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سرمقاله

مسکن؛ از رویا تا واقعیت!
در کنار نیازهای متعدد و متکثری 
که شهروندان هر کشوری برای گذران یک زندگی حداقلی 
ناگزیرند در تامینش تالش کنند، دو نیاز اولویت دارد چرا 

که از نیازهای اولیه هر انسانی است. 
یکی؛ محلی برای کسب درآمد، یعنی شغل و دوم؛ سرپناه 

برای تجدید قوا به منظور آمادگی برای کسب درآمد.
می شــود گفت اگر بتوان ناگزیر بود کــه از تحقق هر نیاز 
ســاده بشــری برای زندگِی در خور گذشــت کرد، از این 
دو نمی توان گذشــت. و اگر کسانی درجامعه به مرحله ای 
رسیده باشند که از دسترســی به رفع این دو نیاز محروم 
باشند، مسلما جدا از آســیب پذیر بودِن فردی، به مرحله 
آسیب رساندن تنزل خواهندکرد. به همین دلیل است که 
در جوامع امروزی و در ســطح جهانی، دسترســی افراد به 
این دو امــکان را در اولویت قرار داده اند و دولت ها موظف 
شــده  اند که برای رفع این دو نیاز برنامه های بســیاری را 
به اجــرا بگذارند. طبیعتا در جامعه مــا نیز اجرای چنین 
برنامه هایی همیشــه در سیاســت های کالن دولت ها بوده 
اســت ولی متاسفانه هرگز به نقطه رفع قابل قبول نرسیده 
است. جالب این هست که در زمانی که این چنین وظایفی 
به طور مشــخص و مستقیم بر عهده اداره کنندگان جامعه 
نبود، کالم شــیواِی"اجاره نشینی خوش نشینی" ورد زبان 
مردم بود. یعنی تقریبا کسی دغدغه "ماوا" و سرپناه نداشت. 
درحالی که اکنون اجاره نشــینی به یک مصیبت و عذاب 
تبدیل شــده و صاحبخانه شدن نیز رویایی است که برای 

بسیاری از مردم هرگز متحقق نمی شود!
بایــد قبول کنیم که شــکل گیری این مشــکل به عوامل 
متعددی بســتگی دارد کــه افزایش جمعیــت و افزایش 
جمعیت شــهرها یکی از مهمترین آن ها هست اما اجرای 
برنامه هــای ناقص یا ناقص اجراکــردن برنامه های تولید و 
تامین مســکن و نیز انجام کارهای نمایشــی یکی دیگر از 
مهمترین دالیل ایجاد این معضل است که به نظر می رسد 

به مرحله غیر قابل حل نزدیک می شود.

جالب اســت بدانیم که در تمام جوامــع، اکثریت مردم با 
درآمد روزانه خود و پس انداز ناشی از آن نمی توانند آرزوی 
صاحب مسکن شدن خود را تحقق بخشند و این نهادهای 
مدنی اقتصادی مثل بانک ها و موسسات تولید انبوه مسکن 
و دولت ها هســتند که کمک می کنند تا مردم از پس انداز 

آینده اشان، در حال حاضرصاحب خانه شوند.
یعنــی با دادن وام هــای با مبالغ باال و ســود اندک مردم 
راصاحب خانه می  کنند . وام هایی که تا۷۰ و حتی در برخی 
مواقع تا۹۰درصد نیاز وام گیرنده را تامین می کند! ولی در 
جامعه ما سال هاســت که وام ها به ویژه در زمینه مســکن 
تقریبا ده تا بیست درصد نیاز وام گیرنده را برآورده می سازد.
در گذشــته -- پیش از اتخاذ این سیاست بی معنی وغیر 
مفید و بل مضر، اغلب مردم با کمی پس انداز، فروش برخی 
وسایل منزل یا اتومبیل، وکمک مالی ناچیز بستگان درجه 
یک و صد البته اخذ وام مفید و شایسته از بانک ها، صاحب 
خانه ای در خور می شدند ولی اکنون با گرفتن ده وام از ده 
محل هم! یک خانواده نو بنیاد نمی تواند صاحب ســرپناه 
شــود. در واقع میزان وام اهدایــی بانک ها -- که آن هم با 
هزار دردســر همراه اســت، بیش از این که گره گشا باشد، 
 توهین آمیزاست وصدالبته سودهای کالنش خانمان برانداز.
اخیــرا یکی از نمایندگان محتــرم مجلس به این نکته که 
میزان وام ها باید حداقل تا هفتاد درصد بهای مسکن باشد، 
اشاره ای کرده است و نیز معاون محترم وزیر راه و شهرسازی 

نیز از استراتژی جدید برای رونق مسکن خبرداده است.
گر چه این گفته هــا زود بازده نخواهند بود اما اگر اجرایی 
شوند می تواند در کاهش التهاب بازار مسکن تاثیرگذار باشد 
و همان گونه که معاون محترم وزیرگفته اند مسکن یک امر 
چند وجهی اســت که با اجرای یک برنامه اصالح نمی شود 
بلکه به یک برنامه جامع نگر نیاز است که تاکنون جز حرف 

آثاری از تدوین و اجرای آن مشاهده نشده است.

»مدیر مسوول«
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صفحه 4

نقش زنان 
در فرهنگ 

بازسازِی جامعِه 
فاجعه دیده

مهر99؛ هیجان زیرپوست هشر!

آموزش، مجازی - رفع اشکال، حضوری

سه شهر 
ایران درشبکه 
شهرهای 
جهانی یونسکو



185 شــماره   -  1399/7/7
w w w . m e y a r p r e s s . i r

2
ســالمــــت بـاشـیــــم

ــی ــم نبات مری

 ---نیم نگاه ---

از خواص برگ مو چه می دانید؟ گرد آورنده

چگونه از اضطراب پاییزی 
کرونا دور بمانیم

مهدی خردمندعضو ســازمان نظام روانشناســی و 
مشــاوره ایران، اظهار داشــت: هشــدارهای پزشکی در 
خصوص ادغام آنفلوانزا و کرونا از یک ســو و بازگشــایی 
مدارس و دانشگاه ها از سوی دیگر باعث شده تا موج سوم 
کرونا خطرناک و پیچیده تر از گذشته باشد که البته همین 
امر باعث می شود تا اضطراب ابتالء به بیماری در بین افراد 

جامعه روز به روز باالتر رود.
وی، اســتراتژی برخورد بــا اضطراب کرونــا را یکی از 
مهم ترین شــیوه های مقابله با این پدیده دانست و افزود: 
ابتدا بایــد کارهایی را که به مدیریــت اضطراب کمک 
می کند، شناسایی و آن ها را در طول روز انجام داد. ورزش 
کردن، کتاب خواندن، تماشای فیلم و پرورش گل و گیاه 
از جمله این کارها اســت. یکی دیگر از اســتراتژی های 
مقابله با اضطراب، پذیرفتن واقعیت اســت باید پذیرفت 

که میزبانی از این اضطراب و نگرانی امری طبیعی است.
وی توصیــه کرد: بــه موقعیت های دشــوار یا چالش بر 
انگیزی فکر کنید که در گذشته با آن ها روبه رو شده اید 
و توانستید به خوبی مدیریت کنید و اگر احساس کردید 
که نیاز به حمایت دارید، می توانید از خانواده، دوستان و 

همکاران کمک بگیرید.
خردمند خاطرنشــان کرد: برای مقابله با اضطراب کرونا 
هنگام صحبت کردن در مورد امــور جاری یا رویدادها، 
از افرادی که منفی باف هســتند و مرتب بر اســترس و 

نگرانی های اطرافین خود می افزایند، باید دوری کرد.

هزینه یک روز بستری 
بیمار کرونایی

حسین کرمانپورمدیرکل روابط عمومی سازمان نظام 
پزشــکی ایران، به افزایش هزینه های بیمارستان ها بعد از 
شــیوع کرونا در کشور اشــاره کردوبا اعالم این که هزینه 
روزانه بستری هر بیمار کرونایی در بیمارستان دولتی ۴۵۰ 
هزار تومان اســت، گفت: این هزینه در بخش خصوصی به 

۸۰۰ هزار تومان می رسد.
کرمانپورافزود: البته این هزینه شــامل بســتری در بخش 
عادی اســت و اگر بیمار به بخش مراقبت های ویژه برود و 

بستری شود، هزینه ها به مراتب بیشتر می شود.
مدیرکل روابط عمومی ســازمان نظام پزشــکی ایران، با 
عنوان این مطلب که بیمارســتان ها برای هزینه های کرونا 
ردیــف بودجه ندارنــد، اظهارداشــت:رعایت پروتکل های 
بهداشتی در بیمارســتان که شامل تهیه دستکش،ماسک 
و لباس حفاظت شــخصی برای کادر درمانی می شــود، به 
شــدت هزینه ها را باال برده است. هم چنین تهیه مواد ضد 
عفونــی کننده نیز در کنار این وســایل، از نیازهای روزانه 

بیمارستان ها است که باید تأمین شود.

●درخت انگــور را "تاک" یا "مو" نیــز می گویند. برگ مو 
 ،)Inosite( اینوزیت ،)Levulose(دارای ســاکاروز، لوولــز
کوئرستین، کاروتن، اجســام تانیک، بتائین، تارتاریک اسید، 
مالیک اسید، اسکوربیک اسید، پتاسیم، آهن و سیلیکون است.

■ خواص برگ مو
▪ برگ مو قابض است.

▪ دم کرده برگ های جوان مو، اسهال خونی را برطرف می کند.
▪ برای خونریزی ها مفید است.

▪ در رفع نقرس و زردی موثر است.
▪ استفراغ را برطرف می کند.

▪ در رفع اختــالالت گردش خون)مربوط بــه دوران بلوغ و 
یائسگی( موثر است.

▪ هنگامی که پوست صورت قرمز و ملتهب است، خوردن دم 
کرده برگ مو مفید است.

▪ گرد برگ های جوان و خشک شده مو، در رفع خونریزی های 
بینی و رحم موثر است.

▪ از دم کرده برگ مو می توان برای شستشوی چشم در ورم 
ملتحمه استفاده کرد.

▪دم کرده برگ مو برای رفع واریس مفید است.
▪ برگ درخت انگور، برونشیت های مزمن را معالجه می کند.

▪ برگ درخت انگور، برای زکام و عفونت های روده، ضد عفونی 
کننده گران بهایی اســت. برای ایــن کار می توان چهار گرم 
برگ خشک مو را در یک لیوان آب جوش دم کرده و دو تا سه 

فنجان در روز تناول نمود.
▪ برگ مو اشتها آور، مقّوی، ضد اسهال، ادرارآور و ضد خماری 

است.
▪ بــرگ مو به دو طریق در معالجه اســهال، اســهال خونی، 

استفراغ، زخم معده و خونریزی معده مفید است:
الف-- 3۰ گرم برگ جوان مو را به  صورت تازه یا خشک کرده 
در یک لیتر آب می جوشانند و پس از صاف کردن، مانند چای 

روزی یک تا سه استکان می نوشند.
ب-- گرد برگ های جوان و خشک کرده مو را روزانه به مقدار 
۴ تا ۵ گرم با عســل یا شــربت قند مخلوط کرده و مصرف 

می کنند.
▪ جوشــانده گردبرگ مو حافظ جنین اســت و از سقط آن 

جلوگیری می کند.
▪ اســتفاده از گرد نرم برگ مو به طور موضعی، خونریزی را 

بند می آورد.
▪ جوشانده برگ مو، سرمازدگی دست و پا را درمان می کند.

برای برطرف کردن سرمازدگی دست و پا، جوشانده برگ مو را 

تهیه کرده و دست و پا را به مدت 1۵ دقیقه در آن قرار دهید.
■ شاخه های جوان مو

▪ از پیچک های مو، در اثر کوبیدن و فشار، شیره ای استخراج 
می کنند که مصرف 3۰ تا 6۰ گرم آن در روز، خونریزی های 
داخلی مانند اسهال خونی، اخالط خونی، خونریزی رحمی و 

بواسیر را درمان می کند.
▪ شاخه های تازه و نازک مو، تمامی خواص برگ مو را دارند و 

حتی بهتر از آن است.
▪ شــاخه تازه مو، بواسیر را درمان می کند. برای این کار باید 
خاکســتر چوب مو یا خاک اره چوب مو را به صورت تمیز به 
دســت آورد و در ســرکه خمیر کرد و پس از اجابت مزاج در 

محل بواسیر مالید.
▪ اگر خاکستر چوب مو را در سرکه حل نموده و در محل ورم 

غدد و گزش حشرات بمالند، آن را معالجه می کند.
■ طرز تهیه دم کرده برگ مو

برای تهیه دم کرده برگ مو، مقــدار 1۵ تا 2۰ گرم برگ مو 
را در یک لیتر آب جوش بریزید و بگذارید 1۰ دقیقه بماند.

■ خواص شکوفه های انگور
 ▪شــکوفه انگــور تقویــت کننــده قلــب و معده اســت.
 ▪ شکوفه انگور، بهبود دهنده ی استفراغ، آروغ و سکسکه است.

▪شکوفه انگور، ترش کردن غذا در معده را درمان می کند.
برای این موارد می توان 1۰ گرم از گرد شکوفه انگور را با کمی 
آب خورد و یا آن را جوشــاند و بعد از هر وعده غذایی، نیم تا 

یک استکان، مانند چای نوشید.
■ خواص اشک مو

▪ شــیره بهاری مو)اشک مو( به مقدار یک قاشق قهوه خوری 
صبح ناشــتا برای دفع سنگ کلیه و سنگ کیسه صفرا مفید 

و موثر است.
▪ کمپرس زخم ها با شیره بهاری)اشک مو( باعث التیام سریع 

زخم ها می شود.
▪ اگر چشــم قرمز شده و یا مژه ها ورم کرده باشند، با ریختن 
اشــک مو در چشــم، خیلی زود ورم مژه و قرمز شدن چشم 

معالجه می شود.
▪ اشــک مو، زگیل را درمان می کند و به دفعات باید بر روی 

زگیل مالیده شود.
▪ اگر اشک مو را بر روی تب خال بمالند، آن را مداوا می کند.
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دو کلمـــه حـــرف ورزشـــی

بهبودی سـیاوش  ّپرِش آبی ها از حاشیه به متن!
 ---نیم نگاه ---

گرد آورنده

دوست داشتنی ترین توپ جهان
  

اتحادیــه فوتبال اروپا 
آستانه سوپرجام  در  )یوفا( 
یوفا مابیــن بایرن مونیخ و 
سویا، از توپ طراحی شده 
رونمایی  دیــدار  این  برای 
کــرد؛ توپی خــاص با 1۸ 

نقاشی برگزیده کودکان در حمایت از کودکان سراسر جهان. 
زمانی که مونیخی ها 2۴ سپتامبر )پنجشنبه سوم مهرماه( در 
ورزشگاه پوشــکاش واقع در بوداپست مجارستان روبه روی 
سویا قرار بگیرند، از توپی اســتفاده خواهند کرد که با 1۸ 
نقاشــی مختلف کودکان اروپایی پوشیده شده است. یوفا از 
کودکان سراســر قاره اروپا خواست تا نقاشی های خود را با 
موضوع »فوتبال برای شــما چه معنایــی دارد؟« برای این 
نهاد ارسال کنند و در مقابل کودکان نیز از طریق 1۰ بنیاد 
مختص کودکان زیر نظر یوفا، نقاشــی های خود را ارسال و 
آثار برگزیده 1۸ کودک روی توپ طراحی شــده برای این 
دیدار نقش بست. نقاشی های برگزیده از بین بیش از 2۰۰ اثر 
ارسالی توسط رییس یوفا یعنی »الکساندر چفرین« انتخاب 
شد؛ نقاشی های کودکانی از ۹ کشور اروپایی شامل جمهوری 
چک، آلمان، مجارســتان، لیتوانی، هلند، پرتغال، اسلوونی، 

اسپانیا و سوئیس روی این توپ خاص قابل رویت است.

برای کسب مدال المپیک شعار 
نمی دهم

رستمی"  "زهراءعرب 
عضو تیم ملی دو و میدانی 
زنان در حاشــیه مراســم 
تجلیل از دو و میدانی کارانی 
که در مسابقات باشگاه های 
کشــور و جایــزه بــزرگ 

رکوردشــکنی کردند در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اگر 
امکانات تمرین فراهم شود قول کسب مدال المپیک توکیو را 
می دهم و تالش من برای کسب مدال المپیک است نه مدال 
آسیایی. وی درپاســخ به این پرسش که چقدر به این قول 
پایبند هستید، گفت: حرفی که میزنم شعار نیست و به آن 
عمل می کنم. زهرا عرب رستمی در مرحله نخست مسابقات 
دو و میدانی باشــگاه های کشــور در ماده پرتاب چکش با 
پرتابی به میزان  ۵۵.1۷ متر رکورد باشــگاهی این ماده را 
که پیش از این با ۵3.۸۸ متر در دســت ریحانه آرانی بود، 

بهبود بخشید.

لیگ کشتی مجرایی برای ورود 
به تیم ملی است

به گزارش روابط عمومی فدراســیون کشــتی، محسن 
کاوه در رابطه با آغاز بیســتمین دوره لیگ برتر کشتی آزاد 
از 1۰ مهرماه اظهار داشــت: بــرای راه اندازی لیگ زحمات 
زیادی کشــیده شــد تا باالخره چرخ کشتی بعد از چند ماه 
تعطیلی به حرکت دربیاید. با توجه به این که خیلی از مربیان 
و کشــتی گیران هزینه های زندگی خــود را از همین لیگ 
تامین می کنند، فدراسیون و سازمان لیگ تالش زیادی برای 

برگزاری لیگ انجام دادند.
قطعا کشتی گیران و همه باشگاه ها هم تالش می کنند موارد 

بهداشتی را به بهترین شکل رعایت کنند.
وی با اشاره به لزوم حضور ملی پوشان در لیگ   برتر کشتی عنوان 
کرد: من از همین جا به کشتی گیران اعالم می کنم اگر مسابقات 
جهانی در آذرماه برگزار شود، نمی توانیم انتخابی تیم ملی به 
شکل گسترده و باز برگزار کنیم. به همین خاطر لیگ می تواند 
 فرصتی باشد تا کشتی گیران بتوانند خودشان را نشان دهند.
کاوه در پایان گفت: امســال لیگ می تواند به نوعی انتخابی 
تیم ملی باشد چون بهترین مالک برای کادرفنی بعد از چند 
ماه تعطیلی مسابقات و تمرین، تماشای مسابقات لیگ است. 
من توصیه می کنم کشتی گیرانی که مدعی دوبنده تیم ملی 
هستند، در لیگ با تمام توان حاضر شوند و خودشان را نشان 
دهند چون قطعا این مســابقات مجرایی برای ورود به اردوی 

تیم ملی خواهد بود.

● پیروزی تیم فوتبال استقالل -- آن هم با سه گل زده و بدون 
گل خورده -- مجددا آبی ها را سر زبان ها انداخت و چشم تیزبین 
رســانه ها را به خود جلب کرد و کارشناسان را سر شوق آورد تا 
در مورد این برد نظر دهند. طبیعتا این برد تحســین همگان را 
در پی داشــت و استقالل را به متن خبرها برد گرچه استقالل 
همچنان بی حاشیه نماند! در این گزارش، گزیده ای از بازتاب برد 

استقالل در رسانه ها را در منظرشما قرار می دهیم.
■ تیم نامجو مطلق در حد قهرمان آسیا بازی کرد

پرویزبرومندسنگربان اســبق تیم فوتبال استقالل در خصوص 
برتری اســتقالل مقابل االهلی عربستان اظهار داشت: جا دارد 
به همه استقاللی ها تبریک بگویم چون بعد از مدت ها این تیم 
یک بازی دلنشین انجام داد.وی افزود: استقالل در نیمه اول کار 
حریف را تمام کرد و در همین نیمه در قد و قواره تیم قهرمان 
آسیا بود. به مجید نامجومطلق هم تبریک می گویم و امیدوارم 

او این روند را ادامه بدهد.
سنگربان اسبق استقالل خاطرنشان کرد: باشگاه استقالل باید 
قدر امثال نامجومطلق را بداند و خیلی راحت سرمایه های خود 
را نســوزاند.امثال نامجومطلق، زرینچه و مجیدی و خیلی افراد 
دیگر که اســمی از آن ها نیاوردم، سرمایه های باشگاه استقالل 

هستند و باید به آن ها احترام گذاشت.
وی در خصوص قرعه اســتقالل و دیدار با پاختاکور عنوان کرد: 
پاختاکور تیم خوبی است و اصال نباید این تیم را دستکم گرفت. 
فوتبال ازبکســتان فوتبال مرموزی اســت که برای همه تیم ها 
دردسرســاز هســتند. در این چند روز باید بازیکنان به خوبی 

استراحت کرده برای مسابقه بعد آماده شوند.
برومند در خصوص این که باشگاه استقالل طی روزهای گذشته 
خواستار جذب الکساندر نوری شده است عنوان کرد: بهتر است 

سعادتمند بیش از اندازه خودش را خراب نکند. 
او مدت ها هواداران را درگیر اســم استراماچونی کرد و تیم را از 
یک جام محروم کرد، حاال هم اسم نوری مطرح شده است. این 
مربی با پول ریالی وارد ایران نمی شــود و بهتر است سعادتمند 
همان پولی را که برای چنین مربیانی در نظر گرفته خرج جذب 
بازیکنان خوب و وســایل تمرینی و حتی کادر فنی ایرانی مثل 

خود نامجو مطلق کند.
گلر اسبق استقالل تاکید کرد: مگر نامجومطلق چه چیزی کم 
دارد؟ او باید حمایت شــود و البته ابزار در اختیارش قرار بگیرد. 
نامجو ستاره سال های دور استقالل بوده و حاال خود این فرصت 
را به دست آورده که سرمربی استقالل باشد. اگر قرار است کسی 
مثل نوری به استقالل بیاید باید قرارداد بلند مدت با او امضا شود 
تا مربیان جوان از کنار وی کار یاد بگیرند وگرنه این نوع هزینه 

کردن ضرری بیش نیست.
وی خاطرنشــان کرد: من منکر توانایی مربیان خارجی نیستم 
ولی مدیری که امثال زرینچه، مجیدی، نامجو و ... را نمی بیند 
با چه تدبیری سراغ مربیان خارجی می رود؟ اصال چه کسی به 
او مشــورت می دهد؟ این برای یک استقاللی افت دارد که هر 
روز دنبال یک مربی بدویم در حالی که این باشگاه کوه سرمایه 

و اسطوره است.
■ استقالل می تواند به مراحل باالتر هم برود

علی جباری پیشکســوت تیم فوتبال استقالل درباره برتری 3 
بر صفر تیم فوتبال اســتقالل مقابل االهلی عربستان و راهیابی 
این تیم به مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا، اظهار 
داشت: بازی را خوب شروع کردیم در تمام نقاط عملکرد خوبی 
داشتیم. هافبک های استقالل اجازه بازی سازی به حریف ندادند 

و در خط جلو نیز از موقعیت های مان استفاده کردیم. 
در دفاع، ضعف هایی داریم که باید برطرف شود، اما در مجموع 

بازیکنان شاداب بودند و خوب کار کردند. نتیجه این خوب کار 
کردن، برد پرگل بود.

پیشکســوت تیم فوتبال استقالل در رابطه با شانس آبی پوشان 
بــرای موفقیــت در مراحل حذفی تصریح کرد: اگر اســتقالل 
همانند بازی با االهلی باشد و اشتباهاتش را کمتر کند، می تواند 
به مراحل باالتر برود. تنها مســاله استقالل، خط دفاعی است 
کــه در بازی با االهلی هر زمان که بازیکنان این تیم به محوطه 
جریمه می آمدند، مشکل ســاز می شــدند. نباید به حریفان به 

راحتی فضا بدهیم.
جباری در خصوص این که مجید نامجومطلق در شرایط بحرانی 
پس از شکست استقالل در فینال جام حذفی هدایت استقالل 
را پذیرفت و برخی  انتظار صعود آبی پوشان به مرحله بعدی لیگ 
قهرمانان آسیا را نداشتند، گفت: نامجومطلق استقاللی است و 
هر فردی که استقاللی است، باید کمک کند. کسی که کمک 
نمی کند، در فکر مســائل دیگر است. نامجومطلق گفته هر چه 
دارد از استقالل است. او سال ها در استقالل بازی کرده و جای 

تعجب ندارد که هدایت تیم را پذیرفته است.
وی در پایان گفت: صعود استقالل را تبریک می گویم و امیدوارم 
پرسپولیس نیز حریفش را شکست دهد تا حداقل دو نماینده در 

مرحله حذفی داشته باشیم.
■ برای نام استقالل بازی می کنیم

مهدی قائدی مهاجم تیم فوتبال استقالل تأکید کرد، او و دیگر 
بازیکنان این تیم برای نام اســتقالل بازی می کنند و به دنبال 

موفقیت فردی نیستند.
مهدی قائدی پس از برتری 3بر صفر تیم فوتبال استقالل مقابل 
االهلی عربستان و راهیابی آبی پوشان به مرحله یک هشتم نهایی 
لیگ قهرمانان آســیا، اظهار داشت: در ابتدا به بازیکنان خسته 
نباشید می گویم. ما بازی خوبی انجام دادیم و از ابتدا سوار بازی 
بودیم. به بازیکنان االهلی نیز خسته نباشید می گویم که فوتبال 
خوبی انجام دادند. تمرکزمان این بود که با اختالف بازی را ببریم 

و ذهنیت های خوبی روی بازی داشتیم.
از سرمربی و کادر فنی مان هم تشکر می کنم و امیدوارم در ادامه 

با بازی های خوب دل تماشاگران را شاد کنیم.
وی در مورد گلی که مقابل االهلی به ثمر رســاند و فضایی که 
بازیکنان حریف به او داده بودند، گفت: چهار پنج دقیقه ای بود 
که روی حریف پرس می کردیم و فکر کنم آن ها خســته شده 
بودند. در این بین فضا برای من ایجاد شد و تصمیم گرفتم از آن 

جا شوت بزنم. خیلی خوشحالم که آن توپ تبدیل به گل شد.
■ بازی استقالل هنرمندانه بود

رسانه ورزشی عربستانی بازی نماینده ایران برابر االهلی جده در 
دور پایانی از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا را ستود.

به گزارش روزنامه الریاضیه عربستان، تیم االهلی دومین شکست 
متوالی اش را در دور پایانی لیگ قهرمانان آسیابا نتیجه 3 بر صفر 
برابر استقالل پذیرا شد. شکست نخست این تیم با نتیجه 2 بر 

یک برابر الشرطه عراق شکل گرفته بود.
االهلــی با وجود این شکســت و اندوخته شــش امتیازی اش 
صدرنشــین جدول رده بندی گروهA لیگ قهرمانان آسیا باقی  
ماند. استقالل پنج امتیازی هم به لطف تفاضل گل بهتر نسبت 

به الشرطه عراق در رده دوم جدول قرار گرفت.
این روزنامه ورزشی عربستان در ادامه نوشت: بازی با برتری فنی 
استقالل آغاز شد و این تیم بارها دروازه االهلی را برای رسیدن 
به گل تهدید کرد. استقالل سرانجام روی شوت مهدی قائدی 
در دقیقه 2۹ به گل نخست خود دست یافت. علی کریمی 1۰ 
دقیقه بعد در محوط جریمه االهلی گل دوم را به ثمر رساند. در 
نیمه دوم هم شرایط بازی تغییر چندانی نکرد و استقالل تهران 
همچنــان به بازی هنرمندانه اش در میدان ادامه داد. این تیم با 

گل سوم توسط دیاباته در دقیقه ۵۴ برتری اش را تثبیت کرد.

■ ترس از حذف باعث شد که استقاللی ها به خودشان 
بیایند

مهدی پاشازاده پیشکسوت استقالل می گوید استقالل به یک 
تیم کامل ۹۰ دقیقه ای تبدیل شده است و همین موضوع باعث 

شد که بتواند نتیجه الزم را بگیرد.
▪ بازی با االهلی عربستان را چطور دیدید؟

اســتقالل در چند بازی آخر خود در لیگ و همین طور در جام 
حذفی یک نیمه خوب و یک نیمه بد بازی کرده است. مثاًل مقابل 
پرســپولیس نیمه اول خوب بود و در نیمه دوم بازی را وا داده 
بود. دربازی اول مقابل الشرطه تیم عملکردخوبی نداشت اما در 
بازی اخیر استقالل خیلی منظم و بابرنامه ظاهر شد و توانست 

با سه گل پیروز شود.
▪ به نظرتان چرا استقالل این همه نوسان دارد؟

این سؤال را باید کادر فنی استقالل جواب دهد چون از همه ما 
و سایرین به تیم نزدیک تر هستند. شاید ترس از حذف باعث شد 

که استقاللی ها به خودشان بیایند. 
اســتقالل و بازیکنانــش در این بــازی عالوه بــر زدن 3گل 

می توانستند حتی به گل های بیشتری دست پیدا کنند.
▪ استقاللی ها عقیده دارند عدم بازی در 2 هفته گذشته و 
دور بودن از فضای مسابقه باعث شد که خوب بازی نکنند؟

حدوداً دو هفته پیش بود که استقالل در جام حذفی به میدان 
رفت و به نظرم فاصله بین مســابقاتش زیاد نبود.استقالل باید 
هرچه زودتر مشــکالتش را حل کند تا باعث از دســت رفتن 

تمرکزش نشود.
▪ شــما اشــاره به ترس از باخت و حذف داشتید، خب 
استقاللی ها می دانستند با برد کار صعود یکسره می شود 

برای همین چرا نباید از ابتدا هجومی بازی کنند؟
بله همه می دانســتند که با پیروزی کار صعود یکسره می شود 
اما الشــرطه هم تیم ضعیفی نبود و نمی شــد ریسک کرد. من 
فکر می کنم استقالل آمده بود که مساوی بگیرد، اما زمانی که 
گل خورد شرایط به کلی تغییر کرد. وقتی تیمی توانایی دارد با 
ارائه یک بازی برتر حریف را تحت فشار بگذارد و برنده نیمه دوم 
باشد پس این قابلیت را هم دارد که از ابتدا اینگونه بازی کند.من 

عقیده دارم استقالل باید به خودش بیاید.
▪ خط دفاع استقالل را در بازی االهلی چطور دیدید؟

خیلی باهوش و با فکر در زمین ظاهر شــدند . روزبه و غالمی 
مدافعانی هســتند که اگر سرحال باشند مهاجمی نمی تواند از 
آن ها عبور کند. دیدید مهاجمی مثل عمر سوما با آن همه سابقه 

و شم گلزنی حتی یک موقعیت گلزنی هم نداشت.
▪ بعضی از کارشناســان عقیده دارنــد وقتی کریمی و 
ارســالن مطهری در ترکیب تیم بودند اوضاع استقالل 

بهتر شد؟
با حضور علی کریمی و ارسالن مطهری، استقالل بازی بهتری 
انجام داد . شــاید اگر علی کریمی در بازی قبلی مقابل الشرطه 
از ابتدا در بازی حضور داشــت اســتقالل بهتر بازی می کرد و 
می توانســت برنده بازی باشد چون حضور این هافبک باتجربه، 

جریان بازی را تغییر داد. علی کریمی بازیکن توانمندی است. 
متأسفانه او هم در این مدت در کنار تیم نبود اما شب گذشته با 
گلزنی خیلی به کسب برد در این بازی کمک کرد .ارسالن هم 
هر وقت به زمین آمده مفید بوده و من فکر می کنم می تواند از 

ابتدا در زمین حضورداشته باشد و به تیم کمک کند.
■ واکنش فرهاد مجیدی به صعود استقالل در آسیا

سرمربی سابق استقالل به پیروزی شب گذشته شاگردان مجید 
نامجومطلق واکنش نشان داد.

استقالل تهران در بازی پایانی دور گروهی لیگ قهرمانان آسیا 
به مصاف االهلی عربستان رفت و سه بر صفر مقابل این تیم به 
پیروزی رسید تا جواز صعود به عنوان تیم دوم گروه A و حضور 

در دور یک هشتم نهایی را به دست بیاورد.
استقالل در این بازی با مجید نامجومطلق حضور پیدا کرده بود 
و این دومین تجربه سرمربیگری او روی نیمکت استقالل بود؛ 
نامجومطلق جانشین فرهاد مجیدی شده است که پس از فینال 

جام حذفی از سمت خود استعفا کرده بود.
مجیدی در صفحه رســمی اینســتاگرام خود اعــالم کرد از 
پیروزی آبی پوشان خوشحال شده است و برای آن ها آرزوی 

موفقیت کرد.
منابع: فارس، تسنیم، ایلنا، باشگاه خبرنگاران جوان، مهر، ایرنا
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■ یکی از جذاب ترین لیســت ها برای مطالعه همیشــه 
لیست خوردنی و نوشیدنی های محبوب بوده است و سوال 
اینجاست که محبوب ترین نوشیدنی های جهان چیست ؟

همان طور که می دانید نوشیدنی های زیادی در دنیا وجود 
دارد. آیا تا به حال به این فکر کرده اید که نوشیدنی مورد 
عالقه شما جزء نوشیدنی های پرطرفدار کدام کشور است؟ 
یا با اسامی نوشــیدنی های معروف و محبوب جهان آشنا 

هستید؟
در این گزارش می خواهیم برخی از معروف ترین و محبوب 

ترین نوشیدنی های جهان را معرفی کنیم.

▪ آب -- همه کشورها

آب یکی از نوشــیدنی های معمولی ولی پرمصرف در همه 
کشورها اســت که الزمه زندگی است و برای ادامه حیات 
الزم است. این نوشیدنی بی طعم و بی رنگ در همه جای 

دنیا استفاده می شود.
آب فواید بســیار زیادی دارد که به برخی از آن ها اشــاره 

می کنیم:
• درمان طبیعی سردرد
• از بین بردن خستگی

• جوانترماندن و پوستی شاداب داشتن
• فعالیت بدنیتان را افزایش می دهد

• رگ به رگ شدن و گرفتگی عضالت کمتر می شود

▪ چای -- همه کشورها

چــای هم به عنــوان یکی از معروفترین نوشــیدنی های 
خوشمزه جهان به شــمار می رود که طرفداران زیادی در 
همــه جا دارد. انواع مختلفی چــای در جهان وجود دارد 
که می تــوان آن را با دم کردن دانه هــا، جوانه ها، گیاهان 
مختلــف تهیه کرد و هــر کدام می تواننــد دارای طعم و 
بوی متفاوتی از یکدیگر باشــند. این نوشــیدنی معموال 
 در اکثر مراســم و مهمانی ها در کشــورها ســرو می شود
چای نوشیدنی است که از دم کردن برگ های گیاه چای به 

وسیله آب جوش تهیه می شود.
جالب اســت بدانید که “چای” نام یک میان وعده عصرانه 
در جزایر بریتانیا و کشــورهای وابسته است که در آن جا  
یک نوشیدنی --چای یا قهوه -- به همراه یک غذای سبک 
مثل کوکی، ساالد، بعضی میوه ها و یا ساندویچ های سبک 

سرو می شود.
حداقل 3۰۰۰ سال اســت که چای به عنوان یک کاالی 

تجاری با ارزش و قابل احترام شناخته می شود.

▪ لیموناد -- مصر

لیمو، آب و شکر. به نظر معمولی می رسد ولی این نوشیدنی 
طراوت بخش تابســتانی به تقریبا 1۵۰۰ ســال پیش بر 
می گردد و در کتاب های قدیمی آمده که این نوشــیدنی 
باعث تبدیل شــدن بچه ها به فرشــته های خوشــحال و 

بزرگ ها به بچه های شاداب می شده.
لیموناد یک نوشیدنی غیر الکلی ست که تابستان بهترین 
زمان نوشــیدن آن به ویژه همراه با نعناع است. لیموناد به 
همراه یخ همیشه یک آرام بخش عالی ست و خلق و خوی 
شــما را بهتر می کند. این نوشــیدنی محبوب از آب لیمو 
)ترجیحا تازه(، آب و شــکر یا عسل ساخته می شود. لیمو 

بسیار بهتر و سالم تر از سایر نوشیدنی های غیرالکلی ست.
هم چنین تهیه لیموناد، بســیار آسان تر از دم کردن چای 

یا قهوه است.

▪ آب پرتقال -- امریکا

آب پرتقال جایگاه خاص و باالیی دارد و دوران کودکی را 

به یاد ما می آورد. آب پرتقال اولین بار در سال 1۹1۵ در 
آمریکا به صورت تجاری تولید و پخش شد و این نوشیدنی 
تقریبا شــیرین، همیشه نسبت به آب سیب، آب هندوانه، 

آب آناناس، آب گوجه فرنگی پادشاهی کرده است.

▪ شکالت داغ با مارشمالو -- ایاالت متحده آمریکا

شکالت داغ یا هات چاکلت یکی از نوشیدنی های خوشمزه 
جهان است که در ایاالت متحده طرفداران زیادی دارد.

این نوشیدنی از رنده شدن شکالت درون شیر و هم زدن 
آن ها و اضافه کردن شکر تهیه می شود. موقع سرو کردن از 

مارشمالو درون این نوشیدنی استفاده می شود.

▪ پانچ هندوانه و خیار-- همه کشورها

پانچ خیار و هندوانه از مخلوط کردن میوه های خوشمزه 
خیار و هندوانه تهیه می شود و در همه کشورها طرفداران 
مخصوص به خودش را دارد و بیشــتر در فصول گرم سال 

سرو می شود.

■ تصور راه رفتن ماهی روی زمین، عجیب و غریب است. 
در عین حال پژوهش جدیدی نشــان می دهد که شماری 
از ماهی ها قــادر به راه رفتن روی زمین هســتند. بنا به 
پژوهشی مفصل بر روی اســتخوان های بزرگ ماهی های 
آســیایی از خانواده لوچ، )ماهیان خانواده ی سگ ماهیان 
جویباری( که نوع خاصی از ماهی های راه رونده بر خشکی 
 )Cryptotora thamicola به نام )ماهی فرشته غار یا
از آن جمله است، پژوهش منتشر شده در مجله مورفولوژی 
نشــان می دهد، ده نوع دیگر از ماهی ها نیز دارای چنین 

توانمندی هستند.

از طریق مشــخص کردن انواع ســگ ماهیان جویباری 
که ممکن اســت برای حتی لحظاتی بدون مشــکل در 
تنفس روی زمین راه بروند، دانشمندان امیدوارند درباره 
چگونگی امکان راه رفتن نخستین مهره داران در بیرون 

از آب بیشتر بدانند.
آنچه پژوهشگران درباره ماهی های فرشته غار دریافتند این 
است که کمربند لگن )رابط بین ستون فقرات و باله لگن( 

کلید راه رفتن آن ها روی زمین است.

تیم تحقیقاتی با بررسی ساختار استخوان 2۹ گونه مختلف 
از گروه لوچ، سه نوع مختلف ماهی آکواریومی را شناسایی 
کردنــد و دریافتند کــه ده گونه دیگر از همــان ارتباط 

استخوانی ماهیان غاری برخوردارند.
زیست شناس زاکاری راندال از موزه تاریخ طبیعی فلوریدا 
در گزارشی که توسط وب سایت ساینس آلرت منتشر شد، 
گفت: »ماهی ها معموال اتصالی میان ســتون فقرات و باله 
لگنی ندارند. قبال ایده این بود که ماهی فرشــته ی غار در 
این زمینه، کامال منحصر به فرد است. نکته ی جالب مقاله ی 
جدید این اســت کــه با جزئیات دقیقی نشــان می دهد 
حلقه های لگنی محکم نسبت به چیزی که فکر می کردیم، 
در خانواده ی سگ ماهیان جویباری فراوانی بیشتری دارد.«

▪ ماهی های شگفت انگیزی که راه می روند

ماهی فرشــته ی غار از دنده های 
عضــالت  و  شــده  بــزرگ 
تا  استفاده می کند  تثبیت کننده 
به کمک باله های خود و حرکات 
ســمندر مانند حرکت کند. این 
گونه، تنها گونه ی این خانواده از 
ماهی ها اســت که دارای این نوع 
حرکت اســت. کارشناسان فکر 
می کنند ماهی مذکور این قابلیت 
را به عنوان راهی برای حرکت در 
میان جریان های سریع درون غار 
و رســیدن به جریان های غنی از 

اکســیژنی که ماهی های دیگر نمی توانند به آن دسترسی 
پیدا کنند، تکامل داده است. این توانایی ممکن است برای 
باالرفتن ماهی از آبشــار های سطحی دو کوچک نیز مورد 

استفاده قرار گیرد.
محققــان از طریق ترکیبــی از تجزیه و تحلیل DNA و 
توموگرافی کامپیوتری )CT( شــواهدی یافتند که نشان 
می دهد توانایی ها از طریق ژنتیکی منتقل شــده، با سایر 
اعضای خانواده لوچ به اشــتراک گذاشــته شده و به نظر 

نمی رسد که فقط از یک منبع تکامل یافته باشد.
همه این ها در مورد پیاده روی ماهی، شجره تکاملی دقیق 
تری به زیست شناسان می دهد و چارچوبی جهت تالش 
برای شناســایی تعداد بیشــتری از آن ها در آینده است؛ 
هرچند ســطح مهارت راه رفتن از گونه ای به گونه دیگر 

متفاوت است.

بهار سـادات موسوی
نوشیدنی های خوشمزه و پر مصرفگرد آورنده

 ---نیم نگاه ---

کشف رابطه جدید بین سیستم 
ایمنی، ذهن و بدن

 محققان با مطالعه روی مدل های حیوانی دریافتند 
سلول های ایمنی که مغز را احاطه کرده اند، مولکول هایی 
تولید می کنند که توسط نورون ها در مغز جذب می شوند 

و برای رفتار طبیعی آن ها ضروری است.
به گــزارش پایگاه خبری ســاینس، ایــن مولکول که 
IL-1۷ نــام دارد، یک مولکول ســیگنال دهنده از نوع 
ســیتوکین اســت که واکنش ایمنی بــدن را در برابر 
عفونت ها تنظیم می کند. در تحقیقات پیشین، مشخص 
شد که مولکول IL-1۷ با اوتیسم در مدل های جانوری و 
هم چنین با بروز افسردگی در انسان ارتباط دارد. محققان 
معتقدند ارتباط بین سیستم ایمنی و مغز به عنوان بخشی 
از اســتراتژی بقا، تکامل یافته اســت و موجب افزایش 

هوشیاری و احتیاط در جوندگان می شود.

نقش زنان در فرهنگ 
بازسازِی جامعِه فاجعه دیده 

مطالعاتــی  طــرح 
تجربه  »انسان شناختی 
زیســته زنــان از زلزله 
سرپل ذهاب« از سلسله 
پژوهشــکده  طرح های 
هدف  با  مردم شناســی 
درک تجربه زیسته زنان 

سرپل ذهاب از زلزله انجام شد.
مردم شناسی  پژوهشــکده  علیرضا حســن زاده  رئیس 
وزارت میراث فرهنگی دربــاره این طرح گفت: زلزله به 
لحاظ گستره تأثیراتی که بر زندگی اقتصادی، اجتماعی، 
فرهنگی افــراد دارد و هم چنین حجــم انبوه تغییرات 
اجتماعی که به دنبــال می آورد، متغیر مهمی در تحول 

حیات اجتماعی جوامع محسوب می شود.
مینو سلیمی مجری این طرح نیز در ادامه گفت: مطالعه 
حاضر پژوهشــی مردم شناسی اســت که با هدف درک 
تجربه زیسته زنان سرپل ذهاب از زلزله انجام شده است.

او اظهــار کرد: زنان می تواننــد در ایجاد فرهنگ ایمنی 
و بازســازی زودهنگام جامعــه فاجعه دیده،فعالیت های 
پیشــگیرانه و ضروری پس از بحران های طبیعی به ویژه 

زلزله نقش های مهمی را ایفا  کنند.
این پژوهشگر افزود: زنان در شهر زلزله زده سرپل ذهاب، 
از ریســک آســیب پذیری باالتری در قیــاس با مردان 
برخوردارند و شــناخت به کم و کیف این آسیب پذیری 
و بســترهای شکل گیری و تداوم آن ضرورت انجام دادن 

مطالعه در این زمینه را نشان می دهد.

حراج اسکلت  یکی از 
بزرگ ترین دایناسورها

به گزارش رویترز، مسووالن حراجی کریستیز اعالم 
کردند قصد دارند اسکلت یکی از بزرگ ترین دایناسورهای 
»تیرانوسور رکس« را در اوایل ماه اکتبر به فروش بگذارند.
اســکلت این دایناســور تقریبا 6۷میلیون ساله که با نام 
»استن« )STAN( شناخته می شود در سال1۹۸۷ و در 
داکوتای جنوبی توســط یک دیرینه شناس آماتور به نام 

»استن سکریسون« کشف شد.
بــه گفته مدیر بخــش تاریخ طبیعت و علــوم حراجی 
کریستیز، دانشمندان موسســه »بلک هیلز« به سرعت 
متوجه شــدند چیزی که در مقابل آن هاست بسیار ویژه 
اســت و به این ترتیب اســکلت )STAN( را به عنوان 
بقایای متعلق به یک »تیرانوسور رکس« شناسایی کردند.
به گفته مسووالن حراجی کریستیز، )STAN( 12متر 

طول و حدود ۴ متر ارتفاع دارد.
قرار است بقایای این دایناسورتا اواسط اکتبر در نیویورک 
به نمایش گذاشته شود.کریستیز ارزش این اثر را بین 6 

تا ۸ میلیون دالر برآورد کرده است.

مونا پیلتـن عراقی
گرد آورنده

 ماهی های شگفت انگیزی که راه می روند
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با وجودی که تولید نفت بخش عمده درآمد عربســتان را تامین 
می کند، اما این صنعت به »پاشنه آشیل« )نقطه ضعف( این کشور 
تبدیل شده اســت، با این حال ریاض در سال های اخیر با اتخاذ 
تدابیر اشتباه در عرصه سیاسی، عامل گسست و جدایی ملت های 
خاورمیانه شده و با استفاده از سهم عمده ای که در صادرات این 
فرآورده در جهان دارد، به تبعیت از فرمان های واشنگتن، از آن 

برای تضعیف و نابودی اقتصاد منطقه نیز بهره برده است.
قیمت جهانی نفت روزسه شنبه به دنبال کاهش نرخ آن از سوی 
عربســتان برای تحویل در ماه اکتبر )آبان/ آذر( و افزایش شمار 
مبتالیــان به »ویــروس کرونا« و رکود اقتصــادی در جهان، به 

پایین ترین سطح از ماه ژوئن )خرداد/ تیرماه( رسید.
به دنبال افزایش شمار مبتالیان به کرونا در چندین کشور عمده 
وارد کننده نفت از جمله، هند، انگلیس، اسپانیا، چین و چندین 
ایاالت آمریکا و نیز کاهش قیمت نفت که از سوی عربستان برای 
تحویل در ماه اکتبر اعالم شــد، بهای هر بشکه نفت خام آمریکا 
موسوم به »وست تگزاس اینترمدیت« با افت ۷. 6 درصدی به 36 

دالر و ۷6 سنت در هر بشکه رسید.
عربســتان بعد از آمریکا و روســیه بزرگترین تولید کننده نفت 
جهان اســت، اما از لحاظ حجم صادرات، بزرگترین صادر کننده 

این فرآورده است.
شــکی نیست که شیوع کرونا بسیاری از صنایع جهان را با رکود 
مواجــه کرد و تقاضای برای نفت در بازارهای جهانی به شــدت 
کاهش یافت، اما سیاست ارزان فروشی و شکستن قیمت در بازار 
توسط عربستان یکی از بزرگترین صادرکنندگان نفت جهان، به 

کاهش بیش از اندازه این فرآورده کمک مضاعفی کرده است.
مهمترین دلیــل افت قیمت نفت، کاهــش قیمت گذاری آن از 
عربســتان در بازار و ارزان فروشــی این کشور در آسیا به منظور 

مقابله با حضور روسیه و دیگر رقبای صادر کنند، بوده است. 
عربســتان که به دنبال نگرانی ها از کاهش تقاضا با شیوع دوباره 
کرونا قیمت نفت را برای مشتریان آسیایی کاهش داده، باعث شد 

تا قیمت نفت با افت بیشتری در هفته جاری همراه شود.
به اعتقاد برخی از کارشناسان سیاسی و اقتصادی، راهبرد اشتباه 

اتخاذ شده از سوی عربستان در بازار جهانی نفت را متاثر از عوامل 
مختلفی می دانند، هر چند ریاض ادعا می کند که برای رقابت با 
روسیه و سایر کشورهای غیر عضو »اوپک« و بی صرفه اقتصادی 
کردن تولید »نفت شیل« آمریکا، دست به کاهش بهای نفت در 
بازار جهانی زده، اما وابســتگی به درآمد این فرآورده در اقتصاد 
ســعودی و هزینه های سرســام آورد نظامی عربستان در جنگ 
تحمیلــی به یمن، مقابله با ایران و حفظ نقش صادراتی خود در 
بازار جهانی، این کشور را وادار به اقدام به کاهش بهای نفت حتی 

اگر به زیان عربستان نیز باشد، کرده است.
البته در این میان نباید به نقش تخریبی واشنگتن در بازار جهانی 
نفت و فرمانبری ریاض از کاخ ســفید در این شرایط اقتصادی و 
رکود اقتصادی جهانی ناشی از شیوع ویروس کرونا کاهش تقاضا 

از سوی وارد کنندگان عمده، بی توجه بود.
■ جنگ یمن و هزینه های هنگفت آن برای عربستان

جنگ عربستان علیه مردم یمن امسال وارد ششمین سال شد، اما 
بر اساس آمارهای رسمی منتشر شده، بودجه نظامی این کشور 
از ابتدای این جنگ تا پایان پنجمین ســال آن، حتی از بودجه 
بخش آموزش و پرورش و بهداشت عربستان نیز بیشتر بوده است.
بر اســاس آمار موسســه جهانی متخصص هزینه های نظامی، 
عربستان از ســال 2۰16 تا 2۰2۰ میالدی حدود 2۷3 میلیارد 
دالر یعنی۹ / 2۰ درصد هزینه های این کشــور را خرج سالح و 

هزینه های نظامی کرده است.
این در حالی است که بودجه آموزش و پرورش عربستان طی این 
سال ها 2۷1 میلیارد دالر یعنی ۷ / 2۰ درصد هزینه های دولت 
و بودجه بهداشت و درمان این کشور 2۰2 میلیارد دالر معادل ۴ 

/ 1۵ درصد هزینه های ریاض بوده است.
بر اساس سند بودجه عربستان منتشر شده از سوی وزارت دارایی 
این کشور، بودجه اختصاص یافته به بخش نظامی پس از آموزش 
در رتبه دوم قرار دارد و بودجه بخش بهداشت و درمان این کشور 

به رغم شیوع ویروس کرونا همچنان در رتبه سوم است.
گزارش های انستیتو بین المللی پژوهش های صلح )سیبری( نشان 
می دهد که واردات تسلیحات سعودی در پنج سال ابتدایی جنگ 
یمن۷ / ۸ درصد افزایش یافته و طی این مدت آمریکا، سه چهارم 

تسلیحات این کشور را تامین کرده است.
بر اســاس این گزارش، عربستان در سه ماهه نخست سال جاری 
میــالدی حدود 1۸ درصد از بودجه خــود یعنی چیزی معادل 

 ۵ / ۴۸ میلیــارد دالر را صــرف هزینه نظامی کرده اســت.    
با توجه به این که اقتصاد عربستان همانند بسیاری از کشورهای 
دیگر منطقه به نفت وابســته اســت، تامین این هزینه ها باید از 
طریق فروش این فرآورده تامین شود و به همین دلیل است که 
این کشور طی سال های اخیر برای جذب مشتریان، در بازارهای 
جهانی نفت اقدام به دامپینگ )قیمت شــکنی( و ارزان فروشی 

کرده است.
■ مقابله با ایران

عربستان
پیش از شروع کرونا در باتالق جنگ یمن فرو رفته بود و از سوی 
دیگر توافق هســته ای با ایران و فراهم شــدن فروش نفت برای 
تهران، ریاض به منظور رقابت با ایران و در دست گرفتن بازار نفت، 
سعی در عرضه این فرآورده زیر قیمت جهانی آن کرد.  این کشور 
هم چنین پس از زمزمه بازگشت تحریم های نفتی ایران از سوی 
آمریکا همراه با چند کشور دیگر عضو  اوپک برای جبران کمبود 
عرضه نفت ایران در بازارهای جهانی اعالم آمادگی کرد و به رغم 
هشدارهای وزیر نفت ایران به برخی کشورهای صادرکننده، مبنی 
بر این که دود اتخاذ این سیاست به چشم اقتصاد دیگر کشورهای 

منطقه نیز خواهد رفت، به راه خود ادامه داد. 
■ جنگ نفتی با روسیه

عربســتان در ادامه سیاست های نفتی پر اشتباه خود، در اسفند 
سال گذشــته بازی خطرناکی با روســیه بر سر قیمت نفت به 
راه انداخت و به رغم هشــدار برخی کشورها مبنی بر خودداری 
ریاض از ادامه لجبازی، به کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی 
ادامه داد. این تصمیم  عربســتان  آنقدر مهم بود که بی درنگ بر 
بازار جهانی نفت اثر گذاشــت و قیمت نفــت "برنت" که معیار 
بهای جهانی این فرآورده اســت حدود 2۵ درصد سقوط کرد و 
شدیدترین تنزل قیمت نفت برنت از اواخر سال 1۹۹1 را رقم زد.

در تفسیری به قلم »کلیفورد کراوس« و  »استنلی رید« منتشر 
شد، آمده است: اگر سقوط قیمت پایدار بماند، نفت حداقل برای 

پنج سال در نازل ترین سطح خود باقی خواهد ماند.
سقوط قیمت جهانی نفت و باال گرفتن جنگ بر سر قیمتی که 
عربستان آغازگر آن بود، اکنون اثرات مخربی بر تمام کشورهای 

تولید کننده از جمله خود عربستان برجای گذاشته است.
گرچه کارشناســان عربســتانی برای توجیه این اقدام پر اشتباه 
کشورشان وانمود می کنند که سیاست ریاض در کاهش قیمت 
نفت، توجیه پذیر نبودن هزینه تولید و فروش این ماده برای برخی 
کشورهای اروپایی و آمریکایی و جلوگیری از ورود این کشورها و 
شرکت ها به بازارهای جهانی است، اما گذشت زمان ثابت کرد که 

دولتمردان عربستان از درایت الزم برخوردار نیستند.
 ■ تامین هزینه های اشتغال زایی در آمریکا با نفت عربستان  

عربستان که از استقالل سیاسی برخوردار نیست و همواره چشم 
به تصمیم های واشنگتن در امور جهانی دارد، تحت فشار آمریکا 
و به منظور کمک به اقتصادی این کشور در کاهش بهای نفت در 

بازارهای جهانی نقش اصلی را بازی کرده است.
گرچه برخی از شــرکت های آمریکایی نیز از کاهش قیمت نفت 
متضرر شده اند، اما »دونالد ترامپ« رئیس جمهوری آمریکا پس 
از پیروزی در انتخابات این کشــور اولین سفر خارجی خود را به 
عربستان اختصاص داد که این دیدار منجر به امضای یک قرارداد 
11۰ میلیارد دالری نظامی بین دو کشــور شد. البته این مبلغ 
بخشی از ۴۷۰ میلیارد دالری بود که ریاض پذیرفت طی 1۰ سال 
آینده در بخش های گوناگون صنعت آمریکا سرمایه گذاری کند و 
این امر می تواند یک میلیون فرصت شغلی برای آمریکایی ها به 
وجود بیاورد. افزون بر تامین هزینه های جنگی، عربســتان باید 
تعهــدات خود را در قبال دولــت آمریکا عملی کند و با توجه به 
اقتصاد تک محصولی این کشــور یعنی نفت، چاره ای جز فروش 
بیشــتر این فرآورده و حفظ ســهمیه خود با هر قیمتی ندارد از 
این رو مجبور اســت برای برخــورداری از حمایت های آمریکا و 

کشورهای غربی هزینه قراردادهای منعقد شده را تامین کند.
■ شیوع ویروس کرونا سیاست های نفتی مخرب عربستان 

را شدت داد
شیوع ویروس کرونا و کاهش تقاضا، افت قیمت نفت در بازارهای 
جهانی را که چند سال قبل از پیدایش این ویروس با سیاست های 
مخرب عربســتان کلید خورده بود را شدت بخشید و روز به روز 

تعداد متقاضیان در بازارهای جهانی را کاهش داد.
■ دو روی سکه ریاض در بازار نفت

عربستان که همچنان به قیمت شکنی در بازار جهانی نفت ادامه 
می دهد و با اتخاذ این سیاست متحمل خسارات فراوانی شده، به 

یکباره تغییر رویــه داده و اعالم کرد که آماده کاهش تولید این 
فرآورده است تا بهای نفت در بازار جهانی با ثبات بیشتری همراه 
شود. دفتر مطبوعاتی کاخ »کرملین« گزارش داد که "سلمان بن 
عبدالعزیز" شاه ســعودی و "والدیمیر پوتین" رئیس جمهوری 
روسیه در خصوص توافق »اوپک پالس« )کشورهای عضو و غیر 
عضو اوپک( بــرای کاهش تولید نفت در بازار جهانی گفت و گو 
و تبــادل نظر و  از روند اجــرای توافق اوپک پالس برای کاهش 
 تولید که وضع بازار جهانی را تثبیت کرده، ابراز رضایت نمودند. 
پوتین و سلمان توافق کردند که در این عرصه، همچنان با یکدیگر 

هماهنگی داشته باشند.
اوپــک و متحدانش که به اوپک پالس معروف شــده اند، پس از 
کاهش شــدید قیمت نفت در پی شیوع ویروس کرونا در جهان، 
تصمیم گرفتند با مشارکت دیگر فروشندگان نفت در جهان به 

توافقی برای کاهش تولید برسند.
آن ها ســرانجام توافق کردند که تولید خود را از اول ماه می  )12 
اردیبهشت(  ۷/ ۹میلیون بشکه در روز کاهش دهند. سهم اوپک 
که متشکل از 1۰کشور با بیشــترین تولید از اکتبر سال2۰1۸ 

است، به میزان شش میلیون و ۸۴هزار بشکه در روز است.
این توافق بار دیگر در اواخر ماه جوالی تا آخر ماه اوت مورد تایید 
قرار گرفت و با وجود فرارسیدن ماه سپتامبر، هنوز در مورد ادامه 

اجرای این توافق گزارشی اعالم نشده است.
نکته قابل تامل این که ملک ســلمان شــاه سعودی در حالی از 
کاهش تولید نفت برای ثابت نگه داشتن قیمت و ابراز رضایت از 
این موضوع سخن به میان می آورد که  بار دیگر از کاهش قیمت 

نفت خود برای تحویل ماه اکتبر )آبان/ آذر(  خبر داد.
■ نقش تخریبی عربســتان علیه اقتصاد نفتی ملت های 

منطقه
همه این موارد موجب شــده تا اکنون نه تنها ملت  های منطقه 
نفت خیز حاشــیه خلیــج فارس چوب بی کفایتــی و بی درایتی 
دولتمردان عربســتان را بخورند، بلکه خود مردم این کشور نیز 
هزینه های برنامه بلندپروازانه سیاســتمداری بی تجربه و جوان 

"محمد بن سلمان" ولیعهد سعودی را بچشند.
عربستان که در سه ماهه ابتدایی سال جاری میالدی با ۹ میلیارد 
دالر کسری بودجه مواجه شده بود، مالیات بر ارزش افزوده را در 
این کشور سه برابر افزایش داد و کمک  هزینه های دولتی به مردم 

را متوقف  کرد.
عربستان سال 2۰1۸ جهت متنوع کردن درآمدهای بودجه، برای 
اولین بار قانون پنج درصد مالیات بر ارزش افزوده را اعمال کرد و 
اکنون این رقم به 1۵ درصد رســیده است. این کشور هم چنین 
بعد از افت قیمت نفت در سال 2۰1۴، بهای بنزین و محصوالت 

انرژی را در کشور افزایش داد. 
دولت عربســتان برای این که مردم از اثــرات تورمی اصالحات 
اقتصادی دچار مشــکل نشوند، ماهی 2۷۰ دالر برای شهروندان 
به عنوان کمک هزینه دولتی اختصاص داده بود، اما با شیوع کرونا 
و سقوط قیمت نفت، عربستان با معضل کسری هنگفت بودجه 

مواجه شد و این کمک  هزینه را نیز لغو کرده است.
بودجه عربستان برای ســال 2۰2۰ حدود 2۷2 میلیارد دالر در 
نظر گرفته شده بود، اما این کشور می خواهد هزینه های بودجه را 
نزدیک به 2۷ میلیارد دالر کاهش دهد تا از سطح کسری بودجه 

مقداری بکاهد.
بر اســاس اعالم صندوق بین المللی پول، تولید ناخالص داخلی 
عربســتان در ســال جاری با افت 3 / 2 درصدی نسبت به سال 

گذشته به 66۸ میلیارد دالر خواهد رسید.
صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده اســت که میزان بدهی 
خالص دولت عربستان از معادل پنج درصد تولید ناخالص داخلی 
در ســال 2۰1۹ به نزدیــک 1۹ درصد تولید ناخالص داخلی در 
سال جاری برسد و یک رکورد تاریخی ثبت کند و پیش می شود 
که بدهی های خالص سعودی نیز در سال جاری به 126 میلیارد 
دالر برسد. این در حالی است که دولت عربستان در سال 2۰1۸ 
هیچ بدهی خالصی نداشت و وضعیت جاری نشان می دهد که این 

کشور با چه میزان فشار اقتصادی مواجه شده است.
صنــدوق بین المللی پــول اعالم کرد که کل صــادرات نفتی و 
غیرنفتی عربستان در سال جاری نسبت به سال گذشته با بیش 
از 1۰۵ میلیارد دالر کاهش به 1۸۰ میلیارد دالر سقوط خواهد 
کرد و ذخایر ارزی آن نیز بیش از ۴1 میلیارد دالر کاهش خواهد 
یافت. این در حالی اســت که عربســتان پس از آمریکا و روسیه 
بزرگترین تولید کننده نفت جهان و از لحاظ حجم صادرات نفت 

صدرنشین است. / ایرنا

 ---نیم نگاه ---

کومله شهر نمونه و پیشگام 
در برگزاری یادواره شهدا است

مدیر کل بنیاد شــهید و امور ایثارگران گیالن درآیین 
رونمایی از کتاب شکوفه های بهارنارنج، کومله را شهری نمونه 
در برگزاری یادواره شهدا اعالم کرد و گفت: این شهر با 1۴2 
شهید دفاع مقدس همواره به طور مطلوب و شایسته ای به 
گــردآوری آثار و واگویه های تاریخی دوران جنگ تحمیلی 

پرداخته و در این مورد از پیشگامان است.
مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران گیالن در آیین رونمایی 
از کتاب شکوفه های بهارنارنج که در کومله لنگرود برگزارشد، 
اظهــار کرد: بهتریــن و واجب ترین اقدام بــرای ماندگاری 

رشادت های جوانان دوره دفاع مقدس، مستندسازی است.
عبداهلل پاکاری گفت: مهمترین اثر مستند سازی، جلوگیری 
از تحریف واقعیت های دوران دفاع مقدس است. وی افزود: با 
وجود تمام تالش های فراوان در این زمینه اما فضا برای کار 

در این زمینه بسیار زیاد است.
مدیر کل بنیاد شــهید و امور ایثارگــران گیالن ادامه داد: 
میانگین سنی رزمندگان و جانبازان گیالن بیش از 6۰ سال 
و والدین شــهدا بیش از ۸۰ سال اســت از این رو فرصت 
زیادی برای تدوین خاطرات شــفاهی و مکتوب آثار شهدا 
وجود ندارد. پاکاری با بیان این که تاکنون بیش از 22۰ هزار 
اثر از شهدا گردآوری شده است خاطر نشان کرد: این آثار نه 
تنها باید به عنوان اصل اسناد حفظ شود بلکه هرگونه مستند 
ســازی ها نیز در این رابطه باید در اختیار نســل های آینده 
قــرار بگیرد. وی گفت: با این که کتابخانه ی تخصصی ایثار 
وشــهادت با بیش از 11 هزار کتاب در اداره کل وجود دارد 
اما مستند سازی ها نیز همچنان ادامه دارد تا خاطرات زرین 

نسل دفاع مقدس برای آیندگان باقی بماند.

این مسوول، شــهر کومله را شهر نمونه در برگزاری یادواره 
شهدا دانســت و تصریح کرد: این شهر با 1۴2 شهید دفاع 
مقدس همواره به طور مطلوب و شایســته ای به گردآوری 
آثار و واگویه های تاریخــی دوران جنگ تحمیلی پرداخته 
و در این مورد از پیشــگامان اســت. آیین رونمایی از کتاب 
شکوفه های بهارنارنج که روایتی از زندگی نامه شهدای واال 
مقام شهر کومله است، با مداحی در وصف امام حسین )ع( و 
خاطره گویی مادر شهید واالمقام حسین احمد پور همراه بود.

سهم ۶۵ درصدی معادن 
کوچک از تولید 

بررســی طرح فعال ســازی معادن کوچک مقیاس 
گویای آن اســت کــه ۹۸.3 درصد کل معادن کشــور 
مشــخصه کوچک مقیاس دارند که 6۵ درصد از ســهم 

تولیدات معدنی را به خود اختصاص داده اند.
برپایه اطالعات آماری ســازمان توســعه ونوسازی معادن 
وصنایــع معدنی ایران )ایمیدرو( حاکی اســت، طرح فعال 
سازی معادن کوچک مقیاس در نقاط مختلف کشور با هدف 
فعال سازی معادن بخش خصوصی که به دلیل شرایط داخلی 
یا بین المللی نیمه فعال و یا تعطیل شــده اند، از آغاز سال 

13۹۷ تعریف و در سال 13۹۸ عملیاتی شد.
داده هــای آماری وزارت صنعت، معدن وتجارت نشــان 
می دهد که در کشور حدود 1۰ هزار و ۵۰۰ معدن پروانه 
بهره برداری دارند که بالغ بر 6 هزار و 1۰۰ معدن فعال و 

بقیه در مراحل تجهیز و یا غیرفعال محسوب می شوند.
عالوه بر این معادن سنگ الشه سهم 3۰ درصدی از معادن 
فعال و 2۵ درصــدی از کل معادن را به خود اختصاص 
داده اند. معادن کوچک مقیاس سهم ۸۵ درصدی از کل 
اشــتغال این عرصه را به خود اختصاص داده اند. گفتنی 
است؛ پارســال میزان مواد معدنی استخراجی بنابر آمار 
اعالمی معاونت معدنی وزارت صنعت به رقم ۴1۰ میلیون 
تن رسید و پیش بینی شده امسال حداقل 2۵ درصد به 

این میزان افزوده شود.

مهدیه رزاقی لنگرودی

گرد آورنده مهم ترین منبع درآمد و پاشنه آشیل 
گـودرزی علیرضـا 
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 "نادرنادرپور"

 کافی نبود و نیست هزاران هزار سال
 تا بازگو کند

 آن لحظه ی گریخته ی جاودانه را
 آن لحظه را که تنگ در آغوشم آمدی
 آن لحظه را که تنگ در آغوشت آمدم

 در باغ شهر ما
 در نور بامداد زمستان شهر ما

 شهری که زادگاه من و زادگاه توست
 شهری به روی خاک

 خاکی که در میان کوکب ستاره ایست

 "مهدی سهیلی"

 خداوندا! به دل های شکسته
 به تنهایان در غربت نشسته

 به آن عشقی که از نام تو خیزد
 بدان خونی که در راه تو ریزد

 به مسکینان از هستی رمیده
 به غمگینان خواب از سر پریده

 به مردانی که در سختی خموشند
 برای زندگی جان می فروشند

 همه کاشانه شان خالی از قوت است
 سخن هاشان نگاهی در سکوت است

 به طفالنی که نان آور ندارندـ 
 سر حسرت به بالین می گذارند

 به آن » درمانده زن « کز فقر جانکاهـ 
 نهد فرزند خود را بر سر راه

 به آن کودک که ناکام است کامش
 ز پا می افکند بوی طعامش

 به آن جمعی که از سرما بجانند
 ز » آه « جمع، » گرمی « می ستانند

 به آن بی کس که با جان در نبرد است
 غذایش اشک گرم و آه سرد است

 به آن بی مادر از ضعف خفتهـ 
 سخن از مهر مادر ناشنفته

 به آن دختر که نادیدی گناهش
 عبادت خفته در شرم نگاهش

 به آن چشمی که از غم گریه خیز است
 به بیماری که با جان در ستیز است

 به دامانی که از هر عیب پاک است
 به هر کس از گناهان شرمناک استـ 

 دلم را از گناهان ایمنی بخش
 به نور معرفت ها روشنی بخش

 "بیست و نهم اسفند ۱۳۵۰"

 "خاقانی"

 جان پیشکشت سازم، اگر پیش من آئی
 دل روی نمایت دهم، ار روی نمائی
 سر نعل بهای سم اسبت کنم آن روز

 کائی به کمین دل من ران بگشائی
 دل جای تو شد، خواه ّروی خواه نشینی

 بر تو نرسد حکم که تو خانه خدائی
 خورشید منی، من به چراغت طلبم ز آنک

 من در شب هجران و تو در ابر خفائی
 گه، گه به سر روزن چشمم گذری تیز

 بیمار توام باز نپرسی و نیائی
 این غارت جان چیست خود این جنگ تو با کیست؟

 گرگ آشتیی کن، مکن این گرگ ربائی

 هیچ افتدت امشب که بر افتادگی من
 رحم آری و بر کاهش جانم نفزائی
 یا بر شکر خویش مرا خوانی مهمان

 یا بر جگر ریش به مهمان من آئی
 تو بر جگری دست نیاالئی و حقا

 جز بر جگری نیست مرا دست روائی
 خستی دل خاقانی و روزیش نپرسی

 کای خسته پیکان من آخر تو کجائی

 "عبدالواسع جبلی"

 ای عارض تو چون گل و زلف تو چو سنبل
 من شیفته و فتنه بر آن سنبل و آن گل

 زلفین تو قیریست برانگیخته از عاج
 رخسار تو شیریست برآمیخته با مل

 بر دامن لعل است تو را نقطه عنبر
 بر گوشه ماه است تو را خوشه سنبل

 تو سال و مه از غنج خرامنده چو کبکی
 من روز و شب از رنج خروشنده چو بلبل

 زلفین تو زاغیست در آویخته هموار
 از ماه به منقار و ز خورشید به چنگل

 گر چند اسیرند ز عشق تو جهانی
 در زاویه محنت و در بادیه ذل

 از عشق تو من باک ندارم که دلم را
 بر مدحت خورشید جهان است توکل

 "فرخی سیستانی"

 بر وعده مرا شکیب فرمایی
 تا کی کنم ای صنم شکیبایی

 از بهر سه بوسه مستمندی را
 خواهی که سه سال صبر فرمایی

 راز دل خویش با تو بگشادم
 باشدکه بر این مرا ببخشایی

 بربرگ سمن به مشک بنبشتی
 تا راز مرا به خلق بنمایی

 بد مهر بتی و سنگدل یاری
 لیکن چو دل و چو دیده دریابی

 "عطارنیشابوری"

 رخ تو چگونه بینم که تو در نظر نیایی
 نرسی به کس چو دانم که تو خود به سر نیایی

 وطن تو از که جویم که تو در وطن نگنجی
 خبر تو از که پرسم که تو در خبر نیایی

 چه کسی تو باری ای جان که ز غایت کمالت
 چو به وصف تو درآیم تو به وصف در نیایی

 گهری عجب تر از تو نشنیدم و ندیدیم
 که به بحر در نگنجی و ز قعر بر نیایی

 چو به پرده در نشینی چه بود که عاشقان را
 چو شکر همی نبخشی نمک جگر نیایی

 همه دل فرو گرفتی به تو کی رسم که گر من
 در دل بسی بکوبم تو ز دل به در نیایی

 تو بیا که جان عطار اگرت خوش آمد از وی
به تو بخش آن ولیکن تو بدین قدر نیایی

کــافــــه شهــــر ---نیم نگاه ---

بـخــــش ســـیزدهم
حمیـــد مـزرعـــه

پراکسیتلس، بزرگترین هنرمند آن قرن، بیش از هر چیز به 
خاطر جذابیت کار و دلنشینی و کنایی بودن آفرینش هایش 
شهرت داشــت، معروف ترین اثر او که در اشعار بسیاری 
از شاعران تمجید و ستایش شــده است، الهه ی عشق یا 
آفردیت جوان را بازنمایی می کند که در حال گام نهادن به 

درون حمام خویش است.
ولی این اثر ناپدید شــده اســت. اثر دیگــری که در قرن 
نوزدهم در المپ کشف شــد، بنا به عقیده ی بسیاری از 
کارشناســان، باید یکی از آثار اصیل او باشد. ولی هنوز با 
اطمینان نمی شود قضاوت کرد. بعید نیست که آن کپی 
مرمرین دقیقی باشد از روی تندیس مفرغی اصلی ساخته 
شــده، این تندیس، هرمس را که از خدایان المپ است، 
بازنمایی می کند که دیونوسوس خردسال را بر آرنج گرفته 

و در حال بازی کردن با اوست.
هنر یونان در طول دویســت ســال فاصله عظیمی را در 
نوردیده اســت. در کار پراکسیتلس، دیگر اثری از خشکی 

و انجماد دیده نمی شود.
رب النوع هرمس در حالتی افسرده و آسوده در مقابل ما 
ایستاده اســت، بدون آن که حالت او خدشه ای بر شأن 
و مقام وی وارد کند. ولی چنانچه روش پراکســیتلس را 
در رســیدن به این نتیجه مد نظر قــرار دهیم، خواهیم 
دید که در این زمان هم درس های هنر باستان فراموش 

نشده است.

پراکسیتلس نیز سعی می کند اتصاالت بدن و چگونگی کار 
آن ها را در نهایت وضوح به ما نشان دهد، نکته این جاست 
که اکنون می تواند همه ی این منظور ها را به راحتی برآورد 
بی آن که نتیجه نهایی ما تندیسی خشک و بی روح باشد.
می تواند برآمدگی و حرکت عضالت و اســتخوان ها را زیر 
انعطاف و نرمی پوست بدن نشان دهد و حالت پیکری زنده 

را با همه ی ظرافت و زیبایی اش بازنمایاند.
با این همه نباید از این نکته غافل شویم که پراکسیتلس و 
دیگر هنرمندان یونانی از راه شناخت و آگاهی به این زیبایی 
دســت یافتند، هیچ پیکر زنده ای هم چون تندیس های 

یونانی، کاملن متقارن، خوش ساخت و زیبا نیست. 
افراد اغلب فکر می کنند که فکر و ذکر چنین هنرمندانی 
این بوده است که مدل های زیادی را از نظر بگذرانند و هر 
ویژگی ناخواستنی را از طرح خود حذف کنند و دیگر این 
که آن ها کار خویش را با نسخه برداری دقیق از ظاهر یک 
انسان حقیقی آغاز می کنند و سپس با حذف هرگونه عیب 
و نقص، یا حذف هر مشخصه ای که با آرمان آن ها از یک 

پیکر کامل مطابق نباشد، به زیبایی سازی آن می پردازند.
می گویند که هنرمندان یونانی، طبیعت را آرمانی می کنند 
و تصور می کنند که کار آن ها مانند کار یک عکاس است 
که تصاویر چهره ها را با پاک کردن لکه های ریز، روتوش 

می کند.
ولی عکس روتوش شــده و تندیس آرمانی شده  معمولن 
بی منش و بی روح اند. آن قدر پاک می شود و حذف می شود 
که چیزی جز شبحی رنگ باخته و بی جان از مدل اصلی 

باقی نمی ماند.
رهیافت یونانی به راستی عکس این قضیه است.

هنرمندانی که تاکنون در مــورد آن ها بحث کرده ایم، در 
طول همه ی این قرن ها، دل مشغولی دمیدن جان و حیات 

بیشتر در کالبدهای کهن بوده اند.
در زمان پراکســیتلس، روش آن ها رســیده ترین ثمرات 
خود را به بــار آورد. نمونه های کهن، در زیر دســت های 
این پیکرتراش استاد، حرکت و تنفس را آغاز کردند و هم 
چون انســان های واقعی و در عین حال چونان موجوداتی 

از جهانی متفاوت و بهتر در مقابل مان قامت برافراشتند.
آن ها به راستی موجوداتی از جهانی متفاوت بودند، نه از آن 

رو که یونانیان تندرست تر و زیباتر از آدمیان دیگر بودند.
چــرا که دلیلی برای چنین تصوری نداریم، یا از آن رو که 
در آن دوره از تاریخ هنر، تعالی نوین و ظریف بین انســان 

آرمانی و انسان واقعی برقرار شده بود.
) ادامه دارد(

تاریخ هنر  -  قلمرو زیبایی2
یونان و جهان یونانی

تقویت تعامالت فرهنگی 
تهران -- برلین

  
اشتفان رایتسه دبیر اول و رییس بخش فرهنگی سفارت 
جمهوری فدرال آلمان در تهران، نشستی با جبرییل نوکنده 
رئیس کل موزه ملی ایران داشت که درآن ،دوطرف  برتوسعه 
همکاری های میان موزه ای و برگزاری  نمایشگاه های مشترک 

تاکید کردند.
اشتفان رایتسه در این مالقات بر نقش موزه ها در نزدیکی دو 
کشــور ایران و آلمان تاکید کرده و هم چنین از فعالیت های 
فرهنگی پیشــین موزه ملی ایران قدردانــی کرد. دبیر اول و 
رییس بخش فرهنگی ســفارت جمهوری فــدرال آلمان در 
تهران  آمادگی خودرابرای همکاری های علمی در حوزه های 

موزه داری و باستان شناسی اعالم کرد.

جبرئیل نوکنده نیز در این مالقات ضرورت گســترش روابط 
و همکاری بین موزه ای ایران و آلمان را بیان داشته و به اهم 
رویدادهای مشترک قبلی و بازتاب آن ها اشاره ای داشت و ابراز 
امیدواری کرد رایزنی فرهنگی آلمان، همکاری و حمایت های 
ویژه ای در تقویت روابط میان موزه هــا وبرگزاری پروژه های 
فرهنگی مشترک  داشته و موزه ها را در دیپلماسی فرهنگی 

کمک کند.

دو برگزیده مسابقه 
تصویرگری مسکو

  
دو نفر از تصویرگران ایرانی با آثار منتشــر شــده از 
آن ها در کتاب های انتشارات علمی و فرهنگی، برگزیده 
مســابقه بین المللی تصویرسازی و طراحی کتاب 2۰2۰ 
آژانس مطبوعات و ارتباطات روسیه و انجمن تصویرگران 

و طراحان مسکو در روسیه شدند.
بر این اســاس، در این مسابقه در ســال جاری، فاطمه 
خســرویان بــرای تصویرکری کتاب یــک روز معمولی 
در قهوه خانه موفق به کســب دیپلــم افتخار در بخش 
تصویرگــری و هاله قربانی به خاطر کتاب »پاســکوال: 
پسر صدو شش ســاله« نیز موفق کسب جایزه برگزیده 
در بخش تصویرســازی داستانی شدند.هم چنین در این 
مســابقه 1۰ تصویرگردیگر ایرانی نیز مقــام برگزیده و 

شایسته دریافت دیپلم افتخار را کسب کرده اند.

سه شهر ایران درشبکه 
شهرهای جهانی یونسکو

  
به گزارش روابط عمومی کمیسیون ملی یونسکوایران، 
حجــت اهلل ایوبــی دبیرکل کمیســیون ملی یونســکو -- 
ایران،اظهار داشت: با پیوســتن شهرهای تهران و اصفهان و 
بندر خمیر به شــبکه شهرهای جهانِی یونسکو،  بیش از 1۰ 

شهر ایرانی دارای جایگاهی جهانی شده اند.  

به گفته دبیرکل کمیسیون ملی یونسکوایران، ایران اسالمی با 
سابقه ای چندین هزارساله تمدنی، از پایه گذاران مفهوم شهر 

و شهرنشینی است.
ایوبی تصریح کرد: بسیار جای خوشوقتی است که تالش های 
کمیسیون ملی یونســکوی ایران میوه داد و تجربه ایرانی -- 
اسالمِی سبک زندگی شــهری و شهرنشینی، فرصتی برای 
تبادل فکر و فرهنگ و اندیشــه با جهانیان یافت. از همکاری 

صمیمانه شهرداران این شهرها نهایت سپاس را دارم.

لحظاتــی بــا شــعر
به انتخاب نیما موسوی

هرمس، پراکسیتلس، 340 سال پیش از میالد
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شماره 142 --- جدول و سودوکو ---

خدیجه فدایی زاده

 ---نیم نگاه ---

گرد آورنده
مغز دست دوم!

- باالخره دکتر وارد شد، با نگاهی خسته، ناراحت و جدی...
دکتر در حالی که قیافه نگرانی به خودش گرفته بود
گفت:"متاسفم که باید حامل خبر بدی براتون باشم

تنها امیدی که در حــال حاضر برای عزیزتون باقی مانده 
پیوند مغزه.

این عمل، کامال در مرحله آزمایش، ریسکی و خطرناکه
ولی در عین حال راه دیگه ای هم وجود نداره

بیمه کل هزینه عمل را پرداخت می کنه ولی هزینه مغز رو 
خودتون باید پرداخت کنین."

- اعضا خانواده در سکوت مطلق به گفته های دکتر گوش 
می کردند

بعد از مدتی باالخره یکیشون پرسید:" خب، قیمت یه مغز 
چنده؟"

دکتر بالفاصله جواب داد:"۵۰۰۰ دالر برای مغز یک مرد و 
2۰۰ دالر برای مغز یک زن."

- موقعیت ناجوری بود، آقایون داخل اتاق سعی می کردند 
نخندند و نگاهشــون با خانم های داخل اتاق تالقی نکند، 

بعضی ها هم با خودشون پوز خند می زدند!
باالخره یکی طاقت نیاورد و ســوالی که پرسیدنش آرزوی 

همه بود از دهنش پرید که :
"چرا مغز آقایون گرونتره ؟"

- خب این طبیعیه مغز زن در مدت حیاتش استفاده زیادی 
ازش می شه! و دست دوم محسوب می شه! اما مغز مرد در 

حِد نو و آکبنده!!!!

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

من یه سال شگرد اول کالس شدم سال بعد ننم مدرسمو 
عوض کرد.

.
گفت اونجا همه خنگ بودند که تو شاگرد ممتاز شدی اگر 

بمونی پیشرفت نمی کنی.

آیا شست جورابتان سوراخ است؟
آیا جوراب دیگری ندارید؟

آیا از بیرون افتادن شست پایتان خجالت می کشید؟
ما برای شما راه حلی داریم:

.

.
لنگه هارو جابجا کن، سوراخش میوفته رو انگشت کوچیکه 

معلوم نمیشه.
صد در صد تضمینی!!!

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

صفحه گوشیمو تمیز کردم خدا شاهده اگار همتون رفتین 
حموم!!!

عافیت باشه ... 
چه خوشگل شدین ..!!

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

گفت بی من چه می کشی؟
.

گفتم: نفس راحت!!
.

واالا...!
فکر کرده اگه نباشه می میرم ...!

مردم چه پر توقع شدن!

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

دانشمندا هنوز نفهمیدن چرا ایرانیا
.
.

 وقتی یکی از جای دور بهشون زنگ می زنه با داد حرف می زنند...!!!

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

ضر المثل ویژه داییم وقتی داره مهمون دعوت می کنه
.

در خانه ما رونق اگر نیست!! ... وای فای هست!!
حتما بیایین ...!!!

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

امروز رفته بودم پشت بوم که آنتن تلوزیون رو تنظیم کنم، 
با موبایلم شماره خونه رو گرفتم به مامانم میگم: الو، مامان 

خوبه؟
.

مامانم هم میگه: مرسی همه خوبن شما خوبین؟ خانواده 
خوبن؟ ببخشید به جا نیاوردم ... !!!

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

وقت ببینی بهت داره خوش میگذره به طور مشکوکی باید 
بترسی!

یه سال پیش خواستم زن بگیرم
بعد چند روز خالم زنگ زد گفت:

اول میای خواستگاری دخترخالت، جواب منفی میگیری، 
بعد هر قبرستونی خواستی برو

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

پیرمردی دم عابربانک کارتشو داد به من گفت؛ موجودی 
بگیر برام.

براش گرفتم، میگم ۵هزارتومه پدر جان.
گفت؛ خاک بر اون ســرت کنن با این موجودی گرفتنت 

و رفت!!!

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

ما یه غلطی کردیم دو سه ترم رفتیم کالس زبان
هرکــی تو فامیل مارو دید دســت کرد تو جیبش و برگه 

آزمای ادرارشو گذاشت جلوم...!
میگه: معنی کن چی میگه؟؟!!!

یعنی اگه کالس انگل شناسی می رفتم وضعم بهتر بود.

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

الت ترین حیوون تو دنیا پنگوئنه
یه جوری راه میره انگار یه جنگل حیوونو لت و پار کرده

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

صبح تو تاکسی یکی لباس چهارخونه قرمز پوشیده بود.
پیاده که شد در رو محکم بست!
راننده سرشو آورد بیرون گفت: 

... مرتیکه رومیزی

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

»فکر کن ببین کجا گذاشتی«
جالب ترین راهنمایی اطرافیان،  وقتی چیزی گم میشه ... !!

افقی:
1- اثری از »بیل هریس«- نســخه برداشــتن از روی کتاب 2- نمایش غم انگیز- داروی مالیدنی- غذایی از تخم مرغ 3- اســتان همســایه- خرامان- به دنیا آمدن ۴- پرنده ای از نوع مرغابی- ضمیر وزنی- سمها- پسوند شباهت ۵- فلز 
سرخ- مقابل متقدم- سقف فرو ریخته 6- اظهار میل و رغبت کردن- نادان- گوشت ترکی ۷- طیران- گرفتاری و بندگی- از کلمات استثنا ۸- فضایی برای عبور لوله های تاسیساتی- نوعی موسیقی سنتی- فرمانده ۹- فرستادگان- اثری 
از»محموددولت آبادی«- نام ها1۰- امیدواریم در زندگی به ابرو نیاورید- آیینه- روشنایی ها 11- حاجت- کالبد و بدن- عیب و عار 12- حاشا نمودن- برخورد- اشاره به دور- همراه اطوار 13- نمو کننده- عالمت صفت تفضیلی- کمک رسان 

1۴- اثری از»ژان پل سارتر«- شهر تشنه فریب- روح جاری 1۵- هماهنگی- نویسنده کتاب خواندنی »پدر پولدار پدر بی پول«
عمودی:

1- پیوســته- ناپدری 2- دربار و جلوخانه- صورتگر- ضروری 3- صاحب و دارنده- به دیگری اعتمادکردن- مشهور ۴- گیاه تاجریزی- هنگام 
مرگ- نتی در موســیقی- اسب چاپار ۵- دارای برتری و مزیت- اجرام سماوی- صورت 6- مادر عرب- لوله تنفسی- همیشه در خدمت کسی 
بودن ۷- از رنگ ها- به توانایی توســعه ایده های جدید و کشــف راه های تازه برای مشکالت و فرصت ها می گویند که با داشتن آن می توانید به 
موفقیت برسید- نوعی کفش پاشنه بلند ۸- شریک زندگی- خوک وحشی- آزاد نیست ۹- رهبر- خوشبخت- پسوند آلودگی1۰- ابداعد-دعوت 
نمودن- حرف نداری 11- واحدی در وزن- دوستی- ظرف ها 12- همچنین- از خواهران برونته- ایالت هندوستان- رود مرزی 13- از وسایل 

آشپزخانه- سرشماری- سیراب نمودن 1۴- نژاد ما- دردناک- فهمیدن 1۵-مهربانی بامردم- از گیاهان خودرو با نام دیگر هندبا
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انفجار خانه
به خاطر کشتن مگس

یک بازنشســته فرانســوی به طور اتفاقی بخشــی از 
خانه اش را هنگام تالش برای کشتن مگس منفجر کرد.

پیرمرد ۸2 ساله در خانه ســعی داشت مگس را با وسیله 
الکتریکــی بکشــد. اما به خاطر نقص در کپســول گاز در 
بخشی از خانه نشــت گاز اتفاق افتاد و جرقه ناشی از این 

دستگاه باعث انفجار شد.
مرد دچار سوختگی جزئی در دستانش شد، اما خانه اش به 

دلیل خراب شدن سقف فعال قابل استفاده نیست.

فرار راننده زن پس از کشتن 
یک نفر

یک راننده زن در شهر فیالدلفیای آمریکا پس از تصادفی 
مرگبار از صحنه حادثه متواری شــد. تصادف یک راننده زن 
در شهر فیالدلفیا در ایالت پنسیلوانیای آمریکا با یک خودرو، 
منجر به برخورد با چند خــودروی دیگر که در کنار خیابان 

پارک کرده بودند، شد. 
در این تصادف یک مرد 3۵ ســاله جان خود را از دست داد و 
شش نفر دیگر مصدوم و به بیمارستان منتقل شدند. راننده 

خاطی پس از وقوع حادثه پا به فرار گذاشت.

سرقت گوشی 
در کمتر از ۱۰ثانیه

فیلمی از سرقت یک تلفن همراه که توسط دو موتورسوار 
انجام شد، در فضای مجازی منتشر شده است.

دو سارق موتورسوار در محله سبزدشت استان گلستان، تلفن 
همراه یک مرد میانسال را در کمتر از 1۰ ثانیه سرقت کردند 
که فیلم آن توســط دوربین مداربسته یکی از ساکنان محله 

ضبط و در فضای مجازی منتشر شده است.
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 ---نیم نگاه ---

در ســال 2۰1۹، بیش از 1۹ میلیون نفر گردشگر از شهر 
پاریس دیدن کرده اند. این در حالی است که جمعیت این 
شهر )جمعیت مرکز بدون حومه( کمی بیش از دو میلیون 
نفر است. یعنی حدود 1۰ برابر جمعیت، گردشگران در این 

شهر طی سال 2۰1۹ زندگی کرده اند.
البته از نظر من، این شهر آنقدرها هم که نقل مجالس شده 
و به شــهر عشاق یا شهر مد و زیبایی معروف است، تعریفی 
نیست. در واقع فکر می کنم شهری معمولی است مثل همه 
شهرهای دیگر اروپایی که بعد از گشت در چندتای آن ها، به 
نظر می آید همه شبیه هم هستند؛ جز معدود مکان هایی که 
یا آب و هوای بسیار متفاوتی دارند و یا سابقه تاریخی ویژه ای.

پاریــس، پایتخــت کشــور فرانســه، مرکــز و یکی از 
شهرستان های ناحیه ایل - دو - فرانس، طی 1۰سال اخیر 
بین سه شهر اول بوده است که به عنوان مقصد گردشگری 
توسط توریست ها انتخاب می شــود. فرانسه به طور کلی 
میزبان گردشگران زیادی در شهرها و نقاط مختلف خود 
است. با این حال، پاریس معموال انتخاب اکثر گردشگرانی 

می باشد که به این کشور سفر می کنند.
پاریس با توجه به پیشــینه ای که دارد می تواند جاذبه ای 
منحصر به فرد باشد. همین که اولین آثار زندگی و تمدن 
دائمی در مکان فعلی پاریس و حاشیه آن به ۴2۰۰ سال 
قبــل از میالد بر می گــردد، توجه را به این شــهر جلب 
می کند. در حدود ســال ۴۰۰میــالدی پاریس پایتخت 
حکومت کلوویس یکم )امپراتور فرانک ها( شــد. در قرن 
نهم میالدی کشور فرانســه مورد هجوم وایکینگ ها قرار 
گرفت اما تنها بخش ســمت چپ رود سن پاریس آسیب 
دید. در سال11۹۰، شــاه فیلیپ دوم پاریس را در هر دو 
سمت رودخانه گسترش داد و دانشگاه پاریس، کاخ لوور و 

کلیسای نوتردام را گشایش کرد. 
در روند انقالب های فرانســه و فتح زندان باستیل در سال 
1۷۸۹ و تبدیل حکومت ســلطنتی به سلطنت مشروطه، 
لویی شــانزدهم پادشــاه آن زمان فرانســه به درخواست 
انقالبیــون به پاریس نقل مکان کــرد و پاریس به عنوان 
پایتخت فرانسه برگزیده شــد. با انقالب صنعتی و ظهور 
امپراتوری دوم در فرانسه، پاریس بیشترین رشد را در تاریخ 

خود شاهد بود. 
در سال 1۸۸۹ به مناسبت بزرگداشت صدمین سال انقالب 
فرانسه و نمایشگاه جهانی صنعت و تکنولوژی، یک برج تمام 
فلزی توسط مهندس مشهور فرانسوی گوستاو ایفل در مرکز 
پاریس ســاخته شد. این برج که به برج ایفل مشهور است، 
ابتدا به عنوان یک بنای موقت ساخته شد، اما پس از پایان 

نمایشگاه پابرجا ماند و نماد زیبای دیگری به پاریس افزود.
در جنگ جهانی اول شهر پاریس متحمل خسارات بسیاری 
شد، با این حال به خاطر اجتماعات هنری و فرهنگی خود و 
زندگی شبانه شهره بود. در این دوره هنرمندان بزرگی نظیر 
ایگور استراوینسکی آهنگســاز روس، پابلو پیکاسو نقاش 
شهیر اسپانیایی، سالوادور دالی هنرمند بزرگ اسپانیایی و 
ارنست همینگوی نویسنده مشهور آمریکایی در این شهر 

اقامت داشتند.
پاریس تنها پنج هفته پس از ورود فرانسه به جنگ جهانی 
دوم در ژوئــن 1۹۴۰ توســط ارتش آلمان نازی اشــغال 
شــد، و تا اوت 1۹۴۴ تحت اشــغال نازی ها بود؛ اما دوره 
بعــد از جنگ دوم، بزرگترین دوران توســعه پاریس پس 
 از دوران حکومت جمهوری ســوم )تــا 1۹1۴( را رقم زد. 
تاریخ پرماجرای پاریس یکی از دالیل سفرکردن به آن جا 
اســت. فضایی که افراد بعضا به دنبال آن هستند، دیدن 
همین تاریــخ از نزدیک و یا لمس فضای روشــنفکری، 
جنبش های مردمی و سیر حرکت به سمت دموکراسی در 

این شهر است.
از نظر عالقمندان به این شهر، و شاید گروه های دیگر نیز، 
پاریس یکی از شــهرهای پیشــروی جهان در زمینه های 

اقتصاد، فرهنگ، هنر، سیاست، تحصیل، تفریحات، مد و 
علم در طول تاریخ بوده است. برای گردشگر انگار قدم زدن 
در این شــهر و در کنار رود سن این احساس را به وجود 
می آورد که در آن فضای منحصر به فردتاثیری دارد و او هم 

می تواند بخشی از این تاریخ جاودانه باشد.
البته به نظر من، این روزها عالوه بر لذت در این فضا، بایدمراقب 

دزدهای منتظر گردشگران در مناطق توریستی نیز بود.
این شــهر بزرگ ترین شهر اقتصادی اروپا و پنجمین شهر 
اقتصادی جهان از نظر سطح تولید ناخالص داخلی است؛ 
و به تنهایی نزدیک به ۵33 میلیارد یورو یعنی نزدیک به 
2۵٪ تولید ناخالص داخلی فرانسه را در دست دارد. دفتر 
مرکزی 36 شــرکت از ۵۰۰ شرکت برتر جهان در پاریس 
قرار دارد که پس از توکیــو از این نظر رتبه دوم جهان را 

در اختیار دارد.
منطقه »ال دفانس« در شــهر پاریس به عنوان مهم ترین 
مرکز اقتصادی اروپا شناخته می شود. این شهر هم چنین 
میزبان شماری از برجســته ترین سازمان های بین المللی 
هم چون یونسکو، ســازمان همکاری اقتصادی و توسعه و 

اتاق بازرگانی بین المللی است.
همین امــر در رفت و آمد غیرپاریســی ها به این شــهر 
بی تاثیر نیست. درست اســت که افراد زیادی برای سایر 
جاذبه های گردشــگری به این شــهر ســفر می کنند، اما 
نقش نمایشــگاه های مختلف و یا برنامه هــا و رویدادهای 
ویژه شــرکت های بزرگی که در این شــهر پایگاهی دارند 
 را نباید نادید گرفت. شاید دانستن این موضوع نیز جالب
باشدکه شــرکت هواپیمایی ایران ایر در شانزلیزه، یکی از 

لوکس ترین خیابان های این شهر شعبه ای دارد.
جمعیت شهر پاریس حدود 2.16۴.۹۹۴ نفر است. 

جمعیت منطقه شهری پاریس بالغ بر ۹.۹3میلیون نفر و 
جمعیت این شهر همراه با حومه آن به حدود 12میلیون 
نفر می رســد. این یعنی پایتخت کشــور فرانسه یکی از 

پرجمعیت ترین شهرهای اروپا به شمار می رود.
خیلی ها پاریس را شــهر نــور می خواننــد. بعضی دیگر 
کافه های متعدد پاریس، به خصــوص کافه های خیابانی 
آن را مکانی رویایی می شمارند. این کافه ها در همه نقاط 
شهر پراکنده است؛ از گران ترین ها در شانزلیزه تا کافه های 
دانشجویی که با سه میز از مشتری استقبال می کند. این 
را باید یادآوری کرد که حداقل اکنون، شهرهای زیادی در 
اروپا به این کافه ها مجهز هستند، اگر پیشتر نبوده باشند، 
با این حال هیچ مقصدی به اندازه پاریس مشتاقان را برای 

کافه ها به خیابان نمی کشاند.
نکته جالبی که درباره این شهر وجود دارد، شهرت جهانی آن 
است. احتمال این که فردی در آمریکا یا شرق آسیا زندگی 
کند و تهران را نشناسد، بســیار زیاد است؛ اما اگر کسی را 
بیابیم که ایده ای راجع به پاریس ندارد، باید در احواالت آن 

فرد بیشتر دقت کنیم. این را من باب تعریف نمی گویم. 
قصدم این است که تاکید کنم پاریس تبدیل به برند شده 
است. و این که از نظر همه شهری متفاوت است، دهان به 
دهان می چرخد و گوش ها دائم این موضوع را می شنوند و 
دیده و ندیده، این شــهر را ویژه می دانند. همان حسی که 
ممکن اســت به برند بنز در ماشین ها داشته باشند. خوب 

و بــد موضوع را کار ندارم، همیــن برند بودن، تقاضا برای 
ســفر به این شهر را باال می برد؛ تا شــنیده ها، تبدیل به 

دیده ها شود.
داستان پروازهای فراوان و نسبتا ارزان از مبدا در کشورهای 

مختلف نیز برای جذب مسافر بی تاثیر نیست.
از تهران به راحتی نمی توان پروازی به دوشــنبه پایتخت 

تاجیکستان یافت.
تنها هفته ای یک پرواز از تهران به دوشنبه و برعکس و آن 
هم بایک قیمت باالیی وجود دارد. با این که مشــکل ویزا 
و زبان وجود ندارد و از نظر فرهنگی قرابتی هم احســاس 
می شود، اما عموما انتخاب کسی نیست. در همین ایران، 
گردشــگران ترجیح می دهند برای رفع سختی های ویزا 
تالش کنند و در نهایت سفری به پاریس داشته باشند که 

شاید از سفر به دوشنبه ارزان تر شود.

مساله غذا و در واقع گردشگری شکم راهم نباید فراموش 
کنیم. از غذاهایی مثل کبد چــرب اردک، که از نظر من 
جنایت اســت تولیدش و خوردنش، اما یکی از گران ترین 
غذاهای دنیاست، تا انواع پنیر، می توان در این شهر یافت. 
همین شــکم گردی که در هر کوچه و خیابان و باز هم با 

انواع قیمت ها وجود دارد، جذابیت را چند برابر می کند.
در پاریــس، به راحتی بــا مترو می تــوان از یک محل به 
محل دیگری رفت. با پیاده روی هم می توان دســتاوردهای 
زیادی در دیدن موزه ها، کلیســاها و کافه ها داشت. همین 
راحتی نیز به مسافر حس مثبتی می دهد. هرچند نداشتن 
پله های برقی و آسانسور در متروهای تودرتو با پله های زیاد 
آن را شهری دسترس پذیر نمی کند، اما از محبوبیتش هم 
نمی کاهد. به شــخصه پیاده روی در این شــهر را به مترو 
ترجیح می دهم. بوی ادرار در همه تونل ها و واگن های مترو 
استشمام می شــود. اگر چمدان هم همراه مسافر باشد، یا 
چرخش در پله ها می شکند یا کمرش می گیرد. با این حال از 
نظر خیلی ها این ها از لذت دیدن این شهر نمی کاهد. هرقدر 
من به این شهر نقد داشته باشم، از محبوبیت آن نمی کاهد. 
قرار هم نیســت بکاهد. پاریس، پاریس اســت و عشاق را 
به ســمت خود می کشاند. با زبان جذابی که دارد، همه را 
مبهوت می کند و بعد با لیوان قهوه از آن ها پذیرایی. دیدن 
پاریس به هر حال بی لطف نیســت. به عنوان یک ایرانی، 
سری به بخش ایرانی لوور و به پرالشز برای دادن سالمی 
به صادق هدایت و غالمحسین ساعدی نیز بزنید. فرهاد را 

هم در "گورستان تیه پاریس" می شود یافت. 
اگر فرانسه نمی دانید سختی خواهید کشید. برای من این 
شهر جزو ده تای اول اروپا هم نیست، با این حال باید دید 

و در کنار سن قدمی زد.

دغدغه صنف گردشگری
ایرناپالس- علی اصغر مونسان، وزیر میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی 1۷ شــهریور ۹۹ از تصویب 
بخشودگی کامل اجاره بهای اماکن و فضاهای گردشگری 
واگذار شده از سوی این وزارتخانه به بخش خصوصی تا 

پایان سال ۹۹ خبر داد.
عرفــان فکری، کارشــناس گردشــگری و جهانگردی، 
بخشودگی کامل اجاره  بهای اماکن و فضاهای گردشگری 
را اقدام بســیار مهم و قابل تقدیر دانست که هم راستای 
سیاست های گردشگری دنیاست.وی ابراز امیدواری کرد 
که در اجرای این تصمیم، وزارتخانه ها و سازمان هاهمراهی 
داشــته باشــند. به گفته این کارشــناس گردشگری، 
تصمیم های سازنده ای برای حمایت از گردشگری گرفته 
می شود، اما ممکن است در مرحله اجرا، دیدگاه درستی 
از هدف تصمیم وجود نداشــته باشد. فکری درباره شیوه 
پرداخت وام کسب وکارهای آســیب دیده افزود: این وام 
امکان بسیار خوبی است؛ اما مسووالن اجرا کننده، آنقدر 
در روند ثبت نام و پرداخت وام مشکالت ایجاد کردند که 
برخی از آســیب دیدگان نتوانستند از این امکان استفاده 
کنند. او با تاکید بر این که گردشــگری، صنعت بســیار 
حساس و شکننده ای است، بیان کرد: وقتی کوچکترین 
اتفاقی در یک کشــور میفتد، اولین صنعتی که آسیب 

می بیند گردشگری است.

۱۱۵ مقصد محدودیت های 
سفر را کاهش می دهند

بخش زیادی از مقصدهای گردشــگری در سراســر 
جهان )۵3 درصد( روند کاهش محدودیت های مسافرتی 

کرونا را آغاز کرده اند.
به گزارش فوربس، ســازمان جهانی گردشگری با بررسی 
محدودیت هــا ســفری تا یکم ســپتامبر اعــالم کرد در 
مجمــوع 11۵ مقصد )۵3 درصد از تمامی مقاصد جهان( 
محدودیت های مســافرتی را کاهش داده اند که این آمار 
نسبت به ماه جوالی با 2۸ درصد افزایش همراه بوده است. 
از بین این مقاصد دو مقصد تمامی محدودیت ها را کاهش 
داده اند و 113 مقصد دیگر همچنان محدودیت هایی را به 
اجرا گذاشته اند. از بین 11۵ مقصد، ۴۴ مقصد در اروپا قرار 
دارند )از جمله 26 عضو شنگن(، و 2۷ مورد از قاره آمریکا، 
26 مورد از آفریقا، 13 مورد از آسیا و اقیانوسیه و ۵ مورد از 
خاورمیانه است. اروپا منطقه ای است که مقاصد بیشتری در 
آن )حدود ۸۰ درصد( محدودیت های مسافرتی را کاهش 
داده اند. تحقیقات سازمان جهانی گردشگری نشان می دهد 
در آسیا و اقیانوســیه کاهش محدودیت های مسافرتی با 
ســرعت کمتری همراه بوده چرا که 2۸ درصد از مقاصد 

در این منطقه بخشی از محدودیت ها را کاهش داده اند.

ثبت جهانی اورامانات
علی اصغرمونسان وزیر میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع  در دیدار با حســام مهــدی نماینده ایکوموس 
که برای ارزیابی ثبت جهانی منظر فرهنگی اورامانات به 
ایران سفر کرده است، گفت :اورامانات )هورامان( به لحاظ 
معمــاری و منظر یکی از مواریث زیبا و قابل ارائه در دنیا 

است که در دستور ثبت جهانی قرار گرفته است.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تصریح 
کرد: یکــی از ویژگی های این پرونده، منظر فرهنگی آن 
است که 3۰۰ روستا را در بر می گیرد و حائز اهمیت است.
امیدوارم حسام مهدی بازدید خوبی از منطقه اورامانات 
داشــته باشد و این پرونده در فهرســت آثار جهانی قرار 
بگیــرد. او افزود: حدود 1۰۰ هــزار هکتار عرصه و بیش 
از 3۰۰ هزار هکتار حریم منطقه اورامانات اســت که در 
مجموع بیش از ۴۰۰ هزار هکتار را در بر می گیرد و شامل 

دو استان مهم مرزی ما) کرمانشاه و کردستان( است.

چراپاریس رامقصدی رویایی می دانند
تکه ای از من 

تکه ای از زمین
مریم سادات موسوی


