
روند واگذاری طرح های نیمه تمام 
ناامیدکننده است

اتاق ایران -- محمد رضا انصاری نایب رئیس اتاق ایران 
معتقد است: امروز ما در یک شرایط بحرانی و تحریم 
شدید به سر می بریم؛ درآمد دولت پایین آمده، امکان 
صادر کردن نفت وجود ندارد و اقتصاد کشور در وضعیت 
رکود به سر می برد. در چنین شرایطی میزان مالیات 
قابل وصول دولت برخالف ادعاها، کاهش پیدا می کند 
و نمی تواند حتی بخشی از هزینه هایش را تأمین کند. 
ساده ترین راه برای حل این مشکل استقراض از بانک 
و  مرکزی  بانک  منابع  در  بردن  دست  یعنی  مرکزی 

استقراض پول، فروش اوراق است.
یازدهم  دولت  ابتدای  از  اگرچه  می گوید:  انصاری 
رویکرد تازه ای برای تخصیص اعتبارات عمرانی براساس 
اولویت بندی طرح ها و پیشرفت فیزیکی آن ها اعمال شده، 
اما به دلیل باال بودن تعداد پروژه های نیمه تمام، مشکالت 
درگیر  همچنان  عمرانی  حوزه  بودجه  و  ملی  اقتصاد 
مشکالت جدی است. برخی مهمترین روش حل مساله 
از ظرفیت های بخش خصوصی در تکمیل  را استفاده 

پروژه ها می دانند.
رئیس  عبدالعلی زاده،  علی   1395 سال  خردادماه 
»کارگروه پیگیری پروژه های نیمه تمام« درباره جزئیات 
واگذاری پروژه های نیمه  تمام به بخش خصوصی گفته 
بخش  تشویقی  سیاست  با  می خواهد  دولت  است: 
خصوصی را برای سرمایه گذاری در این عرصه وارد کند.

حاال، انصاری درباره نوع واگذاری ها معتقد است که دولت 
باید در سازوکار واگذاری طرح ها و پروژه های نیمه تمام 

تجدید نظر کند.
نایب رئیس اتاق ایران ادامه می دهد: اگر در بودجه سال 
آینده به واگذاری طرح های نیمه تمام به بخش خصوصی 
توجه شود نتیجه آن 700-800 هزار اشتغال جدید است.

او دلیل عدم واگذاری ها را هم مشکل دولت و هم مشکل 
مایل  اجرایی  دستگاه های  می داند:  خصوصی  بخش 
دیگر، بخش خصوصی  نیستند.از طرف  واگذاری ها  به 
سرخورده و ناامید است. بخشی خصوصی که تا امروز به 
صورت پیمانکار کار می کرد، می خواهد امروز صاحب طرح 
شود.این مالکیت تحول بزرگی است ولی بخش خصوصی 

چشم انداز خوبی به آینده ندارد.
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سالمت باشیم
7 فـایده آویشـــن 

        محمد رضا انصاری نایب رییس اتاق ایران:
روند واگذاری طرح های نیمه تمام به بخش خصوصی ناامیدکننده است

باری بر دوش نحیف دولت 
                  که میل زمین گذاشتن ندارد

میزان سهم ارز دولتی در قیمت 
تمام شده "دارو"

تخصیص یک 
هزار میلیارد 
تومان برای 

فقرزدایی 

تکه ای از من تکه ای از زمین
تالش برای زندگی

کشف مقبره های رومی و 
آنگلوساکسون در بریتانیا

کافه شهر
فلسفه و تراژدی )هگل(

حدود ۸ میلیون تن زنجیره 
فوالد صادر شد

هیچ مبلغ جدیدی از مسافر  
گرفته نمی شود
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دو کلمه حرف ورزشی

از وارونگی تا شفافیت؛
 آ،آ،آ...فاصله ای نیست!

گردشگری برای همه
جایی برای گردشگری ورزشی

تولیدات تازه نشر معیار      سرمقاله
کتاب های گیالس 

ویژه ی کودکان
 

لطفا برای سفارش با شماره ی 09301837148 
تماس حاصل فرمایید

»مدیر مسوول«

نیاز به جراحان فرهنگی 
در اقتصاد کشور

خروج آمریکا از توافق برجام و اعمال تحریم ها 
از سوی د ولت این کشور، برای چند مین بار بحث 

خود اتکایی را د ر میان مسووالن و کارشناسان مطرح ساخت که طبیعتا د ر پی 
آن د ر جامعه بحث رونق تولید و ضرورتا موضوع رفع موانع کسب وکار د ر شمار 

مطالبات مرد م و علی الخصوص صاحبان کسب وکار قرار گرفت.
هنگامی که سخن از رفع موانع کسب وکار به میان می آید، نخستین مطلبی که به 
ذهن هر گویند ه و نویسند ه خطور می نماید مساله کاهش مقررات د ست و پا گیر 
و تسهیل د ر روند فعالیت های اقتصاد ی است. د ر  این چند سال نظرهای بسیار و 
مقاالت بی شمار د ر این رابطه ارائه شد ه است و مسووالن هم وعد ه هایی د اد ه اند و 

د ر برخی از موارد نیز کارهایی د ر این جهت شد ه است.
قبال و به طور سنتی تصور می شد که این مقررات مربوط به بخش تولید و تجارت 
است که مانع ایجاد می کند و نکته متصل به آن، این مساله هست که د ر گذشته 
د ر تنظیم سهم د ر فضای کسب و کار جهانی نقش ایران به عنوان یک کشور 
تک محصولی پذیرفته شد ه است که باید نفت بفروشد و کاال بخرد و د ر نتیجه 
مقررات برای تسهیل وارد ات تد وین شد ه و الجرم ضد تولید و صاد رات است که 
البته طی چهل سال گذشته نیز با همه تالش هایی که د ر جهت تنظیم مقررات به 
نفع تولید و صاد رات شد ه هنوز سهولت فعالیت د ر بخش وارد ات و سود آوری آن 
بیشتر از تولید و صاد رات است و د ر این زمینه مقررات به صورتی است که تولید 

به هیچ وجه صرفه ند ارد.
تصور عمومی د یگر این است که این مقررات می باشد که مانع پیشرفت تولید د ر 
کشور است که اگر چنین باشد، باید د ر موارد تازه و به اصطالح کسب و کارهای 
نو ظهور، د ر تد وین مقررات، شرایط برای توسعه و رشد آن کسب وکار فراهم 
گردد د ر حالی که متاسفانه د ر همین زمینه ها نیز مقررات به جای کمک به رشد 
کسب وکار، مانع و سد های عد ید ه بر سر راه توسعه آن کسب وکار ایجاد می کند.

نمونه تازه آن مربوط به کسب وکار د ر بخش ارزهای دیجیتال است و جالب و 
البته خند ه آورتر  از گریه آن است که این بخش از سوی مسووالن و کارشناسان 
به عنوان مفری برای د ور زد ن تحریم های مالی و راهی برای کاهش فشارهای 

تحریم های ظالمانه تلقی می شود.
مراجعه به شرایط استفاد ه از امکانات عمومی مانند برق، نشانگر آن هست که هیچ 
جاذبه ای برای ترغیب سرمایه گذاران منظور نشد ه است و د رواقع فعالیت د ر این 
زمینه صرفه اقتصاد ی ند ارد و الجرم مرد م عالقمند، ناگزیرخواهندبود رفتارهای 
خروج از قانون د اشته باشند یا مید ان را به از ما بهترانی که می توانند تسهیالت 
بیشتری بد ست آورند  واگذار کنند! تد وین مقررات د ر این زمینه انسان را به این 
نتیجه می رساند که پیش از مقررات یک "ژن فرهنگی" د ر ما مرد م وجود د ارد که 
نسبت به پیشرفت د یگران بخل می ورزیم و این هست که به هنگام تد وین هر نوع 
قاعد ه و قانون، بیشتر به محد ود یت می اند یشیم تا به آزاد سازی فضای کسب وکار!

شاید بشود گفت؛ اکنون که فضای تنفس د ر اقتصاد تنگ تر از هر زمان شد ه است، 
خوب است که د ر پی جراحانی باشیم که به ماکمک کنند تا این ژن فرهنگِی 

"بد خیم" را از بد نه جامعه کند ه، برای همیشه مرد م را از شر آن خالص کنند.
اقتصاد کشور به این جراحان نیاز فوری د ارد!



تاثیر کم آبی بدن بر عملکرد 
شناختی افراد 

کم آبی بدن عالوه بر ایجاد سردرد و برخی مشکالت 
فیزیولوژیکی می تواند بر عملکرد شناختی افراد مسن هم 

تاثیر گذارد.
محققان دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا در مطالعه اخیر خود به 
بررسی تأثیر میزان کم آبی بدن بر عملکرد شناختی در 

افراد مسن پرداختند.
کم آبی براساس شدت آن می تواند موجب مشکالتی نظیر 

سردرد، بی حالی، سرگیجه و برخی مشکالت دیگر شود.
»هیالری بتانکورت«، سرپرست تیم تحقیق، در این باره 
می گوید: »با افزایش سن، ذخایر آب بدن به دلیل کاهش 
حجم ماهیچه ها کم می شود، کلیه ها در حفظ آب کارآمدی 
کمتری دارند، و سیگنال های هورمونی عامل ایجاد تشنگی 

و تحریک برای دریافت آب، ُکند عمل می کنند.«
از سوی دیگر افراد مسن با ریسک باالتر اختالل شناختی 

روبه رو هستند.
در این مطالعه، داده های مربوط به ۲50۶ شرکت کننده 
۶0 سال به باال بررسی شد. داده های مربوط به این افراد 

بین سال های ۲011 تا ۲01۴ جمع آوری شده بود.
تمامی شرکت کنندگان تحت تست های عملکرد شناختی 
از جمله مهارت های مربوط به ارزیابی یادآوری و تسلط 
بر کلمات، تمارین متمرکز بر میزان توجه و حافظه کاری 

قرار گرفتند.
بودند  آبی  کم  دچار  که  افرادی  کردند  مشاهده  محققان 

عملکرد شناختی ضعیف تری داشتند.
محققان هنوز تأیید نکردند که آیا میزان کم آبی موجب 
عملکرد شناختی ضعیف می شود یا این که افراد مبتال به 

اختالل شناختی کمتر مایل به نوشیدن مایعات هستند.

ورزش می تواند داروی مناسبی برای 
سرماخوردگی باشد

به گفته محققان، ورزش می تواند در زمان سرماخوردگی 
به ایجاد حال بهتر کمک کند.

مرکز  از  تحقیق  تیم  سرپرست  لوفرت«،  »جیسون  دکتر 
باره می گوید: »فعالیت  این  پنسیلوانیا، در  ایالتی  سالمت 
فیزیکی موجب تقویت ضربان قلب می شود و جریان خون 
و  کرده  باز  را  ریه ها  چنین  هم  می دهد.  افزایش  را  سالم 

هورمون اندورفین آزاد می شود.«
وی در ادامه توصیه می کند:»اگر زودتر از زمان معمول در 
هنگام ورزش احساس خستگی می کنید از شدت ورزش 

تان تا جایی که تحمل می کنید کم نمایید.«
نکنید.  ورزش  داشتن  تب  زمان  در  متخصان،  گفته  به 
»ورزش به طورطبیعی موجب افزایش دمای بدن می شود. 
عادی  حالت  از  باالتر  بدنتان  دمای  دارید  تب  که  زمانی 
است. ورزش هم موجب افزایش دمای بدن می شود و در 

نتیجه تب به میزان غیرقابل ایمنی افزایش می یابد.«

ترشح دوپامین موجب چاقی می شود
به گفته محققان، بخش لذت و خوشی مغز ارتباط 
دارد.غذاهای  انسان  بدن  بیولوژیکی  ساعت  با  تنگاتنگی 
پرکالری که موجب ایجاد حس خوشحالی و شادی می شوند 
می توانند در زمان بندی منظم بدن اختالل ایجاد کنند که 

نتیجه آن اضافه وزن و چاقی است.
»علی گولر« عضو تیم تحقیق از دانشگاه ویرجینیا، در این 
باره می گوید: »بخش مغزی مسوول ترشح دوپامین و دیگر 
غذاهای  مصرف  پی  در  بدن  ساعت  کننده  تعیین  بخش 
پرکالری با یکدیگر همگام می شوند که همین مساله موجب 

چاقی و اضافه وزن است.«
گولر در ادامه می افزاید: »ما مشاهده کردیم سیگنال دهی 
دوپامین در مغز بر بیولوژی شبانه روزی بدن کنترل دارد و 
منجر به مصرف غذاهای پرانرژی بین وعده های اصلی غذا 

می شود.«
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برای  که  است  مغذی  مواد  از  پر  معطر،  گیاه  این 
پوست، مو و همه بدن مفیداست.

■■ تقویت بینایی 
ویتامین محلول در  این  و  A است  ویتامین  از  سرشار 
چربی هست و یه آنتی اکسیدان ضروری برای سالمتی 
غشا مخاطی و پوست محسوب می شود. آویشن سالمتی 

چشم ها رو بهبود می دهد.
■■ درمان سرماخوردگی 

 آویشن خواص ضد عفونی کنندگی و آنتی بیوتیکی دارد 
سرماخورده  که  هست   وقتی  برای  عالی  درمان  یک  و 

هستید، گلو درد دارید و سرفه می کنید. 
انجام  زمینه  این  در  که   -- عمیق  تحقیق  یک  طبق 
برونشیت  به خاطر نقشی که دردرمان  این گیاه  شده، 
که  کسانی  برای  هست.  شده  شناخته  دارد،  سرفه  و 
سرما خورده اند توصیه می شود یک فنجان چای آویشن 

بنوشد.
■■ درمان آکنه 

اغلب  دار،  باکتریایی که  آنتی  به خاطر خواص  آویشن 
در کرم های مخصوص آکنه و شستشوی صورت به کار 

برده می شود.
■■ جلوگیری از ریزش مو

آویشن را وقتی با گیاهان دیگر ترکیب کنید و به عنوان 
یک روغن ضروری استفاده  کنید، می تواند ریشه موها 

را تقویت کرده و رشدشان را بیشتر کند.
■■ کنترل سطح فشار خون 

 این گیاه حاوی عصاره ای است که می تواند فشار خون 
را کاهش بدهد.

■■ تضمین و بهبودی سالمتی استخوان ها
آهن،   ،Kویتامین از  خوب  منبع  یک  چون  آویشن 
را  استخوان ها  می  تواند سالمت  منگنزهست،  و  کلسیم 

بهبود بدهد. 
این مواد مغذی به رشد استخوان کمک کرده و خطر 

بیماری های وابسته به استخوان را کاهش می دهد.
■■ کمک به هضم غذا

توصیه  کسانی  به  را  آویشن  چای  اغلب  کارشناسان 
می کنند که از سوءهاضمه و نفخ رنج می برند. روغن های 
از گرفتگی  را  تواند شما  آویشن می  در  موجود  سبک 

روده خالص کند!

 --- نیم نگاه ---

7 فـایده آویشـــن 
سالمت باشیمگرد آوری و تنظیم: خد یجه فد ایی زاد ه  با خوراکی ها از خود محافظت کنیم
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 --- نیم نگاه ---

پایان تلخ هندبال ایران
 

کره  برابر  تساوی  با  کشورمان  هندبال  ملی  تیم 
رقابت های  نهایی  نیمه   مرحله  به  رسیدن  از  جنوبی 

قهرمانی آسیا و سهمیه جام جهانی ۲0۲1 باز ماند.
روز  عصر  آسیا  قهرمانی  هندبال  رقابت های  ادامه  در 
پنجشنبه تیم ملی ایران در مهم ترین دیدار خود به مصاف 
کره جنوبی رفت و در مسابقه ای که می توانست فاتح آن 
باشد و به سهمیه جام جهانی برسد ۲۴ بر ۲۴ متوقف شد 
و  بازماند  نیمه نهایی  به  از صعود  تفاضل گل  دلیل  به  و 

جهانی نشد.
تیم ملی کره جنوبی تفاضل گل  بهتری نسبت به ایران 
داشت و با این تساوی به جمع چهار تیم اول قاره کهن 

صعود کرد و به سهمیه مسابقات جهانی نیز دست یافت.
تیم ملی هندبال کشورمان بارها در این دیدار از حریفش 
پیش بود اما در یک دقیقه پایانی در مدیریت بازی ناکام 

ماند و بازی برابر شد.
با این نتیجه، تیم کره جنوبی حریف ژاپن در مرحله نیمه 
نهایی شد و قطر و بحرین هم در این مرحله با یکدیگر 
پیکار می کنند و این چهار تیم نیز سهمیه قهرمانی جهان 

۲0۲1 مصر را کسب کردند.

امیدوارم خروجی جام تختی 
کسب سهمیه در المپیک باشد

المپیک  برنز  و  های طال  مدال  دارنده  رضایی  قاسم 
شاهد  نزدیک  از  آسیایی گفت:  و  جهانی  مدال  چندین  و 
رقابت های بین المللی کشتی فرنگی جام تختی در شیراز 
هستم و این رقابت ها در سطح خوبی در حال برگزاری است.
وی در مورد برگزاری این مسابقات در شهر شیراز تصریح 
کرد: شیراز شهری است که کشتی را به نام امید نوروزی در 
آن می شناسند و این کشتی گیر کشورمان افتخارات زیادی 
از جمله مدال طالی المپیک ۲01۲ لندن و چندین مدال 
جهانی و آسیایی را برای این شهر کسب کرده است. در حال 
حاضر نیز برادران گرائی از کشتی گیران شیرازی هستند که 
خیلی خوب دارند کشتی می گیرند و امید زیادی به آن ها 
وجود دارد که بتوانند در مسابقات المپیک نیز نتیجه خوبی 

را کسب کنند.

رضایی در مورد سطح رقابت های جام تختی اظهار داشت: 
گیران  کشتی  و  می شود  برگزار  خوب  خیلی  مسابقات 
رقابت های خود را با انگیزه برگزار می کنند. یکی از دالیل 
مهمی که باعث شده کشتی های خوبی برگزار شود این است 
که این رقابت ها به نوعی انتخابی برای مسابقات المپیک است 
و تمام رقبای مطرح و کسانی که مدال جهانی گرفتند در 
آن حضور دارند و واقعا کشتی ها بسیار عالی برگزار می شود. 
ابتدا کسب سهمیه های المپیک باشد و  امیدوارم ثمره کار 
من با این کشتی هایی که امروز دیدم خیلی امیدوارم که در 

المپیک نیز بهترین کشتی ها را بگیرند.
رضایی در پایان با اشاره به اهمیت حضور کشتی گیران مطرح 
خارجی در رقابت های بین المللی ایران گفت: هرچقدر کشتی 
گیران عنوان دار در رقابت های ما بیشتر باشند و تن کشتی 
گیران ما بیشتر با آن ها بخورد مثمر ثمر است. از طرفی ما 
باید هزینه کنیم که کشتی گیران خود را به مسابقات خارجی 
ببریم اما با برگزار کردن یک مسابقه خوب و قرار دادن جایزه 
دالری می توانیم کشتی گیران خارجی را به ایران بیاوریم تا 
تعداد زیادی از کشتی گیران کشورمان با آن ها رودرور شوند 

و نیاز به اعزام بین المللی کشتی گیران کمتر شود.

سیاوش بهبود یدو کلمه حرف ورزشی

■■ باالخره نمی شود یک هفته بیاید و آرامش آن هفته، 
فقر سوژه بیاورد. د ر پی تصمیم سیاسی کارانه کنفدراسیون 
بازی های  در  ایران  میزبانی  برحذف  مبنی  آسیا  فوتبال 
آن  ماحصل  که  شد  زده  همه  سوی  از  باشگاهی،حرف هایی 

مخالفت با این تصمیم و تهدید به خروج ایران از بازی ها بود.
سوژه وقتی داغ شدکه گروهی از ایران به مالزی رفت تادراین 
باره بامسووالن کنفدراسیون فوتبال آسیا گفتگو کند و بعد از 
جلسه آن ها هم گفته شد که کنفدراسیون پذیرفت از تصمیمش 
عدول کند و بعد گفته شد که تیم های استقالل و الکویت در 

امارات بازی خواهند کرد. این جا بود که فضا شلوغ شد!
یک گروه می گویند پیروز شدیم و حرفمان را به کرسی نشاندیم 
وگروه دیگری معتقدند که این یک فریب است و فدراسیون 
با هم نظر موافق و  فوتبال آسیا نظر را تحمیل کرده است. 

مخالف را بخوانیم:
● پیشنهاداز جانب پرسپولیس بود!

محمدحسن انصاری فرد مد یرعامل 
حضور  درباره  پرسپولیس  باشگاه 
حاضر  باشگاه های  عامل  مدیران 
آسیا   ۲0۲0 قهرمانان  لیگ  در 
به  توجه  گفت: با   AFC مقر  در 
تجربه های قبلی، باور ما این بود که 
باید در جلسه ای رو در رو مسائل را 

مطرح کنیم. به همین دلیل بود که پیشنهاد از طرف باشگاه 
پرسپولیس مطرح شد تا ارتباط ها برقرار شده و دیپلماسی 

فوتبال را برای گرفتن حق خودمان فعال کنیم.
وی ادامه داد: ما امروز به مدت دو ساعت و 15 دقیقه با آقای 
داتو ویندسور جان، دبیر کل و هم چنین مسوول بخش خاور 
میانه ای کنفدراسیون فوتبال آسیا جلسه داشتیم. آن ها اعالم 
کردند با توجه به اتفاقات اخیر در منطقه و برای ایران، برای 
تیم های رقیِب نمایندگان ایران احساس نگرانی از جهت مسایل 
امنیتی ایجاد شده  و به این دلیل بوده که چنان تصمیمی را 

اخذ کردند.
مدیرعامل پرسپولیس افزود: موضع ما این بود که کنفدراسیون 
تحت تاثیر تبلیغاتی که وجود دارد این تصمیم را اتخاذ کرده و 
آرایی داده شده در حالی که کشور ما کامال امن است و روال 

عادی زندگی جریان دارد.
انصاری فرد خاطر نشان کرد: ما هم چنین اعتراض کردیم که 
چرا کنفدراسیون فوتبال آسیا قبل از آن که تیم تحقیقاتی به 
ایران بفرستد تا از نزدیک واقعیات را ببینند اقدام به رای گیری 

و  تصمیم گیری کرده و این خالف مقررات و عرف است
وی یادآور شد: آن ها در ادامه بر موضع قبلی خود طبق آخرین 
نامه تاکید کردند به این ترتیب که ما فعال بازی های خارج 
از خانه را در دور رفت انجام بدهیم تا بعد یک تیم تحقیق 
بفرستند و شرایط امنیتی برای برگزاری بازی  ها در تهران و 
حضور تیم ها را بررسی کنیم که ما هم با این مساله مخالفت 
کردیم و هم چنین خواهان تضمین و اعالم رسمی این مساله 
شدیم که نمایندگان ایران بدون هیچ قید و شرطی می توانند 

بازی های خانگی را در ایران، میزبانی کنند. 
جا  این  به  که  کرد: صحبت ها  اضافه  پرسپولیس  مدیرعامل 
رسید آن ها گفتند که باید با مقام های دیگری مشورت کنند 
که این کار انجام شد و در نهایت موافقت خودشان را با خواست 
طرف های ایرانی به شکلی که اطالع رسانی شد اعالم کردند. 
محترم  درباره  کنفدراسیون  رسمی  نامه  گفتند  چنین  هم 
شمردن حق نمایندگان ایران برای میزبانی در ایران در مرحله 
گروهی، ارسال خواهد شد و تضمین الزم داده خواهد شد و 

تیم های ایرانی دور برگشت میزبان خواهند بود.
افزود: با این توافق خطر بزرگی از سر  انصاری فرد در پایان 
فوتبال ایران رد شد که محرومیتی دو، سه ساله و هم چنین 
ارقامی  رابطه  این  در  و  بود  آن  جزو  سنگین  نقدی  جریمه 
مسایل  این  که  این  ضمن  بود  رسیده  ما  گوش  به  سنگین 
می توانست گریبان تیم ملی ایران را بگیرد و حضور در جام 

جهانی را تحت الشعاع قرار دهد.
● ایران AFC را به تجدیدنظر واداشت

قهرمانی  ورزش  توسعه  معاونت  نژادسرپرست  علی  مهدی 

نشست  پایان  از  پس  حرفه ای،  و 
فوتبال  کنفدراسیون  دبیرکل  با 
آسیاگفت: پیرو تصمیمات و اقداماتی 
که ای.اف.سی در ۲7 دی ماه امسال 
باشگاه های  از  میزبانی  سلب  در 
ایران گرفته بود، فدراسیون فوتبال 
و مدیران چهار باشگاه کشور موضع 

رسمی خود را اعالم کردند و این مقاومت باعث شد تا نامه دومی 
را به کنفدراسیون فوتبال آسیا ارسال کنند. وی گفت: در پی آن؛ 
ای.اف.سی تاکید داشت که دیدارها باید در خارج از ایران برگزار 
شود و در ماه های مارس و فوریه گروهی به ایران سفر می کنند 

که در صورت بررسی، تصمیم نهایی خود را اتخاذ کنند.
ادامه  حرفه ای  و  قهرمانی  ورزش  توسعه  معاونت  سرپرست 
داد: اما ایران همچنان بر سر مواضع خود پافشاری کرد که 
در نهایت با رایزنی انجام شده و دیپلماسی فعال و هدفمند 
رو  در  رو  مذاکره  مختلف کشور، مقدمات  نهادهای  یاری  و 
با درخواست فدراسیون فوتبال و مدیران چهار باشگاه ایران 
شکل گرفت که در نتیجه آن امروز به مالزی و مقر ای.اف.

سی سفر کردیم.
سرپرست معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای اضافه 
کرد: مادر ادامه این نشست به نکات قوت فوتبال ایران اشاره 
کردیم که بعد از هماهنگی دبیرکل ای. اف. سی با مسووالن 
عالی کنفدراسیون فوتبال آسیا تصمیم گیری شد مسابقات 
دور برگشت در ایران برگزار شود. ابتدا سه بازی در خارج از 
خانه و سه بازی در داخل ایران که این برای ما مهم است. 
حال با این دیپلماسی توانستیم حق میزبانی را با مذاکرات 
فشرده و مقاومت در سطح ملی به کشور بازگردانیم که توفیق 

بزرگی بود.
علی نژاد یادآور شد که برای نخستین بار است کنفدراسیون 
فوتبال آسیا از تصمیمات خود عدول کرد و حاضر شدند با ما 
مذاکره کنند که این روند به دلیل اتخاذ تصمیمات نهادهای 

مختلف ایران بود.
وی این اقدام را تجربه خوبی دانست و گفت: معتقدم اگر در 
گذشته هم به همین مسیر می رفتیم، شاید اکنون وضعیت 
رویه  این  با  داشت.  دیگری  شرایط  آن،  با  بازی  و  عربستان 
هدفمند حداقل هشت میزبانی در بحث باشگاه ها به دست آمد 
و جلوی موانع میزبانی تیم ملی در رقابت های انتخابی جام 
جهانی گرفته شد که این پیروزی را به ملت و مدیران چهار 

باشگاه فوتبال تبریک می گویم.
●حمله فرهاد مجیدی به مدیران باشگاه استقالل

◄ فرهاد مجیدی، سرمربی استقالل 
که به تازگی کانال شخصی خود را 
کرده  راه اندازی  مجازی  فضای  در 
مطالب جالبی در آن منتشر کرده 

است:
اول هفته صد بار گفتم برای پلی اف 
به زمین بی طرف برویم و در جریان 

مسابقات با رایزنی حق میزبانی را پس بگیریم اما نخواستند به 
نظر ما اهمیت بدهند. همه ایران درباره این موضوع نظر دادند 
اما به نظر مربیان و بازیکنان تیم ها اهمیت ندادند! فضایی به 
وجود آوردند که کسی جرات نکند نظر مخالف دهد. تا همین 
دیشب به من خیلی محکم می گفتند محال است به دوبی 
پیروزی،  خبر  خوش!  خبر  می گویند  االن  ناگهان  اما  برویم 
استقالل  پلی اف  بازی  که  بود  این  پیروزی  پیروزی؟  کدام 
در تهران برگزار می شد. چرا از کادرفنی نپرسیدید که برای 
امارات که حتما  یا  بهتر است  بازی در زمین بی طرف، قطر 
انتخاب من قطر بود، چون مشکل پروازی برای بازی احتمالی 
با الریان نداشت. پیروزی این بود که یک هفته تمرکز تیم را 
بهم نمی ریختید و ابتدای هفته این موضوع را حل می کردید. 
خبر واقعی این است که گوشت قربانی، استقالل است. مدام از 
عزت استقالل حرف زدند اما نگفتند که آیا عزت استقالل این 
است که در سه چهار روز گذشته دربه در یک تکه زمین سبز 
باشد؟ آیا این خفت نیست که تیم من زمین ندارد تمرین کند؟!
●کدام پیروزی؛ AFC تره هم برایتان خرد نمی کند!

پیشین  رئیس  دادکان  محمد 
فدراسیون فوتبال با انتقاد از مدیران 
وزیر  معاون  و  ایرانی  باشگاه های 
ورزش به خاطر صحبت هایشان بعد 
از سفر به مالزی به »رادیو تهران« 
گفت: هر قوم و مملکتی را دو چیز 
افراد ناالیق.  زمین می زند؛ دروغ و 

شما ببینید ما با دروغ سازگاریم یا راستی ها. این که بخواهیم 
»ماله بکشیم« در واقع جامعه را از بین می بریم.

می گفتند شرافت  پیش  روز  دو  تا  ما  مدیران  داد:  ادامه  وی 
و حیثیت ملی ولی امروز می گویند پیروز شدیم. - در بحث 
میزبانی باشگاه های ایرانی-- مردم را چه فرض کرده اید؟ جلسه 
 AFC بوده است. من خودم هنوز عضو AFC شما با دبیر کل
با دبیر کل  قرار می گیرم. شما  اخبارش  هستم و در جریان 

کنفدراسیون آسیا جلسه داشتید.
رئیس پیشین فدراسیون فوتبال ایران تاکید کرد: مگر دبیر کل 
می تواند کاری کند؟ مگر شما به عنوان مدیر باشگاه های مطرح 
نمی تواند  که  دبیر کل  نمی دانید؟  را  کل  دبیر  وظایف  هنوز 
به شما بگوید میزبانی می دهم یا نه. او باید حرف های شما را 
یادداشت کند و به مسووالن باالدست خود و کمیته مسابقات 
بگوید. پیروز چه شده اید؟ بازی های شما خارج از ایران است. 

وزارت ورزش هم مصاحبه می کند. پیروزِ چه؟
هیچ   AFC با  باشگاه ها  مدیران  جلسه  افزود:  دادکان 
دستاوردی برای ما نداشته است. بگذارید یک نفر حرف بزند. 
جامعه ای رو به فساد می رود که فکر می کنند آدم های فاسدش 
زیاد شده اند در حالی که آدم های خوبش حرف نمی زنند. اجازه 
بدهید کارشناسان حرف بزنند. شما فیلم ها و صحبت هایشان را 

مقایسه کنید و ببینید قبالً چه گفته اند و االن چه می گویند.
وی تصریح کرد: کنفدراسیون آسیا بر اساس حرف های ما این 
تصمیم -- سلب میزبانی از نمایندگان ایران-- را گرفته است. 
وزیر ورزش قباًل مصاحبه کرد و 5 هفته لیگ را با فدراسیون 
کشورمان  در  امنیت  می گفتند  چون  کردند  متوقف  فوتبال 

نیست و بازی های لیگ تعطیل شد.
دادکان در ادامه انتقاداتش از وزیر ورزش و جوانان یادآور شد: 
مسووالن کنفدراسیون آسیا تمام اخبار را می دانند. شما ناامنی 
را اعالم کردید. شما باید جوابگو باشید نه AFC. همه چیز را 
در خفا و دروغ پیش نبریم. صحبت های وزیر که گفت امنیت 
نداریم و بازی پرسپولیس و تراکتور را به تعویق انداختند را برای 

مردم منتشر کنید.
دادکان گفت: "شما گفتی نمی روی به لیگ قهرمانان آسیا ولی 
می روی، ُکرنش هم می کنی، ولی برایت »تره خرد نمی کنند«. 
می گویند به مسابقات نمی رویم. خب نروید چرا می گویید عزت 

و شرافت ملی؟
ملی  کمیته  از  فوتبال هم چنین  فدراسیون  پیشین  رئیس 
ارزنده  قهرمانان  که  وقتی  گفت:  و  کرد  انتقاد  هم  المپیک 
می روند و پناهنده می شوند، مسووالن کمیته می گویند بروند؛ 
آن ها هم مثل بقیه هستند. یک قهرمان ملی مثل یک آدم 
و  را می تراشند  دیگر  آدم های  و  عوامل  بعد  است؟  معمولی 
می گویند که علیه این ها حرف بزنید. این حرف را از روی 
سند و با صداقت می گویم. شما یک هم صنف ورزشکار را 
می تراشید که بگوید فالن ورزشکار دروغ گفته و وطن فروش 
بوده است. این چیزها نیست. ما امسال 38 دوپینگی و بیش 
از ۲0 نفر پناهنده در ورزش داشته ایم. همیشه بگوییم این 
ها مهاجر هستند و بروند و فقط شما بمانی؟ حق را به جوان 
۲0 ساله بدهید. راهشان را هموار کنید که بمانند. همه بروند 

و فقط تو بمانی؟
■■ اکنون که گزارش تهیه می شود، آغاز عکس العمل هاست. 
تقریبا نیمی از رسانه ها در این مورد هنوز ساکت هستند و 
بسیاری از صاحبنظران، کارشناسان و مسووالن سابق والحق 

موضع گیری نکرده اند و برمی آید که این قصه سر دراز دارد.
ولی آن چه از گفته های طرفین و به ویژه موضوع بازی استقالل 
و الکویت در امارات شفاف است این که بنا به گفته مشهور 
میان عامه مردم، عده ای تالش می کنند گنجشک را به جای 
قناری به مردم هدیه دهند! البته شاید دورانش گذشته باشد...

از وارونگی تا شفافیت؛ آ،آ،آ...فاصله ای نیست!
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۱۰ هزار تومان اعتبار برای 
جذب هر گردشگر

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس 
شورای اسالمی، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ این مرکز 
بودجه سال 1399  عنوان »بررسی الیحه  با  در گزارشی 
کل کشوردر بخش میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی« آورده است: در الیحه بودجه سال 1399 مجموع 
صنایع  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  وزارت  اعتبارات 
دستی )کد 113700(، 1۲.7۲8.718 میلیون ریال است 
که 39/10 درصد )حدود ده درصد( نسبت به قانون بودجه 

سال 1398 افزایش داشته است.
نکته قابل توجه در مورد برنامه جذب گردشگران ورودی این 
است که با توجه به هدف کمی 8 میلیون گردشگر ورودی 
در الیحه سال 1399 اعتبار پیش بینی شده برای جذب هر 
گردشگر در حدود 10 هزار تومان )یا به عبارتی کمتر از یک 
دالر است( که این هزینه شامل همه فعالیت های تعریف 
میانگین  با  و  است  ورودی  گردشگران  جذب  برای  شده 
هزینه کرد کشورهای رقیب خصوصاً در حوزه بازاریابی برای 

جذب گردشگر بسیار فاصله دارد.
در گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی تاکید 
شده است که در خصوص گردشگری داخلی نیز با توجه 
به هدف کمی 75 میلیون نفر برای گردشگران داخلی در 
گردشگر  هر  برای  اختصاصی  اعتبار   1399 سال  الیحه 
این هزینه شامل همه  در حدود 5 هزار تومان است که 
داخلی  گردشگری  توسعه  برای  شده  تعریف  فعالیت های 
است.  به نظر می رسدبا توجه به تحریم های اقتصادی علیه 
ملت ایران و فشار اقتصادی بر خانوار ایرانی بایدتمهیدات 
بهتری )مانند طراحی بسته های سفر ارزان و آسان( برای 
توسعه گردشگری داخلی به عنوان رکن اصلی توسعه پایدار 

گردشگری کشور در نظر گرفته شود.

هیچ مبلغ جدیدی از مسافر  
گرفته نمی شود

گردشگری  فراکسیون  عضو  موسوی  فرید  سید 
مجلس با اشاره به مصوبه روز گذشته مجلس تصریح کرد: 
مالیات خروج از کشور همان عوارض خروج از کشور است 
که نامش تغییر کرده و هیچ مبلغ جدیدی از مسافر گرفته 

نمی شود.
وی با اشاره به مصوبه روز گذشته صحن علنی در جریان 
بررسی الیحه مالیات بر ارزش افزوده، اظهار کرد: پیش از 
این، در ماده ۴5 قانون مالیات بر ارزش افزوده تعریفی به 
نام عوارض خروج از کشور وجود داشت که روز گذشته این 
تعریف در ماده 33، از عوارض به مالیات تغییر نام پیدا کرد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسالمشهر و پردیس 
در مجلس شورای اسالمی افزود: با توجه به این که در قانون 
تعریف شد که هرکجا صحبت از عوارض شد، منابع حاصل از 
آن باید به شهرداری و دهیاری ها واریز شود، نام این عوارض 
خروج از کشور به مالیات تغییر یافت تا منابع حاصل از این 

محل به حساب خزانه داری عمومی کشور واریز شود.

وی با یادآوری این که عوارض خروج از کشور مبلغی است 
که در کشورهای مختلف با نام های مختلف روی بلیط و 
مبادی خروجی از کشور در یک یا چند مرحله محاسبه 
می شود، ادامه داد: این عوارض خروج در قانون مالیات بر 
ارزش افزوده به مالیات خروج از کشور تغییر نام داد و مبلغ 
آن هر ساله در قانون بودجه سالیانی توسط دولت پیشنهاد 

و در مجلس به تصویب می رسد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از اظهارات غیر 
فرهنگی در خصوص  میراث  وزارت  کارشناسی مسووالن 
عدم هماهنگی مجلس با این وزارتخانه برای تصویب این 
ماده، تصریح کرد: درحالی که معاون پارلمانی این وزارتخانه 
در جریان مصوبه مجلس بوده این گونه اظهارات ناشی از 
صنایع  فرهنگی،  میراث  وزارتخانه  مسووالن  اطالعی  کم 

دستی و گردشگری است.

گردشگری برای همهبهار ساد ات موسوی

■■ مقدمه
از نظر گردشگری، یک نمای  نقشه چهارمحال و بختیاری 
در  می توان  را  آن  از  بخشی  که  است  طبیعت گردی  جامع 
حوزه گردشگری ورزشی نقطه گذاری و هدف یابی کرد و یک 
نقشه خوانی سراسری برای ورزش در دل طبیعت برای این 

استان تعریف کرد.
● اکنون فصل زمستان است، دمای هوا در برخی از مناطق 
چهارمحال و بختیاری به منفی 15 درجه و حتی در کوهرنگ 
نیز تا منفی ۲0 درجه تجربه شده است و این یعنی مردم این 

منطقه با سرما عجین هستند.
است،  پتانسل خوب  یک  گیر  برف  ارتفاعات  در  سرما  این 
چرا که باعث جلوگیری از ذوب شدن یخچال های دائمی و 

جلوگیری از آسیب دیدن پیست های اسکی می شود. 
در این فصل، اگر برف خوبی بر زمین نشسته باشد، دو سه 
می ایستند،  سرپا  بختیاری  و  چهارمحال  در  اسکی  پیست 
بارده و شیخ شبان، که پیست  پیست های اسکی کوهرنگ، 
به عنوان یک پیست در حد و  را می توان  اسکی کوهرنگ 

اندازه دیزین و شمشک تلقی کرد.
آلپاین  اسکی  و  اول  درجه  در  تیوپ سواری  باشد،  که  برف 
و  می گیرد  قرار  مردم  استقبال  مورد  دوم  درجه  ماریپچ  و 
در این روزهای زمستانی هر منطقه ای برف داشته باشد و 
با تیوپ به سرسره بازی و تیوپ سواری  کمی شیب، مردم 
می پردازند، هر چند این مساله مخاطرات جدی در صورت 

استاندارد نبودن محل تیوپ سواری ایجاد می کند.
دنبال  به صورت حرفه ای  را  زمستانی  ورزش های  آن ها که 
از  بیشتر  آن  چوب های  با  را  اسکی  زمستان  در  می کنند، 
تیوپ سواری دوست دارند و حتی بر این عقیده اند که تیوپ 
این  و  باشند  داشته  حضور  اسکی  پیست  در  نباید  سوارها 
پیست به طور مثال پیست کوهرنگ، فقط مختص کسانی 

است که چوب اسکی دارند.
● با ذوب شدن برف ها در روزهای انتهایی زمستان و آغاز 
فصل بهار و خروش رودخانه های کارون و زاینده رود در این 
استان، قایقرانی در آب های خروشان و اساللوم در آب های 
آرام، کم کم جای اسکی بازی را می گیرد و این گونه ورزشی 

در فصل بهار باب می شود.
● در فصل پاییز که برگ ریزان باغات و جنگل هاست، جاده های 
منتهی به زاینده رود به پیست هایی برای دوچرخه سواری آماتور 
با  جوانان  از  تعدادی  روزانه  و  می شود  تبدیل  غیرحرفه ای  و 
دوچرخه های خود در این مسیرها رکاب می زنند و در نهایت 
با چند عکس سلفی به این ورزش روزانه در دل طبیعت پایان 

می دهند.
صخره های  درجه،   ۲0 باالی  شیب  با  ماهورهای  تپه   ●
تو،  هزار  دره های  در  ناآرام  رونده  رودخانه های  برنده،  و  تیز 
تنها بخشی از ویژگی جغرافیایی چهارمحال و بختیاری در 

گردشگری ورزشی است.
چهارمحال و بختیاری یکی از استان هایی است که با 3 تا ۴ 
ساعت سفر با خودرو آفروید یا دو تا 3 روز پیاده روی می توان 

آن را باتمام مختصات جغرافیایی پیمود.
برخی کارشناسان معتقدند که یک دهم از سهم ۶00 بیلیون 
اختصاص  ورزشی  گردشگری  به  گردشگری  اقتصاد  دالری 
نشده  چندانی  توجه  ورزشی  گردشگری  به  ایران  دارد. در 
است و به طور خاص نمی توان یک شهر را نماد گردشگری 
ورزشی قلمداد کرد و این نوع گردشگری هنوز به موفقیت 
دست نیافته است و نتوانسته است چرخه درآمدزایی را برای 

خود راه بیندازد. 
سهم ایران از درآمد صنعت گردشگری جهان نیم درصد است 
و مشخص نیست از این نیم درصد چه میزان به گردشگری 

ورزشی اختصاص دارد. 
بر اساس آمار در سال ۲01۴ میالدی یک میلیارد و ۲00 
میلیون گردشگر در دنیا جابه جا شدند که یک هزار و ۴7۶ 
میلیارد دالر درآمد خالص حاصل از این سفرها بود و سهم 

تفریحات و سرگرمی از این رقم، ۶.5میلیارد دالر بود. 
مثل  تورنمنت هایی  در  خارجی  ورزشی  گردشگران  سهم 
المپیک، مسابقات جهانی یا لیگ قهرمانان جهان و اروپا 7 تا 

8 درصد، تعداد کل گردشگران است. 
برای توسعه گردشگری در ایران باید از مولفه های بازاریابی، 
شناخت و معرفی قابلیت ها و ظرفیت ها، حمایت سیاسی 
آموزش  ورزشی،  گردشگری  بسته های  تدوین  قانونی،  و 
نیروی انسانی ماهر و ساخت امکانات ورزشی و زیرساختی 

بهره گرفت. 
ترویج  گردشگر،  ورزشی جذب  گردشگری  توسعه  از  هدف 
سفر در مسابقات خارج از فصل، افزایش درآمد و چرخش 
پول، مشارکت اسپانسر و ترغیب ورزشکاران برای سفر به یک 

شهر است که باید به صورت یک بسته گردشگری تدوین شود. 
آژانس های گردشگری مهمترین مولفه برای معرفی بسته های 
گردشگری ورزشی هستند و باید در این زمینه آژانس ها به 
صورت اختصاصی به معرفی و اطالع رسانی زیرساخت های 

ورزشی بپردازند. 
د ر توسعه گردشگری ورزشی فد راسیون هایی مانند کوهنورد ی، 
و  دو  تیراندازی،  دوچرخه سواری،  سوارکاری،  شنا،  قایقرانی، 
نقش  می توانند  گلف  و  اسکی  همگانی،  ورزش های  میدانی، 

آفرین باشند. 
■■ جاذبه های طبیعی

ورزشی ایران شامل دامنه نوردی، شکار، صید و ماهیگیری، 
ورزش های زمستانی، ورزش های ساحلی و آبی، بیابانگردی، 
طبیعت درمانی و کوهنوردی و غارنوردی است که می تواند در 

توسعه گردشگری ورزشی نقش داشته باشد. 
از این جاذبه ها 5 تا ۶ گونه در چهارمحال و بختیاری وجود 
دارد و می توان این استان را یکی از مهمترین مکان ها برای 

توسعه گردشگری ورزشی معرفی کرد.
ظرفیت گردشگری ورزشی این استان شامل قایقرانی در آب های 
خروشان، پیست اسکی چلگرد، سنگ نوردی آب  های عمیق یا 
و  پاراگالیدر  جامپینگ،  بانجی   ،)Deep Water( واتر  دیپ 

اسکی و کوهنوری است. 
ارتفاع پایه ۲ هزار و 800 متر و ریج الین شمالی و جنوبی که 
امکان پرش در هر دو سمت غربی و شرقی را فراهم می کند، 

یکی از بهترین سایت های پرواز ایران است. 
بلندترین سکوی طبیعی بانجی جامپینگ کشور در روستای 
متر   55 آن  سکوی  و  دارد  قرار  کیار  شهرستان  دوپالن 
ارتفاع دارد که این سکوی پرش مشرف به رودخانه کارون 
و در مجاورت ایل راه عشایری تاریخی دز پارت و در مناطق 
حفاظت شده سبزکوه و هلن، دره عمیق، پل سیمی و اثر ملی 

جاده لینچ قرار دارد. 
دریاچه  داشتن  دلیل  به  بختیاری  و  چهارمحال  اکنون 
از  یکی  بلند  کوه های  و  و صخره های سخت  کارون ۴  سد 

استان های مستعد رشته دیپ واتر در ایران است. 
استقبال  برای  شده،  انجام  پژوهش های  آخرین  اساس  بر 
ورزشی  رشته های  از  می توان  همگانی  ورزش  از  عمومی 

ماجراجویانه و ایجاد هیجانی بهره گرفت. 
امکانات شهری و انجام ورزش همگانی به صورت سنتی در 
قالب پیاده روی عمومی، توانایی ایجاد پویایی و نشاط عمومی 
در جامعه را ندارد بر همین اساس در کشورهای پیشرفته 
همگانی  ورزش  به  مردم  برای جذب  گذشته  سال  از 10 
ماجراجویانه  ورزش های  و  طبیعی  جذاب،  محیط های  از 

استفاده می کنند. 
و  چهارمحال  طبیعی  ظرفیت های  معتقدند،  کارشناسان 
بختیاری می تواند به خوبی پاسخگوی نیاز ورزشی مردم باشد، 
زیرا در زمینه گردشگری و توریسم ورزشی قابلیت های این 
ورزش های  جامپینگ،  بانجی  خروشان،  آب های  در  استان 
هوایی، ورزش های زمستانی و طبیعت کوهستانی این منطقه 

بسیار مناسب است. 
می گوید:  بختیاری  و  چهارمحال  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
این  است  شده  باعث  دریا  سطح  از  متری  ۲ هزار  ارتفاع 
استان به یکی از مهمترین مناطق برای برپایی اردوبام های 
ایران تبدیل شود اما اگر به این مساله توجه نشود، می تواند با 
فناوری های نوین این تمرین در ارتفاع را جبران کرد که دیگر 

نمی توان متکی به ارتفاعات طبیعی بود. 
حمید کریمی افزود: طرح اردوبام ورزشی از 13 سال پیش 
در دست بررسی قرار گرفت که مورد قبول برخی از مدیران 
ورزشی از جمله دبیرکل فدراسیون فوتبال و برخی از روسای 

فدراسیون ها نیز قرار داشت. 
به گفته وی، این استان دارای 3 هزار کیلومتر رودخانه است 
بنابراین باید قطب قایقرانی ایران شود و در این زمینه نیز افق 

روشنی برای استان طراحی شده است. 
به گفته وی، اداره کل ورزش و جوانان رابطه خوبی با اداره کل 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی دارد و باید از این 
ظرفیت مطلوب برای توسعه گردشگری ورزشی استفاده کرد.

میراث  کل  اداره  سرمایه گذاری  و  گردشگری  سرپرست 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی چهارمحال و بختیاری 
نیز از ساماندهی تورهای ورزشی در محدوده این استان خبر 
داد و گفت: هیات های ورزشی از برگزاری تورهای فاقد مجوز 

خودداری کنند.
توسعه همکاری های  منظور  به  کرد:  تاکید  فرجام سمیعی 
مشترک بین ورزش و جوانان استان در دو حوزه گردشگری 
نامه  تفاهم  انعقاد  زمینه  شد،  مقرر  ماجراجویانه  و  ورزشی 
مشترک بین وزارتخانه های ورزش و جوانان با میراث فرهنگی 

فراهم شود.
میراث  کل  اداره  راستا  همین  در  کرد:  تصریح  سمیعی 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی چهارمحال و بختیاری 
باید فهرست دفاتر و آژانس های مسافرتی و گردشگری مجاز 
به برگزاری تورهای ورزشی را در اختیار ادارات کل ورزش و 

جوانان و حمل و نقل و پایانه های استان قرار دهد.
وی یادآور شد: دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری چهارمحال 
و  طبیعت گردی  گردشگری،  تورهای  موظفند  بختیاری  و 
ورزشی را قبل از حرکت به پایانه های مسافربری استان اعالم تا 

اداره کل مزبور نسبت به ارائه صورت حساب اقدام کند.
سرپرست معاون گردشگری و سرمایه گذاری اداره کل میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی چهارمحال و بختیاری 
اظهار داشت: زمینه و نحوه صدور و تمدید پروانه باشگاه های 
ورزشی مرتبط با فعالیت های گردشگری باید از وزارت خانه 

متبوع استعالم شود.
وی گفت: در همین راستا مقرر شد محدوده جغرافیایی دقیق 
فعالیت باشگاه های ورزشی در پروانه بهره برداری باشگاه داران 

لحاظ شود.
سمیعی تاکید کرد: هم چنین به منظور توسعه گردشگری 
ورزشی در چهارمحال و بختیاری قرار شد اداره کل ورزش و 
جوانان استان، آمار مربوط به مسابقات ورزشی ملی به میزبانی 
میراث  کل  اداره  به  رسمی  اطالعیه های  در  را  استان  این 

فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اعالم کند.
وی افزود: در همین راستا مقرر شد اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی چهارمحال و بختیاری توزیع اقالم 
تبلیغاتی و برگزاری نمایشگاه های اطالع رسانی گردشگری در 

مکان های ورزشی را انجام دهد.
سرپرست معاون گردشگری و سرمایه گذاری اداره کل میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی چهارمحال و بختیاری 
تورهای  فعالیت  شد،  مقرر  منظور  همین  به  کرد:  تصریح 
گردشگری به صورت مستمر به اداره نظارت بر اماکن عمومی 
اطالع داده شود.وی یادآور شد: در صورت تخلف احتمالی، 
راننده متخلف از طریق اداره کل حمل و نقل و پایانه های 
چهارمحال و بختیاری به اداره نظارت بر اماکن عمومی استان 

معرفی می شود.
گفتنی است؛شرایط آب هوایی چهارمحال و بختیاری باعث 
برگزاری  برای  مهم  مکانهای  از  یکی  به  استان  این  تا  شد 
اردوهای تیم های ملی تبدیل شود، اما گاهی این اردوها از 
نظر گردشگری ورزشی هیچ درآمدی برای این استان ندارد. 

وجود 9 اقلیم آب و هوایی و ارتفاع دو هزار متری از سطح 
دریا باعث شده این منطقه از ایران به عنوان یکی از مهمترین 

مناطق تمرینات هوازی برای ورزشکاران مطرح باشد. 
پیش از این قرار بود دهکده المپیک ورزشی و گردشگری 
چهارمحال و بختیاری در روستای ˈشوراب کبیرˈ شهرستان 
نشده  اجرایی  دهکده  این  هنوز  ولی  شود  احداث  سامان 
به مساحت  زمینی  در  توریستی  و  ورزشی  است. این طرح 
۲50 هکتار قرار بود ساخته شود که در این طرح پیش بینی 
شده بود سالن های ورزشی، مجموعه های تجاری، دریاچه 
مصنوعی، استخر شنا، دهکده گلف، هتل 5 ستاره و واحدهای 

اقامتی و سیاحتی ساخته شود. 
تاکنون ورزشکاران نامی ایران و تیم های مهم ورزشی در این 
استان اردوهای خود را برپا و اغلب آنان بر احداث کمپ های 

تیم های ملی در چهارمحال و بختیاری تاکید کرده اند.
منبع: ایرنا

جایی برای گردشگری ورزشی
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حدود ۸ میلیون تن زنجیره فوالد 
صادر شد

اسالمی  آماری گمرک جمهوری  براساس جداول 
آبان(  به  )منتهی  امسال  ماهه  هشت  مدت  در  ایران 
مجموع صادرات زنجیره فوالد کشور به رقم 7.8 میلیون 
تن رسید که قیمت متوسط فروش آن هر تن 385 دالر 

ثبت شده است.

بررسی آمار صادرات در دوره این گزارش نشان دهنده رشد 
۲3.5 درصدی نسبت به مدت مشابه در سال 97 است.

فروردین  در  که  کند  می  بررسی مشخص  مورد  جداول 
98 با صدور 590 هزار تن زنجیره فوالد کمترین رقم در 
دوره مورد بررسی ثبت شد، اما در تیرماه یک میلیون و 
۲88 هزار تن ثبت شد که باالترین حجم صادرات در این 

زمینه است.
 97 سال  در  که  است  آن  گویای  نیز  پیشین  آمارهای 
مجموع صادرات زنجیره فوالد به رقم 9 میلیون و ۴3۶ 
تن  هزار  با صدور531  مرداد 97  در  که  رسید  تن  هزار 
کمترین و اردیبهشت هم با یک میلیون و 107 هزارتن 

بیشترین صادرات در این بخش انجام شد.
عالوه براین سال 9۶ نیز مجموع صادرات زنجیره فوالد 
ایران رقم 9 میلیون و 398 هزار تن ثبت شده بود که 
در آذر با رقم 5۶5 هزار تن کمترین میزان و بهمن ماه 
نیز با یک میلیون و ۲8 هزار تن بیشترین سهم را در این 

ارتباط داشتند.
بر 3۶ میلیون  افزون  امسال ظرفیت فوالد سازی کشور 
تن برآورد شده و انتظار می رود افزون بر 10 میلیون تن 

صادرات زنجیره فوالد محقق شود.
و  دارد  قرار  جهان  ساز  فوالد  دهمین  جایگاه  در  ایران 
انداز )1۴0۴(  پیش بینی شده در چارچوب سند چشم 
کشورمان در بین هفت فوالد ساز شاخص دنیا قرار گیرد.

 انجمن جهانی فوالد در آمار  11 ماهه ۲019 )منتهی 
به 9 آذر 98( خبر از رشد تولید 5.3 درصدی فوالد ایران 
متوسط  رشد  که  حالی  در  داد،  مشابه  دوره  به  نسبت 

کشورهای جهان ۲.7 درصد ثبت شد.
تولید فوالد خام  جهانی فوالد رشد  انجمن  آمار  برابر 
برابر رشد جهانی است و در  ایران همچنان دو  )میانی( 
نسبت  درصد   5.3 رقم  به  میالدی  سال ۲019  ماه   11
به مدت مشابه در سال ۲018 رسید، در حالی که تولید 
جهانی این فلز راهبردی  رشد۲.7 درصدی را در این مدت 

به ثبت رسانده است.
در   ) World Steel Associa( جهانی فوالد   انجمن 
11 ماهه سال ۲019 میالدی، آمار تولید فوالد ایران را 
رقم ۲3میلیون و ۶۴8 هزارتن ثبت کرد که در مقایسه با 
تولید سال ۲018 که رقم ۲۲میلیون و ۴5۲هزارتن بود، 

افزایش5.3 درصدی را نشان می دهد.
 تولید فوالد خام ایران در ماه نوامبر ۲019 میالدی ) 10 
آبان لغایت 9 آذر 98(  با کاهش ۲.۶ درصدی نسبت به 
ماه مشابه در سال 97 روبه رو شد و به دو میلیون و 130 
هزارتن رسید. این رقم در نوامبر سال گذشته دو میلیون 

و 187 هزار تن بود.
بررسی آمار تولید ۶۴ کشور فوالدساز جهان نیز از ابتدای 
ژانویه تا پایان اکتبر ۲019 میالدی ) 11 دی 97 تا 9 
آبان 98 ( یک میلیارد و ۶8۴ میلیون و 19۴ هزار تن 
ثبت شد که حاکی از رشد ۲.7 درصدی نسبت به مدت 

مشابه سال ۲018 است.
میزان تولید فوالدسازان جهان در نوامبر ۲019 میالدی، 
با یک درصد افت نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 
1۴7 میلیون و 791 هزار تن رسید. این رقم در نوامبر 
سال ۲018 میالدی  1۴9 میلیون و 35۶ هزار تن ثبت 

شده بود.
آمار 11ماهه سال ۲019 میالدی نشان می دهد که به 
ترتیب چین با تولید 90۴ میلیون و 177 هزار تن، هند 
و  میلیون  با 91  ژاپن  تن،  هزار  و 95۴  میلیون  با 101 
و  با 80 میلیون و ۶15 هزار تن  آمریکا  5۲7 هزار تن، 
کره جنوبی با ۶۶ میلیون و 3۲ هزارتن، پنج کشور برتر 

فوالدساز جهان بودند.

تلفیق  قوامی سخنگوی کمسیون  هادی   -- ملت  خانه 
براساس تصمیم  بودجه کل کشور سال 99 گفت:  الیحه 
و  خانه ها  مالیات  محل  از  شد  مقرر  تلفیق  کمیسیون 
خودروهای لوکس 10 هزار میلیارد ریال برای مناطق محروم 
کشور، راه روستایی، آب شرب و ساماندهی حاشیه شهرها به 

بسیج سازندگی اختصاص یابد.
وی در نشست خبری روز چهارشنبه  ۲ بهمن کمیسیون 
تلفیق الیحه بودجه سال 99، گفت: به منظور حمایت از 
سرمایه گذاری در صنعت نفت، گاز و طرح های پتروشیمی 
و پاالیشگاهی مقرر شد؛ اصل قرارداد شرکت های اکتشاف 
نفت و تولید داخل که تایید صالحیت شده اند می تواند به 
عنوان وثیقه برای دریافت تسهیالت در نظر گرفته شود که 
البته این حکم شاهد طرح های پاالیشگاهی و پتروشیمی 

جدید نیز می شود.
نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسالمی به الحاق 
تبصره ای به تبصره "1" الیحه بودجه 99 اشاره کرد و افزود: 
براساس این تصمیم، شرکت های دولتی آب، برق و گاز مکلف 
شدند خدمات زیرساختی موردنیاز شهرک های صنعتی را با 
هزینه خود تا درب این شهرک ها ایجاد کنند، این خدمات 
در داخل شهرک ها از بودجه خود شهرک ها هزینه خواهد 
شد و به شورای برنامه ریزی استان نیز این امکان داده شد 
که از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در داخل 

شهرک ها هزینه کنند.
وی اظهار کرد: در مصوبه دیگر، وزارت اقتصاد مجاز شد تمام 
یا بخشی از سهام و دارایی دولت و دستگاه های اجرایی و 
باقی مانده سهام متعلق به دولت را مطابق روش های قانون 
قالب  در  واگذاری سهام  کند، هم چنین  واگذار  اصل ۴۴ 
صندوق های سرمایه  گذاری در بورس و عرضه سهام به روش 
ثبت سفارش نیز مجاز دانسته شد. در واقع این فرصت به 
سازمان خصوصی سازی داده شد که با تسهیالت بیشتری 
هدف  کند.  واگذار   1399 سال  در  را  دولت  سهام  مانده 

کمیسیون تلفیق این بود که شیوه ی دیگری را پیش بینی 
کند تا واگذاری مابقی سهام تسریع شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان این که براساس 
تصمیم کمیسیون صندوق توسعه علمی و پژوهشی کشور 
به عنوان نهاد عمومی غیردولتی و با هدف ارتقاء کیفیت 
آموزش عالی و حمایت از پایان نامه ها و طرح های پسادکتری 
تشکیل می شود اضافه کرد: هم چنین مقرر شد بدهی دولت 
به تامین اجتماعی، به روزرسانی و نحوه تسویه آن مشخص 
و  بودجه  برنامه،  کمیسیون های  به  آن  گزارش  و  شود 

محاسبات و  بهداشت ارائه شود.
سخنگوی کمسیون تلفیق الیحه بودجه کل کشور سال 
99 به مصوبه دیگر کمیسیون متبوعش اشاره کرد و ادامه 
مالیات  محل  از  تلفیق  کمیسیون  تصمیم  براساس  داد: 
خانه ها و خودروهای لوکس 10 هزار میلیارد ریال برای 
مناطق محروم کشور، راه روستایی، آب شرب و ساماندهی 
حاشیه شهرها به بسیج سازندگی اختصاص یابد تا از طریق 
امکاناتی که دارد با هزینه ای کمتر آن را در مناطق محروم 

هزینه کند.
قوامی هم چنین در تشریح مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق 
گفت: وزارت کشور مجاز شد تا سقف 1000 میلیارد تومان 
اوراق اسالمی با تضمین اصل و سود توسط دولت برای خرید 

نردبان الکترونیکی و ماشین آتش نشانی اختصاص دهد.
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان این که براساس 

تصمیم کمیسیون تلفیق دانشگاه آزاد نیز می تواند از منابع 
به  تسهیالت  پرداخت  برای  دانشجویی  رفاه  صندوق های 
دانشجویان استفاده کند، اظهار کرد: در مصوبه دیگر وزارت 
دادگستری مکلف شد از محل صندوق دیه به همه افرادی 
مرور  و  عبور  و جنگی  مناطق مرزی  علتی در  به هر  که 
دارند و مورد هدف قرار گرفته مجروح یا کشته می شوند 
و سربازانی که در محیط پادگان براساس حوادث مختلف 

مجروح یا کشته می شوند، دیه پرداخت کند.
قوامی با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق درباره افزایش 
حقوق ها در سال 1399، گفت: براساس این مصوبه در سال 
1399 هیچ حقوق بگیری و بازنشسته ای حقوق کمتر از دو 
میلیون و 800 هزار تومان در ماه دریافت نخواهد کرد. البته 
پیشنهاد دولت در الیحه برای حداقل حقوق در سال 1399 
یک میلیون و 800 هزار تومان بود که با مصوبه کمیسیون 
تلفیق یک میلیون تومان به حداقل حقوق اضافه شد که بار 
مالی ۴۶00 میلیارد تومانی داشت. افزایش حقوق بیش از 
70 درصد برای حقوق های پایین خواهد بود و 700 هزار 

نفر در طبقات پایین را مشمول می شود.
افزایش  میزان  شد  مقرر  چنین  هم  شد:  یادآور  قوامی 

حقوق ها در سال جاری مشمول کسور بازنشستگی شود.
به  اسالمی  شورای  مجلس  در  اسفراین  مردم  نماینده 
داد:  ادامه  و  کرد  اشاره  تلفیق  کمیسیون  دیگر  مصوبه 
هستند  دستمزد  و  حقوق  مشابه  که  پرداخت هایی  همه 
اعم از حق التدریس، حق نظارت و پاداش های شورای حل 
اختالف، هزینه اجتناب ناپذیر محسوب می شود و باید در 

سال 1399 پرداخت شود
وی گفت: براساس مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق شورای 
از  درصد  پنج  تا  شد  مکلف  استان  توسعه  و  برنامه ریزی 
احداث،  برای  را  استان  دارایی سرمایه ای  تملک  اعتبارات 
تکمیل، بازسازی یا تجهیز رده های انتظامی با اولویت پاسگاه 

و کالنتری هزینه کند.

ایسنا -- بنفشه زهرایی دبیر کارگروه ملی سازگاری با کم 
آبی وزارت نیرو از وجود حدود 3۲0 هزار حلقه چاه غیرمجاز 
در کشور خبر داد. وی از اضافه برداشت ساالنه ۶.5 میلیارد 
متر مکعبی از مخازن آب زیرزمینی کشور خبر داد و افزود: 
این امر باعث شده هم اکنون کسری تجمعی مخازن آب 
زیرزمینی کشور به نزدیک 1۴0 میلیارد متر مکعب برسد 

که رقمی قابل توجهی است.
او با بیان این که این میزان برداشت چیزی فراتر از میزان آب 
تجدیدپذیر کشور است، یادآور شد:  میزان آب تجدیدپذیر بر 
اساس متوسط بارش های بلندمدت در کشور تعریف می شود 
که رقم آن براساس متوسط بارش های ۴5 ساله حدود 130 

میلیارد متر مکعب در سال است.
به گفته دبیر کارگروه ملی سازگاری با کم آبی وزارت نیرو، 
در سال های اخیر که درگیر خشک سالی بودیم و با کاهش 
بارندگی مواجه شدیم، میزان منابع آب تجدیدپذیر کشور به 

نزدیک 105 میلیارد مترمکعب نیز رسید و این رقم بستگی 
به میزان بارندگی ساالنه متفاوت است.

وی هم چنین از وجود حدود 3۲0 هزار حلقه چاه غیرمجاز 
در کشور هم خبر داد و عنوان کرد: حدود نیمی از چاه های 
غیرمجاز کم عمق و در شمال کشور از جمله استان های 
گیالن و مازندران و هم چنین استان های شمال غرب کشور 

بوده و مابقی چاه ها نیز در سایر استان ها پراکنده هستند.
زهرایی با بیان این که در استان های شمالی و شمال غربی 
همین  از  زیرزمینی  آب  منابع  از  برداشت  اضافه  عمده 
استان های  در  گفت:  می گیرد،  صورت  غیرمجاز  چاه های 
جنوب و جنوب شرقی نیز بین 50 تا 88 درصد برداشت های 

غیرمجاز از منابع آب زیرزمینی، از چاه های غیرمجاز است.
تاکید  نیرو  با کم آبی وزارت  دبیر کارگروه ملی سازگاری 
کرد:  در برخی مناطق دیگر کشور مانند نوار شرقی  و فالت 
از منابع آب زیرزمینی  مرکزی، عمده اضافه برداشتی که 

صورت می گیرد مربوط به اضافه برداشت آب از چاه های 
مجاز است.

زهرایی درباره این که کدام استان ها بیشترین میزان اضافه 
دو  حدود  با  یزد  استان  شد:  یادآور  نیز  دارند،  را  برداشت 
برابر برداشت نسبت به آب قابل برنامه ریزی اعالم شده توسط 
وزارت نیرو رکورددار است و پس از آن استان های نوار شرقی 
کشور از جمله خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان 
جنوبی و سیستان و بلوچستان با 1۶0 تا 180 درصد اضافه 
برداشت از منابع آب زیرزمینی در رده های بعدی قرار دارند.

و  خزر  دریای  حاشیه  در  شمالی  استان های  گفت:  وی 
استان های شمال غربی وضعیت بهتری در این زمینه دارند، 
اما میزان اضافه برداشت در آن ها نیز بین 10 تا 30 درصد 

بیشتر از آب قابل برنامه ریزی است.
 به گفته زهرایی همین امر باعث شده منابع آب زیرزمینی 

در استان های مختلف کشور دچار ناپایداری شود.

داروهای  صنایع  صاحبان  سندیکای  نائب رئیس   - ایسنا 
انسانی با بیان این که سهم ارز ۴۲00 تومانی در قیمت تمام 
از ۴0 درصد است، گفت: در سال 1397،  شده دارو، کمتر 

حدود ۶00 میلیون دالر ارز به دارو اختصاص یافته است.
دکتر عباس کبریایی زاده با اشاره به وضعیت ذخایر دارویی در 
صنعت داروسازی کشور، گفت: خوشبختانه وضعیت موجودی 
به طور  بهداشت  و وزارت  صنعت دارویی بسیار خوب است 
مرتب کار تخصیص ارز را برای صنعت داروسازی کشور انجام 
می دهد. بر همین اساس موجودی داروهای صنایع، موجودی 

خوبی است.
تولید  بابت کمبود در حوزه داروهای  از  این که  بیان  با  وی 
داخلی نگرانی چندانی وجود ندارد،  درباره تعیین ارز ۴۲00 
برای دارو در الیحه بودجه 1399، افزود: ما به عنوان صنعت 
داروسازی معتقدیم که اصال نباید ارز چند نرخی وجود داشته 
باشد، اما اگر بنا باشد که دولت و وزارت بهداشت ارز ۴۲00 
تومانی را در حوزه داروسازی حذف کنند که نظر ما هم این 
است که این ارز حذف شود، حتما باید تدابیری برای تامین 
ریال سازمان های بیمه گر جهت حفظ سهم پرداختی بیماران 

به شکلی که این پرداختی افزایش نیابد و هم چنین تامین 
نقدینگی مورد نیاز صنعت اندیشیده شود.

کبریایی زاده با بیان این که بنابراین حتما باید این دو مولفه 
در حذف ارز ۴۲00 تومانی در حوزه دارو مورد نظر قرار گیرد، 
افزود: در عین حال چنانچه دولت ارز دارو را نیمایی کند که 
اقدام درستی است، اما این دو مولفه اتفاق نیفتند، صنعت وارد 

بحران خواهد شد.
وی با اشاره به تعیین ارز ۴۲00 تومانی برای دارو در بودجه 
سال 1399، اظهار کرد: بر این اساس احتماال دولت نمی تواند 
را  دارو  ارز در حوزه  نیمایی شدن  برای  نیاز  مورد  نقدینگی 
به  ماند.  می  باقی  دولتی  ارز  دلیل  همین  به  و  کند  تامین 
طور کلی ارز ارزان یا گران فسادآور است و این طبیعی است؛ 
به آن ورود می کند. در عین حال  ناسالم  انگیزه های  چراکه 
باید توجه کرد که بخش عمده ای از ارز دارو آزاد شده است. 
به عنوان مثال مواد جانبی، بسته بندی، ماشین آالت، قطعات 
و... با ارز آزاد می آید و سهم ارز ۴۲00 تومانی در قیمت تمام 
شده دارو، در حال حاضر کمتر از ۴0 درصد است و فقط برای 
ماده موثره است. به همین دلیل دولت هم از افزایش قیمت 

دارو پرهیز می کند. این منصفانه نیست که 50 تا ۶0 درصد 
از ارز دارو، ارز آزاد باشد، ۴0 درصد را هم با ارز ۴۲00 تومانی 
نگه دارید و قیمت دارو را هم بازنگری نکنید. این منجر به 

آسیب به صنعت می شود.
ارز  تامین  این که در حوزه تخصیص و  بیان  با  کبریایی زاده 
نیمایی مشکلی نداریم، گفت: از زمانی که وزارت بهداشت ارز 
است.  شده  رفع  مشکالت مان  می دهد،  تخصیص  را  نیمایی 
نمی داد  تخصیص  را  نیمایی  ارز  بهداشت  وزارت  گذشته  در 

و مشکالتی ایجاد شده بود.
وی تاکید کرد: به طور کلی مجموع ارز بری دارو برای تامین 
97 درصد از داروهای مورد نیاز کشور، در سال 1397، حدود 
۶00 میلیون دالر است که شامل ارز نیمایی و ارز دولتی است.

تخصیص یک هزار میلیارد تومان برای فقرزدایی 

320 هزار حلقه چاه غیرمجاز 

میزان سهم ارز دولتی در قیمت تمام شده "دارو"
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 --- نیم نگاه ---

۲۱ کشور در جشنواره بین المللی 
تئاتر فجر

به گزارش روابط عمومی سی و هشتمین جشنواره 
بین المللی تئاتر فجر، شش نمایش از کشورهای لهستان، 
ارمنستان، بلژیک، سوییس و یونان در بخش تئاتر ملل سی 

و هشتمین جشنواره  بین المللی تئاتر فجر اجرا می شوند.
هم چنین ۲5 مهمان از 19 کشور شیلی، فنالند، گرجستان، 
کرواسی، فرانسه، چین، بلژیک، لیتوانی، روسیه، سوییس، 
تاجیکستان،  ارمنستان،  تاتارستان،  آذربایجان،  ایتالیا، 
دانمارک، الجزایر، عمان، هلند در پنجمین بازار بین المللی 
تهران  در  از 13 تا 17 بهمن  که  ایران  نمایشی  هنرهای 
برگزار می شود، حضور پیدا می کنند.ضمنا دبیرخانه سی 
به  اعالم کرد  تئاتر فجر  بین المللی  و هشتمین جشنواره 
دلیل اجرای فعلی نمایش »بیگانه در خانه« در تئاتر مستقل 
با تماشاخانه  تهران و تناسب دکور نمایش »شاه ماهی« 
اثر  این ۲  از  ایام جشنواره  در  نامبرده  تاالرهای  شهرزاد، 

میزبانی می کنند.
سی و هشتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر10 تا ۲1 
fitf. بهمن در تهران برگزار می شود. آدرس سایت جشنواره

theater.ir است.

رفع ابهامات قانون استخدام 
نیروهای حق التدریس

 
کمیسیون  نژادعضو  سیدجوادساداتی   -- ملت  خانه 
هفته  این  مصوبه  به  اشاره  با  مجلس  تحقیقات  و  آموزش 
مجلس شورای اسالمی درباره استفساریه تبصره 10ماده 17 
قانون تعیین تکلیف معلمین حق التدریسی و آموزشیاران 
نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش، عنوان کرد: 
متأسفانه دولت با اجرای مصوبه پیشین مجلس در خصوص 
استخدام نیروهای حق التدریس موافق نبود و این مساله خود 
را در تدوین آیین نامه اجرایی معلمان حق التدریس نشان داد.

 بر اساس مصوبه این هفته نشست علنی مجلس، مشمولین 
حق  معلمین  تکلیف  تعیین  قانون   17 ماده   10 تبصره 
التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی از جمله نیروهای 
التدریسی غیرمستمر و پیش  خرید خدمات آموزشی حق 
دبستانی که تا تاریخ ۲۶ مهر سال 91 و هم چنین آموزشیاران 
و آموزش دهندگان مستمر نهضت سوادآموزی در قانون فوق 
الذکر که با آموزش و پرورش همکاری داشته و حقوق خود 
را از سرانه مدارس و مشارکت های مردمی، ساز وکار مدیر 
مدرسه، انجمن اولیاء و مربیان، کارفرما، موسس یا شرکت های 
کرده اند شامل  دریافت  پرورش  و  آموزش  با  قرارداد  طرف 

استخدام در ماده الحاقی مصوب 13 شهریور 97 می شوند.

احراز هویت ۸۰۰ متخلف علمی
 

خبرگزاری مهر -- مدیر کل دفتر حقوقی وزارت علوم 
از شناسایی هویت حدود 800 نفر از متخلفان علمی و ارسال 

مشخصات آن ها به دانشگاه ها در هفته جاری خبر داد.
حسین آقا بابایی گفت: هویت 700 الی 800 نفر جدید 
شده،  استخراج  علمی  متخلف  موسسات  از  نامشان  که 
براساس کد ملی مشخص شده و درحال ارسال این لیست 

به دانشگاه ها هستیم.
افراد هم از دانشگاه های غیرانتفاعی و  وی ادامه داد: این 
هم دولتی بودند ولی بیشترین تعداد مربوط به واحدهای 

مختلف دانشگاه آزاد است.
مدیر کل دفتر حقوقی وزارت علوم خاطرنشان کرد: یک 
قسمت از کار ما مربوط به بررسی سیستم های کامپیوتری 
بود که بازپرس یک هیات کارشناسی برای آن تعیین کرده 

بود، این هیات گزارش را به بازپرس داده است.
وی افزود: البته ما هنوز گزارش را دریافت نکرده ایم، حتی 
بازرسی کل کشور در حال بررسی آن گزارش کارشناسی 
هستند که از سیستم های کامپیوتری موسسات متخلف 
تهیه شده است. آقابابایی گفت: 10  الی 1۲ سایت جدید 

متخلف علمی نیز به زودی فیلتر می شوند.

"مهدی اخوان ثالث"

لب ها پریده رنگ و زبان خشک و چاک چاک
رخساره پر غباِرغم، از سال های دور

در گوشه ای ز خلوت این دشت هولناک
جوی غریب مانده ی بی آب و تشنه کام

افتاده سوت و کور
بس سال ها گذشته کز آن کوه سربلند
پیک و پیام روشن و پاکی نیامده ست

وین جوی خشک، رهگذر چشمه ای که نیست
در انتظار سایٔه ابری و قطره ای

چشمش به راه مانده، امیدش تبه شده ست
بس سال ها گذشته که آن چشمه ی بزرگ

دیگر به سوی معبر دیرین روانه نیست
خشکیده است؟ یا ره دیگر گرفته پیش؟

او ساز شوق بود و سرود و ترانه داشت
و کنون که نیست، ساز و سرود و ترانه نیست

در گوشه ای ز خلوت دشت اوفتاده خوار
بر بستر زوال و فنا، در جوار مرگ
با آن یگانه همدم دیرین دیر سال

آن همنشین تشنه، چنار کهن، که نیست
بر او نه آشیانه ی مرغ و نه بار و برگ

آن جا، در انتظار غروبی تشنه است
کز راه مانده مرغی بر او گذر کند

چون بیند آشیانه بسی دور و وقت دیر
بر شاخه ی برهنه ی خشکش، غریب وار

سر زیر بال برده، شبی را سحر کند
این است آن یگانه ندیمی که جوی خشک

همسایه است با وی و همراز و همنشین
وز سال های سال

در گوشه ای ز خلوت این دشت یکنواخت
گسترده است پیکر رنجور بر زمین

ای جوی خشک! رهگذر چشمه ی قدیم
وقتی مه، این پرنده ی خوشرنگ آسمان

گسترده است بر تو و بر بستر تو بال
آیا تو هیچ لب به شکایت گشوده ای

از گردش زمانه و نیرنگ آسمان؟
من خوب یادم آید ز آن روز و روزگار
کاندر تو بود، هر چه صفا یا سرور بود

و آن پاک چشمه ی تو ازین دشت دیوالخ
بس دور و دور بود، و ندانست هیچ کس

کز کوهسار جودی، یا کوه طور بود
آن جا که هیچ دیده ندید و قدم نرفت

آن جا که قطره، قطره چکد از زبان برگ

آن جا که ذره، ذره تراود ز سقف غار
روشن چو چشم دختر من، پاک چون بهشت

دوشیزه چون سرشک سحر، سرد چون تگرگ
من خوب یادم آید ز آن پیچ و تابهات

و آن جا که آهوان ز لبت آب خورده اند
آن جا که سایه داشتی از بیدهای سبز

آن جا که بود بر تو پل و بود آسیا
و آن جا که دختران ده آب از تو برده اند

و کنون، چو آشیانه متروک، مانده ای
در این سیاه دشت، پریشان وسوت و کور
آه ای غریِب تشنه! چه شد تا چنین شدی

لب ها پریده رنگ و زبان خشک و چاک چاک
رخساره پر غبار غم از سال های دور؟

"ابن حسام خوسفی"

به امیدی که بگشاید ز لعل یار مشکل ها
خیال آن لب میگون چه خون افتاده در دل ها

مخسب ای دیده چون نرگس به خوشخوابی و مخموری
که شبخیزان همه رفتند و بربستند محمل ها

دال در دامن پیر مغان زن دست و همت خواه
که بی سالک نشاید کرد قطعًا قطع منزل ها
سبکباران برون بردند رخت از بحر بی پایان

نمی یابند بیرون شو گرانباران به ساحل ها
نظر ابن حسام از ماسوی بردند و او را بین
»َمتی ما َتلَق َمن َتهوی َدع الدنیا َو اهِملها«
ز حد بگذشت مشتاقی به جام باده ی باقی

ها الساقی ادر َکاسًا َوناِولها« »ااَل یا ایُّ

"سیاوش کسرایی"

چو گل های سپید صبحگاهی
در آغوش سیاهی

شکوفا شو
به پا برخیز و پیراهن رها کن
گره از گیسوان خفته وا کن

فریبا شو
گریزا شو

چو عطر نغمه کز چنگم تراود
بتاب آرام و در ابر هوا شو

به انگشتان سر گیسو نگه دار
نگه در چشم من بگذار و بردار

فروکش کن
نیایش کن

بلور بازوان بربند و وا کن
دو پا بر هم بزن پایی رها کن
بپر، پرواز کن، دیوانگی کن

ز جمع آشنا بیگانگی کن
چو دود شمع شب از شعله برخیز

گریز گیسوان بر بادها ریز
بپرداز
بپرهیز

چو رقص سایه ها درروشنی شو
چو پای روشنی در سایه ها رو
گهی زنگی بر انگشتی بیاویز

نوا و نغمه ای با هم بیامیز
دل آرام

میارام
گهی بردار چنگی

به هر دروازه رو کن
سر هر رهگذاری جست و جو کن

به هر راهی نگاهی
به هر سنگی درنگی

برقص و شهر را ُپر های و هوی کن
به بردامن بگیر ویک سبد کن

ستاره دانه چین کن، نیک و بد کن
نظر بر آسمان سوی خدا کن

دعا کن
ندیدی گر خدا را

بیا آهنگ ما کن
منت می پویم از پای اوفتاده
منت می پایم اندر جام باده

تو برخیز
تو بگریز

برقص آشفته برسیم ربابم
شدی چون مست و بی تاب

چو گل هایی که می لغزند بر آب
پریشان شو بر امواج 

شرابم

کافه شهرحمید مزرعه

لحطاتی با شعربه انتخاب نیما موسوی

بخش نهم
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فلسفه و تراژدی )هگل(
البته خطری که در این جا ممکن است رخ دهد تردید 
قهرمان  در پیش و پس قرار گرفتن میان موضع خود و 
دیگری است، بدین معنی که تصمیم او وحدت شخصیت 
را نابود می کند، و البته این تردید، نه جوهر این مواضع 
مخالف که منادی ماهیت هنر خواهد بود. در این زمینه، 
هگل ویژگی کسی که به علت ضعف و سراسیمگی در 
مشاهده ی نبرد واقعی و حل ناشدنی میان دو خیر دچار 

تردید است را مشخص می کند.
با  مخالف  قلمرو  دو  اگر  است  متمایز  پیش  از  امر  این 
تکالیف جداگانه در زندگی به پیش رانده شوند، به نظر 
است  مقدس  برای شخصیت سرکش  آنچه  که  می رسد 
الجرم او را در مقابل حذف دیگری قرار می دهد. در آن 
ماهیت  بنیاد  و  گذراست  مرحله ای  تنها  تردید  صورت 

شخص را شکل نمی دهد.
این  پدیدارشناسی  در  هگل  تحلیل  محوری  بینش 
عدالت  از  تراژیک  قهرمان  که  هنگام  آن  حتا  که  است 
درموقعیت متعارض آگاه است، خواست و اراده او توافق 
و  تقدیر،  عمل،  که  تردید،  نه  این  و  است،  باره  این  در 

تقصیر است.
در حالی که ارسطو، و نیز برخی نظریه پردازان رسمی 
از تراژدی را بسط  در قرن بیستم، نظریاتی غیرتاریخی 
جدل  و  بحث  به  معاصر  تمایل  منتقدان  و  دادند، 
پیرامون هر نوع مفهوم فرا تاریخی از ژانر را نشان دادند، 
کلی  تعریفی  و  بود،  آگاه  قرائت ها  این  دو  هر  به  هگل 
قابل  و  مهم  تغییری  کم  که دست  می کرد،  ارائه  آن  از 

توجه در طرز گفتار آن در بیان تفاوت تراژدی مدرن و 
باستانی را نشان می دهد. در تراژدی باستانی شخصیت ها 
نیروهای حقیقی  و  آرمان ها  با  نسبت  در  کامل  طور  به 
قانون زندگی انسانی ادراک می شوند. عمل شخصیت ها 
تراژدی  بنیادی غایت آن هاست. در  در راستای سرشت 
مدرن، برعکس، ما بیشتر تکامل درونی شخصیت و نیز 
اعتالی بیشتر عالقه ی خاص آن ها را مشاهده می کنیم، 
خرسندی و رضایت مخاطب در شکل گیری فردیت ذهن 
و قلب آن ها و تنهایی شخصیت خوشان است. هم چنین 

علت پیچیدگی تراژدی مدرن کم شدن توان شخص تنها 
و  پیچیدگی  اوست.  گرداگرد  جهان  بر  تاثیر گذاری  در 
مدرن  تراژدی  در  را  بیشتری  نقش  موقعیت ها،  احتمال 

بازی می کند.
اجازه  عقل  است،  عقالنی  تراژیک  سرنوشت  هگل  برای 
قرار  سویه ای  یک  موقعیت های  در  افراد  که  نمی دهد 
بگیرند. به این دلیل که هر وضعیتی به واسطه ی ارتباط 
منجر  وضعیت  یک  طرد  می گیرد،  شکل  دیگری  با  آن 
مرگ  انسانی  زندگی  نهایت  دیگری می شود.  نابودی  به 

است، اما برقراری جوهر اخالقی نیز غایتی مطلق است.
تزکیه (  و  ) تطهیر  کاتارسیس  هگل  برای  وحدت  این 
مانند  دارد،  مخاطب جای  آگاهی  در  که  است،  تراژدی 
بازشناسی اعتالی کل زندگی اخالقی و مشاهده ی تطهیر 
و تزکیه یک جانبه. قهرمان تراژیک به موقعیت یک سویه 
اش پیوسته است، اعتبار مکمل آن و دیگری مخالف را 
نفی می کند، و سرانجام در مقابل جریانی عالی که ناپیدا 
تراژیک در  پای در می آید. سرسپردن  از  است  نهفته  و 
عقالنی  فرایند  نتیجه ی  بی درنگ  موقعیت  با  پیوستگی 
درون  در  تراژدی  بنابراین  است.  تاریخی  تکامل  عظیم 
خود دقیقه ی پنهان قصدیت و آشتی را در بردارد. این 
اعتالی هماهنگی در تراژدی اغلب و به ویژه در مدرنیته 
مورد نقادی قرار گرفته است. به ندرت خوانش مدرن از 
تراژدی در تراژدی حتا کورسویی از آشتی یا نظم عقالنی 

را مشاهده می کند.
)ادامه دارد(
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مرد رمال تمام زندگیم را نابود کرد
زن ۴5 ساله که د ه ها میلیون تومان سرمایه اش را 
به مرد رمال د اد ه بود تا از د هن بینی شوهرش جلوگیری 
کارشناس  به  خود  بار  تاسف  سرگذشت  د رباره  کند، 
اجتماعی کالنتری سناباد مشهد گفت: حد ود سه سال 
و  پرد اختم  د ل  د رد  به  همکارانم  از  یکی  با  روزی  قبل 
ماجرای د هن بینی های شوهرم را برایش بازگو کرد م. آن 
روز »نسترن« وقتی مشکل زند گی مرا فهمید پیشنهاد 
د اد برای حل آن نزد یک رمال حرفه ای بروم. صبح روز 
بعد نزد ش رفتم. مرد رمال وقتی د ر جریان مشکل من 
حرف هایش  با  را  روانم  و  روح  گونه ای  به  گرفت  قرار 

تسخیر کرد که د یگر او را ناجی زند گی ام می د انستم.
از  تومان  میلیون  یک  حد ود  بار  هر  حالی  د ر  مرد  آن 
نیز  را  اد عا می کرد بخت د خترم  من پول می گرفت که 

بسته اند و او برای ازد واجش با مشکل مواجه می شود. 
پول  تا  می کرد م  تالش  فقط  بود م  ترسید ه  که  هم  من 
رمالی های او را تامین کنم و کار به جایی رسید که نه 
تنها وام گرفتم بلکه النگوی طالیم را نیز فروختم و به 
او د اد م. با این حال، زمانی به خود آمد م که بیش از ۴0 
میلیون تومان سرمایه ام را از د ست د اد ه بود م و د ر این 
بر  بلکه  بود  نشد ه  باز  از مشکالتم  گرهی  تنها  نه  مد ت 

شد ت اختالفات خانواد گی ام روز به روز افزود ه می شد.

شماره 112 --- جدول و سودوکو ---

1 3 4 6
4 1

1
7 6 5

8 6
9 7 2 4

3 9 6 2
2 6
1 5 2 4 7 8

سودوکو شماره 82

3 8 9 1 6 5 2 7 4
6 1 2 3 7 4 8 5 9
5 7 4 2 8 9 1 6 3
8 9 3 4 2 6 5 1 7
4 5 6 9 1 7 3 8 2
1 2 7 5 3 8 9 4 6
9 3 8 7 4 1 6 2 5
2 4 1 6 5 3 7 9 8
7 6 5 8 9 2 4 3 1

جواب شماره قبل

گرد آورند ه مریم نباتیزنگ تفریح   }جسارت نباشه...فقط برای انبساط خاطر شما!{

تو جلسه خواستگاری... 
دختر به پسر میگه: خودتو معرفی کن ! 

پسر میگه: ۲8 سالمه ! پزشکم، د و تا خونه د ارم، ماشینم 
لکسوس مشکیه! بابام کارخونه د اره، تک فرزندم ! 

و شما؟ 
د ختر چشماشو می بند ه میگه: به نام خدا، همسرت

**********

اقامه  د عوایی  آمد ه  او  نزد  نفر  د و  مال  قضاوت  زمان  د ر 
کرد ند.

 مد عی اظهار د اشت؛ این شخص مرا صد ا زد و گفت؛ این 
بار را بر د وش من بگذار. 

گفتم؛ د ر مقابل به من چه خواهی د اد؟ 
او  د و ش  بر  را  بار  کشید ه  زحمتی  هم  من  هیچ،  گفت؛ 

گذاشتم. حال هر چه می گویم هیِچ مرا بد ه نمی د هد.
مال گفت؛ خیلی خوب حق د اری. حاال بیا این فرش را 

بلند کن. 
وی بلند کرد. مال گفت؛ د ر زیر فرش چیست؟ 

مد عی گفت؛ هیچ.
مال گفت؛ این هیچ اجرت تو بود برد ار و برو!

**********

زن د ر ICU بود.  
شوهرش نمیتوانست جلوی اشکهایش را بگیرد 

د کتر گفت ما همه تالشمان را میکنیم اما هیچ چیز رو 
تضمین نمی کنیم.  

بد ن اون هیچ عکس العملی از خود ش نشون نمید ه، به 
نظر میرسه که به کما رفته. 

شوهر: د کتر بهتون التماس میکنم که همسرم رو نجات 
بد ین. اون فقط 3۶ سالشه، خانواد ه بهش نیاز د ارن. 

ناگهان معجزه ای رخ د اد...
دستگاه ECG قلب د یوانه وار شروع به زد ن کرد، یکی 
از د ستانش تکان خورد، لبانش شروع به حرکت کرد و...

او شروع به صحبت کرد: عزیزم من3۴سالمه نه 3۶سال!!! 

مرد احساس را کشف کرد و زن عشق را، 
مرد کار را کشف کرد و زن خانه د اری را، 

زمان،  آن  از  را،  خرید  زن  و  کرد  اختراع  را  پول  مرد 
زن  و  کرد،  اختراع  و  زیاد ی کشف  بسیار  مرد چیزهای 

همچنان د ر حال خرید است  !! 
 

  **********

بیا این آب پرتقال رو بخور! 
چقد ر زیر چشمات گود افتاد ه! 

الهی بمیرم 
برات از اون غذاهایی د رست کرد م که د وستد اری! 

مخاطب این جمالت کیست؟؟؟ 
 .
 .

مخاطب مرد ی هست که بد ون زنش رفته خونه ی ماد ر

**********

من موند م وقتی میگن مثل بچه ی آد م رفتار کن ....
.
.
.

د قیقا باید مثل هابیل رفتار کنیم یا قابیل...

**********

د ریایی  د وماد  ولی  د اریم  د ریایی  عروس  کرد ید  د قت 
ند اریم !

.

.
یعنی بی شوهری تو عمق د ریا هم موج میزنه

**********

ماد ر شوهری د ارم من؟!
.
.

یعنی آد م اینقد ر خونسرد؟!
.
.

نباید بیاد بگرد ه منو واسه پسرش پید ا کنه؟!
واال من به خاطر پسر خود ش می گم، وگرنه من که د ارم 

د رسمو می خونم!

**********

تو پاساژها د قت کرد ین
بعضی مرد ا د ست خانومشونو میگیرن...

.

.چون اگه د ستشو ول کنن میرن خرید می کنن!
رمانتیک بنظر میرسه، ولی د ر حقیقت اقتصاد مقاومتیه

**********

با این وضعیتی که قیمت گاو و گوسفند پید ا کرد ه…
.
.
.

تا چند وقت دیگه جلوی پای عروس و د اماد
” تن ماهی ” باز می کنن !

**********

جوک بسه د یگه یکم معلوماتتونو ببرم باال
فواید آبلیمو

.

.

.
تُرشه

**********

مالنصرالد ین د ر عرصه ی مسابقه بر اسبی بنشست و یال 
اسب د ر دست گرفت. اسب تاختن آورد و مال از پشت 
آن لغزید و از ابتد ای یال به انتهای د مب آن رسید ! پس 
یک  شد  تمام  اسب  این   !… آهای  آهای!  د اد:  د ر  آواز 

اسب د یگر بیاورید!!!

**********

معلم از د انش آموز می پرسه: چرا این قد ر د یر اومد ی؟
د انش آموز: به خاطر تابلو راهنمایی رانند گی!

معلم: مگه چه عالمتی روش بود؟
آهسته  لطفا  می شوید؛  نزد یک  مد رسه  "به  آموز:  د انش 

حرکت کنید!"
یعنی احترام به مقرراتش د اغونم کرد!  !!

افقی:
1- وسیله ای برای د سترسی به ازتفاعات د رکارهای ساختمانی- از معماران چیره د ست ایرانی که جایزه معماری اش مشهور است ۲- کمانگیر باستاتی- کفپوشی مناسب برای آشپزخانه- جمله قرآنی 3- سازمان انرژی های نوایران- خورشید- امانتد اران ۴- 
رفیق مشهد ی- وسیله نخ ریسی- رود ی د رکشورمان- ایالتی د ر اسپانیا 5- تکیه برپشتی- لطیف- عقید ه ۶- زود و سریع- شهری د ر ایتالیا- د وستی 7- معد ن- قوم خرم آباد ی- سرگیجه- بازیکنی د ر فوتبال 8- فکر و اند یشه- نیم صد ای پشه- قد م یک 
پا- کشور آفریقایی 9- قوم خرم آباد ی- خیابانی د ر کرمانشاه- د ر قد یم نوعی نوشابه بود- عضوی د ر صورت 10- جلگه ای د ر ایتالیا- د ارای الگو- د رخت تسبیح 11- خد ا شناس- سرابی د ر کنگاور- سود ای ناله 1۲- بزرگ- نوعی زغال سنگ- نحس- د رس 
کشید نی 13- مترجم سرشناس کرمانشاهی- جوهر زند گی- مقابل رویه 1۴- از ارتفاعات زاگرس- از پلهای تاریخی خرم آباد- خرس آسمانی- از خواهران برونته 15- از شهرهای زیر زمینی همد ان که از سازه های د ستکند و مطرح ایران می باشد- زود و سریع

عمودی:
1- از سازه های تاریخی روم باستان- معبد بود ایی ۲- باغ د ید نی شیراز- سازمان بین المللی کار- حالل رنگ 3- آشیانه- د رون- به هر یک از آالت 
موسیقی گویند ۴- نظرات انتخاباتی- ضمیر وزنی- کشور آفریقایی 5- پنج ترکی- برهان- سند- شهر فستیوال ۶- همسر حضرت اد م- معمار آمریکایی 
و طراح ساختمان مهمانسرای هلی د ر ساراسوتا- آشکار ساختن 7- مرزد ار- از رنگ ها - شهری د ر آذربایجان غربی 8- از حبوبات- یاری کنند ه- از قلعه 
تاریخی ایالم- سخاوتمند 9- انتظار- نخست- از د رختان جنگلی 10- سینمای سوخته- مصیبت ها- قاعد ه 11- براد رپت- ملحد- تایلند سابق- روز 
گذشته 1۲- نوعی کفش پاشنه بلند - ناز بالش- همیشگی 13- اهلی- شهری د ر آلمان- خاک صنعتی 1۴- اسباب خود بینی- نمایند ه قانونی- ایالت 

15- شهری د ر استان همد ان- الفبای آباد انی- سازگار با همه

  15   1۴   13    1۲   11    10     9      8      7      ۶      5      ۴     3      ۲       1
1
۲
3
۴
5
۶
7
8
9
10
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1۲
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1۴
15

باند سارقان زورگیر در قم منهدم شد
به گزارش پایگاه خبری پلیس، سرهنگ میکائیل 
قهرمان پور اظهار د اشت: د ر پی وقوع پنج فقره سرقت 
به  توجه  با  مغازه ها،  از  سرد  سالح  تهد ید  با  شبانه 
حساسیت موضوع تیمی از کارآگاهان زبد ه پلیس آگاهی 
استان برای شناسایی و د ستگیری متهمان د ر این رابطه 

تشکیل شد.
وی گفت: با تالش شبانه روزی و انجام اقد ام های پلیسی 
د ر  و  شد ند  د ستگیر  و  شناسایی  رابطه  این  د ر  نفر   ۲

مواجهه با شواهد موجود به جرم خود اعتراف کرد ند.
وی اضافه کرد: سپس طی تحقیقات صورت گرفته از این 
افراد، 3 نفر از همد ستانشان نیز شناسایی و با هماهنگی 

مقام قضایی استان دستگیر شدند.
با  قم  استان  انتظامی  فرماند هی  آگاهی  پلیس  رئیس 
تصریح  متهمان،  از  سرد  چند ین سالح  به کشف  اشاره 
کرد: د ر نهایت افراد مذکور به همراه پروند ه تشکیل شد ه 
برای انجام مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی استان و 

سرانجام با قرار قانونی روانه زند ان شد ند.



کشف مقبره های رومی و 
آنگلوساکسون در بریتانیا

باستان    آنگلوساکسون که  باستانی رومی و  اثر  چند ین 
د ر  یاد می کنند  » بی نظیر«  آثاری  عنوان  به  آن ها  از  شناسان 
گورستانی تاریخی د ر نزد یکی یک فرود گاهی واقع د ر بریتانیا 

کشف شد ند.
این آثار باستانی که شامل ظروف سفالین و جواهرات می شوند د ر 
محوطه ای تاریخی - تد فینی واقع د ر شهر کوچک »کبگینتون« 

د ر نزد یکی فرودگاه Coventry کشف شد ند.
باستان شناسان معتقد ند د و قبری که از میان  د ه ها قبر د ر این 
منطقه کشف شد ند به یک سرباز و یک د ختر بچه رومی که هر 

د و  از مقام باالیی د ر گذشته بهره مند بود ند، تعلق دارد.
قرار است آثار کشف شد ه د ر موزه های محلی اطراف این منطقه 

به نمایش گذاشته شوند.
تعد اد ی از این آثار د ر جریان  کاوش های باستان شناسی که د ر 
تابستان سال ۲017 د ر این منطقه صورت گرفته بود کشف 
شد ند، اما هویت و قد مت تمامی آن ها اخیرا توسط کارشناسان 

تایید شد ه است.
»نایجل پیج«  که باستان شناس ارشد تیم کاوشی این منطقه 
است با »قابل توجه« د انستن این اکتشاف، بیان کرد :» این یک 
اکتشاف حیرت آور د ر »مید لنز غربی« محسوب می شود. کشف 

این محوطه تاریخی غافلگیری بزرگی بود.« 
د ر کنار قبر د خترک رومی یک سنجاق سینه زینتی نیز کشف 
شد. این سنجاق سینه تنها یکی از چهار جواهری بود که د ر قبر 
این د ختر جوان قرار  د اد ه شد ه بود و سپس توسط یک آینه 

پنهان شد ه بود.
د یگر جواهرات کشف شد ه د ر این مکان شامل یک حلقه با تصویر 
یک نوع جیرجیرک  )که نماد نامیرایی است( و یک سنجاق سر 
می شوند. یکی د یگر از قبرهای کشف شد ه نیز شامل تکه های 

سپر و شمشیر بود.
متخصصان معتقد ند آثار کشف شد ه و تصویرهایی که بر روی این 

آثار نقش بسته اند به فرهنگ اروپای جنوبی بازمی گرد ند.
د ر این بین د ه ها قبر آنگلوساکسون نیز د ر این مکان کشف شد 
که لوازم بسیاری را از جمله ظروف »فرانک ها« را د ر خود جای  

د اد ه بود ند.
)یکی  »فرانک ها«  به  متعلق  بیان کرد:»حضور ظروف  »پیج« 
از قبایل متعد د کنفد راسیون غربی ژرمن ها( نشان د هند ه این 
موضوع است که این منطقه د ر طول د وره رومی  هم همچون 
از  بسیاری  لوازم  و  مرد م  و خروج  ورود  د یگر شاهد  د وره های 

مناطق مختلف بود ه است.«
به گفته کارشناسان، بناهای واقع د ر »کبگینتون« حتی پس از 

ترک رومی ها د ر  قرن پنجم پابرجا ماند ند.

دوره های آموزش صنایع دستی
معاون صنایع د ستی و هنرهای سنتی میراث فرهنگی 
ایالم از برگزاری 10 د وره آموزش صنایع د ستی برای 18۴ نفر 

از هنرجویان ایالمی خبر د اد.
د ستی  صنایع  رشته   33 د اشت:  اظهار  محسنی  نورالد ین 
د ر استان ایالم فعال است و معاونت صنایع د ستی میراث 
فرهنگی استان هر سال برنامه های مختلفی را برای ترویج 
و توسعه فعالیت های صنایع د ستی د ر استان برگزار می کند.

ویژه  صنایع د ستی  آموزش  د وره   10 برگزاری  از  وی 
عالقه مند ان رشته های مختلف صنایع د ستی د ر 9 ماه نخست 
امسال د ر استان خبر د اد و گفت: اشتغال مهمترین هد ف 

از برگزاری چنین د وره های آموزشی د ر سطح استان است.
با شرکت 18۴  این د وره های آموزشی مجموعاً  وی گفت: 
از  و  استان  شهرستان های  د یگر  و  ایالم  هنرجویان  از  نفر 
طریق تفاهم نامه با اد ارات اد اره بهزیستی، آموزشگاه های آزاد، 
اد اره کل زند ان ها، کمیته امد اد، بخش خصوصی د ر رشته های 
سفال،  روی  نقاشی  د ست د وز،  چرمی  تولید ات  میناکاری، 
معرق چوب، گیوه بافی، نقاشی روی چوب، تراش سنگ های 

قیمتی و نیمه قیمتی و… برگزار شد.
بر  برگزاری چنین د وره هایی عالوه  محسنی اظهار د اشت: 
این که فرصت های شغلی جد ید ی ایجاد می کند و جامعه 
معلولین نیز با خلق آثار هنری زیبا توانمند ی های خود را 
به د ست  باعث می شود که صنایع د ستی  نشان می د هند 

فراموشی سپرد ه نشود.
وی گفت: با توجه به توسعه و ترویج رشته های صنایع د ستی 
و آموزش عالقه مند ان رشته های هنری برای کارآفرینی و 
اشتغال د ر راستای اقتصاد مقاومتی، این اد اره کل د ر ایالم 
و د یگر شهرستان های استان اقد ام به برگزاری کالس های 

آموزش صنایع د ستی کرد ه است.
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تکه ای از من تکه ای از زمینمریم ساد ات موسوی  --- نیم نگاه ---

برایم  که  اتفاقی  کجای  از  نمی د انم 
افتاد ه است تعریف کنم. شاید بهتر باشد از همان اول 
گشتی  برای  د وستانم  با  وقتی  پیش،  سال  د و  بگویم. 
همین  شد.  بد  حالم  بی مقد مه  بود یم،  رفته  بیرون 
تا  کرد  بیمارستان  راهی  را  من  بعد  روز  چند  ماجرا 
د کتر  یک  به  را  ام آر آی  جواب  بگیرم.  ام آر آی  ّسرم  از 
نشان د اد م. بعد از د ید ن ام آر آی و انجام آزمایش های 
تکمیلی، گفت یک "کیست" د ر سرم د ارم که خیلی هم 
خطرناک نیست. یاد م است وقتی از مطب خارج شد م، 

حس عجیبی د اشتم.
سعی کرد م این موضوع را جد ی نگیرم و به زند گی اد امه 
د هم. بعد از گذشت یک سال و تحمل همه این عالئم، 
اصطالح  به  کیست  آن  و  جسمی  وضع  نگران  د یگر 
د ر  بد ی  اتفاق  که  می کرد م  باور  د اشتم  بود م.  بی خطر 
خود م  د رون  د ر  که  حالی  است.  افتاد ن  حال  د ر  بد نم 

احساس می کرد م اصال طبیعی نبود.
و  آزمایش  مجد د ا  برایم  تا  رفتم  د یگری  پزشک  سراغ 
حتی ام آر آی را تکرار کند. همین روزها که من نگران 
وضعیت جسمی ام و آن کیست عجیب بود م، پد رم هم 
از یک بیماری رنج می برد. من هم د لم نمی خواست او 
را د رگیر این ماجرا کنم. به همین د لیل بعد از گرفتن 
بگویم،  به خانواد ه چیزی  که  آن  بد ون  ام آر آی،  جواب 
ام آر آی گفت که  از د ید ن  بعد  سراغ د کتر رفتم. د کتر 

باید سریع عمل کنم.
سعی کرد م هیچ مبارزه ای نکنم و حرف د کتر را بپذیرم. 
فقط سوالی د اشتم که اگر عمل نکنم چه؟ جوابی که 
شنید م شوکه ام کرد؛ "معلوم نیست چند روز د یگه زند ه 
بمونی و این بیماری، که بهش "کیاری مغزی" می گن، 

عالئم حیاتیت رو آروم آروم از کار می ند ازه". 
خوشبختانه به همراه یکی از د وستان عزیزم سراغ این 
د کتر رفته بود م. به د وستم نگاه کرد م و د ید م که بغض 
کرد ه است. برای این که حال د وستم بهتر شود سریع 
کنم چه  اگه عمل  که؛  پرسید م  و  کرد م  نگاه  د کتر  به 
شانس هایی د ارم؟ گفت: "ممکنه بهوش نیایی چون این 
تخصص های  و  ریه  د کتر  از  باید  و  عمل خیلی سخته 

د یگه حتما تایید یه بیاری".
شوکه  د اشتم.  عجیبی  بیرون حس  آمد م  که  مطب  از 
شد ه بود م. اصال به هیچ چیزی نمی توانستم فکر کنم. 
تنها کاری که کرد م، همان موقع برای مشورت با یک 
د کتر ریه، راهی آن جا شد م. وقتی د کتر را د ید م و براش 
این  بود. نظرش  او هم شوکه شد ه  انگار  د اد م،  توضیح 
من  که  کنم  قانع  کرد م  نکنم. سعی  عمل  من  که  بود 
را تحمل کنم. و اصرار کرد م  نمی توانم مرگ تد ریجی 

که تایید یه به من بد هد. 
د وستم  هم  من،  هم  رساند م.  صبح  به  را  سختی  شب 
که د ر تمام این مد ت همراهی ام می کرد. گفتن ماجرا 
جز  همه  به  نبود.  آسانی  کار  خود ش  هم  خانواد ه  به 
را  کارهایم  می خواستم  خود م  گفتم.  را  ماجرا  پد رم 
که  ماهری  پزشک  از  خواستم  د وستم  از  د هم.  سامان 
د ر این زمینه می شناسد برایم وقت بگیرد. او هم برای 
لطف  این مد ت  تمام  د ر  نوبت گرفت. من  بعد  روز  د و 
فراموش  را  کرد ند  کمکم  لحظه  هر  که  د وستانی  این 

نخواهم کرد. 
د و روز بعد، من به همراه براد رم و همسرش خود م را از 
اصفهان به تهران رساند م.  وقتی پیش د کتر معرفی شد ه 
حال  این  با  ند ارم.  عمل کرد ن  جز  راهی  گفت  رفتیم، 
تاکید کرد که د رصد زند ه ماند ن حین عمل هم خیلی 
زیاد نیست. بعد از همه این توضیحات هم تاکید کرد 
که خود ش این عمل را به عهد ه نخواهد گرفت. گاهی 
برای خراب  معروف  پزشکان  فکر می کنم که  با خود م 
را  پرخطر  عمل های  ریسک  کاریشان  سابقه  نشد ن 

نمی پذیرند.
این د کتر من را عمل نکرد ولی پزشکی د ر اصفهان که 
تیمی ماهر د ارد را معرفی کرد. ما هم سریع از تهران به 
اصفهان برگشتیم. د ر تمام راه، براد رم و همسرش تالش 
می کرد ند که شرایط شاد ی را فراهم کنند. آواز بخوانند 

و همه چیز را مثل قبل نشان د هند. من هم حس د و 
گانه ای د اشتم. 

روز بعد، د ر اصفهان پیش د کتری که معرفی شد ه بود 
رفتیم. نمی خواستم هیچ ثانیه ای را از د ست بد هم. 

د کتر جد ید، انرژی مثبتی را به من منتقل کرد. د یگران 
را  د کترها  سایر  با  مشورت  نتیجه  بود ند  کرد ه  توصیه 
با  که  این  از  من  ولی  نکنم.  تعریف  جد ید  د کتر  برای 
نبود م. کل ماجرا  این ماجرا شوم خوشحال  د روغ وارد 
را تعریف کرد م. بعد از مد تی، د کتر به شکلی محترمانه 
از همراهانم خواست که بیرون از اتاق باشند تا کمی با 

من صحبت کند.
کنارم نشست. مهربان بود. با آرامش برایم توضیح د اد 
که احتمال زند ه ماند ن من د ر این عمل تنها ۲0 د رصد 
را  د اشته ای  روزها  این  که  حسی  پرسید:  ازم  و  است. 
می توانی برایم توضیح د هی؟ برایش تعریف کرد م ؛" من 
از بچگی تا حاال روزهای خیلی سختی رو گذروند م، به 
خاطر بیماری ای که از بد و تولد همراهم بود. اگه موضوع 
مرد ن بود همون روزها باید که نمی بود م. راستشو بخوای 
اگه بگم نگران نیستم د روغ گفتم ولی ته قلبم مید ونم 
که هر چقد ر همه بگن یه کاری غیر ممکنه، تا خود م 
باور نکنم، هیچ چیزی غیر ممکن نیست. من مید ونم که 
از پسش بر میام چون اگه بعد تالش کرد ن و گذروند ن 
مسخره  خیلی  باشه  ماجرا  اخر  این  سختی  همه  اون 
است. من با قد رتی که از خود م سراغ د ارم می د ونم که 
زند ه می مونم. حاال هر چقد ر هم بقیه بگن نه نمیشه". 

بعد از شنید ن حرف های من، گفت که تمام تالشش را 
برای عملی موفقیت آمیز می کند. گفت ما هرد و به هم 
اعتماد کرد ه ایم. پس نتیجه خوب خواهد شد. "با هم از 
پسش بر میاییم. بیا به هم قول بد یم که هیچ کد وم جا 
نمی زنیم". این صحبت ها حد ود ۴0 د قیقه طول کشید. 
این جا بود که فهمید م هنوز هم آد م های وظیفه شناس 
و د وست د اشتنی د ر این د نیا زند گی می کنند. مطمئن 

بود م هم من هم او از پس این ماجرا برمی آییم. 
د ر  را  روز  د و  و  شوم  بستری  بعد  روز  من  شد  قرار 
عمل  از  قبل  مراقبت های  و  آزمایش  به  بیمارستان 
بپرد ازم و بعد هم عمل انجام شود. د وست د ارم از حس 
و حال آن چند روز بگویم: "این که تو شرایط سخت آد م 
می فهمه که چقد ر واسه بقیه مهمه. وقتی حتی کسایی 
که فکرشو نمی کرد م می د ید م سعی میکنن بهم انرژی 
بد ن، بیان به د ید نم و... خوشحال بود م. همیشه سعی 
کرد ه بود م اد م ها را د وست د اشته باشم و بهشون خوبی 
کنم. حس می کرد م  د ارم جواب همه اون انرژی هایی 
پیام هایی  برایم  می د ید م.  رو  بود م  د اد ه  بهشون  که 
د وستانم  از  بعضی  بمونم".  زند ه  کنم  سعی  که  میومد 

گریه می کرد ند. 

بیایم.  تصمیم گرفته بود م تحت هر شرایطی به هوش 
برای  نبود م. ولی  این د نیا  از  خود م خیلی نگران رفتن 
د وستانی که  و همسرهایشان،  براد رهایم  ماد رم،  و  پد ر 
می آمد م.  هوش  به  باید  بود ند  من  نگران  حد  این  تا 
تا  و  می آمد  بیمارستان  به  عمویم  د ختر  روزها  آن  د ر 
این صحبت ها  از  یکی  د ر  می زد یم.  هم حرف  با  صبح 
د خترعمویم حرف قشنگی به من زد. گفت انسان های 
طبیعی هم گریه می کنند و هم گاهی ضعیف هستند. 
د ر  عین حال از من خواست واقع بین باشم و هم زمان 
به  روزها  آن  چه قد ر  باشم.  د اشته  هم  ایمان  خود م  به 

حرف هایش نیاز د اشتم.
د ر تمام این روزها پزشکی که قرار بود من را عمل کند 
جلوی  سرسختانه  می کرد ند،  همراهی اش  که  تیمی  و 

همه ایستاد ند که این عمل باید انجام شود. او هم مثل 
واقعا  افتاد.  خواهد  مثبتی  اتفاق  که  د اشت  ایمان  من 
همین اعتماد بود که نتیجه همه چیز را عوض می کرد.

د اد  د لد اری  را  من  د کتر  بود م.  نگران  بیهوشی،  هنگام 
د ر  من  می ماند.  کنارم  او  نباشم،  چیز  هیچ  نگران  که 
لبخند  و سعی می کرد م  را می د ید یم  نگرانی  چهره اش 
بزنم. گفتم؛ "د کتر من به خاطر تالش های شما هم که 
شد ه نیم ساعت به هوش میام بعد میرم".  چهره د کترم 
مثل زمانی شد ه بود که سر امتحان وقتی د اری تقلب 
می کنی، مراقب ها می فهمند و برگه تقلب را می گیرند. 

حالش شبیه آن لحظه ها بود.
عمل انجام شد. زمانی که به هوش آمد م، خانواد ه  ام را 
را  و حالم  به من رساند ند  را  د ارم که خود شان  یاد  به 
پرسید ند.  و خود م را به یاد می آورم که روی تخت د راز 
کشید ه بود م، بعد از 5 ساعت زیر عمل جراحی بود ن. 
عالمت  آن ها،  شاد کرد ن  برای  و  نشانه  خوب بود ن  به 

پیروزی نشان د اد م.
شد ید   د رد  آی سی یو  گذراند م.  د ر  را  سختی  روزهای   
د اشتم و تحمل د ستگاه ونتیالتور که امکان حرف زد ن  
بود. د کتر  برایم سخت  بود،  از من گرفته  را  و خورد ن 
د رد  من  بود ند.  حالم  جویای  مد ت  تمام  خانواد ه ام  و 
را خوب  آن ها، خود م  برای خوشحالی  ولی  می کشید م 

نشان می د اد م.
توانستم  من  ولی  بود.  سخت  خیلی  روزها  آن  تحمل 
که  اعتماد ی  از  هرد و  د کتر  و  من  بگذرم.  ایام  آن  از 
بعد  روزهای  د ر  بود یم.  خوشحال  بود یم،  کرد ه  هم  به 
تمام تالشم را کرد م که خود م بتوانم نفس بکشم تا از 
د ستگاه جد ا شوم. من سختی های زیاد ی کشید ه بود م 
و جد اشد ن از این دستگاه د ر مقابل بعضی از آن ها هیچ 
بود. با همین تالش ها بود که بعد از سه روز از د ستگاه 

جد ا شد م.
زمانی که د ر آی سی یو د ستگاه را از بد نم بیرون کشید ند، 
یک لحظه ریه ام د چار شوک شد و نفسم بند آمد. پد رم 
کنارم ایستاد ه بود. د ر آن لحظات نگاهش کرد م و اصال 
د لم نمی خواست ناامید ش کنم و این آخرین تصویری 
باشد که از من د ر ذهنش باقی می ماند. به خود م فشار 
آورد م تا این که توانستم نفس بکشم. و همه خوشحال 

بود ند و گفتند "برگشت".
امروز هفت  منتقل شد م.  به بخش  روز  آن  فرد ای  من 
ماه از این ماجرا می گذرد. این که تصمیم گرفتم خاطره 
این عمل را به اشتراک گذارم، به خاطر اهمیتی بود که 
طرز نگاه کرد ن من به این ماجرا را نشان می د هد. من 
طی سال ها، د ر زند گی ام سعی کرد ه ام به خود م بقبوالنم 
که اگر چیزی را بخواهم باید هر طوری هست آن را به 
د ست بیاورم. نباید اجازه د هم محد ود یت هایی که د نیا 

برایم ایجاد می کند، من را از هد فی که د ارم باز د ارد. 
من از د اشتن آد م هایی که د ر این لحظات کنارم بود ند 
خوشحالم. د لم می خواهد که بتوانم من هم د ر زند گی 

آن ها نقش مثبتی بازی کنم. 
کنون  تا  گفت  پرستار  بیمارستان،  از  ترخیص  هنگام 
کسی را ند ید ه است که تا این حد مالقاتی د اشته باشد. 
برای  که  د اشتم  را  کسی  شبانه روز،  از  ساعت  هر  من 
د ید نم به بیمارستان بیاید. شاید این ها به خاطر تالشی 
است که من د ر زند گی برای شاد بود ن کرد ه ام. و امید ی 
که من د ر قلبم د اشتم، با اعتماد ی که به پزشکم کرد م، 

نتیجه خود ش را نشان د اد.

تالش برای زندگی
مائده توکلی


