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      سرمقاله
تولیدات تازه نشر معیار

کتاب های گیالس 
ویژه ی کودکان

 

لطفا برای سفارش با شماره ی 
09301837148 تماس حاصل فرمایید

6 پیشنهاد اتاق ایران 
به بانک مرکزی

ایران  اتاق  رئیسه  هیات  نشست  برگزاری  از  پس   
با رئیس کل بانک مرکزی در نخستین روز از هفته 
جاری )21 اردیبهشت( با هدف بررسی مسائل ارزی 
با  ایران  اتاق  رئیس  شافعی،  غالمحسین  کشور، 
ارسال نامه ای خطاب به عبدالناصر همتی، رئیس کل 
اصالح  برای  ایران  اتاق  پیشنهاد   6 مرکزی،  بانک 
سیاست های ارزی کشور در حوزه صادرات غیرنفتی 

را ارائه داده است.
رئیس کل  با  ایران  اتاق  رئیسه  هیات  نشست  در 
بانک مرکزی، وضعیت ارز 4200 تومانی، رسیدگی 
و  وارداتی  و  صادراتی  ممنوعیت های  وضعیت  به 
از  ارزی  تعهدهای  دریافت  مورد  در  تجدیدنظر 

صادرکنندگان بررسی شده بود.
در نامه فعلی شافعی پیشنهاد شده است: مهلت رفع 
موردقبول  روش های  به  صادرکنندگان  ارزی  تعهد 
بانک مرکزی تا پایان شهریورماه 98 تمدید شود و 
که  صادرکنندگانی  فهرست  مرکزی  بانک  پس ازآن 
به  مالیات  اخذ  جهت  را  نکرده اند  ارزی  تعهد  رفع 

سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کند.
به مهلت 30 روزه  اشاره  با  نامه  این  هم چنین در 
شده  درخواست  ارزش افزوده،  بر  مالیات  استرداد 
تعهدات  رفع  ماهانه  اعالم  با  مرکزی  بانک  است 
ارزی صادرکنندگان به سازمان امور مالیاتی، زمینه 
صادرکنندگان  به  ارزش افزوده  مالیات  بازپرداخت 

رفع تعهد کرده را فراهم کند.
کفایت  کاهش  ایران،  اتاق  پیشنهادهای  دیگر  از 
به  توجه  با  صادراتی  پروانه های  ارزش  برگشت 
اقتصادی  تحریم های  از  ناشی  تحمیلی  هزینه های 
و هم چنین قیمت های غیرواقعی پایه صادراتی در 

بسیاری از کاالهاست.

به بهانه ناچیز 
ِافزایش حقوق!

افزایش  آن  پی  در  و  رکود  تحریم، 
بهای کاالها و کاهش درآمد بزرگترین کارفرمای کشور، یعنی 

دولت - جیب همه راخالی کرده است.
آسیب های این وضعیت، بیشترین صدمه اش را به قشر حقوق 
بگیر وارد می کند و طبیعتا افزایش درآمد این قشر باید بیش 
از افزایش سنواتی مرسوم باشد که این اتفاق در بودجه سال 

98 افتاده است.
اما شگفت آن است که این افزایش از یک سو رضایت حقوق 
بگیران را فراهم نساخته، و از سوی دیگر بار سنگینی بر دوش 
دولت شده است که به هزار ترفند قصد شانه خالی کردن از 

انجام تمام و کمال آن را دارد!
آن  یکی  است؛  واقعی  دلیل  دو  به  بگیران  حقوق  نارضایتی 
که، این میزان افزایش تناسبی با صعود سرسام آور و ناگهانی 
توازن مزمن  به علت عدم  و دوم آن که  ندارد،  هزینه هایشان 
شده درآمد و هزینه حقوق بگیران، که از چند دهه پیش به 
وقوع پیوسته و هیچ کس به علت درگیری های حیاتی -- مثل 
جنگ تحمیلی و تحریم های از همان ابتدای استقرار نظام -- 
در اندیشه حل و رفع آن نبوده است، سطح زندگی اکثر حقوق 
بگیران درشان انسانی آنان نیست و حال، افزایش تند هزینه 

آن ها را بیشتر به سمت زندگی ریاضت مآبانه می کشاند.
دولت  برای  ادایش  نیز  فعلی  ناچیز  افزایش  این  سو؛  دیگر  از 
-- که ناگزیر است کمربندش را سفت کند، دشوار است چرا 
کجا  تا  نمی داند  و  ندارد  مطمئنی  درآمد  آن  تادیه  برای  که 

می تواند ادامه دهد.
باید چاره ای  زعمای متخصص  که  است  غریبی  راهی  دو  این 
برایش بیاندیشند اما فعال وسیله رفت و برگشت میان مجلس 

و دولت شده است.
مجلسیان محترم که این افزایش را مصوب کرده اند علی الظاهر 
محکم پای مصوبه خود ایستاده اند و دولت هم در جستجوی 
راه گریز است. لیکن آنچه فراموش شده است آن است که با 
این افزایش ها فاصله میان درآمد و هزینه زندگی مردم از میان 
نخواهد رفت. تیغ جراحی بر اقتصاد بیمار کشور باید برنده تر از 
این باشدوگرنه همچنان اکثریت مردم در کنار معدود رانتخوار 
میلیاردی، یک گذران بخور و نمیر را تجربه دوباره و چند باره 

4می کنند!                                        »مدیر مسوول«
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6 پیشنهاد اتاق ایران به بانک مرکزی

 مهم ترین نکات اقتصادی 
سخنان مقام معظم رهبری 
در دیدار با مسووالن نظام

مقام معظم رهبری در دیدار با مسووالن 
نظام، بخش اصلی سخنان خود را به 
مساله اقتصاد، تولید و فضای کسب و  

کار اختصاص دادند. 

اولین پیوند سلول های بنیادی 
در بیمار مبتال به ایدز

تعیین مرد دالری فوتبال ایران

رشد پرداخت تسهیالت اعطایی 
بانک آینده

معیار - بانک آینده: به منظور ارزش آفرینی برای فعاالن 
اقتصادی و تولیدکنندگان کاالهای ایرانی، با اتکا به توانمندی-
 های سرمایه انسانی و منابع داخلی، شرایط مناسبی را برای 

تأمین مالی بنگاه های تولیدی، فراهم نموده است.

شستشوی مکانیزه بافت مرکزی 
و معابر اصلی شهر رشت

5

تحریم ایران بازار نفت 
را در ابهام فرو برد

5

محسن بندپی:
مالیات بر ارزش 

افزوده صنعت 
را زمین گیر 

کرده 

شاهنامه سندی برای همبستگی 
ایرانیان

لزوم سرمایه گذاری تبلیغی 
و گردشگری در برج میالد

لزوم انجام اقدامات ضربتی برای تخلیه کاال

بندرهای کشور دچار تنگی نفس شده اند!
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 --- نیم نگاه ---

]بخش دوم[
امر  به گرمی می رود و تعریق بدن هم یک  درآمد: هوا رو 
طبیعی است اما گاهی بوی نامطبوع عرق بدن هم خودمان 

را می آزارد هم موجب اذیت دیگران می شود.
البته خوش بوکننده هایی هست که از انتشار بوی بد عرق 
تن می کاهد اما بعضی وقت ها آن هم کفایت نمی کند ضمن 
خوشبوکننده ها  این  دهند  تشکیل  شیمیایی  مواد  که  این 

خودش زیان هایی برای ریه و بدن دارد.
استفاده از داروهای گیاهی و خوراکی ها می تواند به ما کمک 
کند تا ضمن دوری از زیان مواد شیمیایی خوشبوکننده ها 
به  کنیم(  استفاده  کمتر  آن ها  از  می شود  باعث  )حداقل 

طریق موثرتری به جنگ بوی بد عرق بدن برویم!

گیاهان دارویی برای رفع بوی عرق
برگ مورد:

پاشیدن پودر برگ تازه خشک شده گیاه مورد با شستشوی 
پوست با آب دم کرده غلیظ.

 برگ مورد به علت دارا بودن تأفن فراوان و خاصیت قابض 
و  نموده  کنترل  را  پوست  زیاد  تعریق  بودن،  عرق  غدد 

اسانس معطر آن باعث خوشبویی بدن می شود.  

برگ شیرین بیان:
دم کرده غلیظ برگ تازه شیرین بیان ) حدود 50 گرم در 
یک لیتر آب جوش که به مدت 15 دقیقه دم کشیده باشد( 
استفاده  بار  2تا3  روزی  عرق،  موضع  شستشوی  جهت  را 

نمایید که از بوی بد عرق رهایی خواهید یافت.

•مریم گلی:

 از گیاه مریم گلی می توان به صورت جوشانده و همراه با 
گل ختمی و زوفا، شربت خوراکی تهیه کرد و روزی 2 مرتبه 
چنین  هم  گذارد.  اثر  بدن  تعریق  کاهش  در  تا  نمود  میل 
شستشوی  یا  کفش  داخل  یا  بغل  زیر  آن  پودر  پاشیدن 
موضع عرق با دم کرده غلیظ آن در رفع بدبویی و خوشبو 

نمودن پوست مؤثر است.

برگ حنا:
یا  سدر  برگ  پودر  با  همراه  یا  تنهایی  به  حنا  برگ  پودر 
کردن  کم  و  پوست  کنندگی  خنک  اثر  با  شیرین،  جوش 
کند.  می  کمک  پوست  بدبویی  رفع  به  عرق  غدد  فعالیت 
می توان حنا را با جوشانده سماق یا سرکه خمیر کرده به 
یا سرکه  با آب غوره  بعد  نیم ساعت  موضع عرق مالیده و 

رقیق شده موضع را شستشو داد.

پوست و برگ گردو:
باشد  می  قوی  میکروبی  ضد  خاصیت  دارای  گردو  برگ   
برگ  غلیظ  کرده  دم  یا  خیسانده  با  موضع  شستشوی  لذا 
سبز  پوست  است.  مؤثر  پوست  بدبویی  رفع  در  گردو  تازه 
بودن،  قابض  و  فراوان  تأفن  بودن  دارا  علت  به  نیز  گردو 
مخلوط  توان  می  است.  مفید  بسیار  عرق  ترشح  درکنترل 
پودر برگ گردو، پودر پوست گردو، مردار سنگ و حنا به 

نسبت مساوی تهیه نمود و روی موضع عرق پاشید.

مازو:
تأفن فراوان این گیاه، آنرا جزو قابض های قوی قرار داده 
از  که  به کسانی  غلیظش  کرده  دم  یا  پودر  از  استفاده  که 

زیادی ترشح غدد عرق پوست شاکی اند توصیه می شود.
هم چنین می توان 100 گرم میوه مازوی خشک را سائیده 
سفید  زاج  پودر  گرم   10 و  سنگ  مردار  پودر  گرم   50 با 
مخلوط کرده روزانه داخل کفش یا زیر بغل استفاده و پس 

از نیم ساعت با دستمال پاک کرد.

نعناع:
رفع  در  آن  عرق  یا  نعناع  تازه  برگ  از  خوراکی  استفاده 
بدبویی دهان بسیار مؤثر است. هم چنین استفاده از محلول 
دم کرده نعناع جهت شستشوی پوست بدن عالوه بر رفع 
باعث خوشبو شدن  ترشح غدد عرق،  و کم کردن  بدبویی 

بدن نیز می شود.
 

گل سرخ:
یا  عرق  موضع  روی  سرخ  گل  تازه  های  گلبرگ  گذاشتن 
شستشوی بدن با گالب یا پاشیدن پودر گل سرخ زیر بغل 
تعریق  درمان  سنتی  های  روش  دیگر  از  کفش  داخل  و 

محسوب می شود.

برگ سیب:
عنوان  به  سیب  درخت  تازه  برگ  کرده  دم  از  استفاده 
نقش  عرق  بد  بوی  کاهش  در  بدن،  شستشوی  محلول 
این دم کرده همراه کمی سرکه  اگر  دارد خصوصاً  مؤثری 

استفاده شود.
رزماری:

کاهش  در  دارد،  نیز شهرت  کوهی  اکلیل  به  که  گیاه  این 
از 50 گرم  اثر بسزایی دارد. می توان ترکیبی  تعریق بدن 
پودر برگ رزماری و 200 گرم پودر بچه )تالک( تهیه نمود 

و روزی 3-2 بار به محل عرق پاشید.
عالوه بر گیاهان دارویی مذکور، استفاده از جوش شیرین، 
نیز که در واقع جزو  ارمنی، زاج سفید و مردار سنگ  گل 
مواد معدنی دارویی هستند در درمان تعریق و بوی بد آن 

مؤثر است.

گل ارمنی یا همان خاک ارژیل، نوعی گل رس خالص ورز 
کردن  عفونی  ضد  و  زخم  التیام  در  که  است  شده  داده 
پوست و رفع بوی بدن مؤثر است. طرز استفاده از این ماده 
به صورت  را  آن  توان  می  که  است  این صورت  به  معدنی 
روی  گلسرخ  و  نعناع  پودر  با  ترکیب  یا  تنهایی  به  خشک 
و  آب  مقداری  با  محلول  صورت  به  یا  پاشید  عرق  موضع 
روی  ساعت  نیم  روزی  درآورده  گل شل  به صورت  سرکه 

موضع عرق گذاشت.
یا روی مواضع  به داخل کفش  بیان  پاشیدن پودر شیرین 

عرق در کاهش ترشحات و رفع بوی بد آن مؤثر است. 
در  یا  تنهایی  به  نیز  سفید  زاج  و  سنگ  مردار  از  استفاده 
ترکیب با مواد ضدعرق مذکور در بندهای قبلی نیز از دیگر 
راه های توصیه شده در طب سنتی جهت درمان تعریق و 

بدبویی بدن است.

سالمت باشیمگردآوری و تنظیم: خدیجه فدایی زاده  با خوراکی ها از خود محافظت کنیم

هوای گرم وتعریق بدن! اولین پیوند سلول های بنیادی 
در بیمار مبتال به ایدز

اولین پیوند سلول های بنیادی خون ساز در بیمار 
مبتال به اچ آی وی، برای اولین بار در ایران و خاورمیانه 

انجام شد.
علوم  دانشگاه  ایدز  تحقیقات  مرکز  رئیس  محرز  مینو 
مرکز  محل  در  که  خبری  نشست  در  تهران،  پزشکی 
ایدز دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد،  تحقیقات 
در  بنیادی خون ساز  پیوند سلول های  این عمل  گفت: 
بیمار مبتال به عفونت اچ آی وی، برای اولین بار در ایران 

و خاورمیانه انجام شده است.
به  مبتال  بیمار  در  پیوند  این  اهمیت  به  اشاره  با  وی 
عفونت اچ آی وی، افزود: در ماه 200 بیمار مبتال به ایدز 

در این مرکز ویزیت می شوند.
محرز به آمار ایدز در کشور اشاره کرد و گفت: گزارش ها 
حاکی از 40 هزار مبتال در کشور است که آمارهای غیر 
ما  زیرا  است.  آمار  این  برابر  سه  تا  دو  از  بیش  رسمی 

نمی توانیم همه افراد مبتال را شناسایی کنیم.
وی با تاکید بر ضرورت اطالع رسانی و آگاهی بخشی در 
افزود: در حال حاضر  ایدز،  جامعه برای کنترل بیماری 

بیشترین راه انتقال، تماس جنسی است.
در  انکولوژی،  و  خون  تخصص  فوق  صفایی  رضا  سید 
ساله ای   44 فرد  بیمار،  گفت:  پیوند،  عمل  این  تشریح 
است که مبتال به ایدز بوده و شرایط عمومی و سن او، 

اجازه این پیوند را داد.
افزود:  پیوند،  این  بودن  آمیز  موفقیت  به  اشاره  با  وی 
خوشبختانه این پیوند با موفقیت انجام شده و در حال 
بیمار  و  می گذرد  پیوند  این  زمان  از  هفته  دو  حاضر 

مرخص شده است.
صفایی در پاسخ به این سوال که این پیوند تأثیری در 
روند کنترل ویروس اچ آی وی دارد یا خیر، گفت: انتظار 
چنین تأثیری را نداریم، اما گزارش هایی داشته ایم که 

در روند کنترل ویروس اچ آی وی، تأثیر داشته است.
سید علی دهقان منشادی استادیار گروه عفونی دانشگاه 
علوم پزشکی تهران، با عنوان این مطلب که عفونت اچ 
آی وی به تنهایی منعی برای پیوند ندارد، گفت: یکی از 
مشکالت در مسیر خدمت به این بیماران، عدم آگاهی 

پرسنل از واقعیت های این قبیل بیماران است.
 وی افزود: شاید همین عدم آگاهی از شرایط بیماران اچ 
آی وی، باعث شده این افراد از دریافت خدمات پزشکی، 

محروم شوند.

رابطه »فشارخون« با چربی 
دور شکم

 
متخصص داخلی با بیان این که چربی دور شکمی 
افراد دارای فشار خون  برای  نوع چربی  ترین  خطرناک 
و دیابت است، گفت: به هر میزان که چربی دور شکم 

کمتر باشد، فشار خون نیز کاهش خواهد یافت.
محمدرضا میرادی، متخصص داخلی با اشاره به این که 
سردرد، اختالل بینایی، تهوع و استفراغ از عالئم بیماری 
فشار  دارای  افراد  کرد:  خاطرنشان  هستند،  خون  فشار 
برای  کاهش فشار خون  باید  اقدام  اولین  باال در  خون 
خود از دستورات پزشک پیروی و از مصرف خودسرانه 

دارو جدا پرهیز کنند.
موجب  داروها  خودسرانه  قطع  کرد:  تصریح  میرادی 
ایجاد فشار خون های بدخیم و غالبا در برخی افراد منجر 

به سکته های  مغزی می شود.
این  نباید  مردم  که  این  به  اشاره  با  داخلی  متخصص 
وقتی  کرد:  بیان  بگیرند،  کم  دست  را  خاموش  بیماری 
فشار خون باال تشخیص داده شد اولین گام، مراجعه به 

متخصصین جهت کاهش فاکتورهای خطر است.
بیماران  برای  گیاهی  داروهای  از  استفاده  افزود:  وی 
اما نمی تواند جایگزین داروهای  فشار خون خوب است 

تجویزی پزشکان متخصص باشد.
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گوش شـیطان کـر!، گویا انتظارها سـر آمده اسـت وبه 
مبارکـی و میمنـت! مارک ویلموتس، سـرمربی سـابق 
تیـم   ملی فوتبال بلژیـک، بـه زودی وارد تهران خواهد 
شـد تا قرارداد سـه سـاله ای را بـرای هدایـت تیم ملی 
بـا فدراسـیون فوتبـال ایران منعقـد کند. ایـن مربی تا 
پایـان جـام جهانـی قطـر عهـده دار هدایـت تیـم ملی 

فوتبـال ایـران خواهد بود.
ترکیـه  در  بلژیکـی  مربـی  ایـن  برنامه هـای  مدیـر 
دیـداری بـا مهـدی تـاج، رئیـس فدراسـیون فوتبـال 

اسـت. داشـته  ایـران 
گفتـه می شـود کـه سـرمربی بلژیکـی به کمتـر از یک 
و نیـم میلیـون دالر بـه ازای هـر سـال بـرای هدایـت 
تیـم ملـی فوتبـال ایـران راضـی نیسـت و قصـد دارد 
دو دسـتیار هـم بـا خـود بـه تیـم  ملـی فوتبـال ایران 
بیـاورد. ایـن یعنـی حـدود 100 میلیـارد تومـان برای 

سـه سـال حضـور در تیـم ملـی ایـران.
تیـم ملی فوتبال ایـران پنجمین تیـم دوران مربیگری 
مـارک ویلموتس محسـوب خواهد شـد. این سـرمربی 
کـه سـابقه هدایـت شـالکه را در بوندس لیـگای آلمان 
در کارنامـه خـود دارد، یـک سـال هـم  هدایت سـنت 

پرویـدن را بـر عهده گرفته اسـت 
مـارک ویلموتـس چهـار سـال عهـده دار تیـم ملـی 
بلژیـک در جام هـای جهانـی برزیل و یـورو 2016 بود 
و آخریـن بـار نیـز هدایـت تیـم  ملـی فوتبـال سـاحل 

عـاج را بـر عهـده گرفت.
بـه نظـر می رسـد مذاکـرات دو طـرف بـر روی مبلـغ 
فوتبـال  فدراسـیون  و  دارد  ادامـه  همچنـان  قـرارداد 

ایـران خواسـتار کاهـش ایـن مبلـغ اسـت.
پرداخـت حـدود 100 میلیـارد تومـان بـه ویلموتـس 
در طـی سـه سـال و بـا توجـه بـه وضعیـت اقتصـادی 

کشـور، سـر و صدای خیلی ها را در خواهدآورد. شـاید 
جویـی  صرفـه  مـورد  در  ورزش  وزیـر  صحبت هـای 
باشـگاه ها یـک نیـم نگاهی هم بـه این خاصـه خرجی 

باشد! داشـته 

تعیین مرد دالری فوتبال ایران

بـه گـزارش پایـگاه خبـری وزارت ورزش و جوانان، 
عامـل  مدیـران  نشسـت  در  فـر  سـلطانی  مسـعود 
باشـگاه های لیـگ برتـری فوتبـال ایـران -- کـه بـا 
حضـور رییـس فدراسـیون فوتبـال برگـزار شـد ،بـا 
اشـاره بـه شـرایط ویـژه اقتصـادی کـه بـا آن روبه رو 
هسـتیم ،همراهـی جامعـه ورزش بـا مـردم را مـورد 
تاکیـد قـرار داد و تصریـح کـرد: در چنیـن شـرایطی 
جامعـه ورزش هـم بایـد در کنـار مـردم این شـرایط 
سـخت را درک و تحمـل کننـد ،در همیـن راسـتا 
نیـز  بـرون مـرزی وزارت ورزش و جوانـان  شـورای 
بـا  و  داده  کاهـش  نصـف  بـه  را  هـا  اعـزام  حجـم 

حـذف سـفرهای غیـر ضـروری ،بـر روی رویدادهـای 
کـه مرتبـط با کسـب سـهمیه المپیک اسـت متمرکز 

شـده ایم.
وزیـر ورزش و جوانـان بـا تاکیـد بـر درک شـرایط 
حسـاس توسـط جامعـه ورزش ، اظهـار داشـت: البته 
در ایـن بیـن تیم هایـی که بـه عنـوان نماینـده ایران 
در لیـگ قهرمانـان آسـیا حضـور پیـدا می کننـد ،که 
در شـرایط فعلـی ذوب اهـن بـه مرحلـه بعـدی راه 
یافتـه اسـت، بایـد در خصـوص رفـع نیازهـای آن هـا 

کرد. حرکـت 
دکتـر سـلطانی فـر در بخـش دیگـری از سـخنانش  

از  ورزش  در  بایـد  شـرایط  ایـن  در  کـرد:  تصریـح 
جملـه فوتبـال موجبـات شـادی و نشـاط مـردم را 
فراهـم کنیـم چـرا کـه حداقـل 50 میلیـون نفـر بـه 
نوعـی بـا این رشـته درگیـر هسـتند و بـا آن زندگی 
می کننـد بـه همیـن دلیـل نباید اجـازه دهیـم رفتار 
و اظهـار نظرهـای برخـی مربیان، لیدرهـا، بازیکنان و 
حواشـی تیـم هـا باعـث تلخ شـدن ذائقه مردم شـود.

دکتـر سـلطانی فـر اهمیـت مسـائل فرهنگـی را در 
عرصـه فوتبـال مـورد توجـه قـرار داد و توضیـح داد: 
در ایـن مـورد نبایـد بـا بعضـی توجیهـات از خـود 
سـلب مسـوولیت کنیـم و فدراسـیون فوتبـال باید با 
اسـتفاده از ابزارهـای کنترلـی کـه در اختیـار دارد و 
فـارغ از همه فشـارها و جوسـازی ها، برخورد مناسـب 

انضباطـی بـا خاطیان داشـته  باشـد.
وزیـر ورزش و جوانـان با اشـاره به اهمیـت حمایت از 
تیم هـای مختلـف فوتبـال ایـران بـه ویژه تیـم ملی و 
تیم هایـی کـه بـه عنـوان نماینـدگان ایـران در لیـگ 
قهرمانـان اسـیا حضـور پیـدا می کننـد، خاطرکـرد: 
فـارغ از حرف هـا و نقل هایـی کـه در برخـی محافـل 
و فضـای مجـازی بوجـود می آید، بـرای وزارت ورزش 
و جوانـان هیـچ کـدام از باشـگاه ها تفـاوت ندارنـد و 
هرتیمـی تـالش خوبـی داشـته باشـد ،برای مـا مهم 
و قابـل احتـرام اسـت و سـرامد همـه آن هـا تیم ملی 
فوتبـال ایـران اسـت و هـر تیمـی هـم کـه در لیـگ 
قهرمانـان آسـیا حضـور پیـدا مـی کنـد بـه منزلـه 
فوتبـال ملـی مـورد حمایـت واقـع می شـود و قطعـا 
هـر تیمـی کـه بـه لیـگ قهرمانـان اسـیا بـرود مورد 

حمایـت قـرار مـی گیرد.
دکتـر سـلطانی فـر اهمیت حـق پخـش تلویزیونی را 
نیـز بـه منزلـه حـق باشـگاه ها مـورد توجـه قـرار داد 
و بـا اشـاره بـه جلسـات متعـدد و پیگیری هایـی کـه 
بـا رسـانه ملـی صـورت گرفتـه اسـت، اظهار داشـت: 
همـه جلسـات در نهایت با پیشـنهادی از سـوی صدا 
و سـیما همـراه بوده کـه با اجـرای ان درآمد جدیدی 
بـرای باشـگاه ها حاصـل خواهـد شـد کـه امیـدوارم 
پخـش  حـق  تحقـق  زمینـه  در  خوبـی  نتیجـه  بـه 

تلویزیونـی منجرشـود.

به  گزارشی  انتشار  با  مجلس  پژوهش های  مرکز 
بررسی موضوع خصوصی سازی دو باشگاه استقالل و 

پرسپولیس پرداخته است.
»راه حل های  است:  آمده  گزارش  این  از  بخشی  در 
می دهد  نشان  اقتصادی  شرایط  و  ایران  در  واگذاری 
این  در  خصوصی سازی  سازمان  سوی  از  واگذاری 
مرحله شانسی برای موفقیت ندارد و احتماال نتیجه ای 
البته  که  داشت  خواهد  را  شکست ها  دیگر  مشابه 

تبعات اجتماعی وامنیتی به بارمی آورد
در رابطه با واگذاری دو باشگاه استقالل و پرسپولیس 
به بخش خصوصی می توان گفت بدون فراهم شدن 

ضوابط  تعیین  و  باشگاه ها  درآمدزایی  زیرساخت های 
و  بیمه ای  ضوابط  و  حرفه ای  ورزش  مشاغل  و  حرف 
نمی تواند  تنهایی  به  واگذاری  روش  و  نوع  مالیاتی، 

ضامن موفقیت خصوصی در ورزش حرفه ای باشد. 
واگذاری دو باشگاه مطرح فوتبال تنها بخشی از مساله 
»نظام  قالب  در  مساله  از  دیگر  ابعادی  باید  و  است 
ورزش حرفه ای و باشگاه  داری کشور« به تصویب نهاد 

قانون  گذاری کشور برسد.
در ادامه این گزارش، مرکز پژوهش های مجلس جهت 
بررسی مناسب ترین الگوی واگذاری به بررسی نظرات 
پرداخته  اقتصاد  و  ورزش  حوزه  مختلف  کارشناسان 

راه   4 که  می شود  پیشنهاد  راه حل   5 نهایت  در  که 
واگذاری  به  الگو هم  و یک  به خصوصی  واگذاری  به 

مدیریت منجر می شود.«
دارد  تصریح  گزارش  که  گونه  همان  که؛  این  جالب 
واگذاری  در  واقعی  سازی  خصوصی  برای  شرایط 
4راه حل  و  ندارد  وجود  پایتخت  محبوب  باشگاه  دو 
همچنان  که  است  صورتی  به  دیگرهم  پیشنهادی 
دست سنگین دولت و دخالت در امر اداره باشگاه را 

بر تن نحیف این دوباشگاه نگه می دارد! 
وطبعاکمترسرمایه گذارومدیری برای فعالیت در اداره 

آن ها خطر می کند.

هنوز هم مساله فروش دو باشگاه

 --- لزوم صرفه جویی درفوتبال ---

همسان سازی حقوق معلمان 
بازنشسته

 
وزیـر آمـوزش و پـرورش گفـت: اگر اتفـاق خاص 
و پیـش بینـی نشـده ای رخ ندهد، تا پایان سـال جاری 
60 تـا 70 درصـد طرح همسـان سـازی حقـوق معلمان 

بازنشسـته و پیشکسـوت با شـاغالن اجرا می شـود.
سـید محمـد بطحایـی بـا حضـور در آییـن نکوداشـت 
اظهـار  همـدان،  اسـدآباد  شهرسـتان  در  معلـم  مقـام 
داشـت: طـرح همسـان سـازی حقـوق بازنشسـتگان و 
دولـت  در  از سـال گذشـته  بـا شـاغالن  پیشکسـوتان 
آغاز شـد و امسـال بـا حمایت مجلس شـورای اسـالمی 
اعتباراتـی بـرای ایـن منظـور در قانـون گنجانـده شـده 

 . ست ا
 97 سـال  بازنشسـتگان  پـاداش  پرداخـت  از  بطحایـی 
اولیـن میـزان  بـا  در سـال جـاری خبـر داد و گفـت: 
تخصیـص یافتـه پـاداش بازنشسـتگان سـال قبـل بـه 

صـورت یـک جـا واریـز مـی شـود. 
پـاداش  کـرد:  خاطرنشـان  پـرورش  و  آمـوزش  وزیـر 
معلمـان بازنشسـته در سـال هـای قبـل ردیف مسـتقل 
اعتبـاری نداشـت کـه بـا مسـاعدت نماینـدگان مجلس 

امسـال ایـن مهـم دارای ردیـف مسـتقل شـد. 
بطحایـی هـم چنین به طـرح رتبه بندی معلمان اشـاره 
کـرد و افـزود: پیـش نویـس ایـن طـرح سـال گذشـته 
آمـاده و بـه دولت ارسـال شـده و در دسـت بررسـی در 

کمیسـیون هـای تخصصی اسـت.
بـرای  بنـدی  رتبـه  زودی الیحـه  بـه  بیـان کـرد:  وی 
تصویـب بـه صحـن مجلـس شـورای اسـالمی ارایـه می 

 . د شو
بـه گفتـه وزیـر آمـوزش و پـرورش در ایـن طـرح نظـام 
پرداختهـا براسـاس شایسـتگی افـراد، سـابقه، مـدرک 

تحصیلـی و فعالیـت معلمـان تغییـر مـی کنـد. 
بطحایـی بـا تاکیـد بـر ارتقـا شـان و جایـگاه معلمـان 
گفـت: این مهم خواسـت بسـیاری از فرهنگیان سراسـر 
کشـور اسـت که مکـرر از مـا مطالبه می شـود و خود را 

مکلـف بـه پیگیـری آن مـی دانم.

ثبت سفارش بدون انتقال ارز 
مغایر قانون است

درباره  وزیران  هیات  تصویب نامه  مجلس  رییس 
ثبت سفارش کاال بدون انتقال ارز را مغایر قانون اعالم 

کرد.
ثبت  درباره  وزیران  هیأت  تصویب نامه  مجلس  رئیس 

سفارش کاال بدون انتقال ارز را مغایر قانون اعالم کرد.
به  ارز  منشأ  »اعالم  است:  آمده  الریجانی  علی  نامه  در 
بانک  توسط  امر  این  تائید  لزوم  نه  و  مرکزی«  بانک 
در  مرکزی  بانک  نقش  گرفتن  نادیده  حیث  از  مذکور، 
این امر و اخالل در وظایف این بانک و نیز ایجاد طریقی 
برای  قانون  در  شده  بینی  پیش  روش های  با  متفاوت 

تأمین ارز مغایر قانون است.

جنگ تجاری به اقتصاد جهان 
آسیب می زند

رئیـس بودنس بانـک گفـت کـه منازعـات تجـاری 
را  جـاری  حسـاب  در  فعلـی  تـوازن   عـدم  نمی تواننـد 

دهند. کاهـش 
رئیـس  ویدمـان«،  »ینـس  رویتـرز،  گـزارش  بـه 
بودنس بانـک، گفـت که جنـگ تجاری بـه اقتصاد جهان 
شـدن طرف های  به بازنـده  تنهـا  و  می زنـد  آسـیب 

می انجامـد. درگیـر 
وی هـم چنیـن افـزود کـه منازعـات تجـاری نمی توانـد 
عـدم تـوازن  فعلـی در حسـاب جـاری را کاهـش دهد. 

ویدمـان گفـت: »برخـی انتظـار دارنـد تعرفه هـای باالتر 
عـدم تـوازن فعلـی در حسـاب جـاری جهـان را بکاهـد. 
امـا تحلیل گـران نشـان داده انـد کـه ایـن امیـد واهـی 

» است.
دیگـر کشـورها  تالفی جویانـه  »تعرفه هـای  افـزود:  وی 
می کنـد.  تضعیـف  را  دنیـا  تجـارت  و  جهانـی  اقتصـاد 

جنـگ تجـاری تنهـا بازنـده به بـار مـی آورد.« 
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اقتصادی --- نیم نگاه ---

پیشنهاد  چنین  هم  صفحه1:  از  ادامه 
شده مهلت بازگشت ارزهای صادراتی از سه 
ماه فعلی به 6 ماه )برای اقالم کشاورزی(، 
 12 کاالیی(،  گروه های  سایر  )برای  ماه   9
ماه )برای فرش و صنایع دستی( و یک سال 
ارائه صورت وضعیت برای صادرات  از زمان 
خدمات فنی و مهندسی تغییر کند و برای 
صادرکنندگانی که زود از موعد مقرر نسبت 
اقدام  خود  صادراتی  ارزهای  برگشت  به 

کنند، مشوق هایی در نظر گرفته شود.
اصالح  برای  ایران  اتاق  پیشنهاد  آخرین 
ارز  بازگشت  به  نیز  ارزی  سیاست های 
و  عراق  کشورهای  به  صادرات  از  حاصل 

افغانستان است که بر اساس آن درخواست شده صادرات 
انجام شده به این کشورها با مشورت اتاق ایران تعیین 
مجاز  صرافی های  فهرست  مرکزی  بانک  و  شود  تکلیف 
موردنظر خود در کشورهای ایران، عراق و افغانستان را 

برای نقل وانتقال ارز به اتاق ایران معرفی کند.
متن کامل نامه غالمحسین شافعی، رئیس اتاق ایران به 
این شرح  به  بانک مرکزی  رئیس کل  عبدالناصر همتی، 

است:
جناب آقای دکتر همتی

رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
با سالم

  احتراماً، ضمن اظهار امتنان از اهتمام حضرت عالی به 
اصالح  در  خصوصی  بخش  با  مثبت  همکاری  و  تعامل 
سیاست های ارزی کشور و پیرو جلسه منعقده در تاریخ 
1398/2/21 در محل اتاق ایران و با توجه به تفاهمات 
صنایع،  بازرگانی،  اتاق  پیشنهادی  موارد  شده،  انجام 
سیاست های  بازبینی  جهت  ایران  کشاورزی  و  معادن 
زیر  شرح  به  غیرنفتی  صادرات  حوزه  در  کشور  ارزی 

تقدیم می گردد:
بخشنامه های  و  موجود  مشکالت  به  توجه  با   --1
برای  ارزی  تعهد  رفع  امکان   ،1397 سال  در  متعدد 
بانک  موردقبول  روش های  به  صادراتی  کاالهای  کلیه 
مرکزی خصوصاً از طریق واردات در مقابل صادرات خود 

محصوالت  به استثناء  واردکنندگان  سایر  به  واگذاری  یا 
پایان  تا  ماه   6 مدت  به  گازی  میعانات  و  پتروشیمی 
شهریور سال 1398 تمدید شود. لذا صادرکنندگانی که 
خود  ارزی  تعهد  رفع  به  نسبت  موصوف  زمانی  بازه  در 

اقدام کنند، تعهدات قانونی خود را ایفاء کرده اند.
2-- با عنایت به تفویض اختیار شورای عالی اقتصادی 
بازگشت  احراز  بر  مبنی  مرکزی  بانک  به  قوا  سران 
پیشنهاد  کشور،  اقتصادی  چرخه  به  صادراتی  ارزهای 
فهرست  فوق  بند  رعایت  با  مرکزی  بانک  می شود 
صادرکنندگانی را که رفع تعهد ارزی )به صورت کامل و 
یا بخشی( نکرده اند، به سازمان امور مالیاتی کشور جهت 
محرومیت  است،  شایان ذکر  کند.  ارسال  مالیات  اخذ 
اعالم  به  منوط  مالیاتی  معافیت های  از  صادرکنندگان 
بانک مرکزی مبنی بر عدم رفع تعهد ارزی و متناسب با 

آن در نظر گرفته شود.
امورمالیاتی کشور در بخشنامه اخیر خود  3-- سازمان 
منوط  را  ارزش افزوده صادرکنندگان  بر  مالیات  استرداد 
به برگشت ارز حاصل از صادرات کرده است که برخالف 
قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و قانون احکام دائمی 
در  که  است  شایان ذکر  است.  کشور  توسعه  برنامه های 
بخشنامه یاد شده رعایت ماده 34 قانون رفع موانع تولید 
رقابت پذیر تأکید شده است و مهلت استرداد مالیات بر 
بدین  است.  شده  تعیین  روز   30 حداکثر  ارزش افزوده 
 3 مدت  ظرف  ارز  برگشت  مهلت  به  توجه  با  ترتیب، 

در  ارزش افزوده  بر  مالیات  استرداد  ماه، 
خوش بینانه ترین حالت 4 ماه زمان خواهد 
رفع  ماهانه  اعالم  با  است  برد. خواهشمند 
سازمان  به  صادرکنندگان  ارزی  تعهدات 
مالیات  بازپرداخت  زمینه  مالیاتی  امور 
تعهد  رفع  صادرکنندگان  به  ارزش افزوده 

نموده را فراهم نمایید.
ناشی  تحمیلی  هزینه های  به  توجه  با   -4
چنین  هم  و  اقتصادی  تحریم های  از 
در  صادراتی  پایه  غیرواقعی  قیمت های 

بسیاری از کاالها، از تاریخ 1397/1/22:
ارزش  درصد   85 برگشت  کفایت  الف- 
کاالیی  گروه  صادراتی  پروانه های 
و  قیمت جهانی  دارای  )که  رنگین  فلزات  و  پتروشیمی 

بورسی هستند(؛
ب- کفایت برگشت 70 درصد ارزش پروانه های صادراتی 

سایر کاالها.
بازگشت  به دغدغه صادرکنندگان جهت  با عنایت   --6
به  توجه  با  و  ماه   3 مدت  ظرف  صادراتی  ارزهای 
می شود  پیشنهاد  اقتصادی،  تحریم های  شدن  سخت تر 
ماهه   6 زمانی  بازه های  به  موصوف  مدت زمان  که 
گروه های  سایر  )برای  ماهه   9 کشاورزی(،  اقالم  )برای 
برای  و  )برای فرش و صنایع دستی(  ماهه  کاالیی(، 12 
صادرات خدمات فنی و مهندسی یک سال از زمان ارائه 
صادرکنندگانی  برای  ضمناً  یابد.  تغییر  صورت وضعیت 
ارزهای  برگشت  به  نسبت  مقرر  موعد  از  زود  که 
صادراتی خود به چرخه اقتصادی کشور اقدام می نمایند 

مشوق هایی در نظر گرفته شود.
تاریخ  تا  افغانستان  و  عراق  به  صادرکنندگان   -6
اسناد مثبته  ارائه  با  ریالی  1397/5/16 مشمول تسویه 
کشورهای  به  شده  انجام  صادرات  چنین،  هم  هستند. 
ایران  اتاق  مشورت  با  تاکنون  مذکور  تاریخ  از  موصوف 
تعیین تکلیف شود. لذا، مقتضی است که بانک مرکزی 
فهرست صرافی های مجاز موردنظر خود در کشورهای 
ایران، عراق و افغانستان را جهت نقل وانتقال ارز با این 

دو کشور به اتاق ایران معرفی کند.

رشد پرداخت تسهیالت اعطایی 
بانک آینده

بنگاه   314 گذشته،  سال  در  اساس،  همین  بر   
یا  اندازی و  راه  تولیدی کوچک و متوسط که در صدد 
توسعه کسب و کار، افزایش اشتغال و بهبود زیرساخت 
مند  بهره  آینده،  بانک  تسهیالت  از  بودند؛  خود  های 

شدند.
تسهیالت اعطایی بانک آینده به تولیدکنندگان کشور در 
از 19 درصدی نسبت به سال  سال 1397، رشد بیش 
)بیست   20.000 حدود  پرداخت  است.  داشته  گذشته 
تولیدی،  بنگاه های  به  تسهیالت  ریال  میلیارد  هزار( 
موجب ایجاد 1.934 نفر اشتغال جدید و تثبیت اشتغال 
22.771 نفر در صنایع مختلف کوچک و متوسط کشور، 

گردیده است.
توزیع  مشی  خط  راستای  در  چنین،  هم  آینده؛  بانک 
عادالنه تسهیالت در سطح جامعه، اقدام به تأمین مالی 
تقاضا  ایجاد  طریق  از  تا  نموده  کشور  مختلف  اقشار 
در  اشتغال  و  تولید  میزان  نهایی،  کنندگان  مصرف  در 
سطح کالن را افزایش دهد. بدین منظور، فرآیند اعطای 
تسهیالت ُخرد در شعب بانک، بسیار تسهیل گردیده و 
قرار  مورد رسیدگی  اسرع وقت،  در  ها  کلیه درخواست 
به  ُخرد  اعطایی  اساس، تسهیالت  بر همین  می گیرند. 
متقاضیان در سال 1397، رشد 110 درصدی را نسبت 

به سال گذشته، داشته است.
شایان ذکر است؛ اعطای تسهیالت ُخرد با شرایط آسان 
و سریع به عموم مردم برای رفع نیازهای مالِی مصرف-

کنندگان نهایی، منجر به پاسخ گوئی بانک به 40.485 
نفر مشترِی اعتبارِی جدید، در سال 1397، شده است.

بانک آینده، مصمم است؛ روند فزاینده مذکور را در سال 
1398، سال »رونق تولید«، با قوت بیشتری، ادامه دهد.

مقام معظم رهبری در دیدار با مسووالن نظام، بخش اصلی سخنان خود را به مساله اقتصاد، تولید و فضای کسب و  کار اختصاص دادند. مهم ترین نکات 
اقتصادی مطرح شده از سوی ایشان به این شرح است:

مساله  کنونی  شرایط  در  کشور  مساله  مهمترین 
به ویژه  مردم  بر  فشار  و  معیشتی  مشکالت  و  اقتصاد 
و  اقتصادی  است. مشکالت  متوسط  و  طبقات ضعیف 
نداشتن برنامه اقتصادی عالوه بر این که به اعتبار هر 
و  مردم  که  آن  دلیل  به  می کند،  وارد  لطمه  کشوری 
ساز  زمینه  قرار می گیرند،  فشار  تحت  طبقات ضعیف 

طمع دشمن نیز می شود.
که  می برد  رنج  مزمن  بیماری  چند  از  کشور  اقتصاد 
بیماری ها  این  بتوان  فعلی  تحریمی  شرایط  در  اگر 
خواهد  جهشی  حرکت  ایران  اقتصاد  کرد،  برطرف  را 
»مداخالت  فروشی«،  خام  و  نفت  به  »وابستگی  کرد. 
غیر الزم دستگاه های حکومتی در مسائل اقتصادی و 
عدم اجرای مناسب سیاست های اصل 44« و »تخریب 
فضای کسب وکار و قوانین دست و پا گیر« را از جمله 

بیماری های مزمن اقتصاد کشور هستند.
اصالح ساختاری بودجه که قرار بود مجلس و دولت، 
در چهار ماهه اول امسال آن را انجام دهند و هم چنین 
اصالح نظام بانکی از کارهای مهم و اساسی است که 

باید انجام شوند.
و  شد  زده  گره  دیگران  تصمیم های  به  کشور  اقتصاد 
بسیاری از کارها به تصمیم های امریکا موکول شد و در 
نتیجه سرمایه گذار و فعال اقتصادی نیز کارهای خود 

را موکول به این امور کرد.
ارزاق  خیانتکارانه  خریدهای  داللی ها،  قاچاق،  با  باید 
برخورد  جنجال ها،  از  هراس  بدون  احتکار،  و  عمومی 
قاطع شود و همه باید از دولت در این عرصه حمایت 

کنند.
تفکری  عنوان  به  باید  تولید«  »رونق 
قرار  قوه  سه  عمل  و  توجه  مورد  عام 
گیرد. رونق تولید کلید حل بسیاری از 
جهادی  عزم  سایه  در  است.  مشکالت 
به کارگیری جوانان متخصص، موانع  و 
اگر  که  است  رفع  قابل  تولید  رونق 
نظیر  مسائلی  شود،  محقق  هدف  این 
و  مردم  رفاه  تورم،  کاهش  اشتغال، 

صادرات، شتاب خوبی خواهد گرفت.
خبر تعطیلی برخی واحدهای تولیدی یا کشاورزی خبر 
تلخی است. وزارت صنایع به تهیه فهرست موارد مورد 
از ماشین آالت، قطعات و  اعم  نیاز واحدهای تولیدی 
اقدام  نیازها  این  رفع  برای  فراخوان  ارائه  و  اولیه  مواد 
کند. بسیاری از این موارد در داخل کشور قابل تأمین 

است.
عمومی  کار  دستور  عنوان  به  باید  کسب وکار  سهولت 
قوا دنبال شود. مقررات و قوانیِن بسیار و گاه متناقض 
باید  است که  رونق فضای کسب وکار شده  مانع  عماًل 
خیلی جدی این مشکل دست و پا گیر را برطرف کرد.

فرصت جبران خسارات سیل، فرصت خوبی برای رونق 
جبرانی  اعتبارات  باید  است.  تولید  مختلف  بخش های 
هدایت  و  ریزی  برنامه  گونه ای  به  را  سیل زده  مناطق 
کرد که به رونق کارخانه ها بینجامد. مسکن سازی از 
غفلت های  جمله  از  است.  کارآفرین  رشته های  جمله 
به موضوع مسکن سازی  اخیر، بی توجهی  چند سال 

مسکن  ساخت  یا  ترمیم  فرصت  از  باید  است.  بوده 
کمک  با  و  کرد  استفاده  زده  سیل  هموطنان  برای 
و بخش خصوصی حرکت عظیم  دستگاه های مختلف 
اشتغال زا و تولید آفرین در بخش مسکن را بوجود آورد.

در اصالح امور چشم دوختن به بیگانه موجب ضربه به 
کشور می شود که نمونه آن را در برخورد اروپایی ها در 

قضیه برجام می بینیم.
ما با اروپایی ها، مشکل و دعوایی نداشتیم اما آن ها به 
از تعهدات خود عمل نکردند و نمی کنند و  هیچ یک 
در عین حال مدام ادعا می کنند که ما به برجام پایبند 

هستیم.
مردم با خرید محصوالت داخلی و استمرار حمایت از 
کاالی ایرانی، پرهیز از اسراف، توجه نکردن به شایعات 
خرید،  در  نکردن  روی  زیاده  و  مجازی  فضای  در 

می توانند به رونق تولید کمک کنند.
منبع: پایگاه خبری اتاق ایران

تسهیالت ارزی برای 
سرمایه گذاری

 
اسالمی  ملی جمهوری  توسعه  مقام صندوق  قائم 
ارزی  تسهیالت  دالر  میلیارد   10 امسال  گفت:  ایران 
رویکرد  باید  سرمایه گذاری ها  و  می شود  پرداخت 

صادراتی داشته باشد.
استان  توسعه  و  ریزی  برنامه  شورای  در  صالح  علیرضا 
افزود: 80 درصد منابع صندوق باید برای بخش خصوصی 
واقعی استفاده شود که این در اساسنامه صندوق توسعه 

ملی ذکر شده است. 
صندوق  این  ارزی  تسهیالت  سود  نرخ  کرد:  اضافه  وی 
برای سرمایه گذاران بخش های عادی سه و نیم درصد 

است که این رقم در دنیا کم نظیر بشمار می رود. 
استفاده  اساسنامه،  پایه  بر  چنین  هم  داد:  ادامه  صالح 
و  است  ممنوع  ملی  توسعه  تسهیالت صندوق  از  دولت 
نهادهای عمومی فقط می توانند تا 20 درصد از منابع 

صندوق استفاده کنند. 
وی خاطرنشان کرد: امروز به عنوان صندوق توسعه ملی 
30 درصد منابع نفتی کشور را در اختیار داریم که برای 

سرمایه گذاری در اختیار بخش خصوصی قرار دهیم. 
قائم مقام صندوق توسعه ملی جمهوری اسالمی ایران با 
بیان این که این صندوق جایگاه متفاوتی از بانکداری و 
حسابداری دارد افزود: منابع صندوق باید برای نسل های 
آینده کسب درآمد کند و این به عنوان منابع و سرمایه 

برای نسل های آینده است. 
وی ادامه داد: همدان استعداد خوبی دارد و اگر نتوانیم 
در این استان سرمایه گذار بیاوریم برای سایر استان ها 

ناامید می شویم. 
صالح تاکید کرد: تسهیالتی که منجر به صادرات شود در 

همدان از میانگین کشور باالتر است.

مهم ترین نکات اقتصادی سخنان مقام معظم رهبری در دیدار 
با مسووالن نظام

6 پیشنهاد اتاق ایران به بانک مرکزی
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ترخیص ۱۰ هزار تن کاغذ 
از گمرک

به حدود  ما ساالنه  که  این  بیان  با  ارشاد  وزیر 
400 هزار تن کاغذ نیاز داریم، گفت: 6 تا 10 هزار تن 
کاغذ، طی یک تا دو هفته آینده از گمرک ترخیص 

می شود.
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  صالحی  عباس  سید   
خبرنگاران  در جمع  دولت  هیأت  نشست  حاشیه  در 
اظهار داشت: مساله کاغذ که در چند ماه اخیر مطرح 
شده است مساله مهم همه کسانی است که در حوزه 

فرهنگی فعال هستند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با بیان این که عناوین 
همان  گفت:  است،  تأثیرگذار  قضیه  این  در  مختلفی 
طور که می دانید تولید ما در کاغذ بسیار اندک است.

وی ادامه داد: سه کارخانه کاغذ در کشور وجود دارد 
که به طور اسمی 170 هزار تن تولیدات دارند اما باید 
گفت تولیدات این کارخانه ها در سال 96 حدود 10 
هزار تن و در سال 97 حدود 20 هزار تن بوده است.

گفتم  که  طور  همان  کرد:   خاطرنشان  ارشاد  وزیر 
حدود 400 هزار تن در سال ما نیاز به کاغذ داریم که 
بخش عمده آن وارداتی است. در این 400 هزار تن 
آن چیزی که در بخش نشریات و روزنامه ها با توجه 
 100 تا   80 حدود  چیزی  است،  نیاز  مورد  تیراژ  به 

هزار تن است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی افزود: حدود 20 الی 30 
هزار تن کاغذ هم در مسیر است که به کشور برسد 

که با این ورود مشکل برطرف خواهد شد.
وی در پایان با بیان این که از سوی دیگر کاغذهای 
بازار  به  اما  بودند  شده  وارد  کشور  به  گذشته  سال 
نرسیدند، خاطرنشان کرد: سازمان تعزیرات و وزارت 
ارشاد کمیته ای تشکیل دادند و به شکل جدی وارد 
میدان شدند. قرار است مجموعه کسانی که ارز گرفته 
توزیع شان  اما  کرده اند  وارد  یا  نکردند  وارد  کاغذ  و 
قرار  بررسی  مورد  کمیته  این  در  نیست،  مشخص 

بگیرند.

بر  نظارت  و  مدیر هماهنگی  دانش  بشر  باقر  محمد 
خدمات شهری شهرداری رشت از شستشوی مکانیزه 

بافت مرکزی و معابر اصلی شهر رشت خبر داد.
به گزارش واحد خبر مدیریت اجرایی ارتباط با رسانه 
بیان  با  دانش  بشر  باقر  محمد  رشت،  شهرداری  های 
این که حوزه مدیریت خدمات شهری در کنار وظایف 
روزانه پاک سازی و رفت و روب، به طور شبانه اقدام 
و  و جداول  اصلی  های  خیابان  مکانیزه  به شستشوی 
هم چنین خیابان منتهی به بافت مرکزی کرده است، 
اظهار داشت: در راستای رفاه حال شهروندان و رعایت 
عملیات  که  باشد  می  این  بر  سعی  ترافیکی  موازین 
انجام  شبانه  صورت  به  معابر  این  مکانیزه  شستشوی 

گیرد.
مدیر هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری 
بافت مرکزی شهر  این که امکان شستشو  با اشاره به 
و وجود  ازدحام جمعیت  دلیل  به  روز  در طول  رشت 
وجود  محدوده  این  های  رو  پیاده  در  دستفروشان 
ندارد، گفت: در همین راستا با برنامه ریزی و هماهنگی 
انجام پذیرفته با شرکت های رفت و روب، مقرر گردید 

صورت  به  ها  خیابان  و  محدوده  این  شستشوی  که 
شبانه انجام پذیرد.

مختص  فقط  معابر  این  شستشوی  داشت:  اظهار  وی 
پاکسازی کلیه  بلکه  باشد  پیاده رو نمی  به آسفالت و 
و  دیوارها  روی  بر  شده  نصب  های  اعالمیه  پوسترها، 

و  شهری  مبلمان  و  ها  المان 
شده  نصب  تبلیغاتی  بنرهای 
مخازن  شستشو  رو،  پیاده  در 
مکانیزه و ... جزو اقدامات این 

طرح می باشد.
نمود:  عنوان  دانش  بشر 
و  نظافت  موضوع  همواره 
از دغدغه های  پاکیزگی یکی 
ایام  تمام  در  حوزه  این  اصلی 
این  سال می باشد که اجرای 
طرح عالوه بر تامین و افزایش 
نظافت، زیبایی و شادابی را بر 

چهره شهر می افزاید. 
وی با اشاره بر این که در طول 

سال هزینه های زیادی صرف خرید و نگهداری از این 
شود،  می  روب  رفت  امور  چنین  هم  و  آالت  ماشین 
گفت: انتظار می رود شهروندان عزیز با رعایت موازین 
بهداشتی مخصوصا تمیز نگه داشتن پیرامون خود، این 

حوزه را در ارائه خدمات بهتر یاری رسانند.

مرمت خانه میرزاخلیل
معیار - گیالن - مهدیه رزاقی لنگرودی: 

بازآفرینی  و  عمران  سازمان  رئیس  روایی  هومن 
شهرداری رشت از انجام اقدامات الزم به منظور مرمت 

خانه میرزاخلیل رفیع خبر داد.

با  ارتباط  اجرایی  مدیریت  خبر  واحد  اطالع   پایه  بر 
و  مرمت  مطالعات  قرارداد  رشت  شهرداری  رسانه های 
بازنگری خانه میرزا خلیل رفیع، عمارت شهرداری رشت 

و ساختمان فرهنگ و هنر منعقد شده است
 گزارش واحد خبر مدیریت اجرایی ارتباط با رسانه های 
عمران  سازمان  رییس  است؛  حاکی  رشت  شهرداری 
وبازآفرینی شهرداری رشت هم چنین اعالم کرده است؛ 
احیای  و  مرمت  پروژه  دوم  و  اول  فاز  مطالعات  قرارداد 
منعقد   97/10/19 تاریخ  در  رفیع  خلیل  میرزا  خانه 

گردیده و در 97/3/19  به پایان می رسد.
شامل  بازنگری  های  داد  قرار  کرد:  خاطرنشان  روایی 
شناخت، طرح مرمت و احیای عمارت شهرداری رشت 
و  منعقد شده  تاریخ 98/2/16  در  عنوان خانه رشت  با 
تاریخ  هم چنین مطالعات ساختمان فرهنگ و هنر در 

98/2/16 منعقد گردیده و مدت قرارداد 4 ماه است.
خانه اولین شهردار رشت، حاج میرزا خلیل آقا رفیع، یا 
عمارت زین العابدین اخوان یکی از عمارت های زیبا و 
تاریخی است . این خانه قدیمي با عمري بیش از 100 
سال و با معماري منحصربه فرد، در استان گیالن بنایی 

استثنایي محسوب می شود.

 وزیر نفت روسیه با بیان این که تاثیر تحریم نفت 
ایران از سوی آمریکا هنوز در بازار مشخص نشده 
تا  دارد  امکان  کرد:  اعالم  است،  مبهم  و وضعیت 

یک ماه آینده اوضاع تغییر کند.
خصوص  در  بیشتری  توضیح  نوواک  الکساندر 
تحریم  پی  در  نفت  بازار  در  احتمالی  تغییرات 
اوپک  اعضای  گفت:  حال  این  با  نداد  ایران 
کنندگان  تولید  و  اوپک  عضو  )کشورهای  پالس 
غیراوپکی( هنوز نمی دانند که تشدید تحریم ها 

در مورد ایران چه تاثیری بر بازار جهانی نفت می 
گذارد.

وضع  جدید  های  تعرفه  روز  هر  داد:  ادامه  وی 
می شود و ابعاد جنگ های تجاری گسترش می یابد 
در  نفت  مصرف  پیش بینی های  بر  عوامل  این  و 

سطح جهانی تاثیر گذار است.
وضعیت  که  گفت  هم  را  این  روسیه  انرژی  وزیر 
ایران، ونزوئال و لیبی به طور کامل مشخص نیست. 
به رغم این که تحریم هایی وضع شده است اما در 

زمان حاضر نمی دانیم که این تدابیر چه تاثیری 
بر همکاری های بین کشورها می گذارد.

وزیر انرژی روسیه گفت: به طور کامل نمی دانیم 
که خریداران نفت چگونه رفتار می کنند؛ تصمیم 
نهایی در مورد سطح تولید اوپک پالس در جریان 
نشست اوپک در روزهای 25 و 26 ماه ژوئن آینده 

)4 و 5 تیر ماه( گرفته خواهد شد.
وی افزود: در آن اجالس اوضاع جاری و آینده بازار 

نفت را مورد ارزیابی قرار خواهیم داد.

افزوده  ارزش  بر  مالیات  است  معتقد  تهران  استاندار 
صنعت را زمین گیر کرده است.

انوشیروان محسنی بندپی در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی 
تجارت  و  وزیر صنعت، معدن  با حضور  تهران که  استان 
برای  داشت:  اظهار  شد،  برگزار  پاکدشت  فرمانداری  در 
برون رفت از بحران های اقتصادی کشور، ابتدا باید اقتصاد 
کشور را مردم نهاد کرد و از ظرفیت های مردمی در بخش 

خصوصی و تعاونی به درستی استفاده کرد.
در  کشور  که  شرایطی  در  موظفند  مسووالن  افزود:  وی 
فعاالن  به  کمک  با  است  مواجه  مشکل  با  نفت  صادرات 
بخش اقتصادی در تأمین زیر ساخت ها و توسعه مراودات 
با کشورهای همجوار شرایط توسعه صادرات غیر نفتی را 

فراهم کنند.
استانداری  راهبردهای  از  یکی  گفت:  بندپی  محسنی 
با ظرفیتی  که  است  تولیدی  واحدهای  شناسایی  تهران، 

حمایت  با  تا  هستند  فعالیت  به  مشغول  پروانه  از  کمتر 
مسووالن، ظرفیت حداکثری تولید در آن ها ایجاد شود. 
شناسایی واحدهای راکد و فعال سازی این واحدها با حفظ 
قدیمی  واحدهای  نوسازی  و  گسترش  و  موجود  اشتغال 
تهران  استانداری  کار  دستور  در  که  است  اولویتی  دیگر 
صنعت  وزارت  به  محدود  فقط  تولید،  رونق  دارد.  قرار 
تمامی  بین  باید  که  است  فرابخشی  امری  بلکه  نیست، 

دستگاه ها تقسیم کار شود.
وی با تأکید بر حمایت از استارت آپ ها گفت: مسووالن 
و  کنندگان  تولید  از  حمایت  منظور  به  تا  موظفند 
مزاحم  اداری  بروکراسی  بخش خصوصی،  سرمایه گذاران 
و دست و پاگیر را حذف کرده و شرایط را برای فعالیت 

بیشتر تولید کنندگان فراهم کنند.
اشتغال  درصدی   50 سهم  به  اشاره  با  تهران  استاندار 
از  این که 44 درصد  به  با توجه  در حوزه صنعت گفت: 

بخش کشاورزی استان تهران در چهار شهرستان ورامین، 
قرچک، پیشوا و پاکدشت مستقر است، الزم است تا حوزه 
کشاورزی نیز برای توسعه اشتغال مورد توجه و حمایت 

قرار گیرد.
با اشاره به اعتراض تولید کنندگان به قانون مالیات  وی 
بر ارزش افزوده گفت: مالیات بر ارزش افزوده صنعت را 
این  تا  است  الزم  عدالت  تحقق  برای  و  کرده  زمین گیر 

قانون به جای اخذ از تولید به مصرف برسد.

با  برنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت  معاون طرح و 
اشاره به هدف گذاری های انجام شده برای احیای ظرفیت 
تولید واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل در سال جاری، از 
ترغیب سرمایه گذاران جدید برای احیای واحدهای راکد، 

تعطیل و با ظرفیت پایین خبر داد.
جمع  در  زرندی  سعید  صنعت،  وزارت  گزارش  به 
در  گفت:  تهران  اتاق  در  لوازم خانگی  تولیدکنندگان 
را  واحد  هزار   2 خالی  ظرفیت  فعال سازی  جاری  سال 

هدف گذاری کردیم تا آن ها را احیا کنیم.
زرندی افزود: به جای این که سرمایه گذار جدید از ابتدا 
واحدهای  کند،  ایجاد  را  صنعتی  واحد  یک  بخواهد 
نیمه تمام یا تعطیل را فعال نماید، لذا در امسال رویکرد 

ما واحدها ایجادی نیستند.
معاون طرح و برنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح 
کرد: تعمیق ساخت داخل از موضوعات بسیار مهم برای 

سال  در  وزارتخانه  برنامه های  از  و  است  کشور  اقتصاد 
در  قابل ساخت  وارداتی  تولید، شناسایی کاالهای  رونق 

داخل کشور که قابلیت صادرات دارند، است.
ارتقا کیفیت محصوالت  برنامه های  اجرای  زرندی گفت: 
تولیدی لوازم خانگی و اجرای پروژه ساماندهی و تکمیل 
محصوالت لوازم خانگی از برنامه های وزارتخانه برای این 

صنعت است.
او ادامه داد: صنعت نساجی و پوشاک و لوازم خانگی، از 
صنایع است که برای وزارتخانه از اهمیت باالیی قرار دارد 
و برای این دو صنعت برنامه های ویژه ای را در نظر داریم.

اظهار  همچنین  صنعت  وزیر  برنامه  و  طرح  معاون 
بوده اند  فعال  صنعت  دریک  که  کسانی  معتقدیم  کرد: 
از  موفق تر  و  توانمندتر  بسیار  سرمایه گذاری،  برای 
این  تولیدکنندگان  لذا  هستند،  جدید  سرمایه گذارهای 
از  برخی  تولید  کنسرسیوم،  ایجاد  با  می توانند  صنعت 

قطعات مهم و استراتژیک لوازم خانگی که هم اکنون برای 
واردات آن دچار مشکل هستیم را انجام دهند.

او نقش تشکل ها و انجمن ها برای هماهنگی و هم افزایی 
بین تولیدکنندگان را بسیار مهم و اثربخش توصیف کرد 
سیاست گذاری های  و  تصمیم گیری ها  همه  در  افزود:  و 
خصوصی  بخش  با  هم اندیشی  و  هم فکری  از  وزارتخانه 

استفاده خواهیم کرد.
زرندی در این جلسه گفت: تغییرات نرخ ارز، سختی های 
آن،  کنار  در  اما  کرد  ایجاد  تولید  بخش  برای  را  زیادی 
فرصتی برای برخی از صنایع هم ایجاد شده است که باید 

بتوانیم از آن استفاده کنیم.
دیگر  محصوالت  و  قطعات  از  برخی  واردات  افزود:  او 
و  بازار  مشکل  دلیل  همین  به  و  نیست  مقرون به صرفه 
عرضه برای برخی از صنایع برطرف شده است که باید با 

تولید با کیفیت از این فرصت بهره برد.

 معیار - گیالن - مهدیه رزاقی لنگرودی

شستشوی مکانیزه بافت مرکزی و معابر اصلی شهر رشت

تحریم ایران بازار نفت را درابهام فرو برد

   محسن بندپی:

مالیات بر ارزش افزوده صنعت را زمین گیر کرده 

احیای 2 هزار واحد تولیدی راکد و نیمه تعطیل 
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 بخش پنجم
  در ایـن نوشـته سـعی کـرده ام از نظریـه هـا و تحلیـل هـای زیبایـی شـناخت 
شـاهرخ مسـکوب در رابطـه بـا شـاهنامه و زمـان، وام بسـیار بگیـرم. زنـده یـاد 
شـاهرخ مسـکوب در این رابطه توانسـته از راه های سـنگالخ و ناشـناخته گذشـته 
گان عبـور کنـد و انسـان معاصـر را در فهـم از اسـاطیر و زندگـی و زمـان یـاری 
کنـد، شـاید الزم باشـد انسـان معاصـر نیـم نگاهـی هـم بـه گفتـه هـا و تحلیـل 
هـای مسـکوب داشـته باشـد، تـا شـاید از خـرد روزگاران گذشـته نقبـی بـه حـال 
و هـوای افسـرده و شـلوغ امـروز بیفکنـد. اگـر سـینما امـروزه مـا را از مسـیرهای 
ناهمـوار بـه سـطح زیبـای فهـم و ادراک زندگـی مـی رسـاند، همانـا اندیشـه های 
نـاب خردورزانـی هـم چون مسـکوب اسـت کـه از دل اندیشـه ورزی های گذشـته 

گان بیـرون آمـده اسـت.
در کتـاب ارمغـان مـور، مسـکوب بـاره و بارهـا به زمان اشـاره کرده اسـت یـا بهتر 
اسـت بگویـم ایـن کتـاب در بـاره ی زمـان  در شـاهنامه و اسـاطیر تاریخـی ایران 

است:
بـا آفرینـش جهـان، مـکان نیـز آفریـده می شـود و ایـن آفرینـش در زمـان انجـام 
می پذیـرد. بنابرایـن در فرهنـگ مـا، مـکان زمـان زده اسـت، یـا بـه عبـارت دیگـر 
جهـان اسـیر زمـان اسـت و ایـن ویژگـی اندیشـه ایرانـی اسـت. چنین تصـوری از 
-جهـاِن زمـان زده - را، نـزد فردوسـی مسـلمان قـرن چهـارم هجری نیـز می یابیم.

زمـان گرانـی گاه، مرکـز و محیـط عالـم اندیشـه شـاعر ماسـت. و چهـار صـد سـال 
مهلـت ناچیـزی اسـت تـا باورهـای سـخت جاِن کهنـه کـه آشـکار و پنهـان در بِن 
جـان قـوم یـا ملتی ریشـه دوانـده بـود، از خاطر زدوده شـود. حتـا امروز هـم هزار 
سـال پـس از فردوسـی، هنـوز پـاره ای از پندارها و باورهای باسـتانی هـم چنان در 

کنـه ضمیـر مـا النه کـرده اسـت. نمونه هـای آن بی شـمارند.
در اسـاطیر ایرانـی و در دیـن مزدیسـنی، انسـان دیرتـر از موجـودات دیگـر آفریده 
می شـود. در مقدمـه شـاهنامه نیـز همیـن بـاور از آفرینـش انسـان را می بینیم. در 

وصف انسـان، فردوسـی می نویسد:
نخستیِن فطرت پسیِن شمار

تویی، خویشتن را به بازی مدار
زمـان مسـلط اسـت بـر مکان یـا به تعبیـری دیگـر مکان اسـیر زمان اسـت. همین 
درک از زمـان دنیـوی را در فردوسـی می بینیـم کـه بـه عنـوان چـرخ یـا سـپهر 

ازش یـاد می شـود:
جهانا چه بد مهر و بد گوهری

که خود پرورانی و خود بشکنی
اگـر همیـن بـاور را در سـینما مـورد مطالعـه قـرار دهیم، به نظریه مشـابه شـاهرخ 
مسـکوب در سـینما خواهیم رسـید، یعنی مکانمندی سـینما --که خود زاییده ی 
زیبایـی شـناخت مـدرن اسـت ،در چنبره زمان کرانمند شـاهنامه ای اسـیر اسـت، 
و یـا بـه معنـی دیگـر، وقتـی زیبایی هـای سـینما در زمـان کرانمند و با لوکیشـن 
سـینما بـاز خـورد مـی کنـد و یاضبـط و ثبـت می شـود ،بـه حقیقـت زیبایی یک 

گام دیگـر نزدیـک می شـود. 
در دیـدگاه هـا و نظریـه هـای مسـکوب در کتـاب ارمغـان مـور، هیچ کجـا صحبت 
از زبان به مثابه روش شـناختی ی نظریه های اسـتداللی نشـده اسـت، شـاید لزوم 

زبـان شـناختی در متن های اسـاطیری و کالسـیک نبـوده و اصولن هر نوشـته ای 
بـه مثابـه ی روشـی بـرای شـناخت زبـان عمـل مـی کنـد، اما فیلـم ها بـه خودی 
خـود از ایـن حقیقـت عـاری بوده اند، و حتا سـال های طوالنی کسـی زبان سـینما 
یـا فیلـم را در تعریـف هـا و تحلیـل هـای زیبایـی شـناختی بـکار نمـی بـرد. وولن 
نظریـه پـرداز و زبـان شـناس در ایـن باره مـی گوید: کسـانی که در باره ی سـینما 
مـی نوشـتند، خـود را مختـار مـی دانسـتند دربـاره ی زبـان فیلـم طـوری سـخن 

بگوینـد کـه گویـی علم زبان شناسـی وجـود ندارد.
یعنـی آن بخـش از حقیقـت و زیبایـی کـه بـه زبـان شـناختی معطـوف مـی شـد 
نادیـده گرفتـه شـد. و کمتریـن نظریـه هـا در بـاره زبـان فیلـم در تحلیـل زیبـای 
شناسـی بـوده اسـت، حقیقتـی غیـر قابل انکار بـرای بـه پرسـش در آوردن زیبایی 

زبـان بـه مثابه حقیقـت و زیبایی اسـت.
منابع:

کتاب ارمغان مور نوشته شاهرخ مسکوب
نظریه های زیبایی شناسی فیلم، بنیاد سینمایی فارابی

حقیقت سینما، واقعیت رویا

لحطاتی با شعربه انتخاب نیما موسوی
احمدشاملو

خوابید آفتاب و جهان خوابید
از برِج فار، مرغِک دریا، باز

چون مادری به مرِگ پسر، نالید.
گرید به زیِر چادِر شب، خسته

دریا به مرِگ بخِت من، آهسته.
                                                                                                                                    

سر کرده باد سرد، شب آرام است.
از تیره آب ـ در افِق تاریک ـ

با قارقاِر وحشی اردک ها
آهنِگ شب به گوِش من آید؛ لیک

در ظلمِت عبوِس لطیِف شب
من در پِی نوای  ُگمی هستم.

زین رو، به ساحلی که غم افزای است
از نغمه های دیگر سرمستم.

می گیَرَدم ز زمزمه ی  تو، دل.
دریا! خموش باش دگر!

دریا،
با نوحه های زیِر لبی، امشب
خون می کنی مرا به جگر...

دریا!
خاموش باش! من ز تو بیزارم

وز آه های سرِد شبانگاهت
وز حمله های موِج کف آلودت

وز موج های تیره ی جانکاهت...

ای دیده ی دریده ی سبِز سرد!
شب های مه گرفته ی دم کرده،

ارواِح دورمانده ی مغروقین
با جثه ی کبوِد ورم  کرده

بر سطِح موج داِر تو می رقصند...

با ناله های مرِغ حزیِن شب
این رقِص مرگ، وحشی و 

جان فرساست
از لرزه های خسته ی این ارواح

عصیان و سرکشی و غضب پیداست.

ناشادمان به  شادی محکومند.
بیزار و بی اراده و ُرخ  درهم

یکریز می کشند ز دل فریاد
یکریز می زنند دو کف بر هم:

لیکن ز چشم، نفرتشان پیداست
از نغمه هایشان غم و کین ریزد

رقص و نشاطشان همه در خاطر
جای طرب عذاب برانگیزد.

با چهره های گریان می خندند،
وین خنده های شکلک نابینا

بر چهره های ماتم شان نقش است
چون چهره ی جذامی، وحشت زا.

خندند مسخ گشته و گیج و منگ،
ماننِد مادری که به امِر خان

بر نعِش چاک چاِک پسر خندد
ساید ولی به دندان ها، دندان!

خاموش باش، مرغِک دریایی!
بگذار در سکوت بماند شب
بگذار در سکوت بمیرد شب

بگذار در سکوت سرآید شب.

بگذار در سکوت به گوش آید
در نوِر رنگ رفته و سرِد ماه
فریادهای ذلّه ی محبوسان

از محبِس سیاه...

خاموش باش، مرغ! دمی بگذار
امواِج سرگران  شده بر آب،

کاین خفتگان ُمرده، مگر روزی
فریاِدشان برآورد از خواب.

خاموش باش، مرغِک دریایی!
بگذار در سکوت بماند شب

بگذار در سکوت بجنبد موج
شاید که در سکوت سرآید تب!

خاموش شو، خموش! که در ظلمت
اجساد رفته رفته به جان آیند

وندر سکوِت مدهِش زشِت شوم
کم کم ز رنج ها به زبان آیند.

بگذار تا ز نوِر سیاِه شب
شمشیرهای آخته ندرخشد.

خاموش شو! که در دِل خاموشی
آوازشان سرور به دل بخشد.

خاموش باش، مرغِک دریایی!
بگذار در سکوت بجنبد مرگ...
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اقبال الهوری

درون سینهٔ ما سوز آرزو ز کجاست؟
سبو ز ماست ولی باده در سبو ز 

کجاست؟
گرفتم این که جهان خاک و ما کف 

خاکیم
به ذره ذره ما درد جستجو ز کجاست؟

نگاه ما به گریبان کهکشان افتد
جنون ما ز کجا شور های و هو ز 

کجاست؟

دوازدهمین جشنواره موسیقی 
نواحی ایران

 
فراخوان دوازدهمین جشنواره موسیقی نواحی با تکیه 
بر اجرای آثار با کالم مبتنی بر منظومه های تغزلی از شاعران 
و  گویش ها  )با  بومی  شاعران  همچنین  زمین،  ایران  کهن 

زبان های محلی( منتشر شد. 
تا   16 تاریخ  از  ایران  نواحی  موسیقی  جشنواره  دوازدهمین 
19 آبان ماه 1398 در شهر کرمان و در گستره ملی توسط 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و به صورت غیررقابتی برگزار 
ماموریت های  و  اهداف  بر  بنا  حاضر  فراخوان  خواهد شد. 
شناسایی،  و  جشنواره  برگزاری  آیین نامه  در  شده  مشخص 
هنرمندان  خالقانه  فعالیت های  از  حمایت  و  ظرفیت سازی 
و  هنری  معیارهای  اولویت  با  کشور  سراسر  بومی  موسیقی 
تنظیم  و  تهیه  منطقه  هر  موسیقایی   - فرهنگی  اصالت های 

شده است.
www. نشانی  به  بیشتر  اطالعات  کسب  برای  عالقه مندان 
nay.ir  یا www.kermanmusicunity.ir مراجعه کنند.

اول، از بین ۱۹هزار آهنگساز 
دنیا

آهنگساز،  )خواننده،  پهلوان  علی  »ناب«  آهنگ  تک 
سال  آهنگسازی  بین المللی  مسابقه  در  ترانه سرا(  و  شاعر 
2018 از بین 19000 اثر، مقام نخست را در بخش »صدای 

مردم« کسب کرد.
در مرحله نهایی این مسابقه، داوران که ترکیبی از هنرمندان 
موسیقی مانند: آدام لمبرت و مارک آنتونی و مدیران صنعت 
موسیقی بودند، آهنگ های برتر هر سبک را معرفی کردند و 
قطعه »ناب«، در بخش موسیقی دنیا )آثار غیر انگلیسی زبان( 
آثاری که  تمام  از مسابقه،  و در بخش دیگری  شرکت کرد 
به مرحله  نهایی رسیده اند روی سایت اصلی این مسابقه به 
رأی  به  و  گرفت  قرار   songwritingcompetition.com آدرس 
عمومی گذاشته شد که آهنگ ناب علی پهلوان با بیشترین 

آرا برنده ی بخش »صدای مردم« شد.
علی پهلوان با انتشار تصویری از جایزه خود نوشت: »دوستان 
رو  تولدم  کادوهای  بهترین  از  یکی  امسال  نازنینم،  و  عزیز 
من  تا  دادین  رأی  هرروز  که  شمایی  از  گرفتم،  شما  از 
بین المللی  برنده ی قسمت صدای مردم در مسابقه ی  بتونم 
آهنگسازی بشم. از همتون ممنونم. در این مسابقه 19000 
اثر شرکت کرده بود که آهنگ ناب با رأی داوران به فینال 
راه پیدا کرد و با رأی شما اول شد. سپاس بیکران از همه ی 

شما عزیزان«

شاهنامه سندی برای همبستگی 
ایرانیان 

مراسم  در  فارسی  ادب  و  زبان  فرهنگستان  عضو  یک 
گرامی داشت حکیم ابوالقاسم فردوسی گفت: سرتاسر شاهنامه 
همبستگی  برای  سندی  عنوان  به  که  است  ایران  مهر  سرود 

ایرانیان در برابر هجوم اقوام بیگانه شناخته می شود.
غالمعلی حداد عادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، 
زبان  و  کرد  اشاره  روز  این  مناسبت  به  سخنانش  ابتدای  در 
ایرانیان دانست و  ارکان هویت ملی  از  را رکن مهمی  فارسی 
تاکید کرد: ملت ایران با زبان فارسی تعریف می شود و حتما 

زبان رکن مهمی از این ملیت است.
اشرف بروجردی، رئیس کتابخانه ملی نیز ضمن خوشامدگویی 
به شرکت کنندگان در این مراسم ، گفت : شاهنامه فردوسی 
نه تنها میراث فرهنگ فارسی بلکه شاهکاری در ادبیات کهن 

جهان است. این کتاب راوی حماسه های ملت ایران است .
رئیس کتابخانه ملی با ارائه تعریفی از محتوایی که در شاهنامه 
این کتاب توصیف شاهان آرمانی است و  متجلی است گفت: 
این بزرگترین آموزه شاهنامه برای شاعران روزگار است. عالوه 
سازنده  حضوری  شاهنامه  ملی  حماسه  در  زن  نقش  این،  بر 
اثر حضور دارند،  این  از میان هزاران مرد و زن که در  است؛ 

تعداد زنان و مردان قهرمان با هم برابر است.
اندیشه  و  بینش  از  که  دانست  اثری  را  شاهنامه  بروجردی 
عمیقی سخن می گوید  و اضافه کرد: این کتاب سهم زیادی در 
بازسازی و مفاهیم کشورداری و امور اجتماعی دارد. فردوسی 
با مراحل تمدن گذشته و هویت ملی و آسیب های تهدیدکننده 
این تمدن و هویت آن آشنا بوده و در اثرش آن ها را بازتاب 

داده است.
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زنگ تفریح   --- نیم نگاه ---

شماره 80 --- جدول و سودوکو ---

}جسارت نباشه...فقط برای انبساط خاطر شما!{

افقی:
کرمانشاه  استان  در  ماسوله  هزار  شهر  بیماری-  زیتون-  شهر   -1
کاریک   -3 کردستان  استان  در  شهری  ادویه-  نوعی  خزینه-   -2
دنده- چارچوب عکس- مجبور نمودن- حرف فاصله 4- گلو- مقابل 
زیرین 5-روز نیامده- از شخصیت های شاهنامه- رنگ تنفر 6- گرما 
فلز  و حرارت- سدی در خوزستان- سلطان جنگل- درون دهان- 
آزادشدن-   -8 کرمانشاه  استان  در  رودی  انگیز-  هراس   -7 سرخ 
نام یکی از کاخ های تخت جمشید 9- محفظه نگهداری و پرورش 
گیاهان- نیکویی ها 10- گونه برجسته- حرف دهن کجی- ناتوان- 
اثر  طبیعی-  قراردادها-  و  پیمان ها   -11 خشکی  خواهی-  زیاده 
امیل زوال 12- راننده هواپیما- سفره 13- واحد پول ژاپن- دوستی 
هیئت  حواس-  تمرکز   -14 درنده  حیوان  وزمان-  وقت  صادقانه- 
مگس  منفی-  عدد  بهره-   -15 زمینی  زیر  سالح   - بررسی  ویژه 

بیماری خواب
عمودی:

1-کنایه از گفتگوی دوستانه است2- محنت- طاقچه باال- رند و حقه 
باز- کاستی و عیب 3- سوسن زرد- مجازات شرعی- رنگ قرمز- 
کلمه شگفتی- خط کش هندسی 4- فیلمی از ابوالقاسم طالبی 5- 
ترشحات دهان- از نیروهای سه گانه ارتش- پارچه ای ضخیم از پشم 
فاقد  زبانه کلید-  باستان-  یونانیان  تاریکی  یابز 6- خدای  گوسفند 
امنیت 7- جای پا- خودرو- از شهرهای استان مرکزی 8- اتمسفر- 
سالح زیرزمینی- مادر وطن- سیلی 9- سرگیجه- لباس مخصوص 
حاجیان 10- محلول رقیق ماست و آب- بعدا-کشوری با پایتخت 
وین تیان 11- همراه هوی- سرشت و جوهر- تخم کتان 12- قطعه 
نازی- جنس خشن- مخترع دیگ  کوچک کامپیوتری 13- حرف 
بخار- سودای ناله- فلز سرخ 14- گویند طالست- خرامان-ریشه- 

خون بها 15- بلبل- روشنایی- طرد نمودن 
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آزمون ورودی مدارس 
استعدادهای درخشان

رئیـس مرکز ملی پرورش اسـتعدادهای درخشـان 
دربـاره منابـع آزمـون ورودی مـدارس متوسـطه دوره 
اول گفـت: امسـال یقینـاً از شـیوه سـال قبـل اسـتفاده 
نمی شـود. آزمـون امسـال از جنـس »هـوش« اسـت و 

منبع مشـخصی نـدارد.
نامـی، در  از مجمـوع 260 هـزار ثبـت  بـه گفتـه وی 
سـمپاد متوسـطه دوم تحـت عنـوان تکمیـل ظرفیـت، 
12 هـزار نفـر و در مـدارس نمونـه دولتی هـم 50 هزار 

نفـر پذیـرش می شـوند.
وی توضیحاتـی دربـاره طـرح ملـی شـهاب ارائـه کرد و 
گفـت: دو اسـتراتژی بـرای پـرورش اسـتعدادها وجـود 
از  برخاسـته  شـهاب  برنامـه  تلفیـق؛  و  تفکیـک  دارد؛ 
اسـتراتژی تلفیـق اسـت کـه از پایه چهارم شـروع شـده 
و بیـش از سـه میلیـون دانش آمـوز را در 580 منطقـه 

آموزشـی مـورد سـنجش قـرار داده اسـت.
رئیـس مرکز ملـی پرورش اسـتعدادهای جـوان و دانش 
تیزهوشـان  کالس  برگـزاری  دربـاره  جـوان  پژوهـان 
اسـتان  در چهـار  امسـال  گفـت:  نیـز  هنرسـتان ها  در 
همـدان، خراسـان رضوی، البـرز و خوزسـتان به صورت 
آزمایشـی بـرای اولیـن بار سـمپاد مهارتـی را راه اندازی 
کردیـم. چـون طرحـی نوین اسـت پایش هـای همزمان 
نیـز انجـام خواهـد شـد و امیدواریـم حاصـل آن تربیت 

کارآفرینـان موفق باشـد.
وی هـم چنیـن بـا بیـان ایـن کـه امسـال بـرای اولیـن 
بـار در برنامـه بـوم مهارت هـای زندگـی را وارد کردیـم 
اظهـار کـرد: دانـش آمـوزان پایه هـای هفتـم، هشـتم و 
نهـم تعـدادی از مهارت هـای پایه را به صـورت کارگاهی 
می آموزنـد. محتـوای اختصاصـی بـرای ایـن امـر تولیـد 
کردیـم و قصـد داریـم آمـوزش تفکر خـالق و تفکر نقاد 

را در متوسـطه دوم دنبـال کنیـم.

مرگ ساالنه ۷۰ هزار نفر در 
آمریکا بر اثر مصرف مواد 

مخدر 
گفـت:  مخـدر  مـواد  بـا  مبـارزه  سـتاد  دبیـرکل 
در  موادمخـدر  زندانیـان  آمـار  هـا،  گـزارش  براسـاس 
سـاالنه  و  اسـت  جهـان  جمعیـت  درصـد   5 آمریـکا، 
70 هـزار نفـر در آمریـکا بـر اثـر مصـرف مـواد مخـدر 

نـد. می میر
 اسـکندر مومنـی در بازدیـد از مرکـز بازپروری "شـهید 
زیادیـان" گفـت: ایـران در مبـارزه بـا تولیـد، توزیـع و 
ورود موادمخـدر بـه کشـور و هـم چنیـن درمـان اعتیاد 
اهتمـام بسـیاری دارد و ایـن در حالـی اسـت کـه برخی 
از کشـورهای اروپایـی کـه دارای جمعیـت و مسـاحت 
بسـیار کمتـری هسـتند، در مبـارزه بـا مـواد مخـدر و 

درمـان اعتیـاد اهتمامـی ندارند.
وی افـزود: بسـیاری از محموله هـای قاچـاق موادمخـدر 
کـه بـه سـوی اروپـا تزانزیـت می شـوند، پس از کشـف، 
بـا  و  اکتفـا می شـود  توزیـع  بـه آدرس و مـکان  تنهـا 

قاچاقچیـان کشـور مبـدا، برخـورد جـدی نمی شـود.
وی؛ ظرفیـت و مـدت زمـان نگهـداری و مهارت آمـوزی 
بعـد از درمـان را از چالش هـای اساسـی سـتاد مبـارزه 
بـا مـواد در حـوزه معتـادان متجاهـر برشـمرد و گفـت: 
در ایـن راسـتا با نهادهـای بهزیسـتی، دسـتگاه قضایی، 
جلسـاتی  سـپاه  و  انتظامـی  نیـروی  بهداشـت،  وزارت 
برگـزار کردیـم و بـا توجـه بـه این که بـه لحـاظ قانونی 
متجاهـر  معتـادان  از  نگهـداری  بـرای  ایجـاد ظرفیـت 
از  نیسـت،  مسـلح  نیرو هـای  قانونـی  و  ذاتـی  وظیفـه 
نهادهای درمانی بهزیسـتی و وزارت بهداشـت خواستیم 
کـه براسـاس آیین نامه هـا نظـارت کاملـی بـر ایـن امـر 

داشـته باشـند تـا ظرفیـت جدیـدی ایجاد شـود.
تهـران  اسـتان  در  داد:  ادامـه  سـتاد  دبیـرکل 
ظرفیت هایـی توسـط نهاد هـا ایجـاد شـد، بـه گونـه ای 
کـه در تهـران حـدود 3 هـزار و 200 ظرفیـت توسـط 
نیـروی  توسـط  ظرفیـت  هـزار  دو  زندان هـا،  سـازمان 
ایجـاد و پنـج هـزار ظرفیـت در کل کشـور  انتظامـی 
توسـط سـپاه پاسـداران توافـق شـده اسـت کـه 500 
"شـهید زیادیـان" شـاهد  امـروز در مرکـز  ظرفیـت را 

هسـتیم.

ببینم  بپرسم  معما  یه  خوام  می  امروز  *مجری: 
کدومتون از همه باهوش تره

پسرعمه: ای بابا اآلن می فهمه من از همه باهوش ترم 
ریا می شه!

مجری: فامیل دور چرا سرت رو انقدر تکون میدی!؟
فامیل: آقای مجری خیلی وقته از مغزم استفاده نکردم 

دارم گرم می کنم یه وقت رگ به رگ نشه!
رو  آدم  ریزن،اشک  می  غذا  تو  که  چیه  اون  مجری: 

هم درمیاره!
فامیل: گوشت!

مجری: تا حاال دیدی گوشت اشک کسی رو دربیاره!؟
این  با  باال وگرنه  رفته  مقاومت ماست که  این  فامیل: 

پولی که بابت گوشت می دیم باید خون گریه کنیم!

*****
کردن  نامگذاری  رو  کدوتنبل  جوری  یه  کردین  دقت 
که انگار قبلش کدو باپشتکار فراوان هم وجود داشته ...

*****
رسیدم خونه، مامانم داشت نماز می خوند و دعا

می کرد
.

.

.

.

تا منو دید گفت خدایااااا ایناهاش خود

بی شعورشه :(((

*****
بی  گفت  بهم  اومد  بابام  بود  شده  دعوام  داداشم  با 

خیال، برو باهاش آشتی کن

منم بهش گفتم الزم نکرده گور باباش!
.
.

.
هیچی دیگه، دکترا می گن با یه پالتین و 1سال صبر 

کردن احتمال این که دستم حرکت کنه هست... .

*****
هواپیما درحال سقوط بود...

خسیسه به بغل دستیش می گه :من چقدر بدبختم

طرف میگه:چرا؟

.

.

..

میگه: آخه بلیط برگشتم روهم خریده بودم

*****
گزارش تلویزیونی یه فوتبال قدیمی رو می دیدم که 

دوباره گزارشش کرده بودند،گزارشگر می گفت: 
حاااال، مرحوم سیروس قایقران ،خود مرحووووووم ، تک 

به تک با دروازه بان...!!!

*****
اندازه  به  یا  آرزوهایت تالش کن  اندازه  به  شکسپیر:یا 

تالشت آرزو کن
......
.....
......

برداشت:اگه نمی تونی غلطی بکنی، غلط می کنی غلط 
بکنی !!! .

*****
--اقا داماد چی کاره ان؟

اقتصادی  --کارشناس مسائل روز سیاسی،اجتماعی و 
ایران،خاورمیانه و جهان!!!

--اها ...بعد کجا کار می کنن؟؟؟
--رو تاکسی...

*یه روز سه تا بنده خدا نشسته بودن جایی، یکیشون 

و  بعد همه شون هرهر می خندیدن  یه عدد می گفت 
ریسه می رفتن.

یه نفر می رسه می گه؛ آقا قضیه ی این عددا چیه؟
می گن ما حال نداریم جوک ها رو کامل تعریف کنیم 
یکیمون  وقتی  گذاشتیم.  عدد  یه  جوک  هر  واسه ی 
اون شماره جوک می افتیم  یاد  ما  اون عدد رو می گه 

و می خندیم
بهش می گن حاال تو یه عدد بگو. طرف می گه 37

یهو هر سه تا میزنن زیر خنده، از شدت خنده اشکشون 
حاال  تا  یکیو  این  گرم،  دمت  ایول  میگن  میاد.  در 

نشنیده بودیم.

*****
یارو خودشو دار زده ، رفیقم میگه به خاطر مشکالت 

زندگی این کارو کرده ؟
کشش  نیروی  خواسته  می  ـَـــ  پ نــه  ـَـــ  پ گفتم؛ 

طناب رو اندازه گیری کنه !

*****
اومده  نفر  یه  میشه  منفجر  داره  جمعیت  از  نونوایی 

میگه اینا همه توی صف هستن ؟
ـَـــ اینا اومدن شاطرو تشویق کنن ! ـَـــ نــه پ گفتم؛ پ

*****
این  دکتر  آقای  میگم؛  دکتر  به  دندانپزشکی  رفتم 

دندون عقلم کج دراومده ... اومدم حسابشو برسی!
دکتر میگه؛ یعنی میگی بکشمش؟!

َپ نه َپ ، گفتم دکتری ، یکم نصیحتش کنی بلکه به 
راه راست هدایت شه!!!!
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»هفته نامه رسارسی، اقتصادی، اجتامعی، فرهنگی«

 --- نیم نگاه ---

قسمت سوم:
پیشینه:

یک هفته نمی شد که پی برده بودیم فرزندی داریم. از 
مدت ها پیش برای نوروز به کرمان دعوت شده بودیم. حاِل 
من هشدار می داد که رفتنی نیستیم.یکم فروردین راهی 

کرمان شدیم. حال جسمی ام خوب نبود.
نگرانی های  همان  مسیر  همه  رسیدیم.  کرمان  به  دیر 
نداشتن دستشویی مناسب و نبودن غذای سبک همراهیم 
بود.دلم  کرده  ورم  پایم  بودم.  بیدار  را  راه  بیشتر  کرد. 
درازکشیدن می خواست. دلم لحظه ای قطع شدن آن حالت 
تهوع سمج را می خواست که مثل کنه به من چسبیده بود 

و رهایم نمی کرد.
مادر  شد.  آرام  چیز  همه  رسیدیم.  دوست  امن  منزل  به 
دوستم فرشته نجاتی بود که قسم می خورم نور سفید را 

دور بدنش می دیدم. در چهره ام استیصال را دید...
از چهار روز سفرمان در کرمان همین را بگویم که اگر مادر 
این  زمان  آن  در  حداقل  بودم.  مرده  شاید  نبود،  دوستم 
طور فکر می کردم. به خاطر سختی هایی که در راِه رفتن 
مزاجم  مهمتر  همه  از  و  خوابیدن  خوردن،  بودم،  کشیده 
به هم ریخته بود. تمام مدت را در وضعیتی گیج و گنگ 
هیچ  بی  که  بودم  خوابگردی شده  مثل  می کردم.  سپری 
از خودش فقط و فقط راه می رفت و شهر را در  اراده ای 

هپورت می گشت.
بهترین قسمت این سفر برایم رفتن به »راین« بود. شهری 
امروز الاقل زیباتر  نبود ولی  بم  بزرگی ارگ  به  ارگش  که 
نمی دانم  کرد.  غرق  در خود  را  من  ارگ  آرام  فضای  بود. 
چند ساعت را در ارگ گذراندیم. این چند ساعت تسکینی 
بود بر جسم و روان خسته من. آفتاب بهاری که جان زیادی 
نداشت ،حتی در آن شهر کویری، سلول های بدنم را نوازش 

می کرد. 
همانجا بود که تصمیم گرفتم فرزندم را با خودم به سفر 
آرام  این حد  تا  فضاهایی  در  تنفس  فرصت  او  به  و  ببرم 

را بدهم.
آبشار »راین« اما تجربه ای پر اضطراب بود. جمعیت زیادی 
برخی  که  نباشد  بیراه  شاید  بودند.  آمده  دیدنش  برای 

و  عاشق  آبی هست،  هرجا  این سرزمین  مردم  می گویند 
نظر  صرف  ارگ  از  همه  انگار  می روند.  سمتش  به  شیدا 

کرده بودند و برای لحظه ای لمس آب آن جا بودند.
روی سنگ های ناهموار و خیس که موجب به هم خوردن 
تعادل می شد دست در دست همسرم باال می رفتم. مردی 
را دیدم که نوزادی در پتو پیچیده را بغل زده بود و به 

سرعت بز کوهی سنگ ها را طی می کرد. 
شد.  کند  برایم  صحنه  گرفت.  را  وجودم  همه  ترس  باز 
مثل همیشه که در هنگام نگرانی و ترس شبیه صحنه های 
بچه ها  می شود.  کند  چیز  همه  سینمایی  فیلم های  مهم 
بلند  دوباره  می خوردند.  لیز  و  می دویدند  سنگ ها  روی 
می دادند.  ادامه  و  می مالیدند  را  درد  محل  و  می شدند 
امتحان  را  سنگ  هر  ابتدا  جوانانشان  کمک  به  پیرها 
نوزادان  تعداد  پا رویش می گذاشتند.  می کردند و سپس 

زیاد بود. 
خیلی ها با دمپایی طی طریق می کردند و مچ پایشان پیچ 
کسی  بود  ممکن  بود.  مسابقه  شبیه  چیز  همه  می خورد. 
آب  به  دستش  او  از  زودتر  که  بزند  دیگری  به  ضربه ای 

برسد. 
»برگردیم«. تنها کلمه ای که گفتم. همسرم تایید کرد و 
نگرانی در جان آن ها  دوستمان خوشحال شد. فهمیدم 
هم بوده است. خیسی عرق را روی پوستم حس می کردم. 
بی حال  دوباره  می باخت.  جان  داشت  ارگ  آرامش  تمام 
به سراغم  دوباره  آزار دهنده  افکار هورمنی  و  بودم  شده 

آمد.
به  باز فکر کردم  برگردیم،  وقتی سوار ماشین شدیم که 
درستی سفرم. نفرت دوباره کم کم خودش را در قلبم فرو 
می کرد. چرا مسیری مطمئن آن جا ساخته نشده بود که 
سمت  به  طبیعت  کل  به  آسیب زدن  بدون  بتوانیم  همه 
آبشار برویم؟ اصال چرا خودمان صف بندی نکرده بودیم؟ 
زنی  من  نبودم؟  مهم  من  قوی تری  فرد  هیچ  برای  چرا 
سعی  که  پیرزنی  یا  پدرش،  بغل  در  نوزاد  آن  یا  باردار! 

می کرد باال رود؟ 
تابلویی دیدیم که ما را به یک بوم گردی هدایت می کرد. 

و  زیبا  روستایی  خانه  یک  به  و  کردیم  دنبال  را  تابلو 
سه  بود.  آماده  کرمانی اش  غذاهای  رسیدیم.  جمع وجور 
پشتی هایی  و  قرمز  فرشی  با  که  شدیم  اتاقی  وارد  نفری 
منقش تزیین شده بود. می شد آن جا دراز کشید. خواستم 

کمی بخوابم و خستگی را دور کنم. 
باد خنکی از در باز اتاق به درون می وزید. خوشحال بودم 
که این خانه امن را پیدا کرده ایم. احساسات اغراق شده ام 
در لحظه از اوج عشق به اوج نفرت می رسید و باز می گشت. 
بالش  و  تشک  یک  که چه طور  بود  گرفته  خنده ام  خودم 
ساده که میزبان برای استراحت به ما داده بود می تواند تا 

این حد مرا خوشحال کند. 
همه این افکار فقط برای من بود. نمی شد برای هیچ کس 
دیگری توضیح داد که چه چیزی و به چه شکلی در درون 

ذهن هزار الیه من می چرخد. مهم هم نبود. 
دانستن و ندانستن دیگران کمکی به من نمی کرد. 

داشتم دورانی را تجربه می کردم که الجرم هر زن بارداری 
چرا  که  نبود  این  می داد  آزارم  آنچه  می گذارد.  سر  پشت 
کسی مرا درک نمی کند. این بود که چرا طی این هزاران 
نه  داشته اند،  تجربه مشابهی  این همه زن  که  هزار سالی 
خودشان نه اطرافیانشان فکری برای زندگی بهتر این ها در 

نه ماهه حمل بچه نکرده اند؟
اگر بگویم هیچ، منصفانه نیست. اما می توانم بگویم سرعت 
پیشرفت جهان و تغییر شرایط به مراتب تندتر از امکاناتی 

است که برای زنان حامله تعبیه می شود.
غذا را آوردند. خوشمزه بود و بوی تازگی می داد. با خودم 
فکر کردم حتما زنی که روزی بارداری را تجربه کرده است 
این مامن را مدیریت می کند. شاید مهم نبود که این حدس 
واقعی باشد یا نه. فقط دلم می خواست چند لحظه ای فکر 

کنم کسی به فکر »من ها« بوده است... ادامه دارد.

لزوم سرمایه گذاری تبلیغی 
و گردشگری در برج میالد

و  اجتماعی  امور  معاون  یگانه  محمدرضاجوادی 
معارفه  و  تکریم  درمراسم  تهران  شهرداری  فرهنگی 
عنوان  به  میالد  برج  از  میالد،  برج  مجموعه  مدیرعامل 
از مجموعه های مهم و شناخته شده گردشگری  یکی 
باالیی در  افزود: برج میالد ظرفیت  یاد کرد و  پایتخت 
حوزه گردشگری، فرهنگی و تبلیغی دارد که باید روی 

آن سرمایه گذاری کرد.
تهران  شهرداری  فرهنگی  و  اجتماعی  امور  معاون 
یکی  عنوان  به  میالد  برج  که  آنجایی  از  داشت:  اذعان 
هم  بنابراین  شود  می  شناخته  تهران  شهر  نمادهای  از 
مجموعه و برند برج و هم مدیریت آن دارای حساسیت 
باالیی است که باید ضمن وقوف به آن، در جهت اصالح 
مراجعه  و  بازدیدکنندگان  به  رسانی  خدمت  و  رویه ها 

کنندگان به برج گام برداشت.
وی خدمت رسانی خوب به شهروندان را از جمله اهداف 
اصلی برج میالد تهران عنوان و بر لزوم برنامه ریزی برای 
مراجعه شهروندان تهرانی و هم چنین بازدید مسافران 

پایتخت از برج تاکید کرد.

تکه ای از من، تکه ای از زمین! مریم سادات موسوی                               ] گردشگری؛ رونق و رفاه! [

دو هزار کیلومتر سفری بی پایان!

جایزه  برنده  قبرس  در  پافوس  المللی  بین  فرودگاه 
فرودگاه دسترس پذیر در سال  2018 شد. این جایزه  
 ACI( اروپا  المللی  بین  فرودگاه های  شورای  توسط 
فرودگاه  به  و  انتخاب  اروپا  معلولین  انجمن  و   )Europe

پافوس اختصاص یافت.
است  این  فرودگاه دسترس پذیر  جایزه  اعطای  از  هدف 
سطح  نظر  از  که   -- اروپا  در  فرودگاه  بهترین  از  که 
با  افراد  به  کیفیت  با  خدمات  ارائه  دامنه  و  دسترسی 
نیاز خاص نمونه هست -- تجلیل و قدردانی شود. با این 
کار دیگر فرودگاه ها نیز تشویق می شوند تا وظیفه خود 
را برای حذف موانعی که افراد با معلولیت و افراد دارای 
هستند  رو   به  رو  ان  با    )PRM( جایی  جابه  مشکالت 
انجام دهند و سطح دسترس پذیری فرودگاه و خدمات 

را بهبود بخشند. 
با  هواپیما  با  مسافرت  هنگام  در  هم  هنوز  معلولین 

مشکالت زیادی  مواجه می شوند.
دسترس پذیری  افزایش  برای  عوامل  مهمترین  از  یکی 
ایجاد  در  معلول  افراد  خود  کردن  محل، درگیر  یک 
فرآیندهای دسترس پذیری است. هیچ استانداردی بدون 
نباید  از خدمات  استفاده وی  و  معلول  فرد  حضور یک 
تایید شود. این مشارکت فعال، هنگام ایجاد خدمات با 

فرآیندهای دسترس پذیری، برای همه ضروری است.
این  اوردن  دست  به  در  پافوس  فرودگاه  توفیق  دلیل 
این  از مشارکت کارکنان  استفاده حداکثری  جایزه هم 

فرودگاه با افراد با نیاز خاص بوده است.

این فرودگاه در وبسایت خود تمامی خدماتی که به افراد 
با نیاز خاص ارائه می دهد را ذکر کرده است. حتی برای 
کسانی که به بیماری اوتیسم دچار هستند خدمات می 
دهد. صرفا با تماس با این فرودگاه)24ساعت قبل از پرواز 
(تمامی خدمات مورد نیاز خورا می توان رزرو کرد. این 
را  مرتبط  آموزش های  خود  کارکنان  تمامی  به  فرودگاه 
داده است. این کوشش ها باعث می شود قبرس به مقصد 

سفر پایدار برای معلولین و خانواده آنان تبدیل شود. 
این فرودگاه یک سیستم نظرسنجی از افراد معلول دارد 

که نظرات و پیشنهادهای آنان را جمع آوری می کند. 
مدیریت  و  می دهند  نمره  فرودگاه  این  به  معلولین 
کیفیت  همواره  آنان  نظرات  گرفتن  نظر  در  با  فرودگاه 

خدمات و دسترس پذیری را بهبود می   بخشد. 
در دنیای پر رقابت امروز، مشتری مداری اهمیت ویژه 
ای دارد. در گذشته اهمیت ارائه خدمات به معلولین و 
افراد با نیاز خاص مد نظرکسب و کارها نبود. اما همان 
طور که سازمان بهداشت جهانی اعالم کرده؛ یک سوم 
جمعیت جهان به طور مستقیم یا غیر مستقیم با نوعی 
معلولیت و بیماری درگیراست. کسب و کارها با در نظر 
گرفتن نیازهای این افراد می توانند حجم مشتریان خود 

را افزایش دهند. 
برای مثال؛ فرودگاه پافوس قبرس با دسترس پذیر شدن 
توانسته است  هتل ها و جاذبه های دیگری را به زنجیره 
تورهای  فرودگاه  این  در  کند.  اضافه  دسترس پذیری 
قبرس  به فروش می رسد.  نیاز خاص  با  افراد  مخصوص 

دارای 42ساحل قابل دسترسی برای معلوالن است. 
یکی از مشکالت معلولین تردد در ساحل شنی است که 
عمال نمی توان هیچ وسیله چرخ داری را در آن راه برد. 
که  کرده اند  پهن  الستیکی  نوارهای  ساحل ها  این  در 
ولیچر و کالسکه بر روی ان به راحتی قابل جابه جایی 
است.  هم چنین ویلچرهای مخصوص آبتنی افراد معلول 
و  این ساحل ها وجود دارد که چرخ های پهن دارد  در 
فرد معلول به راحتی روی اب معلق می شود.شنا و آب 
تنی در دریا تجربه ای است که همه ما از ان لذت می 
بریم.نکته قابل توجه این است که این خدمات ساحلی 
در  باید  است،  افراد  همه  دسترس  در  و  رایگان  کامال 
عامل  نباید  معلولین  به  ویژه  خدمات  ارائه  داشت  نظر 

سودجویی و افزایش قیمت شود. 
بررسی نمونه های موفق بین المللی به ما کمک می کند 
تا بتوانیم در جهت رسیدن به گردشگری دسترس پذیر 
البته کپی برداری در زمینه خدماتی که  قدم برداریم. 
به انسان ها مربوط است کار درستی نیست. ما هم باید 
یاد بگیریم در روند مناسب سازی اماکن گردشگری از 
مشارکت خود معلولین استفاده کنیم. نقطه نظرات آنان 
را در نظر بگیریم تا توسعه به سمتی باشد که نیازهای 

واقعی آنان رفع شود.

گردشگری برای همهشمیم عطایی

جایزه به خاطر دسترس پذیری

تهران، دومین استان 
نابرخوردار کشور

استان  تهران گفت:  استان  رئیس شورای اسالمی 
استان های  میان  در  را  نابرخورداری  دوم  رتبه  تهران 
کشور در زمینه های مختلف از جمله سرانه های آموزشی 

و ورزشی دارد.

 الهام فخاری در مراسم امضای تفاهم نامه میان شورای 
اسالمی استان تهران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
استان تهران که به منظور همکاری مشترک منعقد شد، 
نابرخورداری  دوم  رتبه  علت های  از  یکی  کرد:  اظهار 
می تواند فقدان برنامه منسجم مبتنی بر آمایش سرزمین 
سازمان  مساله،  درست  تشخیص  با  که  باشد  استان  و 
این مسیر حرکت  به خوبی در  برنامه ریزی  مدیریت و 

کرده است.
وی به رونمایی از سند آمایش در جلسات سال گذشته 
و  مدیریت  سازمان  گفت:  و  کرد  اشاره  استان  شورای 
برنامه ریزی اولین نهادی راکه درگیر کرده است ،شوراها 
هستند. در حقیقت نقش شوراها هم در آگاه سازی و 
ارتقای آگاهی مردم و مدیران و هم در نظارت و ارزیابی 
مدوام سند توسعه، بسیار کلیدی است زیرا در بسیاری از 
مواقع، عدم آگاهی منجر به مصوباتی در شوراها می شود 

که ممکن است در تعارض با سند توسعه استان باشد.
فخاری با اشاره به این که این حرکت، یک حرکت علمی 
و اجرایی است زیرا مبنای شفاف، دقیق و قابل سنجشی 
تهران در  برنامه سوم شهر  احکام  خواهد داشت گفت: 
متاسف  باید  جهت  یک  از  شد.  مصوب  گذشته  سال 
جهت  از  اما  داشتیم  تأخیر  برنامه  خود  در  که  باشیم 
دیگر می توانیم هر نوع تهدید را به فرصت تعبیر کنیم و 
به عنوان فرصتی برای ارزیابی همخوانی با سند آمایش 

استان و سند توسعه استان استفاده کنیم.


