانه تولید زباله 
در جهان در هر روز برابر با ۳۰۰ گرم است. این در حالی 
است که این رقم برای ایرانی ها به بیش از ۷۱۰ گرم و برای 

تهرانی ها ۷۹۰ گرم، یعنی ۲.۵ برابر متوسط جهانی است.
نزدیک  روزانه  بازیافت،  سازمان  آمار  براساس  همزمان، 
از ۲۱ میلیون تن زباله در  به ۵۸ هزار تن و ساالنه بیش 
 ۴۰۰ زباله  تن  هر  تقریبی  ارزش  که  می شود  تولید  ایران 
هزار تومان است. به این ترتیب، گردش مالی بازیافت زباله 
در ایران، می تواند ساالنه به بیش از ۸ هزار میلیارد تومان 

برسد. )میزان تحقق این رقم قطعا کمتر است.(
چقدر زباله تولید می کنیم؟

که  چرا  است،  بدتر  مراتب  به  جهان،  کل  برای  آمار  این 
آمریکا دست کم در میان کشورهایی است که بازیافت زباله 

را جدی می گیرد.
برخی داده های آماری سازمان ملل متحد )مربوط به سال 
 ۱۱.۲ حدود  ساالنه  که  می دهند  نشان  میالدی(   ۲۰۱۸

میلیارد تن زباله خشک در جهان تولید می شود.
بد نیست بدانیم که ۱۱.۲ میلیارد تن، وزنی معادل ۵۶ هزار 
برابر وزن فوالدی دارد که از ویرانه های »برج های تجارت 
جهانی«، پس از حمالت ۱۱ سپتامبر جمع آوری شد! )حجم 
فوالد تخلیه شده از این ویرانه ها، حدود ۲۰۰ هزار تن بود.( 
از طرفی، مقاله ای در مجله »نشنال جئوگرافیک« در سال 
۲۰۱۹ میالدی نشان می دهد که از حدود ۶ دهه گذشته )که 

روند عمده تولید پالستیک در جهان شروع شده(،
تا به امروز حدود ۸.۳ میلیارد تن پالستیک تولید شده است. 
بخش عمده این پالستیک ها به زباله تبدیل شده و بازیافت 

نشده اند و حاال سر از اقیانوس ها در آورده اند.
عالوه بر این، زباله ها عامل حدود ۵ % از گازهای گلخانه ای 

منتشر شده در جهان هم هستند.
برای ایران که یکی از ۱۰ تولیدکننده بزرگ فوالد در جهان 
است و زیرساخت های این حوزه را هم دارد، شاید مهم ترین 
آمارها  باشد.  فوالد  بخش  بازیافت،  صنعت  در  بخش 
 ۶۰ حدود  سو،  این  به   ۱۹۷۰ دهه  از  که  می دهند  نشان 
% از تمام محصوالت فوالدی در آمریکای شمالی )ایاالت 
متحده آمریکا و کانادا( بازیافت می شوند و در واقع، فوالد 
اصلی ترین محصول بازیافتی در این منطقه است. جالب تر 
در  تنها  که  می دهد  نشان  آماری  برآوردهای  همین  آنکه 
بازیافت  بخش  در  فرصت شغلی  هزار  آمریکا، حدود ۵۳۰ 
با ۱۱۰ میلیارد  برابر  افزوده ای  ارزش  فوالد وجود دارد که 
دالر )حدود ۱۱ برابر باالتر از صادرات نفت ایران در سال 

۱۳۹۹( ایجاد کرده است.
و  فوالد  ضایعات  صادرکننده  بزرگ ترین  همزمان  آمریکا 
آهن قراضه در جهان است و بخش عمده این محصوالت 
را به ترکیه و هند می فرستد. داده های سایت »استاتیستا« 
 ۲۰۲۰ سال  در  ترکیه  که  می دهد  نشان   )Statista(
میالدی، حدود ۲۲.۴ میلیون تن فوالد ضایعاتی وارد کرده 
و از این نظر، با اختالف بسیار زیادی در صدر است. قیمت 
هر تن فوالد حدود ۲۴۰ دالر است. اگر تنها ۱۰ % از این 
مبلغ را به عنوان سود ناشی از بازیافت در نظر بگیریم سود 
صنایع بازیافت ترکیه با این ارقام، می تواند ساالنه به حدود 

۶۰۰ میلیون دالر برسد.
اما آیا فارغ از بحث زباله های صنعتی، کشورهای دیگر، با 
بازیافت زباله های خانگی هم برای خودشان درآمد و رشد 
آلمان قهرمان  پاسخ مثبت است.  اقتصادی مهیا می کنند؟ 
این داستان است و اکنون حدود ۵۶ % از زباله اش را بازیافت 
می کند. اتریش )حدود ۵۴ %(، کره جنوبی )۵۳ %( و سوئیس 

)۵۰ %( هم در رتبه های بعدی هستند.
بر اساس برنامه این اتحادیه، تا سال ۲۰۳۰ میالدی، ۷۰% 
این  بسته بندی شده در کشورهای عضو  تمام کاالهای  از 
اتحادیه باید بازیافت شود و میزان بازیافت زباله های خانگی 
هم تا سال ۲۰۳۵ میالدی باید به ۶۵ % برسد. در آمریکا، 
زباله وجود دارد  بازیافت  حدود ۱.۱ میلیون شغل در حوزه 
 ۲۳۶ آمریکا،  داخلی  ناخالص  تولید  از  بخش  این  سهم  و 

میلیارد دالر برآورد شده است.
با بازیافت تمام پالستیک تولید شده در جهان در طول یک 
سال، می توان در هر سال ۲۰۰ میلیارد دالر ارزش افزوده 

ایجاد کرد.
این رقم، کمابیش به اندازه تولید ناخالص داخلی ایران در 

سال ۱۳۹۹ است!

درآمد بازیافت زباله در 
آمریکا  ۹۱برابر درآمد نفت 

ایران  درباره ژاپن اغلب داستان شنیده می شود، داستان اول از 
کشوری در حال زوال با جمعیتی رو به پیری و کاهش و 
به دور از این جنب  و جوش می گوید داستان دوم روایت 
جامعه ای جذاب، با عملکرد باالیی به نوعی عجیب و 
غریب است. مکانی زیبا برای خوردن سوشی و آشنایی با 
فرهنگ هایی که ارتباط کمتری با جهان بیرون دارند. اما 
هر دو داستان باعث می شوند افراد دیدگاه خوبی نسبت 
به ژاپن نداشته باشند این یک اشتباه است. آنگونه که 
جدا  دیگران  از  را  خود  ژاپن  می دهند  نشان  مشاهدات 
نمی داند و در واقع یک جلودار است. بسیاری از چالش های 
پیش روی این کشور از جمله پیر شدن سریع جمعیت، 
رکورد پایدار، خطر فجایع طبیعی و ترس گرفتار شدن 
دیگر  و چین همان چالش های هستند که  آمریکا  بین 
برخی  که  حقیقت  این  کرد.  خواهند  متاثر  را  کشورها 
این  شوند  می  نازل  ژاپن  سر  بر  ابتدا  در  بالها  این  از 
کشور را به آزمایشگاهی تبدیل می کند که در آن می توان 
آنها  به  برای چگونگی پاسخ  را مشاهده و  اثرات بالها 

چاره اندیشی کرد.
با  که  بگیرند  یاد  باید  جوامع  که  است  آن  اول  درس 
خطر زندگی کنند. با تغییرات اقلیمی و افزایش خطرات 
طبیعی کشورها باید قادر باشند خود را از دل تکانه  ها 
بیرون بکشند و دوباره سرپا بایستند تجربه  های دردناک 
تاب آوری سرمایه گذاری کند پلها  تا در  به ژاپن آموختند 
باشند.  زلزله  تا ضد  می شوند  سازی  مقاوم  ساختمانها  و 
پس از آنکه در سال ۱۹۹۵ زلزله  های شدید شهر کوبه 
شهر  مقامات  کرد  قطع  را  آشامیدنی  آب  و  لرزاند  را 
بتوان  تصمیم گرفتند یک سامانه زیرزمینی بسازند که 
از  آب مصرفی ۱۲ روز ساکنان را ذخیره کند. بسیاری 
با فجایع  مقابله  این درک رسیده اند که  به  ایران  مردم 
دوش  بر  باری  نه  است،  همگانی  وظیفه  یک  طبیعی 
بود.  دوران همه گیری سودمند  در  احساس  این  دولت. 
تقریبا تمام مردم ماسک زدند. در میان کشورهای گروه 
هفت، ژاپن پایین  ترین نرخ مرگ  و میر ناشی از کووید 

۱۹ و باالترین نرخ واکسیناسیون دو مرحله ای را دارد.
درس دیگر آن است که تغییرات جمعیتی اهمیت دارند. 
جمعیت  کم  و  پیر  ژاپن  همانند  نهایت  در  جوامع  اکثر 
جهان  جمعیت  نفر  هر شش  از   ۲۰۵۰ سال  تا  می شوند 

یک نفر باالی ۶۵ سال خواهد بود این نسبت در سال 
۲۰۱۹ یک به ۱۱ بود. پیش بینی می شود از هم اکنون 
به  رو  چین  جمله  از  کشور   ۵۵ جمعیت   ۲۰۵۰ سال  تا 
کوچک  دهد  می  نشان  اخیر  های  داده  گذارد.  کاهش 
می رفت  انتظار  آنچه  از  زودتر  هند  در  جمعیت  شدن 
اتفاق می افتد. تغییرات جمعیتی همانند تغییرات اقلیمی 
با  رویارویی  و  هستند  پوستی  زیر  و  تدریجی  گسترده، 
آنها به تحویل هم در نهادها و هم در رفتار تک تک افراد 
نیاز دارد. الزم است بشریت برای مدتهای طوالنی در 
بنگاه ها  از  اصرار  با  ژاپن  دولت  باشد.  فعال  زمینه  این 
می خواهد تا کارمندانشان را تا سن ۷۰ سالگی نگه دارند 
افراد  از  درصد   ۳۳ نمی شوند  بازنشسته  آنها  از  بسیاری 
۷۰ تا ۷۴ ساله هم اکنون شاغالند. این درصد در یک 
دهه قبل ۲۳ بود تغییرات جمعیتی چالش های اقتصادی 
بزرگی پدید می آورند کندی رشد اقتصادی و ژاپن تا حد 
اگر  اما  است  آن  جمعیت  شدن  کوچک  معلول  زیادی 
بهتری  بسیار  تصویر  بنگرید  ژاپنیها  تک  تک   رفاه  به 

آمریکا  و  آلمان  از  پس  ژاپن   ،۲۰۱۰ دهه  در  می بینید. 
سومین کشور دارای باالترین میانگین نرخ رشد سرانه 

تولید ناخالص داخلی در گروه هفت بود.
ارز  کنونی  نرخ  با  عمده  کار  آن  بستانکار  یک  ژاپن 
سومین اقتصاد بزرگ جهان است طول عمر شهروندان 
ژاپن از دیگر مردم جهان بیشتر است. این کشور میزبان 
پیشگان در  بنگاه  فناوری، یک  بزرگترین سرمایه  گذار 
نسل پنجم و متنوعی از برندهای جهانی از یونیک لو تا 
نینتندو است. تخصص بنگاه های این کشور در روباتها 
از  گسترده  حوزه  در  تا  میکند  کمک  آنها  حسگرها  و 

فناوریهای صنعتی جدید به کسب درآمد بپردازند.
چین،  بین  مهمی  نقش  ژئوپولیتیک  نظر  از  ژاپن 
کلیدی  شریک  آمریکا،  و  تجاری  شریک  بزرگترین 
امنیتی خود، بازی می کند. نباید این کشور را از ذهن 
و اندیشه دور کرد. اشتباهات ژاپن مجموعه دیگری از 
درس ها را ارائه می دهند. زندگی با انواع خطرات تنظیم 
اولویت ها را دشوار می کند. ژاپن در رویارویی با خطرات 

فاجعه  بزرگ ترین  اقلیمی  تغییرات  از  فراوانی  بالقوه 
پیش رو به شمار می رود غافل ماند. این کشور باالخره 
در سال ۲۰۲۰ متعهد شد که تا سال ۲۰۵۰ متعهد شد 
اما جزئیات  که تصاعد کربن را به صفر خالص برساند 
امیدوارند  سیاستمداران  اند.  نشده  مشخص  تعهد  این 
فوکوشیما  حادثه  از  پس  که  را  هسته ای  نیروگاه های 
در سال ۲۰۱۱ تعطیل شد دوباره راه اندازی کنند اما تا 
زمانی که افکار عمومی خطر آن را بیش از اندازه می داند 
چنین احتمالی متصور نخواهد بود. همزمان بسیاری از 
بدبین  پذیر  تجدید  انرژیهای  به  به شدت  دیوانساالران 
هستند. بنابراین ژاپن همچنان به سوزاندن زغال سنگ، 
مقابله  راه  یک  میدهد.  ادامه  خود  سوخت،  کثیف ترین 
بهترین  از  افراد  که  است  آن  جمعیت  کاهش  اثرات  با 
از  زیادی  تعداد  که  زمانی  تا  آید.  عمل  به  بهره برداری 
شهروندان دارای تحصیالت باالی ژاپن بتواند از توانایی
های بالقوه خود استفاده کنند این کشور نمی تواند قابلیت

های نهفته خود را به کار ببرد. ارتقای شغلی بر مبنای 
افزایش سن در بنگاههای سنتی و احترام بیش از حد به 
نوآوری  را خاموش و  صاحبان مو سفید صدای جوانان 
فارغ  از  بسیاری  دلیل  همین  به  میکند.  سرکوب  را 
بنگاه های  با  ترجیح می دهند  مستعد  التحصیالن جدید 
زنان  توانست  اخیر  سال های  در  ژاپن  کنند.  کار  نوپا 
بیشتری را به نیروی کار وارد کند اما هنوز فرصت ارتقا 
برای آنان بسیار اندک است. نظام دوشغله بودن جوانان 
و زنان را در مشاغل پاره وقت موقتی گرفتار میکند. این 
امر، به همراه دیگر عوامل، باعث می شود جوانان تمایلی 
به فرزندآوری نداشته باشند. سیاستمداران این فرآیند را 
تحمل می کند چون فشاری برای تغییر رفتار وجود ندارد. 
به خاطر نبود احزاب مخالف، حزب لیبرال دموکرات از 
سال ۱۹۵۵ بدون وقفه قدرت را در دست داشته است. 
شخصیتهای کهنسال به ویژه پیرمردانی از سلسله های 
سیاسی قدیم بیشتر از جامعه ای که در آن را نمایندگی 
می کنند محافظه کار هستند در مورد عمومی مردم نیز 
باید گفت که آسایش امروز مانع از آن می شود که برای 
آینده درخشان تر وارد عمل شوند. درس آخری که از ژاپن 

می توان گرفت به خطرات خودشیفتگی اشاره می کند.

خودروی  نخستین   )BMW( و  ام  ب  آلمانی  خودروساز 
فناوری  نمایشگاه  در  را  دارد  رنگ  تغییر  قابلیت  که  جهان 

CES الس وگاس رونمایی کرد.
این خودروی مفهومی که BMW iX Flow نام دارد، 
معموال  که  می کند  استفاده  الکترونیکی  جوهر  فناوری  از 
سطح  تا  می شود  استفاده   e-reader دستگاه های  در 
الگوهای متنوعی در رنگهای سفید و  بیرونی خودرو را به 

خاکستری تبدیل کند.
این  گفت:  و  ام  ب  تحقیقات  مهندس  کالرک،  استال 
انجام   E Ink فناوری  از  استفاده  با  که  رنگ  تغییر 
از  ما  بنابراین  دارد.  بهینه ای  نیروی  مصرف  می شود، 
و  کردیم  استفاده  است،  ضخیم  ورق  نوعی  که  ماده  این 
مانند  بعدی  سه  شیء  یک  روی  آن  بکارگیری  ما  چالش 

خودروهایمان بود.
می  دریافت  الکتریکی  سیگنالهای  ماده  این  که  هنگامی 
شوند،  می  کنترل  تلفن  اپلیکیشن  یک  توسط  که  کند 
باعث  و  آورد  می  روی سطح  به  را  متفاوتی  پیگمنت های 
نوارهای  مانند  متفاوتی  طراحی  یا  رنگ  خودرو  شود  می 
در  ای  دکمه  با  تغییرات  این  آینده  در  کند.  پیدا  مسابقه 
کنترل  قابل  دست  اشاره  با  حتی  شاید  یا  خودرو  داشبورد 
برای  انرژی  هیچ  و،  ام  اعالم شرکت ب  بود.طبق  خواهد 

حفظ رنگی که راننده انتخاب می کند، نیاز نیست.
کالرک گفت: مورد محبوب من برای استفاده از تغییر رنگ 
برای تاثیرگذار روی انعکاس نور خورشید است. در روزهای 
گرم و آفتابی، می توان رنگ خودرو را به سفید تغییر داد 
تا نور خورشید را منعکس کند اما در روز سرد می توان به 

رنگ سیاه تغییر رنگ داد تا گرما را جذب کند.
اگرچه  کرد  اعالم  و  ام  ب  رویترز،  گزارش  اساس  بر 
شده  رونمایی   CES  ۲۰۲۲ نمایشگاه  در  که  خودرویی 

است، تنها بین رنگهای سفید و خاکستری تغییر رنگ پیدا 
می کند اما انتظار می رود این فناوری به طیف گسترده ای 

از رنگها توسعه پیدا کند.

تغییر رنگ خودرو با یک اپلیکیشن!

درس هایی که جهان از ژاپن می گیرد

جریان  در  شفاهی  تذکری  در  پورابراهیمی  محمدرضا 
کرد:  بیان  اسالمی  شورای  مجلس  امروز  علنی  جلسه 
اقدامات  تذکر بنده خطاب به وزیر صمت در خصوص 
خالف منافع مردم کرمان است که از سوی مدیرعامل 
اخیرا  است.  گرفته  صورت  کرمان  مس  ملی  شرکت 
خبری از تشکیل جلسه ای در مجلس شورای اسالمی 
با حضور مدیرعامل مس و تعدادی از نمایندگان پخش 
شد که گویا در این جلسه در خصوص انتقال منابع این 

شرکت به خارج از استان کرمان بحث شده است.
وی در ادامه اظهار کرد: با توجه به شرایط کشور اتخاذ 
از  می باشد  مردم  منافع  با  مغایر  که  تصمیماتی  چنین 
سوی مدیرعامل شرکت ملی مس باعث ناراحتی مردم 
کرمان شده است. فعالیت شرکت ملی مس در کرمان 
باعث آالیندگی هایی در منطقه شده است امروز میزان 
آمونیاک آب ۱۲ برابر حد مجاز و میزان اس او دو هوا 
به  استان  مراتع  از  بخشی  و  بوده  مجاز  حد  برابر   ۳۵
در  سرطان  میزان  است.  رفته  بین  از  آالیندگی  خاطر 

منطقه از حد متوسط کشور باالتر است.

وی ادامه داد: مدیرعامل شرکت مس حق ندارد منابع 
این  دهد  انتقال  دیگری  جای  به  را  شرکت  به  مربوط 
است.  عدالت  سهام  و  بازنشسته  نفر   ۵۰۰۰ حق  منابع 
از  درصد   ۱۳ تنها  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت 
و  معدن  صنعت،  وزیر  و  دارد  برعهده  را  شرکت  این 
تجارت نمی تواند در این خصوص تصمیم گیری کند و 
بخواهد ۵۰۰ میلیارد منابع را به جایی دیگر منتقل کند. 
اجازه  اما  است،  محفوظ  مس  از  آذربایجان  مردم  حق 

نمی دهیم حق مردم کرمان ضایع شود.
اسالمی  شورای  مجلس  رئیس  نایب  نیکزاد  علی 
در  داشت  برعهده  را  مجلس  علنی  جلسه  ریاست  که 
پاسخ به تذکر وی بیان کرد: همان طور که مستحضر 
هستید ۲۰ درصد از این شرکت متعلق به مردم ورزقان 
آذربایجان می باشد و در آن جلسه که وزیر حضور داشت 
مقرر شد به اندازه همین ۲۰ درصد به هیات مدیره در 
ورزقان آذربایجان اجازه مدیریت داده شود. هیچ مبلغی 

جابه جا نشده است و حق مردم کرمان محفوظ است.

پس از اعمال تغییرات بانک مرکزی بر روند تخصیص سهمیه 
ارز مسافرتی در صرافی ها، گزارش های میدانی نشان می دهد 
که صرافی ها فروش ارز برای کشورهای با ویزا را در اولویت 
از  برخی  در  لیر  در پی محدودیت در عرضه  و  قرار می دهند 
صرافی ها، متقاضیان نیاز ارزی خود به لیر ترکیه را از دالالن 

تامین می کنند.
مسافرتی  ارز  تخصیص  روند  در  مرکزی  بانک  تازگی  به 
تغییراتی اعمال کرد که براساس آن، سقف مقرر این سهمیه 
برای کشورهای با ویزا به صورت هوایی معادل ۲۰۰۰ یورو، 
و  یورو   ۳۰۰ هوایی  صورت  به  ویزا  بدون  کشورهای  برای 
یا  یورو  نیز ۳۰۰  ریلی و دریایی  به صورت زمینی،  مسافرتی 

معادل آن به سایر ارزهاست.
ساماندهی وضعیت  را  اقدام  این  از  مرکزی هدف خود  بانک 

فروش ارز مسافرتی اعالم کرده است.
آن  از  حاکی  از صرافی ها  میدانی  گزارش های  راستا،  این  در 
شیشه  بر  مسافرتی  ارز  تخصیص  روند  در  تغییرات  که  است 
نیاز  مورد  مدارک  همراه  متقاضیان  اطالع  برای  صرافی ها 
بابت  ارز  فروش  سرفصل های  از  یک  هر  دریافت  منظور  به 

مصارف ارز خدماتی نصب شده است.
مسافرتی  ارز  فروش  وضعیت  مشاهده  در  اهمیت  حائز  نکته 
در صرافی ها این است که صراف ها بر اطالع از کشور مقصد 

مسافر تاکید می کنند و بر نیاز ارزی فرد مبتنی بر کشور مقصد 
در  ویزا  با  کشورهای  برای  ارز  تخصیص  که  می دهند  پاسخ 

اولویت قرار دارد.
درخواست  به  صرافی ها  که  شد  دیده  مواردی  در  همچنین، 
این  و  می دهند  رد  جواب  ترکیه  لیر  دریافت  برای  متقاضیان 

افراد برای رفع نیاز ارزی خود به دالالن مراجعه می کنند.
انجام  ارز  فروش  و  خرید  صرافی ها  اغلب  دیگر،  سوی  از 
تشکیل  آن ها  مقابل  صفی  و  خلوت  صرافی ها  و  نمی دادند 

نشده بود.
عالوه براین، روند کاهشی قیمت ها در بازار ارز، قیمت ارز در 

صرافی ها را پس از ۶ ماه به ۲۶ هزار تومان رساند.
با بخشنامه  ارز مسافرتی  برای خرید  نیاز  البته، مدارک مورد 
جدید بانک مرکزی تغییری نکرده و بدین منظور مدارکی چون 
پاسپورت، ویزا ) برای کشورهای شامل دریافت ویزا(، عوارض 
خروج، اصل بلیت مهر شده توسط آژانس، کارت ملی جدید 
هوشمند، خط موبایل به نام شخص متقاضی، کارت بانکی به 
نام شخص خریدار، نشانی کامل کد پستی ۱۰ رقمی متقاضی 

الزم است.
شرکت  اطالعات  و  رهگیری  کد  بودن  اینترنتی  صورت  در 
به  مانده  روز  مسافرتی هفت  ارز  اخذ  روند  بلیت،  صادرکننده 

تاریخ پرواز تا روز پرواز قابل انجام است.

انتقاد نماینده کرمان از تصمیمات 
مدیرعامل شرکت مس کرمان

شرایط جدید فروش ارز مسافرتی
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