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سرمقاله
راه تنفس اقتصاد از صادرات می گذرد!

ایران و سیستم موقعیت یاب 
جهانی "بیدو" 

بدترین سقوط سهام 
آمریکا در ۳ ماه اخیر

امــر صــادرات کاال و محصول 
تولیدی کشور در این روزهای 
تحریمــی و کرونایی -- که رکــود مضاعف بر اقتصاد 
کشور تحمیل می کند، مساله مهمی است که پرداختن 
به آن به منظور زنده نگه داشتن خواست دست اندرکاران 
مبنی بر ایجاد سهولت در فعالیت ها، ضرورت می یابد و 
کشور نیز برای جان بخشیدن به اقتصاد و باز کردن راه 
تنفس آن -- که در چنبره مشکالت عدیده به حال نزع 

افتاده است -- به آن نیاز دارد.
تکرار در بیان مشــکالت بر ســر راه صادرات، گرچه 
ضرورتــا به رفــع موانع منجرنمی شــود اما به تحقق 
ذهنیت منسجم برای برنامه ریزی به این منظور کمک 

خواهد کرد.
نکتــه جدید و دارای اهمیتــی که بنظر می آید توجه 
به آن ارزشــمند خواهد بود، تغییراتی اســت که در 
تشکل های صنفی مربوط به این امر در حال رخ دادن 
است. یعنی بخش خصوصی دست اندرکار به جای صرفا 
بیان مشکالت و انتظار برای رفع آن، در تالش است تا 
آن بخش که به خود دســت اندرکاران مربوط می شود 

را سامان دهد.
در این رابطه، اخیرا کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی 
برای بررســی مشــکالت صادرکنندگان نشســتی 
تخصصی داشــته است -- که البته یک کار مستمر و 
دوره ای کمیسیون می باشد -- و در آن به نکاتی اشاره 

شده است که می توان آن ها را گام تازه برای تعمیق و 
گسترش صادرات کشور تلقی کرد و می تواند بخشی از 
مشکالت صادرکنندگان را در تکاپوی ارزشمند تولید 

ثروت برای کشور، مرتفع سازد.
در این نشســت پیشنهادهای مناســبی برای ایجاد 
انسجام و جلوگیری از هرز رفتن انرژی دست اندرکاران 
و کمک به توفیق آنان در بازارهای هدف عرضه شــده 

است که به برخی از آن ها اشاره می شود:
۱- تغییر فرهنگ کاری در حوزه صادرات. 

۲ - اتحاد و انسجام بین بازرگانان و صادرکنندگان در 
بازارهای هدف. 

۳ - ایجاد شرکت های مدیریت صادرات. 
۴ - توجــه به نقــش و اهمیت رایزنــان بازرگانی در 

کشورهای هدف. 
۵ - ایجــاد بانــک اطالعاتــی صادرکننــدگان انواع 

محصوالت و معرفی آن ها. 
این پیشنهادها که بخشی از ایده های دست اندرکاران 
تجــارت کشوراســت و قابلیت تحقــق در چارچوب 
تشکل های بازرگانی را دارد، گام قابل تحسینی است 
کــه می تواند مقدمه گسســتن بندهــای صادراتی و 
اقتصادِی بی مصرفی باشــد که مقررات ضد و نقیض 
دولت ها در طول زمان بر پیکره تولید و اقتصاد کشور 

تنیده اند. باید حرکت تازه را به فال نیک گرفت...

رادیو بین المللــی چین گزارش کرد »محمد کشــاورززاده« در 
گفت و گو با رسانه های چین به تشریح همکاری های تهران و پکن 
در زمینه هــای مختلف از جمله مبارزه با کرونا، طرح یک کمربند 
و یک جاده، مبادالت تجاری و همکاری دوســتانه بین دو کشور 

پرداخت.
سفیر ایران با اشاره به پیشــرفت  چین در زمینه های مختلف از 
جمله فناوری ارتباطات گفت: تهران با پکن همکاری خواهد کرد 

تا ایجاد زیرساخت اینترنت نسل پنج در کشور فراهم شود.
وی گفت: صنعت هوا -- فضا در چین پیشــرفت جهشی داشته و 
تکمیل و آغاز به کار رسمی سیستم »بیدو«  از جمله دستاوردهای 
بزرگ چین در این زمینه اســت. سیستم »بیدو« چین می تواند 
به عنوان بخشــی از روابط جدید ما با چین، پایه ای محکم برای 

گسترش روابط جدید دو کشور بنا نهد.
کشاورز زاده تصریح کرد: چین سیستم »بیدو« را که یک سیستم 
موقعیت یاب جهانی جدید است، در اختیار ایران قرار خواهد داد.
ســفیر ایران در چین در ادامه اظهار کرد: اقتصاد چین به سرعت 
در حال رشد است و نقش و نفوذ این کشور در روابط بین المللی 

روز به روز افزایش می یابد.
کشــاورززاده افزود: ایران به عنوان یکــی از بزرگ ترین و متنوع 
ترین جوامع اقتصادی در خاورمیانه می تواند مقصد جذابی برای 

شرکت های چینی باشد.
وی در پایــان تصریح کرد: ما حســن نیت خــود را بیان کرده و 
همکاری های دو جانبه دو کشــور در آینده به توسعه بزرگ تری 

دست خواهد یافت.

به گــزارش سی ان بی ســی، ســهام آمریکا در 
پایان معامالت چهارشــنبه )بامداد پنج شــنبه 
به وقت تهران(، با انتشــار گزارش های عملکرد 
ناامیدکننده شــرکت ها و پیش بینــی افت بازار 

سهام، با سقوط سنگینی روبه رو شدند.
میانگیــن صنعتی داوجونــز ۷۰۰ واحد یا ۲.۳ 
درصد ســقوط کرد در ۳۰,۲۳۷.۰۴ واحد بسته 

شد.
اس اندپی ۲.۹ درصد سقوط کرد و به ۳,۷۵۰.۷۷ 
واحد بازگشــت. این شــاخص که در معامالت 
دیشب به باالترین رکورد تاریخ خود رسیده بود 
حاال با سقوط سنگین امشب تمام سود به دست 
آمده در ســال ۲۰۲۱ را از دست داد و عملکرد 

امسال خود را منفی کرد.
کامپوزیت نزدک هم ۲.۹ درصد سقوط کرد و به 

۱۳,۲۷۰.۶۰ واحد بازگشت.
گــزارش عملکرد ضعیف ســال ۲۰۲۰ بوئینگ 
باعث شد تا ســهام این شرکت ۴درصد سقوط 
کند. سهام ای ام دی هم بیش از ۷درصد سقوط 

کرد.
کارشناسان معتقدند رشد اخیر سهام آمریکا به 
قدری ســریع و زیاد بوده که قیمت های ســهام 
را غیر واقعی ســاخته اســت و سرمایه گذاران با 
فروش سهام برای تثبیت سود خود باعث سقوط 

بازار شده اند.
»مدیر مسوول«

بازارمی آید به  ایرانی  آناناس  طبیعت گردی 
به اندازه 
میراث فرهنگی 
ظرفیت دارد

صفحه 4

حرکات رضبدری در اقتصاد دالیل
این روزها ...
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جهان؛
افزایش ارزش سهام

ایران ؛ ریزش سهام -- ورشکستگی مردم!
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کالوس )کلوس( اســلوتر هنرمند فرانســوی در ۱۶ ژوئن 
۱۳۴۷میالدی در این کشــور به دنیا آمد. در زمان وی هنر 
حجاری و مجســمه  سازی به درجه  ی کمال رسیده بود. از 
مشخصه های اصلی مجســمه سازی در آن عصر، غلبه روح 
دین در این آثار می باشــد. اســلوتر نیز که از جوانی در این 
رشته به مقام استادی رسیده بود، از سال ۱۳۶8میالدی وارد 
دربار فرمان روایان هلند شــد و حدود ۴۰ سال به این هنر و 
عرضه آثاری متعدد و متنوع پرداخت. اسلوتر در یکی از آثار 
معروف خود مجسمه تمام قد ۶ نفر از پیامبران عهد عتیق 
از جمله حضرت موسی)ع(، دانیال نبی)ع( و اشعیای نبی)ع( 
را ســاخت که دور تا دور پایه  ها ایســتاده بودند. پیکره  های 
مزبور از لحاظ مشاهده، بازنمایی دقیق کلیات و جزئیات از 
واقعی ترین پیکره  ها نیز برتر اســت. این مجسمه  ها که به 
اندازه طبیعی ساخته شــده  اند در میان رداهای سنگین و 
پرچین، که از مختصات هنر اســلوتر می باشــد، پیچیده 
شــده  اند. اسلوتر در این اثر بدیع خود توانسته است سطوح 
اندام  های آن ها را به صورت واقعی بنمایاند. این اثر به عنوان 
نمونه  های شــگرف از واقع گرایی تلقی شده است. کالوس 
اسلوتر تا ســال ۱۴۰۴میالدی در دربار به فعالیت اشتغال 
داشــت و دو ســال بعد از آن در ۲ مارس ۱۴۰۶میالدی در 

سن ۵۹ سالگی درگذشت.
رنسانس هنر پرور ایتالیا با هنرمندان پیرامون برونلسکی آغاز 
می شود. این هنرمندان چنان عشق پرشوری به احیای هنر 
داشتند که برای تحقق آرمان های نوین خویش، به طبیعت، 

علم و به بازمانده های یونان و روم باستان رو می آوردند.
تســلط بر علم و هنر باستانی تا مدتی در انحصار هنرمندان 
ایتالیایی دوره ی رنسانس باقی ماند. ولی اراده ی شورانگیز 
معطوف به آفرینش هنر نو -- هنری که می بایست بیش از 
هر چیز در گذشته دیده شده بودتا به طبیعت وفادار باشد، 

هنرمندان همان نسل در شمال را برانگیخت.
درست همان گونه که نســل دوناتلو در فلورانس از ظریف 
کاری ها و ریزه پردازی های ســبک گوتیک بین الملل خسته 
شــده بود و می خواســتند، چهره های قوی تــر و جدی تر 
بیافرینند، یک پیکر تراش هم در آن سوی آلپ، برای هنری 
طبیعت گراتر و سرراست تر از آثار ظریف کارانه ی پیشینیان 
خــود، تالش می کرد. این پیکر تراش، کالوس اســلوتر نام 
داشت که از حدود ســال های ۱۳8۰ تا ۱۴۰۵ میالدی در 
دیژون، که در آن زمان پایتخت دوک نشین ثروتمند و مرفه 

بورگندی بود، کار می کرد.
معروف ترین کار او، مجموعه ای از پیکرهای پیامبران است 
که زمانی پایه ی مجســمه ی بزرگی از مســیح مصلوب را 

تشکیل می داد که بر فراز چشــمه ی یک مکان پر طرفدار 
زیارتی قرار داشت.

آن ها پیش گویان پاسیون یا مصائب عیسی مسیح اند و هر 
یک از آن ها، کتاب یا طومار بزرگی در دســت دارد که پبش 
گویی هایش بر آن منقوش اســت و به نظر می رسد که همه 

دل نگران همان فاجعه ای هستند که در راه است.
این پیکره ها دیگر آن خشکی و سنگینی پیکره هایی را ندارند 
که در دو جناح ورودی مسقف کلیساهای جامع گوتیک قرار 
داشتند. آن ها به همان اندازه ی جرجیس قدیس اثر دوناتلو، 
از این پیکره های قدیم تر گوتیک، متفاوتند. مردی که عمامه 
به سر دارد، دانیال نبی و مرد سالخورده ای که سر طاس دارد، 

اشعیای نبی است.
آن ها که در مقابل ما ایســتاده اند، هر چند از اندازه طبیعی 
بزرگترند، با مطال سازی و رنگ آمیزی زنده و با روح شده اند 
و بیش از آن که به مجســمه شبیه باشند، به شخصیت های 
تحســین برانگیز نمایش نامه های رازآمیز قرون وســطایی 
شباهت دارند و گویی همه آماده اند که قسمت های مربوط به 

خود را از حفظ بخوانند.
شباهت فوق العاده ی این پیکره ها به مدل های طبیعی به جای 
خود محفوظ، ولی این حس و ذوق هنرمندانه ی اسلوتر بوده 
که وی را قادر ساخته است تا بتواند این پیکره های عظیم الجثه 
را با تن پوش های فراگیر و پرکار بیافریند که شان و بزرگی در 

حالت آن ها منعکس باشد.
با این همه، تنها یک پیکر تراش نبود که در کشورهای شمالی، 
آخرین سنگر واقعیت را تسخیر کرد، یا به تعبیر دیگر، آخرین 
پیــروزی را در واقع نمایی به دســت آورد.زیرا هنرمندی که 

کشفیات انقالبی اش از آغاز احساس می شد که چیزی کاملن 
تازه را بازنمایی می کند، نقاشی به نام یان وان آیک است.

او نیز مانند اسلوتر با دربار دوک های بورگندی ارتباط داشت، 
ولی بیشــتر در آن بخــش از هلند کار می کــرد که اکنون 

سرزمین بلژیک را تشکیل می دهد.
مشــهور ترین اثر او، قاب تزیینی عظیم محراب کلیســای 
جامع شــهر گان است که منظره های زیادی از این شهر را 

منعکس می کند.
نقل اســت که این اثر را برادر بزرگتر یان، یعنی هوبرت، آغاز 
کرد که اطالع چندانی از زندگی اش در دست نیست و یان آن 

را در سال ۱۴۳۲ به پایان رساند.
بنابراین، تابلوی گفته شــده در طول همان سال هایی نقاشی 
شــده که آثار بزرگی از مازاتچو و دوناتلو -- که شــرح شان 
قبلن گذشت -- در حال تکمیل شدن بود، با وجود اختالف 
آشکار این دیوارنگاری مازاتچو در فلورانس و این قاب تزیینی 

محراب کلیسایی
درفالندر،که فاصله زیادی با فلورانس داشــت، شباهت های 
چندی بیــن آن ها وجود داشــت؛ هر دو اثــر متدینی را با 
همسرش نشــان می دهد که در دو گوشــه ی تابلو در حال 

نیایش اند، و هر دو اثر بر یک تمثال بزرگ تمرکز دارند.
)ادامه دارد(

"ایرج میرزا"
]بخشی ازمنظومه زهره ومنوچهر[

صبح نتابیده هنوز آفتاب
وا نشده دیده نرگس ز خواب

تازه گل آتشی مشک بو ی
ُ شسته ز شبنم به چمن دست و رو ی

منتظر هوله باد سحر
تا که کند خشک بدان روی تر

ماه رخی چشم و چراغ سپا ه
نایب اول به ِوجاحت چو ماه

صاحب شمشیر و نشان در جمال
بنده مِهمیِز ظریفش هالل

نجم فلک عاشق سردوشی اش
زهره طلبکار هم آغوشی اش

نیّر و رخشان چو  شِب چکمه اش
خفته یکی شیر به هر تکمه اش

دوخته بر دور کالهش لبه
وان لبه بر شکل مه یک شبه
بافته بر گردن جان ها کمند

نام کمندش شده واکسیل بند
کرده منوچهر پدر نام او

تازه تر از شاخ گل اندام او
چشم بمالید و برآمد ز خواب

با رخ تابنده تر از آفتاب
روز چو روز خوش آدینه بود

در گرو خدمت عاد ی نبود

خواست به میل دل و وفق مرام
روز خوش خویش رساَند به شام
چون زهوس های فزون از شمار

هیچ نبودش هوسی جز شکار
اسب طلب کرد و تفنگ و فشنگ
تاخت به صحرا پی نخجیر و رنگ

رفت کند هر چه مرال است و میش
برخی بازوی توانای خویش

از طرفی نیز در آن صبح گاه
ُزهره مِهین دختر خالوی ماه

آلهه عشق و خداوند ناز
آدمیان را به محبت گداز
پیشه وی عاشقی آموختن

خرمن َابناء بشر سوختن
خسته و عاجز شده در کار خود

واله و آشفته چو افکار خود
خواست که بر خستگی آرد شکست

یک دو سه ساعت کشد از کار دست
سیر ُ گل و گردش باغی کند

تازه ز گل َ گشت ِدماغی کند
کند ز بر کسوِت افالکیان
کرد به سر مَِقنعه خاکیان

خویشتن آراست به شکل بشر
سوی زمین کرد ز کیهان گذر

آمد از آرامگِه خود فرود
رفت بدان سو که منوچهر بود

زیر درختی به لب چشمه سار
چشم وی افتاد به چشم سوار
تیر نظر گشت در او کارگر

کارگرست آری تیر نظر
لرزه بیفتاد در اعصاب او

رنگ پرید از رخ شاداب او
گشت به یک دل نه به صد دل اسیر

در خم فتراک جو ان ِدلیر
رفت که یک باره دهد دل به باد

یاد ُالوهیت خویش اوفتاد
گفت به خود خلقت عشق از منست
این چه ضعیفی و زبون گشتن است

من که یکی عنصِر افالکیم
از چه زبوِن پسری خاکیم
آلهه عشق منم د ر جهان

از چه به من چیره شود این جوان
من اگر آشفته و شیدا شوم

پیش خدایان همه رسوا شوم
عشق که از پنجه من زاده است
وز شکن زلف من افتاده است
با من اگر دعو ی ُکشتی کند

با دگران پس چه درشتی کند؟
خوابگه عشق بود مشِت من

زاده من چون َ گزد انگشت من ؟
تاری از آن دام که دایم تنم
در ره این تازه جوان افگنم

عشق نهم در وی و زارش کنم
ُ طرفه غزالی است شکارش کنم
دست کشم بر گل و بر گوش او

تا بپرد از سر او هوش او
جنبش یک گوشه ابروی من

می ِکَشدش سا یه صفت سوی من
من که بشر را به هم انداختم
عاشق و د لداده هم ساختم

خوب توانم که کنم کار خو یش
سازمش از عشق گرفتار خویش

گرچه نظامی است، غالمش کنم
منصرف از شغل نظامش کنم

این همه را گفت و قو ی کرد دل
داد به خود جرأت و شد مستقل

**************
گویند مرا چو زاد مادر

پستان به دهن گرفتن آموخت
شب ها بر گاهواره من

بیدار نشست و خفتن آموخت
دستم بگرفت و پا به پا برد
تا شیوه راه رفتن آموخت

یک حرف و دو حرف بر زبانم
الفاظ نهاد و گفتن آموخت

لبخند نهاد بر لب من
بر غنچه گل شکفتن آموخت
پس هستی من ز هستی اوست

تا هستم و هست دارمش دوست
***********

ـــر ـــه شهـ کــافـ

ســی ام بخــش 
مـزرعـه حمیـد  هنرمندان فلورانسی)کالوس اسلوتر(

لحظاتــی بــا شــعر
به انتخاب نیما موسوی

چشمه موسی، کالوس اسلوتر

خاموشی راوی حماسه ها
]یاری سفرکرده ازدیارشیرعلی مردان[

شــور بختانه اطالع یافتیم 
تابناک  از ستاره های  یکی دیگر 
ایران  موســیقی  هنر  آســمان 
زمیــن: "پروین عالی پور" بعد از 
مدت ها درگیری با بیماری، چراغ 
زندگی  اش در کشــور انگلستان 
خامــوش گردید. ایــن هنرمند 
فرهیخته و نامدار از تبار پــاک "بختیاری"، در اوایل دهه 
چهل خورشیدی فعالیت موسیقائی خود را به طور جدی 
در رادیو اهواز آغاز کرد و با کوشش بسیار در زمره پیشتازان 
انتشار و گسترش موسیقی محلی و قومی به ویژه در عرصه 

موسیقی محلی بختیاری قرار گرفت. 
وی نخستین خواننده ای بود که با آگاهی تمام به فرهنگ 
قومی بختیاری، روایت موســیقائی دقیقــی از چگونگی 
به وجود آمدن حماســه تاریخی "شــیر علی مردان خان 
بختیاری" رئیس ایل و طایفه بختیاری رابا خواندن ترانه ای 

به همین نام ارائه نمود.
پروین با همه تبحرش در هنر موســیقی - بنا به سفارش 
پدر - هرگزخوانندگی را به عنوان شــغل برنگزید و تا آخر 

عمر به رعایت سفارش پدر وفادارماند.
یکی از اهالی ایل بختیاری مرثیه ای در سوگ بانو عالی پور 
نگاشته است که معیارضمن تسلیت درگذشت این دوست 

و هنرمند ارجمند، آن را در منظر خوانندگان می گذارد.
پیش کش به شــهبانوی موسیقی بختیاری پروین 

عالی پور
آسمان در صدایت؛ ُشر ُشر باران و ترانه می ریخت تا کبک ها 

رو به تمام وارگه های بختیاری آواز بخوانند.
در گلویت چه رازی بود که »خسرو و شیرین« را مبهوت 

می کرد.«
چقدر شیرین را شیرین تر می کردی!

تو و شــیرین از یک طبقه بودید او شــهبانوی ارمن و تو 
شهبانوی موسیقی بختیاری.

 چک چــک ریال ها و لچک های المــاس نمای دختران 
بختیاری را به یادشــان می آوردی تا شــعاع رنگین کمان 

بیشتر شود.
کجای عاطفه ایســتاده بودی که توانســتی در آســمان 

موسیقی»خوشه پروین« باشی؟
روزی که برق شمشیر شیر علیمردان با آسمان هم نوایی 
می کرد آیا در »طالیه میمنه یا میسره« سپاهش نبودی که 
هنگام حماسه خوانی های آوازش آنچنان رسا به جای سردار 

مریم« و » بی عروس« ِکل می زدی؟
چــه می گویم تو فقــط آواز نمی خوانــدی! تو فقط ِکل 
نمی زدی! تــو در کنار آواز شــیرعلیمردون بــرای بقای 
»حماسه ســرودش« در حنجره دختران چارلنگ و هفت 

لنگ به تارهای طالیی حنجره ات زخمه می زدی! 
خوشــا تو که موســیقی در حنجره ات سبز می شد و دین 
خودت را به بــاران و ترانه و کوچ ادا کردی و وای بر من و 

امثال من که بدهکار هنر و حنجره ات ماندیم.
در یادت خود را با صدایت تســکین می دهیم به قول زنده 

یاد فروغ که گفت:
»تنها صداست که می ماند«

لهراسب قلی پور لوائی
سی ام دی ماه هزار و سیصد نود و نه - شهرکرد

عباس صفاری در سن 
۶۹سالگی درگذشت

شایسته صفاری، خواهر این شاعر، نویسنده، مترجم و 
هنرمند گرافیســت با اعالم این خبر  گفت: او پیش از این 
بیماری ریوی داشــت اما مدتی پیش به کرونا مبتال شد، 
البته گفتند که خوب شــده و او در خانه بود. اما ریه هایش 
هنوز درگیر بود و آســیب دیده بــود و چون از پیش هم 
بیماری ریوی داشــت، مجددا حالش وخیم شد. به گفته 
شایســته صفاری، درخصوص چگونگی خاک سپاری این 

شاعر هنوز تصمیمی گرفته نشده است. 
عباس صفاری، شاعر، نویسنده, مترجم و هنرمند گرافیست، 
متولد سال ۱۳۳۰ در یزد بود که در سال های قبل از انقالب 
و بــرای تحصیل از ایــران رفته بود. از آثــار او می توان به 
»دوربین قدیمی و اشعار دیگر« )برنده جایزه شعر کارنامه(، 
»عاشقانه های مصر باستان« )ترجمه(، »کالغنامه«، »کوچه 
فانوس ها« )ترجمه(، »خنده در برف«، »مثل جوهر در آب« 
)برنده جایزه کتاب ســال شعر خبرنگاران(، »قدم زدن در 
بابل« )مجموعه ای از خاطرات و تک نگاری ها(، »مالقات در 
سندیکای مومیاگران«، »عروس چوپان ها« )داستان منظوم 
از ازدواج اینانا با دموزی - ترجمه(، »مثل خواب دم صبح«، 

»پشیمانم کن« و ... اشاره کرد.
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● کرونا، این ویروس وحشــِی مهاجم، زمین سبز فوتبال 
را ســیاهپوش کرد و یکی از خوشــنام های پیشکسوت را 
از خانواده فوتبال ربود. در گذشــت مهرداد میناوند بازتاب 
وســیعی در جامعه داشت که در رسانه ها نیز انتشار یافت. 

بخشی از نظر پیشکسوتان و مسوالن را با هم بخوانیم:

■ میناوند به دلیل آمبولی ریه درگذشت

پزشک معالج مرحوم مهرداد میناوند درخصوص درگذشت 
پیشکسوت فوتبال کشورمان توضیحاتی داد.

  

امیرحسین لطفی پزشــک معالج مرحوم مهرداد میناوند 
پیشکسوت تیم ملی فوتبال ایران و باشگاه پرسپولیس در 
رابطه با درگذشت این پیشکسوت بیان کرد: تا ساعت ۱8 
روز چهارشنبه وضعیت جسمانی مهرداد میناوند مناسب 

بود و میزان اکسیژن خون او ۹۰ درصد بود.
او در ادامــه افزود: به طور ناگهانی آمبولی در ریه او اتفاق 
افتاد و شــرایط را وخیم کرد که با افزایش ضربان قلب و 
کاهش سطح اکسیژن همراه بود. متاسفانه تالش های کادر 
درمان به ثمر نرسید و مهرداد میناوند به دلیل آمبولی ریه 

دار فانی را وداع گفت.

■ واکنش چهره های سرشناس 

درگذشــت بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران و تیم 
پرســپولیس واکنــش چهره های سرشــناس ورزش و 
غیرورزشــی را به همراه داشــت. علی دایی جزو اولین 

نفراتی بود که به این خبر واکنش نشان داد.
-- پس از انتشــار خبر درگذشــت بازیکن پیشین تیم 
ملی فوتبال ایران، پرسپولیس، اشتورم گراتس اتریش، 
الشــباب امارات، ســپاهان و راه آهن، برخی چهره های 
سرشــناس با انتشار متن هایی به درگذشت وی واکنش 

نشان دادند.
▪ آذری جهرمی: خداحافظ چپ پای محبوب. تسلیت 
به خانواده میناوند و جامعه ورزشــی ایران باالخص به 

پرسپولیسی ها
▪  علی دایی: نمی دونم چی بگم، باور کردنی نیســت. 

مهرداد میناوند از بین ما رفت.
▪  باشــگاه اســتقالل به این وســیله درگذشت مهرداد 
میناوند را به خانواده ایشان، باشگاه پرسپولیس و جامعه 
ورزش تســلیت می گوید و از خداونــد متعال خواهان 

مغفرت برای او و صبر جمیل برای بازماندگان است.
▪  علی پروین: تســلیت به جامعه فوتبال. روحت شاد 

مهرداد میناوند
▪   یحیی گل محمدی: خداحافظ رفیق. خداحافظ پسر 

پرسپولیس. روحت شاد
▪  فرهاد مجیدی: باور نکردنی، جانســوز و غم انگیز. 
تســلیت به خانواده محترم میناوند، تسلیت به فوتبال 

ایران و هواداران باشگاه پرسپولیس
▪   احمدرضــا عابدزاده: از خــدای مهربان رحمت و 

غفران الهی برای مهرداد جان آرزو دارم
▪  کریم باقری: خداحافظ رفیق. روحت شاد

▪  جواد نکونام: باورم نمیشــه. خداحافظ پسر دوست 
داشتنی

■ تسلیت کمیته ملی المپیک 
کمیته ملی المپیک درگذشت پیشکسوت تیم ملی فوتبال 
ایران و باشگاه پرسپولیس را تسلیت گفت.در پیام تسلیت 
کمیته ملی المپیک آمده اســت: در کمال تأســف و تالم 
بیماری منحوس کرونا »مهرداد میناوند« چهره افتخارآفرین 
و خاطره انگیزه فوتبال کشورمان را از ما گرفت. این ضایعه 
دردناک را به خانواده محترم ایشان، جامعه ورزش بخصوص 
خانواده بزرگ فوتبال تسلیت گفته و از درگاه حضرت حق 
برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان ایشان 

صبر و شکیبایی مسئلت داریم.

■ جهانگیری تسلیت گفت

معاون اول رییس جمهوری با صدور پیامی درگذشت مهرداد 
میناوند عضو سابق تیم ملی فوتبال ایران را تسلیت گفت.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی معاون اول ریاست جمهوری 
در پیام اســحاق جهانگیری آمده است: مصیبت تاسف بار 
درگذشت جناب آقای مهرداد میناوند بازیکن نامدار سابق 
تیم ملی و باشــگاه پرسپولیس را به ملت قدرشناس ایران، 
جامعه ورزش کشور، دوستان و عالقه مندان به ویژه خانواده 
ارجمند آن عزیز از دست رفته صمیمانه تسلیت می گویم.
وی در این پیام ادامــه داد: از خداوند بزرگ برای آن فقید 
ســعید رحمت و مغفرت واســعه الهی و برای بازماندگان 

محترم صبر و اجر مسئلت دارم.

■ یاد بازیکنانی همچون میناوند...

دبیرکل فدراسیون فوتبال گفت: بازیکنانی مانند میناوند 
برای فوتبال ایران زحمت کشیدند و باید یاد و خاطره آن ها 

همیشه در ذهن مردم باقی بماند.
»مهــدی محمدنبی« در مراســم خاکســپاری »مهرداد 
میناوند« در بهشــت زهرا )س( در جمع خبرنگاران اظهار 
داشت: میناوند در دهه هفتاد که من در پرسپولیس بودم 
بازیکن ما بود و مانند بسیاری دیگر از نفرات به ستاره تیم 
ملی تبدیل شد. مهرداد همیشه در پرسپولیس و تیم ملی 
یکی از اشــخاص موثر بود و به خاطــر اخالق خوبی که 
داشت، بازیکنان به او دلبسته بودند. وی افزود: به خانواده 
او تســلیت می گویم و امیدوارم خدا به آن ها صبر بدهد. از 
پیشکســوتان و هواداران به خاطر حضور در مراسم تشکر 

می کنم.
دبیرکل فدراســیون فوتبال در رابطه با برنامه فدراسیون 
فوتبال برای گرامی داشت یاد و خاطره میناوند اضافه کرد: 
میناوند هم برای تیم ملی و هم پرسپولیس زحمت کشیده 

و باید یاد این بازیکنان در فکر همه مردم باشد.

■ پیام تسلیت شیخ سلمان 

شیخ ســلمان بن ابراهیم آل خلیفه، رئیس کنفدراسیون 
فوتبال آسیا )AFC( با ارســال پیامی درگذشت مهرداد  
میناوند بازیکن سابق تیم ملی فوتبال کشورمان و باشگاه 
پرسپولیس را به فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی ایران، 

خانواده و عزیزان  این ملی پوش فقید  تسلیت گفت.

پیام رئیس کنفدراســیون فوتبال آسیابه این شرح است: 
"بیماری همه گیر کووید ۱۹ بزرگترین چالش تاریخ معاصر 
بوده و خانواده فوتبال آســیا در غم از دست دادن یکی از 
ســتاره های واقعی خود که متأسفانه خیلی زود ما را ترک 
کرد، سوگوار است. مهرداد میناوند الهام بخش میلیون ها 
هوادار و بسیاری از بازیکنان نسل امروز بود، لطفاً همدردی 
عمیق و صمیمانه من را از طرف کل خانواده فوتبال آسیا 

به مناسبت درگذشت او بپذیرید."
سایت رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا با انتشار این خبر 
افــزود، میناوند عضو تیم ملی ایران در جام جهانی ۱۹۹8 
فرانســه بود و وقتی که ایران با نتیجه ۲-۱ ایاالت متحده 
آمریکا را در ورزشــگاه دو گرلند لیون شکست داد، او در 
دســتیابی تیم ملی به اولین پیروزی خود در جام جهانی 

نقش مهمی داشت.

■ خبر درگذشت مهرداد میناوند کمرم را شکست

حشــمت مهاجرانی که خود درگیر ویــروس کرونا بوده 
است، در خصوص فوت مهرداد میناوند اظهار داشت: خبر 
در گذشــت مهرداد میناوند قلبم را به درد آورد و کمرم 

را شکست. 
وی ادامه داد: از تمامی مردم ایران می خواهم برای سالمتی 
علی انصاریان نیز دعا کنند تا او سالمتی خود را به دست 
بیاورد. سخت اســت که می بینم فوتبالیست ها و جوانان 
ایران در بســتر بیماری باشــند. هم چنین از تمامی هم 
وطنان تقاضا دارم که پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند 

تا از شر این ویروس منحوس خالص شویم.

■ هنوز باورم نمی شود دیگر مهرداد بین ما نیست

پیشکسوت فوتبال در مورد درگذشت مهرداد میناوند و هم 
چنین بیماری علی انصاریان صحبت کرد.

علی نیکبخت واحدی با تسلیت درگذشت مرحوم مهرداد 
میناوند اظهار داشت: متاســفانه هنوز در شوک هستم و 
باورم نمی شود مهرداد دیگر بین ما نیست. به خانواده اش 
و جامعه فوتبال تسلیت می گویم. مهرداد آدم شوخ طبعی 
بــود و در هر جمعی که قرار می گرفــت همه را به خنده 
می انداخت و واقعاً جای خالی او از این به بعد در جمع های 
فوتبالی احســاس می شود.وی افزود: من ۴ سال با مهرداد 
در تیم ملی همبازی بودم و زوج خوبی کنار هم تشــکیل 
داده بودیــم. او یکی از بهترین چپ پاهای چند دهه اخیر 
فوتبــال ما بود. خاطره ای که از دوران تیم ملی در مورد او 
دارم همان ماجرای بازی با ایرلند اســت که چند بار آن را 
تعریف کرده ام. متاســفانه مهرداد میناوند دیگر در بین ما 
نیســت و امیدوارم روحش شاد باشد. سوای بحث رنگ ها 
همه فوتبالی ها مهرداد را دوســت داشتند و همه ما از این 

اتفاق تلخ ناراحتیم.
پیشکسوت فوتبال در مورد اوضاع جسمی علی انصاریان 
هم گفت: بله متاسفانه علی هم شنیدم حال مساعدی ندارد 

و برایش از ته دل آرزوی سالمتی می کنم.

■ مهرداد در کنار ابراهیم آشتیانی و جعفر کاشانی 

آرام گرفت 

آرامگاه مهرداد میناوند در کنار دو پیشکسوت فقید دیگر 
باشگاه پرسپولیس قرار گرفته است.

 مهرداد میناوند، پیشکســوت پرسپولیس که در مبارزه با 
ویروس کرونا جان باخت به خاک سپرده شد. آرامگاه ابدی 
میناوند در قطعه نام آوران بهشــت زهرا و در کنار مرحوم 

ابراهیم آشتیانی و مرحوم جعفر کاشانی قرار دارد.

دو کلمـــه حـــرف ورزشـــی

بهبودی سـیاوش  گرد آورندهکرونــا اهالی فوتبال را ســوگوار کرد

تالش قایقران معلول برای 
کسب سهمیه 

اســالم جاهدعضوتیم ملی قایقرانی معلوالن در رشته 
کانو و کایاک گفت: از زمان شروع اردوهای تیم ملی قایقرانی 
با حمایت رییس فدراسیون و زیر نظر ایرج اقلیمی تمرینات 
خود را همراه با ســایر قایقرانان در بندر انزلی آغاز کردم و 
پس از طی دو مرحله اردوی آماده ســازی، ســومین اردو 
از ۱۵ بهمن در بندر خمیر هرمزگان برگزار می شــود.وی 
گفت: از یک سال گذشــته که قایق مخصوص کانو توسط 
هیات ورزش جانبازان و معلوالن استان هرمزگان از پرتغال 
خریداری و در اختیار من گذاشته شد، تمرینات خود را برای 
کسب سهمیه در این رشته متمرکز کرده تا بهترین نتیجه 
را در قهرمانی جهان مجارستان کسب کنم، در حال حاضر 
نیز از نظر آمادگی بدنی و رکوردی در بهترین شــرایط قرار 
دارم. وی در پایان خاطرنشان کرد: با حمایت اداره کل ورزش 
و جوانان استان هرمزگان و با همکاری فدراسیون قایقرانی 
تمرینات خوبی داشتم و رکوردهای قابل توجهی ثبت کردم 
که به کسب سهمیه پارالمپیک توکیو در رشته کانو امیدوارم.

شکست منچستریونایتد مقابل 
قعرنشین

تیم فوتبال منچســتریونایتد در دیدار خانگی مقابل 
شــفیلدیونایتد، نتیجه را به حریف قعرنشین خود واگذار 
کــرد. این دیداراز هفته بیســتم لیگ برتر باشــگاه های 
انگلیس و در ورزشگاه »اولدترافورد« برگزار شد و طی آن 
منچستر که در این هفته ها در اوج آمادگی بود با شکست 
ناباورانه دو بر یک مواجه شــد. »هری مگوایر« کاپیتان و 
مدافع منچستر، زننده تنها گل تیمش بود و برای میهمان 
نیز »راین« و »اولیور براک« گلزنی کردند. منچستر با این 
شکســت در امتیاز ۴۰ و رتبه دوم باقی ماند و شفیلد هم 

هشت امتیازی شد اما همچنان در رتبه بیستم است.

نشست سوریان با اعضای 
کادر فنی 

برنامه های تیم های ملی کشــتی و هم چنین زمان 
بندی برگزاری مسابقات فدراسیون کشتی با حضور نایب 
رئیس فدراسیون و کادرهای فنی تیم های ملی بررسی شد. 
این جلسه با حضور حمید سوریان و سید جالل عسگری 
نایب رئیس و دبیر فدراســیون، محســن کاوه مدیر فنی 
تیم های ملی کشــتی آزاد، محمد بنا و غالمرضا محمدی 
ســرمربیان تیم های ملی کشتی فرنگی، امامی سخنگو و 
سعید یوسفی مدیر روابط بین الملل فدراسیون برگزار شد. 
در این جلسه در مورد زمان برگزاری مسابقات بین المللی 
کشتی جام تختی، نحوه انتخاب کشتی گیران کشورمان 
برای حضور در این رقابت ها، برگزاری رقابت های انتخابی 
تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی جوانان و نوجوانان، بحث 
و تبادل نظر شد و مقرر شد کلیه پیشنهادهای  ارائه شده 
پس از بررســی رئیس فدراسیون نهایی شده و به صورت 

رسمی اعالم شود.

ماراتن ۱۲۰۰ نفری کاراته کاها 
شــانزدهمین دوره رقابت های کاراته بین المللی جام 
ایران زمین با اســتقبال کم نظیر کاراته کاها شاهد رقابت 

۱۲۰۰ کاراته کای داخلی و خارجی خواهد بود.
این دوره از مسابقات به دلیل شیوع ویروس کرونا به صورت 
مجازی برگزار خواهد شــد. ۱۲۰۰ کاراته کا از کشورهای 
بلژیک، آلمان، ســوئیس، آذربایجان، گرجســتان، روسیه، 
ارمنســتان، هند، پاکستان، عمان، چین، افغانستان، عراق، 
کره جنوبی، کانادا، آمریکا و ساحل عاج به همراه کاراته هایی 

از سراسر کشورمان به رقابت خواهند پرداخت.
این رقابت ها با پیام سید حسن طباطبایی رئیس فدراسیون 
کاراته کشورمان،« کاسویا« رئیس فدراسیون جهانی سبک 
WSKF در بخش های کاتا، مهارت های کومیته، پاراکاراته، 

ناشنوایان، کوبودو و سالح های رزمی رسماً آغاز شد.
این رقابت ها با همکاری فدراســیون کاراته و دو ســبک 
WSKF و WMMF بــرای دو روز برگزاری برنامه ریزی 
شده بود که به دلیل استقبال خوب عالقمندان به کاراته تا 

چهار روز به طول خواهد انجامید.
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چگونه استعداد پنهان خود را کشف کنیم؟
آخرین باری که در حین کار گذر زمان را فراموش کردید 
را بــه یاد دارید؟ این اتفاق به چه دلیلی رخ داده اســت؟ 
پای اســتعداد پنهان شما در میان اســت؟ اصاًل استعداد 
پنهان چیســت؟ اســتعداد موهبتی طبیعــی در هر فرد 
است. توانایی ها و ظرفیت های طبیعی که همۀ ما انسان ها 
داریم، استعدادهای ما هستند و دایره آن ها ممکن است از 
خالقیت های شغلی تا توانایی های ورزشی ما گسترده باشد.
همۀ انسان ها در حرفه یا کاری استعداد دارند، اما معموالً در 
شناخت آن ها موفق نیستند. اغلب اوقات استعدادها برای 
ما پنهان و ناشناخته باقی می مانند. این استعدادها در برابر 
چشم ما هستند، اما در شناخت آن ها موفق نیستیم و آن ها 

را فراموش می کنیم.
حال ســوال اصلی اینجاست که استعدادهای پنهان خود 
را چگونه بشناســیم و چگونه آن ها را پرورش دهیم؟ اگر 
استعداد پنهان خود را بشناسیم به منبعی غنی دست پیدا 
خواهیم کرد و در تمام جوانب زندگی از آن بهره خواهیم 
برد. خواه در تالش برای پیدا کردن شغل مناسبی باشیم، 
خواه بخواهیــم مهارت جدیدی را در خود رشــد دهیم، 
اولین فاکتوری که ما را یاری خواهند کرد اســتعدادهای 

ما هستند.
■ برای آنکه بتوانید استعداد خود را شناسایی کنید از ده نفر 
از اطرافیانتان بپرسید که در چه کارهایی استعداد دارند؟ 
همان طور که انتظــار می رود جواب های متفاوتی خواهید 
گرفت. تعداد بسیاری از افراد نمی دانند چه استعدادهایی 
دارند. پس شــما چطور می توانید به پاســخ ســوال خود 
برسید؟ اغلب افراد به حدی درگیر زندگی روزمره هستند 
که فرصت ندارند درباره این موضوع فکر کنند. بنابراین این 
استعدادها، پنهان و بالاستفاده باقی می ماند. علی رغم این 
که سال ها زمان می برد تا استعدادهای خود را کشف کنیم، 
این کار آسان تر از چیزی است که حتی فکرش را می کنید. 
در ادامه چند راه بسیار آسانی که به کشف استعداد پنهان 

هر شخص می انجامد را با یکدیگر بررسی می کنیم.
■  در کودکی، چه چیزی شما را هیجان زده می کرد؟ 

کمی وقت بگذارید و شــادترین خاطــرات خود در دوران 
ابتدایی را به یــاد بیاورید. چه چیزی آن لحظات را آنقدر 
لذت بخش می کرد؟ چه ویژگی های مشترکی وجود داشت؟ 
آیا وقتی ۹ ساله بودید، فردی رقابتی بودید؟ شاید به فوتبال 
عالقه داشتید و هر روز بی صبرانه منتظِر زنگ تفریح بودید. 
به عشق فوتبال زندگی می کردید و عاشق لحظه ای بودید 
که می توانســتید بیرون بدوید و به زمین تمرین بروید و 
بازی را شروع کنید. یا شاید از کار کردن بر روی پروژه های 
گروهــی بزرگ و رقابتــی لذت می بردید؟ دوســتان تان 
می خواستند که در گروه آن ها باشید و استعداد زیادی در 
باال بردن نمره ی کل گروه داشتید. بله شما از این فرصت ها 

لذت می بردید و برای تان هیجان انگیز بود.
 در کنار فکر کردن به این خاطرات کودکی، به این مساله 
نیــز فکر کنید که در دوران بزرگســالی، چه فعالیت های 

مشابهی شما را هیجان زده می کند.
شناخت استعدادهای منحصر به فرد، به شما کمک می کند 
تا به این پرســش ها پاسخ دهید. استعدادهای منحصر به 
فرد، به شــما نشــان می دهد که چرا چیزهای خاصی را 
انتخــاب می کنید، از کارهای خاصی لــذت می برید و در 

بعضی کارها بهتر از کارهای دیگر عمل می کنید.
بنابراین بایــد بدانید که آنچه در دوران ابتدایی شــما را 
هیجان زده می کرده و آنچه در دوران بزرگســالی شــما را 

هیجان زده می کند، بسیار شبیه یکدیگر هستند.
امروز چه کارهایی بیش از ســایر کارها، همان لذتی را در 
شــما ایجاد می کند که ۲۰ یا ۳۰ سال پیش و در دوران 
کودکی حــس می کردید؟ برای نزدیک کــردن کارهای 
امروزتان به لحظاتی که در گذشــته شــما را هیجان زده 
می کرده، راه هایی را پیدا کنید. خاطرات دوران دبســتان، 
داستان های قدرتمندی هســتند که نشان می دهند چه 

استعدادهایی دارید و چگونه باید از آن ها استفاده کنید.

■ تست شخصیت شناسی بدهید

یکی از بزرگ ترین مزایای تســت های شخصیت شناسی 

این است که شما را با ویژگی ها و هم چنین خصوصیات 
درونی آشــنا می کند که ممکن است تا به حال به آن ها 

توجه نمی کردید.
بــا اســتفاده از نتایــج این آزمــون، شــما می توانید با 
اســتعدادهای نهفته، توانمندی ها و مهارت هایتان بیشتر 
آشــنا شــوید و به همین راحتی می توانید استعدادهای 
پنهان خود را شناسایی کنید و برای پیشرفت سراغ آن ها 
بروید. با این آزمون، شما می توانید به شناخت عمیقی از 
خود برسید و بدانید چگونه می توانید در دنیای پیرامون 

خود رشد و پیشرفت بیشتری داشته باشند.

■ چه وقت هایی کامال زمان را فراموش می کنید؟

فرض کنید که ساعِت ۹ صبح روز پنجشنبه است. زمان 
شــما، کامال به خودتان تعلق دارد و قرار نیست که بازی 
فوتبالی انجام بدهید، به جایی بروید یا گزارش کاری ای را 
انجام بدهید و تا چند ساعت، هیچ کاری برای انجام دادن 
ندارید. می توانید فعالیت مــورد عالقه تان را انجام دهید 

که می تواند نواختن گیتار، باغبانی یا نوشتن رمان باشد.
شــاید هم کار مورد عالقه تان، برنامه نویسی پایتون برای 

پروژه ی شخصی باشد که چند ماهِ قبل شروع کرده اید.
ایــن فعالیت، هر زمــان که آن را انجام دهید، شــما را 
جــذِب خود می کنــد و طی آن ذهن، جســم و ادراک 
شــما در تقارن کامل کار می کند. در این وضعیت زمان 
را فرامــوش می کنیــد و پیش از آن که بدانید، ســاعت 
۱۲:۳۰ شــده است و شــما هنوز حتی به ناهار فکر هم 
نکرده اید. اگر شغل شما نیز به اندازه ی پروژه ی شخصِی 
روز پنجشــنبه تان لذت بخش باشد، چطور؟ آیا می توانید 

دوباره همان جادو را مهار و اسیِر خود کنید؟
به لحظاتی ماننِد این، توجه زیادی داشــته باشــید. اگر 
آنقدر در انجام کاری غرق می شوید که زمان را فراموش 
می کنید، این یکی از نشانه های مهِم رسیدن به حالت فِلو 
flow، اصطالحی در روانشناسی به معنِی غرق شدن در 
کاراست. اگر در حیِن انجام یک پروژه، هر میزانی از حالِت 
فلو را تجربه می کنید، به احتمال زیاد در حال اســتفاده 

از یک یا چند مورد از استعدادهای طبیعی تان هستید.

■  از دیگران بپرسید

ببینید دیگران برای کدام ویژگی های شــما ارزش قائل 

می شوند. چه ویژگی های شخصیتی به بهترین نحو شما 
را توصیــف خواهد کرد. از دوســتان، همکاران و اعضای 
خانواده خود بپرســید عاشق چه چیزهایی در شخصیت 
شما هســتند. این نه تنها برای افزایش اعتماد به نفس 
شما موثر است، بلکه باعث می شود بفهمید چه چیزهایی 
در مورد خودتان را از قلم انداخته اید و نمی دانید. ممکن 
اســت از چیزهایی که بشنوید تعجب کنید. غالبا، طوری 
که خودتان را می بینید، با نگاه دیگران به شــما متفاوت 

است.
مساله این است که اســتعداد ها و توانایی های شما برای 
خودتان خیلی عادی بنظر می رسد به همین خاطر آن ها 
را نمی بینید. خیلی بــه آن ها عادت کرده اید و قدر آن ها 
را نمی دانید و از وجودشان بی خبرید، در حالی که آن ها 

ارزشمندترین دارایی شما هستند.

■  برای انجام چه کاری اشتیاق دارید؟

درست در همین لحظه که این مطلب را می خوانید، چه 
آتشی در درون شــما شعله ور است؟ در طول تاریخ بشر 
هیچ زمانی برای شروع انجام ماموریت زندگی تان، ساده تر 
از همین االن نبوده است. آیا عاشق نوشتن هستید؟ این 
خیلی خوب است، می توانید برای خود یک وبالگ ایجاد 

کنید. 
آیا بهتر از هر کِس دیگری قــالب  دوزی می کنید؟ این 
عالی اســت. چند شال و روســری اضافه ببافید و آن ها 

را در سایت های خرید و فروش کاال، به فروش برسانید.
آیا حتی فکر کردن در مورد مالقــات و برقراری ارتباط 
با افــراد جدید، شــما را بی نهایت خوشــحال می کند؟ 
برای مثال می توانید برای مدیران محلی در شــهر خود، 
جلسه ای غیررسمی ترتیب بدهید. آیا از هر سه کار لذت 
می برید؟ در این صورت می توانید برای وبالگ  نویســاِن 

قالب دوزی حرفه ای، جلسه ای ماهیانه برگزار کنید.
در دنیــای ایده آل، همه می تواننــد هر روز در محل کار، 
از اســتعدادها و توانایی هــای خود اســتفاده کنند. ولی 
متاسفانه، برای بیشــتر مردم این گونه نیست. در واقع، 
طبق آمار موسســه ی گالوپ، ۶۳ درصد از شــاغلین در 
سراســر جهان، به کار خود عالقه ندارند. البته این رقم، 
۲۴ درصــدی را که بــه طور جدی از شــغل خود بیزار 
هستند، شامل نمی شود. اگرچه دالیل متعددی برای این 
مساله وجود دارد، یکی از عوامل مهم این است که بیشتر 
شــاغلین، به طور روزانه از استعدادهای طبیعی خود در 

محل کار استفاده نمی کنند.
به این مســاله فکر کنید که در طبیعت، عقاب می تواند 
بین ۱۲۰ تا ۲۰۰ کیلومتر در روز پرواز کند. فیل می تواند 
تا 8۰ کیلومتر در روز بر روی زمین پرسه بزند. اگر عقاب 
یا فیل را در قفسی اســیر کنیم، آن ها دیگر نمی توانند 
به صورتی زندگی کنند که برای آن ســاخته شده اند. در 
این حالت،این موجودات خاموش، خفه و اسیر می شوند. 
بــه همین ترتیب، میلیون ها نفر نیز در جهان نمی توانند 
هر روز کاری را انجام دهند که برای آن ساخته نشده اند.

بهار سـادات موسوی
گرد آورنده

بازار صادراتی شرکت های 
دانش بنیان 

به گزارش معاونــت علمی و فناوری،معاون علمی و 
فناوری رئیس جمهــوری در رأس هیأتی دانش بنیان و 
خالق به کنیا رفت تا این شــرکت ها بازار صادراتی خود 

را گسترش دهند.
نمایندگان شرکت های دانش بنیان و خالق ایرانی همراه 
این هیأت برای آشــنایی بهتر با فضای کســب وکار این 
کشور در چندین کارگاه و نشست رو در رو شرکت کردند. 
در این ســفرکه مدیران شرکت های توانمند صادراتی در 
حوزه های مختلفی همچون »تجهیزات پزشکی«، »دارو«، 
»بــرق و الکترونیــک«، »مواد پیشــرفته«، »تجهیزات 
پزشکی«، »فناوری اطالعات و ارتباطات«، »ماشین آالت 
و تجهیزات پیشــرفته«، »فناوری زیســتی، کشاورزی« 
و »خدمات تجاری ســازی«حضوردارند، خانه نوآوری و 
فناوری ایران، با ســرمایه گذاری معاونت علمی و فناوری 

ریاست جمهوری در کنیا راه اندازی شده است.
این خانه به عنوان نخستین پایگاه دائمی معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری، زیست بوم نوآوری ایران را به 
آفریقا گسترش می دهد تا به عنوان پایگاهی برای خلق 
ایده های نوآورانه، تجاری سازی این ایده ها و بستر صادرات 
محصــوالت و خدمات دانش بنیان ایرانی به بازار شــرق 

آفریقا نقش آفرینی کند.

نمک زدایی از آب با 
دستگاه ایرانی 

دکتر نادرقلی ابراهیمی دبیر کارگروه تخصصی آب، 
خشکسالی، فرســایش و محیط زیست معاونت علمی و 
فناوری ســتاد آب و انرژی معاونت علمی گفت: یکی از 
فناوری هایی که در این ســتاد مورد حمایت قرار گرفته 
بحث فناوری الکترودیالیز اســت که برای تصفیه و نمک 

زدایی آب استفاده می شود.
مشــاور معاون علمی و فناوری بیان کرد: این فناوری در 
قالب یک دســتگاه با ظرفیت ۱۵۰ متر مکعب در شبانه 
روز در روستای بهشتی شهرســتان شوش خوزستان و 
۲ دســتگاه با ظرفیت ۵۰ متر مکعبی و یک دستگاه به 
ظرفیت ۲۵۰ متر مکعبی در بوشهر )روستاهای علی اباد، 

عربی و حاج نوشاد( پیاده سازی شده است.
ابراهیمی با تاکید بر این که وزارت نیرو مشــتری اصلی 
این دستگاه ها است، گفت: این فناوری که دستگاهش به 
تازگی بومی سازی شده است،برای نمک زدایی آب های 
 RO لب شــور به صرفه تر از سیســتم های نمک زدایی
هست و می تواند برای نمک زدایی منابع آب زیرزمینی در 

سراسر کشور مورد استفاده قرار گیرد.

آناناس ایرانی به بازار می آید
بــه گزارش انجمــن علمی گل و گیاهــان زینتی 
ایران، ســومین کنگره بین المللــی و چهارمین کنگره 
ملــی گل و گیاهان زینتی ایران توســط این انجمن و 
با همکاری پژوهشــکده ملــی گل و گیاهان زینتی و با 
پشتیبانی سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی 
و مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی، معاونت باغبانی وزارت 
جهاد کشاورزی، اتحادیه گل و گیاه ایران و شرکت های 
پیشرو در صنعت گل و گیاهان زینتی در دانشگاه شهید 
چمــران از هفتم تــا نهم بهمن ماه بــه صورت برخط 

)آنالین( برگزارشد.
محمدرضا شفیعی رئیس پژوهشکده ملی گل و گیاهان 
زینتی در این مراســم حجم واردات آناناس به ایران را 
ســاالنه ۲۰ تا ۳۰ میلیون دالر عنوان کرد و گفت: این 
میوه به دلیل جلوگیری از خرابی محموله که از راه دور 
صادر می شود، به صورت نارس وارد کشور شده و مانند 

میوه موز هم به مرورزمان قابلیت رسیدن را ندارد.
وی گفت: با دســتیابی محققان پژوهشــکده ملی گل 
و گیاهــان زینتی به دانش فنی کشــت آناناس و آغاز 
تولید گلخانه ای این محصول از اوایل سال ۱۴۰۱، امید 
می رود که نمونه ایرانی ایــن میوه الکچری، جایگزین 
نمونه خارجی و نارس آن شــود و با توجه به تولید در 

داخل، قیمت آن نیز کاهش پیدا کند.

مونا پیلتـن عراقی
گرد آورنده
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معیار  -  گیالنرونمایی از کتاب "گیل مانا" در دهه فجر ۹۹
مهدیه رزاقی لنگرودی

تقدیر ستاد اقامه نماز جمعه لنگرود از شهردار و رییس شورای 
شهر لنگرود

طی نشستی که در دفتر شــهردار لنگرود برگزار شد ، حامد 
اسماعیل پور “رئیس ستاد اقامه نماز جمعه لنگرود” از زحمات 
و همکاری بی شائبه مهندس سید مهدی رجایی “شهردار”، و 
مهندس غالمرضا منصفی “رئیس شورای اسالمی شهر” لنگرود 
و مجید صبوحی “مدیر روابط عمومی شــهرداری و شــورای 
اسالمی شهر لنگرود در برنامه ریزی و تدارک برنامه های گرامی 
داشت سردار حاج قاسم ســلیمانی ، علی الخصوص برگزاری 

مسابقه کتاب خوانی “مرد بی پایان” تقدیر کرد.
اســماعیل پور دراین دیدار خطاب به شهردار و رییس شورای 

شــهر لنگرود گفت: عزم جدی مجموعه شهرداری و شورای 
اسالمی شهر لنگرود در راستای توسعه و تحقق اهداف فرهنگی 

شهرستان، ستودنی و بی مثال است.
مهندس رجایی، شــهردار لنگرود در این دیدار اظهار داشت: 
تدارک برنامه های متعدد علمی - فرهنگی در سنوات مختلف 
و مناسبت ها و با باالترین کیفیت ممکن ، همیشه مورد توجه 

شهرداری لنگرود خواهد بود.
غالمرضا منصفی، رییس شورای شهر لنگرود نیز خاطرنشان 
کرد: تقارن ایام فاطمیه، حماسه ۹ دی و سالگرد شهادت سردار 
سلیمانی، فرصت خوبی برای اشاعه فرهنگ جهاد، مقاومت و 

بصیرت افزایی بوده است.

شهردار لنگرود:

 محور کنارگذر لنگرود در دهه 
فجر به بهره برداری می رسد

شهردار لنگرود گفت: احداث محور کنارگذر میدان 
شهید امالکی منتهی به لیالشــهر با اعتبار بالغ بر چهار 
میلیارد تومان در ایام اهلل دهه فجر به بهره برداری می رسد.

سید مهدی رجایی در حاشیه بازدید از روند اجرای پروژه 
محور کنار گذر میدان شهید امالکی گفت: طی برنامه ریزی 
صورت گرفته امیدواریم تا دهه فجر، کار ساخت این محور 

به پایان رسیده و تعریض خیابان در اولویت قرار گیرد.

شــهردار لنگرود با بیان اینکه محور کنار گذر این شهر با 
اعتباری بالغ بر چهار میلیارد تومان به بهره برداری خواهد 
رســید، اظهار کرد: با توجه به ســرعت انجام کار توسط 
پیمانکار، از زمان بندی احداث این محور، علیرغم شرایط نه 

چندان مناسب آب و هوایی ما پیشرفت خوبی داشته ایم.
وی افزود: جهت تسریع روند اجرایی پروژه بتن ریزی پل 

صورت گرفته و سپس رمپ پل نصب خواهد شد.
رجایی با بیان این که با اجرای این پروژه شاهد کاهش بار 
ترافیکی در ســطح شهر لنگرود خواهیم بود، خاطرنشان 
کرد: افرادی که مقصد آنان به ســمت محالتی مانند لیال 
شهر، رکج محله، راه پشته، آنسرمحله، خراط محله است، 
می توانند از  این مسیر عبور کرده و دیگر وارد شهر نشوند.

شــهردار لنگرود با تاکید بر این که این محور روستاهای 
همجوار را نیز تحت پوشــش خبر می دهد، افزود: ۶ ماه 
پیش عملیات اجرایی آغاز شده است و امیدواریم با افتتاح 
این محور، مردم بتوانند از آن به خوبی بهره برداری کنند.

در جلسه عادی اعضای شــورای اسالمی شهر لنگرود که با 
حضور مهندس رجایی شــهردار واصحاب رسانه برگزار شد 
ضمن بررسی درخواست های مطرح شده ، تازه ترین اقدامات 
اجرایی و در دست اقدام شــهرداری و شورای اسالمی شهر 

لنگرود تشریح شد.
دراین جلسه مهندس ســید مهدی رجایی شهردار لنگرود 
به افزایش خودســرانه کرایه ها اشاره داشت و افزود:افزایش 
خودسرانه کرایه تاکسی ممنوع است و بر این اساس هرگونه 
افزایش کرایه تاکسی تا زمانی که روال قانونی آن طی نشود 

تخلف محسوب می شود.
مهندس رجایی در ادامه، یکســان سازی سیما و منظر بافت 
تاریخی شــهر را یکی از اقدامات ارزنده شهرداری و مجموعه 
شورا عنوان کرد و افزود:این طرح به ویژه در میدان اصلی شهر 
می تواند ضمن ایجاد یک تفرجگاه برای شهروندان ،به عنوان 
یک مجموعه ی ارزشــمند در جذب توریست و رفع نیازهای 

این شهر باشد.
وی هم چنین ســاخت گرمخانه را از دیگر پیشــنهادهای 
شهرداری لنگرود برشــمرد و اظهار داشت: اجرای این طرح 
،نیازمند تصویب اعتبارات شهرســتانی اســت، لذا تصمیم 
گیری در این حوزه توسط کارگروهی به ریاست فرماندار این 

شهرستان در حال انجام می باشد.
شــهردار لنگــرود در ادامــه، به ایجاد نابســامانی و ســد 
معبــر دستفروشــان در دور میدان اصلی شــهر پرداخت و 
افزود:شهرداری در راســتای ایجاد فضای میدان اصلی شهر 
و محوطه پل خشــتی هزینه های زیادی را متقبل شــد تا 
شــهری زیبا و متفاوت را به شــهروندان هدیه دهد چرا که 
این شهربرای کل شهروندان است نه فقط دستفروشان ضمن 
این که شــهرداری مکانی را برای این قشر زحمتکش فراهم 
کرده است که امیدوارم این معضل چندین ساله با همیاری 

مسوولین شهرستان مرتفع گردد.
وی هــم چنین با بیان این که ، تجاوز به حریم پیاده رو حق 

مغازه دار نیســت ؛ خطاب به اتاق اصناف افــزود : امیدوارم 
اقدامات الزم در برخورد با این افراد به زودی صورت بگیرد.

شهردار لنگرود ســپس به حجم زیاد پروژه های شهرداری 
به ویژه نهضت آســفالت در سطح شــهر و محالت در دوره 
پنجم شورای اســالمی اشاره داشــت و افزود:دیداری که با 
آیت اهلل فالحتی در استان داشتیم مطرح شدشهرها پیشانی 
هرشهرستانی محسوب می شوند ونیاز به توجه بیشتری دارند 
و در این راستا خواستار اولویت قرار دادن صدور مجوز برداشت 
شن و ماسه از رودخانه ها در جهت تسریع پروژه های شهری 
شــدیم در این رابطه گالیه بنده این بــود که چرا پیمانکار 
خصوصی و شــرکت ها نسبت به شــهرداری ها راحت تر به 
مجوز دست پیدا می کنند در حالی که ۶ ماه تمام درخواست 
شــهرداری لنگرود در این زمینه هنوز بر زمین مانده است و 
تازمانی که این مشکل حل نشود ما ناچار به خرید مصالح به 
طور آزاد هستیم که مستلزم زمان و هزینه های بسیار است.

مهندس رجایی هم چنین به خیابان شهید چمران و دیواره 
های فاقد پی آن اشــاره داشــت و گفت:دیواره های قدیمی 
ایجاد ناامنی برای ســاختمان های اطراف کرده بود و دراین 

زمینه درحال احداث دیوار سازی هستیم.
شــهردار لنگرود ازحمایت شهرداری با ســرمایه گذاران در 
خصوص شــهرک سازی ، بازارچه های محلی صنایع دستی 
و غذا های محلی خبرداد وافزود:شهرداری لنگرود همه گونه 

حمایت و مشارکت خود را از سرمایه گذاران اعالم می دارد.
گفتنی اســت ؛در پایان، هریک از اعضای شــورای اسالمی 
شهر رســیدگی به خواست های شــهروندان از جمله؛شن 
ریزی برخی کوچه ها ومعابر،آســفالت خیابان دهگان ،شن 
ریزی کوچه هالل احمرو افزایش خود ســرانه کرایه تاکسی 
هارامطــرح کردندوتحقق آن هاراخواســتار شــدند درادامه 
،مجید صبوحی مسوول روابط عمومی شهرداری لنگرودنیز 
خواستار همکاری همه ادارات جهت آذین بندی سطح شهر 

در مناسبت های خاص به ویژه دهه فجر با شهرداری شد.

شهردار لنگرود در نشست کارگروه استانی مدیریت 
شهری و فضاسازی دهه فجر: 

تمرکز ما اجرای برنامه های بزرگداشت 
دهه فجر با مشارکت های مردمی است

 شهردار لنگرود در نشست کارگروه استانی مدیریت شهری و 
فضاسازی چهل و دومین سالگرد دهه فجر که با حضور آیت 
اهلل فالحتی نماینده مقام معظم رهبری در اســتان گیالن و 
امام جمعه رشــت، دکتر کاظمی مدیر کل دفتر امور شهری 
و شوراهای استانداری گیالن و ۱۶ شهردار استان برگزار شد، 
از آذین بندی و فضاســازی شــهری به منظور افزایش نشاط 
اجتماعی در ایام اهلل دهه فجر انقالب اسالمی توسط شهرداری 
لنگرود خبــر داد و گفت: تمرکز ما بر این اســت که اجرای 
برنامه های بزرگداشت دهه فجر انقالب اسالمی حتی االمکان 

با مشارکت های مردمی انجام شود.

ســید مهدی رجایی به افتتاح پروژه هــای مختلف عمرانی 
همزمان با دهه فجر انقالب اسالمی توسط شهرداری لنگرود 
اشــاره کرد و افزود: اجــرای برنامه های متنــوع فرهنگی و 
اجتماعی با مشــارکت دیگر دستگاه ها؛ همچون گلباران مزار 
شهدا، اجرای طرح مساوات و همدلی، دیدار با خانواده معظم 
شهدا، برگزاری نمایشــگاه عکس، اجرای تئاتر خیابانی و... از 
برنامه های پیش بینی شده شهرداری لنگرود در این ایام است.
وی تصریــح کــرد: همزمان با این ایام و به مناســبت میالد 
حضرت زهرا)س( و روز زن، مســابقات متعددی )به صورت 
مجازی( همچون مقاله نویســی، نقاشی، اطالعات عمومی و 
هم چنین تقدیر از بانوان شــاغل در شهرداری تدارک دیده 

شده است.

همت ودغدغه خدمت به مردم
امام جمعــه لنگرود در بازدید از پروژه بــزرگ احداث پل در 
کنار گذر )میدان شهید امالکی منتهی به لیال شهر(، استمرار 
پروژه  های شــهرداری و شــورای اسالمی شــهر لنگرود را -  
علیرغم همه تنگناهــا - بیانگر وجود همت و دغدغه خدمت 

به مردم در مسووالن شهری دانست.

حجت االسالم والمســلمین مهدی نقوی امام جمعه لنگرود 
در حاشیه بازدید از روند اجرای پروژه احداث پل در کنارگذر 
)میدان شهید امالکی منتهی به لیالشهر(با بیان این که با توجه 
به این که کشور در شرایط فعلی ووضعیت نامناسب اقتصادی 
قرار دارد و بسیاری از پروژه های در حال اجرا تعطیل  شده است 
افزود:خوشــبختانه امروز شاهد استمرار پروژه  های شهرداری 
و شورای اسالمی شــهر لنگرود هستیم که با همه تنگناها و 

مشکالت در حال ثمربخشی است.
حجت االسالم نقوی در ادامه با اشاره به این که این امر نشان  
دهنــده آن اســت که این همت و عــزم و دغدغه خدمت به 
مردم در آن ها وجود دارد افزود: هر خدمتی که به مردم عزیز 
توسط دولت  مردان و مدیران صورت بگیرد حمایت می کنیم 
و قدردان هســتیم. خطیب جمعه لنگرود خاطر نشــان کرد: 
واقعیت مطلب این است که شهرستان و به  ویژه شهر لنگرود 
نیاز به توسعه دارد و با این که کارهای بزرگ و خدمات فراوانی 
در دوره های گذشــته صورت گرفتــه ولی به جهت موقعیت 
قرارگیری شهرستان لنگرود ، کارهای فراوان دیگری نیز وجود 
دارد کــه باید با عزم و مدیریت جهــادی ادامه پیدا کند. در 
ادامه سید مهدی رجایی “شهردار لنگرود” نیز با بیان این که 
حضور و حمایت امام  جمعه لنگرود در پروژه های شــهرداری 
قوت قلبی برای مجموعه شــهرداری و شورای اسالمی شهر 
اســت، افزود: احداث پل از حدود ۲۰ روز پیش آغاز شــد و 
طی برنامه ریزی صورت گرفتــه ، امیدواریم تا دهه فجر، کار 
پل به پایان برســد و بعد از آن کار تعریض خیابان در اولویت 
قرار می گیرد. وی افزود: با توجه به  ســرعت انجام کار توسط 
پیمانکار، از زمان بندی برنامه احداث این پل ، علیرغم شرایط نه 
چندان مناسب آب و هوایی جلوتریم و امروز شاهد بتن ریزی بر 
روی پل هستیم که مرحله نهایی پل بوده و بعد از آن رمپ پل 
نصب خواهد شد. شهردار لنگرود اذعان داشت: با احداث این 
پل شاهد کاهش بار ترافیکی در سطح شهر لنگرود خواهیم بود 
و کسانی که مقصد آنان به سمت محالتی مانند لیالشهر، رکج 
محله، راه پشته، آنسرمحله، خراط محله و... است، می توانند از 

این مسیر عبور و مرور کنند.

کتاب "گیل مانا" مجموعه خاطرات سردار حق بین از دوران 
جنگ تحمیلی است که اخیراً به چاپ رسیده و طبق گفته 
شــهردار لنگرود مراسم رونمایی از این کتاب در دهه فجر 

امسال در لنگرود برگزار می شود.
گفتنی است؛ نخستین جلسه هماهنگی رونمایی از گیل مانا، 
مجموعه خاطرات سردار محمدعلی حق بین فرمانده حوزه 

مقاومت در سالن جلسات شهرداری لنگرود برگزار شد.
کتاب گیل مانا روایت سردار حق بین مشاور عالی فرمانده 
نیروی زمینی ســپاه از هشت سال دفاع مقدس است که 
توسط سیده نساء هاشــمیان از نویسندگان دفاع مقدس 

نوشته شده است.
شهردار لنگرود در این جلسه با بیان این که لنگرود دارای 
شخصیت ها و ظرفیت های فراوانی است، اظهار کرد: یکی از 
داشته های بزرگ لنگرود یادگاران دوران دفاع مقدس است 
که حتی از سنین نوجوانی وارد نبرد علیه دشمن شدند و 

اجازه تجاوز به خاک ایران را ندادند.
ســید مهدی رجایی با بیان این که سردار حق بین یکی از 
اسطوره های این شهرستان و گیالن و فرماندهان سپاه اسالم 
است، افزود: سردار حق بین از فرماندهان محور مقاومت و 
فاتح شهر نبل و الزهرا سوریه است که توسط سردار شهید 

حاج قاسم سلیمانی نیز موردتقدیر قرارگرفته بود.
وی با اشاره به چاپ کتاب گیل مانا از روایت های سردار حق 
از جنگ تحمیلی گفت: وظیفه داریم به پاس رشــادت های 
سردار حق بین و چاپ کتاب گیل مانا، مراسم شایسته ای 
در این شهرستان برگزار شود تا خاطرات دست به دست بین 

جوانان انتقال پیدا کند.

شــهردار لنگرود با بیان این که در این جلسه شخصیت ها 
و نهادهایــی که به نوعی بافرهنگ کتاب و کتاب خوانی در 
ارتباط هستند دعوت شده اند، گفت: باید تالش کنیم مراسم 
رونمایی از کتاب در دهه فجر امسال به نحو احسن برگزار 
شــود و این کتاب در اختیار مــردم به راحتی قرار گیرد و 
در راستای ترویج و تبلیغ این کتاب، نخستین برنامه آتی 
کتاب خوانی شــهرداری با محوریت کتاب گیل مانا انجام 

خواهد شد.
ســردار محمدعلی حق بین مشــاور عالی فرمانده نیروی 
زمینی ســپاه نیز با بیان این کــه گیل مانا حاصل تالش 
پنج ساله سیده نساء هاشمیان است، اظهار کرد: گیل مانا 
به معنی گیالنی های ماندگار است یعنی چه کسانی در این 
دوران ماندگار شــدند که قطعاً شهدای عزیز دفاع مقدس 

است که در کتاب نیز به آن پرداخته شده است.
اسماعیل یکتایی راوی کتاب "رقص روی یک پا" نیز با بیان 
این که در سال جاری دو کتاب رقص روی یک پا و "از کوه ها 

بپرسید" از خاطرات رزمندگان لنگرودی است که رونمایی 
شده است، اظهار کرد: امروز نیز مقدمات رونمایی کتاب گیل 
مانا در حال انجام اســت که ســومین کتاب در حوزه دفاع 

مقدس است که در سال جاری در حال رونمایی می باشد.
اســماعیل یکتایی با بیان این که نوشــتن در حوزه دفاع 
مقدس به عنوان بخش مهمی از تاریخ کشور باید ماندگار 
باشــد تا جوانان نســل آینده بدانند چه اتفاقاتی افتاده و 
لنگرود چه نقشــی در جنگ تحمیلی داشته است، گفت: 
امیدوارم در آینده نزدیک نیز شــاهد گردآوری و رونمایی 
از دیگر آثار حوزه دفاع مقدس باشیم و گیل مانا به عنوان 
یکی از اثرات بزرگ ملی باید برای همیشــه در دسترس 

جوانان قرار بگیرد.
فرامرز محمدی پور نویسنده و پژوهشگر گیالنی نیز با بیان 
این که پیشــینه لنگرود به مفاخر و بزرگانی است که در 
طول تاریخ داشــته و همیشه در سطح کشور زبانزد بوده، 
اظهار کرد: لنگرود تا امروز توانسته نقش خود را در حوزه 
فرهنگی، هنری و ادبیات پایداری به خوبی نشان دهد که 
در ســال جاری دو آئین رونمایی از کتاب های حوزه دفاع 

مقدس در این شهرستان رونمایی شده است.
غالمرضا منصفی رئیس شورای شهر لنگرود نیز با بیان این 
که شهرداری و شورا همواره پشتیبان فرهنگ بوده است، 
اظهار کرد: شهرداری و شورای شهرطی حدود چهار سال 
گذشــته در کنار اقدامات عمرانی در زمینه های فرهنگی، 
هنری نیــز پیش قدم بوده که یکی از برنامه ها، رونمایی از 
رقــص روی یک پا بود که به زودی رونمایی از گیل مانا نیز 

انجام می شود.

تازه ترین اقدامات اجرایی و در دست اقدام شهرداری 

تازه ترین اقدامات اجرایی و در دست اقدام شهرداری 
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▪  پوست لیمو و سالمت استخوان و مفاصل
پوست لیمو به بهبودی سالمت استخوان کمک می کند، 
زیرا سرشار از کلســیم و ویتامین C است که در حفظ و 
بهبود سالمت استخوان نقش دارند. پوست لیمو هم چنین 
از ابتال بــه بیماری هایی مانند پوکی اســتخوان، آرتریت 
روماتوئید و رماتیسم التهابی جلوگیری می کند و در کاهش 

استرس اکسیداتیو نقش دارد.
▪  پوست لیمو و سرطان

پوست لیمو حاوی مقدار زیادی بیوفالونوییدهای مرکبات 
است که منبع بسیار قوی برای مبارزه با استرس اکسیداتیو 
در بدن می باشد. پوست لیمو حاوی سالوسترول Q ۴۰  و 
لیمونن می باشد که با سلول های سرطانی موجود در بدن 

مبارزه می کند.
▪  پوست لیمو و سالمت قلب

فالونوییدهــای پلی فنول موجود در پوســت لیمو باعث 
کاهش سطح کلسترول خون می شود که در بهبود سالمت 
قلب مفید اســت. از طرفی وجود پتاسیم در پوست لیمو 

باعث حفظ فشارخون در سطح مناسب می شود.
▪ پوست لیمو و دهان و دندان

پوســت لیمو هم چنین برای بهداشــت دهــان و دندان 

مفید است. کمبود ویتامین C مشکالتی نظیر خونریزی 
لثه، اســکوروی و التهاب لثه را به وجود می آورد. پوســت 
لیمو سرشار از اسیدسیتریک می باشد که می تواند کمبود 
ویتامینC موجود را تامین کند و عالوه بر آن با  مشکالت 

شناخته شده دهان و لثه به مبارزه بپردازد.
مصرف عصاره روغنی پوست لیموترش با کاهش چربی های 
مضر خون، بروز تصلب شــرایین و در نهایت بیماری های 

قلبی عروقی را کاهش می دهد.
▪ پوست لیمو و کاهش وزن

پوســت لیمو دارای اجزاء ترکیب کننده ای هســت که به 
عنوان پکتین شناخته شده است و مسئولیت کاهش وزن 

بدن را به عهده دارد.

▪  پوست لیمو و سالمت پوست
پوست لیمو در جلوگیری از مشکالت پوستی نظیر چین و 
چروک، آکنه، رنگدانه ها و لکه های تیره نقش دارد. پوست 
لیمو سرشــار از آنتی اکســیدان اســت و تا حد زیادی در 

سم زدایی پوست نقش دارد.
▪  دیگر خواص پوست لیمو

از دیگر مزایای مفید پوست لیمو می توان به پاک سازی کبد، 
تقویت مویرگ ها، درمان عفونت گوش، گردش خون منظم، 

کاهش انقباضات ماهیچه ای، جلوگیری از سکته و ... 
▪ فواید عصاره ی روغنی پوست لیموترش

پژوهشــگران می گویند: مصــرف عصاره روغنی پوســت 
لیموترش چربی های مضر خون را کاهش می دهد و دستگاه 

ایمنی بدن را تقویت می کند.
▪  بهترین روش برای خوردن پوست لیمو

اکنون اجازه دهید بهترین شیوه برای خوردن پوست لیمو 
را پیشنهاد کنیم. ابتدا باید لیمو را در فریزر نگهدارید تا فریز 
شود. سپس آن ها را خرد یا رنده کنید. حال می توانید این 
تکه ها را در ســاالد استفاده کنید و یا مستقیماً با مقداری 
شکر مخلوط کرده و میل بفرمایید. این بهترین شیوه است 
تا هم از مزه و هم از خواص مفید پوست لیمو بهره مند شوید.

ســالمـت بـاشـیـم

ــی ــم نبات مری
گرد آورنده

خوراکی ها و غذاهای مضر
متخصص طب ایرانی، خوراکی ها و مواد غذایی مضر 

برای بدن را در روزهای آلوده اعالم کرد.
ناصــر رضایی پور، گفــت: توجه به تدابیــر خوردن و 
آشــامیدن از مهمترین تدابیر تندرستی است پرهیز از 
برخی خوراکی ها می توانــد در کاهش عوارض آلودگی 
هــوا مؤثر باشــد. وی به پرهیزهای تغذیــه ای در زمان 
آلودگی هوا اشاره کرد و گفت: کاهش مصرف خوردنی ها 
و نوشیدنی ها و پرهیز از پرخوری و بر هم خوری، کاهش 
رطوبات بدن با مصرف بیشتر غذاهای خشک تری چون 

خشکبار، مغزها و...، مواردی است که باید رعایت شود.
این متخصص طب ایرانی ادامه داد: پرهیز از خوردن غذاها 
و میوه های تر )آبدار( سریع الفســاد مانند غذاهای حاوی 
گوشت و روغن زیاد، شیرینی، ماهی، شیر؛ و در میوه ها، 
آلو، شفتالو، هندوانه، خربزه، خیار، و برخی از سبزی ها نیز 

توصیه می شود.
رضایــی پور گفــت: پرهیــز از خوراکی هــای افزاینده 
غلظت خون مانند گوشــت گاو، عدس، بادنجان به ویژه 
میرزاقاسمی، گوشت های صنعتی )سوسیس و کالباس(، 
کنســروها، غذاهای خمیری چون ماکارونــی و الزانیا، 

غذاهای چرب و سنگین چون کله پاچه ضروری است.
وی افزود: هم چنین پرهیز از خوراکی های یبوســت آور 
مانند گوشت گاو و گوساله، سوسیس و کالباس، غذاهای 
خشــک، عدس پلو، موز ســفت، خرمالوی نارس و گس، 

میوه های ترش، سنجد و....، نیز باید رعایت شود.

کرونا چگونه از موادغذایی 
منتقل می شود

رئیس انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور، 
گفت: تحقیقات نشان داده است که منجمد کردن مواد 

غذایی، راه از بین بردن کرونا نیست.
 سید امیر محمد مرتضویان، با بیان این که مواد غذایی به 
دو طریق ممکن است باعث انتقال آلودگی شوند، افزود: 
مواد غذایی ممکن است خاستگاه آلودگی باشند و یا این 

که دچار آلودگی ثانویه شده باشند.
وی با اشاره به نتایج تحقیقات انجام شده در این انستیتو 
درباره ماندگاری کرونا در شــیر، گفت: نتایج تحقیقات 
انستیتو نشان داده است که حرارت ۷۵ درجه سلسیوس 
در ۱۵ ثانیه به شیر، در از بین بردن ویروس کرونا در شیر 

پرچرب ناتوان است.
مرتضویان با بیان این که در فرآورده های ســنتی بسیار 
محتمل است که کرونا انتقال یابد، توصیه کرد شیر سنتی 

در منزل حتماً به دمای نزدیک به جوش رسانده شود.
رئیس انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور، 
بــا بیان این که احتمــال انتقال کرونا در بســتنی های 
پاستوریزه بسیار کمتر از بستنی های سنتی است، تاکید 
کرد: تحقیقات نشان داده که انجماد راه از بین بردن کرونا 
نیســت. مرتضویان با بیان این که کرونا در فرآورده های 
اسیدی مانند دوغ و آب میوه ها نیز دوام دارد، گفت: اگر 
دوغ و یا آبمیوه به کرونا آلوده شــود، این ویروس پس از 
یک ماه باقی ماندن در ماده غذایی باز هم نابود نمی شود.

وی درباره آلودگی فرآورده های گوشــتی به کرونا، اظهار 
داشت: گرم کردن فرآورده هایی مانند همبرگر و سوسیس 

موجب از بین رفتن ویروس کرونا می شود.
مرتضویان با هشــدار نســبت به احتمال آلودگی نان در 
نانوایی هــا، توصیه کرد بعــد از آوردن نان به منزل، قبل 
از مصــرف داخل مایکروویو و یا فر قرار گرفته و تا دمای 
8۰ درجه داغ شــود. وی افزود: آجیل را نیز می توان قبل 
از مصــرف با قرار دادن در معرض حرارت از آلودگی های 
احتمالی پاک کرد، اما متأســفانه فرآورده های قنادی را 
نمی توان حرارت داد به همین دلیل احتمال سرایت کرونا 

از طریق آن وجود دارد.
مرتضویان با تاکید بر این که غــذا به ویژه غذاهای غیر 
صنعتی و کارخانه ای می تواند عامل ســرایت کرونا باشد، 
توصیه کرد که غذای رســتوران ها نیــز در منزل قبل از 

مصرف داغ شوند.
وی با بیان این که انتقال کرونا از طریق مدفوع نیز ثابت 
شده اســت، افزود: در هیچ جای دنیا این فرضیه مطرح 
نشده اســت که غذا می تواند خاستگاه کرونا باشد، اما از 
نظر ما این امکان محتمل اســت و این مســاله نیازمند 

تحقیق است.

پوست لیموترش و خواص کم نظیرش!
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شماره 159 --- جدول و سودوکو ---

خدیجه فدایی زاده
گرد آورنده حکایات

"ماه عسل و مراحل ازدواج"
گویند پسری قصد ازدواج داشت.

پدرش گفت؛ بدان ازدواج سه مرحله دارد...
مرحلــه اول ماه عســل اســت کــه در آن تو صحبت 

می کنی و زنت گوش می دهد.
مرحله دوم او صحبت می کند و تو گوش می کنی،

اما مرحله ســوم کــه خطرناکترین مراحل اســت.آن 
موقعی اســت که هــر دو بلند، بلند داد می کشــید و 

همسایه  ها گوش می کنند!

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

اعتراف نزد کشیش در باره یهودی بینوا"
مردی برای اعتراف نزد کشیش رفت.

-- »پــدر مقدس، مرا ببخــش. در زمان جنگ جهانی 
دوم من به یک یهودی پناه دادم«

*»مسلماً تو گناه نکرده ای پسرم«
-- »اما من ازش خواســتم برای ماندن در انباری من 

هفته ای بیست شیلینگ بپردازد«
*»خــب البته این یکی زیاد خــوب نبوده. اما باالخره 
تــو جون اون آدم رو نجات دادی، بنابر این بخشــیده 

می شوی«
-- »اوه پدر... این خیلی عالیه. خیالم راحت شد. حاال 

می تونم یه سووال دیگه هم بپرسم؟«
*»چی می خوای بپرسی پسرم؟«

-- »به نظر شما باید بهش بگم که مدت هاست جنگ 
تموم شده؟!!

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

"عکس یادگاری" 
عکاس سر کالس درس آمده بود تا از بچه های کالس 
عکس یادگاری بگیرد.معلم هم داشــت همه بچه ها را 

تشویق می کرد که دور هم جمع شوند.
معلم گفت: ببینید چقدر قشــنگه که سال ها بعد وقتی 
همه تون بزرگ شدید به این عکس نگاه کنید وبگوئید 
: این احمده، االن دکتره. یا اون مهرداده، االن وکیله.

یکــی از بچه ها از ته کالس گفــت: این هم آقا معلمه، 
االن مرده!

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

انتقام رو از اونی باید گرفت که رفت ….
نه اونی که از همه جا بی خبر ؛

داره می یاد …

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

عشــق به شکل پرواز پرنده ست ولی شاعر دقیقن ذکر 
نکرده کدوم پرنده. الشخور یا کرکس یا جغد !

اینایی که وقتی از خیابون یه طرفه رد میشن
هم چپ رو نگاه میکن هم راست رو،

اینا همونایی هســتن که هم از دشمن نارو خوردن هم 
از دوست . . .

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

یکی تعریف می کرد
داییش بعداز ۴۰ سال دانشجو شده

جلســه اول تیریپ کت و شلوار و کیف به دست رفته 
ســر کالس دانشگاه همه دختر، پســرا تو کالس فکر 

کردند استاده
اینم کم نیاورده

یه ربع صحبت کرده براشون
آخرش گفته عزیزان من استادتون نیستم

ولی قول بدین چون ســن و ســالم ازتون بیشتره من 
مبصر باشم

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

تعدادی موش آزمایشگاهی رو به استخر آبی انداختند 
و زمان گرفتند تا ببینند چند ساعت دوام میارند.

حداکثر زمانی رو که تونســتند دوام بیارند ۱۷ دقیقه 
بود.

ســری دوم موش هــا رو با توجه به ایــن که حداکثر 
۱۷ دقیقه مــی تونند زنده بمونند به همون اســتخر 

انداختند.
اما این بار قبل از ۱۷ دقیقه نجاتشون دادند.

بعد از این که زمانی رو نفس تازه کردند دوباره اون ها 
رو به استخر انداختند.

حدس بزنید چقدر دوام آوردند؟
۲۶ ساعت !

پس از بررســی به این نتیجه رســیدند که علت زنده 
بــودن موش ها این بــوده که اون ها امیــدوار بودند تا 
دستی باز هم اون ها رو نجات بده و تونستند این همه 

دوام بیارند

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

رفتم کله پزی به کله پز میگم؛ زبون دارید؟
یــه نگا بهم کرد گفت؛ نه فقط تو داری ،ما با دماغمون 

حرف می زنیم! 
-- "نیس با گوســفندا معاشرت دارن ،اعصابشون خرد 

شده..."

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

مثبت اندیشی یعنی:
اگر گنجشکی باالی سرت خراب کاری کرد بگی خدایا 

شکر که گاوها پرواز نمی کنند!!

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

وقتی ظرف ته دیگ رو میدن تو سفره دست به دست 
کنیم،

اون دو سه نفر اول خیلی بیشعورند...!

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

اگه دیــدی تو یخچــال چندتا چیز کنــار هم مرتب 
گذاشته شدند،مطمئن باش یه چیز خوشمزه پشتشون 

قایم شده...
-- دیدم که میگم.

**************
خانمی زنگ زده رادیو میگه :

۵۰ساله با شــوهرم ازدواج کردم خیلی بدبینه چیکار 
کنم؟

مشاور:
یکمی دیگه تحمل کن...

 باالخره یکیتون میمیرید!!!

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

بعد ۳ روز کوه نوردی رســیدیم به قله، به سرپرســت 
گفتم؛ خب حاال باید چیکار کنیم؟؟

گفت؛ باید برگردیم... 
همونجــا بود کــه فهمیدم کوهنــوردی ورزش روانی 

هاس!!

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

زن وشوهری باهم دعواشون میشه
 زن میگه؛ من فقط به خاطر پولت زنت شدم...

 مرده میگــه؛ بازتو یک دلیلی داشــتی... مِن بدبخت 
چی؟!!!!

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

اگه یخچال ها اهل تالفی بودند
هر نیم ســاعت یــه بــار در اتاقمونو بــاز میکردند 

می گفتند:
دیگه چه خبر؟؟!!!

افقی:
۱- اثری از آناتول فرانس سلطان نثر فرانسه ۲- کالم مخفی- مظهر شکار- پدر شعر نو- مرکز مازندران ۳- شهری در کرمانشاه- ناشنوا- آسمان ۴- رشته کوه آمریکا- پرسش- از درندگان- خاک صنعتی ۵- از رنگ ها- جایی که گل الله فراوان درآن  سبز 
شود ۶- حرف ندا- جنگ و نزاع- فاسد- قرض و بدهی ۷- همراه اجداد- رشته کوه اروپا- جنس خشن- تکیه کالم درویش 8- خراب- کلمه احترام برای مردها- خباز ۹- نکته سنج- باالتری عضو بدن- لوله تنفس- امر به یازیدن می کند ۱۰- چین و 
شکن روی پوست- تخت و اورنگ- نوعی باال پوش- مقابل مرد ۱۱- اثری از چارلز دیکنز- مخفف الی آخر۱۲- برادر- ساز- جاری- ماه پاییزی- بت و نگار ۱۳- لقب اروپایی- جوی خون- در قدیم وسیله ای برای تیراندازی بود ۱۴- فالنی- از گستره های 

آبی- اتمسفر- طاقچه باال ۱۵- شاعر حماسه سرای کشورمان
عمودی:

۱- اثری از  آلفرد دوموسه ۲- کتاب آسمانی- کوه سنندج- از بین رفته و ویران ۳- کتاب هندوان- از سفینه ها- برداشت محصول ۴- تنها- بازیکنی در 
فوتبال- مایه حیات- واحدی در ســطح- عالمت تعجب ۵- از حروف عطف- گشــت و گذار- افتادن از بلندی ۶- کجاست - طایفه- ترانه- مردن در اثر 
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مجروح کردن داماد توسط
۲ برادرزن

دو برادر که در بیمارســتان لنگرود داماد خود را با 
چاقو مجروح کرده بودند، از سوی پلیس دستگیر شدند.

 ســرهنگ مجید نیکویی، فرمانــده انتظامی لنگرود در 
تشــریح این خبر گفت: مأمــوران کالنتری ۱۱ و پلیس 
امنیت عمومی این شهرســتان در بررسی های مقدماتی 
دریافتند دو برادر پس از نزاع و مجروح کردن دامادشان 
با سالح سرد، از بیمارستان متواری شده اند. بدین ترتیب 
با شروع ردیابی ها حدود یک ساعت بعد از این درگیری، 
هر دو شرور سابقه دار که ۳۲ و ۳۵ ساله هستند، در شهر 

دستگیر شدند.
آن هــا در اعترافات خود مدعی شــدند به علت بیماری 
پدرشــان به بیمارســتان مراجعه کرده بودند، اما بر سر 

موضوعی با داماد خانواده درگیر شدند.

تخریب یک برج در روسیه 
در شهر کروف روسیه یک برج را به صورت هدایت 

شده تخریب کردند.
 خبرگزاری راپتلی تصاویری از یک پهپاد منتشــر کرد 
که نشــان می دهد با انفجار هدایت شــده، یک برج به 
ارتفاع ۴۰ متر در شهر کروف روسیه فرو ریخت و آن را 

با خاک یکسان کرد.
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در یکی از کتاب های فارســی دوره دبستان -- درست 
بــه خاطر ندارم کدام پایه -- داســتان برادران رایت را 
می خواندیــم. جایی کــه ما را با دو برادر که توانســته 
بودند اختراع هواپیما را بــه نام خود ثبت کنند و یکی 
از قدیمی ترین رویاهای بشــر را به حقیقت برســانند. 
اُرویل )Orville( متولد ۱۹ اوت ۱8۷۱ -- درگذشــته 
در ۳۰ ژانویــه ۱۹۴8 و ویلبــر )Wilbur( متولد ۱۶ 
آوریل ۱8۶۷ -- درگذشته در ۳۰ می ۱۹۱۲، دو برادر 
آمریکایی اهل اوهایو بودند که مشــهور شدند. پیش از 
این دو برادر، کسان دیگری هم روی ماجرای چگونگی 
پرواز انســان عمرشان را گذاشــته بودند، مثل لئوناردو 
داوینچی که البته بیشــتر به نقاشی هایش مشهور است 
تا اختراعاتش. با این حال اولین هواپیمایی که با روشی 
منطقی هدایت شد و توانست مبنای اختراعات بعدی در 
این زمینه قرار بگیرد توسط این دوبرادر با عنوان اولین 
هواپیمای قابل کنترل موتوردار و ســنگین تر از هوا، در 

تاریخ ۱۷ دسامبر ۱۹۰۳ معرفی شد.
از آن زمــان به بعد، طراحی هواپیما به ســرعت بهبود 
یافت به طوری کــه در جنگ جهانی دوم بســیار مورد 
استفاده قرارگرفت. اولین هواپیمای جت جهان ساخته 
 Heinkel He( ۱۷8 آلمان نازی به نــام هاینکل هی
۱۷8( و اولیــن هواپیمــای جت مســافربری دهاویلند 
کامــت )de Havilland Comet( بود که در ســال 

۱۹۵۲ ساخته شد.
بوئینگ ۷۰۷ نیز اولین هواپیمای مســافربری بود که از 
نظر تجاری توانســت به موفقیت برسد و از سال ۱۹۵8 
تــا ۲۰۱۰ برای بیش از ۵۰ ســال در نــاوگان ترابری 
هوایی بســیاری از کشورها خدمت رسانی کند. در سال 
۱۹۷۰ هواپیمای بوئینگ ۷۴۷ ساخته شــد و برای ۳۵ 
سال بزرگ ترین هواپیمای مسافری جهان بود و از سال 
۲۰۰۵ هواپیمــای ایربــاس آ -- ۳8۰ این رکورد را در 
کالس مسافربری در دســت دارد. هم چنین بزرگترین 
هواپیمای جهان کــه کاربرد باربری دارد آنتونوف ۲۲۵ 

است که توسط شرکت اوکراینی ساخته شده است.

نخســتین قدم هــای کار بر روی طراحــی هواپیمای 
مســافربری که مجهز به موتورهای جت باشد، در سال 
۱۹۴۶ زیــر نظر رونالد بیشــاپ در بریتانیا و توســط 
شرکت مشهور دهاویلند برداشته شد. هدف از تحقیقات 
برای ســاخت چنین هواپیمایی، در دست گرفتن بازار 
حمل و نقل هوایی از ســال ۱۹۵۲ بود که به وســیله 
هواپیمای کامت محقق شــد. نخستین پرواز کامت در 
۲۷ جوالی ۱۹۴۹ به خلبانی خلبان آزمایشــی شرکت 
دهاویلند، جان کانینگهــام انجام گرفت. این هواپیما از 
نظر شکل و شــمایل بدنه تقریباً مشابه پرنده های تازه 
ســاخت آن زمان بود. اما چیزی که ایــن هواپیما را از 
دیگر هواپیماها جدا می ســاخت، چهار موتور توربوجت 
گریز از مرکز بــود که به آرامی در بال های این هواپیما 
خفته بود. به دلیل تازگی طرح و این که چنین طرحی 
قباًل جواب خود را پس نداده بود، کامت به مدت ســه 
ســال، تحت آزمایش ها و اصالح های فراوان قرار گرفت 
و تا ۲۲ ژانویه سال۱۹۵۲، آماده انجام پروازهای نهایی 
نگردید. نخســتین پــرواز این هواپیما با حمل مســافر 
پروازی بود که از فرودگاه هیتروی لندن صورت گرفت. 
هواپیمای کامت در پایان این پرواز در ژوهانسبورگ به 
زمین نشست و بدین صورت نخستین پرواز مسافربری 

جت دنیا را به نام خود ثبت نمود.
از زمان اختراع هواپیما تا ورود اولین آن به ایران حدوداً 
۱۰ سال سپری شــد و در زمان احمدشاه قاجار یعنی 
۱۲ دی ماه ۱۲۹۲نخســتین هواپیما در آسمان تهران 
دیده شــد. اولیــن هواپیمایی که وارد ایران شــد یک 
بلریو ۱۱ بود که از طریق کشــتی به بندر انزلی انتقال 

داده شــد. خلبان کوزمینســکی پس از ســرهم کردن 
قطعات آن، به ســمت تهران پــرواز و با زحمت فراوان 
در میدان مشــق فرود آمد اما در حین فرود آسیب دید 
که توسط تکنسین های ارتشی تعمیر شد. میدان مشق 
محل مناســبی برای پرواز مجدد نبود و خلبان روسی، 
هواپیمــا را به زمینی در محله قصرقجر منتقل و بعد از 
گرفتن پول از مردم، پروازهای نمایشــی انجام داد. در 
همان زمان احمدشاه به همراه خلبان با هواپیما عکس 
یادگاری گرفــت که بعدها در روزنامه ایلوستراســیون 

فرانسه منتشر شد. 
پائیز ۱۲۹8 دولت قاجار برای اداره امنیه خود درخواست 
یک هواپیمای نظامی از نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا 
کرد که در بین النهرین پایگاه نظامی داشت، اما بریتانیا 
موافقت نکرد. اردیبهشت ۱۲۹۹ تعدادی از هواپیماهای 
روس در ســواحل دریای خزر فــرود آمدند و در همان 

سال یک هواپیمای نظامی بریتانیا به بوشهر آمد.
بعد از کودتای ســوم اسفند ۱۲۹۹، رضاخان )به عنوان 
وزیر جنگ( شــروع به نوسازی ارتش کرد. در بهار سال 
۱۳۰۰ هواپیماهــای روس و هواپیمای بریتانیا در پائیز 
از ایران خارج شــدند. یک هواپیمــای خراب روس که 
در رشــت رها شــده بود با انتقال به تهران، توسط یک 
ارمنی بنام نیکوال کــه مدتی را در آمریکا زندگی کرده 
بود، تعمیر شــد. اطالعات بیشتری از مدل این هواپیما 
یا نحوه استفاده از آن وجود ندارد و فقط می توان گفت 
اولین هواپیمای جنگی ایران به حســاب می آمد، اما در 

مرداد ۱۳۰۲ طی یک سانحه دچار آتش سوزی شد.

ســال ۱۳۴۱ شمسی، سال مهمی برای آسمان ایران به 
شمارمی رود. با ادغام دو شرکت ایرانیان ایرویز و پاس، 
هما در آسمان ایران به پرواز درآمد. شرکت هواپیمایی 
ملی ایران )هما( که با نام بین المللی ایران ایر شــناخته 
می شــد، امکانات هر دو شــرکت را به خدمت گرفت تا 
مســافران خود را در مســیرهای مختلف جابه جا کند. 
در ســال ۱۳۴۳ شمسی بوئینگ ۱۰۰--۷۲۷ در مسیر 

تهران -- بیروت به پرواز درآمد تا نخستین
هواپیمای جت هما باشــد که مسافران با آن سفر کرده 
انــد. در ابتدای دهه ۵۰ شمســی، هما پروازهای بدون 
توقف بســیاری را به طور روزانه به قاره اروپا انجام می 
داد، برای مثال فقط در مســیر تهران -- لندن بیش از 

سی پرواز هفتگی انجام می شد.

از جایی به بعد، دیگر هواپیما و پرواز بخشــی الینفک 
از زندگی انســان شد. چه قســمت تیره و تار پرواز که 
به هواپیماهای جنگنده که امروزه در اشــکال مختلف 
آن و حتی بدون سرنشــین دیده می شود و چه قسمت 
کاربردی آن در حمل بار در جهان و چه نهایتا با اهداف 
بیزنسی - تفریحی، همه این ها بخشی از گره خوردگی 
زنده انســان با این اختراع اســت. این موضوع تا حدی 
پیش رفته اســت کــه در جهان ســازمانی را به خود 
اختصاص داده. ایکائو یا ســازمان بین المللی هوانوردی 
 International Civil Aviation( غیرنظامــی 
Organization؛ به صــورت مخفــف ICAO( یک 
نهاد تخصصی سازمان ملل متحد است. مأموریت ایکائو 
و  پروازی  بین المللی  اســتانداردهای  هماهنگ ســازی 
مدیریت خطوط هوایی در سطح جهان است. ایکائو در 
تاریخ ۷ دســامبر ۱۹۴۴ در ضمن تنظیم و امضا پیمان 
حمل و نقل هوایي مرســوم به پیمان شیکاگو تشکیل 
شــد. اما موجودیت آن به طور رســمي در سال ۱۹۴۷ 
اتفاق افتاد و اولین جلسه آن در ۶ می ۱۹۴۷تشکیل و 
در ۲8 می اعضاء شورا انتخاب شدند. دولت ایران نیز در 
سال ۱۳۲۷هجری شمسی رسماً به پیمان شیکاگو و در 

نتیجه به ایکائو پیوست.  
قــرارداد هواپیمایی کشــوری بین المللی که ســازمان 
ایکائو بر اســاس آن تأسیس شــده هواپیماها را به دو 
نوع کشــوری و دولتی تقســیم کرده و اعالم داشته که 
این قرارداد فقط هواپیماهای کشوری را شامل می شود. 
معاهده تعریفی از هواپیماهای کشــوری به دست نداده 
اما از آنجا که انــواع هواپیماهای دولتی را تعریف کرده 
می توان گفت هواپیماهایی که دولتی نباشــند و پرواز 
بین المللی انجام دهند هواپیمای کشــوری محســوب 
می شــوند. هواپیمای دولتی هم در ماده ۵ این معاهده 
هواپیماهایــی که کارهای نظامی، گمرکی و شــهربانی 

)نیروی انتظامی( را انجام می دهند، تعریف شده اند. 
عالوه بر ایکائو، هر کشــور سازمانی در رابطه با موضوع 
پرواز نیز دارد. سازمان هواپیمایی کشوری ایران سازمان 
دولتی زیرمجموعه وزارت راه و شهرســازی اســت، که 
وظیفــه تنظیــم هوانــوردی کشــوری )غیرنظامی( با 
تأکید بر ایمنی و امنیت و هم چنین سیاســت گذاری، 
برنامه ریزی، تدوین آیین نامه ها و شــیوه نامه ها، انتخاب 
و ساماندهی ناوگان هوایی کشــور، ساخت و گسترش 
فرودگاه های کشور و عقد قراردادهای بین المللی در امور 
حمل ونقــل هوایی را به عهــده دارد و به عنوان طرف 

ایرانی ایکائو شناخته می شود.
ادامه دارد...

طبیعت گردی به اندازه 
میراث فرهنگی ظرفیت دارد

جلسه روستاهای هدف گردشگری کشور با حضور 
علی اصغر مونســان وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و 

صنایع دستی، برگزار شد. 
وزیر میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی با 
تشکر از اقدامات انجام شــده در خصوص گردشگری 
روســتایی به اهمیت موضوع طبیعت گردی اشاره کرد 
و اظهار داشــت: طبیعت گردی موضوعی اســت که از 
اولیــن روز روی آن تأکید داشــتم.او طبیعت گردی را 
جزو ظرفیت های ایران عنوان کرد و گفت: این موضوع 

به اندازه میراث فرهنگی ظرفیت دارد. 
توجه به آســیب های طبیعت گردی، اجرای طرح ویژه 
نظــارت و پایــش اقامتگاه های بوم گــردی و ارتقای 
کیفیــت، اجــرای رتبه بنــدی بوم گردی هــا، ارتقای 
مشــارکت محلــی، فــروش محصوالت اســتاندارد و 
باکیفیت در اقامتگاه های روســتایی و ارتباط دوسویه 
بین گردشــگری و صنایع دســتی ازجمله موارد مورد 
تأکید وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 

در این جلسه بود. 
مــدل یکپارچه و همگن در ارزیابی، اعتبارســنجی و 
رتبه بندی روســتاهای هدف، ایجاد پلتفرم مشــترک 
بین دســتگاهی بــرای هزینه کرد هدفمنــد اعتبارات 
دولتی، بانــک اطالعاتی جامــع، انعطاف پذیر و پویا، 
تأمین فضــای اطالعات الزم بــرای تهیه فرصت های 
سرمایه گذاری گردشگری، تقویت گردشگری روستایی 
در راســتای برند ملی گردشگری، توزیع متعادل سفر 
در مقاصد گردشــگری روستایی ازجمله دستاوردهای 
طرح ارزیابی، اعتبارســنجی و رتبه بندی روســتاهای 
هدف گردشــگری خواهد بود که در هشــت گام کل 

فرایند انجام خواهد شد.

ارایه تسهیالت به 4 طرح 
بوم گردی در گیالن

معاون برنامه ریزی و ســرمایه گذاری گیالن گفت: 
در کمیته فنی تســهیالت اشتغال روستایی استان پس 
از بررســی های انجام شده با پرداخت تسهیالت به چهار 

طرح بوم گردی موافقت شد.
رضا حسن پور معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری گیالن 
در این باره گفت: مقرر شــد دو طرح متمم تسهیالت و 
دو طرح ایجاد اقامت گاه های بوم گردی با مبلغ ۳۵میلیارد 
ریال برای اقدامات بعدی به بانک های عامل معرفی شوند 
که با انجام این طرح ها تعداد ۳۰ فرصت شــغلی محلی 
جدید ایجاد می شود.او افزود: پیش بینی می شود تا پایان 
سال حداقل ۱۵ طرح بوم گردی به بهره برداری برسد که 
با انجام این طرح ها فرصت مناســبی برای اشتغال پایدار 

روستایی ایجاد می شود.

احداث بزرگترین پروژه 
گردشگری در نمین

سیدکاظم موســوی نماینده مردم شهرستان های 
اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسالمی از 
آغاز احداث بزرگترین پروژه گردشگری کشور در منطقه 

نمین خبر داد.
او با اشــاره به این که بزرگترین پروژه گردشگری کشور 
در منطقه سوها و نیارق نمین راه اندازی می شود، افزود: 
برنامه ریزی شــده کــه کلنگ زنی این پــروژه به صورت 
ویدئوکنفرانس توســط رئیس جمهوری انجام و عملیات 

اجرایی آن آغاز شود.
نماینده مــردم شهرســتان های اردبیل، نیــر، نمین و 
ســرعین در مجلس شورای اسالمی با بیان این که پروژه 
ســرمایه گذاری ۳۰هزار میلیارد ریالی نیز در استان اجرا 
می شود، بیان کرد: حمایت از سرمایه گذاران باید اولویت 
اساسی باشد و روند سرمایه گذاری در استان تسهیل شود. 
نباید سنگ جلوی پای سرمایه گذاران بیاندازیم و کارهای 
اداری سرمایه گذاران باید در کمترین زمان ممکن انجام 

شود تا آن ها با انگیزه در منطقه سرمایه گذاری کنند.
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