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سالمت باشیم
کدو تنبل و این همه خاصیت! 

دو کلمه حرف ورزشی
جنجال حاشیه ها، در حاشیه ها!

 هر گل یـک دنیا معنی

کافه شهر
تاریخ هنر  -  قلمرو زیبایی

یونان و جهان یونانی

32 پروژه شهرداری لنگرود با اعتبار 
 10 میلیارد تومان افتتاح شد

تکه ای از من تکه ای از زمین
روزهای خوب گردشگری دوباره 

بازمی گردند؟

3

سرمقاله

"عالج واقعه"
این که شــمار مبتالیان به ویروس 
کووید ۱۹در جهان -- البته بر پایه آمار رسمی منتشره -- 
از مرز سی میلیون نفر گذشته، و این که تعداد درگذشتگان 
به مرزیک میلیون رسیده است، شاید در مقایسه با جمعیت 
جهان چندان خطرناک بنظر نرسد. به ویژه این که بیش از 
ســه چهارم مبتالیان بهبود یافته و به زندگی ظاهرا عادی 

بازگشته اند.
نکته ای که اهمیت بیشــتری دارد افزایش ناگهانی شــمار 

مبتالیان نیازمند مراقبت های ویژه بیمارستانی است.
مســاله ای که نه تنها در کشــور ما بلکه در تمام کشــورها 

می تواند کمر نظام درمان را دوشقه کند!
از این ســهمگین تر و صــد برابر مهم تــر، وضعیت اقتصاد 
کشورهاســت. درست اســت که تجربیات این مدت و نظر 
متخصصان درمانی بر آن هســت که افراد مسن و اشخاص 
دارای بیماری هــای زمینه ای بیشــتر در معرض خطر ابتال 
به کووید نوزده هســتند و این ویــروس طعمه های خود را 
برای ســفر مرگ از میان این افراد انتخــاب می کند اما با 
توجه به این که می گویند خیلی دور و بر جوانان و کودکان 
نمی چرخــد، فی الواقع ویــروس هزار چهــره قصدش بهم 
ریختن کســب و کار مردم است و قربانیان خود را از میان 

نافرمانان و البته بی احتیاطان گزینش می کند.
نافرمانــان و بی احتیاط هایی که بخــش اعظم آن ها نیروی 

مولد در جوامع مورد ابتال هستند.
هیچ دقت کرده اید هر بار کــه جوامع -- خب حاال جامعه 
خودمــان را که بهتر می شناســیم و اطالعاتمــان درباره 
خودمان روشــن تر اســت، مالک قرار دهیــد! -- تصمیم 
می گیرند به اوضاع نابســامان اقتصادخودشــان یک سامان 
مختصری بدهند این ویــروس یک جهش ناگهانی می کند 
و با شدت بیشــتر می تازد و شــمار مبتالیان را دو برابر و 

چند برابر می کند.
خام انــگاری اســت اگر تصــور کنیم که ویــروس کرونا 
هوشــمندانه قصد بهم ریختن اقتصاد کشــورها را دارد اما 

در عمــل این اتفاق افتاده اســت. آدم ها تا سرشــان را از 
پناهگاهایشــان بیرون می آورند شلیک درد و دیگر عوارض 
است که برسرشــان می بارد به ویژه بر ســرآنانی که هنوز 
به رعایت اصول بهداشــتی باور ندارند و پایبند نیســتند و 
طبیعی است که دیگران هم از طریق این افرادِ قاعده ناپذیر، 

دچار صدمات می شوند.
ظاهرا این فقط دســتور طبیبان نیست که توصیه می کنند 
در خانــه بمانیــد بلکه این حکم کووید۱۹ هم هســت که 
فرمان پنهان شدن می دهد. طبیعتا نتیجه خانه ماندن ها و 
عدم ارتباط، همانا اقتصاد خراب است و ورشکستکی کسب 

و کارها.
توصیه های نســبتا کارآمد اعالم شده، مبنی بر حفظ فاصله 
مشخص و استفاده از ماسک، شاید این امکان رافراهم کند 
که اقتصاد بیمار شــده در تهاجم ویروس، کمی بازســازی 

شود و به حرکت کند خود ادامه دهد.
شایدکه در آینده نه چندان دور، بشر بتواند بر این ویروس 

کشنده ی نابود کننده اقتصاد و معیشت مردم غلبه کند. 
این رویایی دور و دیر آمد نیســت اگــر مردمان بدانند هیچ 
گریزی از پیروی از دســتورات و توصیه های درمانی نیست 
برای چیرگی بر این مصیبــت وارده به جهان باید که مقید 
به رعایت مقررات مربوطه بود و مقید ماند. این راهی اســت 
که اگر نپیماییم ویروس ما را به چاله مرگ خواهد کشــاند. 
چه باورداشته باشیم و چه نداشته باشیم این ویروس ناگهان 
گریبانمان را می گیرد و ممکن هست خدای ناکرده دیر شده 

باشد. به قول قدیمی ها؛ "عالج واقعه قبل از وقوع بایدکرد".
و البته تا کادر درمان را از پا نیانداخته ایم و سیستم درمانی را 
به فلج دچار نکرده ایم، این "عالج" می بایست صورت پذیرد.

بــه نابــاوران متمردبایدتوصیه کردباحفــظ اصول احتیاط 
ورعایت دستورات بهداشتی، سری به مراکزدرمانی بزنند تا 
شاید لرزه برتنشان بیفتد و بارعایت پروتکل های بهداشتی، 

هم خودسالمت بمانندوهم دیگران را از ابتال نجات دهند!
»مدیر مسوول«

صفحه 6
صفحه 8

کرونا و گردشگری 
در اروپا

تجمل گرایی  شدن  الگو  این  اجتماعی:  کارشناسان 
است که آن را امروز برای ما به یک مسأله بدل کرده 

است.

برندگان اسکار 
دانشجویی 
معرفی شدند

حریرچی: کل کشوردرشرایط قرمزاست
بارعایت دستورات بهداشتی ،به خودوکادردرمان کمک کنیم!
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ســالمــــت بـاشـیــــم

ــی ــم نبات مری

 ---نیم نگاه ---

کدو تنبل و این همه خاصیت! گرد آورنده

مراجعه  درصــدی   ۶۰ کاهش 
مردم به مراکز فیزیوتراپی 

رئیس انجمن فیزیوتراپی ایران با ییان این که کرونا 
تاثیــرات نامطلوبی بر همه حوزه هــای درمانی از جمله 
فیزیوتراپی گذاشــته، گفت:  شیوع این ویروس در کشور 
باعث شده مراجعات مردم به مراکز فیزیوتراپی حدود ۶۰ 

درصد کاهش یابد.
احمد مــوذن زاده رئیس انجمن فیزیوتراپــی ایران در 
حاشیه امضای تفاهم نامه همکاری مشترک این انجمن 
با ســازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح افزود: 
کرونا تاثیرات نامطلوبی بر همه حوزه های درمانی از جمله 
فیزیوتراپی گذاشته به طوری که عدم پذیرش بیماران در 

این مراکز، گردش مالی را نیز مختل کرده است.
وی اظهار داشــت: بسیاری از مردم به خصوص بیمارانی 
که دچار مشــکالت توانبخشی هستند به خاطر ترس از 
ابتال به کرونا، برای دریافت خدمات به این مراکز مراجعه 
نمی کنند و این مساله باعث می شود در آینده ای نزدیک 

با مشکالت عدیده توانبخشی مواجه شویم.
موذن زاده ادامه داد: اکنون هشت هزار فیزیوتراپیست در 
سه هزار مرکز فیزیوتراپی فعالیت دارند و با توجه به کرونا 
که همچنان مهمان ما است، باید بحث فیزیوتراپی از راه 
دور در کشور نهادینه شود تا افراد دچار مشکالت حاد تر 

جسمی نشوند.

کاهش عوارض پیری با مصرف عسل
عســل یکی از موادغذایی طبیعی است که عوارض 
دوران پیری در بدن را کاهش می دهد و خواص بسیاری 

برای سالمت بدن دارد.
 به افرادی که در سن سردی مزاج بدن یا دوران پیری هستند 
مصرف عسل توصیه می شود چرا که پیری باعث سردی 
سراســر بدن خواهد شد و درمان جوان ماندن بدن، گرم 
 کردن است و با عسل می توان عوارض پیری را کاهش داد.
 مادران  شــیرده برای این که نوزادانشان دچار دل درد, 
استفراغ, بد خوابی و پرخوابی نشوند باید عسل میل کنند.
کسانی دچار افت قند خون هستند، مصرف عسل برای 
آن ها بسیار مفید است  اما افرادی که دیابت دارند عسل 

بامصرف سرکنگبین برایشان توصیه می شود.
اگر فردی زخم یا خونریزی داشته باشد عسل را به همراه  
پودر پوست انار روی زخم پانسمان کند هم چنین عسل 

برای درمان زخم  معده و روده بسیار تاثیر گذار است. 
در ســوختگی های داخلی هم  مصرف خوراکی  عســل 

پیشنهاد می شود.

■ اســمش کدوتنبل اســت! البته به آن کــدو حلوایی هم 
می گویند. قد و قواره ای ندارد: گرد و قلمبه و بامزه است. 

اما زیر آن پوســت کلفت و نارنجی رنگ، دنیایی از خاصیت 
وجود دارد که ســالمتی را تضمین می کند اما این که چرا 

اسمش را تنبل گذاشته اند فلسفه اش را نمی دانیم.
کدوتنبل منبع فوق العاده ی بتاکاروتن است که برای سالمت 
چشــم ها و پروستات مفید اســت و به کاهش خطر ابتال به 

سرطان کمک می کند.

■ تخمه ی کدو برای پروستات

البته نباید انتظار معجزه داشــت اما نتایج پژوهش ها نشان 
می دهند که تخمه ی کدو تأثیر مثبتی روی سالمت پروستات 
دارد. در طب سنتی از تخمه ی کدوتنبل برای درمان بزرگی 
خوش خیم پروستات استفاده می کنند. ترکیبات موجود در 
تخمه ی کدو روی ادرار کردن تأثیر می گذارد اما روی حجم 
پروســتات تأثیری ندارد. البته نتیجه ی پژوهش دیگری که 
در ســال 2۰۰۶ روی موش ها انجام شده نشان می دهد که 

مصرف تخمه ی کدو روی این ارگان تأثیر مثبت دارد.

 ■ کدوتنبل خطر ابتال به ســرطان را کاهش می دهد

کدوتنبل تقریباً به اندازه ی هویج حاوی کاروتنوئید است. 
ایــن ترکیبات آنتی اکســیدانی بــرای مقابله با ســرطان، 

بیماری های قلبی -- عروقی یا آفتاب سوختگی موثرند.
نتایج پژوهش های اپیدمیولوژیک نشان می دهد رابطه ای بین 
مصرف سبزیجات سرشار از کاروتنوئیدها و کاهش سرطان 

به ویژه سرطان پروستات، سینه و کولون وجود دارد.
عالوه بر ایــن، کریپتوگزانتین و آلفــا کاروتن دو نوع دیگر 
از ایــن کاروتنوئیدها هســتند که قادرند از رشــد و تکثیر 
ســلول های ســرطان زا جلوگیری کنند. به نظر می رسد که 
مصــرف کاروتنوئیدهای غذایی خیلی بهتر از مصرف مکمل 
اســت. توصیه می کنیم مصرف مواد غذایــی نارنجی را در 

برنامه ی غذایی تان بگنجانید.

■ کدوتنبل برای مقابله با پیری چشم ها

کدوتنبل حاوی لوتئین و زآگزانتین است. این دو رنگدانه ی 
کاروتنوئیدی برای ســالمت چشم ها مفیدند. این رنگدانه ها 
مانند فیلتری در برابر نور آبی اشــعه های خورشیدی عمل 

می کنند که برای سالمتی سلول های شبکیه مضر هستند.
در ســال 2۰۰۱ یک گروه از محققــان فلوریدا ثابت کردند 
افرادی که میزان این دو رنگدانه ی بدنشــان زیاد است 82 

درصد کمتر در معرض ابتال به دژنراسیون ماکوالی مربوط به 
پیری قرار می گیرند. نتایج پژوهش های متعدد نشان می دهد 
مصرف زیاد لوتئیــن و زآگزانتین چه از طریق مصرف مواد 
غذایی سرشــار از این رنگدانه چه از طریق مصرف مکمل ها 

 میزان این دو رنگدانه ی شبکیه را باال می برد.
■ کدوتنبل و قند خون

ســال پیش محققان آمریکایی به این نتیجه رســیدند که 
عصــاره ی کدوتنبل می تواند به کاهش قند خون حیوانات و 
انسان کمک کند. اثرات مثبت کدو به کاروتنوئیدها و برخی 
از پُلی ســاکاریدهای آن مربوط می شــود. البته واقعیت این 
اســت که کدوتنبل می تواند به طور جزیی قند خون را باال 

ببرد که در این مورد هم جای نگرانی نیست.

■ کدوتنبل برای تقویت سیستم ایمنی بدن و ریه ها

محققان آمریکایی بررســی های گسترده ای روی بتاکاروتن 
انجام داده و به این نتیجه رســیدند که عالوه بر این که این 
ترکیبات خواص آنتی اکســیدانی دارند می توانند به عملکرد 
برخی از ســلول های سیستم ایمنی بدن کمک کنند. برای 

همین هم باعث تقویت این سیستم می شوند.

اگر سیگار می کشید نیز می توانید به خواص مفید کدو تنبل 
اعتماد کنید. به خاطر این که ترکیبات آنتی اکسیدانی آن به 
ســالمت ریه ها خدمت زیادی می کنند. توجه داشته باشید 
که برای سیگاری ها مصرف بتاکاروتن موجود در مواد غذایی 
مفید می باشــد و این افراد باید از مصرف مکمل بتاکاروتن 

بپرهیزند. 
بــه خاطر این که این مکمل ها خطر ابتال به ســرطان را در 

این افراد باال می برد.
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دو کلمـــه حـــرف ورزشـــی

بهبودی سـیاوش  جنجال حاشیه ها، در حاشیه ها!
 ---نیم نگاه ---

گرد آورنده

فرصت ۳۰روزه برای توافق
آرش میراسماعیلی رئیس فدراسیون جودوکشورمان 
درباره رأی دادگاه CAS خاطر نشــان کــرد: با توجه به 
جمیع جهات، دادگاه حکمیت ورزش )CAS( شرایطی را 
قائل شد و 3۰ روز فرصت داد تا اگر من و رئیس فدراسیون 
جهانی جودو به توافق رســیدیم، رأی صادر نشود و نتیجه 
همان توافق باشــد، اما اگر توافقی حاصل نشود، بعد از 3۰ 
روز از ســوی دادگاه CAS رأی صادر می شــود و طبیعتاً 

برنده و بازنده مشخص خواهند شد.

میراســماعیلی با تقدیــر از هیات اعزامی جــودوی ایران 
گفت: باید از نصراهلل سجادی، محمدرضا داورزنی و مجید 
زارعیان تشــکر کنم که واقعاً عالی بودند. وکالی ما نیز با 
قدرت ظاهر شــدند و خدا را شکر شــرایطی فراهم شد تا 
دفاعیات بسیار خوبی صورت بگیرد. تالش خواهیم کرد در 
تهران نیز جلساتی را داشته باشیم و به جمع بندی برسیم 
و پس از جمع بندی، گزارش آن را خدمت همه دوستان و 

عزیزان اعالم می کنیم.

پیروزی شاگردان گل محمدی 
تیم فوتبال پرســپولیس در ســومین بــازی خود در 
مرحله گروهی لیگ قهرمانان آســیا التعاون عربســتان را 

شکست داد.
دیدار تیم های پرسپولیس ایران و التعاون عربستان از گروه 
ســوم رقابت های لیگ قهرمانان آسیا از ساعت 22:3۰ در 
ورزشگاه شهرآموزش دوحه آغاز شد که این بازی در نهایت 

با برتری یک بر صفر نماینده کشورمان به اتمام رسید.
شــاگردان یحیــی گل محمدی با ثبت اولیــن برد خود 
4 امتیازی شــده و به رتبه ســوم جدول صعود کردند و 
ســعودی ها با همان شــش امتیاز قبلی، صدرنشین باقی 

ماندند.

صعود ۳ پله ای در تازه ترین 
رده بندی فیفا

فدراســیون جهانی فوتبال تازه ترین رنکینگ تیم های 
ملی فوتبال دنیا را منتشــر کرد که بر اساس این رده بندی، 
تیم ملی ایران 3 پله صعود کرد.شاگردان اسکوچیچ توانستند 
با این رده بندی در رده سی ام جهان بیایستد.تیم ملی ایران 

پس از ژاپن دومین تیم قاره آسیا نام گرفته است.
▪ رده بندی ۱۰ تیم اول جهان

۱- بلژیک ۱773 امتیاز 2- فرانسه ۱744 امتیاز 
3- برزیل ۱7۱2 امتیاز 4- انگلیس ۱۶۶4 امتیاز

5- پرتغال ۱۶53 امتیاز ۶- اروگونه ۱۶45 امتیاز 
7- اسپانیا ۱۶42 امتیاز 8- کرواسی ۱۶28 امتیاز

۹- آرژانتین ۱۶23 امتیاز ۱۰- کلمبیا ۱۶22 امتیاز
▪ رده بندی 5 تیم برتر آسیا:

۱- ژاپن ۱5۰۰ امتیاز )بیست و هشتم جهان/ بدون تغییر(2- 
ایران ۱48۹ امتیاز )ســی  ام جهان/ ســه پله صعود(3- کره 
جنوبی ۱4۶4 امتیاز )ســی ونهم جهان/ یک پله صعود(4- 
استرالیا ۱457 امتیاز )چهل و یکم جهان/ یک پله صعود(5- 

قطر ۱3۹۶ امتیاز )پنجاه وپنجم جهان/ بدون تغییر(

●"پُراتفاقِی" حاشیه، آن را تبدیل به متن کرده است و این 
پــر اتفاقی درورزش و علی الخصوص فوتبال بیشــتر از هر 

جایی است!

این روزها باشــگاه آبی پوشان با حاشیه هایی که دور و برش 
ایجاد شــده در چنبره این پر اتفاقی افتاده و درصدر خبرها 

قرار گرفته است.
برای اســتقالل، داســتان حاشیه  ســازی های زنجیره ای از 
هنگامی علنی شد که ســرمربی تیم پس ازپیروزی مقابل 
حریف دیرینه خود، اســتعفاء داد و بازتاب موضعگیری های 
مدیرعامل باشــگاه در برابر این استعفاء، گل آلودی فضای 

پنهان باشگاه را آشکار ساخت.
در شماره گذشته بخشی از جریانات رخ داده و بازتاب آن را در 
رسانه ها به آگاهی شما رساندیم. دراین شماره گزیده اطالعاتی 
را که هر یک خود حاشیه جدیدی هست، و البته با محوریت 

مساله سرمربی گری، از نظر شما می گذرانیم.
■ پشت پرده تجمعات برخی از استقاللی ها چیست؟

برخی از هواداران استقالل در چند وقت اخیر اقدام به تجمع 
مقابل باشگاه مورد حمایت خود و فدراسیون فوتبال کرده اند 

که این موارد نیاز به ریشه یابی دارد.
این که هواداران این دو باشــگاه مردمی حق دارند نسبت به 
شرایط تیم خود نگران باشند و یکی باید به دغدغه های آنها 
پاسخ دهد شکی نیســت اما اینکه بابت هر ماجرایی چنین 

تجمعاتی رخ دهد، از شکل طبیعی اش خارج است.
در تجمعات اخیر استقالل مساله مهمی که نادیده گرفته شده، 
اصل قضیه اســت و به نظر می رســد عده ای با سواستفاده از 
احساســات هواداران قصد دارند صورت مساله را پاک کرده و 

ذهن ها را از ماجرای اصلی دور کنند.
شفاف اســت که در جریان به وجود آمده، صداقتی از سوی 
مدیران باشگاه برای بیان اتفاقات وجود نداشته چون در آخر 
با یک اطالعیه چند خطی آن هم در ســاعت ۱2:3۰ شــب، 
در مورد یک جریانی که یک ماه با احساســات میلیون ها نفر 
بازی شــده، سر و ته قضیه هم آمده و فرار رو به جلو صورت 

گرفته است. 
فارغ از بحث هواداری و آن هایی که  تیمشان را دوست دارند و 
برای تیمشان جان می دهند و در چند دهه اخیر تعصبشان در 
قالب تجمع و اعتراض نبوده،نحوه برگزاری و قرارهایی که برای 
برپایی این اعتراضات  گذاشــته می شود کامال قابل بررسی 
است و روشن شدن این که این افراد چگونه تحت تاثیر پشت 

پرده ها قرار می گیرند خیلی کار سختی نیست. 
البته که برچیده شدن چنین اعتراض های مشکوکی که کامال 

هدفمند اجرا می شود، نیازمند ورود نهادهای مربوطه است.
■ باشگاه استقالل پرونده استراماچونی را بست

باشگاه استقالل درباره مذاکره با استراماچونی اطالعیه ای صادر 
کرد که به این شرح است: »به نام خدای مهربان، هواداران فهیم 
باشگاه بزرگ استقالل، متأسفانه طی روزهای گذشته، تالش های 
باشگاه استقالل برای بازگشت آقای آندره آ استراماچونی به نتیجه 
نرسید و نظر به محدودیت های قانونی و زمانی، پرونده بازگشت 

ایشان برای این فصل مختومه اعالم می گردد.
از همه شــما هواداران بــرای همراهی تان سپاســگزاریم و 
ان شاءاهلل با عملکرد درخشان در فصل آینده لیگ برتر پاسخ 
اعتمادتان را خواهیم داد و امید داریم با توجه به حفظ تمامی 
بازیکنان ارزشــمند خود در آستانه جام باشگاه های آسیا در 
دوحه قطر بــا حمایت های روحیه بخش خــود، برگ زرین 
دیگری بر تاالر افتخارات پرافتخارترین تیم باشــگاهی ایرانی 

در آسیا بیافزاییم«.

■ باشگاه اســتقالل قرارداد خود با کارگزاری اش را 
فسخ کرد

باشگاه استقالل طی نامه  ای به کارگزار خود به دلیل عدم انجام 
تعهداتش، از فسخ قرارداد با این اسپانسر خبر داد.

احمد سعادتمند در حالی اقدام به فسخ قرارداد با کارگزار باشگاه 
کرده است که تنها چند ماه از امضای این قرارداد می گذرد.

سعادتمند در تاریخ 24 اردیبهشت ماه، در گفت وگویی با اشاره 
به قرارداد با کارگزار جدید گفت: باشگاه استقالل با توجه به 
بزرگی و جایگاهش در آسیا و دنیا باید قراردادهایی ببندد که 

منافع باشگاه در آن تأمین شود. 
وی هــم چنین گفته بود: به هواداران تبریک می گویم، چون 
احساس می کنم اسپانسر و در واقع کارگزار باشگاه می تواند در 

موفقیت های پی در پی استقالل اثرگذار باشد.
▪ این اظهارات با اقدام برای فسخ قرارداد منافات دارد و نشان 
می دهد که نه تنها مطالعــه ای صورت نگرفته بود، بلکه باید 

منتظر واکنش کارگزار جدید و حتی قبلی باشیم!
■ خطر بیخ گوش استقالل

شــیخ دیاباته و هروویه میلیچ 2 بازیکن خارجی تیم فوتبال 
اســتقالل تهران بار ها به دلیل دریافت نکردن طلب خود از 
باشــگاه، آبی ها را تهدید به فســخ قرارداد کرده اند و این در 
حالی است که طی یکی، دو روز گذشته این 2 بازیکن باز هم 
خواهان دریافت مطالبات معوقه خود شــده اند.با این وجود، 
بحث فسخ قرارداد در حالی از سوی 2 بازیکن مطرح شده که 
مدیران باشگاه باید به فکر پرداخت طلب دیاباته و میلیچ باشند 

تا آبی ها با دردسر بزرگ رو به رو نشوند.
از طرفی اگر هر 2 بازیکن طلب خود را دریافت نکنند احتمال 

دارد بعد از بازی های آسیایی تیم را ترک کنند.
 ■ قعرنشــینی استقالل پس از برتری الشرطه مقابل ااالهلی

تیم استقالل تهران به قعر جدول رده بندی گروه A مسابقات 
لیگ قهرمانان آسیا سقوط کرد.

در چارچوب مسابقات مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا دو 
تیم الشرطه عراق و االهلی عربستان به مصاف هم رفتند.

در این دیدار از گروه A مســابقات لیگ قهرمانان آسیا که در 
ورزشگاه خلیفه برگزاری می شد، تیم الشرطه عراق با نتیجه 
2 بر یک االهلی را شکست داد و شانس صعود خود را از این 
گروه افزایش داد. دیدار بعدی الشرطه مقابل استقالل است که 
برای هر دو تیم سرنوشت ساز خواهد بود. تیم استقالل اکنون 
پس از اســتعفای الوحده امارات با کسب یک امتیاز طی دو 

بازی گذشته در قعر جدول رده بندی حضور دارد.
■ هواداران از استقالل حمایت کنند نه از فرد

...علی لطیفی پیشکسوت آبی پوشان در خصوص استراماچونی 
خاطرنشــان ساخت: اســتراماچونی عملکرد خوبی داشت و 
همین باعث شد تا امروز هواداران این چنین خواهان بازگشت 
وی باشند. اما واقعیت این است که او بر نمی گردد و هواداران 

هم باید با این واقعیت کنار بیایند. 
این حجم حمایت از استراماچونی ستودنی است، اما باید توجه 
داشــت هدف ما استقالل و موفقیت آن است نه خود شخص 
اســتراماچونی. اگر این حجم حمایت از استراماچونی از خود 
استقالل صورت گیرد، ضریب موفقیت تیم با هر مربی دیگری 

خود به خود باال می رود.
■ مدیران استقالل واقعیت را نمی گویند

منصوررشــیدی پیشکسوت اســتقالل درباره منتفی شدن 
حضور اســتراماچونی در استقالل اظهار کرد: چند روز پیش 
هم در خصوص این مســاله در مجلس هم صحبت شــد و 
نماینده هــای مجلس هم درباره این مســاله صحبت کردند 
که به خاطر وضعیت کشــور بهتر است قرارداد ریالی ببندند 
و می خواهند این کار انجام شود. حاال مدیران باشگاه استقالل 

باید درخصوص استراماچونی واقعیت را بگویند چرا که مردم 
واقعیت را می پسندند و راضی می شوند.

او ادامه داد: به هر حال آخرش همه چیز مشــخص می شود 
و دست کســانی که دروغ می گویند رو می شود. این که روز 
اول گفتند می روند و اســتراماچونی را می آورند و با او مذاکره 
کرده اند ولی متاســفانه این ها فقط حرف هایی بود که مردم 
سرگرم شــوند. این رفتارها درست نیســت و اگر با مردم و 
تماشــاگرها روراست تر باشند، کارشــان بهتر پیش می رود. 
متاســفانه هیچ وقت واقعیت را نمی گویند و نمی دانم دلیلش 
چیســت. او در پایان گفت: فکر نمی کنم فوتبال ایران دیگر 
هیچ موقع بتواند امتیاز خوبی در آســیا داشــته باشد و رتبه 
خوب ایران در آسیا کم کم پایین تر خواهد آمد چرا که فوتبال 
ایران دارد نابود می شود. فکر نمی کنم استقالل هم در آسیا 
بتواند نتیجه خوبی بگیرد. هر چند تیم های حریف هم واقعا 

ضعیف هستند اما شرایط استقالل بد تر از آن هاست.
■ نیمکت ایرانی - آلمانی آبی ها

با جدایی مجیدی و منتفی شــدن بازگشــت استراماچونی، 
مسووالن این باشگاه سراغ گزینه بعدی خود رفتند. این برنامه 
که قباًل هم درباره آن خبرهایی منتشر شده بود، مشتمل بر 
سرمربیگری الکســاندر نوری مربی دو رگه ایرانی -- آلمانی 

است و مذاکره با این مربی جدی تر از قبل دنبال می شود.
 وی ســابقه کار به عنوان ســرمربی تیم هــای هرتابرلین و 
وردربرمن آلمان را هم در کارنامه دارد و مدتی هم دســتیار 

»کلینزمان« در تیم هرتابرلین بود.
کادر فنی الکساندر نوری برای استقالل هم از نفراتی تشکیل 
شده است که قباًل سابقه بازی در این تیم را داشته اند از جمله 

آرش برهانی و فریدون زندی.
گفته می شــود برای پست سرپرســتی هم یکی از بازیکنان 
سابق استقالل که در ســال های اخیر از فوتبال خداحافظی 

کرده، مدنظر قرار دارد. با این حساب و در صورتی که مذاکره 
اســتقالل با نوری به نتیجه نهایی برسد، باید شاهد تحوالت 
گســترده ای روی نیمکت آبی ها باشیم؛ نیمکتی که باوجود 
قانــون منع به کارگیری مربیان خارجــی رنگ و بوی ایرانی 

-- آلمانی خواهد داشت.
 ■ شــایعه برکنــاری مدیرعامــل و بازگشــت مجیــدی 
احمد سعادتمند  برای بازگرداندن  آندره آ استراماچونی تالش  
زیادی کرد اما مشــکالت و موانع جدی روبه رو شد که قانون 

منع جذب خارجی ها از مهم ترین آن ها بود. 
موضوع بعدی اختالفی است که گفته می شود بین سعادتمند 
و وزارت ورزش وجــود دارد. گویا دخالت برخی از معاونان و 
مشــاوران باعث دلخوری شدید مدیرعامل استقالل شده  به 
صورتی که  شنیده می شود این موضوع  را به گوش برخی از 
نمایندگان  مجلس از جمله قاضی زاده هاشمی هم رسانده و 

گالیه هایش را مطرح کرده است.
از طرف دیگر وقتی باشــگاه اســتقالل برای دور زدن تمام 
مخالفان بازگشــت اســتراماچونی یعنی فدراسیون فوتبال 
و ســازمان لیگ و معاونــان وزارت ورزش پای قوه قضاییه و 
دادگستری را به این پرونده باز کرد اوضاع ازآنچه بود هم بدتر 
شد. حاال که قطعاً بازگشت استراماچونی منتفی است و پس 
از بازی های لیگ قهرمانان آسیا شایعه برکناری سعادتمند از 
مدیرعاملی وجود داشته و یک سرمربی برای استقالل انتخاب 
می شود که گزینه اول آن ها بازگرداندن فرهاد مجیدی است!

مشخص نیســت که این شایعه واقعیت دارد یا حاشیه سازی 
مخالفان و منتقدان پرنفوذ و پرقدرت ســعادتمند اســت که 
برای کنار گذاشتن و حذف کردن او از باشگاه استقالل تالش 
می کنند! در این مدت هم خبرهای جعلی و حاشیه ای که علیه 
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● گل به تنهایی بســیار زیبا اســت ولی برای تکمیل این 
زیبایی بهتر اســت بدانیم برای چه کسی و در چه زمانی، 

چه گلی بخریم.
انسان ها، سال های زیادی است که جذب گل ها، زیبایی و رنگ 
و بوی آن ها شده اند. انســان ها روزانه هزاران گل به یکدیگر 
هدیه می  دهند. معانی گل ها بی پایان است هر گل نماد خاصی 
دارد از جمله عشــق، امنیت، آرامش و زندگی. هرگز با خود 
فکر کرده اید گلی که به دیگران هدیه می دهید می تواند چه 
معنی ای داشته باشد؟  به همین دلیل تصمیم داریم نماد ها و 

معانی برخی گل ها را برای شما توضیح دهیم.
■ گل الله

گل الله در اصل ریشــه در 
منطقــه ی کشــور ایران و 
ترکیــه دارد که در قرن ۱۶ 
میالدی به اروپا برده شد. در 
قرن ۱7 میالدی محبوبیت 
این گل در اروپا به ویژه هلند 

به قدری افزایش یافت که قیمت آن به صورت نجومی افزایش 
یافت و دیگر هر کسی توانایی خرید گل الله را نداشت. گل 
الله رنگ هــای زیــادی دارد و هر رنگ نمــاد خاص خود را 
را داراســت. الله ی زرد نماد افکار شــاد است، الله ی سفید 
نماد بخشــش و گذشت است، الله ی بنفش نشان دهنده ی 

وفاداری همیشگی است.
داســتان شیرین و فرهاد را همه شــنیده اند. زمانی که خبر 
دروغین مرگ شیرین به فرهاد داده شد، او از شدت ناراحتی با 
تیشه بر فرق سر خود کوبید و جان سپرد. در قصه های کهن 
فارسی گفته می شود که از هر قطره ی خون فرهاد یک الله ی 

سرخ روییده که نماد عشق بی پایان و بسیار عمیق است.

■ گل نرگس
معنــای  نرگس بــه  گل 
و  بخشش،  صداقت،  ایمان، 
بی شــیله پیله گی است. گل 
نرگس را زمانی به کســی 
هدیه بدهید که می خواهید 
بخشش و سپاســگزاری را 

نشان دهید.
گل نرگس هم چنین نماد تولد دوباره و آغاز نو است. 

نرگس زرد مترادف با فرا رسیدن فصل بهار و نو شدن و تازگی 
است. از همین جهت نرگس یکی از محبوب ترین گل ها برای 

آغاز دوباره ی یک ارتباط دوستانه و یا عاشقانه است. 
گل نرگس برای تولد نوزادان نیز استفاده می شود و معنی فرا 

رسیدن بهار زندگی کودک را دارد.
■ ارکیده 

گل ارکیده نیز دارای ریشه 
یونانی بوده و تاریخچه آن به 
هوس، طمع و ثروت پرستی 

انسان برمی گردد.
امروزه در حــدود 25۰۰۰ 
نوع ارکیده پرورش می یابد. 

گل ارکیده پیام آور عشق، زیبایی و خرد ورزی در جهان است.
در چین این گل نشانگر خلوص و بی گناهی کودکان می باشد. 
ارکیده صورتی بیانگر عشق پاک و نوع بسیار مشهور آن کاتالیا 
)Cattalya( بیانگر جذابیت بی انتها بوده که بیشــتر در روز 

مادر از آن در دسته های گل استفاده می شود.
■ گل داوودی

سابقه ی این گل به قرن ۱5 قبل از میالد مسیح بر می گردد.

در اســاطیر یونانــی معنی 
طالیی و هم رنــگ طال را 

داشته است.
گل داودی نشــانه طــول 
عمر اســت. هدیه دادن گل 
داوودی مــی توانــد به این 
معنا باشد که فرد گیرنده ی 

گل برای اهدا کننده دوست فوق العاده ای است.
■ گل یاسمن

شادی،  یاســمن نماد  گل 
وقار،  دلپذیری،  شــیرینی، 
دلبســتگی،  و  تعلق خاطر 
فروتنی و متانت است. معنی 
یاســمن، شــادابی و حس 
شوخ طبعی است. نام علمی 

آن، جاسمینوم می باشد. گل یاس برای عطر و بوی زیبایی که 
دارد مشهور است.

■ گل گالیل
نام گالیــل از کلمه التین 
معنــی  بــه  گالدیــوس 
زیرا  شــده  گرفته  شمشیر 
برگ های این گل شــبیه 
در  شمشیر اســت.  بــه 
گذشــته گل گالیل معرف 
گالدیاتورهــای رم بود. گل 

گالیل نمادی اســت از به یاد کسی بودن و به دریافت کننده 
خود شیفتگی و احساسات عمیق قلبی طرف مقابل را نشان 

می دهد.

بهار سـادات موسوی
 هـــر گــل یـــک دنیـــا معنــــیگرد آورنده

 ---نیم نگاه ---

به روزرسانی تجهیزات موزه 
آبگینه و سفالینه

  
مدیر موزه آبگینه و ســفالینه های ایران گفت: »طرح 
به روزرســانی و نورپردازی اصولی و حرفه ای ویترین های 
موزه آبگینه و سفالینه های ایران با اعتبار 8۰۰ میلیون ریال 

انجام شد.«
به گــزارش روابــط عمومــی اداره کل میــراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دســتی تهران، حمید وکیل باشــی 
گفت: »با توجه به تعداد باالی ویترین ها در سالن های موزه 
آبگینه و لزوم نورپردازی بر پایه اشیای نمایش داده شده این 
طرح برنامه ریزی و انجام شــده است.« او گفت: »هر شی 
نمایش داده شده در ویترین ها  نیازمند نورپردازی بر اساس 
یک طیف نوری و رنگ خاص اســت که در طرح جدید به 
روزرسانی تجهیزات الکتریکال این موارد رعایت شده است.«
وکیل باشــی خاطر نشــان کرد: »در طرح به روزرســانی 
تجیهیزات الکتریکال از جدیدتریــن المپ های روز که در 
موزه های مهم دنیا نیز مورد قبول است استفاده شده است.«

مرمت ۲۲ تخته فرش  نفیس موزه
  

مدیر موزه ملی فــرش ایران از پایاِن پــروژه حفاظت، 
مرمت، شست وشو و ساماندهی 22 تخته از فرش های نفیس 
و منحصر به فرد و آسیب دیده گنیجنه موزه ملی فرش ایران 
خبر داد.او با تاکید بر این که این پروژه  مرمتی توسط حسین 
سیف کارشناس ارشد حفاظت و مرمت دست بافته و زیر نظر 
کارشناسان  اداره کل موزه ها و معاونت میراث فرهنگی استان 
تهران انجام شده است، گفت: این پروژه مرمتی در چند بخش 
شامل آسیب شناسی، بازکردن اتصاالت فلزی و الحاقات آسیب 
رسان در بخش اتصال شناسنامه های اموالی و اجرای مجدد 
با اتصاالت نخی مناســب، غبارگیری دســتگاه های خشک، 
شست وشو، استحکام بخشی ریشه ها، مهار و کنترل لبه های 
طولی و عرضی از هم گسیخته به روش دوخت های استحکام 

دهنده انجام شده است.
به گفته  بیضایی، از مهم ترین فرش های مرمت شــده در این 
پروژه می توان به قالی ۱2 متری تودشک که یکی از قالی های 
روستایی بافت نایین از قرن ۱۹ میالدی با طراحی منحصر به 
فرد است، و قالی شش متری طرح عیسی بهادری بافته شده در 

کارگاه استاد صفدرزاده حقیقی با رج شمار ۱۰۰، اشاره کرد.

ساخت کامپوزیت های مقاوم 
دربرابر دمای باال

یک گروه پژوهشی شامل استادان و دانشجویان دکترای 
ایرانی موفق به ساخت و مشخصه یابی کامپوزیت های زمینه 

دی بورید زیرکونیم با ویژگی های ممتاز شدند.
کامپوزیت های زمینه ســرامیکی با قابلیت تحمل دماهای 
بســیار باال به عنوان پشــتیبان ســطوح در برابر خوردگی 
و اکســایش در دمای باال خواص مطلوبــی دارد و همواره با 
رشد تقاضا در زمینه ساخت تجهیزات  هوافضا، فراصوتی و 
فضاپیماهای جوی روبه رو هستند. در این سلسله پژوهش، 
افزودن وانادیم در بهبود چگالش، چقرمگی شکست و سختی 

کامپوزیت موثر بوده است.
براســاس اعالم دانشــگاه شــهید رجایی، اعضای این گروه 
تحقیقاتی را ســروش پرویزی، استادیار این دانشگاه، مهدی 
شاهدی اصل دانشیار دانشــگاه محقق اردبیلی، محمدرضا 
شــکوهی مهر اســتادیار دانشگاه ملی ســئول، بهزاد نایبی 
دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی امیرکبیر و زهره احمدی، 
دانشجوی دکتری پژوهشگاه مواد و انرژی تشکیل می دهند.

یافته های این کار پژوهشی منحصر به فرد تاکنون در قالب 
ســه مقاله در ســه مجله معتبر چارک اول )Q۱( به چاپ 
 Web of  رسیده اســت. بر پایه گزارش پایگاه اســتنادی
 Hot( دو مــورد از این آثار به عنوان مقاالت داغ Science

Paper( معرفی شده است.

مونا پیلتـن عراقی
گرد آورنده
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مراسم افتتاح پروژه های عمرانی 
شهرداری لنگرود به دلیل بیماری 
پروتکل های  رعایــت  بــا  کرونا 
بهداشتی و به طور خالصه برگزار 
شد.دراین مراســم که با حضور 
اســتاندار، مدیر کل اداره ورزش 
و جوانان، امام جمعه، نماینده و 
فرماندار همراه بود،شــهردارلنگرود طی سخنانی گفت : با 
وجود این که در شــرایط فعلی کشــور که با شیوع کرونا 
و تحریم های موجود، مانــع پویایی و حرکت روبه جلوی 
مدیریت شهری اکثر  شهرداری ها شده است اما مجموعه 
شورای اسالمی و شــهرداری لنگرود با وحدت و انسجام 
مدیریتی در حال  اجرای پروژه های مورد انتظار مردم است.

شــهردار لنگرود به افتتاح مجموعه ورزشی صالحی اشاره 
کرد و گفت : این مجموعه ورزشی از سه بخش زمین چمن 
مصنوعی مسقف، زمین چمن مصنوعی غیر مسقف و زمین 
پینت بال تشکیل شده که با مشارکت بخش خصوصی و 
هزینه کرد 235۰۰میلیون ریال به بهره برداری رسیده و 
با استقبال باالی شهروندان روبه رو شده است.وی در ادامه 
به اســفالت و بتن ریزی محالت کم برخوردار به متراژ 5۱ 
هزار متر مربع در ســال جاری اشاره کرد و گفت: اسفالت 

خیابان های دکتر جعفری لنگرودی، لیالشــهر حدفاصل 
میدان مادر تا کشتارگاه، انزلی محله از سه راه صدرمحله 
به سمت مســجد، خیابان شهید قبادی و روکش اسفالت 
کوچه های پایکار، تعاون، صدر 8، ارژنگ، مقداد، شــهید 
منفرد ، شــهید اکبری، جمهوری ســی ودوم و روحانی 
بیست ویک، بتن ریزی کوچه های باخدا ، شهید رحمتی ، 
شهید تقی پور و شهید قناعتگر بخشی از نهضت اسفالت 

شهرداری لنگرود بوده است.
رجایی شهردار لنگرود آبگیری خیابان های سطح شهر در 
زمان بارندگی را از مشکالت دیرینه لنگرود عنوان نمود و 
گفت: با انجام لوله گذاری جهت هدایت آب های سطحی 
مشــکل آب گیری خیابان های اصلی به طور کل برطرف 
شــده و امروزه در تالش هســتیم تا مشــکل آب گیری 
ســایرمحالت را نیز برطرف سازیم.شهردار لنگرود اظهار 
داشــت: رودخانه لنگرود از وسط شهر لنگرود می گذرد و 
عالوه بر زیبایی، نقطه ای حساس در بحث سیالب در زمان 

بارندگی است. 
الیروبی رودخانه از جمله پروژه های بزرگی است که آغاز 
نموده ایم و در کنار آن دیوار سازی و ساخت اسکله تفریحی 

در نزدیکی پل تاریخی خشتی در دستور کار است.
شهردار لنگرود درادامه فضای سبز و محوطه سازی جنب 
مسجد عرب زاده، پیاده رو سازی و لوله گذاری جهت طرح 
بازآفرینی پیاده راه میــدان پیاده راه میدان انقالب، پیاده 
راه ســازی بلوار شورا جنب بیمارستان شهید حسین پور 
و میدان شــهید نورانی به سمت کومله، محوطه سازی و 
ســنگ فرش بقعه بی بی زینب و رنگ امیزی، نقاشــی و 
خط کشــی بلوار و خیابان های جدید را بخش دیگری از 

پروژه های شهرداری لنگرود عنوان نمود.
زارع استاندار گیالن نیز در این مراسم گفت: روند فعالیت 
شهرداری لنگرود همواره  در محور توسعه و پیشرفت بوده 

است لذا  به همه کســانی که خدمت صادقانه و خدمات 
رفاهی و کاربردی را به مردم فهیم ارائه می دهند خدا قوت 
می گوییم و این قول را می دهیم که در حوزه مشــکالت 
و نیازمندی های حوزه مدیریت شــهر لنگرود یاریگر آنان 
باشــیم  به ویژه موضوع مطرح شده توسط شهردارمحترم  
درباره اختصاص بودجه جهت الیه روبی رودخانه حمایت 

الزم را خواهیم داشت.

شهردار لنگرود با اشاره به ساخت 32 واحد تجاری و پنج واحد 
پذیرایی و خدماتی شــهرداری این شهر گفت: در حال حاضر 

ساخت این واحدها 5۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
سید مهدی رجایی اظهار کرد: این واحدهای تجاری شهرداری 
در خیابان جمهوری، جنب پارک حاشــیه ای و در مسیر جاده 

چمخاله در دست ساخت است.
وی افزود: ســاخت این واحدهای تجــاری در دو طبقه انجام 
می شــود که در طبقه همکف 32 واحد تجاری و در طبقه دوم 
پنــج واحد پذیرایی و خدماتی، هر کــدام به متراژ ۱5 الی 2۰ 
متر مربع در حال ســاخت است. شهردار لنگرود با بیان این که 

ســاخت این واحدها به صورت مشارکتی توسط سرمایه گذار 
بخش خصوصی و شهرداری انجام می شــود، افزود: شهرداری 
زمین مناســب به همراه مجوز پروانه ساخت در اختیار سرمایه 

گذار بخش خصوصی قرار داده و برای ساخت این واحدها حدود 
۶2 میلیارد ریال هزینه پیش بینی شده است. رجایی اضافه کرد: 
ساخت این واحدهای تجاری از سال گذشته آغاز شده و تاکنون 
5۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و پیش بینی می شود 

ساخت آن تا شش ماه آینده به پایان برسد.
وی هدف از ساخت این واحدهای تجاری را ایجاد منابع درآمد 
پایدار برای شهرداری عنوان کرد و افزود: این واحدهای تجاری 
و پذیرایی در مسیر زیبای جاده چمخاله قرار دارد و مسافران و 
گردشگرانی که قصد رفتن به ساحل خزر را دارند، از امکانات آن 

بهره مند خواهند شد.

 ---نیم نگاه ---
قانونمندی و شکوه عزاداری 

سیدالشهداء
به گــزارش روابــط عمومی 
شهرداری و شــورای شهر لنگرود، 
شــهردار و نیز رییس شــورا طی 
بیانیه ای که دررســانه ها انتشــار 
یافــت، از آحاد مردم شهرســتان 
لنگرود به خاطر برگزاری شایسته 
مراســم عزاداری ســید و ســاالر 
شهیدان و یاران با وفایش، با حفظ 
تمام دســتورات پروتکل بهداشتی 
کردند.  سپاســگزاری  شده،  اعالم 
متن انتشار یافته به این شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
احب اهلل من احب حسینا

هر کس امام  حســین)ع( را دوست 
بدارد، خدا دوستدار اوست.

مکتب عاشــورا درســی به بلندای تاریخ است، امسال شیفتگان 
حسینی بیش از همیشه ثابت کردند که دلبستگی شان، ارتباطی 

قلبی و معنوی است و تا همیشه تاریخ پا برجاست.
خدای منان را سپاسگزاریم که عزاداری دهه اول محرم، به ویژه 
مراسم تاسوعا و عاشورای حسینی امسال، با حضور پرشور خیل 
عظیم مشــتاقان اباعبداهلل الحســین)ع( از شهرستان لنگرود و 
حومه، باشکوه و در کمال امنیت و آرامش و با رعایت پروتکل های 
بهداشــتی برگزار گردید و بار دیگر جلوه های زیبایی از شــور و 
شعور حسینی و عشــق بی نظیر مردم، نسبت به خاندان اهل 
بیت)ع( را به نمایش گذاشت. اینجانبان به عنوان عضو کوچکی 
از عزاداران سیدالشــهداء)ع(، بر حســب وظیفه، بر خود فرض 
می دانیم از حضور و مشــارکت عزاداران، ائمه محترم جماعات 
و هیأت امنای مســاجد و بانیان برپایی هیئات و دســته جات 
عــزاداری، خاصه امام جمعه محترم و کانون هیات های مذهبی 
شهرستان که نقش بسزایی در خلق این حماسه داشته اند و نیز 
از مدیریت شایسته و تالش عوامل اطالعاتی، امنیتی و قضایی در 
تأمین امنیت مطلوب مجالس و اجتماعات و سایر دستگاه های 
فرهنگی، خدماتی، امدادی و درمانی خدمات رسان به عزاداران، 
صمیمانه قدردانی نموده و ســعادت همگان را در تعظیم شعائر 

اسالمی از درگاه حضرت احدیت مسألت نماییم.
مهندس سید مهدی رجایی - شهردار لنگرود

مهندس غالمرضا منصفی - رئیس شورای اسالمی 
شهر لنگرود

 --- عملکردشش ماهه شهرداری لنگرود ---
روابط عمومی شهرداری و شورای شهرلنگرود با انتشار جدول تفکیکی و مشروح از کارهای انجام شده عمرانی و غیرعمرانی شهرداری در شش ماهه گذشته در لنگرود، گزارش شفافی ارائه 

داده است. این گزارش تفکیکی در سایت شهرداری لنگرود در معرض دید عموم قرار دارد.

مهدیه رزاقی لنگرودی

سید مهدی رجایی شهردار لنگرود با بیان این مطلب 
که در مسائل فرهنگی و مذهبی، سازمان ها و نهادهای 
بســیاری به عنوان متولیان اصلی فعالیت می کنند، 
اظهار داشت: مجموعه شهرداری یک دستگاه خدمات 
رسان اســت که فعالیت های فرهنگی تنها بخشی از 
وظایــف فراوانی اســت که بر عهــده دارد؛ اما با این 
وجود به عنوان راس هرم مدیریت شهری در تمامی 
برنامه های فرهنگی-- مذهبی،ورزشی و اجتماعی فعالیت جدی و پیشگامانه دارد. 
رجایی افزود: امســال به دلیل شــیوع کرونا، شکل برنامه های فرهنگی مجموعه 
شهرداری تغییر یافته و به صورت برگزاری جشنواره ها و مسابقات مجازی و.... بوده 
که در این راستا از ابتدای سال برنامه هایی زیادی برگزار شده و مورد استقبال بسیار 
خوب شهروندان نیز واقع شده است. وی عنوان کرد: شهرداری لنگرود  به منظور 
توسعه بخشی به فعالیت های تبلیغی، مذهبی در اعیاد و سوگواری ها در این دوره از 
شوراها اقدامات خود را افزایش داده است که در این راستا فقط تبلیغات محیطی 
مناسبت ها بیش از چندین برابر سال های گذشته انجام شده است. رجایی با بیان 
این که  شهرداری لنگرود برنامه های نشاط اجتماعی را علی رغم برخی مخالفت ها، 
با رعایت کامل پروتکل های بهداشــتی و فاصله گذاری اجتماعی، برگزار کرد که 
آن هم با اقبال ویژه و چشــمگیر شــهروندان خوب لنگرودمواجه و موجب شد 
در روزهای ســخت، یک خاطره خوش در حافظه جمعی مردم ماندگار شود. وی 
همدلی را حلقه اصلی زنجیره موفقیت در مدیریت مطلوب شــهر دانست و گفت 
تمامی دستگاه ها و نهادهای شهری اعم از خدمت رسان و اجرایی و عمرانی، باید 
فارغ از مباحث حاشیه ای، همدل و همراه باشند تا اتفاق های بزرگ و ماندگار برای 
شهر رقم بخورد. شهرداری نیز با همین رویکرد همواره در کنار دیگر دستگاه های 
متولی به اجرای برنامه ها با موضوعات مختلف پرداخته است و بحمداهلل نتیجه اش 
نیز ابراز رضایت نماینده معزز، فرماندار و امام جمعه و حتی مســوولین استانی و 

کشوری گردیده است.

خدمات فرهنگی شهرداری لنگرود
بی وقفه ادامه دارد

 32 پروژه شهرداری لنگرود با اعتبار 10 میلیارد تومان افتتاح شد 
 شهردار لنگرود :با وجود کرونا و تحریم های موجود ، شهرداری لنگرود در حال اجرای پروژه های مورد انتظار مردم است  

پیشرفت ۵۰ درصدی ساخت واحدهای تجاری شهرداری لنگرود
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 "حافظ"

 ای پادشه خوبان داد از غم تنهایی
 دل بی تو به جان آمد وقت است که بازآیی

 دایم گل این بستان شاداب نمی ماند
 دریاب ضعیفان را در وقت توانایی
 دیشب گله زلفش با باد همی کردم

 گفتا غلطی بگذر زین فکرت سودایی
 صد باد صبا این جا با سلسله می رقصند
 این است حریف ای دل تا باد نپیمایی

 مشتاقی و مهجوری دور از تو چنانم کرد
 کز دست بخواهد شد پایاب شکیبایی

 یا رب به که شاید گفت این نکته که در عالم
 رخساره به کس ننمود آن شاهد هرجایی

 ساقی چمن گل را بی روی تو رنگی نیست
 شمشاد خرامان کن تا باغ بیارایی

 ای درد توام درمان در بستر ناکامی
 و ای یاد توام مونس در گوشه تنهایی

 در دایره قسمت ما نقطه تسلیمیم
 لطف آن چه تو اندیشی حکم آن چه تو فرمایی

 فکر خود و رای خود در عالم رندی نیست
 کفر است در این مذهب خودبینی و خودرایی

 زین دایره مینا خونین جگرم می ده
 تا حل کنم این مشکل در ساغر مینایی

 حافظ شب هجران شد بوی خوش وصل آمد
 شادیت مبارک باد ای عاشق شیدایی

 "شاطرعباس صبوحی"

 ای که صد سلسله دل، بسته به هر مو داری
 باز دل می بری از َخلق، عجب رو داری
 خون عّشاق، حالل است، مگر در بر تو
 که به دل، عادت چنگیز و هالکو داری

 از گل و الله و سرو لب جو، بیزارم
 تا تو بر سرو قدت روضۀ مینو داری

 تو پریزاده نگردی به جهان، رام کسی
 حالت مرغ هوا، شیوۀ آهو داری

 این خط سبز بود سر زده زان شّکر لب
 یا که در آب بقا، سبزۀ خودرو داری

 جای مستان همه در گوشۀ محراب افتاد
 تا که باالی دو چشمت خم ابرو داری

 گر صبوحی شده پا بست تو، این نیست عجب
 تا که صد سلسله دل، در خم گیسو داری

 "هاللی جغتایی"

 چون قامت آن سرو سهی کرد هالکم
 سروی بنشانید روان بر سر خاکم

 رفتی و دلم چاک شد از دست تو دلبر
 باز آ و قدم رنجه نما در دل چاکم

 گفتی که هالکت کنم از ناز و کرشمه
 بنشین که من از دست تو امروز هالکم

 شادیم به خاک قدمت همچو هاللی
نه بر سر گورم قدم از ناز که خاکم

 "سیاوش کسرایی"

 چو گل های سپید صبحگاهی
 در آغوش سیاهی

 شکوفا شو
 به پا برخیز و پیراهن رها کن
 گره از گیسوان خفته وا کن

 فریبا شو
 گریزا شو

 چو عطر نغمه کز چنگم تراود
 بتاب آرام و در ابر هوا شو

 به انگشتان سر گیسو نگه دار
 نگه در چشم من بگذار و بردار

 فروکش کن
 نیایش کن

 بلور بازوان بربند و وا کن
 دو پا بر هم بزن پایی رها کن

 بپر پرواز کن دیوانگی کن
 ز جمع آشنا بیگانگی کن

 چو دود شمع شب از شعله برخیز
 گریز گیسوان بر بادها ریز

 بپرداز
 بپرهیز

 چو رقص سایه ها درروشنی شو
 چو پای روشنی در سایه ها رو

 گهی زنگی بر انگشتی بیاویز
 نوا و نغمه ای با هم بیامیز

 دل آرام
 میارام

 گهی بردار چنگی
 به هر دروازه رو کن

 سر هر رهگذاری جست و جو کن
 به هر راهی نگاهی

 به هر سنگی درنگی
 برقص و شهر را پر های و هوی کن

 به بر دامن بگیر ویک سبد کن
 ستاره دانه چین کن نیک و بد کن

 نظر بر آسمان سوی خدا کن
 دعا کن...

 "فریدون مشیری"

 رهروان کوی جانان سرخوش اند
 عاشقان در وصل و هجران سرخوش اند

 جان عاشق، سر به فرمان می  رود
 سر به فرمان، سوی جانان می  رود

 راه کوی می فروشان بسته نیست
 در به روی باده نوشان بسته نیست

 باده ما ساغر ما عشق ماست
 مستی ما در سر ما عشق ماست

 دل ز جام عشق او شد می پرست
 مست مست از عشق او شد مست مست

 ما به سوی روشنایی می  رویم
 سوی آن عشق خدایی می  رویم

 دوستان! ما آشنای این رهیم
 می رویم از این جدایی وارهیم

 نور عشق پاک او در جان ما
مرهم این جان سرگردان ما

کــافــــه شهــــر ---نیم نگاه ---

بـخــــش دوازدهم
حمیـــد مـزرعـــه

بیداری بزرگ هنر و حرکت به سوی آزادی حدود صد سال، 
بین ســال های 52۰ و 42۰ پیش از میالد، به طول انجامید. 
در اواخر قرن پنجم پیش از میالد هنرمندان دریافته بودند که 
به چه درجه ای از توانایی و مهارت دست یافته اند و مخاطبان 
نیز از این واقعیــت آگاه بودند. هر چند هنرمندان هم چنان 
به صنعت پیشگان نگریسته می شدند و شاید اهل تفرعن به 
خواری بر آن ها نظر می کردند، شــمار روزافزونی از افراد رفته 
رفته به کار آن ها صرفن از برای نفس آن و نه به خاطر تاثیرات 

دینی یا سیاسی آن، عالقمند می شدند.
مردم شایســتگی های مکاتب گوناگون هنر را باهم مقایسه 
می کردند، یعنی شیوه ها، ســبک ها و سنت های مختلفی را 
می سنجیدند که موجب برجستگی استادان هنر در شهرهای 
گوناگون شــده بودند. بدون شک هم چشمی ها و رقابت های 
بین مکاتب مختلف، هنرمندان را به تالش های بیشتر و بزرگتر 
بر می انگیخت و زمینه ساز آفرینش تنوعی می شد که در هنر 

یونانی مایه ی تحسین و تمجید است.
در معماری نیز اســتفاده از سبک ها و شــیوه های مختلف، 
دوشادوش ســایر هنرها آغاز گردید. پرستش گاه پارتنون به 
ســبک دوریسی ساخته شده بود، ولی در بناهای جدیدتر در 
آکروپولیس از فرم های ســبک معروف به ایونیایی اســتفاده 

گردید.
اصول معماری این پرستش گاه ها همان اصول سبک دوریسی 
است، ولی نمای ظاهری و مشخصه ی کلی آن فرق می کند. 
ساختمانی که ویژه گی سبک ایونیایی در کامل ترین حد خود 

در آن دیده می شود، پرستش گاهی به نام ارختیون است.
استواری و ستبری ستون های پرستش گاه ایونیایی بسیار کمتر 
است و بیشتر شبیه دیرک های باریک اند. سر ستون آن ها دیگر 
بالشتکی و ساده و بدون تزیین نیست، بلکه در جهات مختلف، 
به نحوی فاخر با سر ســتون های طوماری یا حلزونی تزیین 
شــده است. این سر ستون ها گویی حائل تیرهای افقی اند که 
ســقف ســاختمان بر آن ها قرار دارد. این بناها در دید کلی، 
با نقش پردازی ها و ریزه کاری های استادانه شان، القاکننده ی 

کمال ظرافت و نرمش اند.
همین ویژگی ظرافت و نرمش، مشخص کننده ی پیکر تراشی 
و نقاشی این دوره است که با نسل بعداز فیدیاس آغاز می شود. 
آتن در این ایام درگیر جنگی دهشتناک با اسپارت بود که به 
انقراض رونق و کامروایی آن دولت شهر و تمامی یونان انجامید.

آدر ســال 4۰8 پیش از میالد، در گذر صلح و آرامشی کوتاه، 
یک طارمی کنده کاری و نقش برجسته پیرامون پرستش گاه 

کوچک ربه النوع پیروزی در آکروپولیس ساخته شد.
تندیس ها و تزیینات این بنا، تغییری در ذوق و سلیقه به سوی 
ظرافت و تهذیب را نشــان می دهد که آن نیز از ویژگی های 
ســبک ایونیایی است. پیکره ها به نحوه غم انگیزی مثله شده 

اند، با این همه بد نیست که یکی از آن ها را تشریح کنیم. 
تا ببینیم که این پیکره ی شکسته شده، حتا بدون سر و دست، 
از چه زیبایی در خور اعتنایی بهره دارد. آن پیکره ی یک دختر 
اســت، الهه ای از الهه گان پیروزی، که در حال راه رفتن برای 

بستن بند صندل خود به یک سو خم شده است.
چقدر این توقف کوتاه او دلنشــین تصویر شده و بدن پوش 
حریــر گونه ی او با چه لطافت و غنایی، پیکراو را در بر گرفته 
است. در این آثار به خوبی قابل تشخیص است که نقش پرداز 
می توانسته هر چه را که اراده می کند انجام دهد. او دیگر برای 
تصویرســازی یا سه بعد نمایی، با دشــواری و مسأله روبه رو 
نبوده اســت. این تسلط و چابک دستی چه بسا موجب شده 
است که هنرمند تا حدی از مقام و منزلت خویش آگاه شود.

به نظر نمی رســد که نقش پرداز آفریز  پارتنون، هنر خویش 
یا آن چه را که انجام می داده، چندان دســت باال می گرفته 
است. او می دانسته که کار او، بازنمایی حرکت دسته جمعی 
اســت و تالش کرده است که آن را هر چه واضح تر و نیکوتر 

به تصویر در آورد.
او احتماال از مقام رفیع خویش آگاه نبوده و نمی دانسته است 

که آن چنان استادی بزرگ است که پیر و جوان بعداز هزاران 
سال، هم چنان درباره ی آثارش گفت و گو خواهند کرد.

آفریز پرســتش گاه پیروزی شاید آغاز نوعی تغییر در نگرش 
هنرمند نسبت به موقعیت خویش را نشان می دهد. این هنرمند 
از قدرت عظیم خویش، آن گونه که حق است، احساس غرور 
می کند. بر همین اساس است که رهیافت به هنر در طول قرن 

چهارم پیش از میالد رفته رفته دگرگون می شود.
تندیس های خدایانی که فیدیاس ساخته بود، در سراسر یونان 
به عنوان بازنمایی خدایان شهر ت یافته بود. ولی تندیس های 
معابد بزرگ قرن چهارم بیشــتر از باب زیبایی شان به عنوان 

آثار هنری معروف شدند. 
 فرهیختــگان یونانــی در این زمــان، درباره ی نقاشــی و 
مجسمه سازی، با دیدی مشــابه آثار ادبی و نمایشی بحث و 
اظهار نظر می کردند، زیبایی آن ها را می ســتودند یا سبک و 

موضوع شان را نقد می کردند. ) ادامه دارد(

تاریخ هنر  -  قلمرو زیبایی
یونان و جهان یونانی

آموزش زبان انگلیسی با 
کمک فناوری نوین

سوســن مرندی مدیر گروه زبان دانشــگاه الزهرا )س( 
در نشســت خبری اظهار داشــت: رشــته آموزش زبان به 
کمک فناوری در کشــورهایی که پیشــرفته هستند، وجود 
داردوضرورت ایجاد این رشــته و تصویب آن با وجود بیماری 
کرونا، بیش از پیش توسط مسووالن احساس و برای اولین بار 
در کشور و منطقه، رشــته آموزش زبان با فناوری های نوین 
راه اندازی شد. عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا تصریح کرد: 
اولین گروه دانشجویان این رشــته، در بهمن ماه ۹۹ جذب 
می شود. مرندی اظهار داشــت: محتوای درسی این رشته با 
کمک و استفاده رایانه، ربات، واقعیت مجازی، تولید محتوای 

مجازی و تجهیزات مجازی و الکترونیکی ارائه می شود.

برندگان اسکار دانشجویی 
معرفی شدند

آکادمی علوم و هنرهای سینمایی اسکار برندگان چهل 
و هفتمین دوره جوایز دانشــجویی خود را در شــاخه های 

گوناگون معرفی کرد.
به گزارش ددالین، در جوایز اسکار دانشجویی امسال ۱474 
فیلــم به ترتیب از 2۰7 و ۱2۱ دانشــگاه و کالج آمریکایی و 
بین المللی حضور داشــتند که در نهایت دانشگاه کالیفرنیای 
جنوبی و نیویورک بیشترین جوایز را به خود اختصاص دادند.

در بخش بهترین انیمیشن این جوایز، »گوزن قرمز« ساخته 
»گارســیا فرناندز« از دانشــکده طراحی رودآیلند، »همسا« 
ساخته »دنیل دوک«، »مایا مندونسا« و »کریستی بیک« از 
دانشکده هنرهای تجسمی و »رفتار خود را تقلید کنید« به 
کارگردانی »کیت ناموویچ« و »اســکایلرپوراس« از کالج هنر 
و طراحی رینگلینگ موفق به کســب جایزه شــدند و جایزه 
بهترین انیمیشن بین المللی نیز به »زیبایی« ساخته »پاسکال 

شلبی« از آکادمی فیلم بادن وورتمبرگ آلمان رسید. 
در بخش بهترین مستند نیز »سال های مخدر: داستان التاشا 
هارلینز« از دانشگاه کالیفرنیای جنوبی، »موج درست کردن« 
از دانشــگاه نیویــورک و »زندگی های ناتمام« از دانشــگاه 
کالیفرنیای جنوبی به عنوان برنده انتخاب شــدند و جایزه 
بهترین مستند از میان دانشکده ها و کالج های بین المللی نیز 
به »پدر عزیز ...« از موسسه فیلم و رسانه دانشکده کریستینا 
کشور نروژ اختصاص یافت. »بینتو« ساخته »کاریشما دوب« 
از دانشــگاه نیویورک، »ســیب زمینی های شیرین« ساخته 
»رومل باریگا« از دانشــگاه کالیفرنیــای جنوبی و »اوما« به 
کارگردانی »تالیا اســمیت« از دانشــگاه نیویورک موفق به 
کسب جایزه در بخش آثار داستانی شدند و جایزه بخش بین 
الملل آن نیز به »کرسندو« ساخته »آگوئرو مندوزا« از مرکز 
آموزش سینماتوگرافی مکزیک، »وقتی رفتی من هنوز آن جا 
بودم« به کارگردانی »ماری مک کورت« از موسســه هنری 
دیفوژن بلژیک و »اجساد عزیز من« ساخته »جرمن گلوب« 
از دانشکده فیلم و رســانه بالتیک در دانشگاه تالین استونی 
رســید. فیلم های برنده اســکار دانشــجویی واجد شرایط 
رقابت در شــاخه های بهترین فیلم کوتاه، انیمیشن کوتاه و 
مستند کوتاه حوایز سینمایی اسکار می شوند. از چهره های 
سرشناســی که پیش از این موفق به کســب جایزه اسکار 
دانشجویی شدند می توان به »اسپایک لی«، »پیتر داکتر«، 

»کری فوکاناگا« و »رابرت زمیکیس« اشاره کرد.

دوره مقدماتی تربیت مدرس 
زبان فارسی

طراحی دوره مقدماتی تربیت مدرس زبان فارسی برای 
غیر فارسی زبانان و عالقه مندان براساس معیارهای بین المللی 
دوره هــای تربیــت مدرس در سراســر جهان و با بررســی 
معیارهای موجود در آزمون داتفا )دانش تدریس زبان فارسی( 
در 2۶ ســاعت آموزشی برگزار می شــود. در صورت فراهم 
نبودن بســترهای موجود به دلیل شیوع ویروس کرونا برای 
برگــزاری کالس ها به صورت حضــوری، این دوره به صورت 
مجازی برگزار خواهد شــد. تاریخ شــروع دوره از شنبه ۱7 
آبان ۱3۹۹ است. متقاضیان می توانند از پانزدهم مهر تا هفتم 
آبان ۱3۹۹ با مراجعه به سامانۀ آموزشی بنیاد ثبت نام کنند. 
ظرفیــت کالس ۱2 نفر و مبلغ پرداختــی 5۰۰ هزار تومان 
اســت. هم چنیــن عالقه مندان مــی توانند بــرای دریافت 
ســواالت خود به این نشــانی بخش آموزش بنیاد ســعدی 
amoozesh@saadifoundation.ir ایمیل بزنند.  محل 
برگزاری کالس ها: تهران، ولنجک، خیابان پانزدهم شرقی، بعد 

از خیابان ساسان، پالک ۱7، بنیاد سعدی است.

لحظاتــی بــا شــعر
به انتخاب نیما موسوی

آرختیون، آکروپولیس آتن
یک پرستشگاه ایونیانی

رب النوع پیروزی، برگرفته از طارمی پیرامون 
پرستش گاه پیروزی در آتن

سنگ مرمر
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شماره 141 --- جدول و سودوکو ---

خدیجه فدایی زاده

 ---نیم نگاه ---

گرد آورنده
یه خســیس می میره؛ قبل از مرگش ســفارش می کنه رو 

قبرش بنویسن:
»من ُمردم ولی مغازه باز است«!

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

به بابام میگم؛ اگه من بمیرم چیکار می کنی؟!
میگه؛ بی ســر و صدا تو باغچه خاکت می کنــم تا یارانه ات 

قطع نشه!!
-- یعنی یک تعریف جدید از عاطفه پدری ارائه داده هااا

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

 گمراه کننده تریــن چیــز تــو دنیا بعــد از شــیطان رجیم
تخمه ژاپنیه که تو ظرف آجیل فیگور بادوم به خودش می گیره!!

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

دوســتم امروز سر امتحان زیست ازم می پرسه  چکاوک یه 
نوع ماهیه ؟!

- خدایا آینده همه خنگ ها رو می سپارم دست خودت !

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

مرده بازنش دعواش میشه میگه:اگه به خاطریارانه نبودمی 
کشتمت!خخخخ

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

به درجه ای از تنهایی رسیدم که به خودم زنگ می زنم.
بوق اشــغال می خوره فحش می دم بعد تماس از دست رفته 

میاد ذوق می کنم...!!!

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

تصمیمش جرئت می خواهد
طپش،  هیجان، سقوط آزاد

جرئت داری دوباره امتحان کن...
ازدواج مجدد آقایان!!!

مورد داشــتیم دختره از رو آگهی همشــهری خواستگاری 
پورشه دار پیدا کرده!!!

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

یه سوالی هست بدجوری ذهنمو مشغول کرده
منفی جمله من دارم میرم چی میشه؟؟

من دارم نمیرم!
من ندارم میرم!

نه من دارم میرم!

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

مواد الزم برای عاشقی؛
درد دل دختری با مادرش!!

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

به مامانم میگم گشنمه
میگه: عزیزم، نون هست، تخم مرغ هست، روغنم هست

برو هرچی دوست داری و دلت می خواد درست کن بخور!
هنوز که هنوزه، نتونســتم اون قسمت هرچی دوست داری 

درست کن رو هضم کنم...!!

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

چیپسی خواهم خرید
بالنی خواهم ساخت
تا ابد خواهم رفت ...

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

به بعضیام باید گفت:
من دستم بنده، یه 5 دقیقه احترام خودتو نگهدار!!!

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

تنها طرحم برای آینده اینه که؛
اصال در موردش فکر نکنم!

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

کودک درونم هفته بعد عروسیشه
اونوقت من هنوز دنبال مخاطب خاص می گردم!

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

دیشــب بابام گفت پسر پاشــو اون دیوان حافظ رو بیار فال 
بگیرم 

ببینم یارانه بگیرم یا نه
دیــوان حافظ که باز کرد این بیتــش اومد: دوش دیدم که 
مالئکه قید یارانه زدند انصرافی بنوشتند و به سامانه زدند.!!

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

یکی از همســایه هامون یه نیسان وانت داره، پشتش نوشته 
خالف ارزش اشک های مادر را ندارد...

بعد شبا با وانتش میره دزدی

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

پسره آلومینیوم بزنی دور دماغش
۱5 تا کانال دیجیتال رو بدون پارازیت میگیره

بعد استاتوس داده: به ارواح جدم، نیستی در حدم!!!

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

اعتراف می کنــم بچه که بودم مغر پســته هامو می دادم به 
داداشام

در عوض ازشون پوست شور پسته می گرفتم!
هر وقــت یاد این اســکل بودنم می افتــم از خداوند طلب 

آمرزش می کنم!!!

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

شمام وقتی حوله رو میندازین رو شونتون 
حــس ســزارهای رومی بهتون دســت میده یــا فقط من 

دیوونه ام؟؟

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

بارونو دوست دارم هنوز
چون هم هوارو با طراوت میکنه

هــم آلودگی هــوا رو کاهش میده و منابع آبی هم بیشــتر 
میشه!

چیه نکنه انتظار داشتی عاشقانش کنم؟!!

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

طبق آخرین آمار آدم ها دو دسته اند:
دوستت دارم ها

و منم همینطور ها

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

به بابام میگم:
این کاکتوس کترین نگهداری، و بیشــترین رشد و زیبایی 

رو داره ...
میگه:

آره برعکس تو!!!

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

االن برو تو کانادا تو یکی از خیابوناش به زبون فارســی داد 
بزن، آهای دزد بیشرف اختالسی ... از هر ۱۰ نفر ۹ نفرشون 
برمی گردند نگاهت می کننــد، اون یه نفر هم هندزفری تو 

گوششه ... !!!

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

به ســالمتی مادرهای ایرانی که هربــازی فوتبال رو ببینن، 
میگن:

... ایران کدومه؟ 

افقی:
۱- یکی از مربیان قدرتمند و روانشناســان مقتدر و انگیزشــی جهان- حرف فاصله 2- از عوامل بیماری زا- بلند مرتبه- کاال 3- نژاد بزرگی از مردمان ســفید پوســت- در قدیم نوعی جامه بلند مردانه بود- واحد اختالف پتانســیل 
4- آبدار- رشته کوه اروپایی- ساز شاکی- سرعت بخشیدن 5- روشنائی ها- از وسایل پرواز- حیوان درنده ۶- مردم قرآنی- خواست ها- شماره 7- پوشاننده- ریزه فلزات- سوره ای در قرآن 8- آهنگ نظامی- گشوده- مروارید- چراغ 
دریایی ۹- در قدیم نوعی ســاعت بود- واحد پول عربی- آشــکار ۱۰- ســخن چین- کم عقل- یار رامین ۱۱- عالمت شــگفتی- پهلو- جعبه مقوایی ۱2- از رسانه های گروهی- قورباغه درختی- گردن- عیب و عار ۱3- بانگ جانور 

درنده- اخوت- درس نوشتنی ۱4- قلعه- قدرت و توان- برشته ۱5- حرف دهن کجی- توانایی و نیرو بخشیدن- تحقیق کردن در امری
عمودی:

۱- یاران- یکی از فروش های صد درصد موفق 2- تنبلی- ســهل- کاشــف گردش خون 3- نیم ســال تحصیلی- ضدعفونی شده- درخت 
اعدام 4- جنین- غذای بیمار- نوعی تقسیم بندی برای سوره های قرآن- همراه آشغال 5- فلز سرخ- رود لهستان- رودی در اروپا ۶- نیروی 
نظامی- روادید- نوعی خودرو 7- از مزه ها- نقاب- رواج 8- از گلها- واحدی در سطح- عیب و عار- تیرگی ۹- فرشتگان- فهمیدن- امر رفتن 
۱۰- در بازی می گیرند- درون- نجات دهنده ۱۱- گوهر گران بها- بیماری سگی- آش ۱2- از خدایان باستان- پوشش- سنبل الطیب- تهیه 
دیدن ۱3- ناحیه صنعتی آلمان- خجســته- امر به نیامدن می کند ۱4- بوجود آوردن- برودت- شعله آتش ۱5- هوش و توانایی ذهنی- از 

گل های زیبا
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برق گرفتگی زن هندی در خیابان
ویدئویی که توســط دوربین مدار بسته تهیه شده است 
چگونگی حادثه برق گرفتگی را نشان می دهد. در ابتدای ویدئو 
قربانی در حال قدم زدن در خیابان دیده می شود. لحظاتی بعد 
و با سقوط سیم برق به کف خیابان این زن خم شده و اقدام به 
لمس سیم می کند. او بالفاصله دچار برق گرفتگی شده و در 
محل حادثه جان خود را از دست می دهد. همسایگان این زن 
ضمن تماس با اداره برق محلی از آن ها برای قطع جریان برق 
درخواســت کمک کردند. این حادثه در تاریخ ۱2 سپتامبر و 
در منطقه »ِچنای« هند رخ داد.گفتنی است؛ تحقیقات پلیس 

محلی هند در مورد این حادثه ادامه دارد.

گرفتن کودک پرت شده از 
پنجره در هوا!

ویدئویی که به تازگی منتشر شده است لحظه نفس گیر 
نجات یک کودک چینی از حادثه آتش ســوزی را به تصویر 
می کشــد. این دختر که پس از آتش گرفتن ســاختمان به 
همراه مادربزگش در خانه گرفتار شده بود، توسط او از پنجره 
به پایین پرتاب شــد. مادربزرگ این دختر برای جان نوه اش 
تصمیــم گرفت او را از طبقه ســوم آپارتمان به پایین پرتاب 
کــرده و جانش را نجات دهد. تعدادی از همســایگان که در 
پایین آپارتمان حضور داشتند موفق شدند این دختر را گرفته 
و او را نجات دهند. این اتفاق در شهر »ژیان« واقع در استان 

جیانگژی چین رخ داد.
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 ---نیم نگاه ---

■ ایرنا پالس - گردشــگری در ایران رشــد بسیار خوبی را آغاز 
کرده بود که با شیوع کرونا همه برنامه ها و تالش هایش ناکام ماند 
و حتی ورشکستگی برخی از فعاالن این بخش را به همراه داشته، 
با ایــن حال، اتفاقات خوب و مثبت این حــوزه را هم نمی توان 

نادیده گرفت.
کرونا همه برنامه ریزی هایی که برای رونق بخشیدن به رویدادهای 
فرهنگی شده بودرا دگرگون کردگرچه دولت یازدهم و دوازدهم با 
بهبود ارتباط با دیگر کشورها، زمینه های ورود گردشگر به ایران را 
فراهم کرده  بود. تعداد درخواست تا جایی زیاد شده بود که برخی 
از تورهای گردشگری نمی توانستند محل اقامتی برای مسافران 
خود پیدا کند و این روند نشان دهنده موفقیت ایران برای جذب 

گردشگر از دیگر کشورها بود.
اردشــیر اروجی، کارشناس حوزه گردشگری در بررسی عملکرد 
دولت در حوزه گردشــگری گفت: آقای روحانی در شــعارهای 
انتخاباتــی دو دوره یازدهــم و دوازدهــم درباره موضوع رونق 
گردشگری تاکید داشت که می تواند از این راه اشتغال زایی کند. 
گردشگری می توانســت راه حلی برای معضالت اشتغال و درآمد 
جامعه باشد؛ اما متاســفانه با توجه به اتفاقات رخ داده، وضعیت 

مناسب نبوده است.
اروجی با اشــاره به تغییر مدیریت در سازمان و بعد از آن وزارت 
میراث فرهنگی و گردشــگری ادامــه داد: برخی از مدیران چند 
ماه و برخی سه ســال فعالیت کردند، میانگین فعالیت مدیران 
حدود یک و نیم سال بود. در شرایط تغییر سریع مدیر سازمان یا 
وزارتخانه، آن مدیر نمی تواند برنامه های خود را به صورت مداوم 

و مستمر اجرا کند.
مهم ترین مشکل همین است، وقتی طول عمر مدیریتی کم باشد، 

اندیشیدن درباره اصالح با مشکل مواجه می شود.
▪ سامانه حمل ونقل در هفت سال تغییر نکرد

این کارشناس گردشگری با تاکید بر لزوم بازنگری به سیستم های 
حمل ونقل ایران برای بهبود وضعیت گردشــگری و جذب تعداد 
گردشگران بیشتر، ادامه داد: در بحث سیستم ها و تاسیسات حمل 
و نقــل، جاده، فرودگاه، ترمینال و ... و ناوگان حمل و نقلی مانند 
هواپیما، اتوبوس، کشــتی و... اقدامات مورد نیاز این بخش انجام 
نشــد. اوایل روی کار آمدن دولت، بحثی در حوزه هواپیما اتفاق 
افتاد، اما نیمه کاره رها شــد. هم چنین دربــاره واگن های قطار 
اقداماتی انجام شــد، اما آن هم نیمه کاره رها شد. سیستم حمل 
و نقل ما که می تواند عامل جذب گردشگرباشد، با مشکل مواجه 

بود و اتفاق مناسبی برای بهبود شرایط رخ نداد.
به گفته اروجی برای بهبود سیستم هتل های ایران اقداماتی انجام 
و ســرمایه گذار بخش خصوصی وارد کار شد. اوایل بحث برجام، 
زمان مدیریت مســعود سلطانی فر تعداد زیادی از سرمایه گذاران 
آمدند. آن ها می گفتند که با 25 کشــور برای سرمایه گذاری در 
بخش گردشگری به خصوص هتل ها تفاهم پیدا کرده اند. تعدادی 

از سرمایه گذاران داخلی ایران اقدام به ساخت هتل کردند.
▪ شورای هماهنگی گردشگری به دولت کمک کند

اروجی با تاکید بر این که در سال های گذشته، انسجام تشکل های 
گردشــگری بخش خصوصی انجام نشــد، بیان کرد: در بخش 
خصوصی اتحادیه گردشــگران، هنوز انسجام نداریم و این یکی 
از کمبودهاست که شــامل همه صنوف گردشگری می شود. در 
صورت شــکل گیری اتحادیه گردشــگران، شــورای هماهنگی 

گردشگری بخش خصوصی تشکیل خواهد شد.
این شورا می تواند به دولت در تصمیم های این حوزه کمک کند.

اتحادیه هتلداران در تهران و جامعه هتلداران در اســتان ها فعال 
هســتند، این دو از وزارت میراث فرهنگی و گردشــگری مجوز 
فعالیت می گیرنــد. از طرفی صنف هتلداران از وزارت کار و امور 
اجتماعی مجوز فعالیت می گیرد. به همین دلیل امکان همکاری 

این اصناف وجود ندارد.
این کارشــناس گردشگری ادامه داد: هنوز ساز و کاری مشخص 
نشده است تا همه صنوف از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری 
مجوز بگیرند تا بتوانند با هم همکاری کنند. برخی از فعاالن در 
بخش خصوصی تالش کردند شورای هماهنگی تشکیل دهند اما 
این چیزی بود که ریشه تشکیالت و ساختاری نداشت، قانونمند 
نبود و به نتیجه نرسید. مشکل دیگر بخش خصوصی، عدم انسجام 

ساختاری تشکل های گردشگری این بخش است.
به گفته اروجی، مشــکل دیگــر، تصویب برنامه ملی توســعه 
گردشگری بود که حدودا از 7۰ سال پیش شروع شد. مسووالن 
از آن زمان به دنبال این بودند که ســند و برنامه ملی توســعه 
گردشگری را تصویب کنند. براساس این مطالبه، از سال ۱35۱، 
طرح جامع توسعه جهانگردی ایران توسط مشاور خارجی طراحی 
شــد و بعد از انقالب ادامه پیدا کرد؛ اما سیاست ها، بعد از انقالب 

تغییر کرد و در این برنامه بازنگری انجام شد.
▪ تصویب کلیات سند ملی گردشگری بعد از 48 سال

اروجی با اشــاره به اینکه از سال 73 اقداماتی برای تصویب طرح 
ملی گردشــگری در ایران انجام شد و تا سال ۹۹، برای تصویب 
این طرح هشــت بار تالش شده است، بیان کرد: به دلیل اینکه 
طول عمر مدیرها کوتاه بود و مدیر جدید، خواستار تجدید نظر در 
این طرح بود، بارها تصویب طرح ملی گردشگری به تعویق افتاد. 
در مرداد ۹۹ علی اصغر مونسان، وزیر وزارتخانه میراث فرهنگی و 
گردشگری اعالم کرد که سند راهبردی توسعه گردشگری کشور 
را با همکاری سازمان جهانی گردشگری تایید کردند و به تصویب 
دولت رساندند. این نقطه امیدی بود که در طول 48 سال از شروع 

آن، فعاالن این حوزه را امیدوار کرد.
او دربــاره ســند ملی گردشــگری که در ســال ۹۹ به تصویب 
رسیده اســت، توضیح داد: این سند کلیاتی بود که در آن هفت 
سیاست کالن توسعه گردشگری کشور بیان شده است. پس باید 

برنامه های اجرایی در چهارچوب آن آماده و اجرایی شود.
▪ فقدان آمار مستند و مستمر در حوزه گردشگری

اروجی فقدان آمار مستمر و مستند در حوزه گردشگری را دیگر 
مشکل این حوزه اعالم کرد و افزود: یکی دیگر از اشکاالت که در 
بخش توسعه گردشگری بســیار مهم است، نبود آمار مستمر و 
مستند در این حوزه است. آن هم در حالی که در بخش آمارهای 
گردشــگری که در برنامه پنج ســاله چهارم بیان شده بود و در 
طول هفت ســال جلسه های شورای عالی گردشگری بارها روی 
آن تاکید داشــتند، همچنان فاقد آمارهای به هنگام، مستمر و 
مستند گردشگری هستیم. در این حوزه باید سایتی داشته باشیم 
که هر سه ماه آمارهای گردشگری را در سه حوزه داخلی، ورودی 
و خروجــی ارائه دهد تا روزنامه نــگاران، برنامه ریزان و ... از روند 
تغییرات آگاه شوند و بتوانند برای بهبود شرایط برنامه ریزی کنند.

او ادامه داد: همچنان فاقد نظام جامع گردشــگری هستیم، این 
آمار باید به تفکیک جنس و سن گردشگران بیان شود تا مشخص 
شود هدف گردشگران از سفر به ایران چه بوده است. مقاصدشان 
کدام اســتان ها بود، از کجا آمدنــد و ... تا متخصصان بتوانند بر 
اســاس آن برنامه ریزی کنند. به گفته این کارشناس، هم چنین 
باید آمار حساب های اقماری گردشگری در کشور مشخص شود. 
او توضیح داد: باید بدانیم گردشگری داخلی و ورودی چه تاثیری 
بــر حســاب های ورودی دارد. در این بخش تاثیــر را به صورت 
اختصاصی بررســی می کنند اما باید ابتدا آمار در دسترس باشد 
تا بتوانیم به بررسی و تحلیل داده ها بپردازیم. باید مشخص باشد 
گردشــگرانی که آمده اند چقدر خرج کردند، گردشگران داخلی 
چقدر هزینه می کنند و بیشتر در چه حوزه هایی حاضر به خرج 
کردن هستند. سرمایه گذاری در بخش خصوصی و دولت چقدر 
بوده و تراز درآمد مثبت یا منفی است. این مساله نکته مهمی بود 
که انجام نشده و اتفاقاتی که باید می افتاد تا گردشگری خوب و 

توسعه یافته داشته باشیم، انجام نشد.
▪ افزایش بوم گردان، تهیــه ویزای الکترونیک و افزایش 

تبلیغات حوزه گردشگری
اروجی با اشــاره بــه اتفاق های خوبی که در حوزه گردشــگری 
منجربه جذب بوم گردان به ایران شــده است، بیان کرد: پیش از 
این حدود ۱5۰۰ بوم گرد در ایران داشــتیم که به حدود 2۰۰۰ 
نفــر افزایش یافت، اما این حوزه در وضعیت کرونا دچار عارضه و 

ورشکستگی شد.

به گفته این کارشناس گردشگری، در هفت سال فعالیت دولت، 
ویزای الکترونیکی راه اندازی شــد، مســاله ای که وزارت میراث 
فرهنگی و گردشگری سال ها برای انجام آن تالش کرد. در این جا 

نکته مهم شیوه بهره برداری از این ویزاست.
این کارشناس گردشگری با اشاره به این که در حوزه آشناسازی 
مردم با گردشــگری اتفاق هایی مثبتی افتاد و تیزرها و تبلیغاتی 
در صداوسیما تهیه شد، گفت: این ها اتفاق های پراکنده بود، زیرا 
زیرساخت های الزم تهیه نشده بود و نتوانستیم از آن ها استفاده 
کنیم. اما نباید موارد پیرامونی و برون کشوری را فراموش کنیم. 
اتفاق های زیادی افتاد مثال  جنگ و درگیری در سوریه که همه 
بر گردشــگری ایران تاثیر داشتند. هم چنین جنگ عربستان با 
یمن، اتفاق هایی است که در منطقه افتاد و اجازه نداد که حرکتی 

که انجام می شد به ثمر برسد.
▪ گردشگری در برنامه ششم توسعه باید پنج برابر می شد

اروجی با اشــاره به این که در هفت ســال گذشــته، ســازمان 
گردشگری به وزارتخانه تبدیل شد، گفت: از نقاط خوب این چند 

سال می توان به وزارتخانه شدن سازمان اشاره کنیم.
به گفته او، طبق سند راهبردی و سیاست های کلی برنامه ششم 
توسعه که از ۹۶ تا ۱4۰۰ ادامه دارد -- برنامه پنجم از ۹۰ تا۹4 
انجام شــد -- تعیین شد که گردشــگری در پایان برنامه ششم 
حداقل باید پنج برابر شود. اروجی ادامه داد: سیاست های ابالغی از 
طریق رهبری ابالغ می شود. وقتی ما سال پایه خود را حدود پنج 
میلیون در نظر بگیریم و فرض کنیم تا ۱4۰۰ به 25 میلیون نفر 
برسد یعنی طبق این برنامه باید در سال ۹8 ، ۱۶ میلیون و ۶۱۰ 
هزار گردشگر خارجی جذب می کردیم اما طبق آمارهایی که به 
صورت غیررســمی منتشر کردند - رسمی هنوز منتشر نشده - 
تعداد گردشگر حدود هشت میلیون نفر بود. تقریبا می توان گفت 
4۱درصد از برنامه عقب هستیم. این در حالی است که با شیوع 

کرونا همه چیز تغییر کرده است.
▪ لزوم ایجاد صندوق حمایت از گردشگری

شـیوع بیمـاری کرونـا، از اسـفند ۹8 در ایران به صورت رسـمی 
اعالم شـد. بـه دنبال آن گردشـگری آسـیب جدید دید.

اروجی با اشاره به این که این بیماری پایدار است، تاکید کرد: از 
ابتدای این همه گیری هشــدار دادم که یک و نیم میلیون فعال 
این حوزه در خطر هســتند و به ســرعت باید به کمک بخش 
گردشگری رفت. پیشــنهاد دادم که صندوق حمایت از صنعت 
گردشگری شــکل بگیرد با توجه به این که اعتبارات دولت کم 
است و نمی توانست از بخش گردشگری حمایت کند، برای این که 
سرمایه های انسانی که در بخش گردشگری، هتل ها، بوم گردی ها 
و دفاتر گردشــگری نابود نشــود باید این حوزه به شکلی تحت 
حمایت قرار بگیرد تا فعاالن بتوانند به محض پایان همه گیری، 
به کار خود ادامه دهند. اما کاری در این زمینه انجام نشد. هنوز 
هم دیر نشده و صندوق حمایت از گردشگری می تواند از فعاالن 

حمایت کند.
او ادامــه داد: در صورت حمایت دولت برای روی پا نگه داشــتن 
فعاالن گردشــگری، زمانی که کرونا تمام شد، افراد می توانند از 
طریق کمک بخش های خصوصی و دولت به کار خود ادامه دهند 
و قســط های خود را پرداخت کنند. مســووالن می توانند مجوز 
بگیرند و اوراق قرضه بفروشند و برای صندوق تامین مالی کنند تا 
بتوانند از صنوف گردشگری که در معرض تهدید قرار گرفته اند، 

حمایت کنند.

کرونا و گردشگری در اروپا
همچنان که فصل گردشــگری در اروپــا به پایان خود 
نزدیک می شود، شــرکت های هواپیمایی و برگزارکنندگان 
تورهای گردشگری خسارت هایی را که در این مدت متحمل 
شــدند برآورد می کننــد. در این بین درحالــی که برخی از 
کشورها امیدوارند خسارت  به وجودآمده را در فصل زمستان 
جبران کنند، برخی دیگر باید به دنبال راه های دیگری برای 

کاهش خسارت ها در حوزه گردشگری باشند.
به گزارش یورونیوز، کمیسیون اروپا اعالم کرده »خسارت های 
به وجودآمده برای هتل ها، رستوران ها، گرداننده های تورهای 
گردشگری، شرکت های هواپیمایی و قطار در نیمه اول 2۰2۰ 
حدودا 85 تا ۹۰ درصد بوده اســت.« اروپا مهم ترین مقصد 
گردشگری جهان محسوب می شود و از آن جایی که صنعت 
گردشگری ۱۰ درصد از تولیدات ناخالص داخلی اتحادیه اروپا 
را در برمی گیرد حوزه ای حیاتی برای اقتصاد اتحادیه اروپا به 
شمار می رود؛ از این رو اتحادیه اروپا سعی دارد از شرکت های 
کوچک و بزرگی که به دلیل محدودیت های سفری ناشی از 

ویروس کرونا دچار خسارت شده اند، حمایت کند.
حدود 2.4 میلیون کسب و کار در اروپا به گردشگری مربوط 
هستند که در این بین ۹۰ درصد از این آمار کسب  و کارهای 

کوچک و متوسط را دربرمی گیرد.
پیش بینی می شــود از بیــن 23 میلیون شــغل مرتبط با 
گردشگری در این اتحادیه، حدود شش میلیون شغل به دلیل 

بحران کرونا از بین رفته باشند.
در ماه »مــی«، اتحادیه از مجموعه ای تمهیدات برای احیای 
کســب و کارهای وابسته به گردشــگری خبر داد.با این حال 
رسیدگی به نیاز شدید مالی چیزی است که اعضای پارلمان 
اروپا خواهان آن هستند. »کلودیا مونتریو« از اعضای پرتغالی 
پارلمان اروپا در گفتگو با »یورو نیوز« بیان کرد: کمیســیون 
اروپا باید هر چه زودتر به منظور رســیدگی به نیازهای حوزه 
گردشگری که به شدت دچار خسارت شده است، به اعضای 
اتحادیه کمک مالی ارســال کند.او افزود: بازگشت به شرایط 
پیش از شــیوع ویروس کرونا برای صنعت گردشگری در دو 
سال آینده بسیار دشوار خواهد بود. درحالی که فصل تابستانی 
گردشگری امســال برای کشورهای وابســته به گردشگری 
خوشــایند نبوده این دوره برای مســافران نیز چندان بدون 
دردســر نبوده است. کشورهایی با آمار باالی ابتال به ویروس 
کرونا در طول فصل گردشــگری امســال با محدودیت های 
 مســافرتی از ســوی اعضای اتحادیــه اروپا مواجه شــدند.

برخی از کشــورهای اتحادیه اروپا همچون مجارستان اخیرا 
مرزهای شــان را به روی گردشــگران خارجی کشــورهایی 
 کــه از وضعیــت نارنجی به قرمــز تغییر کرده اند، بســتند.

مطمئنا صنعت گردشــگری پس از دوران کرونا با تغییراتی 
مواجه خواهد شد و به نظر می رسد چند سال سخت را پیش 

رو خواهد داشت.

پروازهای بین المللی ویتنام بدون 
گردشگر

ویتنــام پروازهای بین المللی تجــاری به مقصد برخی از 
کشــورهای آســیایی را بدون امکان سفر گردشــگران از سر 

می گیرد.
به گزارش اسوشیتدپرس، ویتنام پس از مدتی توقف پروازهای 
بین المللی به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، قصد دارد 
از روز جمعه پروازهای بین المللی تجاری به برخی از مقصدهای 
آسیایی را از سربگیرد. پروازهای بین المللی ویتنام درحالی آغاز 
می شوند که این امکان به استثنای گردشگران فقط در اختیار 
شهروندان ویتنام، دیپلمات ها، متخصصان، مدیران، صنعتگران، 

مخترعان و خانواده های شان قرار خواهد گرفت.
همراه داشتن گواهی منفی بودن آزمایش ویروس کرونا مربوط 
بــه حداکثر پنج روز پیش از تاریخ ســفر یکی از شــرط های 
اســتفاده از این پروازهای برای مســافران خواهد بود. ویتنام 

پروازهای بین المللی را از ماه آوریل متوقف کرده بود.

روزهای خوب گردشگری دوباره بازمی گردند؟
تکه ای از من 

تکه ای از زمین
مریم سادات موسوی

قسمت دوم


