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 نوبت .......                                                                                                                                                                    
 50/1051شماره مناقصه:   - خريد لوله، اتصالات و اقلام مصرفي شبكه آبياري فضاي سبزموضوع مناقصه :

 

از  زير،طبق مشخصات و شرايط كلي  انجام خدمات با موضوع فوق رادر نظر دارد سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس 
)اطلاعذات ككميلذي در  به پيمانكار واجد شرايط واگذاار نمايذد سادهاي و پس از ارزيابي طريق مناقصه عمومي يک مرحله

 : باشد(اسناد مناقصه مي
اسذتان بوشذ،ر، عوذلويه، سذاختمان مركذز   -گزار: سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پذارس نام و نشاني مناقصه -1

 هاي خليج فارس  همايش
 ريال 22،057،777،777مبلغ برآورد اوليه :  -2

ريال  1،230،777،777ضمانت نامه معتبر بانكي يا وجه نقد  به مبلغ نوع و مبلغ كضمين شركت در فرآيند ارجاع كار:  -3
 ) كه قابل كمديد به مدت سه ماه با درخواست مناقصه گزار مي باشد.( 

اكصذالات لولذه و حاديذه نذن  اشخاص حقيقي )داراي پروانذه كوذم مذورد كاييذد از اك شرايط شركت در مناقصه: -2
 يا اشخاص حقوقي )درج زمينه فعاليت بازرگاني در اساسنامه شركت(ابزارفروش آبياري/مصالح و

گران بايد علاوه بر بارگذااري اسذناد انجام مي گردد لاا مناقصه ساده ارزيابي نورت فرآيند انتخاب برنده مناقصه به  -5
،  www.setadiran.ir مورد درخواست و موتندات در سامانه كداركات الكترونيكي دولت )ستاد( به آدرس اينترنتي

ون ال ( را كه حاوي ضمانتنامه فرآيند ارجاع كار مي باشد بذه نذورت فيزيكذي بذه دبيرخانذه كميوذي  نرفا )پاكت
 مناقصات ارائه نمايند. 

 27/72/1271 مورخ 10:77آخرين م،لت دريافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد : ساعت -6
هاي خليج ساختمان همايش،  21/72/1271مورخ  شنبهسه روز  17:77زمان و محل برگزاري جلوه كوجي،ي: ساعت  -0

 كميويون مناقصاتدبيرخانه  -طبقه اول-فارس
   72/73/1271 مورخ دوشنبهروز  0:77سامانه ستاد : ساعت  در پيشن،اد قيمت هايپاكتها و استعلام م،لت بارگااري  -8
 در  72/73/1271 مذورخ دوشذنبهروز  17:77 تسذاع:  (الذ ، ب و ج هايپاكت) مناقصهپيشن،اد  گشايشزمان و محل  -0

  .جلواتسالن  - طبقه دوم –هاي خليج فارس عولويه، ساختمان همايش
 70031302155نمابر :       7003130 2157 -2كميويون مناقصات: كلفن  -17

  ررووااببطط  ععمموومميي  سسااززمماانن  ممننططققهه  ووييژژهه  ااققتتصصاادديي  ااننررژژيي  پپااررسس

  سادهبا ارزيابي  اييك مرحلهفراخوان مناقصه عمومي 
 شماره

 1316803  شناسه آگ،ي:

8

8

صدای پرطنین مردم

8

مدیرکل پیشنهادی ورزش و جوانان استان بایستی از بدنه ورزش استان باشد
1

آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته در ۳۳  
حوزه بوشهر شروع شدحوزه بوشهر شروع شد

پیام خلیل  سید 

فرهنگی( )فرهیخته 

طرح جامع شهرِی نافرجام خارگ

قانونی  غیر  قیمت  افزایش  هرگونه  با 
برخورد می شود فوتبال  مندان  عالقه  برای  استان  فعلی  امکانات 

نیست کافی 

طرح جامع شهرِی نافرجام خارگطرح جامع شهرِی نافرجام خارگ

قابل توجه استاندار بوشهر و نمایندگان استان در مجلس؛

 
 مرحله ای دو آگهي فراخوان مناقصه عمومي

 

 سامانه تداركات الکترونيکي دولت  از طريق مرحله ای دومناقصة عمومي برگزاری  بصورتمورد نياز خود را با شرايط ذيل  اقلامشركت مجتمع گاز پارس جنوبي در نظر دارد 
 : تامين نمايد)سامانه ستاد( 

 شماره فراخوان در سامانه ستاد ايران            2000048940000002

و تقاضا  شماره مناقصه  000/00مناقصه شماره  -AA R-4113900126تقاضای   
Thermal Imaging Camera موضوع مناقصه/ شرح مختصر اقلام درخواستي 

 مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار ريال 000/000/000

تضمين شركت در فرايند ارجاع كار بصورت يکي از تضامين قابل قبول وفق آيين نامه تضمين شماره 
 نوع تضمين شركت درفرايند ارجاع كار هيات وزيران مي باشد. 22/04/49ه مورخ  00004/ت028902

ی مناقصهمبلغ برآورد ريال 000/000/000/02  
  ه ستاددر سامان ارزيابي كيفي دريافت اسنادآخرين مهلت  اعلان عمومي سامانه ستاد ايران مي باشد.صفحه  در آگهي درج نوبت دومروز پس از  0

 مي باشد. ظرف مدت دو هفته پس از انقضای مهلت دريافت اسناد
يفي آخرين مهلت بارگذاری و  ارسال مستندات ارزيابي ك

در سامانه ستاد )رزومه(  
  تاددر سامانه س مالي فني/ پيشنهادات بارگزاریآخرين مهلت  سامانه ستاد ارسال مي گردد.از طريق  ، مستندات دريافت پيشنهاد فني و مالي بهمراه برنامه زمانيپس از ارزيابي كيفي مناقصه گران

 -ساختمان امور كالا- (08اه يازدهم )فازپالايشگ-شركت مجتمع گاز پارس جنوبي -كنگانشهرستان  -استان بوشهر
 آدرس مناقصه گزار اداره خريد

به پيشنهاد های خارج از سامانه ستاد هيچگونه ترتيب  وانجام مي پذيرد  WWW.SETADIRAN.IRبديهي است كليه فرآيند برگزاری مناقصه الکترونيکي از طريق درگاه سامانه تداركات الکترونيکي دولت )سامانه ستاد( به نشاني: 
 . اثری داده نخواهد شد و مناقصه گران بايستي نسبت به ثبت نام در سامانه ستاد و دريافت گواهي امضاء الکترونيکي اقدام نمايند

 .  تماس حاصل فرمايند  0448080- 9090-9094-9090-9428مراجعه و يا با شماره  WW.SPGC.IRWمناقصه گران مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر به سايت 

شركت مجتمع گاز پارس جنوبي عمومي روابط  3138331 شناسه آگهی: 

به قلم:
سید خلیل پیام
فرهنگی( )فرهيخته 

پیش  خارگ  شهر  مردمان  تمام  برای  شاید 
می  که  دیاری  و  شهر  هر  در  باشد،  آمده 
پرسند اهل کدام شهر هستید و شما از شهر 
استراتژیک  و  الجیشی  سوق  جزیره  خارگ، 
که بزرگترین پایانه صادرات نفت خام کشور 
نام  بوشهر  جنوب  مردان  دلیر  استان  در   ،
باال  بسیار  رغبت  و  باِمیل  مخاطب  برید،  می 
وسعت  پایان  در  و  ها  زیبایی  و  ها  جاذبه  از 
شود. می  جویا  خارگ  شهری  امکانات  و 

های  جاذبه  طبیعی،  های  زیبایی  از 
قدمت  با  ای  تاریخی جزیره  آثار  گردشگری، 
چندهزار ساله می توان چندین مقاله نوشت.

اما در خصوص وسعت شهر و حوزه مدیریت 
شود  پرسیده  سوالی  شما  از  هرکجا  شهری، 
جواب  شرمندگی   کمال  در  بایست  می 
دانم!!! نمی  و  نشده  مشخص  هنوز  داد 

صدای  تُن  و  بَم  صدای  با  ادامه  در 
مسئولین  داد  توضیح  توان  می  باال 
هستند. پیگیری  و  رایزنی  حال  در 

و سالهاست پیگیری طرح جامع شهری که از 
نیازها و الزامات اولیه پیشرفت هر شهر است 
به  ارائه نقشه راه  برنامه ریزی و  و طراحی و 
واسطه داشتن طرح جامع برای هر شهر مّیسر 
می شود، همچون سریال های تُرکی ادامه دارد.

طرح  کند  می  یاری  من  حافظه  که  تاجایی 
 ۱۳۸۷ سال  دیماه  در  خارگ  شهری  جامع 
نوشته  قانونی  با نظر مشاور ورعایت  موازین 
به  تصویب  مراحل  گذراندن  بمنظور  و 
سالها  این  طول  در  شد،  ارسال  استانداری 
در   ) جلسه   ۲۰ بر  )بالغ  متعددی  جلسات 
خارگ، بوشهر و تهران برگزار شده و نماینده 
،امام  محترم مجلس شورای اسالمی،استاندار 
جمعه محترم خارگ ، فرماندار، بخشدار ویژه 
، نماینده های مردم در شورای اسالمی شهر 
مدیران  و  مختلف  ادوار  شهرداران  اتفاق  به 
و.......  خارگ  شهرداری  شهرسازی  و  عمران 
مصوبه  اخذ  راستای  در  را  خود  تالش  همه 
و  گرفته  بکار  شهری  جامع  طرح  اجرای 
نمودند. ارائه  را  نیاز  مورد  اسناد  تمامی 

متأسفانه با وجود تمام تالش های این تیم با 
تجربه و دلسوز فقط به بهانه داشتِن ُمعارض 

،طرح مصوب نمی شود، قابل ذکر است بسیاری از زیرساخت 
ها در حوزه مدیریت شهری و ارائه خدمات و ترسیم نقشه 
راه و برنامه ریزی اُُفق چشم انداز بلند مّدت نیازمند داشتن 
و  مقاوم  مردم  مّدتهاست  که  باشد  می  شهری  جامع  طرح 
اند و  مانده  این حِق مسلم خود محروم  از  محجوب خارگ 
محدوده  و  حریم  اگر  است،  گذر  درحال  هم  پس  از  سالها 
کشور  ابالغی  شهرسازی  نامه  آیین  و  ضوابط  طبق  شهری 
حوزه  در  تواند   می  خارگ  شهرداری  شود  ترسیم  و  تعیین 
نموده  تری  جامع  رسانی  خدمات  به  اقدام  شده  مشخص 
دریافت  عوارض  حوزه  این  در  ها  شرکت  فعالیت  از  و 
نماید. ارائه  کاملتری  و  بِروز  خدماِت  شهروندان  به  و  کرده 
اگر بیان این نکته کلیدی باعث ُمَکَدر شدن 
و آزردگی خاطر مسئولین محترم نشود باید 
است  استان  شهر  تنها  ))خارگ  کنم  اشاره 
که با وجود دارا بودن یکی از قدیمی ترین 
شهرداری ها هنوز طرح جامع شهری ندارد((

شاید مقامات محترم استان و کشور فراموش 
و  مقدس  جزیره  این  خاک  که  اند  کرده 
دفاع  سال   ۸ شهدای  خون  عطر  به  معّطر 
خارگ  ندارند  اطالع  شاید   . است  مقدس 
است  بوشهر  استان  جنگی  منطقه  تنها 
هم  نموده  انقالب   نثاِر  دریا  شهید  هم  که 
میزبان میهمانان  شهید خشکی  و هرساله 
و   !!! کشوراست  سراسر  از  نور  راهیان  عزیز 
و  مشکالت  از  حجم  این  دارند،  اطالع  اگر 
شهری  جامع  طرح  نداشتن  نظیر  کمبودها 
طول  در  بار   ۲۸۸۰ که  شهری  زیبنده 
سالهای دفاع مقدس بمباران شده نمی باشد.

در طول هفته های اخیر به این باور رسیده 
مسئولین  پیگیری  از  خارگ  مردم  که  ام 
و  شده  امید  نا  جامع  طرح  درحوزه  استان 
دست به دامان سامانه ارتباط مردمی دفتر 
که  اند،  شده  عدلیه  و  جمهوری  ریاست 
است. تأسف  بسی  جای  باشد  اینگونه  اگر 

محترم  نماینده  جمیری  دکتر  آقای  جناب 
مردمی  استاندار   ، اسالمی  شورای  مجلس 
عزیز جناب آقای محّمدی، فرماندار گرامی 
جناب آقای رحیمی، خواسته بر حِق جمعِی 
مردِم خارگ در دولت جدید به ریاست آیت 
اهلل رئیسی و تیم جهادی همراه که از زمان 
در  جهادی  های  حرکت  آمدن  کار  روی 
حمایت از اقشار آسیب پذیر را بدون توجه 
به صاحبان قدرت و نفوذ و در راستای مبارزه 
با البی گریهای چندین ساله از خود نشان 
داده بیش از این است، مردم والیی جزیره 
های  البی  به  توجه  بدون  که  ند  امیدوار 
صاحبان قدرت و نفوذ نسبت به باز گرداندن 
معضالتی  حل  و  روشن  آینده  به  امید 
شهر  این  شأن  خور  در   ِ جامع  طرح  چون 
و مردمانش گام بردارید و خبرهای خوشی 
شهر  این  آینده  بهتر  هرچه  ساختن  برای 
آورید. ارمغان  به  شریفش  شهرونداِن  برای 

اولین آزمون استاندار بوشهر در ورزش / آیا فاجعه ای  بزرگ برای ورزش استان در راه است...!؟اولین آزمون استاندار بوشهر در ورزش / آیا فاجعه ای  بزرگ برای ورزش استان در راه است...!؟

جهت  بوشهر*  *استاندار  اخیر  روزهای  در 
با  استان  ورزش  مسائل  مهمترین  پیگیری 
داشته  دیدار  وی*  معاون  و  ورزش   *وزیر 
ورزش  موجود  وضعیت  با  رود  می  گمان  و 
این  مدیریت  در  تغییر  ضرورت  و  استان 
برکناری  پیرامون  مذکور  جلسه  دستگاه، 
جدید  کل  مدیر  انتصاب  و  فعلی  کل  مدیر 
منتظر  باید  حال  باشد،  گرفته  صورت 
زاده  محمدی  *جناب  آیا  که  دید  و  ماند 
تاثیر  تحت  انقالبی*  و  استاندارشجاع 
مدیران  پرده  پشت  تحرکات  و  اقدامات 
قرار  وی  اطرافیان  و  استان  ورزش  اسبق 

نمودن  نزدیک  و  معرفی  *با  و  اند  گرفته 
شکست  دولت  بازماندگان  از  فردی 
بیگانه  بوده که کامال   امید  و  تدبیر  خورده 
و  باشد*  می  آن  حواشی  و  ورزش  مقوله  با 
است  مبرهن  و  روشن  ایشان  سوابق  نیز 
باشد  می  برخوردار  استعالم  قابلیت  از   (
باتجربه،  فردی  که  خود  اصلح  گزینه  بر   )
امور  و  ورزش  مقوله  به  گاه  آ متخصص، 
*که  داد!  خواهد  ترجیح  باشد  می  جوانان 
در  بزرگ  ای  فاجعه  باشد  چنین  این  اگر 
یاس  حواشی،  ساز  زمینه  و  است!!!  راه 
استان   ورزش  جامعه  برای  امیدی  نا  و 

شنیده  طبق  اینکه  ��ضمن  بود.*  خواهد 
استان  ورزش  دستگاه  اسبق  مسئولین  ها 
روش  از  هدفمند  و  پنهانی  جلساتی  طی 
و  مطامع  جهت  در  سیاسی  بستان  بده 
الناس  حقوق  تضییع  و  شخصی  منافع 
صورت  در  که  اند  رسیده  نتیجه  این  به 
انتصاب گزینه  اداره کل نشینها  و  حمایت 
عدم   گرفتن  نظر  در  *با  نیز  و  شان  مدنظر 
تخصص و چهارچوب ورزش  و تجربه وی* 
در حل مسائل بحرانی ورزش استان الزاما 
شکست  گذاری  سیاست  با  بایست  می 
که  دستگاه   این  فعلی  مدیران  خورده 

بانیان اصلی وضع موجود می  از  خود 
فعلی  معاونین  و  رفته  پیش  باشند 
سمت  در  ناکارآمد  مدیران  دیگر  و 
این  مدیریت  و  شوند  ابقا  خود  های 
را  استراتژیک  و  حساس  دستگاه 
ناکارآمد  افراد  همان  دست  به  مجددا 
این  شک  بی  که  گردد  واگذار  گذشته 
جبران  اثرات  مسئوالنه  غیر  طراحی 
ورزش  جان  نیمه  پیکره  بر  ناپذیری 
و  داشت  خواهد  استان  جامعه  و 
ورزش  جامعه  در  که  امیدی  اندک 
رفت. خواهد  بین  از  آمده  بوجود 

اولین آزمون استاندار بوشهر در ورزشاولین آزمون استاندار بوشهر در ورزش
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شعر ودلنوشته

شو مسلمان 
هنوزم اشتباهی کوه را از کاه می خواهم

من آن ماهی در چاهم که ماه از چاه می 
خواهم

به حال زار و تب دارم نگاهی بیشتر کن تا
بدانی من طبیبمم را، تو را، هرگاه می 

خواهم
مسلمان! گهگداری هم شبیه من مسلمان 

شو!
که اِنّی اَشهُد اَنَّ تو را وهلل، می خواهم

کماکان انقالبی ام، بدون ذره ای لغزش

ولی چون سلطنت 
خواهان، تو را چون شاه 

می خواهم!
نه روحانی و درویشم نه 

اهل هیچ چیز اما
تو را در هر مزار و مسجد 

و خانقاه می خواهم
شنیدم گفت شیخی، آه اسمی از خداوند 

است و
از روزی که فهمیدم تو را از آه می خواهم

خیربین محمد  امیر 

یار
ندیدم یار را اکنون بنالم من بسی زار

که او شاید بیاید در شب تار
شب تنهایی و غربت بسی چند

که دل در هجر او چون شعله نار
اگر در باغ گل باشد دل من 

بدون یار گل باشد برایم چون همی خار
همی دردم ز عشق و دوری از اوست

اگر مه روی من باشد برایم لحظه ای یار

شال گردِن جامانده 
آب و جارو کن ای مادر

برگ و این شاخه های غم را
اندکی خانه تکانی کن... 

 آغشته به تلخیست، این خاطر، 
خاموش اند اتاق ها چه عکاس گونه

ورود هر نوری حرام... 
می شود تو نسیم باشی، 

و بشکنی تمام کاسه کوزه ام را؟! 
بیرون بکش مرا، از این غمستان  

آبیاری کن، گل های قالی را 

شبنم وار بسوز 
و بلرز بر این 
پهنای رخسار

عطر لبخندت، 
در این آلبوِم پوچی؛ 

به مسخره گرفته، تمام 
روزگارم را

خار چشمم شد
این شال گردِن جا مانده ی تو

پریا رحیمی

جواب دل
جواب دلم را چه بگویم، تو بگو

سوال قلبم را چه پاسخ بگویم، تو بگو
زمهریر سرد بی محبتی ها را به که بگویم، 

بگو تو 
فوران احساسات فرو خورده را به که بگویم، 

بگو تو 
در تنگنای جاده ی زندگی بی همسفری ام 

را به که بگویم، تو بگو
درد روزهای کسل کننده ی تنهایی ام را به 

اگر مه ناز من آید از آن 
دور

بریزم سکه و الماس و 
یاقوت را به هر بار

گل مریم بریزم بر سر و 
رویش بسی چند

که او طناز من شیرین بیان 
آمد به دیدار

سیده مریم طاهایی

جانان
تو رفتی و به همراهت مِن دل  خسته جان 

دادم
تمام اشک ها و خنده هایم را،

بی صدا، شب ها به بالشت آب دادم...
تو رفتی و مِن بی کس شکایت ها به درگاِه 

خدا کردم
میاِن گله ها اما دوباره دل گرفت،

باز هم به جاِن تو دعا کردم...

مرا با خود ببر گاهی به 
شهر بی وفادارن

چرا تنها سفر کردی ِز 
پیش من در این باران؟

مرا با خود ببر گاهی، دروِن 
خواب هایم هم

دِل بیچاره هم راستی 
می داند تو در خوابی جانانم؟!

زهرا صالحی

چشم هایم
چشم هایم

گیشه ی روزنامه فروشی ست
اما باز هم

از تو
خبری نیست

راحله جمالیان

که بگویم، تو بگو
درد شب های طاقت 
فرسایی بغض و بی 

خوابی ام را به که بگویم، 
بگو تو 

در امتداد گذاری 
زندگانی ام دردهایم را به 

که بگویم، تو بگو 

شهال چراغی

قداست مریم 
آیدا شود یا ثریا؟

فرقی نمی کند
قداست مریم را یدک می کشد

آن که
لبخندش

سر خط دهان های
دریده ی شهر است

محمد جلیلوند

خشم عشق
عکس های

مرا دوست می داری هنوز
دهن کجی می کنند

نبودنت را
و من

حواله شان می کنم به درک
به الک های انگشتانم

که می گیرند از گلوی عشق 
رنگ خون به چنگ 

و می درخشند به زیبایی 
درون چشمان 

وحشی ام

عاطفه عطیفه

عشق
تو می توانی نباشی 

اما من 
دوستت دارم 

و عشق یعنی همین ....

مهدی بیرانوند روژمان

رخ
خواست مرا بشکند

عیبش را به رخم کشید 
ندانست به آیینه سنگ زده

زهرا مزارعی

عشق
ای نگاهت، مامن الماس عشق

دست هایت پر زبوی یاس عشق
می گشایی چشم هایم را به نور

هر سحر با یک سبد، احساس عشق

زهرا حاجیعلی )مهتا(

انتهای شب
ثانیه ها

می گذرند 
می گذرند
می گذرند

فریاد می زنم
در چاه های بی انتها

تنها مانده ام
تنها و دور 
انگار هنوز
به تاریکی

عادت نکرده ام 

سوفیا جمالی صوفی

مهربانی
دستهایت

مهربان و عاشق
پیوند می زد بر اندام درختان

آفتاب را
و سپیده نفسی تازه می کرد

تا شکوفه باران کند
شاخه های نورسته

در بلوغ سحرگاهان را

معصومه مزارعی

ریشه ها
دوباره ریشه کرده ام
در اعماق خاک تنم

عمیق تر از حس بودن
با هر ذره خاک زیستن را تجربه می کنم

رطوبت سرد و نمناک اطراف را
با تمام آوندهای روحم

به درون می کشم جوانه می زنم
سر که از خاک بیرون می آورم 

استقبالم می  به  نوازشگر خورشید  دستان 
آید

گرم و مهربان همچون دستان مادرم
ماه مرا به آسمان دعوت می کند

ستارگان مهمانی  به 
و آب به زمین

به همراهی در رقص 
جویبار

با نسیم همراه می شوم
با باد مستانه می رقصم

با گرد باد می چرخم،، تا 
صعود به آسمان 

جهان جوالنگاه من است
اما هر بار باز می گردم 

به امنیت مهربان دستان مادرم 
به اعماق خاک تنم

آتشفراز فرزانه 

قلم: به 
صبح نساء حسین زاده

فرهنگی( )فرهیخته 

باقی عمرم 
می دونی باقی عمرم، اگه تو نباشی

شبای توی کویرو ستاره شمردن اصال قشنگ 
نیست

تو نباشی قناری دیگه از عشق نمی خونه و 
شمعدونی های  لب حوض توی حیاط خشک 

می شن.
شب که همه دلتنگن، بدون تو خورشید 

طلوع نمی کنه و گرماش سرد تر از همیشه 

ست
از اون سرماهایی که فقط 

با بغل کردن هم دیگه 
گرممون میشه

اصال می دونی چیه؟  به 
قول شهریار

بدون تو شهر حتی ارزش 
دیدنم نداره!

آتنا سرخه

چه انرژی و نیرویی در من دیده ای که به 
من توان نوشتن داده ای؟

هر روز که می گذرد بیش از پیش متوجه 
می شوم که با نوشتنم می توانم شکرت را 

بهتر از پیش به جای آورم، خدای من،  آیا 
حرف های دلم را در این چند سال شنیده 

ای؟ یا رنج هایی که در این مدت دیدم و 
تحمل کردم و از تو کمک و یاری خواستم را 

شنیده ای؟
کدامش باعث شد که نور امیدم را تبدیل به 

چراغ روشن کنی؟
خدای مهربانم نکند بال های صبح نساء را 

دیده ای که در حال فرسوده شدن بود؟
البد تو دوست نداشتی فرسوده شدن 

دست های صبح نساء را ببینی و می 
خواستی جانی دوباره به این بال ها بدهی.

نکند پاهایی که رمقی برای راه رفتن 
نداشت را دیده ای؟

این پاها گام در جایی گذاشت که حق 
صبح نساء نبود و با توکل به تو استوارتر و 

محکمتر قدم برداشت تا به سوی آینده ای 
بهتر و روشنتر مسیرش را بپیماید.

نکند چشمانی را دیده ای که از فرط 
خستگی و درد چیزهای ناخوشایندی را 
شاهد بود و اشک های سوزانی که از آن 

سرازیر می شد و مخفی می کرد تا کسی 
نبیند، مخصوصا دلبندان عزیزش تا غصه 

ی مادر را نخورند؟

یا صدای ضربان قلب صبح نساء راشنیده 
ای که چطور به وقِت بی کسی و بی یاوری 

بازهم با طپش زیادش خدایش را می خواند 
شنیده ای؟

خدا جونم دلیلت هرچه بود، امروز مرا با 
محبت خودت در بهترین مسیر قرار داده 

ای.
از تو سپاسگزارم که نتیجه صبوری خودم را 
گرفته ام و به خواسته دیرینه ام رسیده ام. 

چه در من دیده ای؟

قلم: به 
یوسفی مریم 

فرهنگی( )فرهیخته 

دخـترک

آرزویی بر دلش نمانده بود که آسمان را 
در دفتر نقاشی اش نقاشی کرد

سقف سخت آسمان را آبی رنگ آمیزی 
کردی 

بر فراز قله ی کوه ها برف کشید تا دراین 
مخمصه تنگ، آدمیان برف بازی کنند
خورشید را زرد و دورش راسبز کشید 

تا خورشید، برف سفید قله را ذوب نکند
زمین را سبز تر از سبز کشید تا مبادا تکه 

ای از زمین، خشک و خاکی بماند
خانه آرزوهایش را رویایی کشید و سقف 

شیروانی اش را سرخ 
پنجره ی امیدش را رو به آسمان و 

نقاشی  بردیوار  را همچون چراغی  خوشبختی 
کرد

بر پیکره آسمان ابری عظیم کشید تا 
جویبارهمیشه روانش را روان بخشد

برحوض رنگی اش ماهیانی کشید تا به 
تنهایی بار آن همه زیبایی را به دوش 

بکشند
در حیاط خود درختانی کشید که آشیان 

پرندگان بی سرپناِه خوش آواز باشد 
و درآخر دفتر نقاشی اش را بست و به سقف 

اتاقش نگاه کرد سخت سنگی 

قلم: به 
نیلوفرغفاری

فرهنگی( )فرهیخته 

 معلم نامیدنت اما در حقت کم لطفی 
کرده اند... 

تو روح و شالوده ی »دانشی«، مستحق 
با  با » تبسمی« مخالف  »ستایشی« موافق 

»تنفری«!
تو را باید »زندگی« دانست؛ چرا که اگر 

تمام دنیا تو را نداشتند مسلم است که در 
منجالب

» جهل و ابهام« غرق خواهند شد؛ چشم 
هایت چشمه ای شفاف و درخشان از سوی 

حیاط منزل »صداقت و تواضع« می آیند 
و دست هایت به سان ریشه های درختی 

با »اصالت« ثمرهایی از جنس »شعور« 
می دهند!

مـعلم 

شاید »اجازه« ندهی اما دست هایت را باید 
بوسید 

چرا که دست هایت از جنس »عشق اند«
 که سوز و گداز زمستان را می رانند و 

»گرما«
 را با خود به کالس درس می آورند، ما با 

تو گرم شدیم...!
یادم نمی رود که تو پیامبری بودی که 

رسالتت الهام »عشق و مهر« بر روح و جان 
مان بود

 یادت نرود که معلم شدنت اتفاقی نیست 
اگر »عاشق« نبودی قطعا معلم نمی شدی!
ای عاشق، ای زندگی، ای مهر، ای پیامبر 
اکنوِن زمانه، نه تنها امروز که روز توست 

بلکه 
هر روزت را از صمیم قلبم تبریک می گویم...

قلم: به 
نازنین عالی پور

فرهنگی( )فرهیخته 

عشق اقیانوسی

اقیانوس می مونه!! عشق، مثل 
همانقدر وسیع، عمیق و زیباست..

با زیبایی بیش از حدی که داره تو رو، به 
سمت خودش می کشونه..

و انسان زمانی که عاشق می شه، بیش از 
حد اندازه شجاعت پیدا می کنه..

و روح شخصی رو که دوست داره.. 
اون گنجیه که ته اون اقیانوسه! 

و زمانی که موج های اقیانوس می آیند که 
تو رو به همراه خودشون ببرند

باید دقت به خرج بدی.. 
و با ابتکار، عقل و منطق بری جلو، زیباترین 

و سالم ترین قایق رو به همراه خودت 
ببری..

می تونی به گنج دسترسی پیدا کنی و اون 
رو برای همیشه از آن خودت کنی.. 

اما اگر که بی دقتی کنی
و با دلت و بدون قایق و یا قایقی شکسته 

بری.. 
غرق می شی..!

و برای همین که وقتی یک نفر شکست 
عاطفی می خوره..

و یا شخصی رو که برای اون فرد خیلی مهم 
و با ارزش بوده رو از  دست میده،

میگن: بهش 
مگه کشتی هات غرق شده..؟!

باورم نمی شود از این امتحان سخت سربلند 
و پیروز بیرون آمده ام.

دست ها و چشمان و تن خسته ی من بعد از 
چند سال دوباره توان و بینا شده است.

بی شک از اراده و نگاه توست خدای من.
چگونه شکرت را به جای آورم که الیق تو 

باشد؟
 شکر معبود من 

بی صدا
یا تو ز من عشق آموز و، یا من ز تو دعا 

بیاموزم
یا تو ز من دردآموز و، یا من از تو دوا 

بیاموزم
یا که از من جدا شوو تنها، تا سکوت عادت 

ها
یا که اهدا کن مرا نظری، تا شفا بیاموزم
البه الی ذهن منی،الی شعر و عطر فضا

این قفس جای ماندن نیست تا هوا بیاموزم

نعره می کشم باگوش، 
زار می زنم با چشم

کاش از صدای لبهایت، 
بی صدا بیاموزم

 در خفای اقیانوس، 
ماندم  نقرها  زیرتور 

مانده ام که بی تو و 
جان، تا کجا بیاموزم

شایگان فاطمه 



داستان -دلنوشته
ان

وم
۵ ت

۰۰
۰ 

ت
یم

2 ق
۰2

2 
می

 1
8 

-1
44

3 
ال

شو
 1

6 
-1

4۰
1 

ماه
ت 

ش
به

دی
 ار

 2
8 

به
شن

هار
* چ

78
ره 

شما
م *

هار
ل چ

سا

3

هر کاری می کردم آروم نمی شدم و حالم 
اینکه سر  بدتر می شد..رفته رفته عوض 

جام بشینم لج بازتر شده بودم و خیال 
نداشتم حاال حاالها از این قضیه دست 

بکشم..
شوخی نبود، پای اونهمه عشق و احساس 

وسط بود..
دو سه روزی تو خودم بودم و با خیال اینکه 

بدست می ارمش یکم آرومتر شده بودم..
تو این دو سه روز اصال تماسی با خونشون 

نگرفتم  تا فکر کنن کال بی خیال شدم..
اما چند روز بعد تمام کار و زندگیمو و 

تا نصف  از کله سحر  خوابمو تعطیل کردم 
شب سر کوچه و خیابونشون کشیش 

وایسادم..
اینجوری نمی شد باید می دیدمش و 

رودررو باهاش حرف می زدم..
روز اول تونسته بودم پدرشو با برادرشو 

موقع خارج شدن از خونشون ببینم و از 
نبود.. رویا خبری 

اما شکر خدا روز دوم نزدیکای ساعت یک 
و نیم بود که دیدم رویا با لباس مدرسه داره 
نزدیک  خیلی  خونشون...چون  سمت  میره 
و  نزدیک بشم  نتونستم بهش  بود  خونشون 

گذاشتم برا فردای اونروز..
فرداش صب از ساعت 6 وایسادم سر کوچه 
تا ساعت دوربر 7 و ده دیقه بود که دیدم از 

بیرون.. اومد  خونشون 
تعقیبش  اینکه متوجه حضورم بشه  بدون  آروم 

کردم..
از خونشون فاصله  اینکه دو خیابونی  تا 

گرفت..
آروم رفتم و چند متر جلوتر پارک کردم و سریع 

با یه شاخه گل از ماشین پیاده شدم...
اولش متوجه حضور من نشده بود..ولی وقتی 

افتاد معلوم بود که هم  یهو چشمش بهم 
بود.. بود همم استرس گرفته  ترسیده 

وقتی بهم نزدیک شد..
- سالم 

ولی جوابی نداد و رد شد..منم دنبالش تا چند 
قدم رفتم و سعی کردم با حرفام بهش حس 

اطمینان و بدم الاقل تا از حضور من واهمه ای 
باشه.. نداشته 

ندارم..فقط چند  +بخدا من قصد مزاحمت 
لحظه به حرفام گوش کنین خواهش می 

کنم..
خیلی  ببینه  نیافتین..بابام  راه  دنبالم  _لطفا 

میشه.. بد 
+من چیکار کنم اخه چجوری بگم دوستون 
دارم..رویا خانوم اگه قصد من مزاحمت بود 

تو این مدت که جواب مادرتون بهم منفی 
بود باز زنگ می زدم به خونتون و مزاحم می 
شدم..ولی تو این مدت یک بارم زنگ نزدم..

جون مادرتون یه فرصت بهم بدین..آخه من 
همه حرفام تو دلم مونده..بخدا این انصاف 

نیست..
_انصاف اینه که تو این ساعت از روز بیافتین 

اینهمه مزاحمش شین.. و  یه دختر  دنبال 
بابا..بنده خدا من کجام مزاحمه اخه.. +ای 

نستین منم همینجوری  وای  نداره  اشکال 
میگم.. حرفامو 

من عاشقتونم و برا دست آوردنتون هر کاری 
می کنم هر کاریییی..

و بعد چند قدم و سریع برداشتم و گل رو 
گذاشتم جلو پاش رو زمین و برگشتم سمت 

ماشین..
می دونستم گل و برنمی داره ولی بیشتر از 

برم..اونوقت حساس  باهاش  تونستم  اون نمی 
تر میشد و از فرداش ممکن بود بدتر برخورد 

باهام... کنه 
ولی من تصمیمم جدی بود و  می دونستم 

بکنم.. چیکار 
دیگه آدرس مدرسشم بلد بودم..

وقتایی که با دوستاش بود و با دوستاش می 
رفت و می اومد بیشتر بهش توجه می کردم 

تا دوستاش بهش یه چیزی بگن  و رویا بفهمه 
چقدر دوسش دارم...

هر روز خدا با یه شاخه گل  جلو مدرسش 
بودم، می رفتم و یه جایی پیاده می شدم و 

گل و می ذاشتم جلو پاش و می رفتم..
صبحا هم به همین شکل ..

کارم و زندگیم شده بود رویا..

نویسند ه:
رنجبر ژیال 

)فرهیخته  فرهنگی(

کنار کمر بندی ایستاده بود، دسته ی چتر 
قرمز را با انگشت های کرخت شده توی 
دستکش چرمیش چرخاند و با خودش 

گفت، جای بهتری برای خریدن خانه پیدا 
نکردی جز این منطقه کج راه لعنتی که 
حتی تاکسی تلفنی هم ندارد، دانه های 
درشت وتیز باران، از لبه های چتر، صدا 

دار، روی مقنعه ولباس فرم سورمه ای 
با نوارهای قرمز وکفش های اداریش می 

افتاد، کفش ها برق خیسی گرفته بود، 
ماشین ها، دل آب باران را که روی آسفالت 

جریان پیدا کرده بود می شکافتند،ب ی 
توجه و با سرعت رویش می پاشیدند 

و می گذشتند، قدمی به عقب و سمت 
جدول برداشت تا یک قدم از مرگ دور 

شود، صدای تیز ترمزی، آب ها را شکافت 
و کمی جلو تر پایان یافت، نگاهش به 

امتداد حرکت پژوی سفید رنگ ، گره خورد، 
پژوی سفید دنده عقب آمد تا به او رسید، 
مردد به ساعت مچیش نگاه کرد و پا تند 
کرد، سوار شد و در عقب را به هم کوبید، 
ماشین حرکت کرد، سر اولین پیچ صدای 
چرخ های ماشین در گوشش پیچید، صدا 

بلند کرد و گفت، لطفأ آرامتر رانندگی 

داستان عشق)قسمت7(

قلم: به 
هما ایران پور

فرهنگی( )فرهیخته   

دو تکه نامساوی
کنید، هوا بارانی است و جاده لغزنده، جوان 

راننده از توی آینه نگاهی انداخت وگفت: 
چشم، چشم، حتما، به روی جفت چشمهام 

همسایه ی محترم، نگاهش به سرعت، به 
راننده رسید و متعجب پرسید، همسایه، 

جوانک سبزه روی ابرو پیوسته که موهایش 
به سقف ماشین  و خمی زانو هایش به زیر 
سینه اش می رسید، دهان گشادش کشیده 
تر شد وگفت: بله، همسایه، همان خانه در 

سفید بزرگ میان دو بن بست ته کوچه، زن 
نگاهش را انداخت روی قطرات آبی که از آب 

چک های چتر قرمز بسته اش، روی کفی 
ماشین می چکید وآرام گفت، ما با همسایه 

ها ارتباطی نداریم، راننده جوان دکمه باالی 
لباس مشکیش را باز کرد وگفت، ماهی رو هر 
وقت از آب بگیری و یک بشکن با انکشتی که 
انگشتری با طرحی نا معلوم داشت زد و ادامه 

داد، این وقت صبح، تو این هوا، هیچ جا امن 
تر از خونه نیست، به پنجره مه گرفته خیره 
شد وگفت، اداره بارون و برف سرش نمیشه، 

جوانک گفت: جدی، نمی دونستم اداری 
هستی، حاال کدوم اداره میری، گفت:اداره 

فالن، راننده محکم تر کالمش را به بیرون از 
دهانش پرتاب کرد و گفت: جدی، نه بابا، کور 

از خدا چی می خواد، سکوت کرد، جوانک 
بشکنی زد واز توی آینه گفت: شنیدم این 
سازمان وام های خوبی میده، دنبال یکی 

بودم روی مدرکی که از این سازمان گرفتم 

وام بگیره برام، خدا تو رو رسونده، گفت: 
من در بخش آزمون مشغول به کار هستم 

اما به حرمت حق همسایگی حتما برای وام 
پرس و جو می کنم، راننده، تندی به جلو 

خم شد،گوشی همراهش را جلدی از جیب 
پشت شلوارش بیرون کشید، آن را روشن 

کرد وگفت: پس شمارتو بده تا تماس بگیرم، 
گفت: الزم به زحمت نیست، به منزل اطالع 
می دهم، راننده گفت: نه نمی خوام مادرم 

نگران قسط های وامم باشه، گفت: پس 
شمارتون رو بفرمایید تا به خودتون اطالع 

بدهم.یک  هفته بعد در حالی که شماره ای را 
به کلمه همسایه  جستجو می کرد، چشمش 

در ردیف حرف، ه، افتاد، به آقای همسایه 
پیام داد، سالم کرد، خودش را معرفی کرد و 
نوشت، وامی با مشخصاتی که گفتید در حال 

حاضر به کسی پرداخت نمی شود.
دو روز بعد پیام تیک آبی خورد، روز سوم، 

شماره ای به اسم همسایه تماس گرفت، 
تعداد مراجعین زیاد بود، مردد بود جواب 
بدهد یا نه، تلفنش مدام زنگ  می خورد، 

زنگ  تلفن را قطع کرد، اما لرزش جایگزین 
زنگ تماس، زننده تر بود، مجبور شد جواب 

بدهد، صدای  همسایه جوان را در آن 
شلوغی شناخت، بی هیچ  مقدمه ای گفت: 

چرا جواب نمی دی، گفت: ارباب رجوع دارم، 
گفت: وام به درک، خودتو عشق است، اولین 
فرصتی قرار بزار ببرمت باغ خودم، با دست 

یخ کرده تماس را قطع کرد.
صدای لرزش ارسال پیام ها پشت سر هم به 

گوش می رسید آنقدر که تمرکزی بر روی 
کارش نداشت، تلفن را با انگشت لرزانش 

خاموش کرد.آخر شب، تلفن را روشن کرد، 
از طرف همسایه نوزده تماس بی پاسخ 

داشت  وشانزده پیام تهدید آمیز، پیام ها را 
یکی، یکی باز کرد و خواند، صورتش یخ کرد، 
چیزی توی دلش کنده شد، صدای تاپ وتوپ 

قلبش درگوشش پیچید، متن پیام ها کم و 
بیشیکی بود، اگر با او به باغ نرود، آبرویش 
را می برد، به همه محل می گوید که سوار 
ماشینش شده، به در خانه اش می رود و به 

شوهرش می گوید که خودش شماره اش 
را به او داده و اولین بار خودش با او تماس 

گرفته، ته گلویش خشکید، روی زبانش 
انگار خاک اره ریخته باشند، چشمانش روی 

کلمات دو دو می زد، حروف جلوی چشمانش 
می رقصیدند، تلفنش باز شروع کرد به 

زنگ خوردن، دست پاچه زنگ تماس تلفن 
را قطع کرد، آن را از حالت لرزان هم خارج 
کرد، اما تماس ها ادامه داشت، نور صفحه 

تلفن مدام روشن و خاموش می شد، تلفن را 
خاموش کرد و کنار همسرش روی تخت دراز 

کشید اما خواب با چشمانش قهر کرده بود، 
تا صبح از این دنده به آن دنده شد و کابوس 

دید.صبح به محض روش کردن تلفنش، 
لیست تماس های مکرر آقای همسایه رادید، 

هر پنج دقیقه یک تماس وتنها یک پیام، 
تلفت رو خاموش می کنی، جواب منو نمی 

بهترین بازیگر، سخت ترین نقش 
نویسند ه:

قبادی)رحا( راضیه 
)فرهیخته  فرهنگی(

 فیلم زندگی پر است از سکانس ها و 
پالن های جور واجور.

هیجانی، احساسی، طنز، جدی 
و.........

و تو باید سخت بکوشی تا بشوی 
بهترین بازیگر 

تا بهترین نقش را بازی کنی 
فیلمنامه ی زندگی پر است از 

حکایت های جانگداز و سوزنده 
پر است از دلخراشانه های به تعالی 

متصل.
حق مطلب این است که: » ره گم 

نکنیم «
که دشوار است زیستن در زمانه ای 

که مرد می خواهد و همت جانانه.
شور می طلبد و مستی هزار ُدرد.

وقتی ماه بر خنده هایم می نشیند 
و دلشوره هایم را از پستوی دلواپسی

 کنار می زند،
وقتی قلبت، از چشمانت می بارد و 

زیر این بارش عاشقانه، خیس از ترنم 
عشق می شوی

و حکایت فاصله را قدم به قدم در 
سیطره تمام دشت های تنهایی می 

نوردم 
و بر دوش می کشم بارهای سکوت 

را،
بارهای پروانگی را،

بارهای پرواز یاکریم ها را.
تو را می بینم

در باران های شبانه
در نورهای جاودانه

همراهی ام می کنی تا بهترین بازیگر 
روزهای سخت شوم تا وقتی روزگار 

سخت ترین نقش ها را برایت رقم می 
زند و سرت به َدَوران می افتد،

جاده های دلتنگی را با صبوری طی 
کنی

با بیقرارانه های دلت کنار بیایی
و به کلمه اجازه دهی در عالم خیالت 

جوالن دهد
 و سرمستت کند از بوی یاس ها، 

نرگس ها.
و این نسل را سرشار کنی از سنگینی 

ترنم های رنگین کمانی،
در صبح هایی که بوی باران از درزهای 

این شهر آهنی، سر و رویت را، جانت 
را، طراوت هزار بهار می بخشد.

در تمام این زیبایی ها و دلخواهانه ها 
دوست دارم دست های تو را بگیرم و 
با هم طول و عرض این خیابان ها را 

طی کنم 

یه ماه مرتب این کارو کردم..
و اواخر یه ماه دیگه اون دختر سرد و خشن 

روزای اول نبود و می دونستم دوستاش روش 
تاثیر گذاشتن، چون دیگه بی خیال از کنار 

گال رد نمی شد و گلو برمی داشت..
 بعد یه ماه با یه شاخه گل یه کادوی کوچیکم 

می ذاشتم رو زمین..
باهم ولی  اینکه هیچ مکالمه ای نداشتیم  با 

هرروز هم طرف صبح هم بعداز ظهر اینکارو 
می کردم..

انواع اقسام کادوها رو براش خریده بودم..
اوایل کادوهای گرون قیمت نمی گرفتم و از 

چیزای خیلی کوچیک شروع کرده بودم..
اولین روز براش الک گرفته بودم و کادو گرفته 
و روسری  بودم..بعدش عطر کوچیکو دستبند 
و جوراب و آویز و عروسک و جا کلیدی و...اما 
دیگه بعد دو سه هفته براش یه کارت هم می 

زاشتم و توش از احساسم می نوشتم..
مهمه.. برام  اینکه چقدر 

.. به نفسش  اینکه نفسم بسته است 
لبخنداش جون می ده برا لحظات زندگیم ..

و کلی حرفای قشنگ..
تو این مدتم حتی یبار به خونشون زنگ نزدم 

..چون نمی خواستم مامانش شک کنه و مانع 
رابطه بشه.. این 

حداقل این جوری امیدوار بودم ..
بعد سه ماه دیگه می خواستم نظرشو بدونم 

راجع به خودم..
چون تو این سه ماه روزی نبود که نرم و 

نبینمش..

روزی نبود که از خونه و مدرسه بیرون بیاد و منو نبینه..
حاال بعد این مدت باید می دیدم که آیا نظرش عوض شده نسبت 

یا نه.. بهم 
آخرین روز انگشتری که موقع خواستگاری خریده بودم و کادو کردم 

و بهش دادم و تو یه کارتم نوشتم که اگه جوابت مثبته و اجازه می 
دی بهم تا قدم جدیتری بردارم این انگشتر و به دستت کن تا فردا 

ببینم..
ولی فردای اون روز انگشتر تو دستش نبود و من خیلی پکر شدم..

فکرم بهم خورد و باز انرژیمو از دست دادم..
یعنی این همه کاری که کردم بیهوده بود..یعنی مسخرم می کرد و 

لبخند می زد بهم..
ولی باز خودمو نباختم و ظهرش دوباره با کادو و گل رفتم..

دو روز بعد وقتی باز می رفتم تا گل و کادو رو بدم یهو با دیدن اینکه 
تو دستشه شوکه شدم و همونجوری خیره بدستش مونده  انگشتر 

بودم...
بعد اینکه به خودم اومدم پشت سرش داد زدم..

دختر  دارم..خیلییییییی...خوشبختتتتتترین  دوستت  +خیلی 
.. رفتم  عاشقتم...و  عاشقتم..رویااااااااا  کنم...خیلییییی  می  دنیات 

عصرش با به دسته گل بزرگ سرخ اومدم و جلوش وایسادم و ازش 
با هم صحبت کنیم و بعد چند لحظه مکث  تا چند دقیقه  خواستم 

باالخره قبول کرد و برای اولین بار سوار ماشینم شد..
دیگه از اون روز، روزای خوب زندگی من شروع شد..چه شروع 

شدنی..هر روز خودم می بردمش مدرسه با هزار قربون صدقه و ناز 
خریدن و عصرا خودم برش می گردوندم خونه..

خدارو شکر تو این مدتم هیچکس از خوانوادش بویی نبرده بودن..
اوایل کم حرف بود و من بیشتر حرف می زدم..هرروز هزار بار قربون 

صدقش می رفتم و ساعت ها زل می زدم تو عمق اون دو تا چشم 
رنگی که دنیای منو پر از رنگ کرده بودند..

ولی رفته رفته رویا هم بهم عالقمند شد و معلوم بود که واقعا دوسم 
داره..منم همینو می خواستم..                                           ادامه دارد

همان خیابان هایی که ابری هستند و 
مسیرشان را پرواز پرنده ها و پروانه ها 

شلوغ کرده اند.
از همون جنس مهربانی که آدم هایش 
» نگاه « را می فهمند و با دلشان نرد 

عشق می بازند.
باید تمرین کنم هنوز راه های زیادی 
مانده تا تمام بهار را فتح کنم، خودم 

را.
برای بهترین بازیگر شدن، سخت ترین 

نقش ها را 
هر روز مرور می کنم و تا حوالی 

دورترین ستاره ها می روم. 
آب و ِگل ِمرا با سخت ترین ها پرورده 

اند و من روزی آماده ی پذیرفتن 
بهترین نقش زندگی ام می شوم 

نقش با تو بودن، که زیباترین و سخت 
ترین بودن هایی است که تجربه 

خواهم کرد 
من با تمام دردهایی که همزاد من 

است، 
خو کرده ام، دردهای بی قراری و 

دلتنگی.
دردهای » بی تو « بودن، 

اما من با کوه، قرارهای عاشقی ام را 
بسته ام 

شنیده است بارها سوز ِ مرا، 
سوزهای پنهانی ام را.

من با اقتدار از تمام کوره راه های 
سوزان عبور کرده ام، عبور خواهم کرد.

و لوح پر عطوفت سختانه های عالم 
را با بال های پروانه ای می بوسم و تا 

فتح چشمانت پیش می روم.
در فرهنگ من بهترین و سخت ترین 

ها
 نقش زده شده است.

این نقش را حک می کنم بر دل های 
عاشق.

دل های فرمانده.
دل های پیروز. 

پـرسـتش

پونه راه می رود و بلند درس می خواند. با 
سر و صدای او از خواب بیدار می شوم:  

ـ چقدر بلند درس می خونی؟ بیدارم 
کردی!

عروسکم را بغل می کنم و به بدن بی دست 
و پایش نگاه می کنم.لپ عروسکم را می 

بوسم و زیر لب می گویم:
 ـ از دست این اَرنوش! اگه یه بار دیگه بیاد 

نمیدم. بهش  بازیهامو  اسباب  خونمون 
پونه همین طور راه می رود و درس می 

خواند. بلند می شوم و کنترل تلویزیون را 
برمی دارم و می گویم: 

ـ حاال که نتونستم بخوابم تلویزیون رو 
روشن می کنم.

پونه با شنیدن صدای تلویزیون، اخمی می 
کند و کتابش را می بندد:

ـ از دست تو، اگه گذاشتی درس بخونم!
 بعد هم به اتاقش می رود و در را محکم 

پشت سرش می بندد. می خندم و عروسکم 
را باال می آورم، توی چشم های آبی اش 

نگاه می کنم و می گویم:
ـ به تو قوِل قول می دهم، سال دیگه که 
مدرسه رفتم، مثل خواهری درس نخونم.

بعد هم با انگشتم روی هوا خط می کشم 
و می گویم:

ـ این خط، این هم نشون.
بعد هم می خندم. پونه نه تلویزیون نگاه 
می کند و نه به مهمانی می رود. اگر هم 

کسی به خانه مان بیاید می گوید: 
ـ ببخشید فردا امتحان دارم. بعد هم داخل 

اتاقش می رود و تنها کاری که می کند، 
با صدای آهسته تری درس می خواند 

و رعایت حال مهمان را می کند. رو به 
عروسکم می کنم و می گویم:

ـ خوب شد که تو رو دارم، وگرنه تنها می 
ماندم. خواهری همیشه سرش با کتاب 

هاش گرمه و با من حرف نمی زند. 
بعد هم زیر چشمی به عروسکم نگاه می 

کنم:
ـ ای کاش اَرنوش اینجا بود تا با هم بازی 

می کردیم. درسته که او دست و پای تو رو 
کند اما این دفعه اگر به خونمون بیاد دیگه 

نمی گذارم به تو نزدیک بشود، مگه نه. 
ای کاش زودتر حالش خوب شود.

صدای زنگ در بلند می شود. مادر داد می زند:
ـ پرستش... پرستش ... برو در رو باز کن.

حوصله بلند شدن و رفتن تا دم در را ندارم. دوباره صدای زنگ 
بلند می شود. مادر بلندتر داد می زند:

ـ پرستش پس کجایی؟ مگر نمی شنوی زنگ می زنند؟ 
بلند می گویم:

ـ دارم برنامه کودک نگاه می کنم.
همان موقع صدای زنگ تلفن هم بلند می شود، مادر از آشپزخانه 

بیرون می آید.گوشی تلفن را در دست می گیرد و به من خیره 
نگاه می کند و می گوید:

ـ مگه نمی بینی دستم بنده... پاشو برو در رو باز کن.
با دستش به گوشی تلفن اشاره می کند:

ـ خانم بزرگه!
ـ بپرس دست اَرنوش خوب شده؟

مادر که با خانم بزرگ صحبت می کند به من اشاره می کند که 
بروم و در را باز کنم.

شانه هایم را باال می اندازم:
ـ پونه رو صدا کن. او که جز درس خوندن کاری ندارد.

یک دفعه صدای پونه از اتاق می آید که می گوید:
ـ خودت برو.

به مادر نگاه می کنم:
ـ عجب گوش های تیزی دارد!

مادر لبخندی می زند و قربان صدقه ام می رود:
ـ پاشو عزیز دلم، دختر گلم، می بینی که پونه باید درس بخوند.

زیر لب غر می زنم و از جایم بلند می شوم:
ـ همه کارها رو من باید انجام بدم.

در را باز می کنم. خاله پری است. مرا می بوسد:
ـ دختر گل ما چطوره؟

خودم را لوس می کنم و می گویم:
ـ خوب نیستم خاله، توی این خونه، همه کارها رو من باید انجام 

بدهم.
بعد هم دست هایم را از هم باز می کنم و آه می کشم.

خاله لبخندی می زند:
ـ قربون دختر برم که دیگه بزرگ شده.

با هم داخل می رویم. خاله با مادر روبوسی می کند و می نشیند. 
کنارش می نشینم. صدای پونه تا توی هال می آید، خاله می گوید:

ـ پونه با کی حرف می زند؟
ـ با هیچ کی خاله جون. درس می خونه. خودش میگه این طوری 

بهتر یاد می گیرد.
خاله بلند می شود و به طرف اتاقش می رود و در را باز می کند:

ـ آفرین به این همه تالش.
پونه تا چشمش به خاله می افتد او را بغل می کند:

ـ سالم خاله جون، کی اومدی؟ متوجه نشدم.
خاله هم محکم بغلش می کند:

ـ تازه رسیدم. دلم برات یه ذره شده بود. هفته قبل هم که خونه 
نیومدی! مون 

قلم: به 
آذر بنی اسدی

فرهنگی( )فرهیخته 

دی، منتظر خبر های خوووووش باش.
گوشی را باز خاموش کرد اما آن را با خود برد تا همسرش به چیزی 

نکند. شک 
تا شب سراغ تلفن نرفت، با خودش دعا می کرد، جوان همسایه با 

بی محلی هایش خسته شود ودست از سرش بردارد، به محض روشن 
کردن تلفن و اینترنت، سیل پیامک و پیام بود که از شماره های 
ناشناس سرازیر شد، در تمام پیام ها فقط یک چیز از او پرسیده 
شده بود، انگار توی دلش رخت چنگ می زدند، فکرش کار نمی 
کرد، محتویات معده اش پشت سر هم تا گلویش باال می آمد و بر 

می گشت، سرش داغ شده بود، جلوی چشمانش پر از لکه های 
سیاه  بود، باید تمر کز می کرد، باید کاری می کرد، آب دهانش 

را قورت داد، بالخره جرات پیداکرد، لرزش دستش را کنترل کرد، 
همه پیام ها را پاک و سپس تک تک شماره های جدید جز یکی 
رابالک کرد، برای اولین بار بود که شماره هایی را بالک می کرد 
چون بالک کردن شماره اشخاص را کار مؤدبا نه ای نمی دانست، 

نوشت،دشمنی در کار است، خواهش کرد برایش توضیح دهد شماره 
او را چطور به دست آورده، در جوابی که ارسال شد نوشته شده بود،ر 

وی عکس پرسنلی که با عکس پروفایل او مطابقت دارد، شماره و 
نام وی هک و به عنوان یک فاحشه در شبکه مبتذلی به نام تانگو 

گذاشته شده، دست پاچه پیام را پاک و شماره آخر هم بال ک کرد، 
در پیامی از همسرش خواهش کرد به دلیل بد مسیر بودن، خانه را 
به بنگاه معامالت ملکی برای فروش یا معاوضه با ملک دیگر معرفی 

کند، گوشی را بدون خاموش کردن از جلدش بیرون کشید، به 
دلیل لرزش دستانش جلد پر گل گوشی جر خورد، ناخن انگشت 
اشاره اش را زیر صفحه پشت گوشی فرو برد و آن را به شدت به 

سمت باال کشید،گوشه پشت گوشی پرید ، ناخنش شکست و خون 
بیرون زد، سیم کارت را به با شدت بیشتری بیرون کشید، جای قرار 

گرفتن سیم کارت به هوا پرید و نا پدیدشد، سیم کارت خونی را 
بین انگشتان شصت و اشاره دستش به حدی فشار داد که به دو تکه 

تقسیم شد. نامساوی 
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مصاحبه

شود تبیین  شفاف  مردم  برای  ترجیحی  ارز  اصالح  طرح 

فرماندار گناوه گفت: طرح مهم اصالح ارز ترجیحی، 
اقدامی عادالنه و کارشناسانه توسط دولت سیزدهم به 

نفع مردم کلید خورده است که باید به صورت شفاف و 
واضح مزایا و اثرات آن در جامعه بویژه مدارس، دانشگاه ها، 
صنوف و خانواده ها توسط مسئوالن تبیین و اطالع رسانی 

شود.
محمد تقی صفری در جلسه کارگروه تنظیم بازار این 
شهرستان افزود: با اطالع رسانی شفاف و تبیین طرح 

اصالح سیاست های ارزی ، مردم از مزایا و اثرات آن بخوبی 
آگاه می شوند و مشکالت، ابهامات  و نگرانی های جامعه را  

برطرف خواهد کرد.
وی اظهارداشت: برای اجرای دقیق تر و هدفمند این طرح 
که هدف آن بهبود به معیشت و اقتصاد مردم است، نیاز به 

یک سری ابزار و امکاناتی است که وظیفه آن بر دوش ما 
مسئوالن است و باید با آشنایی کامل، جهادی عمل کنیم.

صفری گفت: واقعی کردن قیمت کاالها، ثبات و رشد 
اقتصادی را برای کشور به همراه دارد و مردم در آینده ای 

نه چندان دور ثمرات آن را مشاهده خواهند کرد.
فرماندار گناوه افزود:  پرداخت یارانه ها به شیوه  قبل از 

اجرای اصالح ارز ترجیحی، پیامدها 
و تبعات زیادی بر اقتصاد کشور 
در برداشت که کاهش بهره وری 

توزیع  نامناسب،  الگوی مصرف  تولید، 
ناعادالنه کاالی های مورد نیاز مردم 
، سود و منفعت بردن افراد خاص و 

دالالن و قاچاقچیان در داخل و خارج 
کشور بخشی از آنها است.

وی ادامه داد:  اجرایی شدن طرح 
اصالح سیاست های ارزی توسط دولت 

باعث شده تا معاندان و دشمنان جنگ 
رسانه ای و هیاهو راه بیاندازند که با 
هوشیای و حضور همیشه در صحنه 
و بصیرت افزایی مردم و با حمایتی 
که رهبرمعظم انقالب از این طرح 
اقتصادی مهم داشته است، ، ناکام 

ماند. خواهد 
صفری گفت: در اجرای تامین و توزیع 
کاالهای اساسی  روغن، مرغ، لبنیات 

و تخم مرغ مطابق با نرخ مصوب ستاد 
تنظیم بازار کشور تک نرخی است و 

دیگر دو نرخی وجود ندارد.
فرماندار گناوه نظارت بر بازار را که 

از وظایف و بر دوش دستگاه های 
اجرایی مرتبط و مطالبه بحق مردم 

است را در شرایط کنونی بسیار مهم و 
ضروری دانست و بیان کرد: نظارت بر 

کاالهای غیرمشمول طرح اصالح ارز 
ترجیحی نباید به هیچ وجه  فراموش 
شود و در دستور کار جدی قرار گیرد.
وی بیان کرد: ناظران و بازرسان همه 

باید پای کار  دستگاه های اجرایی 
بیایند و نظارت مستمر بر بازار داشته 

باشند.
اینکه میدانی بر  صفری گفت: ضمن 
بازار نظارت خواهم کرد، بازرسان در 

صورت مشاهده تخلف از واحدهای 
صنفی برخورد قاطع و شدید و در 

تعطیل کنند۰ نیاز  صورت 

به مسافران نوروزی مصرف  به دلیل خدمات دهی  سهمیه آرد فانتزی  پزها 
شده است

شهرستان تنگستان به مدیریت مصرف و توزیع بهینه آب نیاز دارد

فرماندار جم روند مردمی شدن یارانه ها و جراحی 
اقتصادی توسط دولت را تشریح کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری جم، سید محمد 
احمد پور در مراسم تجلیل از کارگران شهرستان جم 
الله رئیسی دولتی مردمی   اظهار داشت: دولت آیت 
است ؛ مردمی که متن آن کارگران بوده اند بنابراین 
با کارگران هم نوا و هم گام هستیم ، به همین دلیل 

دولت در ابتدای سال 1401 دست به اقدامی انقالبی و 
جهادی زد و  حقوق کارگران را 57.4% افزایش داد که در 

این چهل وچهار سالی که از انقالب اسالمی می گذرد 
بود. بی نظیر 

احمدپور در ادامه با اشاره به بخشی از صحبت های 
نماینده کارگران پاالیشگاه فجر جم گفت: امروز اگر در 

از وجود  به یقین بدانیم  افتخاری هست  این مجموعه 
کارگران است ، کارگرانی که با سختی تمام همگام و 

همدوش سرپرست واحد ها دویدند و برای افتخار آفرینی 
ایران اسالمی تالش کردند .

اینکه مدیرعامل  از  ابراز خرسندی  با  فرماندار جم 
پاالیشگاه گاز فجر جم در حال حاضر مدیری توانمند و 

اقتصادی جراحی  و  ها  یارانه  شدن  مردمی  روند  تشریح 

بر حسب  این شهرستان  نیاز آب  تنگستان گفت:  فرماندار 
سرانه جمعیت ۱۵ هزار متر مکعب است اما اکنون ۳۰ 

هزار متر مکعب در شبانه روز دریافت می کند و با این 
وضعیت نباید کمبود آب داشته باشد و مدیریت مصرف و 

توزیع آن باید اصالح شود.
تنگستان، احمد  فرمانداری  روابط عمومی  به گزارش 
تنگستان  شهرستان  بحران  مدیریت  نشست  در  لطفی 

اضافه کرد: با این حجم ورودی آب به این شهرستان، 
توزیع آن باید بصورت عادالنه انجام و تقسیم بندی و 

جیره بندی نیز به طور حتم اطالع رسانی شود.
وی با اشاره به اینکه ۹۰ درصد آب استان بوشهر از خارج 

این استان تامین می شود، بیان کرد: باید در زمینه 
مصرف آب، با مردم صحبت شود که با توجه به نزدیکی به 
باشند. بهتری داشته  و  بیشتر  فصل گرما، مدیریت مصرف 

لطفی با هشدار نسبت به هدررفت بخشی از حجم آب 
به  انتقال عنوان کرد:  شهرستان بخاطر فرسودگی خط 

عنوان یک پروژه مدت دار، همه ساله قسمتی از خطوط 
این اقدام  انتقال فرسوده شهرستان نوسازی می شود که 

گامی مهم برای افزایش پایداری آب شرب شهرستان 
است.

وی ادامه داد: در این مسیر باید از تمام ظرفیت های 
انتقال آب  برای نوسازی شبکه  و استانی  شهرستانی 

شود. استفاده  شهرستان 

وی عنوان کرد: خانواده هایی که 
منزل خود را احداث کرده و برای 

تامین آب منزل خود اقدام می کنند، 
و  امتیاز، ماه ها  برای گرفتن  نباید 

بمانند. انتظار  در  سال ها 
تاکید کرد: مخزن های آب  فرماندار 

باید ساماندهی شوند  تانکرها  و  سیار 
تا در فصل گرما و هر زمان که الزم 
باشد، در اختیار مردم قرار گیرند.
وی بیان کرد: باید تمام امکانات 

و ماشین آالت  موجود سخت افزاری 
شهرستان در اختیار حوزه آب قرار 

گیرد تا مشکالتی که در سطح 
اتفاق  و شهرهای شهرستان  روستاها 

زمان ممکن  می افتد در کوتاه ترین 
مرتفع شود تا از ایجاد مشکل برای 
مردم در فصل گرم سال جلوگیری 

شود.
با همت  امیدواریم  لطفی گفت: 

مدیران و مدیریت بهتر حوزه آب 
شهرستان  شهروندان،  توسط 

آبی  تنش  تابستان  در  تنگستان 
باشد. داشته  کمتری 

مشکالت کشت گوجه فرنگی خارج از فصل کشور حل شود

فرماندار شهرستان دیر گفت: 
بخش آبدان کانون توجه کشت 

گوجه فرنگی خارج از فصل استان 
و کشور است و باید مشکالت 

کشاورزان این منطقه حل شود.
به گزارش روابط عمومی 

فرمانداری دیر، یونس باربرز در 
جمع کشاورزان بخش آبدان 

اظهار داشت: تمامی نگاه ها در 
خصوص کشت گوجه فرنگی 

خارج از فصل به سمت آبدان 
است.

وی یاد آور شد: مجموعه فرماندار 
ی و ادارات زیر مجموعه تمام 
تالش خود را در راستای حل 

مشکالت کشاورزان بخش به کار 
است. بسته 

باربرز افزود: توجه ویژه ای به 
کشاورز باید داشته باشیم و کمک 

کنیم تا مشکالت این قشر در 

کنیم. مرتفع  تسهیالت  خصوص 
فرماندار شهرستان دیر با اشاره به 

تعاونی کشاورزان  تأسیس  اینکه 
در بخش یک ضرورت است افزود: 
تعاونی قدرتمند در بین کشاورزان 

تأسیس شود و تعاونی به کشاورزان 
می کند. کمک 

بخشدار آبدان گفت: آبدان قطب 
تولید گوجه فرنگی خارج از فصل 

استان و کشور به شمار می رود.
ابراهیم درویشی افزود: مجموعه   

فرمانداری و بخشداری تمام 
تالش خود را درجهت مشکالت 

کشاورزان این بخش به کار بسته 
است.

وی افزود: کشاورزان مشکالت 
فراوانی دارند از جمله تسهیالت. 
بحث تولید گوجه، قیمت گزاری 

گوجه در فصل برداشت که یکی از 
دغدغه های اصلی کشاورزان است.

بانوی رویا پردازی که آرزوهای محالش را به واقعیت تبدیل کرد

گردشگری در نوار ساحلی شهرستان دشتی احیا شود
فرماندار دشتی بر ضرورت احیا 
گردشگری در نوار ساحلی این 

کرد. تاکید  شهرستان 
به گزارش روابط عمومی فرمانداری 

دشتی، علی بحرانی در نشست 
بررسی مسائل و مشکالت گردشگری 

شهرستان دشتی با اشاره به 
اظهار داشت:  ظرفیت های دشتی 

مغفول  حوزه گردشگری شهرستان 
مانده و باید تالش شود تا آن را احیا 
و زمینه اشتغال افراد را فراهم کنیم.

فرماندار دشتی افزود: با توجه 
سابقه تاریخی گمرگ الور ساحلی و 
باید  بهداشت الور ساحلی  ساختمان 

ثبت ملی شود.
بحرانی ادامه داد: بوم گردی های 
شهرستان بر اساس ظرفیت ها و 

با زیر ساخت ها توسعه پیدا  متناسب 

کند.
با بیان اینکه ظرفیت گردشگری  وی 

بخش شنبه و طسوج احیا شود، 
گفت: گردشگری کشاورزی حمایت 
شود و اعتبارات الزم تخصیص پیدا 

کند.

نانوایان نان حجیم و  عباس نامدارزاده گفت: به دلیل خدمات دهی 
فانتزی به مسافران نوروزی و مصرف بیش از اندازه معمول، سهمیه 
آرد این نان پزی ها تمام شده است و اداره غله تا ۲۵ اردیبهشت آرد 

از سهمیه نمی دهد. فراتر 
 معاون اتاق اصناف مرکز استان بوشهر در گفت وگو با خبرنگار 

صداوسیما گفت: در نشستی در فرمانداری شهرستان بوشهر درباره 
موضوع آرد و مسائل مربوط به آن مانند احتمال افزایش قیمت آرد 

و نان های حجیم و فانتزی بحث شد که تصمیم گرفته شد قیمت 
آرد و نان در زمان کنونی بر اساس قیمت های گذشته باشد.

عباس نامدارزاده افزود: اداره غله و خدمات بازرگانی استان بوشهر 
اعالم کرده که سهمیه آرد نان پزی های حجیم و فانتزی تا ۲۵ 

اردیبهشت با همان قیمت قبل یعنی کیسه ای ۲۴۰ هزار تومان 
به آنان تحویل داده می شود و سامانه درخواست نیز اکنون بسته 

شده است.او اضافه کرد: چون استان بوشهر در تعطیالت نوروزی با 

میزان باالی مسافران نوروزی روبه رو شد 
باید خدمات بیشتری  و واحد های صنفی 
می دادند، نان پزی ها هم سهمیه خود را 

پخت کرده و فروخته اند و اکنون با کمبود 
آرد روبه رو شده اند.

معاون اتاق اصناف بوشهر با تأکید بر این که 
این کمبود باید جبران شود، گفت: قرار 

شده که سهمیه این نان پزی ها تامین شود و 
ما خواهان در اختیار قرار دادن آرد از مسیر 
اداره غله استان هستیم تا کارگاه های پخت 
نان مجبور نشوند هر کیسه آرد ۲۴۰ هزار 
تومانی را از دیگر استان ها به قیمت ۶۳۰ 
هزار تومان تهیه کنند که بی شک افزایش 

قیمت فرآورده ها را در پی خواهد داشت.

گاه به مسائل کارگری و نفت و گاز  آ
از زحمات مدیران عامل پیشین  است 

نیز قدردانی کرد. این مجموعه 
وی افزود: امروز اگر بحث تبعیض 

در میان کارگران این مجموعه مطرح 
است مدیران  واحد ها این را مد نظر 

کارمند  و  کارگر  میخواهیم  اگر  بگیرند 
باید احترام  همراه و همدل باشند 
برای همه باشد ؛ کلمه تبعیض که 

بیان شد  نماینده کارگران  در سخنان 
بنده  برای  آیندی  ناخوش  کلمه بسیار 

بود که قطعا در دولت آیت الله رئیسی 
نخواهد  پذیرش  قابل  چنین چیزی 
بود؛ ایشان چنین رفتار های را دور 

و نحوه مدیریت مهندس  از شخصیت 
هاشمی دانست و ابراز امید واری کرد 
که این دغدغه کارگران شرکت پاالیش 

گازفجر جم  در این دوره از مدیریت 
برطرف شود.

درویشی تصریح کرد: آبدان 
قطب مهم استان بوشهر به شمار 

می رود و تمام تالش خود را 
جهت حل مشکالت این قشر به 

می بندیم. کار 
یکی از کشاورزان بخش نیز 

ارزان قیمت،  گفت: تسهیالت 
بلند مدت در اختیار کشاورزان 

قرار گیرد تا کشاورزان بتوانند به 
باز گردند. چرخه تولید 

یعقوب کرمی ادامه داد: انتظار 
داریم فرماندار دیر کارگروه با 

تا  حضور استاندار تشکیل دهد 
گره ای از مشکالت این قشر حل 

شود.
وی یادآور شد: کشاورزان آبدانی 
آمادگی دارند تا در کاشت گندم 
همت کنند و این آمادگی دارند 

که در این خصوص همکاری 
کنند.

مصاحبه کننده:
مریم یوسفی

 )فرهيخته فرهنگی(

مصاحبه شونده:
زهرا اسدی 

)نویسنده و روزنامه نگار(

1_لطفا اول از همه خودتان را 
نمایید؟ معرفی 

بخیر وقتتون  سالم 
آقجه قشالق، زهرا اسدی 

نازنین  به معنای   ( آتاناز  نام هنری: 
۱۳77/7/۲۰، در شهر  پدر( متولد 

ترک  در خانواده  بندرانزلی  زیبای 
زبان، چشم به دنیا گشودم.  دارای 

هستم_ شهری  معماری  کاردانی 
جلد  طراح  دکلماتور،  نویسنده، 

آرا می باشم. و صفحه  کتاب 
شدید؟ نویسنده  چطور   _2

به نوشتن  از دوران دبیرستان شروع 
یادم  کردم.  کوتاه  داستان های 

اجتماعی  طنز  متن  یک  می آید 
و  بودم  نوشته  سال سوم دبیرستان 

ادبیات خود نشانش دادم،  به معلم 
بسیار ذوق زده شدند و مرا تشویق 

نوشتن  فهمیدم،  جا  همان  از  کردند. 
در وجود من می باشد، اما هیچ وقت 

نویسندگی  نرفتم.  دنبالش  جدی 
رویای من بود و نویسنده شدن یک 

آرزوی محال اما من آن را به واقعیت 
کردم. تبدیل 

سال ۱۴۰۰ که در حال نوشتن 
و نوشتن کتاب جزوی  بودم  اهدافم 

خیلی از این اهداف قرار دادم  و 
تالش کردم  تا به ثمر برسد. و خدا را 

این  به  صد هزار مرتبه شکر می کنم که 
رسیدم. هدفم 

به چه شکل است؟هر  کارتان  3_شیوه 
می  الهام  منتظر  یا  می نویسید  روز 

مانید؟
و  بنویسیم  روز کمی  سعی می کنم هر 

باشم. داشته  مطالعه  کمی 
پیدا می کنم  وقتی هم که سوژه ای 

می کنم. داستان  نوشتن  به  شروع 
اوقات  4_به چیزی عالقه دارید؟ 

می گذرانید؟ چگونه  را  خود  فراغت 
و کتاب  آرامش روحم است  موسیقی 

شفیق ام. رفیق 
اوقات فراغت خود را با گوش دادن 
کتاب خواندن سپری  و  به موسیقی 

می کنم،
دل  به  گاهی  می بینم،  فیلم  گاهی 

می روم. طبیعت 
انگلیسی می روم. زبان  به کالس 
5_نام داستان یا رمان را کی و 

می کنید؟ انتخاب  چگونه 
توجه  با  به ذهنم می رسد  ایده ای  وقتی 

به آن موضوع نام داستان یا کتاب رو 
نوشتن به  بعد شروع  و  انتخاب می کنم 

فعالیت  زمینه هایی  چه  در   _6
دارید؟

نشریه  نگار در  روزنامه  به عنوان 
نویسندگان  سرپرست  دارم،  فعالیت 

انتشارات حوزه مشق هستم،  در 
انتشارات حوزه  در  گوینده رسمی 

آرایی  و صفحه  مشق، طراحی جلد 
میدهم. انجام  هم  کتاب 

ایرانی  عالقه تان  مورد  7_نویسنده 
ایرانی کدام است؟ یا غیر 

چخوف،  جمالزاده،  هدایت،  صادق 
دوموریه،  دافنه  داستایوفسکی، 

همینگوی ارنست 
8_چند کتاب نوشته  و به چاپ 

رساندید؟
تا به امروز ۱۴ جلد کتاب به چاپ 

رسانده ام
دلنوشته  کوتاه_  داستان   ( که شامل 
برای  دانستی  علمی  عاشقانه_  های 
های  داستان  کتاب  نوجوان_  سنین 

کودکانه(
آخر سخن 

بابت  از شما تشکر می کنم  اول 
از  بردم  لذت  مصاحبه خوبتان، 

شما. با  همنشینی 
آرزوی سالمتی و موفقیت برای  و بعد 

امیدوارم همیشه  دارم،  مردم جهان 
در صلح و آرامش باشند.

به عنوان یک دختر  تنها سخن من 
رویا پرداز و بلند پرواز این است که 

به دنبال آرزوهای محال خود بروید و 
کنید  تبدیل  هایتان  داشته  به  را  آن ها 

از هیچ کس و هیچ چیز نترسید،   ،
همیشه  و  کنید  اعتماد  خودتان  به 

بزنید. لبخند 

سرعت اینترنت ثابت و سیار افزایش داشته استسرعت اینترنت ثابت و سیار افزایش داشته است

وزیر ارتباطات و فن آوری اطالعات 
به شائبه کاهش سرعت  واکنش  در 

ماه های  و سیار در  ثابت  اینترنت 
در  اینترنت  سرعت  گفت:  اخیر، 

افزایش  خانگی  و  همراه  تلفن  بخش 
است. داشته 

اینکه  بیان  با  پور   عیسی زارع 
سایت های  و  جهانی  مراجع 

ارائه  معتبری در مورد سرعت 
و  قابل رجوع  اینترنت  خدمات 

نیز آن را  و ما  استناد هستند 
این  ماه  افزود: هر  می پذیریم، 

اینترنت  در  را هم  مراجع کشور ها 
اندازه  ثابت  اینترنت  و هم  سیار 
نتایج  براساس  می کنند،  گیری 

سایت "Speed TesT" زمانی که 
تحویل گرفتم،  را  وزارت خانه  بنده 
و   ۲۱ تلفن همراه  اینترنت  سرعت 
بوده  ثانیه  بر  مگابیت  دهم  هشت 

است، االن با حدود ۱۵ درصد 
۲۵ رسیده است،  افزایش به 

حدود  نیز  خانگی  اینترنت  سرعت 

به  اکنون  و  بوده  ثانیه  بر  ۹ مگابیت 
حدود ۱۰ رسیده است.

البته  کرد:  تصریح  ارتباطات  وزیر 
ما  نیست،  اعداد رضایت بخش  این 

در ارتباطات ثابت رتبه ۱۴۵ را در 
به  البته در شبکه سیار  داریم،  دنیا 
هستیم،  نزدیک تر  جهانی  میانگین 

ما  این سرعت شایسته مردم  ولی 

ماندگی  دلیل عقب  به  و  نیست 
و  ایجاد شده  این وضعیت  تاریخی 

افزایش  کیفیت  و  سرعت  باید  حتمًا 
بال های شبکه  از  یکی  کند،  پیدا 

پر  شبکه  همین  اطالعات  ملی 
با کیفیت در سراسر کشور  و  سرعت 
ایم. اما پس رفتی هم نداشته  است، 
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اخبار
سرمایه بازار  پیشروی  افق  در  انسانی  سرمایه  جایگاه  تخصصی  سرمایهسمینار  بازار  پیشروی  افق  در  انسانی  سرمایه  جایگاه  تخصصی  می شودسمینار  برخورد  قانونی  غیر  قیمت  افزایش  با هرگونه 

متناسب  زمان  تا  گفت:  دادگستری  وزیر 
تولیدی حق  واحد  هیچ  ها،  قیمت  سازی 

برخورد  متخلفان  با  و  ندارد  قیمت  افزایش 
شود. می 

اصالح  طرح  اجرای  اینکه  بیان  با  رحیمی 
و  نظارت  نیازمند  اقتصادی،  ساختار 

ریزی  برنامه  افزود:  است،  دقیق  بازرسی 
است. گرفته  این خصوص صورت  در  دقیقی 

قانونی  غیر  قیمت  افزایش  هرگونه  با 
شود می  برخورد 

حمایت  سازمان  قانون،  طبق  گفت:  او 
وزارت  و  کننده  مصرف  و  تولیدکننده 

اساسی  کاال های  تامین  مسئول  که  جهاد 
به همراه  را  بازرسی  و  نظارت  اند وظیفه 

دارند. عهده  به  حکومتی  تعزیرات  سازمان 
روز  به جلسه مشترک عصر  اشاره  با  وی 

جهادکشاورزی  و  وزرای صمت  بین  گذشته 
و  خانه ها  وزارت  این  استانی  مدیران  با 

الزم  هماهنگی های  گفت:  تعزیرات،  سازمان 
گشت های  مستمر  اجرای  و  تقویت  برای 

تولیدی،  واحد های  از  بازرسی ها  و  تعزیرات 
رعایت  برای  فروشگاه ها  و  اصناف  توزیعی، 
اصناف  از  بعضی  اگر  و  انجام شد  قیمت ها 
مقررات  برخالف  را  قیمت ها  تولیدی ها  و 

به طور جدی  آن ها  با  افزایش دهند 
شد. خواهد  برخورد 

حساس  شرایط  در  اینکه  بیان  با  رحیمی 
طور  به  مرتبط  دستگاه های  همه  کنونی 
رصد  بازار  در  را  قیمت ها  وضعیت  دقیق 
رعایت  درباره  مردم  اگر  افزود:  می کنند، 
شکایتی  اصناف  سوی  از  قیمت ها  نکردن 
شماره  طریق  از  می توانند  باشند  داشته 

بازرسی وزارت صمت و  ۱۲۴ سازمان 
سازمان  شکایت  طرح  سیستم   ۱۳۵ شماره 

دهند. اطالع  را  مراتب  تعزیرات 

کاال ها  شده  تمام  قیمت  تعیین  نحوه  درباره  دادگستری  وزیر 
کاالها،  از  بسیاری  برای  ترجیحی  ارز  به حذف  توجه  با  گفت: 
کاالی  شده  تمام  هزینه  تولیدکنندگان  قبلی،  قانون  اساس  بر 

کننده  تولید  و  کننده  مصرف  حمایت  سازمان  به  را  خود  تولیدی 
رعایت ضوابط  از  اطمینان  از  این سازمان پس  و  اعالم می کنند 

خود  تولیدی  کاالی  می دهد  اجازه  شده،  تمام  قیمت  تعیین  برای 
بنابراین  کنند؛  ارائه  بازار  به  فروش  برای  معین  با حاشیه سود  را 

و خدمات  کاال ها  همه  قیمت،  سازی  متناسب  اجرای  از  بعد 
بدون  و خدمتی  کاال  وهیچ  گذاری شده  قیمت  مشمول ضوابط 

می شود. تعیین  ضوابط  اساس  بر  قیمت ها  همه ی  و  نیست  قیمت 
سازمان  تایید  و  نهایی  قیمت  تعیین  از  پس  اینکه  بیان  با  او 
واحد  نرخ روی کاال درج شود، گفت: هیچ  این  باید  حمایت، 

ندارد. سازی  متناسب  بهانه  به  را  قیمت ها  افزایش  اجازه  تولیدی 
مردم گفت:  به حساب  یارانه  واریز  به  اشاره  با  دادگستری  وزیر 
زمان  تا  واحد صنفی  هیچ  و  نشده  انجام  سازی  متناسب  هنوز 

خود  تولید  کاالی  قیمت  افزایش  اجازه  قیمت ها  سازی  متناسب 
موجود  راهکار های  از  باید  برای جبران هزینه های خود  و  ندارد  را 

و شورای  نقل، شهرداری  و  درباره حمل  قانونی که  اختیارات  و 
قیمت ها  خودسرانه  افزایش  در صورت  و  کند  استفاده  دارند  شهر 

می کند. برخود  خاطیان  با  شدت  به  تعزیرات  سازمان 

قانون چک اصالح  بعدی  گام  الکترونیک،  چک 

بند های مغفول  از  الکترونیک، یکی  چک 
مانده اجرای قانون جدید چک از سوی 

بانک مرکزی است.
 بر اساس قانون چک، اگر چک کسی 

برگشت بخورد، به اندازه مبلغ کسری چک 
از وجوه آن شخص در بانک های دیگر 

مسدود می شود. بانک مرکزی از ابتدای 
هفته جاری، اجرای آزمایشی این بخش از 

قانون را آغاز کرده است.
بانک  نوین  فناوری های  معاون  محرمیان، 
مرکزی در این باره گفت: در این مرحله، 

فقط سامانه را در نظام بانکی زیر بار بردیم 
تا پایداری خدمات مربوط به بانک ها را 

کنیم. آزمایش 
وی ادامه داد: اگر احیانا مشکل فنی در 

این باره وجود داشته باشد، در این مرحله 
حل می شود و پس از این که اطمینان 

حاصل شد در سامانه مشکلی نیست، در 
مرحله بعد در خرداد، این سامانه وارد 

عملیاتی خواهد شد. مرحله 
اجرای قانون چک، بند های دیگر نیز داشت 

که در اجرا همچنان مغفول مانده است.
شجاعی، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس 

در این باره گفت: در یک مرحله، اعتبار چک 
کاغذی را وابسته به سامانه صیاد کردیم که 

باشد.  اعتبار نداشته  تنهایی  به  دیگر کاغذ 
در مرحله بعد، باید ایجاد امکان راه اندازی 
چک الکترونیک را به وجود می آوردیم که 

بر اساس گزارش های رسیده، این مرحله از 

اصالح قانون چک اجرا نشده است.
پژمان فر، نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: یکی از 

بند های مغفول مانده اصالح قانون چک، راه اندازی چک الکترونیک 
است که در این باره هیچ کاری صورت نگرفته است و در بانک 

مرکزی باید اقدام جدی داشته باشند.
برنامه بانک مرکزی برای حذف چک کاغذی و ایجاد چک 

از بانک مرکزی پیگیری کردیم. الکترونیک را 
بانک  بانک مرکزی گفت:  محرمیان، معاون فناوری های نوین 

مرکزی باید مقررات در این باره را تدوین و ابالغ کند که این کار 
را در تیر سال ۹۹ به انجام رسانده و آن را به شبکه بانکی ابالغ 

کرده است.
وی ادامه داد: موضوع مهم در این باره، خدمتی است که باید مردم 

دریافت کنند و در همین راستا پیگیری های متعددی در شبکه 
بانکی انجام شده است؛ برخی از بانک ها آزمایش های مربوطه را 

در این زمینه به پایان رسانده اند و به زودی آن را عملیاتی خواهند 
کرد.

قانون صدور چک توانسته است تاکنون آمار چک های برگشتی را 
تا حد قابل توجه کاهش دهد تا با اجرای کامل آن، مردم از مزایای 

بهره مند شوند. بیشتر  آن 

پیمایش محاسبه می شود براساس  ۳ آزاد راه  تردد  عوارض 

آزادراه های کشور  مدیرکل بهره برداری 
گفت: از ۱۰ آزادراهی که به دوربین های 

پالک خوان تجهیز شده اند، تنها عوارض 
تردد از سه آزاد راه تهران - ساوه، کرج 

-قزوین و بخشی از قزوین- زنجان بر اساس 
می شود. محاسبه  پیمایش 

عباس بیات سرمدی  با بیان اینکه در حال 
حاضر ۱۰ آزادراه کشور مجهز به سامانه 

الکترونیکی پالک خوان شده اند و دو 
آزادراه دیگر در حال تجهیزند و ۱۵ آزادراه 

بر اساس  دیگر امسال مجهز می شوند گفت: 
بیمه گر  قانونی، دولت و شرکت های  تکلیف 
موظف شده اند تا پایان خرداد ۱۴۰۱ همه 
اخذ  به سیستم  آزادراهی مجهز  شبکه های 

الکترونیک )eTc( شوند.تردد فقط  عوارض 
از سه آزاد راه براساس پیمایش است

آزادراه های شرکت   مدیرکل بهره برداری 
ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل 

کشور افزود: با وجود شکل ساده این سامانه، 
به دلیل ذینفعان متعدد و نوع نظام وصول، 
این طرح با کندی پیش رفته است و دولت، 
باید همکاری های  بیمه  کارگزاران  و  مجلس 
الزم را برای اجرای این طرح داشته باشند.

وی با بیان اینکه دغدغه اصلی این طرح عدم 
وصول عوارض است یاداور شد: برای اجرای 
این طرح در درجه اول بخش خصوصی باید 

عهده دار اجرای آن باشد در غیر اینصورت 
مجری طرح شرکت زیر ساخت انجام می دهد.

بیات درباره گرانی عوارضی برخی آزادراه ها 
گفت: نحوه محاسبه نرخ عوارض آزاد راه ها بر 

اساس بازه زمانی بازگشت اصل پول سرمایه 
گذاری شده و سود آن است که متناسب با 

می شود. سنجیده  عبوری  ترافیک 
آزادراهها خاطر نشان  برداری  بهره  مدیرکل 

کرد: کاهش زمان سفر، کاهش آلودگی هوا 
و تصادفات، مدیریت عبور و مرور و کاهش 

قاچاق کاال از مزایای این طرح است و 
در حال حاضر تردد براساس پیمایش در 

آزاد راه های تهران - ساوه، کرج -قزوین و 
بخشی از قزوین- زنجان در حال اجراست.

گمرکی تعرفه  و  بازرگانی  سود  کاهش  با  تولیدکنندگان  رقابت  قدرت  افزایش 

استان ها معدنی  و صنایع  معدن  بخش  در  اشتغال  و  تولید  ارتقا جایگاه 

پتروشیمی در بورس کاال نفتی و  ۱۷ هزار تن فرآورده های  عرضه 

تاالر فرآورده های نفتی و 
ایران  پتروشیمی بورس کاالی 
ماه  اردیبهشت   ۲۱ چهارشنبه 
میزبان عرضه ۱۷ هزار و ۹۱۲ 

تن انواع فراودره های نفتی و 
است. پتروشیمی 

تاالر محصوالت صنعتی و 
معدنی نیز میزبان عرضه ۳۲۵ 
هزار و ۳۹۶ میلگرد، ۱۷ هزار 
و ۵۷۴ تن تیرآهن، ۷ هزار و 
۵۰۰ تن ورق گرم، ۴ هزار و 

۲۱ تن نبشی و ناودانی و ۴۰ 
کیلوگرم شمش طال است.

تاالر صادراتی بورس کاال در 
این روز شاهد عرضه ۲۸ هزار 

و ۷۲۰ تن قیر، ۶ هزار تن 
شمش آلومینیوم، ۳ هزار تن 

مس کاتد، ۶ هزار و ۶۰۰ تن 
میلگرد، ۶۶۰ تن نبشی، یک 
هزار و ۹۸۴ تن پلی وینیل 

است. کلراید 
بازار فرعی نیز عرضه ۶ هزار و 
۲۷۷ تن ضایعات فلزی، تسمه 
فوالدی، بدنه ضایعاتی خودرو، 

ضایعات پالستیکی و دی 
اکتیل فتاالت را تجربه می 

کند.
در مجموع ۴۶۱ هزار و ۱۴۴ 

تن انواع کاال در تاالرهای 
مختلف بورس کاالی ایران 

عرضه می شود.

انسانی  سرمایه  »جایگاه  تخصصی  نشست 
در افق پیشروی بازار سرمایه« روز شنبه ۲۴ 

فرصت ها  شناسایی  منظور  به  ماه،  اردیبهشت 
بازار  و چالش های مدیریت منابع انسانی در 

ایران به همراه  سرمایه توسط مرکز مالی 
تامین سرمایه تمدن و شرکت بورس اوراق 

برگزار می شود. تهران  بهادار 
 رشد و توسعه هر سازمانی در گرو منابع 
انسانی کارآمد و متخصصی است که در 

با تالش  اختیار دارد؛ سازمان های پیشرو 
برای جذب، پرورش، نگهداشت و به کارگیری 

و  امروز  نیرو های دانشگر، مزیت رقابتی 
فردای خود را تضمین خواهند کرد. به همین 

و  انسانی یک سازمان مهمترین  نیروی  دلیل 
آن محسوب می شود.  دارایی  ارزشمندترین 

برای  انسانی  نیروی  اهمیت و جایگاه 
با  بازار سرمایه  نهاد های مالی و شرکت های 

توجه به نوع خدماتی که ارائه می دهند به 
است. بیشتر  مراتب 

در همین راستا مرکز مالی ایران به همراه 
تامین سرمایه تمدن و شرکت بورس اوراق 
منظور شناسایی فرصت ها  به  تهران  بهادار 

بازار  و چالش های مدیریت منابع انسانی در 
سرمایه  »جایگاه  تخصصی  نشست  سرمایه 

انسانی در افق پیشروی بازار سرمایه« را 
این نشست تخصصی که روز  برگزار می کند. 
شنبه ۲۴ اردیبهشت ماه از ساعت ۱6 تا ۱۹ 

در محل شرکت بورس اوراق بهادار تهران 
با حضور فعالین، اساتید و صاحب نظران 

این حوزه برگزار خواهد شد رایگان است و 
از  نامه معتبر  افراد شرکت کننده گواهی  به 

طرف مرکز مالی ایران اعطا خواهد شد.
لینک  بر  با کلیک  عالقه مندان می توانند 

انسانی  سرمایه  جایگاه  تخصصی  »نشست 
در افق پیشروی بازار سرمایه« وارد سایت 

مرکز مالی ایران شده و در این نشست ثبت 
کنند. نام 

حسن فرج زاده، عضو هیئت مدیره و معاون 
اجرایی سازمان بورس و اوراق بهادار، محمود 
گودرزی مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار 

شرکت  مدیرعامل  محسنی  بهنام  تهران، 
و سجاد موحد مدیرعامل  تامین سرمایه تمدن 

به  ایران در این سمینار تخصصی  مرکز مالی 
پرداخت. خواهند  سخنرانی 

انسانی  سرمایه  نقش  تخصصی  پنل  مهمانان 
بازار سرمایه )فرصت ها و چالش های  در توسعه 
پوررضایی،  محمدرضا  انسانی(،  منابع  مدیریت 
سرپرست مرکز آموزش سازمان بورس و اورالق 

شعبانی،  شهداد  صالحی،  حسن  بهادار، 
محمد خالوزاده، محمد مهدی شیری، محمد 
کتایون جان  توانایی،  حسین محمدی، هدی 
بزرگی و سارا سام خانی هستند. این نشست 

میزبان دو رویداد مهم دیگر برای بازار سرمایه 
به شرح زیر است:

۳6۰ افتتاحیه بوت کمپ بورس 
در این نشست بوت کمپ بورس ۳6۰ که 

دوره ای مشترک از مرکز مالی ایران و شرکت 
تامین سرمایه تمدن بوده و اولین بوت کمپ 

به  سرمایه  بازار  معامله گری  و  تحلیلگری 
افتتاح خواهد شد. نیز  حساب می آید 

دوره آموزشی تخصصی بورس ۳6۰ توسط 
بیش از ۳۰ استاد مجرب بازار سرمایه کشور و 

در قالب ۳6۰ ساعت آموزش برای دانشپذیران 
حضوری و آنالین و ۱۰۰ ساعت کارگاه های 
 ibTrader عملی در بستر سامانه معامالتی 

ارائه خواهد شد. برای دانشجویان 
التحصیالن  فارغ  و  دانشجویان  تمامی 

مهندسی  مالی،  مدیریت  اقتصاد،  رشته های 
افراد جویای  صنایع و حسابداری و همچنین 

کار در نهاد های مالی و فعاالن بازار سرمایه 

می توانند در این دوره شرکت کنند. 
آموزش های بوت کمپ بورس ۳6۰ از ۲۵ 

آغاز می شود. ماه  اردیبهشت 
تلنت بورس  و معرفی سامانه  رونمایی 

تلنت  بورس  و معرفی سامانه  رونمایی 
مهم نشست تخصصی  رویداد  دومین 

پیشروی  افق  انسانی در  »جایگاه سرمایه 
بازار سرمایه« است. بورس تلنت با هدف 

کشف و آموزش نیرو های توانمند برای کار 
مالی  بازار های  در  و همچنین تخصص گرایی 

به ویژه بازار سرمایه به عنوان یک محصول 
جدید توسط مرکز مالی ایران ایجاد شده 

است.
در بورس تلنت می توان با صرف کوتاه ترین 
زمان ممکن یک رزومه حرفه ای و استاندارد 

ایجاد کرد؛ با شرکت های برتر در این 
گاهانه برای آینده شغلی  حوزه آشنا شد و آ
موقعیت های  همچنین  کرد.  تصمیم گیری 

شغلی متفاوت در بازار های مالی و 
به  دستیابی  برای  موردنیاز  توانمندی های 
این جایگاه های شغلی معرفی شده است 
توانایی های  توسعه  با  بتوانند  کارجویان  تا 

برتر  یابند. رزومه های  به موفقیت دست  خود 
نیز توسط مرکز مالی  تلنت  سامانه بورس 

ایران به ارکان مهم بازار سرمایه معرفی 
خواهد شد.

بورس تلنت به دنبال آن است تا تمامی 
نهاد های  انسانی شاغل در  کارکنان و منابع 

از جمله کارگزاری ها،  مالی سطح کشور 
شرکت های  سرمایه،  مدیریت  شرکت های 

از  و...  تأمین سرمایه ها  سرمایه گذاری، 
تا مدیریت مهارت و دانش  سطح کارشناسی 
تخصصی مورد نیاز خود را در این سامانه به 

کنند. کسب  نحو  بهترین 

اولویت ها  ایمیدرو گفت:  رئیس هیات عامل 
زیرساخت،  اکتشاف،  براساس موضوع 

نوآوری، فناوری و ... تعیین و مشوق ها در 
این حوزه ها اختصاص خواهد یافت تا در 

نهایت به این هدف منتهی شود.
 وجیه ا... جعفری در نشست آمایش استانی 

که با حضور رئیس مؤسسه مطالعات و 
پژوهش های بازرگانی و مدیر عامل صندوق 

معدنی  فعالیت های  گذاری  بیمه سرمایه 
برگزار شد، از اولویت بندی و مزیت های 
سرمایه گذاری در بخش معدن و صنایع 
معدنی استان ها خبرداد و گفت: با توجه 

به هدف نهایی ایمیدرو برای ارتقا جایگاه 
اولویت ها براساس موضوع  تولید و اشتغال، 
اکتشاف، زیرساخت، نوآوری، فناوری و ... 

تعیین و مشوق ها در این حوزه ها اختصاص 
خواهد یافت تا در نهایت به این هدف 

شود. منتهی 
رئیس هیات عامل ایمیدرو اظهار داشت: 

این سازمان با همکاری مؤسسه مطالعات و 
بازرگانی وزارت صنعت، معدن  پژوهش های 
و تجارت، مناطق پتانسیل دار از نظر مزیت 
اقتصادی معدن و صنایع معدنی را بررسی 

و گروه بندی می کند و برای مناطق اولویت 
دار، مشوق در نظر گرفته می شود.

ارائه قابل  مشوق های 
وجیه ا... جعفری با اشاره به مشوق های 

قابل ارائه از سوی ایمیدرو به سرمایه گذاران 
حوزه معدن و صنایع معدنی تصریح کرد: این 
مالی، ضمانتنامه  تامین  ارائه  مشوق ها شامل 

صندوق بیمه سرمایه گذاری و نیز تعریف 
مشوق های جدیدی است که از سوی هیات 

مدیره تصویب خواهد شد.
وی ادامه داد: از این رو، با ارائه اطالعات 

شفاف و دارای توجیه اقتصادی، زمینه هدایت 
سرمایه گذاران به سمت طرح های معدنی 

پتانسیل دار فراهم خواهد شد. متعاقب 
آن، توسعه مناطق کم برخوردار کشور به 

نحو مطلوب فراهم و از هدر رفت سرمایه ها 
جلوگیری خواهد شد.

بررسی مناطق اولویت دار
و  احمد تشکینی، رئیس مؤسسه مطالعات 

بازرگانی وزارت صنعت، معدن  پژوهش های 
و تجارت در این نشست گفت: طبق گروه 

بندی اولیه مناطق کشور شامل ۴ گروه 
برخوردار  ۱: مناطق کمتر  می شوند منطقه 
اولویت فوری(، منطقه  با  )توسعه اشتغال 

۲: مناطق کمتر برخوردار )توسعه اشتغال(، 
منطقه ۳: مناطق عادی )حفظ و بهبود 

۴: توسعه یافته  اشتغال موجود( و منطقه 
)تمرکز زدایی( تعریف شد.

وی ادامه داد: در جلسات بعدی با مدیر 
برنامه ریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو، 
مناطق مزیت دار بخش معدن و صنایع 

معدنی را در استان های مختلف بررسی و 
مشوق های قابل اعطا را بر اساس مناطق 

اولویت دار مشخص می کنیم.

سخنگوی گمرک گفت: کاهش 
وارداتی،  تعرفه های گمرکی کاال های 
باعث شفافیت در واردات و افزایش 

تولیدکنندگان  رقابت  قدرت 
می شود.

سید روح اهلل لطیفی با بیان اینکه 
در بودجه سال ۱۴۰۱ محاسبات 

حقوق ورودی ارز از ۴ هزار و ۲۰۰ 
تومان به ۲۳ هزار توماِن سامانه 
بانک مرکزی تصویب و به دولت 

ابالغ شد، گفت: گمرک و مجلس 
شورای اسالمی برای کاهش اثرات 

این تغییر بر روند بازار و اجرای 
قانون، در بودجه سال ۱۴۰۱ تعرفه 

گمرکی و سود بازرگانی برخی 
کاال های ضروری مثل محصوالت 

غذایی، نهاده های دامی، روغن، دارو 
و تجهیزات ضروری پزشکی را صفر 

کرد. تعیین 
وی با اشاره به واردات حدود ۱۵ 
میلیون تن کاال با تعرفه صفر به 

کشور، افزود: با این مصوبه تاکنون 
حقوق گمرکی ۱۰ طبقه از ۱۴ 

یافته  تقلیل  مانده کاال ها  باقی  طبقه 
است.

لطیفی گفت: پس از ابالغ این 
مصوبه در اردیبهشت به وزارت 

خانه های صمت و اقتصاد، حقوق 
گمرکی بسیاری از کاال ها که عمدتا 

کاال های طبقه اول با سود یک 
درصد بود صفر شد.

او گفت: حقوق گمرکی کاال هایی 
مثل حبوبات، الستیک، گوشت و 
کاالی اساسی که از ارز ۴ هزار و 

۲۰۰ تومانی در سال گذشته خارج 
شده بودند هم از ۶ درصد به یک 

درصد و سود بازرگانی کاال های تولیدی و نهاده های 
تولیدی و ماشین آالت هم از ۱۱ به یک درصد 

کاهش پیدا کرد.
وی با بیان اینکه عمده کاال های وارداتی به کشور 

در این سه طبقه دسته بندی می شوند، افزود: درباره 
مابقی کاال ها که سهم اندکی در زندگی روزمره مردم 
دارند نیز دولت تصمیم گیری کرده است. مثاًل طبقه 

۴ از ۱۶ به ۶، ۵ از ۲۱ به ۱۱، ۶ از ۲۲ به ۱۱ و... 
اند. تغییر پیدا کرده 

ارز  التفاوت  سخنگوی گمرک گفت: تاکنون مابه 
۴۲۰۰ تومانی تا ارزش واقعی دالرکه ۲۴ هزار تومان 

است به وارد کننده داده می شد و ممکن بود در 
زنجیره تامین آثار آن نمایان نشود، اما با واقعی 
شدن قیمت ها و کاهش تعرفه ها، هم برای وارد 

کننده شفافیت ایجاد می شود و هم امکان رقابت در 
بازار های جهانی را برای تولیدکننده داخلی فراهم 

می کند.
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اجتماعی
مهلت یک هفته ای برای تعیین تکلیف چالش های اموال تملیکیمهلت یک هفته ای برای تعیین تکلیف چالش های اموال تملیکی

معاون اول قوه قضاییه به ستاد مرکزی اقتصاد مقاومتی 
این قوه در خصوص تعیین تکلیف چالش های پیش روی 
سازمان اموال تملیکی و ارائه راهکار آن، یک هفته مهلت 

داد.
حجت االسالم و المسلمین محمد مصدق در نشست ستاد 
مقاومتی  اقتصاد  اجرای سیاست های کلی  پیگیری  مرکزی 
در قوه قضاییه، اطاله دادرسی را یکی از مشکالت فراروی 
سازمان اموال تملیکی ذکر کرد و افزود: پرونده هایی که 

تعیین تکلیف نشده است چه مربوط به تعزیرات و چه 
تکلیفشان مشخص شود. باید هرچه سریعتر  حاکم شرع، 
وی بر مشخص شدن تکلیف پرونده های اموال تملیکی 
که از سوی سازمان تعزیرات تشکیل شده تاکید کرد و 

گفت: باید از ابتدای تشکیل پرونده، کار به درستی انجام 
تا رای مناسب صادر شود.

حجت االسالم و المسلمین مصدق تصریح کرد: باید در 
خصوص فقدان سیستم انبارداری و اینکه ۴۰ درصد 
انبار ها، استیجاری است، تعیین تکلیف شود چرا که 
انبار، موجب سلب مسئولیت نمی شود. اجاره ای بودن 

معاون اول قوه قضائیه بر تعیین تکلیف کاال های سریع 
الفساد تاکید کرد و گفت: کاال های سریع الفساد که ۲۰ 

درصد از کاال های موجود در انبار ها را شامل می شود، 
باید هرچه سریعتر تکلیفشان مشخص  المال است و  بیت 

شود.
وی با ابراز خرسندی از رشد بیش از ۶۰۰ درصدی تعیین 

باید راهکار حل مشکالت  افزود:  اموال تملیکی  تکلیف 
مطرح شده مشخص شود و اینکه چه ارگانی مسئول 

است. پیگیری 
حجت السالم و المسلمین مصدق به روز نبودن قوانین را 

از چالش های حوزه اموال تملیکی دانست و گفت: روند 
باید کامال شفاف  تملیکی  اموال  تکلیف کاال های  تعیین 

باشد.
وی تناسب نداشتن ساختار سازمان جمع آوری و فروش 

اموال تملیکی با وظایف آن و نامناسب بودن وظایف 
کارشناسی در زمینه فروش و جمع آوری اموال تملیکی 
از جمله چالش های موجود در حوزه اموال تملیکی بیان 

کرد و افزود: با این حال در ماه های 
اخیر با دستور رئیس قوه قضاییه 

اقدامات بسیار خوبی در زمینه تعیین 
اموال  ابنار های کاال های  تکلیف 

انجام شده است. تملیکی 
معاون اول قوه قضاییه بر پیگیری 

کافی نبودن بودجه برای امحای 
کاال های متروکه تاکید کرد و گفت: 

بحث تعیین تکلیف ۱۱ هزار متر 
اموال غیر منقول متعلق به سازمان 

اموال تملیکی، بسیار مهم است.
وی تصریح کرد: اگر قانون اموال 
تملیکی، نیاز به اصالح دارد باید 

تا  مطرح  پیشنهاد ها  هرچه سریعتر 
برای آن اقدام شود.

با  مصدق تاکید کرد: امیدواریم 
ورود فعال دستگاه قضایی و فعالیت 

این  نمایندگان قوه قضاییه در  مستمر 
سازمان، در آینده نزدیک شاهد تحول 

تعیین تکلیف سریع  در خصوص 
اموال موجود در انبار های کاال های 

باشیم. تملیکی  اموال 

تعیین  برای  مهلت یک هفته ای 
تملیکی اموال  چالش های  تکلیف 

المسلمین مصدق  حجت االسالم و 
در حاشیه نشست ستاد مرکزی 

اقتصاد  سیاست های  اجرای  پیگیری 
مقاومتی در قوه قضاییه در مصاحبه 
با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما 

گفت: مقرر شد که همه مشکالت را 
ظرف یک هفته جمع بندی کنند و 
پیشنهاد هایی که خواهیم  اساس  بر 

داد، این مشکالت رفع شود.
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه 

اگر نیاز به قانون برای حل این 
خواهیم  پیگیری  باشد،  مشکالت 

کرد افزود: بیش از ۸۰ درصد از این 
مشکالت، مدیریتی است و از سوی 

مدیران حل خواهد شد.
وی ابراز امیدواری کرد: حداکثر 
تا پایان سال، گزارش بدهند که 

در خصوص موضوع سازمان اموال 
تعیین  نظر  از  تملیکی، هیج مشکلی 

نخواهیم داشت. اموال  تکلیف 

کشف محموله بزرگ قاچاق »باله کوسه ماهی« در آب های کشف محموله بزرگ قاچاق »باله کوسه ماهی« در آب های 
جزیره کیشجزیره کیش

باله کوسه ماهی  محموله بزرگ 
قاچاق از یک فروند شناور در آب های 

جزیره کیش کشف و ضبط شد.
رئیس کل دادگستری استان 

هرمزگان گفت: مأموران دریابانی در 
اجرای دستورات دادستان عمومی و 

انقالب جزیره کیش به منظور مبارزه 
با پدیده شوم قاچاق، یک فروند لنج 

باله کوسه ماهی  حامل محموله بزرگ 
قاچاق را شناسایی و توقیف کردند.
اینکه در  بیان  با  مجتبی قهرمانی 

این رابطه ۵ نفر بازداشت شده اند 
افزود: در جریان بازرسی از شناور 

قاچاقچیان، تعداد ۲ هزار و ۵۳۵ عدد 
»باله کوسه ماهی« کشف و ضبط 

شد.
وی با اشاره به اینکه به اتهامات 
قاچاق  موضوع  با  دستگیرشدگان 

رسیدگی می شود، خاطر نشان کرد: 
در راستای اجرای ماده ۲۰ قانون 

مبارزه با قاچاق کاال با توجه به ارزش 
کاالی مکشوفه، شناور توقیف شده 

از قاچاقچیان نیز به نفع دولت ضبط 
خواهد شد.

تأکید  با  این مقام قضایی همچنین 
وسیله  به  براینکه صید کوسه ماهیان 
تور ترال و دیگر ابزار های غیرمجاز 

باعث شده ذخایر این نوع از آبزیان 
در خلیج فارس با مشکل جدی 

مواجه شود، افزود: صید کوسه ماهی 
)کولی( و فروش باله آن که اغلب 

به علت نوع مصرف در تهیه غذا های 
یا تولید  گران قیمت رستورانی و 

کاال های پزشکی توسط صیادان از 
میان گونه های نادر صورت می گیرد 

از مصادیق تخریب محیط  یکی 
زیست و صید غیر قانونی است و 
بر این اساس برای متخلفان در 

این حوزه، پرونده قضایی تشکیل 
می شود و هر یک از مرتکبان با 

توجه به قوانین مربوط به مجازات 
برای صید غیرمجاز محکوم  مقرر 

خواهند شد.
بر اساس اخبار غیر رسمی، باله 

کوسه ماهی یکی از گران قیمت ترین 
محصوالت دریایی و قیمت خرده 

فروشی هر کیلوگرم از آن در 
کشور های عربی حوزه خلیج فارس 

حدود ۴۰۰ دالر است که همین 
موضوع در سال های اخیر منجر به 

سودجویی شکارچیان و صیادان 
غیرمجاز در این زمینه و به خطر 
افتادن نسل این جانوران دریایی 

شده است.

دستور ویژه برای برخورد با تهدیدکنندگان امنیت معیشتی مردم

قوه قضائیه از ایرانیان خارج از کشور حمایت قضایی می کندقوه قضائیه از ایرانیان خارج از کشور حمایت قضایی می کند

از  پیشگیری  تخصصی  نشست 
وقوع جرم ایرانیان خارج از کشور 

اجتماعی  معاونت  میزبانی  به 
و پیشگیری از وقوع جرم قوه 

برگزار شد. قضائیه 
 رئیس دبیرخانه شورای عالی 

پیشگیری از وقوع جرم قوه 
در جلسه تخصصی  قضائیه 

ایرانیان  پیشگیری از وقوع جرم 
خارج از کشور اظهار کرد: کمیته 
از وقوع جرم  تخصصی پیشگیری 

ایرانیان خارج از کشور ذیل 
شورای  حقوقی-قضایی  کارگروه 

عالی ایرانیان خارج از کشور قرار 
دارد که ریاست این کارگروه هم 
بر عهده وزیر دادگستری گذاشته 

شده است
افزود: سه کمیته  علیرضا ساوری 

تخصصی در زیر مجموعه کارگروه 
فعالیت  به  مشغول  حقوقی-قضایی 

هستند که یکی از آن ها کمیته 
از جرایم حقوقی- پیشگیری 

قضایی ایرانیان خارج از کشور 
است.

وی با بیان اینکه وظیفه اداره 
این کارگروه بر عهده معاونت 

پیشگیری از وقوع جرم قوه 
قضائیه گذاشته شده است، 

افزود: هدف اصلی این کارگروه، 
ارتقای آگاهی های عمومی، دانش 

فرهنگ  و گسترش  پیشگیری 
مناسب  اطالع رسانی  و  پیشگیری 
و موثر به ایرانیان خارج از کشور 

است.
ساوری با بیان اینکه برای این 

کارگروه دو جامعه هدف در نظر 
گرفته شده است، گفت: گروه اول 
به  ایرانیانی هستند که قصد سفر 

خارج از کشور را دارند و دسته 
دوم ایرانیان مقیم خارج از کشور 

هستند.
وی بیان کرد: نگاه معاونت 

پیشگیری وقوع جرم قوه قضائیه 
این است که با مجموعه اقدامات 

در حوزه ارتقای آگاهی ها و 
پیشگیری  فرهنگ  گسترش 

بتواند از برخی جرایم و تخلفات 
و موضوعاتی که برای ایرانیان در 

خارج از کشور یا حین سفر رخ 
می دهد، جلوگیری کند و آمار 

مربوط به این موضوعات را کاهش 
دهد.

ساوری تصریح کرد: طبق آخرین 
اطالعاتی که از سامانه میخک 

وزارت امور خارجه دریافت کردیم 
در حال حاضر ۳ هزار و ۸۸۹ نفر 
از ایرانیان برای جرایم مختلف در 

به  زندان های کشور های خارجی 
می برند. سر 

رئیس دبیرخانه شورای عالی 
پیشگیری از وقوع جرم قوه 
بیان کرد: کارگروه  قضائیه 

عالی  شورای  حقوقی-قضایی 
ایرانیان خارج از کشور حمایت و 
ایرانیان مقیم  از  معاضدت قضایی 

خارج از کشور و ایرانیانی که قصد 
سفر به خارج از کشور دارند را به 
عنوان سیاست راهبردی کالن در 
پیش گرفته است. این راهبردی 

است که توسط شورای عالی 
ایرانیان خارج از کشور ابالغ شده 

است.
ساوری گفت: رئیس قوه قضائیه 
اهتمام و توجه الزم برای انجام 
ایرانیان  از  حمایت های قضایی 

خارج از کشور را دارد و این 
بر عهده کارگروه حقوقی- وظیفه 

قضایی گذاشته شده است. در 
حوزه تخصصی هم طرح کارگروه 
از وقوع جرم  تخصصی پیشگیری 
ایرانیان در دستور کار قرار دارد. 

نقش و سهم این کمیته در کاهش 
و پیشگیری از جرایمی که در 

خارج از کشور رخ می دهد بسیار 
است. کننده  تعیین 

وی خاطر نشان کرد: نقطه کانونی 
و راهبرد اصلی این کمیته ارتقای 

گسترش  عمومی،  آگاهی های 
اخبار و گزارش های مربوط به 

با هدف گسترش  هشداردهی ها 
از جرایم  پیشگیری  فرهنگ 
آمار  بیشترین  است.  ایرانیان 

زندانیان ایرانی خارج از کشور 
مربوط به مواد مخدر، اقامت 

غیر مجاز یا ورود غیر مجاز و 
موضوعات مربوط به ضرب و جرح، 
جعل اسناد، کالهبرداری است. در 
زندانیان  آمار  بیشترین  حال حاضر 

ایرانی خارج از کشور مربوط به 
ترکیه است. کشور 

ساوری با اشاره به سازوکار های 
برای اطالع رسانی  شکل گرفته 

در زمینه پیشگیری از وقوع 
جرم ایرانیان خارج از کشور 

گفت: در حال حاضر سه ظرفیت 
اطالع رسانی  برای  سامانه ای 

در این زمینه راه اندازی شده 
اولین و مهمترین سامانه  است. 

توصیه های  به  مربوط  اطالع رسانی 
است. مسافرتی 

وی بیان کرد: سامانه توصیه های 
مدیریت  ذیل سامانه  مسافرتی 

فعال  کنسولی  یکپارچه خدمات 
شده و در حال انجام کار است. 
عالوه بر آن سامانه های مربوط 
اینترپل و سامانه های  پلیس  به 

مربوط به راهداری هم شروع به 
فعالیت کرده است.

ضرورت کاهش دستگاهها متولي در امر مبارزه با قاچاق

معاون حقوقی قوه قضاییه بر کاهش دستگاه های متولی در امر مبارزه با 
قاچاق تاکید کرد و افزود: ۲۶ دستگاه در قانون در قبال قاچاق مسئولیت 

دارند، یعنی هیچ دستگاهی متولی نیست.
ضرورت کاهش دستگاهها متولي در امر مبارزه با قاچاقبه گزارش خبرنگار 

خبرگزاری صدا و سیما، حجت االسالم و المسلمین قدرتی در نشست 
ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه، 

بر اصالح قانون مبارزه با قاچاق کاال تاکید کرد و گفت: آمادگی داریم، 
کارگروهی تشکیل دهیم تا موارد مورد نیاز به اصالح در قانون را انجام 

دهند.

وی همچنین بر تشدید مجازات کسانی که 
در امر مبارزه با قاچاق کاال ترک فعل دارند، 

تاکید کرد و افزود: برخی کاال ها که از ابتدا در 
خصوص استاندارد بودن یا نبودن آن، اظهار نظر 

نمی شود، اجازه ورود داده نشود.
قدرتی با بیان اینکه باید از همان ابتدا، جلوی 
تخلیه کاال های بدون ثبت سفارش گرفته شود 

گفت: بعد از شش ماه متوجه می شویم که کاالی 
وارد شده و دارای ثبت سفارش، ممنوعه است.

وی گفت: باید ثبت سفارش، کد رهگیری و 
مجوز ورود کاال از ابتدا بررسی شود تا در صورت 
نداشتن این موارد، به کاال اجازه ورود داده نشود.

ضرورت کاهش دستگاهها متولي در امر مبارزه 
با قاچاق

رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک نیز در این 
نشست، با بیان اینکه در بحث مبارزه با قاچاق 

کاال، بسیاری از سامانه ها تعریف شد، اما به 
سرانجام نرسید، گفت: در مبارزه با قاچاق، نیاز 

به شفاف سازی داریم.
حسن بابایی با اشاره به اینکه سامانه ها می توانند 

به ما کمک کنند افزود: کاال ها باید از بدو 
شناسایی، توقیف و فروش رصد شوند و در 

صورت وجود وقفه، سامانه ها باید هشدار دهند.
وی با تاکید بر اینکه نباید سالمت و بهداشت 

مردم را قربانی تخلیه کردن انبار ها کنیم تصریح 
کرد: ضمن تاکید بر تخلیه انبارها، اما باید 

مجوز های بهداشتی و استاندارد هم برای فروش 
اموال، در نظر گرفته شود.

بابایی درباره فروش اسناد وثیقه نیز گفت: 
آمادگی تشکیل کارگروه مشترکی را با سازمان 
اموال تملیکی داریم تا در خصوص انتقال اسناد 

وثیقه، اقدامات الزم انجام شود.

فرمانده کل انتظامی کشور گفت: دستور ویژه به همه 
واحد های عملیاتی، صادر و درخواست برخورد قاطع با 

سودجویانی که امنیت غذایی و معیشتی مردم را تهدید 
می کنند، داده شده است.

سردار حسین اشتری در جمع خبرنگاران ضمن تقدیر و تشکر 
انتظامی و کسب موفقیت های  از تالش مضاعف فرماندهی 

خوب در استان هرمزگان اظهار کرد: طبق گزارشات واصل 
شده و نظارت های ستادی صورت گرفته، وضعیت استان 

خوب و مناسب است و توانسته اند با ظرفیت های در اختیار، 
بیشترین خدمت را برای مردم عزیز داشته باشند.

این مقام ارشد انتظامی در ادامه با تاکید بر اینکه امروز، 
امنیت مردم خط قرمز ما است، افزود: تمام تالش همکاران 

انتظامی استان هرمزگان، ارتقای این آرامش و امنیت در 
استان است و شاخص ها نشان دهنده این است که در تمام 

اقدامات پیشگیرانه و مقابله ای صورت گرفته و  جرایم، 
پیشرفت های خوبی را در استان داشته اند.

از  انتظامی کشور همچنین تصریح کرد: استفاده  فرمانده کل 
نیرو های مجرب، آموزش دیده، حرفه ای و تجهیزات به روز 

و استفاده از فناوری های نوین و اقداماتی که صورت گرفته، 
همه و همه نشانگر این است که همکاران تالش خوبی را به 
کار گرفته اند البته تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم.

سردار اشتری ادامه داد: یکی از کار های خوبی که در این 
استان صورت گرفته و آن را در سطح کشور اجرایی خواهیم 

کرد؛ ارسال پرونده الکترونیکی به مراجع قضائی است، به 
گونه ای که بیش از ۷۰ درصد پرونده ها به صورت الکترونیکی 

به مراجع قضائی ارسال شده که این امر هم سرعت و دقت 
همکاران ما را باال می برد و هم در وقت همکاران و وسایل 

مورد نیاز صرفه جویی می کند و مردم نیز سریعتر پاسخ 
خودشان را دریافت می کنند.

وی خاطرنشان کرد: در حوزه مشاوره ها نیز بیش از ۸۰ 
درصد از پرونده هایی که به مراکز و دوایر مشاوره ای ارجاع 

داده شده منجر به صلح شده بدین معنا که کسانی که قصد 
دارند دعاوی خود را در مراکز انتظامی طرح کنند، قبل از 
تشکیل پرونده و ارجاع به دستگاه قضائی، طرفین دعاوی 

در این مراکز مشاوره حضور پیدا می کنند که اغلب این 
پرونده ها به صلح می انجامد و نیاز به ادامه رسیدگی از طریق 

مراجع قضائی نیست. این نیز یک موفقیت خوبی بوده است 
البته آمار در کل کشور، باالی ۷۰ درصد است که در استان 

هرمزگان ۸۵.۴ است.
انتظامی و دریابانی استان  انتظامی کشور گفت:  فرمانده کل 

هرمزگان در حوزه مبارزه با مواد مخدر، کشفیات خوبی 

داشته اند به گونه ای که در این چند 
ماهه اخیر، بیش از ده ها تن مواد مخدر 
و مقادیر بسیار باالیی از کاال های مورد 

نیاز مردم و همچنین بیش از ۳۰ 
میلیون لیتر سوخت قاچاق در استان 
کشف کرده اند؛ امیدواریم این روند 

ادامه داشته باشد و از قاچاق سوخت و 
نیاز مردم پیشگیری  همچنین مواد مورد 
شود؛ البته در این چند روز گذشته هم 
این کار با شدت بیشتری صورت گرفته 
است و کشفیات بسیار خوبی را داشته 

ایم.
سردار اشتری تصریح کرد: بخش 

عمده ای از کاال های مورد نیاز مردم 
متاسفانه در داخل کشور احتکار شده 
که بیش از این که از کشور استفاده 
شود در انبار ها احتکار می شود که با 

اشراف و رصد صورت گرفته، همکاران 
ما موفق به شناسایی این انبار ها و 

برگرداندن کاال های مورد نیاز به مردم 
شده اند.

وی گفت: در موضوع گمرکات نیز پلیس 
نیازمند  البته همچنان  دارد  فعالی  حضور 

زیرساخت ها و سامانه های الزم هستیم 
که آن هم باید در اختیار انتظامی قرار 

گیرد، ولی با این حال هم اقدامات 
بسیار خوبی صورت گرفته و کشفیات 
خوبی هم در حوزه مواد مخدر و پیش 
ساز ها در گمرکات و گلوگاه ها داشته 

اند که امیدواریم این روند ادامه داشته 
باشد.

اینکه  بیان  با  انتظامی کشور  فرمانده کل 
قابل  استان هرمزگان  انتظامی  تالش 
تاکید کرد: دستگاه های  تقدیر است، 

با  باید همکاری مضاعفی  ذیربط 
و دریابانی  استان  انتظامی  فرماندهی 

داشته باشند چرا که همکاری 
تعامل سایر سازمان های  و  مرزنشینان 

امنیتی در دریا موجب ارتقاء امنیت 
مرز های دریایی شده است.

انتظامی  وی خاطرنشان کرد: مجموعه 

با افرادی که به هر نحوی معیشت و 
امنیت غذایی مردم را تهدید کنند، 

برخورد خواهد کرد. قاطعانه 
سردار اشتری دسترسی پلیس به 
اساسی  کاال های  تولید  سامانه های 

ضروری است و انتظار می رود 
سازمان های ذیربط در این زمینه اقدام 

کنند.
وی با بیان اینکه در این چند روز 

اخیر ۶ مرحله طرح منطقه ای و 
استانی در استان های آذربایجان غربی، 

شرقی، کردستان، کرمانشاه، ایالم و 
مازندران اجرا شده است، گفت: در 
یک ماهه اخیر حدود ۱۵ هزار تن 
کاال های اساسی به ارزش ۳ هزار و 

۵۰۰ میلیارد ریال کشف و ۱۲۱ متهم 
دستگیر و در فرآیند رسیدگی قضائی 

گرفتند. قرار 
انتظامی کشور عنوان  مقام  ارشدترین 

داشت: پلیس در سال گذشته در یکی 
از استان ها یک پرونده توزیع آرد 

خارج از شبکه را شناسایی و موفق به 
کشف ۳۳۰ هزار تن آرد و ۷۶ متهم 
اعم از مدیران و کارکنان ذیربط شد.

ادامه  انتظامی کشور  فرمانده کل 
داد: تالش عده ای فرصت طلب برای 
سوءاستفاده از هر فرصتی برای نیل 
به مقاصد و منافع مادی در شرایط 

فعلی است و عده ای هم در صدد 
احتکار کاال های اساسی با هدف 

کسب منافع مالی هستند و به همین 
خاطر دستور ویژه به همه واحد های 
عملیاتی، صادر و درخواست برخورد 

با سودجویانی که امنیت غذایی  قاطع 
و معیشتی مردم را تهدید می کنند، 

داده شده است.
سردار اشتری خاطرنشان کرد: در این 

زمینه قرارگاه امین با هدف مبارزه 
با احتکار و اخالل در تولید و توزیع 
کاال های اساسی و معیشت محور در 

پلیس تشکیل شده است.
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مرکز مشترک فناوری ایران و 
روسیه در دانشگاه پلی تکنیک 
سن پترزبورگ تاسیس شد تا 
فناورانه  مشترک  همکاری های 

میان دو کشور ارتقا یابد.
مرکز مشترک فناوری ایران و 

روسیه راه اندازی شدبه گزارش 
خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل 

از مرکز ارتباطات و اطالع رسانی 
معاونت علمی و فناوری ریاست 
پتانسیل  به  با توجه  جمهوری، 

باالی کشور روسیه در حوزه علمی، 
فناوری و نوآوری و عالقمندی 

کشورمان  دانش بنیان  شرکت های 
فناورانه  توسعه همکاری های  برای 

با طرف های متناظر روسی در قالب 
انتقال و خرید فناوری و همچنین 

صادرات محصوالت و خدمات 
هایتک خود به آن کشور، مرکز 
مشترک فناوری ایران و روسیه 

تاسیس شد.
تکنیک سن  پلی  دانشگاه 

از دانشگاه های  پترزبورگ یکی 
تراز اول روسیه محسوب می شود 

با صنعت و  ارتباطات تنگاتنگی  که 
دارد  بین المللی  مختلف  حوزه های 

و در حال حاضر چندین پروژه ملی 
پیشرفته  فناوری های  در حوزه های 

در این دانشگاه در حال انجام 
است.

این مرکز دارای دفتر مدیریت 
اشتراکی  مستقل و چندین سالن 

نشست های  برگزاری سمینار،  برای 
رودرور، دوره های مشترک و 

فناور،  برای شرکت های  تخصصی 
دانش بنیان و خالق برای ورود 

به بازار روسیه است و از تعریف 
بین  فناورانه  پروژه های مشترک 

دانشگاه ها و مراکز فناوری دو 
می کند. کشور حمایت 

از مهمترین خدمات این مرکز 
انتقال و تبادل  می توان به »تسهیل 

ایرانی  فناوری میان شرکت های 
و روسی و صادرات محصوالت 
به  ایرانی  هایتک شرکت های 

روسیه و بلعکس«، »فراهم کردن 
فضای مناسب برای برگزاری 
شرکت ها«،  مشترک  جلسات 
هایتک  محصوالت  »بازاریابی 

برای  شرکت های دانش بنیان«، »ارائه خدمات حقوقی 
عقد قرارداد«، »ثبت پتنت و اخذ گواهینامه های 

موردنیاز«، »برگزاری دوره های تخصصی کوتاه و بلند 
مدت«، »تور های فناوری برای شرکت های هایتک 

و متخصصان ایرانی برای تسهیل حضور در بازار 
بلندمدت  تحقیقاتی  برنامه های  »توسعه  و  روسیه« 

درحوزه های اولویت دار« و ... اشاره کرد.
در قالب این مرکز تاکنون ۱۷ پروژه از طرف 

شرکت های دانش بنیان ایرانی و ۵ پروژه از سوی 
شرکت های فناور روسی شناسایی و تناظریابی شد 
که در حال حاضر ۷ پروژه از مجموع این پروژه ها 

در مرحله عقد قرارداد برای خرید، انتقال و صادرات 
فناوری و همچنین تولید مشترک در ایران است.

به دانشگاه پلی تکنیک  این مرکز محدود  فعالیت های 
سن پترزبورگ نیست و این دانشگاه نقش راهبری 
و معرفی ظرفیت های حوزه های مختلف فناوری و 

صنعتی روسیه را عهده دار است.
همچنین با هدف استفاده از ظرفیت این مرکز، در 
اوایل ماه جاری هیئتی از معاونت علمی و فناوری 

ریاست جمهوری با هدف آشنایی با ظرفیت های 
روسیه در حوزه سلول های بنیادی و برگزاری 

دوره های تخصصی کوتاه مدت برای متخصصان و 
شرکت های فناور این حوزه از زیرساخت های این 
دانشگاه و مرکز مشترک فناوری ایران و روسیه 

بازدید کرد. در این راستا، مقرر شد یک دوره 
تخصصی کوتاه مدت در حوزه سلول های بنیادی 
و پزشکی بازساختی در ماه ژوئن ۲۰۲۲ با حضور 

این دانشگاه  متخصصین و شرکت های دانش بنیان در 
برگزار شود.

مرکز مشترک فناوری ایران و روسیه راه اندازی شد تأثیر روابط بین الملل در کسب مرجعیت علمیاخبار

توسعه فناوری تولید آب شرب به شیوه الکترودیالیز معکوس
پیچ و خم هفت خوان مرمت تاریخی کرمان در  خانه های 

اختصاص ۲۰ درصد بودجه گرنت به کتاب دفاع مقدس

مشاور وزیر و مدیرکل حوزه 
وزارتی وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش پزشکی 
گفت: توسعه روابط بین 

الملل است در کسب 
مرجعیت علمی تأثیر بسزایی 

دارد.
تأثیر روابط بین الملل در 

کسب مرجعیت علمیبه 
گزارش خبرگزاری صدا 
و سیما به نقل از روابط 
عمومی وزارت بهداشت؛ 

دکتر سیدمحمد پورحسینی 
در اجالس معاونان و مدیران 
بین الملل دانشگاه های علوم 
پزشکی و سازمان های تابعه 

در ستاد وزارت بهداشت، 
گفت: در چشم انداز سند 

بیست ساله و اسناد باالدستی 
ایران باید توسعه یافته و در 

زمینه علمی و فناوری در 
منطقه پیشرو باشد، تحقق 

این امر جز با کسب مرجعیت 
علمی در دانشگاه ها و کسب 
توانمندی های الزم در عرصه 
بین المللی امکان پذیر نیست.

دیپلماسی آموزشی رکن 
چهارم سیاست خارجی

وی با اشاره به اینکه ریشه 
تمام تغییرات در جوامع 
علم و فناوری است که 
مرکز آن دانشگاه است، 

افزود: دیپلماسی علمی و 
فناوری در کنار دیپلماسی 
عمومی، سیاسی و فرهنگی 
قرار می گیرد و بعد چهارم 

سیاست خارجی را دیپلماسی 
آموزشی معرفی کرده اند.

مشاور وزیر و مدیرکل حوزه 
وزارتی ادامه داد: دیپلماسی 
علمی نقش بسیار مهمی در 
برطرف کردن مشکالت بین 

کشور ها دارد، ما در حوزه 
آموزش و تبادالت علمی و 
دانشجویی توفیقاتی داشته 
ایم، ولی هنوز تا رسیدن به 
مراتب باالتر جای کار زیاد 

داریم.
دکتر پورحسینی گفت: 

ایران در بعد اقتصاد سالمت، 
خدمات و گردشگری سالمت 

امکانات بسیار خوبی دارد و 
می توانیم حداقل در منطقه 
در این حوزه دستاورد های 

زیادی کسب کنیم.
وی تصریح کرد: توسعه 

دیپلماسی سالمت می تواند به 
توسعه دانشگاه ها و خدمات 

فناورانه و دانش بنیان در 
کشور کمک کند و موجب 
برداشتن گام های جدید در 

عرصه بین الملل شود.
مشاور وزیر و مدیر کل حوزه 

وزارتی با اشاره به اهمیت 
نتایج قرارداد ها و معاهدات 

بین المللی برای کشور، گفت: 
هیچ تفاهم نامه و همکاری 
بین المللی بدون دستاورد 
اقتصادی برای کشور نباید 

امضا شود. 
وی از دانشگاه های علوم 

پزشکی کشور خواست برای 
توسعه روابط بین الملل 
در حوزه سالمت با دفتر 
همکاری های بین الملل 

وزارت بهداشت هماهنگ و 
همسو عمل کنند و گفت: 

متأسفانه شاهد برخی سفر ها 
یا تحرکات بین المللی از سوی 

برخی دانشگاه ها هستیم که 
فقط برای افراد مفید است و 
برای دانشگاه مذکور و کشور 

دستاوردی ندارد.
  اقتدار امروز نظام سالمت 

مدیون تالش های بین المللی 
است

وی اقتدار امروز نظام سالمت 
در مدیریت و مهار کرونا و 
کاهش چشمگیر مبتالیان 

و فوتی را مدیون تالش های 
بین المللی دانست و گفت: 
مهار کرونا با واکسیناسیون 
یک نمونه مثال زدنی بهره 
گیری از ظرفیت های بین 

المللی بود، اگر این تالش ها 
نبود امروز شاهد آرامش 

و کسب افتخار برای نظام 
سالمت نبودیم.

تولید آب شرب از پهنه های 
لب شور توسط سیستم الکترودیالیز 

معکوس، به یکی از مرسوم ترین 
شیوه های تولید آب در 

کشور های مختلف جهان تبدیل 
شده است.توسعه فناوری 
تولید آب شرب به شیوه 

الکترودیالیز معکوسبه گزارش 
خبرگزاری صدا وسیما، به نقل 

از مرکز ارتباطات و اطالع رسانی 
معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری، در تولید آب شرب به 

شیوه الکترودیالیز معکوس، از 
مواد شیمیایی استفاده نمی شود و 
مصرف انرژی آن بسیار پائین است.
در این شیوه، جریان الکتریسیته، 

به یون های موجود در آب جهت 
داده و زمینه حذف آن ها را فراهم 

می آورد. در نتیجه این عملیات، آب 
شور تا حدود ۹۵ درصد تصفیه شده 
و طی آن، از مواد شیمیایی چندانی 

مورد استفاده قرار نمی گیرد. البته 
یکی دیگر از مزایای بسیارمهم این 

شیوه، کاهش مصرف انرژی در قیاس 
با دیگر موارد مشابه است. به دلیل 

این مزایا، اقبال تولید آب شرب 
به وسیله الکترودیالیز معکوس، از 
دیگر روش های مشابه بیشتر شده 
و هم اکنون کشور های بسیاری در 

جهان، از این شیوه، بهره برداری های 
الزم را به عمل می آورند.الکترودیالیز 
معکوس در ایران نیز مورد استفاده 

قرار گرفته است. با توجه به 
کمبود منابع آب شرب در کشور 

و تهدیدی که کشور در این 
زمینه برای سالیان آینده مواجه 
است، زمینه سازی برای توسعه 

این فناوری، از ضرورت بسیاری 
برخوردار است.بر اساس همین نیاز، 
کارگروه تخصصی آب، خشکسالی، 

فرسایش و محیط زیست، به 
حمایت از طرح های این حوزه 

پرداخته است. از جمله این طرح ها 
که طی ماه های گذشته مورد 

حمایت این کارگروه قرار گرفته، 
توسعه فناوری نمک زدایی آب با 
استفاده از سیستم الکترودیالیز 

معکوس در استان مرکزی 
است. برای توسعه این فناوری، 

حمایت هایی به شرکت پیام آوران 
نانو فناوری فردانگر اعطا شده 

است.بنا به گسترش این فناوری در 
کشور و لزوم گذر از مشکل تامین 
آب شرب، کارگروه تخصصی آب، 

خشکسالی،فرسایش و محیط زیست 
معاونت علمی وفناوری 

ریاست جمهوری، ازطرح های 
نوآورانه و فناورانه این حوزه در 

سال جاری، حمایت های الزم را به 
عمل خواهد آورد.

طرح مرمت و بازسازی هفت خانه تاریخی 
افزایش قیمت مصالح  کرمان به دلیل 

نتوانسته هفت خوان مرمت را طی کند و 
متوقف شده است.

خانه های تاریخی کرمان در پیچ و خم هفت 
خوان مرمتبه گزارش خبرگزاری صداوسیما، 

شهر کرمان با قدمت تاریخی و بنا ها و 
عمارت های فراوانی که دارد گنجینه ای از 
آثار میراث فرهنگی را به خود اختصاص 

داده که در این میان خانه های تاریخی این 
شهر هر کدام شناسنامه و هویت تاریخی 
و فرهنگی مردمان دیار کریمان محسوب 

می شوند.
خانه های تاریخی شهر کرمان که روزگاری 

پرهیاهو بودند، در طول سال های اخیر 
به دلیل سکونت نکردن افراد و رسیدگی 
نشدن، به سوی متروکه شدن و تخریب 
تدریجی رفته اند، به طوری که برخی از 

آن ها به طور کامل تخریب و یا به صورت 
جدی آسیب دیده اند.

در سال ۹۵ مسئوالن وقت استانداری 
کرمان از مرمت هفت خانه تاریخی شهر 
کرمان که در محله زردتشتیان این شهر 

قرار دارد، توسط سازمان همیاری های 
شهرداری، شرکت جهاد نصر و میراث 

فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خبر 

دادند تا این خانه ها به عنوان هتل، مرکز گردشگری و اقامتی و 
تبدیل شود. صنایع دستی 

در اوایل اسفند ۹۹، علی اصغر مونسان وزیر وقت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی نیز طی سفر به کرمان از طرح مرمت 

خانه های تاریخی بازدید و خواستار تسریع در روند این پروژه شد و 
نظر مساعد برای حمایت از این طرح را نیز ابراز کرد.

اما اکنون پس از گذشته حدود ۶ سال از انتشار خبر مرمت 
خانه های تاریخی شهر کرمان، مرمت این خانه ها به سرانجام 

نرسیده و آنطور که مجری طرح مرمت اظهار می دارد به دلیل 
نوسانات قیمتی و گران شدن مصالح و ابزار و تجهیزات، به منابع 

نیاز است. مالی بیشتری برای تکمیل این خانه ها 

تالش برای ساخت واکسن برای سه نوع سرطان
محققان در حال تالش برای 

توسعه یک واکسن هستند 
که می تواند به درمان سه نوع 

سرطان کمک کند.
محققان انگلیسی مشغول 
آزمایش یک واکسن جدید 
هستند که برای درمان سه 

سرطان شایع ریه، پروستات و 
تخمدان کاربرد دارد.

این رویکرد نوآورانه که برای 
مبارزه با سرطان با استفاده 

از قدرت سیستم ایمنی 
زیر چتر ایمونوتراپی قرار 

می گیرد، به عنوان یکی از 
امیدوارکننده ترین پیشرفت های 
علمی مورد استقبال قرار گرفته 

است.
محققان آکسفورد با همکاری 

 vacciTech شرکت های
 ،6۰۰-oncology، vTp

یک واکسن درمانی سرطان که 
توسط یک آدنوویروس مهندسی 

شده شامپانزه طراحی شده 
توسعه دادند. واکسن ایمنی 

درمانی vTp-6۰۰ یک فناوری 
پیشرفته است که سیستم ایمنی 

بیمار را برای مقابله با سلول های سرطانی هدف 
 6۰۰-vTp قرار می دهد. رژیم درمانی کامل
شامل سه تزریق، یک تزریق اولیه و دو تزریق 

تقویت کننده است.
واکسنی که می تواند درمان انواع مختلف سرطان 

را »به طور چشمگیری« بهبود بخشد، برای 
اولین بار به بیماران تزریق می شود. مجموع این 
موارد جان ساالنه منجر به مرگ ۵۱ هزار نفر در 

سال می شود که تقریبًا یک سوم مرگ ومیر ناشی 
از سرطان است.

ناشران  گله مندی معاون کمیته 
از  خارجی نمایشگاه کتاب تهران 

همکاری اندک ناشران دفاع مقدس با 
)گرنت( پژوهشی  بودجه 

نمایشگاه  ناشران خارجی  کمیته  معاون 
کتاب تهران از اختصاص ۱۰ تا ۲۰ 
درصد بودجه پژوهشی )گرنت( به 
کتاب های دفاع مقدس خبر داد و 

گفت: به رغم اعالم فراخوان ناشران 
دفاع مقدس به این بودجه بی توجه اند.

معاون کمیته  نوری زاده،  علیرضا 
تهران  نمایشگاه کتاب  ناشران خارجی 

گفت: غرفه بودجه پژوهشی )گرنت( 
در نمایشگاه کتاب امسال از مساحت 

بیشتری برخوردار است و میزبان 
تازه  رویداد های مختلف کتاب های 

برنامه ریزی شده اند. منتشر شده 
وی ادامه داد: در سال های نخست که 

ایران هنوز  بودجه پژوهشی )گرنت( 
شناخته شده نبود، ما به دنبال ناشران 
و معرفی طرح بودجه پژوهشی )گرنت( 

بودجه  اکنون خوشبختانه  اما  بودیم،، 
پژوهشی )گرنت( شناخته شده است.

وی افزود: این ناشران خارجی هستند 

که درخواست های خود را به سامانه 
ارسال می کنند، ما اکنون برخالف 
گذشته حق انتخاب خوبی داریم و 

ناشران بسته به شرایط  درخواست های 
نشر، شرایط کشور مقصد،  فرهنگی 
ضریب نفوذ زبان مقصد و. بررسی 

می شود.
نوری زاده از تصویب ۱۰ عنوان کتاب 

دفاع مقدس در شورای بودجه پژوهشی 
)گرنت( خبر داد و گفت: شش عنوان 

از این کتاب ها منتشر شده و امیدواریم 

بتوانیم برای این ۱۰ عنوان یک جا 
کنیم. برگزار  رونمایی 

وی در پایان با اشاره به گردش مالی 
که از بودجه پژوهشی )گرنت( ایران 

یادآور شد: خوشبختانه  حاصل می شود، 
ناشران حاال دیگر در قرارداد های خود 
به استاندارد های جهانی نزدیک شده 
و می توانند از طریق بودجه پژوهشی 

)گرنت( راه ورود به بازار جهانی را 
کنند. هموارتر 
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مصاحبه کننده:
عبدالباقی صداقت

)فرهيخته عرصه فرهنگ و مطبوعات(
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به قلم:
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فرهنگی( )فرهيخته 

نگاهی به تبعیض اروپا و غرب نسبت به پناهجویان اوکراینی و دیگر ملل

 هفته ها از جنگ اوکراین و روسیه در حال 
معادالت  که  جنگی  است.  شدن  سپری 
نگرش  و  اقتصاد  بر  و  زد  برهم  را  اروپا 
گذاشت.  بسزایی  تاثیر  جهانی  اجتماعی 
اوکراین  خاک  به  روسیه  ارتش  یورش 
باعث شد نژاد پرستی ذاتی و عمیق کشور 
های مدعی دمکراسی آشکار شود و رسانه 
اوکراینی  و  پناهجویان  تبلیغ  به  را  ها 
تشویق کند . رسانه های اروپا و غربی طی 
خاک  از  اوکراین  مردم  خروج  های  روز 
 ( چون  هایی  عنوان  با  آنها  از  کشورشان 
مو  مسیحی،  متمدن،  خوب،  پناهجویان 
کرده  تحصیل  باهوش،  آبی،  چشم   ، بُلند 
تمامی  بر  و چشم  کردند  یاد   ،) اروپایی  و 
مصیبت های جنگی که عامل آن خودشان 
ببندند.   اند  بوده  آفریقا  و  خاورمیانه  در 
سوال  این  خود  از  است  ممکن  بسیاری 

رسانه  این  و  جهانی  جامعه  چرا  بپرسند  را 
فلسطین،  سوریه،  یمن،   " های  جنگ  در  ها 
میانمار"،  و  عراق  لبنان،  جنوب  افغانستان، 
تروریست  را  آنان  پناهجویان  و  کرده  سکوت 
خطاب کردند. پاسخ به این سوال بسیار ساده 
است و می توان آن را در مصاحبه و کنفرانس 
های خبری سران اروپا به خوبی مشاهده کرد. 
این  به  اسپانیا" در پاسخ  " وکس  رهبر حزب 
اوکراین  مردم  و  پناهجویان  از  گفت:  جواب 
 ." نه  مسلمانان  از  اما  کنیم  می  استقبال 
چهره  اوکراین  خاک  در  هفته جنگ  سه  طی 
زشت و نژادپرستانه اروپا و غرب نمایان و غول 
های رسانه ای جهان آن را آشکار تر کردند. 
ان  آمریکا،  بی سی، صدای  بی  ان،  ان  ) سی 
نیویورک  آزاد،  اروپای  نیوز،  فرانس  سی،  بی 
تقسیم  قسمت  دو  به  را  جهان  و...(  تایمز 
خود  متنی  و  تصویری  گزارشات  با  و  کرده 
مرگ  و  پرستی  نژاد  حاکمیت  به  صراحت  به 
انسانیت در بین سران اروپایی اعتراف کردند. 
ماه  یازده  و  سال  شش  طی  یمن  جنگ 
را  مالی  و  جانی  خسارات  بدترین  گذشته 
ها  رسانه  اما  داشته  کشور  آن  مردم  برای 
روایت  و  بسته  آن  بروی  چشم  اروپاییان  و 
کردند.  بیان  خود  متحد  کشور  نفع  به  را 
اروپا  و  آفریقا   و  خاورمیانه  مردم  میان  آیا 
پاسخ  قطعا  دارد؟  وجود  تفاوتی  غرب  و 
و  نژادپرستانه  سرکش  ذات  اما  است  منفی 
است.  تفاوت  این  دلیل  آنها  متمدنانه  غیر 

و  را دیده  ۲۱ روز جنگ  تنها  اوکراینی ها   
تقریبا لمس کرده اند. اما مردم عراق ) ۱۶ 
سال و پنج ماه(، سوریه ) ۶ سال (، یمن ) 
۶ سال و یازده ماه (، فلسطین) ۷۳ سال (، 
 ( میانمار   ،) ماه  نه  و  سال   ۴۳ افغانستان) 
دو دهه (، شاخ آفریقا) ۱۰ سال ( با دیدن 
تاریخ و این روایت های جنگی از کشور های 
استخوان  تا  تبعیض  که  فهمیم  می  نامبرده 
دمکراسی  صاحب  های  کشور  و  رسانه  در 
است .  کرده  نفوذ  آنها  فکر  هم  افراد  و 
تنها  شما  وجدان  اگر  گویم  می  حال 
نه  بقیه  برای  و  شده  آزرده  اوکراین  برای 
شما  بلکه  نیستید  اندیش  آزاد  شما  پس 
در  اید.  شده  ها  رسانه  برق  و  زرق  اسیر 
به  ای  رسانه  سواد  که  است  زمانی  چنین 
کند .  می  باز  اورا  چشم  و  آمده  بشر  کار 
از نوع پوشش رسانه ای بحران  انتقاد  شاید 
را  غیرنظامیان  رنج  و  درد  نتواند  اوکراین 
مورد  در  تامل  برای  فرصتی  اما  کند  کم 
بشر  و  سیاسی  ای،  رسانه  های  پیامد 
ای  ناآگاهانه  و  آگاه  تصمیمات  دوستانه 
بزرگ  های  رسانه  تحریریه  در  روزانه  که 
آورد.  می  فراهم  شوند،  می  اتخاذ  جهان 
با  و  آگاه  و  درست  نگاهی  با  بیاییم  حال 
به  ای  رسانه  سواد  مختصری  یادگیری 
و  کنیم  نگاه  اوکراین  و  جهان  حوادث 
فراگیریم. را  زیبا  پناهجویان زشت و  تفاوت 

۱• لطفا خودتان را برای خوانندگان 
نمائید نامه معرفی  هفته 

 به نام خدا طاهره زنده بودی هستم
۲• فوتبال را از چه باشگاهی و در کجا 

آغاز کردید؟
  من فعالیت ورزشیم را از سال هشتاد 

با تیم منتخب فوتسال شهرستان  و یک 
بوشهر و سپس تیم منتخب استان 

بوشهر شروع کردم اولین دوره کالس 
مربیگیری خود را در سال هشتادوسه 

زیر نظر خانم چین سری مدرس 
مربیگری درجه  فوتبال سپس  فدراسیون 

دو در سال هشتادو پنج به مدرسی 
آقای منصور ابراهیم زاده گذراندم. از 
همان اوایل شروع فعالیت ورزشیم به 
رشته داوری هم عالقه مند بودم که 

در کنار مربیگری مدارک داوری خود 
را گرفتم و ارتقا دادم . اولین مدرک 

داوری خود را در سال هشتادو سه گرفتم
۳• تا کنون مقام ها و موفقیت های 

تیمی و فردی که کسب نموده اید عنوان 
نمائید؟

 در سال هشتادوشش به عنوان سرمربی 
تیم دانشگاه آزاد بوشهر مقام نائب 

قهرمانی دانشگاه های کشوری شدم و 
تیم  همچنین سال هشتادو هشت سرمربی 
دانشگاه پیام نور بودم که مقام قهرمانی را 

کسب کردم
۴•در حال حاضر در چه بخشی از رشته 

ورزشی فوتبال در حال فعالیت هستید؟
 با توجه به عالقه زیاد به داوری، مربیگری  

حرفه ای را کنار گذاشتم و به ادامه 
فعالیت داوری خود تا اخذ  کارت داوری 
درجه ملی پرداختم و به داوری در لیگ 

های برتر و دسته یک کشوری فدارسیون 
نمودم فعالیت  فوتبال 

 از سال هشتادونه تا نودو هشت به عنوان 
بانوان هیات  مسئول کمیته داوران 
داشتم فعالیت  بوشهر  استان  فوتبال 

 و در حال حاضر به عنوان ناظر داوری 
فوتبال کشور مشغول  فدارسیون  فوتسال 

به کار هستم
۵• به نظر شما امکانات فعلی استان 
برای عالقه مندان فوتبال کافی است؟
  امکانات نسبت به سال های گذشته 

خیلی بهتر شده ولی هنوز جا داره که 
کمک های بیشتری به ورزش بانوان 
بشود با توجه به پتاسیل های زیادی 
که در همه بخش های ورزش بانوان 

مخصوصا رشته های فوتبال و فوتسال 
وجود دارد.

۶•چه پیشنهاد و راهکاری جهت 
پیشرفت فوتبال در استان دارید؟

 با توجه به اینکه در دو سال گذشته به 
دلیل کرونا مسابقات فوتسال و کالس 

های آموزشی  کمتری برگزار شده 
انتظار داریم که کالس های آموزشی و 

برگزار شود بیشتری  مسابقات 
کالم آخر 

   از مسئوالن ، همکاران و همه کسانی 
که مرا در این راه یاری نموده اند کمال 
تشکر را دارم و همچنین خانواده عزیزم 

بودند تشکر  که همیشه پشتیبان من 
فراوان دارم
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به قلم:
سهیال سلطانی

)سردبير نشریه دریاکنار(

مدیرکل پیشنهادی ورزش و جوانان استان بایستی از بدنه ورزش استان باشد

های   رایزنی  به  نظر 
نمایندگان  متعدد 
مجالس  در  استان 
و  اسالمی  شورای 
جهت  رهبری  خبرگان 
های  گزینه  معرفی  

ورزش  کل  اداره  در  خود  پیشنهادی 
رود  می  آن  امید  استان،  جوانان  و 
مبنا  را  استان*  *منفعت  بزرگواران 
قرار داده و فردی از بدنه ورزش استان 
بر  و  دهند  قرار  خود  حمایت  مورد  را 
سر آن به اجماع دست یابند، آن زمان 
مبارکی  اتفاق  مساله  این  که  است 
برای جامعه ورزش استان خواهد بود.

از  مندی  بهره  با  بوشهر  استان 
فارغ  و  ورزشی  قهرمانان  متخصصان، 
کشور  ورزش  در  متعدد  التحصیالن 
معرفی، مطمئنا گزینه ای شایسته برای 
داشت. خواهد  کل  اداره  این  تصدی 

که  باشد  مرتبه  نخستین  برای  شاید 
شاهد حضور یک ورزشکار حرفه ای از 
بدنه اداره کل ورزش و جوانان استان 
باشیم  جهت تصدی مدیرکلی مرتبط 
روزهای  نویدبخش  آن  انجام  که 
خوب برای ورزش استان خواهد بود.

نمایانگر  تواند  می  انتخاب  این 
وزیر  و  استاندار  توجه   میزان 
باشد  استان  ورزش  امر  به  ورزش 
کارآشنا  و  متخصص  فرد  یک  که 
برای  استان  ورزش  بدنه  از  را 
جوانان  و  ورزش  کل  اداره  تصدی 
نمایند. معرفی  و  انتخاب  استان 

به قلم:
استاد حسن عمرانی         
)دبير ادبی انجمن خبرنگاران(

گرگو و شو یلدا 

گرگعلی هنی از ره نرسیده 
و اوسار خرش دم میختیله 
ُگردینه  گولو  که  ای،  نبسه 
وتا  زه  پس  َکرگی  در  ی 
افتا،  گرگو  به  چشش 
خسه  سیش  ایکه  بجی 
نکه  ُگتش:  بگو،  نباشی 
یلدا  اُمشو  که  نتفهمیده 
هسه  درازیمو  شو  و  میت 
هونخیم  چاله  دور  وبَهس 
وخیار  کودی  مج  وُمشت 
هم  دور  وخش  هادیم  بو 
بزنیم؟ وکهنه  نو  َگپ 

تا  ُصب  از  که  ُگرگو 
پُی  وگشنه  تشنه  اوموقع 
ُچهاو سی  زمین  خروخیش 
خیش  خیار  مج  کاشتن 
پُیاش  و  وکمر  ای  کرده 
بدی  سیل  نمیمه،  ُدمش 
به گولو که وُگتش: ای زن، 
که  بزنه  ات  َچنه  تو  خرف 
عاقل  مردم  زنای  گهی مث 
فهمی  نمی  نکه  نوانمبی، 
ره  از  وَخسه  ُخرد  مو  که 
نباشی  خسه  بجی  رسیَدم، 
آرا  وَکلو،  وچی  گفتنت 
میَدی،  یلدا  شو  ی  ونشونه 

پُی چاله  شو دراز وکوتاک وَدسه خالی، 
دردی  چه  ُکرُچندن،  وَمج  دید  و  وتش 
هسه،  سراغت  مجی  ُشخ  میکو؟  دوا 
بهس اینا هم بو هادی وسرم پتی ُکنی، 
نوامنه،  خیارکاشتن  سی  دونیش  که 
خیاریه،  ُچهاو  همی  اُمیدمو  تموم  زنَک 
ای هم کیسه ی مجی ُدم باد هاده، یلدا 
سی آدمای پیلدار ُگتشوهه، نه ما که ُدم 
َجلدی  نوامبه،  آردی  خونمو  تو  ُمشک 
مسکامه  که  ُهکو  ُدُرس  وَکلویی  چی 
اشونده،   مرُدم  ور  یچیت  بُشم،  هوش 
واوَدم. وخَمک  ُخرد  مویَسک،  برو 

سروریخت  سیل  واج  و  هاج  که  گولو 
درهم گرگو می که ویادش رفته بی که 
خوارکور  ای  ُگته،  چش  شویلدا  درباره 
مردم  که  خواس  دلم  سالی  یه  مردا، 
نُمُگته چی سی ُسفره  بزنی، مو که  َگپ 
می  هم  مجکو  ُشخ  همی  شی  بخری، 
ای  شی  کاریش  خیار  تُخم  مج  سازیم، 
نی،  آویزونه  َکرگی  بُن  که  مجی  کیسه 
َزهلت نشه، یه اُمشویی مسکامو دور چاله 
زه. ُمت  ذهن  تو  هم  ای  هونخیم،  تشی 

واوی  َکرگی  داُغل  وگشنه  خسه  ُگرگو 
َکرگی  شمالی  توگوشی  که  چاله  هل  و 
یول  بی  توش  که  بلتشی  پیاله  وچن  ره 
و  وُمشتی چوکاکل  رخت وشی دسگرنه 
وُسلُنج، تشیش که وپسش نَشس  َزبَتک 
تا گولو کلو کو چاک ُهکو وباره و ورش 
او  سیوهوش  کتلی  هم  ُخش  هونیسه،  
تا ُغل بی وپُخت  نها  که وکنار چاله ش 
چن  خردن  شی  و  بریزه  توش  چینی 
چی  ُهکو،  در  ایش  خسه  استکانش، 
امه  تَلی  اوکات  گولو  شی  که  نگذشت 
گپیش  دیگه  و  نها  گورگو  ور  وَکلوکوش 
وسرکتلیکوش  نَشس  چاله  یول  و  نزه 

انده،  ُغل  اگه  بوینه،  تا  واسا 
ُگرگو  بریزه،  توش  چینی  پُخت 
سر  ری  ُسلنجی  تش  کولوت  هم 
کشیدنش  سرگرم  و  نها  َکلوکوش 
تا  چن  و  بی  َدم  هم  چی  تا  واوی 
ُهکو. جون  نوش  داغش  استکان 

تیغ  مث  زمسونی  سرد  نسیم 
که  می  نشین  آدم  والر  پوس  تو 
ُکله  کنار  هم  ُگرگو  پلَمپیسه  وسگ 
نهاده  َدساش  ری  سرش  ُمرخی 
در  هم  ُدمش  وپشم  بی  ُچرت  وتو 
لرزی،  می  دیماه  سرد  نسیم  اهنگ 
گونه  به  هم  پسرشون  تنها  وکرو 
ُچری  می  ازُدماغش  ُمف  که  ای 
یراس  یی،  انده  ازکیچه  پتی  وپای 
ویول  یل  شی  و  نَشس  دهیش  ور 
که،  ومنگی  منگ  سرش  کردن 
ُگشنشه،  که  می  وانمود  چنین  و 
نگرون  کرو  بویای  ازَدس  که  گولو 
تا  ُصب  یوالوه،  َگتش:  بی  واخمو 
تاهالک  زته  تریتت  توکیچا  ایسه 
مسکا،  هم چیت  نرسیده  یی،  واوده 
ُهکنم،  ُدُرس  اوداغکی  تا  هاده  بُر 
بُر  کمی  نَخرده،   چیش  هم  بویات 
چنگ  تا  گشنته،  خیلی  اگه  هاده، 
آماده  تا چاس  ُخرمایی سیت دراُرم 
سرش  دادن  تکون  شی  کرو  واوه. 
دهیش  گپ  ُمفش،  فرکشیدن  و 
بُن  سیل  چارچشی  و  امه  پسندش 
گولو  که  بوینه  تا  که  می  َکرگی 
چنگی  ُخرمایی،  ازتاپون  چطوری 
چاله  پس  هم  گرگو  درماره،  سیش 
لم داده بی و سرگرم چی وَکلو بی، 
ُدُرس  دردسر  توی  تازه  هم  وگوگو 
یادش  و  ای  افتده  اوداَغک  کردن 
میت... یلدا  شو  اُمشو،  که  رفت  می 

آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته در ۳۳ حوزه بوشهر شروع شد حوزه بوشهر شروع شد
تکمیلی  تحصیالت  و  آموزشی  معاون 
دانشگاه خلیج فارس و نماینده تام االختیار 
اظهار  بوشهر  استان  در  سنجش  سازمان 
ناپیوسته  ارشد  کارشناسی  آزمون  داشت: 
این  در  داوطلب   ۶۰۳ و  هزار   ۸ شرکت  با 
استان آغاز شده است و ۳ روز ادامه دارد.

 ۵ افزود:  افشاری  محمود  دکتر 
در  داوطلبان  این  از  نفر   ۳۱۹ و  هزار 
آزاد  دانشگاه  و  فارس  خلیج  دانشگاه 
و  )عالی شهر(  بوشهر  واحد  اسالمی 
شهرستان های  در  نفر   ۲۸۴ و  هزار   ۳
دارند. شرکت  آزمون  در  جم  و  دشتستان 

از  تن  داشت:12  بیان  افشاری 

بوشهر  حوزه  در  کنندگان  شرکت 
شهرستان  های  حوزه  در  تن   11 و 
هستند. معلول  وجم  دشتستان 

برگزاری  محل های  داد:  ادامه  وی 
هستند. باز   ۶:۳۰ ساعت  از  آزمون 

ساعت  تا  باید  داوطلبان  کرد:  تاکید  افشاری 
شوند. مستقر  امتحان  محل  در   ۷:۴۵

سنجش  سازمان  االختیار  تام  نماینده 
شیوه نامه های  گفت:  بوشهر  استان  در 
می شود  رعایت  آزمون  محل  در  بهداشتی 
به  داوطلبان  حضور  از  پیش  اینکه  جمله  از 
طور کامل ضدعفونی می شوند و فاصله ۱.۵ 
است. شده  رعایت  صندلی ها  بین  متری 

هرگونه  آوردن  از  داوطلبان  کرد:  نشان  خاطر  افشاری 
بند  مچ  هوشمند،  مانند،ساعت  الکترونیکی  وسایل 
کنند. خودداری   ... و  همراه  تلفن  گوشی  هوشمند، 


