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سالمت باشیم
"کدو تنبل" و این همه خاصیت! 

دو کلمه حرف ورزشی
 بی تحـرکی؛ بیماری مزمن...

تکنولوژی های برتر آینده

کافه شهر
بازگویی افسانه های مقدس

راه اندازی نسل پنجم ارتباطات 
در ۵ نقطه تهران

تکه ای از من تکه ای از زمین
 گردشگری و موسیقی
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تولیدات نشر معیار
کتاب های گیالس 

ویژه ی کودکان
 

لطفا برای سفارش با شماره ی 09301837148 
تماس حاصل فرمایید

سرمقاله

نگاهی به سند امنیت قضایی
ســند امنیت قضایی که اخیرا 
از ســوی ریاست قوه قضاییه ابالغ شده است، اگرچه 
ماندگاری اش منوط به اجرای تمام و کمال آن خواهد 
بود، اما الزم اســت تصریح شــود که نکات درخوری 
درآن هست که بی تردید در هر حال و به هر صورت، 
اثرات مثبتی در آینده در جامعه به جا خواهد گذاشت.

از جمله مواردی که در این سند، شفاف و بدون ورود 
به عبارات کلی از آن ســخن رفته است حق انتخاب 

آزادانه وکیل از بدو تا ختم فرایند دادرسی است.
اگر توجه داشته  باشیم که طی سالیان گذشته حواشی 
قوه قضاییه اخبار مناسبی در جامعه پراکنده نمی شد 
و تاحدودی به اعتماد مردم جامعه نســبت به رعایت 

حقوق افراد خدشه وارد شده بود.
و نیز اثرات منفی تصمیم به انتخاب وکیل برای متهم 
در برخی موارد و سلب این حق از وی، حال تاکید بر 
حق انتخاب وکیل از سوی متهم -- که از حقوق اولیه 
و بدیهی هر متهمی اســت -- خود یک گام به سوی 

اصالح رویه غلط محسوب می شود.
این موارد و چند مورد مهــم دیگر، در ماده دوازده 
ســند امنیت قضایی مورد تصریح قرار گرفته است. 
متن کامل ماده دوازده به منظور مداقه بیشــتر در 

این آورده می شود:
"ماده ۱۲- حق بهره مندی از خدمات حقوقی

الف- اشخاص حق دارند از بدو تا ختم فرایند دادرسی 
در کلیه مراجع رسیدگی کننده، اعم از مراجع قضایی و 
شبه قضایی آزادانه وکیل انتخاب کنند. تحمیل وکیل 

یا تحدید حق آزادی انتخاب وکیل ممنوع است.
ب- در نظام اســالمی وظیفه وکال دفاع از موکل در 
جهت احقاق حق اســت و با توجه به نقش مهمی که 

وکال در نظــام قضایی و اجرای عدالت بر عهده دارند، 
باید از تعقیب به ســبب دفاع از حقوق موکل مصون 
بوده و بتوانند به صورت مستقل و فارغ از هرگونه فشار 
سیاســی داخلی و خارجی، تهدیــد و آزار و اذیت به 

فعالیت بپردازند.
پ- قوه قضاییه برای اشــخاصی که قادر به پرداخت 
هزینه خدمــات حقوقی اعــم از مشــاوره و وکالت 
یا کارشناســی یــا داوری اجباری نیســتند، امکان 
بهره منــدی از این خدمات را به طور رایگان یا ارزان تر 

فراهم می کند."
در این ماده عالوه بر تاکید روشن برحق انتخاب وکیل 
به یک نکته مهم دیگر نیز تاکید شده است؛ بند "ب" 
در ماده دوازده و سند امنیت قضایی از ارزش و اهمیت 
قابل اعتنایی برخوردار است. این بند مکمل بند "الف" 
ماده دوازده هست. اگر در بند الف آزادی انتخاب وکیل 
مورد تاکید قرار گرفته اســت، در بندب امنیت وکیل 
موضوع اصلی اســت وتصریح شده است که به سبب 

دفاع از حقوق متهم از تعقیب مصون خواهد بود. 
البته ذکر این نکته ضروری اســت که در این زمینه 
هم اجرای دقیق مفاد ذکر شده می تواند نیت تدوین 
کننــدگان را برآورد وگرنه همچنان که درگذشــته 
شاهد گرفتاری برخی از وکال بوده ایم باز با تفسیرهای 
متفــاوت وتازه ،این گرفتاری باقی خواهد ماند با این 
وصــف نگرانی احتمالی نمی توانــد از ارزش این بند 
بکاهــد. حق انتخاب وکیل و امنیــت وکیل دردفاع، 
می توانــد بیش از نیمی از دغدغه هــای مردم درباره 
رعایــت عدالت را مرتفع کنــد و اعتماد مخدوش را 

بازیابی خواهدکرد.

»مدیر مسوول«

شفاف سازی صورت 
مالی ایرالین ها

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: نرخ پایه های صادراتی منجر 
به ارائه تعهداتی از ســوی صادرکنندگان به گمرک برای بازگشت ارز 

می شود که به آن میزان، ارز از خریدار کاالی خود دریافت نمی کنند.

تاثیر منفی مقررات ناقص، بر صادرات کشور

آخرین وضعیت 
شرکت قطارهای 
حومه ای
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■ اســمش کدوتنبل است! البته به آن کدو 
حلوایی هم می گویند. قــد و قواره ای ندارد: 

گرد و قلمبه و بامزه است. 
اما زیر آن پوســت کلفــت و نارنجی رنگ، 
دنیایی از خاصیت وجود دارد که ســالمتی 
را تضمین می کند اما این که چرا اســمش 
را تنبل گذاشته اند فلســفه اش را نمی دانم. 
کدوتنبل منبع فوق العاده ی بتاکاروتن است 
که برای ســالمت چشم ها و پروستات مفید 
است و به کاهش خطر ابتال به سرطان کمک 
می کند. با ما باشید تا با دنیای این کدو بیشتر 

آشنا شوید.
▪ تخمه ی کدو برای پروستات: البته نباید 
انتظار معجزه داشــت امــا نتایج پژوهش ها 
نشان می دهند که تخمه ی کدو تأثیر مثبتی 
روی سالمت پروستات دارد. در طب سنتی 
از تخمــه ی کدوتنبل بــرای درمان بزرگی 
خوش خیم پروســتات اســتفاده می کنند. 
ترکیبات موجود در تخمه ی کدو روی ادرار 
کردن تأثیر می گذارد اما روی حجم پروستات 
تأثیری ندارد. البته نتیجه ی پژوهش دیگری 

که در ســال ۲006 روی موش ها انجام شده 
نشان می دهد که مصرف تخمه ی کدو روی 

این ارگان تأثیر مثبت دارد.
▪ کدوتنبل خطر ابتال به ســرطان را 
به  کاهش می دهــد: کدوتنبــل تقریباً 
اندازه ی هویــج حاوی کاروتنوئید اســت. 
این ترکیبات آنتی اکســیدانی برای مقابله 
با ســرطان، بیماری های قلبــی عروقی یا 
آفتاب سوختگی موثرند. نتایج پژوهش های 
اپیدمیولوژیک نشان می دهد رابطه ای بین 
مصرف سبزیجات سرشار از کاروتنوئیدها و 
کاهش ســرطان به ویژه سرطان پروستات، 
ســینه و کولون وجود دارد.عــالوه بر این، 
کریپتوگزانتین و آلفا کاروتن دو نوع دیگر از 
این کاروتنوئیدها هستند که قادرند از رشد و 
تکثیر سلول های سرطان زا جلوگیری کنند. 
به نظر می رسد که مصرف کاروتنوئیدهای 
غذایی خیلی بهتر از مصرف مکمل اســت. 
توصیه می کنیم مصرف مواد غذایی نارنجی 

را در برنامه ی غذایی تان بگنجانید.
▪ کدوتنبل برای مقابله با پیری چشم ها

کدوتنبل حاوی لوتئین و زآگزانتین است.
این دو رنگدانه ی کاروتنوئیدی برای سالمت 
چشم ها مفیدند. این رنگدانه ها مانند فیلتری 
در برابر نور آبی اشــعه های خورشیدی عمل 
می کنند که برای سالمتی سلول های شبکیه 
مضر هستند. در ســال ۲00۱ یک گروه از 
محققان فلوریدا ثابت کردند افرادی که میزان 
این دو رنگدانه ی بدنشــان زیاد اســت 8۲ 
درصد کمتر در معرض ابتال به دژنراســیون 
ماکــوالی مربوط به پیری قــرار می گیرند. 
نتایــج پژوهش های متعدد نشــان می دهد 
مصرف زیاد لوتئین و زآگزانتین چه از طریق 
مصرف مواد غذایی سرشــار از این رنگدانه 
چه از طریق مصرف مکمل ها میزان این دو 

رنگدانه ی شبکیه را باال می برد.
▪ کدوتنبل و قند خون: محققان آمریکایی 
به این نتیجه رسیده اند که عصاره ی کدوتنبل 
می تواند به کاهش قند خون حیوانات و انسان 
کمک کند. اثرات مثبت کدو به کاروتنوئیدها 
و برخــی از پُلی ســاکاریدهای آن مربــوط 
می شود. البته واقعیت این است که کدوتنبل 

می تواند به طور جزیی قند خون را باال ببرد 
که در این مورد هم جای نگرانی نیست.

▪ کدوتنبل برای تقویت سیستم ایمنی 
بدن و ریه ها: محققان آمریکایی بررسی های 
گسترده ای روی بتاکاروتن انجام داده و به این 
نتیجه رسیدند عالوه بر این که این ترکیبات 
خواص آنتی اکسیدانی دارند بلکه می توانند به 
عملکرد برخی از سلول های سیستم ایمنی 
بدن کمــک کنند. برای همیــن هم باعث 

تقویت این سیستم می شوند:
● اگر ســیگار می کشــید نیز می توانید به 
خواص مفید کدوتنبل اعتماد کنید. به خاطر 
این که ترکیبات آنتی اکسیدانی آن به سالمت 
ریه ها خدمت زیادی می کنند. توجه داشته 
باشید که برای سیگاری ها مصرف بتاکاروتن 
موجــود در مــواد غذایی مفید می باشــد و 
ایــن افراد باید از مصــرف مکمل بتاکاروتن 
بپرهیزند. به خاطر این که این مکمل ها خطر 

ابتال به سرطان را در این افراد باال می برد.

ســالمـت بـاشـیـم

ــی ــم نبات مری

 ---نیم نگاه ---

"کدو تنبل" و این همه خاصیت! گرد آورنده

نقش ویتامین D در بهبودی 
بیماران

زهراءعبداللهــی مدیــرکل 
دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت 
بهداشــت، با اشــاره به این که 
کمبــود ویتامیــنD در بــدن 
انسان ها یک مشکل جهانی است، 
گفت: کمبود ویتامینD در بین 

ایرانی شیوع باالیی دارد. 
وی افزود: توصیه می شود برای پیشگیری از ابتالء به کرونا 
افراد بزرگســال هر ماه یک عدد قــرص ۵0 هزار واحدی 
ویتامینD و کودکان زیر ۱۲ ســال هر دو ماه یک عدد از 
همین قرص را مصرف کنند. برای کودکان با ســن زیر دو 

سال نیز قطره ویتامینD تجویز می شود.
عبداللهی گفت: رعایت برنامه غذایی مناسب و صحیح، نقش 
مهمی در تقویت دستگاه ایمنی بدن و پیشگیری از کووید 
۱۹ دارد. مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت 
افزود: مصرف ویتامینD حتی در دوران ابتالء به کرونا نیز 
در کاهش شــدت بیماری کووید ۱۹ و بهبودی سریع فرد 

بیمار اهمیت زیادی دارد.
عبدالهی بــا تاکید بر اهمیت تعادل در مصرف مواد غذایی 
گفت: هر دو حالت چاقی، اضافه وزن و یا الغری و کم وزنی 
در انســان، در ضعف دســتگاه ایمنی بدن و ابتالء به کرونا 

نقش دارند.

ایران در قله انتقال ویروس 
کرونا قرار دارد

علــی اکبرحق دوســت اســتاد 
اپیدمیولوژی، در گفتگو با شبکه 
خبر، بــه وضعیت بــد کرونا در 
کشور اشاره کرد و افزود: رعایت 
کمتر از 80 درصدی پروتکل های 
بهداشــتی، به منزله مردودی در 
مقابلــه با انتقال ویــروس کرونا 
اســت.وی با گالیه از رفتار افرادی که به درستی از ماسک 
استفاده نمی کنند، گفت: متأسفانه یکی از رفتارهای غلط در 
رعایت پروتکل های بهداشتی، این است که بعضی ها وقتی 
می خواهند با شخص دیگری صحبت کنند، ماسک خود را 
زیر چانه قــرار می دهند و این نهایت بی مباالتی در رعایت 

پروتکل های بهداشتی است.
حق دوست در ارتباط با فصل شیوع بیماری های ویروسی در 
پاییز و زمستان، گفت: این ویروس می تواند در فصل سرما، به 
خاطر بسته شدن در و پنجره ها، بیشتر قابلیت انتقال داشته 
باشــد. معاون آموزشی وزارت بهداشــت، افزود: احتماالً در 
هفته های آینده تمامی نقاط شهری و روستایی کشور گرفتار 
وضعیت خطرناک بیماری خواهند شد. وی گفت: وضعیت 
فعلــی مرگ و میرها در روزهــای آینده همچنان صعودی 
خواهد بود و اگر ما همین امروز، پروتکل های بهداشــتی را 
سفت و ســخت رعایت کنیم، نتایج آن ظرف دو سه هفته 

آینده قابل رؤیت خواهد بود.

تاثیردهان شویه و نخ دندان 
در غیر فعال شدن کرونا

محققــان مؤسســه ایالتی ســرطان پنســیلوانیا در 
بررســی های خود دریافتند محلول شامپوی کودک ۱٪ که 
اغلب توسط پزشکان سر و گردن برای شستشوی سینوس ها 
تجویز می شود، بعد از دو دقیقه تماس بیش از ۹۹.۹ درصد 

ویروس کرونای انسانی را غیرفعال کرد.
چندین محصول دهانشــویه و غرغره دهان نیز در غیرفعال 
سازی این ویروس عفونی مؤثر بودند. در بسیاری از افراد پس 
از فقط ۳0 ثانیه از زمان تماس بیش از ۹۹.۹ درصد ویروس 
غیرفعال شــد و در برخی دیگر نیز پس از ۳0 ثانیه ۹۹.۹۹ 

درصد ویروس غیرفعال شد.
محققان معتقدند اســتفاده از دهان شویه ها قبل از بیرون 
رفتن از منزل و بعد از بازگشــت به منزل می تواند احتمال 

گسترش کروناویروس را تا ۵0 درصد کاهش دهد.



189 شــماره   -  1399/8/5
w w w . m e y a r p r e s s . i r

3
دو کلمـــه حـــرف ورزشـــی

بهبودی سـیاوش   بـی تحـرکـی؛ بیماری مزمن...
 ---نیم نگاه ---

گرد آورنده

نماینده ایران به رقابت های 
هاکی روی یخ

  
رییس انجمن هاکی از اعزام باشگاه هاکی روی یخ به 
کاپ بین المللــی امارات در ۱۲ آبان خبر داد و گفت: ۲0 

هاکی باز راهی این رقابت ها خواهند شد.  
کاوه صدقی اظهار داشــت: اردوهــای تیم ملی به مدت 
سه هفته تعطیل اســت و منتظریم تا شرایط بهتر شود 
تــا اردوها را برگزار کنیم. در این مدت هم هاکی بازان به 
صورت انفرادی تمرین می کننــد تا هفته بعد از آن و با 

مجوز ستاد مبارزه با کرونا بتوانیم اردوها را برپا کنیم.
وی با اشاره به این که تیم باشگاهی بازار بزرگ ایران ۱۲ 
آبان عازم کاپ بین المللی امارات می شود، گفت: در این 
رقابت ها 6 تیم حضور دارند و این اولین حضور رســمی 
یک تیم باشگاهی هاکی روی یخ ایران در این مسابقات 
اســت. تیم مردان در قالب ۲0 هاکی باز به این رقابت ها 
عازم می شوند و منتظر دریافت روادید هستیم.  بازیکنان 
باید سه تست کرونا بدهند؛ ۲ تست در ایران و یک تست 

در امارات خواهد بود.

شروع ضعیف رئال در لیگ 
قهرمانان

تیم فوتبال رئال مادرید در غیاب »ســرخیو راموس« 
در دیدار خانگی مقابل شاختاردونتسک با شکست دور از 

انتظار سه بر دو مواجه شد.
در ادامه هفته نخست مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا، ۲ 
دیدار برگزار شد که از گروه دوم، رئال مادرید پرافتخارترین 
تیم این مســابقات در خانه خود مقابل شاختاردونتسک 

اوکراین با شکست دور از انتظار سه بر دو روبرو شد.
»سرخیو راموس« مدافع باتجربه و کاپیتان رئال به دلیل 
مصدومیت غایب بود و همین امر موجب شد تا میزبان در 

فاز تدافعی، عملکرد بسیار ضعیفی داشته باشد.

مشکلی برای برگزاری اردوی 
تیم ملی نداریم

الهام سلوکی نایب رییس زنان فدراسیون هندبال اظهار 
داشــت: برای برگزاری لیگ برتر هندبال از ماه ها قبل برنامه 
ریزی های الزم را انجام دادیم. حتی یک سری از پروتکل ها را 
برنامه ریزی و پس از تدوین آن، نقاط ضعف را برطرف و نکات 

مثبت را تقویت کردیم.
وی افزود: همزمان از تجربه دیگر کشورها برای برپایی لیگ 
برتر استفاده کردیم. با این بحران، ورزش تعطیل نخواهد شد و 

طی سال های آینده این بیماری در ورزش خواهد بود. 
مسابقاتی که در آسیا و اروپا برگزار می شود همگی با شرایط 
خاص است و باید همه اهالی ورزش با این شرایط  کنار بیایند.

سلوکی خاطرنشان کرد: این فصل از لیگ برتر نسبت به فصل 
گذشته خیلی تفاوت دارد زیرا پیش از این ورزشکاران شرایط 
مسابقات تدارکاتی و رفاه بیشتر در حین بازی را داشتند. در 
حال حاضر ما خیلی سخت گیرانه بازی ها را برگزار می کنیم. 
ورزشــکاران ما بدون حضور تماشــاچی بازی می کنند و کار 

سختی است.
وی یادآور شــد: در حال حاضر ســتاد مبارزه با کرونا مجوز 
برگزاری اردوی تیم ملی را به ما نمی دهد. تدابیری اندیشیدیم 
که برای برگزاری اردوی تیم ملی زنان مشکلی از لحاظ نکات 
بهداشــتی نداشته باشیم. ما مســابقات قهرمانی نوجوانان و 
جوانان آسیا را برای ۲0۲۱ در پیش رو داریم که هنوز تاریخ 

دقیق آن مشخص نیست و باید برای آن برنامه ریزی کنیم.

● گرچه از لحاظ توجه، یک فدراســیون به نام فدراسیون 
ورزش های همگانی در مجموعه فدراســیون های کشــور 
وجــود دارد کــه برنامه های زیادی نیز در مســیر وظایف 
محوله به اجرا درآورده اســت. و اگر کمی سن خوانندگان 
اجازه دهد، به خاطر خواهند آورد که در اکثر شــهرها نیز 
برنامه هایی زیرهمین عنوان ورزش همگانی و البته با صفت 
"خانوادگی" در دســت اجرا بوده اســت و صدا و سیما هم 
برای انعکاس آن مشارکت داشته است. لیکن سخنانی که 
روزهای اخیر از زبان برخی مسووالن درباره اهمیت توجه به 
ورزش های همگانی در رسانه ها منعکس شده است و بعضی 
هشدارها درباره بی تحرکی یا کم  تحرکی افراد جامعه و اثرات 
زیانبارآن برای آینده شهروندان وکشور،که ازسوی دلسوزان 
ابرازشده،نشانگرآن هســت که آن "فیل"،"فیل بچه"نزاده 
است که حاصل "موش" است به رنگ فیل! برخی از اظهار 

نظرها و اخطارها در این زمینه را با هم بخوانیم؛
■ سیاست های سالمتی جامعه باید بازنگری شود

افشین موالیی رییس فدراســیون ورزش های همگانی در 
نشست شورای سیاست گذاری شهرهای فعال ایران گفت: 
 آمار حوزه سالمت در ۲ دهه آینده بیانگر بی تحرکی شدید 

است که همه ظرفیت های جامعه را به چالش می کشاند.
وی اضافه کرد: وقتی ســطح سالمت جامعه به ۵6 درصد 
می رســد زنگ خطر به صدا در  می آید و کم تحرکی زنان 
حکایــت از افزایش مخاطره برای خانــواده دارد و از جمله 

تعیین کننده ترین عوامل برای ترسیم آینده است.
موالیی گفت:  مســاله مهم دیگری کــه در آینده نزدیک 
می تواند چالش برانگیز باشد بحث سالمندی است. سرعت 
پیر شــدن جمعیت ایران از همه کشورها بیشتر است و ما 
یک تغییرات جمعیتی جدی داریم که عواقب خود را بعدها 

نشان می دهد.
رییس فدراســیون ورزش های همگانی تصریح کرد: اگر در 
سیاســت های سالمتی بازنگری نشــود طی ۲ دهه آینده 
جامعه ای سرشار از درد و رنج خواهیم داشت آن هم زمانی 

که رشد بیماری های غیر واگیر سرعت بیشتری یابد.  
وی ادامــه داد: ما باید با  کمــک وزارت ورزش و جوانان، 
فدراســیون های ورزشــی و شــهرداری ها به سمت یک 
هم افزایی و مشــارکت جدی حرکت کنیــم. می دانیم که 
منابع مالی دولت محدود است اما وقتی ریاست جمهوری و 
استانداران در این خصوص جلسه تشکیل می دهند یعنی به 

سمت مشارکت خوبی در حال حرکت هستیم.
■ کرونا و تغییر نگاه جامعه به ورزش

ویروس کرونا شــماری از مراکز و باشگاه های ورزشی و هم 
چنین مدارس و دانشــگاه ها را به تعطیلی کشانده و شوک 
بزرگــی به اقتصاد ورزش وارد کرده اســت، اما با این حال 
نقش پیشــگیرانه ورزش در دوران شیوع کرونا دوچندان 

شده است.
طی مدت همه گیری کووید-۱۹ که بسیاری تحرک بدنی 
کمتری در مقایســه با قبل از کرونا دارند، اما در شــرایط 
کنونی برای افراد در هر رده سنی توانایی بدنی  بسیار مهم تر 
از قبل خودنمایی می کند و از این منظر کرونا فرصتی برای 
تغییر نگاه در ورزش است.برای غلبه بر وضع موجود نه تنها 
ورزش را نباید تعطیل کرد بلکه باید با استفاده از ظرفیت 
موجــود و اجرای طرح های خالقانه این تهدید را تبدیل به 
فرصت نمود. در این مسیر انسجام و یکپارچگی سازمان ها 
و نهادهای مختلف کشور برای کنترل و پیشگیری از شیوع 
ویروس کرونا در چند ماه گذشــته موجب شــکل گیری 

موجی از همدلی در بین شهروندان شده است و با تشکیل 
ســتاد ملی مقابله با کرونا آغاز و اجرای دســتورات توسط 
دستگاه های اجرایی مختلف کشور، وزارت ورزش در زمره 
یکی از دستگاه هایی است که بیشترین همکاری را با ستاد 

داشته است.
وزارتخانه ای که برخالف سایر نهادهای دولتی در ۲ بخش 
اداری و ورزشــی تدابیر خاصی را در دســتور کار قرار داد، 
تدابیری که موجب شد تا هم قهرمانان ورزشی و هم جامعه 

ورزش کشور از گزند این ویروس ناشناخته در امان باشند.
وزارت ورزش در عیــن حــال بــا اســتفاده از ظرفیــت 
ســازمان های مردم نهاد تحت نظر خود برای پیشگیری از 
شــیوع ویروس کرونا، دوره های مجازی آموزشــی را برای 
شهروندان و ورزشــکاران برگزار کرد و با راه اندازی پویش 
»در خانــه بمانیم ورزش کنیم« نــگاه و گرایش جامعه را 
 به ســمت نقش ورزش در کاهش کرونــا معطوف کرد.  

حال در هفته تربیت بدنی معاونت فرهنگی و توسعه ورزش 
همگانی بیش از هشــت هزار برنامه فرهنگی و یک هزار و 
۴00 برنامه در ورزش همگانی به شیوه های جدید طراحی 

کرده است که در حال اجراست.
برپایی المپیاد مجازی در اســتان ها، مسابقه زنده مجازی، 
رقابت های ورزش های رزمی، برپایی دوره های تخصصی در 
کمک هــای اولیه در ورزش برای عموم، مســابقه ترکیبی 
ورزشی خانوادگی، پویش ورزشی در خانه بمانیم، رقابت های 
مجازی ویژه جانبازان و معلوالن در زمره برنامه های متنوع 

هفته تربیت بدنی است.
در عین حال تقویت مشــارکت اجتماعی، افزایش آگاهی  
و ســواد حرکتی یکی از ویژگی های ایــن دوره در حال و 
هوای کرونایی به شمار می رود. هم چنین وزارت ورزش در 
ابتکاری جدید به نقش و تاثیرگذاری سالمت زنان در دوران 
کرونا پرداخته است. در این شیوه به نقش مستقیم زنان به 
عنوان پیشگامان خود مراقبتی و حفاظت از خود و اعضای 
خانواده در مقابله با کرونا توجه شــد که در این راستا قرار 
اســت در هفته تربیت بدنی از زنان فداکار کادر بهداشت و 
درمان  به عنوان پیشتازان پیشگیری از کرونا تکریم شود. 

هم چنین شیوه زندگی ســالم زنان  و کووید ۱۹ با تاکید 
برچاقی به عنوان عامل وخامت کرونا هم تاکید شده است.

از خالقیت هــای جدیــد وزارت ورزش راه انــدازی چالش 
فرهنگی - ورزشی مجازی، طرح آوای ورزش و برنامه ورزش 
همگانی در یک هزار مجتمع مسکونی، طرح شکوه یا همان 
شبکه کمیته ورزش همگانی فدراسیون های ورزشی و طرح 
شمس مختص جوانان اســت که همه در راستای توسعه 
ورزش همگانی و ایجاد نشاط در جامعه و در یک کالم ایران 

همدل - ایران بشمار می رود.
ــد  ــی بای ــد همگان ــع وزارت ورزش در بع ■ مناب

ــود ــت ش تقوی

رییس فدراســیون گلف گفت: ورزش متشکل از سه بعد 
قهرمانی،  حرفه ای و همگانی اســت و اگر ۳۳ درصد ورزش 
کشور در بعد همگانی باشد باید منابع وزارت ورزش در این 

بعد تقویت شود.
»حمید عزیزی« در مراسم اختتامیه مسابقات مینی گلف 
کارمندان وزارت ورزش وجوانــان، افزود:  اگر منابع وزارت 
ورزش در بعد همگانی تقویت شــود،  توسعه متوازنی بین 
رشته های ورزشی از جمله گلف بوجود می آید و بستر برای 

توسعه ورزش همگانی مهیا می شود.
وی اظهار داشــت: موارد عدیده ای موجب شده تا ورزش 
گلف تاکنون به آنچه اســتحقاقش را دارد، نرسد. بیش از 
۱00 سال است که این رشته در ایران دایر شده اما تقریبا 
۵0 ســال گلف در کشــور فعالیت اندکی داشته و همین 
امر مانع از توســعه واقعی و الزم برای این رشته ورزشی 

شده است.
مســابقات مینی گلف کارمندان وزارت ورزش و جوانان با 
حضور »حمید بنی تمیم« مدیر کل ورزش همگانی وزارت 
ورزش و مسووالن فدراسیون گلف و کارمندان این وزارتخانه 

در باشگاه مینیاتور پارک ملت برگزار شد.
عزیزی هــم چنین گفت: همزمان با هفتــه تربیت بدنی 
برگزاری چنین رقابتی را ضروری دانستیم تا ضمن قدردانی 
از تالش های یکســاله شما در حوزه ورزش کشور،  زمینه را 
برای آشنایی با این رشته فراهم کنیم تا شرایط به گونه ای 
پیش رود که از ظرفیت های ورزش کشــور بیشتر استفاده 
کنیم. استمرار و تداوم تمرینات در میادین مینی گلف در 

اختیار همه عالقمندان است.
ــرای داشــتن زندگــی ســالم  ■ ورزش همگانــی ب

ضــروری اســت

عبدالحمیداحمدی معاون فرهنگی ورزش همگانی وزارت 
ورزش و جوانان در نشست شورای سیاست گذاری شهرهای 
فعال ایران که از طرف فدراســیون ورزش های همگانی و با 
حضور شهرداران شهرهای مختلف به مناسبت هفته تربیت 
بدنی برگزار شده بود، گفت:  شیوع کرونا سالمتی جامعه را 
به مخاطره انداخته اســت و همگی امیدواریم این ویروس 
هر چه زودتر کنترل شود  تا مردم آرامش بیشتری داشته 

باشند.
وی تصریح کرد: کسانی که فعالیت ورزشی دارند در برابر  
این ویروس مقاوم تر هستند و اگر ورزش تعطیل نیست به 
همین دلیل است. به گفته احمدی، با این که کرونا موجب 
کمرنگ تر شدن بخش قهرمانی شــده، اما هیچ موضوعی 

نباید سبب تعطیلی ورزش همگانی شود.
وی خاطرنشــان کرد:  همان طور کــه در خصوص کرونا 
هشدار داده می شود، کاش در زمینه بیماری های غیر واگیر 
به همین میزان حساسیت نشان دهیم. میزان تلفات ما از 
بیماری غیر واگیر دست کمی از کرونا ندارد. که دلیل عمده 
این بیماری ها نیز کمی تحرک و تغذیه ناسالم است. به گفته 
وی، کم تحرکی در زنان 6۵ درصد است که این مساله نباید 

ساده انگاشته شود.
احمدی افزود:  دغدغه ملی، امروز کم تحرکی است و وزارت 
ورزش و جوانان به تنهایی از پس این کار بر نمی آید و باید 

بتوانیم هماهنگی الزم را در این جهت داشته باشیم.
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■ در سال ۱8۲0 امید به زندگی هر شخص کمتر از ۳۵ سال 
بود، ۹۴ درصد از جمعیت جهان در فقر شدید زندگی می کردند 

و کمتر از ۲0 درصد مردم دنیا سواد داشتند.
امروزه اما، امید به زندگی در میان افراد به بیش از 70ســال 
رســیده اســت، کمتر از ۱0درصد مردم جهان در فقر شدید 
زندگی می کننــد و بیش از 80درصد جمعیت دنیا باســواد 

هستند.
این بهبودها به طور عمده به خاطر پیشــرفت های گسترده در 
تکنولوژی، آغــاز عصر صنعتی و ادامه عصــر اطالعات ایجاد 
شــده اند. تکنولوژی های جالب و جدید زیادی وجود دارند که 
همچنان روند تغییر جهان و بهبود رفاه انسان را ادامه می دهند.

در واقع به همین دلیل می توانیــم به آینده دنیای تکنولوژی 
امیدوار باشیم.

همه این خبرها و چیزهای جذابی که از آزمایشگاه های مدرن 
در سراســر جهان بیرون می آید برای کامل شــدن و ورود به 
جامعه نیاز به زمان دارند. پس با همه این تفاســیر، ۱0 سال 
آینده چه شکلی خواهد بود؟ بزرگ ترین اختراع بعدی چیست؟ 
به نظر می آید با توجه به ســرعت فعلی پیشرفت تکنولوژی، 
حدس زدن آن اگر غیرممکن نباشد، بدون شک سخت است. با 
این حال، در این مطلب شما را با تعدادی از حدس ها و گمان ها 
دربــاره تکنولوژی هایی که در آینده به بخش مهمی  از جامعه 

تبدیل خواهند شد، آشنا می کنیم.
▪ اینترنت اشیاء

یکی از زمینه هایی که به شــدت در آینده و در محیط زندگی 
خود با آن سر و کار داشته و در ارتباط خواهیم بود اینترنت اشیا 

و ابزارهای هوشمند است. در دنیای آینده، هوشمندی از طبقه 
گوشی های هوشمند خارج شــده و همه چیز را در بر خواهد 
گرفت. در آینده ای نزدیک در داخل منزل حتی الزم نیســت 
تکان بخورید تا به گلدان دوست داشتنی خود آب بدهید؛ البته 
این کار را خود شرکت ها نیز می کنند و برای آن راهکاری در 

نظر گرفته شده است.
تصــورش را بکنید کــه بتوانید همه چیز در خانــه را تنها با 
گوشی خود کنترل کنید؛ برای مثال دمای بخاری را کم کنید، 
زمانبندی پخش برنامه تلویزیون را انجام دهید؛ برای خوردن 
داروهای خود برنامه ریزی  کنید و هزاران کار دیگری که شاید 
این روزها فکرش را هم نکنید. البته اینترنت اشیاء تنها به منازل 

و استفاده خانگی محدود نیست. 
برای مثال کاربرد این تکنولوژی در حوزه مدیریت حمل و نقل 
و ترافیک هم بسیار جالب است و می توان با مدد آن به صورت 
خودکار هماهنگی ها عادی را صــورت داد. البته همانطور که 
گفتیم این تکنولوژی بسیار وسیع تر از سطح تفکر این روزهای 
ماست و می تواند در همه زمینه های سرگرمی، کاری، اجتماعی 
و امنیتی مورد استفاده قرار بگیرد. دیگر زمانی رسیده که همه 
چیز به اینترنت متصل باشد و بتوان با استفاده از آن ها همه  کار 

کرد.
▪ شهرهای هوشمند

حتماً این اواخر این اصطالح را زیاد شنیده اید. در واقع شهرهای 
هوشــمند، شهرهایی هســتند که زیرســاخت های ارتباطی 
هوشمند و همیشه متصلی داشته باشند و در آن بتوان همه نوع 
خدمات را به صورت هوشمند و بدون نیاز به دخالت مستقیم 

انسان انجام داد.
در این میان، روند هوشمندســازی شــهر های سراسر جهان 
طی سالیان اخیر سرعت بسیاری پیدا کرده و همین حاال هم 
بسیاری از شهرهای بزرگ دنیا در حال نزدیک شدن به ساختار 

هوشمند در همه زمینه ها هستند.
در حقیقت اگر بخواهیم عمیق بــه این موضع نگاه کنیم، دو 
مقوله اینترنت اشیا و هوشمندی شهرها به صورت عمیقی به 
هم وابسته هستند. دستگاه هایی که در دور و بر ما قرار داشته 

و ســطح خاصی از هوشــمندی برای آن ها تعریف شده است 
همگی باید اطالعات خود را از طریقی منتقل کنند و از همان 
طریق اطالعات و دستورات جدید دریافت کنند که در مقیاس 
ساختاری، مصداق بارز شهر هوشمند است. برنامه ریزی سوار 
شــدن به اتوبوس هایی که در مســیر خط تردد ما قرار دارند، 
استفاده از خدمات شهری به صورت آنالین و برنامه ریزی شده و 
بسیاری موارد دیگر را می توان برای این قسمت از مقاله توضیح 
داد کــه البته از حوصله بحث خارج اســت ولی در عین حال 
می توانیم به این مورد اشاره کنیم که هوشمندی شهرها باعث 

هوشمندی و افزایش سطح زندگی ما نیز خواهد داشت.
▪ َاَبرداده و یادگیری ماشینی

»ابرداده« کلمه ای است که این روزها زیاد به گوش می رسد. 
تجزیه و تحلیل ابرداده ها چیزهایی را آشــکار می کند که قباًل 
به دلیل هزینه بــاالی پردازش داده ها بر ما پوشــیده بودند؛ 
مثل نفوذ هم ســاالن بین خریداران، که تحلیل تراکنش ها و 
 داده های اجتماعی و جغرافیایی خریداران آن را آشــکار کرد. 
با افزایــش روزافزون داده های ذخیره شــده به صورت آنالین، 
به خصوص وقتی که اینترنت اشــیا و گجت های پوشیدنی نیز 
به نقطه اوج خود برســند، دنیا به زودی به آستانه اضافه بودن 
داده ها می رسد. حرکت در میان این حجم عظیم از داده ها امری 
 ضروری بوده و اینجاســت که یادگیری ماشینی وارد می شود.

 یادگیری ماشــینی ربطی به ربات های خانگی ندارد. در واقع، 
مفهومی نزدیک تر از خانه اســت. بــرای مثال، جعبه دریافت 
ایمیل های شما یک پوشــه هرزنامه )Spam Folder( دارد 
و ایمیل هایی که براساس یک الگوی خاصی منطبق می شود را 
به این پوشه می فرستد. این الگوریتم یاد گرفته است ایمیل ها 
را به دسته های »هرزنامه« و »غیرهرزنامه« تقسیم کند. به طور 
مشابه، صفحه فیسبوک شما پر اســت از ارسال های دوستان 
صمیمی شــما، چــون الگوریتمی وجود دارد کــه تمایالت و 
عالقه مندی های شــما را با توجه به تعامالت تان )مثل الیک 
کردن، کامنت گذاشتن، به اشتراک گذاشتن و کلیک کردن( 

یاد گرفته است.
در آینده تکنولوژی و جایی که ابرداده و یادگیری ماشــینی به 

هم می رسند، یک انقالب اطالعاتی منتظر ایستاده است!
بخش پزشــکی بیشــتر از همه بخش های دیگر این پتانسیل 
 Data( را دارد. الگوریتم های هوشــمندی که بــا داده کاوی
Mining( مجموعه داده های بیمــار، بیماری های قبلی او و 
اطالعات ژنتیکی به پزشک ها کمک می کنند. ماشین می تواند 
در بین داده های ثبت شده بسیار زیاد جست وجو کند و آن ها 
را به اطالعات پزشکی ربط دهد. برای نمونه، یک بیمار مبتال به 
سرطان که برای انجام درمانش می آید را در نظر بگیرید. ماشین 
به دکتر اطالع می دهد که او یک ژن یا مجموعه ای از ژن های 
خــاص دارد و دکتر می فهمد که باید از درمان خاصی برای او 

استفاده کند. عالیه، نه؟
▪ گجت های پوشیدنی

درحال حاضر یکی از داغ ترین موضوعات برای آینده تکنولوژی، 
ادغام آن با وســایل پوشیدنی اســت. عینک های دوربین دار 
)عینک گوگل( یا ســاعت هایی که به تماس های تلفنی شما 
پاســخ می دهند )ساعت اپل( از محصوالتی هستند که امروزه 

طرفداران زیادی دارند.
متخصصان صنعت معتقدند ما فعالً فقط تا سطح این تکنولوژی 
نفوذ کرده ایم. به کمــک لوازم الکترونیکی انعطاف پذیر، درون 

لباس ها هم کامپیوتر تعبیه خواهد شد.
اما بیشــتر این گجت های پوشــیدنی وابســته به تلفن های 
هوشمندند. نقطه اوج تکنولوژی پوشیدنی ها زمانی خواهد بود 

که بتوانند آزادنه و مستقل کار کنند.
مایک بــل )Mike Bell(، رییس بخش تجارت همراه اینتل 
)Intel( می گوید: تازمانی که وسایل هوشمند نتوانند به تنهایی 
و با اتکا به خودشان کار جذابی انجام دهند، بیش از حد پیچیده 
خواهند بود و نمی توانند انتظارات را برآورده کنند. این ابزارها 
باید بتوانند مســتقل باشند و یک کار مهم را به تنهایی انجام 
دهند تا توجه مردم را جلب کنند. اگر عالوه بر این، بتوانند در 
زمان اتصال به تلفن های هوشمند کار دیگری هم انجام دهند، 

عالی می شود.
▪ پرینت سه بعدی

روزی خواهد رســید که ما هر چه احتیاج داشــته باشیم را با 
پرینت سه بعدی به دست می آوریم.

یک پرینتر سه بعدی هر برش )تصویر ۲ بعدی( از شی مجازی 
شــما را می خواند و با ترکیب هر الیه بــا یکدیگر، بدون این 
که فاصله ای بین الیه ها مشــخص باشد، یک شی سه بعدی را 

می سازد. این تکنولوژی خیلی هم جدید نیست. 
در واقــع، بیش از دو دهه اســت که شــرکت ها و به خصوص 
شرکت های اتومبیل ســازی برای ساخت قالب ها و نمونه های 
اولیه از این وسیله استفاده می کنند. اما به تازگی این تکنولوژی 
در دسترس عموم قرار گرفته است. درحال حاضر، می توانید یک 
پرینتر سه بعدی خوب را با هزینه کمتر از 600 دالر خریداری 
کرده و با آن قطعات یدکی برای دستگاه های خراب، اثر هنری 
یا هر چه که دوســت دارید، بســازید. حتی نیازی نیست که 

طراحی بلد باشید.
کتابخانه های دیجیتالی قطعات ۳ بعدی به سرعت در حال رشد 
است و به زودی می توانید هر آن چه را نیاز دارید پرینت کنید. 

این تکنولوژی هم در حال پیشرفت است.
ما خانه ها، اتومبیل ها و گوش هایــی را دیده ایم که از این راه 
ساخته شده اند و این تازه اول راه است. دانشمندان معتقدند در 
آینده می توانند اعضای بدن را مختص هر بیمار با پرینت ســه 
بعدی بسازند، و هر ساله جان میلیون ها انسان را نجات دهند. به 
تازگی هم خبر ساخت پل فلزی با استفاده از پرینت سه بعدی 

در آمستردام را شنیدیم.
▪ هوش مصنوعی

شــاید مهمترین زمینــه کاری برای مهندســین کامپیوتر و 
ریاضیات طی دهه های آینده هوش مصنوعی باشــد. در واقع 
هوش مصنوعی به ما نشان داده که چطور می توان یک ایده خام 
و حتی بد را به یک محصول عالی و بسیار کاربردی تبدیل کرد.

اگر خبرهای اخیر ما در حوزه اسمارت فون ها را خوانده باشید 
حتماً می دانید که هوش مصنوعی به صورت گسترده در دنیای 
موبایل وارد شده و پردازنده های نسل آینده با یک واحد هوش 
مصنوعی مستقل عرضه می شــوند تا بتوانند دستورات ویژه 

مرتبط با این زمینه را به بهترین شکل انجام دهند.
کاربردهای هوش مصنوعی آنقدر وســیع است که شاید نتوان 
حتی زمینه های کاری آن را نام برد. در واقع هر کجا که شــما 
یک محاسبه گر، پردازنده اطالعات، یک سیستم تصمیم گیر و 
یا یک سیستم پیش بین را مشاهده می کنید می تواند زمینه ای 
باشد که هوش مصنوعی به آن وارد شده و همه چیز را در آنجا 

زیر و رو کند.
در حال حاضر شرکت های بزرگ دنیای فناوری مانند گوگل، 
اپل، آمازون، سامســونگ، مایکروسافت و بسیاری شرکت های 
دیگــر به صورت جدی به حوزه هــوش مصنوعی و یادگیری 
عمیق وارد شده اند و همین امر باعث شده رقابت در این حوزه 

نیز بسیار گرم تر شود.
به هرحال هوش مصنوعی آنقدربزرگ و گســترده است که 
می توان پیش بینی کرد مانند بخش های اساســی شرکت ها 
مانند امور تحقیق و توســعه، مالــی و...، روزی در هر کدام 
از این شــرکت ها یک بخش مربوط به هوش مصنوعی دیده 
شود و آنگاه است که دیگر زندگی در بسیاری وجوه برای ما 
معنا و مفهوم امروز را نخواهد داشــت؛ چرا که دیگر رایانه ها 
در بسیاری موارد به جای ما تصمیم می گیرند و نیاز نیست 
خیلی از مســائل ســاده را خودمان انجام دهیم و کافیست 
آن ها را به دســتگاهی بســپاریم که با هوش مصنوعی خود 

می تواند بررسی کرده، تصمیم گیری نموده و اجرا کند.
▪ خودروهای خودران

خودروهای خــودران با بهره گیــری از فناوری های نوین و 
پیشــرفته ای نظیر یادگیری ماشینی و هوش مصنوعی قادر 
خواهند بود، بدون نیاز به راننده، در خیابان و جاده ها تردد 

و سرنشینان خود را جابه جا کنند.
از آنجایــی که ایــن روزها فناوری خودروهــای خودران از 
اســتقبال بی نظیری از ســوی شــهروندان و شــرکت های 
فعال در صنعت خودروســازی برخوردار شــده اند، حاال به 
نظر می رســد شرکت های بیشــتری درصدد ورود به عرصه 
فناوری تولید و توســعه خودروهای خودران هســتند و در 
ایــن خصوص اعالم آمادگی کرده اند. در واقع می توان گفت 
توســعه و تولید خودروهای خودران محل تالقی و همکاری 

غول های تکنولوژی و خودروسازی است.

بهار سـادات موسوی
تکنولوژی های برتر آیندهگرد آورنده

 ---نیم نگاه ---
راه اندازی نسل پنجم 

ارتباطات در ۵ نقطه تهران 
ستارهاشمی معاون وزیر ارتباطات در مورد برنامه ریزی 
برای ورود تکنولوژی ۵G همزمان با سایر کشورها اظهار داشت: 
در مورد نســل پنجم ارتباطات باید تجهیزات را به دو بخش 
تجهیزات آنتن و شبکه های رادیویی و نیز تجهیزات مربوط به 
زیرساخت های نرم افزاری دسته بندی کرد که تامین تجهیزات 
نرم افزاری تاکنون در حوزه تکنولوژی های سیار بی سابقه بوده 
است.وی گفت: از آنجا که ما در بحث تولید نرم افزار تجارب 
موفقی در داخل کشور داشته ایم پیش بینی مان این است که 
می توانیم با برنامه ریزی مناسب، بومی سازی بخش تجهیزات 
 نرم افزاری شــبکه ۵G در کشور را در دستور کار قرار دهیم.

معاون نــوآوری وزیــر ارتباطات خاطرنشــان کــرد: برای 
شــروع بهره گیری از این فناوری، در برخــی نقاط پرتراکم 
شــهرهای بزرگ از ظرفیــت اتصاالت انبوه ۵G اســتفاده 
می کنیــم. بــر این اســاس بــرای اپراتورها هــدف گذاری 
کرده ایم که قبل از پایان ســال، ۵ ســایت )نقطه( در شــهر 
 تهــران به صــورت عملیاتی به تجهیزات ۵G مجهز شــود.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به این که توسعه ۵G در کشور 
مطابق با نیازهای مدنظر و هدف گذاری شده، بهره وری را به 
صورت قابل مالحظه ای افزایش می دهد، گفت: متناسب با این 
نیازها، کاربســت های مختلف ۵G حدود ۲ تا ۳ سال آینده 
اجرایی می شود و برای هر کدام از آن ها کارگروهی ایجاد شده 
است که زمان بندی و شرح خدمات آن ها را نهایی و مدیریت 

پروژه را برعهده گیرند.

فراخوان سومین جشنواره 
ملی »مریم میرزاخانی«

  
به گزارش وزارت علــوم، غالمرضا غفاری، معاون فرهنگی و 
اجتماعــی وزارت علوم، تحقیقات و فنــاوری طی نامه ای به 
رؤسای دانشــگاه ها، پژوهشگاه ها و پارک های علم و فناوری، 
فراخوان ســومین جشــنواره ملــی زن و علم)جایزه مریم 

میرزاخانی( را اعالم کرد.
بر اســاس فراخوان اعالم شده در این دوره از جشنواره رقابت 
در دو بخش علمی و اجتماعی و در ۳ رده سنی زیر ۴0 سال، 

۴0 تا 6۵ سال و باالی 6۵ سال صورت می پذیرد.
در این فراخوان آمده است: بخش علمی متقاضیان در 6 گروه 
علوم انســانی، علوم پایه، فنی و مهندسی، علوم کشاورزی، 
دامپزشکی و محیط زیســت، علوم پزشکی، هنر و معماری 
با یکدیگر رقابــت می پردازند.هم چنین در بخش اجتماعی 
جشنواره سوم، بانوان دانش آموخته دانشگاهی که اکنون در 
محیط های غیر از دانشــگاه مشغول خدمت رسانی هستند 

امکان رقابت خواهند داشت.
در بخش دیگری از این فراخوان در خصوص زمان بندی این 
جشنواره آمده است: مهلت شرکت در جشنواره ۲۱ آبان ماه 
۱۳۹۹ و زمان اختتامیه آن ۲۹ آذر ماه سال ۱۳۹۹ به میزبانی 

دانشگاه شهید بهشتی عنوان شده است.
گفتنی اســت عالقه مندان می توانند جهت ثبــت نام و یا 
wsfestival. کسب اطالعات بیشتر به آدرس الکترونیکی

ir مراجعه کنند.

هفتمین کارگاه آسیا - اقیانوسیه 
پروبیوتیک ها 

هفتمین کارگاه آسیا - اقیانوسیه پروبیوتیک ها توسط 
موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی و انستیتو متخصصین 
صنایع غذایی آسیا اقیانوسیه APIFP به صورت مجازی در 
۱8 و ۱۹ آذرماه ۹۹ برگزار می شــود. هــدف از این رویداد، 
ارتقاء دانش و فراهم کردن بســتر مناسب برای تبادل یافته 
ها و دستاوردهای جدید علمی میان پژوهشگران، صنعتگران 
و دســت اندرکاران حوزۀ پروبیوتیک ها و هم چنین افزایش 

آگاهی در مورد تأثیر مثبت آن ها بر سالمت افراد است.
این رویداد بین المللی از ســال ۲0۱۴ تاکنون در کشورهای 
نیوزلند، چین، ایران، ویتنام، مالزی، تایلند صورت پذیرفته که 
سومین دوره آن در سال ۲0۱6 در ایران به میزبانی موسسه 

پژوهشی علوم و صنایع غذایی برگزار شده است.

مونا پیلتـن عراقی
گرد آورنده
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 ---نیم نگاه ---

ادامه اجرای نقاشی دیواری در سطح 
شهر لنگرود

به گزارش روابط عمومی شــهرداری و شورای اسالمی 
شهر لنگرود ، در راستای زیباسازی دیوارهای قدیمی سطح 
شــهر ، عملیات بهسازی دیوارهای فرسوده و اجرای نقاشی 
 دیواری توسط شهرداری لنگرود به مرحله اجرا در آمده است

گفتنی است؛ نقاشــی روی دیوارهای سطح شهر عالوه بر 
زیبانمایی ســیمای بصری شهری ، از تکرار و یکنواختی آن 
برای شهروندان جلوگیری و شادابی و جذابیت محیط را در 

پی خواهد داشت.

به گــزارش روابــط عمومی شــهرداری وشــورای 
شهرلنگرود؛ مهندس سید مهدی رجایی "شهردار لنگرود" 
در نشســت مشــترک هیات های ورزشــی که با حضور 
دکتر محمدنژاد "نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای 
اسالمی" و مهندس حیدری "فرماندار شهرستان" برگزارشد، 
شرکت کرد.دراین نشست مسایل گوناگون مرتبط به ورزش 

شهرستان لنگرودموردبحث وبررسی قرارگرفت.

پیگیری مطالبات شهروندان در اولویت 
مدیران شهرستان

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای شهرلنگرود؛  
مهندس ســید مهدی رجایی "شــهردار لنگرود" در دیدار 

مشترک مدیران شهرستان و اهالی مسکن مهر حضور یافت.
در نشســت صمیمیانه ای که برگزار شد، ساکنین مجموعه 
مسکن مهر مشکالت و کمبودهای منطقه و مطالبات خویش 

را با مسوولین ادارات و نهادها در میان گذاشتند.

تقدیر از رزمندگان شاغل در شهرداری 
لنگرود به روایت تصویر

تقدیر از رزمندگان شــاغل در شهرداری لنگرود در 
راســتای برنامه های فرهنگی شهرداری و شورای اسالمی 
این شهر صورت گرفت. این تقدیر به همت پایگاه مقاومت 

شهید چمران انجام شده است.

جلسه هماهنگی و بررسی چگونگی پیشرفت 
پروژه ترمیم و بهسازی خیابان شهید چمران 

لنگرود به روایت تصویر
بررســی  و  هماهنگی  جلســه 
ترمیم  پروژه  پیشرفت  چگونگی 
و بهسازی خیابان شهید چمران 
لنگرود به ریاســت سید مهدی 
رجایی “شــهردار لنگــرود” و با 
پیمانکار، مشــاور طرح،  حضور 
معاونــت عمرانــی و مدیر دایره 

عمران شهردار برگزار شد.

معیار  -  گیالن
مهدیه رزاقی لنگرودی

اقدامات ویژه فرهنگی ورزشی 
شهرداری لنگرود در هفته دفاع مقدس

به همت پایگاه مقاومت شــهید چمران شــهرداری لنگرود و با 
همکاری هیات تیراندازی و جهت پاسداشــت مقام شامخ شهدا 
و رشــادت های رزمندگان در 8ســال جنگ تحمیلی یک دوره 
مســابقه تیراندازی با تفنگ سیموالتور لیزری در حسینیه این 
شــهرداری برگزار شد. در پایان این مسابقه مهیج و جذاب که با 
حضور تعداد ۳0 نفر از بسیجیان شاغل در شهرداری و فرمانده 
حوزه بسیج اداری، کارگری و اصناف سپاه ناحیه لنگرود همراه 

بود ، ۵ نفر به عنوان افراد برتر مسابقه معرفی شدند.
ســید یاسین محســن پور، مجید صبوحی، مجید حسندخت، 

محمد رنجور و علی شبرنگ افراد برتر در این مسابقه بودند.

سکوی سوم از آن تیم والیبال ساحلی زیر 
۱۶ سال لنگرود شد

مدیر تیم های والیبال باشگاه شهرداری لنگرود” با اعالم این خبر افزود: تیم 
والیبال ساحلی نونهاالن زیر ۱6 سال این شهرداری که با ترکیب یوسف 
حسن پور  و محمدرضا رادی در مسابقات والیبال ساحلی نونهاالن گیالن 
شرکت کرده بود موفق شد در دیدار رده بندی این مسابقات با پیروزی ۲ بر 
 0 مقابل تیم میالد مسکن لشت نشاء به مقام سوم این مسابقات دست یابد

مجید صبوحی گفت: در این رقابت ها که با حضور ۱8 تیم از سراســر 
استان و در ساحل بندرکیاشهر برگزار شد، تیم پیشگامان انزلی ۱ به مقام 
قهرمانی رسید و تیم های آکادمی بنی مهد رودسر ۱، شهرداری لنگرود 

و میالد مسکن لشت نشاء به مقام های دوم تا چهارم دست یافتند.

گذری بر اقدامات فرهنگی شهرداری در دهه آخر ماه صفر؛
تعزیه »شاهزاده ابراهیم« 

در چالکیاسر لنگرود
روایت »شــهادت شــاهزاده 
رویداد  درقالــب  ابراهیــم« 
»تعزیــه خوانی« بــه تعزیه 
گردانی علی مفتاح و با همت 
و  روابط عمومی شــهرداری 
لنگرود  اسالمی شهر  شورای 

و بارعایت پروتکل های بهداشتی اجرا شد.
گزارش معیارحاکیست؛ شامگاه دوشنبه ۲۱ مهرماه در پنجمین 
شب از رویداد »تعزیه خوانی«، مجلس شهادت شاهزاده ابراهیم 
با حضور عالقه مندان این سنت دیرینه در صحن مسجد جمعه 

چالکیاسر اجرا شد.
این تعزیه محتوایی برگرفته از مباحث حماسی و دینی داشت و 

جدال خیر و شر را در خود نمایش می داد
موضوع هجرت خانواده امام رضا)ع( و عزیمت برادران امام برای 
دیدنشــان، نقطه آغاز این نمایش بود و سپس نبرد »شاهزاده 
ابراهیم« و در ادامه... گفتنی است این مراسم بعداز نماز مغرب و 

عشاء و در بازه زمانی ۱7 تا ۲۳ مهرماه ، ادامه  داشت

 یادواره شهدای "انزلی محله"
“شهردار لنگرود” در بازدید از نحوه آماده سازی برای برگزاری پانزدهمین یادواره ۵۹ شهید 
واالمقام انزلی محله این شــهر با قدردانی از تالش های بی وقفه برگزار کنندگان این یادواره، 
برگزاری چنین یادمان هایی را ترویج دهنده فرهنگ غنی ایثار و شهادت در جامعه عنوان کرد.
ســید مهدی رجایی با بیان این که شــهدای واالمقام حق بزرگی بر گــردن همه ما دارند 

تالش های دست اندر کاران برگزاری این یادواره ها را نیز مورد تجلیل قرار داد.

صعود مقتدرانه نونهاالن باشگاه شهرداری لنگرود 
مسابقات والیبال ساحلی زیر ۱6سال قهرمانی گیالن با معرفی ۱8 تیم شرکت کننده ، عوامل اجرایی و تیم داوری و 
به میزبانی بندر کیاشهر افتتاح شد. در پایان مرحله گروهی این بازی ها ۱۲ تیم به مرحله حذفی صعود کردند که تیم 
شهرداری لنگرود نیز با پیروزی در برابر تیم های املش و انزلی ، مقتدرانه به جمع تیم های مرحله نهایی صعود کرد.

گزارش تصویری از  اجرای پروژه های 
متنوع عمرانی در سطح شهر لنگرود

در جریــان اجرای پروژه های 
متنوع عمرانی در ســطح شــهر 
و کروم بندی  زیر ســازی  لنگرود، 
انقــالب جهت  محوطه میــدان 
بتن ریــزی و ادامه اجــرای پروژه 

سنگفرش میدان ادامه می یابد. 

نهمین مرحله رزمایش مواسات، همدلی 
و کمک های مومنانه در لنگرود

عمومی  روابــط  گــزارش  بــه 
شــهرداری و شــورای اسالمی 
شهر لنگرود، پیرو فرمایش مقام 
العالی(  )مدظلــه  معظم رهبری 
در خصوص لزوم دســتگیری از 
قشر آسیب پذیر جامعه، نهمین 
مرحله از طرح مواسات و همدلی 
و کمک های مومنانه به خانواده های کم درآمد و آسیب دیده 

از بیماری کرونا، صبح روز پنج شنبه  ۲۴ مهر برگزار شد.

دعوت از بازیکن باشــگاه شــهرداری 
لنگرود

به گزارش روابط عمومی شــهرداری وشورای شهرلنگرود؛پس 
از اتمام مســابقات والیبال ساحلی جوانان گیالن که در ساحل 
بندر کیاشــهر برگزار شد، از سوی کمیته فنی مسابقات، تعداد 
۱0 بازیکن به اردوی انتخابی دعوت شدند که در بین آن ها نام 
"علی راضی" جوان باآتیه والیبال لنگرود و باشگاه شهرداری نیز 

به چشم می  خورد.

شکایت باشگاه شهرداری لنگرود به کمیته اخالق فدراسیون فوتبال
در پی اعالم باخت ۳-0  تیم فوتبال جوانان شهرداری لنگرود از سوی کمیته 
استیناف فدراسیون فوتبال که به دلیل عدم دریافت فاکس برنامه و بازی 
نکردن این تیم در مقابل سایپا گیالن در مسابقات لیگ دسته اول استان 
گیالن اتفاق افتاد و منجر به عدم صعود جوانان شایسته فوتبال لنگرود به 
لیگ برتر جوانان گیالن شد ،  مدیرعامل باشگاه شهرداری لنگرود شکایتی 
 را در این خصوص تهیه و به کمیته اخالق فدراسیون فوتبال ایران ارسال کرد.

 شایان ذکر اســت با لحاظ رای فعلی صادره از سوی کمیته انضباطی و 
کمیته استیناف وعلی رغم اعالم باخت، تیم فوتبال سایپا گیالن به لیگ 

برتر جوانان استان گیالن صعود کرده است.

مراسم سنتی تعزیه خوانی همزمان با 
دهه آخر ماه صفر و گرامی داشت یاد 
و خاطره ســپهبد شهید "حاج قاسم 
ســلیمانی" در صحن مسجد جمعه 

چالکیاسر برگزار شد.
این مراسم به مناسبت اربعین حسینی 
و دهه آخر ماه صفر، با هدف زنده نگه 
داشــتن مفهوم قیام عاشورا و نشان 
دادن صحنــه هایــی از آن واقعه در 
قالب نمایش، توسط گروه تعزیه سید 
الشــهداء لنگرود و به تعزیه گردانی 
علی مفتاح در بازه زمانی پنج شــنبه 
۱7 مهرماه تا چهارشنبه ۲۳ مهرماه 

و با رعایت پروتکل های بهداشتی به 
اجرا در آمد.

عالقه منــدان زیــادی همــه روزه 
بعدازنمازمغرب وعشاءبه تماشای این 
مراسم آئینی در صحن مسجد جمعه 

چالکیاسر حضور پیداکردند.
گفتنــی اســت در اســتان گیالن 
شهرهای لنگرود ، رشت و صومعه سرا 
در حوزه تعزیه خوانی دارای ســابقه 
دیرینــه اند که محالت چالکیاســر، 
کاسه گر محله و بقعه متبرکه آقا سید 
حسین شهرســتان لنگرود با قدمتی 
بالغ بر هفتاد ســال میزبان شیفتگان 
و عاشــقان حســینی در این رویداد 

فرهنگی هستند.

]شــهردار لنگرود با اشــاره به بازدید صورت گرفته از بافت 
فرسوده شهر گفت: لنگرود جزو شهرهایی است که بیشترین 

بافت فرسوده و خطرآفرین را داراست[
شهردار لنگرود با اشاره به رانش زمین در یکی از خیابان های 
ایــن شــهر اظهار کرد: برای کشــف علل این نشســت تیم 

آزمایشگاه ژئوتکنیک مستقر شده است.
ســید مهدی رجایی با توجه به گمانــه زنی های مختلف تا 
عمق ۱8 متری خاک گفت: باتوجه به نتایج آزمایشگاه خاک، 
مشاور پروژه به دنبال ارائه طرحی است که دیگر در سال های 

آتی شاهد چنین نشست هایی نباشیم.
وی اعتبــار نهایی ابــن پــروژه را نامعلوم خوانــد و افزود: 

پــس از نهایی شــدن طرح می تــوان دربــاره آن نظر داد 
البته قــرارداد اولیه بــا پیمانکار جهت بازســازی خیابان و 
 دیــواره ســازی رودخانه ۵/۲ میلیــارد تومان بوده اســت.

شــهردار لنگــرود هــم چنین با اشــاره به بازدیــد صورت 
گرفتــه از بافــت فرســوده شــهر گفــت: لنگــرود جــزو 
 شــهرهای با بیشــترین بافت فرســوده و خطرآفرین است.

رجایی بر لزوم برگزاری جلســه فوری با میراث فرهنگی در 
این زمینه تاکید و خاطر نشان کرد: از محل بازآفرینی بافت 
های فرسوده، محوطه ســازی پل خشتی و پیاده راه سازی 
میدان شهر با اعتبار ۹۲0 میلیون تومانی اجرایی شده است.
وی با اشاره به اجرای فازهای بعدی پروژه، از اجرایی شدن  
 المانی بی نظیر در  میدان شــهید نورانــی لنگرود خبر داد.

شــهردار لنگرود هم چنین از پیشرفت فیزیکی ۵0 درصدی 
کارخانه کمپوســت لنگــرود خبر داد و گفت: مقرر شــده 
 اســت که در بهار ۱۴00 این کارخانه به بهره برداری برسد.
بــه گفته رجایی، این پــروژه، جزو پروژه هایی اســت که با 

دستان رئیس جمهور افتتاح خواهد شد.

به همت روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی شهر لنگرود برگزار شد؛

مراسم تعزیه خوانی آخر ماه صفر در لنگرود

لنگرود شهری با بافت های فرسوده و خطر آفرین
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دین شرقی دیگری که از هنر یونانی - رومی آموخت که 
چگونه داستان های مقدس خود را برای آموزش مومنان 
بازنمایی کند، دین یهود بود. آیین یهود فی الواقع ساخت 
پیکره ها و تصاویر را از ترس با پرسشــی منع می کرد، با 
این همه، مهاجرنشین های یهودی در شهرهای شرقی بر 
آن شدند که دیوارهای کنیسه های خود را با داستان هایی 
از عهــد عتیق بیارایند. یکی از این نقاشــی ها در دوران 
اخیر در یک اردوگاه کوچک رومی در بین النهرین به نام 
دورا - ائوروپوس کشف شد، این نقاشی از هیچ نظر، یک 
اثر بزرگ هنری نیســت، ولی سند جالب توجهی از قرن 

سوم میالدی است.
این واقعیت که سبک نقاشی ناشیانه و خام به نظر می رسد 
و صحنه تقریبن تخت و ابتدایی ترسیم شده است، خالی از 
نکته نیست. این نقاشی موسی را نشان می دهد که آب از 
درون زمین می آورد، ولی این تابلو بیش از آن که تصویری 
از یک گزارش توراتی باشــد، تشریح، اهمیت تصویر برای 
قوم یهود است. بدون شک به همین دلیل است که موسی 
همچون پیکری بلند قامت در مقابل آن خیمه ی مقدس 
ایستاده است که در آن می توانیم شمعدان هفت شاخه را 
تشخیص دهیم، نقاش برای آن که نشان دهد، هر قبیله ی 
اسرائیل سهم خود از آب معجزه شده را دریافت می کند، 
دوازده آب راهِ کوچک را کشــیده است که هر کدام آب را 
به طرف آدمی کوچک می برد که جلوی چادر ی ایستاده 
است، نقاش بدون شک مهارت چندانی نداشته است و این 
موضوع در شیوه ی ساده و ابتدایی کار او نمایان است. ولی 
چه بسا جدیت چندانی هم برای ترسیم پیکره های طبیعی 
و مطابق با واقع به خرج نداده اســت.زیرا هر قدر پیکره ها 
بیشتر طبیعی و مطابق با واقعیت از کار در می آمدند، نقاش 
گناه بیشتری در برابر فرمان منع تصویر مرتکب می شده 
است، قصد اصلی چنین نقاشانی این بوده است که مواقعی 

را در خاطــر نظاره گر زنده کنند کــه خداوند یکتا قدرت 
خویش را متجلی می سازد. نقاشی غیر ماهرانه ی روی دیوار 
در کنیســه ی یهودیان از این نظر بــرای ما در خور توجه 
اســت چون، هنگامی که دین مسیح دامنه ی نفوذ خود را 
از شرق به آن سوی دریاها می گستراند و هنر را به خدمت 
می گرفت، مالحظات مشابهی در دین های مسیح و یهود 

رفته رفته بر هنر تاثیر می گذارند.
هنگامی که نخســتین هنرمندان مسیحی برای بازنمایی 
عیسی مسیح و حواریون او فراخوانده شدند، باز هم سنت 

هنر یونانی بود که به کمک آنان آمد.
تصویر مســیح با پطرس قدیــس و پولس قدیس یکی از 
بازنمایی های اولیه ی مسیح را از قرن چهارم میالدی نشان 
می دهد. در این بازنمایی مســیح را نه با چهره ای ریش دار 
که به واســطه ی تصاویر بعدی مانوس ما شده است. بلکه 
به صورت جوانی خوش ســیما می بینیم که بین پطرس 
قدیس و پولس قدیس بر مسند نشسته است و قدیسان به 

فیلسوفان بزرگ یونانی شباهت دارند.

به ویژه یکی از اجزای این نقش برجســته گویای آن است 
که این بازنمایی هم چنان با شــیوه های هنر شرک آمیز 
یونانی مآب پیوند نزدیک دارد، پیکرتراش برای نشان دادن 
این که مســیح بر مسندی مافوق آسمان ها نشسته است، 
پاهای او را بر قبه ی افالک قرار داده و خدای آسمان ها در 
 اساطیر کهن یونانی -- رومی آن را به دست گرفته است.
ریشــه های هنر مسیحی به زمانی حتا قدیم تر از اثر فوق 
باز می گردد، ولی کهن ترین یادبودها هم هرگز خود مسیح 

را نشان نمی دهند.
یهودیان "دورا" صحنه هایی از تورات را در کنیســه های 
خــود، نه چندان به قصد تزیین آن ها، بلکه بیشــتر برای 
بازگویی افســانه های مقدس به شکل مصور، نقاشی کرده 
بودند. نخستین هنرمندانی هم که به خاطر نقاشی تصاویر 
برای تدفین گاه های مســیحی یا دخمه  هــای رومی، فرا 

خوانده شدند، با نگرشی کاملن مشابه یهودیان عمل کردند.
نقاشی هایی مانند تابلوی دیواری سه مرد در کوره ی آتش، 
احتمالن متعلق به قرن سوم میالدی، نشان می دهد که این 
هنرمندان با شیوه های نقاشی یونانی مآب که در پمپئی به 

کار رفته بود، آشنا بوده اند.
آن ها کاملن توانایی آن را داشته اند که انگاره ی پیکر انسان 

را با چند حرکت درشت قلم مو مجسم کنند. 
از ســوی دیگر، احســاس می کنیم که این شــگردها و 
ترفندهــای هنری چنــدان هم مطمح نظــر آن ها نبوده 
اســت. در این دوره ی بازنمایی از لحاظ نفس بازنمایی و 
ویژگی های زیباشناختی اهمیت خود را از دست می دهد 
و هدف اصلی نقش پردازی این می شود که َمثِل رحمت و 

قدرت خداوند را در خاطر مومنان زنده کند.
در کتــاب مقدس دانیــال نبی، باب ســوم، می خوانیم 
که ســه تن از اصحاب دانیال نبــی در دربار بخت النصر، 
پادشاه بابل، می زیســتند. هنگامی که با تندیس طالیی 
غول آســایی از پادشاه در دشت دورا در مملکت بابل برپا 
می شود، آن ها از سجده کردن در برابر آن، که پادشاه امر 
کرده اســت، امتناع می کنند، این سه تن مانند بسیاری 
از مسیحیان روزگار بعد، یعنی زمانی که این تابلو ترسیم 
شــده است، می بایست بار مکافات امتناع خود را به دوش 
می کشــیدند. آن ها را در رداها و جبه ها و عمامه های شان 
 در کــوره ای پــر آتــش افکندنــد. ولــی آتــش قدرت
ســوزندگی پیکرهای آنان رانداشــت، مویی از سر ایشان 
نسوخته و رنگ ردای ایشان تبدیل نشده، خداوند فرشته 

خود را فرستاد و بندگان خویش را رهایی داد.
)ادامه دارد(

 "مهستی گنجوی"

 دوشینه، شبم بود شبیه یلدا
 آن مونس غمگسار نامد عمدا

 شب تا به سحر ز دیده ُدر می سفتم
 می گفتم رب التذرنی فردا

 گر باد پریر خود نرگس بفراخت
 دی درع بنفشه نیز بر خاک انداخت

 امروز کشید خنجر سوسن از آب
 فردا سپر از آتش کل خواهد ساخت
 باد آمد و گل بر سر میخواران ریخت

 یار آمد و می در قدح یاران ریخت
 آن عنبر تر رونق عطاران بُرد

 و آن نرگس مست خوِن هشیاران ریخت
 الله چو پریر آتش شور انگیخت

 دی نرگس آب شرم از دیده بریخت
 امروز بنفشه عطر با خاک آمیخت

 فردا سحری باد سمن خواهد بیخت

 "بیدل دهلوی"
 چنین ز شرم  که  گردید سرنگون جامم

 که از نگین چو نم از جبهه می چکد نامم
 سرشک پرده  در حسرت تبسم  کیست

 برون چو پسته فتاده ست مغز بادامم
 به خامشی چه ستم داشت لعل شیرینش

 که تلخ کرد چو گوش انتظار دشنامم

 غبار گشتم و خجلت نفس شمار بقاست
 چه گل کنم  که ز گردن ادا شود وامم

 دمی ز خویش برآیم  که چون غبار سحر
 شکست رنگ کند نردبانی بامم

 چو شمع صبح بهارم چه  کار می آید
 بسست سایه گل بر سر افکند شامم

 حیا ز انجم و افالک پر عرق پیماست
 عبث قدح کش گلجام های حمامم

 شرار کاغذ و آسودگی چه امکان است
 غبار صید به غربال می دهد دامم

 هزار نامه گشودم ز ناله لیک چه سود
 کسی ندیدکه من قاصد چه پیغامم

 به رنگ شمع گلم بر سر است و می در جام
 اگر خیال نسوزد به داغ انجامم

 تالش کعبه تحقیق ترک اقبال ست
 به تار سبحه نبافی ردای احرامم

 ز خاک راه تحیر کجا روم بیدل
 که پایمال فنا چون نفس به هرگامم

 "مالهادی سبزواری"
 تو چون پیمان عهدت می شکستی

 چرا با ما نخستین عهد بستی
 من از تو نگسلم پیوند و الفت

 اگرچه رشته جانم گسستی
 سحرگاهان برون شد مست و مخمور

 به دستی ساغر و خنجر به دستی

 هزاران رستخیز و فتنه برخواست
 بهرجا کان پری یکدم نشستی

 بده ساقی دگر رطل گرانم
 که من مستم ز چشم می پرستی

 بدو گفتم دهی کی کام اسرار
 بگفتا آن زمان کز خودبرستی

 "رهی معیری"
 خاطر بی آرزو از رنج یار آسوده است

 خار خشک از منت ابر بهار آسوده است
 گر به دست عشق نسپاری عنان اختیار

 خاطرت از گریه بی اختیار آسوده است
 هرزه گردان از هوای نفس خود سرگشته اند

 گر نخیزد باد غوغا گر غبار آسوده است
 پای در دامن کشیدن فتنه از خود راندن است
 گر زمین را سیل گیرد کوهسار آسوده است
 کج نهادی پیشه کن تا وارهی از دست خلق
 غنچه را صد گونه آسیب است و خار آسوده است

 هر که دارد شیوه نامردمی چون روزگار
 از جفای مردمان در روزگار آسوده است
 تا بود اشک روان از آتش غم باک نیست

 برق اگر سوزد چمن را جویبار آسوده است
 شب سرآمد یک دم آخر دیده بر هم نه رهی
صبحگاهان اختر شب زنده دار آسوده است

 "شیون فومنی"
 سفر ترا به سالمت,مرا به من بسپار 
 مرا به لحظه بدرود خویشتن بسپار 
 غرور شعر مرا پیش پای آتش ریز 
 به داغگاه دلم حسرت سخن بسپار 
 مرا که دورترین شاخه ام بهاران را 

 به خاک فاجعه,عریان و بی کفن بسپار 
 سرود تلخ مرا ای صالبت تاریخ! 

 به ذهن نارس این عصر دل شکن بسپار 
 شبانه کوچ کن از سرزمین الالئی 

 مرا به خوابگه سرد یاسمن بسپار 
 چو عطر پونه به دامان آسمان آویز 

 مرا به غربت پهناور دمن بسپار 
 دل مرا که پر از نوحه ی پریشانی ست 

 به قمریان جدا مانده از چمن بسپار 
 به کوچه های تهی مانده از ستاره ام,هر شام 

 دوباره مست و غزل خوان و گام زن بسپار 
 ز خط خاطره ام بگذر,ای طالئی رنگ 

سفر ترا به سالمت مرا به من بسپار

کــافــــه شهــــر ---نیم نگاه ---

بـخــــش هفدهـــم
حمیـــد مـزرعـــه بازگویی افسانه های مقدس جایگاه احساس در 

کهکشان مدیریت
مهندس امیررضا انصاری

ممکن است از عضوی از گروه 
نســبت به دیگران کمتــر تعریف 
کرده اید؛ یا این که ممکن اســت بین نیازهای خانه و کار گرفتار 
شده اید و می ترسید نتوانید زمان کافی به یکی از آن ها اختصاص 
دهید. فارغ از نوع موقعیت، تحمل احساس گناه واقعا وحشتناک 
اســت و اگر نتوانید آن را مدیریت کنید مانند خوره به جان شما 
می افتد. اما احساس گناه می تواند هیجانی بسیار مفید و کاربردی 
باشد. براساس مطالعات انجام شده احساس گناه در سازنده ترین 
شکل خود به شما یادآوری می کند که می توانید در آینده به نحو 
بهتری عمل کنید. اگرچه گاهی ممکن است به صورت غیرمنطقی 
و برای مسائلی که هیچ تقصیری در آن ها نداشته اید احساس گناه 
کنید. در مقاله حاضر با شــما در مورد انواع مختلف احساس گناه 

در محیط کار و زندگی و نحوه مدیریت آن صحبت خواهیم کرد.
چرا احساس گناه می کنم؟ گناه، احساسی است که اگر در اثر 
ناتوانی در رعایت یک اســتاندارد خاص، خود یا دیگران را ناامید 

کنیم، در ما ایجاد می شود.
دو نوع احساس گناه وجود دارد: سالم و ناسالم. هرگاه احساس 
گناه می کنید، الزم است مشخص کنید احساس گناه شما از کدام 

نوع است. سپس می توانید برای مقابله با آن گام بردارید.
شناسایی احساس گناه سالم: این احساس همان احساس منفی 
است که وقتی متوجه می شوید که رفتاری نامناسب داشته اید در 
شما ایجاد می شود. زمانی که کســی را آزرده یا مشکلی را ایجاد 
می کنید که می توانستید به راحتی از آن پرهیز کنید احساس گناه 

سالم در شما ایجاد می شود. 
تجربه احساس گناه ناسالم: احساس گناه زمانی ناسالم است که 
شما در مورد چیزی احساس گناه می کنید اما واقعا سزاوار سرزنش 
نیستید یا هیچ کنترلی در مورد شرایط ندارید. فرض کنید همزمان 
با این که در شغل خود ترفیع می یابید دوست شما در حرفه خود 
دچار پسرفت جدی می شود. به رغم این که به سبب موفقیت خود 
احساس شادمانی می کنید، به خاطر دوستتان احساس بدی داشته 

و به خاطر خوشحالی خود احساس گناه می کنید.
چگونه احساس گناه سالم را مدیریت کنیم؟ احساس گناه 
به خاطر کار نادرســتی که انجام داده اید بسیار ناخوشایند است. با 
این حال وقتی این حس ایجاد می شود، می توانید از آن به عنوان 
انگیزه ای برای رشــد شخصی اســتفاده کنید. نکات زیر را برای 

مدیریت احساس گناه سالم رعایت کنید:
اعتراف و معذرت خواهی کنید: اگر به خاطر تاثیری که بر شخص 
دیگری داشته اید احساس گناه می کنید، اظهار تاسف کنید و این 
معذرت خواهی شما باید بی قید و شرط باشد. سعی نکنید رفتار 

خود را توجیه یا شخص دیگری را سرزنش کنید.
فــورا در صدد جبــران برآیید: ســعی کنید راهــی برای 
درســت کردن وضعیت پیــش آمده بیابید و ایــن کار را هر چه 
ســریع تر انجام دهید. ســعی کنید برای شــخصی که درصدد 
 جبــران رفتار خود بــرای او هســتید، کار مفید انجــام دهید.

رفتار خود را تغییر دهید: رفتاری که در شــما احساس گناه 
ایجاد می کند ممکن است رفتاری باشد که برای اولین یا چندمین 
بار مرتکب آن می شوید. الزم است دست به کار شده و برای این 

رفتار مشکل آفرین خود کاری انجام دهید.
بپذیرید و بگذرید: اگر برای جبران اشتباه خود هر چه در توان 
داشــته اید انجام داده اید و از تکرار مجدد آن موقعیت جلوگیری 

می کنید، باید خود را از چنگال احساس گناه رها کنید.
در مورد آنچه که امکان کنتــرل آن وجود دارد واقع بین 
باشــید: برای این کار الزم است صادقانه فهرســتی از مواردی 
را کــه در مورد یک موقعیــت قادر به کنترل آن ها هســتید و 
مــواردی را که امکان کنترل آن ها وجود ندارد مشــخص کنید. 
به خاطر داشته باشید شــما فقط مسوول رفتار خود هستید و نه 
چیزی که دیگــران فکر می کنند یا انجــام می دهند. چیزهایی 
 را کــه نمی توانید کنتــرل کنید حذف کنیــد و نادیده بگیرید.

از جمالت تاکیدی استفاده کنید
شما می توانید با ترِک خودگویی منفی از احساس گناه همیشگی یا 
غیرمنطقی خود رها شوید. به دنبال این روند می توانید از جمالت 
تاکیدی اســتفاده کنید تا در نهایت به این نقطه برســید که این 

شرایط واقعا تقصیر شما نبوده است.
کمال گرایی خود را به چالش بکشــید: ممکن است صرفا به 
این دلیل که برای خود اســتانداردهای بسیار باال تعیین کرده اید 
احســاس گناه کنید. بخشی از زمان خود را به مبارزه با رفتارهای 
کمال گرایانه و تمرکز واقع بینانه بر استانداردهای خود اختصاص 
دهید. هم چنین به خاطر داشته باشید که هیچ کس کامل نیست!

جسور باشید برخــی افراد وقتی همکاران آن ها در مورد چیزی 
احســاس گناه می کنند به خوبی آن را شناســایی کرده و از آن 
اســتفاده می کنند. به عنوان مثال مدیــری را در نظر بگیرید که 
همیشه از اعضای تیم خود می خواهد ساعات طوالنی کار کنند و 
در نهایت ظرافت به آن ها می فهماند هر کسی که به دنبال تعادل 
بین زندگی و کار اســت، عضو خوبی برای تیم نیست. این رفتار 
بی آن که دلیل موجهی در پس آن وجود داشته باشد منجر به بروز 

احساس گناه می شود.

لحظاتــی بــا شــعر
به انتخاب نیما موسوی
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شماره 146 --- جدول و سودوکو ---

خدیجه فدایی زاده

 ---نیم نگاه ---

گرد آورنده
مورچه بالدارها خونسردترین حشرات هستند. یکیشونو تو 
هوا گرفتم بالشــو کندم برگشت به نگاهی بهم کرد گفت: 

"به جهنم، پیاده می رم" و رفت.

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

نود درصد ایرانی ها وقتی یه قابلمه کله پاچه همراهشونه با 
دقت بیشتری رانندگی می کنن تا وقتی یکی از عزیزاشون 

کنار دستشون نشسته!!

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

از طرف مدرســه یه هدفون به داداشم کادو دادن باهاش 
 فریدون فروغی پلی میکنی صدای مازیار فالحی میاد بیرون!!

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

ایربگ پراید رفیقم تویه تصادف جزیی یجوری تو صورتش 
باز شده که چهارتا دندون و دماغش شکسته. می خوام بگم 

آپشنای ایمنی این المصبم خطرناکه ها!!

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

طرف با کت و شلوار رفته کوهنوردی گزارشگر شبکه خبر 
می پرسه: جناب سخت نیست با کت و شلوار؟؟

میگه:»چرا سخته ولی هرکاری سختی خودشو داره!!«

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

شما ۱۱0 تا پراید تو جاده بفرست 60تاش تصادف می کنه 
و حدود ۳00تا کشته میده.

اونوقت آمریکا ۱۱0 موشــک پرتاب کرده کال ۳تا مجروح 
شدن. نتیجه: پراید سالح مرگبارتری است.

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

بچه بودم یه بار رفتم خرید واســه خونه. دو کیلو گوجه و 
یک کیلو پیاز دستم بود، یه موتوری زد بهم به فنام داد. 

دستم شکست و اینا! ... بیمارستان بودیم بابام اومد عیادتم، 
باالی تختم آروم سرشو آورد نزدیک گوشم، گفت؛ بابا اون 

گوجه اینا که خریده بودی نفهمیدی چی شد؟؟

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

یه بار تو ســلکونی طرف کارش با موهام تموم شد گوش 
چپمو کشــید بعد گوش راستمو کشــید، گفتم؛ چیکار 

میکنی؟

گفت داداش سیفونش کدومه!!

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

آقامون شماعی زاده باید تجدید نظر تو شعورش کنن وقتی 
میگن:"واسه عروس دل نازک ما دو سه میلیونی اندوخته 

باشه"!!
ما خواستار تغییر دو ســه میلیون به بیست سی میلیارد 

هستیم.

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

به طرف میگن زورت به چند نفر می رسه؟؟
.
.
.

میگه آجر به اندازه باشه، تعداد مطرح نیست!!

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

طرف تصادف میکنه بی هوش میشه میبرنش بیمارستان
بعد از یه مدت به هوش میاد میگه: مثل این که تو بهشتم؟؟

زنش میگه: کوری نمیبینی نشستم کنارت؟!!

طرف اشتباهی پیام داده؛ کجا زندگی میکنید؟
گفتم: تو خونمون

گفت: خونتون کجاست؟
گفتم: بغل همسایمون

گفت: خونه همسایتون کجاست؟
گفتم: بگم باورت نمیشه

گفت: تورو خدا بگو؟؟
گفتم: کنار خونمون

هیچی دیگه، بالکم کرد!!
مردم اعصاب ندارن، باور کنید!!

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

دیروز یکی اس داده؛ می  تونیم با هم بیشتر آشنا شیم؟؟
گفتم شما؟

گفت حاال آشنا می شیم ... من قدم ۱7۳ و 6۹ کیلو ... 
.

گفتم مگه می خوام گوسفند بخرم...!! 
دیگه جواب نداد!!

داشتم نخ دندون استفاده می کردم
پسرخالم که ۵سالشه گیر داد که داری چیکار میکنی؟

منم هرچی بهش میگفتم حالیش نمی شد
یک دفعه خالم برگشــته میگه؛ مامان جان داره آشغاالی 

الی دندونشو در میاره!!
اونم گفت اَه اَه!! و رفت پی بازیش!!

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

با این گرونی گوشت تا چند وقت دیگه جلوی پای عروس 
و دوماد مجبورن تن ماهی باز کنن!!!

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

مــن نمیگم به خانم هــا گواهینامه ندین هــا!! بدین ولی 
بی زحمت براشون جاده جدا هم درست کنید!!

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

واقعا شــانس آوردیم همه بیماری ها رو خارجی ها کشف 
میکنن و اسم خودشونو میذارن روش وگرنه مثال به جای 
پارکینسون باید میگفتیم مرض کامبیز یا درد حاج مرتضی 

و برادران!!

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

با این گرونی ها، به کوری چشــم دشمنان؛ امسال به جای 
آجیل شب عید از "چ...فیل" استفاده خواهیم کرد!!

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

این روزا خرجم زیاد شــده، گرونی هم انقدر بیداد میکنه 
که جیبم دیگه جواب نمیده که هیچ، تازه سوالم میپرسه!

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

آیا می دانستید در ایران هنگام رد شدن از خیابان های یک 
طرفه

.

.
اگر دو طرف را نگاه نکنید می میرید؟!!

افقی:
۱- سرگشته- ایستا و ساکن- زیرکی ۲- فلز رخسار!- بخش کوچک یک کمیت فیزیکی- ماه فوتبالی! ۳- محل نگهداری  کاالها- بیمارروحی- واحدی در وزن و متر۴- سرهنگ نیروی دریایی- خویشاوندی ها ۵- کشوری در شرق اروپا- دانش و 
تکنولوژی ساخت آدم آهنی ها 6- جسور- شرح دهنده و تفسیرکننده- خدمتکار پیر 7- ویتامین جوانی- نویسنده فرانسوی کتاب انقالب آفریقا 8- نوشتن- نمایشگاه آثار هنری ۹- اثری از ناصر خسرو- من و شما ۱0- سالک- سرزمین- غیبگو 
۱۱- سرباز گماشته-از نوازندگان عصرساسانی ۱۲-مقام آموزشی دوره متوسطه- ترکیب آلی دارای طعم با بویی گیرا و قوی ۱۳- سخنان پریشان- اثری از محمد عوفی ۱۴- مادرترکی- بادسنج- بدون درنگ ۱۵- دستیابی- حشره چوبخوارک  

آگاه باش و بدان
عمودی:

۱- کشوری در آمریکا با پایتخت سنت جرج- نرخ تغییر یک کمیت غیر ثابت ۲- نویسنده نروژی کتاب بنده زندگی- سازمان حفظ نظم و قانون 
۳- کشوری در آفریقا- اسقف و کشیش ۴- از پسران سام- مبدل صوتی و تصویری ۵- پرده سینما- آشکار- استان همسایه 6- روشنایی اندک-  قدم 
یک پا- سلب نمودن- خرمن ماه 7- ستاره- قالب معادله های جبری- فرمان و دستور 8- درون- شگرد- عالمت جمع- پدر ۹- از حروف الفبا- به 
فالح رسیده- ازخدایان هندو۱0-ذره بنیادین- کاخ معروف فرانسه- خبرنامه ۱۱- نادر- پیکانه- نفس امرکننده ۱۲- تهیدست- آراستگی صفات 

۱۳- پیشه مدعی العموم- خطا و لغزش ۱۴- از جزایرژاپن- شعبه ای از دین بودا ۱۵-مسجد معروف شهرکرد- کوتاه نظر
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گرفتار شدن احتمالی ۴ نفر 
در زیر آوار

جالل ملکی ســخنگوی ســازمان آتش نشــانی 
شــهرداری تهران گفت: حوالی ساعت 7 صبح حادثه 
احتمال ریزش یک ساختمان در خیابان ابوذر، خیابان 
فالح در منطقه ۱7 شــهرداری تهران به سامانه ۱۲۵ 
ســازمان آتش نشــانی شــهرداری تهران اطالع داده 
می شود که بالفاصله دو ایســتگاه آتش نشانی به این 
محل اعزام شدند.وی با اشاره به گودبرداری عمیقی که 
در مجاورت این منزل انجام شده بود،ادامه داد: حوالی 
ساعت ۹ صبح روز حادثه، نیمی از ساختمان دو طبقه 
قدیمی که در مجاورت این زمین گودبرداری شده بود 
تخریب می شود. علیرغم این که تاکید شده بود کسی 
نباید در داخل این ســاختمان باشد اما ظاهرا دقایقی 
قبل از ریزش، افرادی به داخل ســاختمان رفته بودند. 
به گفته حاضران نگهبانان پروژه به داخل ســاختمان 

رفته بودند. 
جاللــی ادامــه داد: احتماال ۴ نفر که بــه داخل رفته 
بودند در زیر آوار مدفون هستند و نیروهای عملیاتی با 
احتیاط کامل در حال انجام عملیات هستند تا بتوانند 

این افراد را از زیر آوار خارج کنند.

انهدام۲۴ باند مواد مخدر 
در غرب استان تهران

ســردارکیوان ظهیری فرمانده انتظامی ویژه غرب 
استان تهران در نشست خبری با اصحاب رسانه که در 
سالن اجتماعی فرماندهی برگزار شد، در تشریح عملکرد 
مجموعه فرماندهی غرب اســتان تهران طی هفت ماه 
سال۹۹ با اشاره به افزایش ۱۵درصدی تماس شهروندان 
اظهار داشت: در همین راستا باید اعالم کنیم که نظارت 

همگانی 8۳درصد بیشتر شده است.
وی گفت: در بحث دســتگیری اراذل و اوباش ۵۱ درصد 
افزایش داشته ایم ونیز ۲۴ باند عمده مواد مخدر در غرب 
اســتان منهدم شده اســت که در این زمینه 7۱ درصد 
موفقیت داشته ایم و هم چنین کشف سرقت ۱۲ درصد 
نسبت به سال گذشته بیشتر شده و مجموعه دستگیری 

سارقین نیز ۲0 درصد افزایش یافته است.
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 ---نیم نگاه ---

به نوشــته بهاره فالح، در وبسایت راهنمای سفر کارناوال،  
قدمت صنعت گردشــگری را به آغازین لحظه های حیات 
انســان نســبت می دهند که تنها در طول زمان اشــکال 
و اهداف آن دســتخوش تغییر شــده اســت. بسیاری از 
کارشناســان معتقدند کــه این صنعت ریشــه در تاریخ 
زندگی جمعی انســان ها دارد و از دوره های بســیار کهن 
به صورت های مختلف نوعی از گردشــگری و جهانگردی 
رواج داشــته اســت. مردم در تمدن های ماقبل تاریخ هم 
مجبور به جابه جایی بودند تا غذا به دست بیاورند، از خطر 
دوری کنند و یا به مناطق دارای آب و هوای بهتر بروند. با 
گذر زمان انگیزه هایی همچون تجارت و تبادل کاال آن ها 
را به مســیرهای دورتری کشاند و ابعاد مسافرت را وسعت 
بخشید. با گسترش امپراطوری های باستان، مسافرت های 
رســمی دولتی به منظور اعزام نمایندگان حکام به اماکن 
دوردســت، برای جنگ ها و یا دریافت مالیات و خراج آغاز 
گردید. در دوره ی حکومت خانواده های سلطنتی در مصر 

بود که مسافرت با قصد تجارت و تفریح رواج یافت.
البته برخی از کارشناســان هر جابه جایــی را در تعریف 
گردشــگری نمی گنجانند ولی به نظر مــن می توان این 
تعاریف را برای دوران مدرن )منظور بعد از اتقالب صنعتی 
است( محفوظ دانست و جابه جایی های گذشته را شکلی از 

گردشگری کهن دید.
به غیر از رفتن به مکان جدید به منظور زندگی در محیط 
بهتر و یا اعزام نیرو جهت جنگ، سفر به قصد زیارت یکی 
از اولیه ترین اشکال مســافرت بوده است. امروزه به این 
شکل از گردشــگری، گردشگری مذهبی گفته می شود. 
این ســفر به تاریخ فرهنــگ دینی گره خورده اســت. 
ســفرهای ایرانیان باســتان به معبد آناهیتا در کنگاور، 
ســفرهای مصریان برای دیدار فراعنه، مراســم مقدس 
یونانیان باستان در معابد آپولون و سفر حج از جمله این 

نوع گردشگری به شمار می روند.
با شــروع عصر صنعتی و زندگی در شهرهای بزرگ و به 
دور از طبیعت، به مرور احساس نیاز برای حضور در طیعت 
گســترش پیدا کرد. در ابتدای امر، ســفرکردن و فرار از 
شهرهای بزرگ، آلوده و پر سر و صدا متعلق به قشر خاصی 

بود؛ افراد متمول هر جامعه.
این افراد توان این را داشــتند که در برخی از ایام سال به 
جای انجام فعالیت های اقتصادی به سفر بروند و زمانی را 

برای استراحت صرف کنند.
به مــرور و با صنعتی شــدن خوِد گردشــگری، امکانات 
گسترش یافت و در نتیجه خدمات با هزینه های ارزان تری 
عرضه شد و نهایتا به سمتی پیش رفت که اکثر مردم در 
جوامع مختلف بتوانند سفر کنند. و نه فقط برای دوری از 
شهر و خستگی هایش که برای دیدن و لمس کردن زندگی 
و فرهنگ های مختلف در دنیا. البته هنوز هم سفر به عنوان 

یک خدمت لوکس محسوب می شود. 
با هر تغییری در زندگی اقتصادی مردم، به راحتی حذف 

می شود و جایش را به امور ضروری تر می دهد. 
در دورانی مثل یک ســال اخیــر هم که موضوعی به غیر 
از بحث اقتصادی یعنی ســالمت انسان ها، سفر را عمال به 

فراموشی کشانده وبه یک رویا تبدیل کرده است.
از این پیشــینه بگذریم، موضوع انواع گردشــگری بحث 
جالبی اســت. البته که متخصصین این حوزه هنوز هم بر 
ســر انواع ســفر و تعاریف آن با هم اختالف نظر دارند. با 
این حال به نظر من صحبت راجع به ارتباط بین ســفر و 
موسیقی می تواند موضوع جالبی باشد که فارغ از اختالف 

نظرها می توان به آن توجه کرد.
گردشــگری موســیقی نوعی بازدید از یک شهر یا روستا 
اســت که افراد برای حضور در یک مراســم موسیقایی به 
آنجا می روند. دیدن جشــنواره های مختلف موسیقی که 
می تواند شهرت جهانی داشته باشد تا حضور در یک اجرای 
موسیقی توسط یک گروه، همگی می تواند در این تعریف 
بگنجد. مساله این است که افراد به قصد شنیدن موسیقی 
و دیدن اجراکنندگان آن از نزدیک، ســفر را برنامه ریزی 
می کنند. واضح اســت که در این نوع از سفر، فعالیت های 
دیگری هم انجام می شــود. دیدن مکان های تاریخی آن 
مقصد و یا تجربه خوردن غذاهای مختلف محلی بخشــی 
از این سفر است. هدف موسیقی و نتیجه دیدن و گشت در 

یک مقصد گردشگری است.

تعداد زیادی جشــنواره موســیقی وجود دارد که معموالً 
ساالنه در سراسر جهان برگزار می شود و بازدیدکنندگان 
غیر محلی را به خود جلب می کند. طبق تعریف ویکی پدیا؛ 
بزرگترین جشنواره موسیقی جهان "فستیوال تابستانی" 
)Summerfest(. اســت یک رویداد ۱۱ روزه در شــهر 
 Milwaukee,(ایالت ویسکانســین میلواکی واقــع در 
Wisconsin( ایــاالت متحده آمریکا با حضور ســاالنه 
نزدیک به ۱،000،000 نفر گردشگر. این فستیوال ساالنه 

از اواخر ماه جون تا اوایل ماه جوالی برگزار می شود.
کــه  اســت  معــروف 
می داننــد  آفریقایی هــا 
بگیرند  مهمانــی  چگونه 
موازیــن  جشــنواره  و 
مراکش   )  Mawazine(

گواهی بر آن است. این فســتیوال ساالنه در حدود ۲,6۵ 
میلیون نفر بازدیدکننــده دارد.  آن ها خوانندگانی مانند 
کریستینا آگیلرا، جاستین تیمبرلیک و راد استوارت و هم 
چنین تعداد زیادی از مفاخر آفریقایی مانند آمادو و ماریام و 
تیناریوان را برای اجرای این فستیوال دعوت می کنند. این 

جشنواره در شهر رباط برگزار می شود و در برخی سال ها 
باالترین رتبه رابین فســتیوال های دنیا به خوداختصاص 

می دهد. زمان این فستیواِل ساالنه، در ماه می است.
وین مدت هاســت که محل زندگی نوابغ موسیقی است و 
افراد برجســته ای مانند موتزارت در گذشته در این شهر 
زندگی می کرده اند. بنابراین جای تعجب نیست که اکنون 
این مکان محل برگزاری یکی ازبزرگترین جشــنواره های 
موســیقی جهان باشــد؛ هرچند برخی هم معتقدند که 

بزرگترین فستیوال موسیقی در این شهر برگزار می شود. 

فستیوال Donauinselfest )فستیوال جزیره دانوب( که 
در جزیره ای در وســط رود دانوب برگزار می شود، تنها در 
سال ۲0۱6 جمعیت ۳,۱ میلیون نفری از مردم دنیا را به 

خود جلب کرد.
این فســتیوال در هوای آزاد برگزار می شود و ورود به آن 
رایگان است. این فستیوال هر ســاله در ماه جون در این 

شهر پذیرای گردشگران و عالقمندان به موسیقی است.

جشنواره راک هلند )Pol'and'Rock(  که قباًل به عنوان 
جشنواره وودســتاک )Woodstock( لهستان شناخته 
می شد یک جشنواره موســیقی راک رایگان در لهستان 
است. این جشنواره از سال ۱۹۹۵ برگزار می شود. در سال 
۲00۹ جشــنواره وودستاک لهستان بیش از۴00هزار نفر 

مخاطب را جمع کرد. در سال ۲0۱۱ بیش از 700هزار نفر 
در این جشنواره حضور داشتند. در سال ۲0۱۹ ، تعداد کل 
حضور در جشــنواره به7۵0هزار نفر رسید و این جشنواره 
را به یکی از بزرگترین جشــنواره های موسیقی در جهان 

تبدیل کرده است. 
راک در ریو )Rock in Rio( یک جشــنواره موســیقی 

تکرارشونده است که از ریودوژانیرو ، برزیل آغاز می شود.
این جشــنواره بعدا به مکان های دیگری مانند لیســبون، 
مادرید و الس وگاس نیز منشــعب شــد. بین سال های 
۱۹8۵ تا ۲0۱۹، هشــت بار این جشنواره در ریو دو ژانیرو 
برگزار شده است. از سال ۲00۴ تا ۲0۱8 نیز، هشت بار در 
لیبسون.  سه بار در مادرید در سال های ۲008 ، ۲0۱0 و 
۲0۱۲ و یک بار هم در الس وگاس ، در سال ۲0۱۵.  راک 
در ریو یکی از بزرگترین جشنواره های موسیقی در جهان 
است که ۱,۵ میلیون نفر در اولین رویداد آن شرکت کردند.

از نظر خیلی ها این فستیوال بزرگترین جشنواره موسیقی 
آمریکای جنوبی و درخشان ترین جشنواره جهانی است. در 
سال ۲0۱۵، کتی پری، ریانا، کوئین، متالیکا، راد استوارت 
و التون جان در این فستیوال اجرای موسیقی داشتند. اینها 
تنها تعدادی از مشهورترین خواننده های دنیا هستند که در 

این فستیوال حضور دارند.

آخرین وضعیت شرکت 
قطارهای حومه ای

شرکت حمل و نقل حومه ای سال ۹۵ ذیل قانون برنامه 
ششم توسعه و با نام شرکت مادر تخصصی حمل و نقل ریلی 
به تصویب مجلس رسید.وزیر راه و شهرسازی اواخر سال ۹7 
از تصویب اساســنامه این شرکت خبر داده بود. گفتنی است 
فعالیت قطارهای حومه ای از ســال ۹۲ آغاز شده بود اما پس 
از گنجاندن فعالیت های این شــرکت در قانون برنامه ۵ ساله 
ششم توسعه، فعالیت این قطارها رسمیت یافته بود. میرحسن 
موســوی، معاون مســافری شــرکت راه آهن درباره آخرین 
وضعیت شــرکت قطارهای حومه ای اظهار داشت: اساسنامه 
این شــرکت برای اجرا به وزارت راه و شهرسازی و سپس به 
شرکت راه آهن ابالغ شــده است.وی افزود: این شرکت قرار 
است به عنوان یکی از شرکت های زیرمجموعه شرکت راه آهن 
جمهوری اسالمی ایران فعالیت کند. به گفته موسوی، تاسیس 
شرکت قطارهای حومه ای، در حال حاضر منتظر تامین اعتبار 

از سوی سازمان برنامه و بودجه جهت آغاز فعالیت است.

شفاف سازی صورت مالی 
ایرالین ها

به گزارش وزارت راه شهرســازی، جلسه هم اندیشی وزیر 
راه و شهرسازی با مدیران عامل شرکت های حمل ونقل هوایی 

در محل این وزارتخانه برگزار شد.
وزیر راه و شهرســازی در این جلسه با اشــاره به لزوم رشد و 
ارتقا صنعت هوانوردی و پشــتیبانی از این صنعت، یادآور شد: 
بر اســاس مصوبات ســتاد مقابله با کرونا، برای شــرکت های 
حمل ونقلی به خاطر آســیب هایی که در مدت اخیر دیده اند، 
بیش از ۲ هزار میلیارد تومان تسهیالت حمایتی در نظر گرفته 
شــد که تاکنون حدود ۵0 درصد این مبلغ توسط ایر الین ها 
دریافت شده است و الزم است شرکت هایی که موفق به دریافت 
نشده اند، دالیل و روند کار خود را به سازمان هواپیمایی کشوری 

اطالع دهند تا بررسی و روند کار تسهیل و تسریع شود.
وزیــر راه و شهرســازی در ادامــه ،با توجه به لــزوم رعایت 
حداکثر 60 درصدی ظرفیت هواپیماهــا از اول آبان ۱۳۹۹ و 
نوسان های قیمتی و اقتصادی، خواستار ارائه صورت های مالی 
حسابرسی شده و مورد تأیید ســال ۱۳۹7 و ۹8 و شش ماهه 

نخست ۱۳۹۹ به سازمان هواپیمایی کشوری شد.
دراین جلسه، مقصود اسعدی سامانی، دبیر انجمن شرکت های 
هواپیمایــی اعالم کــرد: در ایام کرونا پروازهــای داخلی ۴8 
 درصد و پروازهای خارجی ۹6 درصد کاهش داشــته اســت.
مدیران عامل شــرکت های هواپیمایی در جلســه با وزیر راه و 
شهرسازی دریافت معادل ریالی دالر برای ارائه خدمات فنی و 
تعمیرات توسط شرکت های داخلی، سهم ۵ درصد شهرداری ها 
و یــک درصدی هالل احمر، تعرفه های شــرکت فرودگاه ها و 
ناوبری هوایی ایران، لزوم تدوین استراتژی بقا برای ایرالین ها، 
لزوم حمایت دولت از ایرالین ها، توجه به قیمت تمام شده بلیت 
هواپیما، توجه به مخاطرات ایمنی، نداشتن مبنای علمی برای 
ظرفیت 60 درصدی هواپیماها، لزوم استمهال در بازپرداخت 
تســهیالت دریافتی و لزوم لغو پروازهای چارتری را به عنوان 

موارد مورد نظر مطرح کردند.

سفر دریایی دوبی - بندرلنگه 
ازسرگرفته شد

کشــتیرانی والفجر متعلق به گروه کشــتیرانی جمهوری 
اسالمی ایران از برقراری مجدد خط مسافربری دوبی به بندرلنگه 
که به علت شــیوع ویــروس کرونا با وقفه مواجه شــده بود به 
صورت منظم در هر هفته خبر داد. این گزارش حاکی اســت: 
تمامی مسافران با به همراه داشتن تست عدم ابتالء به بیماری 
کرونا و دارا بودن ملزوماتی از قبیل: ماســک و دستکش بر روی 
صندلی های عالمت گذاری شــده سفر خود را آغاز می کنند و تا 
پایان ســفر با رعایت حداکثری پروتکل ها سفر خود را به انجام 
می رسانند.گفتنی است، بنا بر دستور ستاد ملی مقابله با شیوع 
کرونا، ســالن مسافری شناور نگین به عنوان یکی از شناورهای 
مسافری شرکت کشتیرانی والفجر، علی رغم دارا بودن گنجایش 
۲۳۵ نفر مســافر، تنها پذیرای ۱00 نفر مسافر است. بر اساس 
اعالم این شرکت کشــتیرانی، زمان سفر به دوبی از بندر لنگه 
۵ ساعت و هزینه بلیت یکسره 7۵0 هزار و دو سره ۱ میلیون و 

۱۵0 هزار تومان است.

تکه ای از من  گردشگری و موسیقی
تکه ای از زمین

مریم سادات موسوی
 قسمت اول


