
روابط تجاری ایران و عراق نگرانی ندارد
اتاق ایران -- دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران وعراق ،با اشاره 
به انتقام موشکی سپاه پاسداران ایران از دولت آمریکا، در مورد 
نباید  گفت:  عراق  و  ایران  تجاری  روابط  بر  اخیر  حوادث  تأثیر 
نگران این حوادث و تأثیر منفی آن بر روابط اقتصادی ایران و 
عراق باشیم. دولت و ملت ایران و عراق دارای اشتراکات فراوان 
بسیاری هستند و اگر آمریکا یا عوامل آمریکایی اخاللی ایجاد 
در  ازآنچه  بیش  بسیار  اقتصادی دو کشور  روابط  نکنند، حجم 
حال حاضر وجود دارد می تواند افزایش پیدا کند. چراکه کاالهای 
ایرانی از کیفیت مطلوبی در میان فعاالن اقتصادی و مردم عراق 
برخوردار است و با کمترین قیمت و بیشترین سرعت می تواند به 
دست مصرف کنندگان عراقی برسد. سید حمید حسینی ادامه 
داد: به رغم تمام ظرفیت های موجود برای توسعه بازار کاالهای 
با  این سال ها همواره  آمریکایی ها در طول  اما  ایرانی در عراق، 
انواع اعمال فشارها ازجمله محدودیت در روابط بانکی، شرکت های 
بازرسی سخت گیرانه و ... سعی کردند که ورود ما را به عرصه 
دلیل هم  به همین  مواجه کنند.  با محدودیت  عراق  اقتصادی 
هست که روابط اقتصادی ما در طول این مدت به همکاری با 
بخش خصوصی عراق محدود شده است؛ درحالی که می توانستیم 
و  مخابرات  صنعت،  نفت،  حوزه  در  گسترده ای  همکاری های 

آموزش عراق داشته باشیم.
دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق اطمینان داد با خروج 
آمریکایی ها از خاک عراق به توسعه روابط اقتصادی ایران و عراق 
خواهد انجامید. او هم چنین خاطرنشان کرد: رویدادهای مشترکی 
در این چند روز میان ایران و عراق برگزار شد که نتیجه آن تقویت 
همبستگی دو دولت بود که نشان می دهد جایی برای نگرانی 

روابط دو کشور چه در حوزه سیاست و چه اقتصاد وجود ندارد.
به گفته حسینی؛ بر اساس آمار 9 ماهه صادر شده از روابط تجاری 
ایران و عراق، بیش از 6 میلیارد و 300 میلیون دالر صادرات کاال 
از ایران به عراق انجام شده است. او توضیح داد: درحالی که در مهر 
و آبان، صادرات ایران به عراق ماهانه 500 میلیون دالر کاهش 
دالر  میلیون  باالی 600  به  رقم  این  آذر  در  اما  بود،  پیداکرده 
افزایش پیداکرده است. دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق 
تأکید کرد: خوشبختانه با بازگشایی مرز چذابه و فعال شدن مرز 
سومار به زودی، روند صادرات تا پایان سال بهتر هم خواهد شد. 
به ویژه این که سیاست داخلی عراق هم رو به آرامی است و پس 
از جریانات اخیر، اعتراضات داخلی این کشور به شدت کاهش پیدا 
کرده است؛ بنابراین انتظار می رود با عادی شدن اوضاع داخلی 
عراق و تعیین تکلیف دولت این کشور، روند صادرات ما هم به 

عراق بهبود پیدا کند.
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سالمت باشیم
خواص فوق العاده ی شیر موز 

تکه ای از من تکه ای از زمین
خاطراتی که قرار است با بمب 

 زده شود

۱۴ اثر میراثی ایران در انتظار 
ثبت جهانی است

لنگرود زیبا در مسیر توسعه
پیشرفت برنامه های عمرانی در شهر 

لنگرود

کافه شهر
فلسفه و تراژدی )هگل(
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دو کلمه حرف ورزشی
وقتی بی پولی راه نجات 

می شود!
گردشگری برای همه

مهمترین دلیل کم توجهی 
به صنعت گردشگری

تولیدات تازه نشر معیار      سرمقاله
کتاب های گیالس 

ویژه ی کودکان
 

لطفا برای سفارش با شماره ی 09301837148 
تماس حاصل فرمایید

»مدیر مسوول«

شگفتا؛ تخریِب میراِث 
بشریت؟!

زمانی که د ر محافل ّمدرِسی و روشنفکری 
جهان  بحث "برخورد تمدن ها" مطرح شد، چند ان بنظر نمی آمد که این 
مبحث به میزانی که امروزه با سیاست و منافع اقتصاد ی دولت ها و 

قد رت ها ممزوج شد ه، به هم مرتبط باشد!
این که یک امر فرهنگی و تمد نی انگیزه، بهانه و علت تهاجم و د ست 
اند ازی قد رت ها برای سرکوب یا مرعوب ساختن د یگران و کسب منافع 
ماد ی باشد، وقتی اوج گرفت که بوش پسر پس از انهد ام برج های د و 
قلو اعالم کرد؛ "جنگ صلیبی د یگری آغاز شد ه است". و د ر پی آن؛ 
هم به افغانستان لشکرکشی کرد و هم به عراق. و د ر این مسیر چه د ر 
ابتد اء و چه طی اشغال این کشورها، از کمک هم فکران و وابستگان 

خود برخورد ار بود ه است.
اکنون که  رییس جمهور همفکر بوش پسر، یعنی دونالد  ترامپ، برای 
ایجاد رعب و وحشت د ر د ل ایرانیان، اعالم می کند؛ قصد تخریب آثار 
فرهنگی و میراث تاریخی کشورمان -- که د ر واقع میراث بشریت است 
-- را د ا رد، به پیوستگی بیش از همیشه ی منافع ماد ی قد رت های 

بی مهار با امور فرهنگی و تمد نی پی می بریم.
هنگامی که رییس جمهور آمریکا این تهد ید را آشکار می کند، بد ین 
معنا وقوف پید ا می کنیم که د ر واقع این فرهنگ ها و تمدن ها هستند 
که با هم د رگیر شد ه اند و منافع ماد ی تنها موتور حرکت ماشین های 
جنگی این برخورد است! گرچه او زیر فشار افکار عمومی مرد م جهان 
به ویژه د انشگاهیان و روشنفکران کشورهای مختلف، از گفته خود  تا 
حد ود ی عقب نشینی کرد، اما این عقب نشینی احتمالی از اجرای 
نیاتش، به معنای زایل شد ن نیت و اند یشه نکوهش شد ه ی وی نیست. 
این نوع نگاه د روی و سایر قد رتمند ان غربی نهاد ینه شده است. تاریخ 
استعمار و شیوه های استثمار بکار رفته از سوی آن ها د ر سرزمین های 
آفریقا، آسیا و قاره آمریکا د ر همین گذشته تاریخی نزد یک، موید  
وجود افکار و اندیشه هایی است که د ر صاحبان قد رت به این ساد گی 
زایل نمی شود. د رباره برخورد تمد ن ها؛ البته اگر به تاریخ رجوع شود، 
شاید د ید ما نسبت به جریاناتی که اکنون رخ می د هد تغییر یابد  ولی 
بحث آن د ر این جا، نه موجه است و نه ممکن، فقط کافی است د ر 
قضاوت هایمان روی گفته های شعاری یا رسمی مقامات آمریکایی و 
هم پیمانان غربی اش اند کی تعمق کنیم و حس د رگیری تمد نی و 
فرهنگی آن  ها را نسبت به سوی د یگرجهان د ر ک کنیم.  شاید همین 
د رک موجب شد که د رگذشته نه چند ان د ور، رییس جمهور کشورمان 
بحث "گفتگوی تمد ن ها" را مطرح کند. بحثی که تجربه تاریخی ملت ما، 
آن را به ما آموخته و امتیاز پیشگامی د ر این زمینه را تاریخ جهان به 

مرد م ایران می د هد...

مالیات

روابط تجاری
 ایران و عراق 
نگرانی ندارد

تاسیس مراکز 
آموزش هتلداری 

در کشور

مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران؛
95درصد اصناف نمی توانندافزایش مالیات سال آینده را پرداخت کنند

دو سوی نامتوازن...! 

   برخورد نیاز دولت و توان اصناف



برتر از قرص ها و مکمل ها!
]خاصیت شیر نارگیل[

نارگیل، یکی از میوه هایی است که کمتر مصرف 
العاده  فوق   معدنی  مواد  دارای  میوه  این  اما  می شود 
 ای است که برتر از هر قرص و ویتامینی در بدن عمل 

می کند.
کشورهایی  در  محبوب  خوراکی های  از  یکی  نارگیل، 
مانند تایلند، سریالنکا، هند، جزایر آفریقا یا کارائیب به 
شمار می رود. در این مناطق از شیر نارگیل برای طبخ 

غذا یا آماده کردن نوشیدنی مختلف استفاده می شود.
از  سرشار  و  داشته  باالیی  غذای  ارزش   نارگیل  شیر 
ویتامین، امالح معدنی، آمینو اسید، کربوهیدرات، آنتی 
اکسیدان، آنزیم و سایر ریز مغذی های مفید برای بدن 

است.
این نوشیدنی به دلیل دارا بودن آهن، فسفر و الکترولیت 
موثر  بسیار  بدن  کاهش خستگی  در  تواند  می  پتاسیم 
باشد. شیر نارگیل را منبع غنی از منگنز، مس، سلنیوم 

و روی دانسته اند.
محققان در مطالعات اخیر خود دریافتند که شیر نارگیل 
به مراتب می تواند برتر از قرص ها یا ویتامین ها باشد. 
در ادامه این تحقیق آمده است:»افرادی که در کار خود 
از  بیش  هستند،  رو  روبه  مدت  طوالنی  استرس های  با 
پیش به نسبت سایرین با احساس خستگی مفرط دست 
و پنجه نرم می کنند«. گاهی اوقات اشخاص بسیاری با 
وجود استراحت طوالنی مدت باز هم با احساس خستگی 
مفرط دست به گریبان هستند، محققان معتقدند تغییر 
شیوه غذایی، سبک زندگی و استفاده از شیر نارگیل می 

تواند در کاهش عالئم خستگی مفید باشد.
از سایر فواید نارگیل می توان به موارد زیر اشاره کرد:

● کاهش وزن
● کنترل میزان قند خون

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

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

گروه ب و پتاسیم(
● شفافیت پوست

هشدارنسبت به خطرات مصرف 
ماری جوانا

در حالی که شماری از کشورهای جهان روند قانونی 
اعالم کردِن مصرف ماری جوانا را آغاز کرده اند، شماری از 
عوارض  به  نسبت  تازه،  مطالعه  یک  در  کانادایی  پزشکان 

مصرف آن هشدار داده اند.
براین اساس؛در مقاله ای که در نشریه "بنیاد طبی کانادا" 
منتشر شده است، متخصصان علوم پزشکِی دانشگاه تورنتو 
هشدار داده اند که عدم آگاهی مصرف کنندگان ماری جوانا 
از عوارض آن و طول زمانی که این ماده بر بدن آن ها تاثیر 

می گذارد می تواند نگران کننده باشد.
و  شد  اعالم  قانونی  کانادا  در   ۲0۱۸ سال  در  ماری جوانا 
مطابق نتایج یک نظرسنجی سراسری در سال ۲0۱9 حدود 
۲۷ درصد پاسخ دهندگان تایید کرده بودند که حداقل یک 

بار در طول سه ماه گذشته این ماده را مصرف کرده اند.
فردی  که  زمانی  گفته اند  خود  تازه  مقاله  در  پزشکان 
ماری جوانا مصرف می کند، عوارض آن تا چند دقیقه اول 
اثرات  اما  دارد  ابتدا حس سرخوشی  فرد  و  نمی کند  بروز 
بعد، شروع  تا ۴ ساعت  این مخدر می تواند  روانی مصرف 
به ظاهر شدن کند و تا ۸ ساعت و حتی بیشتر هم دوام 

داشته باشد.
فرد  می تواند  عوارض  ظهور  روند  در  تاخیر  این 
مصرف کننده را به اشتباه بیاندازد که میزان مصرف را باال 
ببرد بی خبر از آن که اثرات مصرف نیاز به زمان دارند تا 

خود را نشان بدهند.
بیشتر  جهت  آن  از  ماری جوانا  مصرف  درباره  نگرانی ها 
کانادا،  در  ماده  این  شدن  اعالم  قانونی  با  که  است  شده 
محصوالتی همچون شیرینی ، نوشیدنی و اقالم پخته شده 

با ماری جوانا به صورت گسترده ای به بازارها راه یافته اند.
خواسته  پزشکان  از  مقاله  این  در  یورونیوز،  گزارش  به 
شده است تا به طور علنی با مراجعان خود درباره عوارض 
تاثیر  از جمله  از آن  ناشی  مصرف ماری جوانا و خطرات 
بر  آن  سوء  تاثیرات  و  مغز  در  یادگیری  روند  بر  منفی 

رانندگی صحبت کنند.
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اگر از طرفداران همیشگی شیرموز هستید و به علت 
چاقی و یا رژیم نمی توانید شیرموز بخورید باید بدانید 

که مصرف موز با شیر کم چرب، چاق نمی کند.
از  بعضی  یا  و  طبیعی  های  میوه  آب  با  شیر  مصرف 
خرما  و  عسل  با  همراه  یا  و  موز  مثل  میوه ها  انواع 
افراد  اما  ندارد  کلسیم شیر  در کاهش جذب  تاثیری 
شیر  می خواهند  که  زمانی  باشند  داشته  توجه  باید 
را به همراه عسل میل کنند، موم عسل را جدا کنند 
فرد  بدن  جذب  که  این  دلیل  به  عسل  موم  که  چرا 
از  دهد.  کاهش  را  کلسیم  جذب  می تواند  نمی شود، 
طرفی شیرموزهایی که تنها با افزودن شکر و اسانس 
برای  بلکه  نیستند  مفید  تنها  نه  باشند  شده  تهیه 
سالمتی مضر بوده و موجب بروز عوارضی مثل چاقی 

و دیابت می شوند.
برخی از افراد گمان می کنند مصرف موز با شیر موجب 
است  میوه ای  موز  گفت  باید  اما  می شود  چاقی  بروز 

اندازه  با  موز  یک  و  داشته  ناچیزی  بسیار  چربی  که 
متوسط، حدود ۱00 کالری انرژی دارد و کربوهیدرات 
آن در حدود ۲۲ تا ۲5 گرم است که از نوع مناسبی 
است و کالری تولیدی ناشی از مصرف این میوه، در اثر 
فعالیت بدنی و تحرک معمول، در مدت زمان کوتاهی 
باید  و  می شود  مصرفی  انرژی  به  تبدیل  و  سوخته 
خوبی  انرژی زایی  ضمن  که  است  میوه ای  موز  گفت 
که دارد موجب بروز چاقی در فرد نمی شود.از طرفی 
یک موز با اندازه متوسط، حدود ۲ گرم پروتئین همراه 
فیبر  گرم   3 حدود  و  آمینه  اسید  مناسب  ترکیب  با 
دارد و تقریباً عاری از چربی و سدیم و بدون کلسترول 
 ،C ،A است. به عالوه موز منبع خوبی از ویتامین های
ویتامین های گروه B، پتاسیم، کلسیم و منیزیم است، 
پتاسیم موجب تسهیل رشد ماهیچه ای و هم چنین 

سوخت و مصرف انرژی می شود.
اندکس )شاخص  دارای  موز هر دو  و  شیر کم چرب 

موجب  و  هستند  پائینی  نسبتاً  گلوکزی  گلیسمیک( 
افزایش قند خون نمی شوند و لذا اگر موز با شیر کم 
چرب مصرف شود با توجه به ترکیب مناسب آن ها، از 

نظر سالمتی برای افراد مفید است.

 --- نیم نگاه ---

خواص فوق العاده ی شیر موز 
سالمت باشیمگرد آوری و تنظیم: خد یجه فد ایی زاد ه  با خوراکی ها از خود محافظت کنیم
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 --- نیم نگاه ---

فوتبال زنان از پایه ضعیف است
ایرنا -- »مارال ترکمان« بازیکن تکنیکی که پیش از 
حضور او در تیم ملی فوتسال از او به عنوان پدیده فوتبال نام 
برده می شد امروز به یکی از ستاره های فوتسال زنان کشور 

تبدیل شده است. 
ترکمان در گفت و گویی از تصمیم خود برای حضور در تیم 
ملی فوتسال و الگوی خود سخن گفت که بخشی از آن را با 

هم می خوانیم:
■ از چه سنی وارد فوتبال شدید و چه عواملی سبب شد 

تا به این رشته عالقه مند شوید؟
◄ هشت سالم بود که گام در این عرصه گذاشتم. در ۱۲ سالگی 

وارد تیم ملی فوتبال شدم و 6 سال در تیم ملی ۱۴ تا زیر 
۲3 سال حضور داشتم. از دوران کودکی می دیدم که برادرم 
»مهدی ترکمان« سر تمرین می رود و به تدریج او الگویی برایم 
شد و به فوتبال عالقه مند شدم. گاهی اوقات با او فوتبال بازی 
می کردم و حتی سر تمرینات وی می رفتم. برادرم خیلی در 

این عرصه به من کمک کرد و هنوز هم این روند ادامه دارد.
■ شما در تیم ملی فوتبال هم حضور داشتید از تجربه 
چرا  اینکه  و  کنید؟  صحبت  ملی  تیم  در  خود  حضور 
را در  ثابتی  نتوانسته جایگاه  ایران هنوز  زنان  فوتبال 

آسیا مثل فوتسال کسب کند؟
◄حضور در تیم ملی فوتبال تجربه خیلی خوبی بود. موارد 

بسیاری یاد گرفتم و خیلی پیشرفت کردم. فوتسال ما از پایه 
قوی شده اما فوتبال این گونه نیست. دلیل این که فوتبال زنان 
ایران هنوز جایگاه ثابتی در آسیا ندارد، این است که از پایه 
قوی نیستیم و نبود پیشرفت در این عرصه به ضعیف بودن 

آکادمی های فوتبال ایران بازمی گردد.
فکر  دارید،  زنان حضور  فوتسال  ملی  تیم  در  شما   ■

می کنید بازهم می توانیم قهرمان آسیا شویم؟
◄ باید خیلی تالش کنم تا بتوانم در میان نفرات اصلی تیم 
باشم. قهرمانی آسیا دور از دسترس نیست و با تمرین و تالش 

بازیکنان دوباره نصیب تیم خواهد شد.  
و  ایرانی  الگوی  و  هستید  شدن  لژیونر  بدنبال  آیا   ■

خارجی شما کدام ورزشکار است؟
◄ بنظرم ابتدا باید در تیم خودم بهترین باشم و بعد به لژیونر 
شدن فکر کنم. گرچه به این قضیه فکر می کنم اما یک شبه 
نمی توان راه صد ساله را رفت. باید به تدریج زمینه این امر را 
فراهم کنم. با تالش و پشتکار به هر چیزی می رسم. الگوی من 

فرشته کریمی است و دوست دارم تا در آینده مثل او باشم.
■ مهم ترین درسی که از برادر خود در فوتبال گرفتید 

چه بود؟
◄ هر لحظه که با او حرف می زنم، یک درس است. نه تنها 

برادرم بلکه خانواده ام نیز در این زمینه پشتیبانم هستند.
چه  فوتسال  یا  فوتبال  در  پدیده  یک  عنوان  به   ■

برنامه ای برای آینده خود در نظر گرفته اید؟
◄ در فوتسال یک بازیکن ناآشنا بودم اما کادر فنی سایپا اعتماد 

کرد و به من بازی داد و اشکاالتم را گوشزد کرد. به عنوان یک 
پدیده باید ابتدا بهتریِن تیم خود و ایران باشم و پس از آن به 
انتخاب دیگر فکر می کنم تا خود را ثابت کنم. در این مسیر 

حمایت های خانواده و باشگاه سایپا نقش موثری دارد.

پایان کار زنان والیبال ایران در 
انتخابی المپیک 

از  بازی خود  آخرین  در  ایران  زنان  والیبال  ملی  تیم 
به میدان  اندونزی  المپیک ۲0۲0 مقابل  انتخابی  رقابت های 

رفت و با نتیجه 3 بر ۲ شکست خورد.
تیم ایران دو بازی قبلی خود مقابل قزاقستان و کره جنوبی را 
با نتایج 3 بر صفر شکست خورد. در نتیجه مرحله گروهی این 

مسابقات با سه شکست برای تیم ایران به پایان رسید.
هفت کشور در مسابقات والیبال انتخابی المپیک ۲0۲0 توکیو 
در گروه زنان حضور دارند که تیم ملی والیبال بانوان ایران در 
گروه دوم با تیم های اندونزی، قزاقستان و کره جنوبی هم گروه بود.

در این مورد سرمربی تیم از عملکرد اعضاء جوان تیمش اظهار 
بسیار  تجربه  این مسابقات  در  و گفت: حضور  رضایت کرد 

خوبی بود.
شعبانیان که از عملکرد کلی شاگردانش در رقابت های انتخابی 
المپیک راضی است، ادامه داد: دست بازیکنانم درد نکند. برای 
تیمی که جوان ترین تیم انتخابی المپیک بود و تنها یک ماه 
قبل از شروع رقابت تازه استارت زد و بسیاری از بازیکنان از 
آمادگی الزم برای حضور در چنین مسابقاتی برخوردار نبودند، 

حضور در انتخابی المپیک تجربه بسیار خوبی بود.
سرمربی تیم ملی والیبال زنان گفت: به بازیکنانم امید دارم و 
یقین دارم بسیاری از این بازیکنان می توانند برای آینده تیم 

ملی بانوان مثمر ثمر باشند.

سیاوش بهبود یدو کلمه حرف ورزشی

مشکل  باالخره   -- شیطان کر  گوش   -- می آید  بنظر   ■■
پرداخت ها به مربیان خارجی موجب کاهش حس "عشقوالنه" 
به مربیان پروازی شده است که یک روز در ایران بسر می برند 

و یک ماه در وطن جهانی!
می رسد  گوش  به  خارجی  مربی  گزینش  نوای  هنوز  گرچه 
ولی طرفداران انتخاب مربی خودی تعدادشان بیشتر شده و 
صدایشان دارد به گوش مسووالن فدراسیون می رسد. البته اگر 
جوسازی نباشد، این روزهای نام چند تن از مربیان ایرانی در 

رسانه ها مطرح است.
دراین باره تنی چند از مربیان ایرانِی سابق و اسبق تیم ملی در 
گفتگو با رسانه ها -- ضمن پاسخ به پرسش های متعدد آن ها، 
نظرداده اند و نام هایی را نیز ذکر کرده اند که بی هیچ جانبداری 

در معرض خوانش خوانندگان قرارمی دهیم:
● بهترین انتخاب درشرایط فعلی
پیشین  سرمربی  مناجاتی  مهدی 
در  گفت:  ایران  فوتبال  ملی  تیم 
شرایط فعلی بهترین انتخاب برای 
مربی  فوتبال،  ملی  تیم  هدایت 
ایرانی است و باید یک فرد ایرانی 

بر روی نیمکت تیم ملی بنشیند.
وی افزود: در فوتبال ایران مربیان 

ایرانی حضور دارند که می توانند نتایج بسیار خوبی را برای 
فوتبال کشورمان به ارمغان آورند.

سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال خاطرنشان کرد: کی روش 
از نظر فنی برای فوتبال ایران زحمات زیادی کشید و تاثیرات 
مثبت خوبی داشت اما مارک ویلموتس نتوانست راه او را ادامه 

دهد.
مناجاتی تصریح کرد: ویلموتس مربی بدی نبود اما در صورتی 
که در ایران می ماند نمی توانست ایران را از گروه خود به مرحله 

بعدی مسابقات مقدماتی جام جهانی ۲0۲۲ قطر باال ببرد.
وی تاکید کرد: مربی ای که می خواهد هدایت ایران را بر عهده 
بگیرد باید به خوبی بداند راه سختی را پیش رو دارد و انتظارات 

از وی باالتر است.
»یحیی  گفت:  پایان  در  فوتبال  ملی  تیم  پیشین  سرمربی 
بهترین  از  دایی«  »علی  و  قلعه نویی«  »امیر  گل محمدی«، 
مربیان فوتبال ایران محسوب  شوند اما فکر می کنم قلعه نویی 

تجربه بیشتری داشته باشد.
● باید به مربیان ایرانی اعتماد کنیم

اسبق  مربی  ذوالفقارنسب  بیژن 
گفت:  ایران  فوتبال  ملی  تیم 
مربیان  به  باید  فوتبال  فدراسیون 
ایرانی اعتماد کند و به طور حتم 
از این کار پشیمان نخواهد شد.وی 
اظهارداشت:اولین گروهی که اعتقاد 
داشتند تیم ملی باید مربی ایرانی 

داشته باشد کانون مربیان بود که دو ماه پیش به صورت رسمی 
این موضوع را اعالم کرد.

ذوالفقارنسب افزود: اگر هیات رییسه فدراسیون فوتبال به این 

نتیجه رسیده باشد که گزینه ایرانی باید بر روی نیمکت تیم 
ملی بنشیند اتفاق خوبی است و می توان آن را توفیق اجباری 

نامید.
مربی اسبق تیم ملی فوتبال ایران خاطرنشان کرد: اعتقاد دارم 
فنی  مورد حمایت  باید  خارجی  مربیان  مثل  ایرانی  مربیان 
فدراسیون و مسووالن ورزش قرار گیرند تا بتوانند توانایی های 

خود را نشان دهند.
ذوالفقار نسب تصریح کرد: اگر تیم ملی به خوبی مدیریت شود 
می تواند به راحتی از گروه خود صعود کرده راهی مرحله بعدی 
مسابقات جام جهانی۲0۲۲ قطر شود. نباید فراموش کنیم تیم 

ملی یکی از قدرت های برتر قاره آسیاست.
»یحیی  و  قلعه نویی«  »امیر  دایی«،  »علی   کرد:  تاکید  وی 
گل محمدی« از مربیان خوب ایرانی محسوب می شوند که هر 
کدام قابلیت های خاص خودشان را دارند و می توانند به تیم 

ملی کمک کنند.
مربی اسبق تیم ملی فوتبال ایران در پایان گفت: فدراسیون 
فوتبال باید به مربیان ایران اعتماد کند و به طور حتم از این 

کار پشیمان نخواهد شد.
●مناسب ترین گزینه مربی داخلی است

مجیدجاللی سرمربی تیم گل گهر 
سیرجان در خصوص این که برای 
هدایت تیم ملی فوتبال ایران گزینه 
داخلی  با  است  مناسب تر  خارجی 
شرایط  این  در  شک  بدون  گفت: 
است.  داخلی  گزینه  مناسب  ترین 
به  دوباره  بخواهیم  اگر  که  چرا 

گزینه  خارجی برای سرمربیگری تیم ملی فکر کنیم همان 
داستان های قدیمی تکرار خواهد شد. دلیلی ندارد که بخواهیم 
برای خودمان دردسرهای جدید درست کنیم. مربیان داخلی 
گل  محمدی،  یحیی  دایی،  علی  آقایان  مثل:  خوبی  بسیار 
امیرقلعه نوعی را داریم که بنظرم اگر هر کدام از آن ها سرمربی 
تیم ملی شوند بدون شک می توانند خیلی خوب و حتی خیلی 
بهتر از گزینه های خارجی نتیجه بگیرند و به تیم ملی کمک 
کنند. امیدوارم که هرکسی به عنوان سرمربی تیم ملی انتخاب 
می شود موفق باشد و با کسب نتایج خوب باعث خوشحالی 

مردم خوب ایران باشند.
■■ در این میان، هم صحبت از تماس نداشتن با فرد خاصی 
مطرح شده و هم به طور قطعی خبر داده شده که گزینش 

مربی ایرانی مصوب است. هر دو را با هم بخوانیم:
● با هیچ گزینه ایرانی مذاکره نکرده ایم

عضوهیات  اصفهانیان  فریدون 
درباره  فوتبال  فدراسیون  رییسه 
سرمربی  انتخاب  وضعیت  آخرین 
انتخاب  بحث  گفت:  ملی  تیم 
جلسه  در  باید  ملی  تیم  سرمربی 
هیات رئیسه و پس از بررسی نظر 
کمیته فنی مطرح شود. ابتدا باید 

کمیته فنی فدراسیون نظر خود را درباره گزینه نهایی اعالم 
کند و پس از تائید هیات رئیسه، مذاکرات نهایی مان را با این 

سرمربی انجام بدهیم.
اصفهانیان درباره این موضوع که؛ برانکو ایوانکوویچ اعالم کرده 
تا زمان مشخص نشدن تکلیف مطالباتش از پرسپولیس به 
پیشنهاد فدراسیون فوتبال پاسخ نمی دهد" گفت: ما، هم گزینه 
داخلی داریم و هم خارجی. برانکو هم جزء گزینه های اصلی 
فدراسیون است . من درباره گزینه ها ایرانی مطرح شده صحبت 
نمی کنم اما علی دایی، یحیی گل محمدی و خیلی از مربیان 
دیگر می توانند جزء نفراتی باشند که می توانند به تیم ملی 

کمک کنند.

باید  ابتدا  اما  هستند  مطرح  زیادی  گزینه های  افزود:  او 
کمیته فنی فدراسیون فوتبال گزینه های اصلی اش را که با 
بررسی های فنی الزم انجام شده است به هیات رئیسه معرفی 

کند و در جلسه هیات رئیسه درباره آن ها تصمیم بگیریم.
عضو هیات رئیسه فدراسیون فوتبال ادامه داد: من نمی دانم 
برانکو چه شرطی دارد، اما باید به شکلی عمل کنیم که به 
صالح فوتبال ایران و تیم ملی باشد. طبیعی است فدراسیون 

هم از لحاظ مالی و فنی شرایطی دارد.
اصفهانیان درباره این که با توجه به مشکل پرداخت ارز به 
مربیان خارجی به نظر می رسد شانس انتخاب مربی ایرانی 
برای سرمربی تیم ملی بیشتر است، گفت: شاید در جلسه 
هیات رئیسه بگویند فدراسیون پول زیاد دارد! و می خواهد 
مربی  انتخاب  روی  تصمیم  اگر  کند.  انتخاب  مربی خارجی 
مواردی  جزء  او  حفوق  پرداخت  نحوه  بحث  باشد،  خارجی 
آن  روی  فدراسیون  رئیسه  هیات  جلسه  در  که  بود  خواهد 
بحث و تبادل نظر می کنیم. شاید هر یک از اعضا راه حل های 

مختلفی برای پرداخت پول مربی خارجی داشته باشند.
او درباره این که آیا فدراسیون فوتبال با علی دایی مذاکره کرده 
است، گفت: تاکنون با هیچ مربی ایرانی مذاکره ای نداشته ایم 
و ابتدا باید در کمیته فنی و هیات رئیسه روی گزینه نهایی 
مان جمع بندی کنیم. امیدوارم سرمربی تیم ملی به زودی 

مشخص شود تا این تیم از بالتکلیفی دربیاید.
● مربی ایرانی برای هدایت تیم ملی

مسووالن فدراسیون فوتبال از تمام گزینه های سرمربیگری تیم 
ملی کشورمان برنامه خواهند گرفت.

اعضای هیات رئیسه فدراسیون فوتبال حضور مربی ایرانی به 
جای مارک ویلموتس بلژیکی روی نیمکت تیم ملی را مصوب 
و بحث مذاکره و بررسی برنامه های گزینه های مدنظر را به 
حیدر بهاروند، سرپرست این فدارسیون واگذار کردند. به همین 
دلیل موضوع بازگشت برانکو ایوانکوویچ به فوتبال کشورمان و 

سرمربیگری مجدد او در تیم ملی منتفی شد.
گل  یحیی  و  نویی  قلعه  امیر  دایی،  علی  از  اساس،  این  بر 
محمدی به عنوان جدی ترین گزینه های سرمربیگری تیم ملی 
نام برده می شود. قرار است پس از بررسی برنامه این مربیان 
ظرف ۱0 روز آتی تکلیف انتخاب سرمربی جدید تیم ملی از 

سوی هیات رئیسه مشخص شود.
درخواست  خبر  شدن  منتشر  با  پنجشنبه  روز  چند  هر 
فدراسیون از یحیی گل محمدی، سرمربی شهر خودرو برای 
ارائه برنامه هایش مباحثی درباره شانس بیشتر او برای حضور 
روی نیمکت تیم ملی مطرح شد، اما شنیده می شود حیدر 
بهاروند در روز های آتی برنامه سایر گزینه ها به ویژه دایی و 
قلعه نویی را هم از آن ها درخواست می کند تا پس از بررسی 
این برنامه ها در کمیته فنی و هیات رئیسه فدراسیون، انتخاب 

سرمربی تیم ملی قطعی شود.
طبق تصمیم مسووالن فدراسیون فوتبال گزینه های مد نظر 
باید برنامه خود را در ۲ بخش کوتاه و بلند مدت ارائه کنند. 
به این معنی که ابتدا نکات مورد نظر این مربیان تا پایان دور 
برگشت مرحله دوم مقدماتی جام جهانی ۲0۲۲ قطر در اختیار 
فدراسیون قرار می گیرد و در صورت صعود تیم ملی از این 
مرحله، برنامه بلند مدت آن ها برای مرحله نهایی انتخابی جام 

جهانی شامل اردو ها و بازی های تدارکاتی اجرا خواهد شد.
اعالم  هنگام  به  بماند  می شود؟،  چه  سرانجام  که  این   ■■
رسمی و قطعی گزینش مربی برای تیم ملی فوتبال کشورمان، 
اما باید امیدوار باشیم که بی پولی و مشکالت انتقال وجه، بانی 
خیر باشد تا رویکرد تصمیم گیران از خارج به داخل گرایش 
پیدا کند و امیدوار و آرزومند باشیم روزی برسد که رسانه ها 
خبر دهند فالن مربی ایرانی با دستمزد قابل! به فالن کشور 

برای هدایت تیم ملی اش دعوت شده است.

وقتی بی پولی راه نجات می شود!

منابع: ایرنا - ایسنا - ایلنا - باشگاه خبرنگاران جوان
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مهمترین دلیل کم توجهی 
به صنعت گردشگری

 
مدیــر کل میــراث فــرهنگی، صنـایع دستـی و 
گردشگری استان اصفهان گفت: کشور در جهان جایگاه 
خوبی از لحاظ صنعت گردشگری ندارد و از دالیل عمده 

آن وابستگی به فروش نفت بوده است.
فریدون اهلل یاری در جلسه مشترک شوراهای شهرستان های 
که  این  بیان  با  میاندشت  بویین  و  خوانسار  گلپایگان، 
مهمترین گفتمان توسعه  رونق اقتصادی صنعت گردشگری 
است، اظهار داشت: در سال های اخیر صنعت گردشگری 
رشد شتاب زده ای در جهان  داشته است به طوری که در 

اشتغال جهان نقش موثری داشته است.
لحاظ  از  خوبی  جایگاه  جهان  در  ما  کشور  گفت:  وی 
صنعت گردشگری ندارد و از دالیل عمده آن وابستگی به 
فروش نفت بوده است، البته در دهه های گذشته جنگ 
سفر  مانع  هراسی  ایران  در  دشمن  تبلیغ  و  تحمیلی 

گردشگران به کشور شده است.
گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  کل  مدیر 
بر  مبتنی  اقتصادی  توسعه  کرد:  تأکید  اصفهان  استان 
برنامه  و  طرح  که  طوری  به  است  گردشگری  صنعت 
ریزی ها در احداث یک خیابان به سمت صنعت گردشگری 

باید برود.
و  گردشگری  صنعت  به  دادن  اهمیت  کرد:  تصریح  وی 
است  فرهنگی  میراث  از رسالت های  یکی  صنایع دستی 
اما صنعت گردشگری و صنایع دستی مورد بی مهری قرار 

گرفته و الزم است که پوشش جامع و کاملی داده شود.
اله یاری گفت: توسعه صنعت گردشگری به بودجه الزم 
دولت  بودجه  مطلق  سالی  خشک  در  متأسفانه  و  دارد 
قرار داریم، توسعه صنعت گردشگری به مشارکت مردم 

و تغییر تفکر و اندیشه وابسته است.
وی تصریح کرد: میدان امام اصفهان از آثار تاریخی است 
دارد  جهانی  بازتاب  شود  تخریب  آن  کاشی  یک  اگر  و 
تاریخی  آثار  الویت یک میراث فرهنگی مرمت  بنابراین 

اصفهان است.
گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  کل  مدیر 
استان اصفهان با بیان این که  سرمایه گذار یک عنصری 
از پازل گردشگری است، تصریح کرد: گردشگری نیاز به 
نگاه فراملی دارد بنابراین هر دستگاهی به نوبه خود در 

حوزه گردشگری باید ورود پیدا کند.
میادشت  بویین  اسکی  پیست  که  این  به  اشاره  با  وی 
با  گفت:  دارد،  گردشگری  ایجاد  برای  خوبی  موقعیت 
معرفی  هدف  با  اصفهان  استان  سیمای  و  صدا  مرکز 
برنامه ای  و  منعقد  دادی  قرار  استان  غرب  شهرهای 

باعنوان میراث کهن پخش شده است.
اله یاری خاطرنشان کرد: زیرساخت  گردشگری در محل سد 
کوچری مناسب نبود که پس از طی مراحل قانونی در رفع 

مشکالت محیط زیستی صنعت گردشگری ایجاد می شود.
وی تأکید کرد: جشنواره  کباب و عسل خوانسار برای معرفی 
شهرستان موثر است و حتی اگر برنامه ریزی صحیحی انجام 

شود هزینه برگزاری این جشنواره تأمین می شود.
مسجد  اطراف  مغازه های  تخریب  گفت: حکم  یاری  اهلل 
جامع گلپایگان صادر شده است و فرمانداری و شهرداری 
گلپایگان نسبت به تخریب اقدام کنند، در اجرای حکم 

حق تثبیت سرمایه گذار مشخص شده است.
وی با اشاره به جلوگیری از تصاحب سنگ نگاره ها، گفت: 
مرکزیت  با  پایگاهی  تیمره  نگاره ها  سنگ  حفظ  برای 

گلپایگان ایجاد شود.

نخستین دبیرخانه دائمی مناسب 
سازی شهری

 
شهردار یزد با بیان این که نخستین جشنواره ملی 
گردشگری معلولین آغاز نهضت مناسب سازی در کشور 
است، گفت: راه اندازی نخستین دبیرخانه دائمی مناسب 
قرار  یزد  کار جدی شهرداری  دستور  در  سازی شهری 

گرفته است.

گردشگری برای همهبهار ساد ات موسوی

صنایع  فرهنگی،  میراث  وزیر  دستی  صنایع  معاون 
دستی و گردشگری گفت: تجاری سازی و بازارسازی برای 

صنایع دستی یک اولویت است.
صنایع  بازارچه  از  بازدید  حاشیه  در  محمودیان  پویا   
در  اعتمادی نیا  تاریخی  خانه  محل  در  بیرجند  دستی 
به  سفر  اهداف  از  یکی  اظهارکرد:  خبرنگاران  جمع 
خراسان جنوبی بررسی پتانسیل های بیرجند، خوسف و 

روستای جهانی خراشاد از منظر صنایع دستی است.
معاون صنایع دستی وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری بیان کرد: بسیار خرسندیم که بعد از ثبت 
در حوزه  بسیار خوبی  اتفاقات  روستای خراشاد  جهانی 
ارتقا صنایع دستی منطقه و افزایش جایگاه صنعتگران 

صنایع دستی استان صورت گرفته است.
محمودیان ادامه داد: زمانی سربلندی ما در حوزه صنایع 
دستی کامل تر شد که مدل روستای خراشاد در حوزه 
صنایع دستی در شورای جهانی صنایع دستی به عنوان 

یک روستای موفق عرضه شد.
وی افزود: فقط دو اتحادیه تعاونی ما در زمینه توبافی و 
حوله بافی خراشاد که قباًل 300 نفر در آن مشغول به کار 

بودند، بعد از ثبت جهانی تعداد شاغالن در آن به 500 
نفر افزایش پیدا کرده و ساالنه 300 هزار متر مربع پارچه 

توبافی تولید می کنند.
معاون صنایع دستی وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری گفت: ابتکار عملی که از پارسال در زمینه 
توبافی  از  الحرام  بیت اهلل  حجاج  احرام  حوله  تأمین 
مهمترین  از  یکی  گرفت  صورت  خراشاد  هنرمندان 

اقدامات در حمایت از هنرمندان صنایع دستی بود.
هنرمندان  درصد   ۷5 که  این  به  اشاره  با  محمودیان 
صنایع دستی از بانوان توانمند کشور هستند، اظهارکرد: 
استفاده از توبافی یا حوله بافی در منسوجات و البسه ما 
این هنر  تجاری شدن  زمینه  برنامه ها در  از  یکی دیگر 

دستی است.
وی بیان کرد: بی شک ما وظیفه خود را حمایت از هنرمندان 
صنایع دستی در تمام پهنه گستره جمهوری اسالمی ایران 
وزارت  مهم  سیاست های  از  یکی  مساله  این  و  می دانیم 

میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است.
معاون صنایع دستی وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی 
به  اعطایی  تسهیالت  که  این  به  اشاره  با  گردشگری  و 

درصد   ۱0 مشخص  نرخ  با  صنایع دستی  هنرمندان 
تبلیغ  هنرمندان،  شبکه سازی  ادامه داد:  می شود،  اعطا 
ایجاد  و  دستی  صنایع  برای  سازی  بازار  و  بازاریابی  و 
فرصت برای شرکت هنرمندان در نمایشگاه های ملی و 
از هنرمندان  از دیگر حمایت های وزارتخانه  بین المللی 

صنایع دستی است.
به  توجه  با  تولید  رونق  یادآور شد: در سال  محمودیان 
تأکیدات در زمینه حمایت از کاالی داخلی، صنایع دستی 

باید در زندگی تک تک ما ایرانیان جلوه داشته باشد.

در نشست مشترک وزیر گردشگری و رئیس سازمان 
به تأسیس چند مرکز آموزش  با اشاره  فنی و حرفه ای 
تدوین  خصوص  در  کشور،  نقطه  چهار  در  هتلداری 
صنعت  ارتقای  برای  مهارت  آموزش  استانداردهای 

گردشگری تاکید شد.
به گزارش سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، علی 
اوسط هاشمی رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای 
گردشگری  فرهنگی،  میراث  وزیر  مونسان  اصغر  علی  و 
و صنایع دستی پیرامون زمینه های همکاری دوجانبه با 
توجه به اهمیت صنعت گردشگری و ظرفیت های ایران 
و توان اشتغال زایی و تولید ثروت و نقش مهارت در این 

مسیر دیدار و گفت و گو کردند.
در این نشست، علی اصغر مونسان، وزیر میراث فرهنگی، 
همکاری  بر  تأکید  ضمن  گردشگری  و  دستی  صنایع 
به  اساسی  نیاز  گردشگری،  در حوزه  گفت:  دستگاه  دو 
آموزش های مهارتی و همکاری سازمان آموزش فنی و 

حرفه ای کشور داریم.
آموزش  مراکز  چندین  تأسیس  برای  افزود:  مونسان 
به  کشور  نقطه  چهار  در  منطقه ای  صورت  هتلداری به 
همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور نیاز داریم.

وی گفت: در صورت ایجاد ظرفیت های مطلوب، ضرورت 
آموزش مهارت را در آئین نامه اعطای ستاره ها به هتل ها 

لحاظ خواهیم کرد.
با  دستی،  صنایع  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  وزیر 
تأکید بر نیاز جدی به دوره های آموزشی مجازی و ارتقای 
تألیفات در حوزه گردشگری گفت: منابع درسی سازمان 
آموزش فنی و حرفه ای کشور روان و کاربردی هستند و 
باید در ترم های جدید گردشگری )بوم گردی( که نیاز به 

آموزش های مهارتی دارند، گنجانده شوند.
مونسان افزود: می توان از فضاهای مازاد سازمان آموزش 

فنی و حرفه ای کشور به عنوان هتل اسکول استفاده کرد.
هم چنین علی اوسط هاشمی معاون وزیر کار و رئیس 
سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، تشکیل کارگروه 
تخصصی گردشگری و هتلداری برای بازنگری و تدوین 
استانداردها و منابع آموزشی مشترک در راستای ارتقای 

صنعت گردشگری کشور را ضروری دانست.
هاشمی با تأکید بر ارتقای سطح مهارت مربیان در طرح 
میراث  با  مشترک  آموزشی  پودمان  تهیه  با  کاربینی 
فرهنگی، گفت: از طریق تقویت »هتلینگ« مرکز تربیت 
مربی و مأمورسراهای استانی این سازمان می توان برای 
مراکز  عنوان  به  مراکز  از  استفاده  و  مربیان  کارآموزی 
آموزش هتلداری )hotel school( فرضی استفاده کرد.
وی افزود: در صورت درخواست، پروانه تأسیس آموزشگاه 
مراکز  و  ستاره دار  هتل های  به  حرفه ای  و  فنی  آزاد 

گردشگری از سوی این سازمان اعطا می شود.
هاشمی در ادامه گفت: از مدیران هتل ها و مراکز تفریحی 

به عنوان آزمونگر استفاده خواهیم کرد.
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور هم چنین 
از فعالیت ۱۸ آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای در مشاغل 

مرتبط با گردشگری خبر داد.

پس از تهدید رئیس جمهوری آمریکا به تخریب مراکز فرهنگی جمهوری اسالمی ایران، 
دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو -- ایران در این باره به دبیرکل این نهاد جهانی نامه ای 

اعتراضی نوشت.
به گزارش روابط عمومی کمیسیون ملی یونسکو -- ایران، در متن نامه حجت اهلل ایوبی 

آمده است:
سرکار خانم اودری ازوله

مدیرکل محترم سازمان علمی فرهنگی و آموزشی یونسکو
با سالم و تقدیم احترام و تبریک سال نو مسیحی

و  شگفت آور  اقدامی  در  آمریکا  متحده  ایاالت  رئیس جمهور  مستحضرید  که  همان طور 
غیرمتمدنانه در توییت مورخ ۱5 دی ماه ۱39۸ مکان های مهم فرهنگِی تمدن چندین هزار 
ساله ایرانی را تهدید به تخریب و نابودی کرده است. به خوبی می دانید که براساس مصوبه 

سازمان ملل متحد این اقدام ناقض هنجارهای بنیادین جامعه جهانی به شمار می رود.
متاسفانه در دهه گذشته جهان شاهد ظهور گروه های افراطی مانند داعش می باشد که با 
چنین اندیشه های خطرناکی ضربه هایی کاری و جبران ناپذیر به میراث فرهنگی بشری در 
کشورهای منطقه ما وارد آوردند. آن ها با تخریب بناهای تاریخی و کهن، فرهنگ و تمدن 
بشری را مورد هدف قرار دادند. اینک که به برکت فداکاری و جانفشانی مردم منطقه و 
رشادت های سردار شهید قاسم سلیمانی ریشه داعش در منطقه خشکانده شد، تفکر و 

اندیشه خطرناک داعش به زبان رئیس جمهور آمریکا بازتولید می شود.
توییت اخیر رهبر یکی از بزرگ ترین کشورهای جهان به وضوح نماد حمایت همه جانبه از 
گروه های افراطی در تخریب میراث فرهنگی کشورهاست و مجوزی است برای ادامه این 

کار در آینده.
با توجه به نقش کلیدی یونسکو در حفظ میراث فرهنگی و با تأکید ویژه بر کنوانسیون ۱95۴ 
حفظ میراث فرهنگی در جریان جنگ مسلحانه و همین طور در راستای رسالت اصلی یونسکو 
که استقرار صلح و ترویج همزیستی مسالمت آمیز میان ملت ها است، از سرکارعالی خواستارم، 
ضمن محکوم کردن این اقدام افکار عمومی را از خطرات چنین رفتارهایی 
آگاه نمایید. بی گمان جامعه فرهنگی، نخبگان و دوستداران تاریخ و 
فرهنگ جهان، منتظر اعالم موضع مناسب سازمان علمی و آموزشی 

یونسکو به عنوان مهم ترین سازمان فرهنگی جهان هستند.

بازارسازی برای صنایع دستی یک اولویت است

تاسیس مراکز آموزش هتلداری در کشور

انمه پیرامون هتدید اخیر رئیس جمهوری آمریکا

 بیش از ۷0 پژوهشگر و استاد تاریخ،  باستا ن شناسی، هنر و فرهنگ ایران از موزه های 
ملی و دانشگاه های سراسر جهان، نسبت به تهدید رییس جمهور آمریکا برای هدف قرار 

دادن مکان های فرهنگی واکنش نشان داده وباانتشاربیانیه ای، آن را محکوم کردند.
در این بیانیه  آمده است:

ما امضاکنندگان این بیانیه تهدید رئیس جمهور آمریکا که از طریق توییتر در تاریخ 5 
ژانویه مبنی بر این که نیروهای آمریکایی "5۲ نقطه در ایران که برخی از آن ها برای 
ایرانیان و فرهنگ ایرانی حائز اهمیت هستند" را زیر نظر دارند، محکوم می کنیم. چنان 
که پیشتر هم برخی صاحبنظران اشاره کرده بودند، اظهارات ستیزه جویانه ترامپ در 
تناقض با اهداف مصرح پیمان ۱95۴ هاوگ و مفاد پروتوکل های ۱9۴9 و ۱9۷۷ ژنو قرار 
دارد. عالوه بر این ها دادگاه بین المللی جرم و جنایت، نابودی میراث فرهنگی را مصداق 

جنایت جنگی می داند.
ما در کنار مردم ایران باقیمانده و حمایت خود از آن ها و نگرانی عمیق خود در مورد 
دوستان و همکارانمان در موزه ها، دانشگاه ها و نهادهای میراث فرهنگی ایرانی را اعالم 
می کنیم چراکه ماموریت آن ها به لحاظ ملی و بین المللی دارای اهمیت زیادی است 

محافظت  خلق،  برای  آن ها  چه 
میــراث مـادی غیــرقابل 
حال  برای  گذارانه  ارزش 
و نسل های بعدی کوشش 

می کنند.
ما در مقام پژوهشگران تاریخ 

فرهنگ  و  باستان شناسی  و 
ایرانی که بر مبنای موزه های ملی 

بنا  دنیا  سراسر  در  دانشگاه ها  و 
شده از نمایندگان سیاسی خودمان 

یا  بیانیه  با صراحت هر  تا  می خواهیم 
عملی را که تداعی گر جنایت جنگی 

چنین  هم  و  ایران  مردم  علیه 
فرهنگ آنان باشد، محکوم کنند.

محکومیت هتدیدهای ترامپ 
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استاندار گیالن: 

مبارزه با قاچاق کاال در راستای حمایت 
از رونق تولید است

استاندار گیالن یکی از مهمترین اهداف و دستاوردهای 
مبارزه با قاچاق کاال را تقویت پایه های اقتصاد ملی عنوان 
کرد و گفت: این امر ضمن امیدبخشی به آحاد جامعه، به 

یقین در راستای حمایت از رونق تولید موثر است.

دکتر  گیالن؛  استانداری  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
ارسالن زارع در جلسه کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و 
نظارت بر مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان، از ارائه گزارش 
قاچاق کاال  با  آفرینی موثر در مبارزه  دستگاه ها و نقش 
قدردانی و بیان کرد: به یقین، توفیقات حاصله به سبب 
همکاری های بین بخشی بوده است. وی به بررسی به روز 
پرونده ها از سوی تعزیرات حکومتی اشاره کرد و افزود: با 
انتظار  برخوردهای قاطع که مورد  ارسال پرونده ها قطعاً 

است، صورت می گیرد.
دکتر زارع یکی از مهمترین اهداف و دستاوردهای مبارزه 
با قاچاق را تقویت پایه های اقتصاد ملی عنوان و خاطرنشان 
کرد: این امر ضمن امیدبخشی به آحاد جامعه، به یقین در 

راستای حمایت از رونق تولید موثر است.
راستای  در  امسال  تولید  رونق  شعار  به  گیالن  استاندار 
سیاست های اقتصاد مقاومتی نیز اشاره کرد و گفت: باید 
تالش کنیم از همه مولفه های تاثیرگذار بهره ببریم. وی بر 
ضرورت اهتمام ویژه به ارتقاء کیفیت تولیدات داخلی تاکید 
ارتقاء کیفی محصوالت،  به  توجه  مولفه  و تصریح کرد:  
گامی در جهت راهبرد اقتصاد مقاومتی مورد تاکید رهبر 

معظم انقالب و رئیس جمهوری محسوب می شود.
دکتر زارع اظهار داشت: دولت تدبیر و امید با برنامه هایی 
از طریق وزارتخانه های صمت، جهادکشاورزی و کشور، به 

کیفیت بخشی تولیدات نگاه ویژه و جدی دارد.
فعاالن  که  این  بیان  با  گیالن  در  دولت  عالی  نماینده 
اقتصادی و بازرگانان باتوجه به دغدغه های مختلف باید 
طرح  اجرای  راستای  در  گفت:  کنند،  ایفا  را  خود  نقش 
پایش انبارها و مراکز نگهداری کاال براساس ماده 6 قانون 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز، تاکنون هفت هزار و 509 مورد 
ثبت شده و در این خصوص جزو برترین ها هستیم. وی 
با تاکید بر لزوم تقویت امکانات سخت افزاری و تجهیزات 
در راستای مبارزه با قاچاق کاال افزود: در این مسیر ضمن 
بهره گیری از بسترهای آموزشی به ویژه کارکنان دولت و 
نهادهای عمومی، نباید از همراهی موثر مردم غافل شویم.

شهردار خمام خبر داد؛

نامگذاری بلوار سردار شهید سپهبد 
قاسم سلیمانی در خمام

نامگذاری  از  خمام  شهردار 
بلواری در این شهر به نام سردار شهید 

سپهبد قاسم سلیمانی خبر داد.
تبریک  و  تسلیت  فکوربا  موسی 
شهادت حاج قاسم سلیمانی اظهار 
شهر  اسالمی  شورای  به  کرد: 
درخواست دادیم تا یکی از بلوارهای 

اصلی به نام سردار شهید سلیمانی نامگذاری شود.
وی با بیان این که حد فاصل پل هوایی خمام تا میدان ولی 
عصر)عج( که بخشی از مسیر پر ترافیک رشت به انزلی را 
نیز در بر می گیرد به سردار شهید قاسم سلیمانی نام گذاری 
می شود، افزود: ویژه برنامه های فرهنگی و مذهبی در فراق 

شهدای مقاومت نیز در خمام برگزار می گردد.
شهردار خمام با اشاره به وضعیت پروژه های عمرانی این 
در  پروژه ها  اجرای  در  تسریع  کرد:  خاطرنشان  نیز  شهر 
گردشگران  از  پذیرایی  برای  را  شهر  و  است  کار  دستور 

نوروزی آماده می کنیم.
وی تصریح کرد: برخی از پروژه های شهری خمام نیز به 
مناسبت یوم اهلل دهه فجر افتتاح و به بهره برداری می رسد و 
در تالشیم تا برنامه های عمرانی در سال 99 گسترش یابد.

معیار -- گیالن -- مهدیه رزاقی لنگرود یپیشرفت برنامه های عمرانی در شهر لنگرودلنگرود زیبا در مسیر توسعه

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای شهر لنگرود؛ 
جلسه بررسی موانع و ارائه راهکارها به منظور آغاز عملیات 
با  لنگرود  شهر  مستغالت  و  امالک  ممیزی  طرح  اجرایی 
کارشناسان  شهر،  اسالمی  شورای  اعضای  شهردار،  حضور 
اجتماعات  سالن  در  پروژه  اجرایی  نیروهای  و  مربوطه 

شهرداری لنگرود برگزارشد.
در ابتدای این جلسه مهندس سید مهدی رجایی "شهردار 
لنگرود" این طرح را برای شهرداری ها بسیار بااهمیت دانست 
و اظهار داشت: طرح ممیزی امالک جزو امور اساسی و زیر 
بنایی در مدیریت شهری است که می بایستی هر چند سال 
یک بار به مرحله اجرا درآید، اما متأسفانه به دلیل تخصصی 
بودن کار و حجم وسیع، اجرای این طرح در شهر لنگرود ۱5 

سال پیش شروع شد و ناتمام باقی ماند و به اتمام نرسید.
خوشبختانه  افزود؛  امیدواری  ابراز  لنگرودضمن  شهردار 
با همدلی، همراهی و تعامل خوب اعضای محترم شورای 
اسالمی شهر و به دلیل اهمیت این مساله توانستیم پس از 
گذشت قریب به دو سال و نیم از تصدی اینجانب در مدیریت 
شهری، این طرح را به ثمر رسانده و به مرحله اجرا برسانیم.

وی خاطر نشان کرد: همان گونه که توسعه شهری، حمل و 
نقل، فضای سبز، مدیریت پسماندها و... دارای اهمیت است، 

طرح ممیزی امالک نیز در خور توجه است، چرا که با اجرای 
نیازها و  این طرح، عالوه بر جمع آوری اطالعات شهری، 
کمبودهای فضای شهری جهت برنامه ریزی مدون کوتاه 
مدت، میان مدت و بلند مدت، تعریف و طبقه بندی می شود.

رجایی با بیان این که مدیریت شهری برای برنامه ریزی و 
تصمیم گیری در حوزه مسائل شهری نیازمند اطالعات دقیق 
و به روز از وضعیت شهر است افزود: با توجه به اطالعات 
با لحاظ  از ممیزی امالک می توان  سالیانه به دست آمده 
پتانسیل موجود، برنامه ریزی های الزم جهت توسعه شهر و 

تبدیل توان بالقوه موجود به بالفعل را انجام داد.
شهردار لنگرود بیان داشت: ثبت و نگهداری امالک، معابر 

و مشاغل در سیستم، آگاهی از اطالعات به روز از وضعیت 
موجود تمام امالک، معابر ومشاغل درسطح شهر، تسهیل در 
دستیابی به اطالعات و محاسبه عوارض نوسازی و عوارض 
کسب وپیشه و ایجاد بستر مناسب درتسریع و آسان سازی 
امور شهرداری از جمله فواید اجرایی طرح ممیزی امالک 

می باشد.
و  امالک  ممیزی  از  شهروندان  اکثر  که  این  بابیان  وی 
مستغالت اطالعات کافی ندارند، افزود: باید به شهروندان 
اطالعات الزم داده شده و کامال توجیه شوند و به یقین پس 
از آن ،همکاری الزم را در خصوص جمع آوری اطالعات با 

متصدیان امور پروژه معمول خواهند داشت.
شهردار لنگرود درادامه به دست اندرکاران اجرای این پروژه 
توصیه کرد تا در زمان جمع آوری اطالعات ، صبر و شکیبایی 
باالیی مبذول کنند و با شهروندان فهیم لنگرودی ، برخوردی 

در حد و سطح شان ایشان داشته باشند.
غالمرضا منصفی "رئیس شورای اسالمی شهر لنگرود" نیز 
را  لنگرود  شهر  مستغالت  و  امالک  ممیزی  طرح  اجرای 
از آرزوهای دیرینه مجموعه  شهرداری و شورای اسالمی 
دانست که در راستای نشانه گذاری برنامه های آتی مدیریت 

شهری بسیار حائز اهمیت است.

رشد ۱۰۰ درصدی بودجه 
هشرداری لنگرود

 سیـد مهـدی رجـایی شهــردار 
لنگرود از رشد صددرصدی بودجه 

شهــرداری لنگــرود در دو ســال گذشته 
خبر داد و افزود: در جلسه شورای شهر لنگرود 
رقمی بالغ بر 6۲ میلیارد تومان برای بودجه 

سال 99 پیشنهاد  شد.
وی افزود: امسال ۲5 میلیارد تومان از محل 
اعتبارات ملی و 5۴ میلیارد تومان از بودجه 
پروژه های  لنگرود صرف  داخلی شهرداری 

شاخص شهرداری شده است.
شهردار لنگرود اظهار کرد: در دیدار با رییس 
سازمــان برنامه و بودجـه کشـور، تخصیص 
اعتبار ویژه برای دیون و پروژهای شهرداری 

لنگرود تصویب شد.
رجــایی در پایان تأکید کـرد: با حمــایت 
درست و منطقی از سرمایه گـذاران، می توان 

به پیشرفت کارها سرعت بخشید.

لیگ دسته 2 والیبال کشور قرعه کشی شد؛

هشرداری لنگرود تهنا مناینده استان گیالن
 

در جلسه قرعه کشی مسابقات والیبال لیگ دسته دوم 
کشور که در محل فدراسیون والیبال جمهوری اسالمی 
ایران و با حضور نمایندگان تیم های شرکت کننده، منجمله باشگاه 
شهرداری لنگرود همراه بود، با توافق حاضرین، تیم ها در ۴ گروه به 
صورت منطقه ای تقسیم شده و به صورت متمرکز در مقابل یکدیگر 
صف آرایی می کنند. تیم والیبال شهرداری لنگرود که در فصل گذشته 
مسابقات سوپر لیگ والیبال استان گیالن با ۱3 برد پی درپی و بدون 
باخت، مقتدرانه به مقام قهرمانی رسیده بود، در سال جاری در رده 
کشوری )لیگ ۲( تیم داری کرده و در دور اول این رقابت ها به مصاف 

نمایندگان شمال کشور )استان مازندران( خواهد رفت.

سیدمهدی رجایی شهردار لنگرود با اشاره به این که ساخت 
از بن بست  یک خیابان جدید، محله درویشانبر لنگرود را 
خارج می کند، گفت: طول این جاده حدود ۴ کیلومتر است و 
مسیری که نیاز به جاده سازی دارد برابر با ۱.۲ کیلومتر است.

وی با بیان این که ستاد مدیریت بحران شهرداری لنگرود 
هواشناسی  کل  اداره  اطالعیه  به  باتوجه  گذشته  همچون 
گیالن مبنی بر احتمال وقوع بارش های پیاپی تشکیل شده 
است، یادآور شد: اقدامات الزم جهت جلوگیری از بروز هرگونه 

آسیب و بحران به شهروندان لنگرودی اندیشیده شده است.
وی با تاکید بر این که باران و برف نعمات الهی هستند نه 
بحران؛ افزود: باید به گونه ای مدیریت کنیم که مردم از این 

نعمت ها نهایت بهره را ببرند.
رجایی با بیان این که در سال های گذشته مردم با دیدن این 
نعمات به جای این که خوشحال بشوند ناراحت می شدند 
آب  دچار  ،شهر  باران  هر  بارش  از  پس  دانستند  می  چون 
گرفتگی می شود، افزود: خوشبختانه با همکاری شورای شهر، 
مدیریت شهرستان و نماینده مردم لنگرود در مجلس اعتبارات 

ملی برای رفع این مشکل جذب شد.
این که پروژه جمع آوری آب های  بیان  با  شهردار لنگرود 
شورای  فعالیت  اول  سال  در  خمینی  امام  خیابان  سطحی 
پنجم با اعتبار3.5 میلیارد تومان اجرایی و به بهره برداری 
رسید، افزود: خیابان های سعدی و حافظ در سال 9۷ در 
دست اجرا قرار گرفت و مشکل آب گرفتگی این خیابان ها در 
کنار قسمتی از بلوار فردوس و بسیاری از کوچه ها نظیر کوچه 
وحدت جاده چمخاله و کوچه صدر چالکیاسر و کوچه هالل 
احمر رفع شد و دیگر با باران های طبیعی چیزی به نام معضل 

آب گرفتگی در آن جا نداریم.
رجایی با بیان این که در سال 9۸ درحال اجرای لوله گذاری 
در خیابان جمهوری هستیم، افزود: پروژه در سه فاز است که 
یک میلیارد تومان صرفا برای لوله گذاری است و کل مشکل 

خیابان جمهوری لنگرود رفع خواهد شد.
آالت  ماشین  برف،  برای  که  این  بیان  با  لنگرود  شهردار 
شهرداری درحال آماده به کار هستند، افزود: پنج تیم مستقر 
در نقاط مختلف شهر و دو اکیپ سیار در زمان بارش شدید 
برف و باران در نقاط مختلف شهر حضور یافته و مسوولیت 

خود را ایفا می کنند.
وی با اشاره به این که حضور نیروهای شهرداری با لباس های 
متحدالشکل در نقاط مختلف شهر برای مردم آرامش بخش 
است، تصریح کرد: در زمان وقوع بارش های شدید اگر اتفاقی 

در شهر رخ دهد این نیروها آماده خدمت رسانی هستند.
رجایی با تاکید بر این که اقالم کافی نظیر نمک و شن در 

انبارها موجود است، افزود: آمادگی الزم وجود دارد.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود با بیان این که یکی از 

پروژه هایی که امیدواریم در سال 99 آن را به بهره برداری 
برسانیم احداث یک خیابان جدید است به دیارمیرزا گفت: 
این خیابان جدید از خیابان شهید امالکی آغاز می شود و تا 
کشتارگاه سابق شهرداری)انتهای لیالشهر( به پایان می رسد و 

خروجی مناسبی برای محالت قدیمی لنگرود است.
شهردار لنگرود اظهار داشت: این پروژه نیازمند احداث یک 
دستگاه پل در مسیر رودخانه لنگرود است که روز گذشته نیز 

از آن بازدید به عمل آمد.
وی  بیان این که با پیمانکار قرارداد بسته شده است و برای 
افزود:  است،  اعتبار پیش بینی شده  تومان  میلیارد  پل ۱.5 
همان پیمانکار در سطح یکی از روستاهای لنگرود نیز در حال 
احداث پل است که به محض پایان عملیات دستگاه های حفار 

در این پروژه مستقر خواهند شد.
رجایی با اشاره به این که ساخت این جاده، محله درویشانبر 
لنگرود را از بن بست خارج می کند، افزود: طول این جاده 
حدود ۴ کیلومتر است و مسیری که نیاز به جاده سازی دارد 

برابر با ۱.۲ کیلومتر است.

طرح ممیزی امالک لنگرود بعد از 15سال اجرایی می شود

--- خروج درویشانبر لنگرود از بن بست ---

سید مهدی رجایی "شهردار لنگرود" با بیان این که در پی 
اعالم خبر شهادت سردار رشید اسالم حاج قاسم سلیمانی 
و اعالم عزای عمومی از سوی رهبر معظم انقالب اسالمی 
)مدظله العالی(، فضای شهری لنگرود نیز همگام با سراسر 
کشور سیاهپوش شد،اظهارداشت: از همان ساعات اولیه خبر 
شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی، تمام ریسه های رنگی 
سطح شهر جمع آوری و بنرها، پرچم ها و پارچه نوشته های 

مشکی جایگزین گردید.
شهردار لنگرود، شهید سلیمانی را نماد مقاومت ملل منطقه 
توصیف کرد و افزود: آمریکا باید منتظر انتقام سخت جبهه 
مقاومت باشد و دشمنان اسالم بدانند که ما در قبال خون های 
پاکی که در راه اسالم ریخته می شود ، گذشت نخواهیم کرد.

رجایی از برگزاری جلسه فوق العاده  شورای نام گذاری و 
نام سردار شهید  به  میدان های شهر  از  یکی  مزین شدن 
سپهبد قاسم سلیمانی خبر داد و گفت: این طرح با همکاری 
و هماهنگی شورای اسالمی لنگرود مصوب شد تا یکی از 

میدان های شهر به نام این شهید بزرگوار نام گذاری شود.
شهردار لنگرود در ادامه افزود : زنده نگهداشتن یاد و نام 
و  مسوولین  بخصوص  و  جامعه  آحاد  همه  وظیفه  شهدا 

مدیران است.

انم گذاری میداین در لنگرود به انم 
رسدارهشیدقامس سلیماین

آغاز بزرگترین پروسه شناسایی و ثبت امالک و مستغالت شهر؛
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نامزدهای گروه علوم کاربردی 
کتاب سال

 
ــاب  ــزه کت ــن دوره جای ــی و هفتمی ــه س دبیرخان
ــای  ــامی کتاب ه ــران، اس ــالمی ای ــوری اس ــال جمه س
ــزه  ــن دوره از جای ــه دوم داوری ای ــه مرحل ــه ب راه یافت
ــردی  ــوم کارب ــروه عل ــج موضــوع گ ــال در پن ــاب س کت

ــرد. ــالم ک را اع
ــاب،  ــه کت ــه خان ــی موسس ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــای  ــوع ه ــردی در موض ــوم کارب ــروه عل ــای گ نامزده
علــوم پزشــکی، دامپزشــکی، مهندســی مــواد و معــدن، 
مهندســی کامپیوتــر و مهندســی عمران معرفــی شــدند.

ســی و هفتمیــن دوره کتــاب ســال جمهــوری اســالمی 
ایــران بــا هــدف شناســایی و معرفــی کتاب هــای برتــر، 
حمایــت و تشــویق مؤلفــان، مترجمــان، مصححــان 
ــه  ــگ جامع ــای فرهن ــور و ارتق ــر کش ــران سراس و ناش
اســالمی، حفــظ اســتقالل و هویــت فرهنگــی در بهمــن 

ــود. ــزار می ش ــاه ۱39۸ برگ م
بــرای  جایزه بایــد  ایــن  در  شــرکت  بــرای  آثــار 
نخســتین بار در ســال ۱39۷ منتشــر شــده باشــند و 
جــزو کتاب هــای کمــک درســی و عکــس بــرداری شــده 
نباشــد. عــالوه بــر ایــن، کتــاب بایــد دارای برگــه اعــالم 
ــش  ــامل بخ ــن ش ــم چنی ــزه ه ــد. این جای ــول باش وص
هــای مختلفــی از جملــه کلیــات، علــوم کاربــردی، دیــن، 
ــتان  ــای داس ــا کتاب ه ــت ام ــخ و جغرافیاس ــر، تاری هن
کوتــاه، داســتان بلنــد و رمــان بــزرگ ســال، نقــد ادبــی 
ــعر  ــال و ش ــزرگ س ــعر ب ــگاری، ش ــتند ن ــف(، مس )تالی
کــودک و نوجــوان بــه دلیــل همپوشــانی با جایــزه جــالل 
آل احمــد و جشنواره شــعر فجــر در جایــزه کتــاب ســال 

داوری و بررســی نمی شــوند.

۱۴ اثر میراثی ایران در انتظار ثبت 
جهانی است

طالبــی  محمــد حســن 
ــر  ــی وزی ــراث فرهنگ ــاون می مع
ــی، گردشــگری و  ــراث فرهنگ می
ــه ۱۴  ــت ک ــتی گف ــع دس صنای
ــون  ــور هم اکن ــی کش ــر میراث اث
ــی  ــراث جهان ــت می ــت ثب در نوب

ــرار دارد. ق
 طالبــی  در جشــن ملــی ثبــت جهانــی جنگلهــای 
هیرکانــی در بابلســر افــزود: ایــران ســاالنه یــک ســهمیه 
ــا روی کار  ــی دارد کــه از ســال 9۲ و ب ــرای ثبــت جهان ب
ــهمیه  ــن س ــاله از ای ــد هرس ــر و امی ــت تدبی ــدن دول آم

ــم. ــرده ای ــتفاده ک اس
ــت  ــه کار دول ــاز ب ــا پیــش از آغ ــن که ت ــا اعــالم ای وی ب
ایــران  ســال   ۲0 از  طول بیــش  در  امیــد  و  تدبیــر 
ــاند، از  ــی برس ــت جهان ــه ثب ــری را ب ــچ اث ــت هی نتوانس
شــهر ســوخته، ۱۱ قنــات، بیابــان لــوت و جنــگل هــای 
هیرکانــی بــه عنــوان مهــم تریــن آثــار طبیعــی و میراثــی 
ــت  ــی در دوره فعالیــت دول ــراث جهان ثبــت شــده در می

ــاد کــرد. ــد ی ــر و امی تدبی
طالبی، یکــی از اهــداف ثبــت جهانــی را حفاظــت از 
میــراث طبیعــی و فرهنگــی و تاریخــی برشــمرد و تاکیــد 
کــرد : البتــه ثبــت جهانــی، بــه گردشــگری پایــدار کمــک 
ــردم را  ــی م ــزه و آگاه ــه انگی ــن ک ــن ای ــد ضم ــی کن م

ــرای حفاظــت از میراثشــان افزایــش مــی دهــد. ب
وی بــا تاکیــد بــر  ایــن کــه ثبــت جهانــی در عیــن حــال 
زمینــه بهــره بــرداری بهتــر و مفیدتــر را هــم بــرای مــردم 
ــی  ــراث تاریخــی ، طبیع ــت : می ــد،  گف ــی کن ــم م فراه
ــی محســوب مــی شــوند و ثبــت  و فرهنگــی افتخــار مل
جهانــی آن هــا دیپلماســی فرهنگــی کشــور را قــوی تــر 
مــی کنــد تــا در بحــث هــای منطقــه ای و جهانــی بهتــر 

ظاهــر شــویم.

پور" "نادرنادر
شب ها که بر حریق افق باد می وزد
خاموش می نشینم چون برِف زیِر ماه
در من ،  پرندگان سیه ، بال می زنند
بر بالشان ، ترشحی از خون شامگاه

خواب سپید من
در زیر بال های شب آغاز می شود

از خواب من ، دری به جنون باز می شود
آن جا زنی برهنه تر از مرگ ، گاهگاه
در کوچه های حادثه فریاد می کشد
من همچنان خموشم ، چون برف ، 

زیر ماه

"مهدی اخوان ثالث"
روز آفاِق  عاج خواند سرودی

شب اقالیِم  آبنوش شنفتند
سایه در سایه سحرهای شبانه

تن در امواج گیسوی تو نهفتند
روزها طالع طالیی خود را

همچو رازی کهن به روی تو گفتند
این جدایان جاودان چه بسا شد

در تو با هم، چو نقش و آینه خفتند
ِسحر شب را به راز روِی بسی من

در توی طاق، دیده ام که چه جفتند
باز صبح است و روشنان پگاهی

روی شستند و گرد آینه ُرفتند
باز اقالیم عاج خواند از آن دست

که در آفاق آبنوس ِشنفتند

"امیرمعزی"
امروز بتم تیغ جفا آخته دارد

خون دلم از دیده برون تاخته دارد
او را دلم آرامگه است و عجب این است

کارامگه خویش برانداخته دارد
صد مشعله از عشق برافروخته دارم
تا صد علم از حسن برافراخته دارد

جانم ببرد گر ز پی نرد بتازد
زیرا که ااز آغاز، تو را باخته دارد

صد سلسله دارد ز  شبه ساخته برسیم
وان سلسله گویی که مرا ساخته دارد

"سیاوش کسرایی"
تو قامت بلند تمنایی ای درخت

همواره خفته است در آغوشت آسمان
باالیی ای درخت

دستت پر از ستاره و جانت پر از بهار
زیبایی ای درخت

وقتی که بادها
در برگ های در هم تو النه می کنند

وقتی که بادها
گیسوی سبز فام تو را شانه می کنند

غوغایی ای درخت
وقتی که چنگ وحشی باران گشوده است

در بزم سرد او
خنیاگر غمین ،خوش آوایی ای درخت

در زیر پای تو
این جا شب است و شب زدگانی که چشمشان

صبحی ندیده است
تو روز را کجا ؟

خورشید را کجا ؟
در دشت دیده غرق تماشایی ای درخت ؟

چون با هزار رشته تو با جان خاکیان
پیوند می کنی

پروا مکن ز رعد
پروا مکن ز برق که بر جایی ای درخت

سر بر کش ای رمیده که همچون امید ما
با مایی ای یگانه و تنهایی ای درخت

وغ فرخزاد" "فر
کاش بر ساحل رودی خاموش

عطر مرموز گیاهی بودم
چو بر آن جا گذرت می افتاد

به سرا پای تو لب می سودم
کاش چون نای شبان می خواندم

به نوای دل دیوانه ی تو
خفته بر هوَدج مّواج نسیم

می گذشتم ز در خانه ی تو
کاش چون پرتو خورشید بهار

سحر از پنجره می تابیدم
از پس پرده ی لرزان حریر

رنگ چشمان تو را می دیدم
کاش در بزم فروزنده ی تو

خنده ی جام شرابی بودم
کاش در نیمه شبی درد آلود
سستی و مستی خوابی بودم

کاش چون آینه روشن می شد
دلم از نقش تو و خنده ی تو
صبحگاهان به تنم می لغزید

گرمی دست نوازنده ی تو
کاش چون برگ خزان رقص مرا

نیمه شب ماه تماشا می کرد
در دل باغچه ی خانه ی تو

شور من ... ولوله برپا می کرد
کاش چون یاد دل انگیز زنی
می خزیدم به دلت پر تشویش

ناگهان چشم ترا می دیدم
خیره بر جلوه ی زیبایی خویش

کاش در بستر تنهایی تو
پیکرم شمع گنه می افروخت

ریشه ی زهد تو و حسرت من
زین گنه کاری شیرین می سوخت

کاش از شاخه ی سر سبز حیات
گل اندوه مرا می چیدی

کاش در شعر من ای مایه ی عمر
شعله ی راز مرا می دیدی

کافه شهرحمید مزرعه

لحطاتی با شعربه انتخاب نیما موسوی

بخش هفتم
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ــی  ــی رخ م ــراژدی هنگام ــگل، ت ــده ی ه ــه عقی ب
ــق  ــه ح ــت ب ــجاعانه از موقعی ــان ش ــه قهرم ــد ک ده
ــن  ــه در عی ــد، و البت ــی کن ــاع م ــود دف ــی خ و اساس
ــا انجــام ایــن کار در ســتیزی میــان موقعیــت  حــال ب
ــه نحــوی  ــا آن ب ــر ب ــت مغای ــود و وضعی ــه حــق خ ب
یــک ســویه گرفتــار مــی شــود و بدیــن ترتیــب میــان 

ــرد. ــرار می گی ــکاری ق ــت و گناه عظم
تــراژدی بــه مثابــه یــک موضــوع در پدیــدار شناســی 
ــخ  ــاب فلســفه تاری روح هــگل و درســگفتارهایش درب
ــم  ــور حت ــه ط ــه ب ــری ک ــود، دو اث ــی ش ــکار م آش
ــی  ــان انگلیس ــده او در جه ــناخته ش ــار ش ــزو آث ج
--  آمریکایــی بــه شــمار مــی رونــد. هــگل در فصــل 
ــون   ــی را پیرام ــث های ــی بح ــم پدیــدار شناس پنج
ــدودی از  ــا ح ــاه، ت ــی و گن ــش اخالق ــخصیت، کن ش
ــی  ــرح م ــوفوکلس، مط ــه س ــل آنتیگون ــق تحلی طری
ــگفتارهایش در  ــر درس ــه اش ب ــگل در مقدم ــد. ه کن
بــاب فلســفه تاریــخ بــه تحلیــل فــرد تاریــخ - جهانــی 
ــات  ــوی نی ــخ فراس ــه تاری ــا ب ــه غالب ــردازد ک ــی پ م
ــد  ــد، مانن ــی بخش ــم م ــه اش تجس ــال آگاهان و اعم
ــا  ــرد ب ــه نب ــان، ب ــه ش ــر از زمان ــه فرات ــی ک چهره های
دوران خــود برخاســتند، و جهانــی نویــن پدیــد آورده 
انــد. هــگل در درســگفتارهایش دربــاب تــارخ فلســفه 
ــو  ــقراط در پرت ــده از س ــحور کنن ــری مس ــز تصوی نی
ــم  ــد. او ه ــی کن ــه م ــک ارائ ــک تراژی ــن دیالکتی همی
ــه  ــاب فلســفه دیــن ب چنیــن در درســگفتارهایش درب
ــا  ــی و در رابطــه ب ــان یونان ــژه در جه ــه وی ــراژدی ب ت

می کنــد. آشتی، اشــاره ای  مفهــوم 
تــراژدی بیــش از همه در درســگفتارهای هــگل در باب 
زیبایــی شناســی کــه از متــون ســهل الوصــول اوســت، 
ــه توســط  ــی شناســی ک ــل مشــاهده اســت. زیبای قاب
ــش و  ــگل ویرای ــاگرد ه ــو ش ــتاو هوت ــش گوس هاینری
ــر درســگفتارهایی کــه  کامــل شــده، مبتنــی اســت ب
ــاگردانش  ــط ش ــه و توس ــراد آن پرداخت ــه ای ــگل ب ه
رونویســی شــده اســت. هــگل درســگفتارهایی دربــاب 
ــراد  ــن ای ــرگ و در برلی ــی شناســی را در هایدلب زیبای
ــاره  ــگفتارها درب ــن درس ــان ای ــت. او در پای ــرده اس ک
درام بحــث مــی کنــد و بیــش از هــر چیــز توجــه خــود 
را معطــوف بــه تــراژدی مــی کنــد. ایــن تامالت نشــان 
دهنــده ی بلــوغ فکــری هــگل و تکامــل مباحثــات او 

در مــورد تــراژدی اســت.
بــرای هــگل تــراژدی نبــرد میــان دو موقعیــت حقیقــی 
اســت کــه هــر یــک موجــه هســتند، و در عیــن 
ــی شــود  ــگاه آشــکار م ــک آن ــودن هری حــال خطــا ب
ــار  ــه شــناخت اعتب کــه شکســت هــر کــدام منجــر ب
موقعیــت دیگــری و عینیــت یافتــن دقیقــه و زمــان آن 
حقیقــت مــی گــردد، نبــردی کــه تنهــا مــی توانــد بــا 
هبــوط وســقوط قهرمــان خاتمــه یابــد. جوهــر اصلــی 
تــراژدی در واقــع عبــارت اســت از نبــردی کــه در آن 
دو طــرف درگیــر خــود را بــر حــق مــی داننــد، درحالی 
ــت و  ــوای مثب ــک در محت ــر هری ــوی دیگ ــه از س ک
واقعــی شــخصیت و هــدف خــود قــرار دارنــد و نفــی و 
زیــان قــدرت دیگــری نیــز بــه همــان انــدازه بــرای او 
موجــه اســت. در نتیجــه، در زندگــی اخالقــی آن، و بــه 
همیــن دلیــل، هــر یــک بــه همــان انــدازه گناهکارنــد.
ــق  ــر تحق ــاب ناپذی ــه ی اجتن ــی نتیج ــراژدی هگل ت
مطلــق خــودش در تاریــخ اســت. در ایــن برهــه 
تاریــخ، موقعیت هــای یــک ســویه ای در درون  از 
ــن  ــود. ای ــدار می ش ــان پدی ــای خودش ــت ه محدودی
ــی  ــمکش ها و نبرد های ــوع کش ــبب وق ــا س موقعیت ه
ــا  ــری ی ــوق و برت ــا تف ــورد ب ــر م ــه در ه ــود، ک می ش
ــه شــکلی ویــژه خاتمــه یافــت، ایــن چنیــن  مــرگ ب

ــض و  ــق تناق ــی، از طری ــور دیالکتیک ــه ط ــخ ب تاری
منفیــت، بــه ســوی غایتــی عقالنــی و همــواره بیشــتر 

ــرد. ــرفت ک ــع پیش ــر و جام فراگی
هــر چنــد کــه تــراژدی برخورد هــا و کشــمکش 
ــه  ــود ب ــه ی خ ــو و نمون ــر الگ ــا تغیی ــرات ب ــا بک ه
ــن  ــا ای ــگل ب ــال ه ــن ح ــا ای ــت، ب ــی پیوس ــوع م وق
ــود  ــوالت، خ ــا، و تح ــران ه ــی، بح ــای تاریخ نبرده
ــوال  ــن س ــود ای ــان خ ــا مخاطب ــی داد. او ب ــق م را وف
را مطــرح مــی کنــد: کــدام ارزش هــا در حــال نبــرد 
ــد؟ کــدام موقعیت هــا ریشــه در گذشــته  ــا یکدیگرن ب
دارنــد و کــدام یــک منــادی آینده انــد؟ چــه راه هایــی 
شــخصیت فــردی را تجســم مســیرهای متناقــض 
ــای فراســوی  ــدازه نیروه ــا چــه ان ــد؟ ت ــخ می کن تاری
دهنــده ی  شــکل  قهرمــان  احساســات  و  نیــات 
حوادثــی هســتند کــه آن هــا آشــکار می کننــد؟ 
اهمیــت درام تاریخــی تــا حــدودی تحــت نفــوذ 
هگلــی، توســط فریدریــش هبــل درام نویــس آلمانــی 
ــش  ــه کوش ــی ک ــت، کس ــط یاف ــم بس ــرن نوزده ق
کــرد تــا نبــرد ارزش هــا را بــه مثابــه معیــاری واحــد 
ــه طــرف  ــک طــرف ب ــورش ی ــا ی ــه ب نشــان دهــد ک
ــان از خــود  ــب قهرم ــد. اغل ــی یاب دیگــری هســتی م
ــن در برخــورد  ــوی نوی ــه الگ ــش از آن ک گذشــته پی
ــا  ــد، ی ــد از راه می رس ــه باش ــرار گرفت ــنت ق ــا س ب
ــود را  ــت ژرف خ ــرکش موقعی ــان س ــه قهرم ــن ک ای
پــس از آن کــه هنجــاری جدیــد شــکل گرفتــه اســت 
در دســت می گیــرد. بــرای هــگل فــرد می توانــد 
ــط،  ــت منح ــد، و دول ــق باش ــر ح ــی ب ــر اخالق از نظ
ــراز  ــم ت ــتر ه ــت بیش ــن اس ــرد ممک ــه ف ــان ک چن
ــا  ــت ب ــه دول ــی ک ــرد، درحال ــرار گی ــی ق ــر کل ــا ام ب
ــازگار  ــت بایســتی س ــط خــود درنهای ــای غل ویژگی ه
بــا آرمان هایــی کــه توســط اخــالق فــردی نمایندگــی 
ــب  ــد مراق ــا بای ــر، م ــن نظ ــد. از ای ــوند، باش ــی ش م
ــه ارزش  ــادگی ب ــه س ــگل را ب ــدگاه ه ــا دی ــیم ت باش
ــم.  ــل ندهی ــخ تقلی ــذاری شــخص در پیشــبرد تاری گ
ــی  ــای حقایق ــه پ ــک ب ــان تراژی ــیاری از قهرمان بس
ــر  ــت س ــه پش ــی ک ــرای اکثریت ــه ب ــتند ک می ایس
آن هــا هســتند تازگــی دارنــد، پــس از ایثــار قهرمــان 

ــرد ــد ک ــر خواه ــت تغیی وضعی
)ادامه دارد(

فلسفه و تراژدی )هگل(
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جا ماندن اسفنج در بدن بیمار!
یک بانوی بیمار آمریکایی که حین جراحی، اسفنج د ر 

د اخل بد نش جا ماند ه بود 5/۱ میلیون د الر خسارت گرفت.
کنتاکی  بیمارستان  د ر  میالد ی  سال ۲0۱۱  د ر  زن  این 
تحت عمل جراحی قلب قرار گرفته بود که حین آن کاد ر 
پزشکی اسفنجی را اشتبا ها د اخل بد ن بیمار جا گذاشتند. 
گفته شد ه این بیمار چند سال پس از انجام جراحی به 

وجود اسفنج جا ماند ه د ر  بد نش پی برد ه است.
این بیمار تا سال ۲0۱5 و زمانی که سی تی اسکن انجام 
د اد به وجود اسفنج د ر بد نش آگاه نشد ه بود. جابه جا 
مشکالت  بروز  موجب  بیمار  بد ن  د ر  اسفنج  این  شد ن 

گوارشی و احساس د رد د ر او شد.
وکیل این بیمار گفت: کاد ر پزشکی حاضر د ر اتاق عمل 
تیز  اشیاء  سوزن،  کرد ن  خارج  به  نسبت  است  موظف 
از بد ن  انجام جراحی  از  دیگر و هم چنین اسفنج پس 

بیمار اطمینان حاصل کنند.

شماره 110 --- جدول و سودوکو ---
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جواب شماره قبل

حکایت
خرید کفش مالنصرالدین

■■ مالنصرالدین برای خرید پاپوش نو راهی شهر شد. 
ها  کفش  از  مختلفی  انواع  فروشان  کفش  راسته ی  در 
وجود د اشت که او می توانست هر کد ام را که می خواهد 
انبار  از  هم  جفت  چند  حتی  فروشنده  کند.  انتخاب 
آورد تا مال آزاد ی بیشتری برای تهیه کفش د لخواهش 
کرد،  امتحان  را  کفش ها  یکی  یکی،  مال  باشد.  داشته 
اما هیچ کدام را باب میلش نیافت. هر کدام را که می 
ده جفت  از  بیش  کرد.  می  وارد  آن  بر  ایرادی  پوشید 
کفش دور و بر مال چیده شده بود و فروشنده با صبر و 
حوصله ی هر چه تمام، به کار خود ادامه می داد. مال 
دیگر داشت از خریدن کفش ناامید می شد که ناگهان 

متوجه ی یک جفت کفش زیبا شد! 
آن ها را پوشید. دید کفش ها درست اندازه ی پایش 
هستند. چند قدمی در مغازه راه رفت و احساس رضایت 
کرد. باالخره تصمیم خود را گرفت. می دانست که باید 

این کفش ها را بخرد 
از فروشنده پرسید: قیمت این یک جفت کفش چقدر 

است؟  
فروشنده جواب داد: این کفش ها، قیمتی ندارند! 

مرا  است،  ممکن  چیزی  چنین  طور  چه  گفت:  مال 
مسخره می کنی؟ 

 فروشنده گفت: ابدا، این کفش ها واقعا قیمتی ندارند، 
به  وارد شدن  چون کفش های خودت است که هنگام 

مغازه به پا داشتی!!! 
همیشه  هاست،  انسان  ما  اکثر  زندگی  د استان  این   ●
نگاه مان به دنیای بیرون است. ایده آل ها و زیبایی ها 
را در دنیای بیرون جست و جو می کنیم. خوشبختی 
و آرامش را از دیگران می خواهیم. فکر می کنیم مرغ 
نابینی  اغلب خود  و  بینی  است. خود کم  غاز  همسایه 

و  نیاورده  حساب  به  را  خویشتن  که  شود  می  باعث 
هیچ شأنی برای خودش قائل نباشیم. ما چنان زندگی 
د ر  بهتری  چیز  انتظار  در  همواره  گویی  که  می کنیم 
آیند ه هستیم. د ر حالی که اغلب آرزو می کنیم ای کاش 

گذشته برگردد و بر آن که رفته حسرت می خوریم.
پس تا امروز، د یروز نشد ه قد ر بد انیم و برای آیند ه جای 

حسرت باقی نگذاریم...

**********

بیا د وری کنیم از د ررررررررس
.
.

بیا مشروط بشیم کم کم

**********

با  بیایید  ننشینید ،  بیکار  گفت:  بعضی ها  به  باید 
احساسات هم بازی کنید !

**********

به بعضی ها باید گفت:
.

عزیزم تو از شعورت استفاده کن قول می دم اگه تموم 
شد من بازم برات می خرم

**********

به کافه چی گفتم همان همیشگی
.

نگاه سنگینش را به چشمانم انداخت و گفت:
.

حدف مفت نزن بابا، اینجا ۲ هفته اس افتتاح شده !

**********

دماغمون  از  جاهایی  به  انگشت  با  فابریکی ها  دماغ  ما 
دسترسی د اریم

.
که شما دماغ عملیها با گوش پاک کن هم دسترسی 

ندارید!

**********

هر وقت یکی یه جوک خیلی بی مزه براتون تعریف کرد 
الکی بلند بلند بخند ین

وگرنه فکر می کنه متوجه نشدین جوکشو تکرار می کنه 
و بیشتر حالتونو بهم می زنه

**********

بعضی ها با عینک آفتابی عیِن هندوانه د ر بسته اند
.

عینک رو بر می د ارند اصلن تصوراِت آد م له می شه

**********

زن ها اصلن پیچیده نیستند!
.
.

فقط یک کم محبت میخوان، یک کمی هم عشق
و یک کمی هم پول و یک کمی هم تعریف

یک کمی تفریح یک کمی خرید
یک ماشین ترجیحا باالی ۴ میلیارد

۲ تا خونه تو زعفرانیه
یک ویالی ۱0.000 متری تو شمال

.
و چندتا چیز دیگه که شما مرد ا سر د ر نمی آرین

**********

کسی ازم پرسید کارت چیه؟
گفتم؛ تو کار فرش و تلوزیونم ...

گفت؛ یعنی چی
.
.
.

گفتم؛ رو فرش می خوابم، تلویزیون نگاه می کنم

**********

د یشب شام سوپ د اشتیم
به مامانم میگم تو کشورای خارجی سوپ پیش غذاس 

نه شام
فالن  فالن،  عمه  اون  یا  خارجیه  بابات  میگه  برگشته 

شد ه ات
یعنی اصاًل لزومی ند اشت پای عمه مو بکشه وسط ها!

نیتش فقط این بود که یه فحشی بهش بد ه

**********

مرد د ر حال جان د اد ن بود که به همسرش گفت: باید 
چیزی را به تو بگویم

زن: الزم نیست
عذاب  و  بمیرم  آسود ه  نمی توانم  نگویم  اگر  اما  مرد: 

وجد ان رهایم نخواهد کرد
زن: باشه بگو

مرد: من زن د وم د ارم
زن با خونسرد ی گفت:

می د ونم همین امروز فهمید م ...
حاال آروم باش تا مرگ موش کارشو بکنه...

افقی:
۱- افسانه- مروارید  د هان- اند ازه و مساحت ۲- رفیق مشهد ی- نواله- پایتخت هند وستان 3- شهری نزد یک تهران- بسیار گویند ه- زمینی پوشید ه از خارهای بیابانی ۴- از میان رفتن- کالبد- شهر فرانسه 5- چیزهای کمیاب- عد سی 
د وربین- از شهرهای ترکیه 6- ربود ن- رواج د اد ن- اتوبوس فضایی ۷- گل ناامید ی- ناسزا- لوله تنفسی ۸- غذای بیمار- کورک- از وسایل آشپزخانه- گرد اگرد د هان 9- گوسفند جنگی- کارورز پزشکی- کیفر ۱0- معکوس- 
روحها- زنگ کاروان ۱۱- گرد ش و جاری ساختن - د ارایی- رسانه شنید اری ۱۲- آب بند- چماق پلیس- شهری د ر خراسان شمالی ۱3- گیاه بستان افروز- شعر سوگواری- ویتامین جوانی ۱۴- د رون- هد یه د اد ن- بازد اشتن 

۱5-گذاشتن- برشته- خون بها  
عمودی:

۱- گشت و گذار- باغ نارنج ۲- گوسفند استرالیایی- انعام کارگر مغازه 3- طریق کوتاه- فرش- برزن- سوا ۴- تنوره هوا- جاهل و عاقل 
5- شهری د ر استان بوشهر- آسمان- د رخت چتری 6- متضاد  - رود روسیه- گلخن حمام ۷- حرارت- لقب اروپایی- ظرفی برای گرم 
نگه د اشتن مایعات ۸- سود ای ناله- پاد شاه مقتد ر ساسانی- واحد  سطح 9- سوخت اتومبیل- نی میان تهی- بازد اشتن از کاری ۱0- از کند ه 
بلند می شود- مرتبه- پیامبرشرقی ۱۱- نور شاعرانه- خیزاب- برتری ۱۲- اثری از اگاتا کریستی-  پنهانی ۱3- خرد وکوچک- قسمتی از 

پا- زبان مرد م پاکستان- باال آمد ن اب د ریا ۱۴- باغ میوه هزار د انه- منسوب به کشور خود مان ۱5- روزنامه نگار- امانت 
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قرص های مشکوک در مواد غذایی  
انگلیس 

رئیس پلیس جنوب انگلیس از د ستگیری د و متهم 
به د لیل کشف تعد اد ی قرص جاسازی شد ه د رون مواد 

غذایی خبر د اد.
به گزارش ایند یپند نت، سه نفر از شهروند ان بریتانیاطی 
مسموم  قرص  تعدادی  وجود  از  پلیس  مرکز  با  تماس 
کنند ه د رون مواد غذایی خرید اری شد ه از یک فروشگاه 

خبر د اد ند.
بر اساس این خبر، این افراد پس از خرید کباب های نیمه 
قرص  تعد اد ی  آن،  بسته  کرد ن  باز  و  فروشگاه  پخت از 

پنهان شد ه را د رون کباب ها مشاهد ه کرد ند.
از  نیز  انگلستان  غرب  جنوب  منطقه  پلیس  رئیس 
خطر  به  اتهام  به  ساله   ۴۲ و   30 مرد  د و  د ستگیری 
پید ا  است:  گفته  و  د اد ه  خبر  شهروند ان  جان  اند اختن 
شد ن قرص های مسموم کنند ه و پنهان شد ه د رون مواد 
غذایی موجب نگرانی مرد م منطقه شد ه است به همین 
منظور د و نفر از فروشند گان این فروشگاه به اتهام تهد ید 

جان شهروند ان د ستگیر شد ه اند.
قرص  کرد ن  پنهان  انگیزه  نبود ن  مشخص  از  وی 
حال  د ر  است:  گفته  و  د اد ه  خبر  غذایی  مواد  درون 
فروشگاه  د یگر  بررسی  حال  در  پلیس  نیروهای  حاضر 
از شهروند ان  و  بند ی شد ه هستند  بسته  غذایی  مواد  و 
مشابه  مورد  گونه  هر  مشاهد ه  در صورت  تا  می خواهیم 

و مشکوک، موضوع را به نیروهای پلیس اطالع د هند.

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



۲۰۰ هزار میلیارد تومان حجم 
سرمایه گذاری درگردشگری

ساری - ایرنا - علی اضغرمونسان وزیر میراث فرهنگی ، 
گردشگری و صنایع دستی با اعالم آغاز اجرای طرح "توتیک هتل" 
در کشور گفت که حجم سرمایه گذاری گردشگری در کشور به رقم 

۲00 هزار میلیارد تومان رسیده است.
 علی اصغر مونسان در جشن ملی ثبت جهانی جنگل های هیرکانی 
در بابلسر گفت که این میزان سرمایه گذاری در قالب بیش از ۲ هزار 
و ۴00 پروژه است که بیش از 500 پروژه از این تعداد مربوط به 

ساخت هتل و دیگر اقامتگاه های گردشگری است.
این صنعت  برای رونق  را  وی توسعه زیرساخت های گردشگری 
رو به گسترش در کشور ضروری دانست و گفت : امسال تاکنون 
آمار گردشگران خارجی ورودی به کشور به 6 میلیون نفر رسیده 
که امیدواریم تا پایان سال به عدد ۱0 میلیون گردشگر خارجی 
دست یابیم.  مونسان از گردشگری به عنوان یکی از حوزه های 
مقاوم اقتصاد کشور در برابر تهدیدات و تحریم ها یاد کرد و توضیح 
داد : در حالی که از مدتی پیش همه مولفه های تهدیدکننده از جمله 
تحریم و تنش های منطقه ای و کاهش پروازهای خارجی را شاهد 
بودیم که هر یک به تنهایی می تواند گردشگری کشور را نابود کند، 
ولی خوشبختانه حوزه گردشگری ما در برابر این تهدیدات مقاوم 
بوده و ما چندی است که شاهد رونق گردشگری در کشور هستیم.

وی افزود: ما نه تنها در زمینه آمار گردشگری اعم از گردشگری 
داخلی، ورودی گردشگران خارجی شاهد افزایش و رونق هستیم 
بلکه حجم سرمایه گذاری ها در این حوزه هم روز به روز در حال 
برابر  در  گردشگری  مقاومت  مهم  دلیل  مونسان  است.  افزایش 
تهدیدات را تالش های انجام گرفته در دولت تدبیر و امید دانست 
و گفت : در دولت تدبیر و امید تالش های زیادی شده تا حوزه 
گردشگری به عنوان یک بخش اقتصادی جدید و نوظهور بتواند 
عملکرد مناسبی داشته باشد. وی توضیح داد: در وزارت میراث 
فرهنگی ما تالش کرده ایم محصوالت گردشگری متنوعی داشته 
باشیم و امروز گردشگری طبیعتی و اکوتوریسم هم به گردشگری 

تاریخی و فرهنگی کشور افزوده شده است.
وزیر میراث فرهنگی یکی دیگر از اقدامات انجام شده را توسعه بوم 
گردی در کشور معرفی کرد و افزود: بوم گردی ها مورد تقدیر سازمان 
جهانی گردشگری نیز قرار گرفته است و ما در حال حاضر به ۲ هزار 
واحد بوم گردی در کشور رسیده ایم و روند رو به رشد با حداقل 

سرمایه گذاری را در این حوزه شاهدیم.
مونسان با اظهار این که از طریق توسعه طرح هایی مانند بوم گردی 
عموم مردم می توانند در حوزه گردشگری ورود پیدا کنند ، گفت: 
هم چنین طرحی به نام بوتیک هتل ها را در کشور شروع کرده ایم 
که امیدواریم تا پایان دولت دوازدهم رونق بیشتری بگیرد چون در 
این طرح ها بناهای تاریخی تبدیل به فضاهای اقامتی هتلی می شود 

که بسیار مورد استقبال گردشگران خارجی نیز است.
وی اقدام دیگر در حوزه گردشگری را توجه به گردشگری درمانی 
معرفی کرد و افزود: امروز گردشگری درمانی هم در کشور رو به 

توسعه است و تالش می کنیم رونق یابد.
وزیر میراث فرهنگی هم چنین با اشاره  به ثبت جهانی جنگل های 
هیرکانی، از این اقدام به عنوان فرصت بزرگی برای گردشگری به 
ویژه در استان مازندران یاد کرد، استانی که بیشترین لکه های ثبت 

شده جنگل های هیرکانی را در اختیار دارد.
از ۱۲ لکه جنگل هیرکانی به مساحت حدود ۷0 هزار هکتار که در 
میراث جهانی یونسکو  ثبت شد، 6 لکه به مساحت ۴۷ هزار هکتار 
متعلق به مازندران است. این استان با بیشتر از یک میلیون هکتار 
در  را  کشور  شمال  جنگل های  کل  درصد  جنگلی، 53  عرصه 
اختیار دارد مونسان ظرفیت های گردشگری مازندران را بی نظیر 
توصیف کرد و افزود : واقعا می توانیم مازندران را به قطب گردشگری 

اکوتوریسم و طبیعت گردی کشور تبدیل کنیم.
وی افزود : مازندران به لحاظ طبیعی و نیز تاریخی همه ظرفیت ها 
را دارد و در واقع این استان هم قطب گردشگری طبیعت گردی و 
دریامحور است و هم در زمینه آب بندان ها می تواند ظرفیت های 

جدید گردشگری ایجاد کند.
وزیر میراث فرهنگی خطاب به مسووالن و مردم مازندران گفت : 
هرچقدر در این زمینه ها در استان تالش شود، وزارت میراث نیز در 
کنار شما خواهد بود. جشن ملی ثبت جهانی هیرکانی  با حضور وزیر 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و وزیر امور اقتصادی و 
دارایی و جمعی از طبیعت دوستان و دوستداران میراث فرهنگی 
و مسئوالن و پژوهشگران استان های مازندران، گلستان، گیالن، 

خراسان شمالی و سمنان در بابلسر برگزار شد.
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»هفته نامه سراسری، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی«

تکه ای از من تکه ای از زمینمریم ساد ات موسوی  --- نیم نگاه ---

روز یکشنبه ۱5 دی ماه سال 9۸ را این طور آغاز کردم، 
"5۲ نقطه در ایران که شامل اماکن فرهنگی هم می شود را 

نشانه خواهیم رفت". 
هنوز از اخباری که طی دو روز قبل از آن خوانده و شنیده 
بودم ذهنم به آرامش نرسیده بود که این مطلب دهانم را 
صبح کله سحر تلخ کرد. از همان لحظه بود که داشتم فکر 
اثر تاریخی -- فرهنگی  می کردم اگر بخواهم از خیر 5۲ 

بگذرم، کدام را در لیست قرار می دهم.
این ها همه به خاطر عادات بدی است که زندگی امروز بر 
آدمی - حداقل من -- تحمیل می کند. مثال چند سال پیش 
وقتی صبح ها از خواب بیدار می شدم، به واسطه این که هنوز 
به اصطالح "ویندوز" ام باال نیامده بود، احتماال نمی توانستم 
کتابی بخوانم تا مثال صبحانه آماده شود. معموال در خانه 
ما تلویزیون روشن بود و در دوران مدرسه که بدون تردید 
در حال دیدن برنامه "صبح بخیر ایران" بودیم. این برنامه 
"تام و  تنها سودی که داشت، کارتون  به غایت بی ارزش، 
جری" ای بود که حدود ساعت ۷ می گذاشت. و اگر اخباری 
هم قرار بود بشنوم، از همین برنامه و در اخبار کوتاهی که 
بار پخش می کرد، می شنیدیم. آن روزها  نیم ساعت یک 
برای  کودک تر،  من  حداقل  یا  بود.  آرام تر  اخبار  نظرم  به 

جدی گرفتن ماجراهای اطراف. 
بعدها یعنی از زمانی که این گوشی های همراه وسیله ای دم 
دستی شده است، چک کردن شبکه های اجتماعی از کله 
سحر بعد از بیداری، در دستشویی، در انتظار حاضرشدن 
شروع  زور،  به  صبحانه  لقمه  یک  خوردن  هنگام  و  قهوه 
می شود و معموال آخرین چیزی است که قبل از خواب در 
رختخواب دستم است. یعنی روز را با او آغاز می کنم و او تا 

آخرین لحظات همراهی ام می کند. 
قرار  اخبار خیلی زود  این که صبح ها می توانم در جریان 
گوشی  با  دائمی ام  هم نشینی  همین  خاطر  به  بگیرم، 
زمان  آیا  نباشد  روزی  اگر  نمی دانم  که  است  هوشمندی 
می گذرد؟ جالب است که طبق محاسباتی که بعضا توسط 
افراد نگران، فرمول هایی از آن در اینترنت پیدا می شود، من 
از معتادان به گوشی همراه یا اینترنت محسوب نمی شوم! و 
برایم جای تعجب دارد که آن ها که محسوب می شوند دقیقا 

چه کار می کنند؟
به هر حال من روز یکشنبه خبری در یکی از این شبکه های 
اجتماعی خواندم که از پیامی که رییس جمهور آمریکا در 
شبکه اجتماعی دیگری فرستاده بود روایت می کرد. این قدر 
این روزهایمان درگیر این شبکه اجتماعی و آن دیگری است 
که حتی تهدیدهای بزرگ جهانی هم در همین شبکه های 
زمانی که کوروش مثال  قبال  یعنی  اجتماعی رخ می دهد. 
می خواست به بابل لشکرکشی کند، نامه ای می فرستاد یا 
پیکی را حامل پیغامی راهی می کرد تا کسانی که در بابل 
قرار است مورد هجوم قرار گیرند، بدانند که سپاهی در راه 

است. احتماال این فرآیند زمان زیادی می گرفت.
تا پیک برود، احیانا برگردد، و نهایتا سپاه راهی شود. 

همین کش آمدن زمان برای پیغام فرستادن خود ممکن بود 
شرایط را جور دیگری رقم بزند. البته از نظر من پیشرفت 
از  حجم  این  حال،  این  با  است.  مثبتی  اتفاق  تکنولوژی 
پیشرفت و این سرعت ثانیه ای در تغییر ابزاری که استفاده 
می کنیم، گاهی برایم نگران کننده است. قبول دارم که هنوز 
پیغام های جدی در سطح حکومت ها توسط سفیران کشورها 
فرستاده می شود. یا توسط وزرای خارجه یا باالخره هرکسی 
که مسوول رساندن پیامی رسمی به شکلی رسمی از یک 
مقام رسمی به یک مقام رسمی دیگر است، اما استفاده از 
همین شبکه های مجازی برای رساندن پیام یا موضع یک 
حکومت، هم سرعت کار را بیشتر کرده است و هم مخاطب 
دریافت این پیام را دیگر یک مقام رسمی نمی داند. همه 
مردمی که عضوی از آن شبکه اجتماعی مجازی هستند هم 

به نوعی مخاطب قرار گرفته اند.
حال، زمانی که خبری از این پیام که در یکی از شبکه های 
اجتماعی نوشته شده است تهیه می شود و در شبکه )های( 
اجتماعی دیگر هم منتشر می شود، انگار که مخاطب پیام 
اول چند میلیون نفر آدم بوده اند که در گوشه و کنار دنیا به 
زبان، فرهنگ، قومیت، ساعت خواب و بیداری و هزاران مورد 
دیگر که اختالفات بین آن ها را می سازد، زندگی می کنند. 
این مردم بدون این که به طور خاص الزاما متاثر از پیامدهای 
این پیام نوشته شده در شبکه اجتماعی اول باشد، در جریان 
ماجرا قرار می گیرند. این شکل از انتقال در مقایسه با ماجرای 
جنگ کوروش با بابل که نمی دانم اصال به گوش مردمی 
که مثال در جغرافیای کنونی آمریکا زندگی می کنند رسیده 

است یا نه، از سرعت عجیبی برخوردار است. 
مثال مردم ایران هنوز از شوک ماجرای روز جمعه صبح که 
احتماال در حال همان چک کردن های بی تفاوت صبحگاهی 
به آن رسیده اند خارج نشده اند که روز یکشنبه در شوک 
جدیدی فرو می روند. یعنی سرعت در شوک فرورفتن های 
مردم در دنیا با سرعت اینترنت خودش را تنظیم می کند 
نه با واقعیتی که در هر خبر یا پیامی که منتشر می شود 

وجود دارد.
برای من که سفر را دوست دارم و از آن مهمتر به نظرم 
ایران یک مقصد گردشگری جذاب است، شنیدن خبری از 
"توییت" ترامپ که مدعی شده است می خواهد بخشی از این 
آثار تاریخی وفرهنگی رانابودکنداصال خوشایند نیست. توییتر 
یکی از همین شبکه های اجتماعی است که افراد در آن بسیار 
زود و بسیار تند نسبت به وقایع عکس العمل نشان می دهند. 
توییتر ظاهرا این روزها بیش از 300 میلیون کاربر ماهانه 
دارد و از نظر من این عدد آن قدر بزرگ است که می توان 
توییتر را هم یک کشور نامید. کشوری با تعداد زیادی کاربر. 
و البته تعداد دیگری هم هستند که از کاربران حرفه ای این 
شبکه اجتماعی محسوب نمی شوند با این حال در جریان 

اخبار و حرف هایی که در آن می گذرد قرار می گیرند. 
من یکی از همان ها هستم. کسی که سعی می کند از کاربران 
شبکه های اجتماعی آرام تری باشد که کمتر مورد تنش قرار 
گیرد. با این حال روز یکشنبه با خبر می شوم که قرار است 
بعضی از آثار فرهنگی کشورم نابود شوند. ناخودآگاه ذهنم 
مرا به سمت آثار باستانی می کشاند. در دلم این می گذرد 
که یحتمل آمریکا به واسطه تاریخ نسبتا جدیدی که دارد، 
می خواهد سراغ آثاری برود که بیش از ۱000 سال قدمت 
تاریخ  به  مربوط  که  آنچه  بخواهد  تخریب  این  با  و  دارد 
یک جغرافیا و فرهنگ است را نابود کند. هرچند خیلی از 
دولت مردان از گوشه و کنار دنیا پیام هایی )باز هم بعضا 
مجازی( فرستادند که تخریب آثار فرهنگی و تاریخی یک 
کشور فقط به آن کشور آسیب نمی رساند بلکه به کل جهان 
و پیشینه اش آسیب می رساند، اما من آرام تر نمی شوم. مگر 
زمانی که تمامی سایت های باستانی سوریه با خاک یکی شد، 
کسی توانست جلوی آن را بگیرد؟ غرب هزاران یا میلیون ها 
قطعه از این آثار را، حتی شاید بتوان گفت آن بهترین هایش 
را، در موزه های خود جای داده و اصال چرا باید دلش برای 
این چیزی که در خاک سرزمینی به نام ایران جا مانده است 
بسوزد؟ مصداق همان ضرب المثلی که می گوید"دیگی که 
برای من نجوشد، می خواهم سر سگ درونش بجوشد". اگر 
این مانده سنگ ها در ایران به دست من نمی رسد، بگذار بزنم 
و از بین ببرم! آیندگان از من تشکر خواهند کرد که تعدادی 
را برای آن ها در همین خاک غربی خودم نگهداری کرده ام!

تکه   می خواهند  آمریکا  در  که  آیندگانی  با  اما  من  حال 
مانده هایی ببینند از آثار تاریخی من خوب نیست. من در 
بعضی از این آثار خاطراتی دارم که نه مربوط به هزاران سال 
پیش که مربوط به همین روزهاست روزهایی که با دوستان و 
خانواده سفرهای مختلفی به همین آثاری که قرار است انگار 
در آینده نباشند، داشته ایم. هر کدام از ما، و خیلی از انسان ها 

از کشورهای دیگر طی این سال های نه چندان زیاد رونق 
گردشگری، در همین آثار فرهنگی در کنار خاطراتی که 
هزاران سال بر دوش کشیده اند، خاطره ای تازه رقم زده ایم. 
برای من، نابودشدن این آثار همراه با سوختن همان خاطرات 

شخصی خواهد بود.
از روز یکشنبه یکی از این خاطرات دست از سرم بر نمی دارد. 
اردیبهشت سال 93 بود که با همسرم، برادرم و همسرش به 
همراه زوج دیگری سفری به شیراز داشتیم. سفری به بهانه 
روز سعدی. سفری که در نوع خودش و در آن زمان برایمان 
"الکچری" محسوب شد. در آن سفر ما سعی کردیم جایی 
در شهر شیراز نباشد که ندیده ایم. اطراف را هم که هرجا 
توانمان می کشید رفتیم. تخت جمشید و پاسارگاد و نقش 
را  بیشاپور  این سفر  بقیه همه یک طرف، ما در  رستم و 
دیدیم. شهری که از زمان کشف آن زمان زیادی نمی گذرد. 

شهری که نسبتا کامل، از زیر تل خاک بیرون آمد.
در بیشاپور معبدی موسوم به آناهیتا وجود دارد. زیر زمین. 
پله های زیاد با شیبی که با استانداردهای امروزی هم خوانی 
ندارد و البته ۲000 سال هم از ساخت آن می گذرد، گردشگر 
را به آن جا می رساند. یکی از همراهان ما پایش مشکلی 
داشت. او اولین نفر این پله ها را پایین رفت. من که خود 
را در هر سفری، حتی سفرهای دوستانه، تورلیدری مسوول 
می دانم، خودم را به او رساندم تا بتوانم از پیش آمد خطری 
جلوگیری کنم. در همین حال با اضطراب همسرم را صدا 
می کردم که برای کمک به ما بپیوندد. چون درست است 
به  زورم  بخورد،  زمین  دوست  اگر  ولی  مسوولم،  من  که 

نگهداری اش نمی رسد.
همسر که فقط اسم خود را بی وقفه می شنید و نمی دانست 
دقیقا آن پایین چه خبر است، با سرعت به سمت ما دوید. 
هم زمان خانمی میانسال آلمانی که به همراه گروهی بزرگ 
به آن جا آمده بود، در حال باالآمدن از پله ها بود. لحظه ای 
که همسرم متوجه او شد، لحظه ای بود که از چند پله قبل، 
پایش روی این پله های قدیمی لیز خورده بود و داشت از آن 
پایین می رفت که با کف پای راست خود به زانوی چپ این 
خانم کوبید و او را نقش زمین کرد. همسرم به تمام زبان های 
فارسی، انگلیسی، آلمانی و حتی روسی از او معذرت خواست. 
من اما از خنده نقش بر زمین شده بودم. زن آلمانی در حالی 
که الفاظ ناجوری را به آلمانی می گفت، خودش را جمع و 
جور کرد و از پله ها باال رفت. همسر من تا باال دنبالش بود تا 
عذر بطلبد. ماو دیگران اما فقط می خندیدیم. این روز با یک 

بمب می تواند برای همیشه از ذهنم پاک شود...

خاطراتی که قرار است با بمب زده شود


