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سرمقاله

در اسارت غول !
مقررات ضد و نقیض در اقتصاد و 
تصمیمات خلق الساعه، "معجونی"  دراقتصادکشورساخته 
است که از هر جایش اقدام به "دوخت و دوز می کنی از 

جای دیگرش کوک ها در می رود!"
چندی پیش، دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران 
در گفتگو با رسانه ها از افزایش بهای نهاده های مرتبط با 
تولید لوازم خانگی خبر داده بود که الجرم بر قیمت تمام 
شده کاال اثرگذار خواهدبود. او از یک کار به ظاهر اصولی 
که در جای دیگری از این دنیای پهناور جواب درســت 
داده و می دهد گله مند است و آن را عامل افزایش بهای 

مواد اولیه برای صنایع لوازم خانگی می داند.
او گفته اســت؛  "تولیدکننده داخلی بــه دنبال افزایش 
قیمت ها نیست، بلکه این مســاله ناشی از رشد قیمت 
نهاده های تولید اســت، مواد اولیه ای که برخی از آن ها 
در بورس عرضه شــده و با قیمت هــای چند برابری به 
خط تولید می رســند. وی درخصــوص افزایش قیمت 
لوازم خانگی، افزود:  یکی از معضالت در این زمینه الزام 
عرضه مواد اولیه در بورس اســت، هرچند این مســاله 
ظاهری زیبا دارد اما حدود سه سال است مشکل فوالد 
در بازار سرمایه، به صورتی حل نشده باقی مانده است."

اصوال تا آنجا که از اقتصاددانان شــنیده ایم بورس کاال 
می تواند به تعادل در زمینه های گوناگون اقتصاد کمک 
کند و بهای اجناس و خدمات را کاهش دهد و طبیعتا 
باید موجب رضایتمندی همه کسانی باشد که در زنجیره 
تولید تا مصرف قرار دارند اما علی الظاهر این شــیوه به 
همــت "دالل بازی"، ناکارآمــدی خود را نصیب بخش 
صنعت کرده اســت! به درد دل این فعال صنعتی توجه 
کنیم؛ "این مقام صنفی ادامه  داد: این در شرایطی است 
که خریدها در بورس نقدی اســت و با شــرایط کنونی 

اقتصادی کشور، مشکلی دیگر فراروی شرکت هاست.
وی یاد آورشد:  در سال های گذشته شرکتی نظیر فوالد 
مبارکه، فــوالد تولیدی خود را به صورت اعتباری )و نه 
نقدی( می فروخت، مشتریان آن مشخص بودند و بر همان 
مبنا برای خود برنامه ریزی می کرد، اما عرضه در بورس 
شرایط را برای حضور پر رنگ تر دالالن و افزایش بی رویه 
قیمت ها فراهم کرده است. وی خاطرنشان کرد:  در این 
زمینه، سامانه بهین یاب وزارت صنعت، معدن و تجارت 
 هرچند خوب بوده، اما قادر به حل همه مشکالت نیست.

اوهم چنین بیان داشــت: عملکرد انقباضی یا انبساطی 
برخی استان ها و اعمال فشار از سوی برخی، سبب شده 
تا عملکرد یکسانی را در سامانه بهین یاب در ۳۱ استان 
کشــور در تعیین ســهمیه های خرید مواد اولیه شاهد 

نباشیم.
دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران اظهارداشــت: 
تولیدکنندگان چند سال است که فریاد می زنند که چه 

الزامی به عرضه برخی مواد اولیه در بورس است؟
در حالی که شــاهد چند برابر شــدن قیمت مواد اولیه 
در بازار آزاد هستیم.وی اضافه کرد: در حالی که انتظارها 
از بورس شــفافیت است، اما شاهدیم مواد اولیه از کانال 
 بورس و ســامانه بهین یــاب وارد بازار آزاد می شــود."
ســخنان دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی نشانگرآن 
هست که داللی شیوه اصلی اقتصاد ایران بوده و در حال 
حاضر نیز هســت! هرطور که مقررات را"می چرخانی" 
و طرح های بدیع وکارآمد  می چینی"با ترفند ســاده ای 
جریان ســیال و پرنفوذ داللی منفــذی برای ورود پیدا 
می کند و پس از مدت کوتاهی رشــته کار را در دست 
می گیرد. انگار اقتصاد کشــور هرگز ا  ز زندان این "غول" 

رها نخواهد شد!
»مدیر مسوول«

امنیت قضایی = امنیت روانی جامعه
رسانه ها: آیت الله رییسی سند امنیت قضایی را ابالغ کرد

پرداخت مستمری 
به خانوارهای دارای 

معلولیت بینایی
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ســالمــــت بـاشـیــــم

ــی ــم نبات مری

 ---نیم نگاه ---

میوه های چربی سوزگرد آورنده

سهم اپتومتریست ها در بررسی 
مشکالت بینایی

ابراهیم جعفــرزاده دبیر انجمن اپتومتری ایران گفت: 
اپتومتریست ها نقش عمده ای در تشخیص اختالالت بینایی 
دارند، به طوری که بیش از ۸۰ درصد مشــکالت چشــم 

می تواند توسط آن ها بررسی شود.
به گــزارش انجمن اپتومتری ایــران، ابراهیم جعفرزاده 
پورهمزمان با روز جهانی بینایی )دومین پنجشنبه اکتبر 
هر ســال( در وبینار پیشگیری از آسیب های بینایی که 
با شرکت جمع زیادی از اپتومتریست های کشور برگزار 
شــد، افزود: البته در ایران از همه قابلیت های اپتومتری 

استفاده نمی شود.
عباس ریاضی عضو هیات علمی دانشــگاه نیز در سخنانی 
تاکید کرد: طبق آمارهای جهانی دو سوم آسیب های بینایی 

در کشورهای فقیر مربوط به زنان و دختران است.
وی، ازدواج هــای فامیلــی را معضلــی جــدی در ایجاد 

بیماری های ارثی چشم و اختالالت بینایی دانست.
هم چنین ناصر صادقپور رئیس کمیته پیشگیری از نابینایی، 
نقش ســمن ها و سازمان های مردم نهاد را در پیشگیری از 
نابینایی در کشــور بسیار مهم دانســت و در این خصوص 
نمونه هایی از اقدامات کمیته پیشگیری از نابینایی و خیریه 
ســفیران نور وابســته به انجمن علمی اپتومتری ایران در 

مناطق محروم کشور را توضیح داد.
عبداهلل فرزانه دکترای تخصصی اپتومتری و فعال در عرصه 
توانبخشی افراد کم بینا نیز گفت: مهم ترین مساله برای کمک 
 به افراد کم بینا نحوه استفاده از بینایی عملکردی فرد است. 

فرزانه، کنترل دیابت و بررســی های دوره ای چشم بیماران 
دیابتی را بســیار مهم دانســت و گفت: اپتومتریســت ها 
می توانند در زمینه غربالگری مشــکالت دیابت در چشــم 
و ارجاع به موقع آن ها به متخصصین شــبکیه چشم نقش 

مهمی ایفا نمایند.
در ادامه این وبینار، علی سیفی اپتومتریست و فعال در عرصه 
ســاخت ملزومات اپتیک اظهار داشت: در زمینه تجهیزات 
کــم بینایی مواردی وجود دارد که خــود ما در ایران آن ها 
را ســاخته و می توانیم برای بهبود بینایی نیازمندان مورد 
بهره برداری قرار دهیم. وی همچنین بر آشنا کردن افراد کم 

بینا با حقوق شهروندیشان تاکید کرد.

ماسک وغذا خوردن 
در رستوران ها

به گزارش "بســت الیف" کارشناســان توصیه می کنند 
وقتی می خواهید در رستوران غذا بخورید:

۱. ابتــدا دقت کنیــد که فاصله الزم بــا میزهای دیگر 
رعایت شده باشد.

۲. دست های خود را با آب و صابون بشویید.
۳. تنها در زمانی ماسک خود را در بیاورید که بخواهید 
غــذا بخورید. )در زمــان انتظار برای غــذا و صحبت با 

گارسون ماسک خود را پایین نیاورید(
۴. ماسک خود را دور گردن بیندازید نه روی چانه.

۵. در این بین، اگر با گارســون خواستید صحبت کنید 
ابتدا ماســک خود را از کناره ها با دو انگشــت بگیرید و 

روی صورت تان بگذارید.
۶. اگر خواستید دوباره به غذا خوردن مشغول شوید باید 

دوباره دست هایتان را ضد عفونی کنید.

پیشگیری از سرماخوردگی و 
آنفلوآنزا با پروتکل های کرونا

به گزارش "هلث الین" کارشناســان باور دارند که 
ســرماخوردگی و آنفلوانزای فصلی رایج، هر دو از طریق 
قطره های بزرگتر منتقل می شوند. اگر چه هنوز چیزهای 
زیادی بــرای یادگیری در مورد کرونا وجود دارد، آن هم 

به شیوه سرماخوردگی و آنفوالنزا گسترش یافته است. 
بلومبرگ مــی گوید: »احتماال حداقل دو ســوم انتقال 
 ویروس کرونا، از مسیر تنفســی به وسیله قطره است.«
کارشناســان می گویند: »استفاده از ماســک از انتقال 
قطره های بیمــاری زا جلوگیری می کند. به همین علت، 
پوشیدن ماسک اهمیت بسیاری برای ما دارد. بلومبرگ 

می گوید: » منطقه تنفسی خود را ایمن نگه دارید. 
ویروس از ۱.۵ تا ۲ متر بیشترین اثر را خواهد داشت و 
عوامل بیماری زا ممکن است از افراد ناقل بدون عالمت 
به شما انتقال یابند. همواره باید فاصله خود را با دیگران 
حفظ کرده و از ماسک استفاده کنید.« ماسک ها نه تنها 
از انتقال بیماری دیگران به شــما مانع می شوند؛ بلکه 
از انتقال ویروس های آشــکار و پنهان شــما به دیگران 
نیز جلوگیری می کنند. دقــت کنید که اگر جراحت و 
بریدگی در ســطح پوست خود دارید مانند روی دست، 
روی صــورت و دیگر نقاطی کــه با محیط های عمومی 
بدون محافظ در تماس هستند را پانسمان کنید تا خوب 
شــوند؛ زیرا ممکن است ویروس ها از جراحات نیز وارد 

بدن شوند و ما را آلوده سازند.
کارشناسان می گویند: »ماسک موثر، ماسکی است که دو 
یا چند الیه دارد، مانند ماسک های جراحی که چند الیه 
هستند.« نحوه پوشیدن ماسک در مکان های عمومی نیز 
اهمیت دارد. ماسک باید روی بینی و دهان را بپوشاند و تا 

روی گونه ها و زیر چانه امتداد داشته باشد

 بعضی از میوه ها قند دارند و باعث چاقی می شــوند،بعضی 
دیگر بر عکس الغر می کنند اما تا کنون درباره میوه هایی که 
چربی را بسوزانند شنیده بودید؟آیا این میوه ها را می شناسید؟

یک سری مواد غذایی وجود دارد که به نام "غذاهایی با کالری 
منفی" )NEGATIVE CALORIE FOODS( معروف 
هســتند.این مواد غذایی نسبت به سایر مواد، انرژی بیشتری 
برای هضم خود نیاز دارند، یعنی بدن انرژی بیشــتری برای 
هضم آن ها می ســوزاند و در عین حال بدن نمی تواند کالری 
زیــادی از آن ها برای خود ذخیــره کند.پس عالوه بر این که 
باعث سوخت چربی ها می شوند، کمتر به چربی تبدیل شده 

و ذخیره می شوند.
مواد غذایــی دارای چربی، پروتئین، کربوهیــدرات، کالری، 
ویتامین و امالح هستند.ویتامین ها،بافت های بدن را تحریک 
می کننــد تا آنزیم تولید کنند که این آنزیم ها باعث تجزیه و 
مصرف انرژی موجود در غذاها می شوند.بنابراین غذاهایی با 
کالری منفی، غذاهای غنی از ویتامین و امالح هستند که نه 
تنها باعث مصرف انرژی حاصل از خود می شوند، بلکه انرژی 
اضافی موجودطی عمل هضم را مصرف می کنند.البته مصرف 
ایــن گونه مواد غذایی زمانی در کاهش وزن مؤثر اســت که 
غذاهای پُرکالری و فاقد مواد مغذی مثل انواع تنقالت، چیپس 

و ... را مصرف نکنید.
 NEGATIVE CALORIE( مواد غذایی با کالری منفی
FOODS( یا چربی سوز شــامل انواع مختلفی از میوه ها و 

سبزی ها است که شامل مواد غذایی زیر می باشد:
از سبزی ها:

مارچوبه - چغندر - کلــم - کلم بروکلی - هویج - گل کلم  
کرفس - کاسنی - فلفل قرمز - خیار - شاهی - سیر - لوبیا 
سبز - کاهو - پیاز - تربچه - اسفناج - شلغم و کدو سبز است.

از میوه ها:
سیب - زغال اخته - طالبی و گرمک - گریپ فوروت - لیمو 
ترش - انبه - پرتقال - هلو - آناناس - تمشک - توت فرنگی   

گوجه فرنگی - نارنگی و هندوانه است.
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دو کلمـــه حـــرف ورزشـــی

بهبودی سـیاوش  هیجان از دور، در رگ های فوتبال
 ---نیم نگاه ---

گرد آورنده

زمان و مکان فینال لیگ 
قهرمانان آسیا

طبق اعالم کنفدراســیون فوتبال آســیا فینال لیگ 
قهرمانــان آســیا ۱9 دســامبر )۲9 آذر( در دوحه برگزار 
خواهد شــد.  کنفدراســیون فوتبال آسیا ســرانجام زمان 
و مکان نهایــی فینال لیگ قهرمانان آســیا را اعالم کرد. 
طبق اعالم AFC دیدار فینال ۱9 دســامبر )۲9 آذر( در 
دوحه پایتخت قطر برگزار خواهد شد. کنفدراسیون فوتبال 
آســیا اعالم کرد که تیم قهرمان بر خالف ســال های قبل 
تنها در یک بازی مشــخص خواهد شــد و به این ترتیب 
برای نخســتین بار خبری از بازی رفت و برگشت نیست. 
پرسپولیس از ایران به عنوان یک پای فینال لیگ قهرمانان 
آســیا در سال ۲۰۲۰ مشخص شده و این تیم باید منتظر 

قهرمان شرق آسیا باشد تا دیدار فینال را برگزار کنند.

برتری تیم فوتسال ایران 
در نخستین دیدار 

دیدار تدارکاتی تیم های ملی فوتسال ایران و ازبکستان با 
برتری ۲ بر یک تیم ایران به پایان رسید.

»سیدمحمد ناظم الشریعه« سرمربی تیم ملی فوتسال ایران، 
ســپهر محمدی، علی اصغر حسن زاده، مهدی کریمی، فرهاد 
توکلی و علیرضا عســکری را به عنوان پنج نفر اصلی ترکیب 

به میدان فرستاد.
سرمربی ازبکستان نیز راوشان الیبوف، مشرب اودیلوف، دیلشد 
رحمتوف، سوناتیال جورائف و اکبر عثمانوف را به عنوان نفرات 

ترکیب اولیه تیمش به مصاف تیم ایران فرستاد.
همانطور که انتظار می رفت ایران از همان ابتدای دیدار و در 
نیمه اول توانست بازی مالکانه خود را بر ازبک ها دیکته کرده 
و چنــد موقعیت گل ایجاد کند تا این که در دقیقه 9 »علی 
ابراهیمــی« از روی نقطه پنالتــی و در دقیقه ۱۳ نیز »طاها 

نعمتیان« گل های تیم ایران را وارد دروازه ازبکستان کنند.
اما در نیمه دوم این دیدار ازبکســتانی ها توانســتند در همان 
شــروع نبض بازی را به دســت گرفته و پــس از ایجاد چند 
موقعیت خطرناک، ســرانجام در دقیقه ۲۷ توسط »کوشنور 
اکرینوف« به گل برســند. پس از گل اول ازبکستان روند این 
 دیدار به تعادل کشیده شد و ایران توانست بازی را کنترل کند. 
نکته قابل توجه بازی ایران و ازبکستان، داوری بسیار ضعیف این 
دیدار بود که چندین مرتبه با اعتراض های بازیکنان ایران همراه 
شــد. در این دیدار حدود ۲۰۰ نفر از تماشاگران ازبکستانی از 

نزدیک بازی تیمشان در مقابل ایران را نظاره گر بودند.

اردوی آلیش کاران از اوایل 
آبان برگزار می شود

ایرنا  - مونا میرزایی سرپرســت تیم ملی کشتی آلیش 
زنان اظهار داشــت: بــا توجه به این که ســرمربی تیم ملی 
کشتی آلیش زنان مشخص شــد، هفته آینده برنامه اردوی 
تمرینی آلیش زنان برای باال بردن انگیزه آنان اجرا خواهد شد. 
فدراسیون برنامه های خود را برای ملی پوشان دنبال می کند 
اما هنوز اتحادیه جهانی کشتی مسابقاتی را برای آلیش کاران 

مشخص نکرده است.
وی افزود: این اردو برای حفظ انســجام کشــتی زنان برگزار 
می شودو ۱۲ نفر در ۶ وزن به این اردو دعوت خواهند شد که 

نفرات اول و دوم مسابقات سال گذشته بودند.
سرپرست تیم ملی کشتی آلیش زنان عنوان کرد: هفته آینده 
وبیناری را برای داوران کشتی زنان برگزار می کنیم. عالوه بر 
آن، در زمینه تغییر رنگ مدال آلیش کاران به دلیل مشخص 
شدن تست دوپینگ دو کشتی گیر در بازی های ایندور گیم 
۲۰۱۸ ترکمنســتان، هم از طرف خودمان و نیز کمیته ملی 
المپیک به اتحادیه جهانی کشتی نامه ای زدیم. وی ادامه داد: 
در صورت موافقت اتحادیه جهانی کشــتی رنگ مدال سحر 
غنی زاده و لیال ســاالروند در این مســابقات بــه طال و نقره 
تبدیل می شود و رنکینگ آنان نیز تغییر می کند. میرزایی در 
پاسخ به این پرسش که هانیه عاشوری به دنبال خداحافظی 
از دنیای کشــتی بود و برای او چــه کردید، گفت: با رییس 
هیات کرمانشاه صحبت کردیم و از طرف فدراسیون موضوع 
عاشوری پیگیری شــد و او به تیم ملی باز می گردد. در واقع 
هدف از برگزاری اردو انگیزه بخشیدن به این ملی پوشان است 
هر چند در مرحله اول سالمتی کشتی گیران در اولویت است.

● گر چه مثل همیشه ورزش خبرهای خوب 
و بد بسیار دارد که به دلیل عالقه مندی ورزش 
دوستان، رســانه ها نمی توانند از انعکاس آن 
خبرها و مسایل صرف نظر کنند و برای پاسخ 
به اشــتیاق آنان هر رســانه ای تالش می کند 
هیجان انگیز ترین خبرها را بازتاب دهد، اما این 
بار در این صفحه -- با چشــم بستن بر روی 
خبرهای ریز و درشت حاشیه ساز و حاشیه دار، 
به علت اهمیت لیگ برترفوتبال، برنامه لیگ را 
در منظر شما قرار می دهیم و پیگیری آن را تا 
پایان نیم فصل به خوانندگان توصیه می کنیم. 
در حال حاضر تا آن جا که مشــخص هست، 
لیگ برتر در غیبت تماشــاگر برگزار می شود  . 
پس، هیجان از دور مشــخصه مسابقات لیگ 

برتر بیستم است!
■ قرعه کشی لیگ برترفوتبال برگزارشد

مراسم قرعه کشی مسابقات لیگ برتر فوتبال 
در فصل ۱۴۰۰-۱۳99 روز دوشــنبه برگزار 
و برنامه کامــل نیم فصل اول ایــن رقابت ها 

مشخص شد.
ســهیل مهدی سرپرســت کمیته مسابقات 
ســازمان لیــگ در ابتدا از همه کســانی که 
برای برگزاری مسابقات چالش ها را به حداقل 
رساندند تشکر کرد. اوهم چنین از همکارانش 
در سازمان لیگ، نقل و انتقاالت، روابط عمومی 

و آی تی تشکر کرد.
وی در ادامه، با توضیح درباره روال قرعه کشی 
مسابقات، از دو میهمان مراسم، خسرو حیدری 

و سپهر حیدری تشکر کرد.  
 این دو مراســم قرعه کشــی را انجام دادند.

مهدی دربــاره بحث حضور تماشــاگران در 
لیگ بیســتم یادآور شــد: باید بــه مدیریت 
بهداشت کشــور کمک کنیم تا ویروس کرونا 
ریشه کن شــود و اگر این اتفاق بیفتد، قاعدتا 
می توانیم روی ســکوها از حضور تماشاگران 
بهره مند شویم. به دلیل رعایت سالمت و جان 
تماشــاگران و خانواده های شان ناچار هستیم 
دوری شــان را تحمل کنیم. باید زندگی با این 
شرایط را ادامه دهیم تا ببینیم چه زمانی این 
ویروس ریشه کن خواهد شد و شرایط به حالت 

عادی بازگردد.
بر همین اساس؛ تیم های استقالل و پرسپولیس 
در چارچوب هفته هشتم رقابت های لیگ برتر 
فوتبال ایران به مصاف هم می روند. هم چنین 
پرســپولیس ۱۰ آبــان ماه در هفتــه اول به 
مصاف سایپا می رود و استقالل تهران با مس 

رفسنجان روبه رو خواهد شد.
▪ زمان برگزاری دربی های لیگ نوزدهم 

مشخص شد:

دربــی اصفهــان در هفته چهاردهــم برگزار 
می شود.

دربی کرمان در هفته دوم برگزار می شود.
دربی تبریز در هفته ششم برگزار می شود.

دربی بین نفت مسجد سلیمان و نفت آبادان در 
هفته دهم برگزار می شود.

بازی های تیم های سایپا و پیکان در هفته هفتم 
برگزار می شود.

▪ برنامه دیدار های استقالل در لیگ برتر:

هفته اول - استقالل - مس رفسنجان
هفته دوم - استقالل - فوالد

هفته سوم - استقالل - ماشین سازی
هفته چهارم - استقالل - پیکان

هفته پنجم - استقالل - نفت آبادان
هفته ششم - استقالل - شهرخودرو
هفته هفتم - استقالل - ذوب آهن

هفته هشتم - استقالل - پرسپولیس
هفته نهم - استقالل - گل گهر

هفته دهم - استقالل - آلومینیوم اراک
هفته یازدهم - استقالل - تراکتور
هفته دوازدهم - استقالل - سایپا

هفته سیزدهم - استقالل - نفت مسجد سلیمان
هفته چهاردهم - استقالل - نساجی
هفته پانزدهم - استقالل - سپاهان

▪ برنامه دیدارهای پرسپولیس در لیگ برتر:

هفته اول - سایپا - پرسپولیس
هفته دوم - پرسپولیس - نفت آبادان

هفته سوم - نفت مسجدسلیمان - پرسپولیس
هفته چهارم - پرسپولیس - شهرخودرو

هفته پنجم - نساجی - پرسپولیس
هفته ششم - پرسپولیس - ذوب آهن

هفته هفتم - سپاهان - پرسپولیس
هفته هشتم - استقالل - پرسپولیس

هفته نهم - پرسپولیس - مس رفسنجان
هفته دهم - گل گهر سیرجان - پرسپولیس

هفته یازدهم - پرسپولیس - فوالد
هفته دوازدهم - آلومینیوم اراک - پرسپولیس
هفته سیزدهم - پرسپولیس - ماشین سازی

 هفتــه چهاردهــم - تراکتور - پرســپولیس
هفته پانزدهم - پرسپولیس - پیکان

▪ هفته اول
گل گهر سیرجان - سپاهان اصفهان
تراکتور تبریز - نفت مسجدسلیمان
ذوب آهن اصفهان - فوالد خوزستان

سایپا تهران - پرسپولیس
شهرخودرو مشهد - ماشین سازی تبریز

استقالل - مس رفسنجان
صنعت نفت آبادان - پیکان

آلومینیوم اراک - نساجی مازندران
▪ هفته دوم

سپاهان - آلومینیوم
نساجی - تراکتور
فوالد - استقالل

نفت مسجد سلیمان - سایپا
مس رفسنجان - گل گهر سیرجان

پیکان - شهرخودرو
ماشین سازی - ذوب آهن

پرسپولیس - صنعت نفت

▪ هفته سوم
تراکتور - سپاهان

گل گهر - فوالد خوزستان
سایپا - نساجی

شهرخودرو - صنعت نفت آبادان
استقالل - ماشین سازی

نفت مسجدسلیمان - پرسپولیس
ذوب آهن - پیکان

آلومینیوم - مس رفسنجان
▪ هفته چهارم
سپاهان - سایپا

مس رفسنجان - تراکتور
فوالد - آلومینیوم

ماشین سازی - گل گهر
پرسپولیس - شهرخودرو

پیکان - استقالل
نساجی - نفت مسجد سلیمان
صنعت نفت آبادان- ذوب آهن

▪ هفته پنجم
نفت مسجدسلیمان - سپاهان

تراکتور - فوالد خوزستان
سایپا - مس رفسنجان

گل گهر سیرجان - پیکان
ذوب آهن - شهرخودرو

آلومینیوم - ماشین سازی
استقالل - صنعت نفت آبادان

نساجی - پرسپولیس
▪ هفته ششم

سپاهان - نساجی
ماشین سازی - تراکتور

فوالد - سایپا
صنعت نفت آبادان - گل گهر

شهر خودرو - استقالل
پرسپولیس - ذوب آهن

پیکان - آلومینیوم
مس رفسنجان - نفت مسجدسلیمان

▪ هفته هفتم
پرسپولیس - سپاهان

تراکتور - پیکان
نفت مسجدسلیمان - فوالد

سایپا - ماشین سازی
گل گهر - شهرخودرو
ذوب آهن - استقالل

آلومینیوم - صنعت نفت آبادان
نساجی - مس رفسنجان

▪ هفته هشتم
مس رفسنجان - سپاهان

صنعت نفت آبادان - تراکتور
فوالد - نساجی
پیکان - سایپا

ذوب آهن - گل گهر
شهرخودرو - آلومینیوم

ماشین سازی - نفت مسجدسلیمان
استقالل - پرسپولیس

▪ هفته نهم
سپاهان - فوالد

تراکتور -  شهرخودرو
سایپا - صنعت نفت آبادان

گل گهر - استقالل
نساجی - ماشین سازی

پرسپولیس - مس رفسنجان

نفت مسجدسلیمان - پیکان
آلومینیوم -  ذوب آهن

▪ هفته دهم
ماشین سازی - سپاهان

ذوب آهن - تراکتور
فوالد خوزستان - مس رفسنجان

شهرخودرو - سایپا
گل گهر - پرسپولیس
استقالل - آلومینیوم

پیکان - نساجی
صنعت نفت آبادان - نفت مسجدسلیمان

▪ هفته یازدهم
پرسپولیس - فوالد
آلومینیوم - گل گهر

نفت مسجدسلیمان - شهرخودرو
مس رفسنجان - ماشین سازی

تراکتور - استقالل
سپاهان - پیکان
سایپا - ذوب آهن

نساجی - صنعت نفت آبادان
▪ هفته دوازدهم

صنعت نفت آبادان - سپاهان
گل گهر - تراکتور

ماشین سازی - فوالد خوزستان
استقالل - سایپا

آلومینیوم - پرسپولیس
شهرخودرو - نساجی

ذوب آهن - نفت مسجدسلیمان
پیکان - مس رفسنجان

▪ هفته سیزدهم
سایپا - گل گهر

سپاهان - شهرخودرو
پرسپولیس - ماشین سازی

نفت مسجدسلیمان - استقالل
فوالد - پیکان

تراکتور - آلومینیوم
نساجی - ذوب آهن

مس رفسنجان - صنعت نفت آبادان
▪ هفته چهاردهم
ذوب آهن - سپاهان

صنعت نفت آبادان - فوالد خوزستان
آلومینیوم - سایپا

پیکان - ماشین سازی
تراکتور - پرسپولیس

استقالل - نساجی
گل گهر - نفت مسجدسلیمان
شهرخودرو - مس رفسنجان

▪ هفته پانزدهم
سایپا - تراکتور

نساجی - گل گهر
فوالد خوزستان - شهرخودرو

سپاهان - استقالل
پرسپولیس - پیکان

نفت مسجدسلیمان - آلومینیوم
مس رفسنجان - ذوب آهن

ماشین سازی - صنعت نفت آبادان
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مهم نیست که در مسافرت چقدر هتل محل اقامت شما لوکس 
باشد یا غذا خیلی عالی باشد یک چیز مشخص است، چیزی که 
برای مسافران تا انتهای سفر باقی می ماند نحوه برخورد مردم آن 

شهر با مسافران است.
سفر عالوه بر لذت بردن از جاذبه های طبیعی و غیر طبیعی یک 
تجربه فرهنگی نیز به شمار می رود. برخورد و تعامل با مردمانی 
با زبان و فرهنگی متفــاوت می تواند اندکی چالش برانگیز اما 
جالب باشــد. این که میزبانان شما با لبخند و روی گشاده به 
اســتقبال شما بیایند، می تواند دوری از خانه را برای شما قابل 
تحمل تر سازد. در میان کشورهایی که همواره مورد استقبال 
گردشگران قرار داشته اند، کشورهایی که روی خوش به آن ها 
نشان نداده اند، کم نیستند. اما در نقطه مقابل نیز مردمانی قرار 

دارند که دنیا آن ها را با لبخند، روی باز و احترام می شناسد.
در ادامــه با محیط برخی کشــور ها و رفتارهای مردمان آن ها 

آشنا می شویم:

--- اسکاتلند ---

بر اســاس یک نظرســنجی که از خوانندگان مجله اینترنتی 
Rough Guide انجــام شــد، اســکاتلند یکــی از خوش 
برخوردترین مردمان جهان را دارد؛ تنها کشور اروپایی است که 

در لیست ده کشور خوشروی اول جای گرفته است. 
یکی از دالیل این محبوبیت مردم اســکاتلند را عالوه بر خوش 
مشرب بودن و لهجه شیرین، چشم اندازهای زیبا و نوشیدنی های 
فوق العاده دانسته اند. اســکاتلندی ها با وجود ارتفاعات بکر و 
دورافتاده خود، فضای کافی برای تفریح دارند. حتی آنهایی هم 
که در شهرها زندگی می کنند، تنها نیم ساعت از چشم اندازهای 
زیبا فاصله دارند. این را هم باید بدانید که اسکاتلندی ها عالقه 
زیادی به خندیدن داشته و به ندرت چیزی را جدی می گیرند. 
شاید تعجبی نداشته باشــد که برخی از بهترین کمدین های 

جهان نیز از این کشور بیرون بیایند.

---  ریکیاویک، پایتخت ایسلند --- 

شهری است که در سال ۲۰۱۶ جزو برترین و برجسته ترین 
شهرهای صمیمی دنیا بود. ایسلند بعد از کشور دانمارک و 
سوئیس، سومین کشور شــاد دنیا است. در تمام جزیره و 
در پایتخت کوچک این شــهر که فرهنگ های مختلفی را 
در خود جای داده است مردمان محلی مانند یک خانوداده 
بزرگ و خوشحال هستند و با مسافران نیز به همین شکل 

برخورد می کنند.

--- استرالیا ---

اســترالیایی ها مردمی مهمان نواز و صمیمی هستند. مهمان 
نوازی مردم این ســرزمین باعث می شود تاهر گردشگری که 

به این کشــور دوردست ســفر می کند فکر کند که در خانه 
خودش اســت. گردشگرانی که به کشور استرالیا سفر کرده اند 
معتقدند امکان ندارد کسی در این محل احساس تنهایی کند. 
مردم همیشه آماده اند تا نوشیدنی خود را با شما تقسیم کنند 
و این یعنی ســفر به این قاره کوچک هیچ وقت کســل کننده 

نخواهد بود.
   

 --- نیوزیلند ---

کسی نیست که به لطف فیلم ارباب حلقه ها با مناظر خارق العاده 
نیوزیلند -- از کوه های سر به فلک کشیده پوشیده از برف گرفته 
تا جنگل های آتشفشانی، دریاچه های درخشان و سواحل طالیی 

آن آشنایی نداشته باشد.
نیوزیلنــد زیبا یکــی از محبوب ترین مقاصد برای ســفرهای 
ماجراجویانه بوده و بستر مناســبی برای ورزش هایی چون ... 
فراهم کرده اســت. اما نیوزیلند تنها به واسطه سرگرمی هایش 
شــناخته شــده نیســت. مردم نیوزیلند که آن ها را کیوی ها 
)Kiwi( می نامند، به خاطر بخشندگی، دست و دلبازی و نگرش 
مثبت خود به زندگی زبانزد هستند. هر برخوردی با این مردم 

خوشرو با لبخند پاسخ داده می شود.

--- کانادا ---

طبــق مطالعاتی که شــاخص برند ملی در ســال ۲۰۰۸ بین 
۲۰هزار شــهروند بالغ در ۲۰کشور مختلف انجام داد کانادا در 

بین ۵۰کشور، مهمان نوازترین کشور شناخته شد.
این رویکرد علمی برای انتخاب مهمان نوازترین ملت ها به نظر 
کمی رســمی می آید اما کانادایی ها شایسته این لقب هستند. 
کتاب راهنمای مسافرتی »لونلی پلنت« حتی از این که چگونه 
مردم کشوری با این شرایط سخت آب و هوایی می توانند تا این 
حد مهربان و اجتماعی باشد تعجب کرده است. زندگی کردن 
در کشورهای سردسیر واقعا سخت است و مهمان نواز بودن در 

این هوای سرد واقعا شایسته تقدیر می باشد.

--- ایران ---

کتاب راهنمای مســافرتی »لونلی پلنت« مردم ایران را گرم و 
جالب توصیف می کند. یکی از روزنامه نگاران کشــورهای غربی 

بعد از بازگشت از سفر به ایران در روزنامه خود نوشت که مردم 
ایران مهمان نوازترین مردم روی زمین هستند. 

این نظــر روزنامه نگاری بود که روی افکار عمومی نفوذ زیادی 
داشت. مردم ایران که همیشه لبخند به لب دارند بسیار صمیمی 
و ســاده زندگی می کنند. ایرانی ها همیشــه با دادن چای به 
مســافران، دعوت آن ها برای شام و حتی دعوت به شرکت در 

جشن های مختلف آماده کمک به مسافران هستند.

--- ژاپن ---

اغلب مردم وقتی گوشی تلفن همراهشان گم می شود، افزون بر 
این که ناراحت می شوند، بسیار هم غصه می خورند، غصه گوشی 
از دســت رفته که احتماال به آن عالقه داشته اند یا عادت کرده 
بودند، هزینه جایگزینی گوشی جدید، اطالعاتی که بازیابی آن ها 
بسیار دشوار و زمانبر است.اما کشوری در دنیاهست که حداقل 
۸۳درصدمردم آن وقتی گوشی تلفن همراه خود را گم می کنند، 
نه ناراحت می شــوند و نه فرصت غصه خوردن پیدا می کنند، 

چون گوشی مفقودی به سرعت پیدا می شود.
پلیس توکیــو، پایتخت ژاپن در تازه ترین گــزارش خود اعالم 
کرده که در این شــهر ۱۴ میلیون نفری، بیــش از ۵۴۵ هزار 
کارت شناسایی گم شده با تحویل به ماموران پلیس پیدا شده و 
این میزان معادل ۷۳ درصد رقم کل کارت های مفقودی است. 
هم چنین ۱۳۰ هزار گوشی تلفن همراه، معادل ۸۳ درصد کل 
مفقودی ها توســط پلیس به صاحبان آن ها تحویل داده شده و 
۶۵ درصد کیف پول های گم شــده که بالغ بر ۲۴۰ هزار کیف 
بوده، پیدا شده اند. این آمار دو گزاره عجیب دارد که هنوز به آن 
افزوده نشده است: نخســت آن این که این درصد از کشفیات 
تنها در روز نخست مفقود شــدن آن ها رخ داده است.دوم این 
که توکیو از نظر مردم ژاپن شهری است که مردم آن بیشترین 

فاصله را با ارزش های اخالقی و مذهبی پیدا کرده اند.
گذشــته از ارزش های فرهنگی و مذهبــی، ماموران مهربان و 
قابل اعتماد پلیس مهمترین عامل رواج درســتکاری در میان 
ژاپنی هاســت. به طوری که نتایج مقایســه دو شــهر توکیو و 
نیویورک نشان می دهد که ۸۸ درصد گوشی های تلفن همراه 
گم شــده در پایتخت توکیو به ماموران پلیس تحویل داده شد 
ولی این درصد در نیویورک تنها ۶ درصد اســت. این نسبت در 

مورد کیف پول ۸۰ به ۱۰ درصد بوده است.

بهار سـادات موسوی
مردمان و کشور های مختلف جهان!گرد آورنده

 ---نیم نگاه ---
دو زن برای اولین بار برنده 

نوبل شیمی شدند
»امانوئل شارپنتیر« و »جنفیر دوندا« برای اولین بار 
به طور مشترک برای توسعه روش های مهندسی ژنتیک 

برنده جایزه نوبل شیمی ۲۰۲۰ شدند.

به گزارش وب ســایت نوبل، امانوئل شــارپنتیر پروفسور 
و محقق فرانســوی در حوزه میکروبیولــوژی، ژنتیک و 
بیوشــیمی است. وی ۵۱ ســاله و از سال ۲۰۱۵ میالدی 

مدیر موسسه زیست عفونی مکس پالنک در آلمان است.
جنیفر دوندا بیوشیمیست ۵۶ ســاله آمریکایی است که 
برای پژوهش های پیشتازانه خود در حوزه مهندسی ژنتیک 

CRISPR مشهور است. 
وی استاد دپارتمان شیمی و دپارتمان بیولوژی مولکولی و 

سلولی در دانشگاه برکلی کالیفرنیا است.
به طور دقیق تر امانوئل شــارپنتیر و جنیفــر دوندا ابزار 

مهندسی ژنتیک CRISPR/Cas9  را کشف کردند. 
محققان با اســتفاده از این قیچی ژنتیکی می توانند دی 
ان ای حیوانات، گیاهان و میکروارگانیســم ها را با دقتی 
بی ســابقه تغییر دهند. این فنــاوری تاثیر مهمی بر علوم 
زیستی دارد و عالوه بر آن به توسعه درمان های نوین برای 
سرطان کمک می کند. محققان امیدوارند در آینده با کمک 

این ابزار بیماری های موروثی را درمان کنند.
جالب آنکه کشــف این قیچی ژنتیک غیــر منتظره بود. 
 Streptococcus امانوئل شارپنتیر هنگام تحقیق درباره
pyogenes ، یکی از باکتری هایی که بیشــترین ضربه 
به انســان را مــی زند، یــک مولکول ناشــناخته به نام 
tracrRNA را کشــف کرد. تحقیق او نشــان داد این 
مولکول بخشــی از سیستم ایمنی باستانی باکتری به نام 
CRISPR/Cas اســت که با قطع کــردن دی ان ای، 

ویروس ها را خنثی می کند.
شــارپنتیر  کشف خود را در ۲۰۱۱ میالدی ثبت کرد. در 
مرحله بعد او با جنیفردوندا محقق و بیوشیمیست شناخته 
شده که دانش وسیعی درباره RNA دارد، همکاری کرد. 
آن ها بــا همکاری یکدیگر در آزمایشــگاه قیچی ژنتیک 
باکتــری را دوباره بازســازی و ترکیبــات مولکولی آن را 
ساده تر کردند تا استفاده از آن تسهیل شود. آن ها پس از 
برنامه ریزی دوباره قیچی ژنتیک، نشان دادند می توان از آن 
برای قطع هر مولکول دی ان ای در محیط از پیش تعیین 
شده، استفاده کرد. پس از این فرایند نیز می توان در محل 
قطع دی ان ای، کد حیات را به سادگی بازنویسی کرد. از 
زمان کشف قیچی ژنتیک مذکور در سال ۲۰۱۲ میالدی، 
بارها از این ابزار در تحقیقات اســتفاده شــده است.سال 
گذشــته جان بی گوداناف، ام استنلی ویتینگهام و آکیرا 
یوشینو برای توسعه باتری های لیتیوم یونی قابل شارژ این 

جایزه را دریافت کردند.
در تاریخچــه نوبل  تا قبــل از ۲۰۲۰ میالدی فقط ۵ زن 
برنده این جایزه شــده انــد و در ۳ مورد آن را با همتایان 
مذکر خود سهیم شده اند. این نخستین بار است که دو زن 

به طور مشترک برنده نوبل شیمی شده اند.

مونا پیلتـن عراقی
گرد آورنده

فؤاد توحیدی، پژوهشگر موسیقی نواحی و عضو شورای علمی 
سیزدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران درباره این دوره از 
جشنواره گفت: امسال بیشتر موسیقی آوازی خواهیم داشت 
و از آنجایی که موســیقی آوازی مناطق مختلف ایران بر پایه 
دوبیتی خوانی اســت، موضوع اصلی این دوره از جشــنواره را 

»دوبیتی خوانی« انتخاب کرده ایم.
وی با اشــاره به این که معیار انتخاب هنرمندان، تسلط آن ها 
بر مقام های آوازی اســت، عنوان کرد: امســال ســعی داریم 
از چهره های تکراری کمتر اســتفاده کنیم و بیشتر از حضور 

جوان ها بهره ببریم. پســر ۱۱ ساله ای را از کرمان به جشنواره 
دعوت کرده ام که صدای بسیار خوبی دارد. اکثراً پیشکسوتانی 
به جشنواره دعوت شده اند که چندان شناخته شده نیستند و 

اولین بار است که به جشنواره دعوت می شوند.
در بین انواع سروده ها تنها دوبیتی است که ریشۀ پارسی دارد و 

به فهلویات و ترانه  های دورۀ ساسانی برمی گردد. 
بقیۀ نمونه ها ریشــۀ غیرپارسی و بیشــتر عربی دارند. تقریباً 
در تمام ســرزمین های پارسی زبان دوبیتی با نام های مختلف 
اجرا می شــود. در بین اکثر اقوام ایرانی نیز دوبیتی با فواصل 

موســیقایی و گویش محلی همان منطقه خوانده می شــود. 
معموالً موضوع دوبیتی ها در موســیقی نواحی، عاشقانه است. 
اولین منبع موسیقایی در مورد دوبیتی ها، که در ایران منتشر 
شد اثر استاد حســین کوهی کرمانی بود بنام »هفتصد ترانۀ 
روستایی« که بیشــتر به دوبیتی های محلی استان کرمان و 

فارس اختصاص یافته است.
معموالً خواننده یا بدون ساز دوبیتی را اجرا می کند و یا خودش 
در بین ابیات ســازی مثل نی را می نــوازد. در برخی نواحی، 
نوازنده ای خواننده را با سازهایی مثل نی، ُسرنا، قیچک، دوتار 
و... همراهی می کند. دوبیتی ها در استان کرمان بسیار متنوع 
اجرا می شــوند و به انواع مختلفی از قبیل غریبی، سرکوهی، 
دوبیتو، چهاربیتو، بیابانی، جلگه ای، باالوالتی، گودی، شــرمه، 

شاه غالمی، کهنویی، خرمی، دشتی، ُکردی )چوپانی(، صوغونی، 
غربتی، دلتنگی و... تقسیم می شود.

عضو شــورای علمی سیزدهمین جشــنواره موسیقی نواحی 
ایران درباره نحوه برگزاری این دوره از جشنواره اظهار داشت: 
امســال تیم فیلمبرداری به محل زندگی هنرمندان می رود و 
از موســیقی آن ها و زندگی شان فیلمبرداری می کند. عالوه بر 
بخش آفالین، بخش دیگری هم داریم که هنرمندان به صورت 
آنالین در محل برگزاری جشنواره حاضر می شوند و به اجرای 

موسیقی می پردازند.
سیزدهمین جشــنواره موسیقی نواحی ایران به دبیری احمد 
صدری به صورت آنالین و آفالین در آبان ماه ســال جاری در 

استان کرمان برگزار خواهد شد.

قدمت دوبیتی های ایران ریشه در دوران ساسانی دارد
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معیار - گیالن - مهدیه رزاقی لنگرودی: استاندار گیالن 
طرح اقدام ملی مســکن را گامی اصولی در جهت کمک به 
اقشــار نیازمند عنوان کرد و با تأکید بر تالش مضاعف برای 
پیشتازی اســتان در اجرای این طرح ملی، گفت: الزم است 
همکاری دستگاه های اجرایی برای بهبود وضعیت زیرساخت 

واحدهای مسکن مهر نیز به طور مستمر انجام شود.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی استانداری گیالن؛ دکتر ارسالن 
زارع پیش از ظهر روز چهارشــنبه در جلسه شورای مسکن 
که شــماری از فرمانداران و شــهرداران شهرهای مختلف 
استان نیز از طریق ارتباط تصویری حضور داشتند؛ با تاکید 
بر لزوم برگزاری منظم جلســات این شورا برای تامین زمین 
در راســتای اجرای طرح اقدام ملی مسکن اظهار داشت: با 
وجود برخی تنگناها، ۶۷ هکتار زمین به اجرای طرح مذکور 

اختصاص یافت.
وی انسجام بخشــی به فعالیت های مرتبط با اجرای طرح 
اقدام ملی مســکن اســتان را مورد تأکید قرار داد و تحقق 
این مهم را در گرو برگزاری جلســات کارشناسی و تشکیل 
کمیته های تخصصــی خواند و افزود: کمیته فنی در عرصه 
اجرا و تکمیل زیرساخت طرح اقدام ملی مسکن باید به طور 

مستمر برگزار شود.
دکتر زارع سهمیه ابالغی استان در اجرای این طرح را ۱۲هزار 
و ۳9۲ واحد اعالم و تأکید کرد که گیالن با تالش مضاعف و 

هم افزایی، جزو استان های پیشتاز در اجرای طرح اقدام ملی 
مســکن باشد و به اقشار متوسط و کم برخوردار که متقاضی 

دریافت این واحدها هستند،کمک صورت گیرد.
وی با تاکید بر تالش دســتگاه های اجرایی برای بهره برداری 
از پروژه های مســکن در نقاط مختلف اســتان تصریح کرد: 
شــهرداران جهت صــدور پروانه و مجوزهــای حفاری باید 

همکاری مناسبی داشته باشند.
دکتر زارع به فاز دوم مســکن مهر رشــت نیز اشاره و اضافه 
کرد: دو هزار و ۸۴۰ واحد مسکونی این مجموعه، بین ۶۰ تا 
9۵درصد پیشرفت فیزیکی دارند که با همتی مضاعف می توان 

بخشی از آن را در سال جاری به بهره برداری رساند.
وی با تاکید بر همکاری همه دستگاه های اجرایی استان برای 
بهبود زیرساخت ها و اجرای پروژه های مسکن عنوان داشت: 

انتظار دارم مسووالن دستگاه های اجرایی، وعده های خود در 
جلسات را با جدیت پیگیری کنند.

وی خاطرنشان کرد: برای رفع برخی مشکالت، نیاز به تشکیل 
جلسه شورای مسکن نیست و بسیاری از موضوعات را می توان 
در کمیته ذیل شورا، بررسی و برای آن ها چاره اندیشی کرد.

اســتاندار گیالن هم چنین تأکید کرد که موضوعات حقوقی 
مربــوط به پروژه های مســکن مهر تالش و آســتارا در این 

شهرستان ها به طور ویژه پیگیری شود.
دکتر زارع هم چنین به موضوع مطرح شده مبنی بر اختصاص 
زمین در ابتدای شهر رودبار برای احداث زندان اشاره و اضافه 
کرد: ورودی هر شهر، باید چشم انداز مناسبی داشته باشد بر 
این اساس؛ اداره کل راه و شهرسازی استان، مساله یادشده را 

بررسی کرده و گزارشی در این خصوص ارائه دهد.
در این نشست فرمانداران و شهرداران آستارا ، انزلی، ماسال، 
لنگرود، صومعه سرا، رودسر، شفت، کیاشهر، سیاهکل و تولم 

شهر از طریق ارتباط تصویری حاضر بودند
هم چنین گزارش های اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
استان درخصوص مسکن مهر یک هزار و ۷۱۲ واحدی انزلی، 
بنیاد مسکن استان درخصوص اجرای طرح اقدام ملی مسکن، 
شرکت های زیرساخت درخصوص پروژه مسکن مهر آستانه 
اشرفیه، رشت و آستارا و مدیر امور شعب بانک مسکن استان 
در مورد مشکل تسهیالتی مسکن مهر آستارا و تالش ارائه شد.

معیار - گیالن - مهدیه رزاقی لنگرودی: در راســتای 
ادامه پیگیری های علوم پزشــکی گیالن مبنی بر پرداخت 
پاداش پایان خدمت بازنشستگان، نشست مشترکی با حضور 
نمایندگان بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکی گیالن و دکتر 
ســاالری برگزار و به بازنشسته ها اطمینان داده شد که علوم 

پزشکی مجدانه پیگیر مطالبات آن ها خواهد بود.
نشست سه تن از بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکی گیالن به 
نمایندگی از  سوی ۴۷۰ بازنشسته این دستگاه خدمات رسان 
با مســووالن این دانشگاه به منظور پیگیری مطالبات پاداش 
با حضور دکتر ارسالن ساالری رئیس دانشگاه علوم پزشکی 

گیالن در سالن اجالس این دانشگاه برگزار شد.
دکتر ارسالن ساالری، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیالن در 
این نشست با بیان این که پیش از اعتراض بازنشستگان نسبت 
به دریافت پاداش پایان خدمت، دانشگاه علوم پزشکی استان 
اقداماتی را داشته، اظهار کرد: پیگیری مطالبات دانشگاهیان 
اعم از پرســنلی، غیر پرســنلی و هم چنین بازنشستگان از 
گذشته تاکنون از وظایف دانشگاه علوم پزشکی گیالن است 

و در این مسیر هیچ کوتاهی پذیرفتنی نیست.
وی با اشــاره به شیوع ویروس کرونا، تشدید تحریم ها و هم 
چنین کاهش درآمد در دانشگاه علوم پزشکی گیالن، افزود: 
برخی ها به خالف، مدعی هســتند که دانشگاه در پرداخت 
مطالبــات آن ها کوتاهی کرده درحالی  که پیگیری مطالبات 
بازنشستگان در کنار ســایر مطالبات، اولویت دانشگاه علوم 
پزشکی گیالن طی یک سال اخیر از دولت به ویژه در سازمان 

برنامه وبودجه بوده است.
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی و خدمات بهداشتی درمانی 
گیالن با اشاره به پرداخت حجم باالی مطالبات حوزه سالمت 

استان، گفت: از بدهی های بالغ بر ۶۰۰ میلیارد تومانی علوم 
پزشکی گیالن بیش از نیمی از مطالبات طی یک سال اخیر 
پرداخت شده که این پرداختی ها مرهون تالش مضاعف تیم 
مدیریتی دانشگاه و هم چنین مساعدت سازمان برنامه وبودجه 

کشور بوده است.
وی با بیان این که ۴۷۰ بازنشســته سال 9۸ دانشگاه علوم 
پزشــکی گیالن، ۵۲۰ میلیارد ریال از دولت به عنوان پاداش 
پایان خدمت طلب دارند، خاطرنشــان کرد: بازنشســتگان 
نباید مطالبات خود را از مســیر غیرقانونی و یا با تمسک به 

رسانه های معاند استیفا کنند.
نمایندگان بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکی گیالن نیز به 
بیان دغدغه های خود پرداختند و با اشــاره به تسویه پاداش 
بازنشستگان در چند دانشگاه علوم پزشکی کشور، خواستار 

تسریع در پرداخت پاداش خود شدند.
به اذعان بازنشسته ها ارزش پول ملی کاهش و نرخ تورم در 
کشــور فراتر رفته و تعویق بیش  از اندازه دولت در پرداخت 

پاداش آن ها، نمی تواند گره ای از مشکالتشان باز کند.

وزیــر راه و شهرســازی ضمن تاکید بر لــزوم توجه به 
کریدورهای ترانزیتی به وســیله حمــل و نقل ترکیبی، 
گفت: امــروز می توان ۵۰ میلیون تــن بار به ظرفیت 
ترانزیتی کشــور اضافه کرد و سهم تخلیه و بارگیری را 

ارتقا بخشید.
به گزارش وزارت راه و شهرســازی، »محمد اســالمی« 
در همایش سراســری نیمســال مدیران سازمان بنادر 
و دریانوردی که به شــیوه ویدئو کنفرانس برگزار شد، 
افزود: فعالیت هــای تولیــدی، صنعتــی و تجاری که 
بخشــی از آن ها به بنادر مرتبط اســت باید با شــرایط 
امــروزی تطبیق یابد و شــیوه متفاوتی طراحی شــود 
که بتوان دشــمن را که هدفش محدود ساختن روابط 

اقتصادی و تجاری ایران با دنیا است، ناکام سازیم.
اســالمی با اشــاره بــه این کــه باید تالش شــود تا 
بنــادر و پســکرانه  ها به محل تولید بار تبدیل شــود و 
مبادالت تجاری کشور را پشتیبانی کند، افزود: ضروری 
است با پشــتیبانی و حمایت الزم از سرمایه گذاران به 
منظور جذب حداکثری سرمایه در بنادر مورد توجه قرار 
گیرد و تسهیل گری برای جذب سرمایه بخش خصوصی 

به یک دستورکار تبدیل شود.
اســالمی هم چنین با تاکید بر لزوم گســترش تبادل 
تجاری در حوزه دریای خزر، افزود: توسعه بنادر شمالی 
ایران باید در دستور کار قرار گیرد، زیرا بازارهای کشف 
نشــده و گنج اقتصادی در این منطقه وجود دارد و باید 

به نیاز بازارهای هدف توجه داشته باشیم.
وی گفت: توسعه گردشگری در بنادر شمالی باید توجه 
شــود و بندر نوشهر این ظرفیت را دارد که به یک بندر 
گردشگری تبدیل شــود، تا این گونه مقوله گردشگری 

دریایی در شمال ایران نیز به خوبی مدنظر قرار گیرد.
وزیر راه و شهرســازی با اشــاره به این که در ســالیان 
گذشــته نگاه یک جانبه به مقولــه واردات بوده، گفت: 
عالوه بــر توجه بــه واردات باید به مقولــه صادرات و 
تسهیل صادرات در بنادر بپردازیم و در بنادر شمالی نیز 

پایانه های صادراتی مناسب و مورد نیاز را ایجاد کنیم.
گفتنی است؛وزیر راه و شهرسازی به تازگی گفته است: 
ظرفیت بنادر کشور برای تخلیه و بارگیری حدود ۲۴۰ 
میلیون تن اســت که برای این میزان بنادرِ ما به اندازه 

کافی و مجهز هستند.

 ---نیم نگاه ---

نوسان سهام آسیا اقیانوسیه 
به گزارش سی ان بی ســی، با بازگشــت وحشت از 
ویــروس کرونا و افزایش مبتالیان آن در جهان ســهام 

آسیا اقیانوسیه نوسان کردند.
شاخص سهام سی ان بی سی ۱۰۰ آسیا ۰.۱۲ درصد رشد 

کرد در حالی که نیکی ژاپن ۰.۳۵ درصد پایین آمد.
در بازار چین کامپوزیت شانگهای ۰.۲۱ درصد رشد کرد و 
 هانگ سنگ هنگ کنگ با جهش ۱.۰9 درصدی همراه شد.

ای اس اکس اســترالیا ۰.۵۴ درصد پایین آمد و کوسپی 
کره جنوبی ۰.۸۴ درصد سقوط کرد.

در بــازار ارز، دالر در برابر ارزهای مهم آســیا تضعیف 
شــد. نرخ برابری دالر با ین ژاپن ۰.۱9 درصد افت کرد 
و به ۱۰۵.۲۴ واحد رســید در حالی که نرخ برابری آن 
با یوآن چیــن ۰.۰9 درصد تضعیف شــد و به ۶.۷۱۷ 

واحد بازگشت.

پرداخت مستمری به خانوارهای 
دارای معلولیت بینایی

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
در نشســت بــا موسســات و 
فعال  انجمن هــای غیردولتــی 
از پرداخت  نابینایــان  در حوزه 
مســتمری ماهیانه به ۱۲۵ هزار 
بینایی  معلولیت  دارای  خانــوار 

خبر داد.
به گــزارش وزارت تعــاون، کارورفــاه اجتماعی »محمد 
شــریعتمداری« با گرامی داشت روز جهانی ایمنی عصای 
ســفید و تبریک به فعاالن جامعــه نابینایان گفت: مبلغ 
مســتمری ماهیانه  از ۵۳ هزار تومان به ۲۰۰هزار تومان 
و برای خانوارهای ۵ نفره به ۶۰۰هزار تومان افزایش یافته 
است. معتقدیم این مبلغ با شرایط مطلوب فاصله دارد اما 
امیدواریم با پیگیری های صورت گرفته منابع مالی بیشتری 

به این موضوع اختصاص یابد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: جامعه نابینایان ۲۰۳ 
هزار نفر جمعیت دارد که ۱۳۰ هزار نفر مرد و ۷۳ هزار نفر 
زن هستند و یکی از فرهیخته ترین و اندیشمندترین افراد 

در عرصه های علمی به شمار می روند.
شــریعتمداری در خصوص کمک هزینه معیشــت افراد 
دارای معلولیت نیز گفت: پرداخت کمک هزینه معیشــت 
به معلوالن فاقد شــغل و درآمد که دهک های یک تا سه 
هستند به منابع مالی زیادی نیاز دارد که با مذاکرات صورت 
گرفته با سازمان برنامه و بودجه امیدواریم در جهت تامین 

مالی آن قدم های موثری برداشته شود.

۳ اقدام اساسی بانک مرکزی 
برای مقابله با تورم

بانک مرکزی برای مقابله با افزایش نرخ تورم در کشور ۳ 
اقدام اساسی را در دستور کار قرار داده است.

در اولین اقدام؛ در راستای تأمین مالی کسری بودجه دولت 
از یک مســیر غیرتورم زا، کارگــزاری بانک مرکزی تا پایان 
شهریور سال جاری ۱۶ مرحله حراج برگزار کرد که طی آن، 
در مجموع ۶9۸.۲ هزار میلیارد ریال انواع اوراق بدهی دولتی 
به بانک ها، نهادهای مالی و سایر سرمایه گذاران فروخته شد.

هم چنین علیرغم تمام مشــکالت تجاری ناشــی از شیوع 
ویروس کرونا و تداوم تحریم ها، در پنج ماهه نخســت سال 
جاری حدود ۱۵ میلیارد دالر ارز به  منظور واردات کشــور 

تأمین شده است.
در اقدام دیگر؛ بر اساس مصوبات ستاد ملی مدیریت بیماری 
کرونا، مقرر شــده بــود معادل ۲۵۰ هزار میلیــارد ریال از 
محل سپرده قانونی با هدف اعطای تسهیالت به خانوارها و 
بنگاه های آسیب دیده در اختیار بانک ها قرار گیرد. با استناد 
به بند »۱« از یک هزار و دویست و نود و یکمین صورتجلسه 
مورخ ۱۳99.۰۱.۱9 شــورای پول و اعتبار مبنی بر تفویض 
اختیار تعیین نســبت ســپرده قانونی بانک ها و مؤسسات 
اعتباری در دامنه ۱۰ تا ۱۳ درصد به رئیس کل محترم بانک 
مرکزی و در راســتای اجرای برنامه های حمایتی ناشــی از 
شرایط خاص اقتصادی نظیر شیوع ویروس کرونا و هم چنین 
با توجه به گذشــت بیش از پنج ماه از آغاز اجرای مصوبات 
مذکور و مالحظات موجود در زمینه کنترل رشد نقدینگی 
و تورم، نسبت ســپرده قانونی بانک ها و موسسات اعتباری 
غیربانکی از روز شــنبه مورخ ۱۳99.۰۶.۲۲ به ارقام قبل از 
زمان اجرای مصوبه شماره ۲۷۵۸م /99 مورخ ۱۳99.۰۲.۰۳ 

ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا باز گشت.
البته بانک مرکزی این امر را صرفاً به منظور اثربخش کردن 
سیاست های پولی انجام داده و مصوبات ستاد ملی مدیریت 
بیماری کرونا در زمینه مواجهه با این بیماری را )۲۵۰ هزار 
میلیارد ریال مساعدت نقدینگی( به طور کامل انجام خواهد 
داد. بر این اســاس، انتظار می رود با این اقدام بانک مرکزی، 
سرعت رشد نقدینگی محدودتر شده و شرایط بهتری جهت 

کنترل رشد این متغیر در نیمه دوم سال جاری فراهم آید.
در مجموع، عوامل متعددی شــامل افزایش قیمت مسکن، 
ارز و .. تورم هدف اعالم شــده توسط بانک مرکزی را تهدید 
می کند؛ از این رو، الزم است بانک مرکزی برای دستیابی به 
تورم هدف اعالم شده، از کلیه ابزارهای سیاستی در اختیار 
خود استفاده  کند. البته، این بانک انتظار دارد با اقداماتی که 
در چارچوب راهبرد هدفگذاری تورم انجام می دهد بتواند گام 
موثری در راســتای تحقق اهداف قانونی خود )حفظ ارزش 

پول ملی و کمک به رشد اقتصادی( بردارد.

استاندار گیالن در جلسه شورای مسکن استان بیان کرد؛

گرد آورندهطرح اقدام ملی مسکن، گامی اصولی در جهت کمک به اقشار نیازمند است
گـودرزی علیرضـا 

ظرفیت ترانزیتی کشور قابلیت افزایش 
۵۰ میلیون تنی دارد

دکتر ساالری :

 پیگیری مطالبات بازنشستگان اولویت دانشگاه علوم پزشکی گیالن طی یک سال اخیر است



188 شــماره   -  1399/7/28
w w w . m e y a r p r e s s . i r

6

کار نوین دیگری کــه رومیان بر عهده ی 
هنرمندان قــرار دادنــد، موجب احیای 
سنتی شــد که ما آن را از شرق باستان 
می شناســیم. آن هــا نیز می خواســتند 
پیروزی های شــان را اعالم کنند و بیانگر 

داستان پیکارهای شان باشند.
بــرای مثال، تراژان یک بــرج عظیم برپا 
نهــاد تا وقایــع نامه ی مصــور کاملی از 
جنگ ها و پیروزی هایش در داکیا، رومانی 
امروزی ارائــه دهد. در این برج می بینیم 
کــه لژیونرهای رومی غــارت می کنند و 

می جنگند و تسخیر می کنند.
از همه ی مهارت ها و دستاوردهای قرن ها 
هنــر یونانــی در این کارســتان گزارش 
جنگی اســتفاده شده اســت. ولی ارجی 
کــه رومیان برای نمایش دقیق و بازگویی 
همه ی تفصیالت قائــل بودند، چیزی که 

می توانســت اهمیت فتوحات جنگ را در 
ذهن شــهروندان در وطن مانده منعکس 
کند، تا حدی ماهیــت هنر را تحت تاثیر 

قرار می داد.
هــدف اصلــی و هماهنگــی، زیبایی یا 
بیانگری نمایشی نبود. رومیان انسان هایی 
واقعیت جو بودند و با تخیل و رویاپردازی 
میانه ای نداشتند، با این همه، شیوه های 
روایت گری تصویــری آن ها در بازگویی 
اعمــال قهرمانانــه، برای ادیانــی که در 
تماس امپراتوری گســترده ی آن ها قرار 

می گرفتند، بسیار ارزشمند بود.
در گذر قرن های نخســتین بعداز میالد، 
هنرهای پادشــاهی های شــرقی، حتا در 
اســتحکامات پیشین خود آن ها، یک سر 
به هنر یونانی مآب و رومی جای سپردند. 
مصریــان هم چنان فوت شــدگان خود 
را مومیایــی کرده دفــن می کردند، ولی 
به جای همراه کــردن تمثالی از آن ها به 
سبک مصری، از هنرمندان می خواستند 
کــه پرتره ی متوفــی را با همــه فوت و 

فن های یونانی نقاشی کنند.
این پرتره ها که با قیمت نازل به وسیله ی 
اســتاد کاران متوســط الحال ســاخته 
می شدند، هم چنان از لحاظ اثر گذاری و 
واقع گرایی شگفت انگیزند. کمتر اثری از 
هنر باستانی تا این اندازه امروزی و عاری 

از کهنگی به نظر می آید.
مصریان تنها کسانی نبودند که شیوه های 
نوین هنر را با نیازهای دینی خود تطبیق 
می کردند. حتا در هند دور دست، روش 
رومــی روایت داســتان و تجلیل از یک 
قهرمان را هنرمندانی اقتباس کردند که 

وظیفه داشــتند فتحی صلح آمیز، یعنی 
داستان بودا را به تصویر در آورند و تجسم 

بخشند.
هنر پیکرسازی در هند، دیر زمانی قبل از 
آن که نفوذ هنر یونانی مآب به آن کشور 
برسد، شــکوفایی یافته بود، ولی این هنر 
در منطقه ی مرزی قندهار امروزی وجود 
داشت که پیکره ی بودا برای نخستین بار 
در نقش برجســته ای تصویر شــد که به 
صورت الگویی، هنر بودایی پسین درآمد.

در تصویر پیش رو، قصه ای از افســانه ی 
بودایی وداع بــزرگ با جهان را بازنمایی 
می کنــد. شــاهزاده ی جــوان، گوتاما، 
قصــر والدین خــود را تــرک می کند 
تــا در گوشــه ای از طبیعت نــاب زیر 
یک درخت عزلــت اختیار کنــد. بنابر 
این اســب جنگی محبــوب خود، یعنی 
 کانتــاکا را مورد خطاب قــرار می دهد:

 کانتــاکای عزیز من، از تــو می خواهم 
کــه بار دیگر برای همین یک شــب مرا 
به پشــت بگیری، اگر بــه کمک تو بودا 
شوم، نجات و رستگاری را برای خدایان 
و آدمیان ارمغــان خواهم آورد. چنانچه 
کانتاکا فقط شــیهه ای می کشــید و یا 
صدایی از سم هایش بر می خواست، شهر 
بیدار می شــد و عزیمت شاهزاده بر مال 

می گشت. 
بنابراین صدای اسب را خاموش کردند و 
دست های خود را زیر سم هایش گرفتند 

تا صدایی از آن ها برنخیزد.
هنر یونانی و رومی کــه به افراد آموخته 
بود چگونه خدایان و قهرمانان را به صورت 
زیبا مجســم کنند، به هندیان نیز کمک 

کرد که تمثالی از منجی خود را بیافرینند. 
پرتره ی زیبای بودا، بــا حالتی از آرامش 
عمیــق، در ناحیه ی مــرزی گاندهاره یا 

قندهار امروزی نیز ساخته شد.
ادامه دارد...

 "صادق سرمد"

 ز ایام نامور که همه ثبت دفتر است
 امروز دیگر و دگر ایام دیگر است

 امروز دیگر است ز ایام نامدار
 کامروز را فضیلت بسیار در بر است

 امروز اگر چه روزی از جمله روزهاست
 از صد هزار روز و مه و سال برتر است

 تاریخ چیست؟ صفحه  ای از عالم بزرگ
 امروز با بزرگی عالم برابر است

 تاریخ چیست؟ اکبر ایام روزگار
 وامروز را نگر که ز تاریخ اکبر است

 یک روز روز کورش و داراست در جهان
 یک روز روز دولت کسری و قیصر است

 چون روزگار قیصر و دارا به سر رسید
 یک چند روزگار به کام سکندر است

 پیمانۀ حیات سکندر چو گشت پر
 معلوم شد که آب حیات مکدر است
 روز سران سرآمد و شد روز سروری
 کش روزگار بر سر ایام سرور است

 امروز را به خون شهیدان نوشته  اند
 روز حسین، کشتۀ تیغ ستمگر است

 روز علی سر آمد و روز حسین گشت
 روز پسر چو روز پدر حیرت  آور است
 روز حسین روز رسول است و اهل بیت
 روز حسین روز حق و روز داور است

 امروز کربال را بی حد بود قتیل
 امروز دشت مارهی را کشته بیمر است

 هر جا قدم نهی سر بی تن به پای توست
 هر سو نظر کنی تن بی دست و بی سر است

 یک جا فتاده بر سر نعش پسر پدر
 یک جا به روی نعش پسر خفته مادر است
 یک سوی خواهر است به سوی برادران

 سوی دگر برادر، گریان خواهر است

 این نیست کربال که بال خیز شد چنین
 این صحنۀ قیامت و صحرای محشر است

 این ماهی شناور در موج بحر نیست
 این نعش اکبر است که در خون شناور است

 این بال و پر به خون زده صید پریده نیست
 این تیر خورده کودک نوزاد اصغر است

 این بر فراز نی سر سبط رسول نیست
 این بر فراز چرخ برین مهر انور است

 خاتون کربالست که ام  المصائب است
 این زینب است و خواهر عباس و جعفر است

 دردا و حسرتا که ز بی مهری سپهر
 افتاده در خیام حرم هرچه آذر است
 امروز تشنگان را در جام، جای آب

 اشک است و خون که چشمه  ی آن دیدۀ تر است
 امروز هر چه بود بر آل  علی گذشت

 تا خود بر آید آنچه به فردا مقدر است
 یک روز،روز حاصل ایام آدمی است

 جز آن ،هر آن چه روز گذارد مکرر است
 آن روز روز خدمت خلق است بهر حق

 خرم کسی که خدمت خلقش میسر است
 پایان زندگانی هر کس به مرگ اوست

 جز مرد حق که مرگ وی آغاز دفتر است
 آغاز شد حیات حسینی به مرگ او

 وین قصه رمز آب حیات است و کوثر است
 مرد خدای تن به مذلت نمی  دهد

 کانسان به کسب عزت و ذلت مخیر است
 آن کس که در اقامۀ حق می شود شهید
 عمرابد نصیب وی از موت احمر است
 روزی که مرد حق به حقیقت کند قیام

 آن روز، روز رجعت آل پیمبر است
 سربازی حسین و سرافرازی حسین

 امروز زینت سر هر تاج و افسر است
 امروز روز عزت و اقبال سرمدی است

 و آن را که فیض دولت »سرمد« مقرر است

 تا حشر بر قیام حسینی درود باد
 کاین درس زندگی بشر تا به محشر است

 "نظامی گنجوی"

 ای تن تو پاک تر از جان پاک
 روح تو پرورده روحی فداک

 نقطه گه خانه رحمت توئی
 خانه بر نقطه زحمت توئی

 راهروان عربی را تو ماه
 یاوگیان عجمی را تو راه

 ره به تو یابند و تو ره ده نه ای
 مهتر ده خود تو و در ده نه ای

 چون تو کریمان که تماشا کنند
 رستی تنها نه به تنها کنند

 از سر خوانی که رطب خورده ای
 از پی ما زله چه آورده ای

 لب بگشا تا همه شکر خورند
 ز آب دهانت رطب تر خورند

 ای شب گیسوی تو روز نجات
 آتش سودای تو آب حیات

 عقل شده شیفته روی تو
 سلسله شیفتگان موی تو

 چرخ ز طوق کمرت بنده ای
 صبح ز خورشید رخت خنده ای
 عالم تردامن خشک از تو یافت

 ناف زمین نافه مشک از تو یافت
 از اثر خاک تو مشگین غبار
 پیکر آن بوم شده مشک بار

 خاک تو از باد سلیمان بهست
 روضه چگویم که ز رضوان بهست

 کعبه که سجاده تکبیر تست
 تشنه جالب تباشیر تست

 تاج تو و تخت تو دارد جهان
 تخت زمین آمد و تاج آسمان

 سایه نداری تو که نور مهی
 رو تو که خود سایه نور اللهی

 چار علم رکن مسلمانیت
 پنج دعا نوبت سلطانیت

 خاک ذلیالن شده گلشن به تو

 چشم غریبان شده روشن به تو
 تا قدمت در شب گیسو فشان

 بر سر گردون شده دامن کشان
 پر زر و در گشته ز تو دامنش

 خشتک زر سوزه پیراهنش
 در صدف صبح به دست صفا

 غالیه بوی تو ساید صبا
 الجرم آن جا که صبا تاخته

 لشگر عنبر علم انداخته
 بوی کز آن عنبر لرزان دهی

 گر به دو عالم دهی ارزان دهی
 سدره ز آرایش صدرت زهیست
 عرش در ایوان تو کرسی نهیست
 روزن حاجت چو بود صبح تاب

 ذره بود عرش در آن آفتاب
 گرنه ز صبح آینه بیرون فتاد

 نور تو بر خاک زمین چون فتاد
 ای دو جهان زیر زمین از چه ای
 گنج نه ای خاک نشین از چه ای

 تا تو به خاک اندری ای گنج پاک
 شرط بود گنج سپردن به خاک

 گنج ترا فقر تو ویرانه بس
 شمع ترا ظل تو پروانه بس

 چرخ مقوس هدف آه تست
 چنبر دلوش رسن چاه تست

 این دو طرف گرد سپید و سیاه
 راه تو را پیک ز پیکان راه

 عقل شفا جوی و طبیبش توئی
 ماه سفرساز و غریبش توئی

 خیز و شب منتظران روز کن
طبع نظامی طرب افروز کن

کــافــــه شهــــر ---نیم نگاه ---

بـخــــش شـــانزدهم
حمیـــد مـزرعـــه جای خالی اصول  کانتاکای  عزیز  بودا

پایه ی کسب و کار 
در دروس مدارس

مهندس امیررضا انصاری

ایــن روزها آمــوزش و پرورش 
دلسوزان زیادی پیدا کرده، اما نکته جالبی که وجود داره این هست 
که دغدغه همه این دلسوزان ناگهانی، دانشگاه است! کسی نگران 
این که ۱۲ ســال مدرسه چقدر می تواند فرد را برای زندگی آماده 
کند، نیست. آن ها نگران کیفیت ورودی های دانشگاه و عدالت! ورود 
به دانشگاه هســتند، و فراموش کردند یا خودشان را به فراموشی 
زدندکه از ابتدا قرار بود ه است مدت آموزش همین ۱۲ سال باشد و 
فقط عده معدودی در دانشگاه ادامه  اش بدهند. در واقع دغدغه این 
نیست که محصل بعد از ۱۲ سال می تواند شغل بسازد یا نه، دغدغه 
این هست که می تواند بیشتر درس بخواند یا نه! اگر قرار بود هدف 
مدرسه آماده سازی محصل برای کارآفرینی و تولید ثروت باش، باید 

تمام برنامه هاش از ریشه تغییر می کرد.
اگه قرار بود هدف این باشد؛ چند چیز هست که باید در این دوره 
دوازده ســاله آموزش داده می شد و به طرز حیرت انگیزی در هیچ 

سیستم آموزشی خبری ازآن نیست:
۱. روش استدالل منطقی: روی این مساله توافق هست که بچه 
با ورود به مدرسه باید یاد بگیر با جیغ و گریه نمی تواند به اهدافش 

برسد، چون دنیای واقعی اینجوری کار نمی کند. 
اما راهکار مدرسه فعلی برای ترک دادن کودکی که به جیغ و گریه 
معتاداســت، چیزی بدتر از خود آن اعتیادهست: "حرف زور"! ؛در 
حالی که اعمال زور و دیســیپلین را پدرش هم می توانست انجام 
بدهد. چیزی که در دنیای واقعی نیاز دارد، مهارت استدالل کردن 
هســت، هم در مجادله هایی که با نفس خودش خواهد داشــت، 
هم با مجادله هایی که با دیگران خواهد داشــت. کســی که ازاین 
مهارت محروم اســت، راحت فریب می خورد. وقتی برنی سندرز 
می گوید باید بدهی شــهریه دانشجویان را ببخشیم، دانشجویان 
هورا می کشــند! این یعنی این دانشجویان هیچ وقت در مباحثات 
منطقی آبدیده نشدند، و گرنه برای چنین شعار توخالی و مهملی 

هورا  نمی کشیدند.
۲. فن بیان:  اگر متخصص استدالل و تحلیل هم باشی اما نتوانی 

درست و شیوا منظورت را بیان کنی، بی فایده ست. 
بیشــتر درگیری های اجتماعی و حتی پرونده های قضایی ازاین 
معضل ناشی می شــود که مردم بلد نیستند درست حرف خود 
را بهم دیگر بزنند. عالوه بر این، فن بیان برای هر بیزینســی، جزء 
ملزومات هست. در حالی که در مدارس روی انشاء تأکید دارند - که 
هرچند مفید است- اما در دنیای واقعی، از جذب مخاطب گرفته 

تا جذب مشتری، سخنوری به مراتب مهم تر از نویسندگی هست. 
۳. قانون و بوروکراسی: همه ما همان وقتی به وکیل مراجعه 
می کنیم که به دندانپزشک مراجعه می کنیم، یعنی وقتی که یک 
جایی کرم خورده. اطالع از قوانین مملکت، چه در زندگی شخصی 
و چه در بیزینس، جلوی ارتکاب به اشتباهات را می گیرد. دولت ها 
از ناآگاهی مردم از قوانین خرسندند، چون می توانند در جایی که 

انتظارش نمی رود غافلگیرشان کنند. 
هم چنین محصل باید بداند امورات اداری، هرچقدر احمقانه، چطور 
پیش می رود. باید بداند چطور می شــود یک ملک را اجاره کرد، 
چطور ســند تنظیم کرد، چطور قرارداد نوشت، چطور وام گرفت، 
چطور چک نوشت، و ازین قبیل. کسی که دیپلم دارد نباید با ورود 
به یک اداره از نحوه انجام پروســه شوکه بشود. متأسفانه ماتا ۴۵ 

سالگی مشغول کشف و شهود نظام بوروکراتیک هستیم!
۴. حسابداری: علومی که برایمان کاربردی ندارند، به شکل پلکانی 
به ما درس داده می شود. مثال یک سری مطالب در مورد شیمی 
را مقطع به مقطع آموزش می دهند بعد می گویند برای کســب 

اطالعات بیشتر به دانشگاه مراجعه کنید!
اما حســابداری که یک نیاز روزمره است، به صورت صفر و صدی 
آموزش داده می شود. یعنی تا قبل از دانشگاه مطلقا چیزی ازآن 
نمی دانیم، مگر این که رشــته تخصصی اش را در دانشگاه انتخاب 
کنیم تاناگهان انبوهی از اطالعات روی سرمان می ریزد، در حالی 
که باید برعکس می بود، یعنی سطحی از ملزوماتش برای اداره یک 
بنگاه کوچک را یاد می گرفتیم، بعد اگر می خواستیم حسابداری 
شرکت توتال فرانسه را انجام بدهیم می رفتیم دانشگاه! بدون دانش 

حسابداری هر نوع کسب درآمدی در معرض نابودی هست. 
۵. دانش عمومی بازار: کســی که قراراســت ۱۲ سال از عمر با 
ارزشش راصرف تحصیل کند، در انتها باید بداند بازار به طور کلی 
چطور کار می کند، بازار امالک کشــورش چطور کار می کند، بازار 
کاال چطور کار می کند، بازار سهام چطور کار می کند... و همه این 
بازارها در کشورهای دیگر چطور کار می کنند، و ما چطور می توانیم 
به بــازار آن ها ورود کنیم، و آن ها چطور به بازار ما ورود می کنند. 
هرچند این اطالعات بیشترطی تجربه بدست می آید، اما داشتن 
اطالعات پایه، هم سکوی اول تجربه را باالتر قرار می دهد، هم مانع 
افتادن فرد در دام توهمات می شــود. تردیدی ندارم کسی که در 
طول دوازده سال این پنج آیتم را آموزش دیده باشد، انسانی به کلی 

متفاوت ازاین جوانان هجده، نوزده ساله فعلی خواهد بود.

لحظاتــی بــا شــعر
به انتخاب نیما موسوی

بودا در حال ترک منزلگاه خود
 قرن دوم میالدی

برج تراژان، صحنه هایی از سقوط 
یک شهر  /  114 میالدی

بودا، قرن پنحم میالدی
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شماره 145 --- جدول و سودوکو ---

خدیجه فدایی زاده

 ---نیم نگاه ---

گرد آورنده
طرف نصه شب مزاحم شده بود!!
گوشی را برداشتم میگم؛ بعله؟؟

میگه؛ خوابیدی؟
میگم؛ نه اینجا هوا روشنه
میگه؛ عه؟ مگه کوجایی؟؟

.. گفتم؛ من ایتالیام...
یارو ترسید شارژش تموم بشه قطع کرد دیگه زنگ نزد

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

سر کالس بودیم یکی از پسرا خوابیده بود یهو استاد اومد 
زد رو شــونش گفت خوابی؟ پسره پرید هول شد گفت نه 
آقا دراز کشیده بودیم! هیچی دیگه همه داشتن صندلی ها 

رو گاز می زدن.

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

توی رســتوران، لیوان رو برعکس گذاشته بودند روی میز. 
حیف نون می ره می شــینه سر میز، میگه؛ این چه لیوانیه 

که سر نداره؟!
برعکسش میکنه، میگه؛ چه جالب! ته هم نداره!!

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

طرف ازم پرســید کارت چیه گفتم تو کار فرش و تلوزیونم 
گفت یعنی چی؟

.

.

.
گفتم رو فرش می خوابم تلوزیون نگاه می کنم

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

چندوقت پیش از یه دوستی که متاهل بود پرسیدم ازدواج 
چه جوریه؟!

جوابش جالب بود
گفت تا وقتی که زن نداری فقط زن نداری

اما وقتی که ازدواج کردی فقط زن داری ... !!

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

طــرف خودشــو دار زده، فیقم میگه؛ به خاطر مشــکالت 
زندگی این کارو کرده؟؟

گفتــم َپ َن َپ می خواســته نیــروی کشــش طناب رو 
اندازه گیری کنه

*
حیف که ثروت ندارم ...

وگرنه مشتمو میکوبیدم دیوار و میگفتم:
حاضــرم همه ثروتم رو بدم فقط یه لحظه آرامش داشــته 

باشم.
المصب خیلی باکالسه!!

*
شب تولدم، شروع کردم به باز کردن کادوها

با کادوی بابام که رسیدم دیدم یه پاکته که درش بازه
توشو نگاه کردم دیدم نوشته:

هشــتاد هزار تومنی رو که سه ماه پیش گرفتی نمی خواد 
برگردونی...!!!

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

وقتی خانمت خلی منطقی ازت می پرســه نظرت در مورد 
قیافه فالن دختر چیه؟

تو اصال نباید منطقی نظر بدی. 
تو در تمام مواقع باید بگی اصال درست ندیدمش عزیزم

)ستاد راهنمایی از عواقب خطرناک(

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

وقتی یه ســیب گاز میزنی و یه کرم درسته میبینی، زیاد 
ناراحت نشو

.

.

.
چون ممکن بود یه سیب گاز بزنی و یه کرم نصفه ببینی!!!

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

به دوستم گفتم؛ این که پشه ها فقط شبا میان نشون دهنده 
روحیه غارتگری اوناس...

پشه زد رو شونم گفت؛ یه قطره خون ارزش نداره تهمت بزنی

دیشــب جاتون خالی داشتم یه لواشــک ترش وخوشمزه 
می خوردم

. 
انداختمش تو رب انار اینقد ملچ ملوچ کردم

. 
یه تیکه ترشش رفت الی دندونم خیلی ترش بود

. 
بعدش یه آلوچه ترش نمک زدم شــور شد خیلی ملس و 

خوشمزه شد
.

مدیونید اگه فکر کنید خواستم دهنتونو آب بندازم!!!

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

مامانم گفت این ویسایی که فرستادن چرا دانلود نمیشه؟
گفتم؛ وای فای رو خاموش روشن کن درست میشه

ده دقیقه بعد داشــتم ســاالد می خوردم دیدم تو یخچال 
سس نیست؛ گفتم مامان سس نداریم؟

گفت؛ در یخچالو باز و بسته کن پیدا میشه!!

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

ولی درستش این بود صبح که از خواب پا میشیم مثل ماه 
شب چهارده باشیم نه سمندون

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

االن بهتریــن جایــی که لیسانســه های علوم سیاســی 
میتونن توش کار کنن و بیشــترین تناســب رو با رشته ی 

تحصیلیشون داره سازمان تاکسیرانیه!!!

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

قبال فکر میکردم چون خیلی متفاوتم باید کارهای متفاوتی 
هم بکنم... مثال می خواســتم به یه جوجه کالغ حرف زدن 
یاد بدم ... بعدها فهمیدم فهمیدم متفاوت نیستم، اسکلم!!!

افقی:
۱- اثری از نیکوس کازانتزاکیس نویسنده یونانی که بوسیله محمد قاضی به فارسی برگردانده شده است- سرگشته ۲- کم و اندک- رازها- از اسامی کردی دخترخانم ها به معنی خورشید ۳- نظرات انتخاباتی- سرخوش- درخت همیشه سبز 
بریدن ۴- حرف پوست کنده- همیشه- آتش عرب- مردن در اثر غصه ۵- بعید- شهر خروس جنگی- خالص ۶- رسا- باور قلبی- سرپناه رویایی ۷- سگ گزنده- دندان ساز- غذای بیمار- ناپدری ۸- خاک صنعتی- وال- نمایش غم انگیر- عالمت 
مفعولی 9- اشاره به نزدیک- بیماری- مقابل رونق- بد نیست۱۰- نوردهنده- صبحانه نخورده- صحرای مصر ۱۱- جوهرزندگی- پوشش- محافظ گل ۱۲- مادرعرب- سوریه قدیم- واحدی در زمین های کشاورزی- مثل و مانند ۱۳- وسط 
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عمودی:
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نیست- ناشایست- از رهبران یوگسالوی سابق ۱۱- روح- خوشحال- تیل۱۲- عدد روستا- اهلی- پرنده آش سرد کن- عدد ماه ۱۳- رتبه ها- خرمای 
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متکدی میلیاردر در قزوین 
روانه زندان شد!

مســوول مرکــز ســاماندهی 
متکدیان شهرستان قزوین 
گفت: متکــدی میلیاردری که 
در یکــی از چهارراه های اصلی 
شهر قزوین اسپند دود می کرد؛ 
جمع آوری و با حکم دســتگاه 

قضایی روانه زندان شد.
محسن رحیمی با اشاره به جمع آوری متکدی میلیاردر 
در قزوین گفت: یکی از متکدیانی که بارها از سوی عوامل 
گشت این مرکز جمع آوری شده و به وی تذکر داده شد تا 
دست از تکدی گری بردارد فردی متمول و ثروتمند است 
که در چهارراه های اصلی شــهر اقدام به تکدی گری در 

قالب »اسپند دودکردن« می کرد.
بنا بر اعــالم روابط عمومی مرکز ســاماندهی متکدیان 
قزوین، رحیمی خاطرنشان کرد:  این شخص در یکی از 
مناطق متوســط به باالی شهر قزوین زندگی می کند و 
دارای واحدهای مسکونی دیگری در جنوب شهر و اموال 
دیگر است که با یک دستگاه پراید به نزدیکی محل تکدی 
گری مراجعه کرده و وسایل اسپند دود کردن را نیز همراه 

خود در صندوق عقب خودرو می آورد.

دریده شدن ۱۲ رأس 
گوسفند توسط گرگ ها

فرمانده انتظامی شهرستان بجستان از دریده شدن ۱۲ 
 رأس گوسفند توسط گرگ ها در این شهرستان خبر داد
حسن آزادیخواه در تشریح این خبر گفت: در پی تماس 
تلفنی با مرکز فوریت های پلیســی ۱۱۰ مبنی بر حمله 
گرگ های گرســنه به گوسفندان در روستای سوسناری 
شهرستان بجســتان بالفاصله مأموران انتظامی به محل 
حادثه اعزام که مشــاهده شــد با حمله گرگ ها به آغل 
گوسفندان در روستای مذکور تعداد ۱۲ رأس بز و میش 

را تلف کرده اند.
وی افزود: به گفته صاحب گوســفندان بعد از نیمه شب 
گذشته این اتفاق رخ داده و حمله حیوانات وحشی باعث 
تلف شــدن ۶ رأس میــش و ۵ رأس بز و یک بره جمعا 
۱۲ رأس شــده که بیش از ۳۰ میلیون تومان خســارت 

داشته است. 
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»هفته نامه سراسری، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی«

 ---نیم نگاه ---

وسواس هایم در این یک هفته بیشتر شد. بیشتر از هفته 
قبل از آن. اصال هر هفته سیر تصاعدی را طی می کند.

این هفته اما، حال عزا داشــتم. قطعا که فقط من این غم 
را با خودم این طرف و آن طرف نمی برم. شــجریان برای 
همه ما ماجرای دیگری بود. این را از عکس پروفایل آدم ها 
در فضای مجازی می تــوان فهمید. عکس هایی که بعد از 
یک هفته هنوز عوض نشده است. این را در حجم جمله ها 
و پیام های شبکه های اجتماعی می توان دید. به خصوص 
روزهــای اول که برای خودش طوفانی بود و جنگی. اصال 
این همه اختالف نظر هم نشانه خوبیست. نشانه از مردی 

که فقط برای خودش نبود.

او را نمی گفتم، از وسواس هایم حرف می زدم. از بی نازنینی 
که این بار قبل از نوشتن تنظیم کردم. از مرتب کردن خانه 
که دیگر گاهی لج فرزند سه ســاله ام را در می آورد "بسه 
دیگه، االن تمیز کردی". صدای جاروبرقی اذیتش می کند. 
قبل از هر بار روشن کردن باید بهش اطالع دهم، وگرنه ده 

متر از جایش می پرد.
وقتی خانه ما را تمیز دیدید، بدانید که من اعصاب آرامی 
ندارم. در ایــن هفت ماه بیش از هر زمان دیگری خانه ما 
مرتب است. دست ها برای شستن ظرف ها مجال پوشیدن 
دســتکش ندارند. بهانه ام هم این است که باید دست ها را 
مرتب شســت. تنها جایی که دیگر مرتب نمی کنم، تخت 
است. می خواهم هر لحظه فرصتی پیدا می شود، بپرم زیر 

پتو و بخوابم؛ شاید این روزها زودتر بگذرد.
او را می گفتم. وقتی که خبر رفتنش آمد، چندتایی از رفقا 
اینجا بودند. اینجا یعنی همین خانه که فعال امن ترین جای 
جهان است برایم. رفقایی که گاهی با هم "چت" می کنیم و 
به جای قرنطینه، حباب اجتماعی را وسط می کشیم. همه 
خبر را می دانستند. هیچ کس بلند نگفت. گاهی جایی، به 
خصوص به وقت بالکن، دو نفری با صدایی آرام و با احتیاط 
کامل، خبر را با هم چک می کردند. هیچ کس دلش نمی آمد 
خبر را بلند بگوید. شــاید می خواست تنهایی غم بخورد. 
شاید هم دیگر بس بود. این همه درد. آخر شب اما، همیشه 

داستانی متفاوت دارد. دیگر بلند می گفتیم.
همه می دانستیم که همه می دانیم. پس ساز آمد و آواز. بعد 

هم سکوت. بعد هم هرکسی رفت سراغ زندگی اش.
صبح روز بعد ماجرا متفاوت بود. انگار تازه هشــیار شــده 
باشیم. شنیدیم تا خواب بودیم، نماز را هم برایش خوانده اند. 
اصال فرصت نکرده بودیم از هم بپرسیم دوست داری فردا 
برویم بهشت زهرا؟ می دانســتیم که نمی رویم. جانش را 
نداشــتیم. جان کرونا را. یا جان هر اتفاق پیش بینی نشده 
دیگــری را. ما، جان به دردســر انداختــن دماوند را هم 
نداشتیم. هیچ کداممان نرفتیم. "آریا استارک" اولین نفری 
بود که عکس گریه های اول وقتش را فرســتاد. و از صدای 

گریه مادرش هنگام پوست کندن پیاز نوشت.
ماجرای غم شروع شد. من، گلویم به درد افتاد. دردی که 

نفهمیدم کرونا را نوید می دهد یا بغض و غضب را.
دلم عزاداری می خواست. دروغ است بگویم همه اش برای 
شــجریان، که او بهانه بزرگی بود. عــزاداری برای خودم و 
بــرای رفقای هم حبابــی ام. برای آن یکی هــا که در این 
روزها نزدیک ترین عزیزانشان را از دست داده بودند. برای 
این حجم از اســتیصال. برای این که من هرگز کنســرت 

"محمدرضاشون" رو نرفتم.

دو روز پیش مادرم علیرضا را که دید، تسلیت گفت. برای 
من که با این زن بزرگ شــده ام، شــفاف بود این تسلیت 
من باب چیست؛ علیرضا مکث کرد. اشاره کردم شجریان را 
می گوید. به من تسلیتی نگفت. از کجا باید می دانست که 
من چه قدر غمگینم برای رفتن این صدا؟ انگار در ذهنش 
مریم کودکی را می بیند که در ماشین، یک تهران تا شمال 
با صــدای بلند، موزیک لس آنجلســی آن خواننده ای که 
"می خواســت بیاد به تهرون" را گوش می دهد. شاید هم 
نوجوانی کــه تولد های دخترانه اش را با هیجان غربی های 
پرصدا تخلیه می کند. اعتراف می کنم که اگر دانشگاه نبود 
و اگر آن دو دوستی که اهل ساز بودند، سلیقه موسیقایی 
من می توانست به همان اندی و مندی خالصه شود؛ اما به 

هر حال زمانی می آید که همه توبه ای کنند.
دماوند یک داستان را که دوست دارد، به مدت یک هفته و 
هر وعده خواب، به تعداد بیشمار، گوش می دهد تا باالخره 
برود سراغ داستان بعدی. علیرضا این کار را با انواع موزیک 
و کتاب می کند. من، این عادت را از ویدیوی کنســرت بم 
شروع کردم. هر شــب قبل از خواب، کل کنسرت را نگاه 
می کــردم. نه فقط گوش، که نگاه می کردم. به صدای پدر 

و پســر و به دســت های کلهر و علیزاده. این را مدیون دو 
دوست اهل ساز از قضا همشهری شجریان هستم.

یادم اســت یک بار پدرم از اتاق من صدای شــجریان را 
شــنید. آمد و نشست لبه تخت. گفت خوشحالم که دیگر 

آن موزیک های "پرت وپال" را گوش نمی دهی. 
جواب دادم "پدر! من االن ۲۱ســالمه نه ۱۶". دیگر تغییر 
سلیقه منوط به موزیک نبود. به نگاه بود. به خواسته. به افق 
آرزوها. همان زمان ها فرهاد هم معنای متفاوت تری داشت. 

خیلی های دیگر هم. من هم.
سال ۸۷ درسم که تمام شد و به تهران برگشتم، به سراغ 
آرزوها رفتم. همان ها که هنوز شروع نشده در نطفه خفه 
شــد. مثال فکر کردم اگر فرصتی پیدا شود، بلیطی بخرم 
با اولین حقوقم و به کنســرت شجریان بروم )محمدرضا( 

حقوق اولیه ام را شش ماه بعد از شروع کار دادند. زمانی که 
اولین قرارداد را هم بستند. تیر ۸۸. چیزی ندارم بگویم. من 

هرگز کنسرت محمدرضا شجریان نرفتم.
شاید همه خشم این یک هفته ام از همین باشد. شاید همه 

تکرار صد باره "سکوت سرد زمان" در خانه همین باشد. 
"نه امیدی در دل من، که گشاید مشکل من". در این یک 
هفته اصال به خودمان اجازه نداده ایم چیزی غیر از شجریان 
و البته قصه های موقع خــواب دماوند گوش کنیم. راجع 

بهش هم صحبتی نکردیم. مثل یک قرارداد نانوشته بود. 
فــردای مهمانی رفقــای داخل حبــاب را می گفتم. دلم 

عزاداری می خواست. دلم شمع شام غریبان می خواست. 
خوبی "ســاکن بهار" این است که هم منزل نزدیکی به ما 
دارد و هم پای ســریعی برای پیوستن. گفتم، می خواهم 
لباس های مهمانی بپوشم. در دلم فکر کردم شبیه آن ها 
که برای یک کنســرت مهم می توان پوشید. او هم دامن 
را تایید کرد. رفتیم ســراغش، بعد چهارتایی پارک تاریک 
خلوتی یافتیم. آن که باالی الوند، نرسیده به شبکه دو صدا 
و ســیمای جمهوری اسالمی ایران است. قهوه را هم برده 
بودیم. بارانی که از شــب قبل همزمان با گریه های مردم 

باریدن گرفته بود، بوی خوش خیس پاییز را داشت. 
دماوند می دوید. ما ســه تا ســاکت. گاهــی هم تحلیلی. 
تحلیل های "ســطحی و غیرعلمی". از همان ها که در اوج 
اســتیصال می کنیم. تحلیل آرزوهایمــان، از این که فکر 
می کردیم در تشــییع او چگونه می بودیم. از این که کرونا 
تمام، به معنای واقعی کلمه، تمام زندگی ما را عوض کرد. 
و باز یادآور شــدیم که ما، یعنی همین ما چند نفر شبیه 
همی که مهاجرت نکرده ایم، همین ما که انگشــت شمار 
شــده ایم و همه، هم را می شناســیم، تنها راهمان برای 
زنــده ماندن، دیدن یکدیگر بــود. دوره همی های گاه،گاه. 

ساززدن های آماتوری. 
آوازخواندن های فالش از روی لیریکس های منتشرشده در 
گوگل. بغل کردن های محکم برای بیرون کشیدن درد رفیق 

از تنش. گاهی سفررفتن ها. و همه آنچه که نداریم.
ما مردمی که عزاداری های بزرگ می کنیم، ما مردمی که 
در غم همدیگر شریکیم، برای او که صدای ملتی بود در نوع 
خود، ماسک ها را زدیم، دست ها را ۲۰ ثانیه شستیم و الکل 
را برای احتیاط در دست گرفتیم، و تنها جلوی تلویزیون 
نشستیم. بعضی هایمان هم گریه کردیم. و البته پیام های 

کوتاهی هم برای هم فرستادیم.
هزینه مراســم هفت را هم هیچ نکردیم. ذهن خسته مان 
وقتش است برود به ســمت فراموشی. دیگر جا ندارد که 
وسط این همه تحریم، به موضوعات گذشته فکر کند. برای 

غصه خوردن، موضوع تازه زیاد است.

سقوط 9۶ درصدی سفر هوایی 
اروپا

به گزارش شــین هوا، یورواستات در گزارش جدید خود 
اعالم کرد تعداد مســافران هوایی اتحادیه اروپا در سه ماهه 
دوم امسال سقوط شدیدی داشته و 9۶ درصد نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته کمتر شده است.
در این گزارش آمده اســت محدودیت های وضع شده برای 
مقابله با ویروس کرونا باعث شــده اســت تــا میزان ریزش 
مسافران هوایی در ۱9 کشور عضو اتحادیه اروپا که داده های 

آن ها در دسترس است، بین 9۶ درصد تا 99 درصد شود.
در این میان اســپانیا بیش از همه آســیب دید و از آوریل تا 
جوالی ۲۰۲۰ دوره ۶۱.۶ میلیون نفر یا 99 درصد از مسافران 

هوایی خود را از دست داد.
پس از اســپانیا آلمان با از دســت دادن ۵9.۱ میلیون )9۷ 
درصد(، فرانسه با ۴۴.۲ میلیون )9۷ درصد( و ایتالیا با ۴۲.۶ 
میلیون )9۸ درصد( مسافر هوایی در رده های بعدی قرار دارند.

گزارش سازمان بین المللی مسافرت هوایی، یاتا، هم نشان داد 
مسافرت هوایی جهانی در ماه می 9۸.۳ درصد و در ماه ژوئن 

9۶ درصد نسبت به سال گذشته سقوط کرده بود.

پادگان اردبیل تفریگاه 
گردشگران شد

معاون میراث فرهنگی اردبیل با اشاره به ثبت ملی پادگان 
اردبیل، از تبدیل این منطقه به تنفس گاه شهری و تبدیل آن 

به کاربری های فرهنگی، هنری و ورزشی خبر داد.
کریم لطفی معاون میراث فرهنگی استان اردبیل با اشاره به 
این که به دلیل شیوع ویروس کرونا و کاهش حضور گردشگران 
بسیاری از بخش های میراث و گردشگری استان به خصوص 
فعاالن در ســرعین با خســارت های فراوان همراه شده اند، 
درخصوص انجام پروژه های مرمتی در حوزه میراث فرهنگی 
استان گفت: طی هفته گذشــته موفق به ثبت ملی پادگان 
اردبیل شــدیم. از آنجایی که این پادگان در داخل شهر قرار 
داشــت، تبدیل به یکی از مطالبات شهری و شهروندی شده 
بود. از آنجایی که در این منطقه تنفس گاه شهری نداشتیم، با 
ثبت ملی این پادگان، عالوه بر آن که عین به عین نگهداری 
خواهد شد، فضای مناسبی برای تنفس شهری به مساحت۲۸ 

هکتار در اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت.
او ادامه داد: با توافقاتی که بین ارتش و میراث فرهنگی انجام 
خواهد شــد، بخشــی از این ۲۸ هکتار در اختیار ارتش می 
ماندو بخش زیادی از آن به عنوان فضای شهری و گردشگاه، 
کاربری های فرهنگی، هنری و ورزشی پیدا خواهد کرد. این 
منطقه دارای عرصه مصوب است و هنوز حریم مصوب ندارد. 

نمایش اشیای نادیده ی تمدن سیلک
جواد حسین زاده ساداتی مدیر پایگاه سیلک  در خصوص 
وضعیت بازدید گردشگران از این مجموعه گفت: تا زمانی که 
اجازه بازدید از ســوی ســتاد ملی کرونا وجود داشت با حفظ 
پروتکل های بهداشتی روزانه تقریبا ۳۰ تا  ۵۰ گردشگر از این 
مجموعه دیدن می کرد. البته اکنون و در هر زمان دیگری که 
ســتاد کرونا تعطیلی مجموعه را اعالم کند، مجموعه تعطیل 

خواهد بود. 
باتوجــه به شــرایط موجود بــا کاهش بیــش ازنوددرصدی 
بازدیدکننــدگان ازســیلک روبه روهســتیم وتقریبامی توان 

گفت؛تعدادگردشگران خارجی به صفررسیده است.
مدیر پایگاه سیلک از برگزاری نمایشگاهی از یافته های گریشمن 
خبر داد و گفت: نمایشــگاهی بســیار مهم و هیجان انگیز، از 
یافته های تپه سیلک در این نمایشگاه در معرض دید عموم قرار 
خواهد گرفت که تاکنون در هیچ موزه و نمایشگاهی به نمایش 
گذاشته نشده اند. در واقع می توان گفت روایتی جدید از سیلک 
به نمایش درخواهد آمد. این نمایشگاه در موزه ملی کاشان در 
باغ فین برگزار خواهد شد. با توجه به آن که بخشی از کاوش ها 
توسط ملک شهرمیرزادی انجام شده بود، قرار بود از نظرات او 
نیز در برگزاری نمایشگاه بهره جویم اما متاسفانه ایشان چند روز 
پیش فوت کردند، شــاید برگزاری این  نمایشگاه چندی عقب 

بیفتد اما قطعاً تا قبل از پایان سال 99 برگزار خواهد شد.
سَیلْک )sialk(نام نخســتین تمدن ایراِن مرکزی در کاشان 
است. محوطه باستانی سیلک که در منطقه فیِن کاشان واقع 
شــده قدمتی در حدود بیش از هشت هزار سال دارد. این تپه 

دراصل ویرانه های زیگورات باستانی ایران است.

تکه ای از من  واگویه های کرونایی
تکه ای از زمین

مریم سادات موسوی
 قسمت سیزدهم


