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کافه شهر
هنرمندان فلورانسی) دوناتلو(

سالمت باشیم
خواص شگفت انگیز لیموشیرین

چرا باید برای خودمان هدیه بخریم؟

تهران، واجالس جهانی گردشگری 

دو کلمه حرف ورزشی
من مظلوم، من حقم!

صنعت، قربانی تابستانی و زمستانی 
قطع برق

تکه ای از من تکه ای از زمین
تبدیل سال شکوفایی گردشگری 

به افول آن، 2020
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برآورد اکونومیست با استنادسرمقاله
هزینه اقتصادی بحران کرونا چنبره مقررات متناقض برپیکره نحیف اقتصاد! به گزارش بانک جهانی؛

دست کم 10.3 تریلیون دالر است در چند هفته اخیر، برای ترسیم 
اوضاع آینده اقتصاد کشور نگاه ها 
به تغییراتی بود که در آن ســمت دنیا در حال رخ دادن 
بود و البته رخ داد و گروه خشن و پرخاشگر قبلی جایش 
را بــه گروهی داد که به داشــتن دســت های آهنی زیر 
پوشش مخملی شهرت دارد. گفته های جسته و گریخته 
از مســووالن تازه عامالن تحریم، نشــانگر آن هست که 
پوشش مخملین چندان هم ضخامت ندارد و می شود به 
راحتی سختی و ســنگینی دست های آهنین را مشاهده 
کرد و در واقع اقتصاد ایران ناگزیر اســت در همان شرایط 
دشوار محصور بودن در تنگنای تحریم ها به حرکت خود 
ادامه دهد. می شــود گفت؛ حداقل در کوتاه زمان، امیدی 
به برداشته شــدن بندهای سخت تحریم از دست و پای 
اقتصادکشور وجود ندارد!. یعنی این که راه اصلی -- قبل 
از بــاز کردن بندهای تحریم -- بازکردن بندهای مقررات 
"دخالتی" دولت در تولید و صادرات و به طور کلی اقتصاد 
است. که ســهولت در تولید و روانی در صادرات محصول 

تولیدی، نتیجه آن خواهدبود.
یک نکته اساسی همیشه ازســوی اقتصاددانان مستقل، 
کارشناســان و دســت اندرکاران تولید، توزیع و صادرات، 
در مجامع مختلف بیان شده و خبرنگاران آن را منعکس 
کرده انــد و آن این هســت که؛ دولت در زمینه مســایل 
اقتصادی باید تنهــا دو کار انجام دهــد؛ یکی، نظارت و 
دیگری هموارسازی مسیر تولید و تجارت. یعنی؛ توجه به 

زیرساخت ها...
این نکته در حرف و شــعار، از سوی تصمیم گیران بعضا 

پذیرفته شده است اما به دالیل متعدد، تحقق آن هر روز 
دشوارتر می شود و میل دولت ها به کنترل آشکار اقتصاد، 
عاملیت در اقتصاد و تاجر پیشگی دولت ها افزون  تر از هر 
روز، اقتصاد را از مسیر درست خود دور می سازد. بنا به نظر 
برخی از متخصصان اقتصادی، مقایســه سرعت پیشرفت 
اقتصاد همســایگان و تولد طبقه قدرتمند تولیدکننده و 
صادرکننده در آن جوامع با قشر تولیدکننده ناتوان داخلی 
نشانگر آن هســت که اقتصاد ما به بیماری ولع دولت ها 
برای حضور تاجر مسلکانه در اقتصاد دچار است. باالخره 
دولــت "نفت فروش" -- که قدرت و شــوکت و ثروت را 
توامان دارد، از گذشــته )حداقل از زمان استخراج نفت( 
میل به تجارت عادت اصلی اش شده و هر میزان که شرایط 
تحریمی آن را مجبور می کنــد برای رفع معضالت مالی 
به بخــش خصوصی روی آورد، خصلــت دخالت در امور 
اقتصادی ترغیبش می کند با وضع مقررات ریز و درشت، 
حضور عاملیتــی خود را پررنگ نگهدارد. این موضوع این 

روزها در امر صادرات خودش را بیشتر نشان می دهد.
همین امســال که به پایانش نزدیک می شــویم در تمام 
سال، شــاهد گله مندی های فراوان دست اندرکاران تولید 
و صادرات بوده و هســتیم. صفحات رســانه ها پر از این 
شکوه هاســت.دراین رابطه، ســخنان یک دست اندرکار 

صادرات و درد آشنا، روشنگر بسیاری از موارد است:
"رئیس اتاق بازرگانی مشــترک ایران و روسیه گفت: در 
طرح مشــکالت مربوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات 
این ســوال مطرح می شــود که آیا هــدف اصلی اجرای 
سیاست بازگشت ارز به کشور غیر از این است که درآمد 

حاصل از فعالیت های صادراتی باید به کشور برگردد؟
وی افزود: با توجه به هدف اصلی سیاســت بازگشت ارز 
به کشور این مساله مطرح است که چه دلیلی دارد بانک 
مرکزی بر دریافت ارزی این مبالغ پافشاری کرده و معادل 
ریالی آن را قبول ندارد آیا غیر این اســت که این سیاست 

خود موجب تضعیف و کاهش اعتبار پول ملی می شود؟
او گفت: صادرکننده ای که محمولــه صادراتی خود را به 
ســایر کشــورها ارســال کرده جهت تداوم فعالیت های 
صادراتی خود چــاره ای جز این کــه پول های حاصل از 
صادرات را به کشور بازگرداند ندارد و اگر این درآمدها را به 
کشور باز نگرداند چگونه می تواند سرمایه الزم جهت تداوم 

فعالیت های صادراتی را تأمین کند.
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه افزود: اساساً 
این تفکر که پول های صادراتی به کشور باز نمی گردد تفکر 
نادرستی بوده و مساله اصلی آن است که این ارزها به دلیل 
تحریم ها با سازوکارهای دیگری به کشور وارد می شود که 

بنا به دالیلی مورد پذیرش بانک مرکزی نیست.
رئیس اتاق بازرگانی مشــترک ایران و روسیه خاطرنشان 
کرد: از دیگر مشکالت پیش  روی صادرکنندگان می توان 
به عدم اجرای صحیح قوانین باالدســتی و اساسی کشور 
اشــاره داشت که مسیر را برای فعالیت فعاالن اقتصادی و 

صادرکنندگان دشوار کرده است."
جدا از مشــکل بازگشــت ارز حاصل از صادرات، توجه به 
چند خط پایانی این گزارش معضالت اصلی را بر می تاباند 
و می شــود مصداق این کالم که؛ "توخودحدیِث مفصل، 

بخوان ازین مجمل"

کارشناسان اکونومیســت از طریق مقایسه پیش بینی اخیر 
بانک جهانی از نرخ رشــد اقتصاد جهانی با پیش بینی ارائه 
شده از در آخرین گزارشی که بانک جهانی قبل از همه گیری 
کرونا درباره دورنمای اقتصادی جهان منتشر کرد، خسارات 
اقتصادی همه گیری کرونا در ســال های 2020 و 2021 را 

10.3 تریلیون دالر برآورد کرده اند.
 محاسبه دقیق خســارات اقتصادی همه گیری کووید-19 
امکان پذیر نیســت، اما می توان با استفاده از برخی آمارهای 

بین المللی برای برآورد نسبی آن تالش کرد.
گــزارش »دورنمای اقتصادی جهان« که دو بار در ســال از 
سوی بانک جهانی منتشر می شود و نسخه جدید آن هفته 
گذشته منتشر شده است، می تواند یک نقطه مناسب برای 
شــروع باشد. بر اســاس این گزارش، اقتصاد جهان در سال 
2020 نسبت به سال قبل از آن 4.3 درصد کوچکتر خواهد 
شد؛  این در حالی است که بانک جهانی قباًل پیش بینی کرده 
بود که نرخ کاهش تولید ناخالص جهانی در سال جاری تنها 
با رقــم آن در جنگ های جهانــی اول و دوم و رکود بزرگ 
)دهه 1930( قابل مقایسه خواهد بود. در هر صورت این رقم 
)4.3 درصد( خسارات اقتصادی کرونا را کمتر از میزان واقعی 
بــرآورد می کند زیرا صرفاً به مــا می گوید که اقتصاد جهان 
نسبت به سال گذشته چقدر کوچکتر خواهد شد و نمی گوید 
که اگر ویروس کرونا هیچ گاه همه گیر نمی شد، اقتصاد جهانی 

در چه نقطه ای ایستاده بود. 
ادامه در صفحه 8 »مدیر مسوول«

آمارپیشرفت 
طرح های 

صنعتی

رئیس سازمان فضایی:
ساخت ماهواره 
»ناهید2« 
به اتمام رسید

صفحه 8

هوای اپک ارمغان بید بلند برای محیط زیست
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وزیر نفت در آیین آغاز بکار اَبَر پاالیشگاه بید بلند:
این طرح بگونه ای برنامه ریزی شــده که تا پایان 
ســال ۱۴۰۱ هیچ گازی همراه با اســتخراج نفت در 

مشعل ها سوزانده نشود.
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دوناتلــو با نام کامل دوناتو دی نیکولو دی 
بتو باردی، )13۸۶ - 13 دســامبر 14۶۶( 
هنرمنــد و پیکرتراش معــروف ایتالیایی 
متعلق به اوایل رنســانس از فلورانس بود. 
او تــا حدی بــه خاطــر کارش در زمینه 
نقش برجسته کوتاه، شکلی از پیکرتراشی 

برجسته را معرفی کرد.
دوناتلو، مجسمه ســازِی کالسیک را مورد 
مطالعه قرار داد و از این روش برای ساختن 
یک ســبک کامل رنســانس در مجسمه 
سازی اســتفاده کرد، که دوره های آن در 
رم، پادوا و سیینا حرفه ای طوالنی و پربار 

را به دیگر قسمت های ایتالیا معرفی کرد.
او با سنگ، برنز، چوب، خشت، گچ و موم 
کار کرده و چندین دستیار داشت، اگرچه 
آثار شــناخته شده او بیشتر مجسمه های 
معــروف او بودند، اما او نــوع جدیدی از 
برجســته کاری کم عمق و سبک را برای 
کارهای کوچک ایجاد کرد، و بخش خوبی 

از هنر وی تکیه بر معماری بود.
دوناتلو فرزند نیکولو دی بتو باردی بود که 
عضو انجمن هنری فلورانس بود، دوناتلو در 
خانه خانواده مارتلی تحصیل کرد. او ظاهراً 
آموزش اولیه هنری خود را در یک کارگاه 
طال فروشــی دریافت کرد و سپس مدت 

کوتاهی در استودیوی لورنزو کار کرد.
دوناتلــو بزرگترین پیکر تــراش در جمع 
اطرافیان برونلسکی، استاد فلورانسی بود. 
او پانزده ســال از مازاتچو بزرگتر بود، ولی 
ســال ها بعداز او زیست. تصویر جرجیس 
مقدس، یکی از پیکره های اولیه او را نشان 
می دهــد. این پیکره را صنف زره ســازان 
ســفارش داده بودند که ولی نعمت آن ها، 
جرجیس مقدس را بازنمایی می کند. این 
پیکره به قصد قرار گرفتن در جا پیکره ی 
دیوار خارجی یک کلیسا در فلورانس، اور 

سان میکله ساخته شد.

اگر به پیکره هــای گوتیک که در خارج از 
کلیســاهای جامع بزرگ نصب می شدند، 
باز نگریم، خواهیم دید که دوناتلو هرگونه 

پیوند خود را با گذشته قطع کرده است. 
پیکرهایی که در طرفین ورودی مســقف 
کلیســاهای گوتیک، در حالتــی آرام و 
جدی، ردیف شــده اند. شبیه موجوداتی 

از جهانی دیگرند.
پیکــره جرجیــس قدیس، اســتوار و پر 
صالبت، ایستاده و با چنان استحکامی بر 
زمین متصل است که گویی قصد ندارد که 

ذره ای از صالبت خود کوتاه بیایید.
هیچ رد و نشــانی از زیبایــی گنگ و آرام 
قدیسان قرون وسطایی در چهره ی او دیده 
نمی شود، بلکه سرشار از نیرو و هوشیاری و 

آماده باشی است.
او گویی، نزدیک شــدن دشمن را دقیقن 
زیر نظر دارد و آماده نبرد اســت، دست ها 
را بر ســپر نهاده و با عزمی راســخ به رزم 

می اندیشد.
این پیکــره هم چون نمــادی بی همتا از 
سلحشوری و دالوری و جوانی، هم چنان 
شهرت خود را حفظ کرده است. ولی فقط 
تخیل دوناتلــو و توانایــی او در بازنمایی 

قدیسی شهسوار با چنین شیوه ی بدیع و 
محکمی نیست که در خور ستایش است. 
بلکه باید توجه کنیــم که رویکرد کلی او 
به هنر پیکر تراشی برداشتی به تمام معنا 

نوین از این هنر را منعکس می کند.
علی رغم ســرزندگی و حرکتی که در این 
پیکره احساس می شود، هم چون صخره ای 
ســتبر و استوار است. این پیکره هم چون 
نقاشــی های مازاتچو، نشــان می دهد که 
دوناتلو می خواسته اســت که مشاهده ی 
جدید و قدرتمندانه ی طبیعت را جانشین 
نازک نگاری و ظرافت پیشنیان خود سازد.

ریز نقش هایی هم چون دست ها یا ابروان 
قدیس، اســتقالل کاملــی را از مدل های 
سنتی نشــان می دهد. آن ها گواه پژوهش 

تازه و دقیقــی درباره ی ویژگی های واقعی 
اندام آدمی اند. استادان فلورانسی آغاز قرن 
پانزدهم، دیگر تکــرار فرمول های کهنی 
را کــه از هنرمندان قرون وســطایی باقی 
مانده بود، خوش نمی داشتند. آنان همانند 
یونانیان و رومیانی که مورد تحسین شان 
بودند، پژوهــش درباره ی اندام آدمی را در 
آتلیه ها و نگارخانه های خود آغاز کردند و از 
مدل های خویش یا دیگر هنرمندان همکار 
می خواستند که برای مطالعه و مشاهده ی 
آن هــا، خــود را در حاالت و ژســت های 
مختلف قرار دهند، این رویکرد و این عالقه 
تازه اســت که کار دوناتلو را این چنین پر 

قوت و جذاب می سازد.
)ادامه دارد(

"کسایی مروزی"

از او بوی دزدیده کافور و عنبر
وز او گونه برده عقیق یمانی
بماند گل سرخ همواره تازه

اگر قطره ای زو به گل بر چکانی
عقیقی شرابی که در آبگینه

درخشان شود چون سهیل یمانی
شود گونه جام باده ز عکسش

ملّون چو از نور او لعل کانی
به ظلمت سکندر گر او را بدیدی

نکردی طلب چشمه زندگانی

******

چرا این مردم دانا و زیرکسار و فرزانه
زیانشان مور را باشد دو درشان هست یک خانه

اگر ابروش چین آرد ، سزد گر روی من بیند
که رخسارم پر از چین است چون رخسار پهنانه

چو پیمانه تن مردم همیشه عمر پیماید
بباید زیر ننمودن همان یک روز پیمانه

کنون جویی همی حیلت که گشتی سست و بی طاقت
تو را دیدم به برنایی ، فسار آهخته و النه

اجل چون دام کرده گیر پوشیده به خاک اندر
صیاد از دور ، نک دانه برهنه کرده لوسانه
طبایع گر ستوِن تن ستون را هم بپوسد بن

نگردد هرگز آن فانی ، کش از طاعت زنی فانه
نباشد میل فرزانه به فرزند و زن هرگز

بِبُّرد نسل این هر دو نَبُّرد نسل فرزانه

******

قامت چون سرو روانش نگر
آخته ، آن موی میانش نگر

زلف و رخش دیدی و اکنون بیا
آن لب شیرین و زبانش نگر
َکّشی آن چشم سیاهش ببین
خوّشی آن تنگ دهانش نگر

بُرد به یک ضربه دل و جان من
آن نََدب و داو گرانش نگر

******

زاغ بیابان گزید خود به بیابان سزید
باد به گل بر بَزید گل به گل اندر غژید
یاسمن لعل پوش سوسن گوهر فروش

بر زنخ پیلگوش نقطه زد و بشکلید
دی به دریغ اندرون ماه به میغ اندرون
رنگ به تیغ اندرون شاخ زد و آرمید

سرکش بربست رود باربدی زد سرود
وز می سوری درود سوی بنفشه رسید

******

صبح آمد و عالمت مصقول بر کشید
وز آسمان شمامه کافور بر دمید

گویی که دوست قُرطه َشعر کبود خویش
تا جایگاه ناف به عمدا فرو درید

در شد به چتر ماه سنان های آفتاب
ور چند ِجرم ماه سر اندر سپر کشید
خورشید با سهیل عروسی کند همی

کز بامداد ِکلّه مصقول بر کشید
وان عکس آفتاب نگه کن ؛ علم علم

گویی به الژورد می سرخ بر چکید
یا بر بنفشه زار گل نار سایه کرد

یا برگ الله زار همی بر چکد به خوید
یا آتش شعاع ز مشرق فروختند
یا پرنیان لعل کسی باز گسترید

جام کبود و سرخ نبید آر ، کآسمان

گویی که جام های کبود است پر نبید
جام کبود و باده سرخ و شعاع زرد

گویی شقایق است و بنفشه ست و شنبلید
چون خوش بود نبید بر این تیغ آفتاب

خاصه که عکس او به نبید اندرون فتید
آن روشنی که چون به پیاله فرو چکد

گویی عقیق سرخ به لؤلؤ فرو چکید
وان صاف می که چون به کف دست بر نهی

کف از قدح ندانی ، نی از قدح نبید

******

کمند زلف را ماند چو برهم بافتن گیرد
سپاه زنگ را ماند چو بر هم تاختن گیرد

معقرب زلف مشکینش معلق بر رخ روشن
چنان چون عنبرین عقرب که زهره در دهن گیرد

گهی همچون شبه باشد که بر خورشید برپاشی
گهی همچون شبی باشد که در روزی وطن گیرد

چو ساکن باشد از جنبش ، مثال قد او دارد
چو دیگر بار خم گیرد نشان قِد من گیرد

گهی از گل سلب سازد گهی از مه رقم دارد
گهی رسم صنم آرد گهی طبع سمن گیرد

خم زلفش یکی دام است چون خورشید و مه گیرد
سر زلفش یکی شست است کو سیمین َذقَن گیرد

کــافــــه شهــــر

 بخــش بیســت و نهم
ــه ــد مـزرعـ حمیـ هنرمندان فلورانسی) دوناتلو(

لحظاتــی بــا شــعر
به انتخاب نیما موسوی

مجسمه جرجیس مقدس 
موزه ی ملی بارجللو، فلورانس

تندیسی از دوناتلو در فلورانس 

اهدای بن خرید کتاب 
به گزارش روابط عمومی معاونت امور فرهنگی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی به نقل از دبیرخانه ستاد هماهنگی 
شهر ها و روســتا های دوســتدار کتاب، ابراهیم حیدری 
مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه ریزی های فرهنگی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی از اعطای بن خرید کتاب به چهار 
هزار نفر از مروجان، مربیان و تسهیلگران باشگاه های کتاب 

خوانی در نمایشگاه مجازی کتاب تهران خبر داد.  

حیدری گفت: به منظور تشــویق و حمایت فعاالن ترویج 
کتاب خوانی به ویژه در مناطق کم برخوردار و روســتاها، 
مبلغ یک میلیون ریال بن خرید کتــاب در ایام برگزاری 
نمایشگاه مجازی کتاب تهران بن خرید کتاب اهدا شد. این 

بن ها صرفاً در ایام نمایشگاه قابل استفاده بودند.
به گفته این مقام مســوول، تســهیلگران و مربیان جام 
باشــگاه های کتاب  خوانی کودک و نوجوان و هم چنین 
مروجــان کتاب خوانــی از تاریخ 1 تا ۶ بهمــن ماه - ایام 
برگزاری نمایشگاه کتاب مجازی - این امکان راداشتندتابا 
برخورداری از 20 درصد تخفیف، کتاب های مورد نیازشان 

را تهیه کنند.

ناشران بزرگ صربستان 
در نمایشگاه مجازی تهران

نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران که از یکم تا 
ششم بهمن ماه به دلیل محرومیت های حاصل از شیوع 
ویروس کرونا در ایران و سایر کشورهای جهان، از طریق 
درگاه انترنتی book.icfi.ir برگزار شــد، بســیاری از 

انتشارات داخلی و خارجی را به دور هم گردآورده بود.
در ایــن خصوص، رایزنی فرهنگی کشــورمان در بلگراد 
نیز ضمن اطالع رســانی به وزارت فرهنگ صربستان و 
هماهنگی با ناشــران مطرح این کشور به منظور شرکت 
در این رویداد مهم فرهنگی، اقدام به معرفی گوشه ای از 
انتشارات این نمایندگی و آثار برگزیده و ترجمه شده از 

فارسی به زبان صربی کرد.
 Laguna /( از میان ناشــران صرب، انتشــارات الگونا
Delfi( که بزرگترین انتشارات منطقه بالکان محسوب 
 Kreativni( می شــود، انتشــارات کِراتیونــی ســنتر
centar( بزرگترین و فعال ترین ناشر کودک در منطقه 
 )Čigoja publishing( بالکان. مرکز انتشاراتی چیگویا
خانه انتشاراتی اوتوپیا )UTOPIA( و مؤسسه نمایشگاه 
 Belgrade International( بین المللی کتاب بلگراد
Book Fair( که سال گذشته با مؤسسه نمایشگاه های 
بین المللی تهران تفاهم نامه همکاری متقابل امضا کرده  
انــد در این رویداد شــرکت کرده و آثار خــود را برای 

دبیرخانه نمایشگاه ارسال کرده  بودند.

کاهش بیش از ۵0 درصدی 
انتشار کتاب 

مقایسه آمارهای نشــر در دی ماه سال جاری با دی ماه 
سال گذشته حکایت از کاهش بیش از ۵0 درصدی تعداد 

عناوین کتاب دارد.
 بر اساس آمارهای منتشر شده در سایت خانه کتاب در 
دی ماه ســال جاری ۵ هزار و 112 عنوان کتاب منتشر 
شده است که از این تعداد 3 هزار و ۶00 عنوان تالیف و 

هزار و ۵01 عنوان ترجمه بوده است.
ناشــران تهرانی 4 هــزار و 7۶ عنوان کتاب و ناشــران 
شهرستانی هزار و 3۶ عنوان کتاب منتشر کرده اند.  شمار 
کتاب های چاپ اول سه هزار و 91 عنوان و شمار تجدید 
چاپی ها 2 هزار و21 عنوان بوده اســت. شــمارگان کل 
کتاب های منتشــر شده  نیز 20۶ میلیون و ۵۸9 هزار و 

7۸۵ نسخه بوده است.
ادبیات با 97۶  عنوان کتاب در صدر رده های دیویی نشر در 
دی ماه قرار داد و پس از آن کمک آموزشــی با ۸97 علوم 
اجتماعی و ۶4۵ عنوان در رده های بعدی قرار دارند. آخرین 

رده نیز متعلق به کلیات با ۵3 عنوان کتاب بوده است.
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● ظاهرا بایــد پذیرفت که حرف و حدیث ها در رقابت ها 
یک امر طبیعی اســت. این حــرف و حدیث ها در ورزش 
بیشتر از هر جایی اســت و در ورزش پرطرفداری چونان 
فوتبال و آن هم پیرامون تیم های محبوب و صاحب ادعا، 

بیش از همه و البته همواره و همیشه، وجود دارد!
ایــن که به من، یا ما، ظلم شــده و به حریف امتیازی که 
حقش نبوده داده شده همواره مطرح هست و همیشه ورد 

زبان "خود مظلوم پندار" و دیگری "ظالم پندار" است!
آخرین بار -- قبل از بسته شدن شماره 201معیار -- حرف 
و حدیث ها پیرامون بازی پرســپولیس و فوالد خوزستان 
بود. باخت یکی و برد دیگــری. اما در این میان، یک تیم 
پرطرفدارد یگر معتقد است در برخی موارد عدالت رعایت 
نمی شود. حاال، چند پیشکسوت و صاحب نظر مطالبی بیان 
کرده اند، بد نیست با هم بخوانیم تا سطح توقعات تیم های 

صاحب نام و ادعا تا حدودی روشن شود.

■ نباید اجازه دهیم باشگاهی خاص زورگویی کند 

باشگاه فوالد خوزستان درباره اتفاقات و حواشی دیدار برابر 
پرسپولیس بیانیه ای صادر کرد.

به گزارش سایت باشــگاه فوالد خوزستان، در بیانیه این 
باشگاه آمده است: در ابتدا باشگاه فوالد خوزستان قدردانی 
خود را از تالش تیم به خاطر نمایشــی که در دیدار برابر 
پرســپولیس ارائه کرد، ابراز می کند. اگر تالش های انجام 
گرفته با قدرشناسی بهتر از فرصت های ایجاد شده همراه 
می شــد، بدون تردید نتیجه ای که در بازی شب گذشته 
برابر پرســپولیس رقم می خورد تفاوت آشکاری با نتیجه 
ثبت شده فعلی می داشــت. با این حال هواداران خونگرم 
فوالد خوزســتان قدرشــناس تالش های انجام شده کادر 
فنی و بازیکنان تیم هستند. آن ها به خوبی دیدند که تیم 
محبوب شان در چه شــرایطی و با چه نوع برنامه ریزی به 
مصاف پرسپولیس رفت؛ جایی که حریف با داشتن فرصت 
زمانی کافی و با خیالی آسوده از بازی های پیاپی خانگی به 

مصاف تیم فوالد آمد.
فارغ از این شــرایط، هواداران فوتبال در این بازی دیدند 
کــه تیم برتر زمین چه تیمی بود و چه تیمی فرصت های 
بیشتری برای گلزنی داشت اما تیم رقیب با تحریفی آشکار 
در بیانیه خود مدعی اســت که »پرســپولیس نه فقط در 
نتیجه کــه چون بازی های گذشــته در زمین هم برتری 
فنی خود را مقابل فوالد خوزستان به رخ کشید«. اگر تیم 
پرهزینه و متمول پرسپولیس از این وضعیت و عملکرد فنی 
رضایت دارد که جای حرف و ســخنی باقی نیست اما اگر 
این بیانیه تنها برای آرام کردن دل هواداران  این تیم پس 
از نتایج و نمایش های اخیر اســت که باید به حال فوتبال 
ایران تاسف خورد که مدافع عنوان قهرمانی اش چنین حال 

و روزی دارد.
باشگاه فوالد خوزستان ضمن تکریم دوباره داوران و به ویژه 
تمجید از سیاست جوانگرایی کمیته داوران اعالم می کند 
که برای دستیابی به حق خود کوتاه نمی آید و انتقاد خود 
را به نحوه چینش داوری ها و عملکرد برخی داوران اعالم 
می دارد. این سوال به صورت جدی مطرح است که چگونه 
می شــود یک داور در ده ماه )از ابتدای ســال 99( چهار 
بازی یک تیم را قضاوت  کند )یک بازی فصل قبل و ســه 
بازی در فصل جاری(؟ آیا نمونه مشــابهی در دنیا از این 
نوع چینش وجود دارد؟ عجیب تــر هم این که داور بازی 
بعد از فشارهای ایجاد شده مجبور به عذرخواهی می شود، 
در حالی که در مقابل اشــتباه های رخ داده به ضرر فوالد 
-- به اذعان کارشناسان داوری موثر بر روی گل اول و دوم 

-- سکوت می کند.
نکته مهم دیگر رفتار نیمکت پرسپولیس و مصاحبه های 
تحریــک آمیز یکی از اعضای کادر فنــی این تیم قبل و 
بعد از بازی اســت. چگونه است که نیمکت حریف هر نوع 
رفتــاری را از خود بروز می دهد اما پس از بازی، باشــگاه 
حریف بــا چشم پوشــی از اتفاقات، واقعیــت رخ داده را 
تحریف و طلبکارانه ادعاهایــی را مطرح می کند؟ چگونه 
می شــود این رفتار را با پسوند »فرهنگی -- ورزشی« این 
باشگاه جمع بست؟ آیا به غیر از این است که این رفتارها 

و این بیانیه ها فرافکنی و فرار رو به جلوی باشــگاه مقابل 
و ســرپوش گذاشتن بر ضعف های فعلی است؟ این رفتار 
نخ نما هر چند تا اینجای لیــگ و به ویژه در فصول اخیر 
برای تیم پرســپولیس در زمین با نتیجه همراه بوده اما از 
این پس باشگاه فوالد در مقابل این نوع رفتارها که به دنبال 
تاثیرگذاری بر عملکرد داوران اســت، سکوت نخواهد کرد 
و ضمــن طرح دعوی به خاطر توهین ها و رفتارهای انجام 
گرفته، از فدراسیون محترم فوتبال اجرای عدالت را طلب 
می کند تا باشگاهی خاص بیش از این به واسطه دست های 

پشت پرده اجازه زورگویی به دیگر تیم ها را پیدا نکند.

■ دالیل اشــتباهات داوران علیه پرسپولیس باید 
پیگیری شود

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس گفت: می خواهیم این موضوع 
پیگیری شود که چرا در هفته  های اخیر، اشتباهات داوری 

علیه تیم ما صورت گرفته است.
به گزارش سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، جعفر سمیعی 
در خصوص پیــروزی 2 بر یک تیم پرســپولیس مقابل 
فوالد خوزستان گفت: یک بار دیگر شایستگی کادرفنی و 
بازیکنان مان به اثبات رسید. مسائل زیادی در این بازی رقم 
خورد که مشغول پیگیری آن هستیم از جمله پنالتی که 
به اذعان کارشناسان داوری، درست نبود. قصد آن را نداریم 
کــه داوری را متهم کنیم فقط می خواهیم این موضوع از 
ســوی مسووالن امر پیگیری شــود که چرا در هفته  های 
اخیر، اشــتباهات داوری در بازی های پرسپولیس افزایش 

یافته و این اشتباهات، علیه تیم ماست.
وی ادامه داد: با این حال پرســپولیس برنده از زمین بازی 
خارج شد و سه امتیاز شیرین از رقابت با تیمی که خودش 
مدعی کسب عنوان قهرمانی است، به دست آوردیم. باید 
این برد را به هواداران خودمان تبریک بگویم. تیمی که در 
زمین بازی می بینید، غیرت و تعصب باالیی را بروز داده و 
با همین روند می تواند بار دیگر به قهرمانی برسد. در روزی 
که به لحاظ فنی هم عملکرد خوب و قابل قبولی داشتیم، 
فوالد را شکست دادیم و باید به فکر بازی های بعدی باشیم.
ســمیعی گفت: در حاشــیه این بازی نیز اتفاقات زیادی 
رقم خورد. انتظار ما این اســت کــه در جامعه فوتبال، به 
یکدیگــر احترام بگذاریم نه این که به دنبال جنگ و دعوا 
باشــیم. مسائل مربوط به داوری و حواشی بازی با فوالد را 
تا آخر دنبال می کنیم و اجازه نمی دهیم فرد یا افرادی به 
پرسپولیس توهین کنند یا زحمات تیم مان را با اشتباهات 
خود زیر ســوال ببرند. تا به حال در مورد هیچ موضوعی 
ســکوت نکردیم و این بار هم در کمال آرامش و بدون این 
کــه دنبال بی احترامی به دیگران باشــیم، این مباحث را 

راه های مختلف پیگیری می کنیم.
مدیرعامل باشگاه پرسپولیس با اشاره به تالش مسووالن 
در زمینه  بازگشــت تماشــاگران به اســتادیوم ها اضافه 
کرد: مدیران ارشــد فدراســیون فوتبال و سازمان لیگ، 
برنامه ریزی های خود را در این راستا آغاز کرده اند تا زمینه  
حضور طرفداران فوتبال در اســتادیوم ها را مهیا کنند. در 
ایــن بین، هرکدام از ارکان فوتبال ایران باید نقش خود را 
بپذیرند و به تســریع در روند حضور تماشاگران با رعایت 

کامل پروتکل های بهداشتی کمک کنند.
وی ادامه داد: در باشــگاه، برنامه ریزی خودمان را داریم و 
می خواهیم برای بازگشت فوری هواداران پرشور و پرشمار 
پرسپولیس به استادیوم ها در کنار مسووالن فدراسیون و 
سازمان لیگ و همه تصمیم  ســازان امر باشیم. حتی این 
توانایی را داریم با کمک کمیته های مختلف داخل باشگاه، 
اقدام به فاصله گذاری اجتماعی در ورزشگاه آزادی کنیم تا 
قدمی برای بازگشت تماشاگران برداریم. باشگاه پرسپولیس  
همواره به نفس حضور تماشــاگران در ورزشــگاه احترام 
می گذارد و هــر اقدامی در جهت بازگردانــدن آن ها در 
شرایط کرونا الزم باشد، انجام خواهیم داد. فراموش نکنید 
پرسپولیس بابت عدم حضور تماشاگران خود در ورزشگاه ها، 
تا به حال بیشــترین لطمه را دیده است.وی افزود: حضور 
در فینال لیگ قهرمانان آسیا برای مان تجربه بزرگی بود و 
می توانیم با الگو گرفتن از رعایت پروتکل های بهداشــتی 

در قطر، به برگزاری دیدارهای خود با حضور تماشــاگران 
و هواداران کمک کنیم. این توانایی در باشــگاه وجود دارد 
که در جهت تســریع روند ورود تماشاگران به استادیوم ها 
وارد عمل شود. منتظر پاســخ مدیران ارشد فدراسیون و 
ســازمان لیگ هستیم تا در کنار مسووالن تصمیم گیرنده 
در امر فوتبال، زمینه های حضور هواداران مان در ورزشگاه 

را فراهم کنیم.
ســمیعی گفت: بار دیگر از طرفداران پرســپولیس تشکر 
می کنــم. آن ها حتی یک روز از حمایــت اعضای تیم و 
کادرفنی غافل نمی شوند و این اقتدار و پشتکار در همراهی 
یک باشگاه، جای تقدیر دارد. من تمام پیام ها و انتقاداتی 
که در رســانه ها یــا فضای مجازی توســط خبرنگاران و 
هواداران مطرح می شود را مطالعه می کنم و در جهت حل 
مشــکالت، تالش می کنم. به هر حال مدیریت بر باشگاه 
بزرگی مثل پرسپولیس، ســختی های خودش را دارد اما 
وقتی می بینیم با حل هر مشکل، لبخند رضایتی بر چهره 
هواداران می نشیند و پیام های مثبتی دریافت می کنیم، این 

دشواری ها را از یاد می بریم.

■ سازمان لیگ عدالت را برقرار کند

مســووالن باشگاه استقالل از برنامه ریزی رقابت های لیگ 
برتر به شدت شاکی بوده و معتقدند عدالت در این زمینه 

رعایت نمی شود.
پرویز مظلومی، سرپرســت تیم استقالل، در این خصوص 
به ســایت رسمی باشگاه اســتقالل گفت: دیروز بازی ما 
مقابل تراکتورســازی تبریز را در ســاعت 30/14 دقیقه 
برگزار کردند. ضمن احترام و خســته نباشید به مسووالن 
سازمان لیگ، قبل از بازی می خواستیم نسبت به این مساله 
اعتراض کنیم اما برای جلوگیری از ایجاد حاشیه و جنجال 
ســکوت کردیم اما حاال که بازی تمام شــده انتظار داریم 
دست اندرکاران کمیته مسابقات سازمان لیگ برتر توضیح 
دهند چرا بازی ما باید در چنین ساعتی برگزار شود؟ اگر 
بحث بازی پرســپولیس هم بودند دوستان می توانستند 
بازی هــا را در دو روز مختلــف برگزار کنند همان طور که 
بازی هفته بعد ما را روز شنبه انداخته اند و پرسپولیس را 
دوشنبه، بازی دیروز رقیب را هم امروز برگزار می کردند تا 

فشاری به ما هم وارد نشود.
سرپرســت آبی پوشان افزود: ما در ســرمای تبریز ساعت 
30/14 دقیقــه بــازی کردیم در حالی که قبــل از آن نه 
می توانستیم به بازیکنان ناهار بدهیم نه می شد صبح زود 
آن ها را بیدار کرد و صبحانه داد. از ســوی دیگر ۵ ساعت 
پس از پایان بازی برای بازگشت به تهران معطل شدیم و 
این مساله بر شدت خستگی بازیکنان اضافه کرد که ثمره 
این اتفاقات ممکن است به مصدومیت نفرات ما بیانجامد.
او ادامه داد: االن پرســپولیس در جدول دو بازی کمتر از 
تیم ما و ســایر تیم ها دارد اما برنامه ریزی سازمان لیگ به 
گونه ای است که این تیم هفته ای یک بازی انجام می دهد و 
ما هر ۵ روز یک بازی و همین سبب اعتراض هواداران ما و 
سایر تیم ها شده و اعتقاد دارند عدالت برقرار نمی شود. االن 
شرایط جدول به گونه ای است که همه بازی های ما زودتر از 
پرسپولیس بوده و این تیم با آگاهی از نتیجه ما به مصاف 
حریفانش می رود. انتظار ما این است که سازمان لیگ در 
ایــن زمینه عدالت را برقرار کند و نگاه یکســانی به همه 
تیم ها داشته باشــد. االن همین سایپایی که ما روز شنبه 
باید به مصافش برویم، آخرین بازی خود را سه روز زودتر 
از ما انجام داد و در واقع سه روز بیشتر فرصت ریکاوری و 
بازسازی داشت و تازه ما بعد از این بازی هم در یک فرصت 
کوتاه باید یک ســفر طوالنی به اهواز و سپس از آن جا با 
اتوبوس به مسجدسلیمان داشته باشیم که مشکالت ما را 

مضاعف می کند.
مظلومی در پایان گفت: این گونــه برنامه ریزی بازی ها به 
تیم ما فشار آورده و همین مســاله اعتراض هواداران مان 
را در پی داشــته و بنده هم وظیفه دارم از منافع باشــگاه 
و همین طور خواســت به حق هواداران مــان دفاع کنم و 
انتظار دارم سازمان لیگ و به خصوص کمیته مسابقات در 
برنامه ریزی بازی ها به گونه ای عمل کند که در حق استقالل 

اجحاف نشود.

دو کلمـــه حـــرف ورزشـــی

بهبودی سـیاوش  گرد آورندهمن مظلــوم، من حقم!

لیگ برتر والیبال نشسته مردان 
و داوری ها 

سرمربی تیم ملی والیبال نشسته گفت: زمانی می توانیم 
نگاه حرفه ای به لیگ برتر والیبال نشسته داشته باشیم که 
قضاوت ها هم حرفه ای و عاری از هرگونه خطا و اشتباه باشد.

هادی رضایی، سرمربی تیم ملی والیبال نشسته با بیان این 
که لیگ برتر والیبال نشسته تاثیر به سزایی در آماده سازی 
بازیکنــان تیم ملی دارد، اظهار کرد: در طی چند هفته ای 
که شــاهد برگزاری لیگ برتر والیبال نشسته مردان بودیم 
بازی های قابل قبول و خوبی ارائه شد که در مجموع به نفع 
تیم ملی است.وی درباره انتقادات صورت گرفته در خصوص 
عملکرد ضعیف داوران در لیگ برتر والیبال نشسته، گفت: 
همــان طور که انتطار می رود بازی ها در ســطح حرفه ای 
برگزار شــود، داوری ها نیز باید حرفه ای و عاری از هر گونه 
اشتباه باشد. البته داوران ما چون یک سال از شرایط مسابقه 
دور بودند، به نظر می رســد آمادگــی کافی برای قضاوت 
نداشتند. امیدوارم در مرحله پایانی شاهد داوری های بهتر 
و کم خطاتر باشیم. رضایی درباره شانس قهرمانی تیم مس 
شهر بابک کرمان در لیگ برتر والیبال نشسته گفت: هدف 
4 تیم راه یافته به مرحله پایانی لیگ ارایه یک بازی خوب و 
کسب عنوان قهرمانی است که در مجموع به نفع تیم ملی 
اســت. وی در پایان زمان برگزاری مرحله پایانی لیگ برتر 
والیبال نشسته را دهم تا چهاردهم بهمن در تهران یا مشهد 
عنوان کرد و افزود: البته هنوز مکان برگزاری مرحله پایانی 
لیگ به طور دقیق مشــخص نیست اما این احتمال وجود 

دارد که در تهران برگزار شود.

نخستین آکادمی تخصصی 
پاورلیفتینگ زنان 

رییس فدراسیون بدنسازی 
و پــرورش اندام، گفــت: 2 ماه 
پیش با فعالیت رســمی رشته 
پاورلیفتینگ زنان موافقت شد و 
ما نیز محلی را برای آنان احداث 
کردیم که روز سه شنبه به صورت 

رسمی فعالیت خود را آغاز کرد.
گفتنــی اســت؛افتتاح نخســتین آکادمــی تخصصــی 
پاورلیفتینگ زنان با حضور »عبدالحمید احمدی« معاون 
فرهنگی و توســعه ورزش همگانی و »فرشید طهماسبی« 
مدیر کل دفتر امور بین الملل وزارت ورزش و جوانان،همراه 
با مراسم کمک مومنانه فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام 

برگزارشد.

جوانان البرز اولین حضور در 
لیگ برتر را تجربه می کنند

تکوانــدو  تیــم  ســرمربی 
پارســیان البرز گفــت: در میان 
تیم های مدعــی و با تجربه های 
لیگ، یک تیم جوان و کم تجربه 
داریم که هدف اصلی ما بیشــتر 

کسب تجربه است.
احســان افراســیابی ضمن بیان 

مطلب فوق ادامه داد: برای حضور در لیگ برتر شــش ماه 
است که به صورت منظم در حال تمرین هستیم و از این نظر 
یکی از بهترین و آماده ترین تیم های حاضر در مسابقات لیگ 
هستیم. ولی نکته اصلی اینجاست که تیم ما کم تجربه است.

وی ادامه داد: بیشــتر هدف مــا میــدان دادن به جوانان 
مستعدی است که فرصت حضور در لیگ را پیدا نمی کنند. 
مبــارزه در لیگ برای این جوانــان خیلی مفید خواهد بود.

سرمربی پارسیان البرز افزود: تیم ما با حمایت مالی شخصی 
وارد مســابقات می شــود و این برای ورزش استان البرز که 
نمی تواند یک تیم با حامی مالی مناســب به مسابقات اعزام 

کند چندان مناسب نیست.
افراسیابی در پایان گفت: از فدراسیون تکواندو و کادر اجرایی 
سازمان لیگ باید تشکر کنیم که واقعاً تدارک بسیار خوبی 
برای این مسابقات داشتند و شرایط قرنطینه قبل از مسابقات 
باعث شــد تا نگرانی بابت رعایت پروتکل های بهداشــتی و 

مشکل کرونا رفع شود.
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چرا باید برای خودمان هدیه بخریم؟
• در هنگام کار، به فکر سالمتی  خودتان هم باشید 
در هنــگام کار و به خاطر پشت میزنشــینی، معموال دچار 
کمردرد و گردن درد می شوید. با گذشت زمان، سالمتی تان 
به خطر می افتد. وقت آن رســیده است تا بیش از پیش، به 
خودتــان اهمیت دهید و با خرید کمربندها و قوزبندهای 

اصالحی و طبی، سالمتی را به خود هدیه دهید.

• کیف دستی جدید و راحت برای خودتان بخرید
کیف دســتی از وسایل مهم و پراســتفاده است که روزانه 
برای حمل وسایل کوچک شخصی از آن استفاده می کنیم. 
استفاده روزانه از کیف دستی، باعث می شود که خیلی زود 
رنگ ولعابش کم شــود و ظاهری کهنه پیدا کند. بیشــتر 
وقت ها، فراموش می کنیم لوازم دم دســتی و پرکاربردمان 
کهنه شــده اند و دیگر باید به فکر تعویض شــان باشیم. 
بیرون رفتن با کیف دستی قدیمی و رنگ  ورورفته را فراموش 

کنید و به خودتان یک کیف شیک و راحت هدیه دهید.

• زندگی تان را از لوازم دیجیتالی سم زادیی کنید
بهترین هدیه ای کــه می توانید به خودتان بدهید، ارتباط 
دوباره با عزیزانتان اســت. ارتباطی کــه در آن خبری از 
وسایل دیجیتالی نباشــد تا در جمع دوستان و عزیزانتان 
حضوری پررنگ داشته باشید. تحقیقات نشان می دهند، 
وسایل دیجیتالی و گجت های هوشمند، بیش از آنچه که 
فکر می کنیم، باعث کم رنگ شــدن روابط ما می شــود و 
حلقه ارتباطی ما را کوچک می کند.هم چنین جدا شدن از 
فضای دیجیتال و دنیای مجازی، روشی بسیار شیرین برای 
استراحت دادن به ذهنتان است تا در فضایی آرام و بدون 
صدای نوتیفیکیشن دستگاه های دیجیتالی و هوشمند، به 
آینده شغلی و برنامه هایتان برای زندگی فکر کنید. شاید 
در تعطیالت، وقت آن باشد که زندگی خودتان را از تمام 

لوازم دیجیتالی و هوشمند، سم زدایی کنید.

• راحت بخوابید
اگر ســراغ مقاالت علمی بروید و درمورد مشکالت ناشی 
از کم خوابی مطالعه کنید، متوجه خطرهایی خواهید شد 
که جســم و روح شما را تهدید می کنند. احتماال به عنوان 
یک فرد فعال در دنیای تجارت و فعالیت های اجتماعی و 
به بهانه نداشــتن زمان کافی برای استراحت، به تحقیقات 
علمی درمورد عوارض کم خوابی، بی اعتنا هستید. به شما 
پیشنهاد می کنیم که یک صبح لوکس و پر از آرامش را به 
ذهن و جســمتان هدیه دهید و چند ساعتی را بی دغدغه 
بخوابید. در چنین صبحی قرار است دیرتر از همیشه بیدار 
شوید و ساعت کنار تخت را کوک نکنید. وقت آن رسیده 
که با هدیه دادن یک خواب صبح طوالنی، از ذهن و جسم 

خود تشکر کنید.

• بالش گردنی بهترین همراه در سفر با خودروی 
شخصی است

در سفرهای خانوادگی یا دوستانه که با خودروی شخصی 
می روید، داشتن یک بالش کوچک غنیمت است.وقتی که 
در طول ســفر روی صندلی عقب نشسته اید، یک چرت 
کوتاه حسابی می چسبد. در این مواقع، یک بالش گردنی 

شــخصی لذت خواب را برایتان چند برابر می کند. قبل از 
شروع سفر بعدی، یک بالش گردنی شخصی برای خودتان 
بخریدتاازاستراحت وخواب کوتاه درطول جاده لذت ببرید.

• امروز به ســرکار نروید و هر کاری دوست دارید 
انجام دهید

یک روز بدون دغدغه شغلی و کارهای عقب افتاده گذراندن، 
موهبتی است که می توانید به خودتان هدیه دهید. امروز 
همان روزی اســت که می توانید هیچ کاری انجام ندهید، 
ســاعت ها بخوابید، روی مبل لم بدهید، بستنی بخورید و 
تلویزیون تماشا کنید. در این روز می توانید سراغ هر کاری 
که دلتان می خواهد بروید. این 24 ســاعت هدیه شما به 
خودتان است. این هدیه واقعا جذاب است؛ این طور نیست؟

• کتاب جدید بخرید و در آرامش مطالعه کنید

شــلوغی های زندگی باعث شــده اســت تا رسِم قشنِگ 
کتــاب خوانی را فراموش کنیم و خودمــان را درگیر کار 
و معاشــرت های تکراری کنیم. هر چنــد وقت یک  بار، با 
خودتان قرار بگذارید تا سری به کتاب فروشی ها بزنید و یک 
کتاب برای خودتان هدیه بگیرید. در طول روز یا آخر شب، 
وقتــی را به خودتان و مطالعه اختصاص دهید. در آرامش 

مطالعه کنید تا کمی بیشتر بتوانید از زندگی لذت ببرید.

• عطر موردعالقه تان را به خودتان هدیه بدهید
اگر شیشه  عطر و ادکلن موردعالقه تان مدت  هاست خالی 
شــده است و بوی مطبوعتان دیگر به مشامتان نمی رسد، 
پیداکردن بهترین هدیه برای شــما کار آســانی است. به 
عطرفروشی بروید و عطر محبوبتان را بخرید. با این هدیه 

خوش بو، خودتان را شگفت زده کنید. 

• برس پاک ســازی صورت را به پوست تان هدیه 
بدهید

دغدغه های روزمره و ساعت های طوالنی کار باعث می شود تا 
کمتر متوجه تغییرات ریز در صورت بشویم و چندان به آینه 
دقت نکنیم. چه بخواهیم و چه نخواهیم، پوست روند پیری 

خود را پیش می گیرد و میزبان چروک های ریز می شود. هم 
چنین آلودگی های روزانه روی پوست می نشینند و به مرور 

سالمت پوست را به خطر می اندازند.
یک برس پاک ســازی صورت به راحتی و به  آرامی پوســت 
را الیه بــرداری می کنــد و در کاهش چروک هــای ریز و 
کوچک بسیار مؤثر است. این برس هدیه ای فوق العاده برای 
پوست تان است و زیبایی را برای صورتتان به ارمغان می آورد.

• یک فریم عینک جدید نیاز دارید
اگر فریم عینکتان قدیمی شــده است و دلتان کمی تنوع 
می خواهد، وقت آن رسیده است تا یک فریم جدید بخرید 
و بــه چهره خود کمی تازگــی و تغییر هدیه دهید. تنوع 
مطلوب فریــم عینک، هر ســلیقه ای را راضی می کند و 
می توانید بهترین را انتخاب کنید. پیشنهاد می کنیم طرحی 
را انتخاب کنید که عالوه بر هماهنگ بودن با فرم صورتتان، 

با مدل عینک قبلی نیز متفاوت باشد.

• لباس راحتی تازه بخرید و کهنه ها را دور بیندازید
به فروشگاه بروید و چند دست لباس راحتی خانگی برای 
خودتان بخرید و از این تغییر خوش حال شوید. یک لباس 
هرقدر هم زیبا باشــد، بعد از پوشــیدن متعدد، حتی اگر 
کهنه و پاره هم نشود، تکراری و ناخوشایند خواهد شد. به 
خودتان بیشتر اهمیت دهید و فقط به فکر زیبایی و جدید 
بودن لباس های مهمانی نباشید؛ در تنهایی و خلوت هم به 

زیبایی و نو بودن لباستان اهمیت دهید.

• جوراب های جدید و زیبا بخرید
سراغ جوراب های زیبا و خوش رنگ با طرح های کودکانه و 
کارتونی بروید. با خرید چند جفت جوراب، حسابی خودتان 
را خوشحال کنید. اجازه دهید کودک درون تان دوباره زنده 
شــود. با پوشیدن این جوراب های جالب و خوش طرح، به 

خودتان هدیه ای جذاب بدهید.
هزاران ایده و هدیه دیگر برای خوشحال شدن شما وجود 
دارد. خریــد هر هدیه کوچک و بزرگی، انرژی مضاعف به 

شما می بخشد. 
انتخاب هدیه برای خودتان ســخت نیست، زیرا به خوبی 
خود را می شناســید و می دانید که به چه چیزهایی عالقه 
دارید. پس تقویم را بردارید و یک روز را برای سپاسگزاری 
از خودتــان انتخاب کنید. با خریــد یک هدیه در این روز 

خاص، حال خوب را به خودتان ببخشید.
منابع: 

-200226/https://www.chetor.com
-A7%D8%B1%D8%86%DA%
8C-%DB%A7%D8%B1%D8%A8%D8%
%85%AF%D9%D8%88%AE%D9%%D8
AF%D%D8%87%D9%-86%D9%A7%D8
AE%D8%D8%A8%D8%87%8C%D9%B
85%8C%D9%DB%B1%
-204970/https://www.chetor.com
-87%8C%D9%AF%DB%D8%87%D9%
%88%AE%D9%D8%-87%D9%A8%D8%
86%D9%A7%AA%D8%AF%D8%D8

داده های ناســا نشــان می دهد که طی چنــد روز آینده دو 
سیارک عظیم از کنار زمین عبور خواهند کرد.

به گزارش نیوزویک، مطابق داده های ناسا تا چند روز آینده 
دو سیارک عظیم از کنار زمین عبور خواهند کرد. اندازه هر 
دو ســنگ فضایی تقریباً برابر ساختمان امپایر استیت و سه 

برابر بزرگتر از هرم بزرگ جیزه است.
اولین ســیارک از دو ســیارک که از کنار ســیاره ما عبور 
می کند به عنوان 2020PP شناخته می شود. براساس مرکز 
مطالعات اجسام نزدیک زمین ناسا )CNEOS(، این سیارک 
نزدیکترین حالت خود را در 23 ژانویه در ساعت ۶:2۶ صبح 

خواهد داشت.
در این مرحله، این جســم در حدود 4.3 میلیون مایل از ما 
واقع می شود.که تقریباً 1۸ برابر فاصله متوسط زمین و ماه 
است. تخمین زده می شود که قطر آن تا 1، 213 فوت باشد 
و با ســرعتی در حدود 1۸، 700 مایل در ساعت در نزدیکی 

زمین حرکت کند.
این سیارک که در سال 2020 کشف شد، هر 3۸1 روز یک 

بار به دور خورشــید می چرخد و قرار است در 10 آگوست 
2021 نزدیکترین حالت بعدی خود را نســبت به سیاره ما 

داشته باشد.
  )2010JE۸7( 4۶۸727 دومین سنگ از دو سنگ فضایی که
لقب گرفته است، در تاریخ 2۵ ژانویه در ساعت 13:17 بعد از 
ظهر به زمین نزدیک می شود.CNEOS تخمین زده است 

که قطر آن تا 1410 فوت باشد.
در طی نزدیک شدن، سیارک در حداقل مسافتی در حدود 
3.7 میلیون مایل، یا تقریباً 1۵ برابر متوسط فاصله زمین و 

ماه نزدیک به سیاره ما پرواز خواهد کرد.

عالوه بر این، 2010JE۸7بسیار سریعتر از 2020PP حرکت 
خواهد کرد و ســرعت سرسام آور آن ۶حدود 33400 مایل 
در ســاعت خواهد بود که تقریباً 4۵ برابر سریعتر از سرعت 

صداست.
این سیارک ها به عنوان اجرام نزدیک زمین )NEO( طبقه 
بندی می شــوند، زیرا مسیر های آن ها به دور خورشید آن ها 
را در فاصله 30 میلیون مایل از مدار ســیاره ما قرار می دهد. 
برخی از NEO ها در صورت داشتن برخی ویژگی ها به طور 

بالقوه خطرناک خوانده می شوند.
پل چوداس، مدیر CNEOS در آزمایشــگاه پیشران جت 
ناسا، قبال به نیوزویک گفته اســت: یک سیارک نزدیک به 
زمین، در صورتی خطرناک در نظر گرفته می شــود که مدار 
آن به مدار زمین در حــدود 4.۶ میلیون مایل یا حدود 19 
فاصله قمری نزدیک شود و اندازه آن بیش از 140 متر باشد.

در حال حاضر، طبق CNEOS، دانشمندان حدود 2۵000 
NEO را شناســایی کرده اند که بیــش از 90 درصد قطر 
بیش از یک کیلومتر )0.۶2 مایل( قطر قبال کشف شده است.

بهار سـادات موسوی
گرد آورنده

باشگاه نوآوری و فناوری 
ایران - یونسکو 

»باشــگاه نــوآوری و فناوری ایران - یونســکو« طی 
مراســمی در سالن کنفرانس کمیســیون ملی یونسکو با 
حضور حجت اهلل ایوبی دبیر کل کمیســیون ملی یونسکو 
در ایران و پیمان سرحدی رئیس باشگاه نوآوری و فناوری 

ایران - یونسکو افتتاح شد.
در این مراســم، پیمان ســرحدی رئیس باشگاه نوآوری و 
فناوری ایران یونســکو، گفت: ارتقای دانــش و فناوری از 
طریق یونســکو هدف تأسیس باشــگاه نوآوری و فناوری 
ایران - یونسکو بوده اســت. این باشگاه فعالیت خود را با 
نخبگانی آغاز کار کرد که رزومه خوبی دارند؛ کســانی که 
در گذشته مدال های المپیک کسب کردند یا موفق شدند 
اختراعات خود را به مرحله تجاری ســازی برســانند. هم 
چنین از ظرفیت نخبگانی خارج از کشــور برای همکاری 
در این باشگاه استفاده کردیم. در بخش بعد توانستیم تمام 
تجربیاتمان را در سال های اخیر در این باشگاه اجرا کنیم.

در ادامه، حجت اهلل ایوبی دبیرکل ملی یونســکو در ایران 
بیان کرد: از عمر باشگاه ها ی ملی یونسکو زیاد نمی گذرد.

باشــگاه های کمیسیون ملی یونســکو دوران گذار را طی 
می کنند. باشــگاه نوآوری و فناوری ایران -- یونسکو هم 
باشگاهی جوان اســت. اعضای آن هم جوان های شناخته 
شده ای هســتند که تجربه بســیار خوبی دارند. امیدوارم 
بتوانیم از ظرفیت های باالی موجود در کشور بهره ببریم و با 
حسرت شاهد پرکشیدن جوان های نخبه در کشور نباشیم.

رئیس سازمان فضایی :

ساخت ماهواره »ناهید ۲« 
به اتمام رسید

رئیس ســازمان فضایی ایران گفت: ســاخت ماهواره 
مخابراتی »ناهید 2« و سامانه بلوک انتقال مداری »سامان« 
توسط پژوهشــگاه فضایی به اتمام رسیده و فرآیند تحویل 

گیری آن تا پایان سال انجام می شود.
مرتضی براری ســاخت ماهواره مخابراتی »ناهید 2« را در 
راستای حرکت در مسیر نقشه راه فناوری فضایی کشور برای 
دستیابی به ماهواره مخابراتی در مدار ژئوی زمین عنوان کرد 
و گفت: این ماهواره توسط پژوهشگاه فضایی ایران طراحی 

و ساخته شده است.
وی با بیان این که این ماهواره مخابراتی در حال تست های 
نهایی برای تحویل گیری سازمان فضایی ایران است، گفت: 
مطابق با برنامه ریزی ها، این پروژه تا قبل از پایان سال تحویل 

سازمان فضایی می شود و در نوبت پرتاب قرار می گیرد.
رئیس سازمان فضایی ایران با بیان این که ماهواره مخابراتی 
»ناهید 2« بــا وزن حدود 120 کیلوگرم و طول عمر بیش 
از 2 ســال در مدار باالی ۵00 کیلومتر زمین قرار می گیرد، 
ادامه داد: این ماهواره دارای سیســتم پیش رانش با قابلیت 
جابه جایی ارتباطات است و تست ارتباطات مکالمه را روی 

باند مایکروویو فراهم می کند.
وی گفت: در همین حال فرآیند ساخت سامانه بلوک انتقال 
مداری »سامان« که مأموریت انتقال ماهواره ای به وزن حدود 
100 کیلوگــرم را دارد به اتمام رســیده و این پروژه نیز در 
مرحله تست نهایی و تحویل گیری سازمان فضایی است که 
تا پایان سال انجام می شود و برنامه ریزی الزم برای پرتاب آن 
صورت خواهد گرفت. براری افزود: بلوک »سامان«، مأموریت 
انتقــال ماهواره از مدار پارک )مــدار دایروی به ارتفاع 400 
کیلومتر( را به یک مدار بیضوی با ارتفاع 7 هزار کیلومتری 
زمین برعهده دارد. وی افزود: هم اکنون در حال نهایی کردن 
قرارداد ساخت ماهواره مخابراتی »ناهید 3« و سامانه بلوک 

انتقال مداری سامان 2 با پژوهشگاه فضایی ایران هستیم.
رئیس ســازمان فضایی ایران گفت: در نقشــه راه توســعه 
فناوری ماهواره مخابراتی برای دســتیابی به مدار ژئو )3۶ 
هــزار کیلومتری زمین( ســاخت ماهواره های ناهید یک تا 
۵ و ماهواره »ایران ســت« در دســتور کار قرار دارد که هم 
اکنون ســاخت ماهواره های »ناهید یک« و »ناهید دو« به 
اتمام رسیده و ساخت ماهواره »ناهید 3« در ادامه این فرآیند 
در دستور کار قرار می گیرد که قرار است در مدار باالی 10 
هزار کیلومتری زمین تزریق شود. به گفته وی، زمان پرتاب 
ماهواره »ناهید 2« و سامانه بلوک انتقال مداری به هماهنگی 

با پرتابگر بستگی دارد.

دو سیارک عظیم در حال پرواز از کنار زمین 

مونا پیلتـن عراقی
گرد آورنده

بخش دوم
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مرمت گورستان دوالب انجام 
می شود

مونسان گفت: ترمیم و مرمت گورستان دوالب انجام 
می شود و هم وطنان مسیحی نگران این موضوع نباشند.
 آرامســتان دوالب  یکی از گورستان های مسیحیت در 
جنوب شــرقی تهران اســت. ماجرای این آرامستان  به 
ســال 1۸۵۵ مربوط می شود که پیکر دکتر لویی آندره 
ارنست کلوکه، پزشک محمدشاه و ناصرالدین شاه قاجار 
در محلۀ دوالب تهران به خاک ســپرده شد و راه برای 
خاکسپاری درگذشــتگان کاتولیک در تهران راحت تر 
شــد. بعد از آن  برای پیکر لویی آندره ارنســت کلوکه 

آرامگاهی گنبددار ساختند.
آخرین تدفین هم در سال 137۵ خورشیدی انجام شده 
اســت. بخش ارامنه این آرامســتان، یکی از قدیمی ترین 
آرامستان های ارامنه تهران به شمار می رود که مساحت 
آن بالغ بر 47 هزار متر مربع اســت. عالوه بر آن، سنگ 
قبر های این آرامستان نقوشی ویژه و معماری منحصر به 
فردی دارند. هم چنین کلیسای کوچکی نیز در محوطه 

این آرامستان قرار دارد.
مالکیت این آرامگاه مســیحیان، افــزون بر خلیفه گری 
ارامنه تهران در اختیار برخی ســفارتخانه های خارجی 
بوده اسَت؛ چراکه در آن جا افرادی با ملیت های گوناگون 
روســی، گرجی، فرانســوی، یونانی و لهستانی به خاک 

سپرده شده اند.
یکــی از مهم ترین بخش های گورســتان دوالب، بخش 
لهستانی هاســت که در آن شــماری از آوارگان لهستانی 
جنگ جهانی دوم که به ایران پناه آورده بودند و پیش از 

بازگشت به کشورشان از دنیا رفتند، دفن شده اند.
سـال گذشـته نیز اعضای شـورای اسـالمی شـهر تهران 
بـرای  تهـران  شـهرداری  »الـزام  الیحـه  فوریـت  یـک 
محافظت و احیای گورسـتان های دوالب در منطقه 14« 
را تصویـب کردنـد، اما بـه مرور زمـان مجـددا این مکان 

آسـیب دیده اسـت. 
علی اصغر مونســان  وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی با اشــاره به  مرمت  قسمت های آسیب 
دیده گورســتان ارامنه دوالب بیان کــرد: موضوعات 
ادیان برای کشــور ما  بســیار مهم و قابل احترام است 
و تمام کلیســا های هموطنان مســیحی را وزارت خانه 
مورد مرمت قرار داده اســت. اخیرا هــم آیین زیارت 
کلیسایی تادئوس رابه ثبت جهانی رسانده ایم.وی ادامه 
داد: هموطنان مسیحی ما این موضوع را تایید می کنند 
که جمهوری اســالمی به میــراث ملموس و ناملموس 
بســیار توجه می کند. ترمیم و مرمت گورستان دوالب 

هم انجام می شود و جای هیچ نگرانی نیست.

 معاون صنایع دســتی و هنرهای سنتی با اشاره به این 
که خانه های خالق صنایع دستی دنیای جدیدی در این 
حــوزه به وجود آورده اند، گفت: شــیوه نامه فعالیت این 
مراکز با هویت کامال خصوصی بــه  عنوان کریدورهای 

تجاری سازی باید تدوین شود.
به گزارش میراث آریا، پویا محمودیان در دیدار پرویز کرمی 
رئیــس مرکز ارتباطات و اطالع رســانی معاونت علمی و 
فناوری ریاســت جمهوری بر ضرورت توجه به خانه های 
خالق صنایع دستی تأکید کرد و گفت: شیوه نامه فعالیت 
خانه های خالق صنایع دستی با هویت کامال خصوصی و 

حمایت ویژه دو مجموعــه از آن ها به عنوان کریدورهای 
تجاری سازی صنایع دستی در قالب مدلی از کسب وکار بر 
مبنای مفاهیم اقتصاد مقاومتی و معرفی کننده ارزش های 
فرهنگی صنایع دستی کشــور به جهانیان در قالب یک 

فعالیت خالقانه اقتصادی باید تدوین شود.
معــاون صنایــع دســتی و هنرهــای ســنتی  وزارت 
میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی با تاکید 
بر ضرورت همکاری های مشــترک میان وزارت میراث 
فرهنگی و معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری، 
اظهار داشــت: خانه های خالق مورد توجه عالقه مندان 

قرار گرفته و دنیای جدیدی را در حوزه صنایع دســتی 
به وجود آورده است.

کرمی  هم در این دیدار بر بهره برداری از شبکه گسترده 
شــتاب دهنده های کســب وکار تابع معاونــت علمی و 
فناوری ریاســت جمهوری در زمینه ارائه ایده های نو و 
خالقانه در حوزه های طراحــی، تولید، عرضه و فروش 
صنایع دســتی  و هم چنین بر اســتفاده از ظرفیت های 
صندوق های پژوهشــی و فناوری در راستای حمایت از 
ایده ها و طرح هــای نو و خالقانه فعاالن مرتبط با حوزه 

صنایع دستی، تاکید کرد.

تهران، واجالس جهانی گردشگری 
اعضای شورای شــهر تهران در نشست اخیر خود، 
پس از بحث و بررســی کلیات الیحه "الزام شــهرداری 
تهران بــرای میزبانی دهمین اجالس ســازمان جهانی 

گردشگری" را به تصویب رساندند.
حســن خلیل آبادی، رئیس کمیته میــراث فرهنگی و 
گردشگری شورای اسالمی شــهر تهران با بیان این که 
الیحه مذکور زمان مشخصی برای بررسی و تعیین تکلیف 
دارد، عنوان کرد: باید به مجمع جهانی گردشگری اعالم 
کنیم شــهرداری تهران در سال 2021 آمادگی میزبانی 
دهمین اجالس ســازمان جهانی گردشــگری را دارد تا 

مقدمات آن هرچه زودتر فراهم شود.
هم چنین پس از قرائت گزارش محمدجواد حق شــناس 
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران 
در خصوص این الیحه، و با اصالح یک عبارت به پیشنهاد 
احمد مســجدجامعی عضو این کمیسیون، کلیات الیحه  
"الزام شــهرداری تهران برای میزبانــی دهمین اجالس 
سازمان جهانی گردشگری" با 1۸ رای موافق تصویب شد.

تکه ای از من 
تکه ای از زمین

مریم سادات موسوی
قریب ســه هفته از شروع سال جدید میالدی می گذرد. 
ویروس کرونا که به کووید19 شهرت دارد، و این یعنی 
از ســال 2019 ظاهر شده اســت، نیمی از آن سال و 
تمام ســال 2020 را با مردم جهان همراه بوده اســت. 
بارها جهش کرده و هر روز اخبار مختلفی از جهش های 
جدیدتــر و خطرناک تر آن می شــنویم. موج اول و دوم 
و نمی دانــم چندم هم آمد و رفت. هر کشــور راه حل 
خودش برای مبارزه با این ویروس را پیش گرفته است. 
البته چند ماهی می شــود که واکســن در چند کشور 
با فرمول هــای مختلف تایید و به به بازار عرضه شــده 
است. برخی کشورها هم واکسیناسیون عمومی را شروع 
کرده اند. بعضــی دیگر مثل ایران هم هنــوز منتظرند 

ببینند شاید بزودی بیاید. 
پیش بینی هایی که در رســانه های مختلف می شــنویم 
حاکــی از ادامه داربودن ماجرای پاندمی حداقل تا پایان 
ســال 2021 اســت. برخی آن را طوالنی تر هم تصور 
کرده اند. ویروس هوشمندی که از آب وهوا و جغرافیای 
مختلف نمی هراسد و با تمام توان در حال درگیرکردن 

انسان و البته از بین بردن آن است.

یکی از سیاســت هایی کــه در ابتدای این شــیوع در 
خیلی از کشــورها انتخاب شــد، قرنطینــه همگانی و 
سخت گیرانه بود. با افزایش مبتالیان و نتیجه تحقیقات 
که این ویروس فعال با ما هســت، کشورها سیاست های 
جایگزین و آسان تری را پیش گرفتند. مساله اقتصادی 
همه دنیا را تحت تاثیر قرار داد. البته کشــورهای جهان 
ســوم و یا کشــورهای تک اقتصادی مثــل ایران که به 
نفت وابســته است و تا حدی ترکیه که به توریسم، این 
میان آسیب های جدی تری دیدند. حداقل مردم تجربه 

خوشایندی را نمی گذرانند.
این میان صنعت گردشگری وضعیت عجیبی پیدا کرد. 
اگر نتوانیم بگوییم تنها صنعت، شــاید بتوانیم بگوییم 
یکی از چندتایی است که به طور کامل مسیرش تغییر 
کــرد و به این زودی ها به مســیر قبلی بــاز نمی گردد.

احتمال آن نیز هســت که اصال به مسیر قبلی بازنگردد 
و دنیای بعد از کرونا، یا هم زیست با کرونا، شکلی مدرن 

از توریسم را به خود ببیند. 
ایــن روزها به بهانه تهیه یک گــزارش، با چندین نفر از 
دســت اندرکاران این صنعت در ایــران مصاحبه کردم. 
شــرکت های بزرگــی که نیروهای خود را به یک ســوم 
کاهش داده اند. و البته شــرکت های کوچکی که به طور 
کامل از این صنعت خارج شده اند. تورلیدرهایی که برای 
خودشان کار می کردند هم به دنبال شغلی تازه هستند و 
این صنعت حداقل در ایران رو به خالی شدن است. جالب 
این که طی سال هایی که گردشگری در ایران رواج پیدا 
کرده است، همیشه موضوعی که دغدغه فعاالن این حوزه 
بوده، ماجرای کمبود نیروی متخصص است. این موضوع 
در همه دنیا مطرح است و الجرم در کشورهایی که رشد 

این صنعت سرعت کمتری دارد به مراتب کندتر. 
صنعت گردشــگری بســیار وســعت دارد و مشــاغل 
مختلفی به طور مستقیم یا غیرمستقیم با آن درگیرند. 

واســطه های مختلفی هم این وســط مشــغول به کار 
هســتند. نیروی انســانی از فعالیت هــای خدماتی تا 
بازاریابــی و مدیریتی در این حیطــه فعالیت می کنند. 
بنابراین آموزش همگانی به همه این گروه ها به شــکلی 
که کل این سیســتم بتواند تجربه سفری خوب را برای 
هر گردشــگر بســازد کار راحتی نیست. حاال زمانی که 
ســال ها نیروهایی به شــکل تجربی آموزش دیده اند، با 
تغییر شــرایط مجبور به خروج از مشاغل خود می شوند 

و دیگر این صنعت نیروی خود را از دست می دهد.
همین نگرانی هــا برای من که گردشــگری را بیش از 
موضوعی مرتبط بــا اقتصاد و یا بهانــه ای برای تفریح 
می بینــد -- یعنی ســفرکردن را راهی بــرای تبادل 
تجربــه و بهانــه ای بــرای ترویج صلح می دانــد -- به 
حاشیه کشیده شدن این صنعت خوشــایند نیست. اگر 
روزی کرونا هم نباشــد، وضعیت اقتصادی آنقدر خراب 
شــده اســت که مردم به این راحتی پایشان را به سفر 
باز نمی کنند. دلم می خواســت بدانم سال 2020 چه بر 
گردشگری گذشــت. برای همین "سرچی" در اینترنت 

کردم تا وضعیت گردشگری سال گذشته را بفهمم.
اتاق بازرگانی تبریز در تیر ماه 99 گزارشی را منتشر کرد: 

متعاقب شــیوع ویروس کووید 19 در اقصی نقاط جهان 
و آغاز محدودیت های اعمالی توســط دولت ها در تمامی 
عرصه ها از جمله حمل ونقل، ســفر و خدمات مسافرتی، 
صنعت گردشگری با یکی از گســترده ترین چالش های 
پیش روی خــود روبه رو گردید. بر اســاس پیش بینی 
ســازمان جهانی گردشــگری UNWTO، گردشگری 
بین المللی در سال جاری میالدی )2020( تا ۸0 درصد 
کاهش داشــته است. این یعنی کاهش ۸۵0 میلیون الی 
1.1 میلیارد ســفر، که در اثر آن 100 الی 200 میلیون 
شــغل در معرض خطر بــوده و 910 میلیــارد الی 1.2 

تریلیون دالر کاهش درآمد را به دنبال خواهد داشت.
این پیش بینی غیرمنطقی به نظر نمی رســد. به زودی 
آمار دقیق تری از گردشــگری و شرایط آن در سالی که 
گذشت به همراه گزارش های مختلف در سایت سازمان 
جهانی گردشگری منتشر خواهد شد که می توان آن را 

با پیش بینی های اولیه مقایسه کرد.
آماری که UNWTO در رابطه با ســه ماهه اول سال 
2020 در مــورد ایران داده اســت )بــا توجه به گزارش 

کشور به آن ســازمان( هم می تواند تصویری از وضعیت 
گردشگری کشورمان به ما بدهد: ایران به عنوان کشوری 
در آسیای جنوبی، براساس آمارهای ارائه شده به سازمان 
جهانی گردشــگری طی سه ماه نخست 2020 با کاهش 
1۶ درصدی مواجه شده است. آمار ایران بیانگر این است 
که در ماه های ژانویه و فوریه با رشد گردشگر بین المللی 
روبه رو بوده ولی در ماه مارس کاهش ۸1 درصدی منجر 
به افت شــدید ورود گردشگران به کشور شده به طوری 
که در مجموع 3 ماه نخســت 2020 ورود گردشــگران 
بین المللی به ایران حدود 273 هزار نفر نســبت به ســه 
ماه نخست 2019 کاهش داشته است. براساس این آمار، 
ایران در ماه ژانویه با رشــد 34 درصدی ورود توریســت 
خارجی همراه بوده و در ماه فوریه )بهمن ماه( رشدی 11 
درصدی داشــته است. ورود گردشگران خارجی به ایران 
از آذر9۸ به دلیل اعتراضات مبتنی برگران شــدن بنزین 
و پس از آن ترور سردارســلیمانی و ســقوط هواپیمای 
اوکراینی، با ریزش بی ســابقه مواجه شده بود به طوری 
که متولیان گردشــگری ایران در سال 9۸ فقط آمار 10 
ماهه ارائه دادند و پس از آن به دلیل کاهش بیش از حد 
گردشگر خارجی، آمار رســمی ای ارائه نکردند. متولیان 
گردشگری رشــد 11درصدی در بهمن ماه را مربوط به 
ورود افراد از کشــورهای هم مرز با وسیله نقلیه شخصی 
برای خرید محصوالت ایرانــی به دلیل اختالف نرخ دالر 
و ریــال و فروش آن در کشــور خود ولــو برای یک روز 
را به عنوان گردشــگران ورودی خارجی درنظر گرفته و 
گردشــگری ایران را منوط به پروازهای خارجی به شمار 
نمی آورند )گزارش سازمان جهانی گردشگری، سه ماهه 
اول 2020، دفتر توسعه صادرات خدمات، نادره تاجپور، 

خرداد1399(.
ماجرای 9 ماه بعد هم به نظرم برای همه می تواند روشن 
باشد. افت ورود گردشگر به ایران که از 9۸ شروع شده 
بود به دلیل کرونا همچنان ادامه داشت. من آمار دقیقی 
برای بعد از سه ماهه اول پیدا نکردم که میزان توریست 
ورودی را نشــان دهد. اما می توان حدس زد به مراتب 
کمتر هم شده باشد. گردشگری داخلی هم که به دالیل 
مختلف منجمله بســته بودن جاده هــا در دو ماه اخیر و 
البته نوروز 99 به شکل چشم گیری کاهش داشته است. 
کسب وکارهای زیادی تعطیل شدند. و البته چشم اندازی 
هم به آینده نیست. یکی از فعالین این حوزه در مصاحبه 
برایم توضیح داد که سازمان هواپیمایی پیش بینی کرده 
اســت تا ســال 202۵ تعداد پروازها به قبل از شــیوع 
ویروس برنمی گــردد. البته برخی از پروازها بیزنســی 
بوده است و شــاید با گسترش اســتفاده از تکنولوژی 
این پروازهــا کاهش پیدا کند. اما قطعا ســفر به بهانه 
تفریح هم به شکل سابق نخواهد بود. باید منتظر بمانیم 
تــا ببینیم این نرمال جدیدی که در گردشــگری پیش 
می آید چیســت و ایران چه سهمی از آن را از آن خود 

خواهد کرد.

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی:

خانه های خالق صنایع دستی دنیای جدیدی در این حوزه است
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 لیموشیرین میوه ای از خانواده ی مرکبات است که بومی 
آسیای جنوب شرقی است. درخت آن تا ۶0 متر رشد می 
کند و در سال های پنجم تا هفتم از رشد درخت، میوه می 
دهد؛ میوه هایی به رنگ زرد و گرد که با رشد بیشتر کاماًل 

زردرنگ می شوند.
لیمو شیرین ترکیب پرآب و شیرینی از طعم لیمو و قند دارد 
که از آن برای زمســتان، میوه ی پرخاصیتی ساخته است.

حاال خواص اعجاب انگیز این میوه رابا هم مرور می کنیم:
1- جلوگیری از کم آبی بدن

توصیه می کنیم در هنگام تشــنگی و کم آبی از آب لیمو 
شیرین استفاده کنید که احتمال ابتال به عوارض کم آبی و 

بی آبی بدن را به حداقل خواهید رساند.
2- پیشگیری از سرماخوردگی

ویتامین c باالی موجود در این میوه آن را تبدیل به میوه ای 
ایمنی بخش نسبت به ابتال به سرماخوردگی و زکام کرده 

است.
3- ایمنی از آرتریت

ثابت شده است که ویتامین ث یک حالت دفاعی در برابر 
آسیب ناشی از التهاب بافت ها دارد. هم چنین لیمو شیرین 
منبع نســبتاً غنی از فولیک اسید است که در حمایت از 

استخوان    ها و مفاصل نقش دارد. لیموشیرین حاوی پتاسیم 
است که کلیه و مثانه را از سموم پاک کرده و توانایی از بین 

بردن عفونت های مثانه را دارا می باشد.
4- کمک به کاهش وزن

در واقع لیموشــیرین میان وعده ی مناسبی است که می 
تواند گرسنگی شما را کاهش دهد و انرژی مورد نیاز بدنتان 
را تأمین کرده و سیرتان کند. یک لیموشیرین متوسط در 

حدود ۸۶ کالری انرژی دارد.
۵- درمان زردی

لیموشیرین میوه ای است که پزشکان همواره مصرف آن را 
به مبتالیان به زردی )یرقان( توصیه می کنند. 

۶- جلوگیری از ابتال به اسکوربوت
 کمبود ویتامین C می تواند منجر به بیماری اسکوربوت 
شــود. لیموشیرین منبع غنی از ویتامین سی است که به 

کاهش عالئم این بیماری کمک می کند. 
7- محافظت در برابر مشکالت گوارشی

 لیموشــیرین ترکیبی به نام فالوونوئیــد دارد که میزان 
ســطح صفرا و اسیدهای گوارشــی را باال می برد که در 
نهایــت به همراه هــم به عمل هضم کمــک می کنند. 
لیموشیرین منبع بسیار خوبی از پتاسیم است که اسهال 

را بهبود می بخشد درعین حال فیبر موجود در این میوه 
مانع یبوست هم می شود.

۸- بهبود زخم های گوارشی با لیموشیرین
لیموشیرین کمتر حالت اسیدی دارد و محیط روده و معده 

را قلیایی کرده و مانع اسیدیته ی باالی معده می شود.
9- مبارزه با سرطان به کمک لیموشیرین

در این میوه ترکیبی به نام لیمونوئید وجود دارد که گفته 
می شود بر بهبود سرطان های مختلف مؤثر است. 

10- سالمت بخشی به پوست و مو
عصاره ی لیموشیرین در بسیاری از محصوالت آرایشی و 
بهداشــتی برای تقویت مو، درمان موخوره و شوره ی سر 

به کار می رود.
ویتامین C موجود در لیموشیرین یکی از دالیلی است که 
پرکاربرد بودن آن را برای درخشــان کردن پوست، روشن 
کردن پوســت، کاهش آکنه و لک و آب رسانی به پوست 

توجیه می کند.
11- رفع مشکالت تنفسی

روغن گرفته شده از لیموشیرین خواص ضد احتقانی دارد که 
به تمیز کردن و از بین بردن مشکالت تنفسی کمک می کند. 

12- باال بردن ایمنی بدن

مصرف مرتب آب لیموشــیرین بهبود دهنده ی عملکرد 
کلی قلب اســت و به بهبود عملکرد سیستم ایمنی بدن 

هم کمک می کند. 
13- اختالالت ادراری

لیموشــیرین حاوی پتاسیم اســت که کلیه و مثانه را از 
سموم پاک کرده و توانایی از بین بردن عفونت های مثانه 

را دارا می باشد. 
14- نقرس

آنتی اکســیدان هــای موجود در لیموشــیرین به خروج 
اسیداوریک و رادیکال های آزاد از بدن کمک می کنند.

ســالمـت بـاشـیـم

ــی ــم نبات مری
گرد آورنده

عالئم چشمی و بینایی در 
بیماران مبتال به کرونا

برخی مشــکالت با اندام های بینایی ممکن است به 
خاطر ابتال به ویروس کرونا بروز کنند.

به گزارش اســپوتنیک، تحقیقات دانشمندان از دانشگاه 
 British Medical Journal راسکین انگلیس که در
منتشــر شــده، گویای آن اســت که برخی مشکالت با 
اندام های بینایی امکان دارد به علت ابتال به ویروس کرونا 

بروز کنند.
متخصصین وضعیــت ۸3 بیمار مبتال بــه کووید 19 را 
بررســی کرده اند و طبق آن 1۸ درصد افراد پس از ابتال 
دچار نورهراســی شــده، 17 درصد از درد چشم شکایت 
کــرده و 1۶ درصد خارش در ناحیه چشــم دارند. عالئم 
و مشکالت بینایی در این افراد پس از عالئم اصلی یعنی 
سرفه، از دست دادن حس بویایی و تب بروز کرده و کمتر 

از دو هفته طول کشید.
این محققان بیان می کنند که وجود چنین عالئمی حتما 
نشــان دهنده ابتال به ویروس کرونا نیســت، اما باید به 

پزشک مراجعه کرد. 

غربالگری ۶۵ میلیون ایرانی 
 مسلم چشمی رئیس ســالمت و دفاع زیستی سازمان 
بسیج مستضعفین درحاشــیه رصد اجرای طرح شهید 
سلیمانی، درباره ابعاد مختلف طرح شهید سلیمانی با بیان 
این که به عنوان کمیته ارزیابی و پایش قرارگاه شــهید 
سلیمانی استان های مختلف را ارزیابی می کنیم، گفت: در 
حال حاضر چهار شهر استان مازندران در وضعیت قرمز 

هستند و امروز آمدیم از نزدیک مساله را پیگیری کنیم.
"چشــمی" با بیان این که طرح شــهید سلیمانی طرح 
مشترک بین بسیج و وزارت بهداشت است، اظهار داشت: 
چهار کمیته شناسایی و پایش و بیماریابی فعال، کمیته 
مراقبتی شامل تیم های پزشکی، پرســتاران و بهیاران، 

کمیته حمایتی و کمیته نظارتی فعالیت می کنند.

وی بــا عنوان این که تاکنون ۶۵ میلیون نفر در کشــور 
شناسایی و غربالگری شدند، گفت: این میزان ۸0 درصد 
جمعیت کشــور را شامل می شود واین طرح با مشارکت 

240 هزار بسیجی اجرا شده است.
چشمی ادامه داد: طرح شهید سلیمانی، مفیدترین طرحی 
اســت که در شناسایی بیماران تأثیر بسزایی دارد.اجرای 
چنین طرح و محدودیت های تردد، سبب شده 70 درصد 
در مرگ و میر و ۶0 درصد در بســتری بیماران کرونایی 

کاهش را شاهد باشیم.

خواص شگفت انگیز لیموشیرین 
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شماره 158 --- جدول و سودوکو ---

خدیجه فدایی زاده
گرد آورنده حکایات

یک زوج انگلیسی در اوایل شصت سالگی، در یک رستوران 
کوچک رمانتیک سی و پنجمین ســالگرد ازدواجشان را 

جشن گرفته بودند.
ناگهان یک پری کوچولوی قشنگ سر میزشان ظاهر شد 
و گفت: چون شــما زوجی اینچنین مثال زدنی هســتید 
و درتمــام این مدت به هم وفــادار مانده اید، هر کدامتان 

می توانید یک آرزو بکنید.
خانم گفت: من می خواهم به همراه همسر عزیزم، دور دنیا 

سفر کنم.
پری چوب جادویــی اش را تــکان داد و دو تا بلیط برای 

خطوط مسافربری جدید و شیک در دستش ظاهر شد.
حاال نوبت آقا بود، چند لحظه با خودش فکر کرد و گفت؛ 
"باید یه جوری از شــر زن پیرم خالص بشم باید یه دختر 
خوشگل گیرم بیادبرای سفر" و بعد گفت: خب، این خیلی 
رمانتیکه ولی چنین موقعیتی فقط یک بار در زندگی آدم 
اتفاق می افته، بنابراین، خیلی متأسفم عزیزم ولی آرزوی 
من این است که همسری سی سال جوانتر از خودم داشته 

باشم.
-- خانم و پری واقعاً ناامید شده بودند ولی آرزو، آرزو است 

دیگر...
-- پری چوب جادویی اش را چرخاند و آقا نود ساله شد!

خانم تا چشــمش به صورت پر از چروک و دستان لرزان 
همسر پیرش افتاد بالفاصله بلند شد و گفت تو دیگر همسر 

من نیستی پیرمرد!
مرد با چشمانی گریان به دنبال همسرش با پشتی خمیده 

می دوید و می گفت: من عاشقتم...!!!

**************
صحبت از گرمای هوا بود که به ماه رمضان رسید …

-- امسال روزه می گیری؟
+ اگه خدا بخواد …

-- منم می گیرم، ولی کدوم پزشک این همه سختی رو 
برا بدن تایید می کنه ؟

+ همون که وقتی همه پزشــکان جوابــت کردن ، برات 
معجزه می کنه!

بعضی از آدم ها
فقط

از دور آدم اند!
**************

تمام گل ها به دست انسان چیده شدند
تنها گل خشخاش بود

که انتقام همه ی گل ها را از انسان گرفت…!
**************

لبخند همیشه زیبا نیست
مخصوصاً وقتی که یه تیکه سبزی الی دندونت گیر کرده!

تخمه سیاه حتی!
**************

آدمایی که زیاد میخوابند تنبل نیستند
انگیزه ای واسه بیدار بودن ندارند ...

وگرنه شــما بگو فردا ســاعت ۵ صبح بریم شمال، هرکی 
پانشه !

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

یکی از رسالت های ِ فلش مموری گم شدنه!
اصلن آفریده شده واسه گم شدن

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

شمام بچگی تو دستشویی دور مورچه ها آب می ریختین 
زندانی شن

بعد نجاتشون می دادین که قدر زندگیشون رو بهتر بدونن؟
شمام هنوز این کارو می کنین؟

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

اگه تو تاکســی و اینا چار پنج تا اسمس دادین دستتون 
خسته شد .... بدید بغل دستیتون ادامه شو براتون بنویسه. 

اون بیشتر در جریانه
**************

باکلی احساس به نامزدم میگم :
وای چقدر دوستت دارم…

میگه؛ از ته دل میگی؟
-- پ ن پ از سر پیچ لوزالمعده میگم!!!

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

طبق آخرین خبرها با اطالع شــدیم شما 2 فروند مرغ در 
فریزر خود نگهداری می کنید !

بیایید شادی هایمان را قسمت کنیم !
**************

میگن تو جهنم مگسا با آدم کش میزنن تو سرمون!

رفتم ســوپر مارکت سر خیابون،یه بچه اومده به فروشنده 
میگه؛ پفک چنده ؟

فروشــنده میگه؛ چه جورپفکی؟ میگه؛ این پفک پونصد 
تومنیا

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

طرف عکسشو رو پاکت سیگار بندازن همه
سیگارو ترک میکنن اونوقت تو پروفایلش

نوشته: به من وابسته نشو من موندنی نیستم
یعنی اعتماد به نفسه تورو خر داشت االن سلطان جنگل بود

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

کسانی که جمله “همینی که هست” رو بکار میبرند
یادشون باشه که همیشه “همین” نمی مونه…!

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

پدر هادی مکانیکه سیبیل داره قّدش کوتاس
یه نموره هم چاقه ، بهش میگن علی ماریو
**************

خیلی حس خوبیه این که بدونی یکی نگرانته…
خیلی حس بهتری میشه اگه اون یه نفر بشه ۶.7 نفر…

یکیم از یکی خوشگل تر ! به به !
**************

یه عده آدم نفهم هســتن که میفهمند نفهم هستند ولی 
نمیفهمند که میفهمیم نفهمند

اصلن یه وضعیه !
**************

من نمیدونم این چه کاریه که همیشــه میگن باید ازصفر 
شروع کنیم

من خودم یه بار از 7۶ شروع کردم اتفاقا خیلی هم خوب 
جواب داد

افقی:
1- نویسنده کتاب 1۵قانون طالیی رشد- شتر آمریکایی2- گالبی- از رهبران چین- آشکار شدن 3- از کلمات استثنا- خوشبخت- کاخ حکومتی 4- خاک صنعتی- درس کشیدنی- صورت- از رسانه های گروهی ۵- کتاب شاعران- در قدیم از وسایل 
آرایشــی بود- راز درون کاله! ۶- پســوند نگهدارندگی- ســوغات ساوه- همراه پشتک 7- نوعی سیم کشی- تفسیر نمودن- ذهن و خاطر ۸- مقابل شتابزدگی- ضمیر وزنی!- غذای بیمار- نوعی پارچه 9- قوم غرب کشور- خندان نیست- دستور زبان 
انگلیسی10- فالنی- ظرف پذیرایی- راه تغذیه جنین 11- گشوده- پایتخت کشور نائورو- نفس سرزنش کننده 12- از مصالح ساختمانی- اسم ترکی- آزاد- شهر فستیوال 13- گندم سوده- منسوب به کشور فالسفه- دعوت نمودن و خواندن 14- جایگاه 
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چادر گردشگردرمحاصره 
شیرها

یک گردشگر پس از استقرار در جنگل، متوجه حضور 
چند شیر در اطراف چادرش شد.

 شــیرهای گرسنه درجنگل به ســمت چادر این گردشگر  
رفته و او را محاصره کردند.

شــیرها پس از کمی تالش برای به دســت آوردن طعمه، 
محل را ترک کردند و مرد گردشگر زنده ماند.

مار پیتون یک روستا را 
به وحشت انداخت!

مار پیتون غول پیکری که وارد یک روستا در هند 
شده بود ترس و وحشت افراد محلی را موجب شد.

ماموران جنگلبانــی هند یک مار پیتون غول پیکر که 
وارد روســتایی در منطقه علیگر در ایالت اوتار پرادش 
هند شــده بود را نجات دادند. پــس از آن که این مار 
11 فوتی )3.3۵ متری( دیده شــد افراد محلی با اداره 

جنگلبانی تماس گرفتند.
ماموران جنگبانی پس از حضور در محل این مار غول 
پیکر که حدود 2۵ کیلوگرم وزن داشــت را شکار و به 
جنگل منتقل کردند. در این اتفاق به هیچ یک از اهالی 

محلی آسیب وارد نشد.

کشته و زخمی شدن 1۶ کارگر 
سخنگوی اورژانس کشور از کشته و زخمی شدن 

1۶ کارگر در یک حادثه واژگونی اتوبوس خبر داد.
مجتبــی خالدی ســخنگوی اورژانس کشــور درباره 
جزییات این حادثه گفت: یک مــورد حادثه واژگونی 
اتوبــوس حامل کارگران که از قرچــک عازم کارخانه 
بوده اند در محور گرمســار به سمنان، یک کیلومتری 
ارادان در ســاعت 0۶:۵۵ به ســامانه اورژانس کشور 

اطالع داده شد. 
وی با باین این که بالفاصله ۵ دســتگاه آمبوالنس به 
محل حادثه اعزام شد، ادامه داد: در این حادثه تاکنون 
1۵ نفر مصدوم شده اند که وضعیت یکی از افراد وخیم 

گزارش شده است. 
ســخنگوی اورژانس کشور خاطرنشان کرد: هم چنین 
یک نفر نیز جان خود را در این حادثه از دســت داده 

است.
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ادامه از صفحه1: برای برآورد خســارات بزرگتری که در 
جریان همه گیری کرونا به اقتصاد جهانی تحمیل شــده 
است، اقتصاددانان باید ابتدا برآورد کنند که در نبود بحران 
کووید-19 تولید ناخالص جهان چه تغییری می کرد. یک 
راهکار ابتدایی و ساده این است که پیش بینی بانک جهانی 
که در نخستین روزهای سال گذشته یعنی زمانی که هنوز 
هیچ کس از تهدید ویروس کرونا آگاه نبود را بررسی کنیم. 
در آن زمان بانک جهانی پیش بینی کرده بود که در سال 
2020 تولید ناخالص جهان با رشــد 2.۵ درصدی به ۸۶ 
تریلیون دالر خواهد رسید. در مقایسه با این رقم، اقتصاد 
جهانی احتماالً ۶.۶ درصد ضعیف تر عمل کرده که این رقم 
معادل ۵.۶ تریلیون دالر )بر حسب قیمت های ثابت سال 

2010( است.
اما برای ســال 2021 بانک جهانی پیش بینی کرده است 
که به لطف واکســن کرونا، اقتصاد جهانی رشد سریعی را 
تجربه خواهد کرد. اما حتی اگر هیچ اتفاق بدی رخ ندهد 
و ایــن پیش بینی به تحقق بپیوندد، تولید ناخالص جهان 
در ســال 2021 همچنان ۵.3 درصد )4.7 تریلیون دالر( 
پایین تر از رقم احتمالــی آن در صورت عدم وقوع بحران 

کرونا خواهد بود.
اگر این دو عدد )۵.۶ تریلیــون دالر و 4.7 تریلیون دالر( 
را با هم جمع کنیــم، به رقم 10.3 تریلیون دالر خواهیم 
رسید؛یعنی اگر کشورهای جهان اسیر بحران کووید-19 
نمی شــدند، می توانستند در ســال های 2020 و 2021 
معادل 10.3 تریلیون دالر بیشتر کاال و خدمات تولید کنند 

که این یک رقم واقعاً بزرگ است. 
در دنیای امروز تنهــا آمریکا و چین بیش از 10 تریلیون 

دالر در ســال تولید ناخالص داخلی دارند. در سال 2019 
مجموع تولید ناخالص داخلی 1۵3 کشور جهان کمتر از10 
تریلیون دالر بوده است. این 10.3 تریلیون دالر با نرخ های 
امروز برای خرید کل ســهام 10 شــرکت بزرگ سهامی 
عام جهان از جمله آمازون، اپل و ســعودی آرامکو کفایت 
می کند. با این رقم می توان 9 بار کل امالک و مســتغالت 

شهر نیویورک را خرید.
بیش از 2 تریلیون دالر از این خسارت احتمالی به منطقه 
یورو تحمیل می شود و سهم آمریکا نیز 1.7 تریلیون دالر 
خواهد بود. در بین کشــورهای درحال توســعه نیز هند 
بیشترین خســارات را متحمل خواهد شد؛ 9۵0 میلیارد 
دالر. البتــه به نظر می رســد پیش بینی بانــک جهانی از 
نرخ رشــد اقتصادی هند در سال 2021 به طرز غیرقابل 
توجیهی بدبینانه است. اقتصاد چین نیز که بسیار بزرگتر 
از اقتصاد هند اســت، طی این دوره دوساله ۶۸0 میلیارد 
دالر خســارت خواهد دید.حتی این اعداد بســیار بزرگ 
نیز خســارات همه گیری کرونا را کمتــر از حد واقعی آن 
برآورد می کنند. خســارات اقتصادی بحران کرونا صرفاً به 
سال گذشته و ســال جاری میالدی محدود نمی شود. بر 

اساس پیش بینی اخیر بانک جهانی، تولید ناخالص جهان 
در ســال 2022 نیز 4.4 درصد پایین تر از رقم پیش بینی 
شــده در آخرین گزارش قبل از همه گیری کرونا خواهد 
بود. بانک جهانی از احتمال وارد آمدن آســیب های پایدار 
به سرمایه گذاری و ســرمایه های انسانی و در نتیجه افت 

ظرفیت رشد اقتصاد جهانی نگران است. از طرفی
بانک جهانی نگران است که مبادا بدهی هایی که دولت ها 
و شرکت ها در مسیر مقابله با همه گیری کرونا برای خود 
ایجاد کرده اند، به رشــد اقتصاد جهانی در آینده آسیب 

وارد کند.
یــک دلیل دیگر نیز برای اثبات این که اعداد و ارقام گفته 
شده خســارات اقتصادی همه گیری کرونا را کمتر از حد 
واقعی آن برآورد می کنند، وجود دارد. اگر همه گیری کرونا 
هرگز اتفاق نیفتاده بود، تولید ناخالص داخلی جهان نه تنها 
باالتر می بود، بلکــه از لحاظ کاالها و خدمات تولیدی نیز 
تفاوت می کرد. کشورهای جهان می توانستند به جای تولید 
ماسک، کیت ها تست کرونا،  واکسن ها، تماس های تلفنی 
از طریق »زوم« و تحویل بسته ها، اقالم و خدمات دیگری 
تولید کنند.از آنجا که همه گیری کرونا خسارات بهداشتی 
و اجتماعی ســنگینی بر جای گذاشــته است، تخصیص 
منابع گســترده برای مقابله با آن کاماًل قابل توجیه است 
و تالش های انجام گرفته برای مهار ویروس کرونا از ارزش 
اقتصــادی باالیی برخوردار هســتند.اما اگر ویروس کرونا 
هرگز در جهان پخش نشده بود، ضرورتی برای تالش های 
کنونی در راســتای مهار این ویروس وجود نداشــت؛ در 
واقع این تالش های گسترده، هزینه ای هستند که جهان 

می توانست با آن مواجه نشود. منبع: اتاق ایران

هوای کالن شهرها که آلوده شد، یکی از علت ها را مصرف و 
تولید مازوت در نیروگاه ها اعالم کردند؛ وزارت نیرو تصمیم به 
قطع برق در ساعاتی از شبانه روز گرفت، تصمیمی که فعاالن 
اقتصادی از آن گالیه دارند. آن ها معتقد هســتند که قطع 
برق به صنعت کشــور آسیب زده و باید اول به آن ها اطالع 

داده می شد.
قطعی بــرق صدای صنعت گران و تولیدکننده ها را در آورده 
اســت؛ مدتی  اســت که دولت می گوید برای جلوگیری و یا 
کاهش آلودگی هوا می خواهــد مصرف برق را کم کند ولی 
تولیدکننده ها معتقد هســتند که این رویــه وزارت نیرو به 

صنعت و تولید آسیب زده است.
 محمدحسن متولی زاده، مدیرعامل توانیر در مراسم افتتاح 
طرح های برقی استان های کرمان و یزد که با حضور وزیر نیرو 
به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شــد، گفت: هر پایه چراغ، 
مصرفی معادل یک واحد مسکونی دارد که اصالح و تعدیل 
آن ها اثر خوبی در کاهش مصرف خواهد داشت. اجرای طرح 
اصالح و تعدیل روشنایی در معابر و بزرگ راه ها سبب ایجاد 

200 مگاوات صرفه جویی در مصرف برق شده است.
به گفته مدیرعامل توانیر ایــن اقدام ها کاهش نیاز انرژی را 
به همراه داشــت و نیز تامین ســوخت نیروگاه ها را ممکن 
کرد.هفته گذشته به دالیل پیش بینی نشده مجبور به اعمال 
خاموشی در برخی نقاط شد که این خاموشی تنها حدود 1.۵ 
درصد نیاز مصرف همان روز بود. اگرچه میزان آن ناچیز بود 
اما اثرات اجتماعی زیادی به همراه داشت و بر همین اساس 
با اقدام های جدی تر خاموشی برای روزهای بعد اعمال نشد.

مدیرعامل توانیر به فعالیت ماینرها در کشور هم اشاره کرده 
و گفته: اگرچه مصــرف این ماینرها اثر تعیین کننده ای در 
مصــرف انرژی ندارد اما برخورد با ماینرهای غیرمجاز جدی 
تر پیگیری خواهد شــد. حدود 200 مرکز قانونی استخراج 
رمز ارز در کشور فعالیت دارند که با هماهنگی انجام شده با 
آن ها مصرف برق خود را قطع کردند تا این روزها به راحتی 

سپری شود.
چیزی که مدیرعامل توانیر موفقیــت می داند صنعت گران 
آن را ضربــه به صنعت می خوانند. خاموشــی ها امان بخش 
صنعــت را بریده اســت. برای جلوگیری از خاموشــی های 
تابستانه بخش خانگی، صنعت به تعطیالت اجباری تابستانه 
فرستاده می شود و زمستان ها هم که سوخت نیروگاه  ها تأمین 

نمی شود، باز هم بخش صنعت باید تاوان بدهد.

محمد بحرینیان، پژوهشگر توســعه در گفت وگو با روزنامه 
»شــرق« گفته است: برج 2۵ طبقه باید روشن باشد، اما به 
واحد های تولیدی خاموشی می دهند در حالی که فقط تولید 
می تواند این کشور را نجات دهد. اگر برق برود و برق صنایع 
را قطع کنند، برای کســی مهم نیســت. به عبارتی چیزی 
که دکتر ســیف می گوید، درست است. گردن صنعت را در 
طول 1۵0 ســال گذشــته زده اند. به جز چند دوره که واقعا 
بــه صنعت فکر کردند. او ادامه می دهد: بــرق را با واژه های 
گاه بسیار بســیار تبسم آور مدیریت مصرف می کنند؛ یعنی 
قطع می کنند، مثل واژه مدیریت ارز شناور، در این جا واژه ها 

دستاویز قرار می گیرد.
به گفته بحرینیــان، در ایران چه چیزی را مدیریت مصرف 
می کنیم؟ آیا برج باید برق داشــته باشــد. آیا مال باید برق 
داشته باشد و واحد تولیدی باید بسته شود؟ آن وقت مال را با 
کاالی خارجی پر بکنید، ولی واحد تولیدی هر روز ظرفیتش 
کم شود و بسته شود. حاضر هم نیستند بگویند ما سوخت 
نداریم و فقط صورت قضیه را درست می کنند.او گفته است: 
این چه مدیریت مصرفی است که برق بخش تولید را آن هم 
بدون اطالع قطع می کنید. چون گردن صنعت در این کشور 
باید زده شود. کســی مسائل را بررسی نمی کند. بانک ها به 
بخش تولید هم پول ندادند، مهم نیست. صرفا منابع خودشان 
باید فراهم شــود. حقوق خودشان فراهم می شود، اما حقوق 
کارگر واحد تولیدی معلوم نیســت از کجا باید بیاید. بدهی 
شرکت های تولیدی از کجا باید پرداخت شود؟ از محل تولید؟
آرمــان خالقی، قائم مقــام دبیرکل خانه صنعــت، معدن و 
تجارت هم می گوید که طبق قانون بهبود مســتمر فضای 
کســب وکار، قطع برق بخش صنعت باید راهکار آخر باشد و 
تصویب این قانون حق اعالم خســارت برای بخش صنعت 
ایجاد می کند. او می  گوید: فعاالن صنعت مازندران قصد دارند 
به خاطر خاموشــی های اخیر اعالم خسارت کنند. با وجود 

تمــام گله های بخش صنعت از بی نظمی  هــا در قطع برق، 
وزارت نیرو در بیانیه ای اعالم کرده که خاموشــی های اخیر 

برنامه ریزی شده نبوده است.
اخیــرا یونس ژائله، رئیس اتاق تبریز در نشســت شــورای 
گفت وگوی آذربایجان شرقی با اشاره به قطع ناگهانی برق در 
روزهای اخیر گفته است: صاحبان صنایع و واحدهای تولیدی 
در فصل تابســتان اقدام مراعات وضع موجود را کردند و گاه 

به خاطر کمبود
برق، فعالیت خطوط تولیدی آن ها قطع یا محدود شــد؛ اما 
اکنون در میانه زمستان با قطع بی برنامه برق مواجه هستند 
که آســیب های قابل توجهی به واحدهای صنعتی و تولیدی 
وارد کرده اســت. به عقیده او، درصورتی که قطع برق ناگزیر 
باشد، باید زمان آن به اطالع صنایع برسد تا خود را برای این 

وضعیت آماده کنند.
گالیه  صنعت کاران ادامه دارد؛ موضوع قطع شــدن برق در 
نوزدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران هم بررسی 
شد. مسعود خوانساری، نایب رئیس اتاق ایران هم گفته است: 
در هفته های گذشته ما شــکایت های بسیاری در ارتباط با 
قطع برق بنگاه های اقتصادی و واحدهای تولیدی داشته ایم؛ 
واحدهایی که بدون اطالع برق آن ها قطع شده بود و صدماتی 

به تولید وارد و مشکالتی در صنایع مختلف ایجاد شد.
هوای کالن شهر آلوده اســت و دولت می گوید به دلیل اوج 
مصرف مــردم، به نیروگاه ها گاز کمتری می رســد و آن ها 
مازوت مصرف می کنند و این باعث آلودگی هوا می شود. اما 
غالمحسین حسنتاش، کارشناس ارشد انرژی در نشستی در 
اتاق ایران گفته: مصــرف مازوت به دلیل مصرف باالی برق 
و گاز نیست، از ســال 2017 سازمان بین المللی کشتیرانی 
اعالم کرده که کشــتی ها باید بعد از ســه سال از سوخت 
جایگزین مازوت مصرف کنند. بیشــتر نفت کــوره ایران را 
امــارات می خرید؛ االن به دلیل این ممنوعیت صادرات نفت 
کوره کم شــده و ایران مجبور است بخشی از این سوخت را 
در پاالیشگاه ها مصرف کند.از طرفی خیلی ها مصرف باالی 
برق را مشکل اســتخراج بیت کوین می دانند ولی آنچه در 
این میان پاسخ روشنی نگرفته این پرسش هاست: دلیل قطع 
برق و افزایش زیاد مصرف گاز چیســت و چرا قطع برق به 
صنعت کاران و فعاالن اقتصادی اطالع داده نشــده اســت؟ 
سوواالتی که افکاری عمومی به دنبال پاسخ روشن آن است.

منبع: گزارش اتاق ایران

آمارپیشرفت طرح های صنعتی
جدیدترین آمار منتشــر شــده از ســوی وزارت 
صنعــت، معدن و تجارت )صمت( نشــان می دهد که 
تا پایان آبان ماه امســال از بیــن 72 هزار و 14 طرح 
در دســت اجرا تا پایان آبان امســال حدود ۵2 هزار 
و 3۶3 طــرح معادل 72.7 درصــد کل طرح ها کمتر 
از 20 درصد پیشــرفت فیزیکی، 3791  طرح معادل 
۵.2 درصــد کل طرح ها 20 تا 40 درصد، 3920 طرح 
معادل ۵.4 درصد کل طرح ها 40 تا ۶0 درصد، ۸۵73 
طرح معادل 12 درصد کل طرح ها ۶0 تا ۸0 درصد و 
33۶7 واحد معادل 4.7 درصد کل طرح ها بیش از ۸0 

درصد پیشرفت فیزیکی داشته اند.
هم چنین بیشترین طرح های در دست اجرا طرح هایی 
با اشــتغال 10 تا ۵0 نفر کارکن اســت که 4۶ هزار و 
222 طرح معادل بیش از نیمی از کل طرح ها را شامل 
می شــود. 19 هزار و ۶2 طرح در دست اجرا نیز کمتر 
از 10 نفر کارکن دارند و تعداد طرح های با ۵0 تا 100 
نفر کار کن و بیــش از 100 نفر کارکن نیز به ترتیب 

400۸  طرح و 2722 طرح بوده است.
مجموع اشتغال پیش بینی شده در طرح های در دست 
اجــرا نیز بیش از دو میلیون و ۸۸ هزار نفر اســت که 
۸۶2 هــزار و 32۶ نفر از آن هــا در طرح هایی با بیش 
از 100 کارکــن و ۸43 هــزار و 9۵3 نفر از آن ها در 
طرح هایی با 10 تا ۵0 نفر کارکن مشغول خواهند شد.
مجموع ســرمایه در طرح های در دست اجرا تا پایان 
سال گذشــته نیز بیش از 11۸7 هزار میلیارد تومان 

پیش بینی شده است.
در این میان تا پایان آبان ماه امســال، 9917 طرح در 
بخش "ســایر محصوالت کانی های غیرفلزی"، ۸290 
طرح در بخــش "محصوالت غذایی و آشــامیدنی ها" 
و 730۵ طرح در بخش "ســاخت مــواد و محصوالت 
شــیمیایی" در دســت اجــرا بوده و این ســه بخش 
بیشــترین تعداد طرح ها را به خــود اختصاص دادند. 
کمترین طرح ها نیز به بخش های "جمع آوری، تصفیه 
و توزیع آب"، "تحقیق و توسعه" و "فاضالب، دفع زباله، 
بهداشت محیط و ســایر فعالیت های مشابه"اختصاص 
دارد که بــه ترتیت یک، دو و 19 طــرح در آن ها در 

دست اجراست.
یــزد، اصفهــان و خراســان رضوی دارای بیشــترین 
تعداد طرح  و مناطق آزاد دارای کمترین شــمارطرح 
هســتند. در میان اســتان ها نیز از بین 72 هزار و 14 
طرح در دست اجرا، ۵931 طرح در یزد، ۵107 طرح 
در اصفهــان و ۵091 طــرح در خراســان رضوی در 
دست اجراســت که بیشترین تعداد طرح ها را به خود 
اختصاص دادند. اما منطقه آزاد چابهار دو طرح، منطقه 
آزاد کیش ســه طرح و قشــم 10 طرح در دست اجرا 
دارند که کمترین تعداد این طرح هاست.ســایر مناطق 
آزاد یعنــی منطقه آزاد ارونــد، ماکو، انزلی و ارس نیز 
24، 4۸، ۵3 و 171 طرح در دســت اجرا دارند که به 

نسبت تعداد کمی است.

آمارهای قبلــی وزارت صمت هم حاکی از این بود که 
وضعیت تمایل به ســرمایه گذاری در بخش تولید در 
این نواحی، بهره برداری از واحدهای تولیدی و صنعتی 
و هــم چنین واحدهای فعال صنعتــی در هفت ماهه 
امســال خوب نیســت؛ هرچند برای اطمینان از این 
نتیجه گیری الزم است مناطق آزاد نیز آمارهای خود 

را به روز و منتشر کنند.
این در حالی اســت که مناطــق آزاد و ویژه تجاری با 
قوانین محدودتر و تشریفات گمرکی ساده تری نسبت 
به سرزمین اصلی با اهدافی از جمله حمایت از صنعت 
داخلی کشــور، جذب فناوری های نوین در امر تولید، 
گســترش تولیدات صــادرات محور و اشــتغال زایی 

راه اندازی شده اند.

برآورد اکونومیست با استناد به گزارش بانک جهانی؛

گرد آورندههزینه اقتصادی بحران کرونا دست کم 10.3 تریلیون دالر است
گـودرزی علیرضـا 

صنعت، قربانی تابستانی و زمستانی قطع برق


