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سرمقاله
از طراحی اینترنت نسل ششم  اقتصاد... دو گام به پس

 تا قطار پکن به بارسلونا
تحریم و کرونا؛ هر دو به اقتصاد کشور صدمه زده 
است. البته کرونا در همه جهان اقتصاد را فشل کرده اما برای کشور ما، تحریم 
یک عامل اضافه هســت که قبل ازکروناگلوی اقتصاد ایران را می فشرده، با 
این وصف، بسیاری از صاحبان نظر و دست اندرکاران امر تولید و اقتصاددانان 
بر این باور هســتند که معضل اصلی اقتصاد آشفته ایران، تحت تحریم های 
ظالمانه بودن یا تعطیلی موقت و اجباری به خاطر شکســتن زنجیره کرونا 
نیست بلکه اقتصاد بیمار کشــور از انگل هایی که در قالب قوانین و مقررات 
دست و پاگیر عمل می کنند و نیز از سوء مدیریت در اجرای قوانین و مقررات، 
آسیب دیده و می بیند. ظاهرا تالش های دولت برای راه اندازی روند تولید در 
هر زمینه یا به در بســته می خورد یا با احیاء بخشی از تولید، در جایی دیگر 
و به دالیل دیگر، بیماری رکود و تعطیلی رخ نشان می دهد. این مساله کامال 
روشن خود را در عرضه کاال در سطح جامعه نشان می دهد. روزی مرغ نایاب 
می شــود و سر و صداها ما را متوجه می کند که تولیدکنندگان مرغ در حال 
تعطیلی تاسیساتشان هســتند و روزی میوه نایاب می شود و کاشف بعمل 
می آیدکه محصول کشاورزان خریداری نشده و رو دست آن ها مانده تا فاسد 
و زمینه در بازار کم شــده و الجرم قیمت ها جهش پیداکرده و کشاورز نابود 

شده است. 
طبیعی اســت که سوء مدیریت در اقتصاد در بخش های دیگر هم اثرگذار و 
مشــکل زا خواهدبود. تعطیلی واحدهای صنعتی نیز مصون از آسیب زیانبار 

عملکرد غلط دیوانساالری کشور نیست.
در اقتصاد ما اتفاقاتی روی داده است که در اکثر مواقع جریان سیال اقتصاد 

را قفل می کند و جان بیمار آن را به مخاطره می اندازد.
یکی از فعاالن بخش اقتصادی در این زمینه به بخشی از این شرایط زیانبار 
اشــاره کرده است. وی معتقد اســت: "...واحدهای تولیدی در شهرک های 
صنعتی نیز فعالیتی ندارند و با حداقل ظرفیت تولید کار می کنند. علت آن هم 

مشخص است سرمایه در گردش واحدهای تولیدی دیگر پاسخگوی نیازهای 
آن ها نیست و برای رفع همان نیازهایی که در گذشته با این میزان از سرمایه 
در گردش رفع می کردند باید ســرمایه خود را ۳ برابر کنند. تولید کننده در 

چرخه خود فعالیت می کند و از اتفاقاتی مثل کرونا یا تحریم جا می ماند."
او هم چنیــن به درســتی می گوید:"بانک ها نیز با توجــه به وضعیت فعلی، 
سیاست انقباضی را دنبال می کنند کما این که در بانکی به من گفتند حدود 
۱۰ روز است به ما گفته اند؛ جلوی اعطای همه تسهیالت گرفته شود. هرقدر 
دولت بگوید که بانک ها باید بهره را پایین بیاورند، بانک های خصوصی از پول 
خود نمی گذرند. دلیلی وجود ندارد که بانک ها در شرایطی که هیچ تضمینی 

به بازگشت سرمایه شان وجود ندارد از منافع خود بگذرند."
ایــن فعال اقتصــادی ضمنا به نکته ای اشــاره می کندکه یکــی از عوامل 
رکود در اقتصاد بشــمار می رود. او می گوید:" تمامی بانک ها شــرکت های 
ســرمایه گذاری و لیزینگ دارند. یکی از فســادهایی اســت که وجود دارد 
ولــی بانک مرکزی چشــم خــود را بر آن بســته و خود را بــه خواب زده 
اســت این که بانک هــا تبدیل به بنــگاه اقتصادی خریــد و فروش ملک، 
ســرمایه گذاری در ارز و حتی بیمه شــده اند. تا وقتی جلوی این مســائل 
گرفته نشــود همه ما در یک چرخه هستیم و از آن خارج نمی شویم حتی 
اگر رییــس کل بانک مرکزی هم عوض شــود تا وقتی سیاســتگذاری ها 
به این شــکل اســت مشــکلی حل نمی شــود.]ازطرف دیگر[۸۰درصد از 
ســرمایه گذاری های کشــور در اختیار بخش های خصولتی است که اطالق 
 کلمه خصولتی نیز برای احترام اســت وگرنه همه این ها دولتی هســتند."

این شمای هراســناکی ازوضعیت اقتصادکشوراســت که به قول این فعال 
اقتصادی؛"همه مادریک چرخه هستیم و از آن خارج نمی شویم!" این جاست 
که؛ معنای عبارت "یک گام به پیش، دو گام به پس"، برای تدابیری که دولت 

منظور می کند و به اجرا می گذارد، مصداق می یابد.

ایسنا - رییس اتاق بازرگانی ایران و چین می گوید، 
بررســی ابعاد مختلــف فعالیت هــای اقتصادی 
سال های اخیر نشان می دهد که همین امروز نیز 
چین قدرت نخســت جهان است و تنها به چند 
سال زمان برای پذیرش نهایی این موضوع از سوی 

سایر کشورها نیاز دارد.
مجیدرضا حریری اظهار کرد: دولت چین، از چند 
دهه قبل، با یک برنامه ریزی همه جانبه و طوالنی 
مدت اعالم کرد که مسیر توسعه اقتصادی را طی 
خواهــد کرد و در این بیــن، از تمام ظرفیت های 
موجود در این کشور استفاده می کند. طرحی که 
نه تنها موفقیت آمیز بوده که حتی امروز توانسته 
چین را به قدرت برتر اقتصادی جهان تبدیل کند.

وی با اشــاره به آمارهای ثبت شــده در اقتصاد 
چین در ســال های گذشــته، بیان کرد: چین پر 
جمعیت ترین کشــور جهان است و در حالی که 
امکان آن وجود داشــت که همین واقعیت، بالی 
جان اقتصاد این کشور شود، با برنامه ریزی صورت 
گرفته به نقطه قوت آن تبدیل شد و پکن با اتکا به 
نیروی انسانی خود توانست، برای دورانی طوالنی 
باالترین رشد ساالنه اقتصادی در میان کشورهای 
جهان را به ثبت برســاند و تداوم این روند، غول 

جدید اقتصاد را درشرق آسیا بیدار کرد.
به گفته رییــس اتاق ایران و چین، حتی در دوره 
کرونا و با وجود آن که چین نخستین کشوری بود 

که با این ویروس درگیر شد، با گذشت حدود یک 
سال، تنها کشــوری که توانسته از شیوع ویروس 
جلوگیری کند و تاثیرات اقتصادی آن را نیز خنثی 
کند، چین بوده است. در حالی که تمام کشورهای 
جهان هنوز با کرونا و تبعات اقتصادی آن دســت 
به گریبان هستند، رشــد اقتصادی چین مثبت 

شده است.
حریری ادامه داد: بر اســاس آخرین برآوردها، در 
حال حاضر رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۲۰ به 
۴.۵ درصد رسیده و حتی احتمال دارد در روزهای 
باقی مانده این عدد افزایش پیدا کند. این در حالی 
است که دیگر کشــورها با رشد اقتصادی منفی 
مواجه شده اند. صرف همین تفاوت باعث می شود 
افزایش قدرت اقتصادی چین ســرعت بگیرد. در 
بدبینانه ترین حالت تحلیل گران از این می گفتند 
که چیــن در دهه ۲۰۵۰ به قدرت برتر اقتصادی 
تبدیل می شــود و در خوشبینانه ترین حالت این 
عدد را به دهه ۲۰۳۰ می رســاندند. با عملکردی 
که در دوران کرونا به ثبت رسیده، قطعا این زمان 

کوتاه تر نیز خواهد شد.
وی درباره جایگاه چین در فعالیت های زیرساختی 
و نوین اقتصادی در جهان نیز تشریح کرد: امروز 
چین در تمام حوزه های اقتصادی یا حرف آخر را 

می زند یا جز سردمداران آن حوزه است. 
»ادامه در صفحه 8« »مدیر مسوول«

از طراحی اینترنت 
نسل ششم 

تا قطار پکن 
 به بارسلونا

فرصت فعاالن 
گردشگری 
تا پایان آذر

صفحه 1 5

آیا معضالت مسکن کاهش خواهد یافت؟

رسانه ها: نمایندگان مجلس شورای اسالمی جهت تأمین نظر شورای نگهبان طرح اخذ مالیات 
از خانه های خالی را اصالح کردند
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تاریخ وقایع، نشانه گذاری های بی بدیلی هستند که سیر 
تاریخ را مشخص می کنند و از آن جا که همه می دانند، 
در تاریــخ ۱۰۶۶ میالدی چه واقعه ای رخ داده اســت، 

می توانیم آن را به عنوان نقطه شروع انتخاب کنیم.
هیچ ساختمان کاملی از دوره ی ساکسون ها در انگلستان 
باقــی نمانده و کمتر کلیســایی از دوران پیش از همین 

نقطه ی شروع در اروپا تا به امروز حفظ شده است.
ولی نرماندی هایی که در انگلستان اسکان یافتند، سبک 
پیشرفته ای از ساختمان سازی را با خود به ارمغان آوردند 
کــه در دوران زندگی آن هــا در نرماندی و جاهای دیگر 

شکل گرفته بود.
بعدها اسقف ها و اشرافی که فئودال های جدید انگلستان 
بودند با بنا نهادن صومعه ها و کلیساها ابراز وجود و قدرت 
کردند. ســبک معماری این ساختمان ها در انگلستان به 
نام ســبک نرماندیایی و درسایرجاهای اروپا به نام سبک 
رومانســک) رومی وار( معروف گردیــد. این معماری در 
درازای صد ســال یا بیشــتر، بعد از هجوم نرماندی ها به 

شکوفایی رسید.
در زمان حاضر تصور این که یک کلیســا برای مردم آن 

روزگار چه معنا و اهمیتی داشته دشوار است. 
شــاید امروز فقط برخی اماکن در مناطق روســتایی را 

بتوانیم تصویری کوتاه از اهمیت آن ارائه بدهیم.
کلیسا تنها ساختمان سنگی بود که در هر محله وجود 
داشت و کیلومترها در اطراف آن، ساختمان قابل توجه 
دیگری دیده نمی شــد و مناره ی آن، نشــان و عالمتی 
بود که هر کس از راه دور مســیر خــود را با راهنمایی 

آن پیدا می کرد.
یکشنبه ها همه ی مردم منطقه برای ادای مناسک عبادی 
خود در کلیســا گرد می آمدند و کلیسا یک مکان دیدار 

همگانی بود. بدون شــک عظمت عمارت کلیســا برای 
مردمی که در خانه های ابتدایی و محقر زندگی می کردند، 

بسیار پر ابهت و نظرگیر بود.
طبیعی اســت که تمامی مردم منطقه به ســاخت این 
کلیســاها تعلق خاطر داشــتند و از تزیین و آرایش آن 
احســاس غرور می کردند. حتا از نظر اقتصادی، بناکردن 
یک کلیسا، که سال ها به طول می انجامید، وضعیت کلی 

یک شهر کوچک را دگرگون می کرد.
اســتخراج ســنگ ها از معادن و جابه جایی آن ها، برپا 
کردن داربســت مناسب و به کارگیری استادکاران سیار 
که حامل افسانه هایی از سرزمین های دور بودند، همه بر 
روی هم رخدادی  عظیم بود که در آن گذشته های دور، 

به وقوع می پیوست.
خاطره ی کلیســاهای اولیه، بازیلیکاها و معماری رومیان 
هنوز زنده بود و اعصــار تاریک به هیچ وجه آن ها را محو 
نکرده بود. نقشه ی کف معمولن همان نقشه ی پیشین بود، 
یک شبســتان که به محراب یا جایگاه همخوانان منتهی 
می شد در وسط، دو یا چهار راهرو در طرفین قرار داشت، 
گاه این نقشــه ی ساده را با افزوده هایی غنا می بخشیدند، 
برخی معماران دوســت داشــتند که کلیساها را به شکل 
صلیب بســازند و بنابر این، قسمتی را به نام بازوی عرضی 

کلیسا، بین محراب و شبستان اضافه می کردند.

با این همه، کلیســاهای نرماندیایی یا رومانسک از لحاظ 
معمــاری کلی شــان، با کلیســاهای بازیلیــک قدیمی 

تفاوت های بسیار داشتند.
در بازیلیکاهای اولیه، ستون های به سبک معماری یونان 
باســتان، در زیر پیشــانی های قائم قــرار می گرفتند. در 
کلیساهای رومانسک و نرماندیایی عموما طاق های قوس 

دار گردی را می بینیم که بر پایه های حجیم تکیه دارند.
این کلیساها، چه از لحاظ فضای داخلی و چه از لحاظ نمای 

بیرونی، حالتی از صالبت و استحکام را القا می کنند. 
زینــت کاری چندانــی در آن ها دیده نمی شــود و حتا 
پنجره  های شان معدود اســت. ولی تا بخواهید دیوارهای 
یکنواخت و اســتوار و برج هایی وجود دارند که خاطره ی 

دژهای قرون وسطایی را تداعی می کنند.
این حجم عظیم و پر صالبت از سنگ را کلیسا در سرزمین 
روستائیان و رزم جویانی برافراشته بود که به تازگی زندگی 
کافرانه را پشت سرنهاده و به شریعت مسیح درآمده بودند.
چنین کلیسایی بود که اندیشه ی کلیســای مبارز را القا 
می کرد. یعنی کلیســایی که همه جــای جهان مبارزه با 
نیروهــای جهل و ظلمت را تا لحظه ی طلوع انوار ظفر در 

سپیده دم رستاخیز، وظیفه ی خود می دانست.
)ادامه دارد(

 "مهدی اخوان ثالث"
 باغ بود و دره چشم انداز پر مهتاب
 ذات ها با سایه های خود هم اندازه
 خیره در آفاق و اسرار عزیز شب

 چشم من بیدار و چشم عالمی در خواب
 نه صدایی جز صدای رازهای شب

 و آب و نرم های نسیم و جیرجیرک ها
 پاسداران حریم خفتگان باغ

 و صدای حیرت بیدار من، من مست بودم، مست
 خاستم از جا

 سوی جو رفتم، چه می آمد
 آب

یا نه، چه می رفت، هم زانسان که حافظ 
 گفت، عمر تو

 با گروهی شرم و بی خویشی وضو کردم
مست بودم، مست سر نشناس، پا نشناس، 

 اما لحظه پاک و عزیزی بود
 برگکی کندم

 از نهال گردوی نزدیک
 و نگاهم رفته تا بس دور

 شبنم آجین سبز فرش باغ هم گسترده سجاده
 قبله، گو هر سو که خواهی باش

 با تو دارد گفت و گو شوریده مستی
 مستم و دانم که هستم من

 ای همه هستی ز تو، آیا تو هم هستی؟

 "سیاوش کسرایی"
 در گذرگاهی چنین باریک

 در شبی این گونه دل افسرده وتاریک

 کز هزاران غنچه لب بسته امید
 جز گل یخ، هیچ گل در برف و در سرما نمی روید

 من چه گویم تا پذیرای کسان گردد
 من چه آرم تا پسند بلبالن گردد

من در این سرمای یخبندان چه گویم با 
 دل سردت

من چه گویم ای زمستان با نگاه 
 قهرپروردت

 با قیام سبزه ها از خاک
 با طلوع چشمه ها از سنگ

 با سالم دلپذیر صبح
 با گریز ابر خشم آهنگ

 سینه ام را باز خواهم کرد
 همره بال پرستوها

 عطر پنهان مانده اندیشه هایم را
 باز در پرواز خواهم کرد

 گر بهار اید
 گر بهار آرزو روزی به بار آید

 این زمین های سراسر لوت

 باغ خواهد شد
 سینه این تپه های سنگ

 از لهیب الله ها پر داغ خواهد شد
 آه... اکنون دست من خالی است

 بر فراز سینه ام جز بُُته هایی از گل یخ نیست
 گر نشانی از گل افشان بهاران بازمی خواهید

 دور از لبخند گرم چشمه خورشید
 من به این نازک نهال زردگونه بسته ام امید.

هست گل هایی در این گلشن که از 
 سرما نمی میرد

 و اندرین تاریک شب تا صبح
عطر صحرا گستَرش را از مشام ما نمی گیرد

شهــــردستکاری در افکار عمومی کــافــــه 

 بخـــش بیســـت و دم
مـزرعـــه حمیـــد  بخش سوم کلیســای مبـارز

 منابع خبری
دکتر حجت اله عباسی

فرایند  در  خبــری  منابع 
خبرنگاری، بیشترین دستکاری 
را در افــکار عمومی انجام می دهند. داده های جمع آوری 
شده توسط خبرنگاران از منابع خبری دریافت می شوند و 

الزاما نسبت مناسبی با واقعیات و رخدادها ندارند.
منابع خبری خاســتگاه خبر هستند و به مجموعه ای از  

افراد، گروه ها، نهادها و سازمان ها اطالق می شوند.
این منابع طیف گســترده ای از ســازمان ها و نهادهای 
دولتی و غیردولتی بین المللی و ملی، رسانه ها، احزاب و 
گروه ها، مراکز آموزشی و افکار عمومی را در بر می گیرد.

منابع خبری هر یک تشکیالت درون سازمانی با سلسله 
مراتب تصمیم گیری خاص خود را دارند. تصمیم گیرندگان 
با دروازه بانی بر اساس منافع سازمانی، جریان اطالعات را 
کنترل و اطالعات دست چین شده را بخورد افکار عمومی 
می دهنــد. اطالعاتی که از طریق منابع خبری در اختیار 
رسانه ها قرار می گیرد از کانال های متعدد درون سازمانی 
عبور می کند و در هر مرحله به شدت پاالیش می شود و 

برونداد آن اغلب جنبه تبلیغاتی دارد.
مرحله دروازه بانی برون رســانه ای  شــدیدترین شیوه 
دروازه بانــی و کنترل جریان اطالعات و دســتکاری در 
افکار عمومی است و مجال جاری شدن اطالعات واقعی 
رویدادها را از مبدا به ســوی رسانه ها نمی دهد. از این رو 
بر اســاس چنین اطالعاتی نمی توان به جوانب وقایع و 

شناخت محیط به درستی پی برد.
در مرحله دروازه بانی برون رسانه ای، منابع خبری با فیلتر 
کردن اطالعات و ایجاد محدودیت برای گروه های خبری 
و خبرنگاران، به بخش هایی از واقعیت ها اجازه دسترسی و 

طرح شدن در افکار عمومی را نمی دهند.
شیوه دروازه بانی در هر کشور ارتباط مستقیم با وضعیت 
نظام سیاســی و به میــزان عیار آزادی بیــان و آزادی 
رسانه ها در آن کشور دارد. هر چقدر آزادی های سیاسی 
و اجتماعی بیشتر باشــد اطالعات به نحو بارزتری اجازه 

عبور می یابد. 
هر چقدر پشتوانه مردمی نظام سیاسی گسترده و فراگیر 
باشــد، آزادی های سیاسی و اجتماعی به شکل بارزتری 
در آن جامعه وجود دارد و برعکس. در نظام های بســته 
سیاسی حاکمان مردم را قابل اعتماد نمی دانند و معموال 

الپوشانی و پنهان کاری می کنند.
در رویدادهــای بزرگ سیاســی و اجتماعــی، از قبیل 
انتخابات ها و بحران های اجتماعی، به سهولت نمی توان 
بااطالعاتی که منابع خبری برون رسانه ای منتشر می کنند 
به جوانب وقایع پی برد. منابع خبری تالش می کنند وقت 
خبرنگاران را با اطالعات سرگرم کننده و دریافت اطالعات 
هدایت شــده پر کنند. اطالعاتی که بیش از آن که برای 
شــهروندان نفعی در بر داشته باشــد، برای آن ها جنبه 
تبلیغاتی و منافع سرشار در بر دارد. اطالعاتی که اگر چه 
مانند چاه حاج میرزا آقاسی برای شهروندان آب ندارد ولی 

برای آنان نان دارد!

لحظاتــی بــا شــعر
به انتخاب نیما موسوی

کلیسای بندیکتی مورباخ آلزاس، حدود ۱۱۶۰ میالدی

کلیسای جامع تورنه بلژیک، ۱۲۱۳ میالدی

شبستان و نمای غربی کلیسای جامع دورم، ۱۱۲۸ 
میالدی

کتــاب "در چنگال کابوس"، روز نوشــت های جان 
دوست، نویسنده کرد تبار سورِی اهل کوبانی و مقیم 
المان در باره سی روز نخست کرونا با ترجمه فاروق 
نجم الدین توسط انتشارات نیستان، روی پیشخوان 

فروش کتاب قرار گرفت.
در بخشــی از یادداشــت مترجم پیرامــون کتاب و 

نویسنده آن آمده است: 
" از آن لحظه که جان دوست قلم به دست می گیرد 

تا روزنوشت های خود را بنگارد، تا آن زمان که او کار 
روزنوشت نویسی را کاًل کنار می گذارد، درست سی 
روز طول می کشــد ... حاصلش ســی گزارش و سی 
یادداشت کوتاه و بلند است ... سی روِز نخست کرونا... 

سی روز نخستین که همه ما تجربه اش کرده ایم.
نویســنده در این اثر می کوشــد تــا همین حس و 
 تجربه را بــا خواننده اش به اشــتراک بگــذارد. او  
اما در آغاز نمی دانــد چگونه با رخدادی که زندگی 

همــه و از جمله زندگــی خود او را تحت الشــعاع 
قرار داده ســر کند. البته نویســنده فقــط از تجربه 
شخصی اش ســخن نمی گوید بلکه در نقش ناظری 
ظاهر می شــود که ســعی دارد جامعــه را از بیرون 
بنگرد. برای او قابل هضم نیســت که چرا جامعه ای 
چون جامعه آلمان که همواره به نظم مثال زدنی اش 
شــهره بود، در عرض مدت کوتاهی این چنین دچار 

آشفتگی شده است. 
چطور ممکن اســت تب خرید کاالهــای مورد نیاز 
در ایــن مقطع، مردم را ایــن چنین به رقابت خرید 
بکشاند... -- باید بنویســم ... وظیفه دارم هر چه را 

که مشاهده می کنم ثبت کنم -- دغدغه نویسنده 
ایــن بود که خود او چگونه با این بحران کنار خواهد 
آمد. آیا خود او نیز ناگزیــر خواهد بود به این رفتار 
جمعــی یا آن طور که خــود تبیین می کند، "رفتار 

گله وار" تن بدهد؟! 
از این رهگذر نویســنده گویــی ناگزیر الزم می بیند 
 کــه درون خــود را بــکاود و هــر انچه هســت را  

در دایره بریزد. 
کتاب را می توان از فروشگاه های شهر کتاب تهیه کرد.

عــالوه بر این می توان کتــاب را به صورت آنالین از 
انتشاران نیستان خریداری کرد.

 ---  یس روز نخست کروان!  ---
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● در حالی که مقابله با ویروس کووید۱۹ذهن مردم دنیارابه 
خودمشغول کرده است، درگذشت "دیه گو مارادونا" یک بمب 
خبری بودکه توجه گروه عظیمی از هواداران ورزش فوتبال را 
جذب کرد و حتی سایر مردم جهان را که درگیر کرونا بودند 
متوجه آن ساخت. فقدان وی بازتاب گسترده ای پیدا کرد به 
طوری که خبرها و اظهارنظرهای جالبی پیرامون این اسطوره 
فوتبال منتشر شد. با هم بخشی از خبرها و نظرها را بخوانیم:

۷ آذر ۱۳۹۹،  ۱۰:۲8 بــدون حضور هــواداران؛ پیکر 
"مارادونا" به خاک سپرده شد

اسطوره فوتبال آرژانتین و یکی از ماندگارترین فوتبالیست های 
جهان بامداد روز جمعه در خانه ابدی اش آرام گرفت. 

پیکــر »دیه گو مارادونا« کــه دو روز قبل در اثر حمله قلبی 
درگذشــت، در گورستان بیاویســتا در حومه شهر بوئنوس 
آیرس در مراسمی به خاک سپرده شد. در این محل والدینش 

دفن شده اند.
این مراسم تحت تدابیر امنیتی تنها با حضور اعضای خانواده 
و دوستانش برگزار شد. هواداران مارادونا که روز پنجشنبه با 
حضور در کاخ ریاســت جمهوری با این فوتبالیست ماندگار 

وداع کردند، در مراسم خاکسپاری اجازه حضور پیدا نکردند.
■ درگیری طرفداران مارادونا با پلیس

مراسم تشــییع پیکر اســطوره فوتبال آرژانتین با درگیری 
تعدادی از هواداران با پلیس همراه بود.

در حاشیه این مراســم که جمعیت زیادی از مردم آرژانتین 
و هواداران مارادونا حضور داشــتند، تعدادی از آن ها با پلیس 
درگیر شــدند که ایــن درگیری، منجر به زخمی شــدن و 

بازداشت برخی از آنها شد.
■ درخواست عجیب »مارادونا« 

 اسطوره فقید فوتبال آرژانتین وصیت کرده بود که مومیایی 
شده و مجسمه ای از او ساخته نشود.

به گزارش رســانه های آرژانتینی، »دیگــو آرماندو مارادونا« 
اســطوره فوتبال جهان و آرژانتین چهارشنبه در ۶۰سالگی و 
در منزل خود در بوئنوس آیرس براثر حمله قلبی درگذشت.

مارادونــا در روز ۱۳ اکتبر یعنی حدود دو ماه قبل در نامه ای 
نوشــته بود: من، دیگو مارادونا با اراده خود می خواهم بعد از 

مرگم به صورت مومیایی به نمایش مردم گذاشته شوم.
این وصیت هنگامی گفته شــد که مارادونا در یک نشست و 
گفت و گوی غیر رســمی در روزهای قرنطینه به دلیل شیوع 
ویروس کرونا با نزدیکان و وکیل خود صحبت می کرد. وقتی 
که در این جلســه موضوع ساخت مجسمه برای ادای احترام 
به ورزشکاران بزرگ مطرح شد، مارادونا گفت: من مجسمه ای 
نمی خواهم. آن ها را دوست ندارم زیرا گاهی اوقات آن ها شبیه 
به شخص نیستند. من دوست دارم روزی که می میرم، مردم 

مرا ببینند و به من سالم کنند.
وکیل او نیز در جــواب مارادونا، عنوان کرد که برای این کار 
بایــد تو را مومیایی کنیم و این اســطوره فقید هم در جواب 
اعالم کرد که پس من می خواهم بعد از مرگ مومیایی شوم. 
بنابراین، مارادونا در نوشــته ای که زیر آن را امضا کرده بود، 

وصیت کرده بود که طبق اراده خود می خواهد که جســدش 
مومیایی شده و مجسمه ای از او ساخته نشود.

از سوی یک وکیل و پزشک مطرح شد؛
ادعاهای جنجالی درباره مارادونا

وکیل دیگو مارادونا با بیان این که مارادونا به مدت ۱۲ ساعت 
تحت نظارت پزشــکی قرار نداشته است، از تاخیر در رسیدن 
آمبوالنس به منزل این اســطوره فوتبال جهان انتقاد کرد و 

آن را یک جرم احمقانه دانست.
»ماتیــاس مــورال« وکیل مارادونا با انتشــار پیامــی درباره 
رسیدگی های پزشــکی به مارادونا حسابی جنجال ساز شده 

است. مورال در بخشی از پیام خود آورده است:
»این غیر قابل توضیح اســت که به مدت ۱۲ ســاعت هیچ 

نظارت و کنترل پزشکی روی مارادونا وجود نداشته است. 
رسیدن آمبوالنس هم بیش از ۳۰ دقیقه طول کشید. این یک 
جرم احمقانه اســت. این واقعیت را نباید نادیده گرفت و من 

خواهشمندم که نتایج آن تا پایان بررسی شود.«
به گزارش ســایت »اســپورتیوو«، این ادعا به نوع دیگری از 
سوی »آلفردو کاهه« پزشک تکرار شده است. کاهه با تاکید 
بر این که نیازی به جراحی مغزی مارادونا نبوده است، گفت: 
این یک مرگ غیر طبیعی و غیر عادی است. دیگو به درستی 

درمان نشده است.
این پزشــک ادامه داد: مارادونا باید در بیمارســتان بستری 
می شد. او نباید بعد از یک هفته از بیمارستان مرخص می شد. 

فرستادن او به خانه احمقانه بود.
کاهه گفت: او باید یک پزشــک در کنارش می داشت که در 

موارد اضطراری به او کمک می کرد.
■ خاطره جالب از مارادونا

به گزارش تلگراف، گری لینه کر، بازیکن پیشــین انگلیس و 
اکنون مفسر محبوب و کارشناس تلویزیون انگلیس، داستانی 
را که برای وی و دیگو مارادونا در مراســم قرعه کشــی جام 

جهانی ۲۰۱۸ که در روسیه برگزار شد، رخ داد را بیان کرد.
لینه کــر درباره خاطره خود با دیگو مارادونا در مراســم قرعه 
کشــی جام جهانی گفت: دیگو شــوخ طبعی بسیار زیادی 
داشــت. آخرین باری کــه او را در قرعه کشــی جام جهانی 
۲۰۱۸ مســکو دیــدم اتفاق جالبی بین مــن و او رخ داد. ما 
قرعه کشی را تمام کردیم و من در مورد این که چقدر حرفه ای 
با دســتانش گوی ها را بر می دارد با او شوخی کردم و گفتم 
که او با دســتانش خوب کار می کند )اشــاره به گل خطای 
مارادونا به انگلیس در جام جهانی(. او پاســخی داد که واقعاً 

خنده دار است.
در پایــان او بــه طرف من آمد و گفت: "گری ، این مراســم 
شــگفت آور بود، شــما کار خارق العاده ای انجام دادید." من 
جواب دادم: "ممنون، دیگو". وی افزود: "می دانید گری، تو به 
عنوان یک فوتبالیست بد نبودی، اما به عنوان یک مجری ... 
اگر به اندازه مجری گری در فوتبال خوب بودی، تقریباً فوتبال 

تو به اندازه من خوب می شد."
■"مارادونا" را می توانیم در گــوگل پیدا کنیم ولی 

"دیه گو" را خیر
به گزارش ساکرنت، ژوزه مورینیو، 
ســرمربی تــا تنهام گفــت:  یک 
مارادونا وجــود دارد و یک دیگو. 
مارادونا کسی اســت که نیازی به 
صحبت دربــاره او ندارم، زیرا همه 
دنیا او را می شناســد و هیچ کس 

فراموشش نمی کند. دیگو متفاوت است. افرادی که دوستان 
نزدیــک او بودنــد و او را از نزدیک می شــناختند کامال این 
موضوع را می دانند. می توانم بگویم که او دوســت خوب من 
بود، اگرچه من تلفنی با او ارتباط برقرار می کردم ولی چندین 

بار هم حضوری با هم مالقات کردیم.
مورینیو اضافــه کرد: او قلبی بزرگ و مهربانی داشــت. دلم 
برایش تنگ شــده اســت. ما می توانیم فوتبال او را هر وقت 
دلتنگش شویم، گوگل کنیم، اما دیگو را در آن جا نمی یابیم.  
من امروز  را صرف صحبت با بچه ها در مورد او و زمانی که با 
هم بودیم کردم. او همیشه بعد از شکست به من زنگ می زد 

و من این تماس ها را هیچ وقت فراموش نخواهم کرد. 
او می دانست که پس از پیروزی ها من به تماس احتیاج ندارم 
و در مواقع ســخت، او آن جا بود و همیشــه پس از شکست 
می گفت: "مو، فراموش نکن که تو بهترین هستی". او همیشه 

این رویکرد را داشت. دلم برای دیگو تنگ شده است.
■ مارادونا فوتبالیست بزرگی بود ولی صداقت نداشت

به گزارش دیلی میل، پیتر شیلتون، دروازه بان پیشین انگلیس 
که در جام جهانی ۸۶ مکزیک از دیگو مارادونا دو گل از جمله 
یک گل پرحرف و حدیث با دست دریافت کرد گفت که دیگو 
مارادونا آرژانتینی در جام جهانی ۱۹۸۶ مکزیک به خاطر گل 
مردودی که به ثمر رســاند، صادق نبود. شــیلتون هم چنین 

اشاره کرد که مارادونا هرگز برای آن گل عذرخواهی نکرد.
او در ادامــه گفت: مارادونا از بزرگی برخوردار بود، اما صداقت 
نداشــت. بیش تر بازیکنان انگلیس با من موافق هســتند. در 
زمیــن فوتبال، بازیکنان گاهی کارهایی را انجام می دهند که 
نباید انجام دهند. اما اگــر یک بازیکن انگلیس چنین کاری 
انجام دهد، حداقل امیدوارم که پس از معلوم شــدن واقعیت، 
اعتراف کند نه مثل مارادونا که این کار را نکرد و عذرخواهی 

نکرد. امیدوارم این لحظه، میراث مارادونا را خراب نکند.
■ او به همه احترام می گذاشت

محمدرضا خلعتبری، بازیکن تیم ســپاهان اصفهان، در تیم 
الوصل امارات سابقه همکاری با مارادونای فقید را در کارنامه 

دارد. خلعتبری می گوید از دست دادن او را باور نمی کند.
خلعتبری در این باره گفت: واقعا برای من خیلی سخت است. 
از زمانی که این خبر را شنیدم منی که شاگرد ایشان بودم و 
یک فصل خیلی خوب را با ایشــان داشتم. از این اتفاق بسیار 

ناراحتم و قابل هضم نیست. 
واقعا به جامعه فوتبال این مصیبت را تسلیت می گویم.

او ادامــه داد: از هر جنبه ای که فکــر می کنم واقعا مثل یک 
شوخی می ماند و قابل وصف نیســت. بابت این اتفاق بسیار 
ناراحتم چون یک فصل بسیار خوب را همراه ایشان در الوصل 
داشــتم. روزها، بازی ها و خوشــحالی های خوبی داشتیم و 

متاسفانه االن این اتفاق افتاده که همه در شوک هستیم. 
خیلی ها از این مصیبت بزرگ ناراحت هستند و از دست دادن 

بهترین بازیکن دنیا اتفاق بسیار تلخی است.
خلعتبــری درباره خصوصیات مارادونا گفت: آن فصلی که در 
الوصل شاگرد ایشان بودم این را بگویم که خیلی چیزها از او 
یاد گرفتم. بازیکنی مثل من به عنوان لژیونر و یک بازیکن از 
امــارات از نگاه مارادونا هیچ تفاوتی نداشــت. به همه احترام 
می گذاشــت. ما یک زمانی چیزهایی می دیدیم که خیلی ها 
را با آغوش باز قبول می کرد و احترام می گذاشــت. روزهای 
خیلی خوبی کنار ایشــان داشتیم. مارادونا با عظمت به همه 
احترام می گذاشــت و واقعا سخت است که آدم چنین اتفاقی 

را باور کند.
■ مارادونا تا ابد زنده خواهد بود

ســرمربی تیم فوتبال ناپولی پس 
از پیــروزی شــاگردانش در هفته 
چهارم مرحلــه گروهی لیگ اروپا 
یاد اسطوره فقید فوتبال آرژانیتن 
را گرامی داشــت. جنارو گتوســو 
سرمربی تیم فوتبال ناپولی پس از 

پیروزی ۲بر صفر پنجشنبه این تیم مقابل تیم ری یکا در لیگ 
اروپا به حادثه تلخ درگذشت دیه گو مارادونا اشاره داشت و به 

اسطوره ناپولی و آرژانتین ادای احترام کرد. 
مارادونا چهارشــنبه شب به دلیل ایست قلبی درگذشت و به 
همیــن دلیل پیش از بازی تیم ســابق او و ری ریکا در لیگ 
اروپا یک دقیقه ســکوت حکفرما شــد. این در حالی بود که 
هزاران هواداران ناپولی هم بیرون از ورزشــگاه سن پائولو که 
به زودی به ورزشگاه مارادونا تغییر نام خواهد داد با گذاشتن 
دسته های گل، یاد اسطوره آلبی سلســته را گرامی داشتند. 
گتوســو در نشســت خبری پس از بازی گفت: من خاطرات 
فوق العــاده فراوانی از دیه گــو دارم. ما چند بار هم با یکدیگر 
شــام خوردیم. او از بین ما رفت اما همیشه زنده خواهد بود 
چون انسانی خارق العاده بود. درست است که او در زندگی اش 
اشــتباهاتی مرتکب شــد اما همه ما انسان ها مرتکب اشتباه 
می شویم. گتوســو ادامه داد: حتی روز گذشته که در سطح 
شهر رانندگی می کردی کاماًل متوجه می شدی که فضای آن 
عوض شــده است. دیه گو از یک سیاره دیگر آمده بود و تا ابد 
هم زنده خواهد بود مثل همه اســطوره ها و من امیدوارم که 
روح او شــاد باشد. تنها حســرتم این است که هرگز فرصت 
تــکل زدن روی پای او در زمین بازی را به دســت نیاوردم. 
االن این وظیفه و مسوولیت ماست که این راه را ادامه دهیم. 
ما باید هر ســه روز یک بار بازی کنیم. امیدواریم که بتوانیم 
هرچه زودتر یک جام ببریم و آن را به او تقدیم کنیم. دیه گو 
فقط یک برنده اســکودتو نبود، او بهترین بازیکن دنیا بود که 
پیراهن ناپولی را پوشید و سمبل این شهر بود و رؤیاهای یک 
نسل را برای بردن جام هایی که فقط به تیم های شمال کشور 

می رسید محقق کرد.

دو کلمـــه حـــرف ورزشـــی

بهبودی سـیاوش   قهرمان رفت، خاطره ها ماند
 ---نیم نگاه ---

گرد آورنده

رعایت پروتکل های بهداشتی 
در لیگ برتر بانوان

روابط  گــزارش  بــه 
عمومی فدراسیون والیبال، 
بیســتمین دوره مسابقات 
والیبال قهرمانی باشگاه های 
حضور  ایران با  بانوان  برتر 

هشت تیم در دو گروه برگزار می شود.
مسابقات گروه ب لیگ برتر بانوان روزپنجشنبه در اصفهان 
آغاز شد و رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی که همیشه 
دغدغه فدراسیون برای برگزاری لیگ های سال ۹۹ است، 

اولویت نخست مسووالن اجرایی این مسابقات بود.
برای نظارت بر رعایت پروتکل های بهداشــتی تمرینات و 
مسابقات والیبال، افسران سالمت فرم های ارزیابی دارند که 
برای مسابقات این فرم ها دارای ۱۸ آیتم با ضرایب مختلف 
است و در صورت کســب امتیازهای الزم، تداوم برگزاری 

مسابقات امکان پذیر است.

کاراته تیم مسابقات بزرگ 
است
سعید حســنی پورمربی تیم 
برگزاری  خصــوص  در  کاراتــه، 
نخستین مرحله اردوی تیم ملی 
کاراته در سال جاری اظهار داشت: 
بعد از ۹ ماه اردوها را شروع کردیم، 
البته یک ماه قبل از برگزاری اردو 
نیز به بچه ها برنامه تمرینی داده 

بودیم و روی اجرایش کنترل و نظارت داشتیم. 
فدراسیون کاراته برای برگزاری اردو شرایط خوبی را مهیا کرد 
و قبل از آغاز اردو تســت کرونا گرفت که خدا را شکر تست 
همه اعضای تیم منفی بود و ما توانستیم استارت کار را بزنیم.
وی افــزود: اگر بتوانیم با توجه به شــرایط برگزاری اردوها را 
ادامه بدهیم و برنامه هــا مدنظر کادر فنی که از بهترین های 
دنیا هســتند را پیاده کنیم، به حضور در المپیک با ترکیب 
کامل بسیار امیدوار هستم تا در توکیو نیز دستاورد بی نظیری 
را کسب کنیم. خدا را شکر کاراته همیشه در مسابقات مهم  
و حســاس مانند بازی های آسیایی، کامبت گیمز و قهرمانی 
جهان نشــان داده اســت که تیم مســابقات بزرگ است و 

امیدواریم در المپیک نیز همین اتفاق بیفتد.

هیچ کاری برای قهرمانان 
نمی کنند

محمدطالیــی   - تســنیم 
قهرمان سابق کشتی آزاد جهان در 
واکنش به انتشار فیلم دست فروشی 
نوجوانان جهان  قهرمان کشــتی 
اظهار داشت: او فرنگی کار بود و در 
اردوی تیم های ملی دیده بودمش. 
آخر این داســتان به مســووالن 

برمی گردد. اگر مسوول، مسوولیت پذیر باشد بررسی می کند. 
ما، به قهرمانی که با تالش خودش، سالم مانده و با هزار سختی 
و مکافات خودش را به سطح ملی و مدال جهانی رسانده است، 
رسیدگی نمی کنیم و بعد مرکز بازپروری درست می کنیم که 
برای یک جوان کلی هزینه کنیم که سالم شود. هر دو کار باید 
انجام شــود، اما وقتی جوانی خودش سالم است و حتی برای 
کشــور افتخارآفرینی می کند، باید از او حمایت کرد. یعنی ما 

کسی را که خودش نمره اش بیست شده است، رها کرده ایم. 
سرمربی تیم کشتی نوجوانان با اشاره به روزهای سخت دوره 
قهرمانی خودش، تصریح کرد: یادم هست وقتی قهرمان جهان 
شدم یکی از مســووالن وقت، به من گفت »من سن تو بودم 
خانه نداشــتم، خانه می خواهی چه کار؟!«. تا سومین فرزندم 
هم به دنیا آمد، مجبور بودم در لیگ کشتی بگیرم که بتوانم 
خانه بخرم.بعداً با قرارداد لیگ توانستم خانه ام را کمی بزرگ تر 
کنم. جایزه ســومی جهان که حقم را خورده بودند هم چهار 
پنــج میلیون تومان بود. در واقع هر چیزی که گرفتم از لیگ 
بود.خوب است که حداقل لیگ برگزار می شود. همیشه همین 
بوده است. از همان سال ۲۰۰۲ فهمیدم که گالیه کردن فایده 

ندارد و هیچ کاری برای قهرمان نمی کنند.
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سید مهدی رجایی شهردارلنگروددر گفت و گویی اظهار کرد: 
نمایشگاه داران صنف خودرو، مستقر در محدوده میدان شهید 
امالکی تا میدان معلم به رعایت حقوق شــهروندان بی توجه 
بوده و با پارک کردن خودروهای نمایشگاهی خود در پیاده روها 
 و سد معبر کردن مســیر برای تردد آن ها مشکل ساز شده اند.
وی افــزود: مدیریــت شــهری با ایــن نمایشــگاه داران در 
خصــوص جمــع آوری خودروها از پیاده رو و رفع ســد معبر 
مکاتبــات زیادی داشــته و اخطارهای الزم را داده اســت. اما 
 ایــن افراد در این مدت به تمامــی اخطارها بی توجه بوده اند.
شــهردار لنگرود ادامه داد: شــهرداری بــه منظور جلوگیری 
از پــارک خودرو و ســد معبر در مســیر پیاده روهــا موانعی 
 نصــب کردامــا توســط این افــراد تخریب شــده اســت.

رجایی تصریح کرد: شهرداری در این مدت هر اقدامی برای رفع 
سد معبر در محدوده میدان شهید امالکی تا میدان معلم انجام 
داده است، اما تاکنون نتیجه ای نگرفته است و اکنون مسووالن 
شهرستان باید برای رفع این معضل اقدامات الزم را انجام دهند.

وی تاکید کرد: رفع ســد معبر در این مســیر از شهر خواست 
به حق همه شهروندان اســت، از تمامی دستگاه های اجرایی 
شهرســتان به ویژه نیروی انتظامی و مقامــات قضائی انتظار 
 داریــم که برای رفع این معضل با شــهرداری همکاری کنند.
شــهردار لنگرود خاطرنشان کرد: تردد آسان و راحت در معابر 
عمومی از حقوق اولیه شــهروندی اســت و همــه واحدهای 
صنفی فروش و یا تعمیر خودرو باید به این حقوق شــهروندان 
 احترام بگذارند و از پارک خودرو در پیاده روها خودداری کنند.
شهرســتان لنگرود با حدود ۱۴۰ هزار نفر جمعیت دارای سه 
بخش مرکزی، کومله و بخش اطاقور و پنج شهر است که شهر 
لنگرود مرکز بخش مرکزی محسوب می شود و تا مرکز استان 

گیالن ۶۰ کیلومتر فاصله دارد.

شهردار لنگرود در آیین افتتاح پروژه سنگفرش میدان انقالب 
گفت: برنامه آینده شهرداری لنگرود ایجاد پیاده راه در حدفاصل 
 ورودی خیابان ۱۷ شــهریور تا سه راه جاده چمخاله است. 
وی یکی از اولویت های مهم شهرداری و شورای اسالمی شهر 
لنگرود در دوره پنجم شورا را ایجاد و توسعه فضاهای توریستی 
وگردشگری در شهر و احیای بافت های تاریخی و تبدیل آن 
به مکانی جهت جذب توریســت و گردشگر عنوان و اظهار 
کرد :در راستای این هدف مهم، شهرداری لنگرود در محوطه 
پل خشتی که به عنوان هویت این شهر به شمار می رود در 
 قالب طرح بازآفرینی در فازهای مختلف اقدام نموده اســت.

ســید مهدی رجایی بــا بیان این کــه در فــاز اول و دوم 
این پــروژه پارکینــگ جنب پل خشــتی جمــع آوری و 
محوطه آن به فضای ســبز تبدیل شــده است, خاطرنشان 
کرد: محــدوده محوطه پل خشــتی لنگــرود در دو ضلع 
مختلــف پل احیــا و بازآفرینی می شــود و فاز ســوم این 

 پروژه ســنگفرش میدان انقالب) فلکه اصلی( شــهر است.
شهردارلنگرود در خصوص فاز سوم این پروژه گفت: فاز بعدی 
این طرح, تغییر المان موجود در میدان و محوطه باز سازی 
 شده پل خشتی می باشد که به زودی به اجرا در خواهد آمد.
او هم چنین از احداث پیاده راه شــهری و سنگفرش آن در 
شهر لنگرود از حدفاصل سه راه ورودی خیابان ۱۷ شهریور 
و ســه راه جاده چمخاله خبر داد و خاطر نشان کرد: برنامه 
آینده این شــهرداری برای حفظ بافت سنتی و قدیمی این 
فضا رفاه حال شهروندان و جذب توریست ،ساخت پیاده راه 
و ســنگفرش حدفاصل خیابان ۱۷ شــهریور و سه راه جاده 
 چمخاله است که در حال حاضر در مرحله مطالعه قرار دارد.
رجایــی میزان هزینه کرد پروژه ســنگفرش میدان انقالب 
لنگرود را ۵۰۰ میلیون تومان اعالم کرد و با اشاره به ضرورت 
توسعه فضای گردشگری و توریستی در شهر لنگرود گفت: 
بــا توجه به این که لنگرود غیر از پل خشــتی و پارک فجر 

فضای گردشــگری دیگــری ندارد با رایزنــی های به عمل 
آمــده و حمایت های خوب فرماندار  این شــهر، قصد داریم 
لیالکوه را به محدوده شــهر لنگرود منتقــل نماییم تا هم 
اهالی  این منطقه از خدمات شــهری بهره مند شــوند و هم 
 شــهروندان لنگرود از فضا و محیط لیالکوه استفاده نمایند.

حجت االســالم و المســلمین نقوی، امام جمعــه لنگرود 
نیز در حاشــیه این مراســم ضمن بیان این که شهرداری و 
شــورای اسالمی شــهرلنگرود در ســال های اخیر اقدامات 
موثری در راســتای توســعه و آبادانی هرچه بیشــتر شهر 
لنگرود انجام داده اســت گفت: ما قدردان زحمات مجموعه 
 شــهرداری و شــورای اســالمی شــهر لنگرود هســتیم.

فرماندار لنگرود نیز از مدیریت شــهری لنگرود بابت ایجاد 
چنین فضایی قدردانی کرد و گفت:  آماده هر گونه همکاری 
و مساعدت با شــهرداری و شورای اسالمی شهر در راستای 

توسعه شهری هستیم.

شــهردار و اعضای شــورای اســالمی شهر 
لنگرودبه مناسبت هفته کتاب وکتابخوانی از 
کتابفروشی مستقر در محوطه کتابخانه »شهر 

کتاب« بازدید کردند.
در حاشــیه این بازدید، شــهردار لنگرود، با 
اشــاره به اهمیت و نقش فرهنگ، به عنوان 
برگ هویتی جوامع و ملت هــا، اظهار کرد: 
یکــی از راه های موثر در جهت رســیدن به 
توســعه فرهنگی در جوامــع، توجه ویژه به 
مســاله کتاب، کتابخوانــی و ترویچ مطالعه 
در میان شــهروندان به خصوص قشر جوان 

جامعه است.
سید مهدی رجایی افزود : شهرداری لنگرود 
همواره برای انجام کارهای فرهنگی از جمله 
بهبود وضعیت کتابخانه و هم چنین احداث 

ساختمان کتابخانه جدید پیش قدم بوده و به 
دنبال استفاده از سهمیه و بودجه دولتی برای 
پیشبرد پروژه های شهری از جمله کتابخانه 
عمومی در این شهر اســت .وی با بیان این 
که شهرداری لنگرود نه تنها در هفته کتاب 
و کتابخوانــی بلکه در طول ســال همواره با 
همکاری روابط عمومــی برنامه های ویژه و 
متنوعی را تحت عنوان مسابقات کتاب خوانی 
و اطالعــات عمومی و... به صــورت رایگان 
برای شــهروندان برگزار کرده اســت ،افزود: 
این برنامه ها به منظور ارتقای سطح مطالعه 
 شــهروندان برنامه ریزی و اجرا شــده است
ســید مهــدی رجایی بــر اشــاعه فرهنگ 
کتاب و کتابخوانــی در جامعه تاکید کرد و 
افــزود: به طور حتم کتاب غذای روح بشــر 

و وسیله رشد فکری انســان است که ازاین  
 رو بایــد فرهنگ مطالعه کتــاب ترویج یابد
وی  از نهادینــه کــردن فرهنــگ مطالعه و 
کتابخوانی در میان شهروندان به عنوان یک 
ضرورت یاد کرد و  نقش خانواده ها، آموزش و 
پرورش و به ویژه روابط عمومی ها را در ایجاد 
انگیزه و احساس نیاز به کتاب و کتابخوانی و 
ایجــاد رفتاری به نام مطالعه میان مخاطبان 
در جامعه موثر و مهم دانست و افزود افزایش 
مطالعــه در خانواده ها از بــروز ناهنجاری و 
آســیب های فردی و اجتماعــی در جامعه 

جلوگیری می کند.
شــهردار لنگرود هم چنین در ادامه به نقش 
شــهرداری به عنوان یک نهاد اجتماعی در 
ارتقای ســرانه مطالعه در کشــور اشاره کرد 

و افزود: در راســتای ارتقای فرهنگ عمومی 
جامعــه و افزایــش مطالعــه در خانواده ها 
 گام هــای خوبــی برداشــته شــده اســت
ســید مهدی رجائی از اختصاص بن خرید 
کتاب برای شهروندان لنگرودی اهل مطالعه و 
کتابخوان خبر داد و با اعالم این خبر افزود : این 
اقدام پس از تصویب در شورای اسالمی شهر 
 جزئیات آن به اطالع همشهریان خواهد رسید
وی اظهار داشــت: امید اســت با همکاری 
شهروندان شــاهد نهادینه شــدن فرهنگ 
مطالعــه و کتابخوانی و هــم چنین افزایش 

سرانه مطالعه در شهرستان باشیم.

 --- نیم نگاه ---

در هفته بسیج؛ 
اجرای ۱۵ برنامه محوری با رعایت 

پروتکل های بهداشتی
در نشست هماهنگی ستاد بزرگداشت هفته بسیج که 
با حضور فرمانده حوزه اداری ، کارگری و اصناف سپاه ناحیه 
لنگرود، شورای فرماندهی و فرماندهان پایگاه های مقاومت 
تابعه برگزار شــد، مجید صبوحی “فرمانده پایگاه مقاومت 
شــهید چمران شــهرداری لنگرود” نیز برنامه های متنوع 
فرهنگی ، اجتماعی و ورزشــی در نظر گرفته شده را جهت 

هرچه باشکوه تر برگزار شدن این هفته مبارک اعالم کرد.
برنامه های تدوین شده برای این هفته به این شرح است:

۱. برگزاری مسابقه ۴ جانبه فوتبال ۵ نفره در مجموعه چمن 
مصنوعی شهید صالحی

۲. برگزاری مسابقات والیبال در رده های سنی پایه باشگاه 
فرهنگی ورزشی شهرداری لنگرود

۳. برگزاری مسابقه پینگ پنگ مابین بسیجیان پایگاه
۴. برگزاری مسابقه تیراندازی با سالح کالش لیزری

۵. برگزاری مســابقه پینت بال مابین بســیجیان پایگاه در 
مجموعه ورزشی شهید صالحی

۶. برگزاری مسابقه مجازی نقاشی با موضوع بسیج
۷. برگزاری مسابقه مقاله نویسی با موضوع بسیج

۸. معرفی کتاب های مرتبط با هفته بسیج از طریق فضای 
مجازی

۹. دیدار با خانواده معظم شهدای بسیجی
۱۰. تبلیغات محیطی و تحریر و نصب پرده و بنرهای مرتبط 

با موضوع در سطح شهر و ادارات و پایگاه ها
۱۱. برگزاری همایش دوچرخه سواری

۱۲. برگزاری همایش کوهنوردی
۱۳. برگزاری نشست بصیرتی )حلقات صالحین( در حسینیه 

شهرداری
۱۴. برگزاری نمایش آئینی در حسینیه

۱۵. برگزاری همایش تقدیر از بســیجیان فعال پایگاه شهید 
چمران شهرداری

برگزاری دومین مانور پدافند 
غیر عامل لنگرود

دومیــن مانــور پدافند غیــر عامل جهت بررســی 
میــزان توانمنــدی و آمادگی آتــش نشــانان در مواقع 
 بحــران و حــوادث غیرمترقبــه در لنگرود برگزار شــد

 ایجــاد ایســتگاه موقت، آبگیــری خودروها از اســتخر 
طبیعی،اطفــای حریــق از طریــق تغذیه بــا آب کانال 
و بررســی کلیه دســتگاه هــای هیدرولیک امــدادی  از 
 مهمترین  تاکتیک های تمرین شــده در این مانور بودند.

بررســی میزان توانمندی و آمادگی آتش نشانان در مواقع 
بحــران و حــوادث غیرمترقبه در لنگــروداز اهداف اصلی 

دومین مانور پدافند غیرعامل در این شهر بود.

گزارش تصویری گلباران مزار 
شهدای لنگرود

در روزهــای منتهی به ۱۳ آبان و روز دانش آموز، به همت 
روابط عمومی شــهرداری و شــورای اسالمی شهر لنگرود 
مزار متبرک شهدای این شهر  با حضور مسوولین ادارات ، 

نهادها و جمعی از دانش آموزان گلباران شد.
همزمان با هفته نیروی انتظامی صورت 

 گرفت؛

تقدیر از شهردار 
لنگرود در نماز جمعه

 در خالل خطبه های نماز جمعه  دوم آبانماه، 
از مهنــدس ســید مهــدی رجایی “شــهردار 
لنگرود” به پاس همکاری بی شــائبه و مستمر 
با فرماندهی انتظامی شهرســتان لنگرود تقدیر 

بعمل آمد.

 استمداد شهرداری لنگرود از مسووالن برای رفع سد معبر

 ایجاد پیاده راه جدید از برنامه های آینده شهرداری لنگرود است

شــهردار لنگرود در تشــریح آخرین وضعیت تکمیل کارخانه 
کمپوست این شهرستان گفت: اگر اعتبارات الزم به صورت کامل 
پرداخت شود، این کارخانه تا پایان سال به بهره برداری می رسد.

شهردار لنگرود در نشســت کمیته برنامه ریزی با بیان این که 
پروژه کارخانه کمپوست از دو سال پیش آغاز شده بود، گفت: در 
همان ابتدا مشکل اصلی مکان یابی بود که سه مکان برای احداث 
کارخانه کمپوســت در نظر گرفته شده بود که در نهایت همان 
مرکز دفن زباله شــهر لنگرود برای داشتن پیوست های محیط 

زیستی و فاصله زیاد آن از روستاها برای این کار انتخاب شد.
ســید مهدی رجایی با بیان این مطلب کــه در ابتدا ۲ میلیارد 
جهت تجهیز کارگاه پرداخت شــد، افــزود: در ادامه ۵ میلیارد 
تومان به پروژه اختصاص یافت و ســال گذشته نیز ۱۲ میلیارد 

برای پیشــبرد این پروژه پرداخت شد.وی افزود: قسمتی از ۱۲ 
میلیارد تومان که پرداخت شــده برای خرید دستگاه پیشرفته 
جداسازی زباله خشک کارخانه کمپوست که دستگاهی اروپایی 

است، استفاده شده است.
شــهردار لنگرود در ادامه با بیان این که خرید این دســتگاه به 
مناقصه گذاشته شده، گفت: بعد از مناقصه شرکت جهش کیمیا 
برنده شد و قرار شد در مدت شش ماه این دستگاه را خریداری 

کند و به کارخانه بیاورد.
رجایی ادامه داد: وارد کردن این دستگاه بسیار سخت است زیرا 

لوازمی در این دستگاه به کار رفته است که حساس است.
وی با بیان این که کارخانه کمپوست از سه سوله تشکیل شده 
است، افزود: این سوله ها عبارتند از سوله پردازش، سوله بارریز 
و ســوله پاالیش که دو سوله در حال حاضر کامال آماده است و 

با اتصال برق سه فاز سوله پردازش قابل بهره برداری می شود.
شهردار لنگرود گفت: شهرداری لنگرود تنها شهرداری  است که 
اعتبارات را جذب کرده و اگر امسال نیز اعتبارات به صورت کامل 
پرداخت شــود کارخانه کمپوست امسال به بهره برداری خواهد 

رسید.
رجایــی افزود: شــرکتی که برای خرید دســتگاه پیشــرفته 
جداســازی زباله خشک در مناقصه برنده شده، برای قم وتهران 
نیزکارخانه های کمپوست وارد کرده است و هیچ مشکلی در این 

زمینه وجود ندارد.

درصورت تخصیص کامل اعتبارات؛

بهره برداری از کارخانه کمپوست لنگرود تا پایان امسال

معیار  -  گیالن
مهدیه رزاقی لنگرودی

 به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی صورت گرفت؛ 

بازدیداز کتابفروشی مستقر در محوطه کتابخانه “شهر کتاب”
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 --- نیم نگاه ---
فرصت فعاالن گردشگری 

تا پایان آذر 
ولی تیموری معاون گردشگری 
گردشگری  میراث فرهنگی،  وزارت 
و صنایع دســتی کشــوردر پیــام 
تصویــری در شــبکه اجتماعــی، 
درباره مشکالت ایجاد شده در روند 
ثبت نام فعاالن گردشگری درسامانه 
کارابرای دریافت تسهیالت کرونایی 

گفت:جای نگرانی نیســت فعاالن گردشــگری بــرای ثبت نام 
در ســامانه کارا تا پایان آذرماه ۹۹ فرصــت دارند، از همکاران 
و فعاالن گردشــگری که قبال وام اولیه به دستشــان رسیده و 
منتظر باقیمانده تســهیالت خود هســتند تقاضا دارم صبور 
 باشند و این یکی دو روز تا آخر هفته به سامانه مراجعه نکنند.
معاون گردشگری کشور با اشــاره به برگزاری جلسه کارگروه 
بررســی آثار اقتصادی کرونا با حضور همه دستگاه های مرتبط 
گفت: دغدغه ها و مشکالت فعاالن گردشگری در سراسر کشور 
مانند عدم اهتمام الزم برخی دســتگاه ها نســبت به مصوبات 
حمایتی ستاد ملی کرونا در این جلسه مطرح، بررسی و  ابهامات 
بر طرف شد. در این جلسه مجدد تاکید شد فعاالن گردشگری 
الزم نیســت برای پرداخت اقســاط خود اقدام کنند، اقســاط 
تسهیالت فعاالن گردشگری تا پایان سال ۹۹ امهال شده است و 
هیچ گونه نگرانی نباید وجود داشته باشد، هم چنین مقرر شد در 
این زمینه یک دستورالعمل از سوی بانک مرکزی به بانک های 

عامل در استان ها و شهرستان ها ابالغ شود.

امکان مطالبه از دستگاه های 
اجرایی کشور 

ولی تیموری معاون گردشــگری وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دســتی گفت: پیرو ابالغ احکام و قوانین 
ســند راهبردی توسعه گردشــگری از ســوی هیات دولت 
و با هدف رشــد و توسعه صنعت گردشــگری کشور، از همه 

دستگاه های اجرایی مطالبه گری خواهیم داشت.
ولــی تیموری معاون گردشــگری وزارت میــراث فرهنگی، 
گردشــگری وصنایع دســتی، در نشســت با مدیــران کل و 
معاونان گردشگری استان های سراســر کشور که به منظور 
بیان ســاز و کار اجرای مفاد و احکام سند توسعه گردشگری 
در ســطوح استانی در محل معاونت گردشگری تشکیل شده 
بود؛ این سند را به عنوان یکی از مهمترین اسناد فرادست در 
حوزه گردشگری ذکر کرد و گفت: بخش احکام مندرج در سند 
توســعه گردشگری ماهیت اجرایی و عملیاتی دارد و به روش 
آسیب شناسی و حل مسأله تنظیم شده و با کمک دستگاه های 
دیگر باید اجرایی شود. معاون گردشگری هم چنین با بیان این 
که راهبردهای هفتگانه مندرج در سند باید در قالب طرح های 
جامع استانی پیاده سازی شوند؛ از ادارات کل استان ها به عنوان 
مجری این گونه طرح ها خواست در حین اجرا از ظرفیت بدنه 
کارشناسی استان استفاده کنند؛ بنحوی که هر استان با تدوین 
طرح جامع استانی، ظرفیت نیروی انسانی خود را نیز از طریق 
تجربه اندوزی در کنار مشاوران منتخب برای طرح جامع ارتقاء 
دهد.این ســند راهبردی شهریورماه امســال برای اجرا به 

دستگاه های اجرایی ذیربط ابالغ شد.

طرحی عظیم در تحول 
گردشگری ایران

علی اصغرمونســان وزیر میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دســتی، منطقه تفریحی گردشگری گنج نامه همدان را 

طرحی عظیم در تحول گردشگری ایران توصیف کرد.
وی پس از انتشار فیلمی از دهکده تفریحی گردشگری گنج نامه 
همدان در شــبکه اجتماعــی، با بیان این کــه منطقه نمونه 
گردشگری الوند همدان نخستین منطقه نمونه کشوراست که 
در ســال ۱۳۷۸ به بهره برداری رسیده، بیان کرد: این منطقه 
با ســرمایه گذاری بالغ بر ۷۰۰ میلیارد ریال طی ۱۶ سال و در 
۳ فاز موفق شــده به عنوان بزرگترین مجتمع توریستی غرب 
کشور در قالب دهکده تفریحی توریستی گنج نامه ارائه خدمات 
گردشگری کند. وزیر میراث فرهنگی گنج نامه را طرحی عظیم 
در تحول گردشــگری ایران توصیف کــرد که تمامی امکانات 
مورد نیاز یک گردشگر، اعم از تفریحی، ورزشی، اقامتی و حتی 

آموزشی را فراهم می کند.

تکه ای از من  دریانوردی و گردشگری دریایی
تکه ای از زمین

مریم سادات موسوی
بخش چهاردهم

استفاده از کشتی یا اصطالحا سفر دریایی، قدمتی طوالنی 
دارد. به شخصه نتوانستم با جســتجو در اینترنت شروع 
ماجرای ورود به دریا را پیدا کنم. از شــناورهای دم دستی 
که برای تهیه غذا انسان را وارد آب می کرده می گذرم. برای 

من یافتن تاریخچه آن کار آسانی نیست.
پا را از ســاحل فراتر گذاشتن و اقیانوس ها را پیمودن اما 
موضوع دیگری است که شاید به غیر از نیازهای روزمره 
انسان، یک حس کنجکاوی در کنار جسارت را می طلبد.

کریستف کلمب )متولد ۳۱ اکتبر ۱۴۵۱ - درگذشته ۲۰ 
مه ۱۵۰۶( یک ســوداگر و دریانورد اهل جُنوا در ایتالیا 
بود که بر حســب اتفاق قاره آمریکا را کشف کرد. او که 
از طرف پادشــاهی کاستیل )بخشی از اسپانیا( مأموریت 
داشــت تا راهی از سمت غرب به سوی هندوستان بیابد، 
در ســال ۱۴۹۲ میالدی با سه کشتی از عرض اقیانوس 
اطلس گذشــت اما به جای آسیا به آمریکا رسید. کلمب 
هرگز ندانســت که قاره ای ناشناخته را کشف کرده است. 
ســفرنامه کریســتف کلمب به آمریکا در قالب ۴ ســفر 

اکتشافی صورت گرفت.

همین موضوع که کریســتف کلمب در قرن ۱۵ میالدی 
زمانی که دانش جغرافیا از هند خبر داشــته و نســبت به 
آمریکا بی اطالع بوده اســت، این ریسک را می پذیرد که از 
مســیری متفاوت به سمت هندوستان حرکت کند، شاید 
تاییدی بر همین روحیه جسور و خطرپذیر کسانی دارد که 

به سفر دریایی عالقمند بوده اند. 
ظاهرا کریســتف کلمب از چهره های بحث برانگیز تاریخ 
اســت. برخی - از جمله اکثر سرخ پوســتان آمریکا - او را 
مسوول مستقیم یا غیرمستقیم کشتار ده ها میلیون نفر از 
مردم بومی و عامل استثمار آمریکا از سوی اروپا می دانند؛ 
در حالی که دیگــران وی را به خاطر نقش مؤثری که در 
گسترش فرهنگ و تمدن غرب ایفا کرد می ستایند. برای 

ما حضور او در آب فعال کفایت می کند.
 البتــه او آخرین فــردی نبود که این مســیر را طی کرد.
در ۲۰ سپتامبر ۱۵۱۹ ، ماژالن در تالش برای یافتن جزایر 
غنی ادویه اندونزی، از اســپانیا در مسیر دریایی از جهت 
غربی بــه آن مقصد حرکت کرد. ماژالن با فرماندهی پنج 
کشتی و ۲۷۰ نفر، به آفریقای غربی و سپس به برزیل رفت 
و سرانجام از آن جا به سواحل آمریکای جنوبی رسید تا به 
دنبال تنگه ای برود که او را به اقیانوس آرام می رساند. این 

تنگه امروزه به تنگه ماژالن معروف است.
فردیناند ماژالن  )متولد بهار ۱۴۸۰ - درگذشته ۷ آوریل 
۱۵۲۱ میالدی( پوینــده و دریانوردی پرتغالی بود که به 
دولت اســپانیا خدمت می کرد. او نخستین کسی بود که 
در جهت غرب از اروپا به آســیا رفــت و در اقیانوس آرام 
کشــتی راند. ماژالن هم چنین نخستین کسی بود که با 
هدف دور زدن کره زمین، رهبری یک ناوگان اکتشافی را 
عهده دار شد. اگرچه خود در میانه سفر درگذشت، گروهی 
از افراد و ناوگانش توانستند در ۱۵۲۲ میالدی کره زمین را 

با موفقیت دور بزنند و به اروپا بازگردند.
مطمئن نیســتم که ماجراجویی های ماژالن از اولین های 

مربوط به دریا بوده باشــد، اما به هر حال سفری ثبت شده 
است ومی توان ادعا کرد که حدود ۶۰۰ سال پیش، انسان 
به قصد ماجراجویی و شــاید برای لذت، ســفر دریایی را 

بخشی از زندگی خود قرار داده بود.
آنچه به تاریخ ارتباط انسان و آب های آزاد منتهی می شود 
فقط به کشف جغرافیا برنمی گردد. علم پزشکی هم می تواند 
قسمتی از تاریخش را به همین کشتی و دریا مدیون باشد.

در قرن نوزدهم و قبل ازآن، برنج ســفید در آســیا غذای 
اصلی طبقات متوســط محسوب می شد و به همین علت 
بری بری در میان آن ها شایع بود. در سال ۱۸۸۴، تاکاکی 
کانهیرو یک پزشک ژاپنی فارغ التحصیل انگلستان که در 
نیروی دریایی امپراتوری ژاپن عضویت داشت، مشاهده کرد 
که بری بری در میان ملوانان کم رتبه کشتی که معموالً جز 
برنج چیزی نمی خوردند شایع است؛ این در حالی بود که 
ناوگانان غربی و افســرانی که رژیم غذایی آن ها به شیوه 
غربیان بود دچار این بیماری نمی شدند. او با حمایت ناوگان 
سلطنتی ژاپن به انجام آزمایشی برای یافتن علت بیماری 
اقدام کرد. او دو رزم ناو را فراهم کرد، که به کارکنان یکی از 
آن ها تنها برنج سفید، و دیگری رژیم غذایی شامل گوشت، 
ماهی، برنج، جو و لوبیا داده می شد. حاصل این آزمایش این 
بود که از کشــتی اول ۱۶۱ نفر دچار بری بری شدند و ۲۵ 
نفر آن ها جان باختند، در حالی که در کشتی دوم تنها ۱۴ 
نفر به بری بری دچار بودند و تلفاتی نداشتند. ایجاد ارتباط 
بین موضوع دریا و ملوانانی که اقامت طوالنی در کشــتی 
داشتند، ابتدا کار راحتی نبود. نهایتا مساله سوءتغذیه در 
مورد آن ها به همین بهانه دریانوردی کشــف و در ادامه، 

درمان شد.

از تاریــخ دریا و تاثیرات آن در زندگی بشــر باید بگذریم. 
امروزه سفر با دریا از انواع مورد اقبال گردشگران است. 

چه گذشته و چه اکنون، حضور در دریا برای امر اقتصادی، 
تجاری، سیاسی و یا امنیتی توجیه پذیر بوده است. در غیر 
آن، جابه جایی انســان با کشــتی و یا تفریح در آن امری 

نسبتا جدید است.
امروز به غیر از موارد کالســیک حضــور در دریا ، حالت 

دیگری نیز وجود دارد. سفر دریایی با کشتی کروز.
کشتی گردشگری )cruise ship( نوعی کشتی مسافری 

است که برای سفرهای تفریحی استفاده می شود.
کشــتی های کروز عالوه بر کابین برای مســافران، عموماً 
دارای تسهیالتی از قبیل رستوران، و گاهی سینما و استخر 

شنا می باشند.
طبق اطالعات سایت شــرکت گردشگری گلبرگ، اولین 
کشــتی کروز در ســال ۱۸۲۲ میالدی به وسیله شرکت 
ناوبری پنینســوالر و اورینتال طراحی و ساخته شد، این 
کشــتی ها در بین انگلستان و شــبه  جزیره ایبری رفت و 
آمد می کردند. از این کشتی های مسافربری در ابتدای کار 
خیلی اســتقبال نشد. ولی کم کم،  از سال ۱۸۳۷ میالدی 
این کشــتی ها نظر مردم را به خود جلب کرد و در ســال 
۱۸۴۰ میالدی، شرکت سازنده، مسیرهای بیشتری را به 

برنامه سفری این کشتی ها اضافه کرد.
از نیمــه دوم قــرن نوزدهم، کشــتی های کروز شــکل 
مجلل تری به خود گرفتند و بسیار بزرگ تر از قبل طراحی 
شــدند و بدنه های آن ها نیز از فوالد ساخته می شد. این 
کشــتی های لوکس در بین افراد ثروتمند بسیار محبوب 

شــد و با گذشت زمان، قشر متوســط هم به سفر با این 
کشتی ها عالقه نشان دادند. 

کشتی تایتانیک شاید معروف ترین کشتی کروزی است که 
تمام جهانیان آن را می شناسند. آراِم اس تایتانیک، کشتی 
بخار بزرگی بود که در ۱۵ آوریل ۱۹۱۲، در هنگام سفر از 
بندر ساوت همپتون انگلستان به نیویورک آمریکا به علت 
برخورد با کوه یخی غرق شــد و ۱۵۱۴ نفر از مسافران و 
خدمه آن جان خود را از دست دادند و ۷۱۰ نفر از ۲۲۲۴ 

نفری که در کشتی بودند زنده ماندند.
یکی دیگر از کروزهای معــروف  کروز ویکتوریا لوئیز از 
شاهزاده های آلمان بوده است. به مرور زمان کشتی های 
کروز بسیار پیشــرفت کردند و امکانات آن ها بسیار زیاد 
و مدرن شــده است. امروزه شاهد کشــتی های کروزی 
هستیم که ده ها طبقه دارند و به مانند شهری در اقیانوس 

می خرامند.
یکی از تفاوت های کشتی کروز با کشتی های معمولی در 
این اســت که جابه جایی افراد و حمل ونقل، تنها هدف آن 
محســوب نمی شــود. در واقع کروزها همچون هتل هایی 
شناور بر سطح آبند که در حالی که از گردشگران پذیرایی 
می کنند، آن ها را به دیدن مقاصد مورد نظرشان از طریق 
دریا می برند. البته برخــی تورهای کروز نیز بدون مقصد 
است و در آن ها خود کشتی هم مقصد و هم مبدا محسوب 
می شــود. برخی پکیج های سفر کروز به نام "سفر به هیچ 
کجا"، برنامه ســفری دو یــا چند روزه دارنــد و طی آن 
گردشــگر به مقصدی نمی رود و در طول سفر از امکانات 
و تفریحات کشتی استفاه می کند بدون این که در بندری 

توقف داشته باشد.
برخی از خطوط دریایی دارای کشتی کروز از پردرآمدترین 
مشاغل در حوزه گردشگری محسوب می شوند. سفرهای 
کروز یونان بــه دلیل جزایر متعدد و آب و هوای متعادلی 
که دارد، از پرطرفدارترین های این نوع گردشگری در دنیا 
 Royal( اســت. به غیر از آن، می توان بــه رویال کارائیب
Caribbean International( اشــاره کرد. این الین 
دریایــی آمریکایی  با بیش از ۲۰ کشــتی تفریحی یکی 
از بزرگترین خطوط دریایی اســت که امروزه در اقیانوس 
حرکت می کند. این شرکت در سال ۱۹۶۸ در کشور نروژ 
تأسیس و در سال ۱۹۹۷ در پی سازماندهی مجدد ساختار، 

به ایاالت متحده منتقل شد.
برای این خط دریایی، داشــتن توانایی پذیرایی از هزاران 
میهمان در هر کشــتی، به شــرکت اجازه می دهد نرخ را 
پایین نگه دارد. در حقیقت، مسافران ممکن است به یکی 
از مقاصد محبوب کارائیب، اروپا و آالسکا با کمتر از ۲۰۰ 

دالر برای هر نفر، برنامه های سفر داشته باشند.

تا جایی که من می دانم، کشــتی کروز به شــکلی که در 
جاهای دیگر دنیا مطرح است، در ایران تعریف نشده. البته 
تورهای کروز که در حاشیه جنوبی خلیج فارس و دریای 
عمان در حرکت هستند در ایران هم فروخته می شود. به 
همین دلیل ایرانیان زیادی برای تجریه این نوع از سفر به 
کشورهای دیگر می روند تا فرصت کروز را از دست ندهند.

البته باید تاکید کنم تمامی جذابیت این نوع از ســفر به 
بیش از حدود یک ســال پیش بازمی گردد. بعد از شیوع 
ویروس کرونا، شرکت های زیادی رو به ورشکستگی رفتند 
و حتی مجبور به فروش کشــتی های خود شدند. در حال 
حاضر تمامی کشتی های تفریحی که سال ها جز برای سوار 
یا پیاده کردن مســافر رنگ ساحل را نمی دیدند، یک سال 

است که به اسکله ها چسبیده اند!
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 میوه ســنجد از زمان های گذشــته در سبد 
غذایی ایرانیان جا داشــته و در اعیاد سنتی به 

آن توجهی خاص مبذول شده است. 
امروزه از درخت ســنجد و میوه آن در صنایع 
غذایی، بهداشتی، دارویی، عطرسازی و صنایع 
چوب اســتفاده می شــود. نام علمی ســنجد 
و  اســت   »Elaeagnusan gastifolial«
رویشــگاه این درخت به دلیل سازگاری آن با 
محیط های مختلف در اغلب نقاط کره زمین از 
جمله آمریکای شمالی، اروپای شرقی و غربی، 

آسیای مرکزی و شمالی و ... است.
به طور کلی ۳ نوع درخت سنجد در دنیا وجود 
دارد که ۲ نــوع هالگنوس و هیپوفار در ایران 
موجوداست. درخت سنجد هالگنوس به دلیل 
درشتی میوه ، قامت بلند، نداشتن خار و برگ های 
 پهن به درخت ســنجد هیپورفیا برتری دارد.

خواص درخت ســنجد در تمام اندام های آن 
منتشــر شده اســت و ریشــه، چوب، پوست 
و میــوه آن دارای خــواص دارویی و صنعتی 
متفاوتی است از پوست درخت سنجد یک ماده 

شــیمیایی دارویی مهم به نام تتراهیدروآرمور 
- متیــل - N اســتخراج می شــود. از برگ 
درخت ســنجد آلکانویید اســتخراج می شود 
که در صنایع داروســازی کاربرد دارد. اسانس 
گل ســنجد در صنایع داروسازی و آرایشی و 

عطرسازی بکار می رود.
درخت سنجد دارای ۳ قسمت برون بر )پوست 
قهوه ای رنگ(، میان بر )آردی شــکل( و درون 
بر )هسته چوبی و سفت آن( است که قسمت 
میان بر و درون بر آن دارای ارزش غذایی فراوان 
است. در قســمت میان بر ۲ نوع قند گلوکز و 
فروکتوز، ۷ نوع چربی اشباع شده و اشباع نشده 
وجود دارد. در قسمت درون بر سنجد ۱۷ نوع 
آمینواسید و مقداری پروتئین وجود دارد که هر 
یک از این آمینواسیدها خواص دارویی بسیار 
مفیدی دارند به طوری که می توان گفت میوه 
سنجد یک میوه دارویی صفراست. این میوه در 
طب سنتی به عنوان تانن قابض است بنابراین 
در معالجه بیماری های دندان، لثه و اســهال 
و در درمان زخم معده موثر اســت و می تواند 

از خونریزی جلوگیری کند. اگر آرد و هســته  
میوه سنجد با هم آسیاب شود مصرف خوراکی 
آن بیماری آرتــروز را درمان می کند. مصرف 
سنجد برای درمان و جلوگیری از عوارضی مثل 
»قی«، اسهال صفراوی، زخم روده، سرفه های 
حاد گرم، سردرد و اثر رطوبت نافع است. سنجد 
مقوی قلب و برطرف کننده تب و لرزهای سرد 
در بیماری های ســینه مثل تنگی نفس، زخم 

ریه و عوارض دماغی محسوب می شود.
ســنجد برای درمان بیماری های کبدی مانند 
زردی و یرقان مفید است و سنجد پخته شده 
به طور کامل )پوســت - گوشت - هسته( در 
روغــن زیتون به صــورت خوراکی جهت درد 
مفاصل، خارش پوست و رشد مو توصیه شده 
اســت. عرق شکوفه ســنجد، ضد نفخ مؤثری 
برای معده می باشد. یکی از دانشمندان گفته 
است میوه سنجد گوشت براستخوان می رویاند 
و انسان را فربه می کند. پوست را تقویت کرده 
و کلیه ها را گرم نگه داشته و مانع از تکرر ادرار 
می شــود. در هند از روغن هسته آن لعوق یا 

شربت غلیظی درست می کنند که در التهاب 
غشاهای مخاطی همراه با ترشح همانند انواع 
زکام و نیــز در موارد عفونت هــای برونش ها 
مصرف می نمایند. در اسپانیا از شیره گل سنجد 
برای قطع تب های مهلک و خطرناک استفاده 
می شــود. میوه ســنجد از نظر طب ســنتی، 
طبیعت سرد و خشــک دارد و مقوی و مفرح 
است، ضد تهوع و صفرا بر نیز می باشد. سنجد 
بــه ویژه خام آن برای بند آوردن اســهال نافع 
است. جوشــانده گل سنجد برای بیماری های 
دماغی ماننــد فلج و کزاز و نیــز برای قلب و 
زخم های ریوی و تنگی نفس مفید است و برای 
تقویت معده و کبــد و باز کردن گرفتگی ها و 

تحلیل گاز معده و یرقان نافع می باشد.

ســالمـت بـاشـیـم

ــی ــم نبات مری

 --- نیم نگاه ---

 هم دارو است، هم غذا! ]خواص سنجد[گرد آورنده
آپنه خواب و بیماری های 

خود ایمنی
آپنه خــواب زمانی اتفاق می افتد که مجاری تنفســی 
فوقانی به طور مکرر در طول خواب مســدود می شوند و در 
نتیجه جریان هوا کاهش یافته یا به طورکامل متوقف می شود.

عالئم و نشانه های آپنه خواب عبارتند از ُخرُخر کردن، خواب 
آلودگی روزانه، بریده بریده نفس کشــیدن در هنگام خواب 
و اختالل عملکرد جنسی.فاکتورهای مختلفی نظیر چاقی، 
بزرگ بودن لوزه ها و نارســایی قلبی یا کلیوی در بروز آپنه 

خواب نقش دارند.
محققــان درمطالعه ای، میزان چهار ســیتوکین التهابی را 
بررســی کردند. آن ها دریافتند میزان سیتوکین ها در افراد 
مبتال به آپنه خواب در مقایسه با گروه کنترل به مراتب کمتر 
بود. محققان معتقدند هیپوکسی طوالنی مدت ممکن است 
در تفاوت در میزان سیتوکین نقش داشته باشد. هیپوکسی 
به حالتی اطالق می شــود که بدن قادر به دریافت اکسیژن 
کافی نیست که در زمان عدم درمان آپنه خواب رخ می دهد.

دیابت و فشارخون، وعوارض 
مغزی کووید ۱۹ 

محققان دانشــکده پزشــکی پنســیلوانیا دریافتند 
بروز عوارض مغزی ناشــی از کووید ۱۹ در افراد مبتال به 

فشارخون باال و دیابت شایع تر است.
»کولبــی فریمن« سرپرســت تیم تحقیــق، در این باره 
می گوید: »تاثیرات کووید ۱۹ فراتر از قفسه سینه و ریه ها 
است. با وجودی که مشکالت ناشی از این بیماری بر مغز 
نادر هستند اما گزارش پدیدار شدن این عوارض در بیماران 

کرونایی در حال افزایش است.«
مکانیسم دقیق تأثیرات مضر عصبی کووید ۱۹ مشخص 
نیست و ممکن است عوامل مختلفی در آن دخیل باشند، 
اگرچه عمدتــاً محققان بر این باورند که التهاب مرتبط با 

عفونت در این زمینه دخیل است.
بــه گفته محققان، بدن برای کمک بــه مقابله با التهاب، 
مولکول های موسوم به ســیتوکین تولید می کند. اما اگر 
این سیتوکین ها بیش از اندازه تولید شوند واکنش سیستم 

ایمنی شروع به آسیب رساندن می نماید.

سالمت قلبی -- تنفسی 
و سالمت روان

محققان دانشــگاه کالج لندن، ارتباط آشــکاری بین 
تناســب اندام نامناســب و خطر بروز عالئم افســردگی، 
اضطــراب یا هر دو گزارش کرده انــد. نتایج این مطالعه بر 
روی ۱۵۰ هزار نفر نشان داد که تناسب قلبی -- تنفسی و 
قدرت عضالنی به طور مستقیم در ریسک بیشتر سالمت 

روانی وخیم نقش دارند.
هم چنین شواهد زیادی نشان می دهد که تحرک فیزیکی 
به پیشگیری یا درمان مشکالت سالمت روان کمک می کند. 
در این مطالعه، محققان داده های بیش از ۵۰۰ هزار نفر در 
رده سنی ۴۰ تا ۶۹ ســال را در انگلستان، ولز و اسکاتلند 
بررســی کردند. محققان اذعان دارند که فرد می تواند در 
مدت ۳ هفته به طور معنی داری آمادگی جسمانی خود را 
بهبود بخشد. بر همین اساس، ممکن است خطر ابتالء به 

مشکالت روحی روانی تا ۳۲.۵ درصد کاهش یابد.
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زنــگ تـفـریـح }جسارت نباشه...فقط برای انبساط خاطر شما!{

5 6 4 ۱
۱ ۷ ۲ ۹

۳ 4 6 5
۹ 8 ۷

۳ ۱ 4
۱ ۳ ۹ ۲
4 ۹ 8 6 ۳ ۲

۹ ۷ ۲ 4
۲ 8
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۹ ۷ 5 8 ۳ 4 ۲ ۱ 6
4 8 ۱ ۲ 6 ۷ ۳ ۹ 5
۳ 6 ۲ ۱ 5 ۹ 4 8 ۷
5 ۱ ۹ 6 4 ۲ 8 ۷ ۳
8 ۲ 4 ۷ ۱ ۳ 5 6 ۹
۷ ۳ 6 5 ۹ 8 ۱ ۲ 4
6 4 ۳ ۹ 8 ۱ ۷ 5 ۲
۱ 5 ۷ 4 ۲ 6 ۹ ۳ 8
۲ ۹ 8 ۳ ۷ 5 6 4 ۱

جواب شماره قبل

شماره 151 --- جدول و سودوکو ---

خدیجه فدایی زاده

 --- نیم نگاه ---

گرد آورنده حکایت
آیا به اندازه کافی مرغ دارید؟

دهقانی در مزرعه اش یک مرغدانی بزرگ داشت. چند روز بود 
که تعدادی از مرغ های او می مردند. نمی دانست چه باید بکند، 

برای همین از همسایه اش مشورت خواست.
همسایه پرسید: »چه غذایی به مرغ ها می دهی؟«

دهقان گفت: »جوی دوسر.«
همسایه گفت: »نه، جوی دوسر خوب نیست. باید به آن ها گندم 

بدهی.«
دو روز بعــد که این دو در بــازار به هم برخورد کردند، دهقان 
گفت: »اوضاع که بهتر نشده هیچ، در این چند روز بیست مرغ 

دیگر هم از بین رفته اند.«
مرد همسایه پرسید: »چه آبی به مرغ ها می دهی؟«

دهقان گفــت: »مگر فرقی هم می کند؟ من به مرغ ها آب چاه 
می دهم.«

همسایه دهقان گفت: »همه آب ها یکی نیستند، اگر مرغ های تو 
بیمار شده اند باید آب جوشیده به آن ها بدهی.«

چهار روز بعد دهقان پیش همســایه رفت و با ناراحتی گفت: 
»هیچ یک از پیشــنهادهای تو اثری نداشت. از چهار روز پیش 
آب جوشــیده به مرغ ها می دهم، اما باز هم پنجاه مرغ از بین 

رفته اند.«
همســایه در حالی که فکر می کرد سرش را تکان داد و گفت: 
»دوست عزیز، خیلی بد شد. من از این پیشنهادهای خوب زیاد 

دارم، اما آیا تو هم به اندازه کافی مرغ داری؟

**************
حکایت

روزی خلیفه عباسی هارون الرشــید بهلول را احضار کرد که 
خوابی دیده ام و می خواهم تعبیرش کنی.

بهلول گفت: چیست؟
خلیفه گفت: خواب دیده ام به جانور وحشتناکی تبدیل شده 
ام و نعــره زنان به اطراف خــود هجوم می برم و آنچه از خرد و 
کالن در سر راه خود می بینم در هم شکسته و می بلعم. حاال 

بگو تعبیرش چیست؟
بهلول گفت: من تعبیر واقعیت ندانم فقط تعبیر خواب می کنم

یــادش بخیر غربت کالس جدید و غصــه همکالس نبودن با 
بچه های سال قبل

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

شما یادتون نمیاد ما وقتی بچه بودیم اول مهر که کفش نو برام 
میخریدند سر کالس انقدر نیگاش می کردم که دیگه چشمام 
خســته می شــد ، تازه اگه روش یه لک می افتاد با آب دهنم 

تمیزش می کردم …
-- آنقد که من از کفشــم لذت می بردم لیونل مسی از کفش 

طالییش لذت نمی بره …

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

یادمه یکی از پر استرس ترین لحظات دوران ابتدایی وقتی بود 
که دیکته تموم می شد

و مبصر دفترهارو جمع می کرد میذاشــت رو میز معلم؛ ماهم 
هی حواسمون به دفترمون بود ببینیم کی نوبت صحیح کردن 
دیکته ما میشــه ، نوبتمون که می شــد همش چشممون به 
خودکار معلم بود ببینیم غلط داریم یا نه … قلبمون هم تند، 

تند می زد !!!

یادمه یه روز دبیر ریاضیمون اومد گفت: شماها با این نمره هاتون 
گل کاشتید. من گفتم: دفعه دیگه درخت می  کاریم

تعریف کردن نداره دیگه، خودم با اعتماد به نفس کامل رفتم 
بیرون

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

کیا وقتی تو خونه کســی بهشــون امال نمی گفــت کتاب رو 
باز می کردند از رو می نوشــتند، آخرش هم به خودشــون ۲۰ 

می دادند؟؟
یادش بخیر اوج خوشحالیمون این بود که شیفت صبح بودیم و 

پنجشنبه ساعت ۱۲ تعطیل می شدیم
شنبه هم چون بعد از ظهری بودیم ساعت ۱۲ می رفتیم؛ اوج 

ناراحتیمونم می شد عکسش!!!

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

یادش بخیر اولین روز مدرسه بود و همه ی بچه ها اول ابتدایی 
گریــه می کردند جز من، رفتم پیش مدیر گفتم آقا ما هم باید 

گریه کنیم؟!

ینی از بچگی به بیماری منگالزیسازیوم مبتال بودم!!!

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

یکی از جمالتــی که در دوران مدرســه از معلمین و مدیر و 
معاونین محترم به کرات شنیده می شد این جمله بود 

"پروندتون رو میزاریم زیر بغلتون"
خداییــش کی دیده پرونده دانش آموزی را بزارن زیر بغلش؟؟ 

مگه هندونس؟!!

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

من مدرسه که می رفتم همیشه سر کالس به این فکر می کردم 
که اگه پنکه سقفی بیفته کله کیا قطع میشه!!

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

یادش بخیر لذتی کــه توی خوابیدن با لباس مدرســه توی 
رختخواب بین ســاعات ۷:۰۰ تا ۷:۱۵ وجود داشت توی هیچ 

چیز دیگه ای وجود نداشت و ندارد و نخواهد داشت.

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

سالمتی اونی که همیشه یا بیرون بود یا تو دفتر مدرسه فقط به 
عشق این که خنده رو لب دوستاش بنشونه !!

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

بی ســر و صدا وسایلتون جمع کنین با صف بیاید برید خونه، 
معلمتون نیومده ... جالب اینجاس که اون یه ســاعتی که زود 
میومدیم خونه یه حس و حال عجیبی داشــتیم، اصال اون یه 

ساعت معادل ۱۰ سال بود!!

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

تفاوت دو جنس رو از اینجا بفهمید که دخترا دو ماه قبل از سال 
تحصیلی جدید لوازم تحریرشون آمادس ولی پسرا سه هفته بعد 

از شروع مهر تازه یادشون میاد حتی کتاباشونو نگرفتن!!!

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

خوبیه اول مهر اینه که اکثر دخترا میدونن چی باید بپوشن!!

افقی:
۱- از میوه ها- ببی مانند- اسباب زندگی ۲- گنج- صفتی برای پرندگان تیز چنگال- مقابل جزئی ۳- ضمیر غایب- چوب سوزاندنی- از آحاد زمان ۴- از جانوران دوزیست- خنده رو- سرزمین هفتادو دو ملت- ابریشم سوخته ۵- از 
نخســت وزیران هند- بهار- دارای یک اســم مشــترک ۶- دلداده عذرا- شهرها- کند زبان ۷- تعظیم- بیماری قند- از سلسله های پادشای ایران ۸- پنج ترکی- سخن گفتن- همراه پیچ و مهره- حرف دهن کجی ۹- واحد شمارش 
گوسفند- شایستگی- برادر شیرازی ۱۰- از حیوانات- تیره- از پرندگان ۱۱- برگزیده- مثل و مانند- امرزشت و ناپسند ۱۲- پایان نامه- زمین آماده کشت- سخنگو- همراه های ۱۳- ادامه دادن- از شکل های هندسی- حرف نازی 

۱۴- رود مرزی- عدد یک رقمی- گمراهی ۱۵- جان ها- صف- قهرمان 
عمودی:

۱-پروردگار- زره مخصوص جنگاوران ۲- مردود- کدیور- طاقچه باال ۳- نتی در موســیقی- کبرونخوت- پاداش نیکی- هر یک از بیســت و 
چهار قسمت شبانه روز ۴- پول خردهندی- باربر شهری- سخن چین ۵- زبانه آتش- سخت- کمدین مشهور ۶- از جهت های اصلی- ولی، 
اما- ســوراخ ۷- سنگ آســمانی- لحظه به لحظه- سارق ۸- بازیکنی در فوتبال- از دروس مدرســه- کتاب آسمانی- عد روستا ۹- ذهن و 
خاطر- دشــمنی- پیک و برید ۱۰- از مواد احتراقی- ســوره ای در قرآن- استر۱۱- اسباب خود بینی- سپاسگزاری- واحد شمارش شمشیر 
۱۲- پیشــینیان- نگارنده- علت ها ۱۳- شهر عربستان- خوب و خوش- دشمنی- ضمیر غایب ۱۴- طایفه- در تهیه شکالت کاربرد فراوانی 

دارد- خرس درختی ۱۵- احتیاج- اشک ریختن
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شاخ درآوردن پیرمرد
پیرمرد یمنی که »صالح« نامیده می شود شاهد در 

آمدن یک شاخ بر روی سر خود بود.
فرزنــد این پیرمرد می گوید که با دیدن این عارضه روی 
سر پدر خود از او خواســت به دکتر مراجعه کند تا این 

ضایعه را جراحی کنند.
پزشکان پس از معاینه این پیرمرد علت درآمدن این شاخ 
را کشــف نکردند، اما تاکید کردنــد که این ضایعه هیچ 
تاثیر منفی بر کارکرد مغز او ندارد و جالب تر این که خود 
پیرمرد هم هیچ شــکایتی از وجود این شاخ روی سرش 

ندارد و می گوید شرایط کنونی خود را پذیرفته است.

میمون در حال لباس شستن!
ویدئویی که صحنه عجیب رخت شستن یک میمون 
در جنوب اســتان »کالیمانتان« اندونــزی را به تصویر 
می کشــد مورد توجه کاربران قرار گرفته اســت. در این 
ویدئو این میمون، لباس ها را داخل آب پر از کف صابون 

فرو برده و سپس برای شستن، آن ها را بهم می ساید.
"آیوساراســیانی" زن محلی، که لباس ها را برای شستن 
در ظــرف قراداده بود در این باره به یکی از رســانه های 
محلــی اندونزی گفت: »من واقعا با دیدن این صحنه که 

این میمون در حال انجام کار من بود حیرت زده شدم. 
من بالفاصله به داخل اتاق برگشــتم و از پنجره نظاره گر 

این صحنه عجیب شدم.«
آیو در حالی کــه از پنجره به صورت پنهانی این حیوان 
را زیر نظر داشت از آن فیلمبرداری کرد. بنا به گفته آیو 
او از این که مورد حمله این میمون قرار بگیرد وحشــت 

کرده بود.
گفتنی است؛ انتشار این ویدئو از صحنه رخت شستن این 
میمون و ترس صاحبخانه از آن در حالی خبرساز می شود 
که حدود یک ماه پیش حمله مرگبار یک میمون به دختر 

۱۳ ساله هندی موجب مرگ وی شد.
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 --- نیم نگاه ---

ادامــه از صفحه۱: در حــوزه صادرات، چیــن با فاصله 
بزرگترین صادرکننده جهان اســت که محصوالت خود را 
بــه طور همزمان از آمریکا و اروپا گرفته تا آســیا و آفریقا 
صادر می کند و در عمل در تمام نقاط جهان، بازاری برای 
محصوالت خود به دست آورده و هر روز عمقی تازه به آن 
می بخشد. رییس اتاق ایران و چین ادامه داد: در حوزه های 

زیرساختی اقتصاد، چین وضعیت بسیار مطلوبی دارد.
تا چند سال قبل فن آوری قطارهای سریع السیر در انحصار 
ژاپن و آلمان قرار داشــت اما امروز شرکت های چینی در 
این حوزه ها حرف نخســت را می زنند. در زمینه راهسازی 
و جاده سازی نیز پیمانکاران بزرگ چینی در تمام جهان 
فعال شــده اند. چین با اتکا به همین توانایی بحث احیای 
جاده ابریشم را به طور جدی پیگیری کرده و در حوزه های 

مختلف آن را دنبال کرده است.
حریــری ادامه داد: در حوزه ریلــی امروز خطوط راه آهن 
از جنوبی ترین نقاط چین آغاز شــده تا شهر بارسلونا در 
غربی ترین نقطه اروپا، فعالیت می کند و قطارهای تجاری 

با برنامه ثابت در آن ها حرکت می کنند. در زمینه دریایی 
چین در بنادر مختلف ســرمایه گذاری کرده و حضوری 
جدی دارد. یکی از نمونه های آن ســرمایه گذاری در بندر 
گوادر پاکســتان در نزدیکی چابهار ایران است. با کنار هم 
قرار دادن تمام این قطعات پازل، به این نتیجه می رســیم 
که چین به دنبال افزایش پایگاه های خود و اعالم قدرت در 

عرصه اقتصاد است.
وی به پیشرفت های چین در عرصه فن آوری نیز اشاره کرد 
و گفت: در حالی که امروز جهان به فکر اینترنت نسل پنجم 
است و بسیاری از شرکت ها از آماده نبودن زیرساخت های 
الزم برای اجرایش صحبت می کنند، در چین شرکت هایی 
مطالعات و طراحی اینترنت نسل ششم را نیز تمام کرده اند 
و صرفا منتظر اجرایی شدن اینترنت نسل پنج هستند تا 
پس از آن گام بعدی خود را رونمایی کنند. به این ترتیب 
امــروز در جهان نمی توان حوزه فن آوری مجازی را بدون 

چینی ها تصور کرد.
رییــس اتــاق ایــران و چیــن ادامــه داد: در حــوزه 

اکتشــافات فضایــی، در حالــی که تمامی کشــورهای 
توســعه یافتــه از یک ایســتگاه بین المللــی و ظرفیت 
مشــترک برای رفتن بــه فضا اســتفاده می کنند، چین 
 به دنبال تاســیس ایســتگاه مخصوص به خــود و انجام
اقدامات منحصر به فرد در این حوزه است. کاری که حتی 
امریکا و روسیه نیز نتوانستند انجامش دهند. با در کنار هم 
قرار دادن تمام این آمارها، آنچه قطعی به نظر می رسد، بدل 
شدن چین به قدرت نخست اقتصادی جهان است اما شاید 

هنوز دنیا و آمریکایی ها آماده پذیرش آن نشده اند.
حریری با بیان این که در سابقه جهانی تغییر در ابرقدرت ها، 
بی حاشیه نبوده است، گفت: از زمانی که هلند و اسپانیا به 
عنوان نخستین کشورهای استعمارگر پا به جهان گذاشتند 
و پس از آن قدرت در اختیار انگلستان قرار گرفت تا چند 
دهه قبل که آمریکا به عنــوان قدرت برتر جهانی خود را 
معرفی کرد، این تغییر و جابه جایی ها هرگز بدون مقاومت 
نبــوده و باید دید در دوره جدید در این زمینه چه اتفاقی 

رخ خواهد داد.

ایرنا - رییس اتحادیه فروشــندگان الستیک، روغن، فیلتر، 
پنچرگیران و فیلترسازان تهران تاکید کرد: به تازگی با توجه 
به شیوع ویروس کرونا، خرید و فروش روغن موتور خودروها 
نیز مجازی شده و بر این اساس، احتمال این که برخی افراد 
فریب خورده و در فضای مجازی روغن موتور تقلبی دریافت 

کرده باشند، بیشتر شده است.
»داود سعادتی نژاد« افزود: روغن موتوری که در بازار توزیع می 
شود و به دست مراکز تعویض روغن می رسد، روغن موتورهای 
ایرانــی بوده یا از انواع برندهای خارجی هســتند.وی تاکید 
کرد: با توجه به حضور بازرســان این اتحادیه در سطح بازار 
و آشــنایی کامل با انواع برندهای داخلی و خارجی، چنانچه 
روغن موتور تقلبی وجود داشته باشد به راحتی قابل شناسایی 
اســت و بر این اساس متقلبان، روغن های تقلبی و زیرپله ای 
را در جاده های برون شهری، خارج از شبکه و دور از دسترس 

بازرسان اتحادیه توزیع می کنند.
این مقام صنفی، به پخش کلیپی در چند روز اخیر اشاره کرد 

که در آن روغن های تقلبی با کارتن ها، بسته بندی، برچسب ها 
و آرم و نشــان شــرکت های داخلی و حتی برندهای مطرح 
خارجی تولید شده و تاکید کرد: باید چاپخانه های مربوطه یا 
کارخانه های تولیدکننده قوطی ها را زیر سوال برد که چطور 
بدون مجوز، آن ها را در بین کارخانجاتی به جز کارخانجات 

اصلی تولید روغن توزیع کرده اند؟
وی ادامه داد: افراد عادی در چنین مواردی قادر به شناسایی 
روغن هــای اصلی نیســتند، امــا مراکز تعویــض روغن و 
کارشناســان می توانند جنس تقلبی را از غیر تقلبی و اصلی 

تشخیص دهند.
ســعادتی نژاد خاطرنشــان کرد: افراد متخلف به طور معمول 
توزیع روغن های تقلبــی را در محدوده تهران و جاهایی که 
واحدهای صنفی تعویض روغن دارای پروانه کسب هستند، 
انجام نمی دهند، زیرا همه واحدهای صنفی یادشده سهمیه 

داشته و روغن های اصلی و برند مصرف می کنند.
ایــن مقام صنفی تاکید کرد: افــراد و صاحبان خودرو برای 
تعویض روغن به مراکز مجاز و دارای پروانه کســب مراجعه 
کــرده و در پایان کار از آنان فاکتــور نیز دریافت کنند. وی 
خاطرنشان کرد: مراکز تعویض روغن مطابق آموزش هایی که 
دریافت کرده اند، مجاز به دریافت روغن خریداری شــده از 

سوی صاحبان خودروها نیستند و تعویض نمی کنند.

صادرات محصوالت بیوتکنولوژی در سال های 
گذشــته به دلیل برخی قوانین داخلی باعث 

شده از ۵۰ به ۳۰ میلیون دالر کاهش یابد.
حســام الدیــن مدنــی عضــو هیات مدیره 
و صادرکنندگان  تولیدکننــدگان  انجمــن 
محصوالت بیوتکنولوژی ایران درباره داروهای 
بیوتکنولــوژی و جایگاه ایــران در این حوزه 
دارویــی، اظهار کرد:  در دنیــا بیش از ۱۵۰ 
مولکــول دارویــی بایوتک وجــود دارد که 
شرکت های ایرانی نزدیک به ۲۲ عدد از آن را 
تولید می کنند و نزدیک به ۲۰ محصول دیگر 
در خط های تحقیق و توســعه شرکت های 

ایرانی قرار دارند.
عضــو هیات مدیره انجمــن تولیدکنندگان 
بیوتکنولوژی  محصــوالت  صادرکنندگان  و 
ایران ادامــه داد:  برنامه انجمن بیوتکنولوژی 
پزشــکی ایران این است که ۴۰ داروی مهم 
بیوتکنولوژی را که قیمــت و ارزبری باالیی 
دارند، در کشور تولید کند. معاونت فن آوری 
ریاســت جمهوری در ۱۰ سال گذشته از این 
شرکت ها حمایت کرده اســت و بسیاری از 
فارغ التحصیالن جذب این صنعت شــده اند 
تا غیر از رفع نیاز کشــور پتانسلی صادراتی 

ایجاد کنند.
مدنی با اشــاره به میزان صــادرات داروهای 
بیوتکنولــوژی در ایران بیــان کرد:  در حالی 
که بین ســال های ۹۶ تــا ۹۷ بیش از نصف 
صادرات دارویی کشــور )۵۰ میلیون دالر( را 
محصوالت بیوتکنولوژی تشکیل می داده اند، 

اما در سال ۹۸ این رقم به سی میلیون دالر 
رســیده اســت، در کنار تحریم ها و کاهش 
مراودات بانکی بعضی قوانین و مقررات داخلی 

هم در کاهش میزان صادرات موثر بوده اند.
عضو هیات مدیره انجمــن تولیدکنندگان و 
صادرکنندگان محصوالت بیوتکنولوژی ایران 
گفت: شــرکت های بیوتکنولوژی برای مواد 
اولیه به خارج از کشــور وابسته نیستند، اما 
بخشــی از مواد جانبی و واسط باید خریده 
شوند که متاســفانه در این موارد با مشکل 
تحریم و انتقال ارز درگیر هستند. با این همه 
شرکت های بایوتک همیشه به تعهدات خود 
در زمــان مقرر عمل کــرده و اجازه نداده اند 

کمبودی در این زمینه حس شود.
او در ادامــه به تاثیر قابل توجه دانش فنی و 
نیروی انسانی متخصص در تولید این دارو ها 
اشــاره کرد و افزود: ارزش افــزوده دارو های 
شــیمیایی در فرموالســیون آن هاســت و 

نمی توان همه مواد اولیه آن  را در داخل کشور 
تولید کرد، زیرا به صرفه و مقدور نیســت، اما 
ارزش افزوده شــرکت های بیوتکنولوژی در 
دانش فنی است که خلق کرده اند. به همین 
دلیل نه  تنها کمبــودی در این زمینه حس 
نمی شــود، حتی شرکت ها در بخش تحقیق 

و توسعه هم فعال هستند.
مدنی گفت: ناهماهنگی بین بعضی ارگان ها 
و نهاد هــا بیش از تحریم ها برای شــرکت ها 
مانع ایجاد می کند و نهاد های دولتی به جای 
ایجاد قانون و مقــررات جدید برای صادرات 
باید قوانین اضافه را حــذف و این فرآیند را 
تسهیل کنند. عضو هیات مدیره انجمن ادامه 
داد:  نگاه به بیرون این نیست که فقط برای 
تامین نیازهایمان از خارج کشور تالش کنیم، 
ما باید تکیه بر درون و نگاه به بیرون داشــته 
باشــیم یعنی برای توســعه صنایع کشور و 
پیشــرفت تولیدات در حوزه های مختلف به 

ویژه محصوالت دانش محور صادرات را توسعه 
بدهیم. یکــی از مواردی کــه باعث کاهش 
درآمد نفتی کشــور شده خام فروشی است و 
اگر بتوانیم آن را به فرآورده های دیگر تبدیل 
کنیم ارز افزوده خیلی بیشتری خواهد داشت.
او افزود: یک گرم ماده بیوتکنولوژی ۱۱ هزار 
دالر ارزش دارد، این رقم معادل چند بشــکه 
نفت است؟ بســیاری از کشور ها بدون نفت 
توســعه پیدا کرده اند، این که با فروش نفت 
ظاهر مدرنی مانند امارات داشــته باشــیم و 
مرکز خرید شویم، توسعه به حساب نمی آید، 
توسعه باید پایدار باشد یعنی کشور از طریق 
صــادرات اداره شــود. تعامل بــا دنیا الزم و 
ضروری است، اما تضمین کننده توسعه پایدار 
کشور نیست. مصر به نسبت ما تعامل خیلی 
بیشــتری با دنیا دارد، ولی باعث نشده است 

توسعه پایدار داشته باشد.
مدنی گفت: کشور هایی که به توسعه پایدار 
رسیده یا در صنعت خاصی سرآمد شده اند، 
لزوما بــا ســرمایه گذاری خارجــی به این 
پیشرفت ها دست نیافته اند، تنها اراده و قوانین 
کشورشــان بر این اساس بوده است. صنعت 
بیوتکنولوژی پزشکی ما پتانسیل باالیی برای 
توســعه داخلی، صادرات و ارزآوری دارد، اما 
نه تنها مسووالن هیچ توجهی به این صنعت 
ندارد حتی با ایجاد قوانین دســت و پاگیر و 
پیشگیری از ورود این محصوالت به فهرست 
دارویی کشور، برای صادرات آن موانع زیادی 

ایجاد می کنند.

نهاده های وارداتی در چنگال 
سوداگران

ایرنا - "سیدفرزادطالکش" دبیر انجمن ملی طیور ایران 
گفت: براساس آمارهای رسمی منتشره سامانه جامع تجارت 
و گمرک جمهوری اســالمی ایران، در هشت ماهه امسال 
حدود ۶ میلیون و ۳۸۰ هزار تن ذرت، ۹۰۳ هزار تن کنجاله 
ســویا و حدود یک میلیون و ۳۳۰ هزار تن دانه  روغنی وارد 

کشور شده است.

وی اظهار داشــت: این درحالی اســت که نیاز هشت ماهه 
صنعت طیور کشور به ذرت و کنجاله سویا در مجموع نزدیک 
به ۵.۸ میلیون تن یعنی )حــدود چهار میلیون تن ذرت و 
۱.۸  میلیون تن کنجاله سویا( است که مقرر شده با واردات 
این دو قلم کاال، کنجاله حاصل از دانه های روغنی نیز تامین 

و در اختیار این صنعت قرار گیرد.
دبیــرکل کانــون سراســری مــرغ تخمگــذار اظهــار 
داشت: ضعف های شــدید مدیریتی در اداره سامانه بازارگاه 
و روندهــای پیچیــده اداری موجب اختالالت شــدید و 
جبران ناپذیر در صنعت طیور کشــور شده، به طوری که در 
موارد متعــدد نابســامانی در صنعت طیور کشــور و آثار 

ناخوشایند آن در بازار این محصوالت را شاهدیم.
طالکش بیان داشت: بنا به گفته معاون امور تولیدات دامی 
وزرات جهاد کشاورزی، تاکنون ۵۰ درصد ذرت و ۳۰ درصد 
کنجاله ســویا از طریق ســامانه بازارگاه و با نرخ مصوب به 
دست مرغداران رسیده و بدیهی است در شرایطی که هیچ 
مرغی در حال پرورش گرسنه نمانده، بقیه نهاده ها در اختیار 

سوداگران قرار گرفته است.
وی گفت: ســوداگران این بازار که نهایــت بهره برداری را از 
شــرایط موجود کرده انــد، این اقالم را تــا پنج برابر قیمت 
می فروشند که همین امر موجب شده مرغداران گوشتی دیگر 

توان ادامه کار نداشته باشند و از چرخه تولید خارج شوند.
این مقام صنفی ادامــه داد: در نتیجه با عدم توازن عرضه و 
تقاضای ایجاد شــده در بازار و گران تمام شدن تولید مرغ 
در مرغداری هایی کــه ناگزیر از ادامه فعالیت بوده اند، امروز 

شاهد نابسامانی در تولید و عرضه مرغ در بازار هستیم.
دبیر انجمن ملی طیور ایران گفت: مرغداری های تخمگذار و 
مادر هم از روی ناچاری و تحمل طی شدن دوره پرورش و 
تخمگذاری مرغ خود )که دست کم ۱۸ ماه است( مجبور به 

ادامه کار با هر شرایط سختی هستند.
طالکش افزود: این مرغداران به دلیل کاهش کیفیت و کمیت 
خوراکی که به مرغ خود می دهند دچار زیان شدیدتری هم 
شــده اند، زیرا مرغ آنان دچار کاهش تولید شده و نرخ های 
فــروش تخم مرغ خوراکی و نطفه دار هم به شــدت به زیان 

تولیدکنندگان بوده و دیگر قابل تحمل نیست.
این مقام صنفی با بیان این که نظرات تشکل ها نادیده گرفته 
می شــود، اظهارداشت: بخش دولتی به تقاضای تشکل های 
معتبــر صنفی و از جمله انجمن ملی طیــور ایران که یک 
انجمن باالدستی و مرکب از دست کم ۱۴ انجمن، کانون و 
اتحادیه زنجیره ارزش صنعت طیور است، صحه نمی گذارد 
تا با همکاری یکدیگر این مشــکل جدی را برطرف کنند.

وی تاکید کرد: به طور حتم بخش خصوصی از هر مجموعه 
دیگری برای اقتصاد تولید و معیشت مردم دلسوزتر است.

طالکش گفت: برای خروج از این تنش و التهاب الزم است 
کار بخش صنفی را به خودش واگذار کنیم و دســتگاه های 
حاکمیتی فقط کار نظارت و سیاست گذاری کالن را داشته 
باشــند و این همه خود را به دردسر پاسخ گویی به صنف و 
مــردم گرفتار نکنند.وی ادامه داد: در غیر این صورت، با این 
فضای متشنج و نا امیدکننده حاکم بر تولید مرغ و تخم مرغ، 
در آینــده نزدیک به مراتب دچار گرفتاری های بیشــتری 
خواهیم شد که گرچه کاهش تولید و بیکار شدن عده زیادی 
کارگر شــاغل در این صنف و آسیب های جدی منابع تولید 
کشور را به دنبال دارد، اما فشــار اقتصادی به جامعه کالن 

کشور به مراتب زیان بارتر خواهد بود.
سال گذشته یک میلیون و ۱۰۰ هزارتن تخم مرغ در کشور 
تولید شــد که بیش از  ۴۱ هزار تن آن به کشورهای هدف 

صادر شده است.

از طراحی اینترنت نسل ششم تا قطار 
 پکن به بارسلونا

گرد آورنده
گـودرزی علیرضـا 

کاهش صادرات دارو های بیوتکنولوژی

 فروش روغن موتورهای غیر مجاز در فضای مجازی


