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سرمقاله
 دیوان ساالرِی نابفرمان

▪ حتما به خاطر دارید ســال گذشــته 
که موج افزایش قیمت اجناس هراس به تن مردم انداخت، دولت 
نیــاز به واردات را حس کــرد و در هیاهوی باال رفتن بهای دالر و 
سکه، ارز به قیمت دولتی برای واردات کاالهای اساسی اختصاص 
دادکه آن زمان البته کاغذ هم جزو آن ها بود. هنوز هیجان افزایش 
قیمت ها فروکش نکرده بود که سروصدای کارشناسان برخاست که؛ 
چه نشســته ایدکه ارز بی زبان دولتی عموما صرف واردات کاالهای 
تجملی شده و بخشی هم در بازار آزاد به فروش رفته است و شمار 
قابل مالحظه ای از ارز گیرندگان نیز اصوال ارتباطی با واردات کاال 
و تجارت نداشــته اند و صد البته با "ارتباط" از حاتم بخشی دیوان 

ساالری بهره برده اند.
و خالصه این که؛ یک جوری چپاول بیت المال متحقق شده است!

▪ ایــن را واگذارید بیاییم به دوران تهاجم کرونا به ارکان جامعه از 
هر رقم! در این دوران که اجبارا اکثر مشــاغل طعم تلخ تعطیلی 
را چشــیدند و رکود و حتی ورشکســتگی را تجربه کردند، دولت 
تالش کردزیان های وارده به کسب وکارها را با اجرای برنامه هایی 
کاهش دهد. مثال مقرر کــرد دریافت وجه مربوط به مصرف آب، 
برق و گاز، بیمه کارکنان، اقســاط وام هــای دریافتی وحتی اجاره 
محل های کسب به نوعی به تعویق بیفتد تا دست اندرکاران کسب 
وکارها نفسی تازه کنند و بعد به ادای دیون خود بپردازند اما چندی 
نگذشــت که آرامش ایجاد شده در پی اعالم این تصمیم ها تبدیل 
به کابوس جدیدی برای مردم شد زیرا؛ اگرصاحبان کسب و کارها 
بیمه چند ماهه آخر سال۹۸ و اوایل۹۹ را نپرداخته بودند از همان 
وام بانک ها محروم می شــدند و اگر هم اخذ وام نصیبشان می شد 
چندماهی درگیر تایید و دریافت می شــدند و از اول مهر بایستی 
اقساط مبلغ باال در مدت کوتاه را پرداخت کنند در حالی که دولت 
اصطالح کســب و کارهای آسیب دیده و بسیار آسیب دیده را در 
موردکسانی که واجد شرایط دریافت وام هستند بکار می برد امهالی 
و زمان تنفســی برای آن ها در نظر نگرفته و معلوم نیست کسب 
وکارهای آسیب دیده که برای جبران بخشی از زیان های وارده به 
اخذ وام روی آورده اند هنوز رونق نگرفته، چگونه باید مبلغ اقساط 
را تامین کنند! گفتنی اســت که در موارد دیگر هم "در" بر همان 
پاشنه سابق می چرخد و مثال اگر کسی قبال وام گرفته و در دوران 
رکود از ادای دین ناتوان بوده جریمه تاخیر به طور خودکار برایش 
منظورمی شود. جالب آن است که در مورد قبوض آب و برق و گاز 
و تلفن وضعیت نابســامانی خنده دار شده است چون قبال اگر رقم 
مصرف باال بود و نمی پرداختی اخطار می آمد و اگر کم بود با مبلغ 
مصرف دوره بعد ابالغ می شد ولی حاال با مبالغ کم نیز اخطار قطع، 
آن هم بدون تعیین زمان می آید یعنی؛ سابق دل این دیوان ساالری 
رحیم بود و االن برعکس شــده و در حالی که دولت تبلیغ شفقت 

می کند، دیوان ساالری تحت امرش شمشیر را از رو بسته است!
▪ شــاید دو موضوعی که در این مقال به آن پرداخته شــد از نگاه 
خواننــده بی ارتباط به یکدیگربیایدولی از زاویه ای که تشــریح و 
یادآوری اش مورد نظر این مطلب هســت کامال وابســته به هم و 
مرتبط هستند. در هر دو مورد دولت برنامه هایی داردکه می خواهد 
با اجرای آن ها، آرامش جامعه را حفظ کند و سر و سامانی به اقتصاد 
در حال نزع بدهد اما دیوان ساالری مجری این برنامه ها تاختن در 
جاده خاکــی رادرپیش می گیرد و بیراهه می رود و درنتیجه منبع 
اختصاص یافته نه تنها در جای خود هزینه نمی شود و منظور نظر 
تصمیم گیران را برآورده نمی کند بلکه عملکرداین دیوان ساالری به 

هدر رفت منابع منجر شده و برنارضایتی عمومی دامن می زند.
▪ این که چرا نتیجه برنامه های دولت عکس هدف های اعالم شده 
از آب در می آید، می شود به چند عامل اندیشید و به عنوان فرضیه، 

آن ها را به تصور در آورد.
۱- بدبینانه ترین شق قضیه این است که بگوییم؛ بین هدف اجرایی 
دولت وهدف اعالمی آن تفــاوت وجود دارد و تناقض دراجراثمره 
این تفاوت است. یعنی دولت خدای ناکرده از اول قصدداشته برای 
عده ای نور چشمی خاصه خرجی کندو در بحبوحه افزایش قیمت ها 
به قصد ظاهری تامین مایحتاج مردم، دست به ابتکار اختصاص ارز 
برای ورود کاالهای اساسی زده و مقداری به تجار واقعی داده و بقیه 

را به عزیز کرده های خود بخشیده است!
-- در حالی که کشور درگیر سهمگین ترین تحریم ها، ودرحالی که 
دولت از بسیاری منابع مالی و غیرمالی خود محروم است، اگر چه 
ممکن هســت رقم ناچیزی هم خاصه خرجی شده باشد اما هیچ 
دولتی در چنین موقعیتی دست به انتحار نمی زند و می توان به جد 

این فرضیه را مردود شمارد.
۲ - عوامل خارجی در انحراف برنامه ها از اهداف تعیین شــده به 

سمت اهداف تخریبی فعال و موثر هستند.
-- اگر چه نمی توان از جای پای تاثیر برنامه های تخریبی چشــم 
پوشــید لیکن این همه تناقض در برنامه های اعالمی با برنامه های 

اجرایی نمی تواند ناشی از تاثیرگذاری مخربانه این عوامل باشد.
۳ - فرضیه سوم بنظر می آید بتواند نظر صاحبنظران را جلب کند 
و آن این که؛ دیوان ســاالری نخ نگه دارنده اش گسیخته شده و هر 
بخشش به مسیری می رود و تناقض میان اهداف اجرایی و اهداف 

اعالمی از تناقض مسیرها ناشی می شود.
-- باید قبول کردکه؛ دیوان ســاالری ما بیمار است که؛ درنتیجه؛ 
اقتصادمــان بیماراســت، که؛ جامعه ملتهب اســت، که؛ برنامه ها 
 بــه ان چه مورد نظــر طراحان هســت منجر نمی شــود، که؛...
این دیوان ساالری در جهت عکس عقربه های زمان حرکت می کند!
»مدیر مسوول«

صفحه 3

لیگ نباید بدون 
اجازه اتحادیه 
جهانی آغاز 
شود

صفحه 8

کرونا اقتصاد هند را کوچک کرد

انتخاب میان حمایت اغلب 
مفسده دار،بارقابت گاهی نابکار
کارشناسـان بر ضرورت رهایـی زنجیره 
تولیـد از دام حمایت هـای گلخانـه ای، و 
جایگزینـی "عنصـر شـریف" رقابـت با 
آن تاکیـد می کننـد.
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ســالمــــت بـاشـیــــم

ــی ــم نبات مری

 ---نیم نگاه ---

ماهی دریایی بخوریم یا پرورشی؟گرد آورنده

افزایش آمار سرطان مثانه 
در زنان

محمدرضانیکوبخت رئیس بیســت و سومین کنگره 
انجمن اورولوژی ایران، در نشســت خبری بیست و سومین 
کنگره انجمن اورولوژی ایران که امســال به دلیل شــیوع 
کرونا به صورت وبینار برگزار می شود، اظهارداشت: هدف از 
برگزاری این کنگره و وبینار، تبادل علمی اعضای انجمن با 

همکاران این رشته در خارج از کشور است.
وی با اشاره به بیماری های اورولوژی، گفت: ناباروری که ۱۵ 
تا ۲۰ درصد زوجین کشورمان را درگیر ساخته است، یکی از 

بیماری های مهم رشته اورولوژی محسوب می شود.
مدیر گروه آموزشی اورولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 
ادامه داد: اگر قرار است به فکر رشد جمعیت باشیم، باید به 

بیماری های اورولوژی نیز فکر کنیم.
نیکوبخت تاکید کرد: بیماری های اورولوژی شامل دستگاه 
ادراری و تناســلی در آقایان و دســتگاه ادراری در خانم ها 
می شــود. رئیس وبینار انجمن اورولوژی ایران، با اشــاره به 
شــایع بودن ســرطان های پروســتات و مثانه در آقایان و 
خانم ها، گفت: سرطان مثانه در مردان ۳ برابر زنان است، اما 
با گرایش روزافزون خانم ها به مصرف مواد دخانی، روند ابتال 
به ســرطان مثانه در خانم ها رو به افزایش و در حال نزدیک 

شدن به آمار آقایان است.

جهش های ژنتیکی و یائسگی 
زودهنگام

محققان در مطالعات حیوانی خود به وجود ژن خاصی 
پی بردند که نقش ناشناخته ای در باروری دارد.محققان با 
بررســی داده های ژنتیکی افراد مشاهده کردند بین جهش 

در این ژن و یائسگی زودهنگام هم رابطه وجود دارد.
ژن انسانی موســوم به NEMP۱ به طورگسترده مطالعه 
نشده اســت. در حیوانات، جهش در ژن مشابه با اختالل 
در رشد چشم در قورباغه ها مرتبط بوده است. محققان این 

مطالعه قصد بررسی باروری را نداشتند. 
»هلن مک نیل«، سرپرست تیم تحقیق دانشگاه واشنگتن، 
در این بــاره می گوید: »ما بروز ژن را در پشــه های میوه 
متوقف کردیم و دریافتیم که چشم های شأن سالم ماند. اما 
به بررسی وجود سایر مشکالت در این حیوانات پرداختیم 
و با کمال تعجب مشــاهده کردیم که آن ها نابارور شــده 
بودند.«حال محققان درصدد بررســی این موضوع هستند 
که آیا زنان با مشــکالت نابــاروری دارای جهش هایی در 
NEMP۱ هســتند. آن ها بر انجام تحقیقات بیشــتر در 

این زمینه تاکید دارند.

■ انجمــن قلب آمریکا بــه تمام افراد توصیــه می کند برای 
حفظ سالمتشــان حداقل هفته ای ۲ مرتبه ماهی، به خصوص 

ماهی های چرب حاوی امگا۳ مصرف کنند.
به طور کلی هر وعده ماهی مصرفی باید حدود حداقل۱۲۰-۱۳۰ 
 گرم یا به اندازه کف دست یک خانم، گوشت خالص ماهی باشد.
۱ - آیا ماهی های تازه موجود در بازار از ماهی های منجمد 

و بسته بندی شده، سالم تر و پرخاصیت ترند؟
◄ نه. برخالف باور عام، خرید ماهی  های تازه به هیچ وجه برتری 
خاصــی بر ماهی های منجمد ندارد. چه بســا که در مواردی، 

ماهی های منجمد سالم تر از ماهی های تازه هم باشند. 
اگر شما در شهری زندگی می کنید که به دریا و غذاهای دریایی 
دسترسی مستقیم ندارید، حتما ماهی از شهرهای ساحلی به 
شهر شما وارد خواهد شد. اگر فاصله این شهر ساحلی تا شهر 
شما کم باشد، ماهی را به صورت تازه و اگر زیاد باشد به صورت 
منجمد و بســته بندی وارد می کنند. به طور کلی، ماهی های 
منجمد که دارای بسته بندی کارخانه ای هستند، به محض صید 
و تمیز شدن، بسته بندی و منجمد می شوند و امکان فساد در 
آن ها بسیار پایین می آید. این در حالی است که امکان ماندگی 
یا حتی فســاد در ماهی های تازه به مراتب بیشتر گزارش شده 
اســت. ضمن این که اگر قصد خرید ماهی پرورشی هم دارید، 

بهتر است انواع زنده آن ها را خریداری کنید تا از تازه بودنشان 
مطمئن باشید.

2 - آیا درست است که همه ماهی ها حاوی جیوه هستند 
و ضرر مصرف آن ها بیشتر از خاصیت شان است؟

◄ نه. تمام مواد غذایی از سبزی ها و میوه ها گرفته تا گوشت و 
لبنیات، می توانند به مواد شیمیایی مختلفی آلوده باشند.

ماهی هم از این قاعده مستثنی نیست و گونه زیادی از ماهی ها 
حاوی جیوه هســتند اما خوشبختانه متخصصان معتقدند که 
ریزمغذی های بســیار فراوان و پرخاصیت موجود در گوشــت 

ماهی، اثر جیوه را تا حد قابل قبولی در بدن کاهش می دهند.
۳ - آیا درست است که مصرف مداوم ماهی می تواند شانس 
 ابتال به افسردگی و ناراحتی های قلبی را کاهش دهد؟
◄ بله. اگر حداقل هفته ای ۲ بار گوشت ماهی که زیاد سرخ و 
ســوخاری نشده است، مصرف کنید، شانس ابتال به فشارخون 
بــاال را کاهش می دهید و ضربان قلبتان هم تا حد قابل قبولی 
تنظیم می شود. به همین دلیل هم امکان ابتال به ناراحتی های 
قلبی تا ۳۶ درصد در شــما پایین می آید. ضمن این که امگا۳ 
فــراوان موجود در گوشــت ماهی می تواند احتمــال ابتال به 
حمله های قلبی و برخی از انواع سرطان ها را هم کم کند و با باال 

بردن خلق، مانع ابتال به افسردگی شود.

4 - آیا درست اســت که امگا۳ در بدن به اندازه کافی 
تولید نمی شود؟

▪ بله. متاسفانه بدن انسان قادر به تولید حجم مناسبی از امگا۳ 
نیســت. به همین دلیل هم متخصصان مصرف خوراکی های 
سرشار از این اسید چرب پرخاصیت برای بدن را به همه افراد 
در تمام گروه های سنی توصیه می کنند. ماهی هایی مانند کیلکا، 
کولی، ســاردین، خال مخالی، سالمون و قزل آال در کنار میگو، 
گردو، روغن کانوال از منابع خوب و در دسترس دریافت امگا۳ 

محسوب می شوند.
5 - آیا درست اســت که مصرف گوشت ماهی باعث 

افزایش قدرت حافظه می شود؟
▪ بله. اصال خیلی از متخصصان به همین دلیل، نام »غذای مغز« 
را به ماهی داده اند. تحقیقات مختلف ثابت کرده اند حتی مصرف 
یک وعده ماهی در طول هفته هم می تواند باعث افزایش قدرت 

حافظه کوتاه مدت در به خاطر سپردن کارها شود.
 به همین دلیل هم مصرف ماهی در دوران میانسالی و پیری، 
به خصوص به آن هایی که مدام کارهایشان را فراموش می کنند، 
توصیه می شــود. ضمن این که مصرف مداوم ماهی و دریافت 
ریزمغذی هــای فراوان موجــود در گوشــت آن، به خصوص 
امگا۳، تا حد چشــمگیری از ابتال به افسردگی و زوال عقل هم 

پیشگیری می کند.
6 - آیا درست است که میزان امگا۳ ماهی های دریایی از 

ماهی های پرورشی بیشتر است؟
◄ نه. میزان امگا۳ موجود در گوشت ماهی به نوع ماهی بستگی 
دارد. مثال ماهی هایی مانند قزل آال، سالمون، شاه ماهی، ساردین 
و خال مخالی دارای اســیدهای چرب امگا۳ زیادی هستند. اما 
میزان امگا۳ موجود در انواع دریایی و پرورشــی آن ها چندان 
تفاوتی با هم ندارد. این در حالی است که برخی ماهی ها دارای 
امگا۳ کمتری هســتند و تولید آن ها به شکل پرورشی باعث 
پایین تر آمدن این مقدار از امگا۳ در بدنشان هم می شود. مثال 
ماهی  تیالپیالی پرورشی که امروزه طرفداران زیادی هم پیدا 
کرده، بر پایه ذرت اســت و به همین دلیل حجم امگا۳ موجود 

در گوشت این ماهی بسیار کم است.
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دو کلمـــه حـــرف ورزشـــی

بهبودی سـیاوش   باخت پر حاشیه با آه و افسوس قهرآمیز!
 ---نیم نگاه ---

گرد آورنده

لیگ نباید بدون اجازه اتحادیه 
جهانی آغاز شود

ابراهیم جوادی دارنده چهار 
مدال طالی کشتی آزاد قهرمانی 
جهــان در واکنــش بــه اقدام 
فدراسیون کشتی برای برگزاری 
لیگ اظهار داشــت: فدراسیون 
اتحادیه  کشــتی بدون مجــوز 
جهانی اقدام به قرعه کشی لیگ 

کــرده و در حالی که مجوزی برای برگــزاری لیگ صادر 
نشده، کشتی گیران قرارداد خود را با باشگاه منعقد کرده اند.

دارنده مدال برنز المپیــک ۲۷۹۱ مونیخ آلمان ادامه داد: 
گرچه کشــتی گیران عالقه دارند تــا در رقابت های لیگ 
بدرخشــند اما با تمرینــات انفرادی در شــرایط کرونایی 
نمی تــوان رقابت کــرد.وی گفت: در شــرایطی که هنوز 
مشخص نیست کرونا چه زمانی از بین خواهد رفت برگزاری 
لیگ به صالح نیســت زیرا اگر ورزشکاری به این ویروس 
مبتال شود چه کسی پاســخگو خواهد بود. عضو پیشین 
شــورای فنی تیم های ملی کشــتی آزاد اظهار داشــت: 
وقتی ورزشــکاری به این ویروس مبتال شود شاید تا سه 
ماه طول بکشــد تا به آمادگی الزم برســد و فدراسیون 
کشتی نباید اجازه می داد باشگاه ها با ورزشکاران قرارداد 
 می بستند. من به شــدت مخالف برگزاری لیگ هستم.

مردادماه امسال قرعه کشی لیگ برتر کشتی آزاد و فرنگی 
باشــگاه های کشور در حالی برگزار شــد که ستاد ملی 
مقابلــه با کرونا در ورزش هنوز مجــوز برگزاری لیگ را 

صادر نکرده است.

حضور در لیگ مجازی کاتای 
ایران

به گزارش روابط عمومی فدراســیون کاراته، اولین 
دوره لیگ مجازی کاتا کشــور به زودی آغاز می شــود و 
چندین تیم از کشورهای خارجی درخواست خود را برای 
حضور در این لیگ به فدراسیون کاراته ایران ارائه داده اند.
بر همین اســاس طی چند روز گذشته ۵ تیم از هند، ۴ 
تیم از روسیه، ۴ تیم از سوئد و ۲ تیم از هند در خواست 
حضور در این لیگ را برای فدراسیون کاراته ایران ارسال 
کرده اند. لیگ مجازی کاتای کشور تحت عنوان "جام 
مدافعین سالمت" در ۲ بخش بانوان و آقایان در ۴ رده 
سنی خردســاالن، نونهاالن، نوجوانان و جوانان برگزار 

خواهد شد.
طبق اعالم ســازمان لیگ، ترکیب هر تیم در هر یک از 
لیگ ها متشکل از ۳ کاتاروی انفرادی است که در هر دور 
۳ کاتارو بر اســاس ارنج ارسالی مربی، کاتا معرفی شده 
را اجرا و ارســال می کنند. حداقل اعضای یک تیم ۲ و 

حداکثر آن ۶ نفر است.

حقوق و پاداش برابر به زنان 
و مردان فوتبالیست

فدراســیون فوتبال برزیل اعالم کــرد که حقوق و 
پاداش بازیکنان تیم ملی، به صورت برابر به زنان و مردان 

پرداخت می شود.
روجریو کابوکلو رییس فدراســیون برزیل اعالم کرد که 
این کار از ماه مارس امسال )اسفند ۹۸( آغاز شده است. 

به گفته او دیگر تفاوتی میان زنان و مردان وجود ندارد.
بر این اســاس همان پاداش و حقوقی که برای بازیکنان 
مرد برزیلــی در المپیک توکیو و جــام جهانی قطر در 
نظر گرفته می شــود، به بازیکنان زن نیز در جریان این 

تورنمنت ها اعطا خواهد شد.
چند سال است که فعاالن فوتبال زنان برای کاهش فاصله 
دستمزد زنان و مردان فوتبالیست تالش می کنند. حتی 
در فوتبال آمریکا با وجود این که درآمد لیگ زنان بیشتر 
از مردان اســت، مردان دســتمزدهای بیشتری دریافت 

می کنند.

● معموال در رقابت های ورزشی، باخت برای تیم بازنده حاشیه 
می سازد. اما پیروزی تیم استقالل در برابر پرسپولیس ناخواسته 
بحث ها و قهر و آشــتی هایی را در پی داشــت. در شماره قبل 
معیار بازتاب اســتعفای سرمربی تیم در رسانه های کشور را به 
نظرتان رساندیم. شایدهمان طورکه باخت پرسپولیس برای آن 
تیم جریانی را به دنبال نداشــت، باخت استقالل در برابر تیم 
تراکتور و از دســت رفتن قهرمانی در جام حذفی نیز جز چند 
خبر در رسانه ها، بازتابی نمی داشــت اما چند به ظاهر هوادار 
باشــگاه با حضور خود در فرودگاه مهرآباد برای پیشواز اعضای 
تیم و ماجرایی که بوجود آوردند، این باخت را با حاشــیه های 
دیگری همراه کردند. بخشــی ازبازتاب های باخت و حاشیه را 

با هم مرور می کنیم.
■ بلوای بامدادی در فرودگاه مهرآباد

 ایرنا - بامداد روز جمعه اتفاقات عجیبی در فرودگاه مهرآباد برای 
کاروان استقالل رخ داد که در نهایت منجر به کتک کاری شد.

 کاروان تیم فوتبال اســتقالل بعد از شکســت در فینال جام 
حذفی حدود ســاعت ۱:۳۰ دقیقه بامداد روزجمعه به تهران و 
فرودگاه مهرآباد رســید. بازیکنان و اعضای کادر فنی در حال 
تحویل گرفتن چمدان های خود بودند که چند هوادار منتسب 
به باشــگاه استقالل به سمت مجیدی آمدند و با لحنی تند او 
را مواخذه کردند و دالیل باخت را جویا شــدند. در همین بین 
اعضای کادر فنی به همراه چند بازیکن مداخله کردند و ماجرا 

را فیصله دادند.
ولــی این پایان کار نبود. در ادامه مجیدی تک تک بازیکنان را 
در آغــوش گرفت و با آن هــا خداحافظی کرد و زودتر از جمع 
آن ها جدا شــد و فرودگاه را ترک کــرد. بایکنان هم با فاصله 
چند دقیقه ای به محوطه بیرونی فرودگاه رســیدند که به یک 
باره اتفاقات عجیبی رخ داد. چند فرد ناشــناس که بازهم خود 
را منتســب به باشگاه استقالل می دانستند به سمت بازیکنان 
یورش بردند و الفاظ رکیکی را علیه ســید حسین حسینی و 
فرشید اسماعیلی به کار بردند. همین مساله باعث شد تا روزبه 
چشمی از کوره در برود و برای حمایت از بازیکنان هم تیمی به 
سمت چند نفری که فحش داده بودند حمله کند.جالب است 
که فرزاد مجیدی هم جزو نفراتی بود که به آن افراد ناشــناس 

حمله کرده بود.
این حمله چشمی ومجیدی منجر به باالگرفتن دعوا و درگیری 
فیزیکی طرفین بود. چند بازیکن اســتقالل بــا آن چند فرد 
ناشناس به طور جدی وارد درگیری فیزیکی شدند و سرانجام 
پس از چند دقیقه با دخالت مســووالن فرودگاه و مردم و هم 

چنین دیگر بازیکنان استقالل غائله خاتمه پیدا کرد.
حاال استقالل در بدترین فرم ممکن باید خودش را آماده حضور 
در لیگ قهرمانان آسیا کند. آن ها سرمربی ندارند و برای فصل 
جدید بازیکن جدیدی جذب نشــده است و جو درون تیم هم 

اصال مساعد نیست.
آن هــا در فینال جــام حذفی مقابل تراکتور با نتیجه ســه بر 
۲شکست خوردند تا با ۲ نایب قهرمانی فصل را به پایان برسانند 

و دستشان برای دومین سال متوالی به هیچ جامی نرسد.
■ باخت استقالل در هفته گذشته رقم خورده بود

باشگاه خبرنگاران جوان - پیشکسوت فوتبال استقالل گفت: 
عدم تمرکز بازیکنان اســتقالل باعث شد تا آن ها نتیجه بازی 

را واگذار کنند.
ســتار همدانی درخصوص تیم فوتبال استقالل اظهار داشت: 
عدم تمرکز بازیکنان تیم فوتبال اســتقالل باعث شد تا نتایج 
بازی را به تراکتور واگذار کنند. ســردرگمی بازیکنان استقالل 

نشان دهنده این عدم تمرکز بود.
وی افزود: ایــن را نباید فراموش کنیم که تیم فوتبال تراکتور 
هــم بازی خوبی را از خود به نمایش گذاشــت و از شــادابی 
 بازیکنان خود نهایت اســتفاده را کرد و جــام را به خانه برد.

همدانــی خاطر نشــان کرد: به نظــر من باخت اســتقالل 
در هفتــه گذشــته رقم خــورده بــود و حاشــیه هایی هم 
 کــه برای اســتقالل به وجــود آمد بــی تأثیر نبوده اســت.

■ عامل ناکامی استقالل از نگاه هواداران
مدیریت باشــگاه اســتقالل عامل اصلی باخت برابر تراکتور از 

سوی هواداران شناخته شد.
تیم فوتبال استقالل در حالی در دیدار فینال جام حذفی برابر 
تراکتور با شکســت ۳ بر ۲ مواجه شد که بیشتر هواداران آبی 
پوش علت باخت تیمشــان را حاشــیه های آقای مدیر عامل 
می دانند. هواداران اســتقالل متعقد هستند بحث بازگرداندن 
استراماچونی و سفر به ایتالیا تمرکز کادر فنی و بازیکنان را بر 
هم ریخته و در نهایت تنش های آخر وی با فرهاد مجیدی باعث 

شده تا این باخت رقم خورد.
بسیاری از هواداران استقالل در صفحات مجازی اعالم کردند 
که احمد سعادتمند در باخت امشب آبی ها برابر تراکتور مقصر 
اصلی بوده و او در صورتی که نتواند استراماچونی را بازگرداند 

باید صندلی آبی ها را ترک کند.
با این وجود به نظر می رسد بازیکنان هم از مدیریت سعادتمند 
ناراحت باشند، چرا که خبر تغییر سرمربی، آن هم قبل ازدیدار 
فینال جام حذفی از سوی هواداران به هیچ عنوان پذیرفته شده 
نیست.مدیریت باشــگاه باید اکنون درباره جام از دست رفته، 

پاسخگوی هواداران باشد.
■ استقالل چوب حاشیه هایش را خورد

مهر - سرمربی پیشین تیم فوتبال استقالل گفت: استقالل در 
نیمه اول اصال در زمین نبود اما در نیمه دوم حمالت زیادی را 

روی دروازه حریف ایجاد کرد.
پرویز مظلومی پس از پایان دیدار فینال جام حذفی با انتقاد 
از عملکرد اســتقالل در نیمه اول گفــت: هر چند نیمه اول 
استقالل عملکرد بســیار ضعیفی داشت اما نیمه دوم خیلی 
زود به گل رســید ولی این حمالت تداوم نداشت حمالت و 
احساســی صورت گرفت. در نیمه دوم موقعیت های زیادی 
ایجاد شد اما طبیعتا تراکتور با دفاع بسته اجازه نداد استقالل 

به هدفش برسد.
وی ادامه داد: اعتقاد دارم در نیمه اول استقالل اصال در زمین 
نبود. بازیکنان این تیم انگار در زمین نبودند و تراکتوری ها از 
این وضعیت به بهترین شــکل ممکن استفاده کردند. تراکتور 
می دانســت چه می خواهد و از بی تفاوتی استقاللی ها نهایت 
استفاده را برد. مظلومی خاطرنشــان کرد: استقالل به خاطر 
حاشیه هایی که بعد از پیروزی برابر پرسپولیس داشت از فضای 
فینال دور شد. اســتعفای سرمربی عمال تمرکز تیم را گرفت. 
مجیدی می توانست استعفایش را در پایان دیدار فینال بدهد. 

به نظرم استقالل چوب حاشیه هایش را خورد.
■ نقش مدیریت در از دست رفتن جام

امیررضاواعظ آشتیانی مدیرعامل اسبق باشگاه استقالل گفت: 
این باشگاه یک جام را به دلیل حواشی سنگین و بار روانی که 

در طول هفته گذشته تحمل کرد از دست داد.
 وی در خصوص شکســت اســتقالل مقابل تراکتــور اظهار 
داشــت: من بازی را جسته و گریخته دیدم، اما انصافا تراکتور 
شــبیه تیم های عربی بازی کرد و ایــن موضوع در ۱۵ دقیقه 
آخر بســیار مشــهود بود. وی افزود: بازی خوبی انجام شد و 
استقالل هم خوب بازی کرد و موقعیت های بسیار خوبی خلق 
شد، اما صادقانه می گویم این تیم خوش شانس نبود. استقالل 
شایستگی قهرمانی را داشت و اتفاقات و مسائل حاشیه ای که 

مدیریت ایجاد کرد این تیم را به سمت حواشی کشاند.
مدیرعامل اسبق باشگاه اســتقالل خاطرنشان کرد: این همه 
حاشیه قبل از فینال جام حذفی نباید ایجاد می شد و باید این 
واقعیت را پذیرفت که حواشی در همان نیمه اول که شروع کار 

بود استقالل را خلع سالح کرد. در قدیم می گفتند مدیریت ۴۰ 
درصــد و کادر فنی و بازیکنان ۶۰ درصد در موفقیت و ناکامی 
نقش دارند، ولی در حال حاضر شــرایط کامال برعکس اســت 
و اتفاقا این مدیریت اســت که بیشتر از کادر فنی و بازیکنان 

نقش دارد.
آشــتیانی تأکید کرد: مدیر هوشــمند، کارآمد و با درایت باید 
سعی کند تیم و باشگاه را به سمتی ببرد که کمترین حواشی 
را تجربه کند. صادقانه می گویم اســتقالل یک جام را به دلیل 
حواشــی سنگین و بار روانی که در طول هفته گذشته تحمل 
کرد از دســت داد. در ایــن زمینه نقش مدیریت حائز اهمیت 
است، مجیدی و کادر فنی و بازیکنان زحمات خود را کشیدند، 

اما امیدوارم دیگر چنین اتفاقاتی نیفتد.
وی اضافه کرد: باید به این موضوع توجه کنید که اگر استقالل 
قهرمان هم می شــد باز هم این انتقادات وجود داشــت و این 
انتقادات به خاطر شکست این تیم در فینال جام حذفی نیست. 
دیگر زمان تجربه اندوزی تمام شــده و این نیست که بگوییم 
اتفاقات رخ داده یک تجربه بود. متأسفانه یک عده تا هر اتفاقی 
که رخ می دهد می گویند می خواستیم تجربه کسب کنیم یا این 

هم یک تجربه بود، اما تا کی؟
مدیرعامل اســبق باشگاه اســتقالل یادآور شــد: مدیرعامل 
استقالل پیش از این اعالم کرده بود که برای کاهش مطالبات 
اســتراماچونی راهی ایتالیا شده است، خیلی ها این حرف او را 
باور نکردند اما من به عنوان یک هوادار و نه چیز دیگر حرف او 
را باور می کنم، اما می شد این شرایط را طوری مدیریت کرد که 
این همه حواشی برای استقالل ایجاد نشود و البته یک جام به 
راحتی آن هم در شرایطی که این تیم، پرسپولیس را شکست 

داده از دست نرود.
آشــتیانی در خصوص این که این باشگاه با اطالعیه رسمی 
اعالم کرده با فرهاد مجیدی قطع همکاری شده و مسؤوالن 
در تدارک بازگشت استراماچونی هستند عنوان کرد: تا جایی 
کــه من می دانم فرهاد مجیدی یک فصل دیگر با اســتقالل 
قرارداد دارد و با توجه به این که مدیرعامل باشــگاه رسماً در 
یک برنامه تلویزیونی اعالم کرد اســتعفای کتبی و رسمی از 
ســرمربی ندیده است طبیعتا این اطالعیه به منزله برکناری 
سرمربی محسوب می شود و باشــگاه باید خسارت برکناری 

مجیدی را هم پرداخت کند.
وی یادآور شد: باشگاه استقالل اطالعیه رسمی داد که مجیدی 
در اینستاگرام استعفا داده و نه به هیأت مدیره و به مدیرعامل، 
بنابراین وقتی اطالعیه رســمی می دهند حتمــاً او را برکنار 
کرده اند. نکته عجیب دیگر در اطالعیه باشــگاه استقالل وعده 
بازگشت استراماچونی است. وقتی فدراسیون فوتبال می گوید 
باشگاه ها نمی توانند مربی خارجی بیاورند و وزارت ورزش هم 
از این موضوع حمایت می کند، مشخص نیست باشگاه استقالل 
چرا چنین اطالعیه ای صادر کرده اســت. این یک پارادوکس 
اســت و باید مورد بحث قرار بگیرد. با توجه به اتفاقاتی که در 
مورد مارک ویلموتس پیش آمده و همچنین مشکالتی که برای 
پرداخت مطالبات استراماچونی پیش روی باشگاه استقالل است، 
باید دید این باشگاه در ابتدا از چه راهی می خواهد این مربی را 
جذب کند و دوم این که چگونه مقابل قانون فدراسیون فوتبال 
راه حل پیدا خواهند کرد. مدیرعامل اســبق باشگاه استقالل 
ادامه داد: بعید نیست استدالل مسؤوالن باشگاه استقالل این 
باشد که ما با اســتراماچونی از قبل قرارداد داشتیم، اما وقتی 
باشگاه استقالل با یک مربی قطع همکاری کرده و برای مربی 
جدیدش کارت مربیگری دریافت کرده، یعنی استراماچونی باید 
قرارداد جدید منعقد کند و این مربی نمی تواند به ایران برگردد. 
من مخالف یا موافق بازگشت استراماچونی به ایران نیستم اما 
سوالم این است که مسؤوالن باشگاه استقالل چطور می خواهند 
پاسخ قانون را بدهند. در انتهای صحبت هایم اشاره می کنم که 
باشگاه استقالل در نهایت به مربی ایرانی رو خواهد آورد و بحث 
بازگشت استراماچونی یک نکته انحرافی و یک رفتار پوپولیستی 

برای عبور از این شرایط است.
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مونا پیلتـن عراقیبهار سـادات موسوی
گرد آورندهگرد آورنده اشتباهات هرروزه در نگهداری از گوشی 

■ یکــی از مهم تریــن و اصلی ترین وســایل امروزی که 
پیشــرفت فراوانی را در آن مشــاهده نموده ایم، متعلق به 
گوشی های هوشمند است که بی شــک در زندگی تمام ما 
انســان ها موثر بوده اند و توانسته به بهترین شیوه و شکل 
ممکن بدرخشند. از این رو ما انسان ها تمام اطالعات خود را 
درون این دستگاه های هوشمند نگهداری می کنیم تا بتوانیم 

در مواقع نیاز از آن ها استفاده کنیم.
شــاید بعضی کاربران تنوع طلب دائمــاً به دنبال مدل های 
جدیدتر گوشی های موبایل باشند، اما به طور قطع بیشتر ما 
ترجیح می دهیم تا تلفن همراه مان خراب نشده سراغ گوشی 
جدیدی نرویم. با این حال، حقیقت آن است که بسیاری از 
عادت های به ظاهر بی ضرر ما باعث کوتاه شدن عمر گوشی 

موبایل ما می شود.
کارهای بسیاری وجود دارد که بدون توجه به عواقب آن، در 
طول روز آن ها را انجام مــی دهیم. به طور مثال قرار دادن 
گوشــی روی داشبورد ماشــین )در معرض نور خورشید(، 
استفاده از قاب های غیر اســتاندارد که منجر به گرم شدن 
باتری گوشی می شوند، اجرا کردن چندین برنامه ی سنگین 
بدون در نظر گرفتن توان CPU گوشی و کارهای مشابه، از 

نمونه اشتباهات رایج است.
بــه صورت کلی باید این نکته را به یاد داشــته باشــید که 
باتری گوشــی موبایل بســیار حســاس تر از چیزی است 
که فکر می کنیــد و از آنجایی که باتری گوشــی را بعد از 
CPU می توان ســتون یک گوشی دانست، پس الزم است 

که برای مراقبت از سالمتی آن، کوشا باشید.
درادامــه این مطلب قصد داریــم به ۶ نکته مهم  و ۴ تصور 
اشــتباه در رابطه با گوشــی های موبایل و مراقبت از آن ها 

اشاره کنیم:
 ■ ۶ نکته مراقبت ازگوشی

▪ نور صفحه ی گوشی تان همیشه زیاد است

دوران تولید گوشی هایی که صفحات کوچکی داشتند مدت ها 
پیش به ســر آمده و این مسأله شــاید از جهاتی خوشحال 
کننده باشــد، اما باید بدانید که صفحات بزرگ تر تلفن های 
همراه جدید، بزرگ ترین دشمن باتری آن ها هستند؛ بنابراین 
گزینه ی تنظیم خودکار نور )Brightness( صفحه ی گوشی 
را حتماً فعال کنید. این قابلیت باعث می شود تلفن همراه تان 
نــور صفحه را به طور خودکار، مطابق با محیط تنظیم کند. 
عالوه بر این، قابلیت خاموش شدن خودکار صفحه را فعال و 

زمان روشن ماندن صفحه را تا حد ممکن کم کنید

▪ گوشی خود را روی تخت یا زیر بالش می گذارید

یکــی دیگر از عادت هایی که باعث کوتاه شــدن عمر تلفن 
همراه می شود، گذاشــتن آن در زیر بالش است، چون این 
کار باعث باال رفتن دمای گوشی می شود. اگر گوشی تان در 
شارژ باشد یا نقصی داشته باشد، این کار ممکن است حتی 

منجر به آتش سوزی شود.

▪ جدا نکردن قاب گوشی در حین شارژ شدن

توجه داشته باشید که قبل از متصل کردن گوشی به شارژر 
می بایست قاب گوشی را جدا کنید چرا که می تواند باعث 
گرم شدن بدنه گوشــی و فشار آمدن به باتری شود. از این 
رو این نکته را در حین شــارژ کردن گوشی به خاطر داشته 

باشید.

▪ شــارژ کردن گوشــی موبایل با پاوربانک یا شــارژر 
فندکی!

اســتفاده از شــارژر فندکــی و هــم چنیــن پاوربانک دو 
دلیل اصلی خراب شــدن ای ســی شــارژ گوشــی های 
 هوشــمند و هم چنین خراب شــدن باتری آن هاســت!

شــارژرهای فندکی، انواع کابل شارژ و پاور بانک ها، همگی 
ولتاژهای خاصی دارند که برای شارژ کردن انواع گوشی، باید 
با توجه به ولتاژ مورد نیاز آن، پاور بانک یا شــارژر فندکی را 

انتخاب کنید.
ولتاژ مورد نیاز اکثر گوشــی های هوشمند جدید ۲.۱ آمپر 
اســت که برخی از شارژرهای فندکی قادر به ارائه این ولتاژ 
نیســتند به همین دلیل با ولتاژ یک آمپر به سادگی باتری 

گوشی را در معرض آسیب های جدی قرار خواهند داد.

▪ یکی از این اپلیکیشن ها را دارید

 Snapchat اپلیکیشن های ،AdWeek طبق گزارش سایت
Google Maps،  و Facebook از برنامه هایی هســتند 
که بیشتر از هر اپلیکیشن دیگری باعث خالی شدن باتری 
می شوند. هم چنین طبق گزارش Guardian، اپلیکیشن 
فیسبوک طول عمر گوشــی های اندرویدی را تا میزان ۲۰ 
درصد کاهش می دهد، حذف اپلیکیشن پیام رسان فیسبوک، 
سرعت لود شدن سایر اپلیکیشن های گوشی را تا ۱۵ درصد 

افزایش می دهد.
طبق گزارش Business Insider، اپلیکیشن فیسبوک به 
این دلیل باعث کوتاه شدن عمر باتری تلفن همراه می شود 
که در پس زمینه ی دستگاه فعال باقی می ماند، حتی زمانی 

که از آن استفاده ای نمی شود.

▪ عکاســی بــا دوربیــن موبایــل، خرج روی دســتتان 
می گذارد!

بسیاری از کسانی که به عکاســی عالقه دارند و در شرایط 
متفاوت به شکل ناگهانی یک تصویر را شکار می کنند باید 
در لحظه با گوشــی خود آماده ی عکاسی شوند و در چنین 
شرایطی سریع برای تمیز کردن لنز گوشی اقدام می کنند. 
حال این تمیز کردن می تواند با قسمتی از لباس باشد و یا 
این که به شکلی اصولی با یک دستمال نانو و مناسب برای 

تمیز کردن لنز گوشی باشد.
یک اشتباه دیگر که در بلند مدت به لنز گوشی آسیب وارد 
می کند، این اســت که شما نفســتان را روی شیشه ی لنز 
بدمید تا بتوانید آن را تمیز کنید. این اقدامات قطعا عملکرد 
دوربین گوشی را بعد از مدت ها با مشکل مواجه خواهد کرد.

پیشــنهاد می کنیم اگر تاکنون هم برای استفاده از دوربین 
گوشــی، آن را با انواع پارچه ها تمیز می کرده اید، از این به 
بعد این کار را انجام ندهید زیرا به سادگی خط و خش روی 

لنز می اندازید.
 ■ ۴ تصور اشتباه!

▪ خاموش کردن گوشی باعث آسیب به باتری می شود

حتــی ذره ای حقیقت در این مورد پیدا نخواهید کرد. البته 
که اگر دســتگاه خود را برای مــدت زمان طوالنی خاموش 
بگذارید، باتری آن خالی خواهد شــد؛ این جزئی از طبیعت 
باتری ها اســت. اما خاموش کردن دستگاه به صورت هر از 
گاهی کامال بدون ایراد است. شما حتی می توانید دستگاه را 
خاموش کرده و در صورت امکان باتری آن را نیز جدا کنید. 
در کل هیچ آسیبی به باتری وارد نخواهد شد. در حقیقت در 
برخی دستگاه ها، یک خاموش و روشن کردن ساده می تواند 

تاثیر مثبتی بر عملکرد باتری داشته باشد. 
این موضوع از نحوه ی تعامل سیســتم عامل با باتری ناشی 
می شــود. بنابراین اگرچه دستگاه های اندرویدی بدون هیچ 
مشکلی همواره به عملکرد صحیح خود ادامه خواهند داد، اما 

هر از گاهی استراحت دادن به آن ها ضرری نخواهد داشت.
  

▪ دما تاثیری روی سالمت باتری ندارد!

باوری که حقیقت دارد این اســت که حرارت باتری را نابود 
می کند.

این کامال صحیح است که گرما و تکنولوژی معموال در یک 
دســت نمی گنجند، این مطلب در مــورد باتری های تلفن 
همراه، تبلت و....نیز صدق می کند. باتری های لیتیوم-یون، 
خودشان، خودشان را گرم می کنند و حتی زمان شارژ گرمتر 
نیز می شــوند. هوای سرد نیز می تواند تاثیر منفی روی عمر 
تلفن داشته باشد و باتری ها در سرما زودتر تخلیه می شوند 
تا در دمای عادی. گوشــی، تبلت و نوت بوک شما در دمای 
توصیه شــده توسط شــرکت سازنده ســالم می ماند؛ اپل 
می گوید صفر درجه ســانتیگراد کمترین دما برای استفاده 
از گوشــی iPhone است. درحالی که سامسونگ در طرف 
دیگــر، گارانتی می کنــد در بازه دمــای ۲۰- تا ۵۰ درجه 

سانتیگراد به خوبی کار می کند.

▪ اســتفاده از اینترنت بیــش از هر چیز دیگری باعث 
تخلیه باتری می شود

این مــورد نیز حقیقت نــدارد. باتری خورترین فعالیتی که 
می توان بر روی گوشی هوشمند اجرا کرد، بازی است. 

موتورهــای گرافیکی، غول های عظیم تشــنه به تخلیه ی 
باتری هستند. در صورتی که زیاد از دستگاه خود برای بازی 
استفاده می کنید، در صورت تمایل برای دوام بیشتر شارژ، تا 

جایی که می شود روشنایی صفحه نمایش را پایین بیاورید.
البته این مورد بستگی مســتقیم به نوع استفاده ی شما از 
اینترنــت خواهد داشــت. اگر در حال تماشــای ویدیو در 
یوتیوب، اجرای بازی های آنالین، یا سایر فعالیت های سنگین 

گرافیکی باشید، باتری شما به سرعت خالی خواهد شد.

▪ شــارژ های مداوم و اســتفاده زیاد از گوشی موجب 
کاهش طول عمر باتری می شود.

ممکن است استفاده طوالنی از گوشی و تبلت و نوت بوک 
به خالی شــدن باتری منجر شود. اما هرگز این به معنای 
وارد آوردن صدمه به باتری نیســت. هم چنین زمانی که 
شارژ دستگاه تمام می شود باید برای شارژ مجدد اقدام کرد 
و این اقدام هرگز به باتری آسیب نمی رساند. بلکه استفاده 
از دســتگاه با شــارژ کمتر از ده درصد است که به باتری 

آسیب می زند.
به صورت کلی باید این نکته را به یاد داشته باشید که باتری 
گوشی موبایل بسیار حساس تر از چیزی است که فکر می 
کنید و از آنجایی که باتری گوشی را بعد از CPU می توان 
ستون یک گوشی دانست، پس الزم است که برای مراقبت از 

سالمتی آن، کوشا باشید.
ولتاژ مورد نیاز اکثر گوشــی های هوشمند جدید ۲.۱ آمپر 
اســت که برخی از شارژرهای فندکی قادر به ارائه این ولتاژ 
نیســتند به همین دلیل با ولتاژ یک آمپر به سادگی باتری 

گوشی را در معرض آسیب های جدی قرار خواهند داد.
البته این مورد بستگی مســتقیم به نوع استفاده ی شما از 
اینترنــت خواهد داشــت. اگر در حال تماشــای ویدیو در 
یوتیوب، اجرای بازی های آنالین، یا سایر فعالیت های سنگین 
 گرافیکی باشــید، باتری شما به ســرعت خالی خواهد شد.

 ---نیم نگاه ---

کنسرتی در فرانسه برای 
مردم لبنان

یک کنسرت موســیقی به نام »سالم بر مردم لبنان« 
در پاریس برگزار می شود.

به گــزارش المیادین، زیاد الرحبانی  موســیقیدان لبنانی  
در کنســرت »ســالم بر مردم لبنان« که در تاریخ چهارم 

سپتامبر در پاریس برگزار می شود، شرکت می کند.
این کنســرت با قطعاتی از موتســارت موسیقیدان شهیر 

اتریشی و بتهوون موسیقیدان آلمانی آغاز خواهد شد.
این کنسرت که حدود ۲۰۰ موسیقیدان و خواننده در آن 
شرکت خواهند داشت، به چهار بخش تقسیم می شود که 
بخش پایانی آن به اجرای موسیقی مذهبی اختصاص دارد.

این رویداد موســیقایی با قطعه معروف موتســارت به نام 
»کوئیم« که با مرگش ناتمام ماند آغاز می شود. این قطعه 
مرثیه ای اســت برای آمرزش مردگان. پس از آن سمفونی 
هفتم بتهوون نواخته خواهد شــد. در ادامه این کنســرت 

قطعاتی از سزار فرانک، موسیقیدان بلژیکی اجرا می شود.
اسامی هنرمندانی که در این برنامه شرکت خواهند داشت 
هنوز اعالم نشــده است. این کنســرت احتماال به صورت 
زنده از پاریس پخش خواهد شــد. زمان شروع آن ساعت 

۱۰ شب جمعه به وقت لبنان است.

چهارمین جایزه بین المللی 
صنایع دستی 

فراخــوان چهارمین جایزه بین المللی صنایع دســتی 
۲۰۲۰ با محوریت موضوع بحران ناشــی از ویروس کووید 

۱۹ منتشر شد و این رویداد به زودی برگزار می شود.

ارائه درخواست از ۱۵ ســپتامبر تا ۱۵ نوامبر ۲۰۲۰ )۲۵ 
شــهریور تا ۲۵ آبــان ۱۳۹۹( امکان پذیر اســت، داوری 
نهایی ۱ دســامبر ۲۰۲۰ )۱۱ آذر ۱۳۹۹( برگزار می شود، 
نامزدهای برگزیده ۱۰ دســامبر ۲۰۲۰ )۲۰ آذر ۱۳۹۹(، 
برندگان جوایز ۲۰ دســامبر ۲۰۲۰ )۳۰ آذر ۱۳۹۹( اعالم 
می شــوند و جوایز در هفته صنایع دســتی هند ۲۰۲۱ که 

تاریخ آن بعداً اعالم خواهد شد، اهدا می شوند.
فرم درخواست شــرکت در این جشنواره به صورت آن الین 
موجود اســت که می تــوان آن را دانلود و بــا اطالعات و 
عکس ها ارسال کرد. هنرمندان صنایع دستی و طراحان هم 

چنین می توانند با ارسال نامه به آدرس ایمیل های
info@craflvillage.org.in 
siddharth۰۲۰۶۹۱@gmail.com
فرم درخواست را دریافت کنند. در ایمیل تأیید سه عکس 
از آثار خواسته می شود که عکس ها باید در فرمت JPG و 

در ابعاد تقریبی ۱۰۰۰ در ۱۰۰۰ پیکسل باشد.
شــرکت کنندگانی که نامزد دریافت جایزه می شــوند حق 
انتشار تصاویر ارسالی خود به Craft Village برای انتشار 
این تصاویر در وب ســایت بین المللی جایزه صنایع دستی، 
صفحه رســمی آن در فیس بوک، خبرنامه ها و رسانه های 
تحت پوشــش واگــذار می کنند. کپی رایــت )حق تکثیر( 

تصاویر در اختیار هنرمند شرکت کننده باقی می ماند.

 صنعــت کیف و کفش به طور مشــخص در ماه های اخیر با 
مشــکالتی همچون بیمه فعاالن، اعطای تسهیالت، کمبود 

نقدینگی و تأمین مواد اولیه مواجه بوده است. 
بنا بر نظر کارشناسان؛ دستیابی به تکنولوژی روز دنیا برای 
افزایش تولید، کیفیت بهتر و دســتیابی به بازارهای منطقه 

با انعقاد قراردادهای تجاری در روزهای برگزاری نمایشــگاه، 
توسعه اشتغال در این صنعت، ایجاد ارتباط میان جامعه طراح 
و تولیدکننده به منظور ورود خالقیــت و نوآوری در صنایع 
کیف و کفــش، دعوت از تولیدکنندگان و ســرمایه گذاران 
خارجی، سرمایه گذاری مشترک با شرکت های خارجی، ایجاد 

حس خودکفایی و خودباوری در متخصصان داخلی می تواند 
از جمله راهکارهای برون  رفت از وضعیت موجود باشد.

بر این اساس، دانشگاه کوشا، میزبان نشستی صمیمانه میان 
سیده مرضیه شــفاپور دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس 

کشور و فعاالن صنعت کیف و کفش شده است.

گردهمایی فعاالن صنعت کفش و کیف 
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 ---نیم نگاه ---
رشد اقتصادی فصل بهار 
به منفی ۳.۵ درصد رسید

بر اســاس آخرین نتایج حساب های ملی فصلی مرکز 
آمار ایران، محصول ناخالص داخلی )GDP( به قیمت ثابت 
ســال ۱۳۹۰ در سه ماهه اول ســال ۱۳۹۹ به رقم ۱۶۵۶ 
هزار میلیارد ریال با نفت و ۱۴۴۵ هزار میلیارد ریال بدون 
احتســاب نفت رسیده اســت، در حالی که رقم مذکور در 
فصل مشابه ســال قبل با نفت ۱۷۱۶ هزار میلیارد ریال و 
بدون نفت ۱۴۷۱ هزار میلیارد ریال بوده که نشان از رشد 
منفی ۳.۵ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و منفی 
۱.۷ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در فصل 

بهار سال ۱۳۹۹ دارد.

نتایج محاســبات حاکی از آن است که رشته فعالیت های 
گروه کشاورزی شــامل زیر بخش های زراعت و باغداری، 
دامداری، جنگلداری و ماهی گیری در فصل بهار سال جاری 
۰.۱ درصد نسبت به فصل بهار سال ۹۸ رشد داشته است. 
آمارها حاکی از آن اســت که در گروه صنایع و معادن زیر 
بخش استخراج نفت خام و گاز طبیعی منفی ۱۴.۳ درصد، 
ســایر معادن ۰.۹ درصد، صنعــت ۰.۴ درصد، انرژی ۴.۹ 
درصد و ساختمان منفی ۲ درصد نسبت به سه ماهه اول 

سال ۹۸ رشد داشته است.
فعالیت هــای گروه خدمات نیز رشــد منفی ۳.۵ درصدی 
را ثبــت کرده اســت که در این گروه زیــر بخش  عمده و 
خرده فروشــی منفی ۶.۷ درصد، حمــل و نقل، انبارداری 
و ارتباطات منفی ۳ درصد، واســطه گری های مالی ۱۰.۳ 
درصد، مســتغالت، کرایه و خدمات کســب و کار منفی 
۶.۱ درصد، اموزش و بهداشــت ۱.۲ درصد و سایر خدمات 

عمومی منفی ۶۳ درصد رشد داشته است.

تالش مشترک برای شکستن 
سد کرونا

ایســنا - شــیوع کرونا مانند یک طوفان غیرمنتظره 
تجارت و مراودات بازرگانی کشورها را درنوردید به طوری 
که همسایگان از جمله ایران و پاکستان نیز از این وضعیت 
مســتثنی نبودند، با این حال دو کشــور در ماه های اخیر 
توانستند تجارت مشترک را از سد کرونا عبور دهند و ادامه 
این تالش ها بر بازگرداندن مناســبات اقتصادی تهران-- 

اسالم آباد به دوران پیش ازکرونامعطوف شده است.
هر چند پاندمی کرونا در ابتدای شــیوع خطرناک در دو 
کشور همســایه باعث تعلیق فعالیت های بازرگانی ایران 
و پاکســتان به ویژه در مرزهای مشــترک شد اما برنامه 
ریزی و گام های هماهنگ تهران و اســالم آباد باعث شد تا 
تجارت مشــترک از سد کرونا عبور کرده و حتی مراودات 
مرزی ایران و پاکستان تنها محدود به گذرگاه اصلی یعنی 
میرجاوه )تفتان( نماند بلکه دو کشور تجارت مشترک را در 

چهار نقطه از منطقه صفر مرزی افزایش دادند.

رویکرد سازنده و سیاســت های موثر اقتصادی جمهوری 
اسالمی ایران در دوران کرونا عمده ترین دلیل ادامه تجارت 
با همسایگان به ویژه کشور پاکســتان است. در طول دو 
ماه گذشــته نه تنها صادرات و واردات میان دو کشور به 
وضعیت معمول بازگشت بلکه رایزنی های مقامات دو کشور 
بــر بازگرداندن همکاری های تجــاری و بازرگانی ایران و 

پاکستان به دوران پیش از کرونا متمرکز شده است.

بر اســاس گزارش رسمی دفتر ملی آمار هند، تولید ناخالص 
داخلی این کشور در سه ماهه دوم سال جاری میالدی ۲۳.۹ 
درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش یافته است که 
این میزان افت تولید از نخستین سال ثبت آمارهای اقتصادی 

در هند تاکنون بی سابقه بوده است.
به گزارش نیویورک تایمزآمارهای رسمی منتشر شده از سوی 
دفتر ملی آمار هند حکایت از این دارد که این کشور که در دهه 
گذشته بیشــترین رشد اقتصادی را در بین اقتصادهای بزرگ 
جهان به خود اختصاص داده بود، در سه ماهه دوم سال جاری 
میالدی شــدیدترین افت کاهش تولید ناخالص داخلی را در 

مقایسه با سایر اقتصادهای بزرگ جهان به ثبت رسانده است.
دفتر ملی آمار هند روز دوشــنبه در گزارشــی اعالم کرد که 
اقتصاد این کشــور در ســه ماهه نخست ســال مالی جدید 
)ســه ماهه دوم سال ۲۰۲۰( در مقایســه با دوره مشابه سال 
قبل ۲۳.۹ درصد کوچکتر شده است که این میزان افت تولید 
ناخالص داخلی از ســال ۱۹۹۶ یعنی نخستین سال ثبت و 
انتشار آمارهای رسمی اقتصادی در هند، بی سابقه بوده است. 
بر اساس گزارش دفتر ملی آمار هند، بخش های ساخت وساز، 
تولید و حمل ونقل در دوره ســه ماهه مذکور بیش از ســایر 
بخش های اقتصاد این کشور از بحران کرونا و تبعات اقتصادی 

آن آسیب دیده اند.
بــا توجه به این که بســیاری از کارگــران هندی در بخش 
غیررسمی اقتصاد این کشور مشــغول کار هستند و مراجع 
آماری این کشور دسترسی چندانی به آمارهای افراد شاغل در 
بخش غیررسمی از جمله خیاط ها، کارگران روزمزد، کارگران 
مزرعه، کالســکه ران ها و ... ندارند، بســیاری از کارشناسان 
اقتصادی بر این باورند که آمارهای رســمی منعکس کننده 
میزان آسیب های وارده به بخش غیررسمی اقتصاد نیست و 
به همین دلیــل میزان افت تولید ناخالص داخلی هند بر اثر 
بحران کرونا می تواند حتی بیشــتر از رقم اعالم شده از سوی 

دفتر ملی آمار هند باشد.
ادیتــی نایــار از اقتصاددانــان مؤسســه ســرمایه گذاری و 
اعتبارسنجی ICRA در دهلی نو، در این خصوص می گوید: 
»محدودیت های شــدید در دوره ســه ماهه گذشته به افت 
فاحش فعالیت های اقتصادی، از دست رفتن شغل ها و کاهش 
ســطح درآمد منجر شده است. با انتشار آمارهای اصالح شده 
احتماالً مشخص خواهد شــد که رکود اقتصادی عمیق تر از 

این است.«

نارندرا مودی، نخســت وزیر هنــد، در اواخر ماه مارس ]اوایل 
فروردین[ محدودیت های به شــدت ســختگیرانه ای را برای 

جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در این کشور وضع کرد.
مودی دســتور داد که کلیه شــهروندان هندی در خانه های 
خود بمانند، حمل ونقل متوقف و اغلب کســب وکارها تعطیل 
شــوند. در نتیجه این محدودیت ها، میلیون ها نفر از کارگرانی 
که طی سال های اخیر برای به دست آوردن شغل از روستاها 
به مناطق شهری مهاجرت کرده بودند، تصمیم گرفتند که به 
روستاهای خود بازگردند. در پی عمیق تر شدن رکود اقتصادی 
در هند، مقامات این کشور برخی از محدودیت های وضع شده 
برای مقابله با شیوع ویروس کرونا را لغو کردند و این تصمیم 
باعث افزایش جابه جایی ها و متعاقباً شیوع بیشتر ویروس شد، 
به طوری که هند اکنون باالترین آمار شــیوع ویروس کرونا را 

در جهان دارد.
هند که بالغ بر ۱.۳ میلیارد نفر جمعیت دارد، تا همین چند 
سال قبل اقتصادش جزو چابک ترین اقتصادهای جهان بود و 
با نرخ رشدی بالغ بر ۸ درصد در سال رکورددار رشد اقتصادی 
در بین اقتصادهای بزرگ جهان به شــمار می رفت. اما حتی 
قبــل از آغاز بحران کرونا، روند کاهش نرخ رشــد اقتصادی 
هند آغاز شده بود. در ســال ۲۰۱۹ نرخ رشد اقتصادی هند 
به کمترین میزان خود پس از بحران جهانی ۲۰۰۸ رســید 
و این کشــور جایگاه خود به عنوان سریع ترین اقتصاد بزرگ 

جهان را از دست داد.
داده های منتشــر شده از سوی دفتر ملی آمار هند نشان داد 
که شــاخص هایی مانند مخارج مصرف کننده، سرمایه گذاری 
بخش خصوصی و صادرات طی سه ماهه گذشته افت شدیدی 
داشته اند. فعالیت در بخش های تجارت، هتلداری و حمل ونقل 
در این دوره ســه ماهه به طور متوسط ۴۷ درصد افت داشته 
و تولیــدات بخش صنعت هند نیــز ۳۹ درصد کاهش یافته 
است. تنها نقطه روشن اقتصاد هند در سه ماهه گذشته، بخش 
کشاورزی این کشور بوده است که به لطف بارش های سنگین 
در فصل باران های موســمی امسال، سطح تولید ناخالص آن 
نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳.۴ درصد رشد داشته است.

اقتصاددانان هشدار می دهند که افزایش موارد ابتال به ویروس 
کرونا )بیماری کووید-۱۹( در هند می تواند روند بهبود اقتصاد 
این کشور را به تأخیر بیندازد و بانک مرکزی هند )رزرو بانک( 

را مجبور به اتخاذ سیاســت های انبساطی شدیدتر در قالب 
کاهش مجدد نرخ بهره و ارائه محرک های پولی جدیدکند.

به گفته ادیتی نایار از مؤسســه سرمایه گذاری و اعتبارسنجی 
ICRA، در حالی که روند بهبود در بخش هایی از اقتصاد هند 
آغاز شده است، افزایش موارد ابتال به ویروس کرونا در هند و 
محدودیت های تازه ای که برای مهار این ویروس در نظر گرفته 
شده اســت، می تواند در این روند اختالل ایجاد کند. هند در 
حال حاضر با بیش از ۳.۷ میلیون مورد ابتال به ویروس کرونا، از 
این لحاظ پس از آمریکا و برزیل در رتبه سوم جهان قرار گرفته 
است. از طرفی تعداد موارد ابتال به ویروس کرونا در هند اخیراً 
به حدود ۸۰ هزار مورد در روز رســیده اســت که این رقم در 
مقایسه با سایر کشورهای جهان بسیار باالتر است. با این حال، 
نرخ مرگ ومیر بر اثر ابتــال به ویروس کرونا در هند هنوز هم 
نسبت به بسیاری از کشورها پایین تر است )حدود ۱.۸ درصد 
کل مبتالیان( که به گفته کارشناســان، این تفاوت به دلیل 

جوان تر بودن جمعیت هند در مقایسه با این کشورهاست.
نارندرا مودی، نخست وزیر هند، همچنان به دنبال این است 
که کشورش در سال ۲۰۲۴ -- یعنی زمان برگزاری دور بعدی 
انتخابات عمومی هند که احتماالً مودی نیز در آن شــرکت 
خواهد کرد تا شــاید برای ســومین دوره پیاپی نخست وزیر 
هند شود-- یک اقتصاد ۵ تریلیون دالری باشد. هند در سال 
۲۰۱۹ با تولید ناخالص داخلــی حدود ۲.۹ تریلیون دالری، 
پنجمین اقتصاد بزرگ جهان پــس از آمریکا، چین، ژاپن و 
آلمان بــود. اما اکنون بســیاری از اقتصاددانان بر این باورند 
که اقتصاد هند در ســال ۲۰۲۰ ممکن اســت تا ۱۰ درصد 
کوچکتر شــود و در صورت تحقق این پیش بینی، دستیابی 
بــه هدف »اقتصاد ۵ تریلیون دالری« در افق ۲۰۲۴ بســیار 

دشوار خواهد شد.
پروفســور آرون کومار، استاد اقتصاد مؤسسه علوم اجتماعی 
دهلی نو )ISS(، معتقد است ضربه وارد شده در جریان بحران 
کرونا به بخش غیررسمی اقتصاد هند -- که میلیون ها کارگر 
که اغلب از روســتاها به شــهرها مهاجرت کرده اند را در بر 
می گیرد-- بسیار شدیدتر از چیزی است که بسیاری از مردم 
تصور می کنند. وی می گوید: »برآورد من این است که وقتی 
دولت بخش غیررسمی اقتصاد را در محاسبات خود وارد کند، 
میزان افت تولید ناخالص داخلی به ۴۰ درصد خواهد رسید.«

کامبیزبــازرگان معاون وزیر جهاد کشــاورزی در نشســتی 
خبری به مناسبت هفته دولت گفت: میزان تولید محصوالت 
کشاورزی از ۹۷ میلیون تن در سال ۹۲ به ۱۲۵ میلیون تن در 

سال ۹۸ رسیده است.
رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، با اشاره به 
رشد شرکت های دانش بنیان در این بخش گفت: در سال ۹۲ 
معادل ۲۷۹ شرکت دانش بنیان در حوزه کشاورزی فعال بودند 
که در سال ۹۸ تعداد این شرکت ها از ۸۰۰ عدد گذشته است.
وی هم چنین در ادامه با اشاره به رشد تولید بذر گواهی شده 
بیان کرد: در ســال ۹۲ تولید بذور گواهی شده ۳۳۰ هزار تن 
بوده و در سال ۹۸ این رقم به ۴۲۶ هزار تن رسیده؛ هم چنین 
در سال ۹۲ بیش از ۲۵ هزار اصله نهال شناسنامه دار در کشور 
تولید شــد که این رقم در پایان سال ۹۸، به ۷۳۰ هزار اصله 
نهال رســیده و گزارش داریم در حــال حاضر نیز، رقم آن به 

حدود یک میلیون اصله نهال افزایش یافته است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به کنترل کیفی کود طی 
سال های گذشته اضافه کرد: با ابالغ وزیر وقت، ثبت و کنترل 
کیفیت کودهای شیمیایی در کشور آغاز شد و در حال حاضر 
۱۲ هزار برند فرمول کودی برای دریافت گواهی ثبت معرفی 
شده است که ۱۰ هزار مورد گواهی ثبت دریافت کرده اند و دو 
هزار برند فرمول کودی نیز، نتوانستند این گواهی را اخذ کنند.

بازرگان با اشاره به افزایش ۴ برابری سرانه آموزش بهره برداران 
بخش کشاورزی گفت: در سال ۹۲ مدت آموزش هر بهره بردار 
۳۲ دقیقــه بوده؛ در حالی که در ســال ۹۸ این رقم به ۱۲۶ 

دقیقه رسیده است.
رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی هم چنین 

از افزایش ۴.۵ برابری تأســیس صندوق های حمایت از زنان 
روستایی و عشایری خبر داد و گفت: تعداد این صندوق ها در 
ســال ۹۲ معادل ۷۰۰ عدد بوده و در سال ۹۸ به بیش از سه 

هزار مورد رسیده است.
▪ ضرورت اصالح الگوی مصرف در جامعه

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این که در ۸ سال 
اخیر تولیدات کشاورزی با رشد ۳۰ درصدی همراه بوده است، 
گفت: در بحث غذا ما باید روی الگوی مصرف کار کنیم و اگر 
اضافه مصرفی در جامعه ترویج شود و خوردن محصوالتی مانند 
استیک را تلویزیون مرتب تبلیغ کند یا برنج ها دور ریز شود، 
بخش کشاورزی جوابگوی نیاز کشــور نخواهد بود؛ بنابراین 

اصالح الگوی مصرف امری ضروری است.
رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با بیان این 
که منابع کشور ما کشش تأمین غذاهای پرچرب و پرپروتئین 
را ندارد گفت: ما در حوزه روغن، وابستگی بسیار زیادی داریم؛ 
به طوری که در سال ۹۲ درصد خوداتکایی کشور در این زمینه 
۱۲ درصد بوده و هم اکنون این رقم به ۱۶ درصد رسیده است؛ 
بنابراین همچنان بیش از ۸۰ درصد وابســتگی در این زمینه 

داریم و با این شرایط روا نیست مصرف غذاهای پرچرب را در 
جامعه ترویج کنیم.

وی با اشاره به این که سرانه مصرف روغن در دنیا ۱۲ کیلوگرم 
و در ایــران ۱۹ کیلوگرم اســت، گفت: تبلیغ بیــش از اندازه 
کاالهایی که آن ها را در کشــور کم داریم و مجبور به واردات 

هستیم ضد خوداتکایی است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به بحث تهاجم فرهنگی در 
حوزه غذا گفت: در این نوع تقاضا یا بحث ترویج مصرف گرایی 
مطرح است یا این که غذایی در یک جامعه ترویج پیدا می کند 

که جزو فرهنگ آن جا نیست.
بازرگان در بخش دیگری از ســخنان خود با اشاره به این که 
دانش مهندسی ژنتیک یکی از پیشرفت های بشر است، گفت: 
بــا توجه به محدودیت های منابع آب و خاک، کشــور ما باید 
از راه دانش برخی کمبودهــا را جبران کند؛ بنابراین باید در 
پژوهش بی حد و مرز کار و پیشرفت کنیم که به ویژه در حوزه 

مهندسی ژنتیک این مساله ضروری است.
وی تصریح کرد: تاکنون تولید محصول تراریخته در کشــور 
صورت نگرفته؛ امــا این معنای آن نیســت که نباید چنین 
تولیداتی داشته باشیم و محققان و کارشناسان ما روی آن کار 
می کنند. این مقام مسوول در وزارت جهاد کشاورزی، با اشاره 
به واردات برخی محصوالت تراریخته مانند ذرت و کنجاله سویا 

به کشور گفت: این کار تحت کنترل و نظارت انجام می شود.
بازرگان درباره مباحث مطرح شــده درباره این که بخشی از 
محصوالت تراریخته به شکل قاچاق وارد کشور می شوند، نیز 
گفت: طبیعتاً با توجه به ایــن که بحث قاچاق در این زمینه 

مطرح است، ما از آن اطالع دقیق نداریم.

 افزایش ٨٢ میلیون تن تولید محصوالت کشاورزی

گرد آورندهکرونا اقتصاد هند را کوچک کرد
گـودرزی علیرضـا 
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 "ابن حسام خوسفی"

 آتش مهرتو در سینه نهان است هنوز
 خون دل از گذر دیده روان است هنوز

 نگران رخ زیبای تو شد دیده و دل
 همچنانم دل ودیده نگران است هنوز

 غمزه ات می دهدم عشوه که من آن توام
 چون بدیدم نظرش با دگران است هنوز

 در ازل عکس جمالت به گلستان بردند
 بلبل از شوق رخت نمره زنان است هنوز

 زان شمایل خبری باد به بستان آورد
 در چمن سرو سهی رقص کنان است هنوز

 از یقین دهنت هیچ نمی یارم گفت
 کانچه گویم همه در عین گمان است هنوز

 دل که اندر شکن زلف تو بست ابن حسام
 مشکن آن را که دلش بسته ی آن است هنوز

 "ارزقی هروی"

 اهل گردون دوش چون دیدند بر گردون هالل
 خرمی کردند و فرخ داشتند او را بفال

 با دعا و با تضرع دست ها بر داشتند
 پنج حاجت خواستند از کردگار ذوالجالل

 نصرة دین و دوام دولت و امن جهان

 صحت نفس و بقای مهتر نیکو حصال

 هست نیکو ظاهرش ، چون هست نیکو باطنش
 آینه چون هست نیکو راست بنماید جمال

 ماه تایید آنگهی تابد که او گوید : بتاب
 سرو اقبال آنگهی بالد که او گوید : ببال

 گر بجوشن حاجت آید چاکرش را در حروب
 آب را چون غیبۀ جوشن کند باد شمال

 ور غالمش را به پیکان حاجت آید در وغا
 از زبر جد بر درخت گل پدید آید نصال

 تا که از مخدوم خادم را بود بیم و امید
 تا که از معشوق عاشق را بود هجر و وصال

 بخت با مخدوم بادا خادمانش روز و شب
 عمر با معشوق بادا عاشقانش ماه و سال

 "انوری"

 بازماندم در غم و تیمار او، تدبیر چیست
 بازگشتم عاجز اندر کار او، تدبیر چیست

 باز خون عقل و جانم ریخت اندر عشق او
 دیده  شوخ کش خونخوار او، تدبیر چیست

 باز بار دیگرم در زیر بار غم کشید
 آرزوی لعل شکربار او، تدبیر چیست

 پیش از این عمری به باد عشق او بر داده ام

 بازگشتم عاشق دیدار او، تدبیر چیست

 در میان محنت بسیار گشتم ناپدید
 از غم و اندیشه بسیار او، تدبیر چیست

 شیوه عهدش دگر با انوری بخرند باز
 خویشتن بفروخت در بازار او، تدبیر چیست

 "قاآنی شیرازی"

 زنده جاوید کیست کشته شمشیر دوست
 دل که مرا در برست به که به زنجیر دوست

 دیده عزیزم ولی یار چو گیرد کمان
 دیده سپر بایدم کرد بر تیر دوست

 پای به میدان عشق گر بنهی بنگری
 مردم آزاده را رشک به نخجیر دوست

 در همه عالم دلی رسته نبینی ز بند
 صید گر اینسان کند زلف گره گیر دوست

 گردن تسلیم پیش آور قاآنیا
 ور سر و جان می رود در سر تقدیر دوست

 "حکیم نزاری قهستانی"

 نظر از جانب ما کن زکات زندگانی را
 دلی ده باز ما را صدقۀ جان و جوانی را

 به بوسی از سرم کردن توانی دفع صفرا را
 به بویی از دلم بردن توانی ناتوانی را

 چه بادش گر به دلداری دمی با بی دلی داری
 نصیحت گوش کن عادت مکن نامهربانی را

 به دندان می کنم دست از خالِف وعده های تو

 نباشد اعتبار الحق حدیث سر زبانی را

 به جان و دل فرود آمد بالی عشق تو ناگه
 نگرداند کسی از خود بالِی آسمانی را

 دل از من بستدی آری دل و جانم فدای تو
 تفاوت در دلی دادن چه حاجت یار جانی را

 نزاری گر به زاری خاک شد بر آستان تو
 نباشد اعتباری چارچوب استخوانی 

"رشیدالدین وطواط"

 ای معجزات موسی بنموده از گریبان
 هم چشم تست فرعون ، هم زلف تست ثعبان

 ای پیش روی خوبت حسن هزار یوسف
 داری هزار یعقوب اندر هزار کنعان

 ای خاسته بخوبی ، صد فتنه خاست از تو
 ای خاسته بخوبی ، بنشین و فتنه بنشان

 با چاه آن زنخدان بر آن لبان زمزم 
 گویی که : عاشقان را با کعبه گشت یکسان

 چون اصل زندگانی نوش لب تو دیدم 
 نام لبت نهادم سلطان آب حیوان

 چون در عراق یک دل نگذاشتی مسلم
خورشید نیکوانی ، سر برزن از خراسان

کافـــه شـــهر ---نیم نگاه ---

ـــم ـــش ده  بـخـ
حمیــد مزرعــه

آنچه ارمیای نبی در ذهن داشته، بت های بین النهرین 
بوده که از چوب و فلزات گرانبها ســاخته می شده اند. 
ولی کالم او تقریبن بی کم و کاســت در مورد فیدیاس 
مصداق دارد، آثاری که چند قرنی بعداز دوره ی زندگی 
ارمیای نبی ســاخته شــده اند. هم چنــان که از کنار 
ردیف تندیس های مرمر سفید متعلق به یونان باستان 
در موزه های بزرگ می گذریم، اغلب توجه نمی کنیم که 
برخی از آن تندیس ها همــان بت هایی اند که مصداق 
تقبیح و تکفیر کتاب مقدس بــوده اند، یعنی آن هایی 
که مردم در برابرشان نیایش می کرده اند، قربانیان خود 
را با ورد و جادوهای عجیب  به محضرشــان تقدیم می 
داشــته اند و ده ها هزار عبادتگر با دلی آکنده از امید و 

هراس رو به آستان شان می نهادند.
و چنان که ارمیای نبی می گوید؛ در گمان آن بودند که 
چه بســا این تندیس ها و پیکره های منقوش، در عین 
حال، خود خدایان باشــند. در واقــع، دلیل اصلی این 
که تقریبن همه ی مجســمه های مشهور دنیای باستان 
از بین رفته اند این اســت که بعداز غلبه ی مسیحیت، 
بر مومنان تکلیفی دینی بوده است که همه ی مجسمه 

های خدایان کفار را نابود کنند.
بیشــتر تندیس هایی که اکنــون در موزه های ما وجود 
دارند، نســخه های دســت دوم یا کپی هایی اند که در 
دوره ی رومیــان برای ســیاحان و مجموعــه داران به 
عنوان اشــیا یادگاری، بــا تزیین باغ هــا و حمام های 

عمومی ساخته شده اند.
البته باید عمیقن قدر این کپی ها را بدانیم، زیرا دست 
کم از طریق آن ها، تصور خفیفی درباره ی شاهکارهای 
مشــهور هنر یونان پیدا می کنیم، ولــی اگر از قوه ی 
تجسم و تخیل خود کمک نگیریم، این کپی ها نه تنها 
مفید هیچ گونه دانایی نخواهنــد بود، بلکه می توانند 

گمراه کننده هم باشند.
آن ها تــا حد زیادی علت این عقیده ی رایج و شــایع 
اند که هنــر یونانی، هنری بی روح، ســرد و مالل آور 
اســت و تندیس های یونانی دارای ظاهری یکنواخت و 
نمایی بی حالت اند که کهنگــی و بازماندگی از زمان را 

القا می کنند.
بــرای مثــال تنها کپــی رومیایــی باقیمانــده از بت 
بزرگ پــاالس آتنا کــه فیدیاس برای پرســتش گاه 
او در پارتنــون ســاخته اســت، چنــدان نظرگیر به 
چشــم نمی آید. بایــد به شــرح و وصف هــای کهن 

مراجعه کنیم و بکوشــیم شــکل و شــمایل واقعی آن 
 را به تجســم آوریم، اوصاف این تندیــس عبارتند از: 
پیکره ای غول آســا از چوب، با حدود یازده متر ارتفاع 
به بلندای درختی بزرگ، ســرتا پا پوشــیده از اجناس 
گرانبها، با جوشــن و جامه ی زرین و پوســت عاج. هم 
چنین سپر و قسمت هایی از جوشن او که به رنگ های 
پرمایه و درخشــنده تزیین شــده اند و چشــم های او 
که از ســنگ های رنگین جواهر تشکیل شده است. بر 
روی کاله خود طالیی این الهه، ســه کرکس به چشم 
می خورد و چشــمان یک مار عظیــم الجثه در کنار او 
دیده می شــود که در داخل ســپرش حلقه زده است، 
این ها نیز بدون شک از ســنگ های درخشنده ساخته 

شده اند.
گمــان می رود که ایــن تندیس برای کســی که وارد 
پرســتش گاه می شــده و ناگهان در برابــر پیکره ی 
غول آسای آن قرار می گرفته، بسیار پر هیبت و شگفت 

انگیز جلوه می کرده است.
بدون شــک در برخی از اجزای این تندیس، حاالتی از 
بدویت و بربریت وجود داشــته است. حاالتی که یک 
چنیــن بتی را با خرافه هایی از جهان کهن مربوط می 
کرده اســت، خرافه هایی که ارمیای نبی تکفیرشــان 

کرده بود.
ولــی آن عقاید ابتدایــی درباره ی خدایــان به عنوان 
شــیاطین قهاری که در تندیس ها متمکن می شــدند 
مدت ها قبل اهمیت خود را از دست داده بودند. پاالس 
آتنــا، به گونــه ای که فیدیاس آن را دیده و مجســم 
کرده، چیزی باالتر از یک بت شیطانی هول انگیز بوده 
اســت که به مردم تصوری کاملــن متفاوت از منش و 
معنــای خدایان آن ها می داده اســت. آتنای آفریده ی 
 فیدیاس به انسانی عظیم شان و بزرگ می ماننده است.

قدرت او بیش از آن که در نیروهای جادویی اش باشد، 
در زیبایی او بوده است. این درک برای آدمیان آن زمان 
وجود داشــته که هنر فیدیاس تصویری نوین از ایزد به 

مردم یونان می داده است. 
)ادامه دارد(

بدهی سالن های سینما  تاریخ هنر    بیداری بزرگ 2
به دفاتر پخش

بنا به تصویب کارگروه بررســی آســیب های کرونا در 
سینما، بدهی سال ۱۳۹۸ سالن های سینماها به دفاتر پخش 

با حمایت سازمان سینمایی پرداخت می شود.
به گزارش روابط عمومی سازمان سینمایی، پیرو مصوبه جلسه 
دوازدهم کارگروه بررســی آسیب های کرونا در سینما مبنی 
برتادیه بدهی اکران ۹۸ سینماداران بدهکار به دفاتر پخش، 
لیســت کامل بدهی سالن های سینما با شرح کامل جزئیات 

و به تفکیک میزان بدهی به شرکت های پخش منتشر شد.
بنــا براین گــزارش، مبلغ کل بدهی ســالن های ســینما 
۱۶۳.۸۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال اســت و ســازمان سینمایی در 
راستای سیاســت های حمایتی خود در جبران ضرر و زیان 
صنعت سینما ناشی از ویروس کرونا، مجموع این مبلغ را در 

قالب حمایت پرداخت خواهد کرد.
مراجعه به صندق اعتباری هنر جهت ارائه تقاضا و مدارک از 
۱۰ شــهریور ماه آغاز شده و تا ۲۰ شهریور ماه ادامه خواهد 
داشت و بنا بر اعالم قبلی این زمان قابل تمدید نخواهد بود.

روش تدریس زبان فارسی 
به غیرفارسی زبان ها

دوره های مجازی »روش تدریس زبان فارســی به غیر 
فارسی زبانان« بنیاد سعدی با استقبال ۲۵۲ نفر از ۲۹ کشور 
جهان روبه رو شــده است و از این تعداد ۳۶ نفر نمره قبولی 
باالی ۷۰ درصد را کســب کــرده و ۵۳ نفر دیگر به مرحله 
پایانی رسیده و موفق به دریافت گواهی نامه بین المللی بنیاد 

سعدی شده اند.
ثبت نــام این دوره مجازی از ۲۵ اســفند ماه آغاز شــده و 
تاکنون مورد استقبال چشمگیری از سوی عالقه مندانی در 
کشورهای ایران، پاکستان، چین، نروژ، فرانسه، برزیل، عراق، 
بالروس، ترکیه، گرجســتان، ژاپن، کنیا، آمریکا، اســترالیا، 
کانادا، آلمان، بلژیک، اوکراین، پاناما، روسیه، اسپانیا، ایتالیا، 
تونس، لبنان، هند، آرژانتین، کره جنوبی، مصر و ارمنستان 

قرار گرفته است.
محتوای دوره های غیر همزمان شــامل ۹ ساعت ویدئوهای 
آموزشی تعاملی، متن ویدئوها، منابع مرتبط و آزمون آنالین 
طراحی شده اســت، بدین گونه که در صورت مشاهده هر 
ویدئو و قبولی در آزمون هر جلسه، امکان مشاهده محتوای 
جلسه بعدی فراهم می شود. در پایان جلسات نیز آزمونی از 
تمام محتوای دوره برگزار می شود، که تصحیح آن خودکار 
اســت و کاربــر می تواند نتیجه آزمــون را چند لحظه بعد 

مشاهده کند.
بنــا بر اعالم این خبر، در ویدئوهای آموزشــی این دوره، از 
مجموعه کتاب های تألیفی بنیاد سعدی و هم چنین منابع 
تخصصی تدریس زبان فارســی به عنوان زبان دوم، با تکیه 
بــر چهار مهارت »صحبت کردن، گــوش کردن، خواندن و 

نوشتن« استفاده شده است.
در پایان شــرکت کننــدگان در دوره غیــر همزمان بنیاد 
سعدی، در صورت مشاهده تمام ۹ جلسه و گذراندن آزمون 
و در نهایت کسب نمره قبولی حداقل ۷۰ در آزمون پایانی، 
موفق به دریافت گواهی نامه های بین المللی بنیاد ســعدی 
می شوند. گفتنی اســت گواهی های صادرشده دارای کد و 

لینک اعتبارسنجی از طریق سایت بنیاد سعدی هستند.

»کتابخانه به عنوان یک پدیده 
فرهنگی«

بــه گزارش رایزنــی فرهنگی ایــران در بالروس، با 
نظر به شــرایط اپیدمیولوژیک )همه گیرشناسی( جهانی، 
هفتمین کنگره بین المللی »کتابخانه به عنوان یک پدیده 
فرهنگی« که به مطالعات منطقه ای و کشوری اختصاص 
داده شده است، در تاریخ ۲۱-۲۲ اکتبر در قالب جدیدی 

برگزار می شود.
روز اول کنگره که در حاشــیه آن اولین نشست بین المللی 
مطالعات منطقه ای کشــورهای مستقل مشترک المنافع با 
عنوان »میراث تاریخی و فرهنگی مناطق: مطالعه، حفاظت، 
ارتقاء« برنامه ریزی شده است، به صورت آنالین برگزار خواهد 
شد و به شــرکت کنندگان این امکان داده خواهد شد تا از 
طریق ویدئوکنفرانس حضورداشــته باشــند. در روز دوم، 
رویدادهایی هم در ساختمان کتابخانه ملی و هم به صورت 

آنالین برگزار می شوند.
تغییرات احتمالی در برنامه ها در پرتال کتابخانه ملی بالروس 
اطالع رسانی می شوند. اطالعات بیشتر در خصوص برنامه ها 

در آستانه برگزاری کنگره به اطالع خواهد رسید.

لحظاتــی بــا شــعر
به انتخاب نیما موسوی

 آتنا پارتنوس
کپی مرمرین رومیایی که از روی 

مجسمه ی اصلی چوبی از طال و عاج 
ساخته فیدیاس
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جواب شماره قبل

شماره 139 --- جدول و سودوکو ---

خدیجه فدایی زاده

 ---نیم نگاه ---

گرد آورنده
مالنصرالدین، فردی را بــه دامادی قبول کرد. با پخش این 
خبردر شهر، برخی از خواســتگاران دختر مالنصرالدین که 
انتظار داشتند وی یکی از آن ها را به دامادی خود برگزیند، 

نزد مالنصرالدین رفتند و گفتند: 
"مال چه کردی! این فرد دنیاطلب است و قصد دارد از طریق 

ازدواج با دختر تو، ثروتت را به چنگ آورد"
ولی مالنصرالدین در کمال خونسردی در جواب آن ها گفت:

"اگر ثروتی یافت، مختار است هرچه خواست با آن بکند"

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

کاری که عینک افتابی با قیافه پسرا می کنه !
 یــه کیلو مــواد ارایشــی بــا صــورت دخترا نمــی کنه

المصب عینک افتابی رو که بر میدارند کاخ آرزوهات تبدیل 
میشه به یک همکف چهل متری

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

زمانی که اخالق شوهراتون خوب میشه ۲ راه دارین
یا بهشون تافت بزنید که همون حالتی بمونن

... یا پیف پاف بزنید که در اوح بمیرن و آخرین خطره ای که 
ازشون براتون باقی می مونه خوب باشه.!!!

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

مریض اونی نیست که تو سی سی یو افتاده ...
مریــض مایــم که ۲۴ ســاعت رو کاناپه با گوشــی تو کما 

رفتیم...!!!

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

حیف که ثروت ندارم ...
.

وگرنه مشتمو میکوبیدم تو دیوار می گفتم
.

حاضرم کل ثروتم و بدم فقط یه لحظه آرامش داشته باشم
المصب خیلی باکالسه!

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

هر روز صبح عکس شــکیرا رو میــذارم رو به روم می گم از 
امروز هیچی نمی خورم تا ای هیکلی بشم.

.
المصب میز غذا رو که میبینم میگم مگه هایده چش بود؟؟ 

به اون خوشگلی و جذابی!!!

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

آقا داماد چه  کارن؟؟
نظامی اند ...

چه خوب... کجا؟ نیرو انتظامی، سپاه یا ارتش؟؟
کلش
کجا؟

کلش دیگه!! کلش آف کلنز اتک می زنند.!!

طرف تو فرودگاه یه خانم میبینه
میره پیشش میگه ببخشید...

من همســرم رو اینجا گم کردم، امکانش هست چند دقیقه 
با شما صحبت کنم!؟

خانومه میگه چرا!؟
طــرف میگه آخه هر بار با یه خانوم صحبت میکنم مثه جن 

پیداش میشه!!

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

صبح تو راه میخواستم از یه نفر آدرس بپرسم
گفتم ببخشید؛ ...

گفت؛ خواهش میکنم و رفت
میفهمییییی ررررفت!!

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

طــرف وصیت میکنه تمام اعضا بدنــم رو بعد از مرگم اهدا 
کنید جز مغزم

.

.

.
میگن چرا؟؟

میگه: عکسای خانوادگی توشه!!

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

چنگال چیست؟؟
.

وسیله ایست بالتکلیف بر سر سفره که موقع آب خواستن.
آنرا در ران بغل دستی خود فرو می کنند و می گویند 

»آب بریز«

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

یه سوال؟
.
.

این پشــه هایی کــه دور المپ می چرخن قبــل از این که 
ادیسون المپو اختراع کنه دقیقا چه غلطی می کردن!!!

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

داشــتیم فیلــم آدمخوارهارو نگاه می کردیــم که من جیغ 
کشیدم

.

.
بابام گفت نترس اینا آدمخوارند با تو کاری ندارند.!!!

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

حامد بهداد اگه نقش یه گلدون رو هم بهش بدن،
نقش یه گلدون عصبی میشــه که از اسکیزوفرنی رنج میبره 

رو بازی می کنه!

کاش یــه حموم بــود اتوماتیک، از اینور میرفتــی از اونور 
مینداختت بیرون!

بدون نیاز به حرکت دست.
فضاپیما به چه درد کی خوره درست میکنین؟

اینو بساز آقای دانشمند.

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

کاش به صورت نمادین بگن ســندی پاشه آهنگ اصغر آقا 
بفرما رو اجرا کنه. برنامه اســتعدادیابی تبدیل به استندآپ 

کمدی بشه.

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

چه توقعی دارید اونطوری بشــیم که شماها می خواهید، ما 
اونی که خودمون می خواستیم هم نشدیم.

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

دوستی با نهنگ خیلی خطریه. یهو برنامه میذان آخر هفته 
برن خودکشی، اگه باهاشون نری ام ناراحت میشن!!

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

تو دنیا سه چیز خیلی مهمه؛
اولیش پوله ...

دومیشم پوله ...
سومی شم هرچی می خواهد باشه چون با پول حل میشه ...

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

من اگه بــه جای هر آپدیت دیوارام تــو کلش آف کلنز یه 
آجر رو هم میذاشتم االن می تونستم دست نامزدم رو بگیرم 

بیارمش تو خونه ی خودم.!!!

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

یه باشگاه بدنسازی تو محلمون بود واسه ورزشکارا آهنگ 
داریوش پخش میکرد

.
بعد از یه ماه باشگاه رو جمع کردن جاش کمپ ترک اعتیاد 

زدن!!!

افقی:
۱- بانوی المپیکی کشــورمان- فرومایه ۲- پایتخت کشــور نائورو- خبازی- اســم ترکی ۳- شهری در سوئیس- شک و تردید- قصه گو ۴- پشت سر- میوه تلفنی- مادرباران- جایز ۵- مشهور- رود روسیه- پنبه زن ۶- حرف پوست 
کنده- اسب یکران- درخت اعدام- جنس خشن ۷- بیرون- درون- فیلمی از آرش معیریان ۸- پخش وپال- از ارتفاعات زاگرس- شتر عرب- شیوه ۹- با دریا جیحون شود- اثری از امیل زوال- فیلمی از داریوش مهرجویی۱۰- دوش 
و کتف- نزاکت- زرشــک- حرف نداری ۱۱- رهبر حزب- جای بدون خطر- از اســامی آقا پســرها ۱۲-روستاها- درس خوانده- نیم سال تحصیلی- ســخنان بیمار ۱۳- آرزوانه- کرکس- شتر مرغ آمریکایی ۱۴- تصدیق روسی- از 

پرندگان کنار آب- پاسخ ۱۵- شیرینی فروش- ورزشکاری که سابقه قهرمانی در مسابقات مردان آهنین را دارد
عمودی:

۱- از بازیگران زن سینمای کشورمان- مردن در اثر غصه ۲- قاضی ورزشی- میوه نرسیده- پایتخت ارمنستان ۳- گران نیست- جایز- چینه 
دیوار ۴- ورزش مفرح- احترام- خزنده گزنده- تمدن باستانی ۵- پیک- از کنده بلند می شود- از ضمایر مفعولی ۶- رازنگوی خانم ها- ظرف 
آبخوری- عضو پرواز پرنده- فرار نمودن ۷- همراه پشــتک- ســوغات ساوه- الفت گرفته ۸- زود وسریع- لقب اروپایی- دریاچه ای در حمام 
دوازده ماه ۹- نقاب- پرچم- آواز خوانی زیر لب ۱۰- حرف ندا- هوای جابجا شــده- آبســتن- پیش شــماره ۱۱- درخت تسبیح- خوردن 
مصــون ۱۲- پدر بزرگ- لطیف- خانه بزرگ- مصالح مزدی ۱۳- اثری از محمود دولت آبادی- مادرترکی- کربالی ســابق ۱۴- قافله- فلز 

سنگین- همراه رسوم ۱۵- آب بند- کشوری در قاره سیاه
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تصادف وحشتناک خودروی 
پلیس

  
بر اثر تصادف وحشــتناک یک خودروی پلیس با 
تعداد زیادی از شرکت کنندگان مسابقه اسب سواری، 

آسیب زیادی به سوارکاران وارد شد.
یــک خودروی پلیــس در الجزایر با بــی احتیاطی به 
پیســت مسابقه اسب سواری وارد شد و در اثر برخورد 
بسیار شدید و وحشتناک شرکت کنندگان با اتومبیل، 
تعدادی از ســوارکاران و اسب هایشان به شدت آسیب 
دیده اند. جزئیات این تصادف دلخراش و وحشــتناک 

درفضای مجازی منتشرشده است.

رنگ کردن سگ ولگرد به 
شکل ببر

رنگ کردن یک ســگ ولگرد و شبیه کردن آن به ببر، 
خشم مسووالن محلی و هم چنین طرفداران حقوق حیوانات 
در مالزی را برانگیخته است. در تصاویر منتشر شده در حالی 
که این حیوان به رنگ نارنجی و ســیاه )طوری که شبیه به 
یک ببر به نظر برسد( درآمده دیده می شود. یک پیج طرفدار 
حقوق حیوانات در مالزی تصاویری از این سگ را در فیسبوک 
قرار داد. این پیج از کاربران خواست تا مکان دقیقی را که این 
تصایر تهیه شده است در اختیار آن ها قرار دهند. این پیج هم 
چنین برای فردی که بتواند اطالعاتی در این باره و هم چنین 

افراد خاطی در اختیار آن ها قرار دهد جایزه تعیین کرد.

تصاویر این ســگ پس از انتشار در فیسبوک تاکنون بیش از 
۳۰۰۰ بار بازنشر شده است. انتشار این تصاویر خشم کاربران 
محلی در این کشور را برانگیخت. در حالی که برخی از دیدن 
این »مینی تایگر« شوکه شدند برخی دیگر از مسووالن محلی 
خواستند تا اشد مجازات را برای فرد یا افرادی که این حیوان 

را بدین شکل درآورده اند در نظر بگیرند.
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 ---نیم نگاه ---

■ در شماره گذشــته در ادامه معرفی دیدنی های جهان، ۵ 
موزه برتر دنیا از نگاه بازدیدکنندگان را معرفی کردیم. 

مرجع انتخاب موزه ها وبســایت Tripadvisor اســت که 
اطالعات مربوط به مقاصد گردشگری توسط مخاطب در این 
سایت بارگذاری می شــود. هدف از معرفی دیدنی ها در این 
قسمت، فراموش نکردن گردشگری در ایام شیوع ویروس کرونا 

است. در این شماره نیز به ۵ موزه دیگر سفر می کنیم.

▪ بنای یادبود و موزه ملی ۱۱ سپتامبر
)Memorial & Museum 11/9 The National(

بنای یادبود و موزه ملی ۱۱ ســپتامبر، یک یادبود و موزه در 
شــهر نیویورک به مناسبت بزرگداشت حمالت ۱۱ سپتامبر 
سال ۲۰۰۱ اســت. این یادبود در محل مرکز تجارت جهانی 
واقع شده است. محل سابق برج های دوقلو که در طی حمالت 
۱۱ ســپتامبر تخریب شــدند. این موزه توسط یک موسسه 
غیرانتفاعی اداره می شود که مأموریت آن جمع آوری بودجه 
برای برنامه ریزی و بهره برداری از یادبود و موزه. در سایت مرکز 

تجارت جهانی است.
بالفاصله پس از حمالت و تخریب مرکز تجارت جهانی برای 
قربانیان و دست اندرکاران عملیات نجات و بازیابی، یک یادبود 
در نظر گرفته شد. برنده مسابقه یادبود، مایکل آراد از معماران 

هندل، یک شرکت مستقر در نیویورک و سانفرانسیسکو بود.
در آگوســت ۲۰۰۶، بنیاد یادبود مرکز تجارت جهانی و اداره 
بندر نیویورک و نیوجرســی ساخت وسازهای سنگین بنای 

یادبود و موزه را آغاز کردند.
این بنا از زمان بازکردن درهای خود در ســال ۲۰۱۴، بیش 
از ۱۰ میلیون بازدیدکننده داشــته اســت. این موزه یک اثر 
تاریخی اســت که تقریباً ۳۰۰۰ قربانی از دست رفته را ارج 
می نهد، اقدامات قهرمانانه اولین پاسخ دهندگان و غیرنظامیان 
را مســتند می کند و داستان فاجعه ها را در همان محلی که 

مرکز تجارت جهانی زمانی استوار بود، روایت می کند.

▪ موزه ملی مردم شناسی مکزیک 
National Museum of Anthropology )Mexico(

به گفته ســایت تریپ ادوایزر "در تاریخ باستان در موزه ملی 
مردم شناسی در مکزیکو سیتی گامی به عقب بردارید". موزه 
 Museo Nacional de :ملی مردم شناسی )به اسپانیایی

Antropología، MNA( موزه ملی مکزیک اســت. این 
مکان بزرگترین و پر بازدیدکننده ترین موزه در مکزیک است.

این موزه که در مکزیکوســیتی واقع شــده است، شامل آثار 
باســتانی و مردم شناســی قابل توجهی از میــراث پیش از 
کلمبیای مکزیک، مانند سنگ خورشید )یا تقویم آزتک ها( 
اســت و در سال ۱۸۲۵ تاسیس شــد که  شامل بزرگترین 
مجموعه هنر باســتانی مکزیک در جهان است و هم چنین 
دارای نمایشــگاه های مردم نگاری در مورد گروه های بومی 
امروزی مکزیک. آثار در دو طبقه بزرگ به نمایش گذاشــته 
شده اند و بقایای انسان باستان، اشیای هنری، چهره ها و ظروف 
ســفالی مربوط به دوره قبل از کالسیک را نشان می دهد که 

قدمت آن ها به ۵۰۰۰ سال قبل از میالد بازمی گردد.
این مــوزه )همراه با بســیاری دیگــر از موزه هــای ملی و 
منطقه ای مکزیک( توسط موسسه ملی مردم شناسی و تاریخ 
 National Institute of Anthropology and(
History( اداره می شود. این یکی از چندین موزه ای بود که 
 Adolfo(توسط رئیس جمهور مکزیک آدولفو لوپز ماتئوس

López Mateos( در سال ۱۹۶۴ افتتاح شد.
ارزیابی از موزه بین افراد مختلف متفاوت اســت. یکی آن را  
گنجینه ای ملی و نمادی از هویت می داند. دیگری تلفیقی از 

یک ایده ایدئولوژیک، علمی و سیاسی.

▪ موزه آکروپولیس آتن، یونان
)Acropolis Museum, Athens, Greece(

 ،)Μουσείο Ακροπόλεως :موزه آکروپولیس )به یونانی
بزرگ ترین موزه یونان و یکــی از مهم ترین موزه های جهان 
در رابطه با آثار مربوط به تمدن یونان باســتان اســت. موزه 
آکروپولیس بخش بزرگی از گنجینه و آثار باســتانی مرتبط 
با اکتشــافات مجموعه تاریخی آکروپولیس را در خود جای 
داده است. موزه جدید آکروپولیس در تاریخ ۲۰ ژوئیه ۲۰۰۹ 
میالدی، افتتاح شد. این موزه در فاصله ۴۰۰ متری موزه قدیم 

قرار دارد.
موزه آکروپولیس شامل یکی از عالی ترین نمایشگاه های هنری 
اســت که به طور خاص در آثار یافته های باستان شناسی و 
مکان های آکروپولیس متمرکز شده است. این موزه در سال 
 Makriyianni ۱۹۷۶ تاسیس شــد و در منطقه تاریخی

واقع شد.
یونان چند دهه اســت که تالش می کند مجســمه ها و آثار 
حکاکی شده ای از معبد پارتنون را که در سال ۱۸۰۶ میالدی، 
توســط سفیر وقت بریتانیا در زمان امپراتوری عثمانی از این 
کشور خارج و به موزه بریتانیا منتقل شد را، از دولت بریتانیا 

بازپس بگیرد.
▪ موزه دل پرادو مادرید، اسپانیا

)Prado National Museum, Madrid, Spain(
موزه ِدل پرادو )به اسپانیایی: Museo del Prado( برترین 
دیدنــی فرهنگی مادریــد و یکی از بزرگتریــن گالری های 
هنری جهان اســت که در مادرید واقع شده. این موزه یکی 
از برجســته ترین موزه های جهان در زمینــه هنر اروپایی از 

سده ۱۲ تا اوایل سده ۱۹ میالدی است که بر پایه کلکسیون 
سلطنتی اسپانیا بنا نهاده شد.

این موزه به عنوان موزه نقاشی و مجسمه تأسیس شد. در عین 
حال از کلکسیون مهم و بزرگی شامِل ۵۰۰۰ تابلوی نقاشی، 
۲۰۰۰ تصویر چاپی، ۱۰۰۰ عدد ســکه و نشان و نزدیک به 

۲۰۰۰ عدد آثار زینتی تاریخی تشکیل شده است.
مردم محلی و گردشــگران به طور یکســان بــه دیدن آثار 
استادان بزرگ اروپایی می آیند )مانند واالسکز ، گویا ، رافائل 
و روبنس( که در یک ســاختمان نئوکالسیک قرن ۱۸ قرار 
دارد و در سال ۱۸۱۹ به عنوان موزه افتتاح شده است. طبق 
وبسایت تریپ ادوایزرنکته جالبی در مورد این موزه وجود دارد:  

دل پرادو با ورود رایگان از بازدیدکنندگان استقبال می کند.
یکی دیگر از ویژگی های این موزه این است که به عنوان موزه 
نقاشان شناخته می شود نه موزه نقاشی و دلیل آن نمایش آثار 
زیادی از نقاشــان بزرگ است که همین امر به اهمیت موزه 

دامن زده است.

▪ موزه ویکتوریا و آلبرت، انگلستان 
)Victoria and Albert Museum, London, UK(

موزه ویکتوریــا و آلبرت )به صورت مختصــر V & A وی 
اِی( در لندن، انگلســتان از برترین موزه های جهان به جهت 
داشتن ذخائر غنی آثار هنری، و بزرگ ترین موزه جهان از نظر 
هنرهای تزئینی اســت. این موزه که مسکن دائمی مجموعه 
بیش از ۴٫۵ میلیون اشــیاء گوناگون اســت در سال ۱۸۵۲ 
تأســیس گردید و به نام ملکه ویکتوریا و پرنس آلبرت که در 
جوانی درگذشت نام گذاری شد. این موزه در منطقه برامپتون 
لندن از شهرک سلطنتی کنزینگتون و چلسی، واقع شده است. 

این موزه از نهادهای عمده فرهنگی است. 
خدمات این موزه عبارتند از: موزه تاریخ طبیعی، موزه علوم و 
رویال آلبرت هال. موزه ویکتوریا و آلبرت یک نهاد دولتی غیر 
دپارتمان است که با حمایت »وزارت فرهنگ، رسانه و ورزش« 
گردانیده می شود. مانند سایر موزه های ملی بریتانیا، بازدید و 

ورود به این موزه از سال ۲۰۰۱ به صورت رایگان بوده است.
موزه ویکتوریا و آلبرت مســاحتی برابر ۵٫۱ هکتار را پوشش 
می دهد. و دارای ۱۴۵ گالری اســت. گستره مجموعه های آن 
از ۵۰۰۰ ســال آثار هنری، از دوران باســتان تا به امروز، از 

فرهنگ های اروپا، شمال آمریکا، آسیا و شمال آفریقا.
■ مجموعه معرفی موزه ها، بحثی جالب و تمام نشدنی است. از 
آنجایی که منبع ما برای این معرفی نگاه گردشگر را در اولویت 
قرار داده بود، ممکن است موزه های مطرح دیگری باشند که 
در این نوشــته به آن نپرداخته باشیم. موزه هایی که احتماال 

بازدیدکندگان کمتری از این ۱۰مورد داشته اند.

تعویق کنوانسیون جهانی 
راهنمایان گردشگری

نوزدهمین کنوانسیون جهانی راهنمایان گردشگری که 
قرار بود بهمن ماه سال ۹۹ برابر با فوریه ۲۰۲۱ در صربستان 

برگزار شود تا یک سال دیگر به تعویق افتاد.
کانون انجمن های صنفی راهنمایان گردشگری سراسر کشور 
خبر داد: بنا به تصمیم مشــترک هیات مدیره فدراســیون 
جهانی راهنمایان گردشگری و انجمن راهنمایان گردشگری 
صربستان به عنوان میزبان، نوزدهمین کنوانسیون جهانی 
راهنمایان گردشــگری در ماه فوریه ســال ۲۰۲۱ برگزار 
نخواهد شــد. زمان جایگزین برای ایــن گردهمایی فوریه 
سال ۲۰۲۲ تعیین شده است. این تصمیم به واسطه شیوع 
ویروس کرونا و بــه تبع آن بی اطمینانی از محدودیت های 
رفت و آمد در سطح بین المللی که قوانین سفر را غیرقابل 
پیش بینی کرده، گرفته شده اســت. در سال ۲۰۱۷ ایران 
میزبان هفدهمین کنوانسیون جهانی راهنمایان گردشگری 
و حدود ۳۰۰ راهنما از ســایر کشــورها بــود که دبیرکل 
ســازمان جهانی جهانگردی نیز به این مناسبت سفری به 
تهران داشت. شرکت کنندگان این رویداد بین المللی اغلب 
معتقدند: گردهمایی های دوره ای کنوانســیون راهنمایان 
گردشگری در هر یک از کشورها، بیشتر از آن که به دنبال 
جذب گردشگر باشد، به ارتقاءدانِش راهنماهای محلی که 
می خواهند شهر و یا کشور خود را به بهترین شیوه معرفی 

کنند، کمک خواهد کرد.

موزه ای به شکل اسکلت نهنگ
مــوزه علمــی پرنس فیلیپ کــه یکــی از جاذبه های 
گردشگری مهم والنسیا در اسپانیا به حساب می آید، با ایجاد 
فضایی تعاملی و شبیه ســازی شده، گروه های سنی مختلف 

مردم را به سمت خود می کشاند. 
 ایــن موزه بخشــی از شــهر هنر و علوم والنســیا اســت.

ظاهر ساختمان موزه علمی پرنس فیلیپ با مساحتی بیش از 
۴۰۰۰۰ متر مربع شبیه اسکلت یک نهنگ است؛ ظاهر بنا به 

جذابیت موزه علمی پرنس فیلیپ افزوده است.
مسووالن موزه علمی پرنس فیلیپ شعار »دست نزدن، حس 
 نکردن و فکر نکردن ممنوع!« را برای این موزه انتخاب کرده اند.

موزه علمی پرنس فیلیپ فعالیت های مختلفی در زمینه های 
علمی، فناوری و هنر دارد.

طرح گردشگری باغ میوه 
به ثمر نشست

ظاهــر پورمجاهد معــاون هماهنگی امــور اقتصادی 
استانداری همدان از اجرای طرح های گردشگری متنوع و موثر 
در استان خبر داد و گفت: باغ ۲۴۰ هکتاری میوه با حمایت 

دولت احیا و مرحله اول آن آماده بهره برداری شده است.
وی اظهار داشت: این طرح با عنوان »عصرطالیی« از طرح های 
راکد استان بود که با پشتیبانی های صورت گرفته و با سرمایه 
گذاری ۱۱۰ میلیارد تومان به ثمر نشسته است.   مرحله اول 
این طرح گردشگری آماده بهره برداری شده که می تواند در 
جذب گردشــگران به پایتخت تاریخ و تمدن بسیار اثرگذار 
باشد. معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان گفت: 
ایجاد پارک ۲۳۰ هکتاری در حاشــیه ســد اکباتان از دیگر 
طرح های جذاب گردشگری است که زمین آن از اراضی منابع 
ملی تامین و در اختیار شهرداری همدان قرار گرفته و اکنون 

در حال ایجاد مسیرهای دسترسی است. 
پورمجاهد با تاکید بر این که گردشگری از شاخص های مهم 
توســعه اســتان به شــمار می رود افزود: توســعه و تقویت 
زیرســاخت های گردشــگری مانند احــداث هتــل و خانه 
بومگردی از سال ها پیش در دستور کار مسووالن قرار گرفته 
و صدور مجوز ۲۵ مجتمع خدماتی رفاهی در جاده های استان 

برای رفاه حال مسافران نمونه ای از این دست است.
وی گفت: در بخش گردشــگری روســتایی ۳۲ مجوز خانه 
بومگردی در اســتان صادر شــده که از این تعداد ۲۳ مرکز 
در حال فعالیت هستند که شیوع بیماری کرونا و بازار کساد 
گردشــگر مهمترین دلیل غیرفعال بودن تعــدادی از آن ها 
محسوب می شود که با حمایت دولت بخشی از آسیب وارده 

در حال جبران است.  

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

تکه ای از زمین
مریم سادات موسوی

قسمت دوم

مازیار آل داوود رئیس هیــأت مدیره جامعه حرفه ای 
اقامتگاه هــای بوم گــردی کشــور میــزان خســارت 
اقامتگاه های بوم گردی از شیوع گسترده ویروس کرونا 
را حداقــل ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیــون تومان برآورد کرد و 
گفت: هم اکنون درصدد راه اندازی طرحی برای تولید و 
عرضه محصوالت بومی هســتیم تا بتوانیم در قالب آن 
تولیدات بومی اقامتگاه های بوم گردی روستایی را احیا 
کنیم و در شرایط فعلی که محدودیت هایی برای سفر 

وجود دارد، تولیدات آن ها را پس از استانداردسازی به 
شهر ها بیاوریم.

او افزود: مــا می توانیم با تولید محصــوالت بومی در 
اقامتگاه هــای بوم گردی و عرضه بدون واســطه آن به 
شهرها، وابســتگی فعاالن این عرصه به گردشگر را تا 
اندازه ای کاهش بدهیــم و در نتیجه آن ها را از بحران 

فعلی خارج کنیم.
رئیــس هیأت مدیــره جامعه حرفــه ای اقامتگاه های 

بوم گردی کشــور گفت: جامعه حرفه ای اقامتگاه های  
بوم گردی کشــور تالش می کند با اعطای تســهیالت 
بانکی و وام های کم بهره به اقامتگاه های بوم گردی که 
پیش از این تولید و از آن طریق درآمد داشتند، آن ها 
را به ســمتی ببرد که بیشــتر روی تولیدشان تمرکز 
کنند. ایــن امر برای مدیــران اقامتگاه های بوم گردی 
و ســایر اهالی روستا ها مفید اســت و موجب توسعه 

روستایی می شود.

 --- اقامتگاه های بوم گردی دربحران رکود کرونایی --- 


