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کافه شهر
تسخیر واقعیت

سالمت باشیم
خوش عطر و پرخاصیت ) زعفران ( 

جذب تماشاگران 
جام جهانی قطر

با سردترین شهرهای جهان
 آشنا شوید

دو کلمه حرف ورزشی
رقابت، و البی هاِی مردی و نامردی!

تعدیل پیش بینی نرخ رشد اقتصادی 
ایران و جهان 

تکه ای از من تکه ای از زمین
ولنجک چه جای قشنگیه!
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سرمقاله
جذابیت مکران و چابهارتقابل "تحمیل"  و  "تحمیق"

صاحبنظــران،  از  بســیاری   -۱
تظاهــرات چند ســال پیش مــردم آمریکا موســوم به 
۹۹درصدی ها را آغاز تغییرات بنیادین در آمریکا می دانند. 
توجه به این حرکــت از آنجا اهمیت می یابد که می دانیم 
در درازای تاریــخ، تحــوالت عمیــق در هــر جامعه ای، 
تشعشع هایش پیرامون آن جامعه را نیز متاثر کرده و این 
تاثیرگذاری به نسبت قدرت و عمق تحوِل رخ داده، در طول 
زمان به مناطق دور نیزرخنه کرده است و طبیعتا در دنیای 
کوچک شده امروزبدون شک عمق و سرعت این تاثیر و تاثر 
بیشتر خواهد بود کما این که در همین چهار دهه گذشته 

شواهد تاثیرگذاری برای مثال زدن بسیار است.
۲- خیلــی هــا آن تظاهــرات را اعتــراض بــه ریاکاری 
سیاســتمداران و تزویــر ســرمایه داری درتحمیق مردم 
می داننــد و به همین دلیل لبه تیز اعتراض ها به ســمت 
گروه هایی بود که علی الظاهر به قشــر فرودســت توجه 
داشــتند بدون آن که در برنامه هــای خویش به تغییرات 

بنیادین اندیشه کنند.
شاید شکست دموکرات ها از ترامپ بازتاب اعتراض مردم به 
ریاکاری و تحمیقی بود که در برنامه های اشرافیت سرمایه 
داری می دیدند. البته مانند هر اعتراض خودجوشی -- که 
نمونه های زیادی در دنیا دارد -- عوام فریبان زورگو بر این 
گونه موج ها سوارشده ومسیرجنبش هارامنحرف می کنند. 
ترامپ که در وهله نخســت مــورد نظر قدرتمندان حزب 
جمهوری نبود با شعارهای مورد پسند توده های معترض، 
با کشــاندن توجه معترضان به سمت خود، در مرحله اول 

خویش را بر حزب تحمیل کرد و سپس آرای همان معترضان 
را سهم خود ساخت.

۳- تجربه تاریخی و آموزه های جامعه شناختی به ما متذکر 
می شودکه اغلب و شاید همواره، عوامفریبان از ابزار تحمیل 
و خشــونت نیز بهره می برند و بــه طور کلی با تصمیمات و 
اقدامات تند و تیز، تالش می کنند معترضان را به ســکوت 
واداشته و مردم عادی را با شعارهای مورد نظرتوده ها ولی از 
لحاظ معنا سطحی، به دنبال خود بکشانند. کارهای ترامپ 
در ابتدای ورود به کاخ ســفید مانند؛ بیرون آوردن آمریکا از 
معاهدات بین المللی و نیز درگیری های وی در زمینه مسایل 
اقتصــادی با چین و حتی اروپا، از جمله همان کارهایی بود 
که ایجاد هیجان می کرد و در ظاهربه رشد اقتصادی آمریکا 
کمک می رساند لیک بروز بحران کرونا در آمریکا نشان داد 
که تغییرات مثبت در این زمینه ها جدی و عمیق نبوده است.
۴- حــوادث پس از انتخابات اخیــر در آمریکا، که از عدم 
پذیرش شکســت از سوی رییس جمهور مستقر آغاز شد 
و منجر به اشــغال محل کنگره گردیــد، اوج رویه اعمال 
خشــونت برای پیش برد اهداف گروه هایی بود که به شیوه 
تحمیل باور دارند و البته این هم چنین نشانه تقابل دو گروه 
و دو شــیوه رفتاری اســت که از طریق تحمیل و تحمیق 
به کنترل احساسات و خواســت توده ها دست می  زنند. و 
در عین حال این وقایع باید عالمت ورود جامعه آمریکا به 
مرحله تازه تری از پیگیری خواست های تغییر مدارانه باشد. 
خواست هایی که گسترش و تعمیق آن را باید نشست و در 

آینده نظاره گر بود.

جلسه توسعه سواحل مکران در منطقه آزاد چابهار با حضور 
معاون اول رئیس جمهور و سایر مسووالن از جمله وزیر راه 
و شهرسازی، دبیر شــورای عالی مناطق آزاد و مدیرعامل 

منطقه آزاد چابهار برگزار شده است.
مرتضی بانک  رئیس شورای عالی مناطق آزاد  در این جلسه 
با تاکید بر اهمیت ســواحل مکران در توسعه شرق کشور 
گفت که مزیت های اقتصادی و سیاســی این منطقه برای 
ایران به حدی اســت که می تواند به عنوان حلقه  اساســی 
زنجیره حمل ونقل و لجســتیک، هــاب ترانزیت و تجارت 
بین الملل، دروازه  صــادرات انرژی، کریــدور تردد تجار و 
گردشــگران قلمداد و به جذابترین نقطه خاورمیانه برای 

تولید ثروت و شکوفایی اقتصادی تبدیل شود.
به گفته وی، می توان با بهره گیری از این مزیت ها و همکاری 
با کشورهایی نظیر هند و پاکســتان و چین و افغانستان، 
منافع بســیاری را از این گونه ظرفیت هابدســت آورده و 
جایگاه سیاســی -- اقتصادی خود را در سطوح منطقه ای 

و فرامنطقه ای ارتقا داد.
بانک با اشــاره به این که ســواحل مکران با تأکید دو سند 
باالدســتی "برنامه ششم توســعه" و "سند توسعه منطقه 
ســاحلی مکران" به مرکز تولید، صنعت، تجارت و ترانزیت 
تبدیل خواهد شــد، افزود: مراحل عملیاتی پیشرفت این 

منطقه با سرعت در حال اجراست.
به گفته وی، توســعه آینده نیمه شــرقی کشور، تا حد 
زیادی به سواحل مکران وابسته است و این امر منوط به 
طراحی و برنامه ریزی سیاســت های کارآمد و بهره گیری 

بهینــه از ظرفیت های این منطقه در کنار وضع قوانین و 
اقدامات تسهیل گرانه، جهت بهره مندی از ظرفیت های 

فزاینده آن است.
رئیس شورای عالی مناطق آزاد با بیان این که قرارداد ایران 
و هند در حوزه ی مکران و بندر چابهار، نشان از جذابیت این 
منطقه در مبادالت آتی بین المللی دارد، تاکید کرد که الزم 
است با توجه به زیرساخت های در دست تامین، جذب هر 
چه بیشــتر سرمایه  داخلی و خارجی برای توسعه و ارتقای 

جایگاه ژئواکونومیک این منطقه در دستور کار قرار گیرد.
همچنین در این نشســت کردی مدیرعامل منطقه آزاد 
چابهــار گفت که در بازه ۸۲ هزار هکتــاری که به عنوان 
محدوده جدید منطقه آزاد چابهار ابالغ شد، ۶۳۰۰  هکتار 
به عنوان نقطه منفصل در محدوده مرزی ریمدان به منطقه 
آزاد چابهار افزوده شد که به عنوان نقطه حیاتی و حساس 
می توانــد ایران را به کریدور اقتصادی چین - پاکســتان 

متصل کند.
مدیرعامل منطقه آزاد افزود: ریمدان، نه تنها بازار پاکستان 
را در اختیار تولیدکننده و تجار ایرانی قرار می دهد، که حلقه 

اتصال ایران به پروژه »سی پک« خواهد بود.
وی هم چنین با تاکید بر اهمیت ریمدان، به عنوان منطقه 
آزاد منفصل از چابهار، یادآور شــد که یکی از نیازهای این 
نقطه حســاس راه اندازی راه آهن چابهار -- گوادر از طریق 
مرز ریمدان اســت که آماده ســازی اراضی ریمدان در فاز 
اول به مســاحت ۱۳۰ هکتار آغازشده و توسعه صنعتی در 

ریمدان با تمرکز بر صنایع انرژی بر خواهد بود. »مدیر مسوول«

هشدار افزایش 3۰ 
درصدی قیمت 
کاالهای اساسی

 وارداتی

موانع و مشکالت 
صادرات 
به کشورهای 
همسایه
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معاون اول رییس جمهوری: 
همه دستگاه ها در موضوع آلودگی هوای پایتخت و کالنشهر ها 

با یکدیگر همکاری کنند و هیچ دستگاهی حق تعلل ندارد. و باز هم،آلودگی هوا...

آلودگی هوامصیبت مشترک کالنشهرها
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واژه رنسانس که از زمان جوتو در ایتالیا بر 
سر زبان ها افتاد، به معنای نوزایی یا تجدید 
حیات هســت. در آن روزگار، هنگامی که 
مردم می خواستند شــاعر یا هنرمندی را 
بستایند، می گفتند که آثار او همسنگ آثار 

قدماست.
جوتو را به همین مالحظه، به عنوان کسی 
که در راه احیای هنر راستین گام برداشته 
بود، تحسین می کردند، منظورشان این بود 
که هنر او به همــان نیکویی و واالیی آثار 
هنرمندان پر آوازه ای است که نویسندگان 
یونان و روم باستان تمجیدشان کرده بودند.

شگفت انگیز نیست که این فکر در ایتالیا 
پسند همگانی یافت. ایتالیایی ها هرگز این 
واقعیت را فراموش نکرده بودند که قدرت 
و عظمت کشورشــان و روم باســتان  که 
مرکز جهان متمدن بود، از زمانی که قبایل 

ژرمنی به آن کشور هجوم بردند و گوت ها 
و واندال ها، امپراتوری رم را درهم کوبیدند، 
رو به افول نهاد. فکر احیا و رســتاخیز در 
اذهان ایتالیایی ها، اندیشه ی نوزایش جالل 

و شکوه روم باستان را تداعی می کرد.
دوره ی بین عصر کالسیک، که خاطره ی آن 
را با غرور در ذهن خویش حفظ می کردند و 
نوزایش را حد فاصل می نامیدند و دل شان 
می خواســت که این دوره را چیزی بیش 
از یک میان پــرده ی غم انگیز ندانند. بنابر 
این پیدایش فکر نوزایش یا رنســانس بود 
که قرون بین دوره ی کالسیک و نوزایش، 
قرون وسطی یا عصر میانه، نامید شد. و ما 

امروز نیز همان تسمیه را به کار می بریم.
از آن جا کــه ایتالیایی ها، گوت ها را باعث 
و بانی سقوط امپراتوری روم می پنداشتند، 
هنر ایــن دوره ی میانــی را هنر گوتیک 

نامیدند که منظورشــان هنــر بربریت و 
توحش بود. درســت همــان گونه که ما 
واندالیسم را برای تخریب و ویرانگری اشیا 

هنری و زیبا به کار می بریم.
اندیشــه های  امــروز می دانیم کــه این 
ایتالیایی ها پایه و اساس چندانی در واقعیت 
امور نداشته اند و دست باال، جز تصویری 
خام و بسیار ساده انگارانه از جریان واقعی 

امور نبوده اند.
دیدیم کــه زمانی حدود هفتصد ســال، 
گوت هــا را از ظهور هنری که امروز به نام 

هنر گوتیک می خوانیم، جدا می کند.
هم چنین می دانیم که تجدید حیات هنر، 
بعداز ویرانگری و آشــوب اعصــار تاریک، 
به تدریج شــکل گرفت و دوره ی گوتیک 
خود بر تحول و تکامل آن ناظر بود. شــاید 
بتوانیم به علت این موضوع پی ببریم که چرا 
ایتالیایی ها، کمتر از مردمی که در کشورهای 
شــمالی زندگــی می کردند، از این رشــد 

تدریجی و شکوفایی هنر آگاهی داشتند.
چنان کــه دیدیم ایتالیایی ها در دورانی از 

قرون وسطی از قافله فرهنگ و تمدن عقب 
ماندند و بنابراین دستاوردهای نوین جوتو 
در نظر آن ها هم چون یک نوآوری سترگ، 
یعنــی تجدید حیات هر آنچــه اصالت و 

عظمت هنر دانسته می شد، ظاهر گردید.
ایتالیایی های قــرن چهاردهم بر این باور 
بودنــد که هنر، علم و فضیلت که در دوره 
ی کالسیک شکوفایی یافته بودند، تقریبن 
همه به دست اقوام غیر متمدن شمالی نابود 
شدند و بنابر این بر عهده ی آنان بود که در 
راه احیای شکوه و مجد گذشته گام بردارند 
و دوره ی نوینــی را در تاریخ و هنر بوجود 
آورند. ایــن اعتماد به نفس و امیدواری به 
آینده در شهر تجاری و ثروتمند فلورانس، 
یعنی شهر دانته و جوتو، بیش از هر شهر 

دیگر، حدت و شدت داشت.
در آن جا بود که در نخســتین دهه های 
قرن پانزدهم، گروهی از هنرمندان، آگاهانه 
برای آفرینش هنری نوین و گسســتن از 

دیدگاه های پیشین به پا خاستند. 
)ادامه دارد(

"اوحدیمراغهای"

به خوابم دوش پرسیدی، به بیداری چه  
می گویی؟

دلت را چیست در خاطر، چه سرداری؟ چه 
می گویی؟

من از مستی نمی دانم حدیث خویشتن گفتن
تو در باب مِن مسکین -- که هشیاری، چه 

می گویی؟
مرا گفتی که؛ زاری کن، که فریادت ِرسم روزی

کنون چون زاریم دیدی، ز بیزاری چه 
می گویی؟

دمی خواهم که سوی من قدم را رنجه گردانی
اجابت می کنی؟ یا عذر می آری؟ 

چه می گویی؟
به شهر اندر، دلی چند از هوس خالی همی بینم

ز خوبان اندرین کشور تو عیاری،
 چه می گویی؟

دلم بردی و می گویی؛ خبر زان دل نمی دارم
چه گویند؛ این حکایت را،خبر داری، 

چه می گویی؟
منت در راه می افتم چو خاک ره ز مسکینی

تو با افتاده ای چو من، ز جباری
 چه می گویی؟

شب تاریک پرسیدی که؛ بی من چون 
همی باشی؟

زهی! روز من از هجرت شب تاری، 
چه می گویی؟

مرا گویی؛ صبوری ورز و ترکم کن، 
حکایت بین

به خونم تشنه ای یا خود تو پنداری
 چه می گویی

پس از صد وعده کم دادی ترا امروز می بینم

بیاور بوسه، گردن را چه می خاری؟ 
چه می گویی؟

سخن یا گوهرست آن، قند یا شکر، 
چه می خایی؟

حکایت می کنی، یا شهد می باری؟ 
چه می گویی؟

شبی می خواهم و جایی که خلوت با تو بنشینم
میسر می شود؟ یا خود نمی یاری؟ 

چه می گویی؟
گرفتم بر رخ زرد و دم سردم نبخشودی

درین فریاد و آب چشم و بیداری چه می گویی؟
درین شهر اوحدی را می فروشم من به 

یک بوسه
کسی دیگر ببینم؟ یا خریداری؟ چه می گویی؟

*****

ای نسیم سحر، چه می گویی؟
از بت من خبر چه می گویی؟

به جز آن کم ز غم بخواهد کشت
چه شنیدی؟ دگر چه می گویی؟

می دهم در بهای وصلش جان
می بری، یا مبر، چه می گویی؟

با تو بار سفر دل من بود
چیست بار سفر؟ چه می گویی؟
من از آن لب سخن همی پرسم
تو حدیث شکر چه می گویی؟
گذری می کند به جانب من؟
یا ندارد گذر؟ چه می گویی؟
به جز احوال آن نگار مگوی

اوحدی را ز هر چه می گویی

*****

مشتاق آن نگارم آیا کجاست گویی؟

با ما نمی نشیند بی ما چراست گویی؟
ما در هوای رویش چون ذره گشته پیدا
وین قصه خود بر او باد هواست گویی
صد بار کشت ما را نادیده هیچ جرمی

در دین خوبرویان کشتن رواست گویی
نزدیک او شد آن دل کز غم شکسته بودی
این غم هنوز دارم آن دل کجاست گویی؟

از زلف کژرو او گر بشنوی نسیمی
تا زنده ای حکایت زان سر و راست گویی

با دیگران بیاری آسان بر آورد سر
این ناز و سر گرانی از بخت ماست گویی

خون دلم بریزد و آنگاه خشم گیرد
آن را سبب ندانم این خون بهاست گویی

گفتا که: جان شیرین پیش من آر و زین غم
تن خسته شد ولیکن دل را رضاست گویی
از اوحدی دل و دین بردند و عقل و دانش

رخت گزیده گم شد، دزد آشناست گویی

*****

گفتم: از عشق توسرگشته چو گویم، تو 
چه گویی؟

گفت: چوگان که زد آخر؟ که تو سر گشته 
چو گویی

گفتم: آرام دلم نیست ز عشق تو، چه درمان؟
گفت: درمان تو آنست که: آرام نجویی

گفتم: آشفته آن چشم خوشم، مرحمتی کن
گفت: رحمت هم ازو جوی، که آشفته اویی

گفتم: از هجر لبت روی به خونابه بشستم
گفت: اگر بشنوی از وصل لبم دست بشویی

گفتم: این تازه تنم کهنه شد از بار مالمت
گفت: روزی دو مالمت بکش، ار عاشق اویی
گفتمش: روی من از فرقت روی تو چو زر شد
گفت، اگر نیستی احول، چه بری نام دو رویی؟
گفتمش: خسته دلم یاوه شد اندر سر زلفت
گفت: شرطیست که با من سخن یاوه نگویی

گفتم: آن عهد تو می بینم و بسیار نپاید
گفت: اندر پیم آن به که تو بسیار نپویی

گفتم: آن سیب زنخدان تو خواهم که ببویم

گفت ترسم بگزی سیب زنخدان چو به بویی
گفتمش: مویه کنانم شب تاریک ز هجرت
گفت: می بینمت، انصاف، که باریک چو مویی

گفتم: ای سنگدل، از ناله زارم حذری کن
گفت: از سنگ دل من تو حذر کن که سبویی
گفتم: از هندوی زلف تو چه بدها که ندیدم!
گفت : نیکوست رخ من، تو نگه کن به نکویی
گفتمش: اوحدی سوخته یکتاست به مهرت

گفت: یکتا نشود تا نکند ترک دو تویی

*****

خانه تحقیق را ماه شبستان تویی
انفس و آفاق را میوه ی بستان تویی
از ره صورت ترا آدم خاکیست نام

چون که به معنی رسی صورت رحمان تویی
مهد سلیمان کشید باد به تاثیر مهر

مهد سلیمان بهل، مهر سلیمان تویی
داروی دردی که هست از در غیری مخواه

درد دل خویش را دارو و درمان تویی
در کرم آباد جود بر سر خوان وجود
اول نعمت تراست آخر مهمان تویی

آن که سخن زاد ازو نی سخن آباد ازو
روی سخن در تو کرد زانکه سخندان تویی

دوش طلب گار دوست گشتم و گفت: اوحدی
کانچه طلب می کنی دور مرو، کان تویی

شهــــردستکاری افکار عمومی کــافــــه 

 بخــش بیســت و هفتــم
مـزرعـــه حمیـــد  تسخیر واقعیت

تندیس جشنواره هندوستان 
به فیلم »کولر« رسید

فیلم کوتاه کولر به نویسندگی و کارگردانی ایمان صدیق 
و تهیه کنندگی منوچهر هــادی در دیگر حضور جهانی 
خود در بخش مسابقه فیلم کوتاه در جشنواره بین المللی 
Sprouting Seed تندیس و دیپلم افتخار بهترین فیلم 

کوتاه جشنواره را دریافت کرد.

همچنیــن فیلم کولر در بخش مســابقه فیلــم اولی ها 
 The Lift-Off درجشــنواره لیفت آف گلوبال لنــدن
 Sessions First-TimeFilmmaker: London

در استودیو pinewood لندن رقابت می کند.
داســتان این فیلم روایت عاشــقانه ای است که از کانال 
کولری در یک آسایشگاه  شنیده می شود. موسیقی فیلم 

کولر توسط کریستف رضاعی ساخته شده است. 
محمدرضادلپــاک به عنوان مشــاور هنری، علی طالبی 
)مدیر فیلمبرداری( و حسن مهدوی )طراح صدا( در این 

فیلم حضور دارند.
علی مهربان، مونامهدی پور و سهیل داوودی راد بازیگران 
فیلم کوتاه کولر هســتند.هم چنین کمپانی اِیفیلمپرو با 
مدیریت علی غیاثوند، مســوولیت پخش جهانی فیلم را 

به عهده دارد.
ایمان صدیق فارغ التحصیل تئاتر از دانشــکده هنرهای 
زیبــا و دارای مدرک کارشناســی ارشــد کارگردانی از 
دانشکده سینما و تئاتر است. وی در کارنامه هنری خود 

نویسندگی، کارگردانی و بازی در چند نمایش را دارد.

لحظاتــی بــا شــعر
به انتخاب نیما موسوی

فیلیپو بروتلسکی، نماز خانه پاتسی، فلورانس، حدود ۱۴۳۰ میالدی، یک کلیسای اوایل رنسانس

رونمایی از سنگ مزار شجریان
همایون شــجریان، آهنگســاز، نوازنــده و خواننده 
سرشناس موسیقی ســنتی ایرانی در تازه ترین فعالیت 
مجازی خود تصاویری از ســنگ مــزار پدر مرحومش، 
محمدرضا شــجریان را برای اولین بار منتشر کرده ودر 

صفحه مجازی خود نوشته است:
"با درود به شما مهربانان گرامی.

طراحی سنگ مزار پدر پس از به جا آوردن مراسم هفتم 
توســط اســتاد )بیژن جناب( آغاز و چندین طرح آماده 
گردید. ســپس با عزیزاِن بزرگوار )اســتاد سایه و استاد 
شــفیعی کدکنی( مشورت انجام گرفت. هر دو بزرگوار با 
اینجانــب هم عقیده بودند تا تنها به اســم پدر و عبارت 
خاک پای مردم ایران با دست خط خودشان که دنیایی 
ســخن است بســنده شــود چرا که نیاز به هیچ شعر و 
توصیفی برای پدر نیست و نامشان گویای کامل و شفاف 

همه چیز است.
بنابراین از ) اســتاد امیرخانی( بزرگوار خواهش نمودم تا 
نام پدر و تاریخ های وفات و تولد ایشان را خوش نویسی 
بفرمایند. ایشــان قبول زحمت فرموده و این درخواست 
را به انجام رساندند. طرح به مرحله نهایی رسید. سپس 
جناب بهبودی و مجموعه ایشان که سالیان درازی ست 
در داخل و خارج از کشور در زمینه سنگ فعالیت دارند، 
پیشنهاد ســاخت ســنگ مزار پدر را با خانواده مطرح 

فرموده و به مردم ایران هدیه کردند.
ایشان و همکارانشان وقت و انرژی زیادی صرف دقت در 
انجام این مسوولیت نمودند تا همه چیز آن طور شود که 
در طرح استاد جناب آمده است. تمام این مراحل به عالوه 
توافقاتی که باید با نگاه مثبت تر نهایی می شد به زمان و 

صبوری نیاز داشت، و شکر ایزد که انجام پذیرفت.
......

سالمت و برقرار باشید"
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ســرانجام، پــس از تاییــد و تصویب زمان بر ِاساســنامه 
فدراســیون فوتبــال ایران، وقت انتخــاب رییس و هیات 
رییسه فدراسیون فرا رســید. این روزها هنگام نام نویسی 
است و اســفند ماه انتخابات برگزار می شود و فاصله میان 

این دو فرصت، ظاهرا هنگامه البی کردن هاست.
بنــا به نظــر عالقمنــدان فوتبال، ایــن انتخابــات باید 
هیجان انگیزتر از هر انتخابات فوتبال کشــور باشد چرا که 
اساســنامه جدید تغییراتی را در خــود دارد که گروه های 
بیشتری را دخیل می کند و از سویی، البته راه را بر برخی 

نیز خواهد بست.
گرچــه تا زمان انتخابات زمان زیــادی مانده اما از همین 
اکنون برخی اخبار حساسیت زا شده است. قاعدتا تا زمان 
برگزاری انتخابات فدراســیون بســیار خبر و نظر منتشر 
خواهد شــد و شــاید باز دراین صفحه به آن هاپرداخته 
شــودفعالبرای شــروع؛ بخش های تازه ای از اساســنامه 
فدراســیون فوتبــال و چند نظر و خبــر را به خوانندگان 

عرضه می کنیم.

■ جالب وجدید

انتخابــات فدراســیون فوتبال بعد از کــش و قوس های 
بسیار و یک ســال معطلی، باالخره در دهم اسفند برگزار 
می شــود و همراه با تعیین هیات رئیســه جدید، ریاست 
این فدراسیون هم مشخص خواهد شد تا برای چهار سال 

آینده عهده دار هدایت فدراسیون باشد.
مهم تریــن اتفــاق در دوره اخیر، اصالح اساســنامه این 
فدراســیون است که راه رسیدن به صندلی ریاست و سایر 

ارکان این فدراسیون را تاحدود بسیاری هموارمی کند. 
شاید این بار انتخابات متنوع تری نسبت به گذشته برگزار 
شود. شــاید هم با این تغییرات شاهد حضور پیشکسوتان 

نامدار فوتبال در عرصه مدیریت ارشد فدراسیون باشیم.
کاهش معرفی نامه از سوی اعضای مجمع

طبق اساســنامه مصوب سال ۹۰، نامزدهای پست ریاست 
فدراســیون فوتبال، در اولین گام باید از ســوی ۱۰ عضو 
مجمع این فدراسیون پیشنهاد می شدند که در اصالحات 

اخیر، این تعداد به ۵ عدد تقلیل یافته است.
محدودیت حضور در هیات رئیسه

یکی از اتفاقــات مثبت در اساســنامه جدید، محدودیت 
شــرکت در هیات رئیسه اســت که برابر این قانون، هیچ 
شــخصی نمی تواند بیش از ســه دوره عضو هیات رئیسه 
شــود، در حالی که در اساسنامه قبلی انتخاب مجدد برای 

دوره های متوالی منعی نداشت.
حذف محدودیت سنی

در اساســنامه جدید، محدودیت ســنی برای حداقل ۳۵ 
ســال و حداکثر ۶۵ سال حذف شــده و افراد با هر سن و 
ســالی می توانند برای سمت های مختلف از جمله ریاست 

این فدراسیون نامزد شوند.
حذف مدرک تحصیلی

بــا توجــه به این کــه خیلــی از اهالی فوتبــال به علت 
مشــغله های دوران بازیگری و مربیگری فرصت حضور در 
دانشگاه و طی کردن دوره های آکادمیک را ندارند، مطابق 
پیشنهاد فیفا، در اساسنامه جدید، حداقل مدرک تحصیلی 
لیســانس برای رئیس و اعضای هیات رئیسه حذف شده 

است.
کاهش سابقه مدیریت از ۱۰ به ۴ سال

پیش از این کسانی می توانستند نامزد ریاست فدراسیون 
فوتبال شــوند که حداقل ۱۰ سال سابقه مدیریتی داشته 
باشند که این میزان پنج سال سابقه آن ها در ورزش بوده 
باشد. حاال در اساسنامه جدید  و طبق اعالم نظر فیفا این 
میزان ســابقه باید به چهار ســال کاهش پیدا کند یعنی 
تمــام ارکان مدیریتی فدراســیون فوتبال برای حضور در 
انتخابات باید حداقل چهار ســال سابقه مدیریتی ورزشی 

داشته باشند.
معادل سازی ســابقه مدیریت با دوران مربیگری، 

بازیگری و داوری
مهم ترین اتفاق در اساســنامه جدید، معادل سازی سابقه 

مدیریت برای اهالی فوتبال است. در واقع از دیگر مشکالت 
فوتبالیست ها، مربیان و داوران حرفه ای این بود که فرصت 
الزم برای طی کردن ســمت های مدیریتی را نداشتند. در 
اساسنامه جدید ۴ سال سابقه مدیریتی معادل سازی شده 

که به این شرح است:
◄ بازیکنان: حداقــل ۴ فصل بــازی در لیگ حرفه ای 
فوتبال مردان یا زنان و هم چنین لیگ فوتســال یا بازی 
در تیم های ملی مردان و زنان فوتبال، فوتســال و فوتبال 

ساحلی.
◄ مربیان: حداقل ۴ فصل مربیگــری در لیگ حرفه ای 
مردان یا زنان فوتبال و فوتســال یا مربیگری در تیم های 

ملی مردان و زنان فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی.
◄ داوران: حداقل ۴ فصل حضور در لیگ حرفه ای مردان 
یا زنان یا لیگ فوتسال و یا ۴ سال حضور در لیست داوران 

بین المللی.
 حذف کارت پایان خدمت

از دیگر اصالحات اساســنامه جدید، عدم ارائه کارت پایان 
خدمت در هنگام شرکت در انتخابات است.

تنوع نامزدهای انتخاباتی
یکی از مسائل تأثیرگذار در انتخابات افزایش تعداد اعضای 
مجمع است که تعداد نفرات از ۷۵ نفر به ۸۹ نفر افزایش 
یافته است. با توجه به افزایش تعداد اعضای مجمع به ۸۹ 
نفــر و با دریافت پنج امضای تأییــد از اعضا، همزمان این 
امکان وجــود دارد که حداکثر ۱۷ نامــزد مجوز ورود به 
مجمع برای ریاســت فدراسیون را دریافت کنند. این عدد 
در انتخابات گذشــته در بهترین حالت می توانست شامل 

هفت نفر شود.
پیشنهاد نواب رئیس توسط نامزد پست ریاست

پس از اصالحات اساســنامه در ســال ۹۰، نامزد ریاست 
فدراســیون می تواند ســه نایب رئیس را شخصا پیشنهاد 
دهد و اعضای مجمع به آن ها رای دهند. در نتیجه معرفی 
نایب رئیس اول، دوم )رئیس سازمان لیگ( و سوم )بانوان( 

در هنگام شرکت در انتخابات ضروری است.

■ وعده انتخاباتی به هیات های استانی

برخــی اعضای هیــات رئیســه فدراســیون فوتبال که 
ناکارآمدی آن ها بر همه محرز شده در حال فریب روسای 
هیات های استانی برای جلوگیری از ثبت نام شان هستند.

انتخابات پیش روی فدراسیون فوتبال در تاریخ ۱۰ اسفند 
ماه بیش از هر زمان دیگری حائز اهمیت است. در شرایطی 
که فدراســیون فوتبال با مدیریت و هیات رئیسه فعلی به 
ورشکســتگی رسیده و فدراســیونی بدهکار میراث آن ها 
خواهد بود، از همین رو بسیاری از اهالی فوتبال منتظر یک 
خانه تکانی اساســی هستند اما گویا طمع قدرت و حضور 
در فدراسیون برای برخی اعضای فعلی هیات رئیسه پایان 
ندارد. آن ها همچنان می خواهند باشند و قصد کنار رفتن 

ندارند، از همین رو از هیچ تالشی دریغ نمی کنند.
جدیدترین تــالش برخی از اعضای فعلی هیات رئیســه 
فدراسیون که ناکارآمدی آن ها بر همه محرز شده، تماس 
با برخی از روسای هیات های فوتبال استانی است. رؤسایی 
که زمزمه حضورشان در انتخابات به گوش رسیده و حاال 
این اعضای هیات رئیسه در حال فریب آن ها هستند. در 
حالــی که تنها دو نفر به نمایندگــی از هیات های فوتبال 
اســتانی می توانند عضو هیات رئیســه فدراسیون فوتبال 
شــوند، با این افراد تماس گرفته می شود که از نامزدی در 

این بخش منصرف شوند و به جای آن در بخش کارشناس 
نامزد شوند. در این بخش هم فقط سه نفر می توانند وارد 
هیات رئیسه شوند اما وعده ها بیشتر از سهم در نظر گرفته 

شده است.
اقدام صورت گرفته، چیزی جز عملیات فریب نیســت که 
این افراد همچنان خودشــان به عنوان نماینده هیات های 
فوتبال اســتانی در هیات رئیســه حضور داشته باشند تا 
بتوانند به فعالیت خود ادامــه دهند. هر چقدر هم رقیب 
در انتخابات کمتر باشد، شــانس آن ها برای رأی گرفتن 
بیشــتر خواهد بود. از ســویی به همه وعده می دهند که 
در صــورت نامزد نشــدن در بخش هیات هــای فوتبال و 
نامزدی در بخش کارشناس، از آن ها در انتخابات حمایت 
خواهند کرد و سوال اینجاست که مگر چند نفر می توانند 
وارد هیات رئیســه شــوند که به همه وعده دروغین داده 

می شود؟!
ســوال دیگر از اعضای مجمع اســت؛ این که چه کسانی 
می خواهنــد فــرم معرفی اعضــای هیات رئیســه فعلی 

فدراسیون 
فوتبــال را برای حضور در انتخابــات پیش رو امضا کنند؟ 
آیا واقعاً این افراد را شایســته حضور مجدد در فدراسیون 
می داننــد و بــاز به آن هــا اعتماد خواهند کرد؟ ســوال 
بزرگتر این که چه کســانی به این افراد رای خواهند داد؟ 
پیش بینی می شود بیشتر هیات های فوتبال استانی گوش 
به زنگ برخی از اعضای هیات رئیســه باشند و رای خود 
را با ســفارش این افراد به صنــدوق بیندازند اما آیا آن ها 
که خود در حال فریب خوردن هســتند، بازهم قصد دارند 
بــه اعضای فعلی هیات رئیســه اعتماد کننــد و آن ها را 
به ســاختمان سئول بفرستند؟ ســاختمانی که به خاطر 
عملکرد همین هیات رئیســه در توقیف و بحث مزایده آن 

در میان است.
*تسنیم

■ این بار تهدید به برکناری!

در آستانه پایان مهلت نام نویسی کاندیداها برای انتخابات 
فدراسیون فوتبال، فشــار و تهدید علنی برخی از اعضای 
مجمع به اوج خود رسیده است.مطابق روند تعریف شده؛ 
کلیه نامزدهای پست های هیات رئیسه باید شخصاً جهت 
تکمیل فرآیند ثبت نــام و تحویل اصل مدارک عمومی و 
امضا فرم های مذکور به دبیرخانه مجمع مراجعه و رسید 
اخــذ کنند، در این میان اما البی افراد برای جلب حمایت 
و کاندیداتوری برای تصدی پســت ریاست و عضویت در 

هیات رئیسه نیز به اشکال مختلف در حال انجام است.
متاسفانه همانند روندهای سابق، تخلف در پروسه انتخابات 
فدراســیون فوتبال با ابزار تهدید و تطمیع، شیوه ای است 
کــه برخی از مدعیان به دنبال آن هســتند. در تازه ترین 
اتفاق و بنابر اظهارات برخــی اعضای مجمع، در روزهای 
گذشته افراد صاحب قدرت در فدراسیون فوتبال با برخی 
از اعضاء مجمع تماس گرفته و آنان را به خاطر حمایت از 
برخی نامزدهای احتمالی ریاست فدراسیون به برکناری و 

جابه جایی تهدید کرده اند.
عدم نظارت بر رفتار برخی افراد متاسفانه زمینه ای را فراهم 
کــرده که متهمان پرونده ویلموتــس و برخی از متهمان 
اقتصادی نیز به چرخه پیچیده انتخابات فدراسیون فوتبال 
ورود کرده اند، لذا برای حفظ سالمت انتخابات، ورود جدی 
دستگاه های قضایی و نظارتی به منظور پیشگیری از وقوع 
جرم و خصوصا نظارت ســازمان بازرسی کل کشور به این 

روند ضروری به نظر می رسد.
برخورد منفعالنه وزارت ورزش بــه عنوان نهادی ناظر بر 
روند انتخابات فدراســیون ها، آن هم به بهانه عدم دخالت 
تامــل برانگیز بوده و متاســفانه زمینه جوالن برخی افراد 
ذی نفع و تغییر شــرایط بــه نفع کاندیداهــای خاص را 
رقم زده اســت، موضوعی که به نظر می رســد الزم است 
مسووالن وزارت ورزش با هوشیاری بیشتری آن را دنبال 
کنند تا مانع تــداوم تهدید و تطمیــع در روند انتخابات 

فدراسیون فوتبال شوند.
*ایسنا

دو کلمـــه حـــرف ورزشـــی

بهبودی سـیاوش  گرد آورندهرقابت، و البی هاِی مردی و نامردی!

تیم های ایرانی در لیگ 
قهرمانان ۲۰۲۱ آسیا

مــدارک چهــار باشــگاه پرســپولیس، تراکتور، 
استقالل و فوالد برای حضور در لیگ قهرمانان آسیا به 

AFC ارسال شد.
 فدراســیون فوتبال خبــر داد ارســال کلیه مدارک 
مرتبــط با ثبت نام نماینــدگان فوتبال ایران در فصل 
آینده رقابت های لیگ قهرمانان ۲۰۲۱ آســیا از طریق 

دپارتمان بین الملل فدراسیون فوتبال انجام شد.
هم چنین فرم های چهار باشگاه پرسپولیس، استقالل، 
فوالد خوزستان و تراکتور، نمایندگان فوتبال ایران در 
فصل آتی رقابت های لیگ قهرمانان آســیا تکمیل و به 

کنفدراسیون فوتبال آسیا ارسال شد

توافق فدراسیون فوتبال
 با »شستا« 

شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( بعد 
از مشکالت فدراسیون فوتبال در پرداخت قرارداد »مارک 
ویلموتس« مبلغ ۲ میلیون یورو به فدراسیون کمک کرد. 
با این حال و بعد از گذشــت ماه ها از جدایی ویلموتس از 
تیم ملی ایران، فدراسیون نتوانست مطالبات کامل خود را 

به شستا بازگرداند.
چند روز پیش بود که شــرکت شســتا اقدام به توقیف 
امــوال فدراســیون فوتبــال و مزایده ســاختمان این 
فدراسیون کرد. این شرکت هم چنین ساختمان باشگاه 
پرسپولیس را هم که متعلق به فدراسیون فوتبال است، 

به مزایده گذاشت.
این اتفاق پس از وساطت مسعود سلطانی فر وزیر ورزش 
و جوانان و گفتگو با محمد شــریعتمداری وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی به صورت موقت به حالت تعلیق در 
آمد تا فکری به حال این مطالبات و مشکل فدراسیون 

فوتبال شود.

ادای احترام به جهان پهلوان 
تختی

به گزارش کمیته ملی المپیک؛ همه ساله همزمان 
با ۱۷ دی ماه و سالگرد درگذشت جهان پهلوان غالمرضا 
تختی، عاشــقان، عالقمندان و اهالی ورزش با حضور در 
ابن بابویه تهران مراســمی را برای ایــن قهرمان ارزنده 
برگزار می کنند که امسال به دلیل شیوع بیماری کرونا و 
محدودیت های اعمال شده از سوی وزارت بهداشت برنامه 

مشخصی برگزار نشد.

در همین راســتا و بمنظور ادای احترام به روح بزرگمرد 
ورزش ایران جهــان پهلوان غالمرضا تختی، اســطوره 
معرفت و پهلوانی، سید رضا صالحی امیری رئیس کمیته 

ملی المپیک کشورمان بر مزار این قهرمان حضور یافت.
هم چنین موزه ملی ورزش ایران نیز ســردیس، تندیس 
و تعدادی از دلنوشــته های جهان پهلوان تختی را برای 
بازدید عالقمندان به ابن بابویه ارسال کرده تا بر سر مزار 

جهان پهلوان در معرض دید عموم قرار گیرد.
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مونا پیلتـن عراقیبا سردترین شهرهای جهان آشنا شوید
گرد آورنده

 ■ آستانه --  قزاقستان
متوسط دما در ماه ژانویه: ۱۴.2- درجه سانتیگراد

آستانه یا Astana شــهری مدرن با معماری به خصوص 
است که با مساجد پر زرق و برق و مراکز خرید بی نظیر و 
تفریحات متنوعش در این منطقه شناخته می شود. اگرچه 
آستانه تابستان های گرمی دارد اما زمستان هایش به شدت 
طوالنی و بی نهایت سرد و خشک است. پایین ترین دمایی 
که در آستانه و در فصل زمستان ثبت شده ۱۵.۵- درجه 
سانتیگراد بوده است. دمای میانگین ثبت شده در ماه ژانویه 
نیز در این منطقه ۶.۴ ســانتیگراد بوده اســت. بد نیست 
بدانید در بیشتر سال ها، از میانه ی ماه نوامبر تا اوایل آوریل، 

سطح رودخانه ی شهر کامال یخ زده باقی می ماند.

 )International Falls( اینترنشنال فالز ■
مینه سوتای آمریکا

متوسط دمای هوا در ژانویه: ۱5- درجه سانتیگراد

این شــهر شمالی مینه ســوتا که خود را “یخدان کشور” 
می نامد، رکورد دمای منفــی ۴۸ درجه و میانگین بارش 
فصلی ۷۱ اینچ را در کارنامه خود دارد. اینترنشــنال فالز 
بیشترین روزها را در سال با دمای زیر نقطه انجماد نسبت 
به همه شــهرهای آمریکا دارد؛ ضمن ایــن که برخی از 
زیباترین آسمان های شب را هم در جهان می توان در این 
شهر دید. شهر اینترنشنال فالز هم چنین به عنوان دروازه 
 )Voyageurs( مرزی ورود به کانادا و پارک ملی وویاگرز
هم شناخته شده است. این پارک برای قایق سواری و پیاده 
روی در تابســتان و نیز اســکی و ماهیگیری در زمستان 

شهرت دارد.
 میانگین ارتفاع برف در فصل زمستان در این شهر، حدود 
۱۸۰ ســانتی متر است. این شهر از میان شهرهای ایاالت 
متحده، دارای بیشــترین تعداد روزها در ســال است که 

باالترین درجه دمای آن ها، زیر صفر درجه است. 

■ اوالن باتور -- مغولستان
متوسط دما در ماه ژانویه: 2۴.6- درجه سانتیگراد

اوالن باتور با ارتفاع ۴.۴۳۰ فوتی از ســطح دریا، در لبه ی 
استپ مغولستان قرار گرفته است و سردترین پایتخت ملی 
جهان محسوب می شــود. این شهر تابستان های گرمی را 
تجربه کــرده و دمای هوایش در ایــن فصل تا ۳۹ درجه 

ســانتیگراد نیز باال می رود اما از طرف دیگر، زمستان های 
ســخت و طوالنی هم دارد که دمای هــوا در آن تا ۴۲- 
درجه ســانتیگراد هم پایین می آید. چنین زمستان هایی 
ســرما و انجماد را از حد می گذرانند! اوالن باتور هم چنین 
به عنــوان دروازه ای بین المللی به مناطق بی نظیر طبیعی 
مغولســتان، فرهنگ غنی ای را از تبت تا معابد بودایی در 

کنار گالری های مدرن هنری در خود جا داده است.
■ بارو -- ایاالت متحده آمریکا 

متوسط دمای ماه ژانویه )حدود ۱۱ دی تا ۱۱ بهمن(: 
2۴.6- درجه سانتی گراد

شهر بارو که باالی مدار قطب شمال در آالسکا واقع شده، 
شمالی ترین شهر ایاالت متحده آمریکا و یکی از سردترین 
شهرهای جهان محسوب می شود. این شهر دارای پایین 
ترین میانگین دمایی بین تمام شهرهای آالسکایی بوده و 
آســمان آن همواره پوشیده از ابر است. در این شهر بعضا 
بادهایی با سرعت ۹۶ کیلومتر بر ساعت می وزند. در بارو، 
خورشــید طی ۶۵  روز از سال زیر خط افق باقی می ماند 
و به طور میانگین تنها ۱۲۰ روز در هر ســال دما بیش از 
صفر درجه سانتی گراد است. اگرچه بارو رکورد پایین ترین 
دمای ۴۹- درجه را دارد؛ با این حال دالیل متعددی برای 
بازدید از این شهر از جمله فرصتی برای تماشای شفق های 

قطبی وجود دارد.

)Yellowknife( یلونایف -- کانادا■
متوســط دمای هــوا در ژانویــه: 27.9 - درجه 

سانتیگراد

پایتخت قلمروهای شــمال غربی کانــادا در ۲۵۰ مایلی 
جنوب مدار شــمالی قرار گرفته است. این شهر از میان 
۱۰۰ شهر کانادا -- که در یک نظرسنجی توسط محیط 

زیست این کشورصورت گرفته -- در طول سال سردترین 
بوده و سردترین زمستان، سوزان ترین بادها و طوالنی ترین 
فصل برفی را دارد. پایین ترین دمایی که برای این شــهر 
به ثبت رســیده، منفی ۵۱ درجه سانتیگراد بوده و با این 
حال آفتابی ترین تابســتان کانــادا را هم می توان در این 
شهر دید. یلونایف که زمانی جستجوگران طال را به سوی 
خودکشید،مقصدی ایده آل برای مسافران ماجراجو بوده 
و تفریحاتی چون پیاده روی در زیر خورشــید نیمه شب 

و تماشای نورهای شمالی را به مسافران عرضه می کند.

■ نوریلسک --  روسیه
توسط دمای ماه ژانویه )حدود ۱۱ دی تا ۱۱ بهمن(: 

3۰- درجه سانتی گراد
نوریلســک شمالی ترین شهر جهان با بیش از ۱۰۰ هزار 
ســاکن و یکی از تنها سه شــهر اصلی واقع در محدوده 
خاک منجمد کره زمین است. این شهر با میانگین دمای 
ســاالنه ۱۰- درجه و کمترین رکورد دمای ۵۳-، یکی از 
سردترین شهرهای جهان به شــمار می رود. نوریلسک 
اگرچه دارای موزه ها، گالری های هنری و یکی از شمالی 
ترین مسجدهای جهان اســت، به نظر نمی رسد که به 
یکی از مقاصد توریســتی موفق جهان بدل شــود؛ زیرا 
حفــاری معادن آن را به یکــی از آلوده ترین مکان های 
جهان تبدیل کرده است. بازدید اتباع خارجی از این شهر 

از سال ۲۰۰۱ ممنوع شده است.

■ یاکوتسک -- روسیه
متوسط دمای ماه ژانویه )حدود ۱۱ دی تا ۱۱ بهمن(: 

۴۰- درجه سانتی گراد

یاکوتسک که پایتخت جمهوری یاقوتستان روسیه است، 
تقریبا در ۴۵۰ کیلومتری مدار قطب شــمال واقع شده 
اســت. این شــهر که میانگین دمای آن در ماه ژانویه به 

۴۰ - درجه می رسد، سردترین شهر جهان است. 
یاکوتســک دارای دیدنی های بسیاری از جمله موزه یخ، 
بازار مسیحیان و موزه هنرهای ملی جمهوری ساخا است. 
اگرچه این شــهر در فهرست سردترین شهرهای جهان 
رتبه اول را کسب کرده؛ با این وجود میانگین دمای آن 
در ماه جوالی ۱۹.۵ درجه ســانتی گراد اســت که آن 
را به یکی از مقاصد گردشــگری مناسب برای تابستان 

تبدیل می کند.

بهار سـادات موسوی
گرد آورنده

اکثریت مردم زمســتان را فصلی می دانند که فقط باید 
در آن لباس های بیشتری پوشــید! اما بد نیست بدانید 
مکان هایی در روی زمین وجود دارند که زمستانشان به 
هیچ وجه شــوخی بردار نیســت و حتی با چندین الیه  

لباس اضافی هم نمی توان با آن مواجه شد.
خوشــبختانه بیشتر زمســتان ها در بیشــتر نقاط دنیا 

هیچ وقت به پای دمای استخوان شکن ۶۸- سانتیگراد 
روســتای دورافتاده ی اویمیاکن در ســیبری روســیه 
نمی رســد. طبق اسناد جهانی گینس، درجه دمای این 
روســتا در ســال ۱۹۳۳ به قدری پایین رســید که به 
عنوان سردترین و ساکت ترین منطقه ی مسکونی جهان 

شناخته شد.

سردترین شهرهای جهان را می توان از کانادا تا قزاقستان 
پیدا کرد، که شــدت سردی آن ها از کانادا شروع شده و 
در قزاقستان به کمترین حد سرمای خود می رسند )البته 
در مقایسه  با شدت سرمای خودشان به عنوان سردترین 
شهرهای جهان، نه سرمای معمول زمستانه ی سایر نقاط 
دنیا.(. حاال باهم نگاهی می اندازیم به چند شهرسرد دنیا:

آمادگی۱۰هزار متخصص ایرانی 
خارج کشور برای همکاری 

برنامه همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج 
از کشور )Connect.isti.ir( با هدف استفاده از ظرفیت 
علمی و تخصصی محققان و متخصصان ایرانی و برقراری 
ارتباط با مراکز علمی، فناوری و صنعتی منتخب کشور در 
حال اجرا اســت. با توجه به نتایج قابل قبول و مستند از 
اجرای این طرح در کشور، در حال حاضر ۱۰ هزار نفر برای 

حضور در این برنامه ملی اعالم آمادگی کرده اند.
بر اساس آخرین آمار ارائه شده تاکنون ۱۵۰ پایگاه تخصصی 
همکار به این برنامه پیوسته اند. پایگاه های تخصصی همکار 
شامل دانشگاه ها، پژوهشــگاه ها، شرکت های دانش بنیان، 
مراکز نوآوری و پارک های فناور داخل کشــور اســت که 
نخبگان خارج از کشــور در آن ها جذب می شوند و با این 

پایگاه ها همکاری می کنند.

»ارتقای سطح علمی و حرفه ای پایگاه تخصصی همکار«، 
»فراهم کردن شرایط مناســب برای توسعه فناوری های 
نوظهور و پیشرفته در کشور«، »فراهم کردن شرایط انتقال 
مهارت هــا، روش ها و قابلیت های خدماتی نوین توســط 
متخصصان ایرانی خارج از کشــور به داخل« و »کمک به 
تاسیس شرکت های فناور در حوزه های فناوری پیشرفته« 
از جمله مهم ترین اهداف اجرایی کردن این برنامه توسط 

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است.
به گــزارش معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری، 
تاکنون در اجرای این برنامه بیش از ۶۵۰۰ همکاری موفق 
با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشــور صورت 

گرفته است.

تا کنون بیش از ۲ هزار درخواســت برای دریافت حمایت 
ثبت اختراع به کانون پتنت معاونت علمی ارسال شده که از 
این میان پس از ارزیابی محتوایی ۳۳۰ پرونده مورد تایید 
قرار گرفته است.هم چنین ۲۹۰ تقاضانامه در ادارات معتبر 
ثبت اختراع خارجی منتشر شده است. پژوهشگران برای 
ثبــت بین المللی اختراع خود می توانند از حمایت بیش از 

۹۰درصدی کانون پتنت معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری برخوردار شــوند. امریکا، اتحادیــه اروپا، کانادا و 
چین از جمله کشــورهایی هستند که کانون ثبت اختراع 
در دفاتر آن ها را انجام می دهد. بر اساس اعالم مرکز اطالع 
رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، این کانون 

تاکنون از ثبت بین المللی ۱۴۶ پتنت حمایت کرده است.

حمایت از همکاری با متخصصان 
ایرانی خارج از کشور

ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری از همکاری های علمی و پژوهشی 
با اســتادان، محققان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور در 

حوزه علوم شناختی حمایت می کند.
ستاد توســعه علوم و فناوری های شناختی معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری با هدف بهره گیری از توان محققان 
ایرانی خارج از کشــور از همکاری های علمی و پژوهشــی با 
استادان، محققان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور در حوزه 

علوم شناختی حمایت می کند.

در این راستا نیز چندی پیش ستاد با مرکز تعامالت بین المللی 
علم و فناوری معاونت علمی ریاست جمهوری تفاهم نامه ای 
امضا کــرد. در ایــن تفاهم نامه نیز ارتقای ســطح علمی و 
حرفه ای پایگاه های تخصصی، فراهم شــدن شــرایط انتقال 
مهارت ها، روش ها و قابلیت  هــای خدماتی نوین و کمک به 
تأسیس شرکت های فناور در حوزه علوم شناختی با مشارکت 
دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، پارک های علم و فناوری، شرکت های 
فناور و مراکز رشد و نوآوری منتخب کشور به عنوان »پایگاه 
تخصصی همکار« مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس اعالم 
مرکز اطالع رســانی معاونت علمی، هم چنین این ستاد در 
چهارچوب این برنامه حمایتی، از فرهیختگان ایرانی خارج 
از کشور درحیطه علوم و فناوری  های شناختی دعوت کرده 
https:// است تا فهرست کامل حمایت ها را از طریق آدرس
connect.isti.ir دریافــت و موارد عالقه مندی یا تکمیل 

شده خود را برای تسهیل فرآیند ارسال کنند.

حمایت از ثبت بین المللی ۱۴۶ اختراع 



شــماره 199  -  1399/10/22
w w w . m e y a r p r e s s . i r

5

ولنجک چه جای قشنگیه!

حضور مجازی در نمایشگاه های 
بین المللی گردشگری

محمد قاسمی مدیرکل بازاریابی و تبلیغات گردشگری 
در خصوص برگزاری نمایشگاه های گردشگری خارجی، اظهار 
کرد: با برگزاری »نشست هم اندیشی شورای سیاست گذاری 
نمایشگاه های گردشگری خارجی« که با هدف تصمیم گیری 
پیرامون شــرکت در نمایشگاه های مجازی نظیر ITB برلین 
و COTTM چین با حضور نمایندگان کلیه تشــکل های 
گردشگری کشور و شرکت مادر تخصصی گردشگری تشکیل 
شد و بر اساس اســتقبال و آمادگی بخش خصوصی کشور؛ 
زمینه الزم جهت حضور مجازی فعالین بخش خصوصی در 

نمایشگاه های خارجی پیش رو فراهم آمد.
او افزود: با توجه به این که برگزاری نمایشــگاه های مجازی 
در حوزه گردشــگری امری نســبتاً جدید و تازه است، یکی 
از اقدامــات توافق شــده جهت دســتیابی به اهــداف مورد 
نظر، برگزاری وبینار »آشــنایی با مبانــی و نحوه حضور در 
نمایشگاه های مجازی« ویژه متقاضیان حضور در رویداد های 
پیش رو و فعالین بخش خصوصی است که به صورت مشترک 
توســط جامعه تخصصی گردشــگری الکترونیک و جامعه 

تورگردانان ایران برگزار خواهد شد. 
قاسمی با بیان این که استعالم از مجری نمایشگاه ITB برلین 
در خصوص امکان مشــارکت غرفه داران جمهوری اســالمی 
ایــران در یک فضای مجازی واحد در ایــن رویداد  آن گونه 
که در نمایشگاه های فیزیکی پیشــین در قالب پاویون ملی 
صورت می پذیرفت نیز در دستور کار قرار گرفته است؛ گفت: 
بر این اساس امکان حضور یکپارچه شرکت کنندگان ایرانی در 
نمایشگاه ITB برلین تحت نام، لوا و برند ملی گردشگری ایران 
محقق خواهد شــد. قاسمی در در ادامه افزود: بنا بر مصوبات 
»شورای سیاست گذاری نمایشگاه های گردشگری خارجی« 
مقرر است تا از تجربه حضور مجازی در رویداد های بین المللی 
مورد اشاره، در برگزاری نمایشگاه گردشگری و صنایع وابسته 
تهران که در صورت تایید ستاد ملی کرونا در اسفند ماه سال 
جاری با همکاری و مشــارکت انجمن صنفی دفاتر خدمات 
مسافرت هوایی و گردشگری ایران برگزار خواهد شد؛ استفاده 
شود و راه اندازی نسخه مجازی نمایشگاه به موازات برگزاری 

فیزیکی در دستور کار قرار گیرد.

جذب تماشاگران جام جهانی قطر
به گــزارش روابط عمومی معاونت گردشــگری وزارت 
میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی، ولی تیموری 
معاون گردشگری در نخستین نشست کارگروه گردشگری 

جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ قطر که با مشــارکت نمایندگان 
دستگاه های اجرایی مرتبط و نهاد های فرابخشی در محل این 
معاونت برگزار شد، یادآور شد: با توجه به برگزاری جام جهانی 
فوتبال در همسایگی کشورمان و ضرورت بهره برداری مطلوب 
از این فرصت برای جذب گردشگران ورودی به کشور، اولین 
نشست »کارگروه گردشگری جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ قطر« 
با هدف هم اندیشی در فرآیند جذب حداکثری تماشاگران این 
رویداد تشــکیل شده است. وی بابیان این که بهره برداری از 
این فرصت با هدف معرفی ظرفیت های گردشگری کشور و 
کسب درآمد برای فعاالن صنعت گردشگری کشور در دستور 
کار قــرار دارد، گفت: طرفداران تیم های مختلف راه یافته به 
مرحله نهایی جام جهانی معموال به بهانه حمایت از بازیکنان 
خود چند روز قبل و چند روز بعد از برگزاری مســابقات در 
کشــور میزبان حضور دارند و در روز هایی که بازی مورد نظر 
برگزار نمی شود، معموال از زمان موجود برای گشت و گذار و 
بازدید از جاذبه های گردشگری استفاده می کنند. هم چنین 
معمــوال افرادی که برای تماشــای بازی های جام جهانی به 
کشور مورد نظر سفر می کنند از کشور های گردشگرفرست 
مطرح دنیا هســتند، از این رو با توجه به شــرایط حاکم بر 
گردشــگری ایران چه پیش از کرونا و چه اکنون تحت تاثیر 
پیامد های پاندمی و تردید برای سفر، استفاده از این ظرفیت 

برای بازسازی تصویر واقعی از ایران کمک خواهد کرد.

تکه ای از من 
تکه ای از زمین

مریم سادات موسوی
به واســطه زندگی در تهران، این شانس را داشته ام که 
همیشه ۴ فصل را در شهر محل زندگی ام تجربه کنم. 

البته بــا تغییراتی که در آب وهوا طی ســال های اخیر 
در دنیا ایجاد شــده اســت و افزایــش گرمایش زمین، 
تابســتان ها را این روزهــا طوالنی تر و زمســتان ها را 

کم بارش تر می بینیم. 
بهار و پاییز هم انگار کوتاه شده است. سرمایی طوالنی 
را تجربه می کنیم و بدون دیــدن بهار ناگهان هوا گرم 
می شود و یا برعکس از گرمای تابستان به سوز زمستان 

می رسیم! 
زمســتاِن سالی که گذشــت، ۹۸ یا ۲۰۲۰، و وصل آن 
بــه بهار، بعد از ســال ها تصویر تــازه ای در جهان و در 
ایران هم به نمایش گذاشــت. به واسطه شیوع ناگهانی 
و جهانی کرونا بســیاری ازمردم کشور انگار یک توقف 
کوتاه در همه چیز دادند. ســفرها کنســل و در نتیجه 
پرواز هواپیما ها به حداقل رسید. کشورهامرزهایشان را 
روی یکدیگر بســتند و عبور و مــرور کاهش پیدا کرد. 
مشــاغل، آن هایی که ضروری نبودند، به صورت موقت 
تعطیل شــدند. عبورومرور در شهرها با قوانین مختلف 
کاهش یافت. مردم در خانه ها ماندند پس تردد شهری 

هم کاهش یافت.
یادم اســت در بهار ۹۹)۲۰۲۰(، فیلم های شــهرهای 
مختلف جهان دست به دست می شد که خیابان ها خالی 
اســت و حاال موجودات زنده دیگری جز انسان، پایشان 
به شهرها باز شده است. از مرغابی و غاز و دلفین گرفته، 

تا میمون و آهو. 

همان زمان ها و بر اثر مشــاهده همین وقایع هم بود که 
ادعا شــد انگار توقفی در میانگیــن افزایش دمای کره 
زمین دیده می شــود. همه حــس کردیم طبیعت دارد 
جان تازه ای به دســت می آورد. البته هنوز هم کارش با 

ما تمام نشده است.
بهــار ۹۹ در تهران هــم وضعیت متفاوتــی را دیدیم. 
همیشه مادرم از تهران به عنوان شهری زیبا با طبیعتی 
کوهپایه ای و آب وهوای معتدل یاد می کرد. برای من که 
در آلودگی این شــهر بزرگ شــده ام و ساختمان هایش 
همیشــه آنقدر بلند بوده اند که آســمان را نمی دیدم، 
زیبایــی ای تعریف نمی شــد. تا بهار ۹۹ که از پشــت 
پنجره این تهــران رویایی  که قاجار تصمیم گرفته بود 
به پایتخت تبدیلش کند را دیدم. باران های زیاد و بوی 

خوش بهار. بوی گل و شکوفه.
انگار ریه های این شهر تازه شده بود. 

به غیر از این ســال کرونا، مابقــی زمان ها تهران چهار 
فصلی پراکنده برای من داشــته است. برای دیدن بهار 
و پاییز باید به شــرق و یا غــرب می رفتیم و در مناطق 
جنگلی آن منطقه اعتدالل را تجربه می کردیم. تابستان 
اما برای منطقه زندگی ما بود. همین االن هم هســت. 
در همین روزها که می شنویم خیلی ها با هیچ ترفندی 
خانه شان گرم نمی شود، ما در خانه مان حتی یک شوفاژ 
روشــن نداریم. از زمســتان هم تنها آلودگی شدیدش 
ســهم ما بوده است. اما از برف خاطره زیادی در اطراف 

محل زندگی ام ندارم.
برف معموال برای شمال تهران یعنی مناطق یک تا سه 
بوده اســت. برای من که اکثر سال ها ساکن مرکز شهر 
بوده ام و در منطقه ۶ تحصیل کرده ام، تعطیلی مدارس 
در زمســتان به شــنیدن صدای آقــای حیاتی یا دیگر 
همکارانش در اخبار خالصه می شــد. آنجا که می گفت: 
به دلیل بارش شدید برف در تهران، مدارس نوبت صبح 

مناطق ۱ تا ۳ فردا فالن تاریخ تعطیل خواهد بود. 
آه از نهاد من بلند می شــد. ما باید به مدرسه می رفتیم. 
اگر نخواهم بی انصاف باشــم، باید از زمســتان هایی هم 
بگویم که هوا آنقدر ســرد و برف آنقدر شــدید بود که 
اعتدال غرب و شــرق را هم از آن هــا می گرفت و برف 
نمی گذاشــت مردم به راحتی از خانه خارج شوند. پس 
آقای حیاتی و همکاران وقت، در اخبار ساعت ۲۱ شبکه 
اول اعــالم می کردند که مناطق ۱ تا ۵ فردا در دو نوبت 

صبح و عصر تعطیل خواهد بود. من، دانش آموز منطقه 
۶، از هر ۵تای مناطق اول تهران بیزار می شدم. 

تبعیــض وقتــی کامل می شــد کــه مــی فهمیدیم 
همکالســی هایی که امروز غیبت کرده اند، با یک تماس 
تلفنی کارشان راه افتاده اســت. خانه شان دربند است 
یا مثال نیاوران و به علت مشــکالت ایجادشــده، امکان 
حضور در مدرســه را ندارند. یعنی مدرسه آن ها تعطیل 
نبود اما چون آن ها شــانس زندگی در مناطق برف خیز 
تهران را داشــتند، بدون توبیــخ، نمی آمدند و در خانه 
کارتون های تکراری همیشــگی را می دیدند. درس هم 

الزم نبود پس بدهند.
خانــواده من که ذوقی در گشــت وگذار داشــته اند، در 
همین زمستان ها هم ما را به مناطق شمالی تهران می 
بردنــد تا در کــوه یا پای آن و یــا در پارک های همان 
حوالی، مثل نیاوران و قیطریــه، برف را ببینیم و بازی 
کنیــم. جز یک بار که وقتی دبســتان بودم برف آنقدر 
شــدید بود که به اندازه یک نیم روز مــا در حیاطمان 
برف داشــتیم، مابقی برف بازی نیازمند ســفری درون 
شهری بود. آن ســال که بیدار شدم و از پنجره برف را 
دیدم، فریاد زنان به سمت حیاط دویدم. پدرم هم آمد. 

برایمان یک آدم برفی ساخت. عکس ها یادآوری می کند 
که هرچه گردنبند و گوشواره رنگی و پالستیکی داشتم 
را آوردم و از ســروگوش ایــن آدم برفی خانگی آویزان 
کردم. خنده های آن روز را هم خودم یادم اســت و هم 
در عکس های آنالــوگ از آن روز می توان دید. روز بعد 

خبری از آدم برفی نبود.
ســال هایی هم بودکه اگربرف ازشــب تاصبح الینقطع 
می آمــد، رد کفش در کوچه می مانــد. آن هم به ظهر 
بیشــتر نمی رسید حجم ماشــین و رفت وآمد آدم ها در 
خیابان های این اطراف آنقدر زیاد اســت که گرمایی که 
از بدن شان ساطع می شود اصال اجاز نمی دهد این برف 

نازنین کمی بیشتر در محله ما مهمان باشد.
ســالی که پســرم به دنیا آمــد، یک پاییز و زمســتان 
وحشــتناک را تجربه کردیم. آلودگــی طی فالن قدر 
ســال های پیش از آن بی ســابقه بود. واقعا نمی شــد 
نفس کشــید. تمام مدت دســتگاه بخور را در اتاقی که 
دماوند در آن خوابیده بود روشــن می گذاشتیم. شب ها 
ســخت می خوابید و دکتــر می گفت ماجرا بیشــتر از 
ســخت خوابیدن یک نوزاد اســت. چند باری از تهران 
خارج شــدیم تا ریه هــای خیلی تــازه اش بتواند نفس 
بکشد. آن سال یادم نیســت برفی را درست و حسابی 
دیده باشیم. آن حجم از آلودگی احتماال در ندیدن برف 

بی تاثیر نبوده باشد.
زمســتان سال۹۷، وقتی در زمستان یک سال و نیمش 
بــود، باز هم برفی که توجه کســی را به خودش جلب 
کند نیامد. یا حداقل این دورواطراف خبری ازش نبود. 
فقط سوز دردناکش وقتی با کالسکه صبح ها او را به مهد 
می بردیم، رد قرمزی روی لپ هایش می انداخت. برایش 
از برف می گفتم اما جوری به من نگاه می کرد که من به 

کسی نگاه کنم که از آدم فضایی ها می گوید.
بهمــن ۹۸، همان وقت ها که حداقل تصــور ما این بود 
ویروس کرونا مشکلی است برای مردم شرق دور و کاری 
به ما ندارد، برف شایســته ای بارید. از همان ها که یک 
نصف روز هم در مرکز شــهر آثارش ماند. صبح او را با 
ماشین به مهد رســاندیم که مریض نشود. بعد از ظهر 
زودتر از ســر کار رفتم ســراغش. می خواستم تا آفتاب 
هست او را به پارک ببرم. متاسفانه برف ها آب شده بود. 
تنها تصویرش از آن زمســتان یک آدم برفی بزرگ است 
که افراد خوش ذوقی آن را با برف های پاروشــده گوشه 

پارک ساخته بودند. و کمی هم برفآب روی جدول ها.
همین تجربــه بس بود که برف برایش دســت نیافتنِی 
لذت بخشی شود. امسال، به محض سردشدن هوا از من 
پرســید کی برف می آید. هر روز صبح که آسمانی ابری 
یا آلــوده بود، می دوید در بالکن تا مطمئن شــود برف 
می آید یا نــه. در تلویزیون تصاویری از برف در جاهای 
مختلف می دید و باز از من می پرســید برف کجاســت. 
برایش توضیح دادم ما ساکنان دائمی مرکز شهر، شانس 
زیادی برای دیدن برف نداریم. قطعا که چراهایش تمام 
نمی شود. توضیح دادم ما از کوه بلند دور هستیم و برف 
این جا نمی آید. از بالکن کوه های پر برف شــمال تهران 

را نشانم می داد و می گفت ببین چه قدر نزدیکیم!
دیشب هوا سرد شد. باران شدید بارید. یکی از دوستان 
ساکن شــرق عکســی از برف تنکی که روی درختان 
اطراف خانه شان نشســته بود فرستاد. همان لحظه بود 
که تصمیم گرفتم روز بعد از برف را از دست ندهم. اگر 
مدارس به دلیل کرونا تعطیل نبودند، به خاطر این برف 
ممکن بود تعطیل شوند، اما کجا؟ مناطق یک تا سه! به 
همسرم گفتم صبح روز بعد که در ولنجک کاری دارد، 
ما را هم با خودش ببرد. از نگرانی اش برای سرمای هوا 
و برف احتمالی آنجا گفــت. لبخند پیروزمندانه ای زدم 

که دقیقا به دنبال همان می گردم.
بردمش. در حالی که بیشتر مردم هنوز از خانه یا حتی 
رختخواب خارج نشده بودند، پسرک را به پارکی نزدیک 
بام تهران بردم. احســاس می کردم می خواهم همه این 
سال ها که سهم زیادی از برف نداشته ام را جبران کنم. 
کنــار پارکی توقف کردم که هیچ کس در آن نبود. برف 
سفیدوتمیز و پانخورده اما فراوان. ما حتی دستکش هم 
برایش نداشتیم. یکی از دستکش های خودم را دستش 

کردم و زدیم به برف. 
من به انــدازه او ذوق زده بودم. همه جــا را لگد کردم. 
می خواســتم اولین نفری باشم که دست نخوردگی این 
پــارک را از بین می برد. او هــم کامیون بازی اش را پر 
از بــرف و بعد خالی از آن می کرد. روی برف ها غلتید و 
خوابید و چهار دســت وپا رفت. حتی دور از چشــم من 

برف ها را به دهانش هم گذاشت.
دیگر باید برمی گشــتیم. ناگهان یک هویج پیدا کرد! از 
آدم برفی کســی مانده بود یا چه،  نمی دانم. خواســت 
که آدم برفی بســازیم. من هیجانی داشتم بی وصف. آدم 
برفی را ســاختیم. هویج شــد دماغش. حتی نمی دانم 
این صحنه را کجا دیده اســت که می دانســت ارتباطی 
بین هویج و او وجود دارد. شــال گردن را دور آدم برفی 

پیچیدم و آخرین عکس را هم گرفتیم.
وقتی دســت در دســت و با لباس های کامال خیس از 
پارک خارج می شدیم، ساکنین برای ورزش صبحگاهی 
به پارک آمده بودند. برفی برایشــان نمانده بود که با پا 
رویش بروند. همه  جا ردی از ما بود. سوار ماشین شدیم 
و به ســمت مرکز شهرمان راندیم. نزدیک خانه، پسرک 
آهی کشــید و گفت "بابا ولنچک چه جای قشــنگیه، 

برفاش زیادن، ما هیچی برف نداریم"...



شــماره 199  -  1399/10/22
w w w . m e y a r p r e s s . i r

6

بخش دوم
برای تهیه یک کیلو زعفران حدود ۱۰۰ هزار گل نیاز اســت که موجب شده 
زعفران از جمله گران ترین ماده ها در طول تاریخ باشد و خیلی ها برای خوش 

رنگ کردن غذا به دنبال جایگزین باشند.
■ زعفران جایگزین دارد؟

در فرهنگ ما ایرانی ها در بیشــتر غذاها و شــیرینی ها، زعفران ادویه اصلی 
اســت و به عنوان معطرکننده، طعم دهنده و رنگ دهنده اســتفاده می شود 
امــا از آنجا که بســیار گران قیمت اســت، امکان دارد در تهیــه غذاها - به 
خصوص غذاهای نذری- از رنگ دهنده های دیگری به جای آن استفاده شود. 
گلرنگ و زردچوبه، جایگزین هایی هســتند که نزدیک ترین رنگ را به رنگ 
زرد طالیی زعفران دارند و یکــی از مهم ترین تقلب ها در این زمینه فروش 
گلرنگ به جای زعفران اســت. در مواردی هم مخلوط گلرنگ و زعفران به 
فروش می رســد.با وجود این، در بسیاری از کشورها، گلرنگ به نام عمومی 
»زعفران آمریکایی« در دســترس مصرف کنندگان قرار می گیرد. این گیاه از 
نظــر ترکیب و آثار کامال با زعفران متفاوت اســت و فقط از نظر ظاهری به 
آن شــباهت دارد؛ رشته هایی شبیه به زعفران )۴-۳ سانتی متر( و کوتاه تر از 
آن )۲ ســانتی متر( است. در بســیاری از نقاط دنیا به علت گرانی از گلرنگ 
به جای زعفران اســتفاده می شود. با این که این گیاه تا حدودی خاصیت 
آرام بخشــی دارد اما به هیچ وجه عطر و بوی زعفران را ندارد و اگر بیش از 

اندازه مصرف شود، باعث آسیب و تخریب بافت کبد خواهد شد.

بعد از گلرنگ، زردچوبه دومین ادویه ای اســت که در بســیاری از مناطق از 
آن به جای زعفران )البته نه تقلبی( اســتفاده می شود. البته در مصرف این 
ادویه، نباید زیاده روی کرد زیرا مصرف آن در حجم زیاد می تواند به مخاط 
روده و معده آسیب برساند به گونه ای که تنها مصرف روزانه ۳ گرم زردچوبه 

برای یک فرد بالغ، مشکلی ایجاد نمی کند.
■ مقدار مجاز مصرف زعفران

استفاده از زعفران به هر شــکل و در هر فرآورده ای حداکثر تا روزی یک دهم 
گرم برای یک فرد بالغ مجاز است. در مصرف های دارویی نیز مقدار مجاز مصرف، 
حداکثر ۱ گرم اســت. مصرف بیش از ۳ گرم زعفران باعث خونریزی شــدید، 
سقط جنین و در مواردی منجر به مرگ می شود. البته در دنیا گزارش هایی مبنی 

بر مصرف ۵ تا ۹ گرم زعفران که مرگ و میر به دنبال داشته، ارائه شده است.
■ نگهداری از زعفران

به خاطر داشته باشید زعفران را در محیطی تاریک، خشک، خنک و دور از نور و 
رطوبت نگهداری کنید. بهترین ظرف نگهداری زعفران در درجه اول ظرف های 
فلزی و بعد ظرف های شیشــه ای رنگی هســتند. ظرف های پالستیکی برای 
نگهداری مناسب نیستند زیرا در مدت کوتاهی از اسانس و مرغوبیت زعفران کم 
می شــود. بهتر است هنگام مصرف آن را پودر کنید. اگر زعفران به صورت پودر 
مصرف شود، رنگ بیشتری می دهد. برای بهتر پودر شدن زعفران نیز بهتر است 

آن را با هاون های کوچک که از مرمر ساخته شده اند به صورت گرد درآورید.
نگهداری زعفران مهم است چرا که در صورت نگه داری نامناسب، به مرور زمان 
اســانس آن تبخیر شده و از اثرات دارویی و طعم و مزه ی آن کاسته می شود و 

مرغوبیت آن از دست می رود.
■ چگونه می توان زعفران حل کرده را در یخچال بیشتر نگه داشت؟

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

حال زعفران را قدری روی سماور یا کتری دم کنید.
البته برخــی افراد نیز زعفران را با یخ آماده می کننــد و اتفاقا رنگ خوبی هم 
می دهد به این صورت که یک تکه یخ را روی زعفران ســاییده شده می گذارند 

تا آب شود.

ســالمـت بـاشـیـم

ــی ــم نبات مری
گرد آورنده

توصیه های کرونایی به زنان 
باردار

سیماسادات سخنگوی وزارت بهداشت گفت: طبق 
تحقیقات تاکنون شواهدی مبنی بر احتمال بیشتر ابتالء 
به کرونا در خانم های باردار نسبت به سایرین وجود ندارد 
ولی با توجه به تغییر سیستم ایمنی بدن در دوران بارداری 
لزوم خود مراقبتی زنان باردار در این ایام از اهمیت خاصی 
برخوردار است.وی ادامه داد: توصیه می کنیم ؛خانم های 
باردار تا حد امکان از منزل خارج نشــوند و از حضور در 
مکان های پرتردد و شلوغ به ویژه فضاهای سربسته فاقد 
تهویه مناســب خودداری کنند. خرید و تهیه مایحتاج 
منزل را به ســایر افراد خانواده واگذار کنند و در صورت 
ضرورت بــرای خروج از منزل از لحظــه خروج تا زمان 
بازگشت به خانه حتماً از ماسک استفاده کنند و از تماس 

دست با دهان، بینی و چشم خودداری کنند.
الری افزود: از استفاده از وسایل نقلیه عمومی به ویژه در 
ساعات شلوغ خودداری کنند. خانم های باردار از شرکت 
در دورهمی هــا و مهمانی ها خودداری کــرده و دیدار با 
دوستان را به شکل مجازی انجام دهند. در صورت ابتالء 
به کرونا حتماً موضوع را با متخصص زنان خود در میان 
بگذارید و در صورت مصرف دارو با تجویز پزشک، آن را به 

میزان کافی در دسترس داشته باشید.

زدن پنج ماسک هم تاثیری 
در کاهش اکسیژن ندارد

رضاجلیلی خشــنودفوق تخصــص جراحی مغز و 
اعصاب، در واکنش به برخی ادعاها مبنی بر کاهش سطح 
اکسیژن با استفاده از ماسک، گفت: حتی زدن پنج ماسک 

هم تاثیری ندارد.
 وی که در برنامه طبیب حضورداشت،با اشاره به این که 
یکی از شاخه های اصلی و با تکنولوژی باال در جراحی مغز 
و اعصاب، تحریک های الکتریکی مغز است، افزود: در حال 
حاضــر این تکنولوژی با تحریک الکتریکی مغز به کمک 
بیماران آمده و در تمام زمینه ها از جمله تشنج هایی که 
با دارو درمان و کنترل نمی شــود، مشکالت ادراری و یا 
افرادی که مشــکالت کمر، پا، لگن داشته و یا دردهای 
شــدیدی دارند و یا تصادف های شدید کردند و بیماری 

پارکینسون می تواند مورد استفاده قرار گیرد.
جلیلی در پایان این برنامه در پاســخ به این ســوال که 
آیا زدن ماســک باعث عوارض بعدی به ویژه در کودکان 
خواهد شــد، گفت: ما در خیلی از مراکز بارها این مساله 
را با دســتگاه آزمایش و اعالم کردیم که حتی زدن پنج 
ماســک روی هم نیز تأثیری بر ســطح اکسیژن خون و 

کاهش عملکرد مغز ندارد.

خوش عطر و پر خاصیت ] زعفران [
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شماره 156 --- جدول و سودوکو ---

خدیجه فدایی زاده
گرد آورنده حکایات

"مرد جوان و خواستگاری از دختر کشاورز"
مرد جوانی در آرزوی ازدواج با دختر کشــاورزی بود. پس، 

آن دختر را از کشاورز خواستگاری کرد.
کشاورز به او گفت برو در آن قطعه زمین بایست. من سه 
گاو نر را آزاد می کنم اگر توانستی دم یکی از این گاو نرها 

را بگیری من دخترم را به تو خواهم داد.
مرد جوان قبول کرد. درِ طویله اولی که بزرگترین بود باز 
شد . باور کردنی نبود بزرگترین و خشمگین ترین گاوی که 
در تمام عمرش دیده بود از آن به بیرون دوید. گاو با سم به 
زمین کوبید و به طرف مرد جوان حمله برد. جوان خود را 

کنار کشید تا گاو از مرتع گذشت.
دومین درِ طویله که کوچکتر بود باز شد. گاوی کوچکتر از 
قبلی که با سرعت حرکت می کردبیرون آمد. جوان پیش 
خودش گفت : منطق می گوید این را ولش کنم چون گاو 
بعدی از این هم کوچکتر است و این ارزش جنگیدن ندارد.
سومین درِ طویله هم  باز شد و همانطور که فکر می کرد آن 
گاو ضعیفترین و کوچکترین گاوی بود که در تمام عمرش 
دیده بود. پس لبخندی زد و در موقع مناسب روی گاو پرید 

و دستش را دراز کرد تا دم گاو را بگیرد...
اما...

آن گاو دم نداشت!!!!
**************

"حیف نون و معلم پسرش"
معلم پسر "حیف نون"، حیف نون را  به مدرسه احضار می کند!!!

فــردای آن روز حیف نون به مدرســه مــی رود و از معلم 
می پرسد؛ چی شده؟ مگه پسرم چکارکرده؟؟؟؟

خانم معلم میگه: آقای حیف نون، پسر شما خیلی خنگه!!!
حیف نون به معلم میگه: یعنی چی؟؟ اتفاقاً پسر من خیلی 

هم با هوشه!!
معلم میگه: االن خنگی پسرتون رو بهتون ثابت می کنم!!! 
بعد به پســر حیف نون میگه: بچــه جان برو ببین من تو 

حیاط مدرسه هستم یا نه؟
پسر حیف نون میره و برمی گرده میگه: نه خانم معلم، شما 

تو حیاط مدرسه نبودید!!
معلم : شاید تو دفتر مدیر باشم برو اونجا رو هم ببین!

پسرحیف نون باز میره و بر می گرده و میگه: نه خانم معلم 
اونجا هم نبودید!!!

معلم رو به حیف نون می کنه و میگه: حاال دیدید بچه تون 
چقدر خنگه ؟؟؟

حیف نون به معلم میگه: خوب پسرم درست میگه، شاید 
رفتید مسافرت خانم معلم!!!!!

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

ما بچه بودیم یه بازی بود به نام :
»همه ساکت بودند ناگهان خری گفت« …

صد برابر پلی استیشن ۳ لذت داشت !!

خدایا
مارو ببخش که در کار خیر

.
یا “جار” زدیم…

.
یا “جا” زدیم…

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

تا حاال دقت کردین چقدر حرص آوره که سر غذا
دقیقا اون چیزی رو بر میدارن که تو، کلی تو ذهنت واسش 

نقشه کشیده بودی

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

امروز رفتم از دســتگاه خودپرداز پول بگیرم مبلغ رو زدم 
۵۰۰۰۰ تومان.

یه ده هزار تومنی داد! سه تا پنج هزار تومنی داد!
پنج تا دو هزار تومن داد! پونزده تا هزاری!

یه لحظه دلم واســه دســتگاه ســوخت، نزدیک بود پولو 
برگردونم تو دستگاه!

طفلی خودشو کشت ۵۰ تومن منو جور کرد!

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

سعی نکن به یک خوک آواز خواندن یاد بدهی
هم وقــت خودت را هدر می دهی و هــم خوک را اذیت 

می کنی!
"مارک تواین"

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

قاش نیستم، ولی دلم برایت پر می کشد!
.

دوتا جمله خفن دارم نه حسین پناهی گردن می گیره نه 
دکتر شریعتی

.
موندم چیکارش بکنم !

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

دقت کردین !؟

احتمال این که جهتی کــه یو اس بی رو تو بار اول وصل 
می کنی درست باشه یک در میلیونه !

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

بعضیا تو زندگیت نقش دیواررابازی می کنند
نه دوست داری خرابشون کنی؛ نه می تونی بهشون تکیه 

بدی … !!!

بی دل و خسته در این شهرم و دلداری نیست
.

غم دل با که توان گفت که دلداری نیست
.

رو مداوای خود کن ای دل از جای دگر
.

کاندر این شهر، طبیب دل بیماری نیست . . .

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

وقتی  عمق یک ارتباط رو نمی تونی  تخمین بزنی
.

  شیرجه زدن…
.

اصال کار عاقالنه ای نیست!

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

مرگ حقه !
تنها حقی هست که اگر نگیری هم، بهت میدند !

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

رئیس چیست!؟ :
فردی که وقتی شــما دیر به ســر کار می روید خیلی زود 

می آید ...
و زمانی که شــما زود بــه اداره می روید یا دیر می آید و یا 

مرخصی است ...!

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

به یک نفر مســلط به زبــان آدمیزاد برای رفــع پاره ای 
دلتنگی ها نیازمندیم !

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

نامه هایم که چراغ قلبت را روشن نکرد !
.

امشب تمامشان را بسوزان شاید بتوانی تنهایی ات را ببینی!
**************

چشم هایم را به بیمارستان می برم... نمی دانم چه مرگشان 
شده!

.
هر شب در خواب جایشان را خیس می کنند…!

افقی:
۱- فیلمی به کارگردانی مایکل کورتیز ۲- فریاد شادی- از خلفای اموی- زهره و جرئت ۳- فرومایگی- مادر وطن- درخت چتری ۴- وضع حمل- قرن- سدی در کشورمان ۵- سرما- سوراخ کوچک- درخت کنار- سیاهرگ ۶- پول 
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دستگیری مرد گرگ نما
بــه  دلیــل  مــردی 
و  گرگ  ماســک  پوشیدن 
ترساندن مردم در شب سال 
نو، در شهر پیشاور پاکستان 

دستگیر شد.
پلیس از تشکیل پرونده علیه 
این مرد و آغــاز تحقیقات 
درمورد دلیــل و انگیزه این 

کار خبر داده است.

حمله نفس گیر عقاب به یک دختر 
یک عقاب در کشور قرقیزستان به دختر بچه ای ۸ ساله 
حمله کرد.  این عقاِب طالیی با طول ۲ متر در مراسم ساالنه 
نمایش عقاب ها در کشور قرقیزستان پس از زیر نظر گرفتن 
یک دختر بچه به طرز نفس گیری به آن حمله کرد. پس از 
حمله ور شدن عقاب طالیی، یکی از حاضرین به کمک دختر 

رفت و عقاب را از آن جدا نمود.

مصرف این موز در عرض
 ۲ساعت شما را می ُکشد!

افراد بســیاری موز را دوســت دارند و به دلیل فواید 
زیادی که دارد آن را یک وعده غذایی می دانند؛ اما یک نوع 
موز وجود داد که در صورت بروز عالئم کشــنده و دستکم 
گرفتن آن، می تواند طی دو ســاعت از زمان مصرف منجر 
به مرگ شــود. اگر موز در معرض ترشحات نوع خطرناکی 
از عنکبوت ها معروف به "عنکبوت موز" قرار گیرد، سمی و 
کشــنده خواهد بود. این نوع عنکبوت میوه موز را در رژیم 

غذایی خود گنجانده و تار های خود را روی آن می تند.
عامل کشــنده بودن ایــن کار عنکبوت، لکه های ســیاه 
برجسته ای است که تار عنکبوت را احاطه کرده و حاوی سم 
هستند.به محض این که انسان این موز مسموم را مصرف 
کند، در صورت عدم درمان به موقع، تنها پس از دو ساعت 

می تواند زندگی او پایان یافته و بمیرد.
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یلدا راهدار
]نایب رئیس سازمان ملی کارآفرینی[

 از اواخر سال گذشته انتظار می رفت که سال ۱۳۹۹ یکی 
از سخت ترین ســال ها برای کل اقتصاد کشور و به ویژه 
بازرگانی خارجی باشد. عالوه بر تحریم های بین المللی و 
قرار گرفتن در لیست سیاه FATF، شیوع ویروس کرونا 
و بسته شدن مرزها شرایط تجارت را دشوارتر از گذشته 
نمود. به طوری که در ماه های ابتدایی گسترش بیماری، 
۲۰ مرز کشــور بسته شــد و به تدریج از اردیبهشت ماه 
با رعایت شــیوه نامه های بهداشتی باز شد. به گفته رئیس 
سازمان توسعه تجارت در این بازه زمانی تجارت خارجی 
کشــور حدود ۵۰ درصد کاهش داشته است. پس از باز 
شــدن مرزها نیز تراکم محموله های صادراتی به کندی 
روند صادرات دامن زد. در حال حاضر کشــور در شرایط 
تحریمی به ســر می برد و بهترین راه برای تداوم تجارت، 
ارتباط با کشورهای همسایه است. عالوه بر این که فرهنگ 
ایران با همسایگان خود نزدیک تر بوده، شیوه های مبادله 
پول نیز آسان تر است. به عالوه موافقت نامه های تجاری با 
کشورهای همسایه می تواند بسیاری از مشکالت تجارت 
را برطرف کند که متاسفانه ایران در بحث موافقت نامه ها 
نیز ضعیف عمل کرده است. بدین معنا که ایران تنها ۰.۶ 
درصد از واردات کشورهای همسایه را تامین می کند که 
با توجه به ظرفیت های کشور اصال قابل قبول نیست. این 
در حالی است که برخی همسایگان مانند ترکیه و امارات 
عالوه بر کشورهای همسایه خود در بسیاری از بازارهای 

بین المللی حضور باثبات پیدا کرده اند.
آن چه مشخص است نیمی از تجارت ایران با کشورهای 
همسایه صورت می گیرد. در شش ماهه نخست سال ۹۹، 
حجم تجارت خارجی کشــور با  ۶۲ میلیون و ۸۴۲ هزار 
تن کاال بــه ارزش ۳۰ میلیارد و ۳۴۹ میلیون دالر  بوده 
است که  از این حجم تجارت خارجی سهم صادرات ۴۶ 
میلیون و ۳۱۸ هزار تن کاال به ارزش ۱۳ میلیارد و ۵۶۶ 
میلیون دالر و ســهم واردات  ۱۶ میلیــون و ۵۲۴ هزار 
تن کاال به ارزش ۱۶ میلیــارد و ۷۸۳ میلیون دالر بوده 
اســت. از میان کشورهای همسایه و هم مرز با کشورمان 
۱۲ کشــور افغانستا ن، ارمنســتا ن، جمهوری آذربایجان، 
بحرین، عراق، کویت، عمان، پاکستا ن، قطر، ترکمنستا ن، 

ترکیه و امارات متحده عربی مقاصــد صادراتی کاالهای 
ایرانی در شــش ماهه نخست سال بودند. کشور عراق با 
چهار میلیارد دالر در صدر و کشــورهای امارات و ترکیه 
به ترتیب با دو و ۱.۵ میلیارد دالر در جایگاه دوم و سوم 
تجارت خارجی ایران در شــش ماهه نخست قرار دارند. 
تراز منفی صادرات در مقایســه به مدت مشــابه ســال 
قبــل حکایت از آن دارد که تحریم ها و شــیوع کرونا به 
شــدت بر تجارت خارجی کشور اثر گذار بوده است. هم 
چنین عدم ایجاد فضای نقشــه تجاری ایمن و تنوع در 
محصوالت و مســیرهای صادراتی باعث شده تا بیش از 
نیمی از صادرات به پنج کشــور هم مرزمحدود شــود. با 
این وجود علی رغم پتانسیل های بالقوه ای که بازار این 
کشــورها برای صادرات محصوالت ما دارند، صادرات به 
این کشورها نســبت به مدت مشابه سال قبل در حدود 

۱۵.۴ درصد کاهش داشته است.
معضــل کرونــا موضوعــی اجتناب ناپذیر بــرای تمامی 
کشــورهای دنیا بوده و هست و روند نزولی تجاری را برای 
اقتصادهای بزرگ نیز ایجــاد کرد. تحریم های بین المللی 
نیز به شــدت درآمدهای ارزی را کاهش داده است. حال 
که با وجود تمامی فشــارها، کشور می توانست با تکیه بر 
صادرات غیرنفتی، اقتصاد نیمه جان را جانی تازه ببخشد، 
اما سیاســت ها و مقرراتی اتخاد شــد که بدون توجه به 
مالحظات اقتصادی فشــار سنگینی بر دوش صادرکننده 
تحمیل کرده است. به جرات می توان گفت که نود درصد 
مشــکالت صادرکنندگان بانکی و مربوط به سیاست های 
بانک مرکزی اســت. عدم توانایی دولــت در ایجاد ثبات 
به ویژه در بازار ارز، به نوسانات شدید قیمتی دامن زده است 
به گونه ای که قــرارداد با طرف های خارجی با یک قیمت 
منعقد می شــود و تا زمان تحویل، قیمت ها افزایش یافته 

و تولیدکننده بایستی مابه التفاوت آن را پرداخت نماید.
اخذ تعهــد در قالب قرارداد یک طرفه توســط بانک ها 
و عــدم اعطای ضمانت در خصــوص از بین رفتن اصل 
ســرمایه واحد اقتصادی، در شــرایط نامساعد اقتصادی 
که می بایست از تولیدکننده حمایت شود، مانع از توسعه 

صادرات می شود.
کشورهای منطقه ارواســیا فرصت مناسبی برای کشور 
ایجاد کــرد تا صادرات به این کشــورها افزایش یابد اما 
عدم توانایی در دستیابی به استاندارد ها و گواهینامه های 
مورد نیاز این کشورها، نبود رایزن اقتصادی مطلع و آگاه 
به بازارهای این کشــورها باعث شــد تا ارزش تجاری تا 
۱۸ درصد نســبت به نیمه نخست سال ۹۸ کاهش یابد 
و ترازوی تجارت به نفع اتحادیه ارواســیا ســنگین شود. 
تحریم ها بیشترین اثر را بر تجارت خارجی با اتحادیه اروپا 
عمدتا از منظر در دســترس نبودن مسیر های انتقال ارز 
گذاشته است. آن هم به دلیل آن که شرکت های اروپایی 
با هر گونه مراوده تجاری با ایران تحت تحریم های آمریکا 
قرار می گرفتند، دور زدن تحریم ها را دشوار نموده است.

با فرض نبود شــرایط تحریمی و بیمــاری کرونا، باز هم 
به دلیل ضعف زیرســاخت های صادراتی و عدم تنوع در 
روش های تامیــن مالی مواد اولیه بــرای کارخانجات و 
طراحی نشدن صحیح زنجیره تولید، تولیدات تنها برای 

رفع نیازهای داخلی بوده و صادرات گرا نبودند.
الزمه حفظ بازارهای فعلی و توســعه صادرات به آن ها، 
بازنگــری در قوانین و مقررات داخلــی و پرهیز از ایجاد 
هــر گونه بی ثباتــی در اقتصاد و خود تحریمی هاســت. 
کاهش شــکاف و اختالف میــان دولت و مجلس در این 
فرصت کوتاه مانده به دوره ســیزدهم ریاست جمهوری، 
الزم و ضروری اســت؛ چراکه منازعات بــر نااطمینانی 
بیشتر در درون محیط کســب و کار دامن زده و بر تولید 
و صادرات اثرات جبران ناپذیر خواهد گذاشــت. از دولت 
و بانــک مرکزی انتظار می رود در ماه های پایانی ســال 
از اعمال محدودیت های جدیــد به ویژه در حوزه ارزی و 
پیمان سپاری ارزی پرهیز کنند. سازوکارهای هدفمندی 
تهیه شــود تا براســاس آن بتوان از ظرفیت های توافق 
نامه ها و پیمان های تجاری منطقه ای ضمن متنوع سازی 

مسیر نقل و انتقال پول، بیشترین بهره برد.

بانک جهانــی در جدیدتریــن گزارش 
»دورنمــای اقتصادی جهان« پیش بینی 
خود از نرخ رشد اقتصادی ایران و جهان 
را تعدیــل و به ترتیب ۱.۵ درصد و ۴.۰ 

درصد اعالم کرده است.
بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود 
از »دورنمای اقتصادی جهان« که مطابق 
روال گذشــته در نخستین روزهای سال 
نو میالدی منتشر شده، پیش بینی قبلی 
خود از نرخ رشد اقتصادی جهان در سال 

۲۰۲۱ را اندکی تعدیل کرده است.
در ایــن گــزارش کــه در واقــع اولین 
گزارشی اســت که پس از اعالم رسمی 
کشــف واکسن کرونا منتشــر می شود، 
بانــک جهانی با توجه بــه اثرات عمیق 
بحــران کرونا بر اقتصــاد جهانی تأکید 
کرده است که مسیر بهبود پایدار اقتصاد 
جهانــی از واکسیناســیون گســترده و 

احیای سرمایه گذاری می گذرد.
اگرچه بانک جهانــی در گزارش جدید 
خود نرخ رشــد تولید ناخالص جهان در 
ســال ۲۰۲۱ را ۴.۰ درصــد پیش بینی 
کرده است، اما در عین حال دو سناریوی 
دیگر را نیز در گزارش خود مورد بررسی 
قرار داده است: اگر فرآیند واکسیناسیون 
گسترده با سرعت بیشتری انجام گیرد و 
جهان موفق به کنترل کامل همه گیری 
کرونا شــود، احتمال افزایش نرخ رشد 
اقتصــاد جهانــی تــا حــدود ۵ درصد 
وجود خواهد داشــت؛ اما در مقابل اگر 

واکسیناسیون گســترده به هر دلیلی به 
تعویــق بیفتد، خطر کاهش نرخ رشــد 
اقتصادی جهان به ۱.۶ درصد نیز جدی 

خواهد بود.
بانک جهانی در خصــوص اقتصاد ایران 
نیز اقدام به تعدیل پیش بینی قبلی خود 
)۲.۱ درصد( کــرده و در گزارش جدید، 
نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۱ 
را ۱.۵ درصد پیش بینی کرده اســت. از 
طرفــی برآوردهای اولیــه بانک جهانی 
حاکی از این اســت که اقتصاد ایران در 
سال گذشــته میالدی ۳.۷ درصد نسبت 
به ســال ۲۰۱۹ کوچکتر شــده اســت؛ 
این در حالی اســت که بانک جهانی در 
گــزارش قبلی خود نرخ رشــد اقتصادی 
ایران در سال ۲۰۲۰ را منفی ۵.۳ درصد 

پیش بینی کرده بود.
در گزارش جدید بانک جهانی، پیش بینی 
نرخ رشــد اقتصادی منطقه خاورمیانه و 
شــمال آفریقا در سال ۲۰۲۱ نیز تعدیل 
شــده و از ۲.۳ درصد قبلی به ۲.۱ درصد 
رسیده اســت. عالوه بر این، بانک جهانی 
نرخ رشــد اقتصادی این منطقه در سال 
۲۰۲۰ را منفــی ۵.۰ درصد برآورد کرده 
است. در گزارش قبلی که اواخر خردادماه 
منتشر شد، نرخ رشــد اقتصادی منطقه 
خاورمیانه و شمال آفریقا در سال ۲۰۲۰ 

منفی ۴.۲ درصد پیش بینی شده بود.
در بین اقتصادهــای بزرگ جهان نیز بر 
اساس گزارش بانک جهانی، چین نه تنها 

ســال ۲۰۲۰ را با نرخ رشــد مثبت )۲ 
درصد( پشت سر گذاشته است، بلکه در 
سال ۲۰۲۱ نیز با نرخ رشد ۷.۹ درصدی 
باالترین نرخ رشــد را به خود اختصاص 

خواهد داد. نرخ رشــد اقتصادی آمریکا، 
منطقه یورو و ژاپن در سال ۲۰۲۱ نیز به 
ترتیب ۳.۵، ۳.۶ و ۲.۵ درصد پیش بینی 

شده است.

تاسیس چهارمین خودروساز 
بزرگ جهان 

به گزارش راشــاتودی، ســهامداران شرکت فیات 
کرایســلر و گروه PSA، ســازنده خودروهــای پژو و 
ســیتروئن، ادغام ۵۸ میلیارد دالری خــود را تصویب 
کردنــد که این امر آن ها را بــه چهارمین تولید کننده 

بزرگ خودرو در جهان تبدیل خواهد کرد.
شرکت ادغام شده جدید استالنتیس نامیده می شود و 
گفته می شــود که این ادغام ساالنه میلیاردها دالر پس 
انداز ایجاد خواهد کرد و توســعه وســایل نقلیه برقی و 
خودران را کــه پیش بینی می شــود در آینده نزدیک 

صنعت خودرو را متحول کند، افزایش می دهد.
فیات کرایســلر خودروهای شــناخته شده ای همچون 
کرایسلر، داج، جیپ، فیات، آلفارومئو، مازراتی و النچیا 
تولید می کند و گروه PSA نیز برندهای پژو، سیتروئن، 

دی اس، اوپل و واکسهال را تولید می کند.
پس از تکمیل مراحل این ادغام، ارزش شــرکت جدید 
۵۸ میلیارد دالر تخمین زده می شــود و استالنتیس را 
در مکان چهارم در رتبه بندی بزرگترین خودروســازان 

جهان قرار می دهد.
بر اســاس گزارش ها، مجموع فروش هر دو شرکت در 
سال ۲۰۱۹ به هشت میلیون دستگاه خودرو رسید در 
حالی که فولکس واگن به تنهایی ۱۱ میلیون دســتگاه 

طی همین سال فروخت.
اگرچه هر دو خودروســاز قباًل در بازار اروپا رقابت می 
کردند، گروه PSA در ایاالت متحده جایگاه خوبی ندارد 
در حالی که فیات کرایسلر از نظر فروش در سراسر این 

کشور چهارمین خودروساز است.
تولیدکننــدگان عمده خــودرو طی دهه گذشــته با 
چالش های زیادی روبه رو شده اند. خودروسازان تالش 
کرده اند تا با رشد سریع بازار خودرو چین رقابت کنند.

عالوه بر این، فروش جهانی خودرو در ســال ۲۰۲۰ به 
علت شیوع ویروس کرونا به شدت کاهش یافت.

هشدار افزایش 3۰ درصدی 
قیمت کاالهای اساسی وارداتی 

تسنیم - احمدرضا بخشی رئیس کمیسیون تخصصی 
چای فدراســیون صنایع غذایــی در واکنش به احتمال 
افزایش قیمت پایه پول گمرکی در سال آینده و تاثیر آن 
بر قیمت تمام شــده کاالهای اساسی وارداتی اظهار کرد: 
تغییر نرخ ارز پایه گمرکی از قیمت ۴۲۰۰ تومان در سال 
جاری به ۱۷۵۰۰ تومان منجر به افزایش قیمت ۳۰ تا ۳۵ 

درصدی قیمت چای در سال آینده خواهد شد.

وی افــزود: این افزایش قیمت پایه پول گمرکی، بر نرخ 
خدمات اســتاندارد، مالیات بر ارزش افزوده، هزینه های 
وزارت بهداشــت بــرای واردات و بیمه نامه ها اثر گذار 
خواهد بود، زیرا این هزینه ها تا به امروز بر اســاس نرخ 
ارز ۴۲۰۰ تومانی محاسبه می شد اما در صورت تصویب 
نــرخ ارز ۱۷۵۰۰ تومانی از ســال آینده بر آن اســاس 
محاسبه می شود و هزینه های تامین و واردات کاالهای 
اساســی و دارویی را افزایش می دهد. رئیس کمیسیون 
تخصصی چای فدراسیون صنایع غذایی ادامه داد: در حال 
حاضر قیمت هر کیلوگرم چای هنــدی در بازار ۱۱۰ تا 
۱۴۰ هــزار تومان و چای ســیالن از ۱۴۰ هزار تومان تا 
۱۸۰ هزار تومان به فروش می رســد که این امر منجر به 
افزایش قیمــت ۳۰ تا ۴۰ هزار تومانی هر کیلوگرم چای 
در ســال آینده خواهد شد. نماینده سازمان جهانی چای 
در ایران ادامه داد: تغییر تعرفه گمرکی بدون مشــورت با 
تشکل های صنایع غذایی صورت گرفته و موجب افزایش 

قیمت کاالهای اساسی و مواد غذایی می شود.

گرد آورندهموانع و مشکالت صادرات به کشورهای همسایه
گـودرزی علیرضـا 

تعدیل پیش بینی نرخ رشد اقتصادی ایران و جهان 

  ● یادداشت


