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تماس حاصل فرمایید

سرمقاله

 تناقض در اقتصاد گردشگری
در سال های اخیروبه ویژه در دوران 
جوالن ویروس موذی کووید۱۹ در سراسر جهان، اقتصاد اکثر 
کشورها رو به رکود گذاشته و هنگامه ی خوشی رونق و رفاه تا 
حدودی سپری شده است. طبیعتا کشور ما نیز از این آسیب 

دور نمانده است.
البته این جدا از آســیب های بود ِتحریم و نبود تدبیر اســت! 
می شــود گفت اقتصاد کشــور با اعمال تحریم هــا در غیاب 
صاحبان اندیشــه خالق و اقتصاددانان متبحر و ملی، خود در 

حال درجا زدن بود که کرونا معرکه رکود را داغتر کرد!
این همه را -- که همه می دانیم -- گفتم تا بگویم که در این 
وانفســای رکود، آمدن کرونا به صحنه خرابکاری ها، آشفتگی 
و بی سر و ســامانی در اقتصاد را آشکارتر کرده است. در این 
دوران کــه رکود بیداد می کند و به ویژه صنعت گردشــگری 
کشور "آچمز" شده است، تصمیمات ضد و نقیض و روند عرضه 
کاال و خدمات، قیمت گذاری کاال و خدمات و... روند شــگرفی 

را طی می کند.
در جایی گفته می شــود که مردم در این چند سال گذشته 
فقیرتر شــده اند و این به معنای آن هســت که قدرت خرید 
مردم کاهش سرسام آوری پیداکرده است! خوب علی القاعده 
بایســتی که کاالی تولید شده خریدار نداشته باشد و به قول 
معروف روی دســت تولیدکننده و واردکننده بماند تا ناچار 
شود برای حفظ و برگشــت سرمایه اولیه اش، آن را به بهای 
کمتری بفروش رساند. اما این چنین نمی شود. دارنده کاال، آن 
را در انبار نگه می دارد و در حالی که مردم قدرت خریدشان 
پایین آمده اســت و علی الظاهر کاال خریدار ندارد، لحظه به 

لحظه بهای آن باال می رود...
در این جا انصافا الزم اســت اقتصاددان ها ما مردم عادی را که 
به ظاهر قضیه نگاه می کنیم آگاه کنند چرا که ما به عنوان یک 
آدم بی سواد اقتصادی فکر می کنیم وقتی کاالیی خریدار ندارد 
باید بهایش پایین بیاید ولی نه تنها پایین نمی آید که باال هم 

می رود. خب به ما بگویند چه می شودکه این می شود!
این فقط در مورد کاالی مصرفی مردم نیســت بلکه در مورد 
عرضه خدمات نیز هســت از جمله در زمینه گردشــگری! به 

خبرها توجه کنید:
"در حالی از مهر ماه سال جاری نرخ هتل های سراسر کشور 

از ۲۰ تــا ۳۰ درصد افزایش یافت که بســیاری از هتل های 
کشــور با ضریب اشتغال کمتر  از ۲۰ درصد، تعطیل و نیمه 

تعطیل هستند.
رییس جامعه هتلداران ایران گفت: در وضع موجود که هتل ها 
مسافر ندارند، حدود ۳۰درصد از این واحدهای اقامتی ترجیح 
داده انــد تعطیل بمانند. بقیه هم با اعمال تخفیف های ویژه تا 
۷۰درصد باز مانده اند. میزان خســارت و زیان مالی واردشده 
به هتل ها تا پایان شهریورماه نیز ۸ هزارو ۵۰۰ میلیارد تومان 

برآورد شده است."
خب معلوم نیست در حالی که ۳۰درصد هتل ها تعطیل هستند 
و بقیــه نیز اجبارا تخفیف هــای ۶۰ --۷۰درصدی می دهند، 

افزایش نرخ هتل ها به چه معنا هست!؟ این خنده نمی آورد؟
از ســوی دیگر سفر وســیله می خواهد. یکی از این وسیله ها 

هواپیما هست. خب شاید هم برای قشر نسبتا مرفه.
اما خبرها حاکی است که اغلب پروازها پر نشده انجام می شود 

و حاالسر قیمت بلیت هوایما بحث و جدل است:
"پــس از آنکه وزیر راه و شهرســازی در نیمه مهــر ماه، از 
الزامی شــدن فروش بلیــت پروازهای داخلــی تا حداکثر 
۶۰درصد ظرفیت هواپیما خبر داد، در ۱۸مهر ماه نیز انجمن 
شرکت های هواپیمایی با همین بهانه )کاهش فروش ظرفیت 
هر پرواز( و هم چنین افزایش نرخ ارز، نسبت به انتشار لیست 
جدید قیمت های حداقلی و حداکثری مســیرهای مختلف 

هوایی اقدام کرد.
ارقام قیمت بلیــت پروازها در این نرخ نامــه با افزایش ۵۵تا 
۱۵۵درصدی نســبت به آخرین نرخ نامه منتشــره در خرداد 

امسال مواجه شده بود."
بله؛ گل بود به سبزه نیز آراسته شد.

درست است؛ پروازهای خالی و بدون مسافر زیان می دهد و اگر 
بلیت گران شود باز؛ علی الظاهر با توجه به کاهش قدرت خرید 
مردم، ایرالین ها کم مسافرتر می شوند. فکر خام اقتصادی یک 
بی سواد اقتصادی می گوید کاری بکن تا مردم عالقمند به سفر 
بشوند و عالقمند به سفر با هواپیما! این افزایش که آن اندک 
عالقه را می خشــکاند، آیا باز باید خندید؟ شاید. با این اقتصاد 

عجیب و غریب، این از گریه غم انگیزتر است!

»مدیر مسوول«

بازیافت ۹۰ درصدی آب مصرفی در 
صنعت مس

علت نبود داروی 
»رمدسیویر« 
در برخی 
بیمارستان ها

صفحه 2

صفحه 5

کروان
ج  ابتالء  در  جهان...   توفان مرگ و میر در ایران او

مـوجـــود؛  وضعیــت 
کشــتار یــا خودکشــی؟
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■ سیر را همه دنیا از دیرباز به عنوان یک ماده غذایی طبیعی 
دارای قدرت درمانی بالقوه می شناسند. این ماده غذایی به رغم 
تاثیــر بدی که بر بوی عرق و بوی دهان دارد محبوبیت زیادی 
داشته و شدیدا مورد توجه قرار گرفته است.سیر در تمام نقاط 
دنیــا می روید و می توان گفت همه مردم آن را به صورت خام، 

پخته و یا سرخ شده مصرف می کنند.
رژیم درمان ها و پزشکان معموال توصیه می کنند افراد بزرگسال 
روزانه ۲ تا ۳ حبه سیر و کودکان روزانه نصف حبه سیر مصرف 
کنند؛ اما توجه داشته باشید مصرف مقادیر بیشتر از این، معموال 
توصیه نمی شود. سیر توانایی های جالبی در تامین سالمتی ما 
دارد. عالوه بر مصرف خوراکی، امروزه سیر در صنایع دارویی نیز 
جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده؛ اما مساله آنجاست که 
بوی نامطلوب سیر باعث می شود خیلی از افراد مخصوصا افراد 

جوان عالقه ای به مصرف آن نداشته باشند. 
■ مصرف سیر توسط مادر باردار

مطالعات نشان داده اند بیشتر مادرانی که در دوران بارداری سیر 
را در رژیم غذایی خود داشــته اند وزن گیری بهتری داشته و 
نوزادان متولدشده نیز از نظر سالمت در سطح باالتری بوده اند. 

خب قطعا تحمل بوی بد سیر ارزش سالمتی نوزادتان را دارد!
■ سیر و تقویت سیستم ایمنی

در ماه های ســرد ســال که بدن ما در خطر بیشــتری برای 
ســرماخوردگی و ابتال به عفونت ها است، سیر یک غذای عالی 
برای تقویت سیستم ایمنی است ودارای ویتامینc قابل توجهی 
است که در مقابل سرماخوردگی، آبریزش بینی، سرفه و عطسه 
به پا می خیزد. یکی از روش های ســنتی درمان سرماخوردگی 
هم مصرف ســیر مخلوط شده با عسل در روزهای اول بیماری 

بوده است. 
■ سیر و درمان پرکاری تیروئید

سیر حاوی مقادیر باالیی از ید است. ماده معدنی که کمبود آن 
از مهم ترین علت های ابتال به پرکاری تیروئید است. مصرف سیر 
توســط بیماران مبتال به پرکاری تیروئید تاثیر واقعا خوبی در 

روند درمان آن ها ایجاد کرده است.
■ کاهش بیماری های قلبی و عروقی

کلســترول بد یا همان LDL هیچ وقت راه دوســتی با سیر را 
پیدا نمی کند. چون راهی وجود ندارد! ســیر دشمن خط اول 
کلسترول و پالک های چربی داخل عروق است. همان طور که 
می دانید این پالک ها با تنگ گردن و سفت کردن دیواره عروق 
باعث کاهش جریان خون به بافت ها، افزایش فشــارخون و در 
بیشــتر موارد در نهایت منجر به سکته خواهند شد. به همین 
خاطر است که پزشکان مصرف سیر را که فشارخون راکاهش 

می دهد،به مبتالیان به بیماری های قلبی و عروقی و نیز برای 
پیشگیری از این بیماری ها توصیه می کنند.

■ سالمت پوست و مو با سیر
سیر با دارا بودن مقادیر باالی آلیسین می تواند به ریزش موی 
شما پایان دهد. آلیسین ترکیب سولفورداری است که در پیاز 
هم وجود داشــته و نقش بسیار مهمی در درمان ریزش مو بر 
عهده دارد. مصرف ســیر برای این منظور هم به طور خوراکی 
اســت و هم به صورت موضعــی. از طرف دیگر محتوای باالی 
آنتی اکسیدان ها در سیر آن را به ترکیبی ضد آکنه تبدیل کرده 
است. خیلی از محصوالت آرایشی، بهداشتی و درمانی موجود 
در داروخانه ها نیز حاوی عصاره سیرند؛ اما مصرف خوراکی آن 

نیز این تاثیرات بر پوست و مو را ایجاد خواهد کرد.
■ تاثیرات ضد باکتریایی

یکــی از شــناخته شــده تریــن ویژگی های ســیر ویژگی 
ضدمیکروبی آن اســت. سیر به درمان عفونت های باکتریایی، 
ویروسی، قارچی و سایر عفونت ها کمک قابل توجهی می کند. 
این ویژگی ســیر به قدری قــوی و قابل توجه اســت که از 
زمان های قدیم از آن به عنوان کشــنده میکروب ها مخصوصا 
باکتری اشرشیاکولی و سالمونال اینتیرتیدیس و در نگهداری 

غذاها استفاده می کردند.

■ کنترل وزن
یک مطالعه جامع که روی موش های آزمایشــگاهی انجام شد 
نشان داد که مصرف ســیر باعث کاهش وزن و کاهش تجمع 
چربی در بدن موش ها می شــود. همان طور که می دانید چاقی 
نیز یک وضعیت التهابی مزمن خفیف است. بر اساس مطالعات 
اخیر که روی نمونه های انســانی انجام  شده است، سیر تجمع 
چربی در بدن را کنترل می کند.تبدیل سلول های پیش چربی 
به ســلول های چربی طی یک سری واکنش های التهابی انجام 
می گیرد؛ بنابراین کنترل این التهاب مانع تبدیل ســلول های 
پیش چربی به ســلول های چربی شــده و کنترل وزن صورت 
می گیرد؛ و این همان کاری است که سیر در بدن انجام می دهد.

ســالمـت بـاشـیـم

ــی ــم نبات مری

 ---نیم نگاه ---

گرد آورنده
بد بوی محبوب و مفید ]خواص سیر [

علت نبود داروی »رمدسیویر« 
در برخی بیمارستان ها

ســیدحیدرمحمدی مدیــرکل دارو و مواد تحت کنترل 
سازمان غذا و دارو،دلیل این که داروی رمدسیویر در 
برخی داروخانه های بیمارستانی موجود نیست و بیماران 
توان تهیه آن را ندارنــد، گفت: در صورت اعالم معاونت 
غذا و داروی هر شــهر و استان، دارو به سرعت تامین و 
در اختیار بیمارستان قرار می گیرد. البته باید توجه داشت 
که این دارو تنها به بیماران بستری در بخش مراقبت های 
ویژه بیمارستان سانتر کرونا تعلق می گیرد.وی خاطرنشان 
کرد: با توجه به این که براساس منابع علمی، مصرف این 
دارو صرفا در بیماران بستری مجوز دارد، برای جلوگیری 
از ســوء استفاده احتمالی ســودجویان، این دارو در بازار 
آزاد وجود ندارد، از پزشکان و متخصصان می خواهیم از 
تجویز این دارو خارج از موارد ذکر شده خودداری کنند تا 

خانواده بیماران در بازار آزاد سرگردان نشوند.

استقرارپایگاه غذا و تغذیه 
WHO در ایران

جالل الدین میرزای رزازسرپرســت انستیتو تحقیقات 
تغذیه ای و صنایع غذایی کشور، از استقرار پایگاه غذا و تغذیه 
WHO برای ۴ سال آینده در کشور جمهوری اسالمی ایران 

خبر داد.
رزاز با اشــاره به همکاری های فی مابین انستیتو تحقیقات 
تغذیه ای و صنایع غذایی کشور با دفتر همکاری های مدیترانه 
شــرقی )EMRO(، تصریح کرد: ما طی چند ماه گذشته 
توانســتیم شــرایط همکاری دور جدید WHO در حوزه 
تغذیه و صنایع غذایی را تعریف کنیم. وی، تدوین گایدالین 
 WHO هــای تغذیه ای را یکی از گام های مهم همکاری با
برشمرد و گفت: با شروع کرونا در کشور، انستیتو تحقیقات 
تغذیه ای و صنایع غذایی کشــور سه پروتکل حمایت های 
تغذیه ای بــرای جلوگیری از ابتالء بــه کرونا، حمایت های 
تغذیه ای برای بیماران مبتال به کرونا اعم از سرپایی و بستری 
و حمایت های تغذیه ای در دوران نقاهت کرونا تدوین کرده 
که این ســه پروتکل بالفاصله به زبان انگلیسی ترجمه و در 

اختیار WHO قرار گرفت.
رزاز، از دیگــر اقدامات انجام گرفته در حوزه تغذیه، به تولید 
انیمیشــن های تولیدی در زمینه حمایت هــای تغذیه ای در 
دوران کرونا به زبان های فارســی، عربی و انگلیسی تهیه و در 
اختیار WHO قرار گرفت که بالفاصله این موارد مذکور در 
 WHO نام ایران و EMRO فضای مجازی همه کشورهای

به صورت مشترک توزیع شد.
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دو کلمـــه حـــرف ورزشـــی

بهبودی سـیاوش  "سرخ" ها در فضای جدید مدیریتی
 ---نیم نگاه ---

گرد آورنده

نجات رئال در دقایق پایانی
تیم فوتبال رئال مادرید اسپانیا در هفته دوم مرحله 
گروهــی لیگ قهرمانان اروپــا و در دیدار خارج از خانه 
مقابل گالدباخ آلمان با گل هایــی که در دقایق پایانی 
به ثمر رساند از شکست رهایی پیدا کرد و به تساوی دو 

بر دو دست یافت.
هفته دوم از مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا با برگزاری 
۶ دیدار ادامه یافت کــه در مهمترین آن و از گروه دوم، 
رئال مادرید اســپانیا پرافتخارترین تیم این مسابقات به 
میهمانی مونشن گالدباخ آلمان رفت و با فرار از شکست 
به تساوی دو بر دو رسید تا امیدهای خود را برای صعود 

حفظ کند.
رئالی ها که در هفته نخست برابر شاختاردونتسک اوکراین 
با شکست غیرمنتظره سه بر دو مواجه شده بودند، بازی 
را تهاجمی آغاز کرده تا با کسب پیروزی به شرایط خود 

سروسامان دهند.
هم اکنون در گروه دوم، شاختاردونتســک اوکراین با ۴ 
امتیاز صدرنشین است. اینتر و گالدباخ هرکدام ۲ امتیازی 

هستند و رئال یک امتیاز دارد.

برگزاری سوپر کاپ فوتبال 
ایتالیا در عربستان

مسووالن فوتبال عربستان ســعودی درباره برگزاری 
مســابقه فینال سوپر کاپ ایتالیا در ســال ۲۰۲۱ در این 

کشور توضیحاتی را بیان کردند.
یاسر المشعل، رئیس فدراسیون فوتبال عربستان اعالم کرده 
اســت که طی  تفاهم نامه ای با فدراسیون فوتبال ایتالیا با 
هدف توســعه صنعت فوتبال و تبادل تجربیات، سوپرجام 
بعدی ایتالیا در سال ۲۰۲۱ در عربستان برگزار خواهد شد.
المشــعل در مصاحبه با برنامه "In the Goal" ادعا کرد 
که تنها، توافق برای برگزاری این بازی انجام شــده است و 
هنوز زمان برگزاری ســوپرجام ایتالیا ۲۰۲۱ در عربستان 

مشخص نیست.
قرار است برای باال رفتن سطح داوران عربستانی، آن ها طی 
این تفاهم نامه به ایتالیا ســفر کنند تا با روش های داوری 

روز دنیا آشنا شوند.

بالتکلیفی در لیگ فوتسال 
تیم ها را خسته کرده است

محمدکشاورزســرمربی تیم فوتسال راگا تهران، در 
خصوص تعویق لیگ برتر فوتسال، اظهار داشت: به نظر 
من این موضوع دست فدراسیون فوتبال و کمیته فوتسال 
نیست و به ستاد مقابله با کرونا در ورزش مربوط می شود 

اما تعویق لیگ همه تیم ها را خسته کرده است.
وی افزود: باید برنامه ای ریخته شود و وضعیت لیگ از این 
حالت خارج شود.  این موضوع به ضرر همه تیم ها است 
وتیم هایی که با برنامه  و زودتر از دیگران تمرینات خود را 

شروع کرده اند، بیشتر آسیب می بینند.
کشــاورز در خصوص تصمیم خود بــرای بازی کردن در 
لیگ برتر فوتسال، گفت: هنوز تصمیمی نگرفتم. من هدفم 
کمک کردن به راگا اســت حاال چه با بازی کردن و چه با 
لب خط ایستادن. البته در تمرین پا به پای بازیکنان تمرین 

می کنم و چیزی که اهمیت دارد، موفقیت تیم است.

● سرخابی در فضای ورزش کشور همیشه به عنوان دو رقیب َقَدر 
شناخته شده اند که حتی در هنگامه شکست از حریفان جدید، 
بازهم قصه های رودررویی شان برای هواداران شورانگیز هست و بر 

پایه اصطالح معروف "کری"خوانی دارد!
این شهرت وتاریخچه دوتیم هست ازبدوتولدتاکنون ولی ظاهرایک 

ویژگی دیگرنیزبه این دورقیب اضافه شده.
این دو تیم همانند دوقلوهایی هستندکه رفتار و سرنوشت نزدیک 
به هم دارند. داستان این دوقلوهای فعال به هم چسبیده )به دلیل 
در اختیار وزارت ورزش بودن(کم و بیش مثل یکدیگر هست اگر 
مدتی "این" تیم عملکرد ضعیــف دارد، پس از زمانی نه چندان 
طوالنــی،"آن" تیم به همین بیماری دچار می شــود. نمونه اش؛ 
داشــتن مدیرعاملی که عمرمدیریتش کوتاه می شودیاکوتاهش 
می کنند. ماجراهای مدیر"استقاللی" و درگیری هایش باسرمربی 
و حاشیه های پس ازآن که یادتان هست؟ هنوز آبی که پشت سر 
مدیر اســتقاللی ریختندخشک نشده که مدیری در پرسپولیس 
با عمرکوتاه سرپرســتی اش و درگیری نه چندان خوشایندی با 
سرمربی، نمونه ای از "قل" دیگر دوقلوهای ورزش فوتبال کشور 
شد؛ حاشیه ساز و ادامه اش هم گزینش مدیری جدید و احتماال با 

حرف و حدیث های تازه.
مدیر جدید از وزارتخانه آمــده و برنامه ها دارد. در همین اندک 
زمان انتخاب، حاشــیه داشته و دامنه اش را باید در روزهای آتی 
پی گرفت. با هم خبرها و نظرهای این انتخاب را به طور فشــرده 

بخوانیم.
■ جعفر سمیعی رسما مدیرعامل 

پرسپولیس شد
با اعالم سایت باشــگاه پرسپولیس، 
جعفر ســمیعی به عنوان مدیرعامل 

سرخپوشان معرفی شد.
به گزارش سایت باشگاه پرسپولیس، 
اعضــای هیــات مدیــره باشــگاه 

پرسپولیس پس از بررسی سه گزینه نهایی، جعفر سمیعی را به 
عنوان مدیرعامل این باشگاه انتخاب کردند.

سمیعی از مدیران جوان ورزش کشور است که پیش از این مشاور 
وزیر و مدیرکل حراست وزارت ورزش و جوانان بود و در کارنامه 
خود مدیریت امنیتی و انتظامی فدراسیون فوتبال، مشاور شهردار 

تهران و مدیریت در وزارت کشور و سازمان سنجش را دارد.
■ بیانیه هیات مدیره پرسپولیس

 جعفر سمیعی زفرقندی عصر روز پنجشنبه به عنوان مدیرعامل 
باشگاه پرسپولیس انتخاب شد.

در پی این انتخاب هیات مدیره باشگاه پرسپولیس بیانیه ای را در 
مورد انتخاب سمیعی صادر کرد که در زیر می خوانید:

بنام خدا
هواداران عزیز

پیشکسوتان بزرگوار
پرسپولیس عزیز ما روزهای مهمی را سپری می کند و دور نیست 
زمانی که افتخار بزرگ آســیایی روی سینه پرسپولیس عزیز ما 
بنشــیند و غرور و عزت به ارمغان بیاورد. در چنین شرایطی و با 
توجه به اســتعفای مهدی رسول پناه، سرپرست  باشگاه، پس از 
بررسی گزینه های مطرح، جعفر سمیعی را به عنوان مدیرعامل 

باشگاه پرسپولیس انتخاب کردیم.
ایجاد شــرایط الزم برای ادامه مســیر پرســپولیس تا قهرمانی 
آســیا و تکرار قهرمانــی لیگ برتر، تســریع رونــد خصوصی 
ســازی و جلوگیــری از رخنــه باندهــای فســاد در باشــگاه 
 مهمترین انتظــارات اعضای هیات مدیره از ســمیعی اســت.
از پیشکسوتان گرامی، هواداران عزیز، اعضای کادر فنی و بازیکنان 
می خواهیم با وحدت و همدلی مدیرعامل جدید را در رسیدن به 

این اهداف یاری کنند.
هیات مدیره باشگاه پرسپولیس هشتم آبان ماه ۱۳۹۹

■ پنج هدف مدیرعامل جدید در پرسپولیس
مدیرعامل جدید باشــگاه پرســپولیس اهداف حضورش در این 
باشگاه را تشــریح کرد و تاکید کرد که قهرمانی در آسیا اولویت 

این تیم و مهمترین هدفی است که به دنبال تحقق آن است.
جعفر ســمیعی ضمن تشــکر از اعتماد وزیر ورزش و جوانان و 
اعضای هیات مدیره گفت: مسوولیت سختی به دوش ما گذاشته 
شــده و با امید به خدا و حمایت پیشکســوتان و هواداران عزیز 
 ان شــااهلل بتوانیم مسیر موفقیت های پرسپولیس را ادامه دهیم.

جعفر ســمیعی افزود: من برای تحقق پنج هدف به پرسپولیس 
آمده ام، هدف اول ایجاد شــرایط الزم برای کسب قهرمانی آسیا 
اســت که در این مســیر همه اقدامات الزم در حوزه مدیریتی و 

پشتیبانی انجام می شود.
وی افزود: هدف دوم و مهمی که دارم ورود باشگاه پرسپولیس به 
بازار ســرمایه و فرآیند خصوصی سازی است که با قدرت روندی 
که شروع شــده را ادامه می دهم تا این اتفاق تاریخی به سرعت 

انجام شود.
جفعر ســمیعی مبارزه با باندهای فساد را هدف سوم خود عنوان 
کرد و افزود: متاسفانه یکی از اتفاقات تلخ اطراف باشگاه که آرامش 
تیم و باشــگاه را بهم زده، حضور باندهای فساد است که با همه 

توان با این پدیده شوم مبارزه خواهم کرد.
مدیرعامل باشگاه تغییر ساختار باشگاه را هدف چهارم خود عنوان 
کرد و گفت: به سرعت کمیته فنی با نظر و همفکر پیشکسوتان، 
کمیته انضباطی با نظر حقوقدانان ورزشــی و کمیته اقتصادی با 
کمک فعاالن اقتصاد ورزشی و به منظور تامین منابع مالی تشکیل 
می شود و البته کانون هواداران نیز با رویکرد تعاملی تقویت خواهد 
شد. جعفر سمیعی هدف پنجم را به کارگیری همه ظرفیت های 
موجود در باشگاه عنوان کرد و گفت: متاسفانه ظرفیت ها موجود 
در جمع پیشکسوتان و هواداران برای مباحثی همچون توسعه و 
تقویت فوتبال پایه هم چنین ظرفیت های موجود در بین هواداران 
برای اقدامات فرهنگی و اقتصادی مغفول مانده، به همین منظور، 

برنامه ویژه ای برای استفاده از این ظرفیت ها داریم.
ســمیعی در پایان گفت: الزم می دانــم از زحمات همه مدیران 
پیشین باشــگاه به ویژه آقای رسول پناه تشــکر کنم و از همه 
پیشکسوتان و هواداران و اهالی رسانه می خواهم در مسیر سختی 

که در پیش است، کمک کنند.
مدیرعامل  انتصاب  نخستین   ■

جدید پرسپولیس
پرســپولیس  باشــگاه  مدیرعامــل 
در اولیــن انتصــاب خــود ابراهیم 
بــه عنــوان معــاون  را  شــکوری 
 اجرایی این باشــگاه معرفــی کرد.
باشگاه  به گزارش رســانه رســمی 

پرســپولیس، جعفر ســمیعی پس از دریافت حکم مدیرعاملی 
باشگاه پرسپولیس، ابراهیم شــکوری را به عنوان معاون اجرایی 

منصوب کرد.
مدیرعامل باشــگاه پرسپولیس پس از دریافت حکم مدیرعاملی، 
 ابراهیم شکوری را به عنوان مدیراجرایی این باشگاه منصوب کرد.
ابراهیم شــکوری، پیشکسوت باشگاه پرســپولیس است که در 

کارنامه خود دبیرکلی فوتبال را نیز دارد.
■ اولویت مدیر عامل پرسپولیس 
معاون وزیر ورزش گفت: مدیرعامل و 
هیات مدیره پرسمولیس باید اولویت 

خود را دوری از حواشی قرار دهند.
جمشــید تقی زاده دربــاره انتخاب 
مدیرعامــل پرســپولیس و اولویت 
برنامه مدیرعامل جدید، عنوان کرد: 

قرار است من در جلسه شــرکت کنم. هنوز مدیرعامل معرفی 
نشده است.

وی درباره اولویت های مدیرعامل جدید افزود: باید هیات مدیره 
تشــکیل و مدیر مشخص شــود. اولویت ها را مدیرعامل و هیات 
مدیره مشــخص می کند. هدف حضور مقتدر در لیگ قهرمانان 
آســیا و دوری از حاشیه هاست. باید مقدمات کار برای واگذاری 

فراهم شود.
معاون حقوقی، پارلمانی و امور استان های وزارت ورزش درپاسخ 
به این پرسش که؛ آیا امیدوار هستید سرخابی ها تا آخر پاییز به 
بخش خصوصی واگذار شوند؟عنوان کرد؛ بله امیدوارم تا آخر پاییز 

این اتفاق بیفتد.
■ مدیران عامل پرســپولیس و 
استقالل از خانواده این دو باشگاه 

باشند
نماینده مجلس  مالکی  فداحســین 
شورای اسالمی اظهار داشت: با توجه 
به شرایط اخیر پرسپولیس که همه 
از آن اطــالع دارند و نگرانی هایی که 

هواداران میلیونی این تیم بابت مســاله مدیریتی این باشگاه هم 
چنین شرایط مشابهی که در باشگاه استقالل وجود دارد،  تماسی 
تلفنی با وزیر ورزش آقای سلطانی فر داشتم. در آن تماس خدمت 
ایشان عرض کردم که هر تصمیمی که در مورد مدیریت دو باشگاه 
پرسپولیس و استقالل اتخاذ می شود باید با نظر صاحب نظران این 
باشــگاه از هواداران گرفته تا پیشکســوتان باشد. از طرفی خود 
مجلس که اعضایش نمایندگان ملت هستند، نمی تواند موقعیت 
دو باشــگاه با طرفدار ۵۰-- ۶۰میلیونی را در نظر نگیرد. در واقع 
 وظیفه ذاتی مجلس است که به این مساله پراهمیت ورود کند.

وی افزود: در تماس تلفنی دیگری که آقای ســلطانی فر با بنده 
داشــت، ایشــان آخرین وضعیت مدیریت باشگاه پرسپولیس را 
تشریح کرد و مانند تماس قبلی قرار شد برای انتخاب مدیرعامل 

دو باشگاه سرخابی، کمیته ویژه ای تشکیل شود.
نکته مهمی که من خدمت ایشان گفتم این بود که با خبر شده 
بودم ممکن است مدیرعامل جدید باشگاه پرسپولیس که مدنظر 
وزارت ورزش است، خارج از خانواده پرسپولیس باشد که در این 
مورد به وزیر ورزش تاکید کردم نظر دوستان در مجلس این است 
که مدیرعامل آینده پرسپولیس از خانواده بزرگ این باشگاه باشد.

عضو فراکسیون مجلس شــورای اسالمی هم چنین تاکید کرد: 
اگر اعضای هیات مدیره دو باشگاه سرخابی خارج از خانواده این 
باشــگاه باشند، چندان ایرادی ندارد، چرا که الزم است در هیات 
مدیره این دو باشــگاه افراد اقتصادی، برنامه ریز و البته آشــنا با 
ورزش حضور داشته باشند اما مساله مدیریت باشگاه فرق می کند. 
مدیرعامل باید شناخت کامل از شرایط تیم، بازیکنان و کادرفنی 
و حتی پیشکســوتان و هواداران داشته باشد. نمی شود مثل قبل 
افراد معمولی را برای مدیریت دو باشگاه سرخابی انتخاب کرد و 
بعد از مدتی آن ها یا قهر کرده و استعفا داده یا حتی مانند آنچه 

اخیرا اتفاق افتاد، حرف های آنچنانی بزنند.
فدا مالکی خاطرنشان کرد: آقای سلطانی فر در مورد خواست ما 
گفت تالش می کند که مدیران عامل دو باشگاه سرخابی به همین 
شکل انتخاب شوند، ضمن این که مجلس در شرایط فعلی نسبت 
به این مساله حساس تر از قبل شده و امیدواریم تصمیمی گرفته 
نشــود که یک موج منفی بین هواداران دو تیم ایجاد شــود. از 
طرفی ما در دو باشگاه مخصوصا پرسپولیس دنبال ایجاد آرامش 
هســتیم. از این جهت که شرایط پرسپولیس خاص است و یک 
مــاه و نیم دیگر باید در فینال لیــگ قهرمانان حضور پیدا کند. 
کادر فنــی و بازیکنان باید با آرامش تمام و بدون دغدغه خود را 
آماده فینال کنند و حتی وظیفه دولت هم هست که در این راه به 
پرسپولیس کمک کند. این ها مسائلی است که ما در مجلس آن 
رصد را می کنیم. در مصاحبه قبلی ام حتی از رئیس جمهور گالیه 
داشتم که چرا بعد از پیروزی پرسپولیس مقابل حریف عربستانی 
که جنبه سیاسی هم داشت یک تبریک به پرسپولیس نگفت. در 
صورتی که می توانســت از اعضای تیم تشکر کرده و هدیه ای هم 

به آن اهدا کند.
وی در پاسخ به این ســوال که وزیر ورزش چه زمانی قصد دارد 
مدیر عامل پرسپولیس را معرفی کند؟ عنوان کرد: آن طور که من 
در جریانم امروز یا فردا مدیر عامل پرسپولیس معرفی خواهد شد. 
امیدواریم یکی از افرادی که از خانواده خود پرسپولیس هستند 

در نهایت به عنوان مدیرعامل معرفی شود. 
اگرچه در خصوص برخی گزینه ها وزیر حرف داشــت و در مورد 
برخی نیز ما حرف داشتیم. در نهایت قرار شد از دو سه نفری که 
صحبت شده و از خانواده پرسپولیس هستند، مدیر عامل معرفی 
شود. قطعا اگر غیر از این باشد مشکالت پرسپولیس حل نخواهد 
شــد. اســتقالل هم همین طور و در مورد این تیم هم ما چنین 
خواســتی از وزیر داشتیم. به هر حال تاکید می کنم که مجلس 
در این زمینه حساس شده و چنانچه تصمیم دیگری گرفته شود، 

مجلس بیشتر ورود پیدا می کند.
منابع: تسنیم، فارس، مهر، ایلنا، ایرنا، باشگاه خبرنگاران جوان
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وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، نوید آغاز 
سفرهای گروهی میان دو کشور ایران و روسیه بدون نیاز 

به اخذ روادید را داد.
خبرگزاری اسپوتنیک روســیه نوشت: علی اصغر مونسان 
گفت: »لغو روادید ایران و روسیه مشمول افراد به صورت 
انفرادی نمی  شود، بلکه شــامل گروه های تور گردشگری 
یعنی گروه های متشکل از حداقل ۵ نفر و حداکثر ۵۰ نفر 
است. بنابراین، لغو روادید در قالب آژانس  های گردشگری 

دو کشور برای تورهای ۵ الی ۵۰ نفره است.«
او بــا تاکیــد بر اهمیت لغــو روادید گروهی در توســعه 
گردشــگری در رابطه با لغو ویزای انفرادی میان دو کشور 
افــزود: »فعاًل برنامه  ای برای لغو ویــزای انفرادی میان دو 
کشــور وجود ندارد. طبیعی است که ابتدا منتظر نتیجه 
تجربه لغو ویزای گروهی باشــیم و پــس از آن اگر نیازی 
احساس شد به فکر ویزای انفرادی نیز خواهیم بود که باید 
از طریق وزارت امور خارجه اقدام شــود، اما بخشی که به 
ما مربوط است موضوع توسعه گردشگری است که بیشتر 

مربوط به ویزای گروهی و تورهای گردشگری می شود.«
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایران درباره 
پروازهای مستقیم میان دو کشور نیز بیان کرد: »پروازهای 
میان دو کشور پیش تر نیز وجود داشته، اما در نظر داریم 
با لغو روادید گروهی پروازهای میان دو کشور افزایش یابد. 
قطعاً پرواز مستقیم یکی از عناصر مهم توسعه گردشگری 
میان دو کشور است، بیشترین پروازهایی که هواپیماهای 
داخلی ما به مقاصد مستقیم روسیه دارند توسط هواپیمایی 
ماهــان صورت می گیرد، اما تمام خطوط هوایی داخلی ما 
این عالقه مندی را دارند که به محض وجود بازار و مشتری 
پروازهای مستقیم به مقاصد روسیه داشته باشند، بنابراین 

هیچ مشکلی برای افزایش پروازهای ایرانی وجود ندارد.«

▪ مزایای گردشگری ایران و روسیه

دکتر مونسان در ادامه ضمن تاکید بر داشته های مشترک 
فرهنگی میان دو کشــور درباره پتانسیل های گردشگری 
میان ایران و روسیه اظهار داشــت:»فاصله نزدیک، زمان 
کوتاه سفر و مزایای سفر میان دو کشور برای مثال در زمینه 
گردشگران ایران عالقه  مندی ایرانیان برای سفر به روسیه که 
این کشور را به عنوان یک مقصد مطلوب گردشگری قبول 
دارند، موزه های فراوان موجود در کشور روسیه، طبیعت و 
جذابیت های شــهرهای این کشور و در زمینه گردشگران 
روســیه تنوع آب و هوایی فراوان کشور ایران، آفتاب زیاد 
که در کشور روسیه کم است، جزایر و سواحل بسیار خوب 
ایران، کویرهای مشــهور ایران که کویر لوت جزو میراث 
جهانی یونســکو است، همراه با تورهای کویرنوردی فعال، 
کوه ها و جنگل های کشور ایران که همراه با فرهنگ و تاریخ 
 کشــورمان یک مجموعه قوی برای سفر ایجاد می  کند.«

او در ادامــه افــزود: »ما حدود ۷۰۰ مــوزه فعال دولتی و 
غیر دولتی در سطح کشور داریم، موزه هایی بسیار غنی که 
آثاری بالغ بر ۷ الی ۱۰ هزار سال قدمت در آن ها نگهداری 
می شود که در کنار آن ها باید به ابنیه و سایت  های تاریخی 
بی نظیر کشــور ایران نیز اشاره کرد، ۲۴ اثر ثبت جهانی و 
۳۴ هزار اثر ثبت ملی همراه با میراث ناملموس ما که شامل 
آداب و رسوم و سنن اقوام مختلف است، تنوع غذایی  که 
در کشــور ایران وجود دارد و هم چنین فعالیت جدیدی 
تحت عنوان بوم گردی که بســیار مورد توجه گردشگران 
اروپایی قرار گرفته در کشــور  رو به جلو اســت. این نوع 
گردشگری مبتنی بر گردشگری روستایی است که در آن 
گردشــگر در یک محیط کامال خانوادگی همراه با بومیان 
ما زمانی را ســپری می کنــد و در تمام فعالیت های آن ها 
مشارکت می کند. این نوع گردشگری در فضاهای روستایی 
و در خانه  های بومی ما انجام می شــود و مجموعه ای است 
که می تواند برای گردشگران روس جذابیت داشته باشد.«

   
▪ بوم گردی هــا جاذبــه ای جدید برای گردشــگران 

خارجی

این مقام ایرانی اضافه کرد: »بســیاری از بناهای تاریخی 
کشور ما تبدیل به اقامتگاه ها و هتل کاروانسراها شده  اند که 
از نظر بنده از بســیاری از هتل های پنج ستاره دنیا زیباتر 

هســتند و تاکنون مورد اقبال فراوان گردشگران خارجی 
قرار گرفته اند.«

دکتر مونسان هم چنین صنعت گردشگری را یکی از صنایع 
پویای جهان عنوان کرد که تاثیر چشمگیری در گردش مالی 
میان دو کشــور ایران و روسیه در شرایطی که تحریم های 

ایاالت متحده آمریکا هر دو کشور را درگیر کرده، دارد.
او درباره شیوه معرفی و تبلیغات از جمله فضاهای فرهنگی 
برای معرفی دو کشور به یکدیگر به خبرنگار اسپوتنیک در 
تهران نیز گفت: »این موضوع در صنعت گردشگری بسیار 
مهم اســت، ما خوشبختانه چندی است که پورتال جامع 
گردشگری کشور به نام "ویزیت ایران"را راه اندازی کردیم 
که به پنج زبان زنده دنیا فعالیت می کند، تالش شــده تا 
در این پورتال تمام داشته های گردشگری ایران از بناهای 
تاریخی، طبیعت، روســتاهای هدف گردشــگری، میراث 
ملموس، میراث ناملموس تا حتی رویدادها و مناسبت های 
فرهنگی بارگذاری شود. این پورتال مزایای بسیار خوبی از 
جمله قابلیت جستجوی باال رادارد که بر اساس مکان یابی 
خدمت رســانی می کند. یعنی شــما هر کجای ایران قرار 
داشته باشید، بر اساس شعاع درخواستی شما، داشته های 
گردشگری محدوده را تماماً همراه با تصاویر با کیفیت در 

اختیارتان قرار می دهد.«
دکتر مونسان افزود: »این پورتال یکی از فضاهای مناسب 
برای آشــنایی جهانیــان از جمله گردشــگران روس با 
زیبایی های ایران است، البته که پس از لغو روادید گروهی 
قطعاً تبلیغات ما در فضای مجازی روسیه افزایش می یابد 
امیدواریــم بتوانیم از فضاهای فیزیکی روســیه نیز برای 
این تبلیغات استفاده کنیم. متقاباًل نیز آماده ایم تا چنین 

فضاهایی را در اختیار کشور روسیه قرار دهیم.«

▪ مســکو ابراز امیــدواری کرد توافق لغــو روادید با 
ایران نهایی شود

او در ادامــه ضمــن تاکید بر اهمیت تبلیغــات و معرفی 
صحیح جاذبه های گردشــگری افزود:»یکــی از اقدامات 
بســیار خوبی که می توان در این زمینه انجام داد دعوت 
چهره های شــاخص فرهنگی، هنری و رسانه ای دو کشور 
برای معرفی جاذبه های گردشگری است، پیش تر نیز کشور 
ایران در این زمینه تجربه خوبی را داشت که فعاالن عرصه 
گردشــگری در فضای مجازی را دعوت کردیم و این افراد 
را با ایران آشنا کردیم تا در کشورهای هدف، جذابیت های 
گردشگری ایران را معرفی کنند، قطعاً برنامه ای مشابه برای 

بازار گردشگری روسیه نیز داریم.«
دکتر مونســان اهمیت احترام گردشگران هر دو کشور به 
قوانین یکدیگر را باال برشــمرد و خاطرنشان کرد:»یکی از 
نکاتی که ســازمان جهانی گردشگری نیز متذکر می  شود 
اخالق گردشــگری یعنی توجه به آداب و رسوم، قوانین و 
سنن کشور مقصد اســت، یکی از مزایای گردشگری این 

است که افراد سفر می کنند تا تجربه های جدید کسب کنند 
و آداب و رسوم سایر ملل را ببینند، تفاوت هایی که وجود 
دارد از دید ما نوعی مزیت اســت که افراد را با تجربه های 
جدید آشــنا می کند و انتظار داریم که گردشگران هر دو 

کشور به قوانین یکدیگر احترام بگذارند.«
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایران درباره 
احتمال افزایش مجوز شــکار خارجیان یا ایجاد فضاهای 
شــکار برای گردشــگران نیز بیان کرد: »موضوع محیط 
زیست موضوعی بسیار مهم است که مردم ما توجه زیادی 
به آن دارند. توسعه گردشگری ما بر مبنای موضوع شکار 
نیســت، یعنی ما به دنبال این نیستیم که با برنامه هایی 
مانند شکار به دنبال جذب گردشگر باشیم، چرا که نه تنها 
آورده گردشــگری باالیی ندارد، بلکه به محیط زیست نیز 
آسیب می رساند، سازمان محیط زیست بر اساس مقررات 
و ضوابطی که دارد ســاالنه تعدادی مجــوز به ایرانیان یا 
غیرایرانیان برای شکار ارائه می دهد اما قطعاً محور کار ما 

این موضوع نخواهد بود.«

▪ گردشگری، اقتصاد سوم جهان

دکتــر مونســان در رابطه با تاثیر گردشــگری بر اقتصاد 
دو کشــور در شــرایطی که ایران و روســیه هر دو تحت 
تحریم های ظالمانه ایاالت متحده هســتند، اظهار داشت: 
»صنعت گردشــگری امروزه اقتصاد ســوم جهان است و 
پیش بینی ها بر این بود که روند رو به رشــد گردشــگری 
شتابان ادامه پیدا کند که متاســفانه شرایط کرونا ایجاد 
شد، بســیاری از تحلیل گران تغییراتی را در اقتصادهای 
دیگر جهان پیش  بینی می  کردند برای مثال هوشمند سازی 
با ســرعت رو به جلو اســت بنابراین احتمال دارد صنعت 
بانکداری تغییرات چشمگیری داشته باشد یا صنعت بیمه 
بر اثر افزایش هوشمند سازی و کاهش ریسک ممکن است 
جایگاه قبلی خود را از دست بدهد، اما تمام پیش بینی ها 
بر این باور بود که صنعت گردشگری با سرعت رو به جلو 
می رود یعنی به هر میزان که اقتصاد جهانی رشد می کند 
و رفــاه افزایش می یابد، گردش و ســفر نیز افزایش پیدا 
می کند، بنابراین هر چیز در دنیا که به سمت مجازی شدن 
پیش برود گردشگری ملموس تر و فیزیکی تر می شود این 
روند شاید امروزه با کرونا دچار رکود و توقف شده باشد، اما 

قطعاً افزایشی خواهد شد.«
او در ادامه گفت: »موضوع گردشــگری امری بسیار مهم 
در اقتصاد جهانی اســت و جی دی پی باالیی را تشکیل 
می دهد، دو کشــور ایران و روسیه هر دو پر جمعیت و پر 
گردشگر هستند، قطعاً در شرایط فعلی که هر دو کشور در 
تحریم هستند گردشگری می تواند یک محرک عالی برای 
چرخش مالی میان ایران و روسیه باشد و نقش مهمی در 
پویایی اقتصاد ایفا کند؛ هم چنین می تواند شغل های پایدار 

فراوانی را نیز به وجود بیاورد.«

بهار سـادات موسوی
آغاز سفرهای گروهی ایران و روسیه بدون نیاز به ویزاگرد آورنده

 ---نیم نگاه ---
تشخیص یک خاتم کاری خوب

گفتــه می شودخاســتگاه اصلــی هنر خاتــم کاری، 
شــیراز است، اما عالقه پادشــاهان صفوی به این هنر، باعث 
شــده اصفهان نیز بــه مرکز تولید محصــوالت خاتم کاری 
تبدیل شــود و البته با گذشــت ســال ها، امروز اصفهان به 
 عنوان قطب اصلی تولید خاتم کاری شــناخته می شــود. 

تشــخیص یک خاتم خوب و اصل بــا در نظر گرفتن برخی 
از معیارها کار چندان دشــواری نیســت. یکی از اصلی ترین 
مواردی که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که اصوال یک 
خاتم دارای نقوش ریز و منظم اســت. صاف بودن ســطح، 
یکنواخــت بودن رنــگ، مشــخص نبودن ترمیم کاری ها و 
بتونه کاری ها در ســطح و قرینه بودن تمامی گل ها و اشکال 
از جمله دیگر مواردی است که به هنگام خرید یک محوصل 

خاتم کار باید مورد توجه قرار بگیرند.
هنــر خاتم کاری در واقع ترکیبی اســت از چند ضلعی های 
منظم که در رنگ های مختلف کنار همدیگر قرار می گیرند. 

برای تولید خاتم از انواع چوب ها و اســتخوان ها برای تشکیل 
مثلث هایی اســتفاده می شود که با ســوهان کاری به حالت 
دلخــواه و مطابق با طرح در نظر گرفته شــده، در می آیند.

در ســاخت یک قطعه خاتم کاری شــده از انــواع چوب ها 
همانند گردو، آبنوس، عناب، نارنج، کبوده و... انواع استخوان 

همانند عاج فیل، استخوان شتر و... استفاده می شود.

معرفی بهترین دانشگاه های 
آمریکا 

نشــریه وال اســتریت ژورنــال بــه همــراه نظام 
آموزش عالی رتبه بندی تایمز، بر اســاس ۱۵شــاخص 
 عملکردی، دانشــگاه های آمریکا را رتبه بندی کرده اند. 
این دو نهاد برای رتبه بندی خود سوواالتی را از دانشجویان 
و خانواده های آن ها در قالب نظرســنجی می پرسند و بر 
اســاس چهار زمینه اصلی منابع مالی، انتخاب دانشجو، 
خروجی کالج و دانشگاه و محیط یادگیری، دانشگاه های 

ایاالت متحده را رتبه بندی می کنند.
بخشی از سوواالت این دو نهاد این است که چقدر احتمال 
دارد وقتی فرد فارغ التحصیل می شــودیک شغل خوب 
پیداکندوبتواندوام هــای خود را پرداخت نماید. آیا کالج 
مــی تواند آموزش صحیحی ارائه کنــد؟ آیا آموزش این 
کالج از کیفیت الزم برخوردار اســت و دسترسی خوبی 
 به معلمان وجود دارد؟ آیا جامعه دانشگاهی متنوع است؟
رتبه بندی ۲۰۲۱ مشــترک میان نشــریه وال استریت 
ژورنال و نظام آموزش عالی رتبه بندی تایمز تقریباً ۸۰۰ 

دانشگاه را شامل می شود.
امسال دانشــگاه هاروارد برای چهارمین سال متوالی در 
 MIT رتبه اول قرار دارد و موسسه فناوری ماساچوست
و دانشــگاه ییل نیز به ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار 
 دارند. دانشــگاه اســتنفورد نیز در رده چهارم قرار دارد. 
دانشگاه پنسیلوانیا سال گذشته در رتبه پنجم بود با ۹پله 
ســقوط به رتبه سیزدهم رسیده اســت. در همین حال 
دانشگاه های براون و دوک در رده پنجم مشترک قرار دارند 
 و نسبت به سال گذشته به ترتیب ۲ و ۵ رتبه ارتقاء یافته اند.
رتبه بندی مشترک نشــریه وال استریت ژورنال و نظام 
آموزش عالی رتبه بندی تایمز بر دانشجویان متمرکز است 

و با رتبه بندی دانشگاه های جهان تفاوت دارد.
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 ---نیم نگاه ---
بازیافت ۹۰ درصدی آب 

مصرفی در صنعت مس
به گزارش شرکت ملی صنایع مس ایران، سعدمحمدی 
مدیرعامل شــرکت ملی صنایع مس در جلســه بازدید از 
مجتمع مس ســونگون اظهار داشت: شرکت ملی صنایع 
مس ایــران انرژی های مورد نیاز یعنــی آب و برق و ... را 
خود تأمین می کند و صنعت مس در رده صنایع سازگار با 
کــم آبی قرار دارد و بیش از ۹۰ درصد آب مصرفی در این 

صنعت بازیافت و به چرخه تولید باز می گردد.
وی افزود: در دنیا برای معادن مسی که در نقاط کم آب و 
کویری واقع شده اند از تکنولوژی جدید فلوتاسیون استفاده 
می شــود و در این فرایند با استفاده از متدهای علمی روز 
دنیا و با توجه به عایق بندی های این تکنولوژی امکان نفوذ 
کوچک ترین قطره ای به آب های زیر زمینی وجود ندارد و 
از این رو در جهت حفظ آب های زیرزمینی مشکلی ایجاد 

نخواهد شد.
ســعدمحمدی در ادامه با اشاره به پیش بینی های صورت 
گرفته در حوزه های اقتصاد و انــرژی، افزود: بر پایه پیش 
بینی مؤسســات اقتصادی، در ۱۰ ســال آینده ۳۵ درصد 
خودروها برقی خواهند شد و تنها عنصری که می تواند در 
تکنولوژی الکتریسیته شکل بگیرد و جایگزینی هم برای آن 

پیش بینی نشده است مس است.

معیار - گیالن - مهدیه رزاقــی لنگرودی: دکتر 
فیروز ســرودی معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی 
گیالن با اشــاره بــه این که برخــی از داروی های مورد 
اســتفاده در کوویــد ۱۹ در حد نیاز، در داخل کشــور 
تولید می شود ، گفت :  داروهای مورد استفاده در درمان 
کووید ۱۹ صرفا” به بیماران بســتری در بیمارستان های 
اســتان تعلــق می گیــرد و در حال حاضــر، گیالن در 
 خصــوص داروهــای مذکور ، هیــچ کمبــودی ندارد.

وی تصریــح کــرد : در صــورت اعالم نیاز هــر یک از 
بیمارســتان های اســتان ، داروهــای مورد نیــاز ، به 
 ســرعت تامین و در اختیار آن بیمارستان قرار می گیرد.

 معاون غذاو دارو دانشــگاه در پایان به منظور جلوگیری 
از ســرگردانی همراهان بیمار در بازار آزاد، از پزشکان و 
متخصصان خواست تا از تجویز و نسخه نویسی این داروها 
و هم چنین ارجاع همراه بیماران به خارج از بیمارستان، 

خودداری نمایند.

فعال سازی ۴۵۰۰ معدن
به گزارش وزارت صمت، بابک دین پرست قائم مقام 
رییس ستادتسهیل ورفع موانع تولیدکشوردر مورد دستور 
کار نود و هشتمین جلسه ســتاد تسهیل اظهار داشت: 
در جلسه ستاد تسهیل، وزارت امور اقتصادی و دارایی و 
بانک مرکزی، در خصوص نحوه اجرای دستورات رییس 
جمهور برای بازگشت ۲۰۰۰ واحد تولیدی تملک شده 
توسط شبکه بانکی گزارش مشترکی را ارائه خواهند نمود.
قائم مقام رئیس ســتاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور 
گفت: هم چنین در نود و هشتمین جلسه ستاد تسهیل و 
رفع موانع تولید برنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت 
در خصوص فعال سازی ۱۵۰۰ واحد صنعتی غیر فعال از 
مجموع ده هزار واحد صنعتی راکد مستقر در شهرک ها 

و نواحی صنعتی تشریح می شود.
دین پرست روند احیا، مولد سازی و تعیین تکلیف قانونی 
حدود ۴ هزار و ۵۰۰ معدن غیر فعال از مجموع ۱۰ هزار 
معدن کشــور را دیگر دستور کار نود و هشتمین جلسه 

ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور عنوان کرد.

واردات برنج بالمانع است
هر ساله ســتاد تنظیم بازار در مصوبه ای در زمان 
برداشــت محصول برنج در کشــور، واردات این کاالی 
اساســی را ممنوع اعالم می کند، امسال نیز هم زمان با 
آغاز شهریور ماه به گمرکات کشور ابالغ شد که ورود این 
محصول ممنوع است. البته واردکنندگان تا پایان مرداد 
ماه مهلت داشتند اقدام به ترخیص کاالی خود کنند؛ در 
غیر این صورت تا پایان آذر ماه مجوزی برای خروج این 

کاال از گمرک صادر نخواهد شد.
در همین راستا، »مهرداد جمالی ارونقی« معاون فنی و 
امور گمرکی گفت: بیش از ۲۰۰ هزار تن برنج در گمرکات 
کشور دپو شده است که با مشکل تامین ارز مواجه بودند، 
اما در حال حاضــر در صف تخصیص ارز قرار گرفته اند 
و امید اســت در روزهای آینده با صــدور کد رهگیری 
 بانک نسبت به ترخیص این اقالم از گمرکات اقدام شود.
کالمی گفت: ذخایر کاالهای اساسی در وضعیت مناسب 
است و تمام تدابیر الزم برای تامین سفره مردم در دستور 

کار قرار دارد.

معیار - گیالن - مهدیه رزاقی لنگرودی: مراســم 
معارفه پنجاه و هفتمین شهردار رشت، صبح پنج شنبه 

در این کالنشهر برگزار شد.
به گزارش معیار؛ شهردار جدید رشت در این آیین معارفه 
بر لزوم اثبات عملی کردن تعصبات در عملکردها تاکید 
کرد و اظهار داشــت: از این راه تجدید میثاق با شــهدا 

اعالم می شود.
سید محمد احمدی ضمن اظهار امیدواری از استفاده تمام 
ظرفیت ها و پتانسیل های موجود به منظور پیشبرد اهداف، 
فقدان مدیریت یکپارچه شهری را موجب بروز مشکالت 

و کندی امور دانست و مساعدت همگان را برای این مهم 
خواستار شد.

وی هــم چنین ضمن اظهارعالقه وتعصب خود نســبت 
بــه مردم رشــت، از وجود برخــی نارضایتی ها در میان 
شــهروندان خبر داد و برلزوم بهره منــدی از نخبگان و 

دلسوزان در قالب اتاق فکر تاکید کرد.
شهردار جدید رشت با اشاره به مشکالت اعتباری نیز گفت: 
تالش ها در راستای احیای بهبود فضای کسب وکار در این 
کالنشهر ادامه خواهد یافت و بی شک تمامی دستگاه های 

اجرایی نیز در این مسیر همکاری خواهند کرد.

گرد آورنده
گـودرزی علیرضـا 

معیار - گیالن - مهدیه رزاقی لنگرودی: استاندار 
گیالن با اشاره به ارتباط آبی جمهوری تاتارستان با این 
استان از طریق دریای خزر و رود ولگا ، استفاده از شبکه 
حمل و نقل دریایــی را موجب افزایش تجارت بین دو 
منطقه دانست و با تصریح این که ایجاد ارتباط مستقیم 
و بدون واســطه تاجران و بازرگانان دو طرف ، بســتر 
مناسبی برای تبادل محصوالت تولیدی است، گفت: با 
توجه به حاصلخیز بودن زمین های کشاورزی و وجود 
ظرفیت آبی در جمهوری تاتارســتان، کشــت و تولید 
محصوالت کشاورزی، گلخانه ای و پرورش ماهی توسط 
 شرکت های گیالنی در این منطقه پیشنهاد می شود.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی استانداری گیالن؛ دکتر 
ارســالن زارع در ارتباط تصویری با رســتم مینیخانف 
رئیس جمهوری تاتارســتان )فدراســیون روسیه(، به 
ارتباط آبی این جمهوری با اســتان گیــالن و به ویژه 
منطقه آزاد انزلی از طریق دریای خزر و رود ولگا اشاره 
و اظهار کرد: با اســتفاده از شبکه حمل و نقل دریایی 
می توان تجارت بین دو منطقه را افزایش داد و این امر، 
بستری برای دعوت از شرکت های تاتارستان برای انجام 
فعالیت های سرمایه گذاری، تولیدی و تجاری در منطقه 

آزاد انزلی است.
وی بر ضــرورت تقویت ارتباط و همــکاری اتاق های 
بازرگانی دو طرف و تدوین نقشــه راه مناسبات تجاری 
تأکیــد کرد و گفــت: اتاق بازرگانی گیــالن از اعضای 
فعال و اثرگذار اجالس شورای بین المللی همکاری های 
تجاری اتاق های بازرگانی کشورهای منطقه دریای خزر 
)I.C.B.C( است و با توجه به برگزاری جلسات ساالنه 
این شورا در یکی از شهرهای ایران یا روسیه، پیشنهاد 
می شــود که اجالس بعدی در شــهر قازان تاتارستان 

برگزار گردد.
نماینده عالی دولــت در گیالن ادامــه داد: باتوجه به 
عضویت ایران در اتحادیه اقتصادی اوراســیا از ســال 
گذشــته، افزایش مبــادالت تجاری میــان گیالن و 
تاتارســتان منجر به ارتقاء سطح مناسبات اقتصادی و 
تجاری طرفین و استفاده از مزایای این اتحادیه می شود.
دکتر زارع ظرفیت های طبیعی و جغرافیایی منحصربه 
فرد گیالن و هم چنین جاذبه های دیدنی تاتارستان به 
ویژه شهر قازان را فرصت مناسبی برای تبادل تورهای 
گردشــگری دانســت و بیان کرد: اســتانداری گیالن 
آمادگی خود را برای برگزاری نمایشگاه توانمندی های 
اقتصادی و صنعتی جمهوری اسالمی ایران توسط بخش 
خصوصی در شهر قازان و نیز برای طرف روسی در رشت 

یا منطقه آزاد انزلی باتوجه به وجود سابقه فعالیت در این 
حوزه، اعالم می کند.

وی ایجــاد ارتباط مســتقیم و بدون واســطه تاجران 
و بازرگانان دو طرف را بســتر مناســبی بــرای تبادل 
محصوالت تولیــدی بین دو منطقه دانســت و اظهار 
داشت: جمهوری اســالمی ایران در صدد اجرای پروژه 
بزرگی تحت عنــوان "طرح مویرگی ایجاد مراکز عمده 
فروشی کاالهای ایرانی در ۱۲ استان روسیه" است که 
جمهوری تاتارستان یکی از این مناطق به شمار می رود.

وی با اشاره به حاصلخیز بودن زمین های کشاورزی و 
وجود ظرفیت آبی در جمهوری تاتارســتان، پیشنهاد 
کشــت و تولید محصــوالت کشــاورزی، گلخانه ای و 
پرورش ماهی توســط شــرکت های گیالنی را ارائه و 
اضافه کرد: باتوجه به وجود مراکز تحقیقات شیالتی در 
گیالن، اجرای پروژه های مشترک شیالتی در خصوص 
تکثیر و پــرورش انواع ماهیان به ویــژه تاس ماهیان 

پیشنهاد می شود.

■ اعالم آمادگی رئیس جمهوری تاتارستان برای 
گسترش فعالیت های تجاری با گیالن

در ادامه این ارتباط تصویری، رئیس جمهوری تاتارستان 
با قدردانی از پیشنهاد استاندار گیالن برای برقراری این 
ارتباط تصویری گفت: روابط متنوع بین دولت های ایران 
 و روســیه در حوزه های مختلف در حال توسعه است.

رستم مینیخانف به روابط تاریخی، اقتصادی و فرهنگی 

قوی تاتارستان و ایران و وجود تجربه های همکاری میان 
دو طرف اشاره و خاطرنشان کرد: در راستای گسترش 
روابط میان تاتارســتان و ایــران، تفاهم نامه همکاری 
تجاری وجود دارد که شرکت های دو طرف نیز ارتباطات 

و همکاری خوبی دارند.
رئیس جمهوری تاتارســتان با ابراز خرسندی از توسعه 
روابط با گیالن، به وجود ظرفیت  های فراوان موجود در 
این استان اشاره کرد و گفت: با توجه به عالقمندی دو 
طرف برای گســترش فعالیت های تجاری، اقتصادی و 
تبادل محصوالت، این آمادگی از سوی تاتارستان نیز در 

سطح وسیعی اعالم می شود.
مینیخانف تاتارســتان را یکی از پیشرفته ترین مناطق 
صنعتــی روســیه عنوان کــرد و افزود: همــکاری در 
زمینه های علمی، فرهنگی، آموزشــی، گردشــگری و 
ورزشی بسیار مهم بوده و قابل گسترش است.وی افزود: 
ارتباطــات مقامات دو طرف، و اتاق های بازرگانی، برای 

گسترش همکاری ها تقویت شود.
● جمهوری تاتارســتان در بخش اروپایی فدراســیون 
روســیه در میانه دو رودخانه ولگا و کاما واقع شــده و 
عضوی از فدراســیون روسیه به شــمار می آید. مرکز 
جمهوری تاتارستان، شهر قازان است که افزون بر یک 
میلیون و ۲۱۶ هزار نفر جمعیــت دارد. این جمهوری 
از لحاظ اقتصــادی یکی از توســعه یافته ترین مناطق 
فدراسیون روسیه و از بزرگترین مراکز صنعتی آن کشور 

محسوب می شود.

استاندار گیالن در ارتباط تصویری با رئیس جمهوری تاتارستان اظهار داشت؛

ارتباط مستقیم و بدون واسطه بازرگانان، بستری برای 
تبادل محصوالت تولیدی دو طرف است 

پنجاه و هفتمین شهردار رشت معارفه شد

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیالن اعالم کرد؛
داروهای مورد نیاز در درمان کووید ۱۹، صرفا به بیماران بستری در بیمارستان های 

استان تعلق می گیرد
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هنگامی که کنســتانتین امپراتور روم در سال 
۳۱۱ کلیســای مســیحی را به عنوان قدرتی 
سیاســی بنیاد نهاد، خود را با مسائل سترگی 
روبــه رو یافت. در طــول دوره های تعقیب و 
آزار، نیــازی به بنا کــردن مکان های عمومی 
عبادی نبــود و در واقع امــکان آن هم وجود 
نداشت. کلیساها و تاالرهای اجتماعی، کوچک 
و نامعلــوم بودند. ولی هنگامی که کلیســا به 
صورت بزرگترین قــدرت در قلمرو امپراتوری 
روم در آمد، رابطه ی کلی آن با هنر، بایسته ی 
بازنگری گردید. مکان های عبادی نمی توانستند 
بر الگوی پرستش گاه های باستانی شکل بگیرند 
زیــرا کارکردی یکســر متفاوت داشــتند. در 
داخل یک پرستشگاه  معمولن حرم کوچکی 
می ســاختند که تندیس خدا یا با معبود در 
آن قرار می گرفت. مراســم حرکت های دسته 
جمعی و قربانی کردن ها در بیرون پرستش گاه 
انجام می شــد، ولی کلیسا می بایست هنگامی 
که کشیش بر بلندی محراب، موعظه می کرد، 
برای تمامی جماعت نمازگزاران که برای انجام 
فرایض دینی گرد می آمدند، فضا می داشت. بنابر 
این کلیساها بر اساس الگوی پرستش گاه های 
مشرکان ساخته نشدند، بلکه به شکل تاالرهای 
اجتماعات بزرگ بنا شدند که در ادوار کالسیک 
به نام بازیلیکا تا حدی به معنای تاالر شــاهانه 
معــروف بودنــد، این ســاختمان ها به عنوان 
بازارهای مســقف و دادگاه های عمومی مورد 
اســتفاده قرار می گرفتند و طــرح کلی آن ها 
عبارت بود از یک تاالر بزرگ مستطیل شکل 

که در کنار دو طول آن، حجره های باریک تر یا 
سقف کوتاه تر وجود داشت و با دو ردیف ستون 

از تاالر اصلی جدا می  شدند. 
در منتهی الیه تاالر معمولن یک شــاه نشین 
نیــم دایره یا محراب وجود داشــت که در آن 
جا، رییس مجمع یا قاضی می توانست جلوس 
کند. مادر امپراتور کنســتانتین دســتور داد 
که نخستین کلیســای بزرگ را با مشخصات 
بازیلیــکا بنا کنند و از آن زمــان به بعد همه 
ی این گونه کلیساها را بازیلیک نامیدند. شاه 
نشین نیم دایره، جایگاهی که در دید مستقیم 
عبادت کنندگان قرار داشت به عنوان محراب 
مرتفع کلیسای مورد استفاده قرار گرفت. این 
قسمت نیم دایره ی سکودار که محراب هم در 
آن جا قرار داشت به طور کلی به عنوان جایگاه 

همخوانان یا گروه کر شناخته شد.
تــاالر مرکــزی اصلــی، یعنی محــل تجمع 
نمازگزاران، عنوان ناو یا شبســتان را یافت که 

معنای واقعی آن سفینه یا کشتی است. 
حجره های طاق کوتــاه در طرفین راهروهای 
کنــاری یا جناحیــن نام گرفتند. در بیشــتر 
ســاختمان های بازیلیک، شبستان های سقف 
بلند را فقط با الوار مســقف می کردند و شــاه 
تیرها در زیر طاق دیده می شــدند و ســقف 
راهروهای کناری اغلب مسطح بود. ستون هایی 
که شبستان یا ناو را از راهروها جدا می کردند 
غالبا دارای تزیینات مجلــل بودند. هیچ یک 
از کلیســاهای بازیلیک اولیه دســت نخورده 
باقی نمانده اســت، ولی علی رغم تغییرات و 

نوســازی هایی که در گذر ۱۵۰۰ سال در این 
ساختمان ها انجام گرفته است، هم چنان می 
توانیم صورتی از هیات عمومی آن ها را در ذهن 

مجسم کنیم.
مســأله ی چگونگی تزییــن بازیلیکا ها از هر 
مســأله ی دیگری دشــوارتر و جدی تر بود، 
زیرا در این جا نیز دوباره موضوع کلی تصور و 
تندیس یا تمثال ها و استفاده از آن ها در اماکن 
مقدس به میان می آمــد و بحث و جدل های 
تند و حادی را بــر می انگیخت، تقریبن همه 
مسیحیان نخستین، در خصوص یک موضوع 
اجماع نظر داشــتند، هیچ مجسمه در خانه ی 
خدا نباید وجود داشــته باشد، مجسمه ها به 
پیکره های حکاکی شــده و یا کافرانی که در 
کتاب مقدس تکفیر شده بودند، بیشتر شباهت 
داشــتند، قرار دادن تندیــس خدا و یا یکی از 
قدیس ها در محراب کلیســا حرام بود، زیرا نو 
دین هــای معصومی که تازه بــه ایمان جدید 
گرویده بودند، اگــر چنین تندیس هایی را در 
کلیســاها می دیدند، چگونه می توانســتند 
تفــاوت بیــن باورهــای گذشــته ی خود و 
 پیام تــازه ی مســیح را درک و هضم کنند؟ 
به ســادگی این اندیشــه به ذهن شــأن راه 
می یافت، همان گونه که تندیس ســاخته ی 
فیدیاس، زئــوس را بازنمایی می کرد، تندیس 

داخل کلیســا هم خداوند یکتــا را بازنمایی 
می کنــد. بنابر این حتا شــاید هضم این پیام 
برای شان دشوارتر می شد که خدایی یکتا، قادر 
مطلق و نادیدنی وجود دارد که آدمی را شبیه 
خودش خلق کرده است، ولی هر چند همه ی 
مسیحیان متعبد با هرگونه تندیس با مقیاس 
بزرگ و شباهت طبیعی مخالف بودند، در مورد 
 آثار نقاشــی نظرات کاملن متفاوتی داشتند.
برخی از آنان نقاشی را مفید می دانستند، زیرا 
فکر می کردند که مومنان را در یادآوری تعالیم 
کلیسایی یاری می کند و خاطره ی داستان های 

مقدس را زنده نگه می دارد.
ایــن نظرگاه بیشــتر پذیرفته ی مســیحیان 
قســمت التین، یعنی بخش غربی امپراتوری 
روم بــود و پاپ گرگوری کبیــر، که در اواخر 
قرن ششــم میالدی می زیست، چنین نظری 
داشــت. وی به کســانی که مخالــف هرگونه 
نقش برداری بودند، خاطر نشــان می کرد که 
بسیاری از مومنان از نعمت خواندن و نوشتن 
بــی بهره اند و بنابر ایــن تمثال های مذهبی 
برای آموزش آن ها، همان اندازه مفید است که 
 یک کتاب مصور می تواند به آموزش کودکان

کمک کند. می گفت نقاشی برای افراد بی سواد 
همان اثرو فایده را دارد که نوشــته برای افراد 

باسواد. )ادامه دارد(

 "حافظ"

 باالبلنِد عشوه گِر نقش باِز من
 کوتاه کرد قصه ی زهِد دراِز من

 دیدی دال که آخر پیری و زهد و علم
 با من چه کرد دیده ی معشوقه باِز من

 می ترسم از خرابی ایمان، که می برد
 محراب ابروی تو حضور نماز من

 گفتم به دلق زرق بپوشم نشان عشق
 غماز بود اشک و عیان کرد راز من

 مست است یار و یاد حریفان نمی کند
 ذکرش به خیر، ساقی ی مسکین نواِز من

 یا رب کی آن صبا بوزد، کز نسیم آن
 گردد شمامه کرمش کارساِز من

 نقشی بر آب می زنم از گریه حالیا
 تا کی شود قرین حقیقت مجاز من

 بر خود چو شمع ،خنده زنان گریه می کنم
 تا با تو سنگ دل چه کند سوز و ساز من

 زاهد؛ چو از نماز تو کاری نمی رود
 هم مستی شبانه و راز و نیاز من

 حافظ ز گریه سوخت، بگو حالش ای صبا
 با شاه دوست پرور دشمن گداز من

 "امیرخسرودهلوی"
 باده نوشین به صفا خواست کرد

 وعده ی دوشین به وفا راست کرد

 نور هدایت به چراغم رسان
 بوی عنایت به دماغم رسان

 غمزدگان را به طرف دلگشای
 گمشدگان را به کرم رهنمای
 طفل گیار از هوا ریخت شیر

 مغز جهان را ز صبا زد عبیر
 گم شده ام، راه نمایم تو باش
 بی بصرم، نور فزایم تو باش
 برق به هر سوی بتابی دگر

 دشت زهر جوی بیابی دگر
 هر طرفش ره به شتابی دگر
 هر قدمش سیر بر آبی دگر

 "خیام"

 هنگام صبوح ای صنم فرخ پی
 برساز ترانه ای و پیش آور می

 کافکند به خاک صد هزاران جم و کی
 این آمدن تیرمه و رفتن دی

*******
 هان کوزه گرا بپای اگر هشیاری
 تا چند کنی بر گل مردم خواری
 انگشت فریدون و کف کیخسرو
 بر چرخ نهاده ای چه می پنداری

*******
 گر کار فلک به عدل سنجیده بدی

 احوال فلک جمله پسندیده بدی
 ور عدل بدی به کارها در گردون
 کی خاطر اهل فضل رنجیده بدی

******* 

 "هاتف اصفهانی"

 ای که در جام رقیبان می پیاپی می کنی
 خوِن دل در ساغر عشاق تا کی می کنی
 می نوازی غیر را هر لحظه از لطف و مرا
 دم به دم خون در دل از جور، پیاپی می کنی

 راه اگر گم شد نه جرم ناقه از سرگشتگی است
 بی گناه ای راه پیما، ناقه را پی می کنی

 ناله و افغان من بشنو خدا را تا به کی
 گوش بر آواز چنگ و ناله نی می کنی

 ساقیا صبح است و طرف باغ و هاتف در خمار
 گر نه در ساغر کنون می می کنی، کی می کنی؟

 "انوری"

 ای خوبتر ز خوبی، نیکوتر از نکویی
 بدخو چرا شدستی، آخر مرا نگویی؟

 در نیکویی تمامی، در بدخویی به غایت
یارب چه چشم زخمست خوبیت را 

 نکویی
 گه دوستی نمایی، گه دشمنی فزایی

 بیگانه آشنایی، بدخوی خوبرویی
 گیرم که برگرفتی دست عنایت از من

 هر ساعتی به خونم دست جفا چه شویی
 جرمم نهی و گویی دارم هزار دیگر
 ای زودسیر دیرست تا تو بهانه جویی

"سیف فرغانی"

 تو قبله ی دل و جانی چو روی بنمایی
 به طوع سجده کنندت بتان یغمایی

 تو آفتابی و این هست حجتی روشن
 که در تو خیره شود دیده ی تماشایی

 به وصف حسن تو الیق نباشد ار گویم
 بنفشه زلفی و گل روی و سرو باالیی

 ز روی پرده برانداز تا جهانی را
 بهاروار به گل سر به سر بیارایی

 چگونه با تو دگر عشق من کمی گیرد
 که لحظه، لحظه تو در حسن می بیفزایی

 به دست عشق درافگند همچو مرغ به دام
 کمند عشق تو هر جا دلی است سودایی

 بر آستان تو هستند عاشقان چندان
 که پای بر سر خود می نهم ز بی جایی

 به لطف بر سر وقت من آ که در طلبت
 ز پا در آمدم و تو به دست می نایی

 به هجر دور نیم از تو زآن که هر نفسم
 چو فکر در دل و در دیده ای چو بینایی

 اگر چه ملک نخواهد شریک، نتوانم
 که روز و شب غم تو من خورم به تنهایی

 درآمدن ز در دوست سیف فرغانی
میسرت نشود تا ز خود برون نایی

کــافــــه شهــــر ---نیم نگاه ---

بـخــــش هجدهـــم
حمیـــد مـزرعـــه انشعاب بزرگ، روم و بیزانس آثار ایرانی درجشنواره 

فیلم های آسیایی بارسلونا
به گزارش پایگاه رسمی جشنواره فیلم های آسیایی 
بارسلونا، بنفشه آفریقایی از مونا زندی حقیقی، سال دوم 
دانشکده من از رسول صدرعاملی و سرکوب ساخته رضا 
گوران در بخش رســمی این رویداد ســینمایی رقابت 
می کنند.جهان با من برقص از سروش صحت، دیاپازون 
از حامد تهرانی، قطار آن شــب ساخته حمیدرضا قطبی 
و پیلــوت ابراهیم ابراهیمیان نیز در بخش کشــف های 
جدید نمایش داده خواهند شد.قصر شیرین ساخته رضا 
میرکریمــی، غالمرضا تختی از بهــرام توکلی، هزارتو به 
کارگردانی امیرحسین ترابی و ما همه با هم هستیم کمال 
تبریزی نیز به رقابت در بخش پانوراما راه یافتند.زندگی 
میان پرچم های جنگی از محســن اسالم زاده، مارموز از 
کمال تبریزی، زغال ســاخته اسماعیل منصف، سونامی 
به کارگردانی میالد صدرعاملی از نمایندگان ســینمای 
ایران در بخش جایزه نتپک )NETPAC( جشــنواره 
فیلم های آســیایی بارسلونا هستند. هفت و نیم ساخته 
نوید محمودی کارگردان افغان مقیم ایران با بازی هستی 
مهدوی نیز به این بخش راه پیدا کرده است. هم چنین 
مرد بدون سایه از علیرضا رئیسیان، قسم از محسن تنابنده 
و پیرمردها هرگز نمی میرند از رضا جمالی در بخش ویژه 

این جشنواره نمایش داده خواهند شد.
جشنواره فیلم های آسیایی بارسلونا امسال با نمایش ۱۰۰ 
فیلم از بیش از ۲۵ کشور واقع در منطقه آسیا و اقیانوسیه 
از جمله ایران، افغانستان، ازبکستان، هنگ کنگ، میانمار، 
سری النکا، ویتنام، اســترالیا و نیوزلند، از ۲۸ اکتبر تا ۸ 

نوامبر )۷ تا ۱۸ آبان ۹۹( برگزار می شود.

پویانمایی کانون دربخش 
مسابقه فیلم الیپزیگ

پویانمایــی »بادهای پاییزی، بادهــای بهاری و دو 
کبوتــر« به کارگردانی صادق جوادی به بخش مســابقه 
کودکان شصت وسومین جشنواره فیلم مستند و انیمیشن 

الیپزیگ )DOK Leipzig( کشور آلمان راه یافت.
این انیمیشــن که به تازگی به ســی وهفتمین جشنواره 
بین المللــی فیلم کوتاه تهران و چهل ونهمین جشــنواره 
بین المللی فیلم مونترال کانادا نیز راه یافته بود، ســومین 
حضور بین المللی خود را در کشوری اروپایی تجربه می کند.

بر اساس این خبر، پویانمایی ۸ دقیقه ای »بادهای پاییزی، 
بادهای بهاری، دو کبوتر« بر اســاس کتابی با همین نام 
نوشته احمدرضا احمدی از انتشارات کانون پرورش فکری 

کودکان و نوجوانان، ساخته شده است.
امســال فیلم های منتخب این بخش در پنج برنامه ویژه 
برای کــودکان و نوجوانان در گروه های مختلف ســنی 
نمایــش داده می شــود. برنامه ریزان ایــن بخش تالش 
کرده اند فیلم هایی با موضوع هــای جدی و پراهمیت را 

برای گروه های سنی مختلف انتخاب کنند. 

معرفی برندگان سال ۲۰۲۰ 
جایزه شعر »فوروارد«

به گــزارش پایگاه رســمی بنیاد فــوروارد آرتس/ 
Forward Arts Foundation، برندگان جوایز شعر 
فورواردبیســت و پنج اکتبر )۴ آبان ۹۹( در رویدادی به 

میزبانی کتابخانه بریتانیا معرفی شدند.
جایــزه ۱۰ هزار پوندی فــوروارد برای بهترین مجموعه 
شــعر به ســال هوا/ The Air Year اثر کروالین برد 
)Caroline Bird( نویسنده و نمایشنامه نویس انگلیسی 
رســید و ویل هریس نویسنده انگلیســی چینی تبار با 
مجموعه شعر رندانگ/ Rendang جایزه ۵ هزار پوندی 

بهترین کتاب شعر اول را از آن خود کرد.
شــعر معجــزات کوچــک/The Little Miracles از 
ملیکا بوکر شــاعر و نویســنده انگلیســی نیز به عنوان 
بهتریــن تک شــعر ســال انتخاب شــد و جایــزه یک 
 هــزار پوندی فــوروارد را در این بخــش دریافت کرد.  
جایزه ادبــی »فــوروارد« اولین بار در ســال ۱۹۹۱ با 
هدف افزایش مخاطبان شــعر و معرفی شاعران تازه کار 
در انگلیــس و ایرلند راه اندازی شــد و از آن ســال هر 
ســاله برگزیدگان را در ســه بخــش بهترین مجموعه 
شعر، بهترین کتاب شعر اول و بهترین تک شعر معرفی 
می کند. از مشــهورترین برندگان تاریخ جوایز فوروارد 
می توان به شــیموس هینی شــاعر ایرلندی و تِد هیوز 

نویسنده و مترجم انگلیسی اشاره کرد.

لحظاتــی بــا شــعر
به انتخاب نیما موسوی

معماری دوره بیزانس، بازیلیکای سنت آپولیناره

کلیسای سنت آپو لیناره
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شماره 147 --- جدول و سودوکو ---

خدیجه فدایی زاده

 ---نیم نگاه ---

گرد آورنده
یک شباهت اساســی بین مهندس های کامپیوتر و دکترها 

هست...
و اونم اینه که از هر چی سر در نمیارن میگن ویروسه

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

طرف یه خرگوش خریده اسمشو گذاشته ببعی

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

امرزو رفتم پیش دکتر متخصص می بینم ویزیتش هشــتاد 
هزار تومن شده!!!

به دکتر میگم:
اگه تخفیف میدی بگم کجام درد میکنه

وگرنه خودت بگرد پیداش کن!!

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

آیا میدانســتید گل کلم در ترشی حکم پسته در آجیل رو 
داره!!

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

ما با خوردن یک رانی ۱۰ کالری بدست می آوریم
.

و برای خــوردن دو تیکه  ی آخــر درون قوطی، ۱۲ کالری 
مصرف می کنیم

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

معانی دیگر کلمات:
شیردان: آن که شیر خوب را از بد تمیز می دهد

البرز: عرب ها به "پرز" می گویند
چرا عاقل کند کاری: یک ضر المثل شیرازی است

هردمبیــل: جایی کــه در آن بابت هر چیــزی قبض صادر 
می شود

غیرتی: هر نوع نوشیدنی به جز چای
قرتی: نوعی چای که ب قر و حرکات موزون سرو می شود

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

هشدار به دخترهای دم بخت؛ دخترهای چینی با مهریه کم 
در راهند... بجنبید!!

دغدغه های پسر جوان:
کار ندارم، پول ندارم، سربازی نرفتم، ماشین و خونه ندارم، 

و ...
دغدغه  های دختر جوان:

الک ناخونــم پاک شــده، مهری ســرویس طــال خریده، 
دخترخالــه ام ماشــین داره، مامان غذای خــوب نمی پزه، 

عروسکمو هنوز نخوابوندم!!

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

زن از شوهرش می پرسه: عزیزم، تو منو دوست داری؟
مرد میگه: خب معلوه عزیزم، اگه دوســتت نداشــتم چطور 
می تونســتم هر شب بیام خونه پیشت وقت و عمرم رو تلف 

کنم!!

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

چیزی لذت بخشــتر از زدن بچه ی پــر روی مهمان، دور از 
چشم پدر مادرش نیست!!!

االن تعداد دخترا از پسرا تو سفره خونه ها بیشتره
فکر کنم پسرا میرن کالس گلدوزی و سفره آرایی

... تازه وقت آرایشگاه هم دارن
بعدشم قلیون واسه پوستشون ضر داره!!!

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

االن بچه شیش ماهه تخت دو نفره داره
واسش موزیک الیت میذارن با نور کم تا بخوابه

اونوقــت زمان مــا میذاشــتنمون رو پاهاشــون به حالت 
سانترفیوژ ...

انقد تکونمون می دادند تا پالســمای خونمون جدا می شــد 
می رفتیم تو کما ...

بعد می گفتند چه معصومانه خوابیده!!!

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

مغز جالب ترین عضو بدنه
.

از زمان تولد تا زمان مرگ کار می کنه به جز سر امتحان
خاک تو سرش

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

تو زمستون دو مرحله از خواب سخته
یکی اون اولش که زیر پتو سرده

بعدم اون مرحله که میخوای پاشی و زیر پتو گرمه
جفتش بدبختیه!

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

من ســر امتحان ها همیشــه بعد از ۱۰ دقیقــه الکی ورق 
می زدم، می رفتم صفحه بعدی که بقیه روحیشون به فنا بره

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

َب َر َب َب
چیست؟؟

.
به معنای برو باباست که ایرانی ها در پاره ای از مواقع با دهن 

کجی، برای تضعیف روحیه طرف مقابل بکار می برند!!
.

االن دارید امتحان  می کنید؟؟
تبریک میگم شما یک ایرانیه اصیل هستید!!!

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

یکی از آرزوهام اینه که یه شــرکت بــزرگ الکترونیک راه 
بندازم 

.

.

.
اسمشو بزارم "خربزه  مشــهدی" بعد با شرکت "اپل" رقابت 

کنم

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

دلم می خواد وقتی از خیابون رد میشم
.
.
.

حواسم به دور و برم باشه ... چیه همش که نباید خنده دار 
باشه

افقی:
۱-خیمه بزرگ صحرانشنان- باال آمدن آب دریا- از حروف زبان انگلیسی- فرزندزاده ۲-دور نیست- محل پروراندن مار- کالم مخفی ۳-صورتگر- از سازها- زن گندمگون ۴-چین و شکن- ضمیر غایب- عالمت جمع- اخی ۵-نیم تنه- تنبلی 
وکاهلی- ناباب ۶-لباس کار کرده- تکیه کالم مغرور- گردا گرد دهان ۷-خراب-پرونده- مرد زن مرده ۸-تابستان به لهجه زیبای هورامی- سزاوارو شایسته- هر چیز دو رنگ خصوصا سیاه و سفید ۹-وسیله ای در نجاری- واحد پول عراق- نامه ها 
۱۰-تازه و جدید- بســتنی چوبی- از ســنگ های معدنی به رنگ آسمانی ۱۱-کمک رسانی- در به وسیله آن باز و بسته می شــود- حرف درد ۱۲-آویز پرده- گوشت ترکی- هواپیمای عجول- میوه تلفنی ۱۳- آمادگی نیروی نظامی- ساحل   

دشمنی اش با کارد دیرینه است ۱۴-آسمان- فیلمی از داریوش فرهنگ- رفوزه ۱۵-مردم قرآنی- عدد منفی- ویتامین جدولی- زاویه نود درجه
عمودی:

۱-نویســنده نامدار نروژی و نویسنده))دشــمن مردم(( ۲-محل کار وزیر-فالنی- نام ها ۳-شهری در اکراین-قسمتی از گوش بیرونی- از پیامبران 
۴-چرک و زخم-پادشاه- نوعی نان ضخیم و پوک که با آرد گندم وارد نخود درست کنند ۵-عدداول- مصون- رویت کردن- رود اروپایی ۶-سیاهی 
شهر که از دور به نظر آید-از اسامی دختر خانم ها- مظهر استقامت ۷-اسباب زندگی- از بازیگرهای سینمای کشورمان- ثروتمند ۸-گروه- سلطنتی  
ماشــین جنگی ۹-قدرت- کوهســتانی در دیواندره- پدر بزرگ۱۰- زخمی بر بدن- امانتدار- بچه مرغ ۱۱-ضمیر وزنی- شهر کردستان - نوعی 
شیرینی- مقربی پایان ۱۲-همگی و جمله- گرفتاران- به پراگ نرسیده ۱۳-طبیعی- برقرار- درون ۱۴-آشنا به کار- از رنگ ها- روز عرب ۱۵-اثری 

از مهدی فرجی شاعر معاصر
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۸۰ کودک کار درجهرم 
جمع آوری شدند

مهدی ســلمانی رئیس اداره بهزیستی جهرم در جمع 
خبرنگاران اظهار داشــت: در پی اقدامات اورژانس اجتماعی 
کلیه کودکان کار خیابانی که در ســطح شهرستان مشغول 
کار یا تکدی گری بودند و تعداشان به ۸۰ نفر می رسید، جمع 

آوری وبه بهزیستی معرفی شدند.
رئیس اداره بهزیستی شهرستان جهرم با بیان این که در حال 
حاضر می توان گفت کــه هیچ کودک کار خیابانی در جهرم 
نیست، بیان داشت: مگر در مواردی مثل وقتی که کودکانی 
از اتباع خارجی که کارت اقامت ندارند و در دست شناسایی 
هستند و یا کودکانی که از شهرهای دیگر به صورت موقت و 

چند ساعته برای کار یا تکدی گری آورده می شوند.
ســلمانی بیان کرد: کودکان کار اغلب وابســته به تیم های 
تکدی گــری و قاچاق موادمخدر هســتند، بنابراین بهترین 
کمــک، معرفی کردن این کودکان بــه اورژانس اجتماعی و 
بهزیستی اســت. رئیس اداره بهزیستی شهرستان جهرم در 
پایان اعالم کرد: از مردم فهیم شهرستان جهرم می خواهیم در 
صورت مشاهده ی هر کودک کار خیابانی با اورژانس اجتماعی 

)۱۲۳( و یا بهزیستی تماس بگیرید.

کشته شدن دختر نوجوان 
توسط میمون ها!

تعقیب دختر ۱۳ ســاله هندوســتانی توسط میمون ها 
منجر به مرگ دردناک این نوجوان شد.

بنا به گزارش رســانه های محلــی هند،این دختر برای جمع 
آوری لباس هایی که روی پشت بام آویزان کرده بود به باالی 

پشت بام رفته بود که دچار این حادثه شد. 
قربانی پس از آن که متوجه شــد مورد حمله دســته ای از 
میمون ها قرار گرفته است قصد فرار داشت که از ارتفاع زیاد 
به پایین سقوط کرد. بنا به این گزارش، این دختر بالفاصله به 
یک بیمارستان  محلی منتقل شد، اما پزشکان اعالم کردند او 
جانش را از دســت داده است. گفتنی است؛ وقوع این حادثه 
در حالی خبرساز می شود که میمون ها تهدیدی همیشگی در 
منطقه مظفرنگار هند هستند، به طوری که سال گذشته نیز 
در اتفاقی مشــابه، یک کودک چهارماهه پس از آن که مورد 
حمله میمون ها قرار گرفت کشــته شد. این اتفاق در مقابل 

چشمان پدر و مادر وحشت زده این کودک رخ داده بود.
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 ---نیم نگاه ---

موسیقی را نمی توان از گردشگری جدا کرد. به هر بهانه ای 
که سفر کنیم، الجرم جایی با موسیقی گره می خوریم. در 
رستورانی محلی که برای صرف غذا می رویم، بعید نیست 
که موسیقی آن منطقه پخش شود. در جشن های مختلف 
هر شهر یا جشنواره ها و نمایشگاه هایی که برگزار می شود 
نیز می توان اثرات موســیقی را دنبال کرد. هرچند تعریف 
شکلی از گردشــگری به نام "گردشگری موسیقی" هنوز 
برای همه متخصصین این حوزه به عنوان شــکلی مجزا 
از گردشــگری قابل توجیه نیســت، اما می توان گسترش 
روزافزون ســفر به بهانه حضور در یک رویداد موسیقی را 
دید. البته تمام این ماجرا به قبل از سال ۲۰۲۰ برمی گردد.
زمانی که هنوز مشــکل ویروس کرونــا و همه گیری آن 
در جهــان، ضربه مهلکش را بــه صنایع مختلف منجمله 
صنعت گردشگری نزده بود. در شرایط کنونی برنامه ریزی 
برای چنین ســفرهایی با پروتکل های بهداشــتی جهت 
مبارزه با شــیوع این ویروس، سازگار به نظر نمی رسد. نه 
تنها ســفررفتن غیر ضرور توصیه نمی شود، بلکه حضور 
جمعیت در یک مکان به هر بهانــه ای، کاری دور از عقل 
محسوب می شود. بنابراین، سفر غیرحضوری خواه به شکل 
جستجوی در اینترنت و خواه به شکل مطالعه یادداشتی از 

جاذبه ها و انگیزه های سفر، فعال امن ترین راه است.
در شــماره قبل برخی از رویدادها و فستیوال های مشهور 
جهان را معرفی کردیم. بســیاری از این جشــنواره ها به 
صورت ســالیانه برگزار می شــود و برخی نیز هر از گاهی 
در شهرها میزبان گردشگران است. نمونه هایی از تورهای 
موســیقی که خوانندگان یا گروه های موسیقی محلی در 
شــهرهای مختلف اجرا می کنند نیز شکل دیگری از این 
نوع رویداد اســت. در این شــماره نیز بــه برخی دیگر از 

فستیوال های معروف جهانی اشاره می کنیم.
 Coachella( جشنواره موسیقی و هنر در کواچال
Valley Music and Arts Festival(، یــا بــه 

اختصار جشــنواره کواچال، یک جشنواره موسیقی و هنر 
است که ســاالنه در امپایر پولو کالب در ایندیو، کالیفرنیا 
کــه در دره کواچال در صحرای کلرادو واقع اســت برگزار 
می شــود. این جشنواره ســبک های مختلفی از موسیقی 
را در بــر می گیرد، ماننــد راک، مســتقل، هیپ هاپ، و 
رقص الکترونیکی. این جشــنواره یکــی از پردرآمدترین 

فستیوال های موسیقی در جهان است.  

در ســال ۲۰۱۶، حدود ۹۴.۲ میلیون دالر درآمد کسب 
کرده اســت. این رویداد به عنوان یک جشنواره موسیقی 
جایگزین و مستقل در نظر گرفته شده است. هر ساله در 
ماه آپریل این فستیوال میزبان عالقمندانش است. در سال 

۲۰۱۷ تعداد ۵۹۴هزار نفر در این برنامه حضور داشتند.
جشــنواره Sziget یکی از بزرگترین جشــنواره های 

موسیقی و فرهنگی در اروپا است. این جشنواره آگوست هر 
ســال در شمال بوداپست مجارستان ، در  "جزیره قدیمی 
بودا" برگزار می شود. این جزیره با ۲۶۶ هکتار واقع در رود 
دانوب است. در این فستیوال هر ساله بیش از ۱۰۰۰ اجرا 

طی یک هفته ارائه می شود.
فستیوال Sziget از یک رویداد نسبتاً کوچک دانشجویی 
در ســال ۱۹۹۳شــروع و سپس رشــد کرده و به یکی از 
جشنواره های برجسته راک اروپا تبدیل شده است. تقریباً 
نیمــی از کل بازدیدکنندگان از خارج از مجارســتان، به 
ویژه از اروپای غربی هســتند. در سال Sziget ، ۲۰۰۲ به 

ترانسیلوانیای رومانی نیز منشعب شد.
جشنواره Essence، معروف به "مهمانی با هدف"، یک 

جشنواره موسیقی ساالنه است که در سال ۱۹۹۵ به عنوان 
 ،Essence یک رویداد یک بار به مناســبت ۲۵ ســالگی
مجلــه ای که هدف اصلی آن زنان آفریقایی -- آمریکایی 
بود، آغاز به کار کرد. این رویداد بزرگترین رویداد فرهنگ 
و موســیقی آفریقایی -- آمریکایی در ایاالت متحده شده 
اســت. محلی که به عنــوان Essence Fest شــناخته 
می شود، از ســال ۱۹۹۵ در نیواورلئان، لوئیزیانا واقع بوده 
است. این جشنواره هم چنین در دوربان، آفریقای جنوبی 
در ســال ۲۰۱۶ برگزار شــد. در این جشنواره هنرمندان 
به طور همزمان در یک صحنــه اصلی ونیز چهار مرحله 

فوق العاده که فقط در اتاق ایستاده هستند، اجرا دارند.
 The New( جشــنواره جاز و میراث نیواورلئان 
Orleans Jazz & Heritage Festival(، کــه 

اغلب به عنوان جشــنواره جاز شــناخته می شود، جشن 
ساالنه موسیقی و فرهنگ نیواورلئان و لوئیزیانا است.

اصطالح "جشــن جاز" هم چنین به روزهــای پیرامون 
جشــنواره و نمایش های فراوان در کلوپ های شبانه بدون 
همــکاری نیو اورلئان کــه در آخر هفته های جشــنواره 

برنامه ریزی شده است اشاره دارد.
این جشــنواره یکی از قدیمی ترین انواع گردهمایی ها به 
بهانه موسیقی است. این جشنواره نیز به فرهنگ آفریقایی  
- آمریکایی اشــاره دارد. هر ساله در ماه آوریل شاهد این 
رویداد هستیم. در سال ۲۰۱۶، حدود ۴۲۵هزار نفر در این 

جشنواره شرکت کردند.
 Electric Daisy( دیــزی  الکتریــک  کارناوال 
Carnival(، معــروف به EDC، بزرگترین جشــنواره 
موســیقی رقص الکترونیکی در آمریکای شــمالی است. 
این رویداد در پیســت اتومبیل رانی الس  وگاس و اورالندو 
برگزار می شــود و با هدف استفاده از موسیقی و هنر برای 
 الهام بخشیدن به افراد ایجاد شده است. عالوه بر موسیقی،

تماشاچیان روبناهای سه بعدی، محیط های رنگارنگ در 
تاریکی و گیاهان و جانوران پر از LED را تجربه می کنند. 
هدف در نهایت این است که EDC محلی باشد که افراد 
بتواننــد در آن، از داخل و خارج از زمین رقص به یکدیگر 

متصل شوند. 
از زمان تأســیس آن، ســایر رویدادهای EDC در سایر 
ایالت ها و خارج از کشور ایاالت متحده، از جمله مکزیک، 
پورتوریکو، انگلیس، برزیل، ژاپن و هند برگزار شده است. 

در حال حاضر، EDC ساالنه در اورالندو، چین و مکزیک 
همراه با رویداد اصلی الس وگاس برگزار می شود. در سال 
EDC ،۲۰۱۷ برنده جایزه جشــنواره ســال در جوایز 
موسیقی الکترونیک شــد. این جشنواره هر ساله در ماه 
جون اجرا می شــود. رویدادهای موســیقی تنها مختص 
کشــورهای غربی نیســت. در تمام جهــان و بهانه های 
مختلف می توان شــاهد این نوع برنامه ها بود. ایران نیز از 

این امر مستثنی نیست. 
جشنواره موســیقی فجر یکی از این جشنواره هاست 

که در ایران به صورت ســالیانه برگزار می شــود. عالوه بر 
گروه های موسیقی داخلی، از برخی کشورهای همسایه و 
حتــی دورتر هم افرادی برای شــرکت و اجرای برنامه در 
این جشنواره حاضر می شوند. جشنواره  موسیقی فجر در 
ســال ۱۳۶۴ فعالیت خود را با عنوان »جشنواره سرود و 
آهنگ های انقالبی« آغاز کرد. بعد از ۴ سال نام این رویداد 

موسیقی به عنوان کنونی تغییر پیدا کرد.
رویداد فستیوال کوچه، جشنواره ای است که در ۱۳۹۶ 

در بوشهر برگزار شد. این فســتیوال در کوچه ها، کافه ها 
و خیابان های شــهر بوشهر توســط گروه های مختلف به 
خصــوص گروه های محلی به اجرای برنامه می پردازد. هم 
چنین در سال ۲۰۱۸، این فستیوال در بمبئی هندوستان 
نیز برنامه داشت. این شکل از فستیوال موسیقی، خالقیت 
جدیدی در ایران بود که در همان سال اول هم با استقبال 
فراوانی روبه رو شد. فستیوال دوم قرار بود که در اسفند سال 
۹۸ برگزار شود. متاسفانه به علت شیوع ویروس کرونا این 
برنامه که از دو ماه قبل در بین عالقمندان موسیقی شور و 

هیجانی ایجاد کرده بود لغو شد.

حضور بسیج در حوزه 
گردشگری

سردار یعقوب سلیمانی در مراســم آغاز به کار شرکت 
گردشگری »حمپا« به عنوان نخستین شرکت فعال بسیج در 
حوزه گردشگری با اشاره به ظرفیت های استان گیالن اظهار 
کرد: جای خوشحالی اســت که آغاز فعالیت بسیج در حوزه 

گردشگری از این استان بوده است.
سردار سلیمانی با بیان این که ورود بسیج به حوزه گردشگری 
برای کاهش تصدی گری ها است، بیان کرد: به دنبال توسعه 
صنعت گردشگری هستیم تا به واسطه آن مشکالت کشور 
مرتفع شود. محمدعلی ستیزه مسوول سازمان بسیج اردویی، 
گردشگری و راهیان نور سپاه قدس گیالن نیز در این جلسه 
با بیان این که گیالن به دلیل داشــتن جاذبه های مختلف 
تاریخی و طبیعی در حوزه گردشگری سرآمد و پیشتاز است، 
ادامه داد: توجه به این صنعت بســتری مناسب برای رونق 
اقتصادی کشــور فراهم می کند. وی گردشگری را حوزه ای 
مناسب برای کاهش اثرات تحریم دشمنان برشمرد و افزود: 
تالش داریم مساله گردشگری تعالی بخش و ارزش محور را 

گفتمان سازی کنیم.

»سالم گردی« به کمک 
»سفر مسووالنه« آمد

سیدمجیدعصمتی پورعضو هیات مدیره جامعه حرفه ای 
هتل ها و مراکز اقامتی پذیرایی اســتان یزد با بیان این که 
تاکنون پس از گذشــت ۹ ماه حتی یک مــورد از ابتال به 
بیماری کرونا در کارکنان هتل های یزد مشاهده نشده است، 
گفت: این مساله به خوبی گویای ایمن بودن فضای هتل  ها 
در مقابل شیوع بیماری کروناست. این مسوول در خصوص 
مساله سالم گردی در هتل ها، تصریح کرد: سالم گردی از بدو 
ورود یــک مهمان به هتل آغاز و تا پایان اقامت و ترک هتل 
ادامه دارد به طوری که هتلدار ملزم به تب سنجی و بررسی 
وضعیت فرد و هم چنین رعایت پروتکل های بهداشتی است. 
از طرفی ،به طور مداوم ضدعفونی تمام اتاق ها و رعایت تمام 
پروتکل های بهداشتی نیز انجام می شود. عصمتی پور با بیان 
این که تاکنون هتلداران متحمل هزینه های گزافی در این 
صنعت شده اند، گفت: متاسفانه دولت نیز وعده های متعددی 
داده که تاکنون به طور کامل اجرایی نشده است و هتلداران 
برای حفظ نیروهای خود با ضریب اشتغال بسیار کمتر از ۲۰ 
درصد فعال هستند. عضو هیات مدیره جامعه هتلداران یزد 
با بیان این که در حال حاضر بهترین زمان برای بازســازی 
هتل ها و رفع مشکالت و ضعف های صنعت هلتداری است، 
گفت: باید نیروها برای دوران پســا کرونــا اموزش دیده تا 

بتوانند اماده میزبانی در دوران پسا کرونا باشند.

وعده هایی که به سراب 
تبدیل شد

بنایی فعال صنعت گردشگری و رئیس هیات مدیره یکی 
از آژانس های هواپیمایی، با گالیه از مصوبات ستاد ملی مقابله 
با کرونا به خبرنگار ما گفت:  رئیس جمهور وعده داده بود که 
اگر کسب و کار های مختلف پرسنل خود را اخراج نکنند، به 
آن ها تســهیالت می دهند؛ اما پس از ثبت نام در سایت و با 
گذشــت چهارماه، زمانی که به بانک برای دریافت تسهیالت 
مراجعه کردیم گفتند وام شامل افرادی که قبل از اسفندماه 
چک برگشتی دارند نمی شود. در حالی که این تسهیالت برای 

کمک به پرداخت حقوق پرسنل ارائه می شد.
بنایــی گفت: ۲ هزار آژانس تا کنون به دلیل رکود ناشــی از 
شــرایط اقتصادی حاکم بر جامعه و تبعــات ویروس کرونا، 
مجوزهایشان را تعلیق و یا ابطال کرده اند؛ با این روند ممکن 

است بر تعداد تعطیلی آژانس ها افزوده شود.
مجتبی اعالیی مدیر یکی از آژانس های هواپیمایی در این باره 
گفت: من ۴۸ میلیون تومان وام با تنفس سه ماهه در مرداد 
ماه دریافت کردم؛ اما با لحاظ کردن این مدت زمان هنوز قادر 

به بازپرداخت آن که دو میلیون تومان است، نشده ام.
وی در ادامه گفت: قرار اســت وام دیگری هم به مبلغ ۱۵۰ 
میلیون تومان به فعاالن عرصه گردشــگری پرداخت شــود 
که البته وام قبلی از آن کســر می شــود و بازپرداخت آن از 
اردیبهشت ســال آینده است. ما تقاضا داریم بازپرداخت این 
دو وام در اردیبهشت ماه باشد که قادر به پرداخت آن باشیم.

تکه ای از من  گردشگری و موسیقی
تکه ای از زمین

مریم سادات موسوی
 قسمت دوم


