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"ازجدایی هاحکایت می کند"...
تولیدساالنه ۱۱ میلیون تن 

شیرخام 
اخیرا موضوع زبان فارسی توجه 
برخی از رســانه ها را جلب کرده اســت. به ویژه آن ها -- 
چه در ایران و چه در ســرزمین هایی که به این زبان تکلم 
می کنند یا اندوخته ای بزرگ از یادگارهای این زبان را در 
بستر فرهنگی  خود دارند -- به این نکته که گروهی تالش 
می کنند اهمیت این زبان را در پیوند عاطفی -- تاریخی 

مردم منطقه
بکاهند، حساسیت نشان می دهند. و البته این حساسیت 
بجا و کامال درست اســت. زیرا بنظر می رسد برنامه های 
جداســازی مردم منطقه باکم رنگ کردن مشــترکات، 
همچنان در اولویت کســانی اســت کــه نزدیکی مردم 
منطقه منافع آنان را به خطرمی اندازد. عامل این تحریک 
احساسات نیز خبر مربوط به انتشار اسکناس های جدید 
افغانســتان هست که نوشــته روی آن ها به زبان پشتو و 
انگلیســی است و از زبان فارسی که بیش از هفتاد درصد 
مردم این کشور با آن تکلم می کنند اثری نیست. و جالب 
این که کاشــف بعمل آمده تا قبل از اعتراض شهروندان 
افغان، در سایت اداره ملی آمار و اطالعات افغانستان، زبان 
فارسی همراه چند زبان دیگر به عنوان زبان های خارجی 

ثبت شده بوده است! 
این گونه برنامه های وحدت ســتیزانه -- که حتی مردم 
افغــان را نیز از هم جدا می انــگارد -- از چند دهه پیش 
وجود داشته و کما بیش هم از لحاظ ذهنی اثرات مخرب 

خود را بجا گذاشته است.
طی چند دهه گذشته هم در کتب مدارس کشورمان و هم 
در رسانه های تحت نفوذ وحدت ستیزان، درباره بخشی از 
تاریخ این سرزمین که با سقوط سلسله صفویه و چیرگی 
افغان های ابدالی )ُدرانی( همراه بود، آن چنان سخن رانده 
می شد که انگار بیگانگانی از سرزمین های دیگر به سرزمین 
ایران حمله ور شده اند در حالی که محل زندگی افغان هایی 
که صفویه را منقرض کردند بخشــی از پادشاهی همان 
سلسله منقرض شده بود.عبارت "حمله افغان ها" در واقع 
تالشی بود و هســت بر جداسازی مردم هم فرهنگی که 
حال در دو نظام سیاسی جداگانه زندگی می کنند. برادران 
و خواهرانی که برای خویش نظام حکومتی مستقل دارند.

این برنامه برای قوم دیگری که بخشــی از آن ها همیشه 
بخشی از شهروندان این سرزمین بوده اند نیز پیاده می شود. 
در تاریخ این نکته کامال روشــن و برجســته است که در 
لشکرکشی های هخامنشیان -- و البته در دوره های بعد و 
بعدتر -- اعراب کمک های بسیاری در تهیه نیازمندی های 
سپاهیان داشته اند. با این وصف تبلیغات وحدت ستیزان 
بالیی بر ذهنیت برخی از ما آورده که ... الغرض... این که 
در همسایگی ما سرزمینی باشد که با اکثریت شهروندان 
فارســی زبانش، زبان فارســی زبان غیرتلقی شود، نشانه 
خطرناکی است که حاکی از برنامه های دراز مدت وحدت 
ستیزان به منظور جداسازی و خدای ناکرده دشمن سازی 

میان برادران و خواهران می باشــد. هشیاری دلسوختگان 
ملت های منطقه که عالقمند هســتند بر پایه اشتراکات 
فرهنگــی و تمدنی روابــط نوینی میان مــردم منطقه 
حکم فرما باشد، الزمه خنثی کردن اثرات این برنامه های 
وحدت ستیزانه است. این برنامه ها حوزه تمدنی پهناوری 
را مورد هجوم قرارداده که هزاران ســال تاریخ و فرهنگ 
مشترک را به یادگار دارند. این ها خطراتی است که حوزه 
تمدنی مردم منطقه را تهدید می کند و صد البته که؛ این 
حوزه تمدنی مردمــی مقاوم دارد که مهارت آن ها گذر از 
بحران ها در کوران حوادث است. بایدحرمت این فرهنگ 
و تمدن مشترک را نگاهداشت و به سادگی اسیر تبلیغات 

وحدت ستیزانه نشد.
اکنــون و این زمان، آن هنگامه ایســت که؛ همه ما باید 

جانمان را از شهد کالم موالنا لبریز کنیم که می فرماید:
بشنو این نی چون شکایت می کند

از جداییها حکایت می کند
کز نیستان تا مرا ببریده اند

در نفیرم مرد و زن نالیده اند
سینه خواهم شرحه شرحه از فراق

تا بگویم شرح درد اشتیاق
هر کسی کو دور ماند از اصل خویش

باز جوید روزگار وصل خویش
»مدیر مسوول«

به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، مرتضی رضایی در حاشیه آئین 
بهره برداری از سیستم شیردوشی روتاری در یک مجتمع شیر و 
گوشت صنعتی در شهرستان ری استان تهران، اعالم کرد: صنعت 
دامداری شــیری ایران در سطح کشورهای برتر دنیا است و مواد 
ژنتیکی که در کشــور ما تولید می شود نیز در رتبه های برتر دنیا 
قرار دارد.وی با بیان این که در حال حاضر ۹۰ درصد مواد ژنتیکی 
مورد نیاز در داخل کشــور تولید می شود، اظهار کرد: پنج تا ۱۰ 
درصد از مواد ژنتیکی از بهترین نژادهای دنیا از کشــورهای دیگر 

وارد می شود.
رضایــی، صنعت دام شــیری ایــران را در ســطح مترقی ترین 
کشــورهای دنیا دانست و افزود: ســاالنه ۱۱ میلیون تن شیرخام 

در کشور تولید می شود.
معاون وزیر جهاد کشــاورزی خاطرنشان کرد: پارسال نزدیک به 
۸۰۰ هــزار تن محصوالت لبنی، ۶۰ هزار تن تخم مرغ و 4۰ هزار 

تن مرغ از کشور صادر شده است.

سرمقاله

هشدار سازمان جهاین هبداشت درابره ۹ بیماری که برشیت را هتدید یم کنند

با ۱۱۲ میلیون مبتال و دو نیم میلیون کشته؛

ویروس کرونا در حال حاضر اولین دشمن انسان است
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در حدود سال های ۱4۰۰ تا ۱۵۷۰ این هنر با عنوان کلی، 
رنسانس شــمالی، وصف می شــود. این عنوان به اصالت و 
پویایی معاصران شمالی رنسانس ایتالیا اشاره دارد، اما تفاوت 
مهم قرن پانزدهم و شــانزدهم را نادیده می گیرد. در قرن 
پانزدهم یافته های ایتالیایی ها کنجکاوی مردم شمال آلپ را 
تحریک نکرد. اما در قرن بعد نقاشان هلند و آلمان مجذوب 

دوران باستان شدند.
آن ها نیز بــه واقع گرایی بیشــتر روی آوردند و به تکوین 
صورت ســازی، پیکر هــای برهنه، ریزه کاری هــای دقیق، 
چشم انداز های دور، سه بعدی نمایی و القای دقیق سایه روشن 
پرداختند. نقاشــی رنگ و روغن معمول شد و کنده کاوی 

روی چوب از لحاظ بیانی به مراحل تازه ای رسید.
هنرمندان و نقاشان مهم این دوره؛

▪ روگیر وان دروایدن )حدود ۱۳۹۹ تا ۱4۶4 م( نقاش بزرگ 
فالندری، پایین آوردن مسیح از صلیب )حدود ۱44۳(.

▪ یان وان آیک )فعالیت ۱4۲۲ تا ۱44۱ م(، نقاشی فالند ری 
که به ریزه کاری های واقع گرایانه صورت هایش معروف است.

▪ پتروس کریستوس )فعالیت ۱444 تا ۱4۷۲/۳ م( نقاش 
فالندری: شــهرتش به سبب کاربرد پرسپکتیو هندسی در 

آثاری مانند سوگواری )حدود ۱44۸( است.
▪ مارتین شونگاوئر )فعالیت ۱4۶۹ تا ۱4۹۱ م( از حکاکان 
متقدم آلمان: شهرتش به سبب ظرافتی است که در القای 

تور و بافت به کار می برد.
▪ آلبرشــت دورر )۱4۷۱ تا ۱۵۲۸ م( نقــاش و حکاک و 

نظریه پرداز آلمانی.

▪ یو آخیم پاتینر )حدود ۱4۸۰ تا ۱۵۲4 م( نقاش فالندری 
دورنما و موضوع های دینی.

▪ آلبرشت آلتدوفر )حدود ۱4۸۰ تا ۱۵۳۸ م( نقاش و حکاک 
آلمانی که کمک ممتازی به گسترش هنر دورنماسازی کرد.

روگیر وان دروایدن
نقاش شمالی بزرگ که برای زیارت در سال ۱4۵۰ میالدی 
به رم سفر کرد، روگیر وان دروایدن بود. در مورد این استاد 
اطالع چندانی در دست نیســت، جز آن که وی از شهرت 
بزرگــی برخوردار بوده و در جنوب هلند، نزدیک محلی که 

وان آیک کار می کرد، می زیسته است.
نقاشی فرود از صلیب، یک تابلو بزرگ تزیین محراب را نشان 
می دهد که فرود از صلیب را بازنمایی می کند. مشاهده می 
کنیم که روگیر، مانند وان آیک، قادر است که هر ریز نقش، 

هر مو و هر گره ای را با نهایت واقع نمایی، تصویر کند.
تابلو روگیر این نیاز ها را براورده می کرد، بدن مســیح که 
در مرکز کمپوزیسیون تشکیل می شود تمام رخ و به سمت 
بیننده چرخانده شده است، با این همه، تابلوی او صحنه ای 

واقعی را بازنمایی نمی کند.

او پیکره هــای اش را در صحنه ی کم عمقی در برابر پس 
زمینه ی خنثی قرار داده است. زنان گریان در طرفین قرار 
دارنــد قدیس یوحنا و مریم مجدلیه از طرفی دیگر به جلو 
خم شده اند و با دست شان مریم مقدس را که از هوش رفته 
با دست های خود نگه می دارند، حرکت بدن مریم با پیکره 
مســیح متناظر است. و هم چنین حالت موقر و آرام مردان 
سالخورده در برابر حاالت و حرکات شور انگیز شخصیت های 

اصلی تضاد نظر گیری را شکل می دهند. 
زیرا به راســتی اینان بازیگران یک نمایش مذهبی با یک 
تابلوی زنده شبیه اند که به کار گردانی شخصی با قریحه به 
صحنه آمده اند، کارگردانی که داستان های برجسته قرون 
وسطی را خوانده و آن ها را به زبان خود بازنمایی کرده است 
روگیــر بدین ترتیب با بیان ایده اصلی هنر گوتیک به زبان 
سبک نوین واقع نمایی به هنر شمال اروپا خدمت بزر گی 
کرد او تا حد زیادی توانســت، سنت ترکیب بندی روشن 
ومفهوم را حفظ کند و بعد از ان هم هنرمندان شــمالی به 
شــیوه خود کوشیدند که خواست ها و ضرورت های جدید 
هنر را با غایات دیرین مذهبی آن آشتی دهند.) ادامه دارد(

"فخرالدین عراقی"

نه از تو به من رسید بویی
نه وصل توام نمود رویی

اندیشه هجر دردناکت
آویخته جان من به مویی
سودای تو در دلم فکنده

هر لحظه به تازه جست و جویی
با آنکه ز گلشن وصالت

دانم نرسد به بنده بویی
لیکن شده ام به آرزو شاد
مگذار تو کم ،ز آرزویی

سودای محال در دماغم
افگنده به هرزه های و هویی

داده سر خویش را عراقی
زیر خم زلف تو چو گویی

*****

گر از زلف پریشانت صبا بر هم زند مویی
برآید زان پریشانی هزار افغان ز هر سویی
به بوی زلف تو هر دم حیات تازه می یابم

وگر نه بی تو از عیشم نه رنگی ماند و نه بویی
به یاد سرو باالیت روان در پای تو ریزم

به باالی تو گر سروی ببینم بر لب جویی
چو زلفت گر برآرم سر به سودایت، عجب نبود

چه باشد با کمند شیرگیری صید آهویی؟

ز کویت گر رسد گردی به استقبال برخیزد
ز جان افشانی صاحبدالن گردی ز هر کویی

چنان بنشست نقش دوست در آیینه چشمم
که چشمم عکس روی دوست می بیند ز هر سویی

رقیبان دست گیریدم، که باز از نو در افتادم
به دست بی وفایی، سست پیمانی، جفاجویی

ملولی، زود سیری، نازنینی، ناز پروردی
لطیفی همچو گل نازک ولی چون سرو خودرویی

نیارد جستن از بند کمندش هیچ چاالکی
ندارد طاقت دست و کمانش هیچ بازویی
اگر چه هر سر مویم ازو دردی جدا دارم

دل من کم نخواهد کرد از مهرش سر مویی
ز سودا عاشقانش همچو این گردون چوگان قد
به گرد کوی او سرگشته می گردند چون گویی

نگیرد سوز مهر جان گدازش در دل هر کس
مگر باشد چو شمع آتش زبانی، چرب پهلویی

به سودای نکورویی اگر دل گرمیی داری
تحمل بایدت کردن جواب سرد بدخویی

*****

درین ره گر به ترک خود بگویی
یقین گردد تو را کو تو، تو اویی
سر مویی ز تو، تا با تو باقی است

درین ره در نگنجی، گر چه مویی
کم خود گیر، تا جمله تو باشی

روان شو سوی دریا، زانکه جویی
چو با دریا گرفتی آشنایی

مجرد شو، ز سر برکش دو تویی
درین دریا گلیمت شسته گردد

اگر یک بار دست از خود بشویی

ز بهر آبرو یک رویه کن کار
که آنجا آبرو ریزد دورویی

چو با توست آنچه می جویی به هرجا
به هرزه گرد عالم چند پویی؟

نخستین گم کنند آنگاه جویند
تو چون چیزی نکردی  گم، چه جویی؟

تو را تا در درون صد خار، خار است
ازین بستان گلی هرگز نبویی

پس در همچو جادویی که پیوست
میان در بسته بهر رفت و رویی
تو را رنگی ندادند از خم عشق
از آن در آرزوِی رنگ و بویی

بهش نه پا درین وادی خون خوار
که ره پر سنگالخ و تو سبویی

درین میدان همی خور زخم، چون تو
فتاده در خم چوگان چو گویی

نیابی از خم چوگان رهایی
عراقی، تا به ترک خود نگویی

کــافــــه شهــــر

بخش ســی و ســوم
حمیـــد مـزرعـــه رنسانس شمالی

لحظاتــی بــا شــعر
به انتخاب نیما موسوی

نابلو فرود از صلیب، حدود سال ۱۴۳۵ میالدی، تابلوی تزیینی محراب، رنگ روغن روی چوب، موزه پرادو، مادرید

بازگشایی سینماهای نیویورک 
و کانادا 

با گذشــت قریب به یکسال از تعطیلی سینماها در 
آمریکا و کانادا در پی همه گیری ویروس کرونا، خبرهایی 
از بازگشایی سالن ها در نیویورک و کانادا در روزهای آینده 

و با تدابیر ویژه به گوش می رسد.

به گزارش خبرگزاری فرانســه، قرار است از ۵ مارس )۱۵ 
اسفند( سینماهای نیویورک و از فردا ۲۵ فوریه )۷ اسفند( 
در کانــادا با ظرفیت محدود و رعایت ممنوعیت خوردن و 

آشامیدن در سالن ها بازگشایی شوند.
اندرو کئومو )Andrew Cuomo( فرماندار نیویورک به 
تازگی از بازگشایی سینماهای این ایالت با تدابیری چون 
استفاده از ظرفیت ۲۵ درصدی سالن و حضور حداکثر ۵۰ 

نفر در سالن ها خبر داده است.
فرانسوآ لوگو )François Legault( نخست وزیر کانادا 
نیز اعالم کرده این محدودیــت در کانادا حضور حداکثر 
۲۵۰ نفر در ســالن هایی است که فردا به روی مخاطبین 

منتظر سینما باز می شوند.
به این ترتیب نیویورک به جمع دیگر بخش های کشــور 
می پیوندد که از اواسط اکتبر سالن های سینما را بازگشایی 
کرده بودند. با این حال بســیاری از سالن ها با این توجیه 
که بازگشــایی در شــرایط فعلی صرفه اقتصادی ندارد، 
همچنان درها را بسته اند. چرا که تعداد محدود تماشاگران، 
ممنوعیت فروش مواد خوراکی و نوشیدنی را مانع بزرگ از 
سرگیری فعالیت می دانند. صدای این سازهای مخالف از 
کانادا نیز به گوش می رسد. به گزارش رادیو کاناد، در این 
کشور، ممنوعیت تردد از ســاعت ۲۰  بر ممنوعیت های 
معمول ســینماها افزوده می شــود. برخی از لزوم تغییر 
ســاعت ممنوعیت تردد شبانه و رســیدن آن به ۲۱:۳۰ 
سخن می گویند و برخی از سینماداران مصمم هستند تا 
ادامه ممنوعیت فروش مواد خوراکی، سالن ها را باز نکنند.

برگزیدگان جشنواره شعر 
فجر خراسان جنوبی 

هشتمین جشنواره استانی شعر فجر خراسان جنوبی 
با معرفی ۹ نفر برگزیده در شهرستان خوسف به کار خود 

پایان داد.
آیین اختتامیه هشــتمین جشنواره شــعر فجر خراسان 

جنوبی در سالن استاد راشد محصل خوسف برگزار شد.

براســاس نظر هیات داوران در این جشنواره به مصطفی 
توفیقی به عنوان نفر اول لوح تقدیر، تندیس جشــنواره و 
هدیه نقدی به مبلغ ۱۵ میلیون ریال، علیرضا ذوالفقاری 
به عنوان برگزیده دوم لوح تقدیر، تندیس جشنواره و هدیه 
نقدی به مبلغ ۱۰ میلیون ریال و فاطمه ســادات طاحانی 
به عنوان برگزیده سوم تندیس جشنواره و هدیه نقدی به 

مبلغ هشت میلیون ریال اهدا شد.
هم چنین به ســید عباس محسن زاده، ام البنین جمالی، 
بتول شــجاع، حسین کیال، اسالمی و حسین حمامی به 
عنوان ۶ اثر شایســته تقدیر از نــگاه داوران، لوح تقدیر و 
مبلغ پنج میلیون ریال تقدیم شد. مدیرکل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی خراسان جنوبی در این آیین با قدردانی از شاعران 
استان که در شرایط سخت سال جاری و محدودیت های 
ایجاد شــده، حضور موثری داشتند گفت: شاعران بخش 
عظیمی از دغدغه جامعه در حوزه ســالمت را به زیبایی 
در قالب شعر و آثار فاخر بیان کردند. ناصر نبی زاده افزود: 
انعکاس این شــرایط در کالم شاعران بسیار فاخر است و 
سال آینده شاهد آثار خلق شده متعددی در این خصوص 
خواهیم بود. وی اظهار داشــت: استادان رحیمی، نوروزی 
و دانش مقدم 4۲۰ اثر رســیده به جشــنواره را در داوری 
مقدماتی بررســی کردند و آثار منتخب توســط استادان 

کاکایی، شکارسری و بدیع معرفی شدند.
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 بیشتر افراد در جهان به ورزش های شناخته شده ای مثل 
فوتبال، والیبال، بسکتبال و ... عالقه دارند؛ اما ورزش های 
عجیب و غریبی در دنیا وجود دارند که افراد مختلفی در 
سراسر دنیا به آن ها می پردازند که در این مطلب به برخی 

از آن ها اشاره می کنیم.

۱ - هاکی زیر آب

درک این مساله ممکن است دشوار باشد، اما برخی افراد 
در زیر آب هاکی بازی می کنند. طبق نظر تماشــاگران، 
طرفداران این ورزش همانند هاکی روی زمین و یا هاکی 

روی یخ، خیلی زیاد نیستند.
در این بازی باید از یک چوب )یا یک پارو( استفاده کنید 
تا توپ وارد دروازه شــود. تیم های این ورزش که زیر آب 
انجام می شود، از ۶ بازیکن تشکیل شده اند. داشتن تعداد 
زیادی تماشاگر به دلیل شــرایط زمین بازی یا استخر، 

تقریباً غیرممکن است.

)Bossball( ۲-- بازی آکروباتیک
بازی آکروباتیک از اسپانیا آغاز شده و به تدریج در حال محبوب شدن است. این ورزش برای ورزشکاران نشاط زیادی 
می آورد. ورزش آکروباتیک )Bossball( نزدیک به قوانین والیبال است که در آن یک ترامپولین )تشک  پرشی( وجود 
دارد. در این ورزش بازیکنان با اســتفاده از تشــک ها می پرند و توپ را از روی تور به زمین حریف پرتاب می کنند یا به 
آن ضربه می زنند. در هر تیم ۳ تا ۵ بازیکن حضور دارند و وقتی توپ به زمین برخورد می کند، یک امتیاز به تیم تعلق 

می گیرد. آکروباتیک )Bossball( یک ورزش پرانرژی است که به استقامت و فعالیت زیادی نیاز دارد.

دو کلمـــه حـــرف ورزشـــی

بهبودی سـیاوش  گرد آورندهشش ورزش عجیب و غریب در جهان 

تبعیضی بین تیم ها قائل نیستیم
مازیارِفریدخمامی دبیر سازمان تیم های ملی کاراته 
در خصوص تشــکیل سازمان تیم های ملی کاراته اظهار 
داشت: یکی از اقدامات خوب فدراسیون تشکیل سازمان 
تیم های ملی اســت. با توجه به گسترش تورنمنت های 
بین المللی و لزوم آماده ســازی مطلــوب تیم های ملی، 
طرح تشــکیل این سازمان مطرح و در نهایت با موافقت 
طباطبایی اجرایی شــد. در مجموع باید گفت ســازمان 
تیم های ملی می تواند به بهتر شدن امور در تیم های ملی 

کاراته کمک کند.
دبیر سازمان تیم های ملی کاراته ادامه داد: در یک سال 
گذشته فدراسیون کاراته با تشکیل کمیته های مختلف 
تصمیم به بازســازی ساختار داخلی خود گرفت و نقطه 
عطف این کار استفاده از بزرگان، پیشکسوتان و قهرمانان 
کاراته در تمام کمیته ها اســت. پس از ســال ها درهای 
فدراســیون به روی اهالی کاراته باز شده و خرد جمعی 
جای تصمیمات انفرادی را گرفته است. دیگر قرار نیست 
یک نفر برای همه تصمیم بگیرد، حاال خود اهالی کاراته 

برای این رشته ورزشی تصمیم گیری می کنند.
دارنده نخســتین مدال طــالی تاریخ کاراتــه ایران در 
بازی های آســیایی تاکید کرد: به عنوان دبیر ســازمان 
تیم هــای ملی خدمت تمام ورزشــکاران و مربیان فعال 
در رده های ســنی عرض می کنم که فدراســیون کاراته 
و شــخص آقای طباطبایی هیچ تبعیضی میان تیم های 
بزرگساالن و رده های پایه قائل نیست. مطمئن باشید به 
محض اعالم برنامه رده های سنی، تمام امکانات در اختیار 

رده های سنی قرار خواهد گرفت.

افتتاح نخستین آکادمی بین 
المللی جودوی سیزم 

سرتیپ دوم جمشید فوالدی، رییس سازمان تربیت 
بدنی ارتش پس از افتتاح نخســتین آکادمی بین المللی 
جودوی سیزم ،درباره تاسیس این آکادمی در ایران اظهار 
کرد: پس از انتخــاب نجفی پور به عنوان رییس کمیته 
جودوی ســیزم وی پیشنهاد تاسیس یک آکادمی جودو 
در ســطح ارتش های جهان را داد که این مساله از سوی 
کشورهای مختلف مورد موافقت قرار گرفت و نخستین 

آکادمی جودوی جهانی سیزم در ایران افتتاح شد.
او هــدف از راه اندازی این آکادمــی را "رویکرد علمی و 
افزایش ســطح کیفی و کاربردی جودو در بین نیروهای 
مسلح و ارتش" عنوان کرد و افزود: سال آینده در صورت 
کاهش بیماری کرونا سعی داریم در این آکادمی دوره های 
آموزش مربیگــری، داوری و اردوهای آمادگی با حضور 
کشورهای مختلف جهان برگزار و سطح جودوی نیروهای 

مسلح و ارتش را ارتقا دهیم. 
وی در پایــان گفت: رویکرد ما امســال بــرای برگزاری 
مسابقات بیشــتر از طریق فضای مجازی بود، به طوری 
که موفق به برگزاری چهار جشــنواره در فضای مجازی 
شدیم که استقبال راضی کننده بود. هم چنین در اسفند 
جشنواره ویژه روحانیان شاغل در ارتش و یک جشنواره 
در رشــته های کم برخــورد مثل تیرانــدازی، آمادگی 

جسمانی، جهت یابی، سنگ نوردی و... خواهیم داشت.

کمیته بین المللی المپیک
بریزبن استرالیا نامزد اصلی میزبانی المپیک ۲۰۳۲ شد

 کمیته بین المللی المپیک شــهر بریزبن اســترالیا را به 
عنوان نامزد اصلی کســب میزبانــی بازی های المپیک 

۲۰۳۲ انتخاب کرد.
به گزارش اســپورت اکســپرس، کمیته اجرایی کمیته 
بین المللی المپیک )IOC( ایالت کوئینزلند استرالیا را به 
عنوان اصلی ترین نامزد برای میزبانی از رقابت های المپیک 
تابستانی ۲۰۳۲ انتخاب کرد. شهر بریزبن مرکز این ایالت 
است. توماس باخ رییس کمیته بین المللی المپیک در این 
مورد گفت: کمیته اجرایــی توصیه کرد تا گفت و گوها 
با کمیته ســازماندهی المپیک در بریزبن و کمیته ملی 
المپیک اســترالیا در مورد برگزاری المپیک ۲۰۳۲ آغاز 
شــود. پس از بحث های فشــرده ، این توصیه در هیات 
اجرایی به تصویب رسید.پیش از این شهر سیدنی استرالیا 

در سال ۲۰۰۰ از المپیک میزبانی کرده بود.

۳ -- موج سواری سگ
موج سواری سگ به عنوان یک ورزش هیجان انگیز شناخته شده است. این فعالیت در آمریکا آغاز شد و در بیشتر مناطق 

این کشور گسترش یافته است. این ورزش در استرالیا نیز بسیار رایج است.
مسابقات موج سواری سگ هر سال در کالیفرنیا برگزار می شود و از سراسر جهان جمعیت زیادی را جلب می کند.

۶ -- فوتبال کور
میلیون ها نفر در سراســر جهان ورزش پُر طرفدار فوتبال 
را دنبال می کنند و تعداد آن ها رو به افزایش است. ورزش 
فوتبال کور به طور گســترده دنبال می شود و افراد نابینا 
در آن حضور دارند. فوتبال کور یکی از ورزش هایی اســت 
که افراد معلــول را ترغیب می کند تــا از منطقه راحتی 
خود خارج شــده و چیزی را که کل جهان در آن شرکت 

می کنند، کشف کنند.
این ورزش تقریباً شبیه فوتبال معمولی است؛ با این تفاوت 
که داخل توپ ســنگ ریزه وجود دارد تــا صدای آن به 
بازیکنان کمک کنــد توپ را پیدا کنند و تنها افرادی که 

مشکلی در دیدن ندارند، دروازه بان ها هستند.

۴-- شطرنج بوکس
شطرنج بوکس ورزشی است که درگیر کننده  مفاصل و مغز است. شرکت کنندگان در این ورزش باید در شطرنج و هم 

چنین در بوکس، مهارت های الزم را داشته باشند.
شطرنج بوکس شامل هر ۲ بازی است. این ورزش جایگزینی برای شطرنج و بوکس است که به تدریج به بوکسور اجازه 

می دهد تا استراحت و بازنگری داشته باشد. این ورزش باعث باال بردن کارکرد ذهن نیز می شود.

۴ -- چوگان با دوچرخه ی تک چرخ
احتمــاال یکــی از جالب ترین و هم چنیــن عجیب ترین 
ورزش ها برای تماشاگران، چوگان با دوچرخه ی تک چرخ 

است.
این ورزش دارای قوانین مشابه چوگان است. در این ورزش 
باید توپ را با پُتک چوبــی وارد دروازه حریف کنید و در 
عین حال تعادل خود را روی وسیله تک چرخ حفظ کنید.

"cheese rolling"۵ -- ِقل دادن پنیر
قدمت ورزش قِل دادن پنیر به حدود ۲۰۰ ســال قبل در 
انگلستان بر می گردد. در طول تعطیالت بهار در انگلستان، 
مــردم باالی تپه جمع و برای فعالیتی هیجان انگیز آماده 
می شــوند. در باالی تپه شــیب دار، داور بازی، پنیر را به 
پاییــن می اندازد و بازیکنان آن را دنبال می کنند. در واقع 
گرفتن پنیر یک چالش است؛ زیرا سرعت آن در کوهستان 
تا ۱۰۰ کیلومتر در ســاعت افزایش پیدا می کند. شرکت 
کنندگان باید در امتداد تپه  شیب دار ۹۰ متری، به دنبال 
پنیر بدوند و برنده کسی است که بتواند پنیر را بعد از خط 

پایان بگیرد.
در طول مســابقه هر ۲۰ دقیقه یک بار، یک قالب پنیر به 
پایین رها می شود. مسابقه ۵ بار برگزار می شود و در انتها 
کسانی که با دســت و پای سالم و بدون شکستگی و در 

رفتگی بتوانند پنیر را بگیرند، برنده می شوند.
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چگونه از فرصت های زندگی بهتر استفاده کنیم؟
■ من می توانم!

خوِد مانع، برای متوقف کردن شــما کافی نیست. آنچه 
شــما را از ادامــه راه باز مــی دارد، این باور اســت که 
نمی  توانید از مانع عبور کنید. مشــکل این نیســت که 
چیزی کم دارید یا مشــکالت شما بیش از اندازه است. 
مشــکل این است که به جای کوشــش، منتظر شرایط 

خوب و فرصت مناسبی می  مانید که وجود ندارد.
موفقیت هایــی که در زندگی به دســت می آید، نتیجه 
پذیرفتن واقعیت  ها و رودررویی با آن هاســت نه فکر و 
خیال های ما. برای عدم موفقیت هایتان بهانه نتراشــید 
و فقط بر تمام دالیلی که چرا باید کاری را انجام دهید 
و چرا باید از مانعی عبور کرد، تمرکز کنید. دشــواری  ها 
همیشــه وجود دارد، اما فراموش نکنید همیشــه راهی 

برای گذر از شرایط دشوار وجود دارد.

■ همیشه آماده باشید

وقتی به دنبال فرصت هستید، مهم ترین چیزی که باید 
داشته باشید، آمادگی است؛ آمادگی برای هر فرصتی که 
شــاید سر راهتان قرار بگیرد. این یعنی باید مدام دنبال 
چیزهایی باشــید که می توانند در دســتیابی سریع تر، 
مؤثرتــر و به صرفه تر به اهداف و آرزوها کمک تان کنند. 
باید از چشم اندازها و ایده های جدید هم استقبال کنید، 
چیزهایی که روزمره نیســتند و احتماال می توانند درک 
منحصربه فــردی در اختیارتان بگذارند که در پیشــبرد 

اهداف یا غلبه بر مشکالِت پیش رو کمک تان کند.
کلیــد این آگاهــی، در تمایل و توانایی شــما در مطرح 
کردن پرســش های درست نهفته اســت. این پرسش ها 
کنجکاوی تان را برمی انگیزند و شما را وادار می کنند درباره 
اتفاقات و شرایط زندگی خود به روش جدیدی فکر کنید؛ 
که آن هم به نوبه خود به شــما چشم اندازی می دهند که 

برای شناسایی فرصت های مناسب نیاز دارید.

ایــن پرســش ها را یادداشــت کنیــد و همین طور که 
روز خــود را می گذرانید، مدام آن هــا را مرور کنید تا 

فرصت های احتمالی را جلوی چشم خود حفظ کنید:
▪  اینجا، همین حاال، چه اتفاقی در حال افتادن است؟

▪ چرا چنین اتفاقی می افتد؟
▪ چه چیز این اتفاق جالب است؟

▪  این یعنی چه؟
▪ چطــور می توانم از این اتفاق بهــره ببرم تا به هدفم 

برسم؟
▪  چه باید بکنم یا بگویم تا از این موقعیت استفاده کنم؟

هرقدر بیشــتر این پرسش ها را مطرح کنید، کنجکاوتر 
می شــوید، و در نتیجه، پرســش های بهتــری مطرح 
خواهیــد کــرد؛ پرســش هایی که کمــک می کنند تا 
ذهن تان را روی اتفاقات، افراد، چیزها یا شرایط درستی 
متمرکز کنید که می توانند در پیشرفت به بهترین شیوه 

کمک تان کنند.
اما شــاید دوســت ندارید ایــن پرســش ها را با خود 
مطرح کنید، در این صــورت، باید ذهن تان را در قبال 
فرصت های احتمالی آمــاده و متمرکز نگه دارید. برای 
ایــن کار، مدام این جمله های مثبت را برای خود تکرار 

کنید:
▪  همه چیز به نفع من پیش می رود…

▪  هر مساله ای، فرصتی پیش می آورد که از آن استفاده 
کنم…

▪   فرصت ها فراوان اند…
ترکیبی از این پرسش ها و جمله های مثبت، تمرکزی به 
شــما می دهد که برای هدایت حس هایتان برای کمک 

در جهت رسیدن به اهداف نیاز دارید.

■ دنبال سرنخ ها بگردید

وقتی به پرسش هایی عادت کردید که کنجکاوی شما را 
برمی انگیزند، موقع آن است که در قالب شرلوک هولمز 

فرو بروید و شروع به بررسی سرنخ ها کنید.

ســرنخ هایی که شــما را به فرصت هــای منحصربه فرد 
می رســانند، در قالب های فراوانی خودشــان را نشــان 
می دهنــد و از جنــس همان فرصت هایی هســتند که 
دنبال شــان می گردید. اما برخی از انواع ســرنخ ها هم 
هســتند که باید در ذهن داشته باشــید. این سرنخ ها 
می توانند به شــکل مسائلی خودشان را نشان دهند که 
مردم با آن ها مواجه هستند یا چیزهایی که درباره شان 
اعتراض دارند؛ مانند کمبودهای موجود در بازار، الگوها، 

رویدادها یا شرایط غیرمعمول.
همه این ســرنخ ها فرصتی برای شما فراهم می کند که 
کار متفاوتــی انجام بدهید؛ جدید یا غیرمعمول. ممکن 
اســت خیلی از این مســائل را از زاویه یا چشــم انداز 
منحصربه فردی هم ببینید کــه آن هم به نوبه خود، به 
شــما کمک می کند تا درکی متفاوت برای تغییر شیوه 
معمول به دســت آورید. عالوه براین، سرنخ ها می توانند 
شــما را به راه های جدیدی بکشانند؛ می توانند درهای 
جدیدی برایتــان باز کنند و منابع، پشــتیبانی یا ابزار 
فوق العــاده ای برایتــان فراهم کنند که به شــما برای 

رسیدن به اهداف و آرزوهای خود کمک کند.
در ایــن مرحله توصیــه می کنم کمی شــبیه لئوناردو 
داوینچی شوید و طرح یا یادداشتی از افکار و مشاهدات 
پراکنده خود در طــول روز تهیه و نگهداری کنید. این 
طرح ها یا یادداشت ها به شــما کمک می کنند تا آنچه 
درباره رویدادها یا شرایط زندگی در ذهن داریدرابه نوع 

وشکل دیگری تغییردهید.

■ حدودحرکت خودراگسترش دهید

برای تقویت بیشــتر توانایی شناسایی فرصت ها، باید با 
یادگیری مهارت هــای جدید، برقراری ارتباط با افرادی 
که ممکن اســت در مسیر جدید به شما کمک کنند و 
با دســتیابی به منابع جدیدی که به گسترش فهرست 
منابع تان در زندگی کمک می کنند، شعاع حرکت خود 

را گسترش دهید.
عــالوه بر همه این هــا، وقتی کارهــای جدیدی انجام 
می دهید، دنبــال تجربه هــا و مســوولیت های جدید 
می روید، و تمایل خود را به مواجهه با مســائل بزرگ تر 
نشــان می دهید، به طــور طبیعی خــود را در معرض 

فرصت های بیشتری قرار می دهید.

■ بزرگ فکر کنید، بزرگ تر!

موقع مواجهه با فرصت، محدود فکر کردن، فقط توانایی 
شــما را برای اســتفاده کامل از شــرایطی که برایتان 
فراهم شــده، محدود خواهد کرد. در عوض، باید بزرگ 
و بزرگ تــر فکر کنیــد! درباره هر فرصتــی که زندگی 
ســر راهتان قرار می دهد، خالقانــه و خارج از محدوده 
بیندیشــید. باید بدانید هر چه از آن فرصت نصیب تان 

می شود،  بازتاب تالش خودتان است.

■ فرصت های کوچک هم اهمیت دارند

باید به خاطر داشــته باشــید که همه فرصت ها یکسان 
نیســتند. اندازه فرصت مهم نیست، بلکه آنچه شما در 
مواجهه با فرصت موردنظر انجام می دهید، اهمیت دارد. 
بنابراین هرگز نباید آنچه فرصت ها می توانند برایتان به 
ارمغان بیاورند را دســت کم بگیرید. چه کسی می داند، 

شــاید فرصت کوچکی که االن دارید، بتواند شما را به 
ســوی فرصت های بزرگ تری در آینده سوق دهد. فقط 
بایــد با تمام وجــود بخواهید و آماده باشــید تا وقتی 

موقعش رسید، از آن استفاده کنید.
وقتی فرصتی خودش را نشــان می دهد، باید به سرعت 
تشــخیص دهید که آیا با گذشت زمان از دست خواهد 
رفت یا نه. اگر این طور است، فرصت اندکی برای استفاده 
از آن داریــد و باید حداکثر اســتفاده از این موقعیت یا 

شرایط را بکنید.
در چنیــن مواردی، باید به ســرعت مزایــا و معایب را 
بســنجید و طرحی عملیاتی ایجاد کنید که در استفاده 

از شرایطی که با آن ها مواجه هستید، کمکتان کند.
اما اگر بــه فرصت پیش رو خیلی دل بســته اید، نباید 
تصمیمات عجوالنه بگیرید. دل بستن به فرصت ها بسیار 
خطرناک اســت و ممکن است شــما را زمین بزند. به 
همین خاطر توصیه می شــود همیشه نقشه دومی هم 
برای مواقع لزوم داشــته باشید. این طوری اگر آن  گونه 
که انتظار داشــتید پیش نرفت، همیشه راه دیگری هم 

دارید.
■ این ها پرسش هایی هســتند که در مواجهه با 

فرصت ها باید از خودتان بپرسید:
▪  به چه دستاوردی می خواهم برسم؟

▪   این فرصت کمکم می کند یا مانعم می شود؟
▪   مزایای آن چه هستند؟
▪   معایب آن چه هستند؟

▪  آیا نتیجه کامال تحت کنترل خودم است؟
▪  اگر تحت کنترل خودم نیست، چه کسی آن را کنترل 

می کند، و من چگونه می توانم روی او تأثیر بگذارم؟
▪   چه ریسک هایی باید بکنم؟

▪  این فرصت چقدر هزینه دارد؟ برای استفاده از آن، چه 
چیزهایی را باید فدا کنم؟

▪  آیا االن زمان و مکان درست برای انجام این کار است؟
▪   چگونــه تشــخیص بدهم که زمان و مکان مناســبی 

است؟
▪  آیا منابع و تجربه الزم برای استفاده از آن را دارم؟

▪  چه کسی می تواند در این مسیر کمکم کند؟
▪  آیا دوباره چنین فرصتی به دست خواهم آورد؟

▪  آیا احساس خوبی به آدم می دهد؟
اگر وقت بگذارید و به این پرسش ها فکر کنید، مطمئن 
می شوید که با چهارچوب ذهنی درستی پیش می روید 
که به شــما کمــک می کند بهرهٔ بیشــتر و بهتری از 

فرصت پیش رو ببرید.

■جمع بندی

 زندگی یعنی انتخاب هایی که می کنید. شما یا انتخاب 
می کنید که از فرصت ها استفاده کنید یا مسیر دیگری 
را در پیش می گیرید. در نهایت، کل داستان زندگی تان، 
بر اساس تصمیماتی نوشــته خواهد شد که گرفته اید. 
البته ما هرگز در لحظه تصمیم گیری، مطمئن نیســتیم 
که حتما تصمیم درســت را گرفته ایم یــا نه. وقتی به 
گذشــته نگاه می کنیم، مســلما حســرت هایی هم در 
زندگی داشته ایم، اما بیشــتر آن ها به خاطر شانس ها یا 
فرصت هایی اســت که ســر راهمان قرار گرفته اند و از 

آن ها استفاده نکرده ایم.

بهار سـادات موسوی
گرد آورنده

موتورهای هسته ای، گامی 
بزرگ برای سفر به مریخ

برای آن که تا دو دهه آینده سفر انسان به مریخ به صورت 
پایدار امکان پذیر باشد برخی از دانشمندان توسعه موتور های 
هسته ای را برای فضاپیما های آینده توصیه می کنند. از زمان 
سفر انسان به ماه، موتور های موشک ها توسعه بنیادین پیدا 
نکرده اند.هم اکنون موشک های ناسا توان حمل ۱۰۰ تن و 
کمی بیشتر یا کمتر را دارند، اما برای سفر به مریخ به بیش 
از ۱۰۰۰ تن سوخت شیمیایی نیاز است. هزینه پرتاب عادی 
موشک های فضایی حدود دو میلیارد دالر است که برای سفر 
به مریخ به ده ها میلیارد دالر خواهد رســید. به دلیل هزینه 
باال و سرعت کم، برخی مهندسان فضایی توسعه موتور های 

هسته ای فضایی را پیشنهاد داده اند.
ایــن موتور هــا چندین نوع خواهند داشــت، امــا احتماال 
نزدیکترین آن، مانند موتور های هسته ای زمینی کار می کنند 
با این تفاوت که با حرارت تولیدی از آن، الکتریســته تولید 
می شود و عنصری مانند زنون یونیزه شده و برای رانش نهایی 
استفاده خواهد شد. با این روش می توان میزان سوخت مورد 
نیاز را حدود ۱۰ برابر کم کرد و ســرعت فضاپیما را افزایش 
داد. البته در مقابل این طرح، پروژه استارشــیپ شــرکت 
اســپیس ایکس قرار دارد که قصد دارد با روشی جدید در 

موتور های شیمیایی مصرف را به شدت کاهش دهد

دیتاسنتر فضایی آماده ارائه 
خدمات دهی 

مرتضی براری رئیس ســازمان فضایی ایــران از آغاز 
مراحل خدمات دهی مرکز داده ابری )دیتاسنتر( به استارت 
آپ های حوزه فضایی خبر داد و گفت: مقدمات گردشگری 

فضایی در ۶ شهر فراهم شده است.
براری اظهار داشت: پروژه مرکز داده ابری )دیتاسنتر( توسط 
سازمان فضایی ایران آماده ارائه خدمات به استارت آپ های 
حوزه فضایی است و در حال تأمین داده های مورد نیاز این 
کســب و کارها هســتیم.وی با بیان این که این مرکز داده 
در مرکز فضایی ماهدشــت ایجاد شده است، ادامه داد: هم 
اکنون سرویس دهی به اســتارت آپ ها و کسب و کارهای 
فضاپایــه در این مرکز که حدود ۱۰ پتا بایت ظرفیت دارد، 

آغاز شده است.
رئیس ســازمان فضایی ایران با اشاره به این که آرشیو 4۰ 
ساله از داده های فضایی در این مرکز داده نگهداری می شوند، 
گفــت: روزانه بیش از ۲۰۰ گیگ دیتا در این مرکز دریافت 
و تبادل می شــود که کســب و کارهای فضاپایه به راحتی 
می توانند از این داده ها استفاده کرده و در پلتفرم دسترسی 
به داده های فضایی برای سازمان ها و شرکت های متقاضی، به 

تولید سرویس و خدمت بپردازند.
براری به شکل گیری کسب و کارهای فضاپایه در حوزه های 
مختلف اشاره کرد و گفت: هم اکنون این کسب و کارها در 
حوزه هایی مانند کشاورزی، منابع طبیعی، مدیریت بحران، 
محیط زیست و هواشناسی ورود کرده اند و به دنبال توسعه 
بازار هســتند. برای مثال برخی از این استارت آپ ها حجم 
تولیدات محصوالت کشاورزی، تنوع و سالمت محصوالت را 
اســتخراج می کنند و به چندین هزار هکتار زمین این گونه 
خدمات را ارائه می دهند. اما موضوع این اســت که بسیاری 
از دستگاه ها هنوز یاد نگرفته اند که خدمات فضایی دریافت 
کنند. به همین دلیل تالش ما این است که بازار این کسب 

و کارها را توسعه دهیم.
وی با اشاره به برنامه های سازمان فضایی ایران برای توسعه 
گردشگری فضایی در کشور نیز گفت: برنامه هایی برای ایجاد 
مناطق گردشــگری و پارک های فضایی در کشور در دست 
انجام است و مقدمات فراهم شده است. هم اکنون برای ایجاد 
پارک گردشگری در قشم، با متخصصان فناوری فضایی یکی 
از دانشــگاه های مطرح کشــور، قرارداد منعقد شده است. 
طراحی این مناطق در چابهار و یزد هم انجام شده است. در 
همین حال پارک فضایی در شهرهای ساری، مشهد و کرمان 
نیز در حال آماده ســازی است. رئیس سازمان فضایی ایران 
با بیان این که مراکز نوآوری فضایی توسط بخش خصوصی 
در حال شکل گرفتن است و تیم های استارت آپی بسیاری 
در این مراکز مســتقر خواهند شــد، ادامــه داد: در حوزه 
زیرساخت های فناوری فضایی نیز مراکز فضایی سلماس و 
چناران که ایستگاه های زمینی دریافت داده های ماهواره ای 

هستند، تا اردیبهشت ماه آماده تحویل خواهند شد.

مونا پیلتـن عراقی
گرد آورنده

قسمت دوم

من می توانم ...
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استاندار در جلسه شورای برنامه  ریزی و توسعه گیالن مطرح کرد؛

معیار  -  گیالنضرورت تکمیل پروژه های مهم عمرانی و اقتصادی گیالن
مهدیه رزاقی لنگرودی

رئیس شورای شهر لنگرودتاکیدکرد:

ضرورت توجه به باور و توان 
جوانان در کشور

»غالمرضا منصفی« در برنامه 
زنده "موج جوونی" خواســت اول 
مردم لنگرود از  مســووالن شهر 
را ایجاد محبت و تزریق آرامش به 
مردم دانست و گفت: الحمداهلل در 
دوره پنجم شورا توانستیم آرامش 
را در مجموعه شــهر و شهر داری 

ایجاد کنیم. رئیس شورای شــهر لنگرود با تاکید بر این که 
امروز اولین چیزی که جــوان نیاز دارد قبول باور و توان این 
جوانان اســت، تصریح کرد:  انتخاب شهردار جوان نشان داد 
که مجموعه جوان می تواند به خوبی کار کند.وی با اشاره به 
جاذبه های گردشگری شهرستان و احیای برخی از آن، افزود: 
مرمت پل خشتی لنگرود، جشنواره نیلوفر آبی در پارک فجر، 
جاذبه های گردشگری تاالب بین المللی کیاکالیه، خانه منجم 

باشی و دریابیگی از جمله جاذبه های گردشگری شهر است.

مجیدصبوحی مدیر تیم های والیبال باشگاه شهرداری لنگرود 
با بیان این که باشــگاه فرهنگی -- ورزشــی این شهرداری 
میزبان بهترین های والیبال گیالن بود، وبا اشــاره به تست 
انتخابی نونهاالن والیبالیســت پسر در منطقه شرق گیالن 
اظهار کرد:تســت این ورزشکاران جهت حضور در مسابقات 
کشــوری و انتخابی تیم ملی روزگذشته با حضور حدود ۷۰ 
والیبالیســت نونهال از شهرهای لنگرود - رودسر - املش - 
الهیجان - کیاشهر - سیاهکل - آستانه اشرفیه - کالچای 

- واجارگاه(( در سالن بحران شهرداری لنگرود برگزار شد.
وی با بیان این که در این مرحله از تست نونهاالن والیبالیست 
،واجدین شــرایط سنی و فیزیکی طبق دستورالعملی که از 
ســوی فدراسیون اعالم شده بود حضور داشتند، افزود: پس 

از ســنجش کامل توسط مربیان کمیته استعدادیابی هیات 
والیبال استان ، شناسایی و نفرات برتر انتخاب شدند.

به گفته مدیر تیم های والیبال باشگاه شهرداری لنگرود در 
پایان تســت نونهاالن والیبالیست نفرات برگزیده از منطقه 

شرق گیالن به همراه پذیرفته شدگان منطقه غرب گیالن 
پس از تجمیع در مرحله آخر تست انتخابی در استان حضور 
یافته و پس از بررسی شرایط فنی توسط کمیته استعدادیابی 

معرفی و انتخاب خواهند شد.
وی با بیان این که تست استعدادیابی نونهاالن در لنگرود با 
حضور دبیر هیات والیبال گیالن و استقبال پر رنگ مربیان 
آکادمی های مختلف والیبال گیالن در سالن بحران شهرداری 
لنگرود انجام شــد، تصریح کرد: مربیان آکادمی ها و هیات 
والیبال گیالن از شرایط فنی و امکانات سخت افزاری موجود 
در والیبال لنگرود و باشگاه شهرداری لنگرود رضایت داشتند 
و روند پیشرفت والیبال را در این شهرستان طی سالیان اخیر 

بسیار پرشتاب و صعودی دانستند.

شهردار لنگرود در همایش روز جهانی تاالب ها گفت؛

 احیا و حفظ تاالب ها برای ما از 
اهمیت بسیار زیادی برخوردار است

سید مهدی رجایی شهردار لنگرود با گرامی داشت ایام اهلل 
دهه مبارک فجر و والدت حضرت فاطمه زهرا و روز زن گفت 
از اعضای محترم شورا و فرماندار لنگرود و مجموعه فرمانداری 

لنگرودکه همیشه در کنار ما هستند، تشکر می کنم.

وی ادامــه داد؛ تاالب لنگرود بیــش از۳۰۰ هکتار بوده که 
متاسفانه ۱۳۵هکتار از آن باقی مانده است که وظیفه داریم 
برای احیا و حفظ اکوسیستم طبیعی تالش بیشتری بکنیم.

سید مهدی رجایی خاطرنشان کرد حفظ این ۱۳۵ کتار برای 
ما از اهمیت زیادی برخوردار اســت و پیگیری های الزم را 
بــرای تثبیت آن انجام داده ایم.وی افزود؛  در آینده اقدامات 
الزم را برای ایجاد ایستگاه پرنده نگری انجام و به بهره برداری 

خواهیم رساند تا شهروندان بهره کافی را ببرند.
رجایی شــهردار لنگرود در پایان از همه شهروندان خواست 
اگــر طرح و برنامــه ای برای احیا و حفظ تــاالب دارندارائه 

کنندوما با جان و دل پذیرا خواهیم بود.

تجلیل از بانوان در روز مادر

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی شهر 
لنگرود، در چهارمین روز از دهه مبارک فجر و همزمان با میالد 
حضرت فاطمه زهرا )س( و روز مادر، از بانوان شاغل در شهرداری 
و شورای اسالمی شهر تجلیل شد مهندس سید مهدی رجایی 
شهردار لنگرود ضمن تبریک والدت حضرت فاطمه زهرا)س( و 
روز زن افزود:بانوان شــاغل در شهرداری و شورای اسالمی شهر 
لنگرود؛ پرتالش، سختکوش و خستگی ناپذیر هستند. مهندس 
غالمرضا منصفی رئیس شورای اسالمی شهر نیز ضمن تبریک 
میالد باسعادت حضرت فاطمه زهرا)س(بانوی دوعالم و هفته ی 
بزرگداشت مقام زن و روز مادر رابه همه زنان سختکوش تبریک 
وتهنیت گفت وافزود:خدا را شــاکریم که در چنین ایام مبارکی، 
فرصتی دســت داد تا از بانوان همکارمان در مجموعه شهرداری 
و شــورا تقدیر نماییم. در این نشســت صمیمــی که با رعایت 
پروتکل های بهداشتی )حضور حداقل نفرات( و در محدوده زمانی 
مدیریت شده برگزار شد ، شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر 
لنگرود با تقدیم شــاخه ای ُگل، لوح سپاس و هدیه، از زحمات 

پرسنل بانوی شهرداری و شورا تقدیر نمودند.

استاندار و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه گیالن بر ضرورت 
اهتمام جدی دســتگاه ها برای تکمیل پروژه های مهم عمرانی 
و اقتصــادی تا پایان دولت دوازدهم تأکید کرد و گفت: تحقق 
عدالت اجتماعی و رســیدگی به قشــر شــریف بازنشستگان، 

همواره مورد توجه نظام اسالمی ایران بوده است.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی استانداری گیالن؛ دکتر ارسالن 
زارع پیش از ظهر روز پنجشنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و 
توسعه استان که با حضور رئیس و تعدادی از نمایندگان استان 
در مجلس شورای اسالمی در سالن غدیر استانداری برگزار شد، با 
قدردانی از پیگیری های صورت گرفته برای مبادله موافقت نامه ها 
با دستگاه های اجرایی، تخصیص اعتبارات و نظارت بر پروژه های 
عمرانی اظهار داشت: عملکرد تخصیص اعتبارات از سوی دولت 
و سازمان برنامه و بودجه در سال جاری، نسبت به سال گذشته 
امیدوارکننده تر و مولفه ای مهم در تحقق اهداف این شوراست.

وی با بیان این که از میزان یک هزار و ۳۷۹ میلیارد تومان اعتبار 
ابالغی استان ۶۲ درصد و از اعتبارات تملک استانی نیز ۷۵ درصد 
تخصیص یافته ، افزود: اگرچه تحت تاثیر تحریم های غیرقانونی 
اعمال شده بر کشورمان، بودجه عمومی با تنگناهایی مواجه شده 

اما چشم انداز تحقق بودجه در سال ۱4۰۰ امیدوارکننده است.
نماینده عالی دولت در گیالن خاطرنشان کرد: در الیحه بودجه 
۱4۰۰ تقدیمی دولت به مجلس شــورای اســالمی، برای سهم 
بودجه عمرانی اســتان ها از جمله گیالن به نسبت سال جاری 
افزایشی درنظرگرفته شده است.وی به اهداف از قبل تعیین شده 
در خصوص توزیع اعتبارات شهرستانی برمبنای انصاف، عدالت و 

رشد شاخص ها اشاره و با بیان این که گزارش ارائه شده گویای 
این مساله است، افزود: در مرحله بعدی تخصیص نیز که به زودی 
انجام می گیرد ، این موضوع با جدیت رعایت و عملیاتی می شود.
اســتاندار گیالن تالش برای تکمیل ۶۱ پــروژه مهم عمرانی و 
اقتصادی استان تا پایان دولت دوازدهم را مورد تأکید قرار داد و 
گفت: به طور قطع این پروژه های مهم در ارتقاء ســطح توسعه، 
آبادانی و اشتغال شهرستان ها سهم بســزایی دارند.وی بر لزوم 
پیشگیری از خردشدن اعتبارات و تعریف پروژه های جدید توسط 
فرمانداران به عنوان رئیسان کمیته های برنامه ریزی شهرستان ها 
تأکید و تصریح کرد: مجدداً تأکید می کنم که اولویت تخصیص 
اعتبارات با اتمام پروژه های نیمه تمام دارای پیشــرفت بیش از 

۷۰ درصد است.
دکتر زارع خاطرنشــان کــرد: دســتگاه های اجرایی مکلفند 
پروژه های اولویت داری که قابلیت بهره برداری تا پایان ســال 

۱4۰۰ را دارند ، مشــخص و به سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
اعالم کنند.وی عدالت اجتماعی را یکی از آرمان های بلند امام 
راحل، انقالب و نظام جمهوری اسالمی عنوان و به گام های موثر 
دولت، مجلس و مجموعه حاکمیت در این راستا اشاره و اضافه 
کــرد: با پیروزی انقالب و در نظام اســالمی ایران همواره برای 
تحقق عدالت میان اقشــار مختلف جامعه، تالش های موثری 

شکل گرفته است.
نماینده عالی دولت در گیالن بــا قدردانی از بیان دغدغه های 
بازنشستگان توســط نمایندگان آنان در فضایی آرام و همراه با 
متانت گفت: برخی موضوعات درون اســتانی همچون حمایت 
بیمه ای بازنشســتگان در بخش مراکز درمانی و حوزه سالمت 
و نیز دراختیارگذاشــتن امکانات رفاهی دستگاه ها ، در دستور 
کار بوده و مورد تأکید اســت.وی به توجه ویژه دولت به قشــر 
بازنشســته در بودجه سال ۱4۰۰ نیز اشــاره و ابراز امیدواری 
کرد که با همکاری و مقاومت ملت شــریف ایران اســالمی و 
تالش خدمتگزاران، دوران گذار با سربلندی پشت سرگذاشته 
خواهد شــد. در این نشســت گزارش عملکرد ۹ماهه اعتبارات 
تملک دارایی های ســرمایه ای استان ارائه و با حضور نمایندگان 
کانون های بازنشســتگان کشوری و تأمین اجتماعی، مشکالت 
بازنشستگان استان بررسی شد.هم چنین رسول فرخی رئیس 
مجمع نمایندگان گیالن، احمد دنیامالی نماینده مردم بندرانزلی 
و جبار کوچکی نژاد و ســیدعلی آقازاده از نماینگان مردم رشت 
در مجلس شورای اسالمی به بیان دیدگاه ها و  نظرات خود در 

راستای توسعه استان پرداختند.

مهندس سید مهدی رجایی شهردار لنگرود اعالم کرد؛ در دهه 
فجر امسال 4۰ پروژه عمرانی و خدماتی، با اعتباری بالغ  بر ۱۵ 

میلیارد تومان به بهره برداری رسید
در هفتمین روز از ایام  پرخیر و برکت دهه مبارک  فجر پروژه های 
شــهرداری لنگرود، با حضور معاون  توســعه مدیریت و منابع 
انسانی استانداری گیالن و فرماندار و  شهردار  و اعضای شورا و 
رییس شورای اسالمی این  شهر افتتاح و  به بهره برداری رسید.
سید مهدی رجایی شــهردار لنگرود  با تبریک چهل و دومین 
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی، گفت: شهرداری لنگرود در دوره 
پنجم شورای اسالمی تعامل مثبت و بسیار خوبی  با مجموعه 
اعضای شورای اسالمی شهر داشته و گزارش عملکرد دهه فجر 
بیانگر این همکاری و همراهی مجموعه شــهرداری و شورای 

اسالمی است.
شهردار لنگرود با اعالم این خبر که پروژه های عمرانی شهرداری 
لنگرود در سطح اســتان با این وسعت و حجم همیشه پرچم 
دار بوده و بیشــترین پروژه های عمرانی در شهر لنگرود به بهره 
برداری رسیده است، افزود: در ایام اهلل دهه فجر امسال 4۰پروژه 

با اعتباری بالغ بر ۱۵ میلیارد تومان به بهره برداری رسید.
افتتاح این تعداد از پروژه ها بیانگر این مطلب است که مسوولین 
نهادهای مختلف در حال خدمات رسانی به مردم بوده و پاسدار 

خون شهدا هستند .
رجایی با اشــاره به این که شهرداری لنگرود طبق برنامه ریزی 
های  انجام شــده توانسته است پروژه های کوتاه مدت و میان 
مــدت  خود را  به طور  قاطع به پیش ببرد، خاطرنشــان کرد: 
لنگرود همیشه درخصوص دفع آبهای سطحی دچار مشکل بود 
. از جملــه پروژه های میان مدت انجــام لوله گذاری و هدایت 
آب های ســطحی است که با نوشتن طرح جامع دفع آب های 

سطحی شهر لنگرود، این پروژه در حال انجام  است.
گفتنی ست  بیش از ۵۰ درصد این  طرح انجام شده و در حد 
فاصــل هفته دولت تا دهه فجر خیابان های قوام ، فردوس ۱۱،  
گیالن پاکت، فردوس ۹، دور میدان انقالب و... لوله گذاری انجام 

شده است. شــهردار لنگرود ادامه داد: پروژه های بلند مدت از 
جمله کنارگذر میدان امالکی با ۸۰درصد پیشــرفت فیزیکی و 
کارخانه کمپوست با ۱۵میلیارد تومان هزینه، یکی از پروژه هایی 
اســت که در برنامه  بلندمدت در نظر گرفته  شــده بود . این 
کارخانه در حال حاضر در وضعیت مناسبی از نظر پیشرفت قرار 
دارد و امیدواریم با تخصیص بودجه شاهد افتتاح این کارخانه نیز 
باشیم.وی از احداث خیابان جدید در خیابان قوام شهر لنگرود 
خبر داد که در حال اجراست  و به زودی به بهره برداری خواهد 
رسید.در بحث پیاده روســازی هم اقداماتی صورت گرفته که 
عبارتند  از : پیاده روسازی و نصب کفپوش میدان نورانی شهر 
لنگرود ، آرامستان، میدان انقالب و امسال دیوار سازی رودخانه  

در راه پشته و دباغ محله با اعتبارات ملی انجام شد.
محوطه ســازی جنب پل خشتی نیز در راســتای احیای پل 

خشتی و استفاده بهتر مردم از این میراث انجام شد.
رجایی با اشاره به این که کل خیابان های اصلی شهر  آسفالت 
شده است و هم اکنون کوچه های شهر در حال آسفالت است، 
اذعان کرد: نصب روشــنایی دور میدان انقالب ، جاده چمخاله، 
جاده لیالکوه  ، محوطه سازی و احداث پارکینگ جنب نهرخاله، 
المان میدان شهید نورانی و پیاده روسازی انجام شد و  احداث 
فضای ســبز پارک حاشــیه ای در جاده چمخاله تا پایان دوره 

پنجم این مسیر به طور کامل به پایان برسد.
رجایی با اشــاره به این که در کنار پروژه های عمرانی پروژه های 
خدمات شــهر نیز در حال انجام اســت، افزود : برای ما  ایجاد 

فضای سبز و زیبایی های بصری در سطح شهر از اهمیت ویژه ای 
برخوردار است.در سطح شــهر دیوارها و تابلوهای زیادی وجود 
داشــت  که وضعیت مناســب و زیبایی نداشت  و ما به منظور 
زیبا سازی چهره شهر و باال بردن روحیه شهروندان طی  قراردادی 
که با هنرمندان بســته شــد، دیوارها و تابلوهای پست و برق و 
مخابرات نقاشی شــد و زیبایی خاصی به  چهره شهر داده شد 
و به لطف الهی  مورد استقبال شهروندان عزیز  قرارگرفته است.

شهردار لنگرود با اشاره به این که زباله در استان گیالن یکی از 
معضل های اساسی است، خاطرنشان کرد: شهر لنگرود روزانه 
بیش از ۱۲۰ تن زباله دارد یکی از کارهای بزرگ شهرداری این 
است که تمام زباله های قدیمی را به مرکز دفن اصلی منتقل می 
کند. چرا که محیط زیست از اهمیت ویژه ای برخوردار است و 

تاکنون باالی هزار سرویس زباله حمل شده است.
گفتنی است، بودجه امسال ۶۳ میلیارد تومان بوده که این میزان 
تا دی ماه  محقق شــده  و پیش بینی می شــود  تا  مبلغ ۹۰ 
میلیارد تومان افزایش یابد. کیمیا تنهایی معاونت تامین منابع 
انسانی اســتانداری گیالن نیزدر این مراسم با تبریک چهل و 
دومین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی، گفت: تمام تالش ما این 
است که برای مردم خدمت کنیم تا آثار ماندگاری به جا بماند.  
مردم ما انسان های قدردانی هستند و با پرهیز از هرگونه جناح 
سیاسی باید خدمت به مردم ســرلوحه امور قرار گیرد. معاون  
توسعه مدیریت و منابع انســانی استانداری گیالن با بیان این 
که در دهه فجر امسال ۸۹۵ پروژه با اعتباری بالغ بر چهار هزار 
و ۸۱۱ میلیارد تومان در اســتان گیالن به بهره برداری رسید، 
افزود: پروژه های افتتاحی امسال نسبت به سال گذشته از رشد 
۹4 درصدی برخوردار است. کیمیا تنهایی اعالم کرد: پروژه های 
افتتاحی شهرستان لنگرود در هفتمین روز از دهه مبارک فجر 
با اعتباری  بالغ بر هشت میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به بهره 
برداری رسید. وی افزود: همدلی، همراهی  و هم سویی اعضای 
شورای اسالمی  شــهر و شهرداری لنگرود در گزارش عملکرد 

شهرداری به خوبی نمایان است.

میزبانِی بهترین های والیبال گیالن

بهره برداری از ۴۰ پروژه عمرانی و خدماتی 
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ذرت گیاه بومی آمریکای مرکزی و مکزیک است و از آن 
جا به نقاط دیگر دنیا راه یافته است.

رنگ زرد ذرت مربوط به مــوادی به نام زئین Zeine و 
زیازانتین Zeaxanthine می باشد.

■ در صد گرم دانه ذرت خام مواد زير موجود است:
انرژی ۳۵۰ کالری

آب ۱۳ گرم
پروتئین ۹ گرم

چربی 4 گرم
مواد نشاسته ای  ۷۲ گرم

کلسیم  ۲۲ میلی گرم
سدیم  ۱ میلی گرم

پتاسیم  ۲۸۵ میلی گرم
فسفر  ۲۶۵ میلی گرم

آهن  ۲ میلی گرم
ویتامین آ  4۹۰ واحد

ویتامین ب ۱  4/۰ میلی گرم
ویتامین ب ۲  ۱۲/۰ میلی گرم
ویتامین ب ۳  ۲/۲ میلی گرم

ارسنیک  ۳۰ میلی گرم

■ در صد گرم كاكل ذرت مواد زير موجود است: 
گوگرد ۸/۲ میلی گرم

کلر ۶/۳ میلی گرم
فسفر ۲/۵ میلی گرم

سیلیسیم 4 گرم
آهن  ۰۶/۰ میلی گرم

کلسیم  ۷/۱ میلی گرم
منیزیم  4/۱ میلی گرم
سدیم  ۲/۰ میلی گرم

پتاسیم  ۵/۲۶ میلی گرم
کاکل ذرت دارای مقدار زیادی پتاسیم است وبه علت وجود 

این ماده معدنی است که کاکل ذرت ادرار آور است .
■ خواص داروئی:

ذرت دارای ارزش غذایــی فراوانــی اســت در آن به علت 
نداشــتن گلوتن )ماده چســب گندم( قابلیت تهیه نان را 
نــدارد. بنابراین برای تهیه نان ذرت آرد آن را با آردســایر 

غالت مخلوط می کنند.
■ ذرت از نظر طب قديم ايران ســرد و خشــك 

است: 
۱ - پماد ذرت خشک کننده زخم ها می باشد.

۲ - ذرت غذای خوبی برای پیشگیری سرطان است.
۳ - اســتفاده مــداوم از ذرت از کــرم خوردگی دندان 

جلوگیری می کند.
4 - روغن ذرت کلسترول خون را پائین می آ ورد .

۵ - روغن ذرت برای درمان اگزما و بیماری های پوستی 
مفید است.

■ خواص درمان كاكل ذرت
کاکل ذرت را قبل از رســیدن کامــل میوه یعنی قبل از 

پژمرده شدن می چینند و به سرعت خشک می کنند. 
کاکل ذرت بعد از خشک شدن رنگ قهوه ای پیدا می کند.
براي درست کردن دم کرده کاکل ذرت،  مقدر ۳۰ گرم از 
آن را در یک لیتر آب جوش ریخته و به مدت پنج دقیقه 

دم می کنند .
۱ - دم کــرده کاکل ذرت ادرار آور اســت و آرام کننده 

دستگاه ادراری است.
۲ - درد و ناراحتی های دستگاه ادراری را تسکین می دهد.
۳ - ســنگ مثانــه،  التهاب،  ورم مثانــه و درد مثانه را از 

بین می برد.
4 - کاکل ذرت بــه طور کلی دســتگاه ادراری را تمیز 

می کند.

■ خواص برگ و ريشه و ساقه بالل 
۱ - جوشــانده ساقه وســط بالل خونریزی از بینی را بند 

می آورد.
۲ - برای دفع ســنگ مثانه از جوشــانده برگ های بالل 

استفاده کنید.
۳ - جوشانده ریشه ذرت برای سوزش مجاری ادراری مفید 

است.
4 - جوشانده وسط بالل درد شکم و معده را از بین می برد.
۵ - در قدیم برای معالجه ســوزاک از جوشانده ساقه بالل 

استفاده می کردند.

ســالمـت بـاشـیـم

ــی ــم نبات مری
گرد آورنده

ارتباط دیابت بارداری با 
آسیب به عروق خونی 

مطالعات نشــان می دهد زنانی کــه در دوران بارداری 
به دیابت بارداری مبتال می شــوند، بیش از یک دهه پس از 
زایمان، در معرض خطر ابتال به کلسیفیکاسیون عروق کرونر 

قرار دارند.
به گزارش اِوری دی هلث، کلسیفیکاسیون عروق کرونر زمانی 
اتفاق می افتد که پالک در عروق خونی تجمع یافته و جریان 

خون در عضالت قلب محدود می شود.
در این مطالعه به طور متوســط تقریباً ۱۵ ســال ۱۱۱۳ 
مادر تحت نظر بودند که ۱۳۹ نفر از آن ها دارای ســابقه 
دیابــت بارداری بودند. هیچ یــک از آن ها قبل از بارداری 

دیابت نداشته اند.
در پایان دوره مطالعه، حتی در زنانی که سطح قند خون سالم 
داشتند، در صورت داشــتن سابقه دیابت بارداری، ۲.۳ برابر 

بیشتر در معرض کلسیفیکاسیون عروق کرونر قرار داشتند.
دیابت بــارداری هم چنین احتمال بروز کلسیفیکاســیون 
عروق کرونر را در زنان مبتال به پیش دیابت )قند خون کمی 
افزایــش یافته( و زنان مبتال به دیابت نوع ۲ تقریباً دو برابر 

افزایش می دهد.

جلوگیری از ورود ویروس 
کرونا به چشم ها

یکی از راه های انتقال ویروس کرونا به بدن ما از طریق 
چشم ها است. این ویروس پس از عطسه، سرفه و صحبت 
کردن فرد بیمار به شکل ذرات شناور در هوا وارد چشم ها 
می شود.هم چنین ممکن است از طریق تماس دست آلوده 
و کثیف با چشم ها به بدنمان وارد شده و ما را مبتال کند. 
بنابراین باید از هرگونه تماس دست آلوده با دهان، بینی، 
چشم و اطراف آن خودداری کنیم و قبل و بعد از خاراندن، 
مالش چشــم، تنظیم عینک، چکاندن قطره داخل چشم، 
استفاده از پماد چشمی و گذاشتن و برداشتن لنز تماسی 
به خوبی دست هایمان را بشوییم.بهتر است اگر تاکنون از 
لنز تماسی استفاده نمی کردید، خرید آن را تا مهار ویروس 
کووید۱۹ به تاخیر بیندازید.توجه کنید که در دوران شیوع 
بیماری کرونا موارد ضروری مراجعه به چشم پزشک را به 

هیچ وجه به تاخیر نیندازید.
بنابر اعالم وزارت بهداشت؛ درصورتی که از بیمار مبتال به 
کرونا مراقبت می کنید و هم چنین هنگام مراجعه به مراکز 
درمانی عالوه بر ماسک از محافظ صورت نیز استفاده کنید.

خواص درمانی ذرت 
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گرد آورنده
گـودرزی علیرضـا 

سامان الطافی 
دانشجو دکترا 

رشته روابط بین الملل
 

از نظــر اقتصــاد کالن و منظر 
اقتصادی نرخ بهره عبارت است 
از نرخی که بابــت جلوگیری از 
کاهش ارزش پول پرداخت شده در حال حاضر و دریافت 
آن در آینــده، که به دلیل ارزش زمانــی پول و نرخ تورم 
از وام گیرنده دریافت می شــود یــا به عبارت دیگر بهایی 
اســت که برای دریافت اعتبار یــا پول پرداخت می گردد 
و یــا در منظر دیگر آن را هزینه اجاره پول بیان می کنند. 
از دیدگاه اقتصــاد خانواده  می توان گفت نرخ بهره جایزه 
به تعویق انداختن مصرف اســت. در این حالت نرخ بهره 
نشان دهنده نرخی است که یک فرد می تواند قدرت خرید 
امــروز را با قدرت خرید آینده مبادلــه کند. منظور از ارز 
هر ابزاری اســت که به صورت اسکناس، حواله یا چک در 
داد و ستدهای خارجی جهت پرداخت ها استفاده می شود. 
هم چنین می توان نرخ ارز را، ارزش برابری یک واحد پول 
خارجی به پول داخلی دانست. به عبارت دیگر بهای خرید 
یا فروش یک واحد پول خارجی به پول ملی یک کشور را 
نرخ ارز می گویند. سیاســت گذاران پولی دریافته اند که 
سیاست های اتخاذ شده از ســوی آنان بر برابری نرخ ارز 
تاثیرگذار اســت. افزایش نرخ بهره در داخل کشور عموما 
موجب افزایش ارزش پول ملی می شود و پایین آمدن نرخ 
بهره به افت ارزش پول کشور منجر می شود. بدین ترتیب 

قیمت دارایی ها نقش مهمی در نوسان نرخ ارز دارد. 
در ادامه به نظام ارزی متداول در اقتصاد کشور های مختلف 
می پردازیــم. مطابق ادبیات اقتصــادی درحالت معمول، 
نظام های ارزی به دو نظام شناور و نظام ثابت طبقه بندی 
می شود. در برخی از کشورها و در برخی از دوره های زمانی 
ممکن اســت نظام ارزی حالتی بین این دو حالت باشد و 
به عنوان نظام ارزی مدیریت شــده، انتخاب شود. در نظام 
ارزی شناور، نرخ ارز ازطریق مکانیزم عرضه و تقاضای ارز 
و بدون دخالت دولت ها در بازار ارز تعیین می شود. در این 
بازار بخشــی از عرضه کننــدگان و تقاضاکنندگان واقعی 

)صــادر کنندگان و وارد کنندگان( و بخشــی غیر واقعی 
هســتند )که به خاطر تقاضای ســفته بازی در مواقعی از 
جمله زمان بی ثباتی برای استفاده از فرصت های سودآور 
وارد بازار می شوند(. پس در نظام ارزی شناور بازار ارز وجود 
دارد و عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان بدون دخالت دولت 
قیمت را تعیین می کنند. در این حالت انتظار می رود که 
اگر تراز تجاری مثبت باشد نرخ ارز به دلیل مازاد عرضه ارز 
کاهش یابد و اگر تراز تجاری منفی باشد مازاد تقاضای ارز 

منجر به افزایش نرخ ارز می گردد. 
در نظام ارزی ثابت، مدیریت نرخ ارز با بانک مرکزی است، 
بانک مرکزی یک مقدار را به عنوان هدف از پیش تعیین 
شده برای نرخ ارز تعیین کرده و با دخالت خود در بازار ارز 
از طریق خرید و فروش ارز ســعی می کند قیمت تعادلی 
بازار ارز را در ســطح مورد هدف خــود نگهداری کند. در 
نظام ارزی ثابت یا مدیریت شــده، تغییــرات تراز تجاری 
بــر دارایی های خارجی بانک مرکزی مؤثر اســت. در این 
شرایط اگر نرخ ارز از سطح مورد هدف افزایش یاید، بانک 
مرکزی به دلیل پاسخگویی به مازاد تقاضای ارز، از محل 
دارایی های خارجی خود ارز برداشــت کرده و در بازار می 
فروشد و برعکس اگر نرخ ارز تمایل به کاهش داشته باشد 
بانــک مرکزی باید این بار ارز مازاد را از بازار جمع کرده و 
آن را به دارایی های خارجی خود می افزاید. در این حالت 
مشــاهده می شود که میزان دخالت بانک مرکزی بستگی 
به ســطح دارایی های خارجی بانک مرکزی دارد. بنابراین 
یادآوری می شود که در نظام ارزی ثابت نیز بازار و مکانیزم 
عرضه و تقاضای ارز وجود دارد اما یکی از عامالن مهم این 
بازار، بانک مرکزی است که با تغییرات دارایی های خارجی 
خود امکان دخالــت در بــازار را دارد. بدین جهت گفته 
می شــود که در نظام ارزی ثابت و یا مدیریت شده، بانک 
مرکزی دارای سیاست پولی مستقل نیست زیرا عرضه پول 

به جهت سیاست تثبیت نرخ ارز تغییر می کند. 
به طور کلی افزایش نرخ بهره سیاســتی است که باعث 
کاهش تورم می شود و نشان از این دارد که بانک مرکزی 
عموم جامعه را تشویق به ایجاد سپرده در بانک می کند 
و از این طریق نقدینگی در ســطح جامعه کم شــده و 
باعث کاهش تورم می شــود و تاثیر زیادی در ارزش پول 

ملی دارد و باعث افزایش قدرت پول ملی می شــود زیرا 
سرمایه گذاران در بخش های ارز، طال، کاال، بورس و... با 
دید این که نرخ بهره بانکی در حال افزایش می باشد در 
جهت دریافت کسب سود بیشتر دارایی های خود را نقد 
و ســپرده می کنند. حال با کاهش نرخ بهره، انتظارات 
از افزایش نرخ تورم افزایش یافته و باعث این می شــود 
که ســپرده گذاران بانکی با انتظار کســب سود بیشتر، 
موقعیت مناسب برای سرمایه گذاری بهتر همچون طال، 
ارز، کاال، بــورس و... مد نظر قرار دهند و ســرمایه های 
خود را به بازار های دیگر هدایت کنند و تاثیر این رخداد 
هم باعث افزایش ســطح نقدینگی در جامعه و افزایش 
تورم می گردد و تورم ناشــی از سرمایه گذاری بر روی 
ارز و طــال، باعث افزایش رقابــت در تقاضا و کم ارزش 

شدن پول ملی می شود.
حال با توجه به انچه گفته شد در اقتصاد ایران نرخ بهره 
به طور مستقیم بر نرخ ارز تاثیر گذار است بدین صورت 
که افزایــش نرخ بهره باعث کاهش تقاضــا در بازار های 
موازی می شــود که یکی از این بازار ها، بازار ارز اســت و 
عکس این عمل هم صادق اســت البتــه این در صورتی 
است که دیگر مولفه اقتصادی را ثابت فرض کنیم و البته 
تصمیم سیاست گذاران اقتصادی کشور در این امر بسیار 
حایز اهمیت اســت به طوری که در دوره های زمانی  که 
درآمدهای ارزی کشــور که عمدتا از طریق فروش نفت 
فراوان و در دســترس دولت قرار دارد با اســتفاده از این 
اهرم نــرخ ارز را به راحتی کنترل می کنند و در واقع اثر 
نرخ بهره بر نرخ ارز ناچیز خواهد بود و اما دوره زمانی که 
به علت کاهش تقاضای خرید نفت و یا تحریم دولت ارز 
به میزان کافی در اختیار ندارد اثر نرخ بهره مشــهود تر 
است. در حال حاضر دولت نرخ ارز را در حالت بین شناور 
و ثابت یعنی مدیریت شده کنترل می کند. در گذشته به 
دلیل وجود منابع ارزی بانک مرکزی نظام ثابت ارزی در 
پیش گرفته بود اما با افزایش فشــار های تحریم و خارج 
شدن منابع ارزی از دسترس بانک مرکزی به ناچار تغییر 
رویه داده اســت تا بتواند ضمن کنترل تورم منابع ارزی 
خود را بیشتر حفظ کند و از جهش های بسیار شدید نرخ 

ارز هم جلو گیری کند.

دبیرانجمن تولیدکنندگان فــوالد ایران گفت: ۳۰ درصد 
سود بازار ســرمایه متعلق به زنجیره فوالد است و امروز 
فوالد در آب رسانی به استان های خراسان، یزد، هرمزگان، 

کرمان و حتی اصفهان نقش پیدا کرده است.
به گــزارش انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران، »ســید 
رســول خلیفه ســلطانی« دبیراین انجمن در نشســت 
تخصصی با مدیران و کارشناسان روابط عمومی شرکت 
های بزرگ زنجیره آهن و فوالد کشــور به شیوه ویدئو 
کنفرانس، افزود: نقش فوالد در کشور روز به روز در حال 
پررنگ تر شدن اســت و انعکاس هنرمندانه این نقش بر 
عهده روابط عمومی های شــرکت های معدنی و فوالدی 

گذاشته شده است.
به گفته وی، فوالد سهم اساسی در تامین تجهیزات مربوط 
به سالمت و جان مردم دارد، بنابراین نشان گر آن است که 
فوالد درکشــور نقش پر رنگی یافته و روابط عمومی های 
زنجیره آهن و فوالد کشــور یک رســالت جمعی دارند و 
بر اســاس همین رسالت نیازمند آن هستیم که به شکل 
هماهنگ و متشــکل تر در توسعه سیاست های ترویجی، 
فرهنگ سازی و آموزشی حوزه معدن و فوالد تمرکز شود.

خلیفه سلطانی تصریح کرد: روابط عمومی در زنجیره فوالد 
یک نقــش ویژه دارد که فراتر از یک بنگاه اســت و نگاه 
دقیق مدیران و کارشناسان روابط عمومی است که به این 
موضوع عمق می دهد و می تواند جایگاه فوالد را در افکار 

عمومی ارتقاء دهد.

دبیر انجمن فوالد در ادامه خاطرنشان کرد: صنعت فوالد 
باید رسانه ای قوی و متشکل داشته باشد و در همین راستا 
نیازمند یک ارتباطات متشکل برای روابط عمومی فوالد 
هستیم، ضمن این که باید یک ساماندهی و هماهنگی در 
حوزه روابط عمومی زنجیره آهن و فوالد شــکل بگیرد تا 

مسائل این حوزه هماهنگ تر دنبال شود.
▪  حدود ۹۰۰ میلیون دالر قرارداد در جشــنواره 

فوالد
براساس این گزارش، »محمد سپهر« مدیر روابط عمومی 
سازمان توسعه و نوســازی معادن و صنایع معدنی ایران 
)ایمیدرو( در این نشست گفت: نمایشگاه بومی سازی که 
توسط انجمن فوالد و با حمایت سازمان ایمیدرو پارسال 
در برج میالد راه اندازی شــد، یکی از بهترین نمایشگاه ها 
و رویدادهایی بود که منجر به نتیجه شــد و حدود ۹۰۰ 
میلیون دالر تفاهم نامه و قرارداد در این جشــنواره فوالد 
رقم خورد.وی افزود:حرکت مثبت که در چارچوب بومی 
سازی، تاب آوری و افزایش توان تأمین داخلی است باید 
تداوم داشــته باشــد و  ایمیدرو از چنین رویداد ویژه ای 
استقبال و حمایت خواهد کرد. به گفته سپهر، فوالد باید 
صدای مشترکی داشته باشد و جایگاه روابط عمومی ها باید 

بیشتر از نقش بنگاهی و درون شرکتی باشد.
وی خواســتار هم افزایی روابط عمومی ها برای مدیریت 
چالش های مشــترک شرکت های معدنی و فوالدی شد و 
گفت: شــرکت های معدنی و فوالدی در حوزه مسوولیت 
اجتماعــی مثل ابرپروژه هــای انتقال آب، نقش بســیار 

برجسته ای برعهده داشته اند.
سپهر تصریح کرد: شــرکت های فوالدی دغدغه مردم را 
دارند و در حوزه مســوولیت اجتماعــی گام های بزرگی 
برداشته اند و روابط عمومی های این بخش نیز باید تسهیل 
گر باشــند و ظرفیت بســیار خوبی که از آن برخوردارند 
رابرای اطالع رسانی اثربخش و ایجاد آرامش در بازار فوالد 

بکار گیرند.

ارتباط نرخ ارز و نرخ بهره در اقتصاد ایران    

تولید کنسانتره زغالسنگ از 
سطح ۱.۳میلیون تن گذشت

 تولید کنسانتره زغالسنگ در دوره ۱۰ ماهه امسال نسبت به 
مدت مشابه پارسال رشد ۰.۵ درصدی را ثبت کرد و به رقم 

یک ملیون و ۳۷۸.۹ هزار تن رسید.
براســاس جداول آمار مقدماتی وزارت صنعت حاکی است، 
میزان تولید کنســانتره زغال سنگ در ۱۰ ماهه ۱۳۹۸ رقم 

یک میلیون و ۳۷۲.4 هزار تن ثبت شده بود.
انجمن زغال سنگ ایران در ارتباط با قیمت هرتن کنسانتره 
زغال ســنگ در بهمن ماه امسال براســاس محاسبه ۲۶.۵ 
درصد از قیمت شمش فوالد خوزســتان اعالم کرد: بهمن 
ماه ۹۹ قیمت متوسط هر تن شمش فوالد خوزستان ۱۰4 
میلیون و ۶۲۸ هزار و ۲۶۳ ریال بود و با محاســبه سهم نرخ 
مزبور، نرخ هرتن کنســانتره زغال سنگ ۲۷ میلیون و ۷۲۶ 

هزار و 4۸۹ ریال می شود.
هم چنین نرخ پایه قبلی کنسانتره زغالسنگ هر تن ۶ میلیون 
و ۱۲۰ هزار ریال ثبت شده بود، بنابراین درصد تغییر قیمت 
کنسانتره زغالسنگ نســبت به قیمت پایه رقم ۳۵۳.۰4۷ 
درصد را نشان می دهد.عالوه براین، درصد تغییر نرخ زغال 
ســنگ خام نســبت به قرار دادهای آبان ۱۳۹۷ به میزان 
۳۵۹.۰4۷ درصد ثبت شد.قراردادهای فروش کنسانتره زغال 
سنگ در هشت ماه ابتدایی ۹۷ بر مبنای نرخ شمش فوالد 

خوزستان محاسبه نمی شد.
آمارهای رســمی در ارتباط با میزان زغال سنگ مصرفی در 
سال ۹۸ رقم ۲.۵ میلیون تن را نشان می دهد که از این رقم 

۱.۶ میلیون تن در داخل کشور تولید و بقیه وارداتی بود.
دســت اندرکاران زغال سنگ کشــور برآورد کرده اند که با 
بهــره برداری از واحد های جدید رقم ســالیانه مصرف این 
ماده معدنی به ســطح چهار میلیون تن برسد و با توجه به 
ذخایر قطعی بیش از یک میلیارد تنی در این بخش می توان 

بازدهی را بیشتر ساخت.
فعاالن زغال ســنگ کشــور معتقدند: حمایت و پشتیبانی 
وزارت صنعــت، معدن و تجارت الزمه رشــد تولید در این 
بخش که این قابلیت وجود دارد که به برداشــت سالیانه ۱۰ 
میلیون تن زغال سنگ خام و پنج میلیون تن کنسانتره زغال 

سنگ دست یابیم.

از سرگیری مذاکره با 
ترکمنستان برای واردات برق

وزیر نیرو اظهار داشــت: مذاکرات با ترکمنستان 
را از ســر گرفتیم و با توجه به وقفه ای که ایجاد شده 
بود، قرار شــد کــه حجم قابل توجهی برق از کشــور 

ترکمنستان وارد شود.
 رضا اردکانیان  در نشســت خبری درباره جلسه اخیر 
وزرای نفــت و نیرو بــرای تامین ســوخت نیروگاه ها 
گفت: جلسات هماهنگی با وزارت نفت هر هفته انجام 
می شــود و هر روز دیسپچینگ گاز و برق برای تامین 
سوخت هماهنگ هســتند.وی افزود: اکنون گاز مورد 
نیاز بخش نیروگاهی را از شــرکت ملــی گاز دریافت 
می کنیــم و از ۱۶ بهمن ماه نیز هیچ محدودیتی برای 

صنایع وجود نداشته است.
وزیــر نیرو با بیــان این که همین مســیر ادامه دارد، 
خاطرنشــان کرد: عالوه بر تامین سوخت، مردم نیز در 
بخش خانگی باید نســبت به مصرف گاز صرفه جویی 
کنند اگر مصرف باال برود وزارت نفت گرفتار محدودیت 
می شود.وی خاطرنشان کرد: وقتی گاز تامین می شود 
این فرصــت نیز برای ما به وجــود می آید که بتوانیم 
روزانه گازوئیل را ذخیره کنیم و برای شــرایطی که در 
نیمه شمالی کشور هوا ســرد می شود و گاز رسانی با 
مشکل مواجه می شود آماده باشیم و بتوانیم از سوخت 

ذخیره شده گازوئیل استفاده کنیم.
اردکانیان از مذاکره با ترکمنســتان خبر داد و افزود: 
مذاکرات با این کشــور را از ســر گرفتیم و با توجه به 
وقفه ای که انجام شــده بود قرار شــد که حجم قابل 

توجهی برق از کشور ترکمنستان وارد شود.
اردکانیان درباره مذاکره با افغانســتان و تعیین حق آبه 
ایــران از هیرمند گفت: معاهده هیرمند ســال ۵۱ به 
امضا رســید وتا زمانی که عملیاتی نشــده بود در حد 
یک توافق امضا شــده و این شــرایط تا زمانی بود که 
از ســوی افغانستان و ایران هیات کمیساریای هیرمند 

تشکیل شود.
وی توضیــح داد: کار این کمیســاریا این بود که هر 
ســال در باالدست ســد کجکی در افغانستان میزان 
ورودی آب را اندازه بگیرند و سال نرمال، فوق نرمال 
یا تحت نرمال مشخص شــود و بر اساس این که در 
کدام حالت آبی قرار داریم مشــخص شود که حق آبه 

ایران چقدر است.
وی ادامه داد: هم چنین طبق تصمیم این کمیساریا 
مقرر شــده که دستگاه های اندازه گیری در مرز ایران 
تعبیه شــود که مشخص شــود حق آبه ایران رسیده 

است یا خیر؟
اردکانیان گفت: از ســال ۵۱ تا ۸۱ جلســات هیات 
کمیســاران تشکیل نشد اما از ســال ۸۱ با مجموعه 
فعالیت ها که بنده هم آن زمان مسوول بودم اولین بار 
جلسه مربوط به هیرمند تشکیل شد.وی خاطرنشان 
کــرد: در ایــن دوره فعالیت ها منظم شــده از جمله 
این که کار نقشــه برداری انجام شــود و دستگاه های 
اندازه گیری نصب شــوند تا دقیقــا میزان ورودی آب 

مشخص باشد.
اردکانیان خاطرنشــان کرد: البته ما برای تامین آب 
سیستان و بلوچستان همه چیز را موکول به هیرمند 
نمی دانیم. مجموعه طرح ها و برنامه هایی در دســتور 
کار داریم که به تصویب هیات وزیران رســیده و یکی 

از آن ها نیز تامین آب از هیرمند است.
وزیــر نیرو گفت: شــیرین کردن آب دریــا و انتقال 
به سیســتان در دستور کار اســت که کنسرسیوم و 
ســرمایه گذار آن نیز مشخص شــده که امیدواریم در 
دولت اجرایی شــود و نحوه اســتفاده از آب در بخش 

کشاورزی نیز در مسیر مشخصی قرار گیرد.

دبیر انجمن تولید کنندگان فوالد:

۳۰ درصد سود بازار سرمایه متعلق به زنجیره فوالد است
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سه یادداشــت قبلی به پیشینه پرواز اشاره داشت. این که 
انسان چگونه توانست آرزوی پرواز را به نیازی جدانشدنی 
در زندگی روزمره اش تبدیل کند. حتی امروزه که شــیوع 
ویروس کرونــا کار جهان، من جمله صنعــت هواپیمایی، 
را دگرگون کرده اســت، باز هم جابه جایی انســان امری 

اجتناب ناپذیر محسوب می شود.
تاریخ اختراع هواپیمــا و ورود آن به ایران را توضیح دادم. 
خطوط هواپیمایی مطرح دنیا را نیز معرفی کردم و نهایتا به 
خطوط هواپیمایی ایران رسیدم. ایران ایر که از ابتدا کارش 
را بــا نام هما )هواپیمایی ملی ایــران( آغاز کرد بود، هنوز 
نیز تحت پرچم ایران مشــغول به فعالیت اســت. توضیح 
مختصری در مورد هواپیمایی ایران ایرتور و آسمان نیز دادم. 
در این بخش ابتدا سایر خطوط هواپیمایی ایران را معرفی 

مختصری می کنم.

• هواپیمایی کیش

هواپیمایی کیش، که با عنوان تجاری کیش ایر شــناخته 
می شــود یک شــرکت هواپیمایــی ایرانی اســت که در 
ســال۱۳۷۰ به مرکزیت جزیره کیش تأســیس شد. این 
شرکت هم  اکنون جزو ۵ شرکت ایرانی عضو یاتا می باشد و 

گواهی نامه آیوسا را دریافت کرده است.

• هواپیمایی ساها

هواپیمایی ساها یک شرکت هواپیمایی ایرانی به مرکزیت 
تهران اســت که توســط نیروی هوایــی ارتش جمهوری 
اسالمی ایران در ســال ۱۳۶۹ تأسیس شد. ساها مخفف 
عبارت »ســرویس ارتباط هوایی ارتش« است که عالوه بر 
جابه جایی پرسنل ارتش، جابه جایی افراد غیرنظامی را نیز 

بر عهده دارد.
در گذشته پروازهای مســافربری این شرکت به وسیله ۵ 
فروند بوئینگ ۷۰۷ و پروازهای باربری به وســیله ۲ فروند 
بوئینگ ۷4۷ انجام می شد. پروازهای این شرکت بیشتر در 

مسیر تهران به مشهد، کیش، عسلویه، شیراز و اهواز بود.
در ســال ۲۰۱۳ به علت فرســودگی ناوگان این شرکت از 
ادامه فعالیت  آن جلوگیری شد. هواپیمایی ساها که آخرین 
کاربر بوئینگ ۷۰۷ به عنوان یک هواپیمای مسافربری در 
جهــان بود با جایگزین کردن هواپیماهای فرســوده خود 
بــا دو فروند بوئینگ ۷۳۷ که کارکرد کمتری نســبت به 
هواپیماهای گذشــته این شرکت داشت فعالیت خود را از 

سر گرفت.

• هواپیمایی ماهان
هواپیمایی ماهان شــرکت هواپیمایــی خصوصی ایرانی 
است و آشیانه اصلی این شرکت در شهر کرمان قرار دارد. 
این شــرکت در ســال ۱۳۷۱ در کرمان تأسیس شد و نام 
ماهان ایر نیز برگرفته از ماهان شــهری در ۳۵ کیلومتری 
شهر کرمان است. سهام دار عمده این شرکت مؤسسه خیریه 
مولی الموحدین است. شرکت هواپیمایی ماهان هم اکنون 
ناوگانی متشکل از ۳۷ فروند هواپیمای مسافربری و باری 
را در اختیــار دارد. روزانه به ۲۰ مقصد، در اروپا، آســیا و 
خاورمیانه، پروازهای مستقیم دارد. این شرکت هواپیمایی 
از ســال ۲۰۱۱ به دلیل خدمات رسانی به سپاه پاسداران، 
تحت تحریم آمریــکا، و از ۲۰۱۹ با ممنوعیت پرواز آلمان 
و فرانسه قرار دارد. برخی منابع، هواپیمایی ماهان را عامل 

انتقال ویروس کرونا به ایران می دانند.

• هواپیمایی کارون
شــرکت هواپیمایی کارون که در گذشــته با نام شرکت 
هواپیمایی نفت ایران شــناخته می شد شرکت هواپیمایی 
چارتری ایرانی است، که دفتر مرکزی آن در شهر اهواز قرار 
دارد. این شرکت هواپیمایی به صورت باربری و مسافربری 

فعالیت می کند.
هواپیمایی نفت به عنوان قدیمی ترین شــرکت هواپیمایی 
غیرنظامی ایران، حدود ۸۵ سال پیش با نام خدمات هوایی 
نفت پا به عرصه فعالیت گذاشــت و از سال ۱۳۷۲ تا سال 
۱۳۸۸ با نام شرکت حمل ونقل هوایی ایران به فعالیت خود 
ادامه می داد، اما از آذر ماه سال ۱۳۸۸ به شرکت هواپیمایی 
نفــت، تغییر نام داد. مالک اصلی این هواپیمایی شــرکت 
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی صنعت نفت می باشد. 
این هواپیمایی در حدود ۵۲۰ کارمند دارد. در تابستان سال 
۱۳۹۶ نام این شــرکت از هواپیمایی نفت به کارون تغییر 
پیدا کرد تا کار واگذاری و فروش این شرکت توسط شرکت 
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی صنعت نفت )اوپیک( 

انجام شود.

• هواپیمایی کاسپین
شرکت هواپیمایی کاسپین، یکی از شرکت های هواپیمایی 
خصوصی ایرانی است که در سال ۱۳۷۱ تأسیس شد. قطب 
اصلی این شــرکت تهران و اکنون بــا۱۰ فروند هواپیمای 

متعلق به خود، در حال فعالیت است.
شــرکت هواپیمائی کاســپین بــه عنوان یکــی از اولین 
شــرکت های هواپیمائی خصوصی در صنعت حمل و نقل 
هوائی در سال ۱۳۷۱ با همت جمعی از اعضای این صنعت 

تأسیس و لوگوی این شرکت در سال ۱۳۶۸ طراحی شد.

• هواپیمایی قشم
هواپیمایــی قشــم با عنــوان تجــاری قشــم ایر یکی از 
هواپیمایی های دولتی ایرانی است. شرکت هواپیمایی قشم 
در سال ۱۳۷۲ با اجاره کردن هواپیما فعالیت پروازی خود 
را با نام فراز قشــم آغاز کرد. از سال ۱۳۷۵ با انعقاد قرارداد 
اجاره با مالکان هواپیماهای مســافری پهن پیکر پروازهای 
خود را در مسیرهای تهران -- قشم، تهران -- دبی و دیگر 
شهرهای ایران انجام داده است. در ابتدا پروازهای مسافری 
این شرکت با دو فروند هواپیما آغاز شد و شرکت توانست 
تا ســال ۱۳۷۹ تعداد ۷ فروند هواپیما در اختیار گیرد. در 
ســال ۱۳۸۵ مالکان تصمیم به واگذاری شرکت گرفتند و 
در نهایت درسال ۱۳۸۶شرکت هولدینگ توسعۀ سورینت 
قشم متعلق به بابک زنجانی مالک این شرکت شد. در سال 
۹۱ رسماً نام شرکت از هواپیمایی فراز قشم به هواپیمایی 
قشم تغییر یافت. نهایتاً این شرکت در سال ۱۳۹۳ به وزارت 

نفت جمهوری اسالمی ایران واگذار شد.

• هواپیمایی زاگرس
شرکت هواپیمایی زاگرس در سال ۱۳۸4 با ثبت در منطقه 
آزاد اروند و با ورود دو فروند هواپیمای توپولوف فعالیت خود 
را آغاز کرد و در ســال ۱۳۸۶ دو فروند هواپیمای بویینگ 
MD بــه ناوگان خود اضافه کــرد. اولین پرواز بین المللی 
زاگرس در ســال ۱۳۸۷ با پرواز در مسیر تهران - دمشق 
انجام شــد. در حال حاضر این شــرکت دارای ۲۰ فروند 
هواپیما، شــامل ۷ فروند ایرباس ای۳۲۰، ۱ فروند ایرباس 
ای۳۱۹، ۲فروند ایرباس ای۳۲۱، ۳ فروند مک دانل داگالس 
ام دی۸۳ و ۶ فروند مک دانل داگالس ام دی-۸۲ است. هم 
چنین این شرکت در ۱ تیر ماه ۱۳۹۶ تفاهم نامه اولیه برای 

خرید ۲۸ فروند هواپیمای جدید را با ایرباس منعقد کرد.

• هواپیمایی تابان
شــرکت هواپیمایی تابان در ســال ۱۳۸4 موفق به کسب 
مجوز از ســازمان هواپیمایی کشــوری ایران شد و از سال 
۱۳۸۵ پروازهــای خود را به طور رســمی آغاز کرد. مرکز 

عملیاتی این شرکت در شــهر مشهد است. تابان در سال 
۱۳۸۹ نیز آشــیانه تعمیر و نگهداری خــود را در فرودگاه 
هاشــمی نژاد مشــهد افتتاح کرد و از این طریق عالوه بر 
هواپیماهای ملکی خود به دیگر شرکت ها نیز خدمات ارائه 

می کند.

• هواپیمایی آتا
هواپیمایی آتا یک شــرکت هواپیمایی ایرانی است که در 
سال ۱۳۸۷، به مرکزیت شهر تبریز، تاسیس شد. هم اکنون 
این شرکت با اختیار داشتن تعدادی هواپیما در ناوگان خود 
به مقاصد داخلی ایران از تبریز، تهران و مشهد و هم چنین 

چند مقصد خارجی فعال بوده و پرواز های برنامه ای دارد.
آتا واژه ای تُرکی است. این شرکت با تصویب هیات دولت، 
در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۸۷، به عنوان شــانزدهمین شــرکت 
هواپیمایی کشــور ایران، راه اندازی شــد. نخستین پرواز 
شــرکت هواپیمایی آتا در تاریــخ ۱۰ دی ۱۳۸۸ هم زمان 
با افتتاح این شــرکت توســط وزیــر راه و ترابری وقت، از 
فرودگاه بین المللی تبریز به مقصد مشهد صورت پذیرفت 
و پروازهای رسمی شرکت هواپیمایی آتا از تاریخ ۱۷ بهمن 
۱۳۸۸ از تبریز به مقصد تهران انجام شد. شرکت هواپیمایی 
آتا فعالیت خود را با 4 فروند هواپیمای ام دی-۸۳ با ظرفیت 

۱۶۵ نفر مسافر آغاز کرد.

• هواپیمایی معراج

هواپیمایی معراج یکی از شرکت های هواپیمایی خصوصی 
کشــور ایران اســت که در ســال ۱۳۸۹ با مجوز سازمان 
هواپیمایی کشوری تأسیس شد. دفتر اصلی این شرکت در 
تهران قرار دارد. همه پروازهای بین المللی این شــرکت با 
هواپیمای ایرباس آ۳۰۰ انجام می شــود اما برخی مواقع از 
هواپیماهای خانواده ایرباس ای۳۲۰ نیز استفاده می شود، با 
این حال، همه پروازهای داخلی با خانواده ایرباس ای۳۲۰ 

انجام می شوند.

• هواپیمایی وارش
شــرکت هواپیمایــی وارش یا وارش ایر) ســهامی خاص(

یک شــرکت هواپیمایی ایرانی است که در سال ۱۳۹۶ با 
محوریت استان مازندران در شهر ساری فعالیت خود را آغاز 
کرده است. وارش در زبان تبری به معنای باران و هواپیمایی 
وارش اولین شرکت هواپیمایی در استان مازندران است. این 
شرکت هم اکنون با ۵ فروند هواپیما در دو فرودگاه مهرآباد 

تهران و دشت ناز ساری در حال فعالیت است.

• فالی پرشیا
هواپیمایی فالی پرشــیا یک شرکت هواپیمایی خصوصی 
ایرانی است که در سال ۱۳۹۷ تأسیس شد و فعالیت خود 
را در سال ۱۳۹۸ به مرکزیت شیراز آغاز نمود. هم اکنون با 

۳ فروند هواپیما و ۶ مقصد پروازی در حال فعالیت است.
شــرکت هواپیمایی فالی پرشیا پس از ثبت در اداره ثبت 
شرکت ها در ســال ۱۳۹۷، فعالیت خود را جهت دریافت 
گواهی نامه عملیات پروازی از سازمان هواپیمای کشوری 
شــروع و پس از دریافت این گواهی نامه )AOC( در آذر 
ماه ۱۳۹۸ با انجام اولین پرواز مســافری از مبدأ شیراز به 
مشــهد، فعالیت خود را آغاز کرد. شروع به کار این شرکت 
در شورای عالی هوانوردی کشور در سال ۱۳۹۶ با سه فروند 
موافقت شد و این خط هوایی به مرکزیت شیراز و از فرودگاه 

بین المللی شهید دستغیب فعالیت می کند. ادامه دارد...

مریوان؛ 
دروازه گردشگری کشور 

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی 
کردســتان گفت: شهرســتان مرزی مریوان بــا توجه به 
بهره بردن از مرز باشماق و داشتن ظرفیت های گردشگری 

متنوع می تواند دروازه گردشگری بین المللی کشور شود.
 یعقــوب گویلیــان در دیدار با فعالین حوزه گردشــگری 

شهرســتان مریوان، اظهار کرد: شهرستان مریوان یکی از 
زیباترین و پر جاذبه ترین نقاط گردشــگری کشور است و 
در صورت برنامه ریزی مدون در حوزه گردشگری می توان 
انتظار رونق اقتصادی شهرستان و حتی کل استان را داشت.

گویلیان به افتتاح مرکز اطالع رسانی مرز باشماق به عنوان 
ورودی دروازه کشوراشــاره کرد و عنوان ساخت: این مرکز 
می تواند ســاماندهی الزم در خصوص راهنمایی و هدایت 
مســافران ورودی و خروجی کشور را مدیریت کند و حتی 
در حوزه گردشگری سالمت نیز با عقد تفاهم نامه هایی با 
علوم پزشکی استان، در این بخش نیز فعالیت داشته باشد.

وی بیــان کــرد: اداره کل میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دستی کردســتان از هر گونه کمک و حمایتی که 
منجر به رونق گردشگری شهرستان باشد کوتاهی نخواهد 

کرد و پشتیبان سرمایه گذاران بخش خصوصی است.
مدیران و مالکان تاسیســات گردشگری بخش خصوصی 
و فعالیــن این حوزه نیــز هر کدام توضیحاتــی پیرامون 
جاذبه های متعدد در این شهرستان داشته و به لزوم توسعه 
آموزش در روســتاهای تابعه و هدف گردشگری، ضرورت 
ســاماندهی مرز، برنامه ریزی و برگزاری جشــنواره های 
مختلف ملی در فصول مختلف، احداث سایت پرنده نگری، 

توسعه و رونق اقامتگاه های بوم گردی و ... تاکید کردند.

نمایشگاه گردشگری بازدید 
عمومی ندارد

مدیرعامل شرکت مادرتخصصی توسعه ایران گردی 
و جهانگردی گفت: نمایشگاه گردشگری و صنایع دستی 
تهــران در محل دائمی نمایشــگاه بین المللی به صورت 
کامال تخصصی برگزار می شود و بازدید حضوری عمومی 

و مردمی ندارد.

نمایشــگاه )تخصصی( گردشگری و صنایع دستی تهران 
با شعار »ســفرهای ایمن و مسووالنه« وبامشارکت ۱۶۰ 
نهادفعال گردشگری پنجم اســفند ۹۹ افتتاح شد و به 
مدت چهار روز تا هشتم اسفند در محل دائمی نمایشگاه ها 
در تهران ادامه داشت. خشایار نیکزادفرمدیرعامل شرکت 
مادرتخصصی توســعه ایران گــردی و جهانگردی دراین 
موردگفت: در این نمایشــگاه شــیوه های نوین خدمات 
گردشــگری در دوران کرونا به نمایش گذاشته می شود 
هم چنین خدمات دهندگان گردشگری در این سه روز 
تجربیات خود در دوران کرونا را با یکدیگر تبادل می کنند 
و عالوه بر آن دوره های آموزشــی گردشگری در دوران 

همه گیری طراحی شده، که برگزار می شود.
وی تصریح کرد: در این نمایشگاه که صاحبان مشاغل و 
تاسیسات گردشگری حضور دارند شیوه نامه های نوین 
مقابله با ویروس کرونا در اماکن و تاسیسات گردشگری 
آموزش داده می شــود تا در دوران کرونا و پساکرونا این 

اصول و ضوابط را اجرا و رعایت کنند.

داستان پرواز ]از برادران رایت تا کووید-19[
تکه ای از من 

تکه ای از زمین
مریم سادات موسوی
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