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سالمت باشیم
سودمندی های برنج قهوه ای 

برای بدن

دو کلمه حرف ورزشی
دردسرهای یک قرارداِد حرف و حدیثی!

شگفتی های گمشده

سینما، نیاز جدی
 جامعه مسلمانان است
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سرمایه گذاری برای اکتشاف 
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تکه ای از من تکه ای از زمین
 زیباترین کتابخانه های جهان 
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سرمقاله
 یک رویا؛ یک خانه

بر پایــه گفته های یک نماینده 
عضو کمیســیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی؛ 
اگر افراد در دهــک درآمدی "اول" بخواهند صاحب 
خانه شــوند، باید بیش از 100 سال پس انداز کنند 
تا با حداقل دســتمزد بتوانند در تهران یک خانه 75 
متری را خریداری کنند. او هم چنین می گوید دهک 
ســوم برای خرید همین خانه باید شصت و سه سال 

پس انداز کند.
وی تصریح کرده است: این در حالی است که شاخص 
مالکیت در کشورکاهش یافته و بر تعداد مستاجران 
افزوده شده است. در بعد شاخص مسکن نیز به ازای 

هر فرد، وضعیت بدتر شده است.
نماینــده محترم در جای دیگری از ســخنان خود، 
ضمن این که گناه معضل مسکن را به گردن کسانی 
می اندازد که در تولید مســکن کــم کاری کرده اند، 
می گوید: 40 سال قبل به طور متوسط هر دو خانوار 
ایرانی در یک واحد ملکی ســکونت داشتند، ولی در 
حال حاضر بیش از خانوارها واحد ملکی در کشــور 

وجود دارد.
بنظر می رســد در بخشی از گفته ها تناقض آشکاری 
وجود دارد زیرا اگر تعدادمسکن بیش از شمار خانوارها 
باشد، مشکل فعلی که به درد بی درمانی تبدیل شده، 
علل دیگری باید داشــته باشد و همین؛ مساله را پر 

اهمیت و خطیر می سازد.
اگر دیگر آمار ارائه شــده را بپذیریم -- که شواهد و 
تجربیات هم به نحوی موید آن هست، روز به روز بر 
شمار متقاضیان اجاره مسکن افزوده خواهد شد و با 
توجه به وضعیت اقتصادی حال حاضر کشــور، مردم 
ضمن این که خرید ملک را به فراموشــی می سپارند 
و حتی از رویاهای خود می زدایند، به تدریج بر شمار 

اجاره نشین ها افزوده خواهدشد.
شــاید با توجه به این که می گویند تعداد واحدهای 

ملکی بیشتر از تعداد خانوارها هست علی القاعده باید 
برای پیدا کردن سر پناه مشکلی برای افراد پیش نیاید 
لیکن می بینیم در اخبارشــایع شده وضعیت امالک 
اســتیجاری نیز به صورتی است که برخی خانواده ها 
به صورت مشارکتی خانه ای را اجاره کرده اند. اگر این 
شایعات ذره ای از حقیقت را در خود داشته باشد، باید 
متوجه باشیم وضعیت به تدریج و در آینده فاجعه بار 
خواهد بود. و ما باید پس از این مرحله شــاهد چادر 
زدن خانوارها در مکان های مختلف باشــیم یا خدای 
ناکرده خیابان خوابی نیز یکی از نمادهای مرســوم 
شود و چهره شهرهایمان به تصویری که در گذشته 
از برخی شهرهای هند ترسیم می کردند شباهت پیدا 

خواهدکرد.
اکنون شــاید بتوان با تاکید بیشــتری گفت که این 
ســخن نماینده محترم که تعــداد امالک را بیش از 
شمار خانوارها می  داند سخن درستی است و اگر مردم 
در تهیه سرپناه مشکل دارند به شرایط روانی جامعه 
بر می گردد که خیلی ها به علت عدم ثبات اقتصادی 
دارایی های خــود را به ملک و زمین تبدیل کرده اند، 
همان گونه که عده ای دیگر در ارز و طال سرمایه گذاری 
می کنند. این یک عادت قدیمی اســت که کارهای 
فرهنگی الزم برای تغییر آن نشده است حتی اکنون 
که با اشباع بخش های یاد شده و شاید هم برنامه های 
از پیش تعیین و تبیین شده دولت، مردم برای حفظ 
ارزش دارایی هایشــان به بورس روی آورده اند، باز از 

التهاب بازار مسکن، ارز و طالکاسته نشده است.
بنظر کارشناسان معضل مســکن در آینده می تواند 
تمام اقتصاد کشــور را بیشــتر از حاال به هم بریزد و 
اگر چاره جویی مناسبی شود نیز می تواند اقتصاد را در 
مسیر درستی قرار دهد و بسیاری از گره ها را باز کند.

»مدیر مسوول«

صفحه 4

صفحه 5

مشاور وزیر ارتباطات مطرح کرد:
تداوم فعالیت های 
پستی در زمان 
شیوع کرونا

مردم برای عزاداری به سفر نروند

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی:

برای تبدیل سقوط آزاد به فرود آرام، 
باید "صندوق تثبیت" فعلی تقویت شود

بورس ؛راه حل بحران یا عامل تشدید بحران
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ســالمــــت بـاشـیــــم

ــی ــم نبات مری

 ---نیم نگاه ---

گرد آورنده

■ تقریبــا خوراک اصلی نیمــی از جمعیت 
جهان برنج است. در برخی از کشورها نیمی 
از کالری دریافتی روزانه از برنج تامین می شود.

دانه کامل برنج چندین الیه مختلف دارد اگر 
خارجی ترین الیه پوســت طی فرآیند حذف 
شــود برنج قهوه ای نامیده می شود. اگر برنج 
قهوه ای تا حدی آســیاب شــود که سبوس 
خود را از دست دهد به برنج سفیدی تبدیل 
می شود که بیشتر مواد مغذی اش را از دست 

داده است.
برنج قهوه ای جزء غــالت کامل طبقه بندی 
می شــود و ارزش غذایی باالتری نســبت به 
غالت تصفیه شده دارد. وقتی برنج قهوه ی به 
برنج سفید تبدیل می شود 90درصد ویتامین 
B6، نیمی از منگنزو فسفر، بیش از نیمی از 
آهن و همه فیبر غذایی و اســیدهای چرب 

ضروری آن از بین می رود.
▪ فواید برنج قهوه ای برای بدن

برنج قهوه ای منبع خوبی از منیزیم، فســفر، 
سلنیوم، ویتامین B1، ویتامین B3، ویتامین

B6 ، منگنز و فیبر است که در تامین سالمتی 
بدن نقش زیــادی دارد. بــا گنجاندن برنج 
قهوه ای در برنامه غذایی روزانه خود از تامین 
نیاز خود به درشــت مغذی ها و ریز مغذی ها 

اطمینان حاصل نمایید.
▪ برنج قهوه ای و تنظیم فشار خون بدن

برنج قهوه ای یکــی از منابع مهم منیزیم به 
شمار می آید. همان طور که می دانید منیزیم 
نقش های مختلفی در بدن مــا دارد. یکی از 
نقش های آن تنظیم فشــار خون اســت. اگر 
مبتال به افزایش فشــار خون هستید از برنج 

قهوه ای در برنامه غذایی خود استقبال کنید.
▪ برنج قهوه ای و کاهش ریسک بیماری 

قلبی و عروقی
برخالف برنج ســفید، برنج قهوه ای سرشــار 
از فیبر اســت، یکی از فواید فیبر در بدن ما 
کاهش کلســترول LDL یا همان کلسترول 
بد است. کاهش کلسترول بد ریسک بیماری 
قلبــی و عروقی را کاهــش می دهد. بر طبق 
مقاالت منتشر شــده در مجله تغذیه آمریکا 

ریسک بیماری قلبی و عروقی، ریسک تشکیل 
لخته و ســکته قلبی در زنانی که در هفته 6 
بار از برنج قهوه ای استفاده می کردند کمتر از 

زنانی بود که برنج قهوه ای نمی خوردند.
 ▪ برنج قهوه ای و سالمت دستگاه گوارش
همانطور که در باال نیز اشاره شد. یکی از منابع 
غنی فیبر برنج قهوه ای است. یکی از نقش های 
فیبر در بدن تنظیم حرکات روده و کمک به 
گوارش بهتر مواد غذایی است. بنابراین برنج 
قهوه ای به دلیل داشــتن فیبر فراوان عاملی 
برای پیشــگیری از یبوست و بهبود سالمت 
دســتگاه گوارش به شمار می آید. هم چنین 
برنج قهوه ای 88 درصد از نیاز ما را به منگنز 
تامین می کند. یکی از نقش های مهم منگنز 

در بدن شرکت در متابولیسم چربی ها است.
برنج قهوه ای عاری از گلوتن است. افراد مبتال 
به حساسیت به این نوع پروتئین می توانند با 
خیال راحت از برنج قهوه ای در برنامه غذایی 

خود استفاده کنند. 
▪ برنج قهوه ای و کنترل دیابت

معموال افراد مبتــال به دیابت از خوردن برنج 
می ترســند با این کــه دوســت دارند برنج 
بخورند ولی می دانند که خــوردن زیاد برنج 
قند خونشــان را بــاال می برد. بایــد به همه 
افراد مبتال به دیابــت گفت که برنج قهوه ای 
به دلیل داشــتن فیبر زیاد نه تنها قند خون 
تان را بــاال نمی برد بلکه به کاهش قند خون 
نیز کمک می کند، پس اگر دوست دارید که 
برنامه غذایتان حاوی برنج باشد می توانید برنج 

قهوه ای را جایگزین نمایید.
نتایج مطالعه منتشر شده در مجله علوم غذایی 
و تغذیه آمریکا نشان داد که بیماران مبتال به 
دیابت که برنج قهوه ای می خوردند در مقایسه 
با بیمارانی که برنج سفید مصرف می کردند، 

قند خون کمتری داشتند.

سودمندی های برنج قهوه ای برای بدن

کاهش خطر ابتال به پارکینسون
  

محققان دریافتند اســتفاده از یــک رژیم غذایی 
سالم در میانســالی، موجب کاهش عالیم پارکینسون 

در سنین باالتر می شود.

به گفته محققان آکادمی عصب شناسی آمریکا با وجود 
این که تحقیقات جدید رابطه علت و معلولی بین رژیم 
غذایی ســالم و کاهش ریســک ابتال به پارکینسون را 
مشــخص نمی کند، قطعا نشــان می دهد که مصرف 
بیشتر سبزیجات، مغزها و حبوبات در وعده های غذایی 
موجــب کاهش خطــر ابتال به این بیماری می شــود. 
البته بــرای اطمینان از اثرگذاری رژیم غذایی ســالم 
بــر جلوگیری از ابتال به پارکینســون یا کاهش عالیم 
افرادی کــه مبتال به این بیماری هســتند، تحقیقات 

بیشتری الزم است.
بر اســاس گزارش روزنامه ایندیپندنت، معموال عالئم 
پارکینســون از 50 ســالگی نمایان می شــود. البته 
ممکن اســت از هر ۲0 بیمار مبتال، عالئم در یک نفر 
قبل از 40 ســالگی بروز کند. بر اســاس گزارش بنیاد 
پارکینســون، مردان 1.5 برابر بیشــتر تحت تاثیر این 

بیماری قرار دارند.
در حــال حاضر هیچ درمانی بــرای این عارضه وجود 
ندارد، ولی با تجویز داروهایی که میزان دوپامین مغز را 
افزایش می دهد، می توان عالئم بیماری را کنترل کرد.

معجزه یک گیاه معطر
  

متخصصــان می گویند زمانی که دچــار کمردرد 
شدید نیازی نیست از دارو های شیمیایی استفاده کنید.

دکتر مایکل لوین، متخصص ستون فقرات موسسه مغز 
و اعصاب ایالت فلوریــدای آمریکا در این باره می گوید: 
گیاه آویشــن یــک داروی مهم طبیعی بــرای درمان 

کمردرد است.
همزمان با افزودن آویشن به رژیم غذایی، افراد می توانند 
از چای ســبز نیز به صورت مستمر استفاده کنند. این 
چای سرشــار از پلی فنول ها اســت و به همین دلیل 

می تواند باعث مقاومت کمر در برابر درد شود.

در عین حــال، در کنار گنجاندن این مــوارد در رژیم 
غذایی، متخصصان تاکید دارند انجام ورزش مســتمر و 
حرکات کششی می تواند مانع از بازگشت کمردرد شود. 
در این موارد مشــورت با یک فیزیولوژیست درباره نوع 

حرکات کششی بسیار مفید است.
وزارت بهداشــت انگلیــس می گوید: اگــر همزمان با 
کمردرد شــاهد بی حســی در اعضای بدن یا دستگاه 
تناسلی، از دست دادن کنترل مثانه و بی اختیاری ادرار 
یا مدفوع  و درد شدید در قفسه سینه شدید به سرعت 
به پزشک مراجعه کنید، زیرا نشانه آن است که مشکل 
شما تنها مربوط به کمردرد نیست بلکه می تواند ناشی 

از بیماری های وخیم دیگر باشد.
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دو کلمـــه حـــرف ورزشـــی

بهبودی سـیاوش  دردسرهای یک قرارداِد حرف و حدیثی!
 ---نیم نگاه ---

گرد آورنده

»شیربیگی« خانم گل لیگ 
برتر فوتسال زنان شد

»ســارا شــیربیگی« عنوان 
خانم گل لیگ برتر فوتسال زنان 
را کســب کرد. هــم چنین آمار 
بیشــترین پاس گل نیز به نام او 

ثبت شد.
تیم  بازیکن  شــیربیگی«  »سارا 

هیات فوتبال خراســان بــا 84 گل و 53 پاس گل، برترین 
گلزن و پاسور فصل پانزدهم لیگ برتر فوتسال زنان شد.

وی از 6 ماه قبل دچار آسیب دیدگی از ناحیه مینیسک شده 
بود که در 41 مرداد زانوی خود را به دست جراحان سپرد و 

جام جهانی کوچک برزیل را از دست داد.
جام جهانی کوچک برزیل در صورت بحرانی نشدن کرونا باید 

در آذر ماه برگزار شود.
تیم هیات فوتبال خراسان به همراه تیم ملی حفاری اهواز در 
مقام سوم مشترک قرار گرفتند.تیم مس رفسنجان با برتری 
چهار بر صفر برابر سایپا قهرمان لیگ برتر فوتسال زنان شد.

سرخابی ها در بازار سرمایه 
مســعود ســلطانی فرو زیر 
جلســه  در  جوانــان  و  ورزش 
باشــگاه  دو  خصوصی ســازی 
استقالل و پرسپولیس با اشاره به 
روند اقدامات صورت گرفته برای 
واگذاری دو باشــگاه سرخابی ها 
اظهار داشت: در چند ماه گذشته 

مراحل پیگیری خصوصی ســازی دو باشــگاه را با جدیت و 
اولویــت کاری انجام دادیم و اگر این عزم و اراده از ســوی 
وزارت ورزش و ســازمان خصوصی ســازی نبود و جلسات 
هفتگی به صورت مداوم برگزار نمی شــد شاید تا سه سال 

دیگر نیز این کار صورت نمی گرفت.
وی افزود: اداره این دو باشــگاه بدون اتکا به بودجه دولتی و 
در شرایط سخت تحریم به نحو مطلوبی انجام شد و امسال 
نیز هر دو باشــگاه در باالی جدول لیگ قرار دارند و دو تیم 
به نیمه نهایی جام حذفی رسیدند و در لیگ قهرمانان آسیا 
نیز حضــور دارند و این یکی  از دســتاوردهای مهم وزارت 
ورزش محسوب می شود. سلطانی فر یادآور شد: امروز یکی 
از افتخارات دولت و ســازمان خصوصی سازی این است که 
معضل بزرگ اداره این دو باشگاه به صورت دولتی حل شود 
و ســهام دو باشــگاه به مردم و هواداران واگذار شود. یقین 
داریم این اتفاق تاریخی و تاثیرگذار برای دو باشگاه استقالل 
و پرسپولیس و ورزش کشور است و در رشد این دو باشگاه و 
فوتبال ملی اثرگذار خواهد بود. وی عنوان کرد: تشکر می کنم 
از مجموعه همکاران در وزارت ورزش و دو باشگاه استقالل 
و پرسپولیس، مسووالن عالی رتبه سازمان خصوصی سازی، 
وزارت امــور اقتصاد و دارایی، اداره ثبت، دســتگاه قضایی، 
وزارت راه و شهرســازی و همه دســتگاه هایی که همکاری 
داشتند. این دوستان کمک کردند که روند خصوصی سازی 
دو باشگاه تسریع شود و در اسرع وقت کارها را انجام دادند 
که ما توانســتیم پیشرفت خوبی در مراحل مستندسازی و 
آماده سازی این دو باشگاه برای ورود به بازار سرمایه داشته 
باشــیم. این را تضمین می کنیم که به زودی این دو باشگاه 

وارد بازار سرمایه شوند.

زمان برگزاری فینال جام 
حذفی فوتبال

به گزارش روابط عمومی ســازمان لیگ فوتبال ایران، 
فینال جام حذفی فصل 99-98 روز پنجشنبه 13 شهریور 

1399 برگزار می شود.
در مرحلــه نیمه نهایی جام حذفــی فوتبال ایران، تیم های 
پرسپولیس -- استقالل و تراکتور -- نفت مسجد سلیمان 
به مصاف هم می روند. دیدار سرخابی های پایتخت در نیمه 
نهایی جام حذفی فوتبال پنجم شــهریور ماه در ورزشــگاه 

آزادی برگزار می شود.

■ سرانجام زهِرقرارداد ناپخته فدراسیون با ویلموتس سرمربی 
تیم ملی فوتبال کشورمان کار خودش را کرد و جریمه سنگینی 
بحساب مردم ایران منظور شد. حرف ها گفته شده است و تکرار 
همه آن ها دردی  دوا نمی کند اما نیم نگاهی به گذشــته و نیز 
نگاهی به راه حل های ممکن که متخصصین پیشنهاد می دهند، 

پر بدک نخواهد بود.
▪ رای جنجالی فیفا ابالغ شد

فدراســیون جهانــی فوتبــال رای پرونده ویلموتــس را به 
 وکیــل سوئیســی فدراســیون فوتبــال ایــران ابــالغ کرد.

 فدراســیون جهانی فوتبــال )فیفا( فدراســیون فوتبال ایران 
 را بــه پرداخــت 6 میلیــون و ۲00 هزار یــورو جریمه ک د.
قرار است پس از رسیدن رای این پرونده به فدراسیون فوتبال، 

سئول نشین ها پرونده را به دادگاه عالی ورزش ببرند.
▪ قـرارداد بـا ویلموتس تعمدانـه برای باختن بسـته 

بود شـده 
آرش شکرریز، درباره جزییات قرارداد ویلموتس و خسارتی که 
 برای کشورمان در پی داشته است، صحبت هایی را مطرح کرد.

آرش شکرریز وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس حقوقی 
فوتبال، درباره جزییات حقوقی قرارداد مارک ویلموتس که با 
یک ماه حضور در ایران کل مبلغ 4ساله را مطالبه کرده است، 
گفت: باید در ابتدا به گذشته نگاه کنیم، زمانی که مهدی تاج 
اعالم کرد یک نفــر از وزارت ورزش با او تماس گرفته و گفته 
اســت کی روش باید ایران را ترک کند. بهتر اســت تاج برای 
اولین بار افشا کند که چه کسی از وزارت ورزش این پیغام را به 
او رسانده است. باید مشخص شود شخصی که گفته کی روش 

باید برود و ویلموتس جایگزینش شود چه کسی بوده است.
ناآگاهی  و  بی سواد  فرد  تاج   ▪

نیست
شــکرریز ادامه داد: بــرای تعمدانه 
بودن کوتاهی در این قرارداد دلیل 
دارم، چرا که تاج فرد بی سواد، ناآگاه 
و خارج از فضــای مدیریتی نبوده 
است. او سال ها در باشگاه سپاهان 

مدیریت کرده و عضو هیات رئیســه مدیران ورزشی نیز بوده 
است. نکته دیگری قابل توجه اســت، یک فرد حقوقی مانند 
براتــی یا وثوق احمدی که در آن برهه در فدراســیون فوتبال 

سمت داشته، در عقد قرارداد شرکت نداشته است.
• برای تصمیم گیری با یک فرد خائن مشورت شده است

وکیل پایه یک دادگستری اذعان کرد: من در خرداد ماه امسال 
در یکی از روزنامه ها افشــاگری کردم و دربــاره فردی به نام 
لودویک دلشــات صحبت کردم. این فرد در تمام پرونده های 
باشــگاه تراکتور با تبانی با طرف مقابل، این تیم را بازنده کرده 
است. باید از مالک باشگاه تراکتور سوال کنید چطور 500 هزار 
یورو محکوم شــد، آن هم در قبال بازیکنی که مصدوم بود و 
به همین دلیل فوتبال را کنار گذاشــت. دلشات وکیل باشگاه 
تراکتــور بود و با باخت در پرونــده، 500 هزار یورو به تراکتور 
ضرر زد. در چنین شــرایطی اخراج فردی مانند دلشــات چه 
تاثیــری دارد. حال اعالم کرده اند که به دادگاه CAS مراجعه 
می کنیم. در حالی که می توانستیم 3 داور داشته باشیم از این 
حق اســتفاده نکردیم و با همان فرد خائن مشورت کرده و به 
یک داور رای داده و همان داور هم به این شکل تصمیم گرفته 
است. فکر می کنم باید حدودا 130 هزار فرانک سوئیس برای 
تشکیل پَِنل هزینه کنیم. مساله ای که به آن بی توجهی شده 
آن است که مربی که ارزش 600 هزار یورویی داشته را تبدیل 
به ۲ میلیون و ۲00 هزار یورو در ســال کرده ایم و او به عنوان 

غرامت کل مبلغ قرارداد را مطالبه کرده است.
در توافق قراردادی و قواعدی که در فیفا رســیدگی می شود، 

با این دلیل که شــخص بیکار شده اســت کل مبلغ را حق او 
می دانند. این موضوع اصال عجیب نیســت. اگر شــخصی در 

مصاحبه این موضوع را ظالمانه می داند، مطلع نیست.
• قبل از شکست مجدد باید وارد مذاکره شویم

شکرریز گفت: سیستم دادگاه سوئیس، سیستم قانون ُمَدوِن و 
رویه رسیدگی در فیفا، رجوع به آرای قضایی است و طبق اصل 
عدالت نظر می دهند. همین االن می توان پیش بینی کرد نتیجه 
آن پرونده چه خواهد شد. باید حداقل یک تیم حقوقی ورزیده 
و توانمند برای این موضوع و در جهت توافق وارد مذاکره شوند 

و قبل از این که مجددا شکست بخوریم موضوع را حل کنند.
• امیدوارم اموال این افراد برای پرداخت مبلغ غرامت 

کافی باشد
او در ادامه بیان کرد: در حقوق شــرکت ها، بحثی به نام قصور 
مدیران وجود دارد. آنچه که مسلم است فدراسیون فوتبال نهاد 
عمومی غیردولتی اســت. از آن جایــی که مبلغ غرامت قطعا 
از حقوق عمومی پرداخت می شــود، دادستان به عنوان وصی 
دعوای عمومی باید وارد این موضوع شــود و در قالب دستور 
موقت، اموال تمــام افرادی که ذی نفع بوده و قرارداد را امضاء 
کــرده اند را توقیف کند تا رای دادگاه صادر شــود. این اتفاق 
موضوعی است که تنها یک نفر در آن دخیل نبوده است. افرادی 
هستند که خیانت و کوتاهی کردند یا ناآگاه بودند؛ اگر ضمان 
حقوقی دارند باید بررســی شود و اگر دارای مسوولیت کیفری 
هستند باید به دادسرا معرفی شوند. در قانون مجازات اسالمی 
قصور و باختن اموال مردم جرم شناخته می شود. امیدوارم اموال 
این افراد کفایت مبلغ غرامت را داشته باشد. چون غیر از غرامت 
6 میلیون و ۲00 هزار یورویی، موضوع دستیار ان ویلموتس هم 
مطرح اســت. ویلموتس حدودا 9 میلیون یورو، برای ما هزینه 

برداشته است.
• غرامت باید از اموال قصورکنندگان پرداخت شود

او اضافه کرد: با توجه به این که زمان اعتراض ما به این تصمیم 
حدودا یک ماه اســت، به نظرم وزارت امــور خارجه باید یک 
تیم حقوقی که در دعاوی بین المللی شــرکت کردند و بعضا 
برنده هم شدند، تشکیل دهد و برای اعتراض اقدام شود. قانون 
مالیات ها اجــازه می دهد که بدهکاران مالیاتی ممنوع الخروج 
شوند، اما شخص دادستان هم می تواند در این باره اقدام کند. 

اگر قصور مســووالن در دادگاه صالحه ثابت شــود و منجر به 
 حکم قطعی شــود باید غرامت از اموال قاصران پرداخت شود.

• علی نژاد در اظهاراتش دچار تناقض است
شــکرریز با انتقاد از گفته های مهدی علی نــژاد )معاون وزیر 
ورزش و جوانان( گفت: علی نژاد دچار تناقض اســت، چرا که 
در مصاحبه ای اشاره کرد شخص وزیر قرارداد را مطالعه و بحث 
ســه ماه پرداخت غرامت را اضافه کرده است. حال چگونه ادعا 
می کند وزارت ورزش مطلع نبوده اســت. پس از شروع دعوا، 
یکی از نمایندگان حقوقی فدراســیون فوتبال شــبیه به تازه 
کار ها و به شــکلی غیرحرفه ای مصاحبه و اعالم کرد ما برنده 
پرونده ویلموتس هستیم. وکیل حرفه ای و زبده قبل از رسیدن 
به مرحله دعوا ســعی می کند موضــوع را با صلح حل کند و 
هیچ وقت اعالم برنده بودن در پرونده نمی کند. حتی اگر ادله 
محکمی در دســت داشته باشد از قبل اعالم نمی کند، چرا که 

طرف دیگر قاضی اســت که باید تصمیم بگیــرد. نمی توانیم 
بگوییم در دادگاه آینده برنده هستیم یا بازنده؛ فرد باهوش دعوا 
را به ســمت سازش می برد و قبل از آن که بازنده شود موضوع 

را ختم می کند.
▪ امکان تغییر رای پرونده در دادگاه CAS وجود دارد

مصطفی کاراندیش معاون حقوقی سابق باشگاه تراکتوردرباره 
محکومیت باشگاه تراکتور در پرونده های شکایت کوین فورچونه 
و کنستانت اظهار  کرد: من در جریان این موضوع نیستم، اما تا 
جایی که اطالع دارم رای کنستانت  چند ماه پیش صادر شد و 
فکر می کنم باشگاه تراکتور به پرداخت 750 هزار دالر محکوم 
شــد. به هر حال اطالعی از دعاوی ارائه شــده از سوی وکیل 
جدید باشــگاه تراکتور ندارم. دلشات، وکیل سوئیسی به جای 
صحبت درباره پرونده های حقوقی تراکتور، بهتر اســت درباره 

پرونده ویلموتس صحبت کند.
کاراندیش درباره محکومیت فدراســیون فوتبــال در پرونده 
ویلموتس گفت: به نظرم عهدنامه های گلســتان و ترکمنچای 
آن قدر ضرر به ایران وارد نکرد که "دلشات" وکیل سوئیسی با 

دفاعیه ضعیفش به فدراسیون فوتبال ایران خسارت زد. 
• وکالی داخلـی می تواننـد در پرونـده ویلموتـس 

کمـک کنند 
او درباره پرونده ویلموتس ســرمربی سابق تیم ملی بیان کرد: 
من الیحه دفاعی "دلشات" وکیل سوئیسی در پرونده ویلموتس 
را نخوانده و رای را مطالعه نکرده ام. اگر فدراسیون فوتبال رای 
پرونده ویلموتس را رسانه ای نمی کند حداقل در اختیار وکالی 
حقوقی قرار بدهد تا در این باره نظر کارشناسی بدهند. به هر 
حال یک تیم حقوقی باید دفاعیه خوبی برای اعتراض به حکم 
پرونده ویلموتس تنظیم کنند تا برای دادگاه CAS ارسال شود، 
چرا که وکالی خبره و مسلط به قوانین فیفا و دادگاه CAS در 
کشورمان هستند که آن ها می توانند به فدراسیون فوتبال کمک 
کنند. وکالی داخلی خوبی هم در باشگاه تراکتور بودند، اما این 
مجال و فرصت به ما داده نشــد تا وکالت پرونده های شکایت 

خارجی ها را برعهده داشته باشیم.
 • فدراسیون فوتبال حق اعتراض به دادگاه CAS را دارد 
کاراندیــش درباره تبعات پرداخت نکردن غرامت به ویلموتس 
گفت: به هر حال فدراسیون فوتبال کشورمان این حق را دارد 
که به پرونده ویلموتس اعتــراض کند و این پرونده در دادگاه 
CAS بررســی شــود. عالوه بر این، دادگاه عالی ورزش رای 
ویلموتــس را تایید یا نقض می کند و ضمانت های الزم در این 
زمینه وجود دارد. هم چنین این امکان وجود دارد که مطالبات 
فدراسیون فوتبال ایران در  ای اف سی و فیفا را توقیف کنند و 

حتی محرومیت هایی پیش بینی شده است.
کارشــناس حقوقی فوتبال درباره این که امیدواری در پرونده 
ویلموتس وجــود دارد، بیان کرد: من اشــرافی به رای فیفا و 
قرارداد ویلموتس با فدراســیون فوتبال ندارم. به نظرم اگر یک 
وکیل داخلی غیر از "دلشــات"، وکیل سوئیســی، وکالت این 
پرونــده را در دادگاه CAS برعهده بگیرد احتمال تغییر این 

رای وجود دارد.
او بیان کرد: دلشــات، وکیل سوئیسی فرار رو به جلو می کند و 
رفتار او غیرحرفه ای است، چرا که وکالت پرونده های شاکیان 

باشگاه تراکتوررا هم برعهده گرفته است.
■ ماجرای عقد قرارداد با ویلموتس داستانی است که "تشت" 
اش از بام فدراســیون به زمین افتاده اســت و حال با جریمه 
شدن فدراســیون باز تنور انتقادها و اظهار نظرها داغ شده اما 
خوب اســت نهادهای ذی ربط و افراد مطلع، اندیشه ای متقن 
برای جلوگیری از این خطاهای خطیر عرضه کنندکه حرف و 
حدیث درباره اکثراین چنین قراردادهایی همواره نقل محافل 

است و باید یک بار برای همیشه به آن خاتمه داد.
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بهار سـادات موسوی
شگفتی های گمشدهگرد آورنده

■ برخی از آثار مهم طبیعی یا دست ساز بشر، که گردشگران 
بســیاری را در طــول تاریخ به خودجذب کرده اســت، بر اثر 
حوادثی -- آن هم طبیعی یا به دســت بشر-- از میان رفته و 
دیگر ما امکان مشــاهده آن ها را نداریم. دیدار از این مکان ها و 
آثار تنها خاطره ای را زنده می کند که بدانیم این مکان ها روزی 
یک اثر شگفت را در خود جای داده بوده اند. می خواهیم بابرخی 

از این آثار شگفت آشنا شویم.

▪ آبشار گوآرا در پاراگوئه

سی و هشت سال پیش، یکی از زیباترین آبشار های جهان در 
مرز بین پاراگوئه و برزیل قرار داشت. این شگفتی طبیعی که از 
18 آبشار به هم پیوسته با ارتفاعی بالغ بر 130 فوت معادل 40 
متر تشکیل شده بود، گردشگرانی از سراسر جهان را به سمت 
خود می کشــید و آن ها را با قدرت و زیبایی بی نظیر مسحور 

خود می کرد.
آبشار گوآرا در اکتبر 198۲ قربانی یک پروژه عظیم مهندسی 
شــد. در نتیجه این پروژه، سدی ســاخته شد که امروزه 75 
درصد برق مصرفــی پاراگوئه و ۲5درصد برق مصرفی برزیل 

را تأمین می کند.

▪ وست پیر در برایتون انگلیس

امروز کاخ پیر برایتون یکی از جذابیت های محبوب این شــهر 
ساحلی است، اما در امتداد ساحل بقایای اسکله قدیمی دیده 
می شود. اسکله وست پیر در سال 1866 افتتاح شد، این اسکله 

در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم بسیار محبوب بود.
اســکله وست پیر در دهه 1960 دچار افت اقتصادی شد و در 
سال 1975 به دلیل بی نظمی سقوط کرد. این اسکله در سال 
۲00۲ به دلیل وقوع طوفان تا اندازه ای تخریب شد و در سال 

۲003 به صورت مشکوک آتش گرفت.
هم اکنون اگرچه اســکله تخریب شــده اســت، اما منظره آن 

همچنان برای عکاسان جذاب است.

▪ برج چینی در نانجینگ چین

شاید از نظر شما ســاخت یک برج با ارتفاع ۲60 فوت معادل 
79 متر با استفاده از قطعات ظروف چینی ایده هوشمندانه ای 
نباشــد، اما حتما از وجود یــک برج چینی در نانجینگ چین 
تعجب می کنید. برج چینی از قرن چهاردهم تا نوزدهم برپا بود 

و در نهایت توسط شورشیان نابود شد.

برج چینی که در ســال ۲015 در قالب ساخت و ساز مدرن با 
اســتفاده از فوالد و شیشه متولد شد، در زمان برپایی اش یک 
شــیوه سنتی را به نمایش گذاشت. این برج آراسته به تصاویر 

رنگارنگ بودایی بود و شب ها با فانوس روشن می شد.

▪ تئاتر هیپودروم در شهر نیویورک

اگر 100 ســال پیش به نیویورک رفتــه بودید با دیدن تئاتر 
هیپودروم شــگفت زده می شدید. این ســالن تئاتر با 5697 
صندلــی گویای نگــرش دو کار آفرین به نام هــای فردریک 
تامپسون و المر اسکپیو دندی به دنیای هنر بود. مشتریان تئاتر 
هیپودروم آثار نمایشی جدید متوسط را با قیمت بلیط ارزان تر 
می دیدند. تئاتر هیپودروم آثار نمایشــی جدید را در دسترس 

همه قرار می داد.
همــان طور که هر بنای بزرگی در طول تاریخ تحت شــرایط 
مختلف متحول شــده اســت، تئاتــر هیپودروم نیــز در دام 
هزینه های باالی نگهداری افتاد. اگرچه در دست صاحبان بی 
شماری بود اما سرانجام در آگوست 1939 بسته شد و در همان 

سال تخریب شد.
تئاتر هیپودروم در دهه 1960 با یک پارکینگ و یک ساختمان 
اداری جایگزین شــد. این پارکینگ و ساختمان اداری تا حاال 

باقی مانده اند.

▪ پل قفل های عشق در پاریس فرانسه

این رسم عجیب وغریب باعث شده است که گردشگران در حال 
قفل زدن به شــهر عشق باشند تا با امضا کردن نام خود و نام 
شــریک زندگیشان روی قفل ها و وصل کردن آن ها به یکی از 

پل های رودخانه  سن، ابراز عالقه خود را اعالم کنند.
این عمل چنان رایج شــد که در یک نقطه از پل یک میلیون 
قفل با وزنی حدود 45 تن وصل شــده بــود، اما در یک اتفاق 
نادر، بخشی از حصار پل در سال ۲014 به دلیل وزن نماد های 
عشق جاودانه شکسته شــد. در سال۲015 قفل های عشق را 
با پانل های پالســتیکی جایگزین کردنــد و اکنون پانل های 
شیشه ای جایگزین این قفل ها شده اند. عده ای مصمم به ادامه 
نصب قفل های عشق روی پل معروف هستند و برخی از آن ها 

قفل هایشان را روی یک پل دیگر نصب کرده اند.

▪ پالمیرا در حمص سوریه

این شــهر باستانی که در هزاره سوم قبل از میالد ساخته شد، 
ترکیبی از معماری یونان-- رومی، فارسی -- عربی است. این 
میراث جهانی یونسکو شامل ویرانه های معبد بل، کلنز بزرگ، 
دروازه دمشــق و یک سالن آمفی تئاتر رومی است؛ اما تراژدی 
در سال ۲015رخ داد. در این سال داعش سایت تاریخی پالمیرا 

را نابود کرد.
بین سال های۲015 و ۲017، ستیزه جویان بخش هایی از شهر 

باســتانی پالمیرا از جمله معبد بل و قوس پیروزی را ویران و 
منفجر کردند. این سایت تاریخی اگرچه دیگر ویژگی های اصلی 

خود را ندارد، اما در حال بازسازی است.

▪ ایستگاه پن در شهر نیویورک

ایستگاه پن ســابق در سال 1910 افتتاح شــد و چشم انداز 
جالبی بود. این ایســتگاه به سبک بیوکس آرتز طراحی شده 
و دارای گرانیت صورتی، پنجره های شیشه ای طاق، ستون های 
سنگی غول پیکر و طاق هاست. متاسفانه نگهداری از ایستگاه 
پن نیز همچون نگهداری از بســیاری از ساختمان های بزرگ 
هزینه زیادی داشت. ایســتگاه در سال 196۲ به رغم واکنش 
شدید بسیاری از اهالی شهر نیویورک تخریب شد. ایستگاه پن 
امروزی شــبکه زیرزمینی کوچکی است. البته اندازه متوسط 
این ایســتگاه به معنای کاهش افرادی که درآن تردد می کنند 
نیســت. درنتیجه برنامه هایی برای گسترش ایستگاه در نظر 

گرفته شده است.

▪ درخت واوونا در پارک ملی یوسمیتیت کالیفرنیا

در ســال 1881، یک تونل از درخت سلولی واوونا در ماریپوسا 
گرو واقع در پارک ملی یوسمیتیت ساخته شد. درخت واوونای 
پارک ملی یوسمیتیت در اواخر دهه 1910 در بین گردشگران 
محبوب بود؛ حتی تئودور روزولت نیز در ســال 1903 از این 

درخت بازدید کرد.
درخت واوونای پارک ملی یوسمیتیت در طول زمستان سخت 

سال 1969 به دلیل بارش سنگین برف به زمین سقوط کرد.
احتمــاال تضعیف این درخت به دلیل وجــود تونل نیز، عامل 

مهمی در سقوط آن بوده است.

▪ بودای بامیان در بامیان افغانستان

دو مجســمه بودا که جزو بلندترین مجسمه های بودای جهان 
بودند، زمانی از میان یکی از صخره های ماسه سنگی بامیان به 
گردشگران نگاه می کردند. آن ها در قرن ششم حک شده بودند 

و بلندترینشان 180 پا معادل 55 متر ارتفاع داشت. 
این مجسمه ها در سال ۲001 توسط طالبان از بین رفتند.

امروزه جای مجســمه های بودای بامیان در دل صخره خالی 
مانده است و دره ای که مجسمه ها در آن قرار گرفته بودند، در 
سال ۲003 به عنوان میراث جهانی یونسکو نشانه گذاری شد. 
پس از تخریب مجســمه های بودای بامیان بحث  زیادی درباره 

بازسازی این آثار مطرح شد.

 ---نیم نگاه ---

پروازهای ترکیه به ایران
مقصود اســعدی ســامانی دبیر انجمن شــرکت های 
هواپیمایی با بیان این که شرکت هواپیمایی ترکیه اعالم کرده 
است که از ابتدای ســپتامبر تمامی پروازهای ایران ترکیه و 
بالعکس انجام می شود گفت: ترکیش ایر انجام پرواز به چند 
شــهر ایران را در دســتور کار خود قرار داده که این شهرها 
عبارت اســت از تهران، شــیراز، اصفهان و تبریز و البته این 

پروازها از یازدهم شهریور ماه انجام می شود.
دبیر انجمن شــرکت های هواپیمایی بــا بیان این که قیمت 
بلیت های پرواز های خارجی تابع نرخ ارز است افزود: با توجه 
به شرایط اقتصادی و افزایش بهای نرخ ارز و یورو قیمت بلیت 
پروازهای خارجی به ویژه برای ترکیه در مقایسه با سال  های 

گذشته افزایش یافته است.
به گفته این مقام مســوول در صورتی کــه تقاضا برای این 
پروازها کم باشد، نرخ بلیت پروازها چندان افزایش نمی یابد 
اما اگر درخواست برای این پروازها باال باشد به طور قطع نرخ 

بلیت ها باال خواهد رفت.

مردم برای عزاداری به سفر نروند
به گــزارش پایگاه اطالع رســانی دولت، حجت االســالم و 
المسلمین »حســن روحانی« در جلسه روسای کمیته های 
ســتاد ملی مقابلــه با کرونا، پــس از ارائه گزارش روســای 
کمیته های آموزش و درمان ســتاد از روند نظارت بر اجرای 
دســتورالعمل های بهداشتی در کنکور سراسری در کشور، از 
اقــدام کمیته درمان و وزارت بهداشــت در غربالگری دانش 
آموزان در برگزاری کنکور، قدردانی کرد. رییس جمهور گفت: 
اجرای چنین تجربه منحصر به فرد در جهان، ابتدا می تواند 
تضمین کننده ســالمت دانش آموزان و خاانواده های آن ها و 

بعد هم جامعه باشد.
 روحانی در ادامه جلســه با اشــاره به گزارش کمیته امنیتی 
اجتماعی ستاد ملی مقابله با کرونا با تاکید مجدد بر جدیت و 
قاطعیت برنظارت و اجرای دقیق پروتکل های بهداشتی مربوط 
به برگزاری مراسم عزاداری ماه محرم گفت: اقدامات و ابتکاراتی 
که برای مراسم باشکوه عزاداری های محرم در فضای مجازی 
و رسانه ملی انجام گرفته، قابل تقدیر است و مطمئنا می تواند 

شکوه عزاداری برای حضرت اباعبداهلل)ع( را حفظ کند.
 روحانی افزود: برخی از شهروندان طبق یک سنت قدیمبرای 
شرکت در مراســم سنتی عزاداری ساالر شــهیدان، عمدتا 
به شــهرهای زادگاه خودشــان ســفر می کردند که از آن ها 
می خواهم با توجه به شرایط خاصی که امسال با آن مواجه ایم، 

از انجام این سفر خودداری کنند. 

قلعه جادویی
 "مونت سنت میشل"

یکی از جاذبه های شگفت انگیز فرانسه با نام جزیره و قلعه 
مونت سنت میشل شناخته می شود. جزیره سنت میشل در 

انتهای رودخانه کوئنون )Couesnon( واقع شده است. 
محیط اطراف این جزیره تا اندازه زیادی تحت تأثیر جزر و مد 
اقیانوس اســت یعنی جزر و مد باعث می شود که این محیط 

گاه خشک و گاه زیر آب باشد.
در این جا این ســؤال پیش می آید که مردم به چه دلیل به 
جزیره ســنت میشل سفر می کنند و اصال این جزیره چگونه 

نام گذاری شده است؟

اوبرت، اسقف شهر آورانچس )Avranches( در قرن هشتم 
میالدی مدعی شــد که یک فرشــته  مقرب او را ترغیب به 
ســاخت کلیسایی بر فراز جزیره مونت تامب کرده است. این 
کلیسا در سال 708 میالدی ساخته و به سنت میشل، قدیس 
حامی دریانوردان، اهدا شد بنابراین جزیره مونت تامب با نام 

مونت سنت میشل شناخته شد.
جزیره مونت ســنت میشــل عالوه بر کلیســا، یک شــهر 

قرون وسطایی کامل را در خود جای داده است.

الیحــه »تأمین امنیت زنان در برابر خشــونت« چند 
سال اســت در انتظار تصویب به سر می برد اما به گفته 
معــاون رئیس جمهوری در امور زنــان و خانواده، روند 
بررســی این الیحه در کمیســیون های فرعی به پایان 
رسیده و رســیدگی به آن در کمیســیون اصلی لوایح 

دولت آغاز شده است.
تأمین امنیت زنان در برابر خشــونت شــامل سه بخش 
بازدارندگی، حفاظتی و حمایتی است که شامل تقویت 
و تحکیــم نظام خانواده، تأمین حقــوق زنان به منظور 
حفظ امنیت آنان، پیشــگیری از خشــونت علیه زنان و 

حمایت از زنان قربانی یا در معرض خشونت است.
در این الیحــه ۲0جرم انگاری جدید دیگــر برای انواع 
خشــونت علیه زنان در نظر گرفته شده و به نظر، سعی 
در کاهش دید عمومی فرادســتی مردان به زنان داشته 
اســت. هم چنین این الیحه، خشــونت را جرم دانسته 
و در آن آمده اســت که هیچ کــس حق ندارد در روابط 
خانوادگی، اماکن خصوصــی، عمومی یا دولتی به قصد 
آسیب علیه زنان اقدام کند و در صورت ارتکاب، مطابق 

احکام این الیحه مجازات می شود.
با اجرایی شدن الیحه  تامین امنیت زنان در برابر خشونت 

که دربردارنده مفاد تکمیلی قانون مجازات اسالمی است، 
دســتگاه قضایی قادر خواهد بود برای عامالن خشــونت  
خانگی، مجازات کیفری تعیین کند زیرا در موارد شدید 
خشــونت علیه زنان می تواند ســبب مرگ آنان شده یا 

احساس خودکشی را در آنان تقویت کند.
این الیحه به ابعاد کیفری موضوع نمی پردازد و آن طور که 
در چند مرحله از پیش نویس آن آمده، می کوشد تا بنیان 
خانواده هــا را از طریق آموزش و فرهنگ ســازی تحکیم 
بخشــد و اگر با این روش ها، امنیت برای زنان و کودکان 

در خانه تامین نشد، مردان خشن را به مجازات برساند.

سرانجام الیحه تامین امنیت زنان
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 ---نیم نگاه ---
ورود ایران به جمع سازندگان 

پنل تلویزیون
ایرنا -- پنل های تلویزیون در همه جای جهان توسط دو 
یا ســه شرکت بزرگ تولید می شود که راه اندازی کارخانجات 
آن عــالوه بر این که از فناوری های تک )High Tech( بهره 
می برد برای ســایر کشــورها جز با تیراژ بسیار باال اقتصادی 
نیســت، با این حال به تازگــی و در زمان تحریم، متخصصان 

داخلی اقدام به تولید این قطعات پیشرفته کرده اند.
نخستین بار  سرپرست پیشــین وزارت صنعت از برنامه ریزی 
برای افتتاح و بهره برداری از یک واحد تولید پنل تلویزیون در 
کشور در یکی از سایت های تولید لوازم خانگی کشور در هفته 

دولت خبر داده بود.
»حسین مدرس خیابانی« با اشــاره به متفاوت شدن شرایط 
تولید لوازم خانگی در 15 ســال گذشته، خاطرنشان کرد: این 
کارخانه به ظرفیت ســالیانه 700 هزار عدد، برای نخســتین 
بــار پنل تلویزیون تولیــد خواهد کرد که تا پیــش از این از 
خارج کشور تامین می شــد. در این پیوند، سخنگوی انجمن 
تولیدکنندگان لوازم خانگی گفت: شرکت یاد شده با وارد کردن 
پالســمای تلویزیون از خارج و ساخت ال.ای.دی در داخل، با 

افزایش عمق داخلی سازی، تولید پنل را اقتصادی کرد.
»حمیدرضا غزنوی«  با اطمینان خاطر از این که با داخلی سازی 
پنــل، کیفیــت تلویزیون های داخلــی افت نخواهــد کرد، 
بیان داشــت: ایران به دومین کشور خاورمیانه در زمینه تولید 

پنل تلویزیون تبدیل شد.
مطابق آمارهای رسمی منتشره وزارت صنعت، معدن و تجارت 
در ســه ماهه نخست امسال شرکت های داخلی ۲10 هزار و 
۲00 دســتگاه تلویزیون تولید کردند که در مقایسه با مدت 
مشابه پارسال رشد 49.4 درصدی داشته است.هم چنین تولید 
یخچال و فریزر با رشــد 7.9 درصدی بــه 3۲8 هزار و 500 
دستگاه و ماشین لباسشویی با رشد 115.1 درصدی به ۲07 

هزار و 400 دستگاه رسید.
حــدود 160 مدل مختلف تلویزیون در قابلیت ها و اندازه های 
مختلف در بازار ایران وجود دارد که حداقل قیمت آن ها یک 
میلیــون و ۲00 هزار تومان بــوده و در اندازه های 40 تا 55 
اینچ به عنوان پرفروش تریــن اندازه ها، از چهار تا 15 میلیون 
تومان قیمت دارند. پش از این »ســیدعلیرضا موسوی مجد« 
رییس هیات مدیره انجمن لوازم صوتی و تصویری ایران گفته 
بود:  با پتانسیل باالیی که از شرکت های ایرانی سراغ داریم، به 
زودی محصوالت تولیدی آن ها جایگزین محصوالت کره ای 
سامسونگ و ال. جی خواهند شد که زمانی بیشتر بازار کشور 

را در اختیار داشتند.

انتقال محموله های گندم 
به افغانستان 

بهــروز آقایی مدیــرکل بنادر و دریانوردی سیســتان و 
بلوچستان اظهار کرد: هفتمین کشتی از محموله های گندم 
ترانزیتی از مبدا هند به مقصد افغانستان، حامل 35۲ دستگاه 
کانتینر ۲0 فوت به وزن تقریبی 8800 تن طبق برنامه از پیش 

تعیین شده، وارد بندر شهید بهشتی چابهار شد.

آقایی اضافه کرد: تاکنون تعداد یک هزار و 700 کانتیر به وزن 
43 هزار تن از محموله مذکور وارد بندر چابهار شده که پس از 
تخلیه و بارگیری به ناوگان حمل زمینی از مرز خروجی میلک 

در شمال استان به کشور افغانستان ارسال شده است.
مدیرکل بنادر و دریانوردی سیســتان و بلوچســتان، سرعت 
انتقال، تســهیل و حذف موانع اداری و کاهــش هزینه را از 
فاکتور های اصلی رونق ترانزیت و تداوم آن از طریق اســتان 
سیستان و بلوچستان برشمرد و تاکید کرد هم افزایی و وقوف 
بر اهمیت ترانزیت در توســعه و رونق تجاری توســط آحاد 
دستگاه های اجرایی متولی استان الزمه پایداری ترانزیت کاال 

خواهد بود.

مدیراکتشاف سازمان توسعه و نوســازی معادن وصنایع 
معدنی ایــران ) ایمیدرو( گفت: میزان ســرمایه گذاری این 
ســازمان در دولت های یازدهم و دوازدهم  تاکنون در زمینه 
اکتشاف ذخایر معدنی به رقم 600 میلیارد ریال رسیده است.

بــه گزارش ایمیــدرو، »علی اصغــر زاده« افزود: وســعت 
عملیات اکتشاف این ســازمان در کشور اکنون از 688 هزار 
کیلومتــر مربع گذشــته و بیش از نیمی از ایــن رقم، از دو 
سال گذشته آغاز شد.وی اضافه کرد: اوج گیری فعالیت های 
اکتشــافی از نیمه دوم ســال 97 آغاز شــد و در سال های 
99- 1397 تاکنون حدود 380 هزارکیلومتر مربع عملیات 
اکتشافی در پهنه ها صورت گرفته که بالغ بر 1500 میلیارد 

ریال سرمایه گذاری در این بخش انجام شد.
اصغرزاده، درباره عملکرد کلی حوزه اکتشاف تحت مدیریت 
ایمیدرو اضافه کرد: تاکنون 104 پهنه در30 اســتان کشور 
به وسعت بیش از 668 هزار کیلومتر مربع پهنه به ایمیدرو، 

شرکت های تابعه و کنسرسیوم بخش خصوصی واگذار شده  
اســت. وی با اشاره به این که مســاحت پهنه های آزاد شده 
در مرحله شناســایی و یا پی جویی 455 هزار کیلومتر مربع 
اســت، گفت: پهنه های واگذار شده به بخش خصوصی 66 
هزار کیلومتر مربع و پهنه های در حال کار برای شناسایی و 

پی جویی 146 هزار کیلومتر مربع است.
مدیر اکتشــاف ایمیدرو خبر داد: بــه تازگی مجوز 61 
آنومالــی حاصل از عملیات اکتشــاف پهنه ها به منظور 
واگذاری به بخش خصوصی، از سوی هیات عامل ایمیدرو 

صادر شده است.
■ ۷۵۹ محدوده امید بخش

عملیات اکتشاف گفت:  نتایج  درباره  مدیر اکتشاف ایمیدرو 
پس از عملیات در فازهای شناسایی و پی جویی حدود 759 
محدوده امید بخش به دســت آمده که برای ۲81 محدوده 
درخواست پروانه اکتشاف شده و بقیه محدوده ها به سازمان 

صنعت، معدن و تجارت اســتان های مربوطه واگذار شده  تا 
با  برگزاری مزایده عمومی به بخش خصوصی واگذار شود.

■ صدور ۱۱۰پروانه اکتشاف و گواهی کشف
اصغرزاده درباره نتایج حاصل از عملیات اکتشافی پهنه های 
ایمیدرو ،شــرکت های تابعه و کنسرسیوم بخش خصوصی، 
افزود: براســاس قوانین به منظور ادامه عملیات اکتشاف در 
فازهــای عمومی و تفصیلــی، باید پروانه اکتشاف توســط 
سازمان  های صمت هر استان صادر شود که براین اساس تا-
کنون 110 پروانه اکتشاف و گواهی کشف صادر شده است.

وی گفت:تعداد مجوز اخذ شــده برای کشــف مواد معدنی 
مختلف از جمله ســرب و روی، طال، مس، آهن، زغال سنگ، 
شورابه و ... است و تصریح کرد: اکنون کار عملیات اکتشاف در 
محدوده  هــای دارای پروانه در حال پیگیری بوده و برخی از 
پروانه ها نیز با مشارکت بخش خصوصی در حال انجام و یا در 

حال بررسی انجام فراخوان واگذاری است.

ایرنا -- مشاور وزیر ارتباطات با بیان این که ارسال مرسوالت 
پســت حتی با لغو برخی از پروازهای خارجی در دوران شیوع 
کرونا قطع نشــد، گفت: با شیوع کرونا بســیاری از کشورها 
تعطیل شدند و برخی از آن ها تبادل پستی خود را قطع کردند؛ 

اما در ایران کار را جلو بردیم.
»حســین نعمتی« درباره ارسال مرسوالت در زمان لغو شدن 
پروازها گفت: از روزی که پروازها قطع شــد ســعی کردیم با 
جایگزین کردن پروازهایی که وجود داشــت، مرسوالت را به 
مقصد برسانیم. البته پس از سانحه هواپیمایی اوکراین، مشکل 

ما حادتر هم شد.
رییس سابق شرکت ملی پســت ایران، افزود: به همین دلیل 
با استفاده از مسیرهای دیگر توانستیم بسته های پستی را به 
مقصد برسانیم. با کشورهایی نظیر ترکیه و آذربایجان قرارداد 
بستیم. در همین شرایط سخت بود که قرارداد ما با لوفت هانزا 
نیز منتفی شــد و پس از رایزنی و عقد قرارداد با کشــورهای 
حاشیه خلیج فارس از جمله کشور قطر و هندوستان توانستیم 

هاب منطقه ای ایجاد کنیم تا خدمات پستی ما تعطیل نشود.
وی افزود: هواپیمایی قطر نیز پس از این که حجم مرسوالتش 
زیاد شــد، با بهانه ای قرارداد را لغــو کرد. اما در نهایت فضای 
پروازی باز شد و توانستیم خدمت رســانی را انجام بدهیم. با 
شیوع کرونا بسیاری از کشورها تعطیل شدند و برخی از آن ها 
تبادل پستی خود را قطع کردند. اما در ایران چنین چیزی را 

نپذیرفتیم و کار را جلو بردیم.
■ به کسب وکارها کمک می کنیم

یکی از مواردی که در شرکت ملی پست دنبال می شود، سکوی 
تجارت الکترونیک و همکاری با کسب وکارهاست.

نعمتی که اکنون مشاور وزیر ارتباطات است، دراین باره گفت: 

کســب وکارهای خرد در حال همکاری با شرکت ملی پست 
هستند، البته حجم همکاری درگذشته محدود بود، اما اکنون 
برای مســائلی مانند دریافت مجوز، پرداخت حق بیمه، تهیه 

مکان مناسب برای فعالیت، در کنار کسب وکارها هستیم.
وی ادامه داد: برای همکاری با کسب وکارها، طرح شتاب دهی 
را تعریف کردیم که به واسطه آن در هر استان 5 یا 6 استارتاپ، 

با در اختیار قرار دادن فضا و امکانات حمایت شوند.
■ برنامه ریزی برای روزهای سخت

نعمتی درباره شرایطی که با شیوع کرونا در ادارات پست تمام 
کشــور وجود داشــت، افزود: از همان روز اول و با هماهنگی 
مجموعه حاکمیتی و دولتی، تصمیم بر این شــد که پای کار 
باشیم و به عنوان دستگاه خدمت رسان عماًل حضور پررنگ تری 

برای خدمت رسانی در آن شرایط داشته باشیم.
نعمتی افزود: ســتادی در شــرکت ملی پست شکل گرفت و 
تمام زوایای کار سنجیده شد. در وهله اول به سالمت همکاران 
خودمان فکر کردیم؛ چون اگر ســالمتی آن ها حفظ نمی شد، 

قطعاً این چرخه به خطر می افتاد.
وی گفت: عملیات گســترده گندزدایی و ضدعفونی باجه ها و 
ادارات در دســتور کار ما قرار گرفت. طبق آخرین آمار در پنج 
ماه گذشته حدود 10 میلیارد تومان برای تهیه مواد گندزدایی 

هزینه کردیم. به همین دلیل است که اکنون مردم به باجه های 
پستی اعتماد دارند و کار خود را به آن ها می سپارند.

■ پروژه »جی نف« در آخر راه
پــروژه ملی جی نف )خدمت الکترونیکی اســتعالم نشــانی 
استاندارد مکان محور( ســال هاست در شرکت ملی پست و 
با همکاری برخی نهادهای دیگر درحال انجام است. این پروژه 
مهم که در گام های انتهایی قرار دارد، پیشــرفت بسیار خوبی 

داشته است.
مشــاور وزیر ارتباطات گفت: این پــروژه به دولت الکترونیک 
مربوط اســت و با همکاری ثبت اســناد، ثبت احوال، وزارت 

کشور، شهرداری، وزارت ارتباطات در حال انجام است. 
شرکت ملی پست به عنوان متولی این پروژه همکاری خوبی را 

از جانب این سازمان ها شاهد بوده است.
نعمتی اضافــه کرد: با همــکاری این مجموعه هــا در تمام 
استان های کشور کارگروه »جی نف« را با محوریت مجموعه 
اســتانداری ها طراحــی کردیم. یکی از بحث هــای اصلی در 
این پروژه ملی، نقشــه اســت که بخش عمــده ای از آن را از 
شــهرداری های کشور تهیه کردیم. بخش دیگر نقشه ها نیز از 
سوی ثبت اسناد به دست ما رسید و اکنون نقشه مراکز اصلی 

شهرهای کشور در دسترس شرکت ملی پست است.
وی افزود: برای به ثمر رســیدن پروژه جی نف نیاز اســت که 
نقشه تمام نقاط روستایی نیز در دسترس قرار گیرد. در این باره 
کارهایی انجام شده و امیدواریم به واسطه این پروژه درنهایت 

یک آدرس استاندارد و یکتا در اختیار شهروندان قرار گیرد.
نعمتی مشــکل نداشــتن پالک شــهری برخی اماکن را از 
مشکالت اصلی سر راه این پروژه ملی خواند و برای حل شدن 

آن اظهار امیدواری کرد.

ایرنــا - مدیرعامــل شــرکت 
ملــی صنایــع پتروشــیمی بــا 
اشــاره به افتتــاح 3 طرح بزرگ 
پتروشــیمی در16 مرداد توسط 
رئیس جمهوری گفت: این طرح ها 
شامل پتروشیمی کاوه،  پتروشیمی کمیا پارس خاورمیانه 
و کاتالیســت پتروشیمی لرستان اســت که در مجموع با 
سرمایه گذاری 1.57 میلیارد دالر بیش از 4 میلیون تن به 

ظرفیت پتروشیمی ایران اضافه می کند.
»بهزاد محمدی« با بیان این که در جهش دوم پتروشیمی 
کشــور ۲7 طرح تعریف شــده کــه در پایــان 1400 به 
بهره برداری خواهند رسید، ادامه داد: از این سبد 17 طرح تا 
پایان امسال به بهره برداری می رسد و ظرفیت صنعت را از 66 
مییلون تن فعلی به 90 میلون تن افزایش می دهد این عدد 
در پایان سال 1400 به ظرفیت 100 میلیون تنی و درآمد 

۲5 میلیارد دالر دست پیدا می کنیم.
وی با اشاره به این که از این 17 طرح،  یکی از طرح ها در ماه 
گذشته به بهره برداری رسید که طرح پتروشیمی میاندوآب 
بود، افزود:طرح دیگرطرح اول پتروشیمی متانول کاوه است 

که بزرگترین طرح متانول جهان به شمار می رود.
محمدی تاکید کرد: این پتروشیمی با سرمایه گذاری 950 
میلیون دالری بخش خصوصی اجرا شده و ۲.3 میلیون تن 

در سال به ظرفیت تولید متانول ایران اضافه خواهد کرد. 
خوراک این واحد 6 میلیون متر مکعب گاز طبیعی در روز و 

شامل طرح متانول،  یوتولیتی و اسکله های صادراتی است.
وی افــزود: 66 درصد از کل ســرمایه گذاری از مهندســی 
و ســاخت تا تامین تجهیزات در داخل کشــور انجام شده 
و پیش بینی می شود ســاالنه 400 میلیون دالر درآمدبرای 

کشور به همراه داشته باشد.
به گفته محمدی؛ بهره برداری از پتروشــیمی کیمیا پارس 
خاورمیانه طرح بعدی است که با سرمایه گذاری 600 میلیون 
دالر در عســلویه افتتاح می شــود. خوراک این پتروشیمی 

روزانه 4.5 میلیون متر مکعب گاز طبیعی است.
معاون وزیــر نفت گفت: این واحد بــا ظرفیت تولید 1.65 
میلیون تن متانول در ســال ساخته شده است که معادل 5 

هزار تن متانول در روز است.
وی با اشــاره به این که اشــتغال زایی مســتقیم در این 
پتروشــیمی 700 نفر خواهد بود،  ادامــه داد:50 درصد 
از کل ســرمایه گذاری نیز در داخل کشــور هزینه شده 
و درآمد پیش بینی شده ســاالنه برای این پتروشیمی بر 
اساس قیمت های ثابت سال95، حدود 300 میلیون دالر 

برآورد می شود.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی تاکید کرد: آخرین 
طرح ارزشی مربوط به تولید کاتالیست پتروشیمی لرستان 
است. این طرح با سرمایه گذاری ۲0 میلیون دالر انجام شده 
است. محل اجرا در پتروشیمی لرستان است و کاتالیست های 

مورد نیاز تولید انواع پلی اتیلن ها را در دستور کار دارد.
وی با بیان این که ظرفیت تولید کاتالیست در این طرح 100 

تن در ســال خواهد بود، افزود:  با اجرای آن 60 نفر اشتغال 
مستقیم ایجاد شده است که می تواند درآمدی 30 میلیون 
دالری در سال ایجاد کند. مهندسی و ساختمان نصب این 
واحد تماما ایرانی اســت و تنهــا در زمینه تجهیزات از 30 

درصد از تجهیزات خارجی استفاده شده است.
محمدی ســرمایه گذاری در این سه طرح را یک میلیارد و 
570 میلیون دالر اعالم کرد و گفت: تا پایان ســال نیز 13 
طرح دیگر پتروشیمی افتتاح می شود که پتروشیمی بیدبلند 
۲،  طرح پتروشیمی سبالن، پتروشیمی لردگان،  پتروشیمی 
ایالم، پتروشیمی مسجد سلیمان،  پروژه پلی پروپیلن خمین 

و ... تا پایان سال به بهره برداری می رسند.
گفتنــی اســت؛با وجــود تحریم هــای گســترده آمریکا 
علیه صــادرات نفت ایران و تحریم هــای چند الیه صنعت 
پتروشــیمی اما این صنعت با انجام تعهدات خود مبنی بر 
عرضه ارز صادراتی در ســامانه نیما، به عنوان یکی از ارکان 

اصلی تامین ارز در کشور به شمار می رود.
عالوه بر آن،  صنعت پتروشیمی به فعالیت های توسعه ای خود 
نیز ادامــه داده و در همیــن راه، دو جهش در این صنعت 
تعریف شــده است. در جهش دوم صنعت پتروشیمی که تا 
پایان سال آینده محقق می شود،  ظرفیت تولید از 66 میلیون 

تن فعلی به 100 میلیون تن افزایش خواهد داشت.
در جهش ســوم نیز، ظرفیت تولیــد تا 133 میلیون تن در 
ســال باال می رود و در کنار آن تنوع محصوالت نیز بیشتر 

خواهد شد. 

افزایش ۴ میلیون تنی ظرفیت تولید پتروشیمی

گرد آورندهسرمایه گذاری برای اکتشاف ذخایر معدنی
گـودرزی علیرضـا 

مشاور وزیر ارتباطات مطرح کرد:  تداوم فعالیت های پستی در زمان شیوع کرونا
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 "محتشم کاشانی"

 بنال ای دل که دیگر ماتم آمد
 بگری ای دیده، ایام غم آمد
 گل غم سرزد از باغ مصیبت

 جهان را تازه شد داغ مصیبت
 جهان گردید از ماتم دگرگون

 لباس تعزیت پوشیده گردون
 ز باغ غصه کوه از پا فتاده
 زمین را لرزه بر اعضا فتاده
 فلک تیغ مالمت بر کشیده
 ز ماه نو الف بر سر کشیده

 ازین غم آفتاب از قصر افالک
 فکنده خویش را چون سایه بر خاک

 عروس مه گسسته موی خود را
 خراشیده به ناخن روی خود را
 خروش بحر از گردون گذشته
 سرشک ابر از جیحون گذشته
 تو نیز ای دل چو ابر نوبهاری

 به بار از دیده هر اشگی که داری
 که روز ماتم آل رسول است

 عزای گلبن باغ بتول است
 عزای سید دنیا و دین است

 عزای سبط خیرالمرسلین است
 عزای شاه مظلومان حسین است

 که ذاتش عین نور و نور عین است
 دمی کز دست چرخ فتنه پرداز

 ز پا افتاد آن سرو سرافراز
 غبار از عرصه غبرا برآمد

 غریو از گنبد خضرا برآمد
 مالیک بی خود از گردون فتادند

 میان کشتگان در خون فتادند

 مسلمانان خروش از جان برآرید
 محبان از جگر افغان برآرید

 درین ماتم بسوز و درد باشید
 به اشگ سرخ و رنگ زرد باشید

 بسان غنچه دل ها چاک سازید
 چو نرگس دیده ها نمناک سازید

 ز خون دیده در جیحون نشینید
 چو شاخ ارغوان در خون نشینید
 به ماتم بیخ عیش از جان برآرید
 به زاری تخم غم در دل بکارید

 که در دل این زمان تخم مالمت
 برشادی دهد روز قیامت

 خداوندا به حق آل حیدر
 به حق عترت پاک پیامبر

 که سوی محتشم چشم عطا کن
 شفیعش را شهید کربال کن

 "فیض کاشانی"

 هان رستخیز جان رسید شد در بدن زلزال ها
 افکند تن اثقال ها، بگشود جان را بال ها
 افکند هر حامل چنین، از هول زلزاِل زمین
 گشتند مست این چنین انداختند احمال ها
 بیهوش شد هر مرضعه از شدت این واقعه

 دست از رضاعت بازداشت بی خود شد از اهوال ها
 انسان چو دید این حال ها گفت از تعجب مال ها

 گفتند از ارض بدن بیرون فتاد اثقال ها
 گفت این زمین اخبارها وحی آمدش در کارها
 از ربک اوحی لها، کرد او عیان احوال ها

 درامتزاج جسم و جان کردند حکمت ها نهان
 کشتند در تن تخم جان تا بر دهد اعمال ها

 تن را حیات از جان بود جان زنده از جانان بود

 جان او بدن عریان شود تا گستراند بال ها
 ابدان زجان عمران شود وز رفتنش ویران شود
 جان از بدن عریان شود تا گستراند بال ها
 زآمدشِد این جسم و جان، نگسست یک دم کاروان
 افتاد شوری در جهان زین حّل و زین ترحال ها
 پرشد دل فیض از انین زان می کند چندان چنین

 تا از دلش چون از زمین بیرون فتد اثقال ها

 "ملک الشعرای بهار"

 » دل آن ترک نه اندر خور سیمین بر اوست
 سخن او نه ز جنس لب چون شکر اوست «
 بینی آن  زلف که  سیسنبر و سوسن ، بر اوست
 دل من فتنه برآن سوسن و سیسنبر اوست

 چون فروپیچد و برتابد و بر بندد
 گوئی از غالیه اکلیلی زیب سر اوست
 باز چون برفکند بند و رها سازد زلف

 گوئی از مشک یکی پیرهن اندر بر اوست
 ابلهان جمله درازند و دراز است آن زلف
 به افسون ها که در آن حلقه افسونگر اوست
 چون سرش چیده شود نیک پسندیده شود
 که بدان فتنه گری گو تهی اندر خور اوست

 سرآن زلف ببرند به آئین و رواست
 که پریشانی یک شهر به زیر سر اوست

 هر درازی نبود ابله و هرگونه رند
 زان که هرکس را بخشایشی از داور اوست

 دلبر من نه دراز است و نه کوتاه ، بلی
 نظرم بی سببی نیست که بر منظر اوست

 هست چون سرو جوانه قد آن سرو روان
 که به عشق اندر، پیری و مالمت بر اوست
 چون به باغ  آیم و بینم گل سوری با سرو

 در دلم حسرت باال و رخ دلبر اوست
 راست گویی گل سوری به بر سرو بلند

 که حسین است و به پیشش علی اصغر اوست
 پسر فاطمه سر خیل جوانان بهشت

 که بهشت آیتی از تازه رخ انور اوست
 رخ زبباش بهشت است و قد موزونش

 طوبی و، خالش رضوان و لبش کوثر اوست
 مهر او دار نعیم وکرمش نعمت او

 قهر او دار جحیم و سخطش آذر اوست
 برق ، پاسوخته ای براثر ناوک او

 چرخ ، پرگرد رخی در عقب لشکر اوست
 رتبتش پیدا ز اسرار "حسین منی " است

 به خداکاین سخن از دولب پیغمبر اوست
 او ز پیغمبر و پیغمبر ازویست ، آری

 بی سبب نیست که جبریل ستایشگر اوست
 پدر و مادر و جدم به فدای پسری

 کاین جهان چاکر جد و پدر و مادر اوست
 خامس آل عبا، سبط دوم ، قطب سوم

 آن سپهری که فلک بنده نه اختر اوست
 گشت در بزم ازل فانی فی اهلل ز آن رو
 تا ابد سرخ ز صهبای فنا ساغر اوست
 در ره دین ز برادر بگذشت و ز پسر

 شاهد واقعه ، عباس و علی اکبر اوست
 کشت دین تشنه بدو، خون حسین آبش داد
 این حدیث لب عطشان و دو چشم تر اوست

 لکه چهره شمس وکلف عارض ماه
 ازلی دورنمائی ز غبار در اوست

 پهنه گردون میدانگه جوالن شه است
 وین مه نو اثر نعل سم اشقر اوست

 دو دل است او را در رزم ، یکی در سینه
 وز بر جوشن ، پوشیده دل دیگر اوست

 او جهانست و، زمین است عقابش و آن رمح
 چون شهابست و عمامه فلک اخضر اوست
 هرچه در خانه زر و سیم ’ به سائل بخشید
 هم درآن حال که سائل به قفای در اوست

 تابع روز نشد، تن به مذلت بِنَداد
 این چنین باید بودن کسی، ار چاکر اوست
 گفتم این چامه بدان وزن که گفت آن استاد
» دل آن ترک نه اندر خور سیمین بر اوست «

کافـــه شـــهر ---نیم نگاه ---

ـــش هشتم  بـخـ
حمیــد مزرعــه

یکــی از ویژگی های مهم هنر مصری این 
است که همه ی آثار آن، تندیس ها، نقاشی ها 
و بناها، گویی وجه مشترکی دارند و از اصول 
یگانه ای تبعیت می کنند. ما چنین اصولی را، 
که گویی همه ی آفرینش های قومی خاص از 
آن پیروی می کنند، سبک می نامیم. توضیح 
چیســتی یک سبک با کلمات، بسیار دشوار 
اســت، ولی بسیار ســهل تر می توان آن را 

مشاهده کرد. 
قواعــد و اصول حاکم بر هنر مصری موجب 
می شــوند که هر یک از آثار آن، از متانت و 
هماهنگی اســتواری برخوردار باشند. سبک 
هنر مصری مجموعه ای از قواعد بسیار جدی 
را در برگرفته که هر هنرمند می بایست آن ها 

را از اوایل جوانی می آموخته است.
مثلن مجســمه های نشسته باید دست های 
شان روی زانوان شــان باشد، پوست مردان 
باید تیره تر از پوســت زنان کشــیده شود، 
ویژگی های موکد و دقیقی برای تمثال سازی 
خدایان مصری تعیین شــده بود، هوروس، 
خدای آفتاب، می بایست به شکل شاهین یا 

دست کم با سر شاهین تصویر می شد.
آنوبیس، خدای مرگ، می بایســت به شــکل 
شــغال یا با سر شــغال بازنمایی می شد. هر 
هنرمندی مکلف بود که هنر خطاطی را بیاموزد 
و تصاویر و رمزهای هیروگلیف یا خط تصویری 

را با وضوح و دقت در سنگ حکاکی کند.
هنگامــی که بر همه ی ایــن قواعد و اصول 
تســلط می یافت، دوران شــاگردی او پایان 
می گرفت. هیــچ کس چیز متفاوتــی از او 
تقاضــا نمی کرد و هیچ کس نمی خواســت 
که او نوآور و مبتکر باشــد. برعکس، کسی 
احتمالن بهترین هنرمند به شمار می آمد که 
می توانست مجسمه های خود را با بیشترین 

شباهت به کارهای گذشته بسازد.
به همین دلیل اســت که هنر مصر در گذر 

سه هزار سال یا بیشتر تغییر چندانی نکرد. 
هر آنچه در عصر اهرام خوب و زیبا پنداشته 
می شــد، هم چنان تا هزار سال بعد عالی و 
ممتاز به شــمار می آمد، درســت است که 
ســبک های نوینی ظاهر شدند و موضوعات 
تــازه ای از هنرمندان خواســته شــد، ولی 
شــیوه ی تصویرگری انســان و طبیعت در 
 اســاس به همان صورت پیشین باقی ماند.

از میان پادشــان مصری فقط یک پادشــاه 
توانست ستون های پوالدین سبک مصری را 
تکان دهد. او پادشاهی از سلسله ی هیجدهم 
بود کــه در دوره ای که به پادشــاهی نوین 

معروف است، حکومت می کرد.
پادشاهی نوین بعداز یک هجوم ویرانگرانه به 
مصر، بنیاد گرفت. این پادشاه که آمنوفیس 
چهارم نام داشت، پادشاهی بدعت گذار بود و 
بسیاری از آداب و رسومی که در گذر قرن ها 
هاله ی تقدس به خود گرفته بودندرا، زیر پا 
نهاد. خوش نداشت که به بسیاری از خدایان 
غریب المنظر رعایایش احترام بگذارد، تنها 
خدایی را که متعالی می دانست و می پرستید 
آتن نام داشت و خواسته بود که او را به شکل 

خورشید تصویر کنند.
خود را از روی نام خــدای خویش، آخناتن 
نامیــد و دربار خود را از دســترس کاهنان 
خدایــان دیگر دور کرد و بــه جایی برد که 

امروز تل المعماره خوانده می شود.

تصاویری که ســاخت شان را فرمان می داد، 
چه بســا، به لحاظ بدعت و نو آوری، در نظر 
مصریــان روزگار وی تکان دهنــده بودند، 
در ایــن تصاویر از آن متانت و وقار خشــک 

فراعنه ی پیشین، اثری نبود.
آختاتن خواسته بود که وی را همراه همسرش 
نفرتیتی در حالی که کودکان شان را در بغل 
گرفته اند، در زیر انوار پربرکت آفتاب تصویر 
کنند. برخی از تصویرهایش او را مردی زشت 
نشــان می دهند، شاید می خواسته است که 
هنرمندان وی را با همه ی عیوب ظاهری اش 
تصویر کنند یا شاید چنان از اهمیت خویش 
به عنوان یک پیامبر مطمئن بوده که بر شبیه 

سازی راستین خود اصرار می ورزیده است.
جانشــین آختاتن، توتان خامون نام داشت 
که مقبره و دفینه های اش را در سال 19۲3 
کشــف کردند. برخی از ایــن آثار هم چنان 
سبک جدید و نوآورانه ی کیش آتن را دنبال 
می کنند، به ویژه نقش پشت کرسی سلطنت 
که پادشــاه و ملکه را در حالتی خودمانی و 
صمیمی نشان می دهد. پادشــاه به حالتی 
روی صندلی خود نشسته است، البته بنا به 

معیارهای مصری لمیده است که می توانسته 
از نظر سنت پرستان خشکه مقدس مصری 
ننگ آور و فضاحت آمیز باشد. همسر پادشاه 
کــه قد و قــواره ای کوچکتر از او نــدارد، با 
صمیمیت دســتش را روی شانه شوهر قرار 
داده است و خدای خورشید همچون کره ای 
زرین دست هایش را از برای تبرک بخشیدن 

به آن ها به سوی شان دراز کرده است. 
)ادامه دارد(

سینما، نیاز جدی جامعه  تاریخ هنر  هنر در خدمت جاودانگی2
مسلمانان است

ایرنا - رئیــس اتحادیه جهانی علمــای مقاومت و 
اندیشــمند اهل لبنان معتقد اســت در این روزها و در 
حالی که رســانه های غربی تصاویری غیرواقعی و اغراق 
آمیز از مســلمانان در سراســر جهان ارائــه می دهند، 
برگزاری رویدادهایی بین المللی از جنس جشنواره فیلم 
مقاومت و استفاده از هنر ســینما، به مسلمانان جهان 
فرصــت می دهد تا تصویر واقعی شــان را برای جهانیان 

مخابره کنند.

با توجه به اعالم حمایت نهادهای ســینمایی فلسطینی 
از شانزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت با شیخ 
ماهر حمود، رئیس اتحادیه جهانــی علمای مقاومت و 
اندیشــمند اهل لبنان درباره این رویــداد و تاثیر آن بر 
ســینمای منطقه و جهان صحبت کردیــم که در ادامه 

از نظر شما نیز می گذرد.
■ شانزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت 
به زودی آغاز می شود، برگزاری چنین رویدادی که 
»مقاومت« محور و موضوع اصلی آن است از نظر 

شما، چقدر اهمیت دارد؟
◄ رســانه ها، به ویژه سینما بخش عمده ای از انتشار و 

انعکاس مفهــوم مقاومت را برعهده دارند. اینجا اهمیت 
برگزاری جشــنواره بین المللی فیلم مقاومت بیشــتر 

می شود.
تصویرها می توانند حقانیت مسلمانان را ثبت و ماندگار 
کنند. هیچ دولت و حکومــت مغرضی نمی تواند مقابل 
تصاویر بایســتد و آن ها را انکار کند، حتی اگر اسرائیل 

و آمریکا باشد. 
■ شما به مستندسازی درباره آنچه در خاورمیانه و 

فلسطین رخ می دهد، تاکید دارید. 
◄ ما فیلم های مستند تاثیرگذاری را دیدیم که به طور 

کلی ایده مقاومت را تشریح کردند یا وضعیت مسلمانان 
در خاورمیانه و جهان را به نمایش گذاشتند. کاماًل واضح 
است فعالیت سینمایی زمینه گسترش آگاهی و ترویج 
فرهنگ اســالمی را فراهم می کند. در اینجا باید به دو 
فیلمی که این مســیر را آغاز کرد، اشاره کنم. فیلم های 
کارگردان شهید سوری مصطفی عقاد، )محمد رسول اهلل 
)ص((  و عمر المختار(. این دو فیلم بســیار مهم بودند، 
هم درونمایه مذهبی و معنوی داشــتند، هم ســاختار 

سینمایی جذاب. 
■ ســریال های دینی که در کشــورهایی مثل 
ایران، سوریه و لبنان ساخته می شوند معموال در 
خاورمیانه و میان مسلمانان مخاطبان زیادی دارند.
◄ سریال »یوسف پیامبر« )فرج اهلل سلحشور( با موفقیت 

بی نظیری روبه رو شد و هر یک از ما آن را ده بار دیده ایم، 
اما از آن خسته نمی شویم. به خاطر این که سریال موفق 
اســت مفهوم دینی و معنوی مســتتر در قصه حضرت 
یوســف )ع( را در قالب اثری دیدنی و جذاب به مخاطب 

منتقل کند.
■ جشنواره بین المللی فیلم مقاومت تا چه اندازه 
در اشــاعه فرهنگ مقاومت، چیــزی که جامعه 
مسلمانان در سراســر جهان به آن نیازمند است 

موفق بوده؟
◄ همان طور که در آغاز بحث اشاره کردم، سینما امروز 

یک رســانه موثر و ابزار ارتباط جهانی است. وجود یک 
جشنواره بین المللی سینمایی که هدف و قصد آن اشاعه 
فرهنگ مقاومت است و تصویر مظلومیت مسلمانان را به 
جهانیان نشان می دهد باعث خرسندی است. آرزو می 

کنم این جشنواره با قدرت به کارش ادامه بدهد.
■ فکــر می کنید جهان اســالم در حوزه فیلم و 

سریال نیاز به چه آثاری دارد؟
◄ در مورد ســاخت فیلم در مــورد پیامبر اکرم )ص( 

یــا ائمه اطهــار و صحابه، نیاز به تولید فیلم و ســریال 
وجــود دارد. حقایق بســیاری در جهان اســالم وجود 
دارد که مغفول مانده است، با توجه به شرایط  و وجود 
محدودیت های شرعی که همه می دانند، ساخت چنین 

آثاری ضروری است.

لحظاتــی بــا شــعر
به انتخاب نیما موسوی

بازنمایی آنوبیس با خطاطی هیروگلیف
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شماره 138 --- جدول و سودوکو ---

خدیجه فدایی زاده

 ---نیم نگاه ---

گرد آورنده
حکایت

گوینــد روزگاری کار بر ایرانیان دشــوار افتــاده بود، و آن 
دشــواری دندان طمع عثمانی را تیز کرده و سلطان عثمانی 
به طمع جهانگشــایی چشم بر دشواری های ایرانیان دوخته 
بود. پس ایلچی فرســتاد تا ایرانیان را بترساند و پس از آن 

کار خویش کند.
سفیر آمد و آنچنان که رسم ایرانیان است با عزت و احترام 
او را در کاخی نشــاندند و خدمت هــا کردند. به روز مذاکره 
رسمی، وکیالن همه یک رای شدند که این مذاکره حساس 
اســت و بدون بهلول رفتن به آن، دور از تدبیر کشــورداری 
اســت. وزیر که خردمند بود گفته وکیالن مردم پذیرفت و 
بهلول را خواســت و خواهش کرد او هم همراه باشد. بهلول 
که هشــیار بود و بــا نیک و بد جهان آشــنا، هیچ نگفت و 

پذیرفت.
ســفره گستردند و آنچنان که رســم است به میهمان نوازی 
پرداختند. بهلول روبه روی سفیر عثمانی در آن سوی سفره 
نشســته بود. پلو آوردند در ســینی های بزرگ، و بر سفره 
چیدند، زعفران بر آن ریخته و به زیبایی آراســته. ســفیر 
عثمانــی به ناگهان کاردی برگرفت و هر چه زعفران بر روی 
پلو بود به سوی خویش کشید و نگاهی به بهلول انداخت. 

بهلول هیچ نگفت. قاشــقی برداشــت و با ادب بسیار نیمی 
از زعفران سوی خود آورد و نیم دیگر برای سفیر گذاشت. 

ســفیر برآشــفت و با کارد خویش پلو را بــه هم زدن آغاز 
کرد. آنچنان بلبشویی شد که کمتر زعفرانی دیده می شد و 
بخشی از پلو هم به هر سوی سفره پراکنده شده بود. بهلول 
دســت در جیب کرد و دو گردو به روی پلو انداخت. سفیر 
آشفته شد و تاب نیاورد و خوراک وانهاد و دستور رفتن داد. 
عثمانی هــا بی خــوردن خــوراک و با شــتاب بر اســب ها 
نشســته و رفتنــد. وزیر که خردمند بود امــا در کار بهلول 
وامانده و از ترس رنگش مانند زعفران گشــته، ناالن شــد 
و بــه بهلول گفت این چــه کاری بود، همه کاســه کوزه ها 
به هم ریخته شــد و آینده ناروشــن اســت. بهلول پاســخ 
داد مذاکــره پایان یافــت و بهتر از آن شــدنی نبود. وزیر 
چگونگی آن پرســید. همــگان ادب بهلول بر ســفره دیده 
 بودنــد و او بی کــم و کاســت تدبیــر خویش نیــز بگفت: 
ســفیر آنگاه که کارد برگرفت و همه زعفران سوی خویش 
کشــید، دو چیز گفت. نخست آن که با کارد آغازید و نه با 
قاشق، یعنی که تیغ می کشیم و دیگر این که همه جهان از 
آن ماست، تسلیم شــوید. من قاشق برداشتم و نیمی پیش 
کشــیدم. یعنی که نیازی به تیغ کشیدن نیست، نیم از آن 
شــما و نیمی هم از ما. او برآشفت و پلو به هم زد و من نیز 
دو گردو انداختم. و این گردو که در قم و ری به آن جوز هم 
گویند، چون دو شــود همه دانند که چه گوید، شما چگونه 
ندانی، مگر ایرانی نیســتی. وزیر شرمگین شد و آفرین ها بر 

بهلول خواند. 
و بدین گونه اســت کــه بهلول را که به راســتی دیوانه ای 
بودالپر، و دیوانگی های بســیار داشــت، دانا نیز گفته اند، از 
آنجا که بــه روز حادثه، خردمندتر از هر فلســفه باف گنده 

دماغ و مکتب رفته خشک مغز بود.

**************
قصه مال

غذای چربی برای مال هدیه آوردند گفت اگر زحمت نمی بود 
خیلی لذید می شد. زنش پرسید چه زحمتی دارد؟ غذا را تو 

که پخته نکردی دیگری آورده و تو می خوری. 
مــال گفت: عجب، تو هنوز نمی دانی شــریک داشــتن در 
خوردنی زحمت اســت. اگر تو نمی بــودی لذت نان معلوم 

می شد!

**************

دیسک کمر گرفتم بابام گفت:
می بینین چوب خدارو خورده!

.
به فاصله یک ماه خودش دچار عارضه مشابه شد!

داداچ کوچیکه گفت؛
بابا، چوب خداست؟

.
گفت؛ نه، این امتحان الهیه

**************

مطمئنم پدرم یه قرارداد مخفیانه با صدا و سیما بسته
.

بحثمون بشه یه مستند راجع به
.

احتراِم پدر،
زحماِت پدر،

مظلومیِت پدر
.... و کال پدر، پخش می کنه !!!

**************

منم دلم می خواست مثل این فیلم ها تند تند رو کیبورد یه 
چیزایی بزنم بعد هم یه جا هک شه

. 

. 

. 
اما متاسفانه وقتی این کاررو می کنم

  ....  "صخدزاقخصدسذهصنصث" می شه...!!!

**************

این تلگرام اگه می دونست که وقتی طرف انالین نیس ولی 
میزنه انالین

. 

. 

. 

. 
بنیان چند تا خانواده رو بهم زده،حتما یه حرکتی می زد. . . 

المصب این پنبه ای که قبل ازآمپول میمالن
. 
. 

استرسش از خود آمپول بیشتره!!!

**************

یه بار وان حموم رو داشتم پر می کردم
که خودکشی کنم

بابام در زد گفت خیلی صدای آب میاد
بفهمم وان رو پر آب کردی

حتی اگه بمیریم می دونم بات چیکارکنم.!!!

**************

 یه دفعه داشــتم قرآن می خوندم قرآن رو که ورق زدم پول 
اونجا بود. فکر کردم خدا بهم جایزه داده رفتم همشــو خرج 

کردم
. 

خالصه خواهرم تا 3سال دنبال عیدیاش می گشت!

**************

زن برای فراموش کردن غم هایش گریه نمی کند!!
.

بلکه خرید می کند
. 

مراقب باشید خانمتون غم نداشته باشه

**************

حیف نون میره دکتر به دکتر میگه :اقای دکتر از وقتی رفتم 
دستشوئی دیگه کمرم صاف نشد.

. 
دکتر بهش میگه :عزیزم شــما دکمه شــلوارو به یقه بلوزت 

بستی !!!

**************

 در زندگــی هــر وقت کســی برایت ســنگ پرتــاب کرد،
تو با مهربانی برایش گل پرتاب کن ...

. 
البته باگلدونااا

.
بزنین نصف صورتش بره آشغالو...

ببخشید یهویی یادم افتاد عصبانی شدم.
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سرانجام زنی که راننده را کشت
زن 48 ســاله ای که 10 ســال قبل، راننده مســافربر 
مشهدی را به خاطر 500 تومان کرایه اضافی به قتل رسانده 
بود، سپیده دم سه شنبه گذشته در زندان مرکزی مشهد به 

دار مجازات آویخته شد.
زن تهرانی 38ساله که به همراه فرزندانش به مشهد مسافرت 
کرده بود، با بیان جزئیات این حادثه وحشــتناک ادعا کرد: 
وقتــی از راننده خواســتم تا بقیه پولــم را بازگرداند، به من 
گفت مســافتی را برای ســوار کردن شما دنده عقب حرکت 
کردم بنابراین کرایه شــما دوهزارتومان می شود، من هم که 
از شــنیدن این جمله عصبانی شده بودم، او را نفرین کردم و 
گفتم »آن 500 تومان هم صدقه ســر بچه هایم باشد!«، ولی 
راننده که انتظار چنین حرفی را نداشت با حالتی خشمگین 
از خودرو پیاده شد و سیلی به صورتم زد و شروع به فحاشی 
کرد! دخترم که این صحنه را دید به راننده معترض شــد که 
چرا مادرم را کتک می زنی؟ از آن ســو، من که اوضاع را این 
گونه دیدم، ناگهان دست به کیفم بردم و چاقوی آشپزخانه را 
از داخل پالستیک بیرون کشیدم و در همان حالت عصبانیت 

ضربه ای به او زدم که نقش بر زمین شد.

مرگ به خاطر اعتیاد به بازی!
بــر اســاس گزارش هــای مخابره شــده؛ اخیــرا یک 
پســر 16ســاله در هندوســتان پس از چندیــن روز انجام 
بی وقفــه بــازی PUBG و اجتناب از مصــرف وعده های 
 غذایــی یا حتی نوشــیدن آب، جان خود را از دســت داد. 

هنگامی کــه خانــواده نوجــوان متوجه عالئم بیمــاری در 
فرزند خود شــدند؛ وی را به یک بیمارســتان خصوصی در 
شــهر Eluru منتقل کردنــد. در ادامه این پســر نوجوان 
دچار اسهال شــدید شــد و ناچارا تحت عمل جراحی قرار 
 گرفت؛ اما متاســفانه وی از این عمل جان سالم به در نبرد.
در ماه ژانویه امسال نیز یک مورد مرگ ناشی از اعتیاد به بازی 
PUBG در هندوستان به ثبت رسید. متوفی فردی ۲5 ساله 
با نام هرشال ممان بود که در اثر عوارض سکته مغزی ناشی از 

انجام طوالنی مدت بازی PUBG Mobile درگذشت.
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■ صرف نظر از این که دانش آموخته رشته معماری هنر های 
زیبا یا کتابشناســی باشــید، به طور حتــم توجه خاصی به 

زیباترین کتابخانه های جهان دارید.
کتاب ها اغلب با هدف روایت داستان های گذشته و به عنوان 
راهنمایی برای آیندگان در یک مکان جمع آوری می شــوند. 
کتابخانه ها نیز از طریق نقاشی های دیواری و سقفی، معماری 
درخشان و طراحی خالقانه خود، هنرمندی سازندگانشان را 
به رخ همه می کشند.در اینجا برخی از زیباترین کتابخانه های 

جهان را به شما معرفی می کنیم.

▪ بیبلیوتکا دو کنونتو د مارفا )پرتغال(

کاخ ملی مافرا در ســال 1771 توسط مانوئل کتانو دو سوسا 
معمار دربار ســلطنتی ساخته شــد تا به عنوان موزه از آن 
استفاده شود. نور طبیعی از پنجره های متعدد به داخل این بنا 
راه پیدا می کند و این باعث می شود که کف مرمر خاکستری 
و سفید آن که با طرح گل رز تزئین شده است، در طول روز 
بدرخشــد. پاپ در سال 1745 به کمیسیون سلطنتی اجازه 
داد که کتاب های ممنوعه را که بخشــی از 35هزار مجموعه 
باقیمانده هستند، در کاخ ملی مافرا قرار بدهند و در این بنا از 

آن ها نگهداری کنند.

▪ کتابخانه ملی چین در پکن )چین(

کتابخانه ملی چین که در ســال 1909 توسط دولت سلسله 
چینگ تاســیس شده اســت، مجموعه ای از بیش از 37 اثر 
تاریخی از جمله بزرگترین مجموعه آثار ادبی چین در جهان 
را گردآوری کرده است. دانش آموزان، محققان و دوستداران 
کتاب از سراســر جهان از بخش های مختلف کتابخانه ملی 

چین استفاده می کنند.

▪ ســاختمان اســتیفن شــوارتزمن کتابخانــه عمومی 
نیویورک

دو شــیر مرمر نگهبان ساختمان استیفن شوارتزمن هستند 
و از بازدیدکنندگان این ســاختمان استقبال می کنند. ایده 
اولیه ســاخت این بنا در سال 1895 مطرح شد. در آن زمان 
ادغام کتابخانه های Astor )آســتور( و Lenox )لنوکس( 
بنیانگذاران کتابخانه عمومی نیویورک را به فکر ایجاد مؤسسه 

عظیمی برای رقابت با پاریس و لندن انداخت.
ســاختمان تاریخی اســتیفن شــوارتزمن که توسط کاره و 
هاستینگز طراحی شده است، حاوی حدود 15 میلیون جلد 
کتاب از نسخه های خطی قرون وسطایی و کتیبه های ژاپنی 

باستان گرفته تا رمان های معاصر و کتاب های طنز است.
  

▪ کتابخانه ابی سنت گال در سنت گالن )سوئیس(

نقشه های اولیه معماری کتابخانه ابی سنت گال نشان می دهند 
که این مجموعه حدود سال 8۲0 ساخته شده و شکل گرفته 
است. از آنجا که کاغذ نوشته ها و دست نوشته های علمی قرار 
گرفته در کتابخانه ابی ســنت گال افزایش پیدا کردند، این 

مجموعه به تاالری با شکوه تبدیل شد.

 ▪ کتابخانه استار فیلد )starfield( در سئول )کره جنوبی(

کتابخانه استارفیلد تقریبا 50هزار کتاب و مجله در ژانر های 
مختلــف را در خــودش جای داده اســت. ایــن کتابخانه 
همواره رویداد های متعددی چون ســخنرانی نویسندگان و 

نمایشگاه های هنری را برگزار می کند.

▪ کتابخانه ملی کلمنتینوم 
در پراگ )جمهوری چک(

با وجود نقاشی های دیواری 
تزئین شــده توســط جان 
هیبل و ستون های مارپیچی 
غنی از طال و چوب ماهون، 
جای تعجب نیست که چرا 
از کلمنتینــوم بــه عنوان 
"مرواریــد باروکــی پراگ" 

حمایت می شود.
کتابخانه ملی کلمنتینوم ابتدا در سال 17۲۲ افتتاح شد، اما 
اکنون به عنوان کتابخانه ملی جمهوری چک فعالیت می کند 

و دارای بیش از ۲000 جلد کتاب ادبی است.
یک پرتره از امپراتور جوزف دوم در باالی سالن کتابخانه ملی 
کلمنتینوم نشســته اســت تا یاد و خاطره کار او را در زمینه 
نگهداری از کتاب های کتابخانه های صومعه منسوخ شده که 
بسیاری از آن ها امروز در سالن کتابخانه ملی کلمنتینوم باقی 

مانده اند، گرامی بدارد.

▪ کتابخانه شهر اشتوتگارت )آلمان(

سطوح سفید و خطوط واضح و شفاف، فضایی رویایی و آرام را 
در کتابخانه شهر اشتوتگارت ایجاد می کند.

معماران مســتقر در آلمان با الهام از طراحی پانتئون در رم 
تالش کردند، طبقات 9گانه کتابخانه شــهر اشتوتگارت را به 
شــیوه ای طراحی کرده و بسازند که این طبقات در یک هرم 

وارونه قرار بگیرند.

آلکساندرینا  بیبلیوتکا   ▪
یا کتابخانه آلکساندرینا 

در اسکندریه )مصر(

آلکســاندرینا  بیبلیوتــکا 
که در سال ۲00۲افتتاح شــد، قصد دارد روح بزرگترین و 

جامع ترین کتابخانه جهان باستان را بازیابی کند.
کتابخانه اصلی اســکندریه بزرگترین مجموعه کتاب و نسخ 
خطی زمان خود را در خود جای داده بود و قبل از این که در 
آتش ســوزی سال۲000 ویران شود، به عنوان سرمایه دانش 

در نظر گرفته می شد.

موسسه بیبلیوتکا آلکساندرینا که توسط یک موسسه معماری 
نروژی طراحی شده است، شامل یک اتاق کتابخانه با فضای 
هشت میلیون کتاب، چهار موزه، چهار گالری هنری، سیاره 

زمین و آزمایشگاه ترمیم دست نوشته است.

▪ کتابخانه ادمونت ابی در ادمونت )اتریش(

کتابخانه ادمونت ابی نمایشــگاه هنر های شگفت انگیزی از 
سبک باروک را در بخشی از یکی از قدیمی ترین و بزرگترین 
صومعه هــای اتریش بــه نمایش می گــذارد و یک مجموعه 

چشمگیر از 70 هزار جلد کتاب را در خود جای داده است.
ســالن کتابخانه ادمونت ابی توســط جوزف هوبر معمار در 
ســال 1776 ساخته شده است. این سالن با طرح های گل با 
رنگ های طالیی و سفید تزیین شده است. آثار هنری سقفی 
کتابخانه ادمونت ابی مراحل مختلف دانش بشری را به تصویر 

می کشد.

▪ کتابخانه سلطنتی پرتغالی در ریودوژانیرو )برزیل(

کتابخانه سلطنتی پرتغالی بزرگترین و با ارزش ترین مجموعه 
آثــار ادبی پرتغالی را در خارج از پرتغال نزدیک به 400000 
نسخه خطی نادر را در اختیار دارد.سه نفر از مهاجران کتابخانه 
ســلطنتی پرتغال را در سال 18۲۲ تأسیس کردند تا آداب و 
رسوم ادبی و شــاهکار های تازه کشورشان را به مردم برزیل 
معرفی کنند. در های این کتابخانه در ســال 1887 به روی 

عموم مردم باز شد.

▪ کتابخانه ال اسکوریال 
)اسپانیا(

ال  اســپانیایی  کتابخانــه 
اســکوریال بیش از 40هزار 
جلد کتــاب را در مجموعه 
خود جای داده اســت. این 
مجموعه در ســال 1563به 

دستور پادشاه فیلیپ دوم ساخته شد. کتابخانه اسپانیایی ال 
اسکوریال دربرگیرنده یک صومعه و باغ های متعددی است.

بودلیــان  کتابخانــه   ▪
)انگلستان(

دانشگاه  بودلیان  کتابخانه 
از  تعــدادی  آکســفورد 
مشــهورترین آثار ادبی را 
در خودش جای داده است.

● از کتابخانه هــای زیبای 
دیگــر جهان می تــوان به 
کتابخانه ملــی اتریش در 

وین، کتابشناسی واسکونسلوس در مکزیک، کتابخانه عمومی 
بیتو در تایپه )تایــوان(، کتابخانه جورج پیابودی در بالتیمور 
)مریلند، ایالت متحده آمریکا(، کتابخانه دانشگاه هنر تاما در 
توکیو )ژاپن(، کتابخانه صومعه ویبلینگــن در اولم )آلمان(، 
کتابخانــه رامپور رازا در رامپور )هند(، کتابخانه کالج ترینتی 
در ایرلند )دوبلین(، کتابخانه ملی فرانسه در پاریس، کتابخانه 
ایالتی استرالیای جنوبی در ادالید )استرالیا(، کتابخانه پارلمان 
در اتــاوا )کانادا( و کتابخانه تیانجین بینه در تیانجین )چین( 

اشاره کرد.

معرفی جاذبه های 
چهارمحال و بختیاری

  
اداره کل میراث فرهنگی استان چهارمحال و بختیاری 
تور آشناسازی را با حضور فعاالن گردشگری برگزار کرد. در 
این تور که به منظور معرفی جاذبه های گردشگری و تاریخی و 
طبیعی استان به فعاالن این حوزه مانند خبرنگاران، عکاسان، 
مستندسازان و راهنمایان گردشگری و اینفلوئنسرها در مدت 
چهار روز برگزار شد، دیدن جاذبه های تاریخی شهرکرد مانند 
قلعه چالشتر، موزه باستان شناسی و یا بازارچه صنایع دستی 

در دستور کار بازدید این گروه قرار گرفت.
پــس از آن گروه فعــاالن صنعت گردشــگری، به منطقه 
تفریحی و گردشگری و البته تاریخی پیرغار رفت. تفرجگاهی 
در روســتای ده چشمه شهرستان فارســان. در این روستا 
همچنان سنگ قبرهای قدیمی در گورستان دیده می شود و 
هنوز هم در میان درختان ورودی که از این روستا می گذرد 
آالچیق هایی برای مهمانان برپاســت. اما آنچه روستای ده 

چشمه را معروف کرده کتیبه و تفرجگاه پیرغار است.

چکش حراِج بومگردی ها بلند شد
نایب رییــس جامعه اقامتگاه های بوم گــردی ایران با 
انتقاد از شــیوه حمایت از کسب و کارهای به ویژه کوچِک 
گردشــگری و بی توجهی به نظرهای مشورتی تشکل های 
خصوصی، گفــت: تعداد زیــادی از اقامتگاه های بومگردی 
در آســتانه تعطیلــِی کامل و فروش قــرار گرفته اند، اتفاق 

ناخوشایندی که بعدها صدای آن بلند می شود.
نائب رییس جامعه اقامتگاه های بوم گردی در ادامه با اشاره به 
حمایت های جبرانی خسارت کرونا، اظهار کرد: هنوز نمی دانم 
این تسهیالت را یک کمدی تلخ بدانیم یا یک تراژدی. چند 
جلسه گذاشتیم که این تسهیالت برای بیمه محورها شاید 
مناسب باشد ولی برای اقامتگاه های بومگردی چون خانواده 
محور هستند، قابلیت اجرا ندارد. درباره بومگردی ها قرار شد 

مبنای پرداخت تسهیالت تعداد اتاق ها باشد. 
این پیشــنهاد مصوب شــد. بین وزارت کار و گردشــگری 
 هم تفاهم شــد. اما موقع اجــرا با فاجعه روبه رو شــدیم.
وی افزود: گردشگری با بحران مواجه است اما مهمتر از آن، 
مشارکت نداشتن و دلسوزی نکردن دستگاه های دیگر است. 
فراکسیون گردشگری  جلسه با تشکل های خصوصی بگذارد 

تا حرف ها و پیشنهادهای ما را بشنود.

وضعیت دسترس پذیری 
شهرهای کشور

مهدی جمالی نژاد معاون عمران و توســعه امور شهری 
و روســتایی وزیر کشــور و رئیس سازمان شــهرداری ها و 
دهیاری های کشوردرباره شهرهایی که مناسب سازی را اجرا 
کرده اند، اظهار کرد: دســتورالعمل هایی را به تمام شهر های 
کشــور ابالغ کردیم تا اقداماتی را برای دسترس پذیر شدن 

شهر ها برای افراد دارای معلولیت انجام دهند.
وی با اشاره به این که چند شهر کشور به عنوان شهر پایلوت 
انتخاب شدند تا اقداماتی در حوزه مناسب سازی انجام دهند 
و به عنوان الگوی ســایر شهر ها باشد، افزود: به عنوان مثال 
شهر اردکان در استان یزد به عنوان شهر بدون مانع انتخاب 
شــده اســت و اقدامات خیلی خوبی را در این مسیر انجام 
می دهد. شــهر یزد به عنوان شهر دوست دار معلول و شهر 
دسترس پذیر برای معلوالن انتخاب شده است و یزد برنامه 

جامعی برای دسترس پذیری تمامی افراد ارائه داده است.
معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور در 
پاسخ به این سوال که چه زمان می توان به معلوالن قول داد 
که تردد در تمامی شهر های کشورسهل تر شده است، گفت: 
اعالم زمان خاص کار سختی است، این یک همکاری جمعی 
را می طلبد. معلوالن نباید در خانه هایشــان زندانی شوند، 
امــا در حال حاضر حضور معلوالن را در ســطح جامعه کم 
می بینیم و دلیل آن آماده نبودن شهر ها برای پذیرش افراد 

دارای معلولیت است.

تکه ای از من  زیباترین کتابخانه های جهان 
تکه ای از زمین

مریم سادات موسوی


