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سرمقاله
"گوشِت" مردم زیرتیغ رانت خواران!

تولید داروهای کرونا 
در کمتر از سه ماه

تقریبــا، این که قیمت اجناس 
روزانه افزایش پیداکند، برای همگان "یک اتفاق ساده" 
محسوب می شود و برای اکثر مردم این ذهنیت را باقی 
می گذارد که تحریم و بی پولی ناشی از آن، موجب این 
افزایش هاســت. در این میان، فریاد کسانی که ضجه 
می زنند این افزایش های بی رویه هیچ ربط مستقیمی به 

تحریم ندارد، صد البته به جایی نمی رسد!
این فریاد زنندگان فریاد در گلو مانده، کسانی هستند که 
اِشکال اساسی را از نظارت ناقص دولت بر امور اقتصادی 

و نیز اقدامات رانت خواران از سوی دیگر می دانند.
گرچه بعید بنظر می رســد فردی پیدا شود و این ایراد را 
بی مبنا بداند، اما تقریبا قدم هایی که برای به سامان کردن 
قیمت کاال و محصوالت برداشته می شود بی ثمر می ماند.

اخیرا در رســانه ها مطالبی افشاگرانه به نقل از رییس 
مجمــع ملــی صادرکننــدگان دام دربــاره افزایش 
غیر معمول بهای گوشت گوسفند و گوساله انتشار یافته 
است که مدعای بیان شــده در مورد مسایل رانتی را 

تصدیق می کند.
چند فــراز از گفته های وی را به عنوان شــاهد مثال 

مشاهده فرمایید:
"رئیس مجمع ملی صادرکنندگان دام با اشاره به این 
که با توجه به شرایط تولید، مصرف گوشت و ممنوعیت 
صــادرات، افزایــش نرخ قابل پذیرش نیســت، گفت: 

عــده ای درحال بر هم زدن آرامش بــازار برای اهداف 
خاص هستند." این مسوول صنفی که مسلما اطالعات 
جامعی نسبت به موضوع دارد، حتی بحث قاچاق دام را 
هم رد می کند و معتقد است با کنترل شدید مرزها و 
نیز کاهش قیمت دالر، امکان قاچاق دام وجود ندارد تا 

کمبود آن باعث افزایش قیمت شود.
نظر وی درباره افزایش غیرعادی قیمت گوشــت این 
هســت که؛ "به نظر می رســد عده ای با اهداف خاص 
به دنبال بر هم زدن آرامش بازار و سوءاســتفاده از این 

موقعیت هستند تا بستر واردات را فراهم کنند.
وی با بیان این که عمده دامداران کشور ناله می کنند 
که دام روی دستشــان مانده است، افزود: وقتی دامدار 
می خواهد گوشت تولیدی خود را بفروشد خریدار وجود 
ندارد و همه می گویند بازار اشباع است. از طرف دیگر به 
خاطر شیوع کرونا مصرف گوشت قرمز حدود ۴۰ درصد 
کاهش یافته و شرکت پشتیبانی امور دام نیز اقدام به 
خرید توافقی از دامداران کرده و هر کیلوگرم گوشــت 
گوســاله نر چند تکه شده را به قیمت ۸۲ هزار و ۵۰۰ 

تومان خریداری می کند."
رییس مجمع صادرکنندگان دام ضمن اشــاره به این 
موضوع که اخیرا پنجاه هزار تن گوشــت به بازار عرضه 
شــده، به نکته کلیدی ای اشاره می کند که بیانگر "گل 
آلودشدن آب و ماهی گیری" ازموقعیت پیش آمده است! 

"با این شرایط ما پیش بینی کاهش قیمت ها را داشتیم اما 
در کمال ناباوری قیمت ها به شدت افزایش یافته است و 
دلیل آن را چیزی جز سوداگری عده ای خاص نمی دانم.

وی تاکید کرد: افزایش قیمت گوشــت درحالی اتفاق 
افتاده که ما طی همین چند ماه اخیر حدود ۵۰ هزار 
تن گوشت گوسفند و گوساله در کشور تولید کرده ایم 
و با توجه به شــرایط تولیــد و بازار داخل و هم چنین 
ممنــوع بودن صادرات، افزایــش قیمت غیرمنطقی و 

غیرقابل پذیرش است.
این فعــال بخش خصوصی هم چنین از قیمت گذاری 
اخیر دولت در خصوص گوشــت های وارداتی و تعیین 
قیمت ۱۲۰هــزار تومان برای یک کیلوگرم گوشــت 
گوســاله انتقاد کرد و افزود: ایــن اقدام نیز در افزایش 
نرخ گوشت بی تأثیر نبوده و مشخص نیست چرا ستاد 

تنظیم بازار چنین کاری کرده است."
خب؛ با وضعیتی که این مسوول و فعال صنفی ترسیم 
کرده اســت بنظر می رســد برای با صرفه شدن خرید 
گوشت وارداتی )عنایت بفرمایید که به گفته یک مسوول 
دست اندر کار تولید، این کار ضروری نبوده است( قیمت 
گوشــت مصرفی مردم از این هم بیشتر خواهدشد مگر 
این که؛ دســتگاه های نظارتی با دخالــت خود راه را بر 

تحقق یک رانت فساد انگیِز تازه آغاز شده، ببندند.
»مدیر مسوول«

وزیرمیراث فرهنگی و 
گردشگری خبرداد؛
اضافه شدن 3 هزار و 
5۰۰ تخت به ظرفیت 
اقامتی کشور

وزیر جهاد کشاورزی؛
انجام6.2 میلیون 

هکتار آبخیزداری و 
آبخوانداری 

صفحه 8

واکسنرویسآمد،واکسنایراینیمآید...

محمدرضاشانه سازرئیس سازمان غذا و دارو، در نشست 
خبــری که به صورت مجازی برگزار شــد، به تشــریح 
دســتاوردهای حــوزه دارویی کشــور در دوران پس از 

انقالب پرداخت.
رئیس ســازمان غذا و دارو، افــزود: عرصه کرونا با همه 
آســیب هایی که داشته است، توانســت زیرساخت های 
موفق در صنعت داروسازی را نمایان سازد. به طوری که 
ما در شرایط سخت تحریم ها توانسته ایم به تولید روزانه 

۰۴ میلیون عدد ماسک سه الیه دست یابیم.
وی ادامــه داد: تولیــد ۵۱ تا ۰۲ برابــری محلول های 
ضد عفونی کننده و ســاخت کیت های آزمایشگاهی و 
دستگاه های ونتیالتور، از جمله دستاوردهای تالشگران 

ایرانی در عرصه کرونا بوده است.
رئیس سازمان غذا و دارو گفت: در دوران کرونا توانستیم 
هر دارویی که در دنیا تولید شد، در کمتر از سه ماه آن 

دارو را در کشور تولید کنیم.
شانه ساز در ادامه به وضعیت تأمین واکسن کرونا اشاره 
کرد و افزود: نگاه ما در تأمین واکسن به تولید ملی است.
وی با عنوان این مطلب که تا زمان تولید انبوه واکســن 
ایرانی می بایســت به واردات واکســن از منابع معتبر و 
مطمئن نگاه کنیم، گفت: ما برای تأمین واکسن کرونا، 
یک سبد واکسن تعریف کرده ایم و این طور نیست که 

بخواهیم فقط از یک کشور واکسن وارد کنیم.
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تاریخ دقیق تولد وان آیک مشخص نیست، 
تنها می دانیم ۱۳۹۵ یا کمــی زودتر زاده 
شده اســت. نخستین نوشته ای که در مورد 
او وجــود دارد از دربار یوهان ســوم، دوک 
باواریا، در الهه هلند اســت. در این نوشتار 
اشــاره شــده که وان آیک بین سال های 
۱۴۲۲ تــا ۱۴۲۴ خدمتکار دربار به عنوان 
نقاش بوده است که البته دو همکار دیگر، او 
را یاری می رساندند. بر اساس همین نوشتار 
اســت که تاریخ تولــد وی ۱۳۹۵ میالدی 
حدس زده شده است. نقاشی های مینیاتور 
در کتاب تورین میالن آئــورز، تنها آثار بر 

جای مانده وی از همین دوران است.
البته بیشــتر این آثار در یک آتش سوزی 
در سال ۱۹۰۴ میالدی از بین رفت و تنها 

عکس هایی از آن ها باقی مانده است.
یان وان آیک عالوه بر آثــارش در دادگاه، 
نقاشــی هایی برای مشتری های خصوصی 
تهیه می کرد. برجســته ترین آن ها پرتره ی 

آرنولفینی است.
▪  پرتره ی آرنولفینی

شاید در نقاشی پرتره ها بود که هنِر یان وان 
آیک به اوج موفقیت خود رســید. از جمله 
مشهورترین پرتره های او نامزدی خانواده ی 
آرنولیفینی است، که یک بازرگان ایتالیایی 
بــه نام جیووانی دی نیکوال آرنولفینی را به 
همراه نو عروسش ژن دوشنانی بازنمایی می 
کند.  این اثر در نوع خود همان ســجایای 
نــوآوری و انقالبی بــودن آثــار دوناتلو و 
مازتچوســت رادارد زیرا گویی گوشه ای از 
واقعیت در یک لحظــه ی ناگهانی به نحو 

سحرآسایی روی یک بوم ثابت شده است.
همــه چیز در این تابلو هســت، قالی و دم 
پایی روی زمین، تســبیح روی دیوار، قلم 
مــوی کوچکی کنــار تخت و میــوه روی 
درگاه پنجره، گویی خانواده ی آرنولفینی را 

در خانه شان مالقات می کنیم. بدون شک 
این لحظه ی حســاس و مهمی در زندگی 
آن هاست، نامزدی برای ازدواج، زن جوان در 
این لحظه دست راستش را در دست چپ 
آرنولفینی قرار داده و آرنولفینی می خواهد 
دست راست خود را به نشانه استواری این 

پیوند در دست نامزد خود قرار دهد.
احتمالن از نقاش خواسته اند که به عنوان 
یک شاهد، این لحظه ی مهم را ثبت کند، 
درســت همان گونه که از یک محضر دار 
می خواهند که شــهادت حضور خود را در 

مجلس مشابه مهمی اعالم کند.
به همین دلیل هست که نقاش اسم خود را 
در نقطه ی قابل توجهی در تابلو با کلمات 
التین ثبت کرده است؛ یان وان آیک در این 

جا حضور داشت. با شــوخ طبی این اثر را 
امضا کرده است.

در آینــه ای که روی دیــوار روبه رو نصب 
شده، تمام این صحنه، از پشت سر عروس 
و داماد، انعکاس یافته اســت و در آینه می 
توانیم تصویر نقاش و شاهد مراسم نامزدی 

را ببینیم.
نمی دانیم که آیا فکر چنین اســتفاده ای 
از این نوع جدید نقاشــی، به ذهن بازرگان 
ایتالیایی خطور کــرده و یا به ذهن نقاش 
فالندری، یعنی آن نوع نقاشی که می توان 
آن را با کاربرد حقوقی عکسی مقایسه کرد 

که به امضا یک شاهد رسیده باشد.
ولــی مبتکر این فکر جدیــد هر که بوده، 
محققن به امکانات عظیمی پی برده است 

که می توانسته در شــیوه ی نوین نقاشی 
وان آیک نهفته باشــد. در این جا هنرمند 
برای نخستین بار در تاریخ به عنوان شاهد 
عینی، به درست ترین مفهوم کلمه، مطرح 

شده است.
هر چند این اثر به عنوان سند ازدواج شان 
تلقی نمی شــده، چرا که اغلب پنداشــته 
می شود همســر او  باردار است، در صورتی 
که دامن پیراهنش را به نشــانه ی مد آن 

زمان باال گرفته است.
در این تابلو خبری از قدیســان نیست ولی 
فضای معنویــت بر صحنه حاکم اســت. 
تقریبا هر شــیئی که در تابلو مجسم شده، 
به گونه ای، نمادی از تقدس ازدواج اســت.

)ادامه دارد(

"شاه نعمت اهلل ولی"

بر سر ما اگر نهی قدمی
کرمی باشد و چه خوش کرمی

دلبرم گر جفا کند جاوید
نرسد بر دلم از او الَمی

همدمی گر دمی به دست آید
دو جهانش فدا کنم به َدمی

شادمانم به دولت غم او
با غم او چه غم خورد ز غمی
هر خیالی که نقش می بندی

چه بود بی وجود او عدمی
نپرستند بت پرستان بت

گر ببینند این چنین صنمی
سائل بزم نعمت اهلل شو
تا بیابی ز نعمتش نعمی

*****

آمد آن ساقی سرمست و به دستش جامی
گوئیا می طلبد همچو من بدنامی

در همه کوی خرابات جهان نتوان یافت
دردمندی چو من عاشق درد آشامی

همدم جام شرابیم و حریف ساقی
یک دمی همدم ما شو که بیابی کامی
در نظر نقش خیال رخ و زلفش داریم

زان نظر صبح خوشی دارم و نیکو شامی
ذوق سرمستی ما گر طلبی ای زاهد

نوش کن از می ما شادی رندان جامی
قدمی نه که به مقصود رسی در ره ما

زان که محروم نشد هر که بیامد گامی
ناله نی شنو ای جان عزیز سید

تا رساند به تو از حضرت او پیغامی

*****

از برای خدا بیا ساقی
بده آن جام جان فزا ساقی

عاشق و رند و مست و اوباشیم
نظری کن به حال ما ساقی
نفسی بی شراب نتوان بود

پرکن آن جام می بیا ساقی
درد ما را به جرعه دردی

خوش بود گر کنی دوا ساقی
بزم عشقست و عاشقان سرمست

عقل بیگانه آشنا ساقی
در بهشتیم و باده می نوشیم

می تجلی بود خدا ساقی
نعمت اهلل حریف و می در جام

خوش حضوری است خاصه با ساقی

*****

برو ای خواجه عاقل از این دنیا چه می جوئی
چو بی دردی دوای دل ز بودردا چه می جوئی

دکان را کرده ویران و دادی مایه را بر باد
زیان کردی و سودی نه ازین سودا چه می جوئی

اگر تو آبرو جوئی در آ در بحر ما با ما
چو آبروی ما یابی دگر از ما چه می جوئی

چنان شهر خوشی داری چو در غربت گرفتاری
روان شو تا به شهر خود بگو این جا چه می جوئی

در این خلوتسرای دل نگنجد غیر او دیگر
چو غیری نیست درخلوت تو غیر ی را چه می جوئی

به چشم مست ما بنگر که نور سید عینی
نظر کن دیده بینا ز نابینا چه می جوئی

*****

دل به دریا ده که دریادل شوی
وز وجود این و آن حاصل شوی

تو توئی بگذار و از ما در گذر

چون گذشتی از منی واصل شوی
می محبت ، عشق ساقی ، ما حریف

ذوق اگر داری بیا قابل شوی
ما ز دریائیم و دریا عین ما

تو چه موجی در میان حایل شوی
جان به جانان دل به دلبر گر دهی

جان جانان دلبر و هم دل شوی
خلق و حق با یکدگر نیکو بدار

چون بداری این و آن عادل شوی
نعمت اهلل را بگو ای جان من

گنج اسما جمله را حامل شوی

*****

دلم بگرفت از این زهد ریائی
بیا ای ساقی رندان کجائی

بده دور چشم مست می فروشان
ندارم میل زهد و پارسائی

خراباتست و ما مست و خرابیم
چنین مخمور آخر تو چرائی

شراب صاف ما ُدردی درد است
به ذوقش نوش اگر همدرد مائی

گدای حضرت سلطان ما شو
که یابی پادشاهی زین گدائی

در آئینه جمال خویش بینم
زهی خود بینی و هم خود نمائی

به شادی نعمت اهلل نوش کردم
می جام عطا یابی خدائی

کــافــــه شهــــر

بخــش ســی و یکــم
حمیـــد مـزرعـــه هنرمندان فلورانس) یان وان آیک(

لحظاتــی بــا شــعر
به انتخاب نیما موسوی

نامزدی خانواده ی آرنولفینی، رنگ روغن روی چوب
سال ۱۴۳۴ میالدی، گالری ملی لندن

آینه داخل نقاشی که شاهد و وان آیک در آن تصویر شده

رکوردشکنی فروش کتاب 
در بریتانیا

به گزارش گاردین، سال گذشته بیش از ۲۰۰ میلیون 
نسخه کتاب در بریتانیا فروخته شده است. با توجه به آمار 
ارائه شده از سوی »نیلسن بوک اسکن« )وب سایت بررسی 
آمار فروش کتاب ها( این نخستین بار از سال ۲۰۱۲ است 

که آمار فروش به این حد می رسد.
به رغم اجرای چند مرحله قرنطینه سراســری ناشی از 
شــیوع ویروس کرونا که به دنبال آن کتاب فروشی های 
انگلستان از ۲۳ مارس تا ۱۵ ژوئن و بار دیگر از ۵ نوامبر 
تا ۲ دسامبر تعطیل شده بودند تخمین زده می شود آمار 
فروش کتاب های چاپی در ســال ۲۰۲۰ به نسبت سال 
۲۰۱۹ افزایش ۵.۲ درصدی داشــته  اســت. این به آن 
معناست که در سال  ۲۰۲۰ حدود ۲۰۲ میلیون نسخه 
کتاب بــه ارزش ۱.۷۶ میلیارد پوند در بریتانیا به فروش 
رفته که این آمار نســبت به ســال ۲۰۱۹ با ۵.۵ درصد 

افزایش همراه بوده است.
»نیلسن بوک اســکن« اعالم کرد آمار ارائه شده تخمینی 
اســت چراکه امکان ثبت آمار فروش کتاب ها در دوران 

قرنطینه سراسری بریتانیا وجود نداشته است.

در نکوداشت »آنا َوانزان« عنوان شد؛

عمر خود را صرف معرفی 
ایران به ایتالیایی ها کرد

وبینار نکوداشــت پروفســور »آنا َونزان« اسالم شناس، 
ایران شــناس و مترجم ایتالیایی برگزار و از خدمات او در 
ترجمه های فارسی -- ایتالیایی و معرفی فرهنگ و تمدن 

ایرانی -- اسالمی به مخاطبان ایتالیایی تقدیر شد.
پروفســور آنا َونــزان )۲۰۲۰ - ۱۹۵۵ ( ایران شــناس، 
اسالم شناس و مترجم ایتالیایی در سال ۱۹۹۰ م. مدرک 
دکترای زبان و ادبیات فارسی خود را از دانشکده مطالعات 
خاور نزدیک دانشــگاه نیویورک دریافت کردو در قالب 
حدود ۲۰۰ کتاب و مقالــه، ترجمه ها و تألیفات خود را 

منتشر کرد.
وزارت میراث و فعالیت های فرهنگی و گردشگری ایتالیا 
در سال ۲۰۱۶ میالدی جایزه ملی این وزارتخانه در بخش 
ترجمه های فارســی -- ایتالیایی را به این ایران شناس، 

اسالم شناس و مترجم اعطا کرد.
پروفسور ونزان که از بیماری سرطان رنج می برد تا واپسین 
روزها به تدریس تحقیق و ترجمه اشتغال داشت و شامگاه 

۴ دی ماه ۱۳۹۹ )۲۴ دسامبر ۲۰۲۰ م.( از دنیا رفت.

اهداء لوح ملی تنبور داالهو 
امیدقادری مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دستی استان کرمانشاه از کارگاه های ساخت تنبور 
شهرستان داالهو بازدید کرد. او در این در این سفر کاری، 
ضمن بازدید از کارگاه های ســاخت تنبور شهرســتان 
داالهو، از قدیمی ترین کارگاه تنبورسازی شهرستان نیز 

بازدید کرد. 

قادری که به دنبال ثبت ملی داالهو به عنوان شــهر ملی 
ســاخت تنبور به این شهرســتان ســفر کرده بود، طی 
بازدیدی از کارگاه اســداهلل فرمانی از استادان برجسته و 
ملی ســاخت تنبور، لوح ثبت ملی داالهو به عنوان شهر 
ملی ساخت تنبور را به این هنرمند برجسته تقدیم کرد. 
چندی پیش طی مراســمی که در کاخ نیاوران تهران با 
حضور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
برگزار شــد، داالهو به عنوان شــهر ملی ساخت تنبور 

برگزیده شد.
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جامعه ورزشــی کشوراین روزها ســوگوار از دست دادن 
چهره های محبوبی اســت که مردم خاطرات شــیرینی 
از حضور آنان در جامعه دارند. هنوز ورزش دوســتان از 
شوک درگذشت مهرداد میناوند درنیامده بودندکه خبر 
در گذشت علی انصاریان شوک دیگری به مردم وارد کرد.
بازتاب درگذشــت علی انصاریان - هم چون درگذشــت 
میناوند - بخش اعظمی از صفحات رســانه ها را به خود 
اختصاص داده اســت. درمیان مطالبی که پیرامون این 
ضایعه گفته یا نوشــته شده است، ســوگوارانه ی خبرِی 
منسجم وتاثیرگذاری درایرنامنتشرشده است که ترجیحا، 

به جای هرمطلبی، آن راتقدیم خوانندگان می کنیم.

برای پسر دوست داشتنی خیابان غیاثی؛ 
خداحافظ آقای همه فن حریف

■ »علــی انصاریان« پس از چنــد روز مبارزه با ویروس 
منحوس کرونا، روزچهارشــنبه تسلیم شد و داغی بزرگ 

را در دل فوتبال ایران بر جای گذاشت.
متولد خیابان ایران و بزرگ شــده خیابان شهید غیاثی 
بود. محله ای که علی پروین هم از آن جا در فوتبال ایران 
چهره شــد، هنوز هم کــه در خیابان های جنوب تهران، 
محلــه غیاثی قدم بزنید بعد از علی پروین اهالی آنجا نام 

علی انصاریان را به زبان می آورند.
ســال ها پیش برایمان تعریف می کرد وقتی در مدرسه 
راهنمایــی درس می خوانــد برای مســابقه فوتبال در 
کالس درس حاضر نشــده بود، وقتی ناظم فردای روز 
غیبت او را مورد بازخواست قرار داده بود، گفته بود من 
فوتبال بازی می کنم و می خواهم فوتبالیست شوم. ناظم 
مدرســه به انصاریان می گوید در محله غیاثی یکی مثل 
علی پروین می شود و دیگر هیچ کس نمی تواند مثل او 

فوتبالیست شود.
انصاریان ســال ها پیــش از این خاطراتــش را این گونه 
برایمان گفته بود: یک روز من هم علی انصاریان می شوم 
و این را به شما ثابت می کنم! وقتی با پرسپولیس قرارداد 
بستم با هر زحمتی بود شماره ناظم مدرسه را پیدا کردم 
و بــه او زنــگ زدم و گفتم »یادتان می آیــد یک روز به 
شــما گفتم فوتبالیست مطرحی می شــوم، حاال آن روز 
فرا رسید، من همان پســر بچه ای هستم که گفتم علی 
انصاریان می شــوم و در پرسپولیس بازی می کنم و شما 

گفتید هیچ وقت این اتفاق نمی افتد!«

■ آقای بخیه

پسر آرامی نبود، شیطان بود و با یاغی گری رابطه خوبی 
داشــت. از همان روزی که به پرســپولیس آمد و برای 
رســیدن به ترکیب ثابت با بهروز رهبــری فرد، مهدی 
هاشمی نســب، یحیی گل محمدی و افشــین پیروانی 
رقابت می کرد نشــان داد بچه پر دل و جراتی اســت و 
عالقه زیادی به حاشیه و جنجال دارد! آن قدر جنگید و 
تالش کرد تا توانست به بازیکن ثابت قرمزپوشان تبدیل 
شود و جایگاهی ویژه برای خود نزد هواداران پرسپولیس 

دست و پا کند.
علی متعصــب و بدون ترس در ترکیب پرســپولیس به 
میدان می رفت و سرش را جلوی توپ می گذاشت، او بارها 
بارها و بارها با ســر خونین و ابروهای پاره شــده مسیر 
ورزشــگاه آزادی تا بیمارستان های تهران را با آمبوالنس 
پشت سر گذاشــت تا لقب آقای بخیه فوتبال ایران را به 

نام خود سند بزند!
خودش می گفت در تمام ســال هایی کــه فوتبال بازی 

می کرد ۱۱۰ بخیه خورده است و به آن افتخار می کند.

■  جدایی پس از ۹ سال با پیراهن قرمز

۹ سال برای پرســپولیس بازی کرد و ۲۱ گل برای این 
تیم به ثمر رساند، شماره هشت قرمزپوشان را که یادگار 
مجتبی محرمی و علی کریمــی بود بر تن کرد. نماینده 
شایســته ای برای بزرگانی بود کــه بهترین نمایش ها و 
خاطرات را با این شــماره در مســتطیل ســبز به اجرا 

می گذاشتند.

مدیران پرســپولیس بــا یکدیگر به مشــکل خوردند و 
او مجبور شــد بر خالف میل باطنــی اش پیراهن تیم را 
که عاشــقانه دوســت داشــت و برای به دست آوردنش 
سختی های زیادی کشیده بود به یک باره از تن دربیاورد 

و استقاللی شود.
انصاریان حمید اســتیلی را عامل ایــن انتقال جنجالی 
می دانست و همیشه می گفت نمی توانم او را تا آخر عمر 

ببخشم و حاللش نمی کنم!

■ گل زدن به اولیور کان افسانه ای
بدون شــک علی انصاریان یکی از بهترین پنالتی زن های 
تاریخ باشگاه پرســپولیس است. او آرام و مطمئن پشت 
توپ می ایســتاد و برایش فرقی نمی کرد چه کسی درون 
دروازه ایســتاده است. به طور حتم فراموش نکرده اید که 
او با شماره هشت پرســپولیس چقدر راحت و بر خالف 
حرکت اولیور کان )دروازه بان افسانه ای بایرن مونیخ و تیم 
ملی آلمان( و محمد الدعایه )دروازه بان قرن آســیا( توپ 

را به تور چسباند.

وقتی در بــازی دوســتانه دروازه بایرن مونیخ را باز کرد 
بازیکنان برای شادی به سمت او رفتند، انصاریان می گفت 
نزدیک نشوید، فردای مســابقه او پرسیدیم چرا این کار 
را انجام دادی؟ پاســخ عجیبی داد،گفت: می خواستم به 
بازیکنــان بایرن مونیخ بگویم اگرچه شــما تیم بزرگ با 
کالس جهانی هســتید اما من از گل زدن به اولیور کان 

ذوق زده نشده ام.

■ با قلب قرمز استقاللی شد

روزی که به اســتقالل آمد با همان لحن همیشــگی و 
جسارت ذاتی اش خطاب به هواداران استقالل گفت من 
پرسپولیســی هستم و مجبور شــدم از تیم محبوبم دل 
بکنم اما حاال که بازیکن اســتقالل هستم سرم را جلوی 

توپ می گذارم و هرگز کم نخواهم گذاشت.
بر خــالف بازیکنانی که پس از مهاجــرت از تیم خود 
و پیوســتن به رقیب در شــهرآورد با انتقــادات تند و 
فحاشــی هواداران تیم سابقشان مواجه می شوند هرگز 
ایــن اتفاقات را تجربه نکرد. او وقتــی برای اولین بار با 
پیراهن اســتقالل مقابل پرســپولیس به میدان رفت با 
تشویق هواداران قرمزپوش مواجه شد و نزد آن ها رفته 

و برایشان تعظیم کرد.
یک ســال پیراهن استقالل را پوشــید و چهار گل برای 
این تیم به ثمر رساند و سال بعد با حضور علی پروین به 
اســتیل آذین رفت تا فوتبالش را در این تیم دنبال کند. 
استقالل اهواز، گسترش فوالد،شهرداری تبریز و شاهین 
بوشهر تیم  های بعدی علی انصاریان در فوتبال ایران بودند 

و او برای همیشه کفش ها را آویخت.

■ منتفر از مربیگری

هیچ وقت به مربیگری عالقه نشــان نــداد و وارد دنیای 
هنر شــد. درباره ادامه ندادن فوتبال و وارد نشــدن  به 
دنیای مربیگــری می گفت: من ۲۰ ســال فوتبال بازی 
کردم. فوتبال هیچ چیز دیگری برایم نداشت. اگر شما هم 
یک روزی در کاری باشید که چیزی برایت ندارد و بمانی 
خیانت می کنــی. من در فوتبال همه چیــز دیده بودم. 
از ورزشــگاه با صد هزار تماشاگر تا همه چیز. مربیگری 
را دوستش نداشــتم. من تا کالس B آسیا هم رفتم اما 

عالقه ای به مربیگری ندارم.

■ راکی اسطوره یاغی

دنیای هنر بخشــی دیگر از زندگی علی انصاریان است، 
بازیکنی که در روزهای فوتبالی اش در سریال زیر آسمان 
شهر بازی کرده بود به صورت جدی در سریال ها و فیلم ها 
بــازی کرد تا خودش را به عنوان بازیگر پرکار و فعال در 

عرصه هنر معرفی کند.
او به ســیما عالقه زیادی داشت و در خاطراتش برایمان 
نقل کــرده بود در روزهایی که نوجــوان بود و در محله 
غیاثی زندگی  می کرد فیلم های اکشــن و جنگی تماشا 
می کرد، اسطوره های سینمایی ما بروس لی و راکی بودند 
و با این شخصیت ها بزرگ شدند، عاشق مسعود کیمیایی 

بود و با فیلم هایش زندگی می کرد.

■ گروه سرود مدرسه را به هم ریخت

یک بار از او پرسیدیم تو که اینقدر راحت جلوی دوربین 
ظاهر می شوی، در دوران مدرسه تئاتر بازی نمی کردی؟ 
پاسخ علی به این پرسش جالب بود و برایمان خاطره ای 
شــیرین را تعریف کرد گفت: یک دفعه در گروه ســرود 
بودم برای دهه فجر. رفتم سر صف که بگویم گروه سرود 
مدرســه تقدیم می کند که بعد گروه شروع کند به سرود 
خواندن. آن هم پشــت بلندگو. مــن آمدم این را بگویم، 
یکدفعــه خندیدم که همه افتادنــد روی زمین از خنده. 
کالس چهارم دبستان بودم. وقتی بچه ها را دیدم خنده ام 

گرفت و دیگر نتوانستم کاری کنم.
علی ادامه داد: من جلــوی صد هزار نفر بازی کردم. ۶۰ 
میلیون هم از تلویزیون دیدند. پس بازی جلوی دوربین 
خیلی سخت نیست. کال فوتبال و سینما خیلی شبیه هم 
هستند. در ســینما کارگردان داری، در فوتبال سرمربی. 
البته درصد زنده بودن آن متفاوت اســت. شــاید همین 
بحث زنده بودن است که من تئاتر را بیشتر دوست دارم. 
چون زنده اســت. البته باز هم فوتبال زنده تر است. برای 
فوتبــال صد هزار نفر می آمدند ورزشــگاه اما برای تئاتر 
آخرش ۲ هزار نفر می آیند. در حالی که ما فقط در تمرین 

۳ هزار تماشاگر داشتیم.

■  دنیای متفاوت هنر

از سال ۹۱ با با ایفای نقش اصلی در فیلم »کالف« علی 
انصاریان رسماً وارد دنیای بازیگری شد و در ادامه مسیر 
هم تجربه های متفاوتی را در قالب سریال، تله فیلم و فیلم 

سینمایی در کارنامه خود ثبت کرد.
کلــوپ همســران، اژدر، حس خوب زندگــی، دو روز تا 
ماندن، حکم تیر، شروع یک پایان، کالف، پاداش سکوت 
فیلم هایی بودند که انصاریان در آن حضور داشت و در آثار 
تلویزیونی داغون ترین، زیر آســمان شهر، چارخونه، خانه 
اجاره ای، غنچه های سحر، نقطه چین محکومین، سریال 
کیمیا و سرزده بازی کرد. زابیواکا،  ورزشگاه، مسابقه منچ ، 
برنامه اینترنتی پانوراما با اجرای علی انصاریان روی آنتن 
رفت. خودش در یک برنامــه تلویزیونی اعالم کرد تهیه 
کننده برنامه  زابیواکا به خاطر مجری گری او در ۱۰ شب 

۱۴۰ تذکر از صدا و سیما گرفت!

»رمانتیســم عماد و طوبا« فیلمی است با نقش آفرینی 
علــی انصاریــان که در ســی ونهمین جشــنواره فیلم 
فجر روی پرده رفته اســت. فیلمی بــا کارگردانی کاوه 
صباغ زاده عوامل آن در نشســت خبــری بارها از او نام 

بردند و جای او را خالی دانستند. 

■ خداحافظ آقای یاغی

علی این بار در مبارزه ای سخت با ویروس کرونا شکست 
خورد، این شکست خوردن را باور نداشتیم چرا که از پسر 
جنگجوی خیابان غیاثی مبارزه گــری و یاغی گری را به 
خاطر داشتیم. او رخ به رخ، نفس به نفس با کرونا مبارزه 
کرد اما در نهایت تســلیم شد تا مجبور شویم بنویسیم: 

خداحافظ آقای همه فن حریف...

دو کلمـــه حـــرف ورزشـــی

بهبودی سـیاوش  گرد آورندهدرمصاف باکرونا؛ خاموشی ستاره ای دیگر

جوانمردی:

کرونا موجب افت رکورد من نشد
مراســم رونمایی از ســردیس چهار زن مدال آور ایران در 
پارالمپیک روز چهارشنبه برگزار شد. یکی از این مدال آوران 
ســاره جوانمردی دارنده ۲ مدال طال و یک برنز پارالمپیک 
بود. جوانمردی با اشــاره به اقدام ارزشمند وزارت ورزش و 
کمیته های ملی المپیک و پارالمپیک ایران اظهار داشت: این 
کار یک اقدام ماندگار برای زنده نگه داشــتن نام قهرمانان 
بزرگ به شــمار خواهد رفت و می تواند تاریخ ورزش ایران 
برای نسل های مختلف در موزه مشاهیر ورزش ایران ماندگار 

کند. افتخار می کنم وزارت ورزش و کمیته تصمیم گرفتند 
که نام من نیز در کنار دیگر بزرگان ورزش کشور قرار بگیرد. 
دارنده مدال طال بازی های پارالمپیک ۲۰۱۶ ریو با اشــاره 
به شــیوع و فراگیری ویروس کرونا در ایران و جهان گفت: 
من حدود یک ســال و نیم است که به هیچ مسابقه رسمی 
بین المللی نرفته ام. امید اســت با تدبیر و تصمیم مسووالن 
ورزش ایران در مسابقات جهانی که در کشور امارات برگزار 

می شود حضور پیدا کنم. 
جوانمردی گفت: شــایدکرونا تاثیر خود را بر روی عملکرد 
برخی از ورزشکاران گذاشــته و دور بودن آنان از تمرینات 
گروهی ممکن اســت موجب افت رکورد آنان شود اما من با 

تمرینات انفرادی اجازه ندادم رکوردهایم اُفت کنند.

۳۴ فرنگی کار دراردوی 
تیم ملی کشتی 

چهارمین مرحله اردوی آماده سازی تیم ملی کشتی 
فرنگی بزرگساالن برای حضور در رقابت های قهرمانی آسیا 
و گزینشی المپیک در قزاقستان در خانه ی کشتی شهید 
ابراهیم هادی برگزار می شود. رقابت های کشتی گزینشی 
المپیک در قاره آسیا روزهای ۲۰ تا ۲۲ فروردین و مسابقات 
کشــتی قهرمانی آســیا روزهای ۲۳ الی ۲۸ فروردین ماه 

۱۴۰۰ در شهر آلماتی کشور قزاقستان برگزار می شود.

تیم ملی بسکتبال ایران در 
المپیک از گروهش صعود می کند

بر اساس قرعه کشی صورت گرفته، تیم ملی بسکتبال 
ایران در گروه اول با فرانســه و آمریکا دیدار خواهد کرد. 
دیگر تیم این گروه بعد از برگزاری رقابت های انتخابی در 

کانادا مشخص خواهد شد.

رامین طباطبایی رئیس فدراســیون بسکتبال با تأکید بر 
این که تالش تیم ملی بســکتبال ایران این اســت که به 
عنوان تیم ســوم از گروه خود صعود داشته باشد، گفت: 
اول باید ببینیم حریف سوم ما در گروه اول مسابقات چه 
تیمی خواهد بود اما در هر صورت باید تالش داشته باشیم 
با برنامه ریزی و تشکیل اردوهای به موقع و نتیجه بخش، 
شــرایط الزم را مهیا کنیم تا بتوانیم به عنوان تیم سوم از 

گروه خود صعود داشته باشیم.
رئیس فدراسیون بسکتبال اشاره ای به جام جهانی ۲۰۱۹ 
چین که تیم ملی ایران از حضور در آن صاحب ســهمیه 
المپیک شد، داشت وخاطرنشان کرد: این موضوع را یادآور 
می شوم که بگویم بسکتبال ایران توانایی های باالیی دارد و 
به شرط برنامه ریزی های خوب و آزمون های نتیجه بخش، 
می توانم در المپیک بــه هدف خود برای صعود از مرحله 

مقدماتی دست یابم.
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نکات و رازهای جادویی زیبایی پوست صورت
● برای زیبایی صورت و داشــتن پوستی زیبا و درخشان، 
تداوم در مراقبت روزانه از پوســت و استفاده از محصوالت 
مناسب از اهمیت زیادی برخوردار است. چه هدف، کاهش 
سرعت پیری طبیعی پوست باشد چه کاهش و پیشگیری از 
جوش و آکنه، همه ما باید برای حفظ سالمت پوستمان یک 
سری اقدامات مراقبتی انجام دهیم. به جای این که به برنامه 
روزانه مراقبت از پوست به عنوان یک کار طاقت فرسا نگاه 
کنید، می توانید آن را یک فرصت آرامبخش برای درمان و 
بهبود پوستتان تلقی کنید. تداوم در مراقبت روزانه از پوست، 

اولین قدم در بازیابی سالمت و درخشندگی پوست است.
مراقبت از پوست شامل مواردی غیر از تمیز کردن و استفاده 
از لوســیون بوده و یک امر دائمی اســت. هم چنین شامل 
داشتن یک رژیم غذایی سالم، خواب کافی و ورزش و کنترل 
سطح استرس است. نوع پوست منحصر به فرد شما ممکن 
است درمان های اضافی را نیز تعیین کند، مانند استفاده از 

اسکراب های الیه بردار یا ماسک های مرطوب کننده.
مراقبت از پوســت صورت و بدن به ویژه بعد از ۳۰ سالگی 
باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد. معموالً در این دوران دچار 
تغییراتی می شــوید که تا پیش از این سن با آن ها رو به رو 
نشده اید. اما برای مراقبت از پوست چه کنیم. جای نگرانی 
نیست؛ با چند راهکار ساده می توانید پوست جوان و شاداب 

داشته باشید.

■ انواع پوســت شامل معمولی، خشــک، چرب و مختلط 
می شود. نوع پوســت هر فرد توسط عوامل ژنتیکی تعیین 
می شود و قابل تغییر نیســت. مواردی مانند لکه ها، آکنه، 
حســاس شــدن و خطوط پوست را مشــکالت یا شرایط 
پوستی می نامیم. این مشکالت را می توان تا حد چشمگیری 

مدیریت یا حتی درمان کرد.
در این مطلب به باید ها و نبایدهای یک برنامه روزانه ایده آل 
برای مراقبت از پوست اشاره می کنیم. در ادامه با ما همراه 

باشید.
▪  چند توصیه کلی برای تمام انواع پوست:

▪  مایعات کافی بنوشید،
▪  حداقل هفته ای یک بار روبالشی خود را عوض کنید،

▪  هــر روز ضد آفتاب بزنید و ایــن کار را ۱۵ دقیقه قبل از 
خروج از منزل انجام دهید.

▪  قانون طالیی 
باید اطمینان حاصل کنید که همیشه آرایش خود را قبل از 
خواب پاک کنید پوست، نیاز به نفس کشیدن دارد و آرایش 
مانع از آن می شــود، و منافذ پوست را مسدود می کند. آیا 
پاک کننده آرایش ندارید؟ اشکالی ندارد، فقط روغن زیتون 
را روی یــک پد پنبه قرار دهیــد و روغن را بر روی صورت 
خود ماســاژ دهید، تا آرایش و آلودگــی را پاک کنید. اگر 
با آرایش بخوابید، عالوه بر لوازم آرایشــی تمام آلودگی ها، 
چربی ها و سمومی که در طول روز روی پوستتان جمع شده 
باعث بروز مشــکالت پوستی زیادی از جمله مسدود شدن 
منافذ، تحریک شــدن پوست و بروز جوش و آکنه می شود. 
پاک سازی صورت از باکتری های مضر که به پیشگیری از 
مشکالت پوستی ناخوشایند در آینده کمک می کند، تنها 

یک دقیقه از وقت شما را می گیرد.
▪ صورت خود را بشویید 

صورت خود را دســت کم یک بار صبــح و یک بار قبل از 
این که بخوابید بشــویید. برای تمیز کردن سطح پوستتان 
می توانید به انتخاب خود از یک پاک کننده صورت استفاده 
کنیــد. پاک کننده های صورت به شــما در برطرف کردن 
لکه هــای تیره که در اثر آفتاب ســوختگی یا آلودگی های 
محیطی بوجود آمده اند کمک می کنند. اگرچه بیشتر افراد 
در پاک ســازی پوست خود قبل از خواب تنبلی می کنند، 
اما پاک سازی پوســت تاثیرات شگفت انگیزی روی رنگ 

پوست می گذارد  .
▪  استفاده از ضد آفتاب مناسب برای پوست 

برای محافظت از پوســت در برابــر UVA و UVB، کرم 
ضد آفتاب با درجه ی مناســب SPF را هر روز روی پوست 

و به خصوص پوســت صورت بمالید. اشعه ی UVA اثرات 
مضر طوالنی مدت دارد و در افزایش چروک و پیری زودرس 
پوست مؤثر است. برای مراقبت از پوست مهم نیست در چه 
فصل یا آب وهوایی هستید. در تمام شرایط از جمله آفتابی، 
ابری، بارانی و برفی باید همیشه از ضد آفتاب استفاده کنید. 
اگر هر روز از پوست خود در برابر خورشید مراقبت نکنید، 
آسیب های ناشــی از خورشــید می تواند سبب مشکالت 
پوستی جدی در شما شــود. در واقع، قرار گرفتن بیش از 
حد در برابر اشعه های فرابنفش خورشید دلیل اصلی پیری 

پوست است.

▪  پوست خود را بیش از حد الیه برداری نکنید
اضافه کردن الیه برداری به برنامه روزانه مراقبت از پوست، 
اقدامی عالی است، زیرا سبب از بین رفتن سلول های پوستی 
مرده و ایجاد فضا برای ســلول های پوستی جدید و سالم تر 
می شــود. با این حال در الیه برداری پوست صورتتان نباید 

زیاده روی کنید.
فرقی نمی کند از الیه بردارهای فیزیکی اســتفاده می کنید 
یا الیه  بردارهای شــیمیایی، در هر صورت باید بین هر بار 
الیه برداری مدتی به پوستتان استراحت دهید. یک تا سه 
بار الیه برداری در هفته برای بیشــتر انواع پوست ها کافی 
است. الیه برداری بیش از این مقدار می تواند سبب تحریک 

پوستتان شود.

▪ آب رسانی به پوست
از خشک شدن پوست در اثر کم آبی جلوگیری کنید. بیشتر 
از ۵ دقیقه دوش آب گرم نگیرید و با آب ولرم حمام کنید. 

آب خیلی گرم
چربی طبیعی روی پوست شماراازبین می برد.معموالبعد از 
۳۰ سالگی به دلیل تغییرات هورمونی میزان ترشح چربی 
پوســت کم می شــود و در نتیجه پوست بیشتر در معرض 
خشــکی است. برای مراقبت از پوست در مقابل خشکی، از 
شامپوهای شست وشوی حاوی مرطوب کننده استفاده و بعد 

از آن با کرم های مرطوب کننده از پوست محافظت کنید.

▪ کمک به افزایش کالژن سازی
کالژن یکی از موارد مهم در بازسازی و جوان سازی پوست 
است. بعد از سن ۳۰ سالگی روند تولید کالژن کند می شود، 
پــس باید به تولید آن کمک کــرد. اگرچه کرم های حاوی 
کالژن به بازســازی پوست کمک می کنند اما نقش تغذیه 
در کالژن ســازی مهم تر اســت. ماهی، ســبزیجات تازه ی 
ســبز، ویتامین ث، تخم مرغ، گوجه فرنگی، مغز تخم کدو، 
آووکادو، سیر، دانه ی گیاه شــیا و ژالتین منابع مهم برای 
کمک به تولید کالژن در بدن هستند. هم چنین می توانید 
از متخصــص تغذیه بــرای شــناختن مکمل هایی که به 

کالژن سازی کمک می کنند مشورت بگیرید.
▪  استفاده از سبزیجات 

آن ها نه تنها برای بدن شما مفید هستند، بلکه برای پوست 
شما نیز مفید هستند. آن ها پر از ویتامین و آنتی اکسیدان 
هستند. میوه ها و سبزیجاتی که به ویژه برای پوست مفید 
هستند عبارتند از زردآلو ، زغال اخته و فلفل دلمه ای زرد، 
حاوی آنتی اکســیدان هســتند که می توانند به شما در 

داشتن جوانی کمک کنند.
-- آووکادو، که به آب رسانی پوست کمک می کند.

-- هویج، که به بهبود چهره کمک می کند.
-- کدو تنبل و کیوی، که به لطافت، لطافت و جوانی پوست 

کمک می کند.
-- اسفناج، کلم پیچ و سایر سبزیجات تیره، سبز و برگ دار.

-- گوجه فرنگی، که به محافظت از پوســت شــما در برابر 
آسیب های خورشید کمک می کند.

آب برای مراقبت از پوست صورت
نوشیدن ۶ تا ۸ لیوان آب ممکن است زیاد به نظر برسد، اما 
باعث می شــود آب رسانی پوست شما به میزان کافی انجام 

شود و پوست شما روشن و درخشان به نظر برسد.

▪  از ساعت خواب تان کم نکنید
خواب نقش زیادی در ســالمتی بــدن و زیبایی صورت و 
پوست دارد. شما باید هر شب هفت تا هشت ساعت بخوابید 
تا بدن تان برای ترمیم و به دست آوردن انرژی دوباره برای 

روز بعد زمان داشته باشد.
اگر به بدن تان برای اســتراحت و تجدید نیرو زمان کافی 
ندهید، در نهایت با پف چشــم، حلقه های سیاه دور چشم، 
جوش، چین و چروک، التهاب و دیگر مشــکالت پوســتی 
مواجه می شوید. اگر در خوابیدن مشکل دارید، یک برنامه 

شبانه آرامبخش برای خود تنظیم کنید.
▪  از ایــن درمان های خانگی اجتناب کنید؛ حتی اگر 

همه افراد آن ها را انجام می دهند.
برخــی از مردم ادعا می کنند که از انجام روش های خانگی 
همچون اســتفاده از آبلیمــو و خمیردندان بــرای درمان 
مشــکالت پوســتی خود نظیر برآمدگی ناشی از جوش و 
لک های تیره نتیجه گرفته اند. اما حقیقت این است که این 
روش ها سبب آسیب های بلند مدت می شوند، زیرا می توانند 
به دیواره های پوســتی آسیب برســانند. به گزارش الفارر 
مهم ترین مواد طبیعی که نباید از آن ها برای درمان خانگی 

استفاده کرد، عبارتند از:

• آبلیمو
آبلیمو حاوی اسید سیتریک است و بسیار اسیدی ست؛ به 
همین دلیل می تواند ســبب بروز لک های تیره بعد از قرار 
گرفتن در معرض نور خورشــید شود. هم چنین می تواند 

پوست را خشک و تحریک کند.
• جوش شیرین

جوش شــیرین قلیایی و دارای PH هشت است. به همین 
دلیل، به پوست شما آسیب می رساند و به طور چشمگیری 
محتوای آب پوســت را کاهش داده و سبب خشکی پوست 

می شود.
• سیر

ســیر خام می تواند سبب حساسیت پوستی، اگزما، التهاب 
پوستی و تاول های آبدار  شود.

• خمیر دندان
اگرچه مواد تشکیل دهنده خمیر دندان میکروب ها را از بین 
می برد و چربی را جذب می کند، اما می تواند سبب خشکی 

یا تحریک پوست شود.
• شکر

شکر به عنوان الیه بردار، برای پوست صورت بسیار خشن 
و نامناسب است.

برخــی از این مواد، طبیعی و مقرون به صرفه هســتند، اما 
فرموالســیون موجود در آن ها برای پوســت شما تنظیم 
نشده اند. با مصرف این عناصر حتی اگر بالفاصله با عوارض 
جانبی مواجه نشوید، در بلند مدت دچار آسیب خواهید شد. 
بهترین کار این است که از محصوالت تنظیم شده برای نوع 
پوستتان استفاده کنید. قبل از استفاده این مواد، با پزشک یا 

متخصص پوستتان مشورت کنید.

بهار سـادات موسوی
گرد آورنده

رشد ۴۰ درصدی درآمد 
شرکت های دانش بنیان و خالق

به گزارش معاونت علمی و فناوری، سورنا ستاری معاون 
علمی و فناوری رئیس جمهور بــا حضور در پارک علم 
و فناوری اســتان خراسان رضوی از دستگاه ضد عفونی 
کننده ســطوح و محیط بخار آب اکسیژنه پالسمایی و 
پمپ فشار قوی آب شیرین کن دریا که توسط شرکت های 
دانش بنیان مستقر در این پارک فناوری ایران ساخت شده 

است رونمایی کرد.
دســتگاه ضدعفونی کننده اجســام، محیط و تجهیزات 
پزشکی، با اســتفاده از فناوری پیشرفته ای که در داخل 
کشور بومی سازی شده است به تولید می رسد و نام ایران 
را پس از آمریکا به عنوان دومین کشور دارنده این فناوری 
به ثبت می رســاند. »دستگاه ضدعفونی سطوح و محیط 
بخار آب اکسیژنه پالسمایی« کاربردی خاص و حساس 

در پاک سازی تجهیزات پزشکی دارد.
ستاری از رشد تخمینی ۴۰ درصدی درآمد شرکت های 
دانش بنیان و خالق نسبت به سال گذشته گفت و ادامه 
داد: امسال نیز رشد قابل توجهی را در درآمد شرکت های 
دانش بنیان شــاهد بودیم واین شرکت ها نسبت به سال 
گذشته خود روند صعودی را در درآمدزایی طی کرده اند.

پایش هوشمند اراضی و 
محصوالت کشاورزی 

به گزارش معاونت علمی و فناوری، منوچهر منطقی دبیر 
ستاد توسعه فناوری های فضایی و حمل ونقل هوشمند معاونت 
علمی و فناوری با اشاره به محصولی که در زمینه رصد هوشمند 
زمین های کشاورزی توسط محققان کشور ساخته شده گفت: 
این محصول فناورانه در پایش هوشــمند زمین های کشاورزی 
کاربرد دارد. این سامانه با استفاده از تصاویر ماهواره ای سنجش 
از دور بــا کمک دانش کشــاورزی، راهکارهایی برای مدیریت، 

افزایش عملکرد و تولید محصوالت کشاورزی ارائه می کند.
دبیر ستاد توســعه فناوری های فضایی و حمل ونقل هوشمند 
معاونت علمی و فناوری بیان کرد: با وجود این سامانه کشاورزان 
می توانند فعالیت های کلیدی انجام شــده در مزرعه خود را در 
سامانه کشتیار ثبت و تمامی اطالعات را در طول فصل زراعی 
ذخیره کنند. این ســامانه به کشاورزان امکان تجزیه و تحلیل 
تاریخچه زمین و اتخاذ تصمیم های مدیریتی دقیق تر متناسب با 
گذشته زمین خود را می دهد. یاسر ابراهیمیان قاجاری، رئیس 
گروه ژئوماتیک ســتاد توسعه فناوری های فضایی و حمل ونقل 
پیشــرفته معاونت علمی و فناوری نیزاظهارداشت:این سامانه 
قابلیت پایش زمین های کشــاورزی باالی یک هکتار را دارد و 
برای کشــاورزان خرده مالک، مزرعه داران عمده، شرکت های 
کشــت و صنعت، شــرکت های ارائه دهنده نهاده ها و خدمات 
کشاورزی و سایر نهادهای خصوصی و دولتی قابل استفاده است.

جایگاه اول منطقه در نگهداری 
سلول انسانی -  جانوری

دکتــر عبدالرضا دانشــور آملی سرپرســت بانک 
سلول های انســانی - جانوری مرکزملی ذخایر ژنتیکی 
و زیستی ایران گفت:از منظر نگهداری تعداد نمونه های 
ذخیره شده، رعایت اســتانداردهای جمع آوری، تعیین 

هویت، ذخیره سازی، در منطقه اول هستیم. 
وی اظهار کــرد: این بانک تولید کیت های تشــخیص 
ســریع ویروس کرونــا را در پیش گرفته تــا بتوانیم به 
واســطه این کیت ها طی نیم ساعت فرد آلوده به کرونا 
را شناســایی کنیم. به گفته سرپرست بانک سلول های 
انســانی -- جانوری مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی 
ایران، در صورت تأمین اعتبارات الزم این طرح، تا دو ماه 
دیگر این کیت ها برای اخذ مجوزها و تاییدیه های الزم، 
آماده خواهند شــد. وی درادامه گفت: هم چنین از نظر 
تنوع نمونه ها یک مجموعه منحصر به فرد هســتیم که 
همزمان با ارائه نمونه های زیستی، مجموعه ای از خدمات 
و توانمندی ها را در حوزه علوم سلولی و زیست فناوری 
ایجاد کرده است. دستاوردهای این مرکز منجر به تأمین 
نیاز مراکز علمی، دانشگاهی، پژوهشی و صنعتی کشور 
شــده و بستری را برای ارتباط و تعامل علمی با مراکز و 

بانک های مرتبط و معتبر بین المللی ایجاد کرده است.

مونا پیلتـن عراقی
گرد آورنده
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وزیر فرهنگ عراق خواستار 
مساعدت ایران شد

»حسن ناظم« وزیر فرهنگ، گردشگری و آثار باستانی عراق 
روز پنجشنبه با »ایرج مسجدی« سفیر جمهوری اسالمی ایران 
دیدار کرد و خواســتار مساعدت ایران در مرمت طاق کسری 
شد. در این دیدار که در محل سفارت جمهوری اسالمی ایران 
در بغداد برگزار شــد، موضوعاتی از قبیل مرمت طاق کسری، 
توافق در حوزه همکاری  های مشــترک فرهنگی و توســعه 
گردشگری دینی، تشکیل کمیته فرهنگی دو جانبه، همکاری 

در تولید آثار سینمایی و.. مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وزیر فرهنگ، گردشگری و آثار باســتانی عراق در این دیدار 
گزارشی از اقدامات صورت گرفته در روند بازسازی طاق کسری 

ارائه کرد.
ســفیر جمهوری اسالمی ایران در بغداد نیز با تاکید مجدد بر 
آمادگی هیأت کارشناسان حفظ و مرمت آثار تاریخی کشورمان 
جهت بررسی تخصصی وضعیت طاق کسری، خواستار تسریع 

انجام مقدمات برای حضور این تیم در عراق شد.
رایزن فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در عراق نیز با اشاره به 
پیگیری ها و مذاکرات قبلی در خصوص مرمت و بازسازی طاق 
کســری، بر حفظ و صیانت از این اثر تاریخی بعد از بازسازی 
تاکید کرده و خواستار ایجاد ساز و کاری برای این موضوع شد.

  صنعت گردشــگری روســیه به طور فعال در حال کار روی 
طرح »گردشگری واکسن« در این کشور است که براساس آن 
خارجی ها می توانند برای واکسینه شدن علیه ویروس کرونا 

به روسیه سفر کنند.
»ویکتور توپولکارایف« مدیرکل مجری »تور اینتوریســت«، 
به رســانه ها گفت: بیشتر درخواست ها برای برگزاری چنین 
تورهایی از جنوب شرقی و جنوب آسیا و هم چنین از آمریکای 
التین ارائه شده است، جایی که هنوز واکسن یا انواع داروها در 

آن کشورها وجود ندارد.
اپراتورهای تورها امیدوارند با ســاماندهی پروازهای چارتر 
ویژه، مشکل ورود گردشگران واکسن برطرف شود به طوری 
که بتوانند در قالب گروه های ۱۰۰ نفری در روسیه حضور 

پیدا کنند.
توپولکارایــف اظهار داشــت: بر همین اســاس مــا در حال 
برنامــه ربزی و هماهنگــی با هتل ها بــرای اقامت طوالنی 

مدت گروه هایی حداقل برای ۲۵ شــب بــرای انجام دودوز 
واکسیناسیون هستیم.

در عین حال، اتحادیه صنعت ســفر و گردشگری روسیه این 
ایده را در حال حاضر غیرعملی دانست.

»ایرینا تورینا«  دبیر مطبوعاتی صنعت گردشــگری روســیه 
می گویــد: از طرفی اجرای این طــرح در عمل در حال حاضر 
غیرممکن اســت چون خود روس ها واکسن کافی ندارند.وی 
گفت: »عــالوه بر اینها، تنها پس از ارائه بیمه نامه پزشــکی 
اجباری، واکسن به شهروندان روسی ارائه می شود پس کسانی 
که از کشورهای دیگر می آیند، چه چیزی باید نشان دهند؟ و 
واقعیت دیگر این اســت که ورود گردشگران از خارج از کشور 
اکنون عجیب به نظر می رسد، زیرا اکثر مرزها بسته مانده اند.«

در دومای دولتی نیز نیاز به تهیه واکســن، اول از همه برای 
روس ها تأکید شــد. نیکوالی گوورین، معاون رئیس کمیته 
حفاظت بهداشــت دومــای دولتی گفت: ایجاد »ســازمان 

گردشگری واکسن« در سطح بین المللی می تواند به تقویت 
وضعیت فدراسیون روسیه در جامعه جهانی کمک کند پس 
باید ابتدا زمینه های انجام و اجرایی شدن آن را فراهم کنیم.

گوورین اظهار داشت: »گردشگری پزشکی اکنون به طور فعال 
در روســیه مورد بررســی قرار دارد. ما به طور منظم موضوع 
صادرات خدمات پزشــکی را که در روسیه انجام می شود و 
بهترین خدمات در جهان است، مطرح می کنیم. »گردشگری 
واکسن« هم کامالً متناسب با این منطقه است. به طور کلی، 
این یک موفقیت بزرگ اســت که تصویر مثبتی از کشور ما 
در نزد جامعه جهانــی ایجاد می کند. پس باید از این مزیت  

استفاده کنیم.«
در مرکز گامالیا جایی که واکســن »اسپوتنیک وی«  در آن 
تولید و ثبت شده اســت نیز اطمینان دارند که سازماندهی 
ســفرها برای واکسیناسیون بسیار آسان خواهد بود، با توجه 
به این که تقاضای داروی روسیه بیش از میزان عرضه نیست.

وزیرمیراث فرهنگی و گردشگری خبرداد؛

اضافه شدن ۳ هزار و ۵۰۰ تخت 
به ظرفیت اقامتی کشور

علی اصغرمونسان وزیر میراث 
فرهنگی و گردشگری درباره افتتاح 
طرح های میــراث فرهنگی گفت: 
امروز همراه با اســتاندار اســتان 
بوشــهر آمادگی داریم پروژه هایی 
به مبلغ هزار و ۴۱۵ میلیارد تومان 
را در یازده اســتان افتتاح کنیم. با 

افتتــاح این طرح ها ۳ هــزار و ۵۰۰ تخت به ظرفیت اقامتی 
کشور افزوده شد.

وی افزود: در شــرایطی که برای حوزه گردشگری در کشور 
اتفاقاتی در سال ۹۸ رخ داد این صنعت توانسته است پویایی 
اش را حفظ کند و روند رو به رشــدی را در این بخش شاهد 
بودیم. تنها در دولت دوازدهــم طرح هایی به ارزش ۲۲ هزار 
میلیارد تومان در صنعت گردشگری کشور افتتاح شد از جمله 
این طرح ها می توان به افتتاح ۴۰۸ باب هتل اشــاره کرد. این 
وزارتخانه با کمتریــن اتکا به بودجه دولتی، طرح ها را افتتاح 
می کند باتوجه به بودجه وزارت میراث و گردشگری می توان 
گفت در این حوزه اتفاقات خوبی رقم خورده است.هم اکنون 
۲ هــزار و ۵۲۷ پروژه با حجم ۱۶۰ میلیــارد تومان در حال 
اجراست از جمله این پروژه ها می توان به ۶۷۰ باب هتل۱۷۵ 

باب هتل چهار و پنج ستاره در کشور اشاره کرد.
مونسان اظهار کرد: تالش کردیم زیرساخت های الزم را برای 
احداث پروژه در زمینه گردشگری فراهم کنیم. اقتصاد روستا 
در این زمینه پویا شده است برای مثال می توان به راه اندازی 
آب و برق روســتایی نزدیک نیکشهر از طریق وزارت میراث 
و گردشــگری اشــاره کرد. بودجه هایی که در وزارتخانه های 
مختلف به روســتا ها اختصاص داده می شود در وزارت میراث 
و گردشــگری تجمیع شــود در ده ماهه نخســت سال ۹۸ 
گردشــگری خارجی کشور به میزان ۸ میلیون و هشت هزار 

نفر افزایش یافت.
وی بیان کرد:دیگر صنعت گردشگری کشور بر حوزه میراث 

فرهنگی مبتنی نیست بوم گردی را به شدت توسعه دادیم. 
ترم جدیدی به نام »بوتیک هتل ها« در کشور ایجاد کردیم هم 
چنین بیشتر کاروانسرا های کشور که از بین رفته بود،به هتل 
کاروانسرا تبدیل شدند. امروز هشت پروژه را در استان بوشهر 
افتتاح می کنیم از جمله آن ها هتل پنج ستاره بزرگ در کنگان 

است که از بزرگترین هتل های کشور به شمار می رود.

در یادداشت قبل، مختصری از تاریخ اختراع هواپیما و سیر 
آن در جهان گفتیم. از جایی که برادران رایت در کنار بقیه 
عالقمندان به پرواز، تالش کردند وسیله ای قابل کنترل برای 
پرواز را اختراع و بــه نام خود در تاریخ ثبت کنند. کاربری 
هواپیما از اســتفاده در جنگ جهانــی دوم تا هواپیماهای 
مسافربری امروز را کمی توضیح دادیم و به تشکیل سازمان 
بین المللی هوانوردی غیرنظامی )ایکائو( اشاره کردیم. نگاه 
کوتاهی هم به ورود اولین هواپیما به ایران در زمان احمدشاه 

قاجار و تطور آن تا به امروز انداختیم. 
طی سال ها، کشورهای مختلف خطوط هوایی متنوعی را در 
بخش خصوصی یا دولتی راه اندازی کرده اند که وظیفه حمل 
و نقل مسافران، اعم از تفریحی یا بیزنسی یا امور دیگر را به 
عهده دارد. این که سهم هرکدام از این خطوط هوایی یا به 
اصالح ایرالین ها )Airlines( در بازار خود و سهم این بازار 
در اقتصاد جهان چه قدر اســت، به نظر من موضوع جالبی 
خواهد بود. از طرفی تغییراتی که این صنعت طی یک سال 
اخیر و با شیوع ویروس کووید ۱۹ داشته نیز جای تامل دارد. 
اما قبل از ورود به همه این مباحث شاید بد نباشه برخی از 

این شرکت ها )خطوط هوایی( را مرور کنیم.
شــرکت هواپیمایی یا خط هوایی یا ایرالیــن،  معموالً به 
یک گــروه صنعتی گفته می شــود کــه از طریق خطوط 
هوایی مســافر یا بار، جابه جا می کند. خطوط هواپیمایی 
مختلف معمــوالً بلیط های هواپیمــا را به مقاصد مختلف 
خــود به صورت سیســتمی می فروشــند یا بــه صورت 
توزیع چارتــری بین آژانس های هواپیمایــی امکان ایجاد 
تورهای گردشــگری داخلی و خارجی را به آن ها می دهند. 
 Deutsche نخستین شــرکت هواپیمایی جهان شرکت
آلمــان  در   Luftschiffahrts-Aktiengesellschaft
بود. بزرگترین شرکت های هواپیمایی مسافربری جهان در 
ســال ۲۰۱۷ به انتخاب Sky Trax،  قطر ایرویز، سنگاپور 
ایرالینز، آل نیپون ایرویز، هواپیمایی امارات، کاتای پاسیفیک، 
اوا ایر، لوفت هانزا، هواپیمایی اتحاد و هاینان ایرالینز است. 
Skytrax )با نام اصلی خدمات تحقیقات پرواز( یک مشاوره 
مستقر در انگلستان است که یک سایت بررسی و رتبه بندی 

شرکت های هواپیمایی و فرودگاه را اداره می کند.  
در ادامــه، ایرالین های بزرگ از نگاه Skytrax را به صورت 

مختصر معرفی می کنیم.
• قطر ایرویز

هواپیمایی قطر -- شــرکت هواپیمایی حامل پرچم قطر 
است، که در سال  ۱۹۹۳ راه اندازی شد و تا پیش از دوران 
کرونا، روزانه به بیش از ۱۵۰ مقصد در آفریقا، آسیای میانه، 
اروپا، خاور دور، آسیای جنوبی، خاورمیانه، آمریکای شمالی، 
آمریکای جنوبی و اقیانوســیه پروازهای مستقیم داشت. 
دفتر مرکزی این شــرکت در شــهر دوحه، قطر قرار دارد 
و فرودگاه بین المللی حمد، قطب این شــرکت هواپیمایی 

به شمار می آید.
شــمار کارکنان شــرکت هواپیمایی قطر در سال ۲۰۱۷ 
بیــش از ۲۴.۰۰۰ نفر اعالم شــد. در ســال ۲۰۱۷ وبگاه 
businessinsider شرکت هوایی قطر را در مقام نخست 
شــرکت های هوایی قرار داد. شرکت قطر که در چند سال 
اخیر در بیشــتر رده بندی ها جزو ۱۰ شــرکت برتر هوایی 
جهان بوده اســت بر پایــه برآوردی در نشــریه »فوربس« 
در ســال ۲۰۱۹ در رتبه چهارم قرار دارد. هواپیمایی قطر 
هم اکنون با بیش از ۲۲۰ فروند هواپیمای جت مسافربری 
در ناوگان هوایی خود به بیش از ۱۵۰ مقصد در جهان پرواز 
می کند. گروه هواپیمایی قطر بیــش از ۴۳.۰۰۰ نفر را در 

استخدام دارد.

• سنگاپور ایرالینز
ســنگاپور ایرالینــز Singapore Airlines، )اختصاری 
SIA( یا خطوط هوایی سنگاپور، شرکت هواپیمایی حامل 
پرچم سنگاپور است که در تاریخ ۱ مه ۱۹۴۷ توسط شرکت 
ماالیَن ایرویز تأسیس شــد. قطب این شرکت هواپیمایی 
فرودگاه چانگی سنگاپور است. سنگاپور ایرالینز حامی مالی 

)اسپانسر( اصلی تیم ملی فوتبال سنگاپور است.
شــرکت ســنگاپور ایرالینز در ســال ۲۰۱۲ بیش از ۱۸ 
میلیون مســافر و در ۲۰۱۱ بالغ بر ۱۶.۹ میلیون مسافر را 
جابه جا و از ســال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۸ بیــش از ۸۰ میلیون 
مسافر را جابه جا کرده است. این شرکت هم اکنون جزو پنج 
شــرکت بزرگ هوایی جهان محسوب می شود. شرکت در 
۱۵ دســامبر ۲۰۱۰ با درآمدی معادل ۱۴ میلیارد دالر، از 
سوی یاتا به عنوان دومین شرکت بزرگ هواپیمایی جهان بر 
پایه میزان درآمد سالیانه، معرفی شد و هم اکنون جزو پنج 

شرکت بزرگ هوایی جهان محسوب می شود.
شاید بد نباشد در این قســمت اشاره ای به یاتا نیز بکنیم. 
انجمــن بین المللــی حمل ونقــل هوایــی که با نــام یاتا 
 International Air Transport مخفــف ،IATA(
Association( نیز شناخته می شود، سازمانی فرامرزی و 
متشــکل از ۲۶۰ شرکت هواپیمایی است که در ماه آوریل 
ســال ۱۹۴۵بعد از جنگ جهانی دوم در شــهر هاوانا، کوبا 
راه اندازی شــد تا به حل پیش آمدهایی که بر اثر گسترش 
ســریع حمل و نقل هوایی بــه وجود آمده بــود، بپردازد. 
IATA هم اکنــون ۸۳٪ درصد از ترافیک هوایی جهانی را 
به خود اختصاص می دهد. دفتر مرکزی سازمان یاتا در شهر 

مونترآل کشور کانادا قرار دارد. 
• آل نیپون ایرویز

آل نیپــون ایرویــز)AllNipponAirways( بزرگترین 
شــرکت هواپیمایی ژاپنی اســت، که به اختصار آنا نامیده 
می شــود و دفتر مرکزی آن در منطقه شیئودومه، میناتو، 
توکیو، قرار دارد. این شــرکت از فرودگاه بین المللی ناریتا، 
فــرودگاه هانــه دا، فــرودگاه بین المللــی اوزاکا و فرودگاه 
بین المللی کانزای به عنوان قطب های شــرکت هواپیمایی 
خود، استفاده می کند. این ایرالین اولین خط هوایی جهان 
بود که پیشرفته ترین هواپیمای شرکت بوئینگ یعنی مدل 

۷۸۷ را به کار گرفت.
شرکت آل نیپون ایرویز در ماه دسامبر سال ۱۹۵۲ راه اندازی 
شــد و در حال حاضر به بیش از ۴۹ مقصد داخلی ژاپن و 
۳۲ مقصد بین المللی به صورت روزانه پروازهای مســتقیم 
دارد)بــدون احتســاب تغییرات دوران شــیوع کرونا(. این 
شرکت هم اکنون مالک ۲۱۰ فروند هواپیمای مسافربری در 

ناوگان هوایی خود می باشد.
• هواپیمایی امارات

شــرکت   ،Emirates Airlines امــارات  هواپیمایــی 
هواپیمایی اماراتی اســت، که دفتر مرکزی آن در شهر دبی 

قرار دارد. این شرکت متعلّق به امارات متحده عربی است و 
پروازهای منظم روزانه ای را از دبی به مقاصدی در خاورمیانه، 
خاور دور، اروپا، آفریقا، شــبه قاره هند، جنوب شرق آسیا و 
آمریکای شــمالی انجام می دهد. فرودگاه بین المللی دبی، 

قطب این شرکت هواپیمایی به شمار می آید.
هواپیمایــی امــارات بزرگ تریــن شــرکت هواپیمایی در 
خاورمیانه است. به نقل از سایت معتبر فالیت رادار۲۴ این 
شــرکت در حال حاضر نزدیک به ۳۰۰ هواپیمای فعال و 
تعداد زیادی نیز در دست سفارش دارد. طبق آخرین برآورد، 
بیش از ۱۸ هزار خدمه پرواز را به خدمت گرفته اســت و در 
هفته بیش از ۳.۴۰۰ پرواز به ۱۳۳ شهر واقع در ۷۴ کشور 
جهان،انجام می دهد. هواپیمایی امارات در سال ۲۰۱۲ از نظر 
شمار انتقال مسافر بین المللی، در رتبه چهارم از بزرگترین 
شــرکت های هواپیمایی قرار گرفت. هم چنین در ســال 
۲۰۱۳ به عنوان بهترین شــرکت هواپیمایی جهان انتخاب 
شد. در سال ۲۰۱۶ ســایت worldairlineawards که 
رده بندی های شرکت های هوایی در جهان را انجام می دهد، 
شرکت هوایی امارات را با چهار پله صعود به عنوان بهترین 

خط هوایی سال انتخاب کرد.
• کاتای پاسیفیک

کاتای پســیفیک،Cathay Pacific،  شرکت هواپیمایی 
حامــل پرچم هنگ کنگی اســت، که از ســال ۲۰۱۱ از 
سوی یاتا به عنوان سومین شرکت هواپیمایی جهان بر پایه 
میزان ارزش بازار سرمایه شــناخته می شود، هم چنین از 
سال ۲۰۱۰ نیز بزرگترین شرکت حمل ونقل هوایی جهان 
به شــمار می آید. شــرکت کاتای پســیفیک در تاریخ ۲۴ 
سپتامبر ۱۹۴۶ توسط روی سی. فارل آمریکایی و سیدنی 
دی کانتزو استرالیایی راه اندازی شد و تا پیش از دوره شیوع 
کرونا، روزانه به ۱۶۸ مقصد که در ۴۲ کشور پراکنده است، 
پروازهای مســتقیم دارد. این شرکت در سال ۲۰۱۲ بیش 
از ۲۷ میلیون مســافر و بالغ بر ۱.۸ میلیون بسته پستی را 

منتقل کرده است.
دفتــر مرکزی این شــرکت در هنگ کنگ قــرار دارد و از 
فــرودگاه بین المللــی هنگ کنگ به عنوان قطب شــرکت 
هواپیمایی خود استفاده می کند. بزرگترین سهام داران کاتای 

پسیفیک شرکت های سوایر گروپ و ایر چاینا می باشند.
شرکت کاتای پســیفیک در حال حاضر در ناوگان هوایی 
خود، دارای ۱۳۸ فروند هواپیمای مسافربری و باربری است. 
این شرکت به عنوان یکی از اعضای بنیانگذار اتحاد وان ورلد 
به شمار می آید، که هم اکنون نیز به همراه بزرگترین شرکت 
تابعه خود، یعنی دراگون ایر، عضوی از وان ورلد اســت. در 
ســال ۲۰۱۶ ســایت worldairlineawards شرکت 
هوایی کاتای پاســیفیک را به عنوان چهارمین خط هوایی 
برتر سال انتخاب کرد. از نظر کیفیت این شرکت در ده سال 
اخیر همیشه جزو پنج خط هوایی اول دنیا قرار داشته است.

ادامه دارد...

تکه ای از من 
تکه ای از زمین

مریم سادات موسوی
قسمت دوم

گردشگری واکسن کرونا در روسیه
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محققان دانشگاه گروناد در پی مطالعات متعدد به این نتیجه 
رسیده اند که شیر بز حاوی مواد مغذی زیادی می باشد که 

برای بهبود سالمت بدن انسان بسیار مفید است.
مصرف شــیر بز برای افرادی که دچار کم خونی ناشــی از 
فقر آهن هستند بســیار خوب است زیرا باعث می شود که 
خاصیت مغذی آهن بیشــتر شده و گلبول های قرمز خون 
دوباره ساخته شــوند. این نوع شیر ، تداخل بین کلسیم و 
 DNA آهن را به حداقل می رساند.باید بگوییم که شیر بز از
افــرادی که به دلیل درمان کم خونــی به مدت طوالنی از 
آهن اســتفاده کرده و ذخیره ی آن بیش از حد شده است 

محافظت می کند.
بدون شــک می دانید که شــیر گاو به دلیل دارا بودن مواد 
آلرژی زا باعث ایجاد حساســیت می شود اما شیر بز حاوی 

میزان کمتری از این مواد آلرژی زا می باشد.
■ شیر بز برای فلور روده خوب است

شــیر بز حاوی میزان زیادی اولیگوساکارید است. در واقع 
اولیگوساکارید این شیر شــباهت زیادی به شیر مادر دارد. 
این ترکیبات بدون این که هضم شــده باشند وارد روده ی 
بزرگ می شوند و مانند پروبیوتیک ها عمل می کنند و فلور 

باکتریایی بیماری زا را از بین می برند.

شیر بز میزان کلسترول را کاهش می دهد و تری گلیسیرید و 
ترانس آمیناز را در سطح مناسبی نگه می دارد.

■ شیر بز حاوی الکتوز کمتری است
شیر بز در مقایسه با شیر گاو الکتوز کمتری دارد اما در عین 
حال خیلی راحت تر از این شیر جذب می شود. باید بگوییم 
که اصلی ترین تفاوت بین شــیر گاو و شیر بز در نوع چربی 
موجود در این شــیرها است. شیر بز بافت کامالً یکنواختی 
دارد و برخالف شــیر گاو که قطرات چربی تمایل زیادی به 
جدا شــدن و آمدن به سطح را دارند، قطعات چربی شیر بز 
کوچک ترند و معلق در شیر باقی می مانند.هم چنین شیر بز 
حاوی اسیدهای چرب ضروری )لینولئیک و آراشیدونیک( 

بیشــتری از شــیر گاو می باشد. این اســیدهای چرب به 
خانواده ی امگا ۶ ها تعلق دارند. این اسیدهای چرب حاوی 
یک منبع انرژی سریع است که در عین حال به صورت بافت 
چربی مانند ذخیره نمی شود.در واقع می شود گفت که شیر 
بز جزء خوردنی هایی اســت که می توان برای پیشگیری از 

بیماری های قلبی -- عروقی از آن استفاده کرد.
■ شیر بز منبع کلسیم باال

محققان معتقدند که شــیر گاو سرشــار از کلسیم و فسفر 
هستند که به راحتی در بافت استخوان ها نفوذ کرده و باعث 
تقویت آن ها می شــوند. از این گذشته شیر بز حاوی میزان 
قابل توجهی روی یا همان زینک و ســلنیوم می باشد. این 
ریز مغذی ها برای پیشــگیری از بیماری های آسیب رسان 
به مغز مثل آلزایمر مفید هستند. هم چنین بهتر است که 
بدانید شیر بز منبع خوبی از پروتئین با کیفیت است. در هر 
لیوان شیر بز حدود ۸.۷ گرم پروتئین وجود دارد و هر لیوان 
شیر گاو ۸.۱ گرم پروتئین دارد.این شیر منبع خوب پتاسیم 
است و این ماده ی معدنی تأثیر مفیدی در حفظ تعادل فشار 
خون دارد. هر لیوان شیر بز حاوی ۴۹۸.۷ میلی گرم پتاسیم 
است و این مقدار ۱۴.۲ درصد از نیاز روزانه ما به این ماده ی 

معدنی را تأمین می کند.

ســالمـت بـاشـیـم

ــی ــم نبات مری
گرد آورنده

پیری از پا شروع می شود
حســین رضایی متخصص طب ایرانــی، در برنامه 
صبحگاهی شبکه پنج سیما گفت: مقاله ای با عنوان »تا 
می توانید پاهایتان را قوی نگه دارید تا پیر نشــوید« در 
ژورنال آمریکایی "prevention" چاپ شــده است. بر 
اساس تحقیقات اخیر، پیری بر خالف باور عمومی از موی 
سفید، ریزش مو و چروکی پوست شروع نمی شود. پیری 
از پا شروع می شود. هر کس زودتر پاهایش ضعیف شود، 

زودتر پیر می شود.
وی اظهار داشت: بی تحرکی پا به مدت دو هفته معادل 
۱۰ ســال پیری پا اســت. با فیزیوتراپی و توان بخشی 
قدرت به پــا بر می گردد اما آنچه از دســت می دهیم، 
بیشتر از انرژی ای است که با فیزیوتراپی و توان بخشی به 
دست می آید. بر اساس شواهد علمی اضافه وزن زمینه ساز 
بیماری ســرطان اســت و بر خالف باور مردم سیگار به 
اندازه اضافه وزن در ابتالء به سرطان تأثیر ندارد. اضافه وزن 
زمینه ســاز خیلی از بیماری ها است. ورزش سوخت وساز 
بدن را به سمتی می برد که مواد اضافی از بدن دفع شوند. 
ورزش انــرژی در بدن تولید می کند که نزدیک به انرژی 
ذاتی بدن ما است. ورزش جزء اصولی است که بر حافظ 
صحت واجب است. برای حفظ سالمت الزم است تاورزش 

جز اولویتمان باشد.

بهبود درد ستون فقرات 
با فیزیوتراپی

یک فیزیوتراپیست، گفت: تنها دو درصد از فتق دیسک  های 
کمری نیاز به جراحی داشــته و بســیاری از این دردهای 
شدید ســتون فقرات با فیزیوتراپی و درمان غیر جراحی 
بهبود می یابد. علیرضا سپهری، اظهار داشت: درمان غیر 
جراحی شامل تغییر شیوه زندگی، دارو، استراحت نسبی، 
فیزیوتراپی و در نهایت تزریق اپی دورال است و تنها زمانی 
جراحی الزم است که بیمار درمان غیر جراحی را حدود ۳ 

ماه با دقت و به درستی پشت سر گذاشته باشد.
ســپهری با بیان این که برخی از فتق دیسک ها نیازمند 
جراحی اورژانسی اســت، افزود: گاهی در موارد خاص به 
جای درمان غیر جراحی خیلی ســریع باید بیمار جراحی 
شــود که آن را موارد اورژانســی می گویند این نوع فتق 
دیسک شدید زمانی است که بیمار دچار اختالل حسی و 
حرکتی پیش رونده، بی حسی ناحیه اطراف مقعد و ناحیه 
تناســلی و بی اختیاری ادرار و مدفوع می شود که در این 

صورت ظرف ۴۸ ساعت بیمار باید جراحی شود.
این فیزیوتراپیســت کمر و زانو ادامه داد: امروزه کمر درد 
پس از ســرماخوردگی دومین علت مراجعه به پزشک در 
آمریکا و غیبت در محل کار است که ساالنه میلیاردها دالر 

به سیستم اقتصادی این کشور هزینه وارد می کند.

خونریزی لثه نشانه کمبود 
 C ویتامین

طبق توصیه های کنونی انجمن دندانپزشــکی آمریکا، در 
صورت خونریزی لثه ها، حتماً روزی دو بار مســواک زده 
و از نخ دندان اســتفاده نمائید، زیرا این وضعیت می تواند 
نشانه ای از التهاب لثه باشد.اما یک مطالعه جدید محققان 
در دانشگاه واشنگتن نشان می دهد که در چنین وضعیتی 

باید میزان ویتامین C نیز بررسی شود.
»فیلیــپ هووئل«، سرپرســت تیم تحقیــق، در این باره 
می گوید: »وقتی می بینید که لثه های شما خونریزی کرده 
است، اولین چیزی که باید به آن فکر کنید این نیست که 
من باید بیشــتر مسواک بزنم. شما باید سعی کنید دلیل 
خونریزی لثه ها را بفهمیــد. و کمبود ویتامین C یکی از 

دالیل احتمالی است.«
محققان در این مطالعه، ۱۵ آزمایش بالینی در ۶ کشــور 
جهان را که شامل حدود ۱۱۴۰ شرکت کننده بود بررسی 
کردند. نتایج نشــان داد که خونریزی خفیف لثه ها و هم 
چنین خونریزی در چشــم یا خونریزی شبکیه، با میزان 

پایین ویتامین C در جریان خون ارتباط دارد. 
محققان دریافتند که افزایش مصرف روزانه ویتامین C در 
افرادی که سطح پالسمای ویتامین C کمی دارند، به رفع 

این مشکالت خونریزی کمک می کند.

مغذی و زود جذب ]شیربز[
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زنــگ تـفـریـح }جسارت نباشه...فقط برای انبساط خاطر شما!{
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جواب شماره قبل

شماره 160 --- جدول و سودوکو ---

خدیجه فدایی زاده
گرد آورنده برنامه هفتگی خانم های ایرانی

توجه...توجه! : خواندن ایــن متن اصال به خانم ها توصیه 
نمی شود!

۱- نخوانید!
۲- اگر خواندید بدنگویید!

۳- اگر عصبانی شدید به نویسنده ایراد نگیرید!
■  شنبه

مرد: عزیزم! امروز ناهار چی داریم؟
زن: ببیــن امروز قراره من و نازی بــا هم بریم ''فال قهوه 
روســی یخ زده'' بگیریم. میگن خیلی جالبه، همه چی رو 
درست میگه به خواهر شوهر نازی گفته ''شوهرت واست 
یه انگشــتر می خره'' خیلی جالبه نه؟ سر راه یه چیزی از 

بیرون بگیر بیار!
■  یکشنبه

مرد: عزیزم! امروز ناهار چی داریم؟
زن: ببین امروز قــراره من و نازی بریم کالس های "روش 
خود اتکایی بر اعتماد به نفس" ثبت نام کنیم. هم خیلی 
جالبه هم اثرات خیلی خوبی در زندگی زناشــویی داره. تا 

برگردم دیر شده، سر راه یه چیزی بگیر بیار!
■ دوشنبه

مرد: عزیزم! امروز ناهار چی داریم؟
زن: ببین امروز قراره من و نازی بریم شوی "ظروف عتیقه". 
می گن خیلی جالبه. ممکنه طول بکشه. سر راه از بیرون 

یه چیزی بگیر و بیار!
■ سه شنبه

مرد: عزیزم! امروز ناهار چی داریم؟
زن: ببیــن امروز من و نازی قــراره با هم بریم برای لباس 
مامانم که می خواد برای عروسی خواهر نازی بدوزه دگمه 
بخریم. تو که می دونی فامیل مامانم اینا چقدر روی دگمه 
حساســند! ممکنه طول بکشه، سر راه یه چیزی از بیرون 

بگیر بیار!
■  چهارشنبه

مرد: عزیزم! امروز ناهار چی داریم؟
زن: ببین امروز قــراره من و نازی با هم بریم برای کالس 
"بدن سازی" و "آموزش ترومپت" ثبت نام کنیم. همسایه 
نازی رفته میگه خیلی جالبه. ترومپت هم که میگن خیلی 

کالس داره مگه نه؟ ممکنه طول بکشه چون جلسه اوله. 
سر راه یه چیزی بگیر بیار!

■  پنج شنبه
مرد: عزیزم! امروز ناهار چی داریم؟

زن: ببین امروز قراره من و نازی بریم خونه همسایه خاله 
نازی که تازه از کانادا اومده. می خوایم شــرایط اقامت رو 
ازش بپرسیم. من واقعاً از این زندگی ''خسته '' شدم! چیه 
همــش مثل کلفت ها کنج خونه! به هر حال چون ممکنه 

طول بکشه یه چیزی از بیرون بگیر بیار!
■ جمعه

مرد: عزیزم! امروز چی ناهار داریم؟
زن: ببینم تو واقعاً خجالت نمی کشــی؟ یعنی من یه روز 
تعطیل هم حق اســتراحت ندارم؟ واقعاً نمی دونم به شما 
مــردای ایرونی چی باید گفت! نــه! واقعاً این خیلی توقع 
بزرگیه که انتظار داشته باشم فقط هفته ای یه بارشوهرم 

من رو برای ناهار بیرون ببره؟؟!!

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

-- حیف نون با ذوق به دوســتش میگه: باالخره بعد از ۲ 
سال این پازل رو تمومش کردم!

-- دوستش میگه ۲ سال زیاد نیست؟
-- میگه:نه بابا رو جعبش نوشته ۷ تا ۱۰ سال!

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

تحقیقات پزشکی نشان داده است میان سرعت طپش قلب 
بانوان و شنیدن نام مکان مورد عالقه شان رابطه مستقیمی 

وجود دارد:
آشپزخانه: بدون طپش
محل کار: بدون طپش
بازار:طپ، طپ، طپ

رستوران: طپطپ، طپطپ
مسافرت: ططپ طپ، ططپ طپ

طالفروشــی: طاق طوپ شــتلق، طاق طوپ شتلق، طاق 
طوپ شتلق

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

می خواستم برم بازار خرید کنم
.
.

سوار مترو شدم وسطای راه خریدم تموم شد برگشتم!!

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

تو نونوایی یه کارتن کوچیک گذاشته بود روش نوشته بود 
عیدی یادت نره

.

.
هیچــی دیگه، منم از توش ده تومن عیدی برداشــتم برا 

خودم. دمش گرم به یادمون بودند.

آقایی زنگ زده بانک میگه اگه من وام
.

ماشین رو ندم بانک ماشین رو از من می گیره؟؟؟
.

بانک: بله آقا حتما این کار رو خواهیم کرد
.

آقاهه: در مورد وام ازدواج هم همین شرایط رو دارین؟؟

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

آدمی باید روزی ۸ ساعت بخوابه!
.

نه واسه خودش!!
.

واسه سالمتی باطری گوشیش

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

مراحل خرید کردن خانوما:
۱- چیزی الزم ندارم فقط نگاه می کنم

۲- پوشیدنش که ضررنداره
۳- انگاربرای من ساختنش

۴- حاال ی بار که صدبار نمی شه
۵- اقا اینوحساب کنید

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

دوستانی که آیفون دارن منو راهنمایی کنن
هر کار میکنم با آیفون به اینترنت وصل بشم نمی شه

.
دکمشو که می زنم در حیاط باز میشه!

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

افسر داشته امتحان رانندگی می گرفته.
از حیف نون می پرسه: اگه یه نفر وسط خیابون بود،

بوق می زنی یا چراغ؟
 حیف نون میگه: برف پاک کن جناب سروان!

افسر تعجب می کنه،
می پرسه: یعنی چی؟

یارو میگه: جناب ســروان، یعنی یــا برو این طرف یا برو 
اون طرف

افقی:
۱- اثری از- رابیند رانات تاگور- شــاعر هندی ۲- واحدی در ســطح- عضوی در صورت- شــهری در فرانسه ۳- پســوند آلودگی- حرف همراهی- همراه خراج- بهشت ۴- ظرف مسطح پذیرایی- خاک صنعتی- کالم مخفی- اسباب زندگی ۵- شبیه 
بودن- طالیه دار اعداد- از کنده بلند می شود- بیماری ۶- امر نگریستن- ترعه- گشوده ۷- آزاده کربال- وسط کوه- اتمسفر- ماهر درکارها ۸- از درجات نظامی- شهری در استان آذرباجان شرقی ۹- مبارک و خجسته- تصدیق انگلیسی- سرپرست- اسم 
ترکی۱۰- اشاره به دور- اخوت- خمیازه ۱۱- خون عرب- نخست- عددماه- پیام آوربهار ۱۲- سرخوش- شفابخش بیمار- عدد ورزشی- مشهور ۱۳- رودمرزی- پیکان- فرار نمودن- درون حاشیه ۱۴- نوعی خودرو- مقابل گرانی- از حروف زبان انگلیسی 

۱۵- اثری از برتراند راسل نویسنده و فیلسوف ازدیخواه انگلیسی
عمودی:

۱- شعاری با مضمون انسان دوستانه که آگاهی و شناخت را از حقوق مسلم مردم می داند ۲-سلمانی- پوشیده ۳- پهلو- آسمان- خاک ۴- مثل و مانند- تیر 
پیکاندار- بیماری منحوس- بیماری نقص شنوایی ۵- از سبزی ها- دشت- از بت های صدر اسالم- هنوز انگلیسی ۶- رشته- بسیار برنده- نمایش قدرت 
۷- حرف ندا- بدبوی پرخاصیت- نور دهنده- شــعله آتش ۸- گریز و فرار- درخت همیشــه سبز- از حشرات- تفسیر ۹- یقه صاف کن- زکاوت- نظر و 
نگاه- به دنیا آوردن ۱۰- راه ماشین رو- رنگ طالیی- پرحرف ۱۱- شهر مرکبات- باغ وحش انگلیسی- فیش کارمندی- به رخ کشیدن خوبی ۱۲- همه  
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کشف مومیایی ۲۰۰۰ ساله 
با زبان طالیی 

گروهی از باستان شناسان مصر و جمهوری دومنیکن 
هنگام بررسی یکی از محوطه های باستانی مصر در شهر 
تاپوزیریس ماگنا، یک جسدمومیایی را کشف کردند که 

زبان طالیی داشت.
بر اســاس بیانیه ای که توســط وزارت آثار باستانی مصر 
منتشــر شــده، احتماال این زبان طالیی با هدف این که 
مومیایی در زندگی پس از مرگ هم بتواند صحبت کند 
در دهانش قرار داده شده است. هنوز مشخص نیست آیا 
این مومیایی در زمان حیات دچار لکنت زبان بوده است 
یا خیر و هم چنین مشخص نیست چرا برای ساخت این 

زبان از طال استفاده شده است.

شلیک مرد خشمگین
شهرام کرمی، دادســتان عمومی و انقالب استان 
کرمانشــاه گفت: »صبح سه شــنبه ۱۴ بهمن، زنی به 
دلیل اختالف با همســرش به همراه وکیل و شــاهد 
خود به یکی از شــعب دادگاه های دادگستری استان 

مراجعه کرد.
پس از پایان دادگاه، زن به همراه وکیل و شــاهد خود 
به دفتر وکیلش در خیابــان بنت الهدی مراجعه کرده 
بود که در این هنگام شوهرش با استفاده از یک قبضه 

کلت کمری به سمت آن ها شلیک کرد.«
مرد مســلح در این تیراندازی نخست برادر همسرش 
را که شــاهد پرونده نیز بود به قتل رساند و زن جوان 
و وکیلــش نیز مجروح شــدند، اما پــس از انتقال به 

بیمارستان هر دو نفر جان باختند.
به محض وقوع این حادثه، ضابطین دســتگاه قضایی و 
بازپرس ویژه قتل استان در محل حاضر شدند و قاتل 

را دستگیر کردند که اکنون در بازداشت است.
پس از این حادثه که منجر به قتل وکیل پریوش ظفری 
در حوزه کانون وکالی دادگستری دراستان کرمانشاه 
شد هیات رئیسه اتحادیه سراسری کانون های وکالی 
دادگســتری ایران در بیانیه ای این اقدام خشونت آمیز 
را محکوم کرد و از دادستان کرمانشاه خواست تا برای 
اجرای عدالت و برخورد با هنجار شکنی و خشونت این 

پرونده را پیگیری کند.
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آژانــس بین المللی انــرژی در جدیدترین گــزارش خود 
درباره چشــم انداز بازار جهانی نفت با اشــاره به افزایش 
چشمگیر آمار ابتال به کووید-۱۹ در سراسر جهان و اتخاذ 
محدودیت های تازه از سوی دولت ها برای مهار این بیماری 
همه گیر، پیش بینی خود از تقاضای جهانی نفت را تعدیل 

کرده است.
آژانس بین المللی انــرژی در این گزارش پیش بینی کرده 
اســت که تقاضای جهانی نفت در سال جاری میالدی به 
۹۶.۶ میلیون بشکه در روز )به طور متوسط( خواهد رسید 
که این رقم اگرچه ۵.۵ میلیون بشــکه نسبت به میانگین 
روزانه تقاضای جهانی نفت در سال گذشته میالدی افزایش 
نشان می دهد، اما در مقایســه با پیش بینی قبلی آژانس 
بین المللی انرژی از تقاضای جهانی نفت در ســال ۲۰۲۱ 

حدود ۲۸۰ هزار بشکه در روز کاهش یافته است.
در سال ۲۰۲۰ میانگین روزانه تقاضای جهانی نفت تحت 
تأثیر بحران کرونا با سقوط بی سابقه ۸.۸ میلیون بشکه ای 
نسبت به ســال ۲۰۱۹ به ۹۱ میلیون بشکه رسید. بدین 
ترتیب رشد ۵.۵ میلیون بشکه ای میانگین روزانه تقاضای 
جهانی نفت حتی نمی تواند تقاضا را به سطح قبل از بحران 

کرونا بازگرداند.
گزارش جدید آژانس بین المللی انرژی در شرایطی منتشر 
شــده اســت که دولت ها در نقاط مختلف جهان از جمله 
کشورهای اروپایی و بخش هایی از چین بار دیگر به اتخاذ 
اقدامات سختگیرانه و اعمال محدودیت های تازه بر رفت و 
آمد شهروندان روی آورده اند تا شاید بتوانند از این طریق 
موج جدید شــیوع ویروس کرونا را مهار کنند. با توجه به 
این محدودیت ها و برنامه ریزی برخی دولت ها برای اعمال 
محدودیت های بیشتر بر ســفرهای داخلی و بین المللی، 
آژانــس بین المللی میانگین روزانــه تقاضای جهانی نفت 
در ســه ماهه نخست ســال جاری میالدی را با ۶۰۰ هزار 
بشکه تعدیل نسبت به گزارش قبلی، ۹۴.۱ میلیون بشکه 

پیش بینی کرده است.

البته در گزارش جدید آژانس بین المللی انرژی به آغاز روند 
واکسیناسیون برای مهار همه گیری کووید-۱۹ در اقصی 
نقاط جهان نیز اشــاره شده است. این نهاد بین المللی در 
گزارش خود خاطرنشان کرده است: »توزیع واکسن کرونا 
در سراسر جهان متغیرهای بنیادی بازار نفت را در مسیر 
قوی تری قرار می دهد و باعث می شود که عرضه و تقاضای 
نفت پس از سقوط بی سابقه ای که در سال ۲۰۲۰ داشتند، 
به مسیر رشد بازگردند. اما با توجه به این که اعمال مقررات 
منع تردد در تعدادی از کشــورها فروش سوخت را تحت 
تأثیر قــرار خواهد داد، بهبود کامــل تقاضای نفت مدت 

بیشتری به طول خواهد انجامید.«
آژانــس بین المللی انرژی در گزارش اخیر خود پیش بینی 
کرده اســت که در صورت پایبندی ۱۰۰ درصدی اعضای 
ائتــالف نفتی اوپک پالس به تعهــدات خود برای کاهش 
تولید نفت تا سطح مورد توافق، موجودی انبارهای نفت در 
جهان در سه ماهه نخست امسال ۱.۱ میلیون بشکه در روز 
یا به عبارتی ۱۰۰ میلیون بشکه در پایان این دوره سه ماهه 

کاهش خواهد یافت.
به گفته آژانس بین المللی انرژی، در نیمه دوم سال جاری 
علی رغم افزایــش احتمالی عرضه نفت انتظار می رود که 
رشــد تقاضا به حدی باشــد که موجودی انبارهای نفت 
کاهش بیشــتری را نسبت به ســه ماهه اول و دوم سال 

تجربه کند.
طی هفته های اخیر قیمت نفــت در بازارهای جهانی به 

لطف خوش بینی حاصل از توزیع واکســن کووید-۱۹ و 
تصمیم پیش بینی نشده عربستان سعودی برای کاهش 
تولید نفت خود، رشــد قابل توجهی داشــته است. با این 
حال، روند نســبتاً ُکند واکسیناســیون در بســیاری از 
کشــورها باعث شده اســت که تردیدهایی درباره زمان 

بهبود کامل اقتصاد جهانی ایجاد شود.
اوپک و متحدانش که به ائتالف نفتی اوپک پالس شهرت 
یافته اند، در سال گذشته میالدی سطح تولید نفت خود 
را بــه میزان بی ســابقه ای کاهش دادند تــا بتوانند افت 
چشمگیر تقاضای جهانی نفت که ناشی از سقوط تقاضا 
برای سوخت بود را تا حدی جبران و از افت بیشتر قیمت 

نفت جلوگیری کنند.
اعضای ائتالف نفتی اوپک پالس از اوایل تابســتان تولید 
نفت خود را ۹.۷ میلیون بشــکه در روز کاهش دادند؛ این 
رقم سپس به ۷.۷ میلیون بشــکه در روز تعدیل شد و از 
ابتدای ســال جاری میالدی نیز به ۷.۲ میلیون بشکه در 

روز رسید.
اخیراً عربستان ســعودی که بزرگترین تولیدکننده نفت 
اوپــک و بزرگترین صادرکننده نفت در جهان محســوب 
می شود اعالم کرده است که قصد دارد از ابتدای ماه فوریه 
)اواسط بهمن ماه( تولید نفت خود را ۱ میلیون بشکه دیگر 

)اضافه بر تعهداتش در قالب اوپک پالس( کاهش دهد.
اخیرا اوپک در گزارشی پیش بینی کرد که میانگین روزانه 
تقاضای جهانی نفت در سال ۲۰۲۱ با ۵.۹ میلیون بشکه 
افزایش نسبت به سال گذشته به ۹۵.۹ میلیون بشکه در 
روز خواهد رســید. اوپک میانگین روزانه تقاضای جهانی 
نفت در ســال ۲۰۲۰ را ۹۰ میلیون بشــکه در روز برآورد 

کرده است.
در نخستین ســاعات معامالتی روز چهارشنبه ۲۰ ژانویه 
)اول بهمن( قیمت هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال 
به بیش از ۵۶ دالر رسیده و هر بشکه نفت سبک تگزاس 

نیز باالتر از ۵۳ دالر خرید و فروش می شود.

مسووالن سازمان برنامه و بودجه می گویند 
که بدهی ســر رسید شده دولت به صندوق 
توسعه ملی به ۱۲ میلیارد دالر می رسد، اما 
با توجه به شرایط خاص درآمدی دولت این 

بدهی تا سال ۱۴۰۱ امهال شده است.
از سال ۱۳۹۰ صندوق توسعه ملی تشکیل 
شــد که با واریز ساالنه بخشی از درآمدهای 
نفتی به این صندوق ضمــن ذخیره منابع 
ارزی محلی از منابع برای توســعه کشــور 
باشــد. این در حالی است که باید براساس 
برنامه پنجم توسعه در سال اول ۲۰ درصد 
از منابع نفتی به صندوق واریز و ساالنه سه 
درصد به آن اضافه می شد و از برنامه ششم 
توسعه نیز کف واریزی ۳۰ درصد و افزایش 
دو درصدی در هر سال مصوب شده بود.اما 
به هر صورت با کاهش فروش نفت و به دنبال 
آن ریزش درآمدهای نفتی به دلیل تحریم ها، 
اغلب با پیشنهاد دولت و البته موافقت مقام 
معظــم رهبری میــزان واریــزی منابع به 
صندوق توسعه ملی در بودجه ساالنه همان 
۲۰ درصــد تعیین و مازاد بــر آن در قالب 
تســهیالت در اختیار دولت قرار می گرفت؛ 
به گونه ای که برای ســال با توجه به پیش 
بینی دولت از فروش ۲.۳ میلیون بشکه نفت 
در ســال آینده پیش بینی شده بود از ۳۸ 
درصد ســهم صندوق ۲۰ درصد واریز و ۱۸ 
درصد برای دولت مورد استفاده قرار گیرد، 
اما مقام معظم رهبری اســتفاده از منابع را 
مشروط کردند و قرار شد که تا یک میلیون 
بشکه سهم صندوق ۲۰ درصد پرداخت و ۱۸ 
درصد در اختیار دولت باشد ولی در صورت 
فــروش بیش از یک میلیون بشــکه در روز 
دولت از این مازاد سهمی از صندوق نداشته 
و ۳۸ درصد واریز شود و در عین حال تاکید 

مقام معظم رهبری بر بازپرداخت بدهی های 
سر رسید شده دولت از سال آینده بود.

در حالــی بازپرداخت بدهی هــای دولت به 
صندوق توســعه ملی با حواشی همراه شده 
اســت که مژگان خانلو رئیــس امور پایش 
تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه 

و بودجه در این رابطه توضیحاتی ارائه کرد.
وی با اشــاره به این که بدهی های دولت به 
صندوق توسعه ملی در سال ۱۴۰۰ سررسید 
می شود و میزان آن ۱۲ میلیارد دالر است، 
اظهار کــرد: اما با توجه به شــرایط خاص 
درآمدی دولت، وضعیت اعتبارات و با تصمیم 
هیات امنای صندوق توسعه ملی بازپرداخت 
این بدهی تا شــهریورماه سال ۱۴۰۱ امهال 
شــده و از آن زمان بازپرداخت تســهیالت 
دریافتی دولت از صندوق توســعه ملی آغاز 

خواهد شد.
خانلو با اشاره به این که در نامه مقام معظم 
رهبری به بازپرداخــت بدهی دولت تاکید 
شده اســت، گفت: با توجه به امهال صورت 
گرفته آنچه که برای سال ۱۴۰۰ قرار است 

پرداخت شــود حدود ۳۰۰۰ میلیارد تومان 
است که این بازپرداخت از محل درآمدهای 
نفتی دولــت و از مازاد فــروش یک تا یک 

میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه انجام می شود.
رئیس امور پایش تعهــدات دولت و تجهیز 
منابع ســازمان برنامــه و بودجه با تاکید بر 
این که دولت بدهی ۱۲ میلیارد دالری خود 
به صندوق توســعه ملی  تائید و مورد توجه 
دارد، یادآور شد: این بدهی موضوع محرمانه 
و پنهانی نیست و حساب و کتاب مشخص 
است که چقدر دولت بدهی دارد و چقدر باید 
بازپرداخت شــود. این رقم ۱۲ میلیارد دالر 
از سوی ذی حســاب دیوان محاسبات که 
مسووالن بررســی های حساب های صندوق 

است نیز مشخص و اعالم شده است.
وی در رابطه با ارقام متفاوت از بدهی دولت 
به صندوق توســعه ملی بیان کرد  که ۱۲ 
میلیارد دالر، بدهی ســر رسید شده دولت 
به صنــدوق توســعه ملی اســت و بدهی 
شــرکت های دولتی و یا وابسته به دولت را 

در بر نمی گیرد.

خانلو یادآور شــد: براســاس بند الحاقی به 
تبصره)۱( قانون بودجه هیات نظارت صندوق 
توسعه ملی مکلف است که میزان مطالبات 
صندوق از دولت به تفکیک تسهیالت ارزی، 
ریالی و زمان سررســید رسیدگی و تا پایان 
فروردین هر سال مشخص کرده و هر شش 
ماه یکبار گزارش آن را ارائه کند، از ســویی 
باید دولت تمامی تسهیالت سررسید شده 
دریافتی از صندوق را براساس گزارش هیات 
نظــارت از محل مازاد یک میلیون بشــکه 

فروش نفت پرداخت کند.
در جریان بررسی الیحه بودجه در کمیسیون 
تلفیق مجلــس در رابطه با درآمدهای نفتی 
و سهم پرداختی صندوق توسعه ملی مقرر 
شد که در سال آینده از فروش تا سقف یک 
میلیون بشکه نفت در روز ۶۵.۵ درصد سهم 
دولت، ۲۰ درصد سهم صندوق توسعه ملی 
و ۱۴.۵ درصد سهم وزارت نفت است، اما  از 
یک میلیون بشکه تا سقف ۱.۵ میلیون سهم 
دولت از صندوق توســعه ملی قطع شده و  
۴۷.۵ درصد ســهم دولت می شود که باید 
از محــل آن  بازپرداخت بدهی به صندوق 
توسعه پرداخت شود، بنابراین از مازاد بر یک 
میلیون تا ۱.۵ میلیون بشکه ۳۸ درصد سهم 
صندوق توســعه و ۱۴.۵ درصد سهم وزارت 
نفت خواهد بود. برای بیش از ۱.۵میلیون تا 
۲.۳ میلیون  بشــکه نفت هم برنامه تعیین 
شــده اســت؛ به گونه ای که  از ۸۰۰ هزار 
بشــکه باقی مانده ۴۷.۵ درصد سهم دولت 
می شــود که باید برای معیشت، سالمت و 
حمایت از تولیــد و طرح های تملک دارایی 
حمل و نقل مورد استفاده قرار گیرد و مابقی 
نیز به صندوق توســعه ملی و شرکت ملی 

نفت اختصاص پیدا می کند.

انجام۶.۲ میلیون هکتار 
آبخیزداری و آبخوانداری 

کاظم خاوازی وزیر جهاد 
مجموع  در  گفت:  کشــاورزی 
حــدود ۶.۲ میلیــون هکتــار 
آبخیزداری و آبخوانداری انجام 
شده و امید است تا پایان دولت 

به هفت میلیون هکتار برسد.
وی در مراسم افتتاح طرح های 
عظیم بخــش کشــاورزی در حوزه هــای آب و خاک 
کشاورزی، منابع طبیعی و آبخیزداری به ارزش ۵ هزار 
و ۶۱۰ میلیارد تومــان با حضور رییس جمهوری افزود: 
ایران کشوری اســت که در هر نقطه از آن امکان وقوع 
سیل شــدید وجود دارد و در ۲۸ درصد اراضی،  سیل 
از شــدت باالیی برخودار اســت؛ بنابراین آبخیزداری و 

آبخوانداری کاری است که باید مورد توجه قرار گیرد.
خاوازی هم چنین با اشاره به طرح هایی که افتتاح شد، 
گفت: این طرح ها معطوف شــده به بخش مهمی به نام 
منابع پایــه آب، خاک، جنگل و مرتع که ضامن امنیت 

غذایی و محیط زیست برای آیندگان است.
وی یکی از مهمترین این طرح ها را که در خصوص آب  
اتفاق افتاد بحث انتقال، تامین و توســعه سیستم های 
آبیاری و زهکشــی در شــمال غرب، غــرب و نواحی 
محدودی از شــمال شرق و شرق کشور برشمرد که در 
ســال ۱۳۹۸ بیش از ۵۴ هزار هکتــار از این اراضی به 

بهره برداری رسید.
خــاوازی ادامه داد: هدف گذاری در این طرح ۲۲۷ هزار 
هکتار است و در مجموع تاکنون ۱۰۲ هزار هکتار از این 
طرح افتتاح می شــود.  از ویژگی های این طرح تبدیل 
بخش قابــل مالحظه ای از اراضی دیم بــه اراضی آبی 
اســت که ارزش زمین و ثروت کشاورزان را اگر به طور 
محافظه کارانه و عدد کم بخواهیم برآورد کنیم ۱۰ برابر 

کرده و عملکرد به طور متوسط چهار برابر می شود.
وزیر جهاد کشــاورزی ادامــه داد: بــه ازای هرهکتار 
آبخیزداری که انجام می شود چهار تن در سال رسوبات 
پشت ســدها کم می شود و نیز ۹ تن در سال فرسایش 
خاک را کــم می کند و به طور متوســط دبی چاه ها و 

قنات ها ۳.۵ برابر می شود.
خاوازی افزود: امروز این طرح عظیم که با دستوررییس 
جمهوری بهره برداری می شــود، ۲ میلیون و ۱۶۸ هزار 
هکتار عملیات آبخیزداری و  آبخوانداری بوده که ســه 
هزار و ۸۰۰ رشته قنات را تحت پوشش قرار می دهد. هر 
رشته قنات یعنی روستا؛ یعنی یک آبادی و یک مجموعه 
زندگی؛ بنابراین یکی از کارهای بسیار بزرگی که در این 
مدت اتفاق افتاده بحث آبخیزداری و آبخوانداری است.

وی در ادامه ودرحضوررییس جمهوری به معرفی پروژه 
کاداســتر)حدنگاری اراضــی( پرداخــت و گفت: بحث 
حدنگاری و کاداست همواره مورد تاکید حضرتعالی بوده 
که در دولت شروع شد و انشااهلل به لطف خدا در دولت 

دوازدهم به پایان خواهد رسید.
عضو هیات دولت تصریح کرد: کاداســت شــروع شد و 
امروز شــاهد بهره بــرداری از ۴۶.۸ میلیــون هکتار از 
کاداست هستیم که با این کار اراضی تثبیت شده و در 
اختیار دولت قرار خواهد گرفت. این طرح مسایل مربوط 
به زمین خواری را تحت تاثیر قرار خواهد داد و فســاد را 
هم کمتر خواهد کرد و در مجموع ۶۴ میلیون هکتار در 

دولت جنابعالی،  حدنگاری انجام شده است.
وزیر جهاد کشاورزی هم چنین یادآور شد: طرح بعدی 
که در ســفر رییس جمهوری به استان گلستان شکل 
گرفت و پروژه بســیار عظیمی است که در خاورمیانه، 
چنین ســطحی از اراضی دیم که تبدیل به اراضی قابل 
استفاده با کارایی باال باشد وجود ندارد را تبدیل »اراضی 
دیم به آبی« برشــمرد.  هدف گذاری در این طرح ۲۸۰ 
هزار هکتار اســت که بخشــی از آن در فاز نخســت با 
دســتور رییس جمهوری افتتاح خواهد شــد، ۷۸ هزار 

هکتار است که کار بزرگی است.
وی ادامــه داد: نکتــه  قابل مالحظــه در این جا بحث 
سیل است.  زهکشی کمک می کند که در بحث سیل، 

نفوذپذیری خاک باال باشد و تاخیر بسیار قابل
مالحظــه ای در ابتدای بارندگی و اوج ســیل داشــته 
باشــیم که کار بسیار بزرگی است و در استان گلستان 

افتتاح می شود.

گرد آورندهتقاضای جهانی نفت باز هم کاهش می یابد
گـودرزی علیرضـا 

ابعادجدیدبدهیدولتبهصندوقتوسعهملی


