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سرمقاله
 دام های رنگارنگ در اقتصاد بیمار

شــاید اغراق نباشــد اگر گفته شود 
شــرایط اقتصادی و اجتماعی در سطح جامعه به مرز بحرانی 
نزدیک شده است چرا که از هر جایش سخن بگویی جز غلبه 
نابسامانی در روابط اقتصادی میان افراد اجتماع چیزی عایدت 

نمی شود.
اکنون مســکن - چه برای آنان که قصد خریــد دارند و چه 
آنانی که ناگزیر به اجاره نشــینی هســتند - یک معضل غیر 
قابل حل است. همین طور برای اکثریت جامعه پس انداز معنا 
و مفهومی ندارد و با توجه به رکود مشــدد کســب و کارها بر 
اثر شــیوع کرونا، اوضــاع در بخش های تولیــدی و خدماتی 
اسف انگیزتر از آن هست که کمک های بال عوض ناچیز دولتی 
یا وام های بهره باالی بانک ها با زمان برگشــت کوتاه، دردی از 
دردهای این بخش ها را درمان کند. حال تصورش را بکنید در 
این نابســامانی ها باندهایی وجود داشته باشند که باشیوه های 
مختلف و در گستره وسیعی از جامعه و با حجم باال، دست به 

جعل و کالهبرداری بزنند.
بنظرمی رسد تاراج دارایی های جامعه - چه دارایی های ملی و 
چه دارایی های مردمی - برای یک عده ای از افراد جامعه حق 
تلقی می شود که به راحتی و بدون دغدغه به دست درازی به 

این منابع اقدام می کنند و ادامه می دهند.
در زمینه وجود و دستگیری باند کالهبرداری تازه ای که حجم 
اقدامات غیر قانونی شان هوش از سر آدم می رباید در رسانه ها 
خبرهایی منتشر شده که کارهایشان از لحاظ بداعت و وسعت، 

شگفت آور است.
در همین زمینه جالب اســت بدانید که بنا به گفته مسووالن 
مربوطه؛ "در خرید و فروش چک موردی، باندهایی کالهبردار، 
با ایجاد حســاب و اخذ دسته  چک به نام افراد کم بضاعت که 
معموالً با جعل گواهی کسب برای این افراد کم بضاعت صورت 
می گیرد، صاحب تعداد زیادی چک سفید امضا شده و آن ها را 
با مبلغی بسیار ناچیز از این افراد کم بضاعت خریداری می کنند؛ 
البته همکاری بعضی از شعب بانکی با این باندها، در این روند 
بی تاثیر نیســت. این باندها در ادامه، هر فقره از این چک های 
سفید امضادار را در حدود ۱میلیون تومان به فروش می رسانند. 
چنــد روز قبل بود که یک باند خریــد و فروش چک موردی 
توسط پلیس دستگیر شــد و تعداد بسیار زیادی چک از این 

باند کشف و ضبط شد."
جالبتر این که این باند به معنای واقعی باند سراسری است زیرا 
بنا به اظهار مسووالن؛ در اکثر شهرهای کشور - هم در زمینه 
فریب افراد مســتاصل و هم در کالهبرداری از شاغلین کسب 

وکارها - فعال بوده است!
"رئیس پلیس فرودگاه های کشور با بیان این که در سطح کشور 
پرونده هایی در مراجع قضائی در رابطه با این کالهبرداری ها از 
سال۹۳ باز شده است، عنوان کرد: ۱۰۲ نفر شناسایی شده اند 
که ۱۰۰ هزار برگه چک از بانک های مختلف استان ها از جمله 
تهران، فارس، خوزستان، کرمان، یزد و خراسان رضوی هزینه 

شده است."
خوب اســت بدانیم که؛ "بیشــترین چک برگشتی از یکی از 
اعضای ایــن باند به مبلغ ۱۵۶میلیارد تومان بوده اســت که 
باعث شده ۳۰هزار فقره چک برگشت بخورد و از ۳۹هزار نفر 
کالهبرداری صورت گیرد. در مقایسه با این تعداد چک هنوز 
۷۰ هزار برگه چک بدست پلیس نرسیده است و فعالیت این 
باند در کشور بسیار گسترده اســت. وی درباره خسارات وارد 
شده به مردم توسط کالهبرداری این باند، افزود: در یک فقره 
چک، ۷۰۰میلیون تومان خرما توسط این باند خریداری شده 
است که زندگی فرد را تحت تأثیر قرار داده و در مورد دیگری 
یکی از افرادی که در بازار آهن کار می کرده است را به تباهی 

کشیده اند، به طوری که فرد کارتن خواب شده است."
بدبینانه نیست اگر بپنداریم که این باندی هست که افشاء شده 
و خاطیان دستگیرشــده اند و علی القاعده باید همچنان افرا و 
گروه های سود جویی باشند که برای رسیدن به ثروت بادآورده 
و رقابت با هزار میلیاردی و ســه هزار و سی هزار میلیاردی ها، 
بــرای مردم عادی در کوچه و خیابان و صحنه های کســب و 
کار نقشــه می کشــند و این خود ناهنجاری دیگری است که 
ناشی از عدم شــفافیت در مقررات و نارسا بودن آن بخش از 
مقررات است که اجرا می شود. به نظر کارشناسان در این زمینه 
اگر مورد چک الکترونیک اجرایی شــود بخش اعظم این نوع 
کالهبرداری ها ناممکن خواهدشد و این امری است که ظاهرا 
تحققش در اختیار بانک مرکزی است که انتظار می رود تعلل 

نورزد و هرچه زودتر به اجرای آن اقدام کند.
»مدیر مسوول«

صفحه 5

73 میلیون 
کاربرایرانی
 اینترنت

رییس دفتر رییــس جمهوری:"مایه ی 
خرســندی اســت کــه بــا مدیریــت و 
برنامه ریــزی خیلــی خــوب هیأت ها و 
همراهی حداکثری مردم، مراســم های 
ســوگواری با رعایت دستورالعمل های 

بهداشتی در سراسر کشور برگزار شد.

محرم 99؛  شور حسینی - شعور ملی

صفحه 8

از بازار گردشگری چین سهمی 
شایسته می خواهیم
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ســالمــــت بـاشـیــــم

ــی ــم نبات مری

 ---نیم نگاه ---

گرد آورنده

■ برای تهیه این نوشــیدنی، ســبزه های 
گندم خود را درون دستگاه آب میوه گیری 
ریخته و بــا نوشــیدن آب آن، از خواص 

فراوانش بهره ببرید.
• سبزه گندم حاوی ۷۰ درصد کلروفیل است 
که دارا بودن ایــن خاصیت به تنهایی باعث 
شده تا این ماده خوراکی به غذای فوق العاده 

ای تبدیل شود.
• ســبزه گندم غذای کاملی است و سرشار از 
ویتامین های C ،E ،K و B کمپلکس )شامل 
B۱۲( است. در بخش مواد معدنی؛ سرشار از 
کلسیم، کبالت، آهن، منیزیم، فسفر، پتاسیم، 

پروتئین، سدیم، سولفور و روی است.
• این گیاه سحرآمیز لیست طوالنی از آمینو 
اسیدها را در خود جای داده است )حدود ۱۷ 

آمینو اسید و 8۰ آنزیم شناخته شده(.
▪ برخی از خواص این نوشیدنی عبارتند از:

• پيشگيری از بروز بيماری آلزایمر
نوشــیدن منظم آن به طــور قابل توجهی از 
ابتالی فرد به بیماری آلزایمر و دیگر مشکالت 

ذهنی پیشگیری می کند.
• مفيدبرای درمان کم خونی

این مــاده غذایی از آن جا کــه حاوی مقدار 
فراوانی آهن اســت خون ســاز بوده و تعداد 

گلبول های قرمز را نیز افزایش می دهد. 
با مصرف این نوشــیدنی گلبــول های قرمز 
در بــدن شــما بازســازی شــده و فعالیت 
خود را دوباره از ســر می گیرند و اکســیژن 
 تــازه را برای ســطح بدن فراهــم می کنند.

• خاصيت ضد التهابی دارد
این نوشــیدنی با داشتن خواص قلیایی، برای 
افرادی که از بیماری های التهابی مانند استئو 
آرتریت و آرتریت روماتوئید رنج می برند، ماده 

غذایی مطلوبی محسوب می شود.
• حاوی آنتی اکسيدان است

این نوشــیدني حــاوی مقــدار فراوانی آنتی 
اکســیدان بوده و آنتی اکسیدان ها با خنثی 
سازی رادیکال های آزاد فرآیند اکسیداسیون را 
متوقف می کنند. با مصرف این نوشیدنی سبز 
از آالینده های هوا مانند منو اکســید کربن و 

دود سیگار کمتر آسیب می بینید.
• بوی بد دهان و بدن را از بين می برد.

این ماده غذایی با سم زدایی سیستم لنفاوی، 
معــده و روده، کمک خوبی بــرای کاهش و 
حذف بوی بد دهان و بدن محسوب می شود.

• حاوی پروتئين است
نوشیدنی سبزه گندم، حاوی لیست طوالنی 
از آمینو اسیدها است که آجرهای ساختمان 
پروتئین را در بدن تشــکیل می دهند. طبق 
گزارش ها، این نوشیدنی سبز دارای ۵۰ درصد 
پروتئین است که این مقدار سه برابر پروتئین 

موجود در گوشت قرمز است. 
پس سعی کنید این نوشیدنی فوق العاده را در 

برنامه روزانه غذایی خود جای دهید.
• با سرطان مبارزه می کند

با داشــتن مقدار عالی کلروفیل و بتاکاروتن، 
در پیشــگیری و مبارزه با سرطان موثر است. 
ترکیبــات متنوع موجود در این گیاه ســبز، 
عوامــل موثر و قوی آنتی اکســیدانی و ضد 
سرطانی هستند. طبق بررسی ها مصرف این 

نوشیدنی تا 4۰ درصد خطر پیشرفت سرطان 
را کاهش می دهد.

• برای دیابتی ها مفيد است
این نوشــیدني با قابلیت تنظیم ســطح قند 
خون، ماده غذایی سودمندی برای مبتالیان 

به دیابت محسوب می شود.
• موثردر کاهش فشار خون باال

ترکیبــات پروتئینی موجــود در کلروفیل با 
کیفیت باال، نقش مهــم و موثری در کاهش 

فشار خون باال ایفا می کنند.
• مفيدبرای تقویت سيستم ایمنی بدن

مصرف منظم ۲-4 قاشق سوپ خوری از این 
نوشــیدنی کمک خوبی برای تقویت سیستم 

ایمنی بدن خواهد بود.
هشدار:

اگر شــما از جمله افرادی هستید که نسبت 
به خــوردن گندم آلــرژی دارند، مصرف این 
نوشیدنی را از مقدار کم )یک قاشق چایخوری 
در روز( شروع کنید و در صورت بروز آلرژی از 

مصرف آن خودداری کنید.

یک نوشيدني شگفت انگيز  ]خواص آب سبزه گندم[

پیش بینی پاییز سخت و دشوار
علیرضازالی فرمانده ســتاد مقابله با کرونا در کالنشهر 
تهران، درباره وضعیت منحنی شیوع ویروس کرونا در پاییز 
و زمستان، گفت: پیش بینی می کنم یک شرایط سینوسی را 
طی خواهیم کرد و با فراز و فرودهای متعدد آماری روبه رو 

خواهیم شد. 
وی با عنوان این مطلب که پیش بینی می شود پاییز بسیار 
سختی داشته باشیم، افزود: نخست این که در پاییز به دلیل 
شرایط سردی هوا تراکم بیشتر جمعیتی را شاهد خواهیم 
بود و حضور افراد در فضای مسقف با تهویه ناکافی در پاییز 

و زمستان می تواند مساله جدی باشد. 
دوم این که در پاییز و زمســتان هجوم ســایر بیماری های 
تنفسی را خواهیم داشت که یا مستقیماً با تضعیف سیستم 
دفاعی بدن فرد را در معرض ابتال به کرونا قرار دهند یا این 
بیماری ها می توانند با تغییر عالئم بیماری کرونا یک سیمای 
بالینی مخدوش را برای بیمار ترســیم کنند و امکان دارد 

مساله مواجهه بیماری را به چالش بکشد.
زالی گفت: هم چنین ما با امواج بسیار مهم بیماری فصلی 
آنفلوانزای H۱N۱ در کشور روبه رو خواهیم بود که می تواند 
مشــکالت زیادی ایجاد کند. با توجه به زمان طوالنی تری 
که معموالً در تابســتان ها از اشــعه ماورای بنفش استفاده 
می کنیم شرایط اقلیمی و زیســتی برای ویروس کرونا در 
پاییز مستعدتر و مساعدتر خواهد بود، برای همین پیش بینی 

می کنیم که پاییز سختی پیش رو خواهیم داشت.
وی درباره تمهیدات الزم برای مواجهه با پیک دوم کرونا در 
نیمه دوم سال، اظهار داشت: باید همه ملزومات و آمادگی 
پزشکی الزم را در حوزه تجهیزات مصرفی، وسایل حفاظتی، 

دارو و حوزه منابع انسانی به میزان کافی داشته باشیم.

افزایش قیمت داروهای تحت 
لیسانس 

دو داروی پالویکــس و دپاکیــن متعلق به شــرکت 
داروسازی سانوفی فرانسه و جزو داروهای بسیار مهم در دنیا 
هستند که از سال های گذشته به صورت تحت لیسانس در 
شرکت داروسازی دکتر عبیدی که از نظر زیر ساخت های 
مرتبط با کیفیت مورد تایید این کمپانی اروپایی قرار گرفته 

است تولید می شوند.
عمده مصرف داروی پالویکس در بیماران مبتال به سکته های 
قلبی پس از مداخالت درمانی مانند آنژیوپالستی و استنت 
گذاری در عروق اســت و عالوه بر آن در برخی سکته های 
مغزی و آنژین های ناپایدار قلبی و بیماری های مشابه عروقی 

کاربردی وسیع دارد.

با توجه به ریســک باال در این بیمــاران و نیز هزینه باالی 
مداخالت تشخیصی - درمانی انجام شده برای آن ها )مانند 
آنژیوپالستی و خدمات بیمارستانی(، دسترسی به این داروی 

با کیفیت و اثربخشی اثبات شده، بسیار حیاتی است.
داروی دپاکین نیز در طیف وسیعی از بیماری های سیستم 
عصبی از جمله صرع و تشنج کاربرد دارد و به دلیل کیفیت 
باال و جایگاه درمانی حساس آن همواره مورد توجه پزشکان 

و بیماران قرار داشته است. 
از ابتدای امســال به دلیل محدودیت هــای ارزی مرتبط با 
تحریم ها، بنا بر تصمیم قرارگاه ســازمان غذا و دارو نوع ارز 
ماده اولیه این دو دارو و سایر داروهای تحت لیسانس از ارز 

دولتی )دالر 4۲۰۰۰ ریالی( به ارز نیمایی تغییر پیدا کرد.
 از آنجایی که تغییــر نوع ارز از دولتی به نیمایی تنها برای 
برندهای تولیدی به صورت تحت لیســانس صورت گرفته 
است و سایر محصوالت ایرانی )غیر تحت لیسانس( کماکان 
ارز دولتی دریافت می کنند، این اختالف قیمت ریالی در بازار 
ایجاد شــده است. هم چنین با توجه به ثابت نبودن نرخ ارز 
نیما بر خالف ارز دولتی، تغییرات مداوم قیمت داروهایی که 
روی ارز نیمایی قرار گرفته اند نیز دور از انتظار نخواهد بود.
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دو کلمـــه حـــرف ورزشـــی

بهبودی سـیاوش   ترکش های بی تدبيری های گذشته!
 ---نیم نگاه ---

گرد آورنده

اعالم زمان برگزاری 
مسابقات شیراز

  
با توجه به شــیوع ویروس کرونا کنفدراسیون هندبال 
آسیا تاریخ جدید برگزاری مسابقات آسیایی در سال ۲۰۲۱ 

را اعالم کرد.
مســابقات هندبال قهرمانی جوانان آسیا )انتخابی قهرمانی 
جهان مجارســتان ۲۰۲۱( که به میزبانی ایران و در شــهر 
شیراز قرار است برگزار شود از ۲۰ تا ۲۹ مارس ۲۰۲۱ یعنی 
۳۰ اسفند تا ۹ فروردین ۱4۰۰ انجام خواهد شد.هم چنین 
دومین دوره مسابقات هندبال ساحلی قهرمانی نوجوانان آسیا 
)انتخابــی جهان( ۲۷ بهمن تا 4 اســفند )۱۵ تا ۲۲ فوریه 

۲۰۲۱( به میزبانی بانکوک تایلند انجام خواهد شد.
نهمین دوره مســابقات قهرمانی نوجوانان آســیا )انتخابی 
جهــان( هم در مــاه یکم تا ۱۲ مــارس ۲۰۲۱ )۱۱ تا ۲۲ 

اسفند( به میزبانی آلماتی قزاقستان انجام خواهد شد.
پنجمین دوره مسابقات جام باشگاه های آسیا زنان در آلماتی 
قزاقســتان از ۱۳ تا ۲۱ اسفند و مسابقات جام باشگاه های 
آسیا مردان از ۳۰ اردیبهشت تا ۱۰ خرداد ۱4۰۰ )۲۰ تا ۳۰ 

ماه می ۲۰۲۱( در جده عربستان انجام خواهد شد.
هندبال ایران تنها در مسابقات جام باشگاه های آسیا نماینده 
ندارد. امسال با توجه به شیوع ویروس کرونا در سراسر دنیا 
مسابقات ورزشــی دستخوش تغییر شده اند و اکثر آن ها به 

سال ۲۰۲۱ موکول شدند.

سرمربی مس رفسنجان: 

فصل آینده مربیگری نمی کنم
تیم مس رفسنجان باحضور 
در دیــدار برابر ســایپا موفق به 
برتری چهار بر صفر شد و عنوان 
قهرمانی لیگ برتر فوتسال زنان را 

از آن خود کرد.
تیم  ســرمربی  رضایی  عاطفــه 
فوتســال زنان مس رفســنجان 

درخصوص دیدار برابر ســایپا اظهار داشت: می دانستیم که 
بازی سختی برابر این تیم خواهیم داشت. سایپا در دور رفت 
با ۲ گل بازی را به ما واگذار کرده بود اما ۲ گل چیزی نبود 
تا نتواند آن را جبران کند. تمام تالش خود را به کار بستیم 

تا امتیازی به این تیم ندهیم.
وی افزود: ۰۱ دقیقه اول خیلی فشار روی تیم بود و در چند 

بازی گذشته چنین فشاری را تجربه نکرده بودیم. 
زمان خوبی به گل در نیمه اول رسیدیم اما توانستیم با کسب 
موقعیت سه گل دیگر به ثمر برسانیم. داوری این دیدار هم 

خیلی خوب بود و مشکلی در قضاوت نداشتیم. 
ســایپا تیم خیلی خوبی بود و در ۰۱ دقیقه نیمه اول خوب 

بازی کرد و اگر با آن روند ادامه می داد به گل می رسید.
سرمربی مس رفسنجان عنوان کرد: هر چند اکنون تنها به 
قهرمانی امروز مس رفسنجان فکر می کنم اما از لحاظ ذهنی 
خیلی خسته ام و به احتمال زیاد به دلیل طوالنی بودن لیگ 
پانزدهم در فصل آینده به عنوان سرمربی هیچ تیمی حضور 
نخواهم داشت. کمبودهای لیگ این فصل زیاد بود و برگزاری 
هر مسابقه برای فصل آینده هم کلی انرژی از همه می گیرد 

امیدوارم شرایط برگزاری بازی ها تغییر کند.
رضایی ادامه داد: مدیرعامل باشــگاه قول پاداش ویژه ای را 
برای قهرمانی تیم مس رفســنجان به بازیکنان داده است و 
هنوز نگفته اند که این پاداش چقدر است اما تاکنون تمامی 

پاداش ها و دستمزدها پرداخت شده است.

مجوز برگزاری اردوهای تیم 
ملی جودو صادر شد

در جلســه مســووالن فدراســیون جودو با سرپرست 
فدراســیون پزشکی ورزشی مقرر شد که اردوهای تیم ملی 

جودو با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار گردد.
به گزارش روابط عمومی فدراســیون جودودر این نشست 
درخواست فدراســیون مبنی بر برگزاری لیگ و مسابقات 
کشــوری طی هفته های آتی بررسی و در ستاد ملی مبارزه 

با کرونا مطرح خواهد شد.

■ از خبرهای پر سر و صدای چند روز گذشته استعفای فرهاد 
مجیدی سرمربی تیم فوتبال استقالل بود که درست روز بعد از 

پیروزی استقالل در برابر تیم رقیبش پرسپولیس، رخ داد.
اســتعفای مجیدی و انکار باشگاه و حاشیه های دیگر تا رسیدن 

خبرخوش بازگشت مجیدی، در اکثر رسانه ها بازتاب داشت.
در ایــن زمینه مدیر عامل باشــگاه اســتقالل گفتگویی انجام 
داده اســت که همه نکته ها درباره این موضوع را در خود دارد. 
در گزارش این شــماره عالوه بر دو خبــر ابتدایی و انتهایی، به 

گزیده هایی از همین مصاحبه اکتفامی کنیم.
▪ فرهاد مجيدی از هدایت تيم استقالل استعفا کرد

 فرهاد مجیدی ســرمربی تیم اســتقالل پس از شکست تیم 
پرســپولیس و راهیابی تیم اســتقالل به فینال رقابت های جام 

حذفی با انتشار پیامی در اینستاگرام از سمت خود استعفا کرد.
فرهاد مجیدی نوشــت: این نوشته را باید چند روز قبل منتشر 
می کردم. همان روزی که با قصــد قبلی خبر مذاکره در ایتالیا 
را رســانه ای کردند. همان روزی که در آستانه دربی فوق العاده 
حساس، قبل از مهمترین بازی فصل، ذره ای برای من و تالش و 
فداکاری شاگردانم احترام قائل نشدند. این خودزنی بزرگ توسط 
مدیریتی انجام شد که یک ماه قبل از من لیست گرفت و بدون 
تمدید قرارداد حتی یکی از بازیکنان ارزشمند فعلی، بعد از هر 
موفقیتی در چند بازی گذشته از برنامه ها و اهداف مشترک برای 

فصل بعد گفت.
آن ها با وجود قرارداد یک سال و نیمه من، با اقدامی عوام فریبانه 
که هدفی جز تخریب جایگاه ســرمربی تیم نداشت در آستانه 
دربی، خبری که حتی رسانه های کشور آقای استراماچونی هم 
مراعات زمان انتشارش را کردند، به صورت غیررسمی به رسانه ها 
دادند و حاال من حاضر نیستم به خاطر یک برد جذاب و صعود به 

فینال جام حذفی این کارشکنی تاریخی را نادیده بگیرم.
جالب است که از لحظه انتشار خبر مذاکره ایتالیا تا شروع دربی، 
مصاحبه و تکذیبی از مدیرعامــل در کار نبود اما از امروز صبح 
سراسیمه به دنبال تکذیب خبری هستند که با جزئیات مستند 

به بیرون درز کرده و رسوایی تازه ای رقم زده.
می خواهم بدانید آن ها دیشــب حتی از یک خســته نباشید 
خشــک وخالی در رختکن تیم دریغ کردند و مشابه دو پیروزی 
مقابل سپاهان، نگاه و رفتارشان فریاد می زد که چقدر ناراحتند. 
چون هر موفقیت تازه نقشه هایشــان را به تأخیر می انداخت و 

آن ها را به دروغی دیگر متوسل می کرد.
من به احترام بازیکنان متعصبم، هوادارانی که بی صبرانه منتظر 
پیروزی مقابل قهرمان لیگ برتر بودند و همکاران شــریفم این 
چند روزه را هم سکوت کردم اما امروز بعد از فشارهای کشنده 
در یک نیم فصل استثنایی، در شــرایطی که روز اول بین قلب 
و غــرورم، قلبــم را انتخاب کرده بودم باید اطــالع دهم که در 
اعتراض به رفتار غیرصادقانه باشگاه استقالل از مربیگری در این 
تیم اســتعفا می دهم. این استعفا را نه به معنای برخورنده بودن 
رفتار مدیریت باشگاه برای شخص من، بلکه در اعتراض به این 
شیوه مدیریت و برای محافظت از جایگاه سرمربی باشگاه بزرگی 

همچون استقالل اعالم می کنم.
ما تیم را در رده پنجم جدول تحویل گرفتیم و بعد از نایب قهرمانی 
در لیگ و کسب سهمیه مستقیم، با یک برد مهم به فینال حذفی 
هم صعود کردیم و اگر انصاف و معرفتی وجود داشت، با این همه 

بالهای طبیعی و غیرطبیعی، حق ما چنین رفتاری نبود.
استقالل را نه امروز و نه ۲۳ سال پیش که پیراهنش را پوشیدم، 
به من پیشکش نکرده اند. برای لحظه لحظه حضورم در استقالل 
همیشه ســخت کار کرده ام و می دانم روزی دوباره به رویاهای 

جمعی خود خواهیم رسید.
▪ مجيدی باید در کميته انضباطی پاسخگو باشد

احمدسعادتمندمدیرعامل باشگاه استقالل درباره استعفای فرهاد 
مجیدی سرمربی این تیم گفت: ما یک باشگاه حرفه ای هستیم. 
باشگاه استقالل ۱۱ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان بابت بدهی از 
سال ۱۳۹4 پرداخت کرده تا مجوز حرفه ای بگیریم. کاری ندارم 
پرداخت این پول چقدر سخت است، بنابراین باید با تمام مسائل 

حرفه ای برخورد کنیم.
وی افزود: لیونل مسی هفته گذشته اعالم کرد من سال گذشته 
نیستم. ما هم انتظار داریم اگر قرار است نباشیم، رسماً استعفا 
بدهیم. اگر قرار است سرمربی، سرپرست و یا معاونان نباشند، 
رسماً اقدام کنند. به عنوان مدیرعامل باشگاه استقالل می گویم؛ 

ســرمربی یک فصل دیگــر قرارداد دارد و مجیــدی باید روی 
نیمکت بنشیند. در آســتانه فینال جام حذفی هستیم. بعد از 
ماه ها با برد در دربی دل هواداران شاد شده است. در آستانه یک 
جام هستیم و بازی مهمی داریم. سرمربی هم باید تیم را برای 

قهرمانی جمع کند.
مدیرعامل استقالل درباره این که آیا با آندره استراماچونی برای 
بازگشت مذاکره کرده بود؟ تاکید کرد: روز ششم مرداد ششمین 
جلسه هیات مدیره بود و پرونده استراماچونی بررسی شد. هیات 

مدیره بنده رابه سفربه ایتالیاملزم کرد.
سعادتمند با تشریح روند سفرش به ایتالیا گفت: به خاطر منافع 
باشگاه و صرف و صالح دولت، به ایتالیا رفتم نه این که بخواهم 
استراماچونی را بیاورم. بند هفت شکایت استراماچونی چندبخش 
دارد. یکی از آن ها این است که بعد از رای فیفا باشگاه استقالل 
ملزم اســت کل رقم را در هفت روز پرداخت کند. در بند دیگر 
آمده که باشــگاه همه این مســائل را پذیرفته و جای اعتراض 
نیست. آیا ما توان پرداخت دو تا سه میلیون یورو یعنی ۵۰ تا 8۰ 

میلیارد تومان را در یک هفته داریم؟
وی ادامه داد: واقعاً ســفر سختی به ایتالیا داشتیم. دو روز پنج 
جلســه داشــتیم و روی بند به بند مذاکره کردیم. هوادار بداند 
رســیدی که استراماچونی در ایتالیا دارد با حساب ما ۱4۰ هزار 
دالر اختالف دارد و نمی دانیم این پول کجا اســت. این را به چه 

کسی بگوییم؟
ســعادتمند درباره این اختــالف قیمت تاکید کــرد: پرونده، 
فــرم قرارداد و امضاها و رســیدها وجود دارد. وی یادآور شــد: 
اســتراماچونی ۳۰۵ هزار یورو گرفته و چیزی که ما داده ایم و او 

رسیدهایش را دارد، فرق می کند.
سعادتمند درباره این که چرا بحث بازگشت استراماچونی مطرح 
شد، گفت: ما رفتیم که تخفیف بگیریم. این که گفته بودند 48 
ساعت مهلت داده تا تصمیم بگیرد؛ باید بگویم این 48 ساعت تا 
االن تمام شده است. چه اتفاقی افتاد؟ وی افزود: باید واقعیت ها 
را بگویم. یک روز گفتم نمی گذارم یک آجر از باشــگاه کم شود 
و روی حرفم هســتم. نمی دانم چه عزمی پشت ماجرا است که 
بحث اســتراماچونی را این طور جلو ببریم. هــدف من دفاع از 

حقانیت باشگاه و کسر جرایم نقدی است.
مدیرعامل اســتقالل مذاکراتش با استراماچونی را موفقیت آمیز 
دانســت و ادامه داد: سازمان بازرســی نظارت کند و ببیند چه 
اتفاقی افتاد؛ آیا مذاکرات برای این بود که بار مالی به باشگاه اضافه 
 کنیم یا بار یک و نیم میلیون یورویی از باشــگاه برداشته شود؟
سعادتمند که در برنامه "ورزش ومردم" حاضر شده بود، در ادامه 
صحبت هایش از عملکرد فرهاد مجیدی هم انتقاد و خاطرنشان 
کــرد: البته این حق قانونی ما اســت که بــرای فصل بعد هم 
تصمیم بگیریم. اگرچه اســتقالل نایب قهرمان شده ولی با تیم 
اول ۱4امتیاز فاصله دارد. این در شان باشگاه ما نیست. باید در 
هیات مدیره صحبت کنیم. باید در کمیته فنی بحث شود که به 
چه بازیکنانی نیاز داریم. فرصت زیادی نداریم. باید در چارچوب 

قوانین و مقررات اقدام کنیم.
مدیرعامل درباره ارزیابی هیات مدیره از عملکرد باشــگاه تاکید 
کرد: من شخصاً بارها بعد از شکست های استقالل از کادر فنی 

حمایت کردم.
ســعادتمند دربخش دیگری ازســخنانش گفت: ســرمربی ما 
)مجیدی( زمان شفر و استراماچونی خودش چطور به استقالل 
آمد؟ باشــگاه حق دارد. ما در آستانه دربی بودیم و حاال فینال 
حذفــی را در پیش داریم. همه شــرایط مورد نیاز تیم را فراهم 
کردیم. شب عید وقتی به استقالل آمدم بازیکنانم سه ماه چیزی 
نگرفته بودند. در شرایط بحران کرونا، هر زمانی که گفتیم پول 
بچه ها را دادیم. تا االن ۷۵ درصد هم قراردادشــان را داده ایم و 
هر پاداشی الزم بوده، پرداخت کرده ایم.فقط مشکل من این شده 

اســت که چرا قبل ازدربی به ایتالیا رفته ام که از استراماچونی 
تخفیف بگیرم؟

مدیرعامل استقالل در واکنش به این جمله که در شان سرمربی 
نیست که خبر مذاکره با سرمربی دیگری را در جمع بازیکنانش 

بشنود، گفت: باور کنید تاریخ سفر به ایتالیا دست ما نبود.
سعادتمند در پاسخ به این سئوال که آیا با مجیدی بعد از استعفا 
صحبت کرده است؟ گفت: من استعفایی از مجیدی ندیدم. صبح 

روز دربی با مجیدی صحبت کردم و مشکلی با هم نداشتیم.
▪ مجيدی به استقالل بازگشت 

»فرهاد مجیدی« سرمربی استقالل که بعد از برتری در شهرآورد 
پایتخت استعفا داده بود، قرار است در فینال جام حذفی در کنار 

آبی پوشان باشد. 
جلسه ۳ نفره ای روز جمعه با حضور فرهاد مجیدی، مجید نامجو 
مطلق و وریا غفوری برگزار شــد و قرار است مجیدی در فینال 

جام حذفی در کنار آبی پوشان باشد.
»مجید نامجو مطلق« با انتشار پستی در صفحه شخصی خود در 
اینســتاگرام ضمن اشاره به برگزاری جلسه با مجیدی از حضور 

وی برروی نیمکت استقالل در فینال جام حذفی خبر داد.
برایش توضیح دادم مذاکره با استراماچونی برای گرفتن تخفیف 
است. حتی از ایتالیا برایش پیامک زدم. گالیه کرده بود چرا بعد 
از بازی به رختکن نرفتم. رمضانی سرپرست تیم شاهد است که 
بعد از پایان بازی با پرســپولیس با او تماس گرفتم اگر پروتکل 
بهداشتی اجازه می دهد، با اعضای هیات مدیره به رختکن بیاییم 
و پاداش بدهیم. اتفاقاً آقای عبدیان عضو هیات مدیره می خواست 
از جیب خودش پاداش را بدهد ولی سعید رمضانی پاسخ داد شما 

سر تمرین این کار را بکنید بهتر است.
مدیرعامل استقالل تاکید کرد: فرهاد مجیدی باید با این پستش 
به کمیته انضباطی برود. او گفته اســت یک ماه اســت لیست 
داده ام. به کجا لیست داده اید؟ دو ماه و نیم است که زبانم مو در 
آورده است لیست بازیکنان مدنظر را بدهید. هیچ لیستی دریافت 
نکرده ام و در باشگاه ثبت نشده است. حتی معاون ورزشی ام دو 
ســه بار نامه زده است. خودم شروع کردم به تمدید با بازیکنان. 
هواداران بدانند با شــش، هفت بازیکن مطرح مذاکره کرده ایم. 

مجیدی به چه کسی لیست داده است؟
وی گفت: االن لیست کامل آسیا را داده ایم. مجیدی سرمربی ما 

است و اگر ادعاهایش صحت داشته باشد، استعفا می کنم. 
هیچکدام واقعیت ندارد. اگر واقعیت داشته باشد استعفا می دهم. 

من خوشحالم بشوم به سپاهان ببازیم؟ من لیست گرفته ام؟
مدیرعامل استقالل ادامه داد: نیامده ام بگویم من و فرهاد مقابل 
هم هســتیم. ما همه یک تیم هســتیم. این ها یک سوء تفاهم 
اســت. مجیدی می گوید یک روز بعد از آن که فشــار آمد )بعد 
از مطرح شدن نام استراماچونی( سعادتمند مصاحبه کرد. خیر. 

ما حتی از ایتالیا مصاحبه کردیم. من را هیات مدیره ملزم کرده 
بود به ایتالیا بروم. سرخود که به ایتالیا نرفتم. تا حاال سعی کردم 
سالم زندگی کنم. سرم باال است. گذرم به دستگاه های نظارتی 
نخورده است. از این دستگاه ها خواهش می کنم به پرونده های ما 

ورود کنند. بعضی از گزارش ها را خودم داده ام. 
اتفاقات خوبی نیفتاده است. چرا با بازیکنانی قرارداد بسته شده 
که حتی از نظر جسمانی سالم نیستند. همان آدم ها بیایند پولش 

را بدهند. چرا ما باید جان بکنیم و این پول را بدهیم.
ســعادتمند گفت: هفته آینده گزارش کامل ســفر را به وزارت 
ورزش می دهم. مــن بارها از فرهاد مجیدی حمایت کردم. بعد 
از باخت به فوالد، بعد از یکســری مســاوی با تراکتور، نساجی 
و ســایپا همیشــه حمایت کردم. االن هم حمایت می کنم. من 
مدیرعامل باشگاه هستم و باید اختیار داشته باشم تصمیم بگیرم. 

به هیچکس اجازه نمی دهم در شرح وظایفم دخالت کند.
مدیرعامل اســتقالل درباره این که تمام نتایــج به پای فرهاد 
مجیدی نیست، گفت: تیم ما ســه چهار هفته مربی نداشت و 
امتیاز زیادی از دست دادیم. بعد از حضور مجیدی در استقالل 
هــم با یک بازی کمتر ۵ اختالف امتیاز با صدر داشــتیم و اگر 
فوالد را می بردیم می شد ۲ امتیاز اختالف. این اختالف با صدر 
جدول در شان باشگاه استقالل نیست. توقع من این است. شاید 
من زیاد از باال نگاه می کنم! ما با این بازیکنانی که داریم االن باید 
قهرمان آسیا شویم. باید با همین کادر و بازیکنان قهرمان آسیا 
شویم. این انتظار من است. اگر انتظار برآورده نشود باید با خود 

مجیدی صحبت کنیم که مشکل کار کجا است.
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بهار سـادات موسوی
شگفتی های گمشده  )بخش دوم(گرد آورنده

▪ پنجره الجوردی در منطقه مالت

ممکن است پنجره الجوردی مالت را بشناسید؛ زیرا به دفعات 
در دنیای مجازی به نمایش گذاشــته شده است. طاق پنجره 
الجوردی با فروپاشــی یک غار ســاحلی احتماالً در قرن ۱۹ 

شکل گرفت و مکانی محبوب برای انداختن عکس بود.
پس از وقوع طوفان های سنگین مارس ۲۰۱۷ در مجمع الجزایر 
مالت، خبر تخریب پنجره الجوردی منتشــر شد؛ اما این به 
معنای کاهش گردشگران منطقه ای که طاق در آن قرار داشت 
نیست؛ هم اکنون عالقه مندان به غواصی برای دیدن باقیمانده 

پنجره الجوردی به آن منطقه سفر می کنند.

▪ سازه داکبیل راک در اورگان ایالت متحده آمریکا

همان طور که حدس زده اید، این ســازه به خاطر شباهتش 
به ســر اردک با نام داکبیل راک شناخته می شود. این سازه 
سنگی ۲ متری که قدمتش به بیش از هزاره ها برمی گردد، هر 
گردشگر بین المللی صاحب دوربین را یک بار به سمت منطقه 

طبیعی کیپ کیواندا کشانده است.

▪تراس هــای صورتی و ســفید در دریاچه روتوماهانا 
در نیوزیلند

این استخر های شــگفت انگیز و طبیعی که دارای آبشار های 
طبیعی بودند، در اواسط قرن نوزدهم نظر گردشگران سراسر 
جهان را به خود جلب می کردند. تراس های صورتی و سفید 
که در آن زمان هشتمین شگفتی جهان به حساب می آمدند، 

با فوران کوه تاراورا در سال ۱88۶ از بین رفتند.
هم اکنون شکوه و عظمت آن ها فقط در تعداد کمی از نقاشی ها 
مانند این تصویر که به قلم چارلز بلومفیلد هنرمند انگلیسی 

کشیده شده است، دیده می شود.
امروز دریاچه روتوماهانا همچون گذشته یک منظره زیبا است 
و اگرچه مکان دقیق تراس های صورتی و ســفید مشــخص 

نیست، اما محققان با مطالعه خاطرات فردیناند فون هوچستر 
زمین شناس، ســعی می کنند تراس ها را با دقت مشخص و 
خاک برداری کنند. این به آن معنا است که محققان می توانند 

در آینده تراس های صورتی و سفید را ترمیم کنند.

▪ یخچال های طبیعی چاکالتایا در بولیوی

اســکی بازان شــجاع آرزو می کردند صعود به کوه چاکالتایا 
مرتفع ترین پیســت اسکی جهان را در کارنامه حرفه ای خود 
ثبت کنند. کارشناسان در سال ۱۹۹8 پیش بینی کردند که 
یخچال های طبیعی چاکالتایا تا سال ۲۰۱۵ زنده بمانند، اما 
این یخچال ها به دلیل تغییرات آب و هوایی ۶ ســال زودتر از 

آنچه پیش بینی شده بود، ذوب شدند.
امروز چاکالتایا بسیار بی ثمر است؛ اما با وجود فقدان پیست 
اســکی، هنوز هم برای کوهنوردانی که می خواهند خود را به 

چالش بکشند، مکانی محبوب به حساب می آید.

▪ Vidámpark در بوداپست مجارستان

اگرچه ممکن است معماری خیره کننده و زیبایی نداشته باشد، 
اما این پارک تفریحی سابق نهادی برای پیاده روی مهیج بود.

این جاذبه چندین مسیر تاریخی ســواری داشت و با یک 
غلتک چوبی ساخته شده در سال ۱۹۲۲ و یک چرخ و فلک 
ساخته شده در ســال ۱۹۰۶ به بازدیدکنندگانش خدمات 

ارائه می داد.
این پارک درسال ۲۰۱۳پس ازچندین سال، به دلیل کاهش 

تعدادبازدیدکنندگان تعطیل شد.

▪ کاخ اپرای سلطنتی در والتا مالت

هنگامی که کاخ اپرای ســلطنتی والتــا مالت در دهه ۱8۶۰ 
ساخته شد، این بنا یک جواهر نئوکالسیک بود که با نام های 
مالتیایی و هنرمندان بین المللی و کار های روزآمد بر سر زبان ها 

افتاد، اما متأسفانه عمر آن کوتاه بود. کاخ اپرای سلطنتی والتا 
در دهــه ۱8۷۰، آتش گرفت و فضای داخلی آن به شــدت 
خراب شد. اندکی پس از آن خانه اپرا بازسازی شد. البته این 
خانه موسیقی در بمباران های جنگ جهانی دوم برای بار دوم 
تخریب شد و این بار ســاختمان ویرانه ماند و مدت طوالنی 
خالی بود تا این که رنزو پیانو معمار ایتالیایی تئاتر ویران شده 
را به عنــوان یک مکان اجرا در فضای بــاز احیا کرد. اکنون 
یک بار دیگر عاشــقان موسیقی می توانند صدای ستون های 
موســیقی جاز، اپرا و موارد دیگر را از داخل ستون های باقی 

مانده کاخ بشنوند.

▪ کاخ کریستال در لندن 

این کاخ هنگامی که یک شاهکار ویکتوریایی بود، نظر همگان 
را جلب می کرد. این ساختار شیشه ای و فوالدی چشمگیر در 
ســال ۱8۵۱ در هاید پارک لندن ساخته شد. البته بعد ها به 
جایی در جنوب پایتخت انگلیس منتقل شد و برای مدت 8۲ 

سال در آنجا ماند.
کاخ کریســتال در سال ۱۹۳۶ به طرز غم انگیزی فرو ریخت. 
هنوز مشخص نیست که بنای این کاخ چگونه آتش گرفت. در 
حال حاضر بقایای کاخ کریستال دیده و محوطه اطراف آن با 

نام پارک کاخ کریستال شناخته می شود.
  

▪ حمام های ساترو در سانفرانسیسکو،آمریکا

اگر از سان فرانسیسکو تصویری داشته باشید، ممکن است 
جاذبه هایی مانند پل گلدن گیت، جزیره آلکاتراز یا خیابان 
لومبارد به ذهنتان خطور کنند؛ اما آیا می دانید این شــهر 
زمانی بزرگترین حمام های سرپوشیده جهان را در خود جای 

داده بود؟
مجموعه چشمگیر حمام های سرپوشیده سان فرانسیسکو 
شــامل شش استخر آب شــور و یک استخر آب شیرین با 

ظرفیت ۱۰ هزار نفر بود.
حمام های ساترو با بروز مشکالت مالی در سال ۱۹۶۶بسته 
شــدند و در ژوئن همان ســال آتش گرفتند. اکنون فقط 
پایه هــای حمام های ســاترو بــرای یــادآوری جاذبه های 

ویکتوریایی باقی مانده اند.

 ---نیم نگاه ---

آثار برتر صنایع  دستی 
درطراحی و دوخت ماسک

مسابقه طراحی و دوخت ماسک توسط معاونت صنایع  
دستی و هنرهای  سنتی اســتان قزوین با انتخاب سه نمونه 
از ماســک های تولیدی هنرمندان به عنوان آثار برتر به کار 

خود پایان داد.
 ســید میثم حصاری معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی 
اســتان با اعالم این خبــر اظهار کرد: طی بررســی صورت 
گرفته توسط کارشناسان حوزه صنایع دستی از مجموع ۱۰ 
اثر ارســالی، آثار هنرمندان خدیجه کارگریان در قالب طرح 
رودوزی های ســنتی، احمد امینی در قالب چرم دست دوز و 
مهری سادات حسینیان در قالب رودوزی های سنتی به لحاظ 
کاربرد، طراحی، خالقیت و نوآوری به عنوان سه نمونه تولیدی 

برتر این مسابقه انتخاب شدند.

برنامه های عزاداری محرم 
در دانشگاه ها

معاون فرهنگی - سیاسی نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها 
برگزاری مراســم عزاداری محرم در دانشــگاه ها را نسبت به 
وضعیت بیماری کرونا و تعطیلی دانشگاه ها در تابستان، فوق 

تصور عنوان کرد.
حجت االســالم علی تقوی درباره این که آیا ارزیابی از اجرای 
برنامه های عزاداری محرم در دانشــگاه ها انجام شده است یا 
خیر، گفت: طبــق رصدی که از دانشــگاه های تهران مانند 
صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر، علم و صنعت و دانشگاه های 
شهرستان مانند دانشگاه اصفهان و دیگر دانشگاه ها داشته ایم، 
برنامه های عزاداری محرم در حال انجام است و به دانشگاه ها 
اعالم شــده که مراســم عزاداری محرم با حفظ پروتکل های 
بهداشتی صورت گیرد که خوشبختانه پروتکل های بهداشتی 

به خوبی رعایت می شود.  
معاون فرهنگی سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در 
دانشگاه ها درباره استقبال مردم از برنامه های عزاداری محرم 
دانشگاه ها افزود: عمده دانشگاه ها دارای هیات داخلی هستند 
و هیات های داخلی آن هــا در این خصوص برنامه ریزی می 
کنند، فضای برخی از دانشــگاه ها به گونه ای است که افراد از 
داخل شهر در دانشگاه ها حضور یافته و از برنامه های عزاداری 

محرم دانشگاه ها استفاده می کنند.

 ایرنا - تداوم حضور کرونا باعث شده تا مسووالن آموزشی اعالم 
کنند ســال تحصیلی پیش رو غیرحضوری برگزار خواهد شــد. 
این وضعیت نگاه ها را دوباره به ســمت واقعیات آموزش مجازی 

دوخته است.
موضــوع فعالیت مدارس مجــازی با وجود ســابقه نه چندان 
طوالنی جایگاه مناســبی در ســاختار آموزش در سراسر دنیا 
پیدا کرده اســت. این امر نه تنها به خاطر رشــد و پیشرفت در 
عرصه تکنولوژی های آموزشــی در دنیای مدرن است، بلکه گاه 
وقوع رویدادها و تحــوالت غیرمنتظره، زمینه ای را برای تغییر 
سبک های زندگی افراد ایجاد می کند. آنچنان که شاهد هستیم 
در چند ماه اخیر این کار را ویروســی کوچــک به نام کرونا با 
همه کشــورها کرد. کووید ۱۹ نه تنها بر جنبه های اقتصادی، 
سیاسی و روابط بین الملل تاثیر گذاشت، بلکه به لحاظ اجتماعی 

و فرهنگی نیز تحوالتی ایجاد کرد.
به این ترتیب کرونا سبک های زندگی را تغییر داد و عادتواره های 
جدید را جایگزین عادت ها و الگوهای پیشــین کرد.  اگر تا قبل 
از آن در بســیاری از کشورها خصوصا کشورهای در حال توسعه 
بسترها و زیرساخت های آموزش مجازی فراهم نبود، این ویروس 
بســیاری از دولت -- ملت ها را مجبور کرد خود را به سرعت به 
مسیر کشورهای توسعه یافته برسانند، مقدماتی را فراهم و بحث 
آموزش را با وجود شــرایط دشــوار ادامه دهند. اما این شــیوه 
آموزشــی نیز مانند بسیاری از امور با مزایا و چالش هایی رو به رو 

است که در این گزارش به آن ها اشاره می کنیم.
■ تاریخچه آموزش مجازی

تحقیقاتی که در زمینه آموزش های مجازی انجام شــده است، 
نشان می دهد که آغاز این شیوه جدید آموزشی به سال های دهه 
۱۹۷۰ میالدی باز می گردد. ورود رایانه های شخصی طی آن دهه 
به بازارها و گســترش بسیار سریع استفاده از آن ها بر توسعه این 
تحقیقات افزوده است. اما توسعه واقعی روش آموزش مجازی از 

دهه ۱۹۹۰ به بعد همزمان با جهانی شــدن شبکه اینترنت رخ 
داده اســت. اینترنت به دلیل کاهش هزینه، زمان و بُعد مکان و 
سرعت بخشی به کارها و ... در تمام  زمینه های آموزشی، تجارت 
و سایر امور ارتباطاتی جایگاه ویژه ای دارد. این روند رو به رشدی 
که سبب تغییرات زیادی در  زندگی شده است، جامعه جهانی را 
نیز به سمت  آموزش از راه دور سوق می دهد و این امر را ضروری 

ساخته است.
■ مزایای آموزش مجازی

از مهمترین مزایای تغییر از آموزش ســنتی به آموزش مجازی 
حرکت از معلم محوری به شاگردمحوری است.

در آمــوزش مجازی به طور واضح، فراگیر خود مســوول تمام 
کارهایــش از قبیل انتخاب دروس، انتخاب ســاعات مطالعه، 
ارزشیابی و.. اســت. از طرفی انعطاف پذیری و حذف ترددهای 
بی مــورد و پرهزینــه برای شــرکت در دوره هــای آموزش از 
مهمترین آن ها به شمار می آید. هم چنین هزینه های برگزاری 
دوره های آموزش مجازی گران نبوده و با استفاده از نرم افزارها 
و ابزارهای موجود می تــوان اقدام به برگزاری این دوره ها کزد. 
فراگیران قادر به تنظیم آهنگ یادگیری با توجه به شرایط خود 
هستند. اکثر برنامه های آموزش مجازی را می توان در زمان نیاز 

به آن استفاده کرد.
از طرفی آموزش مجازی از متغیرهای زمان و مکان مستقل است. 
وقتی مطالب به صورت متن، تصویر، صدا و حرکت ارائه می شود، 
دیگر نیاز کمتری به یادداشــت برداری با کاغذ و قلم  اســت که 
خود باعث صرفه جویی در تولید چنین وسایلی است و در ضمن 
این گونه برنامه ها از جذابیت بیشتری برای مخاطب برخوردارند. 
آموزش الکترونیکی باعث افزایــش قدرت نگه داری اطالعات در 

فراگیران می شود که در این راستا از عناصر متفاوتی نظیر صوت، 
تصویر، امتحانات کوتاه مدت و تعامل با فراگیر و سایر موارد برای 
تاکید مجدد در فراگیری هدفمند استفاده می شود. در صورتی که 
فراگیران یک بخش از یک مطلب را فرانگیرند می توانند در زمان 

مناسب به آن رجوع کرده و آن را فرا گیرند.
■ آموزش مجازی بی ایراد هم نيست

نگرانی عمده استفاده از آموزش مجازی دور شدن از روابط انسانی 
و حرکت به سوی دنیای مجازی است. کاهش ارتباط رو در رو با 

معلم باعث اضطراب در بعضی از فراگیران می شود.
برنامه های آموزش مجازی یا الکترونیکی کنونی از کیفیت الزم 
برخوردار نیست. عدم وجود زیرســاخت های الزم برای آموزش 
مجازی با کمک اینترنــت از قبیل محدودیت در پهنای باند که 
باعث کارایی کمتر در صدا، ویدیو و تصاویر محرک می شود، باعث 

اتالف وقت می شود.
هم چنین عدم حضور فیزیکی و اســتفاده از زبان تن برای دادن 
پس خوراند و عدم کنترل کافی و دقیق اســتاد بر کالس درس از 

معایب آموزش الکترونیکی دانسته شده است.
 نداشتن گوشی اندروید برای خانواده های بی بضاعت، خود سبب
خواهد شد فاصله طبقاتی به فاصله آموزشی و تبعیض منجر 
شود و کیفیت آموزشی پایین تر بیاید و این فضا همچنان جدی 

گرفته نشود.
نکته دیگر مفاد آموزشی است. مفاد آموزشی در آموزش مجازی 
با آموزش سنتی کامال متفاوت است و با همین مفاد اگر بخواهیم 
آموزش مجازی راه بیندازیم اشــتباه محض خواهد بود. مفهوم 
آموزش مجازی تنها تبدیل متون درســی سنتی به کامپیوتری 
نیست در آموزش مجازی4۰ یا ۵۰ درصد متن آموزشی از طرق 

استاد ارائه می شــود و بقیه ی درس از طریق همکاری و ارتباط 
دانشــجویان تعیین و تدوین می شــود. یعنی موضــوع اصلی را 
اســتاد می گوید و بقیه موارد از طریق ایده ها، کارها، پژوهش ها 

و تحقیق های خود دانشجویان تکمیل می شود.
آموزش آنالین، کیفیت تدریس حضوری و رو در رو را نداشــته و 
محقق شدن هدف تدریس را در زمان تدریس نمی توانیم مشاهده 

کنیم و نقطه فرار از تکالیف را در بر دارد. 
هم چنیــن دامنه اختیار معلــم محدود بوده و وقت بســیاری 
می گیــرد. برای خانواده ها و معلمان هم، هزینه بر اســت و باعث 
می شــود دانش آموزان بیشــتر در دنیای مجازی ســیر کنند و 
سوء اســتفاده ها و بدآموزی هایی به دنبال دارد. از ســویی دیگر، 
کنترل خانواده های کم ســواد بر فرزندان هم، خواه، ناخواه کمتر 
می شــود و در صورت عدم رعایــت امنیت فضای مجازی و عدم 
وجود آموزش و آگاهی کافی از مسایل امنیتی، تبعاتی گاه جبران 

ناپذیر به وجود خواهد آورد.
در پایان می توان گفت ارتباط عاطفی بین معلم و شاگرد در این 
سبک از آموزش کمتر است. بدون در نظر گرفتن زیر ساخت های 
آموزش مجازی و اهداف آن، نمی توان به پیاده سازی و اثربخشی 
آن امیدوار بود. الزم اســت قبل از هر گونه تصمیم گیری این زیر 
ســاختارها را شناسایی و سپس نســبت به پیاده سازی آن در 

راستای اهداف آموزش مجازی اقدام نمود.

 آموزش مجازی؛ تجربه ای نو در سایه کرونا
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 ---نیم نگاه ---
ایجاد ۱۰۰۰ نیروگاه کوچک 

خورشیدی
 رضا اردکانیان وزیر نیرو در حاشیه افتتاح پروژه های 
برق آبفای اســتان البرز، در جمع خبرنگاران با اشاره به 
اهمیت مدیریت توزیع انرژی در سال جهش تولید، اظهار 
کرد: هیچ واحد تولیدی ای به خاطر نداشتن برق تعطیل 
نشده است. وی هم چنین تاکید کرد: از زمان شیوع کرونا 
تاکنون نیز گزارشی مبنی بر خاموشی در بیمارستان های 

کشور نداشته ایم.
وزیــر نیرو در ادامه به اهمیت پروژه های که در اســتان 
البرز افتتاح شد، اشاره کرد و گفت: مجموعه پروژه هایی 
که در اســتان البرز افتتاح شده است ۲۰۷ میلیاردارزش 

ریالی دارد.
وزیر نیرو در بخش دیگری با اشــاره بــه اهمیت ایجاد 
نیروگاه های خورشــیدی در کشور، گفت: ۵۷ نیروگاه با 
ظرفیت ۲8۰ و یک هزار نیــروگاه کوچک پنج مگاواتی 

در دست اجرا است.

اردکانیان با اشــاره به این که اوج مصرف در تابستان به 
۵8 هزار و ۲۵4 مگاوات رســیده بود، گفت: از این مقدار 
۲۳ هزار مگاوات به دســتگاه های سرمایشــی اختصاص 

داشته است.

اقتصاد چین در حال جهش 
است

وال اســتریت ژورنال در مقاله ای با عنوان »جهش و 
بازگشــت اقتصاد چین و رسیدن به اقتصاد آمریکا« اعالم 
کرده اســت: در حالی که اغلــب اقتصادهای جهان برای 
کنترل شــیوع کرونا با مشکل مواجه شــده اند، ریکاوری 
اقتصاد چین در حال شــتاب گرفتن است و باعث شده تا 

فاصله آن با اقتصاد آمریکا نزدیک و نزدیک تر شود.

طبق این مقاله، چین تنها اقتصاد بزرگی است که امسال 
رشد می کند.جی پی مورگان پیش بینی جدید خود از رشد 
اقتصادی چین در ســال ۲۰۲۰ را از ۱.۳ درصد قبلی به 
۲.۵ درصد افزایش داد. اقتصاددانان بانک جهانی و ســایر 
مؤسســات اعتبارسنجی هم پیش بینی های خود در مورد 

چین را ارتقا داده اند.
در این مقاله آمده است: چین که از نظر جی دی پی واقعی 
دومین اقتصاد بزرگ جهان است به کندی در حال نزدیک 
شدن به ایاالت متحده بود که حاال با ریکاوری سریع آن از 

بحران کووید ۱۹ این پروسه شتاب گرفته است.
در این مقاله هومی کاراس، اقتصاددان ارشد اقتصاد جهانی 
در مؤسســه بروکینگز، می گوید: با این نرخ رشد و با این 
نرخ دالر چین تا سال ۲۰۲8 به طور مطلق از آمریکا عبور 
می کند که این ۲ سال زودتر از پیش بینی های قبل از دوره 
کرونا اســت. با این همه چین هنوز با چالش هایی روبه رو 
اســت؛ به نحوی که ۲۰ درصــد از تولید ناخالص داخلی 
چین به صادرات آن تکیــه دارد که این موضوع، آن را به 
مصرف کنندگان آمریکایی و اروپایی وابسته کرده است؛ در 
صورتی که ریکاوری در تقاضای این مشــتریان با مشکل 

روبه رو شود، اقتصاد چین هم به مشکل بر خواهد خورد.

به گزارش وزارت ارتباطــات و فناوری اطالعات، محمدجواد 
آذری جهرمی وزیرارتباطات وفناوری اطالعات، با اشــاره به 
دستاوردهای وزارت ارتباطات گفت: جمهوری اسالمی ایران به 
گواه سازمان بین المللی مخابرات در دو سال اخیر دومین مقام 
در نرخ رشد توسعه ارتباطات و فناوری اطالعات در جهان را 

به خود اختصاص داده است.
وی افــزود: اما آنچه مــردم آن را لمس و درک می کنند این 
است که در دسترسی خدمات پهن باند و ثابت، تعداد کاربران 
ایرانی از ۱۱ میلیون به ۷۳ میلیون کاربر رسیده است؛ یعنی 
یک رشد ۵.۶ برابری. متوسط اتصال مردم به شبکه پهن باند 
از ۲۵ صدم مگابیت بر ثانیه در سال ۹۲ به متوسط ۷ مگابیت 

بر ثانیه رسیده است و این رشد ۲۷ برابری را نشان می دهد.
 متوسط قیمت خدمات هم بر حسب واحد نصف شده است.
وزیر ارتباطات ادامه داد: در سال ۹۲، تعداد روستای متصل به 
شبکه ملی اطالعات صفر بود اما امروز ۳۲ هزار روستا به شبکه 
ملی اطالعات متصل شــده اند. حاصل این سرمایه گذاری ها و 
پیشرفت این بوده است که نزدیک به ۶ هزار استارتاپ حوزه 
فناوری اطالعات، ۳۵ هزار محصول خدمات ایرانی را در فضای 
مجازی ارائه می کنند. این آمار در ســال ۹۲، 48 خدمت بود. 
اشتغال مستقیم این بخش هم بیش از ۲۰۰ هزار نفر و اشتغال 
غیرمســتقیم بیش از یک و نیم میلیون نفر بوده است. سهم 
محتوای فارسی رشد دو برابری داشته است و از مقام یازدهم 
به مقام پنجم رســیده است و تولید محتوای فارسی در وب، 

رشد ۳۰۰ برابری را تجربه کرده است.
وی تصریح کرد: در دولت الکترونیکی، رشــد ۲۱ پله ای را در 
ســال گذشــته تجربه کرده ایم. بخش عظیمی از بخش های 
زیرساختی شــبکه ملی اطالعات به سرانجام رسیده است و 
با دســتوری که رهبر معظم انقالب داشته اند تکمیل مابقی 

بخش ها هم از سال گذشته سرعت گرفته اند.
آذری جهرمــی در ادامه گفت: ســهم ارتباطــات و فناوری 
اطالعات در تولید ناخالص ملــی از ۲.۶ درصد به ۶.۵ درصد 
رسیده اســت؛ یعنی رشدی تقریباً ۱.۵ برابری؛ یعنی اقتصاد 

بخش ۱۵۰ درصد رشد کرده است.
وی افزود: در عرصه دانش صلح آمیز فضایی تا پایان امســال، 
ســاخت 8 ماهواره برنامه ریزی شده بود که این کار انجام شده 
است. امیدواریم امسال هم توفیق برمدار قرار گرفتن ماهواره ها 
را داشــته باشیم. ما در دولت یازدهم و دوازدهم به مدار ۵۰۰ 
کیلومتری رســیده ایم. پژوهش و تحقیق ساخت موتور آرش 
برای رســیدن به مدار ۲۱ هزار کیلومتــری هم با موفقیت 

انجام شده است.
وزیــر ارتباطات ادامه داد: در عرصه صنایع ارتباطی و فناوری 
اطالعات و مخابراتی ۵۰ قلم کاال و خدمات اساســی که مهم 
و پرکاربرد هســتند به تولید داخلی رســیده ایم و از واردات 

محصول بی نیاز شده ایم.
وی در ادامــه تأکید کرد: در عرصه ترانزیت بین الملل، یعنی 
عبور اینترنت از ایران، عدد قبلی ۱۱۶گیگابیت بر ثانیه بود اما 
االن به عدد 4۶84 گیگابیت بر ثانیه رســیده ایم و رشد 4۰۰ 
برابری را تجربه کرده ایم. به نظرم رشــد و توسعه در فناوری 
اطالعات برای مردم خیلی ملموس اســت و آن را در زندگی 

خود مشاهده می کنند.
آذری جهرمی در ادامه در تشــریح جزییات توسعه ارتباطات 
روســتایی با توجه به افزایش استفاده از خدمات بر بستر وب 
پس از شــیوع کرونا گفت: در ایام فراگیری کرونا در کشور، 
مجموعه ارتباطات و فنــاوری اطالعات، برای برطرف کردن 
نیازمندی های مردم یک بار سنگینی را به دوش کشیدند. در 
این شرایط اگر دسترسی ارتباطی به طور عادالنه وجود نداشت 

فاصله بین شهر و روستا زیاد می شد.
وی افزود: برنامه ششــم توسعه، تکلیف کرده بود که تا پایان 
برنامه، پوشــش ۹۰ درصد روســتاهای بــاالی ۲۰ خانوار را 
تکمیل کنیم. مجموعاً 4۶ هزار روستا و آبادی در کشور وجود 
دارد که ۳۹ هزار روســتا باالی ۲۰ خانوار هســتند. در حال 
حاضر دسترسی ۳۲ هزار روستا را برقرار کرده ایم و برنامه ما 
این است که تا پایان سال جاری این ۳۹ هزار روستا را به طور 

کامل متصل کنیم.
وزیر ارتباطات درباره هوشــمند سازی مدارس هم گفت: ما 
طبق آمار، ۱۰۶ هزار مدرســه داشتیم. با بررسی هایی که با 
وزارت آموزش وپرورش داشــتیم، 8۶ هزار مدرسه شناسایی 
شدند که تا امروز صبح ۷۹ هزار مدرسه متصل شده اند، ۷هزار 
مدرسه دیگر باقی مانده است که به من قول داده اند که همه 
این 8۶ هزار مدرسه به شبکه متصل می شوند و خدمات آن ها 
هــم رایگان خواهد بود. وی هم چنین ازاهدای  بســته های 
اینترنت رایگان برای معلمیــن و دانش آموزان و هم چنین 

استادان و دانشجویان برای سال جدید خبر داد.
آذری جهرمی درباره رشــد کسب وکارهای فضاپایه در دولت 
دوازدهم گفت: در دولت دوازدهم تالش کردیم که کاربردهای 
صنعت فضایی را توســعه دهیم. ما اخیــراً گزارش کاملی از 
زمین خواری ها با اســتفاده از پــردازش تصاویر ماهواره ای به 
دســت آوردیم. در رابطه با پیش بینی سیالب ها و محصوالت 
کشــاورزی اقدامات خوبی برای اســتفاده از خدمات فضایی 
انجام شده اســت. در حال حاضر ۵ محصول استراتژیک را با 

استفاده از علوم فضایی پایش می کنیم.
وی افزود: ما کاری که انجام دادیم به جای این که تصدی گری 
کنیم به فارغ التحصیالن دانشــگاهی گفتیم که استارت آپ 
راه اندازی کنید، تصاویر و امکانات زیرســاختی را ما به شما 
می دهیم و شما این خدمات را به بخش های مختلف بفروشید. 
آخریــن آماری که داریم بیش از ۱۵۰ اســتارت آپ فضاپایه 

شکل گرفته است.
وزیر ارتباطات در ادامه در پاســخ به ســؤالی درباره سرانجام 
شبکه ملی اطالعات، با تأکید بر این که شبکه ملی اطالعات 
یک پروژه نیست که در یک بازه زمانی به پایان برسد بلکه یک 
جریان است گفت: شبکه ملی اطالعات اجزا مختلفی دارد که 
باید تکمیل شود. من اگر بخواهم تصویر کلی را ارائه دهم طبق 
سندی که در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسیده 
است، ۲۳ جز زیرساختی در این شبکه داریم که ۵۷ درصد آن 
استقرار کامل پیداکرده، ۱۹ درصد آن نیازمند تکمیل است و 

۲4 درصد هم باید استقرار پیدا کند.
وی افزود: هم چنین این شــبکه بر اســاس سند مورداشاره، 
۲۹ جز خدماتی دارد کــه در الیه خدمات 4۰ درصد به طور 
کامل استقرار پیداکرده است، 4۷ درصد مستقر است اما نیاز 
به تکمیل دارد و ۱۳ درصد هم نیاز به استقرار جدید دارد. در 
الیه زیرساخت شبکه ملی اطالعات ۵۹ درصد وظایف بر عهده 
وزارت ارتباطات است؛ اما در الیه خدمات وزن وزارت ارتباطات 
کمتر از ســایر دستگاه هاست. در الیه تولید محتوا هم بیشتر 

وظایف بر عهده وزارت ارشاد با ۳۲ درصد و سازمان صداوسیما 
با ۱۳ درصد است؛ بنابراین تکمیل شبکه ملی اطالعات تنها بر 

عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات نیست.
آذری جهرمــی در ادامه درباره اقدامــات وزارت ارتباطات در 
حوزه دولت الکترونیکی گفــت: در حوزه دولت الکترونیکی 
هــم هر کدام از دســتگاه ها وظایفی دارند امــا آن را تنها از 
وزارت ارتباطات مطالبه می کنند. در حوزه دولت الکترونیکی 
وظایفش تهیه زیرساخت ها، تسهیل ارتباطات، برقراری امنیت 
... اســت که این کارها در دولت یازدهــم و دوازدهم به طرز 

قابل توجه ای رشد کرد و انجام شده است.
وی افزود: ما در حوزه های مختلف دولت الکترونیکی، ۲۳ پروژه 

تعریف کرده ایم که باید تا تاریخ ۹۹/۹/۹ به سرانجام برسند. 
درصورتی که این پروژه ها به ســرانجام برســند، می توانیم به 
هدف برنامه ششــم توسعه که کاهش ۱۲.۵ درصدی ساالنه 
مراجعات مردم به دســتگاه های دولتی و دوم ایجاد شفافیت 

است برسیم.
وزیــر ارتباطــات در ادامه دربــاره امنیت مــردم در فضای 
مجــازی گفت: فضای مجازی، امروزه به فضای حقیقی مردم 
تبدیل شده و این اعتقاد ما است. نمی شود در فضای حقیقی 
به امنیت و حریم خصوصی توجه داشت اما در فضای مجازی 
به آن نپرداخت. در فضای حقیقی آنچه از حریم خصوصی و 

امنیت مردم صیانت می کند قانون است.
وی افزود: ما برای صیانت از حریم خصوصی مردم در فضای 
مجازی فتوای راهبــردی رهبر معظم انقالب را که تعدی به 
اطالعات و حریم خصوصــی مردم در فضای مجازی را حرام 
دانسته اند؛ اما این فتوا هنوز تبدیل به قانون نشده است. البته 
بعد از فرمایش ایشان پیش نویس الیحه ای را تهیه کرده ایم و 
آماده طرح در صحن دولت اســت و به زودی تصویب می شود 
و به مجلس می رود. این یکی از مهم ترین لوایحی اســت که 
می تواند امنیت مردم را تضمین کند و حقوق مردم در فضای 
مجازی را مشخص می کند؛ بنابراین بی دروپیکر بودن فضای 

مجازی ناشی از نبود قانون است.
آذری جهرمی در پاســخ به ســؤالی دربــاره ضرورت تعامل 
بــا پیام رســان های خارجی گفــت: یک مبحــث اصلی در 
فضای مجازی این اســت که باید اصــول حکم رانی خود در 
فضای مجازی را مشــخص کنیم. ما یک ســند استراتژی و 
سیاست گذاری در مواجه با فضای مجازی نداریم که همه خط 
و مشــی ها را با آن مشخص کنیم. وقتی خط سیاست معلوم 

نباشد از این یک موضوع برداشت های متفاوت می شود.
وی افزود: اصول حکم رانی ما در فضای مجازی باید روشــن 
شود. نمی شود اصول را روشن نکنیم و باهم اختالف نظر داشته 
باشیم. این اصول باید تصویب شود و جا بیفتد که جایگاه ما 
در فضای مجازی کجاســت. ما پیش نویس اصول حکم رانی 
در فضای مجــازی تهیه کرده ایم و آن را به مرکز ملی فضای 
مجازی داده ایم که هنوز بررســی نشده است و باید با نظرات 

دیگر دستگاه ها به یک جمع بندی برسیم.
آذری جهرمی با اشاره به سوگواری های مجازی در ایام محرم 
گفــت: کار اصلی در این حوزه را ســازمان تبلیغات بر عهده 
داشــت تا هیات های مذهبی آنالین شــوند که انصافاً تالش 
خوبی هم کردند. کارهایی که ما کردیم نخست برای بیش از 
۲ هزار هیاتی که در سازمان تبلیغات ثبت نام کرده اند اتصال و 
بسته رایگان برقرار کردیم تا بتوانند در زمان برگزاری هیات ها 
در فضای مجازی، پخش زنده داشته باشند. دوم از پلتفرم های 
پخش زنده حمایت کردیم. تاکنون حدود 8 درصد رشــد در 
ترافیک داخلی داشــته ایم که ناشی از پخش زنده هیات های 

مذهبی بوده است.

تســنیم - معاون صید و بنادر ماهیگیری ســازمان شیالت 
ایران گفت: در حال حاضر ۲۱ فروند شناور در آب های خلیج 
فارس در اســتان بوشــهر به روش ترال میانه و ۹ فروند در 
آب های دریای عمان در شهرســتان چابهار در حال صید به 

روش ترال کف هستند.
پرویــز محبی درباره آخرین وضعیت فعالیت شــناورهای 
صیادی به روش ترال در آب های جنوب کشور، اظهار کرد: 
در حال حاضر ۲۱ فروند شــناور در آب های خلیج فارس 
در استان بوشهر به روش ترال میانه و ۹ فروند در آب های 
دریای عمان در شهرســتان چابهار در حال صید به روش 

ترال کف هستند.
وی ادامه داد: هم چنین تعداد ۹۳ فروند شــناور در دریای 
عمان مجاز به صید فانوس ماهیان هســتند که با توجه به 
ممنوعیت صید این نوع ماهــی در دریای عمان، تا ابتدای 

شهریور ماه غیرفعال خواهند بود.

محبی کالس ۲۱ شــناورهای فعال ذکر شــده در آب های 
بوشهر را کالس های کیش و طبس عنوان کرد و افزود: هم 
اکنون این شناورها اجازه فعالیت صیادی و صید ماهیان یال 

اسبی دارند.
وی اضافه کرد: ۹ فروند شــناور فعــال در دریای چابهار در 
کالس فردوس بوده و آن ها عالوه بر صید ماهیان یال اسبی 

اجازه صید ماهیان مرکب، سلطان و حسون را دارند.
معاون صید و بنادر ماهیگیری ســازمان شیالت ایران در 
پاســخ به این پرسش که آیا تمامی این شناورها متعلق به 
ایران هستند، گفت: شــناورهای کشتی که اجازه صید به 
روش ترال دارند همگی ایرانی هستند و حضور خارجی ها 
برای صیــد ترال و یا هر روش دیگــر در دریاهای جنوب 

ایران صحت ندارد.
محبی تصریح کرد: برخی مدعی هســتند که خارجی ها با 
حضــور در آب های جنوب ایران بــا روش صید ترال درآمد 

ماهانه چند میلیاردی دارند که بایستی به آن ها گفت که اوال 
شناورهای مذکور خارجی نیستند و ثانیا درآمدها با اعداد و 

ارقام عنوان شده تفاوت اساسی دارد.
وی میــزان درآمد عنوان شــده بــرای این شــناورها را 
بزرگنمایی دانســت و گفت: درآمد ماهانه چند میلیاردی 
حتی توسط شــناور های پیشرفته خارجی با افراد مجرب 

نیز حاصل نمی شود.
معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیالت ایران خواستار 
پرهیز از اظهار نظرهای غیرکارشناسی در این باره شد و افزود: 
بهتر است افراد غیرکارشناسی که درباره صید به روش ترال و 
علم شیالت آگاهی ندارند از اظهارنظر خودداری کنند و توان 

علمی خود  را با ادعاهای بی اساس و پایه زیر سوال نبرند.
محبی نتایج اظهار نظرهای غیر کارشناســی در این باره را 
تنها آشفتگی در افکار عمومی و ایجاد نگرانی بی دلیل برای 

صیادان و جامعه  عنوان کرد.

 وضعیت صید ترال در آب های جنوب 

گرد آورنده73ميليون کاربرایرانی اینترنت
گـودرزی علیرضـا 
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 "ایرج میرزا"

 رسم  است هرکه داغ جوان دید، دوستان
 رأفت برند حالِت آن داغدیده را

 یک دوست زیر بازوی او گیرد از وفا
 وان یک ز چهره پاک کند اشک دیده را

 آن دیگری بر او فشاند گالب و شهد
 تا تقویت شود دل محنت کشیده را

 یک چند دعوتش به گل و بوستان کنند
 تا برکنندش از دل، خاِر خلیده را

 القصه، هرکس به طریقی ز روی مهر
 تسکین دهد مصیبِت بر وی رسیده را

 آیا که داد تسلیِت خاطر حسین !؟
 چون دید نعش اکبِر در خون تپیده را

 آیا که غمگساری و انُده  بری نمود
 لیالی داغدیدۀ محنت  کشیده را
 بعد از پسر دل پدر آماج تیر شد
 آتش زدند النۀ مرغ پریده را.. !

 "صائب تبریزی"

 خاکیان را از فلک امید آسایش خطاست
 آسمان با این جاللت گوی چوگان قضاست

 پردۀ خارست اگر دارد گلی این بوستان
 نوش این غمخانه را در چاشنی زهر فناست
 ساحلی گر دارد این دریا لب گورست و بس
 هست اگر کامی درین ویرانه، کام اژدهاست
 داغ ناسورست هست این خانه را گر روزنی
 آه جانسوزست اگر شمعی درین ماتم سراست

 سختی دوران به ارباب سعادت می رسد
 استخوان از سفرۀ این سنگدل رزق هماست

 نیست سالم دامن پاکان ز دست انداز او

 تهمت یوسف گل پیرهن را در قفاست
 سنگ می بارد به نخل میوه دار از شش جهت
 سرو از بی حاصلی پیوسته در نشو و نماست
 قرص مهر و ماه گردون را کسی نشکسته است
 از دل خود روزی مهمان درین مهمانسراست

 هر زبانی کز فروغ صدق دارد روشنی
 زنده زیر خاک دایم چون چراغ آسیاست

 تیرباران قضا نازل به مردان می شود
 از نیستان شیر را آرامگاه و متکاست

 هست اگر آسایشی در زیر تیغ و خنجرست
 دیدۀ حیران قربانی بر این معنی گواست

 با قضای آسمان سودی ندارد احتیاط
 بیشتر افتد به َچه هر کس درین ره با عصاست

 کی مسلّم می گذارد زندگان را روزگار؟
 کز سیه روزان این ماتم سرا آب بقاست

 نیست غیر از نامرادی در جهان خاک مراد
 مدعای هر دو عالم در دل بی مدعاست

 عارفانی را که سر در جیب فکرت برده اند
 چون ز ره صد چشم عبرت بین نهان زیر قباست

 لب گشودن می شود موج خطر را بال و پر
 لنگر این بحر پرآشوب، تسلیم و رضاست
 زیر گردون ما ز غفلت شادمانی می کنیم

 ورنه گندم سینه چاک از بیم زخم آسیاست
 هر گداچشمی نباشد مستحق این نوال

 درد و محنت نزل خاص انبیا و اولیاست
 زخم دندان ندامت می رسد سبابه را

 از میان جمله انگشتان، که ایمان را گواست
 درخور ظرف است این جا هر دهان را لقمه ای

 ضربت تیغ شهادت طعمۀ شیر خداست
 نیست هر نخجیر الغر الیق فتراک عشق

 آل تمغای شهادت خاصه آل عباست

 کی دلش سوزد به داغ دردمندان دگر؟
 چرخ کز لب تشنگان او شهید کربالست

 آنچه از ظلم و ستم بر قرۀ العین رسول
 رفت از سنگین دالن، بر صدق این معنی گواست

 مظهر انوار ربانی، حسین بن علی
 آن که خاک آستانش دردمندان را شفاست

 ابر رحمت سایبان قبۀ پر نور او
 روضه اش را از پر و بال مالیک بوریاست
 دست خالی برنمی گردد دعا از روضه اش

 سایالن را آستانش کعبۀ حاجت رواست
 در رجب هر کس موفق شد به طوف مرقدش

 بی تردد جای او در مقعد صدق خداست
 در ره او زائران را هر چه از نقد حیات

 صرف گردد، با وجود صرف گردیدن بجاست
 چون فتاده است این مصیبت زائران را عمرکاه
 در تالفی زان طوافش روح بخش و جانفزاست

 نیست اهل بیت را رنگین تر از وی مصرعی
 گر بود بر صدر نه معصوم جای او، بجاست
 کور اگر روشن شود در روضه اش نبود عجب

 کان حریم خاص ماالمال از نور خداست
 با لب خشک از جهان تا رفت آن سلطان دین
 آب را خاک مذلت در دهان زین ماجراست

 زین مصیبت می کند خون گریه چرخ سنگدل
 این شفق نبود که صبح و شام ظاهر برسماست
 عقده ها از ماتمش روی زمین را در دل است

 دانۀ تسبیح، اشک خاک پاک کربالست
 در ره دین هر که جان خویش را سازد فدا

 در گلوی تشنۀ او آب تیغ آب بقاست
 تا بدخشان شد جگرگاه زمین از خون او

 هر گیاهی کز زمین سر برزند، لعلی قباست
 نیست یک دل کز وقوع این مصیبت داغ نیست
 گریه، فرض عین هفتاد و دو ملت زین عزاست
 می دهد غسل زیارت خلق را در آب چشم
 این چنین خاک جگرسوزی ز مظلومان کراست؟

 بهر زوارش که می آیند با چندین امید
 هر کف خاک از زمین کربال دست دعاست

 مردگان با اسب چوبین قطع این ره می کنند
 زندگان را طاقت دوری ز درگاهش کجاست؟

 از سیاهی داغ این ماتم نمی آید برون
 این مصیبت هست بر جا تا به جا ارض و سماست
 از جگرها می کشد این نخل ماتم آب خویش
 تا قیامت زین سبب پیوسته در نشو و نماست

 گر چه از حجت بود حلم الهی بی نیاز
 این مصیبت حجت حلم گران سنگ خداست

 قطرۀ اشکی که آید در عزای او به چشم
 گوشوار عرش را از پاکی گوهر سزاست
 زائران را چون نسازد پاک از گرد گناه؟

 شهپر روح االمین جاروب این جنت سراست
 سبحه ای کز خاک پاک کربال سامان دهند

 بی تذکر بر زبان رشته اش ذکر خداست
 چند روزی بود اگر مهر سلیمان معتبر

 تا قیامت سجده گاه خلق مهر کربالست
 خاک این در شو که پیش همت دریا دلش
 زائران را پاک کردن از گنه کمتر سخاست

 مغز ایمان تازه می گردد ز بوی خاک او
 این شمیم جانفزا با مشک و با عنبر کجاست؟

 زیر سقف آسمان، خاکی که از روی نیاز
 می توان مرد از برایش، خاک پاک کربالست

 تا شد از قهر الهی طعمۀ دوزخ یزید
 نعرۀ »هل من مزید« از آتش دوزخ نخاست

 تکیه گاهش بود از دوش رسول هاشمی
 آن سری کز تیغ بیداد یزید از تن جداست

 آن که می شد پیکرش از برگ گل نیلوفری
 چاک چاک امروز مانند گل از تیغ جفاست

 آن که بود آرامگاهش از کنار مصطفی
 پیکر سیمین او افتاده زیر دست و پاست

 چرخ از انجم در عزایش دامن پر اشک شد
 تا به دامان جزا گر ابر خون گرید رواست

 مدحش از ما عاجزان صائب بود ترک ادب
 آن که ممدوح خدا و مصطفی و مرتضاست

 سال تاریخ مدیح این امام المتقین
چون نهد »جان « سر به پایش مدح شاه کربالست

کافـــه شـــهر ---نیم نگاه ---

ـــم ـــش نه  بـخـ
حمیــد مزرعــه

یونان، قرن هفتم تا پنجم پیش از میالد 
در سرزمین هایی که زیر تابش بیرحمانه ی 
آفتاب می سوخت و آن جا که قوت الیموت 
آدمیان فقط از زمین هایی به دست می آمد 
که از رودخانه ها سیراب می شدند، نخستین 
ســبک های هنر در ســایه ی فرمانروایی 
استبدادگران شرقی آفریده شدند و بی آن 
که چندان تغییری کنند هزاران سال برجای 
ماندند. اوضاع و احوال در اقلیت های معتدل 
تر دریایی که در مجاورت این امپراتوری ها 
قرار داشــتند در جزایر متعــدد، بزرگ و 
کوچک، واقع در شــرق مدیترانه و سواحل 
مضرس شــبه جزیره ی یونان و آســیای 
صغیر، بسیار متفاوت بود. این مناطق تابع 
حاکمیت یک فرمانروا نبودند. آن ها مخفی 
گاه ها و پناه گاه های دریانوردی ماجراجو و 
دزدان دریایی بودند که تا دوردست ها سفر 
می کردند و از طریق دادوســتد و غارتگری 
دریایی، ثروت های عظیمــی در کاخ ها و 
شهرهای بندری خود گرد می آوردند، مرکز 
اصلی این مناطق در اصل جزیره کرت بود، 
که شاهانش روزگاری آن قدر ثروت و قدرت 
داشتند که می توانستند سفیرانی را به مصر 
گسیل دارند، هنرشان حتا در آن سرزمین 

می توانست تاثیرات خود را داشته باشد.
دقیقــن نمی دانیم چه کســانی بودند که 
در کــرت حکومت داشــتند و هنرشــان 
در ســرزمین اصلــی یونان بــه ویژه در 
شهر موکنه- یامیســن- مورد تقلید بود، 
اکتشــافات اخیر این احتمــال را می دهد 
کــه آن ها به نوعــی زبــان ابتدایی یونان 
تکلــم می کرده اند. بعدهــا، حدود ۱۰۰۰ 
سال پیش از میالد، موج جدیدی از قبایل 
جنگجو از اروپا به شــبه جزیــره ناهموار 
یونان و سواحل آسیای صغیر نفوذ کردند، 
با سکنه پیشــین آن ها جنگیدند و آن ها 

را شکســت دادند. فقط در ترانه هایی که 
اشــاره ای به این جنگ ها دارند از شکوه و 

زیبایی هنر چیزی باقی مانده است.
هنری که در این جنگ های طوالنی نیست 
و نابود شد، زیرا ترانه ها، اشعار هومری در 
میان این تازه رســیده های قبایل یونانی 

که شناخته شده ی تاریخ اند، وجود دارد.
در نخســتین قرن هــای ســلطه ی آن ها 
بر یونــان، هنر این قبایل کاملن خشــن 
و ابتدایی به نظر می رســید، از نشــاط و 
شــادابی کرتی در این آثار خبری نبود و 
گویی در خشــکی و صالبــت، مصریان را 
پشت ســر نهاده بودند، سفال های آن ها با 
نقش های ساده ی هندسی تزیین می شد و 
اگر می خواستند صحنه ای را تصویر کنند 
باید در قالب همان طرح دقیق و جدی به 

تصویر در می آمد.
برای مثــال در تصویر گلــدان یونانی که 
مراسم عزاداری یک فرد فوت شده را نشان 
می دهد، متوفی روی یک میز تابوت کش 
قرار دارد و زنان سوگوار در راست و چپ آن، 
در حالی که دست های شان را روی سرشان 
گذاشته اند، آیین عزاداری را به گونه ای که 
تقریبن مرسوم همه ی جوامع ابتدایی است، 

به جای می آورند.
گویی از ایــن ســادگی و آرایش صریح و 
واضح چیــزی به آن ســبک معماری که 
یونانیان در این روزگاران نخســتین عرضه 
کردند راه یافته است و عجیب آن که هنوز 
 در شــهرها و روســتاهاباقی و پا برجاست.
معبد ایکتینوس، یک معبد یونانی ســبک 
کهن را نشــان می دهد که نام آن برگرفته 
از قبیله دوری هاســت. این همان قبیله ای 
اســت که اسپارت ها به آن تعلق دارند و به 
جدیت و سخت گیری شهرت داشته اند، در 
واقع هیچ چیز غیر الزمی در این بناها وجود 

ندارد، یا دست کم هیچ چیزی که نتوانیم یا 
گمان کنیم که نمی توانیم، علت وجودی اش 

را بفهمیم.
احتمالن قدیمی ترین ایــن معابد از چوب 
ســاخته می شــده و در آن ها یک اتاقک 
کوچک برای حفظ تمثال خدا وجود داشته 
و ستون های پر قدرتی برای نگهداری وزن 

سقف در اطراف آن برپا بوده است.
حدود ۶۰۰ قبل از میالد، یونانیان تقلید از 
این ســاخت و سازهای ساده را با استفاده 
از ســنگ آغاز کردند. حائل های چوبی به 
ســتون هایی تبدیل شــدند که تکیه گاه 
تیرهای ســقفی قوی و ســاخته شده از 

سنگ بودند.
این تیرهای سقفی را فرسب و مجموعه ی 
سقفی که بر ستون ها تکیه دارند را پیشانی 
می نامند. می توانیم رد و اثر سازه ی چوبی 
را در قســمت فوقانی سقف ببینیم که به 
نظر می رسد انتهای تیرها را نشان می دهد. 
معمولن در انتهای تیر ها ســه شیار دیده 
می شــود و بنابراین به یونانی ســه شیار 
خوانده می شود و فضای بین تیرهای افقی 

که به آن چهارگوش آفریز می گویند.
ویژگی حیرت انگیــز این معابد اولیه - که 

آشکارا از سازه های چوبی تقلید می کنند، 
ســادگی و هماهنگی کلی آن هاست. اگر 
معماران از ســتون های مربع شکل ساده 
یا استوانه ای اســتفاده کرده بودند، معابد 
چه بســا خیلی ثقیل و عاری از ظرافت به 
نظر می رسیدند، ولی آن ها با دقت، شکل 
ستون ها را به گونه ای طراحی می کردند که 
در قسمت وسط کمی برآمده بودو به طرف 
باال که می رفت به تدریج باریکتر می شدند، 
در نتیجه ظاهر آن ها به گونه ای در آمده 
است که گویی خاصیت فنری دارند و وزن 
ســقف میان آن ها را فشــرده است، البته 
بدون آن که به آن ها فشار آورده و از شکل 
انداخته باشد. هر چند برخی از این معابد 
سترگ و باشکوه اند، مانند بناهای مصری 
غول آسا نیســتند، آدمی احساس می کند 
که آن ها به وســیله انســان و برای انسان 

ساخته شده اند. )ادامه دارد(

تاریخی ترین نماد های  تاریخ هنر    بيداری بزرگ
عزاداری مردم هند

شیعیان سراسر جهان با فرا رسیدن ماه محرم برای 
ادای احترام به امام حســین )ع( و یارانش ســیاهپوش 
می شوند و تالش می کنند تامراسم ساالر شهیدان را به 

بهترین نحو برگزار کنند. 
 مســلمانان هند نیز از این قاعده مســتثنی نیســتند.
با گذر از کوچه و پس کوچه های شهر حیدرآباد )یکی از 
شهر های بزرگ و تاریخی هند و پایتخت ایالت تلنگانا( 
به ســاختمان هایی می رســیم که با نام عاشورخانه یا 

عاشوراخانه شناخته می شوند.
عاشــوراخانه ها مکان هایــی بــرای برگزاری مراســم 
 عــزاداری سیدالشــهدا )ع( بــه حســاب می آینــد.

بنای پادشاهی عاشورخانه یکی از این عاشوراخانه های 
تاریخــی حیدرآباد اســت. این بنا کــه در محلۀ قدیم 
شــهرحیدرآباد قرارگرفته، درســال ۱۵۹۶ میالدی به 
دستور سلطان محمد قلی قطب شاه ساخته شده است.
بازدیدکنندگان بنای پادشــاهی عاشــورخانه قاب های 
کاشی کاری شــده متعددی را در این بنا می بینند. در 
یکی از این قاب ها تصویر علم بزرگی دیده می شود. این 
علم مانند آینه ای گرد اســت که دو طرف آن با کتیبه 
عربی تزیین شده است. در دو سوی علم بزرگ دو علم 

کوچک تر دیده می شوند.

۴۰ درصد اعتبارات دستگاه ها 
برای دانشگاه ها

  
غالمحســین رحیمی دبیر کل شورای عالی عتف 
)علوم، تحقیقات و فناوری( در حاشیه یک صد و نود و 
سومین جلسه کمیسیون دائمی شورای عتف در جمع 
خبرنگاران با اشــاره به دستور جلســه این کمیسیون، 
اظهار داشت: در این جلسه بررسی ۲ موضوع در دستور 
کار قــرار گرفت، یکی از این مــوارد بند "ح" تبصره ۹ 
قانون بودجه ســال ۹۹ است که طبق آن همه شرکت  
های دولتــی و نهادهای مشــابه آن بایــد 4۰ درصد 
از اعتبــارات تحقیقاتی خود را از طریق دانشــگاه  ها و 
موسسات پژوهشــی هم چنین جهاد دانشگاهی اعم از 

دولتی و خصوصی هزینه کنند.
وی افــزود: قانونگذار در این بــاره پیش بینی کرد این 
بودجه به صورت تضمین شده برای تحقیقات دانشگاه  
ها و موسســات پژوهشــی در نظر گرفته شــده و در 
چارچــوب آیین نامه  ای که به تصویــب هیات وزیران 
رسیده، با نظارت شورای عالی علوم، تحقیات و فناوری 

این اعتبارات در محل معین هزینه شود.

پاییز؛سیزدهمین دوره 
حراج تهران 

  
دبیرخانه حراج تهــران، اطالعیه ای را درباره زمان 
برگزاری دوره سیزدهم این رویداد منتشر کرده است که 

متن آن را در ادامه می خوانید:
»سیزدهمین دوره »حراج تهران« قرار بود در تاریخ ۲۷ 
تیرماه برگزار شــود؛ اما برگزاری آن به دلیل اوج گیری 
شــیوع بیماری کرونا در این زمان بــا دو ماه تأخیر به 
جمعه ۲8 شهریور ماه موکول شد. ولی باتوجه به تداوم 
وضعیت نامســاعد و نگران کننده شیوع بیماری کرونا 
امکان برگزاری آن در شــهریورماه نیــز وجود ندارد. در 
نتیجه تصمیم فعلی مســووالن »حراج تهران« برگزاری 

حراج »هنر معاصر و مدرن« در فصل پاییز است.
»حــراج تهران« ضمن ادای احترام به جامعه پزشــکی 
و خدمتگــزاران حوزه ســالمت، درگذشــت جمعی از 
هموطنان عزیزمان بر اثر بیماری کرونا را به همه ایرانیان 

تسلیت می گوید.«

لحظاتــی بــا شــعر
به انتخاب نیما موسوی

ایکتینوس، پارتنون

گلدان عزاداری
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شماره 139 --- جدول و سودوکو ---

خدیجه فدایی زاده

 ---نیم نگاه ---

گرد آورنده حکایات سودمند!
آورده اند که بهلول به بصره رفت و چون در آن شهر آشنایی 
نداشــت برای مدت کمی اطاقی اجــاره نمود ولی آن اطاق 
از بس کهنــه و مخروبه بود به محض وزش بــاد یا بارانی، 

تیرهایش صدا می کرد . 
بهلول پیش صاحب خانه رفت و گفت: اطاقی که به من داده 
اید بی اندازه خطرناک اســت زیرابــه محض وزش مختصر 

بادی، صدا از سقف دیوارش شنیده می شود. 
صاحب خانه که مرد شوخ طبعی بود در جواب بهلول گفت 
:عیبی نــدارد. البته می دانید که تمــام موجودات به موقع 
حمد و تســبیح خدای را می گویند و این صدای تسبیح و 

حمد اطاق است. 
بهلول گفــت :صحیح اســت ولی چون تســبیح و تحلیل 
موجودات به سجده منجر می شود من از ترس سجده اطاق 

خواستم زودتر فکری بنمایم

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

روزی داروغــه بغداد در اجتماعی کــه بهلول در آن حضور 
داشت، گفت: تاکنون هیچ کس نتوانسته است مرا گول بزند. 
بهلــول گفت: گول زدن تــو چندان کاری نــدارد، ولی به 

زحمتش نمی ارزد.
داروغــه گفت: چون از عهده ات خارج اســت، این حرف را 

می زنی و اال مرا گول می زدی. 
بهلــول گفت: حیف که االن کار دارم و اال ثابت می کردم که 
گــول زدنت کاری ندارد. داروغه گفت: حاضری بروی کارت 

را انجام بدهی و فوری برگردی؟ 
بهلول گفت: بله به شرط آن که از جایت تکان نخوری. 

-- داروغــه قبول کــرد و بهلول رفت و تا چندین ســاعت 
داروغه را معطل کرد و باالخره بازنگشت. 

داروغه پس از این معطلی شروع به غر زدن کرد و گفت: این 
اولین باری است که این دیوانه مرا گول زد.

می گویند؛ مسجدی می ساختند، بهلول سر رسید و پرسید: 
چه می کنید؟

گفتند: مسجد می سازیم. 
گفت: برای چه؟

پاسخ دادند: برای چه ندارد، برای رضای خدا. 
-- بهلول خواست میزان اخالص بانیان خیر را به خودشان 
بفهماند، محرمانه ســفارش داد سنگی تراشیدند و روی آن 

نوشتند؛ »مسجد بهلول« 
شبانه آن را باالی سر در مسجد نصب کرد. 

سازندگان مســجد روز بعد آمدند و دیدند باالی در مسجد 
نوشــته شده است »مسجد بهلول«. ناراحت شدند؛ بهلول را 
پیــدا کردند و به باد کتک گرفتند که زحمات دیگران را به 

نام خودت قلمداد می کنی؟ 
بهلول گفــت: مگر شــما نگفتید که مســجد را برای خدا 
ساخته ایم؟ فرضا مردم اشــتباه کنند و گمان کنند که من 

مسجد را ساخته ام، خدا که اشتباه نمی کند.

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

روزی بهلول بر هارون الرشید وارد شد.
خلیفه گفت: مرا پندی بده!

بهلول پرســید: اگر در بیابانی بی آب، تشــنه گی بر تو غلبه 
نماید چندان که مشرف به موت گردی، در مقابل جرعه ای 

آب که عطش تو را فرو نشاند چه می دهی؟
گفت: ... صد دینار طال.

پرسید: اگر صاحب آب به پول رضایت ندهد؟ 
گفت: نصف پادشاهی ام را.

بهلول گفت: حال اگر به حبس البول مبتال گردی و رفع آن 
نتوانی، چه می دهی که آن را عالج کنند؟ 

گفت: نیم دیگر سلطنتم را. 
بهلول گفت: پس ای خلیفه، این سلطنت که به آبی و بولی 
وابسته اســت، تو را مغرور نسازد که با خلق خدای به بدی 

رفتار کنی.

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

هارون الرشــید به همراه مهمانانش عیسی بن جعفر برمکی 
و مادر جعفر برمکی در قصر نشســته بود و حوصله اش سر 
رفته بود از ســربازان خواســت بهلول را بیاورند تا آن ها را 
بخنداند ســربازان رفتند و بهلول را از میان کودکان شــهر 
گرفته و نزد خلیفه آوردند. هارون الرشید به بهلول امر کرد 
چند دیوانه برای ما بشمار. بهلول گفت: اولین دیوانه خودم 
هستم و با اشاره دســت به سمت مادر جعفر برمکی گفت؛ 

این دومین دیوانه هست. 
عیسی با حالتی عصبی فریاد زد: وای بر تو برای مادر جعفر 

چنین حرفی می زنی؟
بهلول خندید و گفت : صاحب عربده سومین دیوانه هست.

هــارون از کــوره در رفت و فریاد زد: ایــن دیوانه را از قصر 
بیرون کنید آبرویمان را برد. 

بهلول در حالی که روی زمین کشــیده می شد گفت: تو هم 

چهارمی هستی هارون

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

روزی مال چند دانه کیله خرید و با پوست شروع به خوردن 
آن ها کرد. مردی از کنارش می گذشــت این منظره را دید و 
از وی پرسید برای چه پوست کیله ها را نمی کند و مغزش را 

نمی خورد. مال لبخندی زد و گفت:
خب آدم نادان من می دانم که در داخل آن چیســت دیگر 

چه لزومی دارد که پوست کیله را بکنم و بدور بیاندازم!

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

به مال گفتند: زمستان امسال خیلی سرد می شود. شما چه 
تهیه دیده اید؟ گفت: لرزیدن

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

یک روز مالنصرالدین مریض شــده بود. زنش رفت طبیبی 
را کــه تازه از فرنگ آمده بود و اصال زبان محلی ایشــان را 
نمی دانست به بالین وی آورد. طبیب فقط دو کلمه ماشااهلل 
و انشــااهلل را یاد گرفته بود. مال از او پرسید: داکتر صاحب؛ 
آیا مرض من سخت است؟ طبیب گفت: ماشااهلل..... ماشااهلل. 
مال دو باره سوال کرد: داکتر جان...آیا این مرض مرا خواهد 

کشت؟ داکتر جواب داد: انشااهلل.....انشااهلل!!!

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

یک روز مالنصرالدین دســت بچــه ای را گرفت و به دکان 
سلمانی برد. به ســلمانی گفت: من عجله دارم، اول سر مرا 
بتراش ، بعد هم موهای بچه را بزن. سلمانی سر او را تراشید. 
مال کالهش را بر ســر گذاشــت و گفت: تــا موهای بچه را 

اصالح کنی بر می گردم. 
ســلمانی سر بچه را هم اصالح کرد ولی خبری از آمدن مال 

نشد. به بچه گفت: چرا پدرت نمی آید؟
بچه جواب داد: او پدرم نبود.
سلمانی گفت: پس کی بود؟ 

بچه گفت: مردی بود که در کوچه به من گفت؛ بیا دونفری 
برویم مجانی اصالح کنیم!

افقی:
۱- شهرتشــنه فریب- خســته و ســردرگم- غالم ۲- مقابل زنگی- مدرک معادل فوق دیپلم- اسم ترکی ۳- از نزوالت آسمانی- گیاه تاجریزی- سرشماری 4- میوه گلو- پشت سر- گل ناامیدی!- خیزاب ۵- در حال دویدن- انجیر 
زینهاری ۶- تکه کاغذ- آزمون- فریاد عدالت- بوی ماندگی ۷- تمام- مقابل اصغر- پایتخت موســیقی 8- قوم غرب کشــورمان- الیم می کشــد- رود لهســتان- خانه شاعران ۹- سوغات گجرات- خواب کودکانه- بهشت۱۰- دست 
عرب- واحد شــمارش گوســفند- فلکه شــهری- مادر عرب ۱۱- ثروتمند- همراه اطوار- درس نوشتنی ۱۲- بگذار- آموختنی مدرسه- نوشیدن- مصیبت ۱۳- شرف- خروس مازندرانی- زیاده روی ۱4- عدد روستا- از پرندگان کنا 

رآب - از خدایان هندو ۱۵- زندان تهران- اشرافی 
عمودی:

۱- بســیارمرتفع- تصدیق روســی۲- شیوه- ساز تیره!- از ارتفاعات استان کرمانشاه ۳- گالبی- زمان مشخص- ناپدری 4- امرآمدن- نهنگ 
جنگ- پایه ۵- رشــته- زنگ کاروان- شــفابخش بیمار ۶- نوعی زغال ســنگ- نقاش فرانسوی- پرنده آش ســرد کن- از خدایان باستان 
۷- خــواب کودکانه- صمیمی- فرمان 8- باغ شــیراز- کوچــک و بزرگش را در جنوب بیابید- از کلمات اســتثنا- لجن ته حوض ۹- جان 
فدا- مســابقه اتومبیلرانی- اقبال ۱۰- عالمت جمع- رشــته کوه آمریــکا- از صفات خداوند- نیم تنه ۱۱- مــردم- مادر باران- خبر دادن       
۱۲- نصف- نیشتر-خوی و عادت- کشیدنی دزدکی ۱۳- امت ها- پیامبر- نیکوکاران ۱4- قافله- شهری در آلمان- شتر آمریکایی ۱۵- جای 

پا- اثری از داستایوسکی
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بی مسوولیتی فاجعه بارآورد
پسر ۱۲ ساله به نام مهدی در پارک الله تهران سرگرم 
بازی پینگ پنگ بود که ناگهان توپش به داخل باغچه کنار 
جوی آب افتاد، اما وقتی برای برداشتن توپش وارد باغچه 
خیس شــد دستش را به تیر چراغ برق گرفت تا توپ را از 

روی زمین بردارد که برق او را در جا خشک کرد.
پدر مهدی بالفاصله با اورژانس تماس گرفت و پســر ۱۲ 

ساله به بیمارستان امام خمینی )ره( انتقال داده شد.
تالش بــرای درمان این نوجوان بی نتیجــه ماند و قلب 

پسرک برای همیشه از کار افتاد.

زندگی جدید بز معلول 
بز ماده ای که پا های عقب و بیشتر پا های جلویی اش را از 
دست داده بود با دریافت چهارپای مصنوعی زندگی جدیدی 
را آغاز کرده است. این بز که آنا نام گذاری شده، در سال ۲۰۱۵ 
در هوای یخبندان متولد شده بودکه بر اثر سرمازدگی پا های 

خود را از دست داد.
یک دامپزشــک آنا را به خانواده  یورث در شهر هریسبورگ 
ســپرد. از آن زمان، آنا به عضوی از خانواده ی حیوان دوست 
یورث تبدیل شــده که حاال با درست کردن پا های مصنوعی 
بــرای آنا امکان راه رفتن را برایش فراهم کرده اند. آنا حتی با 

روش رحم جایگزین توانسته صاحب فرزند شود.

خانواده ی لنــی با کمک یک متخصص که قبــاًل هم برای 
حیوانات دیگری پای مصنوعی درســت کرده بود، توانستند 
چهار پای مصنوعی برای آنا بسازند. حاال آنا با پا های جدیدش 

به راحتی راه می رود.
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 ---نیم نگاه ---

● زندگــی در دوران همه گیــری یک ویــروس، بخواهیم یا 
نخواهیم تغییــر خواهد کرد. در عصــر حاضر که همه چیز 
ســرعت یافته است، از لحظه دیده شــدن اولین مبتالیان به 
ویروس کووید۱۹ در چین تا جهانی شــدن آن، تنها حدود 4 
ماه زمان برد. تغییرات اقتصادی، اجتماعی و سبک زندگی در 
دنیا از همان ابتدا شــروع به تغییر کرد. استفاده از اینترنت و 
ســایر ابزارهای تکنولوژیک گسترش یافت، طوری که برخی 
از نرم افزارهــا هر چند روز یک بار، آپدیت جدیدی را معرفی 
می کنند. بدیهی اســت که تفریح نیز در این ایام رنگ و بوی 

تازه ای به خود گرفته است. 
از همان ابتدا تا کنون بحث تورهای مجازی، کنســرت های 
بدون شــنونده حضوری، اکران آنالیــن عمومی فیلم ها و 
تخفیف های فراوان برای بازدید مجازی از مهمترین موزه ها 
و کاخ ها، نمونه هایی از تغییــر در چگونگی گذراندن اوقات 

فراغت است.
هفته گذشته زیباترین کتابخانه های جهان را معرفی کردیم، 
تا ســهم خود را در این گردش و سفر غیرحضوری ایفا کنیم. 
شــاید معرفی سایر مکان ها و مقاصد گردشگری نیز فرصتی 
فراهــم آورد که با حوصلــه، بدون نگرانــی از هزینه، بدون 

اضطراب از مشکالت زبانی و ... بتوان گشتی در دنیا زد.
موزه ها یکی از مقاصد اصلی گردشگری در جهان است. جایی 
که می توان تاریخ، فرهنگ و تمدن یک منطقه را در یک نگاه 
دید. موزه های معروف البته پا را از این هم فراتر گذاشــته و 
تکه ای از شهرها و کشــورهای دیگر را در خود جای داده اند. 
در موزه ای کوچک و محلی در شهر درسدن آلمان، کلکسیون 
ســاعت حاکمی مربوط به ۱۰۰سال پیش هم از اشیای قابل 
نگهداری در موزه اســت و در لوور پاریس، دیوارهایی از تخت 
جمشــید و شوش هم به نمایش گذاشته می شود. در واقع به 
زعم من؛ موزه فضایی برای نگهداری، مراقبت و نمایش گذشته 

به حال است.
وبســایت تریپ ادوایــز )Tripadvisor( کــه در معرفــی 
مکان های دیدنی، شــهرهای پرطرفدار و حتی رستوران های 
دارای غذای خوشــمزه-- از نگاه مسافرین، ید طوالیی دارد، 
بهترین های جهان را از نگاه مخاطب معرفی می کند )معموال 
به صورت ســاالنه(. این نوشته به اســتناد این وبسایت، نگاه 

مجملی به ۱۰موزه برتر دنیا می اندازد.

• موزه متروپولیتن نیویورک
)Metropolitan Museum of Art(

این مــوزه در منهتن نیویورک و در مجاورت ضلع شــرقی 
ســنترال پارک و خیابان پنجم قرار دارد. این موزه در ســال 
۱8۷۲ میالدی افتتاح شد. موزه متروپولیتن نیویورک حاوی 
مجموعه بزرگ و نادری از تاریخ اسالم و ایران باستان است. این 
مکان، سالیانه حدود 4 میلیون بازدیدکننده دارد. قدیمی ترین 
دارایی این موزه حدودا مربوط به  ۳۰۰۰۰۰ سال تا ۷۷۰۰۰ 
 ســال پیش، سنگ آتشــزنه ای  یافت شــده در مصر است. 
این موزه ســه سال متوالی به گفته بازدیدکنندگان به عنوان 
بهترین موزه معرفی شــده است. برای بازدید از کل این موزه 

بیش از یــک روز کامل زمان الزم اســت. از مدرن ترین آثار 
 هنری تا قدیمی ترین اکتشافات را در این موزه می توان یافت. 

• موزه ملی جنگ جهانی دوم 
)The National WWII Museum(

 D - Day که قبالً با نام مــوزه ملی ، WWII موزه ملــی
شناخته می شد ، یک موزه تاریخ نظامی است که در منطقه 
تجاری مرکزی نیواورلئان ، لوئیزیانا ، ایاالت متحده آمریکا واقع 
شده است. این موزه بر سهم ایاالت متحده در پیروزی متفقین 
در جنگ جهانی دوم متمرکز است. این موزه در سال ۲۰۰۰ 
تأسیس و بعدا در ســال ۲۰۰۳ توسط کنگره ایاالت متحده 
به عنوان موزه رســمی آمریــکا در جنگ جهانی دوم تعیین 
شــد. این موزه یک موزه وابســته به موسسه اسمیتسونیان 
)Smithsonian Institution( است. رسالت این موزه بر 

تجربه آمریکا در جنگ جهانی دوم تأکید دارد. 
این موزه با به نمایش گذاشــتن خاطراتــی از جنگ جهانی 
دوم و تاثیــر آن روی ایاالت متحــده آمریکا، مثل لباس ها و 

وسایل ســربازان، به تقویت 
میهن پرستی و عدم فراموشی 
آنچه این کشــور در جنگ 
متحمل شــده است، تاکید 

می کند.

• موسسه هنر شیکاگو
)Art Institute of Chicago(

این موزه در ســال ۱8۷۹ میالدی تأسیس شد. این مرکز از 
معتبرتریــن، قدیمی ترین و بزرگتریــن موزه های هنری در 
ایاالت متحده آمریکا محسوب می شود و در شهر شیکاگو در 
 Millennium( ایالت ایلینوی نزدیک پارک معرف میلنیوم
Park( قرار دارد. موزه حاوی ذخایر هنری بســیار ارزنده ای 

۳۰۰هزار  حدود  که  اســت 
مورد می توان در آن یافت.

آثار معروف هنرمندانی مثل 
پیکاسو و ادوارد هوپر در این 

موزه نمایش داداه می شود.

• موزه اورسی 
)Musée d'Orsay(

معروفترین  از  مــوزه  این 
موزه هــای پاریس و یکی 
از موزه های مهم نقاشــی 
جهان  مجسمه ســازی  و 
اســت. بنای این موزه در 

ساحل چپ رود ســن و محل قبلی ایســتگاه قطار پاریس 
اســت. در اصل قرار نبود این مکان خانه ای هنری باشد. این 
 Palais d'Orsay سازه به عنوان ایستگاه راه آهن در سایت
ساخته شده اســت و تا سال ۱۹8۶ هم هنوز به موزه تبدیل 
نشــده بود. این موزه محل نگهداری آثار هنری فرانسه بین 
سال های ۱848 تا ۱۹۱4 است. آثار موجود در این موزه شامل 

نقاشی،مجسمه،عکس و مبلمان است.
مهمترین علت معروفیت این مــوزه به خاطر مجموعه های 
سبک امپرسیونیستی )نزدیک به ۵۰۰ نقاشی( و شاهکارهای 
پس از امپرسیونیسم)نزدیک به ۱۱۰۰ نقاشی( از جمله آثار 
کلود مونه و رنوار است. بسیاری از این آثار تا پیش از گشایش 
این موزه در سال ۱۹8۶ در گالری ملی ژو دو پوم، موزه لوور و 

موزه ملی هنر مدرن نگهداری می شد.

• موزه آرمیتاژ 
 State Hermitage Museum and Winter(

)Palace

مــوزه ارمیتاژ، آرمیتاژ یا ِهرمیتاژ  واقع در ســن پترزبورگ 
روسیه، با ۳ میلیون اثر هنری که البته همه به طور هم زمان 
نمایش داده نمی شــود، یکی از بزرگ ترین موزه های جهان 
و از قدیمی تریــن نگارخانه های هنــری و موزه های تاریخ و 
فرهنگ بشــری در جهان است که در سال ۱۷۶4 تاسیس 
شــد. البته این موزه از ســال ۱8۵۲ درهای خود را به روی 

بازدیدکنندگان گشود.

مجموعــه عظیم ارمیتــاژ در چهار بنا به نمایش گذاشــته 
شده است. 

بنای اصلی، کاخ زمستانی نام دارد و در گذشته محل سکونت 
رسمی تزارهای روسیه بوده اســت. موزه ارمیتاژ شعبه هایی 
بین المللی در آمستردام، لندن و الس وگاس نیز دارد. از جمله 
هنرمندانی که آثارشان نقاط قوت مجموعه هنر غرب در موزه 
ارمیتاژ هستند، می توان به میکل آنژ، لئوناردو داوینچی، پیتر 
پل روبنس، آنتونی فان دیک، رامبرانت، آگوست رودن، کلود 
مونه، پل ســزان، ونسان ون گوگ، پل گوگن و پابلو پیکاسو 

اشاره کرد.
 ایــن موزه مجموعــه آثار متعددی دارد کــه از جمله آن ها 
می توان به نشــان ها، لباس ها و جواهرات سلطنتی، مجموعه 
متنوعی از جواهرات ســاخته فابرژه و بزرگترین کلکســیون 
موجود در جهان از طالی باســتانی متعلق به اروپای شرقی 

و آسیای غربی اشاره کرد.

از بازار گردشگری چین 
سهمی شایسته می خواهیم

ولی تیموری معاون گردشــگری و محمد قاسمی مدیر 
کل دفتر بازاریابی و تبلیغات وزارت میراث فرهنگی با حسین 
درویشی سرکنسول جمهوری اسالمی در گوانگ جو دیدار و 

گفت وگو کردند.

تیموری با بیان این که گردشــگری یک راهکار دیپلماســی 
قدرتمند و پل ارتباطی بین کشورهاســت، افزود: لغو روادید 
چین که در ســال گذشــته اجرایی شــد در افزایش تعداد 

گردشگران ورودی این کشور بسیار تأثیرگذار بوده است.
او با اشــاره به انجام مطالعات جامع در خصوص گردشگری 
چین، ادامه داد: برنامه عملیاتی دو ســاله برای چین تدوین 
کرده ایم و بــا توجه به تأکید رئیس جمهــوری چین درباره 
اهمیت گردشگری ایران این کشور پس از مهار کرونا یکی از 
اولین هدف های گردشگری خواهد بود که در کوتاه مدت آورده 

مالی خوبی را نصیب ایران خواهد کرد. 
نباید اجازه بدهیم رکود و وقفه اجباری ایجاد شده به واسطه 
کرونا، آثار مثبت اقداماتی که در دو ســال گذشــته در بازار 

گردشگری چین انجام شده است، به فراموشی سپرده شود.
او در ادامــه بــه اهمیــت گوانگ جو به عنوان یکــی از پنج 
کالن شــهر مهم چین اشاره کرد و افزود: از منظر گردشگری 
گوانگ جو برای ما دارای اهمیت باالیی اســت و هر دو بخش 
خصوصی و دولتی برای ارائه خدمات فنی و کارشناســی در 
این حوزه عالقه مند به همکاری هســتند. اختصاص سهمی 
شایسته از بزرگ ترین بازار گردشگری دنیا، مستلزم همکاری 
تنگاتنگ کارشناسی میان وزارت میراث فرهنگی، گردشگری 

و صنایع دستی و نمایندگی های کشورمان در چین است.
تیمــوری برگــزاری تورهای آشناســازی، نمایشــگاه ها و 
نشســت های رودررو را از جمله اقدامات قابل اجرا از ســوی 
ایران عنوان کرد و از محدودیت هــای پروازی و عدم حضور 
ایرالین های چینی در ایران به عنوان یکی از معضالت در این 
حوزه نام برد. هر گوشه چین به اندازه چند کشور برای ما مهم 
است، اما ایران آنچنان که باید به مردم این منطقه شناسانده 
نشــده، با برنامه ها و اقداماتی که در دستور کار داریم چهره 

واقعی تری از ایران را به نمایش خواهیم گذاشت.
در ادامه، درویشی سرکنسول جمهوری اسالمی در گوانگ جو 
میزان مبادالت تجاری ایران و گوانگ جو را ۵ میلیارد و ۲۰۵ 
میلیون دالر اعالم کرد و افزود: بیشترین میزان تجارت ایران با 
چین در این منطقه انجام می شود که می توان از ظرفیت های 

گردشگری آن نیز بهره برد.

او با تاکید بر تصویب و ابالغ برنامه ای در خصوص چین افزود: 
برای گردشگری چین به نقشه راه جدی و برنامه ای منسجم 
نیاز اســت. برای گردشگری چین که دارای ۱4۵ میلیون نفر 
گردشــگر است باید برنامه بلند مدتی را به ما ابالغ کنید که 

درک صحیحی از این برنامه و نقشه راه شما داشته باشیم.
تبلیغات آنالین، حذف واســطه ها، بــرای کاهش قیمت ها، 
مشــارکت و رفــع مشــکالت پرداخت هــای الکترونیک، 
 ،CZ برنامه ریزی و رایزنی با شــرکت هواپیمایــی ماهان و
ارتباطات فرهنگی، برگزاری مراسم مشترک و ورود به بحث 
خواهرخواندگی شــهرها از جمله محورهایی بود که از سوی 
سرکنسول جمهوری اسالمی در گوانگ جو به آن ها اشاره شد.

10 موزه برتر دنيا، از نگاه بازدیدکنندگان
تکه ای از من 

تکه ای از زمین
مریم سادات موسوی
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