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سالمت باشیم
شناسنامه غذاهای خوشمزه ایرانی  

»زعفران« 

دو کلمه حرف ورزشی
 هم چوب و هم پیاز برای استقالل!

چیز های عادی که برای غریبه ها 
 عجیب است!

کافه شهر
تاریخ هنر  ) بیداری بزرگ (

۱2 تصویرگر ایرانی در لیست 
 برندگان

تکه ای از من تکه ای از زمین
گشتی در برخی از سواحل 
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سرمقاله

هکذا"خصوصی سازی های"  کذا و کذا
حقیقتــا زمان به یک دهه نرســید 
-- و به ویژه پس از پایان جنگ تحمیلی، مســووالن کشور 
علی الظاهر به این نتیجه رســیدند که دولت نمی تواند بنگاه 
دار خوبی باشد و به همین علت تصمیم گرفته شد نهادهای 
تولیدی در هر بخش -- که در تب و تاب انقالب به شیوه تر 
و خشکی از صاحبان پیشین خلع ید شده و دولت ها متولی 

اداره آن ها شده بودند، به بخش خصوصی واگذار شود.
در اوایــل، همه از وقوع این اتفاق خرســند بودند. چون این 
تصور وجود داشت که افراد سرمایه گذار برای خرید واحدهای 
تولیدی قدم پیش خواهند گذاشت و کار به نحو خوبی دست 
کاردان خواهد افتاد. امــا آنچه پیش آمد چیزی غیر آن بود. 
چیز شــگفت انگیزی که هیچ فریادی نتوانست آسیب های 

دهشتناک آن را به گوش مسووالن وقت برساند.
در آن زمان فضابه شــدت دوقطبِی خودی و غیرخودی بود 
و به همین دلیل بیش از آن که تالش شــود واحدهای قابل 
فروش به صاحبان سرمایه و تخصص واگذار شود همه در پی 
آدم مطمئن بودند تا ســرمایه های متعلق به بیت المال را به 
دستش بسپارند و تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل!

انتقادها بر نحوه خصوصی ســازی ناشــنیده ماند و بسیاری 
از امــوال جامعه به ثمن بخس و گاهی هدیه وار به کســانی 
داده شــد که نه تخصصی داشــتند و نه اشتیاقی برای رونق 
تولید و حتی پولی برای ســرمایه گذاری در اختیار نداشتند 
و الجرم بســیاری دست به اخراج کارگران زدند و کارخانه ها 
و نهادهای تولیدی را به تعطیلی کشاندند و روزگارشان را با 
فروش وسایل و زمین و دیگر دارایی های واحدهای به ظاهر 
خریداری شــده گذراندند. عده ای نیز برای راه اندازی صوری 
واحدها به تبانی با عواملی برای دریافت وام های کالن و بیش 
از ارزش واقعی واحدهای به گرو گذاشته پرداختند و پول ها 
را در جایی غیر از تولید بکار انداختند. البته بودندکسانی که 
می خواستند شناسنامه یک کارآفرین را در جیب داشته باشند 
و بــه همین دلیل تالش کردند با اخذ وام و کار شــبانه روز، 
واحدهای در اختیار را ســرپا نگاهدارند که بسیاری شان در 
برهه هایی از زمان زیر فشــار مقررات سخت و بیهوده و رفتار 
ظالمانه دیوان ساالری فربه بی تحرک به حال احتضار افتادند.

به راستی باید گفت تا هنگامی که قطرات نفت مشتری داشت 

و به وفور جاری بود، نابود شــدن واحدهای تولیدی، تعطیل 
شــدن برخی و بیمار شدن بعضی دیگر چندان نمود نداشت 
زیرا مثل همیشه، مسکن دالرهای نفتی تمام این ضعف ها را 
می پوشــاند. نفت که به قطره چکان افتاد و مسوالن به سراغ 
بخش های مولد رفتند، تازه فاجعه خودش را نشان داد و حال 
از زبان باالترین مقام قضایی کشــور می شنویم که خصوصی 

سازی ها اغلب درست صورت نگرفته است.
 ســخنان طرح شده ایشــان در رســانه ها را با هم بخوانیم:

"...رئیســی بر لزوم تجدید نظر در نظام خصوصی ســازی و 
واگذاری ها تاکید کرد و گفت که مشــکالت واگذاری ها که 
اعتراض تولیدکننده ها و کارگران را برانگیخته، باید با همکاری 
دولت و هیات  ویژه ســاماندهی واگذاری ها که اخیراً از سوی 
مجلس تشکیل شده، برطرف و روند خصوصی سازی از شکل 

سابق خارج شود.
رئیس قوه قضائیه در این خصوص به ســفر استانی خود به 
اراک که تیر ماه سال گذشته صورت گرفت اشاره کرد و یادآور 
شد: در ابتدای این سفر و با حضور مسووالن مختلف محلی، 
نشســتی با کارگران داشته و حرف های این قشر را شنیدم و 
همه اظهارات حاکی از آن بود که خصوصی سازی به درستی 
انجام نشــده و مشکالت جدی برای مردم و کارگران و تولید 

ایجاد کرده است..."
ورود مسووالن قضایی کشــور به معضل خصوصی سازی ها 
بیشتر این تصور را ایجاد می کند که از طریق قانون واحدهای 

به ناحق واگذار شده پس گرفته خواهد شد. 
البته اگر قرار باشــد روال قانونی مرسوم برای باز پس گیری 
طی شود، بی اغراق اگرسه دهه این واگذاری ها زمان برده، باید 
ســی دهه در دادگاه ها رفت و آمد کرد تا آن ها را از غاصبان 
احتمالی پس گرفت. این کار شاید اگر چنین شود که این قلم 
به آن اشاره کرده، واگذاشتن آن ها شاید بیشتر به صالح باشد 
چرا که غیر از وقوع مفسده های احتمالی در باز پس گیری ها، 
این واحدها مجددا در چنگال بی کفایت دیوان ساالری گرفتار 
خواهندشــد که به مراتب بیشتر از گذشته فشل است و این 
امکان وجود دارد که همین الشه نیمه جان واحدهای تولیدی 

هم به نابودی کشانده شود. باید در پی راه چاره تازه ای بود.

»مدیر مسوول«
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برنامه های هفته گردشگری

سنگینی کاخ ها، بر روان کوخ نشین ها !
تجمل گرایی  شدن  الگو  این  اجتماعی:  کارشناسان 
است که آن را امروز برای ما به یک مسأله بدل کرده 

است.

تولید واکسن 
ایرانی 
آنفلوانزا
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 ---نیم نگاه ---

شناسنامه غذاهای خوشمزه ایرانی  ]زعفران[گرد آورنده

تولید واکسن ایرانی آنفلوانزا
دکترحسین وطن پورمدیر دفتر فناوری سالمت وزارت 
بهداشت درباره تولید واکسن آنفلوانزا در کشور گفت: یکی از 
شرکت های دانش بنیان تولید واکسن آنفلوانزا را انجام داده 
است.اما نیاز به حمایت مالی دارد تا بتواند ظرفیت تولید خود 

را افزایش دهد.
وی درباره همزمانــی بیماری کرونا و آنفلوانــزا در پاییز و 
نگرانی متخصصان نسبت به این موضوع گفت: همه نگران 
این موضوع هســتند که در دو جهت برای این موضوع در 
حال کار هستیم. مدیر دفتر فناوری سالمت وزارت بهداشت 
اظهار داشــت: محققان در شرکت های دانش بنیان در حال 
کار برای تولید کیت های تشخیصی ترکیبی کرونا و آنفلوانزا 
هستند و کارهای خوبی هم انجام شده است. وی یادآور شد: 
این کیت های تشخیصی می تواند به صورت افتراقی تشخیص 

دهد که فرد به کرونا یا به آنفلوانزا مبتال شده است.
مدیر دفتر فناوری سالمت وزارت بهداشت درباره کیت های 
تشخیص سریع کرونا خاطرنشان کرد: ما در کشور به دانش 
تولید کیت های تشخیص سریع کرونا دست پیدا کردیم اما 
واقعیت این است که در دنیا منابع علمی و پزشکی چندان به 

کیت های تشخیص سریع اطمینان ندارند.
وطن پور تاکید کرد: البته ما در حوزه دانش بنیان باید چند 
پله از نیاز بازار جلوتر حرکت کنیم به هر حال دســتیابی به 
دانش این تولیدات برای ما بسیار اهمیت دارد که بتوانیم در 

نهایت به صادرات دست پیدا کنیم.

چه زمانی واکسن آنفوالنزا بزنیم؟
کارشناســان بهداشــت عمومی، تهدید دوگانه ی 
آنفلوانزا و کروناویروس را هشدار دادند. اثر این دو بیماری 
بر جامعه می تواند جمعیت بسیاری را بیمار و بیمارستان ها 
را تحت الشعاع قرار دهد. فاصله ی اجتماعی، ماسک زدن 
و شستن دست ها بهترین استراتژی برای محافظت از خود 
در برابر کرونا ویروس است؛ اما در واقع واکسن آنفوالنزا، 
خطر عفونت را تا حد زیــادی کاهش می دهد. به دنبال 
شیوه های بهداشتی برای جلوگیری از کروناویروس، زدن 
واکســن آنفوالنزا نیز بهترین شرط برای سالم ماندن در 

پاییز است.
متخصصان بیماری های عفونی و پزشــکان مراقبت های 
اولیه به شــما توصیه می کنند که بهتریــن زمان برای 
دریافت واکسن آنفوالنزا در اوایل پاییز است، قبل از این 
که شــیوع این بیماری شما را درگیر کند. ساخت آنتی 
بادی حدود دو هفته طول می کشــد. واکسینه شدن در 
ابتدای پاییز زمان کافی برای ایمن شــدن بدن در برابر 

آنفوالنزای فصلی را می دهد.

■ بــرای تهیه یک کیلو زعفران، حــدود ۱۰۰ هزار گل نیاز 
است که موجب شــده زعفران از جمله گران ترین ماده ها در 

طول تاریخ باشد.
گیاه زعفران، گیاهی از خانواده زنبقیان اســت که از زمان قدیم 
بین ملل مختلف شناخته شده بوده و مصارف خوراکی و دارویی 
داشــته اســت. گل های زیبا و بنفش آن در فصل پاییز،  صبح ها 
پیش از طلوع به وســیله دست، برداشــت و سپس کالله قرمز 
رنگ آن جداشــده و خشک می شــود. امروزه ایران بزرگ ترین 
کشور تولیدکننده زعفران در دنیاست که بیشتر آن در خراسان 
کشت می شــود. زعفران از نظر طب سنتی دارای طبیعتی گرم 
و خشک اســت و دارای خواصی مانند مفرح قوا، مقوی حواس، 
قابض، بازکننده گرفتگی های )ســده(، دماغ )سر(، جگر )کبد( و 
کم کننده اشــتها و مقوی معده است. هم چنین در صورتی که 
زعفران با عسل مصرف شود دافع سنگ کلیه خواهد بود. زعفران 
را می تــوان به روش های مختلفی از جمله استشــمام برای رفع 

سردرد شدید و بی خوابی مصرف کرد.
▪ تقلب های زعفرانی

قیمت باالی زعفران موجب شده که این ماده در معرض تقلب های 
 زیادی قرار گیرد. عمده ترین موارد تقلب زعفران در ادامه آمده است:
◄ رنگ کردن، ســنگین نمودن، مخلوط کردن با کالله ذرت و 

افزودن روغن از جمله شایع ترین روش های تولید تقلبی زعفران 
است. یکی از راه های تقلب در زعفران این است که کالله های آن 
را با نوعی چربی، شکر، نمک یا عسل آغشته می کنند و وزن آن 

را افزایش می دهند.
◄ خطرناک تریــن روش تقلــب در زعفــران اســتفاده از رنگ 
مصنوعی اســت؛ اگر رنگ های مصنوعــی در زعفران به کاررفته 
باشد در آزمایشگاه قابل تشخیص است چرا که پایین بودن قدرت 
رنگ دهی آن نشــان دهنده این تقلب خواهد بود. این رنگ های 
مصنوعی برای سالمتی انسان بســیار خطرناک است و در واقع 
گل رنگ هایی که از مکه به عنوان زعفران و غالباً به شکل پودر به 

کشور وارد می شده از همین رنگ های خطرناک مصنوعی است.
◄ طبیعی ترین روش تقلب در زعفران استفاده از رنگ طبیعی این 
گیاه برای رنگ کردن دیگر قســمت های سفید زعفران و مخلوط 
کردن آن با این محصول است، این روش محترمانه ترین روش تقلب 
است که متأسفانه بسیار رایج شده است. متقلبان و عرضه کنندگان 
می توانند روی خالص بودن زعفران خود نیز قسم بخورند چرا که از 

هیچ چیز به غیر از زعفران در آن استفاده نکرده اند.
▪ روش های شناسایی زعفران اصلی

◄ تشــخیص زعفران های اصلی از روی سرشاخه کالله زعفران 
ساده ترین روش محسوب می شــود چرا که سرشاخه های کالله 

زعفران سه شاخه و قســمت باالی آن شیپوری بوده که هرچه 
پایین تر می آید باریک تر می شود، البته چنانچه زعفران ها پودرشده 

باشند تنها با دستگاه های آزمایشگاهی قابل تشخیص هستند.
◄ اگر کالله های زعفران بسیار براق باشد باید به آن شک کرد و 

آن را به آزمایشگاه فرستاد.
◄ ریشک ذرت، مستقیم، ولی پرچم زعفران انحنا دارد.

◄ تکه های زعفران را روی شعله گاز بوتان قرار داده در این حالت 
زعفران خالص به رنگ بنفش یا نارنجی در می آید که به پتاسیم آن 
مربوط می شود؛ اما در مورد زعفران تقلبی رنگ زرد ایجاد می شود.

◄ اگر تارهای زعفران را بین کاغذ کاهی بگذاریم و کمی فشــار 
دهیم نباید لکه چربی باقی بگذارد اگر چنین باشــد به احتمال 

قوی زعفران تقلبی است.
◄ رنــگ تارهای زعفران در بنزین نامحلول اســت یعنی اگر تار 

زعفران را در بنزین بیندازیم نباید بنزین را رنگین کند.
◄ اگر چند تار زعفران را در یک لیوان آب جوش بیندازیم بعد از 

حدود ۵ دقیقه نباید رنگ تارهای آن سفید شود؛ اگر چنین شود 
زعفران تقلبی است.

◄ رنــگ؛ بو و مزه زعفران برای اهل شــناخت آن محک قاطعی 
اســت. مزه زعفران اصلی کمی تلخ ولــی مطبوع و بوی زعفران 

کمی تند است.

▪ مقــدار مجاز مصرف 
زعفران

اســتفاده از زعفران به هر 
فرآورده ای  شکل و در هر 
روزی یک دهم  تا  حداکثر 

گرم بــرای یک فرد بالغ مجاز اســت. در مصرف های دارویی نیز 
مقدار مجاز مصرف، حداکثر ۱ گرم اســت. مصرف بیش از ۳ گرم 
زعفران باعث خونریزی شدید، سقط جنین و در مواردی منجر به 
مرگ می شــود. البته در دنیا گزارش هایی مبنی بر مصرف ۵ تا ۹ 

گرم زعفران که مرگ و میر به دنبال داشته، ارائه شده است.
چگونه می توان زعفران حل کرده را در یخچال بیشتر نگه 

داشت؟
البته بهتر اســت که زعفــران تازه تازه آماده و مصرف شــود تا 
خواصش بیشــتر حفظ شــود. اما برای نگهداری طوالنی تر در 
یخچال باید زعفران را بدون قند یا هر افزودنی دیگری بسایید و با 
آب کاماًل جوشیده به میزان بسیار کم حل کنید. حال زعفران را 

قدری روی سماور یا کتری دم کنید.
البته برخی افراد نیز زعفران را با یخ آماده می کنند و اتفاقا رنگ 
خوبی هم می دهد به این صورت که یک تکه یخ را روی زعفران 

ساییده شده می گذارند تا آب شود.
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دو کلمـــه حـــرف ورزشـــی

بهبودی سـیاوش   هم چوب و هم پیاز برای استقالل!
 ---نیم نگاه ---

گرد آورنده

قهرمان تایم تریل انفرادی 
دوچرخه سواری

روز دوم مرحله اول مســابقات لیــگ برتر دوچرخه 
سواری در ۲ بخش استقامت و تایم تریل روز چهارشنبه 
به میزبانی استان اصفهان در شهرستان گلپایگان با رعایت 
پروتکل های بهداشتی برگزار شد که در تایم تریل انفرادی 

امیرحسین جمشیدیان عنوان قهرمانی را کسب کرد.
در مرحله اول مســابقات لیگ، در ماده تایم تریل انفرادی 
دوچرخه ســواران در مســافتی ۰۶ کیلومتری به رقابت 

پرداختند.
 نتیجــه تایــم تریــل انفــرادی به شــرح زیر اســت:

امیر حسین جمشیدیان ۵۲۴-۶۳-۴۴ از تیم فوالد مبارکه 
 اصفهان بهنام آرین ۱۳۶-۱۴-۴۴ از تیم دانشگاه آزاد تبریز
 سعید صفر زاده ۹۶۱-۰۴-۵۴ از تیم دانشگاه آزاد تبریز

دراین مســابقات هم چنین محمد گنج خانلو توانســت 
عنوان قهرمانی را در بخش جاده کسب کند.

بیش از این قرار بود این مســابقات ۲۱ تا ۴۱ شــهریور 
برگزار شود اما به دلیل بحران کرونا لغو شد.

تاریخ فینال لیگ قهرمانان 
آسیا 

با اعالم کنفدراســیون فوتبال آسیا زمان برگزاری 
دیدار نهایی لیگ قهرمانان آسیا به صورت رسمی اعالم 

شد.
طبــق اعالم AFC دیدارهای شــرق آســیا در لیگ 
قهرمانان از تاریخ ۱۵ نوامبر تا ۱۳ دســامبر )۲۵ آبان 
تا ۲۳ آذر( برگزار می شــود. دیدارهای مرحله گروهی 
منطقه غرب آســیا از روز ۲۴ شــهریورماه به صورت 

متمرکز در کشور قطر برگزار خواهند شد.
طبق اعالم AFC فینال لیگ قهرمانان آسیا در تاریخ 
۱۹ دســامبر ســال ۲۰۲۰ )۲۹ آذر( در منطقه غرب 

برگزار می شود.
با توجه به شیوع ویروس کرونا  این بازی ها به صورت 

تک بازی برگزار می شود.
از ایران چهار تیم اســتقالل، پرســپولیس، سپاهان و 

شهر خودرو در این مسابقات حضور دارند.

۶۶ ورزشکار دراردوی تیم 
ملی هاکی روی یخ 

۶۶ ورزشــکار زن و مــرد پس از انجام تســت های 
گوناگون و ارزیابی تکنیک و تاکتیک های فنی و مهارت 
اســکیت کردن ورزشکاران توســط کادر فنی تیم ملی 
هاکی روی یخ، جهــت حضور در مرحله اول اردوی تیم 

ملی انتخاب و معرفی شدند.
ورزشکاران انتخابی تیم ملی هاکی روی یخ جهت حضور 

در مسابقات جام آسیا با یکدیگر به رقابت پرداختند.
مسابقات جام آسیا در بخش زنان در اردیبهشت ۱۴۰۰ 
در شــهر مانیالی فیلیپین و در بخش مردان اردیبهشت 

۱۴۰۰ در سنگاپور برگزار می شود.

● مصائب مربوط به اســتفاده از مربی هــای خارجی ظاهرانه 
تنها تمام شدنی نیست بلکه به تدریج، بیش از گذشته گریبان 

باشگاه های ورزشی را چسبیده است.
در حال حاضر وضعیت باشگاه استقالل بیشتر از هر باشگاهی 
مورد توجه رسانه هاست. زیرا هم بدهی به بازیکنان دارد و هم 
به چند ســرمربی خارجی بدهکار است و هم سرمربی داخلی 
خودش را که تیم را در لیگ برتر و جام حذفی حداقل تا نایب 

قهرمانی کشانده است، رنجانده و به استعفاء واداشته است! 
باالخره این روزها مشخص شــد که قهر و استعفای سرمربی 
استقالل نه به خاطر سوء تفاهم بلکه به درستی، به دلیل تمایل 
مسووالن باشگاه برای جایگزینی او با مربی سابق استقالل بوده 
اســت. این که اســتدالل مدیران باشگاه تا چه حد قابل قبول 
اســت یا بی تدبیری در آن وجود دارد می توان صبر کرد و نیز 
به دالیل منتقدین توجه داشت. برخی منتقدین موج سواری 
بر روی دریای احساسات هواداران را درست نمی دانند و بعضی 
اصوال معتقد به آمدن مربی ایتالیایی به ایران نیستند و گروهی 
نیز به مشکالت قانونی و دردسرهای بعدی اشاره دارند و در این 
میان البته شکایت و طلب شفر مربی آلمانی استقالل هم مطرح 
هست که در این بلبشوی تصمیمات و انتقادات و هواداری ها، 
بیشــتر از پیش تیم استقالل راتحت فشــارهای مضاعف قرار 
خواهد داد. تیمی که گرچه نایب قهرمانی ها سرنوشــتش شد، 
اما شــاید اگر بدون تنش اموراتش می گذشت، قهرمانی را در 
دسترس داشت. با هم چند اظهار نطر درباره ی مساله بدهی و 

سرمربی ها را بخوانیم...
■ ارسال دعوت نامه اســتقالل به استراماچونی برای 

حضور در قطر

باشــگاه اســتقالل تهران در دور گروهی مســابقات لیگ 
قهرمانان آسیا از دوشنبه هفته آینده در کشور قطر به میدان 

خواهد رفت.
این باشــگاه با ارســال دعوت نامه ای رســمی بــرای آندره آ 
استراماچونی از این سرمربی ایتالیایی دعوت بعمل آورده است 
تا با حضور در قطر مسابقات لیگ قهرمانان را تماشا کرده و در 

کنار آبی پوشان حضور داشته باشد.
بعد از استعفای فرهاد مجیدی از سمت سرمربیگری استقالل 
در حــال حاضــر آنــدره آ اســتراماچونی جدی ترین گزینه 

سرمربیگری این تیم است.
■ اســتراماچونی را آوردند خودم قراردادش را 

ثبت می کنم

علی فتح اهلل زاده مدیرعامل اسبق باشگاه استقالل در خصوص 
این که استقالل تصمیم دارد استراماچونی را به ایران برگرداند، 
گفــت: من بعید می دانم با این پول ها دیگر در ایران کار کند.

این حرف را از روی اطالعاتم می زنم چون به قوانین ای اف سی 
و فیفا مشرف هستم.

مدیرعامل اسبق استقالل یادآور شــد: دوستان و عزیزان من 
بروند با این مربــی قرارداد ببندند من خودم به صورت قانونی 

پیگیر ثبت قرارداد او می شوم.
■ جزئیاتی تازه از مذاکره بااستراماچونی

 در جریان مذاکره مســووالن باشــگاه اســتقالل بــا آندره آ 

استراماچونی مسائلی مطرح شده است که بیش از سود به این 
باشگاه ضرر می رساند.

ماجرای مذاکره مســووالن اســتقالل با آندره آ استراماچونی 
ابعاد دیگر خود را نشــان داده اســت، به طوری که پیگیری ها 
نشــان می دهد خواست های ســرمربی ایتالیایی بیشتر از آن 
 چیزی اســت که مدیران اســتقالل آن  رااعــالم کرده بودند
 در مذاکــرات جدید، اســتراماچونی شــروط عجیبی را برای 
پذیرفتن هدایت اســتقالل مطرح کرده است و جالب این که 
مدیران باشگاه نیز آن ها را پذیرفته اند. او در مرحله اول خواستار 
یک میلیون و ۶۵۰ هزار یورو از قرارداد قبلی خود با اســتقالل 
به دلیل شــکایت خود از این باشگاه شده است. در مرحله دوم 
تأییدیه کتبی بــرای لغو قانون منع بکارگیری مربی و بازیکن 

خارجی از فدراسیون فوتبال ایران خواسته شده است. 
ســومین مرحله، آغاز مذاکره جدید پس از اجرای دو شرط 
قبلی برای عقد قرارداد جدید است. به همین دلیل است که 
تاکنون استراماچونی و وکالی او توافقات با مدیران استقالل 

را تأیید نکرده اند.
در قرارداد جدید نیز، استراماچونی خواهان مبلغ یک میلیون و 
8۰۰ هزار یورو به غیر از آپشن های خود شده است که در واقع 
فصلی ۹۰۰ هزار یورو خواهد شد. این در حالی است که طبق 
مستندات، استراماچونی مبلغ یک میلیون و ۱۲۵ هزار یورو از 

قرارداد دو ساله قبلی خود با استقالل را خواسته است. 
هم چنین اختالف حساب ۱۴۵ هزار یورویی بین او و مسووالن 
استقالل دیده شده است که با احتساب رقم قبلی مجموع آن 
یک میلیون و ۲7۰ هزار خواهد شــد، آن هم به شــرطی که 
استراماچونی در فصل پیش رو هدایت تیمی را برعهده نگیرد 
و چه بســا اگر این مربی با پیشــنهاد مدیران استقالل روبه رو 
نمی شد، مبلغ پایین تری به او اختصاص پیدا می کرد، به مانند 
ماجرای وینفرد شــفر ســرمربی آلمانی پیشین استقالل. این 
مربی نیز خواســتار یک میلیون و 7۰۰ هزار دالر از قراردادش 
با اســتقالل شد، اما چون در سال سوم به تیم بن یاس امارات 

رفت، فیفا مبلغ سال سوم او را رد کرد.

مسووالن قبلی استقالل هم چنین دست خطی از استراماچونی 
دارند که او به شرطی خواستار بازگشت به استقالل خواهد شد 
که قرارداد دو ســاله اش تبدیل به یک ســال شود. اکنون این 
سؤال مطرح می شود که مدیران فعلی استقالل و در راس آن ها 
احمد سعادتمند بر چه اساسی شروط باورنکردنی استراماچونی 
را پذیرفته اند؟ باشــگاه استقالل با توجه به مشکالت تحریم و 
بحث تأمین ارز چطور می تواند سالی ۹۰۰ هزار یورو به اضافه 
غرامت قبلی را پرداخت کند؟ این باشگاه چه منابعی دارد که 

می تواند از عهده این هزینه ها بر بیاید؟
 هنوز توافقی میان اســتقالل و استراماچونی انجام نشده است
 باشگاه استقالل مدتی است که به دنبال بازگرداندن سرمربی 
ایتالیایی ســابق خودش است و حضور دوباره استراماچونی در 
این تیم تبدیل به یک مطالبه جدی برای مسئوالن این باشگاه 

و هواداران تیم شده است.
در خبرها آمده بود که توافقی میان اســتقالل و استراماچونی 
حاصل شــده و در صورتی که منع قانونی بازگشت او به ایران 

برطرف شود دیگر مشکلی برای همکاری دوباره وجود ندارد.
با این وجود، دیمارتزیو، خبرنگار مشــهور ایتالیایی که رابطه 
نزدیکی با استراماچونی دارد در پاسخ به سواالتی که در توئیتر 
در این مورد از او شــده توافق استقالل با سرمربی سابقش را 
تایید نکرد و اعالم کرد هنوز طرفین به توافق نهایی نرسیده اند.
 ■ اتاق فکر معیوب به دنبال بازگرداندن استراماچونی است

امیررضاواعظ آشــتیانی مدیرعامل پیشــین باشگاه استقالل 
درباره فراخوان مدیران باشگاه استقالل برای ورود قوه قضاییه 
به مساله بازگرداندن آندره آ استراماچونی اظهار داشت: خیلی 
ســاده انگارانه اســت که تصور کنیم این اتفاق ســاده درون 
باشگاهی است. پشت این ماجرا یک اتاق فکر سیاسی است و 
خارج از ورزش روی آن فکر شده و این موضوع را تبدیل به یک 
خوراک کرده اند. هدف آن ها این اســت که قوه قضاییه را هم 
به چالش بکشند و می خواهند این موضوع را مطالبه اجتماعی 
کنند، در حالی که مساله کاماًل ورزشی است و مربوط به قوه 

قضاییه نیست.

مدیرعامل پیشین باشگاه استقالل با تأکید بر این که پیگیری 
بازگرداندن اســتراماچونی از قوه قضایی نشــأت گرفته از اتاق 
فکری معیوب اســت، گفت: برخی نفوذی های ورزش در این 
اتاق فکر دخیل هســتند. پیش از این هم در مصاحبه ای گفته 
بودم که برخی افــراد معلوم الحال در فضای مجازی به نیابت 
از باشگاه ها تصمیم سازی و تصمیم گیری می کنند و با مطرح 

کردن مسائل حساسیت زا، در فوتبال تنش ایجاد می کنند. 
این مساله انکار ناپذیر است و متأسفانه می بینیم که بازیکنان 
اســتقالل پس از بازی فینال در فرودگاه مورد حمله و هجمه 

عده ای قرار می گیرند که تحت تأثیر این نفوذی ها هستند.
واعظ آشــتیانی ادامه داد: این افراد پیــش از این چهره های 
نامشخص داشــتند و امروز خود را در فضای مجازی نمایان 
کرده اند. ســؤال من این اســت که برای یک موضوع کاماًل 
ورزشــی، چرا باید بــا قوه قضاییه نامه نگاری شــود؟ آیا این 
خــودش مصداق دخالت در مســائل ورزشــی نمی شــود؟ 
متأســفم کــه وزارت ورزش تاکنــون واکنشــی بــه این 
مســاله نشــان نداده و این نشــان می دهد که حتماً برخی 
 مدیران وزارت ورزش هم در این مســاله دســت داشته اند.

وی گفت:نکته مهم تر در ارتباط با استراماچونی که می گویند 
به نفع اوســت برگردد و به کارش ادامه دهد، چه نفعی برای 
استراماچونی خواهد داشت؟ او که بدون کار کردن هم پولش 
را می گیرد، چه نفعی دارد کــه بازگردد؟ اگر او از فیفا حکم 
بگیرد، پولــش را می گیرد و این صحبت ها چیزی جز فرار از 
پاسخگویی نیســت. با مطرح کردن مسائل حاشیه ای، سعی 
دارند ضعف خود را بپوشانند که این مسائل کمکی به ورزش 

و باشگاه استقالل نمی کند.
 قانــون منع جــذب بازیکن و مربــی خارجی موقت اســت

مهدی علی نژاد معاون توسعه قهرمانی وزارت ورزش و جوانان 
در خصوص موضع وزارت ورزش درباره حضور الکساندر نوری 
در لیگ برتر فوتبال کشــورمان، بیان کــرد: مربیان خارجی 
نمی توانند به لیگ برتر وارد شوند، اما اگر کسی شامل این طرح 
نبــود، مانعی وجود ندارد. تصمیم منع ورود مربیان خارجی از 
سوی سازمان لیگ گرفته شده و از آن حمایت می کنیم. قانون 

منع جذب بازیکن و مربی خارجی موقت است.
او در خصوص احتمال تعلیق فدراســیون فوتبال، گفت: فیفا 
درباره موضوع پرنده ویلموتس هشدار هایی داده که اگر دخالتی 
در فدراسیون فوتبال صورت گیرد، ممکن است تبعاتی برای این 
نهاد داشته باشد. دولت در سیستم ورزش کشورمان دخالتی در 
فدراسیون ها ندارد. تحقیقات به معنی دخالت نیست و در عرف 
بین الملل هم پذیرفته شده است. به نظرم اطالعات فیفا در این 

زمینه کافی نبود.
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بهار سـادات موسوی
 چیز های عادی که برای غریبه ها عجیب است!گرد آورنده

■ گردشگران وقتی به کشور جدیدی سفر می کنند، اغلب 
سعی نمی کنند چیز بیشتری درباره ی رسوم و سنت های آن 
کشور و سبک زندگی مردمان آن یاد بگیرند. در فرهنگ هر 
کشــوری چیز هایی وجود دارد که گرچه برای مردمان آن 
عادی و پیش پاافتاده هستند، اما ممکن است در کشور های 
دیگر امری نامتعارف و عجیب محســوب شوند. علم به این 
موضوع، سفر را برای گردشگران راحت می کند و جلوی رقم 
خوردن انواع و اقسام موقعیت های خجالت آور و خنده دار 

را می گیرد.
در ادامه با چیز های عجیب و غریبی آشنا خواهیم شد که در 

کشور های دیگر امری عادی محسوب می شوند.

■ در ژاپــن بســیاری از 
خیابان ها اسم ندارند

نامگذاری  بــرای  در ژاپن، 
خیابان ها به جای اســم از 
بخش  و  بلوک  شــماره ی 
استفاده می شود. به همین 

دلیل در آن جا زیاد پیش می آید که بشــنوید کسی مثاًل 
بگوید »من در بلوک۶ زندگی می کنم« یا »من در بخش ۳ 
کار می کنم«. البته استثنائاتی هم مثل خیابان های اصلی و 

بزرگ راه ها وجود دارد.
این سیســتم شاید در نگاه اول بســیار گیج کننده به نظر 
برســد، اما اگر نقشه ای در اختیار داشته باشید، بلوک مورد 
نظرتان را می توانید به راحتی در عرض چند ثانیه پیدا کنید. 
این روش شاید از گشتن به دنبال نام خیابان ها روی نقشه 
هم ساده تر باشد، به خصوص که همین مسأله در شهر های 

بزرگ اغلب مشکالتی برای گردشگران به وجود می آورد.

■ در هلند بسیاری از خانه ها پرده ندارند

در بعضی کشــور های اروپایی مثل هلند به ندرت پرده ای 
پشــت پنجره ی ســاختمان ها دیده می شــود. استفاده از 
پرده در این کشــور رایج نیســت و رهگذران اگر بخواهند 
 می تواننــد به راحتی هر چه در خانه ای می گذرد را ببینند.

اما حتماً تعجب می کنید که چرا مردم این کشور ها نگران 
حریم شــخصی شان نیستند. نکته این جا است که در این 
کشور ها مردم برداشت متفاوتی از حریم شخصی دارند. آن ها 
به حریم شخصی یکدیگر احترام می گذارند و هیچ کسی به 

سرک کشیدن از پنجره ی یک غریبه حتی فکر هم نمی کند.

■ در سنگاپور مردم لباس هایشان را روی چوب های 
بامبو خشک می کنند

سنگاپور به جاذبه های توریستی متفاوت بسیارش شهرت 
دارد، اما در این کشــور چیزی هســت کــه احتماالً هیچ 
گردشــگری از کنار آن بی تفاوت نمی گذرد، وآن روشــی 
است که مردم سنگاپور برای خشک کردن لباس های شسته 
شده ی خود دارند. در سنگاپور مردم به جای بند رخت های 

معمول، از چوب های بامبو استفاده می کنند.
امروزه چوب های بامبو دیگر تقریباً جای خود را به میله های 
پالســتیکی داده اند، اما قبــاًل از چوب های بامبو برای این 

منظور استفاده می شد.

■ در ترکیه دسری هست که از سینه ی مرغ درست 
می شود

سینه ی مرغ نه تنها برای 
درســت کردن انواع غذا و 
ساالد بســیار عالی است، 
بلکــه می توانید از آن یک 
دســر واقعی هم درســت 

کنید. پودینگ کشور ترکیه که به آن tavuk göğsü گفته 
می شود از ســینه ی مرغ، شیر، برنج، شکر و دارچین تهیه 
می شود. این دسر منحصر به ترکیه است و طرفداران زیادی 

میان کارشناسان غذا دارد.

■ هلند پر شیب ترین پلکان های دنیا را دارد

پلکان های فوق شــیب دار یکی از مشخصه های خانه های 
هلندی اســت. ایــن پلکان ها یکی از بخش های اساســی 
خانه های کانالی هلند بودند که به دلیل احتمال وقوع سیل، 
بسیار مرتفع و باریک ساخته می شدند. پلکان های خانه هم 
بایــد با فرم خانه جور در می آمدند، به همین دلیل آن ها را 

هم باریک و شیب دار می ساخند.

جنوبــی  کــره  در   ■
اســتفاده از جوهر قرمز 

تابو محسوب می شود

در کره جنوبی نوشتن نام یک شخص با استفاده از جوهر 
قرمز طبق سنت به این معنا است که آن شخص فوت کرده 
است. به همین دلیل گردشگران هنگام انتخاب قلم برای 

امضای یک کارت تبریک باید بسیار مراقب باشند.

اوفوروی  ■ حمام هــای 
ژاپن

از شگفتی های  یکی دیگر 
ژاپن حمام هــای اوفوروی 
آن اســت که در گذشته 
از چوب ساخته می شدند. 
امــروزه، اما اگــر به ژاپن 
بــا انواع  بیاییــد احتماالً 
پالســتیکی و استیل ضد 

زنگ آن مواجه خواهید شــد. در آپارتمان همه ی ژاپنی ها 
یک حمــام اوفورو وجــود دارد و حمام کــردن در آن ها 
مناســک خاص خودش را دارد. در این حمام ها شــخص 
آنقدر در آب فرو می رود که آب تا شانه هایش را بپوشاند و 
سپس یک درپوش چوبی روی وان می گذارند تا به حفظ 

گرمای آب کمک کند.
طبق سنت، همه ی اعضای خانواده به ترتیب و بدون عوض 
کردن آب در وان اوفــورو حمام می کنند به همین دلیل 

همیشه قبل از آبتنی در وان، دوش می گیرند.

■ در کلمبیا نوشــیدنی 
شــکالت داغ را با چند 
برش پنیر نمکین در آن 

سرو می کنند

در کلمبیــا مــردم نــگاه 
متفاوتی به شکالت دارند. 
نوشیدن شــکالت داغ به 
همراه پنیر در این کشــور 
امر رایجی است. به گفته ی 
گردشگران، این ترکیب نه 

تنها بسیار عجیب، بلکه به شدت خوش طعم است.

■ در فرانسه شیر را در دمای اتاق نگه می دارند

گردشــگران در ســوپرمارکت های کشورشــان احتماالً 
می توانند هر نوع شیری از استرلیزه تا فوق پاستوریزه پیدا 
کنند. اما در فروشگاه های فرانسه فقط شیر فوق پاستوریزه 

فروخته می شود.
به همین دلیل در فرانسه نگه داشتن شیر در یخچال امر 
رایجی نیســت. بسیاری از مردم هم می گویند که این کار 
باعث ترش شدن شیر نمی شود و مزه ی این شیر ها با نوع 

پاستوریزه ی معمولی فرق می کند.

 ---نیم نگاه ---

َاَبرخازن گیاهی با قابلیت 
شارژ سریع 

 محققان دانشگاه ای اند ام تگزاس در آمریکا ابرخازن 
جدیــدی را طراحــی کردند کــه امکان شــارژ تجهیزات 
الکترونیکــی و حتــی خودروهــای الکتریکــی را تنها در 
چند دقیقه فراهم می کند. ایــن ابرخازن پایه گیاهی دارد، 

انعطاف پذیر، سبک و مقرون به صرفه است.
اکنون محققان برای ســاخت یکی از الکترودهای ابرخازن 
خود از لیگنین استفاده کردند که یک پلیمر پیچیده گیاهی 
است که بعد از سلولز، دومین ترکیب رایج در ساختار گیاهان 

چوبی و غیرچوبی محسوب می شود. 

محققان این ماده را در کنار نانوذرات دی اکسید منگنز که 
ماده ای ارزان قیمت و فراوان بوده و با محیط زیست سازگار 
است، مورد استفاده قرار دادند تا خصوصیات الکتروشیمیایی 
الکترود را بهبود بخشــند. در واقع این الکترود جدید دارای 
خصوصیات الکتروشیمیایی بسیار پایدار بوده و پس از هزاران 
چرخه شارژ و تخلیه شدن، تغییر قابل مالحظه ای در قابلیت 

ذخیره توان الکتریکی ابرخازن ایجاد نمی شود.
اکنون محققان در تالشــند تا با بهبود ساختار این ابرخازن 
بتوانند آن را به صورت ۱۰۰ درصد سازگار با محیط زیست 

طراحی و تولید کنند.

گردهمایی فعاالن صنعت 
کفش وکیف

  
صنعت کیف و کفش به طور مشخص در ماه های اخیر 
با مشکالتی همچون بیمه فعاالن، اعطای تسهیالت، کمبود 

نقدینگی و تأمین مواد اولیه مواجه بوده است. 
بنابر نظرکارشناسان؛ دســتیابی 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 

ازجمله راهکارهای برون رفت از وضعیت موجود باشد.
براین 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.

لزوم توسعه صنایع 
پایین دستی گیاهان دارویی

  
به گزارش معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری، 
محمد حسن عصاره در نشســت شورای راهبردی این ستاد 
گفت: تبلیغ داروهای گیاهی که بر اســاس روش های علمی 
تهیه شــده اند و از مجوزهای الزم برخوردار هســتند، بسیار 
ثمربخش در راستای توســعه بازار این محصوالت است، اما 
تبلیغات سوء برخی اقالم مشکوک و منتسب به طب سنتی 
و صنعت داروهای گیاهی در شبکه های ماهواره های معاند و 
حتی در داخل کشور، می تواند به این صنعت آسیب وارد کند 
و سطح اعتماد عمومی به محصوالت تولید شده در زیست بوم 

نوآوری گیاهان دارویی را کاهش دهد.
عصاره ادامه داد: این مســاله ضرورت تکمیل زنجیره تولید را 
در صنایع پایین دستی گوشزد می کند. باید مراکز تولیدی در 
حد واســط مزارع تولید گیاهان دارویی و شرکت های بزرگ 
صنعتی ایجاد شود تا وظیفه تولید مواد اولیه را بر عهده گیرند.

سخنگوی سازمان سنجش از اعالم نتایج دکتری ۹۹ خبر داد 
و گفت: بیش از ۴۱ هزار داوطلب برای مصاحبه به دانشگاه ها 

معرفی شده اند.
فاطمه زرین آمیزی سخنگوی ســازمان سنجش و آموزش 
کشورگفت: اسامی معرفی شدگان چندبرابر ظرفیت  آزمون 
ورودی مقطع دکتری  نیمه متمرکز سال ۱۳۹۹ هم اکنون 

در سایت سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شد.
زرین آمیزی بیان کرد: متقاضیانی که در کد رشته محل های 
انتخابی دارای حدنصاب نمره علمی الزم شده اند، برای انجام 
مصاحبه در تاریخ ۲۳  شهریور به درگاه اطالع رسانی هر یک 

از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ذیربط مراجعه کنند.
مدیر کل روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور درباره 

ظرفیت پذیرش دکتری دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی 
در مهر ماه ۹۹ اضافه کرد: ظرفیت کل دوره دکتری تخصصی 
۱۳ هزار و ۹8۱ نفر اســت،  تعداد کل داوطلبانی که در این 
مرحله قبول شــده اند و به دانشگاه های برای بررسی سوابق 
آموزشی، پژوهشی و فناوری، مصاحبه علمی و سنجش عملی 

معرفی می شوند ۴۱ هزار و ۳۶۲ هستند.  
به گفته زرین آمیزی، عدم اقدام و یا مراجعه معرفی شدگان 
به منظور مصاحبه و انجام مراحل ارزیابی تخصصی به منزله 

انصراف از پذیرش در آن رشته محل است.
ســخنگوی سازمان ســنجش آموزش کشــور اضافه کرد: 
داوطلبان برای مشــاهده نتایج به ســایت سازمان سنجش 
بخش دکتری تخصصی مراجعــه و بر روی بخش »کارنامه 
انتخاب رشــته کنندکان )مرحله دعوت به مصاحبه( آزمون 
دکتری ســال ۱۳۹۹ کلیک کنند. داوطلبان برای مشاهده 
نتایج می توانند به دو شــیوه »وارد کردن شماره داوطلبی، 
شماره شناسنامه، ســال تولد و  وارد کردن شماره پرونده و 

شماره شناسنامه« نتایج خود را دریافت کنند.

معرفیبیشاز۴۱هزارداوطلبآزموندکتریبهدانشگاهها



183 شــماره   -  1399/6/24
w w w . m e y a r p r e s s . i r

5

استاندار گیالن در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی و جهش تولید 
با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور عنوان کرد؛

 ▪ ابالغ 120میلیارد تومان اعتبار به پروژه های پسماند 
گیالن در سال جاری 

▪ افزایش امید جمعیت جویای کار گیالن با نرخ باالی 
مشارکت اقتصادی 

▪ جزو استان های موفق در تحقق تعهد اشتغال و ثبت 
در سامانه رصد هستیم    

استاندار گیالن با اشاره به نرخ باالی مشارکت اقتصادی استان، 
این مهم را منجر به افزایش امید جمعیت جویای کار خواند و 
با تصریح این که جزو استان های موفق در تحقق اشتغال و ثبت 
در ســامانه رصد هستیم، گفت: با حمایت های صورت گرفته 
از ســوی دولت تاکنون ۱۲۰ میلیــارد تومان برای پروژه های 

پسماند استان ابالغ شده است.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی استانداری گیالن؛ دکتر ارسالن 
زارع چهارشنبه شب در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 
و جهش تولید گیالن که با حضــور دکتر محمدباقر نوبخت 
رییس سازمان برنامه و بودجه، شماری از نمایندگان استان در 
مجلس شورای اسالمی و ارتباط تصویری با فرمانداران برگزار 
شد؛ به اجرای برنامه های دولت تدبیر و امید براساس سیاست 
اقتصاد مقاومتِی ابالغِی رهبر معظم انقالب، و در جهت تحقق 
شــعار راهبردی جهش تولید، اشاره و اظهار کرد: با مشخص 
شدن ۹۲ پروژه اقتصاد مقاومتی، از جمله استان هایی هستیم 
که از همان ابتدای ســال با تعیین تعــداد طرح ها، با اولویت 
میزان اشــتغال و افزایش تولید و با اســتفاده از تســهیالت 
بانکی، کوشیده ایم نقش موثری در اجرای برنامه ها و سیاست 

های تحقق شعار سال داشته باشیم.
وی به پیشرفت قابل توجه طرح های اقتصاد مقاومتی اشاره و 
بر ضرورت استمرار تالش های مجدانه تاکید کرد و افزود: نرخ 
مشارکت اقتصادی استان در فصل بهار امسال معادل ۴۵ و دو 
دهم درصد بوده که این شاخص، چهار و دو دهم درصد بیشتر 

از متوسط کشوری است.
نماینده عالی دولت در گیالن باال بودن نرخ مشارکت اقتصادی 
که نتیجه اقدامات مطلوب دولت در اســتان بوده را منجر به 
افزایش امید جمعیت جویای کار به یافتن شغل دانست و اظهار 
داشت: کاهش نرخ بیکاری جوانان اصلی ترین دغدغه ماست و 

برای تحقق آن اهتمام داریم.
وی به رشــد تولیــد محصوالت زراعی در ســال گذشــته 
)۱۳۹8(  نسبت به ســال ماقبل )۱۳۹7( و رسیدن به یک و 

هشت دهم میلیون تن اشــاره و خاطرنشان کرد: محصوالت 
باغی نیز با رشد هشت و سه دهم درصدی به ۶۴۳ هزار تن و 
تولید محصوالت دام و طیور نیز به ترتیب هفت و نیم و شش 
درصد رشــد را نشــان می دهند که این میزان در سه ماهه 

نخست امسال نیز تداوم داشته است.
استاندار گیالن ظرفیت های کشــاورزی موجود در استان را 
گوناگون و قابل توجه دانست و گفت: در صنعت نوغانداری نیز 
با حمایت های صورت گرفته از سوی دولت، میزان تولید پیله 
تر، رکورد ۱۲ ســال گذشته را شکست و تکثیر شش برابری 

نهال توت نیز انجام شد.
وی بــا بیان این کــه در حوزه صنعت نیز علیرغم تشــدید 
تحریم های ظالمانه استکبار شــاهد افزایش تولید در گیالن 
هســتیم، افزود: در تولید روغن نباتی ۳۰درصد، سیمان ۲7 
درصد و دارو ۲۲ درصد نسبت به سال گذشته و در محصوالت 
فوالدی طی سه ماهه نخست امسال، ۲۵ درصد رشد داشته ایم.
دکتر زارع به درک باالی مردم، فعاالن اقتصادی و کارآفرینان 
از شرایط کشور و استان اشاره کرد و گفت: از سال گذشته برای 
۱۶۰ واحد، پروانه بهره برداری جدید با حجم ســرمایه گذاری 
یک هزار و ۶۰۱ میلیارد تومان صادر شــده که رشد دو برابری 
نســبت به سال ماقبل را نشــان می دهد. وی به تاکید رئیس 
سازمان برنامه و بودجه مبنی بر بهره گرفتن از بازار قابل توجه 
اتحادیه اقتصادی اوراســیا و هدایت به سمت تولید کاالهای 
صادرات محور اشــاره و خاطرنشــان کرد: در پنج ماه نخست 
امسال بندرهای انزلی، کاسپین و آستارا بدون وقفه فعال بوده 
و بالغ بر ۳۶7 هزار تن صادرات کاال به ارزش ۲۱۴ میلیون دالر 
صورت گرفته است که نســبت به مدت مشابه سال گذشته 
شــاهد افزایش ۲8 درصد به لحاظ وزنــی و ۳۹ درصد ارزش 
دالری هســتیم. نماینده عالی دولت در گیالن به افزایش ۵۴ 
درصــدی میزان واردات از لحاظ وزنی و چهار درصد به لحاظ 
دالری در شرایط تحریم اشاره و با بیان این که عمدتا کاالهای 
اساسی وارد شده، افزود: با توجه به ظرفیت گستره بازار هدف 

اوراسیا و همسایگان شمالی، تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله 
زیاد است و باید تالش ها مضاعف شود.

وی هدف گــذاری ۶۰۰ میلیون دالر صــادرات غیرنفتی طی 
امســال - عالوه بر ظرفیت منطقه آزاد انزلی، برای واحدهای 

تولیدی و تجار گیالنی را دست یافتنی عنوان کرد.
اســتاندار گیالن پروژه های بخش صنعت استان را ۱۲ طرح 
و در بخش کشــاورزی را هشت پروژه عنوان کرد و گفت: این 
پروژه ها از پیشرفت فیزیکی خوبی برخوردار هستند و تا پایان 
ســال به بهره برداری می رسند و انتظار دارم پروژه های بخش 

گردشگری نیز با همکاری بیشتر بانک ها آماده افتتاح شوند.
دکتــر زارع به اعطای تســهیالت در قالب های مختلف برای 
تکمیل واحدهای نیمه تمام با بیش از ۶۰درصد پیشرفت اشاره 
کرد و گفت: سهم قابل توجهی از تسهیالت محقق شده و در 

این زمینه همکاری بیشتر بانک ها مورد انتظار است.
وی با اشاره به این که گیالن جزو استان های موفق در تحقق 
تعهد اشتغال و ثبت در ســامانه رصد است، به دستگاه های 
اجرایی تأکید کرد که درخصوص تحقق اشتغال پیگیری الزم 
را داشته باشند. نماینده عالی دولت در گیالن به پیگیری های 
صورت گرفته از طریق وزارت کشــور، سازمان برنامه و بودجه 
و مدیریت بحــران درخصوص جبران خســارات برنجکاران 
نیز اشــاره و ابراز امیدواری کرد که با امهال تســهیالت قبلی 
کشــاورزان، و اعطای تسهیالت جدید و کمک های بالعوض؛ 

گامی در جهت کمک به این تالش گران برداشته شود.
وی به حمایت های صورت گرفته در راستای تخصیص ۱۰۶ 
میلیارد تومان به موضوع پسماند و نیروگاه زباله سوز طی سال 
گذشــته و پیشبرد پروژه های استان اشاره و خاطرنشان کرد: 
رقم ابالغی سال جاری نیز نسبت به سال گذشته افزایشی بوده 
و تاکنون ۱۲۰ میلیارد تومان به پروژه های پســماند اســتان 

ابالغ شده است.
دکتر زارع موضوع احیاء تاالب انزلی را نیز برای مردم استان و 
کشور حیاتی دانست و اظهار داشت: سهم اعتبار اختصاصی، 
پاسخگوی اجرای طرح های پیش بینی شده مصوب کارگروه 
کشوری و استانی این تاالب بین المللی نیست و نیازمند تقویت 
منابع هســتیم. وی هم چنین با قدردانی از احداث مســکن 
محرومان در ســال گذشــته گفت: همچنان نیازمند احداث 
مسکن برای محرومان با اولویت افراد تحت پوشش بهزیستی و 

کمیته امداد و استمرار آن در سال آینده هستیم.
در پایان این جلسه، تفاهم نامه مشترک احداث دوهزار واحد 
مســکونی محرومان امضاء و بین ســازمان برنامه و بودجه، 

استانداری گیالن و بنیاد مسکن تبادل شد.

 ---نیم نگاه ---

پیام تبریک فرماندار تالش 
به عباس صابر

انتصاب شایسته جنابعالی به عنوان فرماندار 
و نماینده عالی دولت در شهرستان مرزی بندر 

آستارا ، را صمیمانه تبریک می گویم.
سوابق ارزشمند شما در جایگاه های مختلف 
مدیریت سیاسی واجرائی استان نوید بخش 
حرکتی نو ، تالش دوچندان و با شتاب بیشتر 

در خدمت به مردم آستارا است.
ضمن تبریک این انتصاب شایســته به مردم 
خوب آستارا، برایتان عزت، سالمتی و توفیق 
روزافزون در خدمتگــزاری به این دیار و این 
خطه  را از درگاه پروردگار بی همتا خواستارم .

بهروزی و شــادکامی همیشگی حضرتعالی را 
ازدرگاه ایزد منان خواهانم.

سیدعیسی مهدوی 
فرماندار شهرستان تالش

مهدیه رزاقی لنگرودی

سیدعیســی مهــدوی فرماندارتالــش با بیــان این که 
حضــور دانش آموزان در مدارس اجباری نیســت، گفت: 
دانش آموزان به تشــخیص والدین در مدارس حضور پیدا 

کنند.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری تالش، »سید عیسی 
مهدوی« روز چهارشــنبه، ۱۹شــهریورماه در جلســه 
شــورای آموزش و پرورش این شهرســتان که در محل 
ســالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد،اظهارکرد: ما در 
بازگشایی مدارس تابع مصوبات ستاد ملی مدیریت کرونا 
بوده ایم و هیچ گونه خرده گرفتن بر مجموعه فرمانداری و 
اداره آموزش و پرورش قابل قبول نیست چرا که هرآنچه 

مصوبه ابالغی ستاد ملی بوده ماهم اجرا کرده ایم.
فرماندار تالش باز یا بسته بودن مدارس را تابع دستورات 
ستاد ملی مقابله با کرونا دانست و افزود: هر تصمیمی که 
در این ستاد گرفته شود ما موظف به اجرای آن هستیم.

وی تصریح کرد: از بحران های شــدیدتر از کرونا ویروس 
عبــور کرده ایم و ان شــاء اهلل بــا همدلی و بــا رعایت 

پروتکل های بهداشتی از این بحران نیز عبور می کنیم.
مهدوی بر رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی در مدارس 
توســط معلمان و در منزل توجیه دانش آموزان توســط 
اولیای گرامی  و توســعه آموزش در فضای مجازی تاکید 
کردند و گفت: حضــور دانش آموزان در مدارس اجباری 
نیســت و دانش آموزان به تشــخیص والدین در مدارس 

حضور پیدا کنند.
عالی تریــن نماینده دولت در تالش بــر تامین امکانات 

بهداشتی، درمانی و آموزشــی برای دانش آموان توسط 
مدیران دســتگاه های این شهرستان تاکید کرد و افزود: 

بازاریان نیز در این امر خداپسندانه سهیم شوند.
وی با بیان این که آموزش تعطیل بردار نیست، اظهارکرد: 
سالمت دانش آموزان در اولویت ماست وبه زودی درباره 
ادامه فرایند آموزش حضوری در شهرستان تصمیم گیری 

شده و به اطالع همشهریان رسانده می شود.
مهدوی در پایان از همــه عوامل اجرایی که در برگزاری 
کنکور سراســری ســالم و با رعایت دقیق پروتکل های 
بهداشتی در شهرســتان تالش همکاری کردند قدردانی 

و برای همه ی داوطلبان آرزوی موفقیت کرد.
▪ نهاد نماز جمعه در پیشــبرد اهداف آموزشی در 

خدمت آموزش و پرورش است
ایــن  در  نیــز  نــورزاد«  االســالم»مجتبی  حجــت 
جلســه،اظهارکرد: نهاد نماز جمعه در پیشــبرد اهداف 

آموزشی در خدمت آموزش و پرورش است.
امــام جمعه تالش با بیان این کــه مطالباتی بر عهده ما 
گذاشته شده و ســروقت مطرح می کنیم، افزود: در کنار 

هم برای شهرستان تالش گام بر می داریم.
حجت االســالم نورزاد با اشاره به این که همه ما در کنار 
هم طبق قانون و با تمکین به والیت فقیه هدف واحدی 
داریم و آن توســعه و پیشرفت کشور و شهرستان است، 

گفت: در این مسیر تمام توان خود را به کار می گیریم.
▪ مدارس پرجمعیت تالش شیفت بندی شده است

»ســید مرتضی مختاری« مدیرآمــوزش وپرورش تالش 

هم،در این جلسه اظهارکرد: دستورالعمل های بهداشتی 
ستاد ملی مقابله با کرونا برای بازگشایی مدارس به همه 

مدارس تالش ابالغ شده است.
مدیر آمــوزش و پرورش تالش با بیــان این که مدارس 
پرجمعیت این شهرستان شیفت بندی شده است، افزود: 
برخی مدارس تالش در راستای پیشگیری از شیوع کرونا 

سه شیفته شده است.
وی با اشاره به این که طوری برنامه ریزی شده که دانش 
آمــوزان در کالس های درس مدارس از یکدیگر یک متر 
فاصله داشته باشند، تصریح کرد: حضور اختیاری است و 
الزامی در رابطه با حضــور دانش آموزان در کالس های 

درس وجود ندارد.
بختیاری بــا بیان این که آموزش دانش آموزان به ســه 
صورت، مجازی در بستر سامانه شاد، تلویزیونی و حضوری 
در کالس های درس انجام می شود، گفت: به کلیه اولیاء و 

شهروندان این موضوع اطالع رسانی شده است.
مدیر آموزش و پرورش تالش از حضور ۵۰درصد کارکنان 
مدیریت آموزش و پــرورش تالش در مدارس خبر داد و 
افــزود: بازدید از مدارس هــر روزه و به طور مرتب انجام 

می شود.
وی ادامه داد: نیاز داریم در بحث پاکســازی و ضدعفونی 
کردن مدارس و فرهنگ سازی همه به ویژه اصحاب رسانه 

کنند تا شاهد آسیبی در مدارس نباشیم.
مختاری به فرا رســیدن هفته دفاع مقدس اشاره کرد و 
گفــت: در اولین روز از این هفته زنگ ایثار و مقاومت در 

مدارس تالش نواخته می  شود. 
مدیر آمــوزش و پــرورش تالش تصریح کــرد: برپایی، 
نمایشــگاه هایی بــا موضــوع دفــاع مقدس، دیــدار با 
خانواده های معظم شهدا، غبارروبی مزار شهدا، حضور در 
نماز جمعه و اعزام راویان دفاع مقدس به مدارس از جمله 
برنامه  هایی است که برای بزرگداشت هفته دفاع مقدس 

پیش بینی شده است.
وی به فعالیت ۲ تا ازمدرســه های بزرگســاالن در تالش 
اشــاره کرد و افزود: شــهریه ای که از دانش آموزان این 
مدارس اخذ می شــود خیلی اندک است و برای هر واحد 

درسی ۱۲۰ هزار ریال اخذ می شود.
مهدوی گفت: ســه و چهار سال اســت که هیچ افزایش 
قیمتی در افزایش شــهریه بزرگســاالن نداشتیم و اگر 

موافقت شود مبلغ شهریه افزایش می یابد.

  فرماندار تالش: حضور دانش آموزان در مدارس اجباری نیست

گام بلندگیالن درتحقق برنامه های توسعه
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 "عنصری بلخی"

 شکفته شد گل از باد خزانی
 تو در باد خزانی بی زیانی

 همه شمشاد و نرگس گشتی ای دل
 چه چیزی مردمی یا بوستانی
 ز بوی موی پیچان سنبلی تو

 ز رنگ و روی رخشان ارغوانی
 چه کرده است آن سر زلف ببویت

 که یک ساعت به یک جایش نمانی
 گهش بربندی و گاهش ببری
 گهش گردآوری گه برفشانی
 گهش آویخته داری دو بر دو
 گهش بر آتش رخشان نشانی

 بیا تا هر دو عطاری گزینیم
 که مشگ و زعفران شد رایگانی
 بدان زلف و بدین رخ رنج نبود

 ز بی مشکی و از بی زعفرانی
 مرا طعنه زنی گوئی دلت نیست

 اگر من بی دلم تو بی دهانی

 "صائب تبریزی"

 زهی رویت بهار زندگانی
 به لعلت زنده، نام بی نشانی

 دو روزی شوق اگر از پا نشیند
 شود ارزان متاع سرگرانی

 بدآموز هوس عاشق نگردد
 نمی آید ز گلچین باغبانی

 تجلی سنگ را نومید نگذاشت

 مترس از دور باش لن ترانی
 شراب کهنه و یار کهن را

 غنیمت دان چو ایام جوانی
 اگر عاشق نمی بودیم صائب

 چه می کردیم با این زندگانی

 "عرفی شیرازی"

 سبک بران چو از این بی قرار می گذری
 که گر عنان بکشی شرمسار می گذری
 به یاد نوش همه شعله های دوزخ عشق
 زبانه ایست که از یک شرار می گذری

 ز حال دل خبرم ده که داغتر شویم
 وگر نه کی تو ز کس شرمسار می گذری
 مرو به تاب که داری، گذر به خاطر من

 خدا گواست که بی اختیار می گذری
 چو راه عشق نبردی، به راه عقل باز بگرد

 که بر صحیفه تقویم پار می گذری
 به سادگی تو رحم آیدم در این بازار

 که تنگدستی و امیدوار می گذری
 عالمتی به از این نیست آشنایی

 که خشمگین و سراسیمه وار می گذری
 خبر ز همت خویشم کن آن زمان عرفی

 که از پیاله من در خمار می گذری

 "وحشی بافقی"

 ای مرغ سحر حسرت بستان که داری
 این ناله به اندازه حرمان که داری

 ای خشک لب بادیه این سوز جگر تاب

 در آرزوی چشمه حیوان که داری
 ای پای طلب این همه خون بسته جراحت

 از زخم مغیالن بیابان که داری
 پژمرده شد ای زرد گیا برگ امیدت

 امید نم از چشمه حیوان که داری
 ای شعله افروخته این جان پر آتش

 تیز از اثر جنبش دامان که داری
 ما خود همه دانند که از تیر که نالیم
 این ناله تو از تیزی مژگان که داری

 وحشی سخنان تو عجب سینه گداز است
 این گرمی طبع از تف پنهان که داری

 "فرخی سیستانی"

 ای جهانی ز تو به آزادی
 بر من از تو چراست بیدادی

 دل من دادی و نبود مرا
 از دل بی وفای تو شادی

 دل دهان دل به دوستی دادند
 تو مرا دل به دشمنی دادی

 قصد کردی به دل ربودن من
 بر هالک دلم بر استادی

 تا دلم نستدی نیاسودی
 چون توان کرد از تو آزادی

 دل ببردی و جان شد از پس دل
 ای تن اندر چه محنت افتادی

 بر دل دوستان فرامشتی
 بر دل دشمنان همه یادی

 "فخرالدین عراقی"

 گر از زلف پریشانت صبا بر هم زند مویی
 برآید زان پریشانی هزار افغان ز هر سویی
 به بوی زلف تو هر دم حیات تازه می یابم
 وگر نه بی تو از عیشم نه رنگی ماند و نه بویی

 به یاد سرو باالیت روان در پای تو ریزم
 به باالی تو گر سروی ببینم بر لب جویی

 چو زلفت گر برآرم سر به سودایت، عجب نبود
 چه باشد با کمند شیرگیری صید آهویی؟
 ز کویت گر رسد گردی به استقبال برخیزد
 ز جان افشانی صاحبدالن گردی ز هر کویی
 چنان بنشست نقش دوست در آیینه چشمم

 که چشمم عکس روی دوست می بیند ز هر سویی
 رقیبان دست گیریدم، که باز از نو در افتادم

 به دست بی وفایی، سست پیمانی، جفاجویی
 ملولی، زود سیری، نازنینی، ناز پروردی

 لطیفی همچو گل نازک ولی چون سرو خودرویی
 نیارد جستن از بند کمندش هیچ چاالکی
 ندارد طاقت دست و کمانش هیچ بازویی
 اگر چه هر سر مویم ازو دردی جدا دارم
 دل من کم نخواهد کرد از مهرش سر مویی
 ز سودا عاشقانش همچو این گردون چوگان قد
 به گرد کوی او سرگشته می گردند چون گویی
 نگیرد سوز مهر جان گدازش در دل هر کس
 مگر باشد چو شمع آتش زبانی، چرب پهلویی
 به سودای نکورویی اگر دل گرمیی داری
تحمل بایدت کردن جواب سرد بدخویی

کافـــه شـــهر ---نیم نگاه ---

ـــم ـــش ده  بـخـ
حمیــد مزرعــه

از میان همه ی آثار اصیل یا اورجینال یونانی که به دســت 
ما رسیده است، شاید تندیس های پارتنون، این آزادی جدید 
را به شــگفت انگیزترین حالت نشان می دهند. پرستشگاه 
پارتنون حدود بیست ســال بعداز پرستشگاه المپ تکمیل 
شد و در آن فاصله زمانی کوتاه، هنرمندان توانستند حتا با 
سهولت و امکانی بیشتر به حل مسائلی بازنمایی طبیعی نائل 
آیند. این که کدام پیکره ســازان، تزئینات این پرستشگاه را 
ساخته اند، برای ما روشن نیست، ولی از آن جا که فیدیاس، 
تندیس آتنا را در عبادتگاه ساخته است، احتمال می رود که 

کارگاه او تندیس های دیگری را ساخته باشد.
در تصاویــر آمده، قطعاتی از یک آفریــز یا کتیبه مطول را 
نشان می دهند که در قسمت فوقانی دیوار داخلی ساختمان 
پرستشگاه دور می زده است و نیز رژه ی ساالنه عید رسمی 

ربه النوع را باز می نمایانند.
در جریان مراســم این اعیاد همیشــه مســابقات و اعمال 
قهرمانی انجام می شده که یکی از آن ها عمل خطرناک ارابه 
رانی بوده اســت که ارابه ران در حالی که چهار اســب ارابه 
راچهارنعــل  می تازانده بر آن می جهیــده و یا از روی آن به 

پایین می پریده است.
در نگاه نخســت چه بسا تشــخیص نمایش فوق در این 
شکل دشوار باشد، زیرا نقش برجسته آن به شدت آسیب 

دیده است. 
نه تنها قســمتی از برآمدگی های این نقش شکســته شده 
بلکه تمام رنگ آن از بین رفته اســت. چیزی که احتمالن 
باعث می شده که پیکره ها بر روی زمینه ی دارای رنگ های 
قوی کاملن برجســته و نمایان دیده شوند. در نظر ما، رنگ 
و بافت مرمر شــفاف، آن قــدر زیبایی دارد که به هیچ وجه 
دل مــان نخواهد آن را با رنگ بپوشــانیم، ولی یونانیان حتا 
معابــد مرمرین خود را با رنگ های قوی متضاد مانند آبی و 
قرمز، رنگین می ساختند ولی در مورد تندیس های یونانی این 
واقعیت وجــود دارد که هر چه قدر هم که آثار باقیمانده از 
ساخته ی اصلی و اولیه ناچیز باشد، کشف و تجسم چیزهای 
از دست رفته آن قدر لذت بخش است که می توان نبودها را 

کاملن نادیده گرفت. 
نخستین چیزی که از قطعه ی نقش برجسته، می بینیم چهار 
اسبی است که هر کدام پشت دیگری قرار گرفته است، سرها 
و پاهای انسان آن قدر ســالم مانده اند که بتوانند استادی 

پیکرتراش را منعکس کنند، چنان که از این نقش پیداست، 
پیکرتراش کوشیده اســت تا ترکیب استخوان ها و عضالت 
اســب ها را به طور مشخص، بی آن که خشک و منجمد به 

نظر آید، نشان دهد.
سپس مشاهده می کنیم که پیکره های انسانی نیز به همین 
ترتیب تراشیده شــده اند. از همین آثار مختصر باقی مانده 
می توانیم تجسم کنیم که آن ها با چه روانی و آزادگی حرکت 
می کرده اند و با چه وضوحی، ستبری و برآمدگی عضالت شان 

نمایان بوده است.
کوتاه نمایی اجزای تصویر برای دید پرسپکتیو، در این زمان 
مســأله مهمی برای هنرمند نبوده است. دستی که سپر را 
گرفته اســت و تاج پردار کاله خود و شنل باد گرفته، همه 

کاملن طبیعی به نقش درآمده اند.
ولی همه ی این کشــفیات و دســت آوردهای نوین موجب 
نمی شود که هنرمند مسیر اعتدال را رها کند. هر چه قدر هم 
که وی سرمست این تسخیر فضا و حرکت شده باشد، به هیچ 

وجه آثاری از تظاهر و بزرگنمایی در کار او دیده نمی شود. 
گروه هــا با روح و جاندار تصویر شــده اند و در عین حال در 
نظم کلی این حرکت دســته جمعی رســمی که در اطراف 
دیوارهای ساختمان جریان دارد در محل مناسب و هماهنگ 

خود قرار گرفته اند.

آفرینشگر این اثر از آن علم ترکیب و آرایش، نصیبی برده 
است که هنر یونانی از هنر مصری و از نحوه ی به کارگیری 
الگوهای هندسی اخذ کرده است، همان چیزی که بیداری 
بزرگ مســبوق به آن اســت. این مهارت و چابک دستی 
موجب شــده است که همه ی اجزای آفریز پارتنون شفاف 

و درست باشند.
هر اثر یونانی متعلق به آن دوره ی عظیم، این علم و مهارت 
در ترتیب و تعادل پیکرها را نشــان می دهد، ولی آنچه برای 
یونانیان آن روزگار حتا از آن هم ارزشی بیشتر داشت، چیزی 
دیگر بود، آن آزادی نو یافته در بازنمایی جســم انســان در 
حاالت و حرکات مختلف، می توانســت برای انعکاس حیات 
درونی اشخاص مورد اســتفاده قرار گیرد. یکی از شاگردان 
سقراط، فیلسوف بزرگ آن زمان که خود آموزش پیکرتراشی 
دیده بود، نقل می کند که وی هنرمندان را به چنین کاری 
ترغیب می کرده اســت، هنرمندان می بایست با مشاهده ی 
دقیــق چگونگی تأثیرگذاری احساســات آدمی بر حرکات 

جسم او، اعمال او را بازنمایی کنند.
)ادامه دارد(
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ادبی شکسته شد

 یک نویســنده شانزده ســاله مبتال به بیماری اوتیسم با 
کســب جایزه »وین رایت« برای کتاب های نوشــته شده 
درباره طبیعت، رکورد جوان ترین برنده جوایز معتبر ادبی 

را شکست.
 Dara( به گــزارش مجله بوک ســلر، دارا مــک آنالتی
McAnulty( بــا کتاب خاطرات یک طبیعت شــناس 
جــوان )Diary of a Young Naturalist ( جایــزه 
ادبی وین رایت انگلیس برای کتاب های نوشــته شده در 

حوزه طبیعت را کسب کرد.
خبر اول شــدن ایــن نوجوان ۱۶ســاله در هفتمین دور 
رقابت ادبی وین رایت، طی یک مراسم مجازی اعالم شد. 
هیات داوران مسابقه هم چنین خواستار آن شدند تا این 

کتاب به برنامه درسی مدارس انگلیس اضافه شود.
جایزه وین رایت هر ســاله به کتابی اهدا می شــود که در 
ترغیــب خوانندگان به ســیاحت در طبیعت و احترام به 

جهان طبیعی عملکرد موفقیت آمیزتری داشته باشد.

۱۲ تصویرگر ایرانی در لیست 
برندگان 

به گزارش روابط عمومی انجمــن تصویرگران ایران، 
بر اســاس لیست منتشر شده از سوی برگزارکنندگان این 
مســابقه علی بوذری، هاله قربانی و سحر دوستار به همراه 
تصویرگرانی از انگلیس، بالروس و اکراین موفق به کســب 
جایزه بخش تصویرسازی داســتانی شدند و دالرام فقانی 

موفق به دریافت دیپلم افتخار این بخش شد.
در بخش کتاب تصویری، امیر شــعبانی پور، هادی بغدادی 
و پژمان باغین زاده به همراه تصویرگرانی از استونی، چین، 
پرتقال، تایوان، فرانســه، برزیل، انگلیس و آرژانتین جایزه 
جشــنواره را به دست آوردند و دیپلم افتخار این بخش به 
علی عباسیان، فاطمه خســرویان، سلیمه باباخان و گلریز 
گرگانی به همــراه تصویرگرانی از تایــوان، چین، ایتالیا، 

امریکا؛ اسلواکی، اروگوئه و کلمبیا رسید.
هــم چنین در بخش تصویرســازی کتاب کــودک، پگاه 
درخشانی رکنی به همراه انفیستا الپکو از بالروس به اتفاق 

دیپلم افتخار جشنواره را از آن خود کرد.
گفتنی اســت، این مسابقه از ســال ۲۰۱7 توسط آژانس 
مطبوعــات و ارتباطات روســیه و انجمــن تصویرگران و 
طراحان مســکو در روســیه در بخش های تصویرســازی 
داستانی، تصویرسازی غیرداستانی، تصویرسازی کودکان، 
کتاب تصویــری، کتاب های الکترونیکی، کتاب های هنری 
و نام های جدید )تصویرگران زیر ۳۵ سال( برگزار می شود 
و جوایز آن در نمایشــگاه کتاب کودک مسکو به برندگان 

اعطا می شود.

جایزه ادبیات داستانی زنان 
بریتانیا

  
برنده جایزه ادبیات داســتانی زنان بریتانیابا برگزاری 
مراسمی مجازی معرفی شــد و مگی اوفارل برای کتابی با 

عنوان »همنت« عنوان برنده ۲۰۲۰ را از آن خود کرد. 
این رمان درباره زندگی و مرگ تنها پسر شکسپیر است.

در مراســم دیجیتال اهدای جایزه مارتا لین فاکس رییس 
هیات داوران مگــی اوفارل را به عنوان برنده این جایزه ۳۰ 
هــزار پوندی معرفی کرد و پائوال هاوکینز دیگر عضو هیات 
داوران چــک و تندیس برنز نماد ایــن جایزه را که از آن به 
عنوان »بِسی« یاد می شود، در شهر زادگاه این نویسنده یعنی 

ادینبورگ به وی اهدا کرد.
مارتا لین فاکس، رییس هیات داوران امســال از این کتاب 
چنین یاد کرد: »همنت« در حالی که خیلی سال پیش رخ 
داده، شبیه همه رمان های واقعاً بزرگ چیزی عمیق از تجربه 
انســان بودن را شرح می دهد که هم بسیار فوق العاده و هم 

بسیار تاثیرگذار است.

لحظاتــی بــا شــعر
به انتخاب نیما موسوی

ارابه ران - 340 قبل از میالد، 
پرستشگاه پارتنون

اسب و سوارکار - 340 قبل از میالد
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شماره 140 --- جدول و سودوکو ---

خدیجه فدایی زاده

 ---نیم نگاه ---

گرد آورنده
شــخصی در ماه شعبان، نزد مالنصرالدین آمد تا از او زیتون 
نســیه بخرد. مالنصرالدین به او گفت: "قدری از آن بخور و 
ببین بی عیب باشــد". آن فرد جواب داد: "برای قضای روزه 
مــاه رمضان، امروز روزه ام". مالنصرالدین خطاب به آن فرد 
گفت: "برو که هرگز به تو نســیه نمی دهم". تو قرض خدا را 
تــا به حال به تاخیر انداختی، پــول زیتون بنده خدا را کی 

خواهی داد!!؟

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

این که تیتر زدند: "نفر اول ارازل و اوباش مازندران دستگیر 
شد"، یعنی اراذل و اوباش مسابقات استانی هم دارند؟

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

گاو چیکار می کنه؟
-- شیر میده

-- دیگه چی؟
-- بدون راهنما زدن می پیچه.

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

سوشی درست کردن که کاری نداره.ماهی رو تمیز می کنی 
و مــی ذاری تو ماهــی تابه، ولی زیر ماهی تابه رو روشــن 

نمی کنی!!!

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

نمی فهمم واقعا ســیب زمینی سرخ کرده به این باکماالتی 
چرا باید چاق کننده باشه آخه؟ اصال درشـأن همچین غذای 

باشخصیتی نیست.

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

خانومایی که توی آژانــس هواپیمایی کار می کنند بیمارِی 
خود خوشــگل پنــداری مزمــن دارند. عزیزم یــه کارمند 

ساده ای، فقط مقنعت دوتا نوار طالیی داره!!

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

واسه طرف شصت خط تایپ می کنی
بعد از یه قرن جواب میده: دقیقا!

من خودمم فکر نمی کردم آنقدر دقیق باشــه، دیگه فوقش 
حدودا یا تقریبا....!!

 یه مدت انقدر صدا و سیما جومانجی پخش می کرد که یک 
بار تخته نرد آوردم خونه، بابام داد زد بازش نکن، این بازی 

نفرین شده اس!

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

موسیقی پاپ ایران از دو حالت خارچ نیست:
۱-- جون مادرت برگرد دارم می میرم

۱--  برو گمشو حالم ازت بهم میخوره!!

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

دانشگاه ما خورشــت کرفس درست می کنه، بخوری مثله 
گیم از جونت کم میشه.

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

شــما به هر کدوم از گارانتی های موبایل ایران زنگ بزنید 
تلفن رو برمیــدارن میگن؛ "الو، آب خورده، ضربه خورده از 

گارانتی خارجه، بفرمایید".

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

روزنامه نگارها هر از گاهی باید به خودشــون بیایند، به طور 
جدی از خودشون بپرسند آیا توانسته ام که تاثیرگذار باشم؟ 

بعد بگن نه و با خیال راحت بخوابند.

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

مقامات بهداشــتی گفتند؛ پشــه ناقل ویروس زیکا به ایران 
رسیده! ولی نابودش کردیم.

واال پشــه ای که از آمریکا تا این جا بیاد، حقشه حداقل هزار 
نفر رو مبتال کنه!!

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

این هایی که رو دلشون پا میذارند خیلی انعطاف بدنی دارند! 
من حتی فکرشــم نمی تونم بکنم. من همین که دســتمو 

می کنم تو دماغم کمرم درد میگیره.!!

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

سوغات کرواسی مربی فوتباله.

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

یعنی من هر طرف ماشــین بشــینم همون سمت خورشید 
می تابه. اصلن یه بار خورشید از غرب طلوع کرد!!!

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

بهترین حالت این مدرســه دوشیفتی ها، ظهر پنج شنبه ای 
بود که شیفت صبح بودی، همیشه فکر می کردم به جای یه 

روز دو روز تعطیلیم سر جمع.!!

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

تو ایــن ترافیک؛ رســیدن به محــل کار آنقدر ســخت و 

فرسایشیه که وقتی می رسم شرکت احساس می کنم دیگه 
کارمو انجام دادم و باید برگردم خونه.

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

دوســتان و عزیزان، دقت داشته باشــند؛ امروز همان شنبه 
ایست که قرار بود الغر بشید، درس بخونید، آدم بشید، ترک 

کنید، ازدواج کنید، کار کنید.

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

خواهرم محافظ صفحه گوشــیش خیلی خــش افتاده بود، 
رفتــه بود یکی جدید خریده بود. بعد، اســکرین شــات از 
صفحه گوشیش فرستاده بود زیرشم نوشته بود: ببین چقدر 

تمیز شده

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

"عید و مرگ
عید و کوفت

عید و درد بی درمون"
-- مردا در حال فرش شستن

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

 ماهیچه گوسفند خودش از الی استخونا اشاره می کنه؛ "بیا" 
.بعد، شما میری کلم بروکلی میخوری؟

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

نامه جعفر به عشقش
من دیگه نمیتونم بدون تو ادامه بدم بدم

تو خودت بدون من ادامه بده!

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

جعفر میره تماشای رقص باله خوابش میبره ...
.

ازش می پرسن چطور بود؟
.

میگه: خیلی انسان بودن
.

دیدن من خوابم
همشون نوک پا راه میرفتن!!!

افقی:
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دختر ۱۹ساله ای که ذهن 
۱۰ماهه دارد

بیماری نادر یک زن جوان انگلیسی به نام دیسیس رایان 
پزشکان را گیج کرده، زیرا با وجود رشد کامل بدن و رسیدن 
به ســن ۱۹سالگی، رشد مغز و ذهن او در ۱۰ماهگی متوقف 

شده است.
آنــی مادر این دختر کــه در کاردیف، در اســتان ولز، غرب 
انگلیس زندگی می کند گفت: مــن از او به عنوان یک نوزاد 
مراقبــت می کنم، من به او هر چند ســاعت غذا می دهم، و 
پوشــک می پوشانم و به او شــیر می دهم. آنی اشاره کرد که 
بیشــتر اوقات دخترش از پستانک استفاده می کند و صاحب 
عروسک های زیادی است. وی افزود: او ۱۹سال است که نوزاد 
اســت و من هم مثل نوزاد از او مراقبت می کنم با این تفاوت 
که او گاهی دچار حمالت صرعی می شود. وی تأکید کرد که 
خانواده اش هنوز در جستجوی پاسخ در مورد وضعیت وی در 

بیمارستان های انگلیس و خارج از کشور هستند.

باند فساد مالی در سلمانشهر 
متالشی شد

با انجام عملیات اطالعاتی توسط سربازان گمنام حضرت 
امام زمــان )عــج( اداره کل اطالعــات مازنــدران و دریافت 
گزارش های مردمی، هشت نفر از عوامل اصلی باند فساد مالی در 
سلمانشهر شناسایی و باهماهنگی مراجع قضائی دستگیر شدند.

در این عملیات بیش از ۵۰ پروانه و پرونده ســاخت و ســاز 
غیرقانونی جمعی کشــف و با حکم دادســتانی عباس آباد 
حســاب بانکی متهمان مسدود شد. بر اســاس اعترافات و 
اســناد و مدارک پرونده، متهمان با ســو استفاده از موقعیت 
شغلی به بهانه تسریع در صدور پروانه، اقدام به تضییع بیش 
از 8۰میلیــارد تومان حقوق بیت المــال، دریافت و پرداخت 
رشوه های میلیاردی، جعل و صدور پروانه های ساخت و ساز 

غیر قانونی کردند.
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 ---نیم نگاه ---

● برای ما که در ایران زندگی می کنیم، ســفر به کنار دریا و 
حضور در ســاحل ممکن است کار پیچیده ای نباشد. سواحل 
شــمالی و جنوبی در ایران در مجمــوع ۵8۰۰ کیلومتر طول 

دارند. 
این به غیر از سواحل دریاچه های داخلی است. با این که ایران 
از نظر آب وهوایی کشوری خشک و کم آب محسوب می شود، 
اما سواحل آن به خصوص سواحل گسترده در شمال و جنوب، 

نقش تعیین کننده ای در گسترش گردشگری ساحلی دارند.
برای مثال؛ شهر برلین در آلمان، حدود 8۰۰ کیلومتر با دریای 
شمال فاصله دارد و این نزدیکترین ساحل طبیعی به این شهر 
است. در این شهر برای استفاده از آفتاب و تفریحات ساحلی، که 

تنوع ان هم زیاد نیست، از سواحل انسان ساخت بهره می برند.
از این رو، شــیوع کرونا و دوری از سواحل برای مردم برخی از 
کشورها یک فاجعه محسوب می شــود. در اروپا که اسپانیا به 
سواحلش معروف است، به علت آمار باالی ابتال به این ویروس، 

بسیاری را از سفر به آنجا باز می دارد.
از دوستی ســاکن آلمان شنیدم که همکارش به اسپانیا سفر 
کرده بود. بعد از بازگشت از آنجا، مجبور به قرنطینه به مدت دو 
هفته و بدون دریافت حقوق در منزل بوده است. بنابراین، بقیه 

یحتمل این چنین ریسکی را نپذیرند.
جذابی ســاحل و بحث هایی که پیرامون آن در تابستان اخیر 
که ســفرکردن عمال حرام شده است، مطرح می شود، بررسی 
ســواحل معروف دنیا را موضوعی جذاب برای من کرد. باز هم 
به ســایت TripAdvisor رجوع کردم تا برتری یک مقصد 

گردشگری را از نگاه مشتری آن یعنی توریست ها ببینم.

 Baia do Sancho ساحل •

 Fernando( این ساحل در مجمع الجزایر فرناندو دی نورونیا
نــام  نورونیــا  دی  فرنانــدو  دارد.  قــرار   )de Noronha
مجمع الجزایری اســت در اقیانوس اطلس و در محدوده ایالت 

پرنامبوچو در کشور برزیل.
گروه -- جزایر فوق، دارای شــهرت جهانی است و در فهرست 
میراث جهانی یونسکو به ثبت جهانی رسیده است. این ساحل 
صخره ای است و برای رسیدن به بخش های مختلف باید از پله 
اســتفاده کرد. توصیه برخی از گردشگرانی که به این منطقه 
رفته اند این است که برای گشت ساحلی عصرها را انتخاب کنید 

چون خلوت تر است.
برخی در این ســاحل غواصی هم می کنند برای این کار باید 
حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر از ســاحل فاصله بگیرند تا صخره های 
نزدیک ســاحل مزاحمتی برای آن ها ایجاد نکند. ظاهرا این 
ساحل برای اســتفاده گروه های ویژه مثل سالمندان و افرادی 
که از ویلچر اســتفاده می کنند، مناسب سازی نشده است. این 
ساحل ۴ هتل و ۱۶۲ مسافرخانه )صبحانه و تخت( معرفی شده 

در TripAdvisor دارد.

 Playa Paraiso ساحل •

این مکان در ســاحل در جنوب تنریــف )Tenerife(، جزایر 
 Playa de la America قناری ، حدود 8 کیلومتری شمال
واقع شــده است. این اســتراحتگاه در کنار ۳ خلیج کوچک و 

حفاظت شده واقع شده است. هر خلیج دارای یک ساحل است. 
این منطقه در امتداد اقیانوس اطلس شکل گرفته است.

شــن های این ساحل نرم و ســفید و دمای آب نیز برای شنا 
مناسب است. ماهی هایی که در دریا شنا می کنند، در نزدیکی 
ساحل نیز قابل رویت هستند. خوراکی های خوشمزه و غذاهای 
دریایی خوبی در رستوران های این ساحل سرو می شود که البته 

قیمت آن ارزان نیست.
در  معرفی شــده  ۲مســافرخانه  و  7هتــل  ســاحل  ایــن 
TripAdvisor دارد و در مجموع منطقه ای آرام برای سفر و 

کسب آرامش محسوب می شود.

 Grace Bay Beach ساحل •

 Turks and(این ســاحل در منطقــه تورکس و کایکــوس
Caicos( در Providenciales  قرار دارد. 

Providenciales )در زبــان محلــی Provo( یک جزیره 
در شــمال غربی جزایر کایکوس، بخشــی از جزایر تورکس و 
کایکوس، یک ســرزمین برون مرزی انگلیسی است. مساحت 
ایــن جزیــره ۹8 کیلومتر مربع )۳8 مایــل مربع( و جمعیت 
سرشماری شــده درسال ۲۰۱۲ آن بالغ بر ۲۳،7۶۹ نفر است. 
Providenciales بزرگترین جزیره از نظر جمعیت و سومین 
منطقه از نظر وســعت است. اکثریت زیادی از جمعیت جزایر 

ترکس و کایکوس را در خود جای داده اند. 
جزایر ترکس و کایکوس در جنوب شرقی مایاگوآنا در زنجیره 
جزیره باهاما، شمال شــرقی کوبا و شمال جزیره هیسپانیوال 
)هائیتی و جمهــوری دومنیکن( قرار دارند. شــهر کاکبورن، 
پایتخت از ســال 7۶۶ ، در جزیره گرند ترک در حدود ۱۰۴۲ 
کیلومتری )۶۴7 مایل( شــرقی-جنوب شرقی میامی ، ایاالت 
متحده واقع شده است. مساحت کل جزایر ۴۳۰ کیلومتر مربع 

)۱7۰ مایل مربع( است. 

جزایر ترکس و کایکوس قرن ها محل ســکونت مردمان بومی 
آمرینــدی)Amerindian( بــوده اســت. اولین مشــاهده 
ثبت شــده جزایــر در اروپا در ســال ۱۵۱۲ اتفــاق افتاد. در 
قــرون بعدی، چندین قــدرت اروپایی مدعــی مالکیت  این 
جزایرشــدند. ســرانجام امپراتوری انگلیس کنتــرل آن را به 
دســت آورد. برای ســال های زیادی جزایــر از طریق برمودا، 
باهامــا و جامائیکا اداره می شــد. هنگامی که باهاما در ســال 
۱۹7۳ اســتقالل یافت، ایــن جزایر نیز به عنوان ســرزمین 
 جداگانه مســتقل خارج از کشــور انگلیس شــناخته شدند. 
این منطقه یکی از مقاصد گردشگری ساحلی است. ۴۲ هتل، 
۱۲ مسافرخانه و ۴7۲ ویال معرفی شده در TripAdvis دارد.

شن وماسه سفیدوآب گرم فیروزه ای، از دیگر ویژگی های این 
ساحل است که مســافران را به آن جا می کشاند. صخره های 

مرجانی منطقه آن را برای غواصان نیز بسیار محبوب می کند.
ایــن نمونه ها و مثال های دیگری از این ســواحل در آمریکای 
مرکزی و جنوبی، اسپانیا و فرانســه وجود دارد. با جستجوی 
بیشــتر، حتما می توان موارد بیشتری را نیز یافت. با این حال 
زمانی که از ساحل صحبت می کنیم، خوب است نگاهی مختصر 
به سواحل ایران هم بیندازیم. به خصوص ساحل جنوب که از 
خلیج فارس شــروع می شود و تا دریای عمان که عمال انتهای 
آن به اقیانوس هند می رسد، ادامه دارد.  این سواحل نیز برای 

گردشگران زیادی مورد استقبال قرار می گیرد. 

• قشم

در میــان جزایر زیبای خلیج فارس، لقــب بزرگ ترین جزیره 
ازآن جزیره قشــم است. جزیره ای زیبا با طبیعتی حیرت انگیز 
و تاریخچه ای بلندباال که با ســواحل زیبا و نیلگونش چشــم 
و دل هــر بیننده ای را مســحور می نماید. قشــم در محدوده 
اســتان هرمزگان و تنگه هرمز قرارگرفته و در میان ساکنین 
خلیج فارس بیشترین و طوالنی ترین سواحل نیلگون را هم به 
خودش اختصاص داده است. دره زیبای ستارگان، جنگل های 
حرا، جزایر زیبــای ناز، جزیره جذاب هنگام در کنار شــنای 
دلفین ها و بازارهای ســنتی و مراکز خرید متنوع و وسیع این 
جزیره زیبا را در صدر محبوب تریــن مقاصد ایران گردی قرار 
داده اســت. خیلی ها که سواحل شمال و جنوب ایران را درک 
کرده اند معتقدند که زیبایی سواحل جنوب تکرارنشدنی است. با 
فرارسیدن فصول سرد سال، قشم با آب وهوایی بهاری و مطلوب، 

مقصدی ایده آل برای یک سفر جذاب و دلنشین است. 

• کیش

یکی دیگر از جزایر زیبا و توریستی استان هرمزگان در جنوب 
ایران و در خلیج فارس جزیره کیش است. این جزیره پارک های 
ســاحلی زیبایی دارد. بزرگترین پارک تفریحی جزیره، پارک 
تفریحی میرمهناســت که در بلوار دریا قرار گرفته، یعنی یکی 
از بلوارهای اصلی کیش که بیشــتر رستوران ها، مراکز خرید و 
هتل های کیش هم در آن واقع شده و بلوار نسبتا شلوغی است. 
پارک ســاحلی میرمهنا نزدیک محله عرب ها و بومیان جزیره 
است و بدین ترتیب زندگی ساده بومیان جزیره را هم می شود 

به دور از آن همه هیاهو و زرق و برق جزیره دید.
در محدوده بین جاده جهان و جاده دوچرخه ســواری کیش، 
یعنی در ضلع جنوب شــرقی جزیره و در امتداد ساحل، پارک 
ساحلی سیمرغ قرار گرفته، جایی که کمربند دوچرخه سواری 

کیش است و تا چشم کار می کند آبِی دریاست.
پارک ساحلی مرد ماهیگیر با مجسمه ۱۲ متری از مردی که 
تورش را به سمت دریا گرفته است، یکی دیگر از سواحل دیدنی 
است که به غیر از دریا، از سایه درختان تنومند این منطقه نیز 

می توان لذت برد.
پارک ســاحلی مرجان، چه برای اســتراحت بعد از خریدهای 
طوالنی و چه برای دوچرخه ســوای منطقه ای جذاب محسوب 
می شــود. و البته از تفریحات آبی مثل جت اسکی نیز در این 

پارک ساحلی می توان بهره برد.

برنامه های هفته گردشگری
  

معاون گردشگری با تاکید بر رعایت پروتکل های بهداشتی 
در برنامه های هفته گردشگری بیان کرد: برنامه ها باید به صورت 

مجازی، نیمه مجازی و در فضاهای باز برگزار شود. 

وبینار ولی تیموری با مدیران کل استانی به مناسبت در پیش 
رو بودن هفته گردشگری روز چهارشنبه ۱۹ شهریور ماه ۹۹ در 

سالن خلیج فارس برگزار شد.
در ابتدا ولی تیموری معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی 
بیان کرد: »با توجه به این که گردشگری تنها در ابعاد داخلی 
قابل تعریف نیست رایزنان فرهنگی و سفارتخانه ها نیز در این 
روز برنامه هایی را با موضوع گردشــگری در کشورهای مقصد 

برگزار می کنند.
تیموری با اشاره به اعالم شعار جهانی از سوی سازمان جهانی 
گردشگری افزود: »گردشگری و توسعه روستایی، شعاری است 
که برای امسال نامگذاری شده ودر سال پیش رو تمام تالشمان 
بر این است که با رفع خالءهای موجود، به سطحی استاندارد 
در این حوزه برســیم. با توجه به شعار امسال به دنبال اهمیت 
بیشتر نسبت به مقوله توسعه گردشگری در روستاها و نواحی 

کم برخوردار خواهیم بود.«

قصر اکتشافات کجاست؟
یکی از موزه های علمی جهان، تاریخ علوم مختلف را در 

یک قصر گردهم آورده است.
ژان باتیست پرن برنده جایزه نوبل فیزیک در جریان برگزاری 
نمایشگاه بین المللی هنر و تکنیک در زندگی مدرن موزه ای 
را ایجــاد کرد کــه امروزه با نام قصر اکتشــافات یا قصر ِدال 
ِدکووِرت ) Palais de la Découverte( شناخته می شود.

قصر اکتشافات در سال۲۰۱۰میالدی با شهر علم و فناوری 
ادغام شد و هم اکنون در گران پاله شهر پاریس قرار دارد.

از جذاب ترین بخش های قصر اکتشافات می توان به اتاق پی 
اشاره کرد. بازدیدکنندگان قصر اکتشــافات با ورود به اتاق 
پی،7۰7رقم عدد پی را روی دیوار دایره وار این اتاق می بینند.

هم اکنــون نمایشــگاه های دائمــی ریاضیــات، فیزیک، 
اخترشناسی، شیمی، زیســت شناسی و زیست شناسی در 

قصر اکتشافات برگزار می شوند.

آویزان ماندن گردشگران از 
ترن هوایی!

ویدئویــی که به تازگی منتشــر شــده اســت لحظه 
وحشــتناک آویــزان ماندن یــک ترن هوایــی در یکی از 
پارک های بازی چین را به تصویر می کشــد. در این حادثه 
که در پارک بازی رونگ چوآنگ در شــهر »ووشی« واقع در 
استان جیانگسو در شرق این کشور رخ داد دست کم بیست 

گردشگر به شکلی وحشتناک دچار حادثه شدند.
ویدئویی که توســط یکی از شاهدان عینی و با تلفن همراه 
تهیه شده است لحظه ای را که گردشــگران در هوا آویزان 
مانده اند نشان می دهد. بنا به گزارش رسانه های محلی چین 
این گردشــگران بیش از یک ساعت به شکل وارونه در هوا 
آویزان بودند. سرانجام پرسنل پارک موفق شدند گردشگران 
را نجات دهند. در این حادثه هیچ یک از گردشــگران دچار 
آســیب نشدند.تصاویر مربوط به حادثه در تاریخ ۵ آگوست 
در توئیتر منتشر شده بود. مســووالن پارک هنوز در مورد 
علت وقوع این حادثه اظهارنظر نکرده اند. این پارک تا اطالع 
ثانوی تعطیل شده و برای بازدیدکنندگانی که از قبل بلیط 
خریداری کرده اند هزینه بلیط بازپرداخت می شود. تحقیقات 

در مورد علت این حادثه همچنان ادامه دارد.

 گشتی در برخی از سواحل محبوب
تکه ای از من 

تکه ای از زمین
مریم سادات موسوی

قسمت دوم


