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گرینویچ

آغوش مادرانه کانگورو 
 

اعتقاد عمومی این اســت که محبــت مادرانه،  فقط 
مختص به انسان ها نيست و در حيوانات هم شایع است. 
به تازگی، یک ویدئو از یــک کانگوروی مادر و توله اش 
منتشر شده که همين مسئله را ثابت می کند و البته در 
فضای مجازی حسابی مورد توجه قرار گرفته است. این 
ویدئو، توسط یکی از مقامات حيات وحش هند منتشر 
شده و کاربران حسابی از آن استقبال کرده اند. در ویدئو، 

این کانگورو ،توله اش را غرق بوسه می کند. 

نجات در باغ فالحت 
پیامک عمومی سرطان 

 

یک پيام اشتباه از یک مرکز پزشکی، که در واقع قرار بوده تبریک 
سال نو ميالدی باشد، هزاران نفر را تا حد مرگ ترسانده است. این 
مرکز پزشکی در دانکستر در انگليس، به 8 هزار بيمار خود به صورت 
اشتباهی پيام داده و به آنها گفته که سرطان پيشرفته ریه دارند. بعد 
از ارسال این پيام، تلفن های این مرکز پزشکی حسابی اشغال شد 
تا اینکه خيلی زود، یک پيام اصالحی به همه ارسال شد و به آنها 

گفته شده که مشکل فنی بوده و از همه آنها معذرت خواهی شد.

زندگی در تاالب شادگان    عكس: فاطمه رحیماويان اول آخر

 باشگاه
نویسندگان

یکشنبه

  ایراد بنی اسرائیلی نگیریم

یک وقت هایــی بــر مســندی 
می نشينيم که معدود یا بسياری از 
افراد باید گوش به فرمان مان باشند. اینکه به چنين جایگاهی 
رسيده ایم گاه بسته به لياقت و سواد و کاردانی  خودمان بوده 
و گاه دست تقدیر و جيب پرپول در کار بوده و یا اینکه متعاقب 
روابطی که داشته ایم و یا به اصطالح زرنگی هامان به آن دست 
یافته ایم. علی ایحال علت باالنشين بودن مان هر چه که بوده، 
خوب اســت اول خود و آنچه در چنته داریم را از یاد نبریم 
و بعد حواس مان باشد به آنها که یک چشم شان به کارشان 
است و چشم دیگرشــان به ما که چه می فرمایيم. البته این 
خوب است که همه امور خوب پيش برود و کم و کاستی های 
کار،کم شــود  اما اینکه ایراد بنی اسرائيلی بگيریم، منصفانه 
نيست. خوب است قبل از مورد عتاب قراردادن هامان به این 
بيندیشيم که آیا علت نقص و خلل وارده در کار واقعا متوجه 
همان است که طرف خطابش قرار داده ایم یا اینکه دیواری 

کوتاه تر از او نيافته ایم.
کم نيســتند کارفرمایان و مدیرانی کــه نمی بينند چگونه 
بعضی از زیردستانشــان با وجود همه تنگناهــای روزگار 
می کوشند در کارشــان کم نگذارند تا هم وجدان خودشان 
آسوده باشد و هم حرف نشنوند. و اما باالدستانی هم هستند 
که به خيال شــان باید هر چند وقت یک بار گردوغباری به پا 
کنند تا پایين دســتان فراموش نکنند، پایين دستی خویش 
را. باالدســتانی که وســط گردوغبارها یادشــان می رود، 
چقدر دستمزد می دهند و چه حجم و چه کيفيتی از کار را 
خواهان هستند. آنها نمی نشينند تا حساب کنند، زیردستان 
با دســتمزدی که می گيرند، کدام چالــه زندگی خویش را 
می توانند پر کننــد اما هزاربــار کاری را می جورند تا حتما 

ایرادی بيابند حتی شده از نوع بنی اسرائيلی.
آنها یادشان می رود پایين دســت ها با جهانی آرزو و حسرت 
که در سر دارند، گاهی لياقت شان بسيار است اما بداحوالی 

روزگار آنها را فرودست ساخته است.
کم نيستند باالنشين هایی که چشم هاشان را بر سعی و تالش 
زیر دســتان می بندند و به این ترتيب آنها را به سمتی سوق 

می دهند که انگيزه ای برای انجام بهتر کار نداشته باشند.
کاش آنها که بر فراز می ایســتند، یادشان باشــد ایراد اگر 
می گيرند، منصفانه باشــد و بجا. اصال چه فرق می کند کجا 
باشيم، بيایيد ایراد بنی اســرائيلی نگيریم که بسيار ناپسند 

است این فعل.
 

امروز دقیقا 2دهه از عمر واحد پولی يورو و انتشار اسكناس ها و سكه های آن می گذرد و در اين سال ها، يورو، دالر 
را به عنوان يكه تاز دنیای پول به چالش کشیده، زندگی را برای صدها میلیون نفر آسان تر کرده، نماد وحدت يک 
قاره شده و به يک جايگاه بین المللی چشمگیر رسیده است. در اول ژانويه سال 2002میالدی، 12کشور اروپايی، 

در بزرگ ترين تغییر ارز تاريخ، واحدهای پول ملی خود را با يورو جايگزين کردند. از نظر اروپايی ها، اين تغییر ارز، 
باعث افزايش ثبات، شكوفايی و رقابت پذيری اقتصادی اروپا شده است. بسیاری، آرزوهای مشابهی در ديگر نقاط 
دنیا دارند اما به نظر می رسد، يورو، دست کم تا آينده ای بلندمدت، يک تجربه منحصر به فرد و بی نظیر خواهد بود.

جهان نما

حافظ

چه نسبت است به رندی َصالح و تقوا را
سماِع وعظ کجا، نغمه رباب کجا

از زمانی که نخســتين درخت اکاليپتوس در ایران 
کاشته شد، 90سال می گذرد. در حدود سال 1310 
گونه های مختلفی از اکاليپتوس به ایــران آمد و در 
شمال کشور کشت شد و خيلی زود تعداد این درختان 
افزایش پيدا کرد، ولی اکثر درختان در اثر سرما و برف 
در ســال های 1327 و 1328 از بين رفتند. در سال 
1330 نيز چند گونه از بذرهای مقاوم به ســرما، به 
وسيله پروفسور گائویا به ایران ارسال شده و در خزانه 
چمارسرای رشت کشت شــدند. در بهار 1335 نيز 
تعداد 18 گونه اکاليپتوس مقاوم به سرما از استراليا و 
مراکش وارد کشور شد و در خزانه باغ اکولوژی نوشهر 
)ایستگاه تحقيقات جنگل و مرتع فعلی( کشت شدند 
و سپس به قطعات مختلف باغ مذکور انتقال یافتند. 
در سال 1342 نيز بيش از 30 گونه مختلف در اختيار 
سازمان جنگل ها و مراتع کشور قرار گرفت تا نتيجه 

رشد و مقاومت آنها در شــرایط مختلف کشور مورد 
مطالعه قرار گيرد. اما نخستين درخت اکاليپتوس در 
ایران، در باغ فالحت یا همان باغ کشاورزی قائمشهر 
امروزی کاشته شــد و از بين نرفت و در حدود 3سال 
پيش نيز در فهرســت آثار ملی ایران به ثبت رسيد و 

حاال این درخت قدیمی، ارزشی تاریخی دارد.
باغ کشاورزی قائمشــهر جزو شناسنامه تحقيقاتی 
استان مازندران است و به جز این درخت اکاليپتوس 
کهنسال، از لحاظ گونه های گياهی موجود و کيفيت 
تحقيقات در استان در نوع خود منحصر به فرد است. 
در این باغ حتی گونه های گياهــی و درختانی دیده 
می شود که به گفته کارشناسان درحال انقراض بوده 
و از این گونه ها تنها تعداد انگشت شماری وجود دارد 
و به عبارتی این مجموعه قدیمی پایگاهی ارزشــمند 
برای انجام کارهای تحقيقاتی به شمار می رود. بناهای 
موجود در این باغ نيز همچون گونه های گياهی، آثاری 
تاریخی محسوب می شــوند و جزو ميراث فرهنگی 

کشور هستند.
چند سالی بود که باغ فالحت مازندران با وجود ثبت 

در آثار ملی مورد بی توجهی قرار گرفته بود و شرایط 
خوبی نداشت. از سوی دیگر چند تعاونی مسکن قصد 
تصرف غيرقانونی بخش هایی از این باغ را داشتند که 
خوشبختانه با اطالع رســانی در شبکه های مجازی 
و پخش شــدن تصویر درخت قدیمی اکاليپتوس در 
رسانه های اینترنتی، مردم و مسئوالن از شرایط این 
باغ آگاه شدند و به داد آن رسيدند. نخستين درخت 
اکاليپتوس کشــور حاال در امان اســت و با صالبت 
سرجایش ایستاده و باغ فالحت قائمشهر هم فعال در 

شرایط خوبی به سر می برد.

قصه شهر

مريم ساحلی
روزنامه نگار

فاطمه عباسیگزارش
روزنامه نگار

جواد نصرتیداده نما
روزنامه نگار

دختران سرزمین من
در چهارميــن روز از زمســتان1297 هجری 
شمسی، نخســتين شناســنامه ایرانی به نام 
»فاطمه ایرانی«، توسط اداره کل سجل احوال 
دارالخالفه، مســتقر در »بلدیه تهران« صادر 
شــد. از آن زمان تا حاال 104سال می گذرد و 
جالب اینکه نام »فاطمه« هنوز هم بيشــترین 
نامگذاری در بين نوزادان دختر است. این را ما 
نمی گویيم، رئيس سازمان ثبت احوال کشور 
اعالم کــرده که در 9ماهی که از ســال1401 
می گذرد، خانواده های زیادی اسم دخترشان را 
فاطمه گذاشته اند و این اسم از فراوانی بيشتری 

نسبت به اسامی دیگر برخوردار است.
 همانطــور کــه می دانيد ســایت ســازمان 
ثبت احوال کشور ليست بلند باالیی از اسامی 
دختر و پسر تهيه کرده تا به نوعی فرایند انتخاب 
نام را برای والدین آسان تر کند. با این حال این 
روزها با پدیده نوظهــوری درعرصه نامگذاری 
برای کودکان مواجهيم. اسم هایی که نامانوس  
و عجيب اند و برخی اسامی هم که به طورکلی 
از  شــان کافی برخوردار نيســتند. درحالی که 
انتخاب نام برای فرزندان توسط والدین یکی از 
اصلی ترین حقوق آن هاست. انتخاب اسم نقش 
بسيار مهمی در زندگی، سرنوشت و آینده افراد 
دارد. اسم یکی از فرایندهایی است که تا پایان 
عمر و حتی بعد از آن نيز همراه با فرد می ماند؛ 
بنابراین در انتخاب آن باید دقت و توجه کافی 
داشــت. باتوجه به همه مقدماتی که گفته شد 
و نام های ثبت شده در ســازمان ثبت احوال، 
با وجود معرفی نام های نامانــوس و فضاهای 
رســانه ای تأثيرگذار، باید گفــت که هنوز هم 
اسامی پرمحتوا و نام های ائمه از بيشترین اقبال 
برخوردار است و هر سال نام هایی مانند فاطمه، 
محمد و علی بيشترین فراوانی را در بين نام های 

انتخاب شده برای نوزادان دارند.

فرنی گفت: من فقط می دونم 
اگه شاعر باشی یه چيز قشنگ 
خلق می کنی، منظورم اینه که وقتی کارت تموم شــد 
یک چيز قشــنگ  روي کاغذ به جا می ذاری. آدم هایی 
که تو ازشــون حرف می زنی حتی یه چيــز زیبا به جا 
نمی ذارن. بهترین شون تنها کاری که می کنه اینه که 
به درون ذهنت رخنه می کنه و یــه چيزی اونجا به جا 
می ذاره، اما به صرف اینکه بلدن چطور این کارو بکنن، 
نمی شه به کارشون گفت شعر. شاید بشه گفت یه پول 

سياه می ندازن.

صــدای  3تــا  می دونــی 
هيجان انگيز توی دنيا چيه؟

- آره، صبحونه آماده س، ناهار آماده س، شام آماده س!
 نه، نه، نه، صدای زنجير لنگر، موتور کشــتی و سوت 

قطار.

جی.دی.سلینجر

فرانک کاپرا

فرنی و زويی 

دیالوگ

بوک  مارک

زندگی شگفت انگیز است

آخر مصور

   زندگی شايد آن لبخندی است که دريغش کرديم!    طرح: مجید صالحی

2 دهه از عرضه يورو گذشته و اين واحد پولی
 به نماد قدرت اقتصادی و اتحاد اروپا تبديل شده است

از زمان عرضه يورو، گمانه زنی ها 
درباره عبور يورو از دالر مطرح 
اســت. اقتصاددانان و مديران 
مالی زيــادی در اروپا و آمريكا 
بارها از اين گفته اند که درنهايت، يورو دالر را 
به عنوان قدرتمندترين واحد پولی دنیا پشت 
سر خواهد گذاشت. نخستین بار 2 اقتصاددان 
آمريكايی به نام های جفری فرانكل و منزی چین 
در سال 1995اين ايده را مطرح کردند. با اين 
حال بحران های مالی جهانی، بحران های داخلی 
در حوزه يورو )کشورهايی که واحد پولی آنها 
يورو است( و همراهی نكردن بريتانیا )که نه تنها 
هرگز از واحد پولی يورو استفاده نكرده که اخیرا 
هم از اتحاديه اروپا بیرون آمده(، فعال يورو را 
پشت سر دالر نگه داشــته است. مسئله فقط 
برابری 2 ارز نیســت، بلكه يورو، برای عبور از 
دالر، بايد به پراســتفاده ترين ارز در معامالت 
تجاری دنیا و ارزش شماره يک در صندوق های 

ذخیره ملی کشورهای مختلف تبديل شود.

طراحی اسكناس های 5، 10، 20، 
50، 100، 200و 500يورويی از تم 
»دوره ها و سبک های اروپايی« 
الهام گرفته شــده اســت. 
طراحــان از 7 دوره تاريــخ فرهنگی اروپا 
)کالسیک، رومانســک، گوتیک، رنسانس، 
بــاروك و روکوکو، عصر آهن و شیشــه، و 
معماری مدرن قرن بیستم(، استفاده کرده اند 
و از هر دوره، يک پل تخیلی را روی اسكناس ها 
کشیده اند. پنجره ها و دروازه ها در ديگر روی 
اسكناس ها هم نماد روحیه و گشاده رويی و 
همكاری اروپايی خوانده شــده است. خود 
اروپايی ها، به اسكناس هايشان »پل و پنجره« 

می گويند.

اسكناس های يورو، ويژگی های 
بسیار منحصر به فردی دارند که 
جعل آنها را بســیار ســخت 
می کند. بعضی از اين ويژگی ها 
اينها هستند: هولوگرام متحرك، بافت برجسته 
و متمايز، نشان های ريز و مخفی که با ذره بین و 
زير نور مافوق بنفش قابل ديدن هستند، و يک 
پنجره در گوشه اسكناس که وقتی نور به آن 

می خورد، شفاف می شود.

 ســال 2022، يكی از بدترين 
سال ها در2دهه اخیر برای يورو 
بوده است. سهم آن در ذخاير 
ارزی دنیا از 25درصد در سال 
2003به حدود 20.6درصد رســیده اســت و 
16درصد از ارزش آن در برابر دالر کاهش يافته. 
و تازه سناريوی بدتری هم پیش روست: افزايش 
مداوم تورم،  می تواند لطمه بیشتری به يورو بزند 
و بحران را عمیق تر کند. سیاست ورزان هشدار 
می دهند که بحران يــورو، در واقع می تواند 
نشانه ای از بروز پوپولیسم و به خطر افتادن ثبات 
اتحاديه اروپا باشد. به همین خاطر است که بانک 
مرکزی اروپا، دســت به هر کاری خواهد زد تا 
ارزش يورو را حفظ کند. يكــی از روش های 
مؤثری که به کار گرفته خواهد شد، افزايش نرخ 
بهره است. با وجود بحران پیش آمده ، انتظار اين 
است که يورو در ســال پیش رو، رشد داشته 

باشد.

19 کشور
يورو، در ابتدا در 12 کشــور 
اروپايــی جايگزيــن واحد 
پول های ملی شد اما در ادامه، 
با اضافه شدن کشـــورهای 
 بیشــتر بــه اتحاديــه اروپــا، يــورو 
جايگزين واحدهای پولی ملی بیشتری شد و 
امروزه، 19کشور از اين واحد پولی استفاده 

می کنند.

340میلیون نفر
امروزه، بیش از 340میلیون نفر 
در 19کشور اروپايی، از اين واحد 

پولی استفاده می کنند .
   کشورهای حوزه يورو

1.5تريلیون اسكناس
 27.6میلیارد عدد اســكناس 
يورو در کشــورهای اروپايی و 
سراسر دنیا در گردش است که 
ارزش آن، حدود 1.5تريلیون 
يورو اســت. عدد دقیق تعداد اسكناس ها، در 
پايیز سال 2021حدود 27میلیارد و 640میلیون 
و 19هزار و 753عدد، معــادل يک تريلیون و 

519میلیارد يورو اعالم شده بود.

141میلیارد سكه 
سكه های يورو هم در تعداد باال 
در اروپا مورد اســتفاده قرار 
می گیرد. اين سكه ها، يک روی 
اروپايی و يک روی ملی دارند و 
در روی ملی آنها، کشورهای مختلف نمادها و 
نشــانه های ملی خود را درج کرده اند. حدود 
141میلیارد سكه به ارزش 31میلیارد يورو در 

اروپا و خارج از آن در گردش است.

پل های مجازی جايگزين دالر؟

يوروی بحرانی

غیرقابل تقلب


