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درگذشتیکیاز آغازگرانشعر
کودکونوجواندر ایران

دولتبیتکویناستخراجنمیکند

واعظی :انواع و اقسام افراد در مجلس درباره بودجه صحبت میکنند

محمــود واعظــی در حاشــیه جلســه هیــات
دولــت در جمــع خبرنــگاران گفــت« :مــا
خوشــحالیم جلســات ســران ســه قــوه بــا یــک
فاصلــه کمــی برگــزار میشــود .کشــور امــروز از
لحــاظ سیاســی و اقتصــادی نیــاز دارد ســران
قــوا با هــم جلســاتی نزدیکتر داشــته باشــند؛
هر چه انســجام و همفکری بین ســران بیشــتر
باشد امور تسهیل میشود».
نکات مهم سخنان او چنین است:
در مورد بودجه و معیشــت مردم که چیزی
اســت کــه مجلــس و دولــت بــر روی آن اتفــاق
نظر دارنــد .یعنــی ما با توجــه به اینکه شــرایط
جهانی بعــد از ترامــپ ،وضعیت بهتــری از نظر
همکاری ایران با ســایر کشــورها پدید میآید و
روابط بانکی ما و صادراتمان بهتر از گذشــته
خواهد شــد ،پس طبیعی است که باید نتیجه
این تحوالت بر سفره مردم تأثیر بگذارد.
مــا نمیخواهیــم اینگونــه نــگاه کنیــم کــه
چــون ایــن بودجــه را مــا نوشــتهایم هیچگونه
نــگاه انعطافپذیــر اصالحــی نســبت بــه آن
نداریــم ،امــا در برخــی مــوارد کار کارشناســی
ما بــا ایدههایــی کــه در مجلس داده میشــود
همخوانــی نــدارد .مثــا میگوینــد رقــم باالیی
بایــد مالیــات گرفتــه شــود کــه مــا میدانیــم
بــه مــردم فشــار میآیــد یــا میگوینــد کــه آنقدر
نفــت فروخته شــود و آنقدر درآمد باید داشــته
باشــیم اما میدانیــم که درآمــد نفت مــا آنقدر
نخواهد شد.
ایــن حــرف کــه ایــن بودجه مــا را به ســمت
فروپاشــی میبرد حرف دقیقی نیست .بودجه
را نباید سیاســی کنیم یا بهانهای ســازیم برای
انتخابــات  ،۱۴۰۰بودجــه نبایــد بــه صــورت
تبلیغاتــی پرداختــه شــود .متاســفانه االن
اینگونه شــده و انواع و اقســام افراد در مجلس
درباره بودجه صحبت میکنند.
اینکــه االن هرکســی در هر ســخنرانی که در
تریبونهــای مجلــس هســت به هــر موضوعی

میپــردازد ،عاملی بــرای تبلیغات شــده و این
باید اصالح شــود .بودجه بــرای اداره مملکت
نوشــته شــده اســت و مجلــس توجــه کنــد که
در پنجمــاه اول ســال بعــد همیــن دولــت باید
پاســخگوی ایــن بودجــه باشــد .مــا همچنین
داریــم تــاش میکنیــم که طــوری عمــل کنیم
تا با برداشتهشــدن تحریمها دولت بعدی هم
بتواند به راحتی کشور را اداره کند.
در ســتاد مقابله با کرونا تصویــب کردیم که
در تهــران و کرج به هیچوجه مازوت اســتفاده
نشــود و االن هــم اســتفاده نمیشــود و از قبل
هم استفاده نمیشد.
اینکــه گفتــه شــود دولــت ،بیتکویــن
اســتخراج میکنــد یــک جفاســت! دولــت کــه
اصــا وارد ایــن مســائل نمیشــود امــا اینکــه
در یــک ســال گذشــته بــا فشــارهایی کــه
بــود و دســتگاه ماینــر بیتکویــن بــه صــورت
قاچــاق وارد کشــور شــده بــود و ورودش بــه
دلیــل کوچــک بودنــش خیلــی کار ســختی
نبــوده ،فشــاری بــر دولــت آمــد کــه بــه نوعــی
اســتفاده از آن را ضابطهمنــد کننــد و دوبــار در
کمیســیونهای دولــت مطــرح شــد کــه بایــد
از وزارت صمــت اجــازه بگیرنــد و وزارت نیــرو
هــم تأییــد کنــد کــه چگونــه از ماینــر اســتفاده
کننــد .بنابرایــن در یک حــدی اجــازه دادند و
در آن حد مشــخص اســت کــه ایــن ماینرها در
کجاســت و میتوان با آنها ارتباط برقرار کرد که
در چه روزها و ماههایی از آن استفاده نشود.
ســفر معــاون وزیــر خارجــه کــره جنوبــی به
ایــران ســفری بــود کــه از قبــل بــا فشــارهای
متعددی که هم وزارت خارجــه ما و هم بانک
مرکزیمــان روی کــره جنوبــی آورده بودنــد،
از مــاه قبل طراحی شــده بــود .دوســتان ما در
وزارت خارجــه و بانــک مرکــزی خیلــی محکــم
با این مســأله برخــورد کردند و آنان خودشــان
قول دادند که بروند و پیگیــری کنند تا پولها
آزاد شود.

[شهروند] شب23دیماه،محمود کیانوش،
شاعر و نویسنده و مترجم ،در لندن درگذشت.
عجیب اینجاست که همســرش ،پری صابری،
نمــاه
نویســنده و مترجــم هــم همیــن فروردی 
امســال دار فانی را وداع گفته بــود .کیانوش اما
در حوزههای متعددی فعالیت داشــت؛ از شــعر
و داســتان گرفته تا نمایشــنامه ،نقــد ،تحقیق و
پژوهش .چند دفتر شــعر به زبان انگلیسی هم
بنــام
دارد و گلچینــی از اشــعار شــاعران صاح 
ایرانــی را بــه انگلیســی ترجمــه کــرده .او متولــد
 12شــهریور  1313در مشــهد بــود و از اعضــای
شــورای کتــاب کانون پــرورش فکری کــودکان و
نوجوانــان ایران .همچنیــن یکــی از بازماندگان
مهــم ادبیــات دهه چهــل ایــران بــود .در مجله
«ســخن» فعالیت داشــت ،به شــعر کالسیک و
نو آشــنایی داشــت ،در حــوزه نقد ادبی دســتی
داشــت و در کل چهــرهای جامعاالطــراف
بــود .در حــوزه نویســندگی ادبیــات کــودک و
نوجــوان هــم درواقع از پیشــگامان بــود و حتی
در شــاعری ،تجربههایــی داشــت کــه هــر چند
به پــای صاحبنا مهــای ادبیات ایران نرســید
نقــدر که گفتهاند پیش
اما تجرب ـهای تازه بود؛ آ 
از شــاملو شــعر ســپید میگفــت و شــعر کــودک و
نوجــوان ایــران بــه شــکل امــروزی نیــز مدیــون
اوســت .آثــار فراوانــی هــم دارد که ازجملــه آنها
میتوانبه«آدمیاروباه»(«،)1348طوطیسبز
هنــدی» (« ،)1356طاق هفترنــگ» (،)1358
«آفتابخانهما»()1358و…اشاره کرد.
اســداهلل امرایی ،مترجم ،در اینستا گرامش از
او یاد کرده اســت و علیاصغر ســیدآبادی نیز در
صفحه شخصیاش او را بنیانگذار شعر کودک و
نوجوانبهشکلامروزیخواندهاست.
محمــود کیانــوش درواقــع چنــان در تمــام
عرصهها فعالیت کرده بود که گویــا کار در حوزه
ادبیــات کــودک را در مقابــل تمــام آنهــا چندان
پراهمیــت نمیدانســت .بــرای همیــن هــم در
اینباره کمتر سخن گفته است اما آشنایان این
حوزهمیدانند کهاوهمچنانیکیاز چهرههای
شــاخص ادبیــات کــودک و نوجــوان پیــش از
انقالبودرواقعاز آغازگراناینعرصهبود.
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قیمت موبایلتا
۱۵درصد کاهشیافت
سخنگوی انجمن
واردکنندگان موبایل ،تبلت
و لوازم جانبی از کاهش۱۲
تا۲۰درصدی انواع موبایل
در روزهای اخیر خبر داد و
گفت که این کاهش قیمت
باید در سایر کاالهای
الکترونیکی ازجمله تبلت
هم رخ دهد.
به گزارش ایسنا ،نرخ ارز در
بازار آزاد در مهرماه امسال
از ۳۲هزار تومان گذشت،
اما حاال حدودا در کانال
٢٤هزار تومان است.
با جهش نرخ ارز قیمت
بسیاری از کاالها ازجمله
موبایل افزایش یافت و
طبیعتا با کاهش قیمت
دالر مردم منتظر کاهش
قیمت کاالهایی هستند که
به بهانه نرخ ارز گران شده
است .در رابطه با قیمت
تلفن همراه ،واردکنندگان
معتقدند که ا کنون معادل
کاهش نرخ ارز قیمت
موبایل کاهش پیدا کرده
است.

ادامهمهاجرت کاربرانواتساپبهپیامرسانهایرقیب
بود.اما ا کنون آدام موســری گفته اســت« :بهروزرســانی سیاســت بــه هیچوجه بر
حریم خصوصی پیامهای شما با دوستان یا خانوادهتان تأثیری ندارد».
او گفتــه ما نمیتوانیــم پیامهای خصوصی شــما را ببینیم یا تماسهای شــما را
بشنویم ،چنانچه فیسبوک نمیتواند آن را بشــنود .آدام موسری تأ کید کرده که
به اشترا کگذاری داده با فیسبوک نیز موضوع جدیدی نیست.
بنابــر اعالم این شــبکه اجتماعی تغییرات جدید در تالش اســت تا کس ـبوکارها
بتوانند از خدمات میزبانی فیسبوک برای مدیریت چتهای واتساپ استفاده
کنند و براساس اطالعات بهدست آمده ،تبلیغات هدفمند انجام دهند.
همزمان با خــروج دســتهجمعی کاربــران از وات ـساپ ،پــاول دوروف ،بنیانگذار
و مدیرعامــل پیامرســان تلگــرام اعــام کــرد بــا مــوج ورود کاربــران جدیــد بــه این
پیامرسان مواجه است و ۲۵میلیون نفر در  ۷۲ساعت گذشته وارد تلگرام شدند.
بنابر اعــام پاول دوروف شــمار کاربــران فعال تلگــرام ا کنون از مــرز ۵۰۰میلیون
عبور کرده اســت.در روزهای گذشته ســیگنال نیز از افزایش شمار کاربرانش خبر
داده بود.
سیگنال همچنین درباره مشــکل برخی از کاربران در مورد ایجاد گروهها و تأخیر
در دریافت کدهای تأیید گفته بود به دلیل افزایش شــتابان کاربران با مشــکالتی
مواجه شده است .اما این پیامرسان در  10ژانویه اعالم کرد سرورهای جدید آماده
خدماترسانیبه کاربرانهستند.
هر دو پیامرسان تلگرام و سیگنال سرویس پیامرسانی رمزگذاری شده رایگان در
اختیار کاربرانشانمیگذارند.

باشــگاه خبرنــگاران جــوان  -ناوبندر مکــران با حضور ســردار سرلشــکر پاســدار
محمد باقری ،رئیس ســتاد کل نیروهای مســلح و امیر سرلشــکر ســیدعبدالرحیم
موســوی ،فرمانــده کل ارتــش جمهــوری اســامی ایــران به نــاوگان جنــوب نیروی
دریاییارتشجمهوریاسالمیایرانملحقشد.

تسنیم  -مراسم استقبال و تشییع پیکر  ۱۴تن از شهدای گمنام دفاع مقدس
و همچنین پیکر یکی از شــهدای تازه تفحص شــده هشــتســال دفاع مقدس
صبح دیروز با حضور مردم شــهیدپرور و جمعی از مســئوالن نظامی و انتظامی
اســتان فارس در محل فرودگاه شــهید دســتغیب شــیراز برگزار شــد و به صورت
رژه خودرویی تــا اداره حفظ آثار و نشــر ارزشهای دفاع مقدس اســتان فارس
بدرقه شدند.

کاهش بیش از
30هزار واحدی
شاخص بورس
روند نزولی بازار سرمایه
دیروز هم ادامه داشت
و شاخص کل این
بازار بیش از۳۰هزار
واحد کاهش یافت.
به گزارش ایسنا،
شاخص کل بورس
دیروز با ۳۰هزار و ۸۴۴
واحد نزول تا رقم
یکمیلیون و ۲۲۹هزار
واحد کاهش یافت.
شاخص کل با معیار
هموزن هم با ۸۴۰۶
واحد کاهش در رقم
۴۵۴هزار و  ۷۸۶واحد
ایستاد.معاملهگران
یکمیلیون معامله
به ارزش ۱۰۲هزار و
۵۰۴میلیارد ریال انجام
دادند.
اینفوگرافی
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شمار کاربران فعال تلگرام ا کنون از مرز ۵۰۰میلیون عبور کرد؛

یشــود واتساپ تغییراتی در مقررات حریم شــخصی خواهد
[شــهروند] گفته م 
داشــت .مقرراتــی کــه کاربــران را مجبــور بــه اشــترا کگذاری داد ههــای شــخصی
سبــوک میکنــد تــا از ایــن راه درآمدزایی داشــته باشــد و ا گر شــما اجــازه این
با فی 
دسترســی را ندهید از  ۸فوریه یعنی  ۲۰بهمن امســال دیگــر نمیتوانید از خدمات
واتساپاستفاده کنید.
همین اتفاق باعث شد بسیاری از کاربران واتساپ به فکر کوچ از این اپلیکیشن
باشــند و «ایالن ماســک» هــم کــه ثروتمندترین فــرد جهــان اســت ،در وا کنش به
ایــن حرکت وات ـساپ از مردم خواســت که به پیامرســان ســیگنال بپیوندند و بنا
ی شــد ه نشــان میدهد دانلود ســیگنال در
ب ه گــزارش رویتــرز ،دادههای جمعآور 
فروشگاههای آنالین در روزهای اخیر افزایش چشمگیری داشته است.
هر چند واتساپ پیامرســان متعلق به فیسبوک ،روز س هشــنبه در مورد حفظ
سبــوک و رئیــس
حریــم خصوصــی افــراد اطمینــان داد .آدام موســری ،مدیــر فی 
اینستا گرامدر توییتی گفت«:اطالعاتغلطزیادی»در موردبهروزرسانیخدمات
واتساپ به وجود آمده اســت.واتساپ به دومیلیارد کاربر خود اعالم کرده است
که در صورت تمایل به استفاده از این پیامرسان ،باید اجازه دهند تا دادههایشان
را با فیسبوک شرکت مادر این اپلیکیشن به اشترا ک بگذارد.
این در مورد کاربران انگلیس و اروپا صدق نمیکند .با این حال این درخواســت
برای همه کاربران ارسال شده است.
همه کاربران واتساپ باید شرایط جدید را تا کمتر از یکماه دیگر (هشتم فوریه)
قبول کنند ،در غیر اینصورت این پیامرسان قادر به ادامه ارایه خدمات نخواهند
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ایرنــا -شــهرکرد -از ســالیان دور آقــای محمــد قربانــی در روســتای
خراجــی ،بــه کار درمــان بــا گیاهــان دارویــی مشــغول اســت .او معتقــد
اســت خداونــد هــر دردی بــه انســان بدهــد ،درمانــش در طبیعــت وجود
دارد .محمدآقا و همســرش طاهــره خانم ،اتاقی را در منزلشــان به دکان
عطاری اختصاص دادهاند.

ایرنــا -ارومیه -هــوای شهرســتان ارومیــه از  ۷روز گذشــته ناســالم برای
گروههایحساساعالمشدهاست.انباشتآالیندههایجویووارونگی
دمامهمترینعلتاینآلودگیاست.

