
ورود به حوزه »مقابله 
با کودک همسری«

ایلنا - معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی ضمن 
اعالم آمادگی این سازمان برای ورود به حوزه مقابله 

با کودک  همسری، بر ضرورت حمایت اقتصادی 
از خانواده هایی که بر اثر فقر به ازدواج کودکان تن 

می دهند، تاکید کرد.

در این شماره
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اقتصادی اجتماعی فرهنگی
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      سرمقاله

حیاط خلوت هایی که 
دردسازشده اند!

جمهوری  رییس  که  نیست  بار  اولین    
نهادها  داری  بنگاه  از  را  خود  گله مندی 

کاهش  مورد  در  درشتی  کار  هنوز  چه  گر  می کند  عنوان  سازمان ها  و 
بنگاه داری خوِددولت انجام نشده است. البته آن مقدار هم که طی چند 
دهه گذشته در این زمینه شده است، حاال، بعد از گذشت زمان، عموما 
معترف هستند که »رانت«، تاثیر عظیمی در واگذاری ها داشته است و در 
واقع خصوصی سازی بیشتر خودی کاری بوده است و نتیجه ان هم بعد 
که  است،  واگذار شده  تاسیسات  اکثر  بی ثمری  و  تعطیلی  دهه،  چند  از 
اکثر تجمع های اعتراضی مربوط به حقوق معوقه کارگران نیز مربوط به 
همین تاسیسات است. حاال، رییس جمهوری در سخنانی که در حضور 
به  دولت،  یعنی   -- بزرگ  دار  بنگاه  به  اشاره  بدون  داشته  »شستا«یی ها 
)یحتمل  خصولتی ها  از  بدتر  و  خصولتی ها،  زیانبار  حضور  از  درستی 
است.  قرارداده  انتقاد  مورد  را  آن ها  عملکرد  و  رانده  سخن  شستایی ها( 
خصوصی  خیم  بد  آثار  گرفتار  جامعه  که  است  تاسف  موجب  گرچه 
این چند دهه  از  بعد  باز جای خرسندی است که  اما  کاری شده است، 
می پذیرند  اغلب  می گذرد،  سازی  خصولتی  و  کاری  خصوصی  از  که 
اجرای  در  دولت  تاخیر  هم  شاید  و  نشده  عمل  درست  گذشته  در  که 
خصوصی سازی به دلیل احتیاطی باشد که به منظور واگذاری های درست 
واگذاری های  شاهد  ما  هم  دولت  همین  در  چه  گر  می گیرد،  صورت 
هرمزگان  آلومینیوم  عظیم  تاسیسات  واگذاری  جمله  از  هستیم  مشکل زا 
که ظاهرا بعد از چند سال ازخریدار رانتی پس گرفته شده است. حقیقت 
آن که؛ بحث دارایی های دولت و واگذاری های آن چنانی نیست، اکنون 
موضوع؛ دستور یا پیشنهاد رییس جمهوری درباره واگذاری دارایی های 
تاکید  حتی  و  مورد،  این  در  جمهوری  رییس  سخنان  هست.  »شستا« 
را  ده، سر و صدای خیلی ها  زیان  تاسیسات  رایگان  واگذاری  ایشان در 
درآورده. برخی معتقدند دارایی های شستا متعلق به بیمه شدگان است . 
خب منظور آن است که رییس جمهوری حق دخالت در مسایل مربوط 
به دارایی های بیمه شدگان را ندارد. حرف درستی که به دلیل »شترمرغ« 
معترضان  است!  »پوچی«  سخن  واقع  در  اجتماعی،  تامین  سازمان  بودن 
وآن ها  است  بیمه شدگان  دارایی  شستا،  مایملک  می گویند  درستی  به 
آن هاست!  با  گیری  تصمیم  حق  و  هستند  دارایی ها  این  واقعی  سهامدار 
آن  مدیران  تعیین  در  دولت  می دهد  اجازه  که  تامین اجتماعی  قانون  اما 
را  این دارایی ها  باشد، در واقع سرنوشت  سازمان نقش و دخالت داشته 
درید قدرت دولت قرارمی دهد و این می شودکه تاسیسات عظیم شستا به 
جای تولید ثروت برای بیمه شدگان)که مالکان اصلی ان هستند(، حیات 
خلوت مقام خواهان وسرمایه رانتی هامی شود.والبته که ورشکستگی آن 

هم یک امرطبیعی خواهدبودوجای تعجب نخواهد داشت!
حال سووال این است که؛ آیا:

۱-- دولت حق دارد برای دارایی های تامین اجتماعی تعیین تکلیف کند؟
را  پیشین  دارایی ها همان مسیر خصوصی سازی های  این  اگرآری،   --۲

طی نخواهدکرد؟
۳--چه مسیری شستا می تواند برودکه هم سازمان تامین اجتماعی بنگاه 

داری نکند و هم این دارایی ها حفظ و افزوده شود؟
می توان  اما  پرسید  نمی توان  رییس جمهور  از  را  پرسش ها  این  به  پاسخ 
دارایی ها،  از  محافظت  نحوه  و  واگذاری ها  مسیر  در  که  انتظارداشت 
از  یکی  این  بپذیریم  باید  حداقل  بگذارد.  اجرا  به  کامل  را  نظارتش 

اختیارات و بل وظایف ایشان هست!
                                                                          »مدیر مسوول«

قبول داریم که مردم در زندگی روزمره 
مشکل دارند

   خبرگزاری تسنیم - رئیس جمهوری روز دوشنبه پس از دیدار با مدیران ارشد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
در سخنانی ضمن تبریک میالد باسعادت حضرت صدیقه کبری)س( به مردم شریف ایران و به ویژه بانوان سراسر 

کشور و جهان، از این بانوی بزرگوار به عنوان یک نمونه و الگوی کامل برای زندگی زنان جامعه یاد کرد.
روحانی در ابتدای صحبت های خود از مسوولین و دست اندرکاران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و هم چنین 

ربیعی وزیر سابق این وزارتخانه و نیزمرحوم نوربخش و تاج الدین به خاطر عملکرد خوبشان تقدیر و تشکر کرد.
رئیس جمهوری از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان یکی از وزارتخانه های بزرگ و پرحجم و با بیشترین 
مخاطب نام برد و گفت: آن چیزی که می تواند جامعه را به حرکت در آورد کار مفید است و کار مفید به عنوان 
اساس زندگی جامعه به شمار می رود و اگر کار و فعالیت نباشد زندگی اقتصادی، اجتماعی، روانی و معنوی ما دچار 
مشکل می شود. روحانی افزود: هر چقدر کار شایسته تر باشد آن جا نشاط بیشتری برای وجدان خود آدم است و 

نشاط به جامعه می دهد.
رئیس جمهوری در ادامه، با تأکید بر اهمیت برندسازی محصوالت ایران و ارائه محصوالت باکیفیت در جامعه 
خاطرنشان کرد: ما باید برندی را به مردم معرفی کنیم که آنان در عمل احساس کنند این برند برای اطمینانشان 

کافی است.
روحانی ادامه داد: ما باید برندی را ایجاد کنیم که از لحاظ کیفیت، سالمت و قیمت مردم وقت خود را در انتخاب 
تلف نکنند. رئیس جمهوری با تأکید بر این که باید در تولیدات محصوالت کاری کرد که فرد جنس ایرانی را به 
جنس خارجی ترجیح دهد و یا مساوی و یا قیمت آن را متناسب بداند گفت: چقدر ارزشمند است که محصول 
کار  که  است  این  تحریم  با  مبارزه  قدِم  یک  شد:  یادآور  روحانی  کند.  رقابت  خارجی  محصول  با  بتواند  ایران 

باکیفیت انجام دهیم،کاری را که امروز نیازمندی های خودمان را به خارج رفع کنیم و این کار امکان پذیر است.
روحانی در نشست با وزیر و مدیران ارشد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: آن کسی کار خوب انجام 
می دهد که خودش برود و محصول کارخانه خودش را خریداری کند. وی گفت: اگر یک کارگری، مهندسی و 
صاحب کارخانه ای برای خانواده اش از محصول کارخانه خودش استفاده نمی کند معلوم است که ایراد و اشکال 
دارد و خودش باید به کار و محصول خودش شایق باشد و این بخش شاید بزرگ ترین وظیفه این وزارت خانه 

باشد.
آقای روحانی با اشاره به  مراکز تولیدی در کشور و هم چنین  فعالیت کارگران  به معنای عام افزود: اگر کارآفرین 

نباشد کار نیست و اگر کارگر هم نباشد باز هم کار نیست و دو سمت کار، کارآفرین و کارگر است.
وی گفت: این وزارتخانه رسالت بسیار سنگینی بر دوش دارد مخصوصا که بخشی از مهارت آموزی نیز بر عهده 

این وزارتخانه است.
آقای روحانی افزود: بحث ما االن در خدماتی است که در جامعه ما هست، می گوییم که باید خرجمان را و هم 

چنین اسرافمان را کم کنیم، چه طور باید اسراف را کم کنیم؟
وی با اشاره به برخی از خدمات اصناف مختلف گفت: خدماتی که ما به مردم می دهیم خدمات دقیق و حساب 
شده ای است، وقتی که کار دقیق انجام دهیم بخشی از آن را شما مسوول هستید یعنی به گونه ای آموزش و مهارت 
دهید که اتفاقا در خدمات نیز برند اصل باشد. روحانی با اشاره به اهمیت فعالیت برندها افزود: اطمینان، اعتماد و 
و  با حمایت  آموزش،  با  نظارت،  با  را  اجتماعی  این سرمایه  توانید  می  و شما  است  اساس کار  اجتماعی   سرمایه 

کمکتان انجام دهید. 
روحانی در نشست با وزیر و مدیران ارشد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: امروز یکی از وظایف بسیار 
بزرگ همه ما و کسانی که مسوولیت دارند ایجاد اشتغال در جامعه است. همانطور که اشاره شد بیکاری »ام« همه 

گرفتاری ها و مفاسد است. 
برای فرد بیکار هر اتفاقی رخ می دهد وقتی فردی از صبح مشغول به کار است و شب هنگام بازگشت با خستگی به 

خانه بر می گردد و در چنین شرایطی نه حوصله دعوا در خانه دارد و نه بی خوابی به سرش می زند.
وی گفت: کار و تالش، امنیت اجتماعی ایجاد می کند و باعث استحکام خانواده می شود و سالمت روحی فراهم 
می کند. بسیاری از افراد که دچار مشکالت روحی و روانی هستند. بخشی ازمشکالتشان به بیکاری آن ها مربوط 

می شود.
یکی از افتخارات این دولت در طول حدود 5 سال و نیم حضورش مساله اشتغال بوده است منتهی این اشتغال را 
خیلی از مردم باور نمی کنند زیرا اساس بیکاری کم نمی شود یعنی ما هرچه از این برداشت می کنیم و افراد را 
مشغول به کار می کنیم باز هم خرمن بیکاری همچنان هست و بسیاری می گویند چطور بیکاری از بین رفته است؟ 

و راست هم می گویند.

 رئیس جمهوری: 
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چرا نفت ونزوئال و ایران را 
نمی توان به سادگی حذف 

 کرد؟
آژانس بین المللی انرژی در بخشی از گزارش اخیر 
خود در خصوص تحوالت بازار نفت، به این نکته 

اشاره کرد ه است که کمیت تنها عامل تعیین کننده در 
بازار نفت نیست و نباید از تفاوت های کیفی گریدهای 

نفتی غافل شود.

فقر و وضعیت آن در ایران و جهان

آل اسحاق وزیر اسبق بازرگانی گفت: هیچ مشکلی 
را  اقتصادی اش  کابینه  روحانی  آقای  که  ندارد 
با  وزرایی  نیازمند  امروز  شرایط  که  چرا  کند  عوض 

توانمندی های متناسب با این شرایط است.
به  اشاره  با  خود  خبری  نشست  در  آل اسحاق  یحیی 
تدابیر  اتخاذ  و  آمادگی  لزوم  و   کشور  مشکالت 
مناسب برای سال آینده، اظهار کرد: متأسفانه براساس 
نباید  این چنین  کشور  وضعیت  کشورمان،  داشته های 
باشیم  نداشته  مناسب  تدبیر  نظام  اگر  قطعاً  و  باشد 
حال  عین  در  ولی  دید  خواهیم  را  ،خسارت هایی 
مناسب  تدابیر  اتخاذ  با  که  دارد  وجود  نیز  امکان  این 
می توانیم شرایط را کنترل کرده و بعضاً تهدیدها را نیز 
با حداقل آسیب  را  تبدیل کنیم و سال 98  به فرصت 

پشت سر بگذاریم.
وی با انتقاد از سیاست زدگی اقتصاد کشور گفت: در 
حال حاضر ما از نظر شاخص های اقتصادی نقاط قوت 
زیادی داریم مثال نیروی انسانی جزو باالترین منابع در 
فارغ التحصیل  میلیون   ۱5 و  است  مطرح  دنیا  اقتصاد 
را  ایران  دانشجوی کشورمان  میلیون  سه  و  دانشگاهی 
در رتبه اول منطقه قرار داده و حتی در تعداد مهندسان 

نیز، ما بعد از چین و امریکا دررتبه سوم قرار داریم.
وزیر اسبق بازرگانی ادامه داد: عالوه بر این، در منابع 
از  و  هستیم  دوم  یا  اول  رتبه  در  گاز  و  نفت  تجمیعی 
و  می شویم  محسوب  منطقه  هاب  نیز  ژئوپلتیک  نظر 
و  زیرساخت های حمل  از  اعم  زیرساخت های کشور 
نقل بنادر و شهرک های صنعتی، زیرساخت های قابل 

قبولی است.
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حق جهانی نوروز را 
 به جا آورید

معاون رئیس جمهور از کشورهای عضو پرونده جهانی 
نوروز دعوت کرد تا با برنامه ریزی برای همکاری های 

مشترک و تعریف رویدادهای بین المللی مانند نمایشگاه ها و 
هفته های فرهنگی با محوریت نوروز، حِق جهانی این میراث 
ارزشمند و آئین های جذاب آن را به جا آورند و نشان نوروز 

را در عرصه صنعت گردشگری شکوفا کنند.

۱
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 تولیدات تازه نشر معیار
 کتاب های گیالس 

ویژه ی کودکان

 

لطفا برای سفارش با شماره ی 
09301837148 تماس حاصل فرمایید

برج میالد میزبان مردمان سرزمین نوروز
نوروز رشته پیوند ملت های 

یک پهنه سترگ، از درازنای 
تاریخ تا امروز

 رئیس  جمهوری: 
قبول داریم که مردم در زندگی 

 روزمره مشکل دارند
از  تسنیم - رئیس جمهوری روز دوشنبه پس    خبرگزاری 
اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  ارشد  مدیران  با  دیدار 
صدیقه  حضرت  باسعادت  میالد  تبریک  ضمن  سخنانی  در 
کبری)س( به مردم شریف ایران و به ویژه بانوان سراسر کشور و 
جهان، از این بانوی بزرگوار به عنوان یک نمونه و الگوی کامل 

برای زندگی زنان جامعه یاد کرد.

وزیراسبق بازرگانی:

روحانی تیم 
اقتصادی کابینه 

 را عوض کند

 تالش برای مرتبط سازی ایده، سرمایه و کار
اتاق ایران - رویداد تجاری سازی فناوری های پیشرفته ایران با هدف پیوند بین صنعت گران 
داخلی و صاحبان ایده ،طی اقدامی مشترک بین اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
ایران و اتاق مشترک بازرگانی ایران و ایتالیا برگزار و در آن ۲0 طرح در حوزه های مختلف 

اقتصادی معرفی شد.
غالمحسین شافعی، رئیس اتاق ایران در این نشست با نگاهی گذرا به وضعیت کنونی اقتصاد 

کشور و تأکید بر وجود برخی محدودیت های ناشی از شرایط تحریم، به تشریح وضعیت 
شکاف تکنولوژیک میان ایران و دیگر کشورها پرداخت.

5

گله مندی مدیر امور شعب 
پست بانک گیالن از برخی 

رسانه های استانی
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اقتصادی اجتماعی فرهنگی

سکونت درخانه های استیجاری
  

خانوارهای  درصد   ۳0.7 کرد؛  اعالم  آمار  مرکز   - ایرنا 
کشور در منازل استیجاری اسکان یافته اند و خانه های با مساحت 
50 مترمربع و کمتر، بیشترین متقاضیان را در بین مستاجران دارد.

مرکز آمار براساس نتایج سرشماری نفوس و مسکن ۱۳95، داده 
واحدهای  در  گروهی  و  ساکن  معمولی  خانوارهای  از  نمایی 

مسکونی را منتشر کرد. 
بیشتر  مستاجران  می دهد  نشان  شده  منتشر  اطالعات  بررسی 
که  گونه ای  به  دارند،  درخواست  را  پایین  متراژ  با  خانه های 

افزایش متراژ خانه ها، درصد مالکان را نیز افزایش می بخشد.
هم چنین ۳9 درصد مستاجران در خانه هایی با متراژ 50 مترمربع 
و کمتر، ۳5 درصد در متراژ 5۱ تا ۱00 مترمربع و ۲4 درصد در 

خانه های ۱0۱ تا ۱05 مترمربع سکونت یافته اند. 
با  این اطالعات، 56 درصد از خانوارها در خانه هایی  براساس 
متراژ 5۱ تا یک صد مترمربع زندگی می کنند. متراژهای بیش 

از ۲00 مترمربع در بین خانوارها، کمترین تقاضا را دارد.
درصد   ۲9 که  می دهد  نشان  آمار  مرکز  نمودارهای  بررسی 
نفره   ۲ درصد   ۲۱ و  چهارنفره  درصد   ۲8 نفره،  سه  خانوارها 

است. هم چنین ۱5 درصد خانوارها پنج نفره است. 
»احمد خرم« رئیس انبوه سازان مسکن استان تهران بیست و نهم 
بهمن در حاشیه اجالس سراسری انبوه سازان مسکن و ساختمان 
که  می دهد  نشان  آمارها  بود:  گفته  خبرنگاران  در جمع  ایران 
مسکونی  واحد  هزار   500 و  میلیون  فعلی، چهار  میزان کمبود 
در سطح کشور است و چنانچه بخواهیم در طول ۱0 سال این 
در  مسکونی  واحد  هزار   450 به  سالیانه  شود،  ساخته  واحدها 

کشور نیاز داریم.
وزیر راه و ترابری دولت هشتم افزود: سالیانه 600 تا 650 هزار 
با  نیاز دارند و  به مسکن  انجام می شود که  ازدواج در کشور 
که  می دهد  نشان  آمار  دو  این  مجموع  ساالنه،  تولید  احتساب 
باید  مسکونی  واحد  هزار   50 و  میلیون  یک  سال  هر  حداقل 

ساخته شود.

]گردشگری؛ رونق ورفاه[

»در جستجوی پیانیست آتنی«
مریم سادات موسوی

چکیده قسمت اول و دوم:
که  زمانی   -- پیش  سال   ۲9 حدود 
هنوز 4 سال هم نداشتم، با پدر، مادر و 
برادر بزرگم سفری طوالنی به فرنگ 
داشتیم. فرنِگ آن زمان ما ترکیبی بود 

از استانبول و آتن...
از  مجوعه ای  برایم  آتن  به  ...سفر 
بسیار  لوکس، صبحانه هایی  هتل  یک 
که  آدم هایی  بود.  رنگی  خیابان هایی  و  زیبا  کارمندانی  متنوع، 
حداقل در آن زمان فکر می کردم بیشتر می خندند و چشمان بسیار 

دلربایی دارند...
آنچه که گفتم و نگفتم یک طرف، داستان مرد پیانیستی هم که هر 
شب در البی هتل پیانو می نواخت طرف دیگر. خوب به خاطر دارم 

که موقع شنیدن صدای موسیقی اش نفسم در سینه حبس می شد...
کنارش  بودند  او  همراهان  از  ظاهرا  که  زیبا  خانم  دو  شب،  یک 
نشسته بودند و من را به هم نشان می دادند و لبخند می زدند. شاید 
مسخره ام می کردند شاید هم نه. ولی من حس تلخی ای که آن شب 

در دهانم ایجاد شد را خوب به خاطر دارم!...
قسمت سوم:

نزدیک پروازمان بود. یاد آن تلخی شبی افتاده بودم که آن 
دو خانم همراه پیانیست به من خندیده بودند. به همسرم گفتم که 
این انصاف نیست. ما می توانستیم آنجا اقامت کنیم و فقط پاره ای 
نامالیمت های جهانی ما را از یک حق کوچک محروم کرده است.

که  هرچند  داد  جذابی  پیشنهاد  که  بود  چه  صدایم  در  نمی دانم 
تهدیدات زیادی به همراه این پیشنهاد آن هم در ابتدای مسیر بود. 

مترو  با  مستقیم  فرودگاه  از  می رویم.  نمی کنیم.  رزروی  ما  گفت 
بین خرید  نظر می رویم واتاق می گیریم. گفتم فرق  به هتل مورد 
اینترنتی و حضوری 50 درصد می شود و این یعنی برای بودجه در 
نظر گرفته شده ما، امری است نشدنی! دوباره پیشنهاد داد که ماجرا 
را برایشان می گوییم شاید که دست برقضا اتفاقی بیفتد و به ما با 
همان تخفیف اتاقی بدهند. چند روزی را روی این موضوع بحث 
کردیم و نهایتا با شک و ترس در مسیر قرار گرفتیم و بدون هیچ 

رزروی راهی شدیم! 
شب قبل از سفر، همسرم از من خواست عکس معروفم را بیاورم. 
خاطره ای  شاید  بیاور.  تو  گفت  می آید.  کار  چه  به  که  خندیدم 
جدید ساختیم. و من بی هیچ مبارزه ای عکس را در کیف دستی ام 

الی دفترچه یاداشت سفرم چپاندم.
سفر از استانبول آغاز شد و بعد از یک شب اقامت و ماجراهایی 
عجیب، روز ورود به اروپا فرا رسید. حدود ۲ بعد از ظهر بود که 
به آتن رسیدیم. از فرودگاه خارج و سوار قطاری که ما را به مرکز 
شهر می رساند شدیم. همسرم از قبل نقشه مسیر را در آورده بود و 
ما می دانستیم چگونه با حمل ونقل عمومی به هتل مورد نظر برسیم. 
در حالی که به اطراف نگاه می کردم تا آتن سال های دهه شصت 
را با امروز مقایسه کنم، حسی از نگرانی بابت ماجرای هتل داشتم.

به  بار  پیاده و کلی  پای  با  نقشه  از روی  و  پیاده شدیم  مرکز شهر 
در  ما  آنچه  از  چشم ها  بودند.  زیبا  هنوز  مردم  رفتیم.  هتل  سمت 
ایران می بینیم اغلب روشن تر بود. ولی خنده ها مثل آنچه که من در 
ذهن داشتم نبود. خستگی در آن بعد از ظهر موج می زد. مردمی که 
از یک ورشکستگی ملی جان سالم به در برده بودند دیگر شادتر 
از  بود  پر  نبودند. هرجا که سر می چرخاندم  از مردم سرزمین من 
کشورهای  و  آسیا  بعضا  و  شرقی  اروپای  از  که  خیابان گردهایی 
و  بود  خاکستری  شهر  فضای  بودند.  برده  پناه  آنجا  به  جنگ زده 
هیچ  بی  هنوز  پرنده ها  نبود.  کودکی  دوران  رنگ های  از  خبری 
برای  دماغی  و  دل  آدم ها  ولی  می زدند  قدم  آدم ها  بین  ترسی 
لذت بردن ازحضور آن ها نداشتند. آدامس های جویده شده فراوانی 
در  می کردند،  خودنمایی  وضوح  به  خیابان  سنگ فرش  روی  که 
برای  نگران کننده  منظره ای  سیگار،  تمام نشدنی  فیلترهای  کنار 

زیست پرندگان را به وجود آورده بود.
بی وقفه برای همسرم حرف می زدم و از این تناقضاتی که در ذهنم 
بود می گفتم. او با صبوری گوش می کرد وهم زمان با نقشه کلنجار 
وارد  رسیدیم.  هتل  به  که  کردیم  پیاده روی  ساعتی  نیم  می رفت. 
شدیم. هتل کوچک تر، تیره تر، معمولی تر و با کارکنانی خسته تر از 
سا ل های کودکی ظاهر شد. رفتیم سمت میز رزرو. خانمی مهربان 
با لهجه ای نه چندان دور از ما، شروع کرد به خوشامدگویی به زبان 
االن  تخفیف  اگر  که  گفت  و  گفت.  را  ماجرا  همسرم  انگلیسی. 
به ترک هتل هستیم. برایش شرح داد  شامل حال ما نشود مجبور 
که خاطره ای و عکسی مار ا به این جا کشانده و عکس را هم نشان 
داد. خانم لبخند بر لب، نگاهی به فهرست اتاق ها انداخت و سری 
از تاسف تکان داد و ابراز شرمندگی کرد که ما شانسی نداریم در 
داشتن اتاق 50 درصد ارزان تر. من و همسرم به هم نگاهی کردیم 
در  سمت  به  و  کردیم  تشکر  لبخندی  کردن  بدل  و  رد  از  بعد  و 
به  خانم  که  بودیم  نرفته  راه  بیشتر  قدمی  چند  افتادیم.  راه  خروج 
خواست  اجازه  و  برگرداند  مذاکره  میز  پای  را  ما  دوید.  دنبالمان 
با رئیسش مشورتی کند. بارقه ای از امید در دل ما درخشید. کمی 
بعد با خوشحالی برگشت و از طرف مدیرش تخفیف الزم را به ما 
داد و کلید اتاقی را در دستان ما گذاشت. من از شادی در پوست 

خودم نمی گنجیدم.
همسرم را بغل و برای پیشنهادش از او تشکر کردم. 

به اتاق رفتیم. من در هر لحظه به دنبال یافتن نشانه های آشنا بودم. 
مرد  سراغ  و  برگشتیم  البی  به  عکس  با  اتاق،  در  استقرار  از  بعد 
که  بودند  آنی  از  جوان تر  کارکنان،  اکثر  گرفتیم.  را  پیانیست 

»میکوس دراکوس« را بشناسند.
کمی بعد اسمش را از قدیمی ترین کارمند آنجا شنیدیم. 

هتل  این  از  پیش،  سال   ۱۲ که  کرد  تعریف  و  شناخت  را  عکس 
توصیه کرد در  ولی  نمی کند.  این جا کار  و دیگر  بازنشسته شده 

اینترنت و شبکه های دوست یابی اینترنتی برایش پیام بدهیم. 
همسرم شبانه این کار را کرد. عکس را برایش فرستاد و ماجرای 
اقامت ما و مدت زمان ماندنمان را گفت. از این جا بود که حال 
و  رفتیم  آکروپلیس  دیدن  به  بعد  روز  شد...  زنده  من  در  سفر 
گشتی در شهر زدیم و برای ترک هتل به آن جا بازگشتیم. آتن 
نیافتم و  از کودکی در آن  اثری  بود.  برای من شهری دیگر شده 
ترک  زمان  تا  بسازم.  آن  در  را  جوانی  لحظات  کردم  سعی  فقط 
از سال  سه  که  امروزهم  نیامد.  پیامی  میکوس  سمت  از   هتل 

این سفر می گذرد هنوز پاسخی به پیام شوهرم نداده است. 
اکنون خیلی برایم مهم نیست. آنچه برایم به یادگار از این دو سفر 
فاصله چند  با  - که  و عکسی  مردی  و  و شهری  بود  هتلی  مانده؛ 
دهه از هم وبسیار متفاوت از یکدیگر، تجربه هایی را برایم ساختند. 
تجربه هایی که هریک در نقطه اکنون خود به اندازه کافی مهم و 

منحصر به فرد بوده اند.

ورود به حوزه »مقابله با 
کودک همسری«

ایلنا - معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی ضمن اعالم 
کودک   با  مقابله  حوزه  به  ورود  برای  سازمان  این  آمادگی 
همسری، بر ضرورت حمایت اقتصادی از خانواده هایی که بر اثر 

فقر به ازدواج کودکان تن می دهند، تاکید کرد.
بهزیستی  سازمان  اجتماعی  امور  معاون  فرید  مسعوی  حبیب اهلل 
از  پیشگیری  در  کرد:  اظهار  کودک همسری  خصوص  در 
کودک همسری، آگاه سازی و فرهنگ سازی نقش مهمی دارد 
آمار  البته  می دهد،  پاسخ  زمینه  این  در  عامل  دو  این  قطعا  که 
کودک همسری در سال های اخیر نیز کاهش یافته است، چرا که 

مردم به این ازدواج ها واکنش نشان می دهند.
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی در ادامه افزود: در گذشته 
می گفت  خود  با  بچه  و  می خوردند  کتک  مدرسه  در  نفر   50
زیرا  نبود،  مهم  برایش  و  می خورد  کتک  نیز  من  دوست  که 
کتک  مدرسه  در  بچه ای  اگر  امروزه  اما  بود  عادی  موضوعی 
فضای  بنابر وجود  و  نمی داند  طبیعی  را  آن  فردی  هیچ  خورد، 

مجازی همه مردم نیز از آن مطلع می شوند. 
وی فقر را عامل ازدواج کودکان دانست و بیان کرد: برخی از 
افراد به دلیل فقر در سن پایین ازدواج می کنند، از همین رو باید 
حمایت های اقتصادی و اجتماعی از خانواده های نیازمند شود تا 

به دلیل فقر تن به این گونه ازدواج ها ندهند.
باشد،  اجبار  بنابر  ازدواج  اگر  که  این  بیان  با  فرید  مسعودی 
عوارضی دارد، تصریح کرد: اگر در ازدواج هرچه سن پایین تر 
وسازمان  است،  بیشتر  آن  عوارض  قطعا  باشد،  سراجبار  از  و 
بهزیستی به عنوان نهاد حمایت کننده می تواند در این زمینه نقش 
اعتبارات  باید  نیز  بودجه  برنامه  سازمان  و  دولت  و  باشد  داشته 
بیشتری در سال 98 در اختیار بهزیستی برای این امر قرار دهند. 
مجازی  فضای  و  وپرورش  آموزش  رسانه،  بهزیستی،  اگر 
نقش های خود را پررنگ تر ایفا کنند، کمتر شاهد این اتفاقات 
هستیم. وی در ادامه گفت: در ازدواج عالوه بر سالمت جسمی، 
توان  فرد  معنا که  این  به  است،  مهم  نیز  روانی  و  اجتماعی  بعد 
مسوولیت پذیری داشته باشد تا زندگی را مدیریت کند، از همین 
روقانون درمورد سن ازدواج تاکید دارد و با ازدواج درسن پایین 

برخورد می کند.
ساله   ۱۱ دختر  با  ساله   50 فرد  اخیر  ازدواج  درخصوص  او 
 50 فرد  ازدواج  که  شدیم  متوجه  پیگیری ها  طی  کرد:  تصریح 
ساله با دختر ۱۱ ساله اصال ثبت نشده بود و ازدواج آنان تخلف 
محسوب می شود که هم پدر و هم مرد 50 ساله دستگیر شده اند، 
کفایت های  به  فرد  و  باشد  باالتر  باید  ازدواج  سن  ما  نظر  از 

اجتماعی و روانی رسیده باشد.
ازدواج  برای  آگاه سازی  که  این  بیان  با  فرید  مسعودی 
پایین  سن  درازدواج های  آگاه سازی  کرد:  بیان  ضروری است، 
به  نداند،  عیب  را  ازدواج ها  این  هنوز  فردی  شاید  است،  مهم 
بسیار  می تواند  فرهنگ سازی  و  مداوم  سازی  آگاه  نظرمن 

کمک کننده باشد. هر ساله روند این ازدواج ها کاهش می یابد، 
اما هر تعدادی که رخ می دهد، سبب نگرانی ما می شود.

ملی  رسانه  گفت:  فرزندپروری  آموزش های  خصوص  در  وی 
نقش  پروری  فرزند  آموزش های  امر  در  نیز  مجازی  فضای  و 
افزار برای بزرگ ساالن  دارند و می توان از طریق طراحی نرم 
که جذاب و جالب هم باشد، شیوه های رفتاری با کودکان را به 
آنان آموزش داد تا زمانی که موردی در زمینه کودک آزاری 
رخ می دهد، افراد بتوانند سریعا اطالع دهند و محل آن توسط 

افراد شناسایی شود تا حوادث بیشتری صورت نگیرد.

دید  باید  افزود:  جمهوری  رییس  صفحه1:  از  ادامه 
هشت سال قبل از دولت یازدهم اشتغال خالص چقدر بوده 
به چه میزان رسیده  اشتغال خالص  این 5 سال  است؟ و در 
است؟ با این مقایسه می توانیم شرایط را بررسی کنیم اما با 
آنچه که نیاز جامعه است همچنان عقبیم. بهترین آمار، آمار 

شاغلین است.
ابتدای دولت ما کل شاغلین کشور حدود ۲0 میلیون و 600 
هزار بوده است و امروز طبق آمار پاییز آخرین آمار شاغلین 
 400 و  میلیون  سه  یعنی حدود  است  نفر  میلیون   ۲4 حدود 
است  5 سال درست شده  این  اشتغال خالص درطول  هزار 
یعنی در سال به طور متوسط باالی 550 هزار شغل خالص 

درست کرده ایم.
 رئیس جمهوری با بیان این که آمار شاغلین نمی تواند به ما 
واقعیت را بگوید گفت: با وجود آن که این همه شغل ایجاد 
داشتیم  بیکار  نفر  میلیون  سه  مثال  دولت  اول  اگر  اما  شده 
اکنون هم همین تعداد است. از میانگین آمار کم نشده چرا 
طور  به  شود  کار  وارد  می خواهد  که  جوانی  نیروی  چون 

مداوم وارد می شود و متقاضی کار افزایش پیدا می کند.
ما باید بیش از این تقاضای شغل درست کنیم تا مشکل حل 

شود.
تعاون،  ارشد وزارت  با وزیر و مدیران  روحانی در نشست 
با 600  پاییز  که  آماری  امسال  افزود:  اجتماعی  رفاه  و  کار 
کردیم  درست  اشتغال  ما  که  شده  اعالم  خرده ای  و  هزار 
کافی نیست ما باید آمار را به سمت یک میلیون شغل ببریم 

تا بتواند اثرگذار باشد.
رئیس جمهوری گفت: برای رفع مشکل همه ما باید تالش 
کنیم، وزارت کار می تواند از شیوه های مختلف استفاده کند 
البته عمدتا این وزارتخانه ناظر به کار و حامی کارگر است 
ولی در عین حال دبیرخانه شورای عالی اشتغال برعهده وی 
.هم  باشد  داشته  نظارت هایی  و  دستگاه ها  می تواند  و  است 
با  بیاورد که  چنین سیاست هایی را در شورای عالی اشتغال 
این یک  دهیم،  افزایش  را  اشتغال  بتوانیم  ما  سیاست ها  آن 
خدمات  بخش  در  مساله  همین  البته  ماست  بزرگ  وظیفه 

بیشتر از صنعت و کشاورزی است.
بنیان  اقتصاد دانش  این  اکنون در  افزود: هم  آقای روحانی 
سه  دو  این  در  که  آماری  نوپا  و  فناورانه  های  شرکت  و 
سال اخیر ارایه شده حاکی از آنست که ۳00 هزار اشتغال 
به ساالنه ۱00 هزار  این تعداد  درست شده حال قرار است 
اشتغال افزایش پیدا کند. اشتغال در این بخش می تواند یک 

حرکت بسیار بزرگ باشد.
پارک  از  شنبه  روز  بازدید  به  اشاره  با  جمهوری  رئیس 
فناوری پردیس گفت: مسووالن در آماری که ارایه کردند 
گفتند که در سال 96 درآمد این شرکت ها 60 هزار میلیارد 
تومان بوده است که این یک رقم بسیار باال در طول یک 

سال برای حدود چهار هزار شرکت فعال در کشور است.
این نشان می دهد که نوع کار، نوع آموزش به تدریج فرق 

خواهد کرد.
مراکز  مبنای 5 سال دیگر در  بر  افزود: شما  آقای روحانی 
آموزش  درحال  اکنون  کنید.  برنامه ریزی  ای  حرفه  فنی 
آینده ما  سال  چند  در  که  صورتی  در  هستید  جوشکاری 
انجام  ربات  را  کارها  آن  همه  نداریم  آدم  با  جوشکاری 

می دهد باید تحوالت آینده جامعه را مدنظر قرار دهید.
داروها، سبک  نوع  آینده  تا ۱0 سال  رئیس جمهور گفت: 
تغییر  استفاده می کنند  مردم  ها، وسایلی که  زندگی، خانه 
باشیم موفق  پیشتاز و آینده نگر  بتوانیم  ما  خواهد کرد اگر 

خواهیم بود.
وزارتخانه  مسوولیت های  از  یکی  گفت:  جمهوری  رئیس 
صادرات  بخش  در  فعالیت  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون، 
غیرنفتی است ما در خیلی از زمینه ها می توانیم صادرکننده 

باشیم.
تعاون،  ارشد وزارت  با وزیر و مدیران  روحانی در نشست 
مختلف  زمینه های  در  باید  ما  افزود:  اجتماعی  رفاه  و  کار 
نیاز  مورد  که  کنیم  تولید  محصولی  بتوانیم  و  باشیم  پیشتاز 
بخش های صادرات  در  فعالیت  وزارتخانه  این  باشد  جامعه 
غیرنفتی را باید جدی بگیرد ما در خیلی از جهات از جمله 

آبزیان می توانیم صادر کننده باشیم.
رئیس جمهوری گفت: در این دولت در وزارت کشاورزی 
که  بخش هایی  از  یکی  است  شده  انجام  خوبی  کارهای 
در  حجتی  آقای  است  آبزیان  بخش  داشته  زیادی  فعالیت 
زمینه  در  ما  تولیدات  داشتیم گفت  هرمزگان  به  که  سفری 
کارهای  است  شده  برابر   40 انقالب  اول  به  نسبت  آبزیان 
کرده  ما  به  زیادی  کمک  آبیاری  نوین  نحوه  ای،  گلخانه 
است ما در بسیاری از مسائل از جمله گندم خودکفا شده ایم 

و انشا اهلل سال آینده هم خودکفا خواهیم ماند.
خودکفایی  مرز  به  شکر  تولید  در  افزود:  روحانی  آقای 
را  نیازمان  مورد  شکر  درصد   90 که  طوری  به  رسیده ایم 
خودمان تولید می کنیم و در زمینه تولید روغن هم در حال 

حرکت به سمت خودکفایی هستیم.
زندگی  در  مردم  که  داریم  قبول  گفت:  جمهوری  رئیس 
روزمره مشکل دارند باید این را در نظر بگیریم که شرایط 
ما شرایط تحریم است و مردم زندگی سختی دارند به ویژه 

آن هایی که حقوق ثابت می گیرند.
البته دیشب آماری گرفتم که درآمد  افزود:  آقای روحانی 
یک خانواده یک نفره تحت پوشش نهادهای حمایتی نسبت 
به سال 9۲ سه برابر، خانواده سه نفره بیش از چهار برابر و 

خانواده 5 نفره بیش از 5 برابر شده است.
 رئیس جمهوری گفت : به طور متوسط مستمری افراد تحت 

فشار جامعه بیش از 4 برابر افزایش یافته است.
آقای روحانی در نشست وزیر و مدیران ارشد وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی بااشاره به افزایش مستمری خانواده های 
تحت پوشش افزود : این آمار و ارقام باید به مردم گفته شود 
و ما در حد توان تالش کرده ایم که معضالت را کم کنیم 

هر چند مشکالت هست و باید از مقدار آن کاسته شود.
گفت:  مددکاری  کار  بودن  ارزشمند  به  اشاره  با  وی 
خانواده هایی هستند که یک معلول یا دو معلول دارند و یا 
زن و مادر سرپرست خانوار هستند و باید نیازمندی های این 

قشر را تامین کنیم و مهارت را به آن ها آموزش دهیم.
آقای روحانی افزود: کمیته امداد و بهزیستی در مجموع 900 

هزار مددجوی جدید آوردند و در این حیطه می توان گفت 
همه آن هایی که ثبت نام کرده و در نوبت بودند نیازمندند 
و این کار، کار ارزشمندی است که تیرماه امسال انجام شد.

رئیس جمهور گفت : 9۲ درصد این کار را بخش خصوصی 
انجام داده که این بسیار ارزشمند است.

رئیس جمهور در ادامه سخنان خود در جمع مدیران ارشد 
و رفاه و کار و اجتماعی بر واگذاری امور در این وزارتخانه 
بر عهده مردم و شرکت های خصوصی تاکید کرد و گفت: 

کارهایی که مردم می توانند انجام بدهند بهتر از ماست.
قشر  به  بیشتر  توجه  ضرورت  بر  چنین  هم  روحانی  آقای 
این  به  نیازمند و گرفتار جامعه تاکید کرد و گفت: کمک 
خانواده ها و رسیدگی به مشکالت آن ها نوعی نشاط خاصی 

به انسان می دهد که در نماز، روزه و حج مستحبی نیست.
فقر مطلق در جامعه  بر ریشه کنی  آقای روحانی هم چنین 
که  است  مدعی  امداد  هر چند کمیته  و گفت:  تاکید کرد 
باید برای  هم اکنون در کشور فقر مطلق وجود ندارد ولی 
برداشتن فقر مطلق در جامعه تالش کرد و این وظیفه دولت 

و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
رئیس جمهور از تامین اجتماعی به عنوان امنیت اجتماعی در 
کشور یاد کرد و وجود دفترچه های تامین اجتماعی درباره 
افراد یاد  امنیت برای  بیمه درمانی را یک نوع  بازنشستگی، 
کرد که باید در این زمینه تالش های بیشتری صورت گیرد.

آقای روحانی افزود: 4۲ میلیون نفر در کشور تحت پوشش 
تامین اجتماعی هستند و این کار بزرگی است و ما باید برای 
تامین اجتماعی،  به مردم چه در زمینه  بیشتر  ارائه تسهیالت 
پزشکی، آموزش فنی و حرفه ای، امور باید به مردم واگذار 
شود و کار از طریق بخش خصوصی صورت گیرد و شماها 

نقش مدیریتی را داشته باشید.
بگیران  حقوق  باالی  درصد  به  چنین  هم  جمهوری  رئیس 
و کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری در کشور و 
تامین حقوق آن ها از سوی دولت گفت: باید ساماندهی در 
سازمان بازنشستگی صورت گیرد و شما به هیچ عنوان کار 

اقتصادی انجام ندهید و تنها می توانید سهام دار باشید.
برای  واگذاری  سال  آینده  سال  گفت:  جمهوری  رئیس 
شرکت شستا در کشور خواهد بود و این کار نظر صد در 

صد من و هم تاکید مقام معظم رهبری است.
وی افزود: در دیداری که پیش از این در دولت دوازدهم 
باوزرا برای مشورت با مقام معظم رهبری داشتم تاکید ایشان 

بود که دولت دست از سر اقتصاد بر دارد.
نام  به  بخشی  از  خود  صحبت های  ادامه  در  جمهور  رئیس 
بخش خصولتی در کشور نام برد که فعالیت های این بخش 

به هیچ وجه تحت نظر دولت نیست.
از دولت  این که منهای دولت و  به  اشاره  با  آقای روحانی 
و  داریم  تعاونی  داریم،  دولت  ما  گفت:  داریم  هم  بدتر 
از  خصوصی داریم و یکی هم داریم منهای دولت و بدتر 

دولت و آن خصولتی است.
نه  اقتصاد در کشورند چون  افزود: خصولتی ها بدترین  وی 
اقتصاد مال خودشان است که دلشان بسوزد نه تعاونی است 
که چهار نفر شریک داشته باشند و با آن ها دعوا کنند و نه 

دولتی است که منتخب مردم باشد.
و ۱۳، ۱4  است  مردم  منتخب  رئیس جمهور گفت: دولت 

دستگاه بر دولت نظارت می کنند.
آقای روحانی افزود: هیچ کس جرات نظارت بر خصولتی 
که  کاری  هر  و  آزاد  یعنی  خصولتی  که  چرا  ندارد  را  ها 
بخواهند می کنند، ما که دولتیم از کار آن ها بی خبریم مردم 
هم بی خبرند و فقط خداوند خبر دارد و خدا هم که معموال 
در دنیا کمتر به حساب می رسد و بیشتر آن را  واگذار به 

آخرت می کند.
خصولتی  اقتصاد   ، اقتصاد  بدترین  گفت:  جمهوری  رئیس 
است مخصوصا آن هایی که مسوولیت های دیگری نیز دارند 
یعنی خودشان هم باز ناظرند و خودشان دو مرتبه ضابط قوه 

قضائیه اند،خودشان دستگاه دیگری دراختیاردارند.
آقای روحانی افزود: این طوری که نمی شود و ما باید اقتصاد 

را اصالح کنیم.
و  خصولتی  بین  چیزی  که  این  بر  تاکید  با  جمهور  رییس 
دولتی نیز وجود دارد که این شستا است گفت: این  موضوع 

باید جمع شود و بگذارید مردم خیال راحت داشته باشند.
وزارت  ارشد  مدیران  و  وزیر  نشست  در  روحانی  آقای 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه باید در اقتصاد 
اصالحات انجام شود گفت: این که مقام معظم رهبری آن 
نیز  نیروهای مسلح  به  همه تاکید دارند و همین طور نسبت 
همین نظر را دارند و بارها گفته اند نیروهای مسلح باید دست 
از اقتصاد بردارند باید نیروهای مسلح نیز رها کنند اقتصاد را 

و به مردم بدهند.
وی افزود: آنقدر کار وجود دارد که برعهده نیروهای مسلح 
است و آنقدر وظایف سنگینی دارند که باید آن ها را انجام 

دهند.
رییس جمهور با اشاره به این که شستا هم چیزی بین خصولتی 
و دولتی است خاطرنشان کرد: یعنی وقتی به شستا می گوییم 
انجام دهد کسانی که اطراف آقای ربیعی هستند  کاری را 
بازنشستگان کشور  به  اجتماعی که مربوط  تامین  می گویند 
است دولت چکار دارد؟  ظاهرا این ها نماینده بازنشستگان 
هستند و بازنشستگان این افراد را انتخاب کردند در حالی که 

ما شما را برروی این کار گذاشته ایم. 
با تاکید بر این که چیزی بین خصولتی و  رییس جمهوری 
دولتی نیز وجود دارد که این شستا است گفت: این  موضوع 
باید جمع شود و بگذارید مردم خیال راحت داشته باشند این 
باید منحل و بعضی  را واگذار کنید بعضی از شرکت ها را 
با نظارت یک گروه  ندارد و  را مجانی واگذار کنید عیبی 

انجام دهید.
وی با تاکید بر این که این بخش ، بخش بسیار مهمی است 
خاطرنشان کرد: من به آقای شریعتمدار گفتم من با شما یک 
پایان دوره دولت ،شستایی  شرط اصلی دارم و آن این که 
دیگر  اقتصادی  مدیریت  معنای  به  شستا  باشد.  نباید  دیگر 
نباید باشد و اگر جایی سهام دارید و حساب و کتاب دارید 

اشکال ندارد اما دیگر  کار اقتصادی انجام ندهید.
الیحه  تدوین  نهایی  مراحل  به  رسیدن  از  جمهوری   رئیس 
اسالمی  شورای  مجلس  به  ارائه  برای  دولت  در  شفافیت 

خبرداد .
و  وزیر  با  دیدار  در  سخنانش  ادامه  در  روحانی  آقای 
مسووالن ارشد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: 
در مساله شفافیت کار خوبی آقای شریعتمداری انجام دادند 
و آن تشکیل هیات مدیره های شستا بود که اعالم کرد که 

کار بسیار ارزنده و خوبی بود.
بهزیستی،  بخش های  به  مربوط  سامانه های  افزود:  وی 
بازنشستگی، تامین اجتماعی و بخش های مختلف که امروز 
صبح دیدیم و به بهره برداری رسید بسیار خوب است زیرا 

مردم می توانند اطالعات را ببینند.
آقای روحانی اضافه کرد: اگر می گویید این مرکز را به فالن 
شرکت یا سازمان مردم نهاد واگذار می کنید این گونه مردم 
می دانند نام و مشخصات کسانی که آن را دریافت کرده اند 
چیست، به چه قیمتی به آن واگذار کرده اید و چگونه آن را 

اداره می کند.
جلوگیری  در  مهمی  عامل  را  شفافیت  جمهوری  رئیس 
الیحه  تدوین  دولت  در  اکنون  گفت:  و  دانست  فساد  از 
شفافیت در مراحل نهایی است و الیحه دیگری نیز به عنوان 
اسالمی  شورای  مجلس  به  تا  می کنیم  آماده  منافع  تزاحم 

ارائه شود.
و ی تاکید کرد: اگر می خواهیم با فساد مبارزه کنیم یکی 
از راه هایش ، شفافیت و نظارت عمومی مردم است وقتی 
نظارت همگانی  این همان  منتشر شود  اطالعات در سامانه 
است که به یک معنی امر به معروف و نهی از منکر تلقی 
همین  طریق  از  نظارت  این  و  مردم  نظارت  یعنی  می شود 
سامانه ها امکانپذیر می شود که کار بسیار ارزشمندی است.

آقای روحانی ابراز امیدواری کرد: مسووالن وزارت تعاون 
بتوانند در این زمینه فعال شوند.

بر  مبنی  اظهارات شریعتمداری  هم چنین  رئیس جمهوری 
ارزشمند  را  مختلف  مذاهب  و  اقوام  توانمندی  از  استفاده 
این  از  نظر  باید صرف   شایسته  ایرانی  هر  افزود:  و  دانست 
اگر  کند؛  کار  است  مسیحی  یا  مسلمان  سنی،ِ  شیعه،  که 
می خواهید کار نکند پس نباید از او مالیات بگیرید، موقع 
رای دادن هم نگویید پای صندوق رای بیاید و روز جنگ 

نیز نخواهید که وارد عرصه شود و شهید بدهد.
وی هم چنین جوان گرایی را موضوع بسیار مهمی دانست و 
گفت : البته خود ما هم اکنون جوان نیستیم یادم هست که 
ابتدای انقالب که سی ساله بودم چطور کار می کردم یا در 
اما اکنون  زمان جنگ به راحتی 7۲ ساعت نمی خوابیدیم 

نمی توانیم زیرا با افزایش سن مشکالت افزایش می یابد.
آقای روحانی افزود: سن انسان که باال می رود مدام چرتکه 
به  دادگاه  و  نظارتی  دستگاه  و  می کند  احتیاط  زند،  می 
ذهنش می آید اما جوان اصال دادگاه و دستگاه نظارتی را 
قبول ندارد می رود کارش را انجام می دهد و جلو می رود.

قوه  که  داریم  جوانی  وزیر  اکنون  کرد:  تصریح  وی 
نمی ترسد  اصال  او  اما  کند  می  شکایت  می گوید  قضائیه 
از  نفر  انجام می دهد حاال یک  با قدرت  و کار خودش را 
خوب  می کند،  شکایت  او  از  که  بگوید  مدام  قضائیه  قوه 
شکایت کند؛ وزیرجوانی که به نفع مردم کار می کند و به 

دستورهای بی ربط اعتنا نمی کند این می شود وزیر.
بخواهد  مدام  که  وزیری  افزود:  پایان  در  جمهور  رئیس 
این  اتمام  با  دیگر  سال  سه  و  می شود  که چه  کند  حساب 
دولت کجا می رود و او را کجا می برند؛ جایی ندارند ببرند 

همه با هم در یک جا هستیم.

 رئیس  جمهوری: 

 قبول داریم که مردم در زندگی روزمره مشکل دارند

تکه ای از من، تکه ای 
 از زمین!
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اقتصادی اجتماعی فرهنگی

باخوراکی ها از خود محافظت کنیم

 ترنجبین؛ داروی مُوثر و مفید!
گردآورنده: خدیجه فدایی زاده 

ترنجبین ماده ای است شیرین که به صورت شبنم روی 
گیاه حاج یا خارشتر یا خاربز می نشیند. 

در یک بررسی که توسط مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع 
شیرابه های  این  که  شد  مشاهده  شد،  انجام  خراسان  طبیعی 
ایجاد  با  و  طبیعی  طور  به  حشره ای،  عمل  نتیجه  در  قندی 

شکاف به خارج تراوش می شود.
گیاه خارشتر درختچه یا بوته خاری است که در بیابان ها و 
دشت های کم ارتفاع ایران مانند خراسان، یزد، تبریز، زرند، 

اطراف قم و بوشهر فراوان و به طور خودرودیده می شود.
و  گلوکز  چون  مختلفی  قندی  ترکیبات  حاوی  ترنجبین 
به راحتی در  فروکتوز، ساکاروز و تری ساکارید است که 

آب حل می شود.
طور  به  قندگیری  ساده  کارخانجات  در  ترنجبین  از  سابقا 
از  ترنجبین  فروش  چون  بعدها  ولی  گرفتند،  می  قند  سنتی 
نظر دارویی بازار بهتری پیدا کرد، آن را فقط به عنوان دارو 

می فروشند.
*خاصیت ترنجبین

ترنجبین ملین و مسهل است. دوز مصرفی ترنجبین به عنوان 
ملین بر حسب سن بیمار بین ۱0 تا 70 گرم است که با کمی 
آب مصرف می شود. گیاه  ترنجبین اگر در مقدار کم خورده 

شود، ملین و اگر به مقدار زیاد مصرف شود، مسهل است.
* طبق نظر حکمای طب سنتی ترنجبین

گرم، ولی در عین حال تر است.
* برای تسکین عطش و تب مفید است.

*  در تسکین سرفه و درد سینه موثر است.
*  خاصیت ضدعفونی کنندگی خوبی دارد

و میکروب ها را از بین می برد، به همین دلیل برای درمان 
بیماری های عفونی مفید است.

دفع صدای  برای  زیره خورده شود،  با آب  ترنجبین  اگر   *
شکم که با تب خفیفی توام باشد، نافع است.

* خوردن ترنجبین با آب پنیر برای اخراج اخالط سوخته، با 
ماءالشعیر برای دفع اخالط گرم، با کره برای باز کردن ادرار 

)در مواردی که ترشح ادرار بند می آید( مفید است.
* جوشانده  ترنجبین معرق است.

* گل های  ترنجبین برای بواسیر مفید است.
برای روماتیسم خیلی  ترنجبین  برگ های   مالیدن روغن   *

نافع است.
* عرق گیاه ترنجبین اگر مدتی، کم کم خورده شود، برای 

دفع سنگ کلیه و مثانه تا حدودی مؤثر است.  
*هشدار!

در مصرف ترنجبین احتیاط کنید
از  خود  کودک  زردی  بهبود  برای  خانواده ها  از  بسیاری 
مخلوط ترنجبین و آب قند استفاده می کنند که این مواد، نه 
تنها تاثیری در بهبود زردی کودک ندارند، بلکه باعث اسهال 

و استفراغ نوزاد نیز می شوند.
ترنجبین  اثر  بررسی  هدف  با  که  تحقیقاتی  مطالعه  یک  در 
خوراکی در کاهش زردی نوزادان انجام گردید، نشان داده 
در  ترنجبین  تاثیر  بر  مبنی  بومی  باورهای  علیرغم  که  شد 
کاهش زردی نوزادی، تجویز این ماده اثر قابل توجهی در 

درمان زردی ندارد.
* بیماران مبتال به حصبه، اسهال خونی، بواسیر، خون ادراری 

و آبله از خوردن ترنجبین خودداری کنند.
* ترنجبین برای طحال و اشخاص گرم مزاج مضر است.

*چگونگی تهیه آب ترنجبین
برای تهیه آب ترنجبین، مقداری ترنجبین را در آب جوش 
و  دارند  بر می  را  مایع صاف روی آن  حل می کنند. سپس 
شود.  نشین  ته  آن  خارجی  مواد  تا  بماند  قدری  می گذارند 

حاال مایع صاف شده روی آن، آماده خوردن است.
آب ترنجبین اگر صبح ناشتا خورده شود، موثرتر است.

مقدار خوراکی معمول آن ۱۲ تا ۳5 گرم است.

سالمت باشیم

80 درصد روستاها  با تانکر آب 
رسانی می شود

  
آب  که  این  بر  تأکید  با  بحران  مدیریت  ستاد  رئیس 
واگذار  خصوصی  بخش  به  باید  کشور  در  روستاها  رسانی 
با  کشور  در  روستاها  درصد   80 از  بیش  هنوز  گفت:  شود 

تانکر آب رسانی می شود.
بحران  مدیریت  هماهنگی  شورای  در  نجار  اسماعیل   
مدیریت  سازمان  داشت:  اظهار  جنوبی  خراسان  استانداری 
بحران در زمان بحران متولی مباحث بهداشت درمان نیست 
طبق  و  است  بهداشت  وزارت  عهده  بر  وظیفه  این  بلکه 
تجربه من در بحران های متفاوت حتی بحران جنگ، اسکان 
اضطراری جواب نمی دهد و بهترین کار رفتن به کنار منزل 

است. 
به  رسانی  آب  برای  خصوصی  بخش  از  باید  افزود:  وی 
در  روستاها  از 80 درصد  بیش  کنیم چون  استفاده  روستاها 
اخیر  بارندگی های  با  و  می شود  رسانی  آب  تانکر  با  کشور 

۲00 سد در کشور پر آب و سرریز شده است.
رئیس مدیریت بحران کشور گفت: مجلس به دولت اجازه 
گلوبال  صورت  به  را   کشور  اعتبارات  درصد  پنج  تا  داده 
برداشت کند که سه درصد اعتبارات پیشگیری و دو درصد 

در ارتباط با مقابله است.
تا ذیل، در  افزود: تمامی دستگاه های اجرایی از صدر  نجار 
زمان مدیریت بحران وظیفه دارند و در بحث اعتبارات دولت 

مشکل دارد و نمی تواند نیاز همه بخش ها را تامین کند.
که  این  بیان  با  کشور  بحران  مدیریت  ستاد  رئیس 
درمانی اند  کادر  تجهیزات  نیازمند  صحرایی  بیمارستان های 
افزود: ۱5 بیمارستان صحرایی خریداری شده که برای خرید 

هر چادر بیمارستانی نیازمند ۱5 میلیارد تومان اعتبار هستیم.
نیز  نقل جاده ای خراسان جنوبی  مدیرکل راهداری حمل و 
گفت: یکی از چالش های خراسان جنوبی وجود تعداد زیاد 
استان  راه های  طول  در  خطر  پتانسیل های  جزو  و  آبنما ست 
تاکنون  جنوبی  خراسان  در  که  این  بیان  با  شهامت  است. 
انجام  سیالب  و  حوادث  از  پیشگیری  هدف  با  پروژه هایی 
شده و با این رویکرد اطالع رسانی انجام می شود افزود: ۲8  

راهدارخانه در استان وجود دارد. 
وی اظهار داشت: خراسان جنوبی دارای دو کریدور شمالی 
و جنوبی است و طبس به سامانه مرکز راه های استان مجهز 

شده است.

حضور 8 دانشگاه ایرانی در 
13 حیطه موضوعی رتبه بندی 

»کیو.اس«
اسالم گفت:  جهان  علوم  استنادی  پایگاه  سرپرست 
 ۲0۱9 سال  موضوعی  بندی  رتبه  کیو.اس  رتبه بندی  پایگاه 
حوزه   ۱۳ در  کشور  دانشگاه   8 که  کرد  منتشر  را  خود 

موضوعی این رتبه بندی حضور دارند.
کرد:  اظهار  خبر  این  اعالم  با  دهقانی  محمدجواد  دکتر 
رتبه بندی  نظام های  معتبرترین  از  یکی  اس«  »کیو  رتبه بندی 
سیموندز  کاکارلی  موسسه  توسط  که  است  بین المللی 
انگلستان صورت می گیرد. یکی از رتبه بندی های مهمی که 
این پایگاه به صورت ساالنه انجام می دهد ارزیابی و سنجش 

دانشگاه ها در حوزه های موضوعی مختلف است.

اساس  بر  »کیو.اس«  موضوعی  بندی  رتبه  افزود:  دهقانی 
چهار شاخص بررسی شهرت دانشگاه، ارزیابی کارفرمایان، 
صورت   h-index و  مقاله  هر  ازای  به  استنادها  تعداد 
هر  با  متناسب  وزنی  با  کدام  هر  شاخص ها  این  و  می پذیرد 
مشخص  دانشگاه ها  بهترین  معرفی  جهت  موضوعی،  حوزه 
نیاز رتبه بندی موضوعی  از اطالعات مورد  می شوند. بخشی 
»کیو.اس« از طریق پایگاه استنادی اسکوپوس و بخش دیگر 

نیز از اطالعات حاصل از نظرسنجی ها به دست می آید.
رتبه بندی »کیو.اس« در سال ۲0۱9 میالدی، دانشگاه های برتر 
قالب 5 حیطه کلی علوم  دنیا را در 48 حوزه موضوعی در 
علوم  پزشکی،  و  زیستی  علوم  فناوری،  و  مهندسی  طبیعی، 
اجتماعی و هنر و علوم انسانی مورد رتبه بندی قرار داده است.

دهقانی اظهار کرد: در رتبه بندی که در 5 حیطه علوم طبیعی، 
مهندسی و فناوری، علوم زیستی و پزشکی، علوم اجتماعی و 
هنر و علوم انسانی صورت پذیرفته است، دانشگاه های ایران 
و  زیستی-پزشکی  علوم  فناوری،   - مهندسی  حیطه  سه  در 
علوم طبیعی دارای رتبه در بین دانشگاه های برتر دنیا شده اند.

موضوعی  حوزه های  رتبه بندی  در  گفت:   ISC سرپرست 
مطلوبی  عملکرد  ایران  دانشگاه های  کیو.اس،   ۲0۱9 سال 
دانشگاه   ،۲0۱6 سال  در  که  نحوی  به  دادند،  نشان  خود  از 
بود که در حوزه  ایران  از  تنها دانشگاه  علوم پزشکی تهران 

موضوعی پزشکی با رتبه ۳00-۲5۱ قرار گرفت.
وی افزود: حضور دانشگاه های ایران در سال ۲0۱7 از یک 
انسان ساز،  محیط  و  معماری  موضوعی  حوزه   8 به  حوزه 
الکترونیک،  و  برق  مهندسی  سازه،  و  عمران  مهندسی 
پزشکی،  جنگلداری،  و  کشاورزی  مکانیک،  مهندسی 
حضور   ،۲0۱8 سال  در  و  یافت  ارتقا  شیمی  و  داروسازی 
به 9 حوزه  رتبه بندی موضوعی  برتر کشور در  دانشگاه های 

موضوعی ارتقا یافت.
رتبه بندی موضوعی ۲0۱9 کیو.اس  ایران در  افزود:  دهقانی 
چشمگیری  رشد  که  دارد  حضور  موضوعی  حوزه   ۱۳ در 

نسبت به سال گذشته را نشان می دهد.

از  برخی  به  اشاره  با  اسحاق  آل  صفحه1:  از  ادامه 
همه  رغم  علی  متأسفانه  گفت:  کشور  امروز  مشکالت 
داشته ها، ما با کسری بودجه غیرمتعارف روبه رو هستیم مثال 
می گویند درسال 98 حدود ۱00 هزار میلیارد تومان کسری 
بودجه داریم که این رقم معادل یک پنجم کل بودجه است.

لَنگ  کشور  اقتصادی  تدبیر  نظام  که  براین  تأکید  با  وی 
مشکالت  از  یکی  امروز  مردم  معیشت  گفت:  می زند، 
میلیارد   ۱4 دولت  که  حالی  در  و  است  کشور  اساسی 
دالر ارز 4 هزار و ۲00 تومانی در بودجه پیش بینی کرده 
در  مثال  است  اساسی  مشکالت  جزو  معیشتی  مشکالت 
تأمین  برای  دالر  میلیارد  یک  می گویند  خصوص گوشت 
گوشت تخصیص داده ایم ولی می بینیم گوشتی که باید با 
قیمتی بین ۳0 تا 40 هزار تومان به دست مردم می رسید به 
قیمتی در حدود ۱00 هزار تومان رسیده این درحالی است 

که گوشت جزو کاالهای تحریمی قرار ندارد.
در  خود  مدیریت  تجربه  به  اشاره  با  بازرگانی  اسبق  وزیر 
وزارت بازرگانی طی دهه 70، گفت: آن زمان کل بودجه 
کشور حدود ۱0 میلیارد دالر بود و سهم وزارت بازرگانی 
سه میلیارد دالر که به صورت یوزانس 6 ماهه تأمین می شد. 
ولی در آن زمان علی رغم همه مشکالت، قیمت کاالهای 
اساسی در کشور بین 5 تا ۱0 درصد نوسان داشت. این در 
حالی است که امروز نه از نظر پول مشکلی داریم و نه از 
نظر امکانات، ولی متأسفانه نظام تدبیر اقتصادی کشور لَنگ 

می زند.
آل اسحاق با انتقاد از نادیده گرفتن طرح ها و کمک برای 
حل این مشکل از سوی دولت، گفت: تعدادی از مدیران 
اساسی  کاالهای  مشکل  برای حل  بازرگانی  وزارت  سابق 
به  را  طرح  این  و  کرده اند  تدوین  و  تهیه  را  جامعی  طرح 
شورای  مجلس  و  نهادها  سایر  و  مسوول  وزارتخانه های 
اسالمی ارائه دادند ولی متأسفانه این طرح  را قبول نکردند.

این درحالی است که در طرح تدوین شده، تمامی فرایند 
قیمت  لجستیکی،  پشتیبانی  تأمین کاال،  تا  ارز  از تخصیص 
طرح  این  و  شده  ذکر  جزئیات  با  توزیع  نحوه  و  گذاری، 

براساس تجارب موفق گذشته تدوین شده بود.
دارند  بازدارنده ای وجود  متأسفانه ذی نفعان  داد:  ادامه  وی 
که اجازه نمی دهند مشکالت حل شود ذی نفعانی که شامل 
توزیع  تا  طالیی  امضای  دارندگان  از  اعم  مختلفی  افراد 
کنندگان این کاالها را شامل می شود ولی برای منافع خود 

اجازه نمی دهند اوضاع درست شود.
نگرانی های  از  یکی  که  این  بیان  با  بازرگانی  اسبق  وزیر 
امروز، افسردگی و وادادگی در حوزه اقتصاد است، گفت: 
تومانی  ارز 4 هزار و۲00  با  میلیارد دالر  اعالم شد که ۱4 
بانک  امار  ولی  یافته  اختصاص  اساسی  کاالهای  برای 
درصد   60 تا   50 کاالها  این  قیمت  که  داده  نشان  مرکزی 
تورم داشته است و این درحالی است که هیچ یک از این 

کاالها جزو کاالهای تحریمی نیستند.
آل اسحاق خاطرنشان کرد: این یک واقعیت است فرآیند 
موجود از تخصیص ارز تا تأمین و توزیع کاالهای اساسی 

اصالح شود قطعا شرایط قابل مدیریت است.
اخیر  فضای  که  براین  تأکید  با  نشست  این  ادامه  در  وی 
کشور جریان فساد در کشور را ایجاد کرده است، گفت: 
متأسفانه این جریان فساد به صورت شبکه ای و سیستماتیک 

فعالیت می کند و از این شرایط سود می برند.

مفسدان  با  تنها  متأسفانه  کرد:  اضافه  بازرگانی  اسبق  وزیر 
برخورد می شود نه با نظام سیستماتیک فساد؛ به هر حال در 
این سیستم فساد یک رانت وجود دارد، یک رانت خوار و 
رانت سازی  باعث  کشور  فضای  متأسفانه  و  رانت ساز  یک 

شده است.
کشور  در  اقتصاد  فعلی  الگوی  که  این  بیان  با  اسحاق  آل 
متناسب با شرایط امروز نیست، گفت: امروز طی سال های 
بعد از انقالب ما مدل های مختلفی را در سال های مختلف 
تجربه کرده ایم و بعد از 40 سال به نسخه اقتصاد مقاومتی در 

۲4 بند رسیده ایم ولی متأسفانه این نسخه اجرایی نمی شود.
وی با انتقاد از سیاست زدگی اقتصاد، گفت: امروز در دولت 
و  اقتصادیون  دایره  یکی  دارد  وجود  تصمیم گیر  دایره  دو 
یکی دایره سیاسیون و متأسفانه امروز شاهدیم هر تصمیمی 
قرار  سیاسیون  تأیید  مورد  باید  می گیرند  اقتصادیون  که 
اقتصادیون را هم دارند  گرفته و آن ها حق وتوی تصمیم 
اعتقاد  اقتصادیون  همه  یارانه  پرداخت  خصوص  در  مثال 
ولی  شود  داده  جامعه  اقشار  همه  به  نباید  یارانه  که  دارند 
وقتی این تصمیم در دایره سیاسیون مطرح می شود به دلیل 

تبعات سیاسی، آن را وتو می کنند.
اقتصادی  جنگ  به  اشاره  با  ادامه  در  بازرگانی  اسبق  وزیر 
می آید  نظر  به  گفت:  خارجی،  فشارهای  و  کشور  امروز 
به دنبال آن هستند که از همه سرمایه  امریکا و دشمنان ما 
کنند  برداری  بهره   98 درسال  خود،  تحریمی  گذاری های 
و به نظر من آن ها می خواهند قضیه را یک سره کنند لذت 

ما باید درسال 98 درایت و هوشیاری بیشتری داشته باشیم.
آل اسحاق با تأکید براین که با درایت و هوشیاری می توان 
ما  حاضر  درحال  گفت:  گذراند،  سالمت  به  را   98 سال 
و  داریم  از کشور  در خارج  پول  میلیارد دالر  حدود ۱۱0 
این درحالی است که کل نیاز ارزی ما درسال حدود 70 تا 
80 میلیارد دالر است لذا هیچ نگرانی در این بخش وجود 
ندارد و حتی کم شدن میزان فروش نفت نیز چندان نگران 

کننده نیست.
وی با تأکید بر لزوم ایجاد اعتماد در مردم و دولت و همه 
و  دولت  مجلس،  از  اعم  ما  همه  گفت:  سیاسی،  جریانات 

نخبگان جدای از نگاه های سیاسی باید دست به دست هم 
دهیم تا از این گذر عبور کنیم.

اعتماد مردم  به نقش کلیدی  اشاره  با  بازرگانی  اسبق  وزیر 
و  باور  را  مردم سیاست های دولت  زمانی  به دولت گفت: 
متأسفانه  و  باشند  داشته  اعتماد  آن  به  عملیاتی می کنند که 
امروز یکی از مشکالت ما خدشه دار شدن این اعتماد است.

آل اسحاق با بیان این که اعتماد با حرف درست نمی شود، 
و مسوولین قدرت حل  باور کنند دولت  باید  مردم  افزود: 

مشکل را دارند.
وی اضافه کرد: اگر کابینه متناسب با شرایط روز باشد مردم 

به سخنان دولت و سیاست های آن اعتماد می کنند. 
اتومبیل  یک  راندن  به  قادر  راننده  یک  زمانی  هرحال  به 
در جاده اتوبانی و آسفالته است ولی زمانی که اتومبیل در 
با  متناسب  راننده ای  باید  تبعا  می گیرد  قرار  سنگالخ  جاده 

این جاده داشته باشیم.
فکر  آقایان  زمانی  کرد:  تصریح  بازرگانی  اسبق  وزیر 
حتی  و  اروپا  با  ارتباط  کدخدا،  با  مذاکره  که  می کردند 
برجام مشکالت کشور را حل می کند ولی امروز مسووالن 
دولت اذعان دارند که این موارد نتوانست مشکالت کشور 
قرار  مسوولیت  در  افرادی  تا  است  الزم  لذا  کند.  حل  را 
گیرند که متناسب با راهکار جدید، حل مشکالت را عهده 

دار شوند.
که  ندارد  اشکالی  هیچ  کرد:  خاطرنشان  اسحاق  آل 
دولت آقای روحانی کابینه اش را عوض کند و در برخی 
وزرا  برخی  ماه  شش  هر  بعضا  ایتالیا  جمله  از  کشورها  از 
وزرای  جدید  شرایط  در  تا  است  الزم  و  می شوند  عوض 
دولت  و  شوند  معرفی  دارند  قبول  قابل  سابقه  که  جدیدی 
آقای روحانی بدون نگاه سیاسی افراد، ظرف یک یا دو ماه 
کابینه جدیدی را معرفی کند و در چنین شرایطی که مردم 
با دیدن تغییر وزرا به تناسب شرایط امروز به دولت اعتماد 
می کنند و متوجه می شوند که وضعیت در حال تغییر است.

کابینه  تغییر  منفی  شوک  درباره  سوالی  به  پاسخ  در  وی 
کابینه  تغییر  مثبت  شوک  قطعا  گفت:  بازار،  به  اقتصادی 

اقتصادی بیش از شک منفی است.

 وزیر اسبق بازرگانی:

 روحانی تیم اقتصادی کابینه را عوض کند

بخشی  در  انرژی  بین المللی  آژانس 
خصوص  در  خود  اخیر  گزارش  از 
اشاره  نکته  این  به  نفت،  بازار  تحوالت 
کرد ه است که کمیت تنها عامل تعیین کننده در بازار نفت 
نفتی غافل  تفاوت های کیفی گریدهای  از  نباید  و  نیست 

شود.
از  ونزوئال(  )پترولئوس دی  ونزوئال  نفت  تحریم شرکت 
سوی آمریکا بار دیگر نشان داد که نفت تا چه اندازه برای 

سیاستمداران اهمیت دارد.
در سال ۲0۱8 ونزوئال روزانه 450 هزار بشکه نفت خام به 
آمریکا صادر کرد؛ این در حالی است که صادرات نفت 
ونزوئال به آمریکا سال ۱998 یعنی اندکی قبل از به قدرت 

رسیدن هوگو چاوز فقید، ۱.7 میلیون بشکه در روز بود. 
 ۳.4 حدود   ۱998 سال  در  که  ونزوئال  نفت  تولید  البته 
بشکه  میلیون   ۱.۳ به  اکنون  بود  روز  در  بشکه  میلیون 
در  کاماًل  تولید  فاحش  افت  این  و  است  رسیده  روز  در 
کاهش چشمگیر صادرات نفت این کشور به آمریکا نمود 
به  ونزوئال  صادراتی  نفت  عمده  بخش  است.  کرده  پیدا 
آمریکا، در پاالیشگاه های شرکت سیتگو )از شرکت های 

زیرمجموعه شرکت نفت ونزوئال( به مصرف می رسد.
را  چین  به  خود  نفت  صادرات   ۲0۱8 سال  در  ونزوئال 
البته  و  کند  متنوع تر  را  خود  نفت  بازار  تا  داد  افزایش 
بخشی از میلیاردها دالر بدهی خود به چین را از این طریق 
بپردازد. ونزوئال در سال های قبل صادرات خود به هند را 
نیز افزایش داده و به روزانه ۳60 هزار بشکه در سال ۲0۱7 
موجب  ونزوئال  داخلی  مشکالت  هرچند  بود؛  رسانده 

کاهش ۱۱ درصدی این رقم در سال ۲0۱8 شد.
همه ما می دانیم که تحریم های آمریکا علیه شرکت نفت 
از  دشوارتر  این شرکت  برای  را  نفت  ونزوئال، صادرات 
قبل کرده است اما حتی انتشار خبر این تحریم ها نیز تغییر 
نداشته  دنبال  به  خام  نفت  جهانی  قیمت  در  را  چندانی 
است. به لحاظ کمی، بازار نفت قادر است پس از انجام 
با مسائل حمل ونقل و لجستیک، کاهش  تغییرات مرتبط 
صادرات نفت ونزوئال را جبران کند زیرا ظرفیت مازاد در 
بازار به اندازه کافی وجود ندارد و اجرای توافق اوپک و 
– که باعث می شود  متحدانش برای کاهش سطح تولید 
بخشی از ظرفیت تولید این کشورها بالاستفاده بماند - نیز 

بر این ظرفیت مازاد افزوده است.

اما کیفیت نفت نیز مساله مهم دیگری است که از قضا با 
توجه به تحوالت اخیر اهمیت بیشتری پیدا کرده است. 

روزانه  کاهش  ونزوئال،  و  ایران  علیه  آمریکا  تحریم های 
9۳0 هزار بشکه ای تولید نفت اوپک در ماه ژانویه و نیز 
بر  مستقیماً  کانادا  آلبرتای  استان  در  نفت  تولید  کاهش 
گذاشته  تأثیر  ترش  و  سنگین  نفت  جهانی  عرضه  میزان 

است.
نفت تولیدی شرکت نفت ونزوئال عمدتاً جزو سنگین ترین 
گریدهای نفتی جهان محسوب می شود و این شرکت قبل 
از صادر کردن نفت خود آن را از طریق ممزوج کردن با 
گریدهای نفتی سبک تر و یا با استفاده از رقیق کننده های 
حاضر  حال  در  که  آنجا  از  می کند.  رقیق تر  وارداتی، 
تحریم های  هدف  ونزوئال  به  رقیق کننده ها  صادرات 
نفت  ملی  شرکت  دیگر  سوی  از  و  گرفته  قرار  آمریکا 
نفتی  گریدهای  تولید  زمینه  در  مشکالتی  با  نیز  ونزوئال 
با عبور  بتواند  این شرکت حتی اگر  سبک مواجه است، 
پیدا کند،  مشتری  نفت خود  برای  آمریکا  تحریم های  از 
باز هم کار سختی برای تولید نفت متناسب با ویژگی های 

مورد درخواست مشتریانش خواهد داشت.
آمریکا،  در  شیل  نفت  انقالب  اوج گیری  از  قبل  سال ها 
پاالیشگاه های جنوبی این کشور با توجه به انتظارات خود 
از آینده، اقدام به سرمایه گذاری بر روی تجهیزات مناسب 
کرده  ترش تر  و  سنگین تر  نفتی  گریدهای  پاالیش  برای 
به  نه تنها صادرات نفت سنگین ونزوئال  اکنون  اما  بودند؛ 
آمریکا کاهش یافته است، بلکه مکزیک و عربستان - که 
آمریکا  به  سنگین  نفت  صادرکنندگان  بزرگترین  جزو 
به  را  کشور  این  به  خود  نفت  صادرات  نیز   - بوده اند 
بازارهای  میزان چشمگیری کاهش داده و توجه خود را 

به سرعت در حال رشد آسیایی معطوف کردند.
و  سنگین  نفتی  گریدهای  صادرات  افزایش  ادامه  در 
یک  از  آمریکا  جنوبی  پاالیشگاه های  به  کانادا  از  ترش 
که  شرایطی  در  آمریکا  نفت  صادرات  ممنوعیت  و  سو 
دیگر،  از سوی  بود  به شدت رشد کرده  نفت شیل  تولید 
باعث شد تا موجودی انبارهای نفت در آمریکا به سقف 
تاریخی خود برسد و تولیدکنندگان نفت شیل مجبور به 
فروش محصول خود با قیمت های کمتر از حد انتظارشان 
ممنوعیت  آمریکا  دولت  اما  اواخر سال ۲0۱5  در  شوند. 
لغو  را  بود  شده  آغاز   ۱975 سال  از  که  نفت  صادرات 

شیل  نفت  تولیدکنندگان  به  دولت  تصمیم  این  و  کرد 
 کمک کرد تا محصولشان را با قیمت های بسیار باالتری

انفعاالت  و  فعل  این  کنند.  عرضه  خارجی  بازارهای  به 
باعث شد تا نیاز پاالیشگاه های جنوبی آمریکا به نفت خام 

سنگین ونزوئال و خاورمیانه همچنان پابرجا بماند.
اکنون با توجه به کاهش عرضه نفت سنگین، قیمت آن در 
بازار آمریکا رو به افزایش نهاده است. در ماه نوامبر قیمت 
کمتر  دالر   4 از  بیش  مارس  سنگین  خام  نفت  بشکه  هر 
از قیمت نفت سبک لوئیزیانا بود اما اکنون این فاصله به 
کمتر از ۱ دالر رسیده است. هم چنین از زمان اعالم خبر 
تحریم نفت ونزوئال تاکنون، برتری قیمت نفت مارس در 
برابر نفت سبک تگزاس از 4.5 دالر به 7.5 دالر در هر 

بشکه افزایش یافته است.
در حال حاضر بعید به نظر می رسد که سایر تولیدکنندگان 
جبران  به منظور  بخواهند  عربستان(  )مثاًل  سنگین  نفت 
را  نفت خود  تولید  بازار،  در  نفت سنگین  کمبود عرضه 
افزایش دهند. البته با توجه به این که بازار نفت همچنان 
گذشته  سال  دوم  نیمه  در  عرضه  مازاد  هضم  حال  در 
میزان  به  عرضه ای  مازاد  از  پیش بینی ها  و  است  میالدی 
۱.۳ میلیون بشکه در روز طی سال جاری میالدی حکایت 
به رشد  منجر  تاکنون  نفت سنگین  دارند، کاهش عرضه 

نجومی قیمت ها نشده است.
افزایش  گفت  باید  باشد،  کمیت  از  صحبت  صرفاً  وقتی 
تولید نفت خام آمریکا تا پایان سال جاری به تنهایی برای 
جبران حذف کامل نفت ونزوئال از بازار کفایت خواهد 
وضعیت  بیاید،  میان  به  نیز  کیفیت  پای  وقتی  اما  کرد. 

پیچیده تر می شود. کیفیت هنوز هم مهم است.

 چرا نفت ونزوئال و ایران را نمی توان به سادگی حذف کرد؟

خاصیت شیر نارگیل
  

کمتر  ایران  در  که  است  میوه هایی  از  یکی  نارگیل 
مصرف می شود اما این میوه دارای مواد معدنی فوق العاده ای 

است که برتر از هر قرص و ویتامینی در بدن عمل می کند.
نارگیل یکی از خوراکی های محبوب در کشورهایی مانند 
شمار  به  کارائیب  یا  آفریقا  جزایر  هند،  سریالنکا،  تایلند، 
می رود. در این مناطق از شیر نارگیل برای طبخ غذا یا آماده 

کردن نوشیدنی های مختلف استفاده می شود.
شیر نارگیل ارزش غذایی باالیی داشته و سرشار از ویتامین، 
اکسیدان،  آنتی  کربوهیدرات،  اسید،  آمینو  معدنی،  امالح 

آنزیم و سایر  ریز مغذی های مفید برای بدن است.
الکترولیت  و  فسفر  آهن،  بودن  دارا  دلیل  به  نوشیدنی  این 

پتاسیم می تواند در کاهش خستگی بدن بسیار موثر باشد. 
روی  و  سلنیوم  مس،  منگنز،  از  غنی  منبع  را  نارگیل  شیر 

دانسته اند.
به  نارگیل  اخیر خود دریافتند که شیر  محققان در مطالعات 
مراتب می تواند برتر از قرص ها یا ویتامین ها باشد. در ادامه 
این تحقیق آمده است:» افرادی که در کار خود با استرس های 
طوالنی مدت روبه رو هستند، بیش از پیش به نسبت سایرین 

با احساس خستگی مفرط دست و پنجه نرم می کنند«.
طوالنی  استراحت  وجود  با  بسیاری  اشخاص  اوقات  گاهی 
گریبان  به  دست  مفرط  خستگی  احساس  با  هم  باز  مدت 
زندگی  سبک  غذایی،  شیوه  تغییر  معتقدند  محققان  هستند، 
و استفاده از شیر نارگیل می تواند در کاهش عالئم خستگی 

مفید باشد.
از سایر فواید نارگیل می توان به موارد زیر اشاره کرد:

* کاهش وزن
* کنترل میزان قند خون

* سودمندی در رفع یا کاهش تشنگی
* درمان بیماری های گوارشی یا ناراحتی های معده

* تقویت سیستم ایمنی بدن
* کاهش فشار خون )به دلیل دارا بودن ویتامین های گروه 

ب و پتاسیم(
* شفافیت پوست
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اقتصادی اجتماعی فرهنگی

واردات 2.6 میلیارد دالر 
نهاده دامی 

نشان  ایران  اسالمی  جمهوری  گمرک  آمار   - ایرنا 
دالر  میلیون   590 و  میلیارد   ۲ امسال  ماهه   ۱0 در  می دهد 
صرف واردات نهاده های دامی از جمله ذرت، کنجاله سویا  

و جو شد.
 براساس آمار گمرک در ۱0 ماهه امسال بیش از ۲6 میلیون 
تن کاال به ارزش ۳5 میلیارد و 67۲ میلیون دالر وارد کشور 
شد که نسبت به ۳۱ میلیون و 478 هزارتن مدت مشابه سال 

96 حدود ۱7.4 درصد کاهش را نشان می دهد.
هم چنین از لحاظ ارزشی در ۱0 ماهه سال 96 نزدیک 4۳ 
میلیارد و 97۱ میلیون دالر کاال وارد شده بود که امسال این 

رقم ۱9 درصد کاهش یافت.
صدرنشین  وارداتی  عمده  کاالی  قلم   ۱0 بین  دامی  ذرت 
است که یک میلیارد و 6۱8 میلیون دالر ارزش واردات آن 
برآورد می شود که 4.5 درصد از سهم ارزش کل واردات 
را به خود اختصاص داده است. حجم واردات ذرت دامی 
امسال نسبت به مدت مشابه پارسال ۲8 درصد رشد را نشان 

می دهد.
در  دالر  میلیون   49۳ ارزش  با  نیز  سویا  کنجاله  واردات 
مشابه  مدت  با  مقایسه  در  که  گرفت  قرار  پنجم  جایگاه 

پارسال رشد ۱5 درصدی دارد.
کنجاله سویا امسال ۱.4 درصد از سهم کل ارزش واردات 

را به خود اختصاص داد.
امسال 479 میلیون دالر جو به استثنای بذر آن وارد شد که 
نشان  را  ماهه سال 96 رشد ۱7 درصدی  با ۱0  مقایسه  در 

می دهد.
بنابراین واردات جو امسال سهم یک سوم درصدی از کل 

ارزش واردات را دارد.
میلیارد و ۱0۲  امسال یک  طبق آمار گمرک در ۱0 ماهه 
میلیون دالر برنج وارد کشور شد که با سهم ۳.۱ درصدی 
خود  به  را  واردات  سوم  جایگاه  واردات  کل  ارزش  از 
اختصاص داد. حجم واردات امسال در مقایسه با سال 96، 

رشد چهار درصدی را نشان می دهد.
جایگاه  دالر  میلیون   975 میزان  به  سویا  لوبیای  چنین  هم 
ارزش  کل  7از  درصد   ۲.7 که  دارد  را  واردات  چهارم 

واردات را از آن خود کرده است.
پارسال  مشابه  با مدت  مقایسه  واردات سویا در  میزان  این 

رشد ۲5 درصدی را داشته است. 
زراعت،  در  کشاورزی  بخش  تولیدات  میزان  اکنون 
باغبانی، دام، طیور و آبزیان به ۱۲۲ میلیون تن رسیده است.

آمارهای نشان می دهد در سه ماه نخست امسال قیمت هر 
کیلوگرم سویا از یک هزار و 600 تومان به ۲ هزار و 700 
تومان و ذرت نیز از هر کیلوگرم 850 تومان به یک هزار و 
۳00 تومان رسید. کارشناسان دام و طیور معتقدند رشد نرخ 
نهاده های دامی در ابتدای سال موجب گرانی 40 درصدی 
قیمت مرغ شد اما دولت در قالب سیاست تنظیم بازار مانع 
از افزایش قیمت مرغ شد.با این همه، حضور واسطه گران 

و دالالن نرخ ها را فراتر از انتظار برد.

 گزینش: نیما موسوی

 »خسروگلسرخی«

 مردی که آمد از فَلق ِ سرخ
 در این دم آرام خواب رفته،

 پریشان شد
 ویران .

 و باد پراکند
 بوی تنش را

 میان خزر،
 ای سبز گونه ردای شمالی ام

 جنگل !
 اینک کدام باد

 بوی تنش را
 می آرد از میانه ی انبوه گیسوان پریشانت

 که شهر به گونه ی ما
 در خون سرخ نشسته است .... ؟

 آه ای دو چشم فروزان !
 در رود مهربان کالمت

 جاری ست هزاران هزار پرنده ،
 بی تو کبوتریَم بی پر ِ پرواز ...

                                                                              
***** 

 »سهراب سپهری«

از شب ریشه سر چشمه گرفتم ، و به گرداب آفتاب 
 ریختم.

 بی پروا بودم : دریچه ام را به سنگ گشودم.
 مغاک جنبش را زیستم.

 هشیاری ام شب را نشکافت، روشنی ام روشن نکرد:
 من ترا زیستم، شتاب دور دست!

 رها کردم، تا ریزش نور ، شب را بر رفتارم بلغزاند.
 بیداری ام سر بسته ماند : من خابگرد راه تماشا بودم.

 و همیشه کسی از باغ آمد ، و مرا نوبر وحشت هدیه کرد.
و همیشه خوشه چینی از راهم گذشت ، و کنار من 

 خوشه راز از دستش لغزید.
و همیشه من ماندم و تاریک بزرگ ، من ماندم و همهمه 

 آفتاب.
 و از سفر آفتاب، سرشار از تاریکی نور آمده ام:

 سایه تر شده ام
 وسایه وار بر لب روشنی ایستاده ام.

 شب می شکافد ، لبخند می شکفد، زمین بیدار می شود.
 صبح از سفال آسمان می تراود.

 و شاخه شبانه اندیشه من بر پرتگاه زمان خم می شود.
                                                     

***** 
»خلیل اهلل خلیلی«)شاعرافغان(

 بر قله ی کهسار، درختی برپاست
 بر شاخ درخت، آشیانی پیداست

 غم کوه و درخت، زندگانی من است
 بر شاخ درخت، مرغکی نغمه سراست

*** 

 کشتند بشر را که سیاست این است
 کردند جهان تبه، که حکمت این است

 در کسوت خیرخواهی نوع بشر
زادند چه فتنه ها، مهارت این است

*****
 »سیاوش کسرایی«

 عطر طراوت بود باران
 آغوش خالی بود خاک پاک دامان

 اما ستوه از دست بسته
 اما فغان از پای دربند

 چشمان پر از ابراند یک شام تاریک
 واندر لبان خورشید لبخند

 آن یک درودی گفت بردوست
 این یک نویدی را صال داد

 تا سرب و باروت
 بر ناتمام نغمه هاشان نقطه بنهاد

 عطر جوانی شست باران
آغوش پر آغوش عاشق ماند خاک سرخ دامان

جهانی  پرونده  عضو  کشورهای  از  جمهور  رئیس  معاون 
نوروز دعوت کرد تا با برنامه ریزی برای همکاری های مشترک 
نمایشگاه ها و هفته های  مانند  بین المللی  تعریف رویدادهای  و 
فرهنگی با محوریت نوروز، حِق جهانی این میراث ارزشمند و 
آئین های جذاب آن را به جا آورند و نشان نوروز را در عرصه 

صنعت گردشگری شکوفا کنند.
علی اصغر مونسان در آئین »جهان نوروز« که پنج شنبه 9 اسفند 
در سالن همایش های برج میالد و با حضور وزیر امورخارجه 
و سفرای کشورهای شریک در پرونده جهانی نوروز برگزار 
ظرفیت  باستانی  بزرگ  جشن  این  معتقدیم  کرد:  تاکید  شد، 
و جذب گردشگران سراسر جهان  برای جلب  بالقوه عظیمی 
و رونق صنعت گردشگری در کشورهای عضو پرونده نوروز 

دارد.
گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  سازمان  رئیس 
 ۱۲ همدلی  و  همراهی  با  نوروز  جهانی  ثبت  به  اشاره  با 
عود،  یلدا،  مانند  دیگری  آئین های  گفت:  همسایه،  کشور 
عروسک های بدون صورت، نقره کاری و سوزن دوزی را نیز به 
اشتراک و فراخوان گذاشته ایم تا سایر کشورها به ما بپیوندند، 
چون باور ما این است که هیچ چیز مانند آئین های مشترک و 
امیدآفرین نمی تواند ضامن صلح و دوستی میان ملل و دعوت 

به گفتمان میان جهانیان باشد.
وی بیان کرد: در تاریخ امت ها و اقوام مختلف آمده، جوامع 
انسانی به  تفاوت آداب و رسوم و اعتقادات خود هر یک، روز 
نسبت  به  خاطره  تجدید  و  یادآوری  برای  را  سال  در  خاصی 
اهمیت  قوم  آن  فرهنگ  و  تاریخ  در  که  ویژه ای  موضوعات 
زیادی  داشته، مشخص کرده و هر سال مراسم ویژه  ای به آن 
مناسبت  برگزار می کرده است و آداب و رسوم خاصی را انجام 

می داده  اند.
یاران حضرت عیسی  قرآن کریم وقتی  داد: در  ادامه  مونسان 
)ع( سفره ای آسمانی را آرزو کرده و به   عنوان آیه و نشانه الهی 
می طلبند، حضرت عیسی )ع( از خداوند می خواهد تا منتی بر 
آن ها گذاشته و روزی آسمانی به آن ها بدهد تا آن روز را عید 
امت قرار دهند. عالمه طباطبایی )ره( نیز جمله ای نزدیک دارد 
که گفته بود »خصوصیت عید این است که زمینه وحدت کلمه 
و تجدید حیات اجتماعی و نشاط و سرزندگی می آفریند و هر 

بار که فرا می رسد عظمت دین را تجدید می کند.«
را  نجومی  بتوان  قواعد  اگر  داد:  ادامه  جمهور  رئیس  معاون 
فصل  و سرآغاز  طبیعی شمرد  برای حوادث  دقیقی  نشانه های 
اعتباری  بُرج  اعتباری آفتاب در  بهار را روزی شمرد که سیر 
حمل قرار می گیرد،  می     توان گفت که عید نوروز نیز جزو 
اعیادی است که سالیانه تجدید می شود و سنتی  تاریخی برای 

یک حادثه متجدد و متناسب با تجدید حیات طبیعت است.
که  رسومی  و  آئین ها  از  بخشی  رفتن  بین  از  به  اشاره  با  او 

نتوانستند در آزمون های زمان باقی بمانند، افزود: نوروز یکی 
از کهن ترین آئین های بشری است که هیچ آئینی و اهریمنی 

نتوانسته آن را نابود یا کم رنگ کند.
آئینی که دین اسالم نیز در همزیستی و همدلی با آن برآمد و 

گره مبنایی و مستحکم بین آن ها زده شد.
وی با تاکید بر این که نوروز همدلی و هم گرایی نوع بشر را 
می طلبد و آرزو می کند بانگ صلح در دنیا باشد، اظهار کرد: 
از خاور اروپا تا بحر مدیترانه، از آسیای میانه تا خاور دور، از 
کردها و ازبک ها تا عراق و شام، از غرب چین تا آناتولی ، از 
و  غرب  در  بین النهرین  تا  شرق  در  افغانستان  و  هند  قاره  شبه 
از سین کیانگ و آسیای مرکزی در شمال شرق تا دامنه های 
شمالی قفقاز بزرگ در شمال و آسیای صغیر در شمال غربی، 
اکنون  و  اند  داشته  نگه  زنده  نوروز  در  را  خود  بلند  تاریخ 
ازبکستان،  آذربایجان،  جمهوری  هند،  ایران،  همگرایی  ثمره 

قزاقستان، پاکستان و ترکیه شده است.
با  رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
اشاره به ابعاد فرهنگی نوروز، تاکید کرد: نوروز در جنبه های 

اقتصادی و تجاری اش نیز رونق و تحرک دارد. 
آن  از  نفری  میلیون   400 جمعیتی  دست کم  که  بازاری  در 
ارتزاق می کنند، از حمل و نقل و جوانب آن گرفته تا نساجی 
و پوشاک، از صنایع دستی و مایحتاج زندگی تا صنایع شیرینی 
سازی و تنقالت، از صنعت هتلداری و رستوران تا تجارت و 
کشت گل همه این ها یعنی رونق گردشگری میان کشورهایی 

که نوروز را می ستایند.
ملت ها  همگرایی  برای  عاملی  را  نوروز  اشتراکات  مونسان 
عنوان یک  به  می توان  مشترک  این وجه  از  و گفت:  دانست 
فرهنگی  بین  گفتمان  برقراری  برای  سیاسی  فرهنگی-  عامل 
منطقه ای  همگرایی های  راستای  در  فرهنگی  دیپلماسی  و 
نیزطی  خارجه کشورمان  امور  وزیر  محمدجواد  بهره گرفت. 
جمله  این  با  یونسکو  اساسنامه   نوروزگفت:  درجشن  سخنانی 
شروع می شود »چون جنگ در ذهن مردم شکل می گیرد باید 

صلح را نیز در ذهن افراد جای دهیم.«
ما امروز در دنیا با مشکل فهم و شناخت مواجهیم با بهره گیری 

از این جمالت باید مشکالت را برطرف کنیم.
اتفاقاتی که  بهترین  پنج سال توقف،  از  بعد  اظهارداشت:  وی 
نوروز  جهان  نمایندگان  با  که  بود  این  دهد  رخ  می توانست 
توانستیم بار دیگر آئین نوروز را در کشور برگزار کنیم. وی 
کردند  جهانی  را  نوروز  که  کشورهایی  و  افراد  با  داد:  ادامه 
امروز باید پیمان ببندیم که سرزمین و جهان مان را نیز نوروزی 
طبیعی  رویداد  یک  نوروز  گفت:  ایرانی  دیپلمات  این  کنیم. 
نیست یک تحول انسانی و چیزی است که یونسکو در صدر 
برنامه های خود قرار داده است، یعنی تغییر نگرش و دیدگاه ها.

وی بیان کرد: باید مانند حافظ در ذهن ها این را بگنجانیم که 

به باد نوروزی نیاز داریم. اگر ما با باد نوروزی سلطه گری و 
جنگ را دور کنیم، فرهنگ نوروز را می توانیم جهانی کنیم. 
این وظیفه  کشورهایی است که نوروز را میراث داری می کنند.

قدرت،  بر  مبتنی  تفکر  که  داریم  نیاز  ما  کرد:  تاکید  ظریف 
و گو،  تفکر گفت  به  را  از سالح های مخرب  استفاده  سلطه، 
و  جامعه  خانه هایمان،  در  همزیستی  و  همراهی  و  فراگیری 

کشور، منطقه و جهان تبدیل کنیم.
وزیر امور خارجه کشورمان با بیان این که »باید بپذیریم همه 
با هم در یک کشتی نشسته ایم« اظهار کرد: خشونت در خانه 
و جامعه، کشور و جهان برای هیچ کس امنیت نمی آورد باید 
و  ایران  و  در جهان  نشسته ایم.  در یک کشتی  ما  که  بپذیریم 
نوروز  فرهنگ  داران  میراث  ما  نقطه ایم.  منطقه همه در همان 
و  هند  بین  نباید  باشیم.  داشته  دعوا  و  جنگ  خود  بین  نباید 

پاکستان درگیری اتفاق بیفتد.
و  دیگران  جنگ  قیمت  به  امنیت  بدانیم  باید  افزود:  ظریف 
ناممکن  و  نامطلوب  دیگران  ماندگی  عقب  قیمت  به  توسعه 
است. باید بپذیریم در جهان کنونی به هم پیوسته یا همه با هم 
با هم غرق می شویم. غرق در  یا همه  برسیم  نجات  به ساحل 

بحران محیط زیست، ناامنی و فقر.
دیپلمات عالی رتبه کشورمان پیام نوروز را در یکی از شعرهای 
و  ایران  زبان  از  دنیا  همه  به  بیایید  گفت:  و  کرد  تعبیر  موالنا 
سرزمین نوروز و فرهنگ نوروز بگوییم که با سلطه گری صلح 
فراهم نمی شود. با رفتار و اندیشه  نورزوی مان به دنیا نشان دهیم 
دوران هژمونی و دوران سلطه گری تمام شده است. باید بدانند 
شرایط  فقط  امروز  تا  کردند  هزینه  دالر  تریلیون  هفت  وقتی 
برایشان بدتر شده است. اگر 70 تریلیون دالر هم هزینه کنند تا 
زمانی که نفهمند بشریت یک آینده و مشکالت مشترک دارد 
نمی توانند روی صلح را ببینند. چون باید همه در صلح باشند. 

تا همه  افراد در صلح باقی بمانند.
تفاوت ها،  اختالفات،  همه  با  می توانیم  ما  کرد:  اضافه  او 

مشکالت و چالش ها و با فرهنگ همدلی جلو برویم.
وی تاکید کرد: نوروز زمان همدلی و دید و بازدید است. زمان 
بیش  امروز  ایران  ما در  کنار گذاشتن قهرها و دل چرکین ها. 
باید در  انسجام  این  نیاز داریم.  انسجام  به  از هر زمان دیگری 

منطقه نیز شکل بگیرد.
ما وارثان فرهنگی هستیم از این فرهنگ نوشیده ایم.

ظریف با اشاره به صحبت های پیامبر در هزار و 400 سال قبل 
تو در  برادِر  باشیم، مردمی که  »با مردم مهربان  فرموده اند  که 
آغاز  در  نیز  ما  افزود:  آفرینش«،  در  تو  هم نوع  یا  هستند  دین 
نوروز همین را می گوئیم و می خواهیم به جز بهار هیچ اتفاق 
از حال و فکر و  ما می خواهیم  نباشد.  دیگری در زندگی مان 
یکدیگر  با  همزیستی مان  و  همکاری  روش  و  تفکر  و  اندیشه 

نوروز را به بهترین شکل تقویت کنیم.

 حق جهانی نوروز را به جا آورید

لحظاتی با شعر

به دانش فنی طراحی  باشگاه خبرنگاران جوان - توفیقی گفت: دستیابی 
پاالیشگاه ها و واحد های سولفور زدایی از مهمترین دستاورد های پیروزی انقالب اسالمی 

در 4 دهه گذشته است.
انقالب،  در آستانه چهل سالگی  اظهار کرد:  نفت  پژوهشگاه صنعت  رئیس  توفیقی  جعفر 
کشور  از نظر علمی و فنی پیشرفت های بسیار چشمگیری کرده است که به هیچ وجه قابل 

مقایسه با شرایط پیش از انقالب نیست.
از  توانمندی های علمی و تکنولوژی، پژوهشگاه صنعت نفت یکی  نظر  از  افزود:  توفیقی  
مراکز علمی در کشور است که به طور مستقیم خدمات فناورانه را به صنعت نفت، گاز و 
پتروشیمی ارائه می کند و در همه زنجیره های صنعت نفت و گاز، مشغول  به فعالیت است.

برداشت،  ازدیاد  تا  اکتشاف های صورت گرفته  از  پژوهشگاه  فعالیت  دامنه  به گفته وی، 
تولید، حفاری، مسائل مربوط به پاالیش، شیرین سازی، تولید بنزین، کاتالیز، انرژی، محیط 
زیست و رفع آلودگی از خاک های آلوده به مواد نفتی، کاهش مصرف انرژی و مسائلی 

از این قبیل است.
رئیس پژوهشگاه صنعت نفت ادامه داد: بعد از پیروزی انقالب اسالمی پروژه های موفقی در 
حوزه کشف ذخایر جدید نفت و گاز صورت گرفته و پروژه بسیار بزرگی در خلیج فارس 
و دریای عمان انجام شده است. هم چنین قرارداد جدیدی با شرکت مدیریت اکتشاف برای 
شناسایی هیدرات های گازی یعنی منابع نامتعارف نفت و گاز امضا شده که نشان از ذخائر 

غنی  نفت و گاز در خشکی و دریاست.
توفیقی تصریح کرد: در حوزه مسائل پایین دست و کاتالیز، پژوهشگاه صنعت نفت به دانش 
فنی چندین کاتالیز و جذب دست پیداکرده است که نقش بسیار راهبردی در خلق  ارزش 

افزوده  برای کشور دارد.
وی افزود: در حوزه شیرین سازی گاز، پژوهشگاه صنعت نفت به نسل جدیدی از آمین ها 
دست پیداکرده است که می تواند شیرین سازی گاز  را با سازگاری مناسب با محیط زیست 

با قیمت ارزان تر و سریعتری انجام دهد.
زیر  از آب های  آلودگی  رفع  پروژه های  انجام  به  ادامه  در  نفت  پژوهشگاه صنعت  رئیس 
با  نفتی را  به مواد  اثر فعالیت صنعت نفت اشاره کرد و گفت: خاک های آلوده  بر  زمینی 

استفاده از تکنولوژی های بومی سازی شده به فضای سبز تبدیل کرده ایم.
توفیقی اظهار کرد: پژوهشگاه صنعت نفت افزایه های جدید حفاری را توسعه داده است و 
افزایش داده  در کنار کاهش هزینه های استخراج، سرعت حفاری را به طرز چشمگیری 

است.
وی در خصوص کاهش گوگرد از سوخت کشتی ها بیان کرد:  در قطعنامه ۲0۲0 شورای 
امنیت، ممنوعیت هایی برای تردد کشتی های استفاده کننده از سوخت  سولفور  ایجاد شده 
است که در این زمینه پروژه هایی برای شرکت ملی نفتکش انجام داده ایم تا میزان گوگرد 
موجود در سوخت کشتی ها کاهش یابد. هم چنین در خصوص واحد های سولفور زدایی، 
در حال حاضر صاحب دانش فنی هستیم و می توانیم برای پاالیشگاه های کشور واحد های 

سولفور زدایی طراحی کنیم.
با تاکید بر دستیابی به دانش فنی طراحی پاالیشگاه ها، بیان  رئیس پژوهشگاه صنعت نفت 
کرد: برای کشور سوریه یک پاالیشگاه تمام و کمال طراحی کرده ایم که مورد تایید قرار 
گرفته است. اسناد آن را تحویل داده ایم و به تازگی هم با منطقه آزاد قشم قراردادی را به 

امضا رسانده ایم.
توفیقی  درباره بزرگترین دستاورد انقالب 
نفت  صنعت  پژوهشگاه  حوزه  در  اسالمی 
گفت: یکی از دستاورد های بزرگ انقالب 
تمام  است که   مروارید  در سال 97 طرح 
نواحی رسوبی خلیج فارس و دریای عمان  
به وسعت ۱80 هزار کیلومتر مربع شناسایی 
در  می دهد  نشان  موضوع  این  است،  شده 
منابع  عمان،  دریای  و  فارس  خلیج  حوزه 

متعارف نفت و گاز فراوانی  وجود دارد.

دستیابی به دانش فنی جدید طراحی پاالیشگاه ها 



5
1397/12/11 - شماره 115

اقتصادی اجتماعی فرهنگی

اجرای طرح های جدید و 
نیمه تمام با مشارکت بخش 

خصوصی
نمایندگان مجلس در جریان بررسی جزئیات الیحه 
بودجه با تبصره ۱9 این الیحه موافقت کردند. این تبصره 
 »۲7« ماده  نمودن  اجرائی  منظور  به  است:  زیر  شرح  به 
قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات 
محل  از  مکلفند  اجرائی  های  دستگاه  دولت) ۲(،  مالی 
منابع بودجه کل کشور و دارایی های خود تمهیدات الزم 
برای اجرای طرح  جدید، نیمه تمام و آماده  بهره برداری و 
در حال بهره برداری از طریق انعقاد قرارداد واگذاری و یا 
مشارکت با بخش های خصوصی، تعاونی و شهرداری ها 
تعاونی  و  خصوصی  های  بخش  اولویت  با  دهیاری ها  و 

فراهم کنند.
از   )%۱0( ده درصد  تا  می شود  داده  اجازه  دولت  به   --
اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای این قانون را کسر 
اعتبار  با  تا  کند  واریز   550000-4۱ شماره  ردیف  به  و 
دوم  قسمت  در  مندرج  پروژه های  و  ها  طرح  مصوب 
پیوست شماره »۱« این قانون، در قالب یارانه سود، وجوه 
اداره شده و یا کمک بالعوض، برای قراردادهای مذکور 

اختصاص دهد.
سهم اعتبارات استانی هر استان و شهرستان به همان استان 

و شهرستان اختصاص می یابد.
بخش های خصوصی، تعاونی و شهرداری ها و دهیاری ها 
چون  هایی  روش  طریق  از  را  مالی  تأمین  می توانند 
این   »۳« تبصره  »الف«  بند  )موضوع  خارجی  مالی  تأمین 
و  ریالی  تسهیالت  و  سرمایه  بازار  بانکی،  منابع  قانون( ، 
مقررات  و  قوانین  رعایت  )با  ملی  توسعه  صندوق  ارزی 

موضوعه( انجام دهند.
-- شورای برنامه ریزی و توسعه استان تا سقف ده درصد 
استان  دارایی های سرمایه ای  تملک  اعتبارات  از   )%۱0(
برای  و  اختصاص دهد  استانی  پروژه های جدید  برای  را 
پروژه های جدید بیش از سقف تعیین شده صرفاً از طریق 

سازوکار مشارکت عمومی - خصوصی مجاز می باشد.
اعتبارات  محل  از  مشارکتی  پروژه های  محصول  خرید 
برای  استان  هزینه ای  و  سرمایه ای  دارایی های  تملک 
توسعه  و  برنامه ریزی  شورای  مصوب  استانی  پروژه های 

استان امکان پذیر می باشد.
از  مشارکت  قراردادهای  در  پروژه   محصول  بهای   --
شمول تعرفه گذاری مندرج در قوانین و مقررات مستثنی 
است. در صورت تعیین قیمت تکلیفی برای بهای محصول 
پروژه، دولت مابه التفاوت قیمت محصول محاسبه شده بر 
را  تکلیفی  قیمت  و  قرارداد  به  منضم  مالی  مدل  مبنای 
پرداخت  بودجه  قانون  در  پیش بینی شده  منابع  محل  از 
تصویب کارگروه  به  باید  فوق الذکر  مالی  مدل  می کند. 
های تعریف شده در دستورالعمل ماده »۲7« قانون الحاق 
برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 

)۲( برسد.
آیین نامه اجرائی این تبصره توسط سازمان برنامه و بودجه 

کشور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
بین  هماهنگی  و  عملی  امکان  ایجاد  برای   -۱ بندالحاقی 
دستگاه ها، دولت باید ظرف مدت سه ماه برنامه عملیاتی 
بلندمدت توسعه، مشارکت و واگذاری طرح های عمرانی 
را به کمیسیون های عمران و برنامه و بودجه و محاسبات 
که  طوری  به  نماید،  ارائه  اسالمی  شورای  مجلس 
مشتمل بر اقدامات سالیانه دستگاه ها در تدوین و اجرای 
آموزش ها، گردش کارها و تعیین مسوولیت های احداث 
روش  نهایی  تکمیل  و  استقرار  منظور  به  بهره برداری  و 

مشارکت به جای مدیریت صرفاً دولتی باشد.
کلیه  اطالعات  است  مکلف  دولت   -۲ بندالحاقی 
شده  استانی  ملی  و  استانی  ملی،  )پروژه ها(  طرح های 
مندرج  پروژه های  زمانی  تقدم  با  را  تبصره  این  موضوع 
عمومی  بخش  مشارکت  توسعه  پروژه های  گزارش  در 
سامانه  در   ۱۳98 سال  در  تعاونی  و  خصوصی  بخش  با 
سرمایه گذاری  و  عمرانی  طرح های  الکترونیک 
پروژه  یا  طرح  هر  اطالعات  نماید.  منتشر  زیرساختی 
خصوصی  بخش  )اشخاص  متقاضیان  خواست  در  مورد 
یا تعاونی( برای مشارکت یا واگذاری باید ظرف حداکثر 

دو ماه منتشرشود.

   

افقی:
۱-وزنه بردار مطرح کشورمان- وسیله دفاعی گاو ۲- فرمانده- مرکز عدسی- از ماه های میالدی ۳- سلطان جنگل- حرف همراهی- سالم- شهر روشنایی 4- از خواهران برونته- پایتخت 
باستانی دولت لیدی- دیوار قلعه- ضمیر غایب 5- آرزو- درخت زبان گنجشک- آشیانه 6- زخمی بربدن- جا و محل-  نتی در موسیقی- گربه عرب 7- رود آرام- درخت همیشه سبز- میوه 
جاذبه- از سیارات دیگر منظومه شمسی 8- روز عرب- محافظ گل- آهنی آن درسنگ نرود- ضمیرمودبانه 9- مکر- غلط گیر- درد- مادر عرب ۱0- محل ورود- برهنه- وسط- از قبایل 
صدر اسالم ۱۱- برنا- ناشنوا- زنگ ۱۱- عالمت مفعولی- ازگستره های آبی- سیاهی شهر- عدد ماه ۱۳- نیزه کوتاه- مقوای نازک- سرما- ازشخصیت های شاهنامه ۱4- پیشگاه خانه- هنر 

هفتم- فالنی ۱5- رفیق مشهدی- شهرتشنه فریب- شهری  دراستان مرکزی 
عمودی:

۱- شهری در استان اصفهان- متدین- چهارمن تبریز ۲- سمت راست- روشنایی ها- کارها ۳- زخمی بربدن- نتی در موسیقی- تلخ عرب- مظهر سبکی 4- جنس خشن- محل بند بازی- 
مقابل خروج 5- عضو پرواز برنده- حرف درد- فرق سر 6- صید- فرصت- آبشاری در نزدیکی اصفهان 

7- عالمت مفعولی- وسیله نخ ریسی- اهلی- نژاد ما 8- رود مدرک- مردم قرآنی- شیرینی تولد- 
کوچک وبزرگش را در جنوب بیابید9- نوعی زغال سنگ- نصف- رود مرزی ۱0- شیوه- شرح- در 
تیر  سرکش-  آب-  در  شهری   -۱۲ شیشه  واحد  دیوانه-  نیمه  انگیز-  غم  نمایش   -۱۱ وزیدن  حال 
پیکاندار ۱۳- النه زنبور عسل- مخفف هوش- کافی است اما بس نیست- پرنده آش سرد کن ۱4- 

سیراب نمودن- شیر درنده- فیلمی از داریوش مهرجویی ۱5- نویسنده کتاب شور شیرین- خجسته

هیأت دولت  پایان جلسه  در  نمکی  سعید 
قیمت  چندبرابری  افزایش  مورد  در  خبرنگاران  جمع  در 
قیمت  »افزایش  گفت:  داروخانه ها،  در  داروها  از  برخی 
دارو فقط افزایش قیمت سنواتی است و اصال نگذاشته ایم 
قیمت دارو افزایش پیدا کند اما اگر مردم در داروخانه  ای 
بیش از میانگین افزایش 9 تا ۱0 درصدی که در سال 97 
در داروخانه ها وجود داشت را مشاهده کردند بالفاصله به 
از طریق اصحاب رسانه به  سازمان غذا و دارو یا مستقیماً 
دفتر بنده اطالع دهند. هر داروخانه ای دارو را چه داخلی 
و چه خارجی بیش از 9 تا ۱0 درصد افزایش قیمت بدهد 

قطعاً متخلف است و آن را نمی پذیریم.«
آینده  سال  در  دارو  قیمت  »افزایش  گفت:  چنین  هم  او 
صنعت  بخش  به  که  است  سنواتی  افزایش  اندازه  به  تنها 

می دهیم.
در مورد داروهای وارداتی نیز اگر افزایش قیمت باشد سعی 
می کنیم آن ها را به سمت تولید داخل ببریم و اگر داروهای 
وارداتی هم قرار باشد افزایش قیمت داشته باشند قطعاً زیر 
۱0 درصد خواهد بود، اما در مورد داروهای ساخت داخل 

افزایش قیمت آن ها براساس نظری است که کمیسیون های 
است.« درصد   ۱0 زیر  هم  آن  معموالً  که  می دهند   ما 

او در مورد این که سال آینده برای افزایش تعرفه بیمه ها و 
بیمه تکمیلی برنامه ای دارید یا خیر  گفت: »بحث بیمه های 
تکمیلی بحثی جداگانه است اما در مورد بیمه سعی می کنیم 
پرداخت از جیب مردم در سال آینده کم تر از امسال شود.«

نمکی در مورد برنامه دولت در مورد گسترش طرح تحول 
بارها گفته ام  سالمت در سال آینده گفت: »همان طور که 
جدی  صورت  به  آینده  سال  را  سالمت  نظام  جامع  طرح 
جیب  از  پرداخت  کاهش  مانند  بسته هایی  می کنیم.  دنبال 
بیمار و مانند ماندگاری طبیب در نقاط محروم ، حمایت از 
بیماران صعب العالج و بیماران سخت را سعی می کنیم که 

از امسال هم بیشتر حمایت کنیم.«
تحول  طرح  در  که  زیرساخت هایی   « کرد:  خاطرنشان  او 
سالمت نیمه تمام مانده است تکمیل خواهیم کرد و به طور 
کلی طرح تحول سالمت را با همکاران واکاوی می کنیم تا 
بسته های این طرح را اقتصادی تر کنیم و توزیع منابع را در 

مناطق محروم به صورت عادالنه تقسیم کنیم.«

حمید مزرعه

درباره ی؛ »ارمغان مور«
نوشته ی شاهرخ مسکوب

کتاب  این  اول  چاپ 
سال  در  مسکوب  پرواز  بعداز 
نی  نشر  توسط  چهار  و  هشتاد 

چاپ شده است.
 8۱ سن  در  مسکوب  شاهرخ 
از  دستش  حالی  در  سالگی، 

زندگی کوتاه شد، که در غربت و در تگناهای بی شماری دست 
به گریبان بود، در حالی که با خرد و دانشی که شاهرخ مسکوب 
نمود،  می  آلود  بغض  هم  بسیار  که  نبود  انصاف  تنها  نه  داشت، 
مردی با این همه آگاهی در کنج عکاسخانه ای در پاریس شب 

را به صبح برساند.
درد  پر  های  سال  همان  تالش های  حاصل  مور  ارمغان  کتاب 
مفهوم  چند  ی  درباره  است  جستاری  است.  مسکوب  شاهرخ 

بنیادی شاهنامه... 
شعر  کار  و  است  شاعرانه  اثری  تاریخ،  از  بیش  کتاب  این 
گردآوری دانش گذشتگان نیست، برگذشتن از بینش و دانش، 
و  دید  آفرینش  و  زمانه  اهل  ناخودآگاه«  و  »خودآگاه  اعتالی 

دریافتی دیگرتر است... 
تاریخ  دیگر؛  زبان  به  یا  شکست،  در  پیروزی  تاریخ  شاهنامه 
پیروزِی شکست است. زیرا در برابر مرگ گزینشی در کار است 

و نیروی اراده بر غریزه ی بقا فرمان می راند... 
شاهنامه تاریخی آرمانی است، آن گونه که می پنداشتیم و آرزو 
داشتیم. و فردوسی با گزینشی که می کند این آرزو، این آرمان را 
به سرمنزل عافیت می رساند... در داستان های شاهنامه، با خواندن 
تاریخ، هر بار حقیقت متعالی و زیبایی را که ویژگی هر اثر واالی 
هنری است در روح خود می آزماییم و این گونه بازیابی خاطره ی 
جمعی، توأم است با موهبت شادی فرخنده ای که دیدار زیبایی به 
ما ارزانی می دارد. و لذت این شادی، اگرچه از گذشته می آید، 

دیگر از آِن ماست که هستیم و آن ها که پس از ما خواهند بود.
خوانیم: می  شود،  می  شروع  حماسه  با  که  اول  گفتار   در 

انسان است در جهان، حال آن که  بیانگر دید و جایگاه  حماسه 
اسطوره بیانگر دید و جایگاه انسان است در کیهان. به تعبیر دیگر، 
به  انتزاع  از  زمین،  به  آسمان  از  که  است  اسطوره  همان  حماسه 

جسم، از عالم مجاز به دنیای واقعی انسان ها آمده است.
بنا بر نظر هگل، روایت حماسی مربوط به فرهنگ اقوام در حال 
شکل گیری است، چون ایلیاد و اودیسه نزد یونانی ها، یا مهاباراتا 
یا شاهنامه در قرن  ایران  اما حماسه ملی  و رامایانا نزد هندی ها. 
چهارم هجری، یعنی ۱۲00 سال پس از تشکیل قوم و ملت ایران 
و چهار صد سال پس از شکست ساسانیان نوشته شده است. در 
این دوران، تاریخ ایران که پیش تر به دست اردشیر پی ریزی شده 
بود، این بار توسط یک شاعر از نو پی افکنده می شود. بنابراین، 

شاهنامه را می توان حماسه متأخر نام نهاد.
منابع حماسه ملی ایران عبارتند از:

ـ روایت های اسطوره ای برگرفته از اوستا
)خاندان  ایران  شرق  پهلوانی  های  روایت  یا  سیستان  سیکل  ـ 

نریمان، سام، زال، رستم و فریبرز(
ـ روایت های تاریخی خانواده های اشکانی )گودرز، گیو و بیژن(

روایت های هر سه این منابع طی سالیان دراز به صورت شفاهی، 
سینه به سینه و از نسلی به نسل دیگر نقل می شده است. اوستا را 
بازگو می کردند، در حالی که روایت  تنها موبدان می دانستند و 
با  همراه  و  شعر  به  گوسان ها  توسط  حماسی  و  پهلوانی  های 
موسیقی بیان می شده است. در اواخر دوره اشکانی، ابتدا اوستا 
جمع آوری و به صورت مکتوب روی پوست گاو نوشته می شود. 
سپس روایت های اساطیری، پهلوانی و تاریخی که در طول 470 
سال پادشاهی ساسانی، به هم آمیخته و در هم تنیده شده اند، در 
بعد،  سال  صد  چند  می شود.  تدوین  و  گردآوری  خداینامک ها 
یعنی در قرن چهارم هجری، هنگامی که خالفت عباسی در بغداد 
النهر،  ماوراء  و  ایران  ضعیف می شود، درخراسان و شمال شرق 
مشروعیت  فارسی  زبان  و  آید  می  بوجود  محلی  استقالل  نوعی 
پیدا می کند. در چنین شرایطی، سپهساالر خراسان به فکر می افتد 
که داستان های پراکنده و تاریخ گسسته ایران را جمع آوری کند. 
پس، از چهار کاتب زرتشتی دعوت می کند تا به توس بیایند و 
خداینامک جدیدی را که بعد ها به نام او خداینامک ابومنصوری 

نام یافت، به نثر بنویسند.
این کتاب منبع اصلی فردوسی بوده است.

افسانه،  دیگر  بیان  به  یا  تاریخ،  و  حماسه  اسطوره،  شاهنامه،  در 
داستان و واقعیت، در هم تنیده اند. شاهنامه به منزله اثری ادبی، 
حماسه ای است که در آن سه بخش اساطیری، پهلوانی و تاریخی 

باز شناخته می شود:
و  ضحاک  جمشید،  تا  پادشاه  نخستین  )از  اساطیری  بخش  ـ 

فریدون، افراسیاب و کیخسرو، زرتشت و اسفندیار(
ـ بخش پهلوانی یا حماسی ) از فریدون تا بهمن(

ـ بخش تاریخی ) از اسکندر تا یزدگرد(
البته این بخش بندی اجمالی و تقریبی است و گاه مرز روشنی، 
و  فریدون  چون  آورانی  نام  که  نخستین  بخش  دو  میان  ویژه  به 
کتاب  ندارد.  وجود  آنند،  پردازان  نقش  کیخسرو  و  افراسیاب 
فردوسی  شاهنامه  بازخوانی  منابع  بهتربن  از  یکی  مور«  »ارمغان 
است، خواندن این کتاب مهم و زیبا را به دوستان و خوانندگان 
کتاب  این  از  جا  همین  باز  آینده  در  می کنم.  توصیه  گرامی 

صحبت های بیشتری خواهم کرد.

سال آینده قیمت داروکم تر از 10درصدافزایش 
 می یابد

راه اندازی خط کشتی رانی 
گردشگری چابهار - مسقط 

زاهدان - ایرنا - مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری سیستان و بلوچستان گفت: خط 
کشتی رانی مسافربری، تفریحی، گردشگری چابهار 
مشارکت  با  زودی  به  کراچی  و  دوبی   - مسقط   -

بخش خصوصی راه اندازی می شود.
علیرضا جاللزایی اظهار داشت: نشست سرمایه گذاران 
خوب  بسیار  نتایج  چابهار  در  مختلف  کشورهای 
صنعت  توسعه  جمله  آن  از  که  داشت  مناسبی  و 

گردشگری دریایی بود.
سرمایه گذاری  مشارکت  با  زودی  به  گفت:  وی 
 - تفریحی  مسافربری،  کشتیرانی  خط  داخلی، 
گردشگری چابهار - مسقط - چابهار، دوبی - چابهار 

و کراچی - چابهار راه اندازی می شود.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
متولی  که  آنجا  از  افزود:  بلوچستان  و  سیستان 
گردشگری دریایی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع 
با  و  آن  تبع  به  است،  استان  گردشگری  و  دستی 
در حوزه  باید  منطقه  دریایی خاص  شرایط  به  توجه 
از سوی چندین  گردشگری دریایی مجوزهای الزم 
استان  فرهنگی  میراث  کل  اداره  جمله  از  دستگاه 
تمامی دستگاه های دست  امیدواریم  صادر شود که 

اندرکار در این زمینه همکاری مناسبی داشته باشند.
وی بیان کرد: سرمایه گذار یاد شده یک فروند کشتی 
از نوع هیوندای کشور کره جنوبی با ظرفیت ۲40 نفر 
قرار  و  امکانات و تجهیزات الزم خریداری کرده  با 
است برای نخستین بار در آب های دریای عمان تردد 

کند.
برای  تومان  میلیارد  این که 70  به  اشاره  با  جاللزایی 
مسیر  افزود:  است،  شده  هزینه  کشتی  این  خرید 
آن  از  پس  و  مسقط  به  چابهار  کشتی  این  ابتدایی 
امارات   - قطر   - چابهار  سپس  و  کراچی   - چابهار 

خواهد بود. 
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
براساس  داشت:  اظهار  بلوچستان  و  سیستان 
در  بتوانیم  امیدواریم  گرفته  صورت  پیش بینی های 

فروردین ماه سال 98 کشتی را راه اندازی کنیم.
وی گفت: سازمان بنادر و دریانوردی نیز باید در این 
مربوطه،  پایانه  و  ترمینال  تعبیه  با  و  زمینه ورود کرده 
و  داخلی  مسافران  برای  را  خوشی  سفرهای  زمینه 

خارجی فراهم کند.
گردشگری  رویکرد  با  کشتی  این  افزود:  جاللزایی 
تفریحی یا گردشگری سالمت آب یا بازی های آبی 

به دریای چابهار ورود می کند.
دستگاه ها  تمامی  همکاری  با  باید  کرد:  تاکید  وی 
توسعه  آن  اساس  بر  که  شود  فراهم  شرایطی 
با  بلوچستان  و  سیستان  گردشگری  زیرساخت های 
در  و  بخورد  کلید  دریایی  گردشگری  محوریت 
بندر  از  این مهم  نه چندان دور شاهد رونق  آینده  ای 

زیبای چابهار به مقاصد دیگر دنیا باشیم.
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کافه شهر

تجاری سازی  رویداد   - ایران  اتاق 
پیوند  هدف  با  ایران  پیشرفته  فناوری های 
ایده  صاحبان  و  داخلی  صنعت گران  بین 
بازرگانی،  اتاق  بین  مشترک  اقدامی  ،طی 
اتاق  و  ایران  کشاورزی  و  معادن  صنایع، 
برگزار  ایتالیا  و  ایران  بازرگانی  مشترک 
مختلف  حوزه های  در  طرح   ۲0 آن  در  و 

اقتصادی معرفی شد.
غالمحسین شافعی، رئیس اتاق ایران در این 
کنونی  وضعیت  به  گذرا  نگاهی  نشست با 
برخی  وجود  بر  تأکید  و  کشور  اقتصاد 
به  محدودیت های ناشی از شرایط تحریم، 
میان  تکنولوژیک  تشریح وضعیت شکاف 

ایران و دیگر کشورها پرداخت.
بر اساس اظهارات وی، کاالهایی در کشور تولید می شود 
که به دلیل قدیمی بودن حتی در داخل هم خریداری ندارند 

چه برسد در بازارهای خارجی.
کیفیت  و  تولید  فناوری  بودن  قدیمی  بودن،  بر  انرژی  وی 
داخلی  تولیدات  برخی  شدن  غیررقابتی  عامل  را  پایین 
دانست و تصریح کرد: این وضعیت تولید به اقتصاد کشور 
خسارت های سنگینی وارد می کند. متأسفانه در این رابطه از 
تحوالت جهانی عقب مانده ایم و باید تالش کنیم با استفاده 
از ظرفیت های داخلی تا حدودی شکاف ایجاد شده را پر 

کنیم.
لزوم  و  مالی  منابع  کمبود  به  اشاره  با  ایران  اتاق  رئیس 
این شرایط  در  در کشور تصریح کرد:  هزینه  در  مدیریت 
که  بگیریم  کار  به  بخش هایی  برای  را  اندک  منابع  باید 
برای  توجهی  قابل  دستاوردهای  و  داده  ارتقا  را  بهره وری 
کشور دارند؛ متأسفانه در این وضعیت، شاهد هزینه کرد در 
بخش هایی هستیم که عایدی الزم را برای کشور به دنبال 

ندارد.
فناوری های  واردات  لزوم  بر  تأکید  ادامه ضمن  در  شافعی 
نو به کشور، تربیت نیروی انسانی فرهیخته که توان استفاده 
از این تکنولوژی ها را داشته باشد، مهم خواند و گفت: ما 
حاضریم برای واردات دانش و تکنولوژی، هزینه کنیم اما 
هیچ توجهی به تربیت نیروی انسانی که توان بهره گیری از 

آن ها را داشته باشد، نداریم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، ریسک پذیری اقتصاد 
کشور را باال توصیف کرد و افزود: زمانی که اقتصاد یک 
نیز  آن  پذیری  سرمایه  درجه  نباشد،  پیش بینی  قابل  کشور 
ریسک  سرمایه گذاری  ایران  در  می کند.  پیدا  کاهش 
نیز  پولی کشور  و  بانکی  نظام  عین حال  در  و  دارد  باالیی 
میزان  نزولی  سیر  شاهد  بنابراین  ندارد.  مناسبی  وضعیت 

سرمایه گذاری ها در کشور هستیم.
کشور  پاداش دهی  نظام  خصوصی  بخش  پارلمان  رئیس 
رشد  شاهد  امروز  کرد:  تشریح  و  دانست  نادرست  نیز  را 
تولیدی  فعالیت های  کاهش  و  واسطه گری  فعالیت های 
هستیم چون نظام پاداش دهی را به گونه ای طراحی کرده ایم 

که به جای حمایت از تولید، از دالالن حمایت می کند.
دانشگاه  و  بین صنعت  مؤثر  و  مستمر  ارتباط  ایجاد  شافعی 
و  کرد  عنوان  ایران  اتاق  جدی  رویکردهای  جمله  از  را 
آقای  جناب  همت  به  اقدامات خوبی  تازگی  به  داد:  ادامه 
و  گرفته  صورت  ایران  اتاق  رئیس  عالی  مشاور  پورفالح، 
امیدواریم بتوانیم با همکاری دانشگاه ها، توان و استعدادهای 

نهفته کشور را شناسایی و از آن ها بهره ببریم.
وی تأکید کرد: در گذشته سنت های خوبی بین ما ایرانی ها 
برای  متأسفانه جایگزینی هم  فراموششان کردیم و  بود که 
در  من  هم دوره ای های  و  من  زمانی  نکردیم.  پیدا  آن ها 
شاگردی  و  رفته  بازار  به  تابستان  تعطیلی  ماه  سه  دوران 
فعالیت های  با  نزدیک  از  دوران  همان  در  می کردیم. 
اقتصادی آشنا شده و به تدریج حرفه ای می شدیم. این سنت 
مختلف  رشته های  دانش آموختگان  و  است  شده  فراموش 
چندانی  آشنایی  اقتصاد  و  کار  واقعی  فضای  با  دانشگاهی 
ندارند. احیای روش های کارآموزی مشابه آنچه در گذشته 

داشته ایم اکنون ضرورتی انکار ناپذیر است.
این  که  کرد  امیدواری  اظهار  انتها،  در  ایران  اتاق  رئیس 
نشست نقطه آغازی برای میدان دادن به جوانان و استفاده از 

توان آن ها در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور باشد.
توسط  منتخب  طرح های  جزئیات  تشریح  و  ارائه  از  پس 
صاحبان ایده ها در جمع صنعتگران، احمد پورفالح، مشاور 
اهمیت حفظ سرمایه ها  بر  تأکید  با  ایران  اتاق  رئیس  عالی 
انسانی نخبه کشور، گفت: از زمانی که به عنوان  و نیروی 
مشاور ارشد رییس اتاق ایران فعالیت خود را آغاز کردم، 

رییس  وهمراهی  باهمکاری  دادم  ترجیح 
اتاق، غفلت چندین ساله نسبت به موضوع 
جانشین پروری را هدف قرار داده و برای 

جبران آن قدمی بردارم.
که  هستند  زیادی  جوانان  داد:  ادامه  وی 
در  مشارکت  برای  باالیی  توان  و  استعداد 
دلیل  به  اما  دارند  کشور  اقتصادی  صحنه 
نبود منابع کافی قادر به نقش آفرینی نیستند. 
قرار  با  که  دارد  را  ظرفیت  این  ایران  اتاق 
افراد  کنار  در  جوان  انسانی  نیروی  دادن 
پروری  جانشین  زمینه  کهنه کار  و  باتجربه 

را مهیا کند.
پورفالح فضا دادن به جوانان با استعداد را 
کرد:  تصریح  و  خواند  ضروری  امر  یک 
به  نمی تواند  نیز  صرف  جوان گرایی  که  نکنیم  فراموش 
بهبود شرایط کمک کند، الزم است تجربه و دانش افرادی 
سفید  مختلف  در حوزه های  را  موی خود  سال  سالیان  که 

کرده اند، در اختیار جوانان قرار گیرد.
 4 که  مطلب  این  بیان  با  ایران  اتاق  رئیس  عالی  مشاور 
اتاق  همکاری  با  مختلف  حوزه های  در  مشورتی  کمیته 
جمله  از  مهم  و  بزرگ  رویداد  این  و  شد  طراحی  ایران 
دستاوردهای یکی از این کمیته ها بود، تأکید کرد: در سال 
اولیه  اقدامات  و  مطرح  رویداد  این  برگزاری  ایده   ۱۳95
انجام شد تا این که به مراتب جلو آمدیم و کمیته های الزم 
و  علمی  کمیته  اجرایی،  کمیته  برگزاری،  کمیته  جمله  از 

غیره شکل گرفتند. 
در نهایت ۱۱7 طرح برای حضور در رویداد تجاری سازی 
فناوری های پیشرفته ایران اعالم آمادگی کردند که از بین 

آن ها 40 طرح توسط کمیته علمی انتخاب شدند.
وی با اعالم این خبر که دبیرخانه دائمی این رویداد با عنوان 
گفت:  داد،  خواهد  ادامه  خود  فعالیت  به  پیشران«  »اتاق 
بین صنعتگران و صاحبان  ارتباطی  پل  دارد  دبیرخانه قصد 
ایده باشد و بتواند از طریق این ارتباط دوطرفه زمینه رشد 
و توسعه اقتصادی کشور را فراهم کند. به طور حتم از نظر 
محافظت  می شوند  ارائه  که  طرح هایی  امنیتی،  و  حقوقی 

خواهند شد و منافع صنعتگران نیز تضمین می شود.
در ادامه، ضمن اعطای لوح تقدیر به اعضای هیات داوران، 
دیگر  از  ،و  لوح  و  نقدی  جوایز  اعطای  با  اول  طرح   ۳ از 
بودند،  شده  انتخاب  داوران  هیات  توسط  که  طرح هایی 

تقدیر شد.
و  ارائه  مستقیم  صورت  به  طرح   ۲0 مراسم  این  خالل  در 
۲0 طرح دیگر در قالب پوستر در نمایشگاه جانبی شرکت 

داشتند.

 تالش برای مرتبط سازی ایده، سرمایه و کار
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اقتصادی اجتماعی فرهنگی

بیمارستان  و  »بریگام«  بیمارستان  محققان 
سوزن  ساخت  به  موفق  روارد  دانشگاه ها  به  وابسته  زنان 
به  نگرانی  بدون  را  دارو  است  قادر  که  شده اند  هوشمندی 

بافت های حساس نظیر چشم برساند.
به گزارش گیزمگ، قاعدتاً هیچ کس نمی خواهد و نمی پذیرد 
درمان  برای  اگر  اما  رود.  فرو  چشمش  در  سوزن  یک  که 
با  باید  کار  این  باشد،  داشته  احتیاج  دارو  به  و  باشد  مجبور 

نهایت دقت و ایمنی انجام شود.
یک سوزن هوشمند جدید که می تواند فشار بافت را احساس 

کند برای کمک به این افراد طراحی شده است.
این سوزن هوشمند توسط دانشمندان بیمارستان های بریگام و 
زنان وابسته به دانشگاه هاروارد توسعه یافته است و به عنوان 
 »i2T2« ،یک سوزن هوشمند که بافت را هدف قرار می دهد

نام گذاری شده است.
به  زیرپوستی  تزریق  مخصوص  استاندارد،  سوزن  این 
سرنگ های معمولی متصل می شود و از یک حسگر یکپارچه 
برای شناسایی تغییرات فشار در هنگام ورود به بافت و گذر 

انواع مختلف بافت که دارای تراکم های متفاوت هستند،  از 
استفاده می کند.

این سوزن پس از ورود به بافت چشم می تواند دقیقاً جایی را 
که نوک آن قرار دارد تشخیص دهد و این چیزی است که 
پزشکان  زیرا  است.  بوده  چالش  یک  پزشکان  برای  همیشه 
در  سوزن  قرارگیری  دقیق  محل  تشخیص  در  اوقات  غالب 

چشم مشکل دارند.
این سوزن می تواند برای انتقال دارو به فضای سوپراکوروئید 
دارد  قرار  چشم  پشت  در  مشیمیه  و  صلبیه  الیه های  بین  که 

مفید واقع شود. به منظور دارورسانی ایمن و مؤثر به آن فضا، 
کند،  سوراخ  را  میلی متر  چند  با ضخامت  صلبیه  باید  سوزن 
اما بالفاصله متوقف شود تا وارد شبکیه که زیر مشیمیه قرار 

دارد نشود.
زیر  بافت  نخاع،  مانند  غیر چشمی  اهداف  در  سوزن  این  از 
جلدی بین پوست و ماهیچه و یا شکم نیز می توان بهره جست. 
در حقیقت، در آزمایش روی بافت حیوانی، نمونه اولیه این 
سوزن هوشمند دارو را با موفقیت به این نواحی رسانده است.

بنیادی  سلول های  تحویل  برای  چشم،  مورد  در  سوزن  این 
عصبی  بیماری های  درمان  در  اغلب  اکنون  که  شد  استفاده 

استفاده می شود.
پژوهش  این  اصلی  پرداز  ایده  چیتنیس«  »گیریش  دکتر 
که  است  ساده  حل  راه  یک  هوشمند  سوزن  این  می گوید: 
می تواند به سرعت در دسترس بیماران قرار گیرد تا به افزایش 
صدمات  کاهش  و  حساس،  بافت های  به  رسانی  دارو  دقت 
ناشی از روش های کنونی کمک کند. در حال حاضر کاربرد 

این سوزن در آزمایشگاه آزمایش می شود.

}جسارت نباشه...فقط برای انبساط خاطرشما!{

معلم ریاضی : چرا ریاضی نخوندین؟
 بچه ها : امتحان عربی داشتیم.

 معلم عربی : چرا عربی نخوندین؟
 بچه ها : امتحان ریاضی داشتیم!

 و این گونه بود که ما دیپلم گرفتیم...!

 *یکی از بزرگترین شانس هایی که تو زندگیم آوردم
 اینه که؛ اونایی که ازم آدرس پرسیدنو دوباره ندیدم

*آیا می دانید یکی از سرگرمی های مردم ایران اینه که 
وقتی از مطب و داروخونه میان بیرون، حساب کنن این 

 دکتره روزی چقددرآمد داره ؟

 *پیرمردی دم  عابر بانک کارتشو  داده به من
 میگه موجودی بگیر برام

 براش گرفتم ، میگم 5 هزار تومنه پدر جان
گفت خاک بر اون سرت کنن با این موجودی گرفتنت و 

 رفت!!!

*تو یکی از کاناالی تلگرام پست گذاشته؛ هرچی دستتونه 
 بذارید زمین این کلیپ زیبا رو ببینید! 

 . 
 . 

 . 
من گوشیم دستم بود و هیچ وقت نتونستم اون کلیپ زیبا 

 روببینم! 
    

 *دیگه اینقد جوک بسه 
 بذارین یکم معلوماتتون رو باال ببرم 

 خصوصیات آبلیمو 
 . 
 . 
 . 
 . 

 ترشه!!!  
     

 *از اتاق در اومدم رفتم اشپزخونه، 
 به مامانم میگم ؛مامان جون شامم رو میدی بخورم... 

 گفت؛ واسه تو شام درست نکردم. 
 گفتم؛ یعنی چی؟ 

گفت؛ برو شامت رو دانلود کن با بچه های گروه دور همی 
 بخورید..! 

 . 
 . 

 بابام گفت؛ الیک 
...copy داداشم گفت؛ مامان با اجازه 

گردآورنده: مریم نباتی

 سوزن هوشمند برای تزریق در بافت های حساس

زنگ تفریح

یافته هایی  از  سوخته  شهر  کاوش  سرپرست   - ایلنا 
جدیدی درخصوص یکی از قبرهای این محوطه پیش از 
یافته های جدید، مردم  بر اساس  تاریخ خبر داد و گفت: 
این  در  هم چنین  داشتند.  استخوان  شهر سوخته، سرطان 
شده  شناسایی  تدفین  هدایای  با  میمون  یک  قبر  محوطه 

است.
شهری   - دولت   بقایای  نام  سوخته  شهر  است؛  گفتنی 
)شرق  بلوچستان  و  سیستان  استان  در  که  است  باستانی 
تمدن  و  برنز  دوره  با  را  آن  دوره  و  شده  واقع  ایران( 
هفدهمین  باستانی  محوطه  این  می دانند.  همزمان  جیرفت 
می شود  محسوب  یونسکو  فهرست  در  ایران  تاریخی  اثر 
که با برخورداری از قدمت 5000 ساله هم اکنون به عنوان 
یکی از پیشرفته ترین شهرهای باستانی دنیا شناخته می شود.

با توجه به آن که ده ها سال است، باستان شناسان مشغول 
کاوش و حفاری در این شهر باستانی هستند اما همچنان 
به  باستان شناسان  کشفیات  از  جدیدی  خبرهای  روز  هر 

گوش می رسد.
سوخته  شهر  کاوش  سرپرست  سیدسجادی  سیدمنصور 
سوخته  شهر  از  حاضر  حال  در  گفت:  خصوص  این  در 
موها و دندان های مردمان آن دوران را پیدا کرده ایم که 
به لحاظ  تا  نیوکاسل فرستادیم  به دانشگاه  برای آزمایش 
ژنتیکی مورد بررسی قرار گیرد. در این میان متوجه شدیم 
زندگی  سوخته  شهر  در  که  تاریخ  از  پیش  مردمان  که 

می کردند، سرطان استخوان داشتند.
پیدا  به قبری که سال گذشته در شهر سوخته  با اشاره  او 
داشت  اسکلتی وجود  قبر،  این  درون  است، گفت:  شده 
پیدا کرده  تا آن زمان  با سایر اسکلت هایی که  که کمی 
کار  سوخته  شهر  در  که  آنجا  از  داشت؛  تفاوت  بودیم، 
این رو هنگام کشف چنین چیزهایی  از  بسیار زیاد است 
نمی شود  پرداخته  آن  بررسی  به  نخست  مرحله  همان  در 
بلکه مستندات آن ثبت و ضبط شده تا در فرصتی مناسب 
به تحقیق و بررسی آن پرداخته شود. از این رو در مرحله 
که  بود  شده  نوشته  ثبت  دفتر  در  استخوان ها،  این  ثبت 
یک  یا  کودک  یک  به  متعلق  استخوان ها  این  احتماال 

انسان معلول است.
بررسی  مورد  اسکلت  این  بعدها  داد:  ادامه  سیدسجادی 
قرار گرفت و متوجه شدیم که اصاًل این استخوان ها متعلق 
آن  در  که  می توان گفت، کسی  واقع  در  نیست.  آدم  به 
جانور  یک  از  نبود.  انسان  بود  شده  سپرده  خاک  به  قبر 

باستان شناس برای بررسی استخوان ها کمک گرفتیم و در 
نهایت متوجه شدیم که متعلق به یک میمون است. نکته 
جالب اینجاست که در این قبر با هدایای تدفین روبه رو 
بودیم. یک ظرف مخصوص مایعات که در آن زمان به 
عنوان یکی از هدایای تدفین در کنار متوفا دفن می شد. 
انسان ها  تشریفات  با  میمون،  این  گفت  می توان  درواقع 

خاک شده بود.
سرپرست کاوش شهر سوخته با اشاره به آن که این نوع 
میمون در پوشش جانوری ایران وجود نداشته، از دومین 
نکته جالب این کشف پرده برداری کرد و گفت: این نوع 

میمون، از شرق هندوستان و چین به ایران آورده شده.
اینجاست که می توانیم به سلسله ارتباطاتی که شهر سوخته 
آن زمان با شمال هندوستان داشت برسیم. در آن زمان از 
آن جا چوب آبنوس وارد می کردیم، ظروف سفالی تبادل 
می کردیم و اکنون شاهد آن هستیم که یک میمون از آن 

منطقه به ایران آمده. 
سوم  هزاره  باستان  دنیای  در  میمون  کرد:  خاطرنشان  او 
یک سنبل اشرافیت به حساب می آید. چنانکه در آسیای 
مرکزی، گورستانی پیدا شده که همه قبرها دارای میمون 
پیدا شدن یک میمون در شهر سوخته  این رو  از  هستند. 
این  که  معنا  این  به  باشد.  می تواند  خاصی  معانی  دارای 
بود. در حال  اجتماعی در آن زمان  ارزش  میمون دارای 
حاضر دست به یک سلسه بررسی هایی زده ایم تا متوجه 
شویم در کدام مناطق خاورمیانه، گوری که در آن میمون 

دفن شده باشد، پیدا می شود.
سید سجادی با تاکید برآن که در حال حاضر فقط یک 
قبر که در آن میمون دفن شده است در شهر سوخته پیدا 
به آن که هدایای تدفین در  با توجه  شده، تصریح کرد: 
این قبر پیدا شد، می توان گفت دنیای پس از مرگ رابرای 

این میمون نیز در نظر گرفته اند. 
او یادآور شد: در شهر سوخته حدود ۱0 نوع تدفین پیدا 
نخستین  نوع  از  شد  پیدا  آن  در  میمون  که  قبری  و  شده 

تدفین ها و به صورت چاله ساده است. 
سرپرست کاوش شهر سوخته با اشاره به دیگر یافته هایی 
بدست  تاریخ  از  پیش  محوطه  این  در  کاوش  طی  که 
پیدا  یا خمره  آمده است، گفت: سال گذشته یک ظرف 
رنگارنگ  که  معنا  این  به  است،  کروم  پلی  که  کردیم 
این ظرف های رنگارنگ فقط در  است. در شهر سوخته 

قبر خانم ها پیدا می شود.

نخست  دارد؛  جالب  نکته  دو  کردیم  پیدا  که  خمره ای 
و  نیست  سوخته  شهر  به  متعلق  ظرف  فرم  و  شکل  آنکه 
شبیه خمره هایی است که در منطقه خوزستان و بین النهرین 
پیدا شده اند. دوم آنکه نقوشی که روی این ظرف وجود 
یاد نقوش  به  دارد در شهر سوخته بی سابقه است و ما را 

شرق می اندازد.
شده  ترسیم  ظرف  این  روی  که  نقوشی  توضیح  در  او 
مورد  ظرف  این  روی  نقوش  درخصوص  آنچه  گفت: 
هندسی،  نقوش  این  میان  در  که  است  آن  هست  توجه 
باالی  نقش تجریدی و هندسی یک کوه را می بینیم که 

آن یک ساختمان قراردارد.
دیگر  سمت  از  و  می روند  باال  کوه  سمت  یک  از  بزها 
دستان  روی  معبد  و  کوه  این  تمام  می آیند.  پایین  کوه 
یک انسان تجریدی قرار دارد. می توان گفت وزنه ای از 

اعتقادات روی دست های انسان است.
سیدسجادی یادآور شد: این تفکر جدید نیست بلکه در 
شانه های  روی  زمین  کره  نیز  رومی  و  یونانی  تفکرات 
اسطوره های انسانی قرار دارد. حتی در داستان های بومی 
ما کره زمین روی شاخ های گاو قرار می گیرد. این تفکر 
در پیش از تاریخ نیز وجود داشت. در داستان ها و معابد 
باالی  پلکانی وجود دارد که معبد اصلی در  نیز  سومری 

آن قرار می گیرد. 
این  روی  در  که  تصویری  هستیم،  معتقد  داد:  ادامه  او 
قرار  او  دستان  روی  معبد  که  انسانی  و  نقش شده  ظرف 
دارد بعدها به تفکرات دیگر نیز وارد شده حتی امروز ما 
که خداپرست هستیم خدا را در باال و در آسمان می بینیم، 

همیشه انسان از نظر اعتقادی سر به باال می برده است. 
سرپرست کاوش شهر سوخته هم چنین از تهیه نقشه این 
محوطه پیش از تاریخ به روش های جدید خبر داد و گفت: 
سعی ما بر آن است تا نقشه شهر سوخته را بدون حفاری 
ترسیم کنیم. این کار از طریق عکسبرداری هوایی، توسط 
پهبادها، استفاده از ماهواره و اطالعاتی که طی چند سال 
اخیر به دست آوردیم و آنچه که روی زمین با آن روبه رو 
اولیه  انجام خواهد شد. در حال حاضر اطالعات  هستیم، 
بزرگ  بسیار  این محوطه  آنجا که  از  و  جمع آوری شده 

است بررسی ها در آن زمانبر خواهد بود.
و...  پارچه، ظروف سفالی، مهر  اظهار کرد:  سیدسجادی 
در شهر سوخته پیدا شده که البته در طی زمان با بررسی 

آن ها می توان به نتایج بیشتری دست یافت.

 سرپرست کاوش شهر سوخته:

کشف سفال های ویژه بانوان و میمونی که به روش انسان ها 
 تدفین شده

مدیر عامل شرکت توانیر کشور:

 بهره مندی از فناوری های 
نوین توسعه صنعت برق را 

به همراه دارد
معیار - مرکزی - جعفری:

۳ پروژه توزیع برق استان مرکزی باحضور مدیرعامل 
شرکت توانیر در اراک و مهاجران افتتاح شد.

»محمدحسن متولی زاده« که  سفری به استان مرکزی داشته، 
در مراسم بهره برداری از چند پروژه مهم شرکت توزیع برق 

استان مرکزی  شرکت کرد.

ارشد  مدیران  و  متولی زاده  با حضور  که  است  درحالی  این 
پروژه جایگزینی  استان و مسووالن شهرستانی،  برق  صنعت 
چراغ های  به جای  ال.ای.دی  وات  صد  یک  چراغ  هزار   ۲
پرمصرف ۲50 وات  در شهر مهاجران به منظور پیک سایی 
به  تومان  میلیارد   ۱.5 حدود  اعتباری  با  آینده،  سال  در 

بهره برداری رسید.
هم چنین، ۲ اکیپ عملیاتی خط گرم با اعتبار ۲ میلیارد تومان 
بود که  افتتاحی دیگر در شهر مهاجران  از جمله پروژه های 
در سفر یک روزه مدیرعامل شرکت توانیر به استان مرکزی 

به بهره برداری رسید.
مبلغی  با  با نصب ۱۳هزار و 400 دستگاه کنتور  فهام  سامانه 
حضور   با  که  بود  دیگری  پروژه  تومان  میلیارد   ۲0 بر  بالغ 
برق  نیروی  توزیع  شرکت  در  توانیر  شرکت  مدیرعامل 
راه  از  کنترل  و  قرائت  امکان  که  شد  افتتاح  مرکزی  استان 
و  برق  تلفات  کاهش  پرمصرف،  مشترکان  برق  کنتور  دور 
انرژی، بهینه سازی و مدیریت مصرف برق، کنترل و مدیریت 
از کنتورهای  بهره برداری  بار شبکه مزیت های اجرای طرح 

هوشمند فهام در استان مرکزی به شمار می رود.
از  بهره برداری  مراسم  حاشیه  در  توانیر  شرکت  مدیرعامل 
اجرای  داشت:  اظهار  مرکزی  استان  برق  توزیع  پروژه های 
در  راه ها  مناسب ترین  و  بهترین  از  یکی  گرم  خط  عملیات 
ضریب  بردن  باال  حال،  عین  در  و  قطعی ها  کاهش  جهت 

اطمینان و پایداری شبکه به شمار می رود.
فناوری های  به کارگیری  و  استفاده  کرد:  تصریح  متولی زاده 
نوین و جدید در صنعت برق در واقع کمک به پویایی دیگر 

صنایع به شمار می رود.
وی خاطرنشان کرد: گذر از پیک 98 در اولویت برنامه های 
آینده،  سال  پیک  از  گذر  برای  که  دارد  قرار  برق  صنعت 
ماموریت های ویژه ظرف مهلت تعیین شده برای اقدام و ارائه 
های  به شرکت  توانیر  به شرکت  اقدامات  دوره ای  گزارش 

توزیع برق  ابالغ شده است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی نیز در این 
مراسم با اشاره به اقدامات حوزه صنعت برق استان مرکزی 
وظایف  مهم ترین  از  یکی  برق رسانی  تامین  داشت:  اظهار 
قطعی  حذف  یا  کاهش  که  طوری  به  است،  برق  صنعت 
برق رویکرد گسترش عملیات تعمیر و نگهداری و سرویس 
خدمات  تمامی  که  بوده  گرم  خط  با  کار  روش  با  خطوط 

و تعمیرات خطوط شبکه به صورت برق دار انجام می شود.
محمد اله داد افزود: درحال حاضر در مجموع ۱۲ اکیپ خط 
در  خاموشی  اعمال  بدون  شبکه  تعمیرات  راستای  در  گرم 
استان فعالیت دارند. وی عنوان کرد: براساس یک مانور دو 
برق شهرهای  توزیع  از  اجرایی  اکیپ  با همکاری ۱0  روزه 
استان، مهاجران به شهر ال.ای.دی تبدیل شد، این موضوع در 

مدیریت بار مصرف شهر مهاجران بسیار موثر باشد.

خبرگزاری تسنیم - مدیرکل گمرک چابهار با اشاره به دپوی ۳000 کانتینر 
ایران خودرو در منطقه آزاد چابهار گفت:  قطعات دو خودروساز سایپا و 
غیر  ترخیص کنند، در  را  تا کانتینرهای خود  داده ایم  مهلت  این دو خودروساز ۲0 روز  به 

این صورت این کانتینرها متروکه اعالم خواهد شد.
عزیز شمس اظهار کرد: ۳000 کانتینر قطعات خودرو متعلق به ایران خودرو و سایپا در منطقه 

آزاد چابهار رسوب کرده که عمده دلیل آن مربوط به مشکلی است که با بانک دارند.
وی ادامه داد: این خودروسازان باید بروند کد رهگیری بانک را گرفته و ارز 4۲00 تومان 

دریافت کنند.
وی تصریح کرد: در عین حال گمرک تسهیالتی را برای آن ها در نظر گرفته و اعالم کرده 
کسانی که با بانک مشکل دارند می توانند 70 تا 80 درصد کاالی خود را ببرند و مابقی را 

به عنوان وثیقه در بندر بگذارند.
مقام مسوول گمرک با بیان این که از قرار معلوم گویاخودروسازان می گویند »این اطمینان را 
نداریم بانک ارز 4۲00تومانی به ما اختصاص می دهد«،تأکید کرد: البته فقط خودروسازان 

این گونه نیستند و آن هایی که هم برنج وارد کرده اند با این مساله مواجه هستند.
ترجیهی  تعرفه  هم  خودروسازان  به  قطعات  ترخیص  برای  که  کرده ایم  اعالم  گفت:  وی 
می دهیم اما می گویند »ممکن است با قیمت 4۲00 تومان آن ها را عرضه کنیم و بعداً بانک با 
نرخ باالتری به ما ارز بدهد«. به آن ها گفتیم که »حداقل اجناس خود را به انبار خودتان منتقل 
کنید« که گفتند »اگر این کار را انجام دهیم تعزیرات می آید این قطعات را به عنوان احتکار 

محسوب می کند« که درست 
می گویند.

این  مبدأ  که  این  ابراز  با  وی 
است،  چین  خودرو  قطعات 
خودروسازان  به  گفت: 
تا ۲0  چنانچه  اعالم کرده ایم 
کانتینر   ۳000 این  دیگر  روز 
جزو  را  آن ها  نشود  ترخیص 
کاالی متروکه اعالم می کنیم 

دیگر ربطی به ما ندارد.

قطعاتی که ممکن هست اتومبیل
نشوند!
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اقتصادی اجتماعی فرهنگی

باز هم باخت ایران برابر ژاپن!
در  »ورزش«  که  شده اند  متوجه  هم  دیگران  ظاهرا 
آن  در  که  وقتی  چه  است!  ورزش  جز  چیزی  کشورما 
دشمنی  فوتبال  ویژه  به  قهرمانی،  باورزش  اوایل،کسانی 
دوستان  ورزش  درباره  ازبدگویی  حتی  و  داشتند  آشکار 
ما  برای  قهرمانی  ورزش  که  حاال  و چه  نداشتند،  ابایی  هم 
برنده  هم  چندم  دست  مسابقه  یک  در  اگر  و  شده  حیثیتی 
جادویی حماسه  آن صفحه  الخصوص  علی  رسانه ها  شویم 

سرایی می کند!

از  قطر  فوتبال  فدراسیون  فنی  مشاور  وقتی  که  جاست  این 
آسیا۲0۱9سخن  ملت های  جام  در  ایران  حذف  دالیل 

می گوید به نوعی به همین مساله حیثیتی شدن اشاره دارد.
روزنامه  با  خود  بلند  مصاحبه  از  بخشی  در  المسند  سعید 
در  ایران  فوتبال  ملی  تیم  ناکامی  دلیل  درباره  قطر  الشرق 
به  نامزد صعود  ایران  جام ملت های آسیا ۲0۱9 گفته است: 
اما  بود  ژاپن  از سد  عبور  با  آسیا  ملت های  فینال جام  بازی 
زیادی  بسیار  فشار  تحت  هواداران  ازسوی  ایران  بازیکنان 
بازی های  در  را  حضور  بیشترین  ایرانی  هواداران  بودند. 
سکوهای  و  داشتند  امارات  در   ۲0۱9 آسیا  ملت های  جام 

ورزشگاه ها را پر می کردند.
است:  افزوده  قطر  ملی  تیم  و  فوتبال  فدراسیون  فنی  مشاور 
ملی  تیم  بازیکنان  روی  را  فشار  بیشترین  ایرانی  تماشاگران 
کشورشان در بازی برابر ژاپن آورده بودند که سبب تخلیه 
تمام انرژی بازیکنان در نیمه نخست شد. ژاپنی ها نیز از این 

فرصت در نیمه دوم استفاده کردند و پیروز شدند.
ندارند.همه  گناهی  که  هواداران   ، خودمانیم  حاال 
بروزاین  علت  مطالبات،  افزایش  و  جو  ایجاد  می دانند 
از  اشتباه  هست.  هواداران  سوی  از  عکس العمل ها  گونه 
وصله  هرچیزی  به  را  چیزی  هر  که  است  سیاست گزاران 

می زنند!

سیاوش بهبودی

نتیجه نامطلوِب بازی باژاپن 
جبران شد!

خوش  آخری  دم  بازی 
شد  موجب  بودچون  عاقبت 
برای  ایران  بسکتبال  ملی  تیم 
 ۲0۱9 جهانی  جام   به  رفتن 

صعود کند.
با  ایران  بسکتبال  ملی  تیم 
غلبه بر استرالیا سهمیه حضور 

این  به دست آورد.  را  در مسابقات جام جهانی ۲0۱9 چین 
سومین حضور بسکتبال ایران در ادوار مختلف این رقابت ها 
 6 مجموع  در  ایران  بسکتبال  ملی  تیم  دیدار  آخرین  است. 
بسکتبال  تاالر  در  چین،   ۲0۱9 جهانی  جام  انتخابی  پنجره 

آزادی و برابر تیم استرالیا برگزار شد. 
در این دیدار شاگردان مهران شاهین طبع با نتیجه 85 بر 74 
حریف خود را شکست دادند. این نتیجه در حالی به دست 
برابر   رفت  دیدار  در  ایران  بسکتبال  پوشان  ملی  که  آمد 
استرالیا که در چارچوب پنجره پنجم و در ملبورن برگزار شد 
استرالیا در دیدار  تیم ملی  البته  بودند.  متحمل شکست شده 
خود با ترکیبی کامال متفاوت نسبت به دیدار رفت و در واقع 

با جوانان خود مقابل ایران قرار گرفت.

نامه 1۵7 نماینده به رییس 
جمهوری

۱57 نماینده مجلس شورای اسالمی در نامه ای خطاب 
به روحانی خواستار کنترل قیمت کاالهای اساسی شدند.

احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیات رئیسه مجلس شورای 
اسالمی روز دوشنبه 6 اسفند، در صحن علنی پارلمان نامه ۱57 
رئیس جمهوری،  روحانی،  حسن  االسالم  حجت  به  نماینده 

درباره ضرورت کنترل قیمت کاال ها اساسی را قرائت کرد.
متن نامه به شرح ذیل است: »جناب حجت االسالم و المسلمین 
ضعف  به  توجه  با  که  دارید  آگاهی  حضرت عالی  روحانی 
جمله  از  اساسی  کاالهای  قیمت  کنترل  در  دولت  مدیریت 
لبنیات و برخی دیگر  قیمت سرسام آور گوشت قرمز، مرغ، 
از کاالها نظیر خودرو که فشار فوق العاده ای را به ملت عزیز 
و بااستقامت ما وارد می کند، از طرفی تبلیغات سوء دشمنان 
در فضای مجازی و سایت های بیگانه که تشدید بحران ها در 
ایران اسالمی را مدیریت می کند، ضرورت دارد که هرچه 
سریع تر تدبیری برای حل مشکالت مردم در زمینه کاالهای 

اساسی و تأمین حداقل رفاه مردم اندیشیده و اقدام شود. 
اکیداً  اسالمی  شورای  مجلس  در  مردم  نمایندگان  ما 
خواستاریم که با حل این مشکالت اجازه ندهید که بازیگران 
بازیگر  اقتصادی مردم  استکبار جهانی در میدان موضوعات 

شوند و اعتقادات پاک مردم انقالبی را به بازی بگیرند«.

اتاق ایران - مرکز تحقیقات و بررسی های اقتصادی اتاق 
زبان  به  »اقتصاد  بروشور  شماره  هفتمین  و  سی  در  ایران 
پژوهش  این  در  است.  پرداخته  »فقر«  موضوع  به  ساده«، 
وضعیت فقر در جهان و ایران و توصیه های بانک جهانی و 
تجربه کشورهای موفق درزمینه کاهش فقر نیز مورد بررسی 

قرار گرفته است.
است  داشته  بیان  فقر چنین  توصیف  متحد در  ملل  سازمان 
درآمد  کمبود  قبیل  از  مختلف  شکل های  در  »فقر  که 
و  بیماری  سوءتغذیه،  و  گرسنگی  پایدار،  معیشت  برای 
و  محرومیت  ناامنی،  بی خانمانی،  آن،  از  ناشی  مرگ ومیر 
چنین  هم  پدیده  این  می کند.  پیدا  نمود  اجتماعی  تبعیض 
خود را به شکل عدم توانایی برای مشارکت در فرایندهای 
مدنی  و  اجتماعی  فرهنگی،  عرصه های  در  تصمیم گیری 

نشان می دهد.«
از نظر بانک جهانی نیز »فقر، محرومیت از رفاه است«. این 
نهاد فقر را چنین تعریف می کند: »فقر گرسنگی، فقر نداشتن 
سرپناه و لباس، بیمار بودن و درمان نشدن، بی سواد بودن و 
مدرسه نرفتن است.« بانک جهانی هم چنین تأکید می کند 
برای فقرا در فقر زیستن چیزی فراتر از این هاست. چراکه 
فقرا اغلب بسیار آسیب پذیرند و در معرض انواع خطرات و 
بی عدالتی ها قرار دارند که خارج از اراده آن هاست. آن ها 
هم چنین از سوی نهادهای دولتی و اجتماعی و حتی جامعه 
طریق  این  از  و  می گیرند  قرار  سوءاستفاده  مورد  به شدت 

صدا و قدرت خود را در این نهادها از دست می دهند.
از  اعم  مختلفی  رویکردهای  و  تعاریف  فقر،  در خصوص 
شده  ارائه  چندبعدی  یا  درآمدی  فقر  نسبی،  یا  مطلق  فقر 
است. در ادامه به برخی از مهم ترین تعاریف و دیدگاه های 

موجود به فقر اشاره خواهد شد.
اندازه گیری  تعریف،  برای  نظام مند  تالش های  نخستین 
انگلستان  در  میالدی  نوزدهم  قرن  به  فقر  ماهیت  درک  و 
انگلیسی  جامعه شناس  پژوهشگر  که  می گردد  باز 
 Benjamin Seebohm( روانتری«  سیبوهم  »بنجامین 
روانتری  کرد.  مطرح  را  مطلق  فقر  مفهوم   )Rowntree
 ۱899 سال  در  فقر،  مطالعات  پیشگامان  از  یکی  به عنوان 
شهر  اهالی  خصوص  در  مفصلی  اطالعات  جمع آوری  با 
درآمد  مجموع  که  را  خانوارهایی  انگلستان،  در  یورک 
آن ها برای دستیابی به حداقل معاش کافی نبود، فقیر نامید. 
ابتدا حداقل هزینه  به این ترتیب بود که  روش کار روانتری 
برای  را  لوازم خانگی  و  اجاره  سوخت،  لباس،  غذا،  تأمین 
با سایزهای مختلف تخمین زد و آن را خط فقر  خانوارها 
)مطلق( نامید سپس تمام خانوارهایی که درآمد هفتگی شان 
بود،  اساس سایز خانوار( کمتر  )بر  تعیین شده  فقر  از خط 
فقیر اعالم کرد. مطالعات روانتری و مفهوم حداقل معیشت 
در  بعدی  مطالعات  از  بسیاری  الهام بخش  او  مطلق  فقر  و 

حوزه فقر بود.
نسبی که  فقر  اسم  به  مفهوم جدیدی  میالدی،   70 دهه  در 
تاون سند«  »پیتر  شد.  مطرح  دارد  قرار  مطلق  فقر  مقابل  در 
استاد  و  نام  به  شناسان  جامعه  از   )Peter Townsend(
لندن  اقتصاد  مدرسه  در  بین المللی  اجتماعی  سیاست های 
بیان داشت که  ایده، چنین  این  پیشگامان  از  یکی  به عنوان 
از  بنا شده که حداقلی  این فرض  پایه  بر  مطلق  فقر  مفهوم 
همه  در  مردم  همه  برای  که  دارد  وجود  اساسی  نیازهای 
جوامع یکسان است، حال آن که چنین نیازهایی نه فقط در 
بین جوامع گوناگون بلکه حتی در داخل یک جامعه واحد 

نیز متفاوت اند.
از نظر تاوسند در یک جامعه زمانی می توان افراد، خانوارها 
مطلوب  یا  منابع الزم  فقیر محسوب کرد که  را  و گروه ها 
برای تهیه انواع غذاها، مشارکت در فعالیت ها و برخورداری 
تعلق  آن  به  که  جامعه ای  در  معمول  شرایط  و  امکانات  از 
دارند را از دست داده باشند و یا منابع در اختیار آن ها به طور 
جدی و اساسی از متوسط فردی یا خانوادگی متعارف کمتر 
باشد که نتیجه این امر کنار گذاشته شدن این گروه از افراد 

از زندگی اجتماعی، رسوم و فعالیت ها است.
با توجه به تعریف ارائه شده از سوی تاوسند می توان گفت 
در رویکرد نسبی به فقر، مردمی فقیر محسوب می شوند که 
درآمدشان حتی اگر برای بقا کافی باشد از درآمد موردنظر 
اجتماع بسیار پایین تر است. در رویکرد نسبی فقر نیز مانند 
فقر  خط  از  افراد،  دیگر  از  فقرا  تفکیک  برای  مطلق،  فقر 
نسبی استفاده می شود که به صورت درصد معینی از میانه یا 
»سطح متوسط درآمد جامعه« و یا به شکل مرز درآمدی که 
درصد معینی از افراد جامعه پایین تر از آن قرار می گیرند، 

تعریف شده است.
پایین تر  افرادی که درآمد آن ها  آمریکا،  در  به عنوان  مثال 
محسوب  فقیر  باشد،  جامعه  درآمدی  میانه  چهارپنجم  از 
درآمدی  میانگین  دوسوم  مالزی  در  معیار  این  می گردند. 

و در اتحادیه اروپا 60 درصد متوسط درآمد جامعه است.
 ،)۱998 سال  در  اقتصاد  )نوبلیست  سن«  »آمارتیا  نظر  از 
برای کشورهای درحال توسعه  فقر مطلق  از مفهوم  استفاده 
مفهوم  به کارگیری  و  که همچنان گرفتار گرسنگی هستند 
فقر نسبی برای کشورهای توسعه یافته که فقر مطلق را پشت 

سر گذاشته اند، مناسب است.
نسبی  فقر  خط  اساس  بر  ازآنجاکه  که  است  ذکر  به  الزم 
هرقدر هم درآمد افراد جامعه باال باشد و تمامی آحاد آن 
افراد  از  عده ای  همواره  باشند،  برخوردار  نیازها  از حداقل 
فقیر محسوب می شوند. در اکثر مطالعات، از خط فقر مطلق 

استفاده می شود.
چراکه فقر مطلق برخالف فقر نسبی درنتیجه رشد و توسعه 

اقتصادی تغییر می کند.
در سال ۱987، آمارتیا سن با بیان این که فقر صرفاً پدیده ای 
به صورت کمبود درآمد  را  بتوان آن  نیست که  تک بعدی 
عنوان  تحت  را  فقر  از  جدیدی  رویکرد  کرد،  تعریف 
هنگامی  فقر  داشت  اظهار  سن  نهاد.  بنیان  چندبعدی«  »فقر 

و  توانمندی ها  از  افراد  که  می شود  ایجاد 
بنابراین  و  محروم اند  اساسی  قابلیت های 
یا  ندارند  مناسبی  تحصیالت  یا  درآمد 
بهداشت  و  سالمت  از  پایینی  سطوح  از 
می برند،  سر  به  ناامنی  در  برخوردارند، 
چنین  هم  دارند،  پایینی  اعتمادبه نفس 
احساس ناتوانی و محرومیت از حقوقی که 

یک فرد از بدو تولد و در مقاطع مختلف زندگی در ابعاد 
گوناگون )سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و..( از آن برخوردار 

می شود را تجربه می کنند.
متحد  ملل  سازمان  و  جهانی  بانک  که  است  ذکر  به  الزم 
فقر  و  مطلق  فقر  جهان،  سطح  در  فقر  اندازه گیری  برای 

چندبعدی را اندازه ای می کنند.
فقر مطلق  برخی شاخص های  از  بانک جهانی  برآوردهای 
به شرح جدول است. همان طور  مناطق مختلف جهان،  در 
از جمعیت  که مالحظه می شود، در سال ۲0۱5،ده درصد 
زندگی  روز  در  دالر   ۱.9 فقر  زیر خط  درآمدی  با  جهان 
درآمد   ،۱990 سال  در  که  است  حالی  در  این  کرده اند 
روز  در  دالر   ۱.9 فقر  خط  زیر  جمعیت  از  درصد   ۳5.85

بوده است.

و   ۱990 سال های  فاصله  در  گفت  می توان  اساس  این  بر 
این  با  یافته است.  ۲0۱5 میزان فقر مطلق در جهان کاهش 
که  پیشرفت هایی  وجود  با  کرده  اعالم  جهانی  بانک   حال 
در کاهش فقر حاصل شده است، همچنان تعداد افرادی که 
در فقر شدید به سر می برند غیرقابل قبول است و با توجه به 
پیش بینی های صورت گرفته از رشد جهانی، به نظر می رسد 
که در آینده کاهش فقر به اندازه کافی سریع نباشد و احتماالً 

نابودی کامل فقر مطلق تا سال ۲0۳0 به طول بینجامد.
شمال  و  خاورمیانه  منطقه  در  اگرچه  که  آن  جالب توجه 
5 درصد طی سال های ۲0۱5- به   6.۲ از  فقر  نرخ  آفریقا، 

این  در  فقر  شاخص شدت  بررسی  اما  یافته  کاهش   ۱990
منطقه حاکی از آن است که وضع فقرای آن طی این سال ها 
فقر  شدت  شاخص  بهبود  ضمناً  است.  شده  بدتر  به مراتب 
کاماًل  مذکور،  دوره  اقیانوسیه طی  و  آسیا  منطقه شرق  در 

معنی دار و قابل توجه است.
فقر  از وضعیت  متحد  ملل  برآوردهای سازمان  جدیدترین 
چندبعدی در ۱05 کشور که 77 درصد از جمعیت جهان را 

در خود جای داده اند در جدول زیر نشان داده شده است.

در ایران، فقر همواره مساله ای موردتوجه بوده است.به ویژه 
پس از پیروزی انقالب اسالمی که اهمیت اهدافی از قبیل 
این  و در  نیازمندان دو چندان شد  و  ازمستضعفان  حمایت 
۳،۲۱،۳۱و4۳  اصول  در  آن  رفع  و  فقر  مساله  تنها  راستانه 

قانون اساسی و نیز در
تدوین و اجرای برنامه های پنج ساله توسعه موردتوجه قرار 
به  به منظور توجه  نهادها و سازمان های زیادی  بلکه  گرفت 
مساله فقر و حمایت از رفاه اقشار آسیب پذیر شکل گرفت.

بر اساس برآوردهای بانک جهانی درایران،در دوره زمانی 

 ۱.9 فقر  خط  زیر  جمعیت  درصد  شاخص   ،۱990-۲0۱7
دالر در روز )نرخ فقر(، از روندی کاهشی برخوردار بوده 

است.
همان طور که در جدول  مالحظه می شود اطالعات مربوط 
به خط فقر ملی ایران در دسترس نیست. الزم به ذکر است 
که در ایران انتشار شاخص خط فقر بر اساس قانون بر عهده 
وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی است اما این وزارتخانه 
از سال ۱۳86 هیچ رقمی را در خصوص خط فقر به صورت 
تا  نیز  دیگری  نهاد  هیچ  ضمناً  است.  نکرده  منتشر  رسمی 
سال های اخیر به طور رسمی اقدام به محاسبه و انتشار خط 
فقر ملی در ایران ننموده است. بااین حال مرکز پژوهش های 
به برآورد خط فقر  اقدام  به تازگی  مجلس شورای اسالمی 
خانوارهای 4 نفره در میان چهار خوشه شهری و پنج خوشه 
روستایی کشور در سال های ۱۳95، ۱۳96 و بهار و تابستان 

۱۳97 کرده است.

باالترین  اوالً  می شود  مالحظه  جدول   در  که  همان طور 
خط فقر ماهیانه برای شهرستان تهران  در سال ۱۳95 برای 
یک خانوار چهارنفره دو میلیون 76 هزار تومان محاسبه 
شده و در تابستان ۱۳97 در حدود دو میلیون و 7۲8 هزار 
تومان برآورد شده است. ثانیاً خط فقر در شهرستان تهران 
تنها در تابستان ۱۳97 نسبت به بهار همان سال، ۲78 هزار 
این  که  داشته  افزایش  نفره   4 خانوار  یک  برای  تومان 
موضوع می تواند نشان دهنده قرار گرفتن افراد بیشتری در 

زیر خط فقر در سال ۱۳97 نسبت به سال های قبل باشد.
بررسی شاخص های فقر در ایران حاکی از آن است که 
با مساله  نهادها و سازمان های مختلف  علی رغم درگیری 
معضالت  جدی ترین  از  یکی  همچنان  پدیده  این  فقر، 

کشور است.
از علل بقای فقر در کشور در کنار نبود یک برنامه جامع 
ناشی  اقتصادی  نابسامانی های  به  می توان  فقر،  ضد  ملی 
نامناسب،  کسب وکار  محیط  از  اعم  داخلی  عوامل  از 
خصوصی،  بخش  برای  سرمایه گذاری  نامساعد  فضای 
چارچوب  ملی،  اقتصاد  غیرمولد  و  تولید  ضد  ساختار 
نهادی معیوب، تورم فزاینده، ناپایداری و عدم ثبات رشد 
اقتصادی،  تحریم های  به ویژه  و عوامل خارجی  اقتصادی 

اشاره کرد.
متأسفانه اقدامات صورت گرفته در راستای بهبود شاخص 
نکرده  فقرا  به  چندانی  کمک  کشور،  در  انسانی  توسعه 
انگیزشی  ساختارهای  دلیل  به  ازیک طرف  چراکه  است. 
برای  کافی  مجال  و  انگیزه  خصوصی  بخش  معیوب، 
از سوی  و  ندارد  اشتغال  ایجاد  و  حضور، سرمایه گذاری 
دیگر ضعف نظام آموزشی در تربیت نیروی کار موردنیاز 
شغلی  فرصت های  شکل گیری  عدم  به  منجر  کار،  بازار 
متناسب با پتانسیل های اقتصاد ملی شده است که این مساله 
دستیابی اقشار آسیب پذیر به اشتغال پایدار را با محدودیت 

جدی مواجه ساخته است.
در  یارانه  پرداخت  زمینه  در  دولت  اقدام  دیگر  سوی  از 
معناداری  اثر  نیز  یارانه ها  هدفمندی  قانون  اجرای  قالب 
در بهبود توزیع درآمد و افزایش رفاه خانوارهای کشور 
به ویژه فقرا نداشته است. دلیل این امر را می توان در عدم 
مبلغ  شناسایی درست گروه های هدف، پرداخت یکسان 
خرید  قدرت  کاهش  نیز  و  افراد  کلیه  به  نقدی  یارانه 
یارانه های عام پرداختی به واسطه تورم های قیمتی، جستجو 

کرد.
کشورهای  تجربه  و  جهانی  بانک  توصیه های  به  توجه  با 
راستای  در  می رسد  نظر  به  فقر،  کاهش  زمینه  در  موفق 
کاهش فقر در کشور ضروری است راهکارهای زیر در 

دستور کار سیاست گذاران قرار گیرد:
سیستم  و  نهادی  چارچوب  اصالح  فساد،  با  مبارزه   --
و  تولیدی  های  فعالیت  سمت  به  کشور  در  پاداش دهی 

اشتغال زا
سرمایه گذاران  جذب  برای  کسب وکار  محیط  بهبود   --

داخلی و خارجی
--کنترل تورم به منظور جلوگیری از افزایش خط فقر

فراهم  کشوربا  در  خوب  حکمرانی  مساله  به  توجه   --
ساختن نهادهای پشتیبان بازار

-- افزایش کیفیت قوانین و مقررات در راستای پاسخگو 
ساختن دولت و سایر نهادها به اقشار آسیب پذیر

-- هدفمند نمودن یارانه ها از طریق پرداخت های انتقالی 
نقدی هدفمند به جای پرداخت های انتقالی نقدی همگانی

-- آموزش اقشار آسیب پذیر در راستای ارتقاء مهارت ها 
و شانس آن ها برای جذب در بازار کار

-- افزایش امنیت نیازمندان از طریق اجرای سیاست های 
حمایتی هدفمند و ارائه چترهای حمایتی و 

بیمه های اجتماعی
و  آن ها  با  رایزنی  فقرا،  توانمندسازی   --
ایجاد کمپین های اجتماعی به منظور تعامل 
سازمان های  و  مسووالن  تمامی  با  مؤثر 

دولتی
-- تشکیل انجمن های محلی.

فقر و وضعیت آن در ایران و جهان

دو کلمه حرف ورزشی

تالش برای اغوای مربی 
اخراجی!

مونتال  وینچنزو  نوشت  فوتبال  تریبال  اینترنتی  پایگاه 
پیشنهاد  به  مثبت  پاسخ  ارائه  برای  کمی  فرصت  ایتالیایی 

فدراسیون فوتبال ایران دارد.
به  تازه ترین سرمقاله خود  اینترنتی فوتبال، در  پایگاه  این 
دایره  به  توجه  با  قطع  به طور  اشاره کرد که  این موضوع 
فوتبال  ملی  تیم  برای  سرمربیگری  های  گزینه  گسترده  
ایران -- نماینده موفق آسیا در جام جهانی ۲0۱8، وینچنزو 
بسیار  فرصت  وسویا  میالن  ث.  آ.  سابق  سرمربی  مونتال 
فوتبال  فدراسیون  پیشنهاد  به  مثبت  پاسخ  برای  محدودی 

ایران دارد.
عقد  برای  ایران  فوتبال  فدراسیون  گزارش؛  این  براساس 
قرارداد ۳ ساله با وینچنزو مونتال 44 ساله، به این سرمربی 
ایتالیایی مبلغ دستمزد ساالنه یک ونیم میلیون یورو پیشنهاد 

کرده است!
گفتنی است؛ مونتال از هر ۲ تیم آ. ث. میالن وسویا اخراج 

شده است!

پاسداشت مقام مادر و روز زن 
در شهرداری رشت 
 معیار - گیالن - مهدیه رزاقی لنگرودی:

همزمان با تولد بانوی دو عالم، همایش پاس داشت مقام 
مادر و روز زن به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
و امور بانوان و رفاهی شهرداری رشت در تاالر گلستان برگزار 

شد.
شهرداری  های  رسانه  با  ارتباط  اجرایی  مدیریت  گزارش  به 
پنجم  دوره  بانوی عضو  تنها  و  شیرزاد، سخنگو  فاطمه  رشت، 
زن  مقام  داشت  پاس  همایش  در  اسالمی شهر رشت،  شورای 

این روز فرخنده را به بانوان جامعه اسالمی به ویژه بانوان شاغل 
در شهرداری تبریک گفت.

در  موجود  فرهنگی  های  به هجمه  توجه  با  اظهارداشت:   وی 
کشور، امید است که در تربیت فرزندان اهتمام بیشتری ورزیده 

شود.
تربیتی  با  جامعه  سرمایه های  باید  کرد:  تاکید  شیرزاد  فاطمه 

صحیح و اسالمی به جامعه تحویل داده شوند.
سخنگوی شورای اسالمی شهر رشت وظایف مادران را بسیار 
درکنار  جامعه،  از  قشر  این  نشان کرد:  خاطر  و  عنوان  خطیر 
فعالیت های بیرون از منزل، وظیفه مادری و همسری را نیز عهده 

دار هستند.
به  مهندس، خطاب  بابت روز  تبریک  شیرزاد هم چنین ضمن 
است که  امید  نیز گفت:  در شهرداری رشت  مهندسان حاضر 
استحکام و  ایمنی،  مقررات ساختمانی در زمینه هایی همچون 

استانداردهای الزم در ساخت و سازها اعمال شود.
فرهنگی  زیرساخت های  به  مربوط  فرایند های  تاکید کرد:  وی 
از پیش  بیشتر  باید در پروژه های عمرانی  نیز  و زیست محیطی 

لحاظ شود.
او با اشاره به انتخاب شهردار جدید در روز قبل ازاین همایش، 
گفت: همه مناطق، سازمان ها و سرپرست شهرداری باید به روند 
پرداخت مطالبات باقیمانده سال به شهردار جدید کمک کنند.

سخنگوی شورای شهر رشت تاکید کرد: همه باید برای توسعه 
دهند.  انجام  تری  مستمر  و  بیشتر  های  تالش  شهری   مدیریت 

سپس،محمد حسن علیپور طی سخنانی گفت: حجاب و عفاف 
فاطمی باید همچنان در تربیت فرزندان در نظر گرفته شود.

امیدوارم زنان  وی ضمن تبریک این روز خجسته اظهار کرد: 
پاک جامعه اسالمی همچنان، فرزندان پاکدست تربیت کنند.

فرهام زاهد نیز ضمن آرزوی سالمتی و شادکامی برای بانوان 
کشور و به ویژه بانوان حوزه شهرداری رشت خاطر نشان کرد: 
این  به  بیشتری  ثبات مدیریتی  نگاه منطقی و  باید  شورای شهر 
پرسنل داشته باشد. وی اظهار امیدواری کرد که اعضای شورای 
واقعی  باثبات  شرایط  ایجاد  و  آرامش  حفظ  برای  رشت  شهر 

برای بانوان شهرداری همچنان موفق عمل کنند.
کمیسیون  رییس  منش  عاقل  حسن  محمد  مراسم  این  در 
فرهنگی اجتماعی شورای اسالمی شهر با تقدیم شعری و احمد 
نیز،  حاضر  شورای  اعضای  دیگر  عنوان  به  نرگسی  رمضانپور 
زاد روز بانوی دو عالم و روز زن و مادر را به جامعه اسالمی 

تبریک گفتند.
سرپرست شهرداری رشت نیز برپایی چنین همایشی را فرصت 
مغتنمی برای قدردانی از تالش های بانوان شاغل در شهرداری 
کارکنان  از  نفر   ۳۱8 حدود  گفت:  بهارمست  علی  دانست. 
شهرداری را بانوان تشکیل داده اند و تعداد زیادی از آنان در 

عرصه های مدیریتی شهرداری خدمت رسانی می کنند.
مدیریتی  ظرفیت  از  آینده  روزهای  در  است  امید  افزود:  وی 

بانوان در شهرداری استفاده بیشتری شود. 
بابت  نیز  بانوی عضو شورای شهر رشت  تنها  از  وی هم چنین 

تالش های فراوان وی در حوزه مدیریت شهری قدردانی کرد.
گفتنی است؛ برگزاری کنسرت توسط گروه رشت، ویژه برنامه 
طنز و تجلیل از بانوان پیشکسوت شهرداری رشت از برنامه های 

این همایش بود.
رشت،  شهرداری  سرپرست  بهارمست  علی  همایش  این  در 
بانوان  و  مدیران  و  شهر  اسالمی  شورای  اعضای  از  جمعی 

شهرداری رشت حضور داشتند.



 معیار - گیالن - مهدیه رزاقی لنگرودی:
گیالن  بانک  پست  شعب  امور  مدیر   
در  معاند  های  رسانه  کذب  خبرهای  بازنشر  به  اشاره  با 

رسانه های استانی، گفت: از این رسانه ها گله دارم.
با  خبری  نشست  در  گیالن  بانک  پست  شعب  امور  مدیر 
اصحاب رسانه ضمن ارائه گزارش عملکرد این حوزه، تمام 

مواردحاشیه ساز برای حوزه پست بانک را تکذیب کرد.
شده  ایجاد  حاشیه های  که  این  بیان  با  فداکار  زمان  محمد 
توسط رسانه های معاند صورت گرفته است گفت: تکلیف 
این رسانه ها مشخص است اما از رسانه های استانی که نسبت 
اقدام می کنند  رسانه ها  این  منتشر شده  نشر خبرهای  باز  به 

گله دارم.
اعتبارات  پرداخت  در  گیالن  بانک  پست  افزود:  وی 
همواره  و  نداشت  انحرافی  کمترین  ملی  توسعه  صندوق 

بیشترین همکاری را با مقامات استانی به عمل آورد.
نهادهای  با  عملکرد  اجرای  درمقام مقایسه  مسوول،  این 
تعامل  باالترین  در  گیالن،  بانک  کرد:پست  تصریح  دیگر 
با استانداری گیالن، نمایندگان و فرمانداران سراسر استان، 

قراردارد. 
اخبار کذب در  نشر  بانک گیالن  امور شعب پست  رئیس 
رسانه های معاند را ناشایست دانست و با سخیف برشمردن 
چنین حرکت غرض ورزانه ای تصریح کرد: این اقدام از 

کردن  دلسرد  منظور  به  شک  بی  اجنبی  خبررسانان  سوی 
همکاران مجموعه پست بانک صورت گرفته است.

فداکار، تخریب ها و نقد های ناجوانمردانه را موجب تقویت 
این  جواب  گفت:  و  دانست  بانک  این  عملکردهای  در 

بی اخالقی ها را با عملکردهای مثبت خواهیم داد.
از محل  اشتغال در حوزه روستایی  به گفته وی هزارو 9۱ 
پرداخت اعتبارات صندوق توسعه ملی در امسال با مشارکت 

پست بانک گیالن ایجاد شده است.
این مسوول هم چنین از پرداخت بیش از 60 درصد از کل 
بانک در حوزه روستایی، تجهیز  تسهیالت پرداختی پست 
بیش از ۲۱0 روستا به خدمات شبانه روزی بانکی، واگذاری 
پرداخت  فروشگاهی،  پایانه  دستگاه  هزار  چهار  از  بیش 

شامل  زایی  اشتغال  تسهیالت  ریال  میلیارد   97 پانصدو 
و  داد  خبر  خرد  مشاغل  و  ملی  توسعه  صندوق  اعتبارات 
افزود: پرداخت بیش از ۲05 میلیارد ریال وام قرض الحسنه 
پرداخت  زایی،  اشتغال  جهت  امداد  کمیته  جویان  مدد  به 
روسای  استانی  سفرهای  تسهیالت  میلیارد   ۲0 از  بیش 
یارانه های  درصد   80 از  بیش  پرداخت  گیالن،  به  جمهور 
بانک گیالن  از عملکرد پست  بخشی  تنها  حوزه روستایی 

در راستای اهداف دولت خدمتگزار بوده است.
در  حاضر  حال  در  گیالن  بانک  پست  داد:  ادامه  فداکار 
، پوز و کارت های شتابی  پرداز  نصب دستگاه های خود 

در رتبه دوم کشور قررداد.
وی هم چنین افزود: این بانک در زمینه پرداخت تسهیالت از 
محل صندوق توسعه ملی، ایجاد دفاتر آی سی تی روستایی 
در  هفتم،  رتبه  در  پد  پین  های  دستگاه  نصب  و  شهری  و 
پرداخت وام قرض الحسنه مدد جویان کمیته امداد در رتبه 
نهم، در تسهیالت پرداختی رتبه دهم و در زمینه پرداخت 

تسهیالت اشتغال خرد در رتبه یازدهم کشوری قرار دارد.
مدیر امور شعب پست بانک گیالن هرگونه خبر منتشر شده 
دیگرتوسط برخی رسانه های بیگانه را تکذیب و تاکیدکرد: 
رسانه های داخلی نیز باید در انتشار اخبار دقت های الزم را 

اعمال کنند و از هرگونه باز نشر اخبار کذب بپرهیزند.

 عضو کمیسیون صنایع مجلس:

خودروسازی کشور غیرشفاف و 
 غیرقابل نظارت است

این که در ساختار  قبول  با  عضو کمیسیون صنایع مجلس 
شوند،  می  انتخاب  سیاسی  عامل،  مدیران  کشور  خودروسازی 
رو  این  از  و  است  کنترل  غیرقابل  غیرشفاف  سیستم  این  گفت: 

ممکن است هر اتفاقی از جمله فساد رخ دهد.
بازار  آشفتگی  علت  خصوص  در  گفتگویی،  در  باستانی  سعید 
خودرو گفت: بخش عمده ای از مشکالت کنونی بازار خودرو 
البته  که  است  خودرو  صنعت  در  ای  ریشه  عوامل  از  ناشی 
نوسانات اقتصاد کالن نیز که در حال حاضر شاهد آن هستیم به 

این مشکالت ریشه ای دامن می زند.
وی افزود: این که بگوییم همه مشکالت کنونی ناشی از تحریم 
ها است، اشتباه است چرا که در این صورت در شرایط عادی می 
بایست خودروهای با کیفیت و رقابتی تولید می کردیم که این 

گونه نبوده است.
داری  بنگاه  خودروسازان  اساسی  ایراد  که  این  بیان  با  باستانی 
دولت به جای سهامداری در این صنعت است، گفت: دولت ها 

بیش از میزان سهام خود در خودروسازی دخالت می کنند.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با اشاره به سهم کمتر 
از ۲0 درصدی دولت در هر یک از دو خودروساز بزرگ افزود: 
بقیه سهامداران غیردولتی از انتخاب مدیرعامل گرفته تا اداره امور 
را به وزیر صنعت واگذار کرده اند و خود وزیر را نیز پاسخگو 
شرایط می دانند. لذا وزارت صنعت بنگاه داری می کند تا سهام 
زاوه در مجلس  و  مه والت  تربت حیدریه،  مردم  نماینده  داری. 
شورای اسالمی، با قبول این که در چنین ساختاری مدیران عامل 
غیرقابل  غیرشفاف  این سیستم  انتخاب می شوند، گفت:  سیاسی 
فساد  از جمله  اتفاقی  هر  است  این رو ممکن  از  و  است  کنترل 
توصیف  نظارت  غیرقابل  را  خودروساز  شرکت  دو  وی  بیفتد. 
بازرسی  سازمان  که  است  ماه  چند  مثال  طور  به  گفت:  و  کرد 
در خودروسازان مستقر است ولی باز شاهد بروز برخی تخلفات 
صنعت  در  دولت  داری  بنگاه  عواقب  از  یکی  باستانی  هستیم. 
خودرو را وجود مازاد نیرو و شرکت های زیان ده زیرمجموعه 
توصیف کرد و گفت: طبق اظهار خود دو خودروساز، مجموعا 
در حدود ۲5 هزار نیروی کار مازاد وجود دارد که اگر این دو به 
بخش خصوصی واگذار شوند، قطعا بخش خصوصی این نیروها 

را تعدیل خواهد کرد.
از  خبری  دیگر  خصوصی  بخش  ساختار  در  داد:  ادامه  وی 
حقوق های نجومی، ریخت و پاش های غیرضروری و ... نیست. 

در نتیجه بخش خصوصی قطعا سودده اداره خواهد کرد.
عضو کمیسیون صنایع مجلس یادآور شد: این میزان نیروی کار 
مازاد در صنعت خودروسازی ساالنه در حدود ۳ هزار میلیارد 
قاعدتا  تحمیل می کند که  به خودروسازی کشور  هزینه  تومان 

اثر این هزینه ها بر روی قیمت خودرو نمایان می شود.
در  مازاد  هزینه  معتقدند این  خودروسازان  که  این  بیان  با  وی 
نشان کرد: هرچند که  نمی شود، خاطر  قیمت خودرو محاسبه 
این موضوع را قبول ندارم ولی اگر هم این گونه باشد، اثر این 
۳ هزار میلیارد تومان در زیان انباشته دو شرکت خودش را نشان 
خودروسازان  از  یک  هر  که  این  به  اشاره  با  باستانی  می دهد. 
انباشته  زیان  تومان  میلیارد  هزار   ۱0 حدود  در  حاضر  حال  در 
فناوری  ارتقای  و  چاالکی  از  مانع  وضعیت  این  گفت:  دارند، 
دیگر  یکی  را  تودلی  سهام های  وی  می شود.  خودروسازان 
این  کرد:  تصریح  و  عنوان  بزرگ  دو خودروساز  آفت های  از 
داری  بنگاه  و  در خودروسازان  ایجاد شفافیت  از  مانع  موضوع 

اصولی می شود.

برای ششمین سال متوالی صورت گرفت؛

دریافت تندیس سیمین جایزه 
ملی مدیریت مالی توسط بانک 

آینده
معیار - تندیس نهمین دوره جایزه ملی مدیریت مالی 

ایران، برای ششمین سال متوالی، به بانک آینده اعطا شد.
بانک آینده، بر اساس شاخص های مالی تعریف شده، با یک 
دوره  نهمین  از  سیمین  تندیس  دریافت  به  موفق  ارتقا،  رتبه 

جایزه ملی مدیریت مالی ایران شد.
اسفندماه   6 دوشنبه  روز  در  مراسمی  طی  مزبور،  تندیس 
با  اسالمی  کشورهای  سران  اجالس  سالن  در  سال جاری 
حضور مسووالن دولتی، نخبگان و سرآمدان حوزه مدیریت 

مالی، به بانک آینده اعطا شد.
حضور فعال و داوطلبانه بانک آینده در فرآیند ارزیابی جایزه 
و  چالش برانگیز  رقابتی  بستر  بودن  فراهم  به جهت  مذکور، 
در  الزم  شفافیت  و  علمی  شاخص های  از  برخورداری 
همین  بر  پذیرفت.  صورت  ضعف،  و  قوت  نقاط  شناسایی 
ارزیابی  دوره  نهمین  در  آینده  بانک  سطح  ارتقای  اساس، 
سیمین،  تندیس  دریافت  به  ایران  مالی  مدیریت  ملی  جایزه 
نشان از رشد هدف مند و پایدار ساز و کار مالی این بانک در 

رقابت با سایر شرکت کنندگان مطرح این جایزه ملی، دارد.
از  ایران  مالی  مدیریت  ملی  جایزه  اعطای  است؛  گفتنی 
مالی  مدیریت  سطح  ارتقای  و  بهبود  بسترساز   ،۱۳89 سال 
اقتصادی در شرکت ها و سازمان های شرکت کننده شده  و 
مالی حرفه ای  اهداف حمایت مدیریت  با  این جایزه،  است. 
بنگاه ها،  و  واقعی در شرکت ها  به جایگاه  در مسیر دستیابی 
تشویق و ترغیب شرکت ها برای انجام خودارزیابی و شناخت 
نقاط قوت و ضعف و زمینه های بهبود، ایجاد فضای رقابتی 
تعریف  ایرانی،  سازمان های  و  شرکت ها  حرفه ای  و  مناسب 
جهت  در  سازمان  اقتصادی  و  مالی  مدیریت  از  راهبردی 
از  قدردانی  و  معرفی  و  استراتژیک  اهداف  به  دستیابی 
شرکت ها و سازمان های برتر در حوزه های مالی و اقتصادی 

اعطا شده و مراسم آن ساالنه، برگزار می شود.
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ماسک   - جوان  خبرنگاران  باشگاه 
پایین  را  مقنعه شان  و  زده اند  صورت  به 
کشیده اند. تنها چشمانشان پیداست و همین 
می دزدند.  مترو  مأموران  از  نیز  را  چشم ها 
البه الی جمعیت خودشان را گم می کنند 

تا مأموران آن ها را نبینند.
با حرکت های سریع راننده قطار،وسایلشان 
و  جمع  را  وسایلشان  می ریزد.  زمین  روی 
پالستیک های خاکی شان را تمیز می کنند و 
با صدا و لحنی که همرنگ دخترانگی شان 
نیست، جنس های خود را به آدم های خسته 
صندلی  روی  بر  نشسته  یا  عبور  حال  در 

معرفی می کنند.
از کم بودن خریدارهاشان شکایت دارند و 
کافی است زمان کوتاهی در مترو با آن ها 

همراه شوید تا حق را به آن ها دهید. 
حوصله ندارند، خسته اند، ماسک هایشان را 

در نمی آورند، اما حرف می زنند؛ حدود سن شان از ۱8 تا 
۳0 سال است.

تمام  را  دانشگاه شان  هم  برخی  و  هستند  دانشجو  برخی 
کرده اند.

برخی از آن ها ازدواج کرده اند و بچه دارند و برخی هم در 
مخارج خانه به پدر و مادرشان کمک می کنند و عده ای هم 

سرپرست خانواده محسوب می شوند.
شال  زیر  از  موهایش  سیاه  بافت  و  است  ساله   ۲۳ »پریسا« 
با  و  زد  لبخند  رفتم،  کنارش  وقتی  ریخته.  بیرون  قرمزش 
مترو  در  است  سال  سه  داد؛  پاسخ  سوال هایم  به  مهربانی 
به  دارد.  دختر  یک  و  است  کرده  ازدواج  می کند.  کار 
گفته او ساعت کار در مترو انعطاف پذیر است و می تواند 
وقت بیشتری را با فرزندش صرف کند و چون دلش برای 
دخترش تنگ می شود، کار در مترو را انتخاب کرده است.

قطار  در  که  این  جای  به  می فروشد  بافتنی  شال های  پریسا 
بین  می کند.  پهن  را  بساطش  ایستگاه  داخل  بفروشد،  شال 
حرف هایمان مأمور سد معبر با صدایی بلند تر از حد معمول 
مأمور  صدای  شنیدن  با  کند.  جمع  را  وسایلش  داد  تذکر 
را  پریسا مضطرب شد. پالستیک های آبی سنگینش  مترو، 

بلند کرد و بی خداحافظی به سمت در مترو رفت.
را  نامش  بود.  گرفته  بغل  را  بساطش  زنی  راهرو،  انتهای 
بلند  مانتوی  ترکیب  اما  است،  ساله   ۲۲ »زهرا«  پرسیدم. 
از  دور تر  و  دیر  سنی  از  خسته اش  نگاه  و  سیاه  روسری  و 

است  سال  می زند. گفت؛ شش  دوسالگی حرف  و  بیست 
این  به  را  این کار  پریسا  او هم شبیه  مترو کار می کند.  در 
دلیل انتخاب کرده که ساعت کاری اش انعطاف پذیر است 
فرزندش  بماند.  فرزندش  کنار  را  بیشتری  زمان  می تواند  و 
بچه 6 ساله ای که  مادرزادی رنج می برد، دختر  بیماری  از 
لب شکری به دنیا آمده و هر ماه باید هزینه هایی را صرف 
دکتر  مطب  به  رفتن  و  درمانی دخترک  گفتار  کالس های 

کند.
گفت که هم خودش و هم همسرش کار می کنند، اما باز 
هم نمی توانند از عهده مخارج مربوط به درمان فرزندشان بر 
بیایند، در بساطش همه چیز پیدا می شود؛ گل های نرگس، 
چسب زخم، نخ دندان و پاکت نامه. درباره فروش اجناسش 
توضیح داد که خیلی فروش ندارد و نزدیک یک سال است 

که شرایط فروشش بدتر هم شده است.
را  در گوشه ای دیگر دختری خسته حال، گوشواره هایش 
تبلیغ جنس هایش  به جای  بود.  میله مترو آویزان کرده  به 
سرش را به میله چسبانده و به مسافران نگاه می کرد. با او هم 
صحبت کردم و در پاسخ به من گفت؛ پنج سالی است که 
در مترو کار می کند. او هم ازدواج کرده است و بچه دارد. 
همان  با  و  است  راضی  کار  از  و  ندارد  گفت که شکایتی 
چند دقیقه حرف زدن با او هم می توان فهمید رضایت او از 
کارش نه به دلیل راضی کننده بودن حرفه اش ،که به دلیل 

قناعت ذاتی خودش است.
ساعت حدود سه و نیم ظهر شد، چند نفرشان رفتند گوشه ای 

باهم ناهار بخورند، اما یکی از آنان خود 
را از دیگران جدا کرد و زیور آالتش را 
بغل گرفت و به سمت صندلی های طرف 
دیگر مترو رفت. سمتش که رفتم ماسکش 
را باالتر برد و مقنعه اش را بیشتر به سمت 
پایین کشید. اسمش را که پرسیدم گفت 
مرا  اگر  بگویم،  را  اسمم  نمی خواهم  که 
بشناسی از خودم چیزی برایت نمی گویم.

و  بشناسدش  کسی  نیست  قرار  گفتم 
با  بگوید.  را  کوچکش  اسم  می تواند 
چشمان مرددی که خط چشم ماهرانه ای 
گفت:  و  کرد  نگاهم  است،  کرده  قابش 
نمی گوید.  راست  که  بود  واضح  مریم. 

گفت که منتظر دوستش است.
۲6 سال دارد و ۳ سال است که تمام وقت 
کامپیوتر  لیسانس  می کند.  کار  مترو  در 
دارد،  شغلی  امنیت  برایش  مترو  و  دارد 

شرایطی که در محیط کار سابقش وجود نداشت.
هزینه های  کردن  فراهم  و  افتاده  کار  از  پدرش  که  گفت 
این  در  است. حال  بوده  او  عهده  بر  سال  سه  این  در  خانه 
میان دوستش هم به ما ملحق شد، ۲7 سال دارد و 6 ماه است 
که به پیشنهاد دختری که خودش را مریم معرفی کرد، در 
از  لیسانس گرفته و  او هم  به کار شده است.  مترو مشغول 
امنیت شغلی در محیط سابق شغلی اش گالیه داشت  نبود 

وهردوازدرآمدکارشان ناراضی بودند.
در همان ایستگاه، دخترکی را دیدم که »ُگل َسر« و جوراب 
می فروخت. تازه ۱9 سالش شده و دانشجوی رشته عمران 
است و برای کمک به خانواده اش کار می کند. مادرش را 
به کار است و گفت  نشان داد که آن طرف مترو مشغول 
که باید کار کند و خودش بتواند هزینه های دانشگاهش را 
تأمین کند. تابستان ها از صبح تا شب کار می کند. بین حرف 

هایمان زنی ُگل َسرهایش را قیمت کرد و نخرید. 
اما  باید کمتر کار کند،  دانشگاه می رود  زمانی که  گفت؛ 
خانواده اش  به  را  دانشگاهش  هزینه های  نمی خواهد  دلش 
تحمیل کند. بلند شد با لبخند مهربانی که مالحت چهره اش 
را دو چندان کرده بود، گفت که عجله دارد و باید برود، در 
این میان خداحافظی کرد و بین جمعیت گم شد مانند تمام 
دختران جوانی که پیش از او میان جمعیت گم شدند، مانند 
شلوغی  در  که  زیبایی هایی  و  چهره هاشان  نشاط  جوانی، 

مترو، پیش از آن که پیدا شود، گم شده است!

    گزارش؛

 دخترانی باماسک، در تونل های زیر زمینی تهران!

اقتصادی اجتماعی فرهنگی

مدیرعامل شرکت برق حرارتی:

10 درصد نیروگاه های کشور 
عمری باالی 40 سال دارند

)پاون(،  نیرو  وزارت  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
محسن طرزطلب مدیرعامل شرکت برق حرارتی در جلسه 
هم اندیشی مدیران بخش نیروگاهی کشور اظهار کرد: ۱۲۳ 
واحد نیروگاهی حرارتی در کشور وجود دارد که از این 
تعداد 4۲ واحد دولتی، 60 واحد خصوصی و ۲۱ واحد در 

اختیار صنایع بزرگ کشور هستند.
نیروگاه های  افزود: 8۱ هزار مگاوات ظرفیت منصوبه  وی 
نیروگاه  هزارمگاوات   64 میزان  این  از  که  است،  کشور 
از این میزان ۱6 هزار واحد بخاری ۲5 هزار و  حرارتی و 
۳55 مگاوات واحد گازی و ۲۳ هزار واحد سیکل ترکیبی 

است.
وی با بیان این که در ده ماهه گذشته بیش از 9۳.5 درصد 
است،  بوده  حرارتی  نیروگاه های  عهده  بر  کشور  تولید 
حرارتی  نیروگاه های  ارزش  یورو  میلیارد  نیم  و   6 افزود: 
است  حرارتی  برق  نیروی  تولید  اختیار شرکت  در  دولتی 
این  دولتی  بهره برداری  حوزه  شاغلین  نفر   8500 تعداد  و 

نیروگاه ها هستند.
طرزطلب با اشاره به این که ۱0 درصد نیروگاه های کشور 
عمری باالی 40 سال دارند، افزود: 6۱ درصد نیروگاه های 

کشور کمتر از ۲0 سال سن دارند.
مدیرعامل شرکت برق حرارتی گفت: در سه سال گذشته 
۲0 هزار واحد جدید کلنگ زنی کرده ایم که امیدواریم به 
تدریج در طول برنامه ششم و هفتم توسعه وارد مدار تولید 

برق کشور شوند.
هر  قیمت  باید  تولید  حوزه  در  که  این  بیان  با  طرزطلب 
در  دولت  کرد:  تصریح  شود،  محاسبه  برق  کیلووات 
مابه  تا  است  الزم  برق  قیمت  کردن  واقعی  عدم  صورت 

التفاوت آن را به بخش تولید بازگرداند.
وی در ادامه از انجام حدود 60 درصد پیشرفت تعمیرات 
افزود:  نیروگاهی در بخش دولتی و خصوصی خبر داد و 
امیدواری زیادی وجود دارد که برنامه تعمیرات باقی مانده 
اواسط  در  یا  و   98 سال  اردیبهشت  پایان  تا  نهایتا  واحد ها 

خردادماه 98 به اتمام برسد.
مدار  به  جدید  واحد های  رسیدن  برنامه  با  ارتباط  در  وی 
برای پیک 98 گفت: 70 درصد این برنامه انجام شده و ۳0 
درصد تاخیر داریم و اگر هزار مگاوات نیروگاه موجود را 
با  را  آینده  سال  تابستان  می توانیم  داریم  نگه  سرپا  بتوانیم 

موفقیت پشت سر بگذاریم.
طرزطلب در ادامه با بیان این که ۱۱ درصد پرسنل شرکت 
لیست  در  تولید  شرکت   ۱۲ گفت:  است  یافته  کاهش 
واگذاری هستند و تنها 7 شرکت زیر مجموعه باقی می ماند 

که قرار است سال آینده ادغام شود.
میلیارد  هزار   ۱۳ تهاتر  حرارتی  برق  شرکت  مدیرعامل 
بزرگترین  از  یکی  را  حرارتی  برق  شرکت  بدهی های  از 
سمت  به  افزود:  و  کرد  عنوان  مجموعه  این  دستاورد های 
ایجاد درآمد ارزی هستیم و به دنبال این هستیم که درباره 

قیمت تمام شده شفاف سازی انجام شود.

با تالش محققان کشور صورت گرفت؛

تولید مکمل های گیاهی برای 
افزایش رشد و سالمت دام های 

بزرگ
ایسنا - محققان یکی از شرکت های مرکز تحقیقات و 
آموزش کشاورزی منابع طبیعی اصفهان به مکمل های گیاهی 
برای دام های بزرگ دست یافتند که موجب ارتقای سالمت 

دام ها می شود.
و  عصاره  حاوی  رشد  محرک  یک  گیاهی  مکمل  این 
و  آنزیم ها  ترشح  تحریک  با  که  است  گیاهی  اسانس های 
عملکرد  و  خوراک  هضم  فرایند  در  گوارشی  شیرابه های 
سامانه گوارشی سبب بهبود اشتها و مصرف بیشتر خوراک، 

رشد روزانه و سالمت دام می شود.
که  است  صورت  این  به  گیاهی  مکمل  این  اثر  مکانیسم 
اسانس های  و  عصاره  همراه  به  دام  آنتی اکسیدان  ترکیبات 
بر کاهش سرعت  اثر  با  »تیمول«  و  »منتول«  از جمله  گیاهی 
مواد  عبور  و کاهش  در دستگاه گوارش  غذایی  مواد  عبور 
غذایی در دستگاه گوارش سبب افزایش هضم و جذب مواد 
غذایی به ویژه امالح معدنی و بهبود ضریب تبدیل غذایی دام 

می شود.
بر  دام،  ایمنی  افزایش سطح عملکرد سامانه  با  این محصول 
دام های  و  پیشگیری و کنترل مشکالت گوارشی گوساله ها 
بزرگ بسیار مؤثر بوده و باعث قوام کود و کاهش رطوبت 

بستر خواهد شد.
استفاده از استارتر حاوی این دارو موجب بهبود در عملکرد 
رشد  عملکرد  بهبود  لحاظ  به  که  می شود  خوراک  بازده  و 
گوساله ها، هزینه تولید نیز با استفاده از این افزودنی کاهش 

می یابد.
از این مواد می توان به عنوان محرک رشد، افزایش مصرف 
کنستانتره و خوراک، افزایش رشد روزانه دام و پیشگیری و 

کنترل مشکالت گوارشی و تقویت سیستم ایمنی بهره برد.

قوی،  میکروب  واکسیناسیون، ضد  از  کاهش عوارض پس 
ضد استرس در شرایط دمایی و حمل و نقل، کاهش ضریب 
دیگر  از  پلت  خوراک  در  مصرف  قابل  و  غذایی  تبدیل 

مزایای این مکمل گیاهی است.

گله مندی مدیر امور شعب پست بانک گیالن 
 از برخی رسانه های استانی

فرصت سرمایه گذاری 
عربستان در هند 

بن  محمد  عربستان،  ولیعهد  رویترز،  گزارش  به 
انتظار داریم  سلمان در طول سفر خود به هند گفت: ما 
در  هند  در  ما  نظر  مورد  سرمایه گذاری  فرصت های 
زمینه های گوناگون، ظرف ۲ سال آینده از ۱00 میلیارد 

دالر فراتر برود.
اس.  تی.  هند،  خارجه  وزارت  اقتصادی  روابط  معاون 
تیرمورتی نیزگفت: بخش هایی که مورد توجه قرار دارند 
و  هستند  تولید  و  کشاورزی  زیرساخت،  انرژی،  شامل 
تمرکز عربستان بر روی تجارت غیر نفتی با هند خواهد 

بود.
اعالم  هم،  آرامکو  سعودی،  عربستان  وگاز  نفت  غول 
کرد در حال مذاکره با شرکت صنایع ِرالیِنس هند، برای 

فرصت های سرمایه گذاری است.
منطقه ای  تور  اولین  در  پاکستان،  و  هند  می رود  انتظار 
جمال  قتل  که  طوفانی  از  پس   - عربستان  ولیعهد 
کنسولگری  در  پست  واشنگتن  روزنامه نگار  خاشقجی، 
عربستان در ترکیه به پا کرد، قراردادهای سرمایه گذاری 

بزرگی امضا کنند.
و  کرد  تیره  را  غرب  با  عربستان  روابط  خاشقجی،  قتل 
در  سلمان  بن  نمود.  خدشه دار  را  ولیعهد  جهانی  وجهه 

ادامه تور خود، از چین نیز دیدار کرد.


