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سالمت باشیم
این، بهترین است؛ 

ضد اضطراب، ضد التهاب!

دو کلمه حرف ورزشی
فدراسیون فوتبال، در مسیر ثبات...

چگونه حافظه خود را 
تقویت کنیم؟

دستکاری در افکار عمومی

کافه شهر
نگاهی به شرق

تکه ای از من تکه ای از زمین
سفر به قطب،

 از آمونسن تا تورهای امروز

3

سرمقاله
تحول در اقتصاد، با دانش بنیان هاسایه روشِن یک انتخاب

آمریــکا  انتخابــات 
بــرای گزینش پنجاه و ششــمین رییس 
جمهوری دارای ویژگی هایی است که بروز 
تغییرات قابل توجــه در جامعه آمریکا را 
به نمایش می گذارد. مشــارکت بی سابقه 
مردم برای انتخاب رییس جمهوری شــان 
و نیــز رقابت تنگاتنــگ دو نامزد از لحاظ 
جلب آرای مردم، یک دو قطبی؛ "رفاه" و 

"آزادی" را تداعی می کند.
اگر به یاد بیاوریــم: نهضت ۹۹درصدی ها 
در دوران او با ما آغاز شــد و در انتخابات 
ســال۲۰۱۶ بهانه به دســت نامزد رقیب 
داد تا با شــعارهای احیای عظمت آمریکا 
و بازگرداندن ســرمایه بــه داخل و ایجاد 

اشتغال، رقیب را شکست دهد.
گرچه طی چهار ســال گذشته طرفداران 
رییس جمهور مستقر همچنان امیدوار به 
احیای عظمت کشورشان باقی ماندند ولی 
روش عوامفریبانه حاکمان این چند سال، 
بســیاری دیگر از مردمی را که حضور در 
انتخابات را الزم نمی دانستند وادار کرد که 
در انتخابات ۲۰۲۰ مشارکت فعال  داشته 
باشــند. روش رییس جمهوری مستقر در 
رابطه با مســایل جهانــی و حتی داخلی، 
آن  ها را هراســناک کرد که ماندن وی در 

قــدرت می تواند بــرای ارزش های جامعه 
آن ها خطرناک باشــد. شــعارهایی مانند؛ 
"نه به فاشیســم"، بخشی از دالیل ترغیب 
گروه های بی تفاوت برای حضور بوده است. 
با این وصف؛ نزدیکی نسبی آرای دو رقیب 
نشــانگر آن هســت که جامعه آمریکا به 

صورت فعال، دو قطبی شده است.
منتخب  رییس جمهور  اولین ســخنرانی 
نیز، کــه تاکید کرد او رییس جمهور همه 
مردم اســت، و هم چنین سعی وی برای 
آرام کــردن طرفــداران رقیــب، در واقع 
تالش برای جلوگیری از شکافی است که 
احتمــال دارد بر اثر این دو قطبی شــدن 

بوجود بیاید.
به هــر صورت، بــا توجه بــه تاثیری که 
سیاســت های مداخله جویانــه آمریکا در 
جهان -- به اعتبار ابر قدرت بودن -- دارد، 
تغییرات پیــش آمده می تواند اولویت های 
دولتمردان آمریکا را بیشــتر داخلی کند 
و ایــن داخلی ســازی فرصتی اســت که 
کشــورهای دیگر مصــون از تاثیرگذاری 
ای باشــد کــه احتمال ناســودمند بودن 
آن برای مردم کشــورهای دیگر بیشتر از 

سودمندی اش می باشد.

اقتصاد جهانی در دهه های اخیر تحوالت زیادی را پشت سر گذاشته 
و شــکلی نوین از تجارت جهانی در مقیاس وســیعی ایجاد شــده 
است؛ چنانچه »فیس بوک« شرکت »واتس آپ« را ۴۷میلیون دالر 
خریده یا اکنون که شــرکت »آمازون« به عنوان بزرگ ترین شرکت 
فناوری دنیا شــناخته می شود و یا خرید شرکت »کریم« امارات با 
قیمت ۳میلیارد دالر توسط شرکت »اوبر«، این موارد جملگی دال 
بر اهمیت این شرکت ها در اقتصاد نوین جهانی است. این تحوالت 
که ناشی از رشد بی سابقه تحوالت علمی و دانشگاهی است، در ایران 
 هم با تاثیرات زیادی همراه بوده که مورد توجه قرار گرفته اســت.  

■ چیستیشرکتهایدانشبنیان
شرکت های دانش بنیان، موسسات خصوصی یا تعاونی هستند که به 
منظور افزایش علم و ثروت، توسعه اقتصادی بر پایه دانش و تحقق 
اهداف علمی و اقتصادی در راســتای گســترش اختراع و نوآوری 
و در نهایت تجاری ســازی نتایج تحقیق و توســعه ) شامل طراحی 
و تولیــد کاال و خدمــات ( در حوزه فناوری های برتــر و با ارزش 
افزوده فــراوان ) به ویژه در تولید نرم افزارهای مربوط ( تشــکیل 
می شود. طبق آیین نامه مصوب،شــرکت های دانش بنیان، اهدافی 
نظیر، ترغیب هیات علمی دانشــگاه ها و واحدهای  پژوهشــی برای 
فعالیت های بیشتر در رفع نیاز جامعه و امکان افزایش درآمد اعضای 
هیات علمی، تجاری ســازی یافته های  پژوهشی، افزایش درآمدهای 
اختصاصی دانشــگاه ها و واحدهای  پژوهشــی موضوع کلی فعالیت 

دانش بنیان را دنبال می کنند.
■اینشرکتهادردوگروهطبقهبندیمیشوند:

الف -- شرکت هایی که فقط اعضای هیات علمی مالک آن هستند 
و چنانچه ســهم دانشگاه در آن کمتر از ۵۰ درصد باشد، به عنوان 

شرکت خصوصی شناخته شده و باید تابع قانون تجارت و در اداره 
ثبت شرکت ها ثبت شوند؛

ب -- شــرکت هایی که دانشــگاه ها هم در آن مالکیت دارند و اگر 
سهم دانشــگاه در آن بیش از ۵۰ درصد باشــد، در این صورت به 

عنوان یک شرکت دولتی شناخته می شود.
مهمترین اصل شــرکت دانش بنیان دولتــی، اصل خدمات علمی، 

فنی و تحقیقات است.
شــرکت های دانش بنیان اساساً کاال تولید نمی کنند، عموماً زمین و 
ماشــین آالت خاصی هم ندارند، بلکه  عده ای از افراد تحصیل کرده 
و بــا تجربه ، اطالعاتی را تولید می کنند که  محصول یا محصوالت 
اصلی شــرکت محسوب شــده و برایشــان درآمدزایی دارد. بحث 
طرح هــای صنعتــی و مالکیت معنــوی محصوالت، همیشــه از 
دغدغه های اصلی شرکت محسوب می شود که حفظ حقوق معنوی 
این اطالعات، یکی از مهم ترین مسائل حقوقی در شرکت های دانش 

بنیان می باشد، زیرا اصوالَ این دارایی ها قابل لمس نیستند.
ادامهدرصفحه5 »مدیرمسوول«

اتصال راه آهن ایران 
به افغانستان

همکاری های 
دریایی ایران 
و پاکستان

صفحه 5
صفحه 5

یکا؛ انتخابات آمر

 تغییر با حضور 
بی تفاوت ها!

ناباورانه می رود...
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▪صمغپستهعصارهایخوابآوروضداضطراب
نتایج یک پژوهش در فاز حیوانی نشان داد؛ عصاره هیدروالکلی 
صمغ پسته بر تســهیل روند خواب آوری، اثر ضد اضطرابی و 

شل کنندگی عضالنی تاثیر مثبت دارد.
اســتاد فارماکودینامی و سم شناســی مرکز تحقیقات علوم 
دارویی و دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، در 
پژوهشی اثرات تزریق داخل صفاقی عصاره هیدروالکلی صمغ 
پسته بر شلی عضالنی، خواب و اضطراب بر روی موش سوری 

را مورد بررسی قرار داده است.
در این پژوهش؛ اثر صمغ پســته بر تعادل حرکتی و شــل 
کنندگی عضالنی به دو روش میله چرخان و بارفیکس، ۳۰ و 

۶۰ دقیقه پس از تزریق مواد بررسی شد.
در آزمون خواب آوری، زمان شــروع به خواب رفتن و مدت 
زمان در خواب بودن ۳۰ دقیقه پس از تزریق عصاره ها و مواد 
به روش القاء خواب با تزریق پنتوباربیتال انجام شد. رفتارهای 
حرکتی موش ها با آزمون جعبه باز و اثر ضد اضطرابی به روش 

ماز به عالوه ای، ۳۰ دقیقه پس از تزریق بررسی شد.
یافته ها نشان مي دهد که صمغ پسته در دوزهای ۱۱و۵/۲۵-- 
۵/۵ گــرم بر کیلوگرم به طور معنی دارای اثرات خواب آوری 
)افزایش طی خواب در تمام دوزها و کاهش زمان شــروع به 

خــواب رفتن در دوز ۱ گرم بر کیلوگــرم(، اثر ضد اضطرابي 
در آزمون ماز به عالوه، شــل کنندگــي عضالنی )در آزمون 
بارفیکس و با دوز ۱ گرم بر کیلوگرم( و کاهش فعالیت حرکتی 

با تمام دوزها داشته است.
نتایج این تحقیق حاکی از آن اســت که عصاره هیدروالکلی 
صمغ پسته تاثیر مناسبی بر تســهیل روند خواب آوری، اثر 
ضداضطرابی و شلی عضالنی دارد که ممکن است این ترکیب 
در کاهش اختالالت انقباضی عضالت، بی خوابی و اضطراب 

مؤثر باشد.
▪عصارهصمغپستهضدالتهاباست

پژوهشی دیگردر ایران، نشان می دهد که عصاره صمغ پسته 
 دارای اثــرات ضد دردی و ضد التهابی حاد و مزمن اســت.

یافته های این پژوهش که توسط محققان انجام شده حاکی 
از آن اســت که گیاه پســته اثرات ضد دردیــش را از طریق 
گیرنده های مخدری )اوپیوئیدی( و هم چنین مهار پیام رسان 

های التهابی اعمال می کند.
در این پژوهش، اثرات ضد دردی عصاره صمغ پســته با سه 
روش آزمــون صفحه داغ، آزمون پیچش و آزمون فرمالین بر 
روی مــوش و اثرات ضد التهابی حــاد به روش ایجاد التهاب 

بازایلن در گوش بررسی شده است.

گزارش این پژوهشــگران 
حاکــی از آن اســت که 
در آزمــون صفحــه داغ، 
اثرات  عصاره صمغ پسته 
ضد دردی از خود نشــان 
داده است و آنان توانسته 
اند با اســتفاده از داروی 
نالوکسان فعالیت نامطلوب 
این عصاره را مهار نمایند.

گفتنی است در بررسی اثر 
ضد التهابی حاد، عصاره به 

خوبی توانســته از افزایش وزن گوش موش ها در اثر التهاب 
موضعی جلوگیری کند.

پژوهشگران در پایان بررسی خود بر اثرات ضد دردی و التهابی 
عصاره صمغ پسته تاکید کرده اند.

پژوهشــگران با بیان این که گیاه پسته ایران از خانواده آالله، 
دارای اثــرات دارویی متعــددی از جمله اثرات ضد میکروبی 
و ضد زخم معده است، خاطر نشــان کرده اند: تا قبل از این 
پژوهش، در خصوص اثرات ضد دردی و ضد التهابی این گیاه، 

مطالعه ای صورت نگرفته بوده است.

ســالمـت بـاشـیـم

ــی ــم نبات مری

 ---نیم نگاه ---

این، بهترین است؛ ضد اضطراب، ضد التهاب!گرد آورنده

افزایش احتمال مرگ بیماران 
کرونایی

مطالعــه جدید نشــان می دهد بیمــاران کرونایی 
مبتال به بیماری کلیوی یا بیمارانی که کلیه هایشــان به 
خاطر ویروس آسیب دیده با ریسک باالتر مرگ ناشی از 

کووید۱۹ روبه رو هستند.
محققان در این مطالعه۳۷۲ بیمار بســتری شــده را در 
بخش ICU چند بیمارستان در بریتانیا مورد بررسی قرار 
دادند. آن ها دریافتند بیمارانی که قبل از ابتالء به کووید 
۱۹ مبتال به مشکالت کلیوی بودند و هم چنین افرادی 
که به دلیل ابتالء به کروناویروس دچار مشکل کلیه شده 
بودند در مقایســه با افراد بدون بیماری کلیوی با ریسک 

باالتر مرگ و میر مواجه بودند.
دکتر »ســانوج سونی«، سرپرســت تیم تحقیق از کالج 
امپریال لندن، در این باره می گوید: »در این بین، بیماران 

پیوند کلیه از همه بیشتر در معرض خطر قرار دارند.«
میانگین ســنی بیماران تحت مطالعه ۶۰ ســال بود که 
حدود ۵۸ درصد بیماران ICU دچار اختالل کلیه بودند.

بیماران بهبود یافته از کرونا 
همچنان حامل ویروس هستند

به گزارش خبرگزاری شــینهوا، محققان دانشکده 
پزشکی دانشگاه هنگ کنگ در یک مطالعه، نمونه مدفوع 
۱۵ بیمــار کرونایــی ۲۰ تا ۶۵ ســاله را در هنگ کنگ 
 در فاصله زمانی ماه های فوریه و آوریل بررسی کردند.  
محققان متوجه شــدند که میکروبیوتای روده )مجموعه 
میکروارگانیســم های روده( در بیماران مبتال به عفونت 
شــدید SARS-CoV-۲ با غنی سازی عوامل بیماری 
زا )پاتوژن ها( و از بین بردن باکتری های »خوب« که قادر 
به تولید اســید چرب با زنجیره کوتاه هستند، مشخص 
می شــود. آن ها اظهار داشتند: فعالیت ویروسی طوالنی 
مــدت در روده بیماران مبتال به کوویــد-۱۹، حتی در 
صــورت نبود عالئم گوارشــی و بعد از بهبــودی از این 
بیماری، بر اهمیت کنترل طوالنی مدت ویروس کرونا در 
این بیماران و تهدید بالقوه انتقال این ویروس از مدفوع به 

دهان تاکید می کند. 
این محققان افزودند: رویکردهای درمانی از جمله محدود 
کردن فعالیت ویروسی روده و تعدیل ترکیب میکروبیوم 
روده و عملکــرد آن ها باید در این زمینه مورد بررســی 

قرار گیرد.
 GUT نتایج این مطالعه در مجله بین المللی پزشــکی

منتشر شده است.

کروناویروس به تارهای 
صوتی آسیب می رساند

مطالعه محققان دانشــگاه کلمبیا نیویورک نشــان 
می دهد آســیب بــه تارهای صوتی می توانــد علت این 
موضوع باشد که چرا برخی افراد بهبودیافته از کووید ۱۹ 

تا مدت های طوالنی دچار تنگی نفس هستند.
به گفته محققان، در برخی بیماران، کووید ۱۹ به اعصاب 
تنظیم کننده گفتار آسیب می رساند و تارهای صوتی مانع 
از نفس کشیدن می شوند. در نتیجه فرد دچار تنگی نفس 
می شود. خبر خوب این است که این نوع مشکل تنفسی 
به راحتی از طریق تکنیک های گفتاردرمانی قابل درمان 
است. محققان توصیه می کنند بیماران از مصرف غذاهای 
اســیدی که تحریک کننده اعصاب صوتی اســت نظیر 
نوشیدنی های بطری ای و قوطی ای، مرکبات، سس گوجه 

فرنگی، و سرکه اجتناب نمایند.
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دو کلمـــه حـــرف ورزشـــی

بهبودی سـیاوش  فدراسیون فوتبال، در مسیر ثبات...
 ---نیم نگاه ---

گرد آورنده

گزینه اصلی هدایت تیم 
ملی والیبال

باشــگاه خبرنگاران جوان -- "والدیمیر آلکنو" روسی، 
گزینه اصلی هدایت تیم ملی والیبال اســت و به زودی راهی 
تهران خواهد شــد تا هدایت تیم ملی را عهده دار شود. البته 
"کاســتالنی آرژانتینی" نیز رقیب او برای حضور در تیم ملی 
والیبال اســت، اما مدیران ورزش و والیبال کشــور آلکنو را 
سرمربی تیم ملی می دانند. آلکنو متولد ۱۹۶۶ بوده و سابقه 
بازی در ســری B ایتالیا و لیگ فرانسه را دارد. او مدتی عضو 
باشگاه "مینسک" بوده و با این تیم قهرمان روسیه شده است. 
آلکنو در تیم های "تورز" فرانســه، "دینامو" و "زنیت کازان" 
روسیه مربیگری کرده و مدتی هم سرمربی تیم ملی والیبال 
روســیه بوده اســت. یک قهرمانی المپیک، یــک قهرمانی 
جام جهانی، یک قهرمانی لیــگ جهانی، یک قهرمانی جام 
ملت های اروپا، پنج قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا، یک قهرمانی 
باشــگاه های جهان، ۱۰ قهرمانی لیگ روســیه و ... از جمله 
افتخارات این مربی سرشناس است. اوج پیشرفت آلکنو، کسب 
طال مقابل برزیل بود. او درحالی که تیمش ۲ - صفر عقب بود، 
با ورود "موزرسکی" در قطر شکست را به پیروزی تبدیل کرد. 

این مربی بسیار سخت گیر است و رزومه خوبی دارد.

استقالل،پرسپولیس 
وشهرخودروجریمه شدند!

کنفدراسیون فوتبال آسیا سه باشگاه ایرانی را به دالیل 
مختلف در لیگ قهرمانان آسیا جریمه کرد.

کمیته انضباطی کنفدراسیون فوتبال آسیا آرای خود را در 
ارتباط با رقابت های لیگ قهرمانان آسیا در منطقه غرب این 
قاره منتشــر کرد.در میان آرای منتشر شده، نام سه باشگاه 
ایرانی پرسپولیس، استقالل و شهرخودرو هم دیده می شود و 

ظاهراً فقط سپاهان از ایران جریمه نشده است.
باشگاه پرسپولیس به خاطر آنچه که ارائه دیر هنگام لیست 
بازیکنان در بازی با التعاون عربســتان عنوان شده، از سوی 
AFC مبلغ ۱,۲۵۰ دالر جریمه شد. البته ۶۲۵ دالر جریمه 
تعلیقی است که در صورت تکرار این اتفاق در دو سال آینده 
عملیاتی می شود. پرسپولیس باید تا ۹۰ روز دیگر مبلغ ۶۲۵ 
دالر باقی مانده را پرداخت کند. بازیکنان باشگاه استقالل در 
مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان و در بازی با پاختاکور 
پنــج کارت از داور بازی گرفتنــد. AFC به همین دلیل و 
تحت عنوان سوء رفتار تیمی، استقالل را ۱۸۷۵ دالر جریمه 
کرد که ۹۵۰ دالر آن تعلیقی است و استقالل موظف است 
۹۲۵ دالر دیگر را تا ۹۰ روز دیگر بپردازد. تیم شــهرخودرو 
هم در بازی مرحله گروهی مقابل پاختاکور به دلیل مشابه با 
استقالل ۱۵۰۰ دالر جریمه شده که ۱۱۲۵ دالرش تعلیقی 
است و این باشگاه ایرانی تنها باید ۳۷۵ دالر به AFC بدهد.

فصل حبابی بسکتبال در تهران
فصل جدید لیگ برتر بسکتبال برقراراست. رقابت هایی 
که به دلیل ویروس کرونا به شکلی متفاوت نسبت به سال های 
قبل برگزار می شود و به صورت متمرکز در تهران خواهد بود.

از دیگر تفاوت های لیگ امسال نسبت به سال های قبل، تعداد 
تیم هاست که نسبت به گذشته افزایش پیدا کرده و رقابت های 

با حضور ۱۶ تیم و در قالب ۲ گروه برگزار می شود.
گروهالف: ۱- شــهرداری گرگان ۲- پاالیــش نفت آبادان 
۳-آویژه صنعت پارسا مشهد ۴- اکسون تهران ۵- رعد پدافند 
هوایی مشــهد ۶- شورا و شهرداری قزوین ۷- خانه بسکتبال 

خوزستان ۸- صنعت مس رفسنجان
گروهب: ۱- شــیمیدر قم ۲- مهرام تهران ۳- شــهرداری 
بندرعباس ۴- ذوب آهن اصفهان ۵- صنعت مس کرمان ۶- 
جوانان ۲۰۲۰ )کوچین آمل( ۷- آینده سازان تهران ۸- نیروی 
زمینی - هم چنین رقابت های امسال با توجه به این که در سال 
قبل از المپیک برگزار می شــود، به نظر می رسد از جذابیت و 
کیفیت خوبی برخوردار خواهد بود. موردی که درباره برگزاری 
لیگ امسال نگران کننده به نظر می رسد، کمبود انجام آزمایش 
کرونا از بازیکنان در حین مسابقات است. فدراسیون بسکتبال 
یک بار چند روز پیش، قبل از آغاز رقابت ها از بازیکنان آزمایش 
کرونا گرفت و تا نیم فصل قرار نیست آزمایش دیگری گرفته 
شود. این در حالی است که چندین بازیکن از برخی تیم ها به 
ویروس کرونا مبتال شــدند و نگرانی ها را درباره برگزاری لیگ 

برتر افزایش می دهد.

مساله اساسنامه فدراســیون فوتبال و هم چنین موضوع 
رییس فدراســیون، پس از کش وقوس های بسیار باالخره 

دارد سرانجام می یابد.
خبرها حاکی است که اساسنامه فدراسیون، در پی رفت و 
آمدهای چند، باالخره مورد پسند فدراسیون جهانی فوتبال 
قرارگرفته اســت و بنا به گفته رییس کمیته ملی المپیک 
کشــورمان ؛"فیفانسبت به اساســنامه ایران وواقعیت های 
 کشــورمان برخورد عقالنی داشــت و خود را انطباق داد."
به هر حال، اکنون راه برای انتخاب رییس فدراســیون هم 
باز شــده اســت و خبرها حکایت از آن دارد که انتخابات 
درتاریخ تعیین شده برگزار می شود. در این موارد، سید رضا 
صالحی امیری رییس کمیته ملی المپیک صحبت هایی با 
رادیو تهران داشــته که در رسانه های دیگرهم بازتاب یافته 
است وهم چنین هیات رییسه فدراسیون طی جلسه ای، به 
تصمیم تعیین زمان برگزاری مجمع فدراسیون رسیده که 

محتوای هر دو خبر را از نظر خوانندگان می گذرانیم.

■ رئیسآیندهفدراســیونفوتبالبایدسهویژگی
داشتهباشد

رئیس کمیته ملــی المپیک از برگزاری مجمع انتخابات 
فدراســیون فوتبال تا قبل از پایان سال جاری میالدی 

خبر داد.
سید رضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک با ابراز 
امیدواری که شر ویروس کرونا از ملت ایران و جامعه جهانی 
کم شــود و شرایط به حالت عادی بازگردد به پرسش هایی 

درباره المپیک، انتخابات فدراسیون ها و ... پاسخ داد.
وی که با رادیو تهران صحبت می کرد در آغاز و در پاســخ 
به پرسشی که در رابطه با آخرین وضعیت المپین ها مطرح 
شــد، اظهار داشــت: ورزش ایران با در اختیار داشتن ۵۲ 
ســهمیه در واقع ۷۰ درصد سهمیه های الزم و پیش بینی 
شــده خود را برای المپیک در اختیار دارد که با پیش بینی 
سرپرســت کاروان ایران )نصراهلل سجادی( بین ۱۰ تا ۲۰ 

سهمیه دیگر کسب خواهیم کرد.
رئیس کمیته ملــی المپیک با بیان ایــن که از مجموع 
ســهمیه های المپیکی در سطح جهان و تا پیش از شیوع 
کرونا ۵۷ درصد ســهمیه ها توزیع شده است، خاطرنشان 
کرد: به خاطر گســتردگی ویروس کرونــا در تمام دنیا و 
ایران دچار خســارت شــدیم چرا که در اوج اردوها قرار 
داشــتیم و در ســطح داخلی و بین الملل تمــام اهالی 
ورزش درگیر آماده ســازی برای المپیک بودند. در چنین 
شــرایطی با بحران کرونا باعث تغییر کلی وضعیت شــد 
و همین مساله یک ایســتایی ایجاد کرد. البته تمهیدات 
جدی اندیشــیده شــد مبنی بر این که ورزشــکاران به 
صورت انفرادی تمرینات خــود را دنبال کنند. در همین 
زمینه برای برخی ورزشــکاران تجهیزاتی تهیه شد و در 
اختیارشان قرار گرفت. ضمن این که در آکادمی المپیک 

سیستم آموزش مجازی را فعال کردیم.
وی در رابطه با انتخابات فدراسیون فوتبال و این که به نظر 
می رسد با توجه به تأیید اساسنامه به زودی در دستور کار 
قرار بگیرد، بیان کرد: آنچه اهمیت دارد این اســت که فیفا 

نسبت به اساسنامه ایران و واقعیت های کشورمان برخورد 
عقالنی داشــت و خود را انطباق داد. یک بحث وجود دارد 
و این که فدراسیون فوتبال هویت خصوصی، مدنی دارد یا 
عمومی؟ در سطح دنیا ادبیات نهاد عمومی غیر دولتی که 
برای فدراســیون های ایران به کار می رود، خیلی معمول و 
جاری نیست. این در حالی است که در ایران طبق قانون۱۵ 
نهــاد به عنوان نهاد عمومی غیردولتی معرفی شــدند که 
فدراســیون ها و از جمله فوتبال شامل آن می شوند. در هر 
صورت خوشبختانه مسووالن فیفا با این واقعیت کنار آمدند. 
ســایر موارد هم جزئی و در رابطه با مســائل سن و سابقه 

مدیریت و... است که حل و فصل خواهد شد.
صالحی امیری با بیان این که در رابطه با انتخابات فدراسیون 
فوتبال صحبت هایی با نبی دبیر این فدراسیون داشته است، 
ادامه داد: چهارشنبه هفته گذشته این مذاکرات انجام شد 
او به شدت تمهیدات الزم برای برگزاری انتخابات را فراهم 
کرده است. قرار است آذرماه و تا پیش از پایان سال جاری 
میالدی انتخابات فدراســیون فوتبال برگزار شود تا پرونده 

آن بسته شود.

رئیس کمیته ملی المپیک تصریح کرد: در رابطه با انتخابات 
فدراســیون فوتبال، روند مثبت در حال پیگیری است. در 

حال حاضر دغدغه و تهدید خاصی را احساس نمی کنیم.
وی با تأکید دوباره بر این که انتخابات فدراســیون فوتبال 
آذر یا حداکثر دی ماه برگزار خواهد شــد، در مورد آینده 
این فدراســیون و برخی مشــکالتی که پیش از این باعث 
ســو مدیریت و ایجاد مشــکالتی در فوتبال شده بود نیز 
خاطرنشان کرد: اشکالی که در سیستم مدیریتی وجود دارد 
این است که هر فردی احساس می کند می تواند یک نهاد را 
مدیریت کند. وقتی وارد می شود و با توانایی هایی که ندارد 
مواجه می شــود، شروع به فرافکنی می کند. این ادبیات که 
در حوزه مدیریت جاری است، باید اصالح شود. صالحیت 

مدیریتی اهمیت زیادی دارد.
صالحــی امیری با بیــان این که بــرای مجموعه ای مانند 
فدراسیون فوتبال مدیر باید سه ویژگی داشته باشد، تأکید 
کرد: رئیس فدراســیون فوتبال باید حتمــاً ظرفیت ملی 
داشته باشد یعنی قدرت بسیج کردن، توانایی برای جذب 
اسپانسر و منابع مالی، حل مشکالت در سطح ملی چرا که 
فدراسیون فوتبال به صورت دائم درگیر مسائل مختلف است 

و با نهادهای مختلف کشور سر و کار خواهد داشت.
رئیس کمیته ملی المپیک اظهار داشــت: ویژگی دوم این 
که رئیس فدراسیون فوتبال باید از مجموعه فوتبال کشور 
شــناخت کافی داشته باشــد. فوتبال یک مجموعه بزرگ 
اســت که چند صد هزار نفر در آن فعال هستند و چندین 
میلیون نفر هم پیگیر آن هستند. طبق آمار غیر رسمی در 
رویدادهای غیر رســمی ۴۰میلیون نفر مسابقات فوتبال را 
پیگیری می کنند و این نشان می دهد که جامعه نسبت به 
فوتبال حساس است و بنابراین شناخت از فوتبال و ابعاد آن 

اهمیت زیادی برای رئیس آینده دارد.

وی با تأکید بر قدرت انســجام بخشــی به عنوان سومین 
ویژگی رئیس فدراســیون فوتبال یادآورشد: اگر به دنبال 
مناقشه باشیم، سراسر فوتبال می تواند مناقشه باشد. باید 
به دنبال وحدت بود تا از حواشی دور شد. بنابراین مدیری 
باید وارد فوتبال شــود که به لحاظ توانمندی، قدرت الزم 
برای انسجام بخشــی و وحدت را داشته باشد. در غیر این 
صورت فوتبال دوباره وارد حاشیه می شود. مدیر حاشیه ساز 
و مدیری که اساســاً روحیه اجماع سازی و ایجاد تعامل را 

ندارد نمی تواند در فوتبال جواب بدهد.
صالحی امیری هم چنین خاطرنشــان کرد: از آنجا که بر 
فرآیند انتخابات فوتبال نظارت بین المللی صورت می گیرد 
باید فرآیندی آزاد، منطقی و عقالنی باشد اما باید در ورود 
افــراد مدیریت الزم صورت گیرد تا افراد صاحب صالحیت 
وارد این عرصه شــوند. افرادی که از ویژگی های موردنظر 
برخوردار باشند، محدود هستند و از انگشتان دست کمترند.
موضوع انتخاب مربی یا ورزشکار نیست. فوتبال بیش از هر 

چیز به یک مدیر نیاز دارد.
رئیس کمیته ملی المپیــک در بخش پایانی صحبت های 
خود با اشــاره به آخرین جلســه ای که رئیس کمیته بین 
المللی المپیک در رابطه با برگزاری المپیک با نخست وزیر 
ژاپن داشت، گفت: جمع بندی این نشست برگزاری قطعی 
المپیک ۲۰۲۰ بود اما در عین حال ســه وضعیت محتمل 
است. این که اگر شــرایط مردادماه سال آینده مثل امروز 
باشــد المپیک با پروتکل های بهداشــتی و بدون تماشاگر 
برگزار می شود. دوم این که تا آن زمان واکسن کرونا کشف 
می شــود که در این صورت همه در شرایط ایمن در محل 
برگزاری بازی ها حاضر خواهند شد و احتمال سوم این که 
وضعیت کرونا کاهش پیدا کند اما هنوز واکسن آن کشف 
نشده باشد که در این صورت المپیک با مالحظات دیگری 

مدیریت می شود.
■۸آذرمجمععمومیفدراسیونفوتبال

به گزارش ســایت فدراسیون فوتبال، جلسه اعضای هیات 
رییســه فدراســیون با حضور حیدر بهاروند سرپرســت، 
مهــدی محمد نبی دبیــرکل و علی کفاشــیان، محمود 
اســالمیان، عبدالکاظم طالقانی، محمود شــیعی، فریدون 
 اصفهانیان، هدایت ممبینی و لیال صوفی زاده برگزار شــد.
در آغاز این نشســت، دبیرکل فدراســیون فوتبال با ارائه 
گزارشی درباره برنامه ریزی های انجام شده پیرامون برپایی 
مجمع عمومی فدراســیون در روز ۸ آذرماه سال جاری از 
سامانه اینترنتی مربوطه جهت حضور اعضا در این مجمع 

که به شکل برخط برگزار می شود رونمایی کرد.
در این سامانه کلیه موارد مرتبط با برگزاری مجمع عمومی 
تصویب اساســنامه، قوانین انتخاباتی و ارتباط مستقیم با 

دبیرخانه مجمع گنجانده شده است.

بر اســاس برنامه ریزی صورت گرفته در دبیرخانه مجمع، 
کارگاه آموزشی مربوط به برپایی وبینار هم پیش از برگزاری 
مجمع با حضور کلیه اعضا برگزار خواهد شد تا نکات مربوطه 
برای آنان مرور شــود.هم چنین بخش نرم افزاری و سخت 
افزاری مربوطه در دبیرخانه مجمع آغاز به کار کرده که به 
شــکل کامل موارد مربوطه جهت برپایی مجمع عمومی را 

پشتیبانی خواهد کرد.
در این نشست هم چنین دستور جلسه مجمع عمومی به 
تصویب اعضای هیات رییسه فدراسیون رسید. بر این اساس 
مقرر شد مجمع عمومی فدراسیون از ساعت ۱۰صبح روز 

شنبه ۸آذر به شکل مجازی آغاز شود.
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ما در قرن بیست و یکم زندگی می کنیم. زندگی کردن 
در این دوره همراه اســت بــا انبوهی از اطالعات که در 
دنیــای حقیقی و مجازی اطراف مــا وجود دارند. برای 
ذخیره کــردن این حجم از اطالعات مــا به حافظه ای 

قدرتمند نیاز داریم. 
پس نیاز به تمرین های خــوب تقویت حافظه بیش از 
پیش در ما حس می شــود. در واقع یک تمرین تقویت 
حافظه خوب به ما کمک خواهد کرد تا با تقویت حافظه 
کوتاه مدت خود، زمینه را برای انتقال مطالب به حافظه 
بلند مدت فراهم کنیم. انتقــال مطالب به حافظه بلند 
مــدت احتمال فراموش کردن آن هــا را کاهش داده و 

بازده مغز و حافظه ما را نیز افزایش می دهد. 
مغــز نیــز ماننــد قســمت های مختلف بــدن درگیر 
فعالیت های متعدی است. و مانند هر عضو دیگری نیاز 

به مراقبت و تقویت مداوم دارد. 

تمرینات مغزی ســبب بهبود عملکرد های مغز، تقویت 
حافظه، افزایش تمرکز و جلوگیری از بروز بیماری های 
مغزی به خصوص در سنین باال می شود. این روش های 
ســاده و کارآمــد به افزایــش راندمــان کاری مغز در 
فعالیت هــای روزانــه نیز کمک بســیاری می کنند. در 
صورتی که این تمرینات به صورت مداوم انجام شــوند، 
شــاهد افزایش چشــمگیری در بهبود عملکرد سیستم 

عصبی و فعالیت های ذهنی خواهید بود.
اگــر مغز شــما چیزهای جدیــدی را تجربــه کند که 
حس فیزیکی )بینایی، شــنوایی، بویایی و المسه( را با 
حس عاطفی ترکیب کند، ســالم و قــوی باقی خواهد 
مانــد؛ چراکه در این صورت، بیــن نواحی مختلف مغز 
ارتباطاتی شــکل می گیرد که باعث تولید ســلول های 
عصبی طبیعی می شــود. این سلول ها بر قدرت حافظه، 
تأثیــر شــگفت انگیزی دارند و ســلول های پیرامون را 
قوی تر می کنند تا در برابر اثرات افزایش ســن مقاوم تر 
شــوند؛ مثاًل با انجام کارهای ساده ای نظیر مسواک زدن 
با دست غیرغالب، می توانید حافظه خود را تقویت کنید.

در ادامه به معرفی و بررســی چند اســتراتژی و راهکار 
موثر برای تقویت ذهن خواهیم پرداخت. 

ساختنپازلها

یکی از تفریحات بسیار محبوب برای اکثر افراد تکمیل 
پازل ها می باشــد. اینکه در حال تکمیل یک پازل ۱۰۰ 
تکه هستید، یا به ساختن یک پازل ۱۰۰۰ تکه مشغول 
شــده اید، مهم نیســت. زیرا به طور کلــی حل معمای 
تکه های پازل ســبب تقویت ذهن شما خواهد شد. این 
تمریــن یکی از موثر ترین روش ها بــرای جلوگیری از 
پیری مغز و تقویت حواس مختلف می باشــد. همچنین 
ساخت مکعب روبیک و سرگرمی هایی از این نوع، بسیار 

تاثیرگذار خواهند بود.
هنگام صبــح و بعد از بیدارشــدن، از انجــام کارهای 

تکراری پرهیز کنید

مطالعاتی که روی تصاویر مغز انجام شــده، نشان داده 
اســت انجام کارهای جدیــد و متنوع باعــث پرورش 
قسمت های بزرگی از قشــر خارجی مغز می شود و این 
حاکی از این مطلب اســت که در چندین ناحیه ی ویژه 
فعالیت مغــز افزایش می یابد. وقتی کارهای نو، تکراری 
و روزمره شــوند، فعالیت آن نواحــی از مغز هم کاهش 

می یابد.
اگر همیشــه قبل از خوردن صبحانــه، لباس هایتان را 
عوض می کنید، گاهــی بعد از صبحانه این کار را انجام 
دهید. کانال تلویزیونی را که معموالً هر روز صبح تماشا 
می کنید، تغییر دهید و کانال جدیدی ببینید. از کوچه 
یــا خیابانی به محــل مدنظرتان بروید کــه قباًل از آن 

نرفته اید.

بادستغیرغالبمسواکبزنید

تحقیقات دانشــمندان نشــان داده اســت اگر هنگام 
مسواک زدن از دســت غیرغالب، مثل دست چپ برای 
راست دســت ها، اســتفاده کنید، قســمت هایی از قشر 
خارجی مغز که اطالعات لمســی را از دســت دریافت 
می کنند، به سرعت و به میزان زیادی گسترش می یابند. 
اســتفاده از دســت غیرغالب برای انجــام کارها باعث 

فعال شدن قسمت مخالف مغز می شود.
هنگام مســواک زدن، با دستی خمیردندان و مسواک را 

بگیرید که معموالً از آن استفاده نمی کنید.

تامیتوانیدچیزهایجدیدیادبگیرید

یادگیری مطالب جدید، همیشــه مــی تواند به تقویت 
حافظه ما کمک کنــد. زیرا هربار که اطالعات جدیدی 
را وارد مغــز خود می کنیم، تمامی اجزای مغز شــروع 
بــه تالش و تکاپو بــرای درک، تجزیه و تحلیل آن می 
کننــد. همین موضوع باعث می شــود کــه حافظه ما، 
بیش از حد بیکار نماند و هرروز در حال فعالیت باشــد. 

اگر چیز جدیدی یاد نگیریم، عمال شــانس زیادی برای 
تقویت حافظه خود نخواهیم داشت. مهم نیست به چه 
موضوعی عالقه دارید. تنهــا کاری که باید بکنید، این 

است که هرروز، فقط یک نکته جدید یاد بگیرید.
برای شــروع می توانید یکی از اپلیکیشــن های آموزش 
زبان انگلیســی را روی گوشی خود نصب کنید. سپس 
بــه صورت روزانه یک بخش از آن را تمرین کنید. حتی 
یادگیری یک لغت به صورت روزانه هم می تواند جافظه 

شما را بیدار نگه دارد. 
اگر بتوانید روزانه یک ســاعت بــر روی یادگیری خود 
متمرکز شــوید و وقت بگذارید، نه تنها از لحاظ ذهنی، 
بلکه از همــه لحاظ در زندگی تان پیشــرفت خواهید 
کرد! این، همان چیزی اســت که برای زندگی در عصر 
تکنولــوژی و ارتباطــات، به آن نیاز داریــم. یادگیری، 

یادگیری و یادگیری!

افرادراباجزئیاتبهخاطربسپارید

شاید کمی برایتان عجیب باشد! اما یکی از قدرتمندترین 
تکنیک ها و تمرین ها برای تقویت حافظه این است که 

افراد را با جزئیات کامل به خاطر بسپاریم!
به عنوان مثال، اگر با شــخص جدیدی آشنا می شوید و 
می خواهید که برای همیشه نام و چهره او یادتان بماند، 

این کار را انجام دهید:
به عنوان مثال، رضا رضایی که یک انگشتر طال، موهای 
مشــکی، چشمان سبز و تیشرت آبی دارد! احتماال پس 
از خواندن مثال باال، کمی بیشــتر تعجب کنید. اما باور 
کنید که این تکنیک، می تواند برایتان معجزه کند. چرا 
همین امروز این تســت را انجام نمی دهید تا به قدرت 
آن پی ببرید؟ هدف اصلی ما این اســت که ابتدا تمامی 
جزئیات را به خاطر بسپاریم و سپس همه آنها را به یاد 

بیاوریم. با همین تکنیک ســاده، می توانید گام بزرگی 
در جهت تقویت حافظه خود بردارید.

گوشدادنبهموسیقی

گــوش دادن به موســیقی های دلنشــین یــک تفریح 
بسیار محبوب و دوســت داشتنی به شمار می رود. این 
تفریح دوســت داشــتنی همچنین می توانــد منجر به 
افزایش قدرت خالقیت ذهن شــود. بر اساس نتایج یک 
تحقیق، گوش دادن به آهنگ های شــاد می تواند سبب 
پیدا کردن راه حل های خالقانه برای مشــکالت شــود. 
در حقیقت گوش دادن به موســیقی های خوب، سبب 
تقویت مهارت های مختلف ذهنی خواهد شد. البته باید 
از گوش دادن به موسیقی های نامناسب و استرس زا که 
تاثیــرات منفی بر ذهن و عملکــرد آن می گذارند، جدا 

پرهیز کنید.

آموحتنمهارتهایمختلفبهدیگران

یکــی از بهتریــن روش هــای تقویت ذهــن، آموختن 
مهارت های مختلف به دیگران اســت. این کار همچنین 
سبب افزایش تسلط شما بر موضوع خواهد شد. بنابراین 
پس از یادگیری یک مهارت جدید، ســعی کنید آن را 
به یکی از اعضای خانواده یا یک دوســت بیاموزید. این 
تمرین، یک روش کارآمد و بسیار مناسب برای افزایش 

سطح هوشمندی ذهن و تقویت مغز به شمار می رود. 
حتی اگر هیچ کس را نداشتید، این مطالب را به اجزا و 
وسایل خانه آموزش دهید. شاید کمی خنده دار به نظر 
برســد. اما شما در راه تقویت حافظه و هوش خود نباید 

از هیچ نکته ای بگذرید.
البته آموزش دادن مهارت خود به دیگران، مستلزم این 
است که شما در کارتان استاد باشید و بتوانید مطالب را 
به شــکل کامال صحیح انتقال دهید. پس قبل از اینکار، 

به دقت مطالعه کرده و نوت برداری کنید. 

جایخودراسرمیزغذاعوضکنید

در اکثــر خانواده ها هر نفر جای مخصوص خود را ســر 
میــز غذا دارد. امــا می توان با عوض کــردن جا مغز را 
تحریک کرده و  پرورش داد. هرازگاهی جای خود بر سر 
میــز غذا را با یکی از اعضای خانواده عوض کنید، تا هم 
به غذاهای مختلف از زوایای گوناگون دسترسی داشته 

باشید و هم زاویه دیدتان نسبت به اتاق عوض شود.

پنجرهیماشینرابازکنید

هیپوکامپ مغز، یعنــی آن ناحیه از مغز که خاطرات را 
پردازش می کند برای ساختن نقشه های ذهنی عطرها، 

بوها، صداها و تصاویر را با هم مرتبط می سازد.
 همچنانکه در خودروی خود نشســته اید و طی مســیر 
می کنید سعی کنید با باز گذاشتن پنجره ی ماشین بوها 
و صداهای جدید را شناسایی کنید. باز گذاشتن پنجره 
مواد خام بیشتری را در اختیار مدارهای هیپوکامپ مغز 
شــما قرار می دهد. البته تحقیقات نشان داده است که 

پیاده روی هم یکی از بهترین تمرینات برای مغز است.
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بهار سـادات موسوی
چگونه حافظه خود را تقویت کنیم؟گرد آورنده

 ---نیم نگاه ---
جایزه ادبی فمینا برندگان 

۲۰۲۰ خود را شناخت
به گزارش اکتوالیتیه، برنده 
سه جایزه فمینا در سه بخش 
بهترین رمان فرانسوی، بهترین 
رمــان خارجــی و بهترین اثر 
دوشنبه  روز  ظهر  غیرداستانی 

۱۲ آبان معرفی شدند.
از ۵ فینالیســت بخــش رمان 
فرانسوی »طبیعت انسانی« نوشته سرژ ژونکو از انتشارات 
فالماریون به عنوان برنده انتخاب شد. در بخش بهترین 
رمان خارجی از میان ۶ فینالیست »هزینه زندگی کردن و 
آن چه نمی خواهم بدانم« نوشته دبورا لوی، ترجمه سلین 
لروی از انتشارات سو-سول به عنوان برنده انتخاب شد و از 
میان ۶ نامزد بهترین کتاب غیرداستانی کتاب کریستوف 
گرانژه با عنوان »ژوزف کبریس و یا امکانات یک زندگی« 

از انتشارات آنوموسا گوی رقابت را از بقیه ربود.
هیات داوران از رمان ژونکوی ۵۸ ساله که با تصویر کردن 
زندگی یک خانواده روســتایی در جنوب غرب کشور به 
تغییرات در فرانسه در پایان قرن بیستم پرداخته است، به 

عنوان یک رمان بزرگ روستایی یاد کرد.
در عین حال یک جایزه ویژه نیز از ســوی هیات داوران 
فمینا به »ژورنال سقوط، بیروت ۲۰۲۰« در همبستگی 

با لبنان اهدا شد.

ادای احترام به قربانیان 
خشونت خانگی 

به گزارش خبرگزاری فرانسه، تارا عبداهلل از هنرمندان 
بصری کردستان عراق از اثر هنری خود در گرامی داشت 
یاد زنان قربانی خشونت خانگی در این منطقه، رونمایی 
کرد. این اثر هنری کالژی  اســت پنج کیلومتری از لباس 
قربانیان که در امتداد یکی از خیابان های شهر سلیمانیه 

به نمایش گذاشته شده است.
عبداهلل در گفت وگو با خبرگزاری فرانســه گفت: سه ماه 
پیش شــروع به جمع آوری لباس زنانــی کردم که )در 
منطقه خودمختار کردســتان عراق( به دست شوهران 
یا اعضای خانواده شان مورد خشونت خانگی قرار گرفته 
بودند. این هنرمند از بانوان ُکرد خواســته بود یک تکه 
از لباسشان را به عنوان نمادی از ضربه روحی که تحمل 
می کنند به او اهدا کنند. وی ســپس از این تکه لباس ها 
یک اثر هنری عظیم، رنگارنگ و چهل تکه ساخت، چیزی 

که در اصطالح هنری به آن کالژ گفته می شود.
این بانوی ُکرد یادآور شد: در طول تحقیقاتم داستانی های 
زیادی درباره خشــونتی که به زنان این جامعه تحمیل 
می شود، شنیدم. پشت هر تکه لباس این کالژ، داستانی 

اندوهناک نهفته است.  

نویسنده مبتال به اوتیسم برنده 
جایزه کتاب علمی

جایزه کتاب علمی انجمن 
ســلطنتی به دکتــر »کامیال 
»توصیف  کتــاب  برای  پَنگ« 

انسان ها« اهدا شد.
بــه گــزارش گاردیــن، دکتر 
»کامیال پنگ« که با نخستین 
کتاب خود -- بــه عنوان یک 
فرد مبتال به اوتیسم -- به بررسی پیچیدگی های رفتاری 
انسان پرداخته است ،به عنوان برنده امسال جایزه کتاب 

علمی انجمن سلطنتی بریتانیا معرفی شد.
بــا انتخاب »پنگ« به عنوان برنده امســال جایزه کتاب 
علمــی انجمن ســطنتی، این نویســنده ۲۸ ســاله به 

جوان ترین برنده این جایزه ۲۵ هزار پوندی تبدیل شد. 
»پنگ« هم چنین نخستین نویسنده رنگین پوست برنده 
این جایزه محسوب می شود. »پنگ« با کتاب »توصیف 
انســان ها« که رئیس هیات داوران از آن به عنوان »اثری 
هوشمندانه و جذاب از بررسی نحوه درک رفتار انسان ها« 
یاد کرده است، موفق شد برندگان پیشین این جایزه یعنی 

»بیل برایسون«  و »گایا وینس« را کنار بزند.

مونا پیلتـن عراقی
گرد آورنده
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 ---نیم نگاه ---
اتصال راه آهن ایران 

به افغانستان 
عباس خطیبی معاون راه آهن شــرکت ســاخت و 
توســعه زیربناهای حمل و نقل کشور درباره جدیدترین 
پروژه های ریلی در آستانه تکمیل و افتتاح، گفت: پروژه 
راه آهــن خواف - هرات به زودی افتتاح شــده و تا پایان 
همیــن ماه، راه آهن ایران به راه آهن افغانســتان متصل 

می شود.
خطیبی افتتاح راه آهن همدان، کرمانشاه، رشت، بستان 
آباد و ارومیه را مثال زد و گفت: ظرف مدت دو سال و با 
فعال نگه داشتن همه کارگاه ها، ۵ مرکز استان را به ریل 
وصل کردیم و برای سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ نیز به طور ویژه 

چند طرح ریلی مهم را در دستور کار داریم.
وی با اشاره به آغاز عملیات ریل گذاری راه آهن چابهار-- 
زاهدان که با حضور وزیر راه و شهرســازی برگزار شــد، 
گفت:ریل گذاری این مســیر از ســمت زاهدان سه ماه 
پیش آغاز شــد و در این ۳ ماه ۳۲ کیلومتر ریل گذاری 
شده اســت، برای پیشرفت سریع پروژه،ریل گذاری را از 
سمت چابهار آغاز کردیم و تمهیدات الزم برای ادامه کار 

به صورت ویژه در نظر گرفته شده است.
معاون راه آهن شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل 
و نقل کشــور، گفت: خط ریلی چابهار - زاهدان - میلک 
- سرخس در مجموع یک هزار و ۶۴۰ کیلومتر طول دارد 
کــه ۶۱۰ کیلومتر آن از چابهار تا زاهدان و با احتســاب 
خطــوط فرعی ۷۳۰ کیلومتر بوده و طول مســیربخش 

شمالی ایرانشهر تا زاهدان ۳۱۶ کیلومتر است.

انتقال آب برای صنایع کرمان 
و یزد

قاسم تقی زاده خامسی معاون آب و آبفای وزیر نیرو 
در صفحه اینستاگرام خود بهره برداری از بزرگ ترین پروژه 
شیرین ســازی آب دریا در کشور از خلیج فارس و انتقال 
به اســتان های کرمان و یزد با دســتور رییس جمهوری 
راموردتاکیدقــرارداد.وی ادامه داد: ۱۶ هزار میلیارد تومان 
به صــورت ارزی و ریالی برای این طرح که شــامل یک 
تصفیه خانه، ایستگاه های پمپاژ، پست های برق و یک خط 
۳۰۵ کیلومتری لوله گذاری اســت و در فاز نخست آب را 
برای صنعت، نمک زدایی کرده و به سیرجان منتقل می کند، 
توسط بخش خصوصی و با مشارکت بانک ها هزینه شده 
است. تقی زاده خامسی افزود: در فاز نخست ۷۰ میلیون 
مترمکعب برای دو استان یاد شده و ۴۰ میلیون مترمکعب 
برای آب شرب شهرهای بندرعباس و بندر خمیر در نظر 
گرفته شــده است و پیش بینی می شود در مرحله دوم، به 
همین میزان تا پایان سال منتقل شود. وی نوشت: اهمیت 
این طرح در ســرمایه گذاری بخش خصوصی و مشارکت 

بانک ها بدون دخالت اعتبارات دولتی است.

اعطای تسهیالت جدید به 
بخش صنعت و معدن

به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، »ســعید 
زرندی«معاون طرح وبرنامه بیان داشت: مقرر شده منابع 
۵۰ هــزار میلیارد تومــان به هفت محــور فعال کردن 
ظرفیت هــای  خالی محصوالت صنعتی منتخب، نهضت 
ســاخت داخل، فعال ســازی واحدهای راکــد، تکمیل 
طرح های نیمه تمام، پیشران و گلوگاهی، توسعه مناطق 
محروم و کمتر برخوردار، اصناف تولیدی و هم چنین احیا، 
 فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس پرداخت شود.
معــاون طرح و برنامه وزارت صنعت در تشــریح تفاوت 
این تسهیالت، خاطرنشــان کرد: مطابق مصوبه کارگروه 
رفــع موانع جهش تولید و شــورای پــول و اعتبار، این 
تســهیالت از طریق فرایند سامانه وزارت صنعت، معدن 
و تجارت پرداخت می شــود.وی گفت: وقتی تسهیالت 
از طریق ســامانه وزارتخانه پرداخت شود، شفاف خواهد 
شــد که چه مقدار از مبلغ ۵۰ هــزار میلیارد تومانی به 
 چه واحدهای تولیدی و چه پروژه هایی ارائه شــده است.

زرندی خاطرنشان کرد: به زودی با هماهنگی بانک مرکزی 
فرآیند ثبت نام واحدهای تولیدی در ســامانه بهین یاب 

برای دریافت تسهیالت ایجاد و اطالع رسانی خواهد شد.

گرد آورنده
گـودرزی علیرضـا 

کابینه دولت پاکســتان به ریاست »عمران خان« نخست 
وزیر این کشــور با طــرح راه اندازی خط کشــتیرانی با 
کشــورهای مختلف موافقت کرد موضوعی که مربوط به 
بخشی از همکاری های پاکستان با جمهوری اسالمی ایران 
برای تسهیل رفت و آمد شــهروندان دو کشور می شود و 
انتظار می رود گام جدید دولت اسالم آباد افق مناسبات دو 

کشور در حوزه دریا را روشن ترکند.
وزیر دریانوردی پاکســتان که اردیبهشــت ماه ۹۸ همراه 
عمران خان ســفر رسمی به جمهوری اسالمی ایران انجام 
داده بود،در حساب کاربری خود در توییتر از موافقت کابینه 
دولت پاکستان با راه اندازی خط کشتیرانی با سایر کشورها 

خبر داد.
»سید علی حیدر زیدی« نوشت: تصمیم تاریخی از سوی 
کابینه اتخاذ شــد و با راه اندازی خط کشتیرانی سیاست 

»اقتصاد آبی« پاکستان توسعه پیدا می کند.
سخنگوی دولت پاکستان نیز ساعاتی پس از پایان نشست 
اعضای کابینه دولت این کشور طی گفت وگو با خبرنگاران 
در شــهر اســالم آباد اعالم کرد که پاکستان برای تسهیل 
رفت و آمد ســفر مردم به ویژه زائران طرح راه اندازی خط 

کشتیرانی را به اجرا خواهد گذاشت.

■افقروشنهمکاریهایدریاییایرانوپاکستان
به نظر می رسد چراغ سبز دولت عمران خان با اجرای طرح 
خط کشتیرانی اولین گام جدی پاکستان در این مسیر و 
عملی کردن تمایلی باشد که دولت های پیشین این کشور 
طی سال های اخیر برای راه اندازی خط کشتیرانی با ایران 

اعالم کرده بودند.
در همین حال تارنمای انگلیســی زبان »پاکستان تودی« 
با اشــاره به موافقت کابینه دولت بــا طرح راه اندازی خط 
کشــتیرانی نوشت: مسیر همکاری ها با جمهوری اسالمی 

ایران در حوزه دریا به ویژه خط کشتیرانی هموار شد.
در این گزارش آمده است: براساس طرح وزارت دریانوردی 
پاکستان، خط کشــتیرانی بین المللی از بنادر ''کراچی و 
گوادر'' به بنادر کشــور همســایه ایران راه اندازی می شود 
درحالی که هم اکنون هیچ سرویس کشتیرانی تجاری ملی 
یــا بین المللی به منظور حمل و نقل مســافر و یا کاال در 

پاکستان فعالیت نمی کند.

وزارت دریانوردی پاکستان پیشنهاد اتصال بندر گوادر به 
''بندرعباس'' در ایران را مطرح کرده و سپس طرح مشابهی 

نیز با عمان، امارات و عراق به اجرا گذاشته می شود.
پاکستان تودی گزارش داد: پیش از موافقت کابینه دولت 
با طرح خط کشتیرانی، وزارتخانه های امور خارجه و کشور 
این طرح را تایید کرده بودند اما وزارت دفاع به دلیل برخی 
مالحظات امنیتی خواستار بررسی بیشتر آن شد که پس 
از دستور العمل دفتر نخســت وزیری پاکستان برای رفع 
کاســتی، در مرحله آخر وزارت دفاع این کشور نیز طرح 

اجرای خط کشتیرانی را تایید کرد.
■استقبالایرانازراهاندازیخطکشتیرانی

وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران تیرماه ســال گذشته 
با ســفر به پاکســتان و دیدار با مقام های ارشد این کشور 
با اشــاره به تالش های دولت اسالم آباد برای اجرای طرح 
خط کشــتیرانی مسافری میان بنادر دو کشور اعالم کرد: 
جمهوری اسالمی ایران برای کمک به راه اندازی این طرح 

آماده هرگونه همکاری با طرف پاکستانی است.
»رضا رحمانی« تاکید کرد: ظرفیت های حمل و نقل مسافر 
و بار از طریق دریا می تواند تجارت ایران و پاکستان را نیز 

متحول کند.
■ تمایلپاکستانبرایتجارتدریاییباایران

تنها چند روز پیش از موافقت دولت پاکســتان با اجرای 
خط کشتیرانی با سایر کشورها، سرپرست وزارت بازرگانی و 
مشاور ارشد نخست وزیر این کشوراز تمایل این کشور برای 
توســعه تجارت با ایران به ویژه استفاده از ظرفیت های دو 
کشور در حوزه دریا برای گسترش این مناسبات خبر داد.

»عبدالرزاق داود« اظهار داشت: طی یک سال اخیر صادرات 
برنج این کشــور به ایران را مدیریت کرده و خوشبختانه 
تعداد تــردد کامیون های باری میان دو کشــور نیز قابل 
اطمینان است اما برای افزایش مقدار کاالهای صادراتی به 
ویژه برنج عالوه بر حمل و نقل جاده ای اســتفاده از مسیر 

دریا را نیز در نظر داریم.
وی افزود: ما خواستار استفاده از ظرفیت های دریایی برای 
حمل و نقل آســان تر میان دو کشــور هستیم که با این 
روش می توانیم مقدار بیشتری کاال در مقایسه با ظرفیت 

کامیون های باری، صادر کنیم.
وزیــر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اســالمی ایران 
نیز اواســط تیرماه سال گذشــته در جریان سفر رسمی 
به اســالم آباد و دیدار با وزیر دریانوردی پاکستان گفت: 
ناوگان کشــتیرانی دو کشــور راهکار موثر برای حمایت 

از همکاری های مشــترک اســت و با توجه به وضعیت 
نامطلــوب حمل و نقل جاده ای و ریلی در پاکســتان، ما 
می توانیم حجم انبوهی از کاالها را از طریق دریا میان دو 

کشور مبادله کنیم.
■دریا،مسیرآسانوبیخطربرایزائرانپاکستانی

همه ســاله هزاران شهروندپاکســتانی به صورت زائر از 
مناطق مختلف این کشــور به ایران و از آن جا به عتبات 
عالیات در عراق ســفر می کننــد و این زائران و تعامالت 
تجاری و فرهنگی دو کشور نیز ظرفیت و لزوم راه اندازی 

خط دریایی ایران و پاکستان را دو چندان کرده است.
کارشناســان اقتصــادی و گردشــگری، راه اندازی خط 
کشــتیرانی میان ایران و پاکســتان را فرصتی مناسب 
برای رونق مبادالت تجاری، توســعه ســهم دو کشور از 

گردشگری دریایی و افزایش اشتغالزایی عنوان می کنند.
این طرح برای اولین بار توسط وزارت بنادر و کشتیرانی 
پاکســتان در اکتبر ســال ۲۰۱۴ اعالم شد که هدف از 
راه اندازی ســرویس ســفر دریایی ضمن تســهیل سفر 
پاکســتانی ها به ایران تامین امنیت آنان و جلوگیری از 

تکرار حوادث تروریستی است.
پس از موج گسترده حمالت تروریستی طی سال های اخیر 
در مسیر حرکت کاروان های زیارتی شیعیان پاکستان در 
ایالت بلوچســتان به طرف پایانه مرزی مشترک با ایران؛ 
دولت وقت اســالم آباد ســال ۱۳۹۳ بــرای اولین ابتکار 
راه اندازی خط کشتیرانی از بنادر پاکستان به مقصد چابهار 
و بندرعباس را مطرح کرد تا بتوان تردد زائران پاکستانی را 
به دور از سختی های سفر زمینی به ویژه در امان ماندن از 

اقدامات تروریستی، تسهیل کرد.
همه ساله حدود ۱۲۰ هزار مسافر و زائر پاکستانی از طریق 
مرز رسمی میرجاوه وارد جمهوری اسالمی ایران می شوند 

و این سفرها در ایام محرم و صفر به اوج خود می رسد.
برخــی از این زائران عالوه بر زیــارت اماکن متبرکه در 
شــهرهای ایران نظیر مشهد و قم از طریق ایران به عراق 
نیز مسافرت می کنند. ازدحام تردد زمینی اتباع پاکستانی 
به دلیل هزینه باالی هوایی نیز هســت کــه تنها برای 

بخشی از این افراد امکان پذیر است.
با این حال، دولت پاکســتان طی ســال های اخیر بارها 
ســخن از نهایی شدن اجرای طرح ســرویس دریایی با 
ایران خبر داد اما به نظر می رسد با موافقت کابینه دولت 
عمران خان، مقامات پاکســتانی برای عملی کردن طرح 

خط کشتیرانی با ایران عزم جدی دارند.

ادامهازصفحه1:این شرکت ها در ۹ زمینه: انجام تحقیقات 
کاربردی، ارایه خدمات تخصصی و مشــاوره ای )خدمات 
علمــی و تحقیقاتی و فنی(، تولیــد محصوالت یا فناوری 
نوین)توسعه فناوری(، انجام خدمات نظارتی بر تحقیقات 
پژوهشی، اجرایی و مشــاوره ای، ارایه خدمات توسعه کار 
آفرینی، ایجاد مراکز رشد و خدمات ایجاد و توسعه کسب 
و کار، ارایه خدمات توســعه محصول جدید، ارایه خدمات 
ورود کسب و کار به بازار بین المللی و جهانی کردن آن ها، 
برنامه ریزی و اجرای طرح های توسعه کارآفرینی در سطوح 

ملی، منطقه ای و محلی، فعالیت دارند.
■دولتبهدنبالتقویتشرکتهایدانشبنیان

قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان در سال 
۱۳۸۹ به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید و به نوعی 
سرآغاز گسترده ترین برنامه دولت برای حمایت از شرکت ها 
و موسســات دانش بنیان شــد. در این قانــون موضوعات 
مهمی چون تشــکیل صندوق نوآوری و شکوفایی و ارائه 
معافیت های مالیاتی و گمرکی مورد تاکید قرار گرفته است. 
عالوه بر حمایت های قانونی، ارزیابی و شناسایی شرکت های 
دانش بنیان، فرصت مناسبی را برای ارائه حمایت های متنوع 
از این شرکت ها فراهم آورده است که توسط معاونت علمی 
و فناوری و دبیرخانه کارگروه و در برخی موارد با همکاری 
سایر دستگاه ها در حال اجراست. این حمایت ها در مجموع 

بالغ بر ۱۱۰ عنوان را شامل می شود.
موارد مذکور شــامل معافیت های مالیاتی شــرکت های 
دانش بنیان و شــرکت های مســتقر در پارک های علم و 
فناوری، خدمات مالی و حسابداری، مشاوره مالی و معافیت 

بر مالیات بر حقوق کارکنان فعال است.
 خوشــبختانه دولــت در ۷ ســال اخیر موفق شــد تا در

زمینه خدمات گمرکی مــواردی نظیر معافیت از حقوق 
گمرکی، عوارض و سود بازرگانی، معافیت مالیات ۴ درصد 
علی الحساب بر واردات و تســهیالت گمرکی را هم برای 

شرکت های دانش بنیان فراهم نماید.
براســاس گزارش منتشــره در تارنمای معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری، شرکت های دانش بنیان در این 
دوره امکان حضور در بازار سرمایه و فرابورس را هم یافتند.

در این دوره۳۵ شــرکت دانش بنیــان، با راهیابی به بازار 
بورس و فرابورس ایران از وضعیت مناســب تری نسبت 
به قبل برخوردار شدند. این شرکت ها به ارزش ۱۸۰هزار 
میلیارد تومان در بورس حضور دارند و  اکنون در کشــور 
۵ هزار و ۳۰۰ شرکت دانش بنیان به ارزش ۱۲۰ میلیارد 
دالر فعالیت دارند که بزرگ ترین این شــرکت ها که در 
بورس هم حضــور فعال دارند، شــرکت »انفورماتیک و 

آسان پرداخت« است.
از دیگــر دغدغه های نخبگان دانشــگاهی مرد فعال در 

شــرکت های دانش بنیان، مســاله نظام وظیفه است که 
دولت با در نظر داشــتن آن، موفق به اقدامات مناســبی 
در این زمینه شــد. ارائه تسهیالت در حوزه »امریه نظام 
وظیفه در این شــرکت ها«، پــروژه جایگزین خدمت در 
شرکت های دانش بنیان و دستگاه های دفاعی و دولتی و 
پروژه جایگزین خدمت در شرکت های همکار دفاعی، از 

جمله این تسهیالت ارائه شده است.
هم چنین دولت توانســت تا با ارائه امتیاز ارتقای مرتبه 
اعضــای هیات علمــی، اســتفاده از بودجه پژوهشــی 
دســتگاه های اجرایی، مشارکت دانشــگاه ها در تاسیس 
و اداره شــرکت های دانش بنیان و اعطای مجوز فعالیت 
اعضای هیات علمی در این شرکت ها، از ظرفیت مراجع 

علمی دانشگاهی در این حوزه نیز استفاده الزم را ببرد.
عالوه بر این، شرکت های دانش بنیان از اعطای تسهیالت 
کم بهره)بلنــد مدت یا کوتــاه مدت( و یــا بی بهره هم 
برخوردار هســتند. باید در نظر داشت اقتصاد کشور در 
ســال های اخیر در حال تغییر از اقتصاد مبتنی بر منابع 
زیرزمینی، نفت، فوالد، ســیمان و دارایــی فیزیکی، به 
اقتصــاد دانش بنیان بر پایه دارایی های مبتنی بر دانش و 
تکنولوژی است. ایران نیز با ورود به این عرصه و حمایت 
از شــرکت های دانش بنیان گامی مهم در راستای تحقق 

اهداف علمی برداشته است.

همکاری های دریایی ایران و پاکستان

تحول در اقتصاد، با دانش بنیان ها
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شایســته ی توجه اســت که ببینیم، دو دین 
بــزرگ دیگــر در برابر مســأله ی تصویرها و 
تندیس هــا، که آن چنان ذهن جهان غرب را 

مشغول داشته بود، چه واکنشی داشته اند.
اســالم دین جهان گســتر قرن های هفتم و 
هشــتم میالدی که ایران، بین النهرین، مصر، 
شمال آفریقا و اسپانیا را تسخیر کرد، درباره ی 
این مســأله حتا از مســیحیت سخت گیری 
بیشتری داشت و به طور کلی هرگونه تصویر 

برداری را ممنوع می دانست.
ولی شــاید به این ســادگی توقــف هر نوع 
فعالیت هنری امکان پذیر نبود، آن هنرمندان 
شــرقی که اجازه بازنمایــی و تصویرپردازی 
انســان را نداشــتند، قوه ی تخیل خود را به 
نقوش و نگاره ها معطــوف کردند. از جمله ی 
آفرینش هــای آن ها، ظریف ترین زینت کاری 

توربافت، معروف به عربانه است.
گردش در حیاط تاالرهای الحمرا و لذت بردن 
از تنوع بی انتهای نقش و نگارهای تزیینی، به 
راستی تجربه ای فراموش ناشدنی است. حتا 
خارج از قلمروهای اسالمی، جهان به واسطه ی 
قالی های شــرقی با این ابداعات و آفرینش ها 

آشنا گردید.
ایــن نگاره های دل انگیــز و نقوش پرمایه ی 
رنگین را در نهایت باید مدیون اســالم باشیم 
که فضایی را بوجود آورد که در آن، هنرمندان 
از مستطیل دنیوی و امور واقع روی برگیرند و 
در سپهر رویایی و تخیلی خط و رنگ ناب سیر 
کنند، مذاهبی که بعدها در کشورهای اسالمی 
حاکم شــدند، در تعبیرشــان از ممنوعیت و 
حرمت تمثال ها، تساهل بیشتری نشان دادند.

آن ها نقاشــی اشخاص و وقایع را تا آن جا که 
ربطی به دین نداشت، مجاز دانستند.

مینیاتورهای داستان های عاشقانه و تاریخی 
و قصصــی که در ایــران از قــرن چهاردهم 
میالدی به این ســو و بعدهــا از آن در هند 
دوره ی حکومت مســلمانان، زمان حاکمیت 
مغول ها ترسیم شــده است، بیانگر آن است، 
که هنرمندان این سرزمین ها در چه شیوه های 
ناب و منحصــر به فردی در طراحی الگوهای 
زینتی و کارهای تزیینی به مهارت رسیده اند.

تابلوهای صحن باغــی در مهتاب، مربوط به 
یک داستان عشــقی ایرانی در قرن پانزدهم 
میالدی، نمونه کامل این مهارت حیرت انگیز 
است. آن شبیه یک قالی است که در عالم قصه 

شاه پریان، حالت زنده و طبیعی یافته است.
این هنر، همانند هنــر بیزانس، چندان القا 
واقعیــت نمی کنــد. حتا شــاید از آن هم 
ناچیزتر القا واقعیت می کنــد. در این تابلو 
کوتــاه نمایی اجــزای تصویر، برای نشــان 
دادن فضای سه بعدی، هیچ کوششی برای 
بازنمایی سایه روشن ها یا پیکرپردازی آدم ها 

صورت نگرفته است.
آدم ها و گیاهان گویی کمی شبیه شکل هایی 
هســتند که از کاغذهای رنگی بریده شده و 
روی صفحه پخش شــده اند.تا یک مجموعه 

ی تصویری را بوجود آورند.
به همین علت ترکیب هنری این تابلو بیشتر 
برای روایت یک افســانه مناســب اســت تا 

بازنمایی یک صحنه واقعی از زندگی. 
می توانیــم چنین تابلویی را تقریبن به همان 

صــورت بخوانیم. مــی توانیم نگاه مــان را از 
قهرمان مرد داســتان که دست به سینه در 
گوشــه ای ایستاده است، برگیریم و به سوی 
قهرمان زن داستان که به او نزدیک می شود، 

بچرخانیم و ســپس پرنده  ی خیال مان را در 
مهتــاب این باغ رویایی به پرواز در آوریم، بی 

آن که هرگز بتوانیم به انتهای آن برسیم.
)ادامه دارد(

 "حمیدمصدق"

 ز شب هراس مدار این هنوز آغاز است
 بیا که پنجره رو به صبحدم باز است

 چو آفتاب درخشان چه خوش درخشیدی
 طلوع پاک تو در شب قرین اعجاز است

 تو مهربانی خود را نثار من گردان
 غلط اگر نکنم آفتاب فیاض است
 ز ترکتاز حوادث دمی تغافل کرد

 کبوتر دلم از آن به چنگ شهباز است
 هزار بار مرا آزمودی و دیدی

 »حمید« در ره ِ ایران هنوز جانباز است

 "شیون فومنی"

 تمام عمـر بسـر بـردم آرمـیــدن را 
 چـو کـرم پـیله،قفـس بافتم پریدن را 

 حیات گفتمش -- آوخ جوانه سوزم کرد! 
 درآتـش نفـس آسمـان،دمـیـدن را 

 به باغ خلقت آدم چو سیب حّوایـی، 
 چـه انتظار کشیـدم -- به تو رسیـدن را 

 به غنچه دهنت دست برد حسرت وحیف 
 شمیـم شرم تو رخصت نداد چیـدن را 

 بـه جرم آینه بودن -- ستاره ی چشمـت 
 نداده اسـت بـه مـن،بخِت آرمیـدن را 

 سپـیده وار شکیبم شمرده دم زدن است 

 بـه پرسه گاه تنت،یک نفس کشیـدن را 
 تویی که می گذری،کوچه دیدنی شده است 

 هــزار پنجـره ام لحـظه های دیـدن را 
 پلـنگ دشت تـوام گوشه ای نخواهد داد 

 بـه بـره هـای خیـال کسـی چـریدن را

 "محمدحسن بارق شفیعی"

 هر قَدر ناله کشیدیم به جایی نرسید
 دردِ ما کهنه شد، امّا به دوایی نرسید

 چه فغان ها که کشیدیم، کسی گوش نکرد 
 به همآهنگی  ما نیز صدایی نرسید

 چه قََدر ِشکوه نماییم ز بخت و ز فلک
 جز ز ما بر سِر ما هیچ بالیی نرسید
 گره اندر گره افتاده به کاِر دِل  ما

 به مددکارِی  ما عقده گشایی نرسید
 ما که از قافله ماندیم مگر وقِت رحیل
 خواب بودیم َو یا بانِگ درایی نرسید
 تا که دل منتظِر خواِن فلک شد بر ما

 غیِر خوِن جگر و اشک،  غذایی نرسید
 صادقان را به جگر داغ سرِ داغ آمد
 خاینان را به خدا هیچ بالیی نرسید

 حاصلِ ما همه در اِشکِم شه رفت، ولی
 لِب نانی به لِب خشِک گدایی نرسید

 در محیطی که به پابوِس خسان هر چه دهند
 سرِ شوریده ما بُد که به پایی نرسید

 »بارق« از درد مکن ِشکوه که در شهِر َکران
 هر قََدر ناله کشیدیم به جایی نرسید

 کابل اردیبهشت ۱۳۳۴

 "عبدالقهارعاصی"

 درد پایان ناپذیر عشق در جانم تویی
 لذت و لطف غزل های پریشانم تویی
 من کهستان زاده آب و هوای  عاشقی

 سرزمین کوچک خورشید و، بارانم تویی
 من صدایی بیشتر در گریه هایم نیستم

 رمز پنهان سرور آتشستانم تویی
 درخموشی، در سخن، در تابناکی، در سقوط

 معنی بیتابی و مفهوم عرفانم تویی
 ای که چون آیینه خود را از تو می خوانم همیش

 دستگاه دین و دست آویز ایمانم تویی
 پاییز ۱۳٧٩ - کابل

 "پژمان بختیاری"

 برد آن فرشته صورت نیکو نهاد ما
 ما را ز یاد خویش و جهان را ز یاد ما

 گیرم میانه من و او داوری کنند
 از یار ما چگونه توان خواست داد ما

 نه مرد انتقامم و نه اهل کینه ام
 بدرود باد دشمن نیکو نهاد ما

 یاران برون کنید ازین سینه کینه را
 کز دود غم سیه نشود روح شاد ما

 از خون ما هم ار شده جامی دو نوش کن
 تا بگذرد ز بام فلک نوشباد ما

 آن طره را به چاک گریبان رها مکن
 تا شام ما گرو برد از بامداد ما

 "مهدی سهیلی"

 خواه که تو ای پاره ی دل ! زنده بمانی
 چون ماه جهانتاب، در خشنده بمانی

 تا بنده سهیل منی و شمع سرایم
 خواهم ز خدا ، روشن و تابنده بمانی

 امید من آن است که در گلشن هستی
 اچون غنچه گل با لب پر خنده بمانی

 چون زهره به پیشانی عالم بدرخشی
 تاجی شوی بر سر آینده بمانی

 خواهم که پس از من چو یکی نخل برومند
 تا زنده کنی نام پدر، زنده بمانی

 نام تو » سهیل « است و فروغ دل مائی
 خواهم که همه عمر ، فروزنده بمانی
 ای نور دلم ! بندگی خلق روا نیست

خواهم که به درگاه خدا، بنده بمانی.

کــافــــه شهــــر ---نیم نگاه ---

بـخــــش نوزدهـــم
حمیـــد مـزرعـــه نگـاهـی  بــه  شـــرق دستکاری 

در افکار عمومی
بخشنخست

دکترحجتالهعباسی 

تغییر هوشمندانه و سازمان یافته عقاید، نگرش ها و 
کنترل رفتار توده ها و نظم بخشیدن به شیوه تصمیم گیری 

آن ها  را دستکاری در افکار عمومی گویند.
در عصر کنونی که انتخابات تکلیف پســت های عالیرتبه 
کشــورها را تعیین می کند، افکار عمومی یکی از منابع 
بسیار با ارزش در کنش های بازیگران محسوب می شود 
و می تواند موجب جابه جایی قدرت سیاسی، اقتصادی، 

اجتماعی و فرهنگی شود.
کارکرد افکار عمومی در جامعه مانند کارکرد مغز در کالبد 
انســان است. مغز مرکز عقالنیت و قدرت انسان  هاست و 
افکار عمومی منشــا شکل گیری قدرت در ابعاد سیاسی، 

اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است.
دستکاری در افکار عمومی با هدف کنترل اذهان توده ها 
از طریق سوار شدن بر امواج احساسات و عواطف آن ها با 

هدف  دستیابی و تداوم قدرت با کمترین هزینه هاست.
هدف از دســتکاری افکار عمومی جهت دهی به افکار، 
گرایش هــا، عقایــد و نگرش ها و رفتارهــا و هدف قرار 
دادن ذهن ناهشــیار  و ضمیرناخودآگاه به جای ذهن 

عقل اندیش است.
رســانه های جریان اصلی برای ایجاد وفاداری در توده ها 
از طریــق برانگیختن ترس هــای غیرعقالنی و خطرات 
ســاختگی عمل می کنند. "ادوارد برنیــز" که پدر روابط 
عمومی و اســتاد دستکاری در افکار عمومی لقب گرفته 
اســت؛ تکنیک مشهوری دارد: دشــمنی را خلق کن و 

شکست آن را طلب کن.

رسانه ها به ویژه رسانه های جریان اصلی مانند مطبوعات، 
رادیو، تلویزیون، خبرگزاری ها و سایت های اینترنتی که  
جریان اصلی تبلیغات جوامع را در کنترل دارند مهمترین 

عامالن دستکاری در  افکار عمومی هستند.
دستکاری در افکار عمومی فرایند سازمان یافته ای دارد. 
خلق ایده، ســوژه یابی، دســتکاری در پردازش اطالعات 
واقعیــات و رخدادها، و  اولویت مصنوعی بخشــیدن به 

انتشار اطالعات است.

هویت سازی شبکه های 
اجتماعی

به گزارش کمیته رسانه و تبلیغات سومین همایش 
ملی ســواد رســانه ای و اطالعاتی، ســید ابوالحسن 
فیروزآبــادی  دبیر شــورای عالی فضــای مجازی  در 
افتتاحیه این رویدادکه به صورت مجازی برگزار شــد، 
سواد رســانه ای و اطالعاتی را از مهمترین مباحث روز 
کشور دانست و اظهار کرد: علیرغم این اهمیت، متاسفانه 
در کشور بهای الزم به آن داده نشده و متولی یا متولیان 

مناسبی برای این موضوع در نظر گرفته نشده است.
فیروزآبادی گفت: رسانه و به ویژه رسانه های اجتماعی 
شبکه ای که جهانی اند، سازنده نوع ادراک بشر امروز نیز 
هســتند و شاید بعد از خانواده مهمترین رکنی هستند 
که هویت انسان امروز را می سازند. هویت انسانی که بر 
روی رســانه ها شــکل می گیرد و به دلیل جهانی بودن 
ممکن است دچار حوادثی از قبیل واسازی قرار گیرد و 
در فضای پر از اطالعات جهان امروز در صورتی که کاربر 
سواد کافی نداشته باشد، فقط حوزه تخریب این واسازی 
شکل می گیرد؛ تخریب پندارها، هنجارها و ارزش ها و در 
حقیقت ساخت و بازسازی مجددی که صورت می گیرد 
توسط کسانی اســت که می توانند در این فضا هیمنه 

داشته باشند.

لحظاتــی بــا شــعر
به انتخاب نیما موسوی

حیاط شیران، کاخ الحمرا، گرانادا، اسپانیا

فرش ایرانی ابریشم بافت همای، شاهپور ایرانی با همایون، شاهدخت چینی در باغ 
شاهدخت دیدار می کند، مینیاتور یک کتاب خطی
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شماره 148 --- جدول و سودوکو ---

خدیجه فدایی زاده

 ---نیم نگاه ---

گرد آورنده
یکی از نقشه های شیطانیم اینه که ...

موقع مرگ به بچه هام بگم ده میلیارد تومن گذاشته ام زیر 
...

بعدش بمیرم. آی حاال میده ... !!!

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

یکی از فانتزیام اینه که وقتی ناراحتم نخندم
ولی بازم می خندم

کال موقعیت سرم نمیشه
باراحت هستم ها، ولی خل بازیام سر جاشه

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

یکی از آرزوهام اینه که یک مسوولی بیاد تمام این زن های 
مدعی برابری حقوق زن و مرد رو

.

.
۲ سال بفرسته سربازی

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

دلم می خواد که یه بار ...
کلیه مقاطع تحصیلی تعطیل بشن، به جز ابتدایی

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

یکی از فانتزیام اینه که
یه مشکلی واسم پیش بیاد ...

یکی بیاد کنارم باشه کمکم کنه ...
منم برگردم بهش بگم: "عزیزم ... مرسی که هستی"

یکی از خواسته هام اینه که :
یه شیشه دارو بخرم و توش اسمارتیز بریزم، هرچند وقت 

یه بار چندتاشو بخورم
یکی ازم پرسید چی شده؟

بگم: "چیزی نیست، همون سردردهای همیشگی"
کالس خاصی داره المصب

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

یکی از کارهایی که دوست دارم اینه که
اسم بچم رو بزارم سپنتا!

وقتی خانوم معلمشون صداش میکنه سپنتا!
کل بچه های کالس یک صدا بگن ۱۵تا

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

یکی از رویاهام اینه که یکی از شــلوارهای قدیمیمو برای 
شســتن ببرم توی حموم بعد همینجور که دارم جیباشو 
چک می کنم که چیزی توش نباشه به صورت ناباورانه ای از 
قسمت فوقانی جیب پشت شلوار یه مغز پسته از قدیم )دوره 
کیلویی ۱۰۰۰۰تومان( بیفته غلتان، غلتان روی زمین و در 
حال حرکت بگیرم و بردارمش و قبل این که کسی بخواد 
منــو به عنوان محتکر لو بده مثل یه حبه بندازمش باال و 

همینجور ملچ ملوچ کنان در افق محو بشم!!!

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

یکی از خواســته هام اینه که مزه قهوه ترک و فرانسه رو از 
هم تشخیص بدم

المصب خیلی کالس داره
فعــال می تونم مزه ی چای و دوغ رو از هم تشــخیص بدم 

البته با چشم بازااا
ولی من یک روز آدم باکالسی می شم. صبر کن ... !!!

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

یکی از فانتزیام اینه که
سر امتحان الکی هی کف دستمو نگا کنم مراقب احساس 
زرنگی کنه بیاد خفتم کنه ببینه هیچی کف دستم نیست

ولی بدبختی اینه همیشه کف دستم پر تقلبه!!!

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

متن مکامه یه کره ای با یه ایرانی در فیسبوک:
ایرانی: سرعت اینترنت تو کره جنوبی چطوره؟

کره ای: سرعت اینترنت تو کره جنوبی اینقدری هست که تا 
یه سر بریم دسشویی و برگردیم ۳ الی ۴ فیلم فول اچ دی 

دانلود کنیم! تو ایران شما سرعت چطوریه؟؟
ایرانی: ما نشــانی google.com رو تو مرورگر خود وارد 

می کنیم و کلید سرچ را می زنیم!
بعد یه سر می ریم دسشویی! وقتی از دسشویی برگشتیم 
۲ الی ۳ فول اچ دی هم میبینیم اون وقت شاید گوگل بیاد 

باال برامون.

با سالم خدمت عمو زنجیر باف عزیز؛
یه گله ازت داشتم شدید، شما که زحمت کشیدی و زنجیر 

منو بافتی
آخه مرض داشتی اونو پشت کوه انداختی؟!

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

ایــن دخترایی که میگــن ما هرگــز ازدواج نمی کنیم یا 
می خواهیم درســمون رو ادامه بدیم همون هایی بودن که 
سر سفره شام قه می کردن، نیم ساعت بعدش تو آشپزخونه 

شیش برابر می خوردند!!

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

یه شاگرد خوب و با ادب هرگز شماره موبایل استادش رو 
برای شوخی به عنوان

.

.

.

.
فروش گوسفند زنده تو نیازمندی ها چاپ نمی کنه ... !!!

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

هر وقت حال ندارم همه ی برنامه هارو ببندم و پی سی رو 
خاموش کنم، کلید ســه راهی رو بــا پام می زنم مثل گاو 
خاموش می کنمش ... به کامپیوتر  می گم: بیخیال، فکر کن 

برق رفت!!!

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

فانتزی من اینه که یه جعبه دستمال کاغذی بخرم وقتی 
خواســتم بازش کنم یک عدد دستمال اولی مثله یه بچه 

خوب بیاد بیرون ... هی خدا اگه بشه چی میشه ... !!!

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

آخه این کجاش خوشگله همه جاش عمله!!!
.
.
.
.

عکس العمل خانم هــا وقتی که یه دختر خوشــگل تر از 
خودشون از جلوشون رد می شه!!

افقی:
۱- گوارا- بســیار بیننده- عدد منفی- واحد پول ژاپن ۲- آگاه- اثری از اخوان ثالث ۳- نوعی گیوه اســت و از صنایع دســتی اورامانات در کرمانشاه- منشی قدیم ۴- از حبوبات- خلیجی در هندوستان- بی سواد ۵- خوب و عالی- از 
اقلیتای مذهبی عربستان ۶- مساعدت- از گیاهان دارویی- تلخی زندگی ۷- فلتی در آسیای صغیر- دارای سن متوسط ۸- تفنگ کوتاه سرپر- یاری رساندن ۹- پذیرش درخواست- کشوری در آمریکای جنوبی۱۰- معبد ترسایان  
بسیار دو دل- بدگویی ۱۱- نوعی ماهی- بالندگی ۱۲- فربهی- رود- سلول ۱۳- اثری از هواردفاست- تسمه چرمی ۱۴- اثری از ادوارد آلبی- خوراک ماکیان ۱۵- جانشین او- حرف ندا- کاشف ستاره اور انوس- کشته راه حق  

عمودی:
۱- فرشته نگهبان- برادر شیرازی- شاعره مشهور یونانی ۲- ساده لوح- آئین های حج- واگیر ۳- ماسک- اتحاد چند بنگاه اقتصادی- به نپال 
نرسیده ۴- از اسامی آقا پسرها- از اقوام آسیای میانه- کلمه تصدیق ۵- بند بازی- نوعی باالپوش ۶- باالی سقف- ورزش توپ وتور- عالمت 
صفت تفضیلی ۷- پســر معاویه- زیور- سخن گوشه دار ۸- تریاک- اثر برجسته هنری ۹- شوهر خواهر- خسیس- روئیدن ۱۰- رود روسیه  
آرزومند- آب ویرانگر ۱۱- خالص- اثری از نیکوس کازانتزاکیس با ترجمه مجمد قاضی ۱۲- قوم آتیال- آمریکایی- برادر ۱۳- بدنام- وسیله 

ارتباط جمعی- بیماری جذام ۱۴- پدر مرده- به یغما بردن- سگ شکاری ۱۵- فراموشی- میوه ترش و شیرین - کشور گل
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پسری که جان ۷۵ نفر را 
نجات داد!

نوجوان ۱۸ســاله هندوســتانی که توانســت جان 
۷۵نفررادرحادثه ریزش یک ساختمان نجات دهداکنون 

تبدیل به قهرمان محلی شده است.
»کونال ُمهیت«، در حال تماشــای یک سریال اینترنتی 
بود که این حادثه رخ داد. او که برای تماشای کامل این 
ســریال تا ساعت ۴ صبح بیدار مانده بود هنگامی که در 
آشپزخانه منزلشان حضور داشت متوجه شد ساختمان 
در حال ریزش است. کونال بالفاصله اعضای خانواده خود 
و سایر اعضای ساختمان را از خواب بیدار کرد و پیش از 
آن که ساختمان تبدیل به تلی از خاک شود آن ها از آن 

خارج شدند.
یکــی از مســووالن محلــی در ایــن باره گفــت: »ما 
گزارشی را از مســووالن مربوطه در مورد خطر ریزش 
ســاختمان دریافت کرده بودیم، اما مردم این محل از 
لحاظ اقتصادی ضعیف هستند و جایی برای نقل مکان 
نداشــتند؛ بنابراین، به این هشــدار توجهی نکردند تا 

سرانجام ساختمان فرو ریخت.«

خروس عصبانی، جان رئیس 
پلیس را گرفت!

رئیس پلیس محلی در فیلیپین که قصد جمع آوری یک 
مسابقه خروس بازی )جنگ خروس( را داشت بر اثر 
حمله یکی از خروس ها جانش را از دست داد. این اتفاق 
عجیب و باورنکردنی در دهکده مادوگانگ واقع در شمال 

استان سامار فیلیپین رخ داد.
هنگامی که ســتوان »کریستین بولوک«، افسر ایستگاه 
پلیس شهرداری ســن خوزه به همراه همکارانش قصد 
کنترل این تجمع را داشــتند او به طــور تصادفی جان 
باخت. برخورد تیغه فلزی متصل به پرنده به ران پای این 
افســر پلیس و پاره شدن شریان اصلی آن مرگ دردناک 

وی را رقم زد. 
افراد محلی بــرای افزایش جذابیت نبرد خروس ها اقدام 
به بستن تیغه های فلزی به بدن این پرنده ها کرده بودند.

گفتنی اســت؛ در فیلیپین تنها افــراد دارای مجوز و در 
روز های یکشنبه یا تعطیالت رسمی یا جشن های محلی 
که بیشــتر از ســه روز به طول نیانجامد مجاز به انجام 

مسابقه خروس بازی هستند.
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 ---نیم نگاه ---

سفر به قطب شمال یا جنوب -- نه در این ایام که قیمت 
ارز فضایی شــده است، در گذشته هم برای من تصمیمی 
فراتر از تصور بوده اســت. کل ماجرا را به یک آرزو تبدیل 
کرده ام و در پســتوی ذهن نگه داشته ام. در ایام قرنطینه، 
سعی کرده ایم گاهی فیلم ببینیم. کار آسانی نیست. در این 
بی نظمی و به هم ریختگی برنامه ها، پسرم دیگر ساعت ۵/۸ 

-- ۹، نمی خوابد. ۱۱ شب به زور به رخت خواب می رود.
ما هم هنر کنیم، یک فیلم ســینمایی را پلی کنیم تا نیم 
ســاعت ببینیم. بقیه به شب بعد موکول می شود که الزاما 
فردا نیست. بعضا به یک هفته هم می کشد. فیلم آمونسن 
شانس این را داشت که در یک اقدام دیده شود. شاید هم 

ما این شانس را داشتیم.
آمونسن )به نروژی: Amundsen( فیلمی است در ژانر 
زندگی نامه ای، محصول ۲۰۱۹ نروژ. فیلم را اسپن سندبرگ 
کارگردانی کرده و پال ســوره هاگن، کاترین واترستون و 
تروند اسپن ســیم در آن به ایفای نقش پرداخته اند. فیلم 

درباره روئال آمونسن کاشف نروژی قطب جنوب است. 

ابتدای فیلم با مکالمه لئون برادر روئال آمونســن با بس، 
معشــوقه روئال، آغاز می شــود و عمده داســتان زندگی 
آمونسن --از زمانی که در کودکی مشتاق فتح قطب شد تا 
سفرش به قطب جنوب، روابط عشقی اش، و کوشش هایش 
برای سفرهای اکتشافی به قطب شمال ادامه می یابد. فیلم 
نهایتاً با مرگ آمونســن طی یک عملیات نجات در قطب 

شمال خاتمه می یابد.
تصویــری که از زندگی پر از هیجان این انســان در فیلم 
دیدم، عالقه ام به دانستن بیشتر راجع به این فرد و ماجرای 
قطب های شمال و جنوب بیشتر کرد. با گشتی در اینترنت 

کمی بیشتر از این کاشف خواندم. 
 Roald :روئال اِنِگلِبرت گراونینگ آمونســن )به نروژی
Engelbregt Gravning Amundsen( )زاده ۱۶ 
ژوئیه ۱۸۷۲ - مرگ ۱۸ ژوئن ۱۹۲۸( جستجوگر نروژی 
دو قطب شــمال و جنوب بود. او نخستین سفر اکتشافی 
قطب جنوب را میان سال های ۱۹۱۰- ۱۲ رهبری نمود و 
هم چنین نخستین کسی است که به هر دو قطب شمال 
و جنوب رســید. آمونسن را نخستین کسی می دانند که 
گذرگاه شمال غربی را درنوردید. او در کنار مردانی چون 
داگالس موسن، رابرت فالکون اسکات و ارنست شکلتون 
یکــی از رهبران اصلی دوره اکتشــافات قهرمانانه قطب 

جنوب بود.

روئال آمونســن در ســال ۱۹۱۰ میالدی به سمت قطب 
شمال حرکت کرد و تصمیم داشت اولین کسی باشد که 
به آن جا می رســد، اما این تصمیــم را به تعویق انداخت 
چرا که یک آمریکایی به نام رابرت پیری پیش از اقدام او، 
مدعی شد که به آن جا رسیده است. بعدها ادعای پیری در 

رسیدن به محل دقیق قطب شمال رد شد.
این کاشــف نروژی سپس تصمیم گرفت به قطب جنوب 
برود. آمونســن در ۱۴ دسامبر ۱۹۱۱ اولین کسی بود که 
وارد قطب جنوب شد. گروه اکتشافی کاپیتان اسکات یک 
ماه پس از وی وارد آن منطقه شــد. او هم چنین به سال 
۱۹۲۶ با تیم اکتشــافی خود، نخستین شخصی شد که با 
هواپیما از روی قطب شــمال گذشــت. آمونسن در ژوئن 
۱۹۲۸ در طی یک عملیات نجات ناپدید گشت. ماجرای 

قطب ها فقط برای این انسان جذاب نبوده است. 

برای من در قرن ۲۱هم این دو ســر کره زمین از عجایب 
خلقت محســوب می شــود. می دانم که ُقطب شمال به 
انتهای شــمالی محوری گفته می شــود که زمین به دور 
آن می چرخد و در اقیانوس منجمد شــمالی واقع شــده 
 اســت. این نقطه در فاصله ۷۲۵ کیلومتری شمال جزیره 
بزرگ گرینلند قرار دارد. قطب شمال جغرافیایی با قطب 
شمال مغناطیسی متفاوت است. قطب شمال جغرافیایی 
در نقطه ای قرار دارد که عمــق اقیانوس در آن به ۴۰۸۰ 
متر می رسد و با توده های عظیم شناور یخی پوشیده شده  
اســت. در این ناحیه در شــش ماه از سال، کاماًل روشن و 

آفتابی و در شش ماه دیگر کاماًل تاریک است.
کاوشگر آمریکایی، رابرت پیری )Robert E. Peary( در 
آوریل ســال ۱۹۰۹ مدعی شد که با سورتمه و به کمک 
ســگ های خود که آن را می کشــیدند، موفق به رسیدن 

به قطب شمال شده  است. سیاح آمریکایی دیگری به نام 
ریچــارد برد )Richard E. Byrd( ادعا نمود که در نهم 

ماه مه ۱۹۲۶ با هواپیما به آن جا دست یافته  است.
هر دوی این ادعاها بعدها مورد تردید قرار گرفت. فتح این 

منطقه توسط آمونسن هنوز موثق ترین ادعا است.
جنوبگان، قاره ای در قطب جنوب است که ۹۸ درصد آن  
را یخ تشکیل می دهد و در سال ۱۸۴۰ به عنوان یک قاره 
شــناخته شد. این قاره سردترین و بادی  ترین نقطه  جهان 
که کم ترین دمای ثبت شــده تا بــه امروز )منفی ۱۲۹/۳ 
درجه  فارنهایت یا منفی ۸۹ درجه  سانتی گراد( و سرعت 
باد معموال بیش از ۲۰۰ مایل در ساعت متعلق به آن است. 

قطب جنوب شامل چهار بخش است. 
قطب جنوب جغرافیایی، قطب جنوب مغناطیسی، قطب 

جنوب ژئومغناطیسی و قطب جنوب دسترس ناپذیر.
از بحث های علمی راجع به این دو قطب بگذریم، ماجرای 
ســفر به این دو نقطه موضوع دیگری اســت. این موضوع 
دیگر مختص آمونســن یا کاشفان نیست. هرچند حضور 
دانشــمندان و محققین در قطب جنوب بیشتر است اما 
گردشــگران هم می توانند با داشتن شرایط الزم که پول 
قطعا یکی از آنهاســت به این دو منطقه سفر کنند. دالیل 

سفر به این نقاط برای هرکس متفاوت است.

برای ســفر به قطب جنوب می توان از کشــتی تفریحی 
اســتفاده کرد. مدت زمان این سفرها با هم متفاوت است 
ولــی معموال بیــن ۱۰ روز تا ۳ هفته طول می کشــد. از 
مزایای ســفر با این کشــتی ها این است که همه امکانات 
در آن فراهم شــده و برای مدت زمان طوالنی می توان از 
نزدیک قطب جنوب و حیات وحش آن را مشــاهده کرد. 
بیشتر کشتی های قطب جنوب از کشورهای اوسوایا، تیرا 

دل فوئگو در آرژانتین، اســتنلی، جزایر فالکلند و برخی از 
پونتا آرناس در شــیلی، بوئنوس آیرس و پورتو مادرین در 
آرژانتین، به ســمت این قاره یخی حرکت می کنند. نکات 
کلیدی در مورد این ســفر وجود دارد که گردشگر باید با 
دقت قبل از ورود به منطقه از آن ها آگاه باشد. اگر بخواهیم 
به اختصار اشــاره ای به این نکات کنیم، باید بگوییم روی 

خزه ها نباید راه رفت )بله آن جا فقط برف و یخ نیست(. 
هیچ تغییری در اکوسیستم قطب نباید ایجاد کرد. نگران 
پنگوئن ها نباید بود، آن ها مسیر و راه خود را می دانند بهتر 
است از دور آن ها را تماشا کرد. نه آن ها که دلفین ها را هم 

باید رها کرد.
برای رســیدن به قطب شــمال می توان از طریق یکی از 
کشــورهای نروژ، روســیه و کانادا اقدام کرد. در هر کدام 
از این کشــورها، آژانس های مسافرتی هستند که در ماه 
آوریل ســفرهای گروهی به قطب شــمال را برنامه ریزی 
می کنند. روش دوم برای رســیدن به قطب شــمال پرواز 
اســت. بسیاری از شــرکت ها در ماه آوریل با هواپیماهای 
کوچک یا هلی کوپتر، پروازهایی را به مقصد قطب شمال 
برنامه ریزی می کنند. راه سوم استفاده از سورتمه سگ های 
هاسکیاست. یکی از چالش برانگیزترین و هیجان انگیزترین 
سفرها به قطب شمال. این گونه تورها و سفرها شامل ۳روز 

یا بیشتر سرخوردن و راندن سورتمه در میان یخ هاست و 
اغلب توسط شرکت ها و آژانس های برگزار کننده تورهای 
ماجراجویی برگزار می شود. از نکات سفر به قطب شمال و 
شرکت در این نوع سفر این است که شرکت کننده باید از 
شرایط فیزیکی بسیار باالیی برخوردار بوده و قادر باشد تا 
در دماهای بسیار سرد و شرایط آب و هوایی قطب بر روی 

یخ حداقل برای ۳ روز کمپ بزند. 
جدای از موضوع قدرت بدنی، این فرد باید بتواند از سگ ها 
مراقبت کند و گاهی در کنار سورتمه و سگ ها اسکی کند 

تا بتواند گروه سگ ها را در جهت درست هدایت نماید.
هزینه سفر به قطب برای ما که در ایران زندگی می کنیم 
به مراتب باالتر از غربیان اســت. باید ابتدا به کشوری که 
ایــن تور را برگزار می کند ســفر کنیم و بعد راهی مقصد 
دوم شــویم. یعنی حداقل دو سفر نیاز است برای رسیدن 
به یکی از این دو قطب. هزینه را نمی دانم اما بعید اســت 
بتوان به این راحتی ها از پســش بر آمد. همه این ها را هم 
که کنار بگذاریم، تا زمانی که کرونا دست از سر ما بر ندارد، 
اصال فرصتی برای تنفس و یا سفر -- آن هم چنین سفری 
نخواهیم داشت. پس فعال بهتر است در گوگل ونیزهمراه 
خواندن ایــن مطلب،عکس ها را ببینیم و ســفرنامه های 

دیگران را بخوانیم.

گردشگران به »ماچوپیچو« 
بازمی گردند

به گزارش فرانس۲۴، »ماچوپیچو« ارگ باســتانی 
»اینکاها« که هشــت ماه به دلیل محدودیت های ناشی 
از گسترش ویروس کرونا به روی عالقه مندان بسته شده 
بود، با برگزاری یک مراســم بازگشایی شد. با بازگشایی 
این مقصد گردشــگری پرطرفدار، به دلیل لزوم رعایت 
پروتکل های بهداشتی روزانه فقط ۶۷۵ نفر اجازه ورود به 
این مکان را خواهند داشت که این رقم ۳۰ درصد شمار 
بازدیدکنندگان روزانه این مکان در دوران پیش از کرونا 
محسوب می شود. در شرایط عادی روزانه پنج هزار نفر از 
این مکان تاریخی که نقش مهمی را در گردشگری »پرو« 
برعهده دارد بازدید می کردند. قرنطینه ناشــی از ویروس 
کرونا در کشور »پرو« خسارت های بسیاری را به کسب و 

کارهای وابسته به گردشگری وارد کرده است. 
در دوره ۱۰۰ روزه قرنطینــه در کشــور »پرو« شــمار 
بسیاری از هتل ها، رستوران ها و کسب و کارهای وابسته 
به گردشگری واقع در منطقه »کوسکو« ورشکسته شدند. 
»ماچوپیچو« به عنوان میراث جهانی یونســکو در سال 
۱۹۸۳ میالدی به ثبت رســیده و به عنوان یک شاهکار 
خالص معماری و نشانه ای منحصربه فرد از تمدن اینکاها 

شناخته می شود.

آیا هتل ها نقاهتگاه بیماران 
کرونایی می شود؟

توقف ســفر در ســطح جهانی و پیش بینی ابتالی 
میلیونی به بیمــاری کرونا، برخــی از دولت ها را بر آن 
داشته که از طریق قراردادهایی، به دنبال اجاره هتل هایی 

برای اقامتگاه بیماران تازه بهبود یافته از کرونا باشند.
چندین هتل در سراسر اروپا وجود دارد که در حال حاضر 
برای مبــارزه با این بیماری همه گیر در حال بازســازی 
هســتند. مثال در مادرید حدود ۴۰ هتل با ۹۰۰۰ تخت 
برای بیماران آماده سازی می شود. هم چنین در بریتانیا 
رایزنی با گروهی از هتل هــا به عنوان مراکز نقاهتگاهی 

ادامه دارد.
در فرانسه نیز یکی از بزرگترین شرکت های هتلداری اروپا 
هتل هایی را برای کارکنان پرستاری، افراد آسیب پذیر و 
افرادی که با کرونا مبارزه می کنند آماده سازی می کند. 
در جدیدتریــن مورد نیز ایالت متحده آمریکا به این فکر 

افتاده است.
درایــران نیز،ولی تیموری معاون گردشــگری کشــور 
اسفندماه گذشته گفت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی در جلسه ستاد ملی کرونا از وزارت میراث فرهنگی 
درخواست کرد تا هتل ها اقدام به پذیرش بیماران کرونایی 
بکنند که دوره درمان آن ها در بیمارستان به پایان رسیده 
و نیــاز به طی دوره نقاهت دارند و امکان اســتراحت در 
منــزل را ندارند و باید به هتل بروند. هم اکنون برخی از 

هتل ها نیز برای این امر اعالم آمادگی کرده اند. 
جمشید حمزه زاده رییس جامعه هتلداران ایران در این 
خصوص گفت: که اگر وزارت بهداشت چنین درخواستی 
مبنی بر اختصاص تعداد مشخصی از هتل ها به نقاهتگاه 
برای بیماران کرونایی از ما داشته باشد قبول می کنیم. 

البته رضایت هتل داران شرط اساسی است.

سفر به قطب، از آمونسن تا تورهای امروز
تکه ای از من 

تکه ای از زمین
مریم سادات موسوی

 قسمت دوم


