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سرمقاله
 تالش مشترک برای توسعه همکاریجلوی کشتار را سد کنیم! 

۱- تردیدی نیست که کادر درمانی 
کشورمان در این جدال نابرابر میان یک موجود ریز آسیب 
زننده و امکانات مقابله با آن، در ترمیم کاستی ها، ایثارگرانه 

تالش کرده اند.
۲- تردیدی نیســت که هم تعداد مبتالیان و هم شــمار از 
دســت رفتگان در ایران، در مقایسه با خیلی از کشورهای 

صاحب نام و دارای امکانات کمتر بوده است...
اما باید منصفانه پذیرفت که شــمار درگذشتگان ایران به 
نسبت مبتالیان و به نسبت جمعیت، در مقایسه با بسیاری از 
دیگر کشورها، و البته با توجه به میزان باالی فداکاری کادر 

درمانی - باال و نگران کننده هست.
در حال حاضر افزایش روز افزون مبتالیان، شرایطی را پیش  
آورده که بیمارســتان ها "جا" برای بستری کردن بیماران 
کرونایی ندارند و این طبعا موجب سرگردانی بیماران شده 
و ممکن هست آن ها قبل از آن که مداوایی برایشان شروع 

شود، از دست بروند و...
در آخرین اظهارات وهشــدارهای مقامات مســوول درباره 
کمبود تخت برای مراجعان مبتال به کرونا -- که در رسانه ها 

منعکس شده، آمده است:
"۲۲ مهرماه مسعود مردانی عضو ستاد ملی مبارزه با کرونا با 
اشاره به این که در طول اپیدمی کرونا چنین روزی نداشتیم 
که همه بیمارســتان ها پر باشــند، از عدم پذیرش بیماران 
مبتال به ویروس کرونا توسط برخی از بیمارستان ها به ویژه 

بیمارستان های خصوصی ابراز تأسف کرد.
عضو ســتاد ملی مبارزه با کرونا افزود: برای بستری بیماران 

کرونایی در بیمارستان ها اصاًل جای خالی نیست، نمی دانم چرا. 
بیمارستان ها پر از بیمار است، حاال این که دارو گیر نمی آید 
و مسائل بعدی را کنار بگذاریم، ما واقعاً در طول این اپیدمی 
چنین روزی نداشتیم که همه بیمارستان ها پر باشند، البته 
دکتر جان بابایی بخشــنامه کردند که بیمارستان های سطح 
شهر تهران از پذیرش بیماران غیر اورژانسی جدا خودداری 

کنند و ظرفیتشان را به بیماران کرونایی اختصاص دهند."
این کل ماجراست! مبتالیان به هزار و یک دلیل رو به افزایش 
هستند و بیمارســتان ها نیز به علت مراجعات بسیار، مملو 
از بیمار! آنچه در رســانه ها مورد پرسش قرار گرفته آنست 
کــه؛ چرا اکنون که به طور روز افزونی شــمار مبتالیان باال 
می رود بیمارســتان های صحرایی و نقاهتگاه ها -- که اوایل 
شیوع بیماری کووید۱۹ ازراه اندازی آن ها سخن می رفت و 
همه نهادها اعالم آمادگی برای کمک می کردند، حاال مورد 

استفاده قرار نمی گیرد؟
آیا آن نابسامانی اداری و بیماری مزمن موجود در دیوانساالری 
کشور اثرات مخرب خود را در جبهه پرتالش مقابله با کرونا 
هم نفوذ داده اســت؟ یعنی بایــد در آینده منتظر صدمات 
بیشتر در بخش درمان باشیم و رزمندگان این جبهه را تنها 
و خســته رها کرده و مایوسشان کنیم؟ بنظر می رسدتا دیر 
نشده آن ها که دستی بر آتش دارند الزم است به صحنه ورود 
کنند و با یک حرکت شورانگیز و فداکارانه جبران کاستی ها 
را پیشه خود سازند و در کنار رعایتی که امیدواریم ما مردم 
داشته باشیم، با تجهیز و فعال سازِی امکانات غیرفعال، جلوی 

افزایش مرگ و میرها را سد کنند!

»رضا ادرکانیان« رئیس ایرانی کمیســیون همکاری های 
مشترک اقتصادی ایران و قطر با هدف تسلیم پیام ریاست 

جمهوری اسالمی ایران به امیر قطر به دوحه رفت.
ســفر وزیر نیروی ایــران و رئیس ایرانی کمیســیون 
همکاری های مشــترک اقتصادی ایران و قطرعالوه بر 
تســلیم پیام رییس جمهوری کشــورمان به امیر قطر 
هدف دیگری را هم مد نظر داشت و آن توسعه و تقویت 

روابط اقتصادی بین دو کشور بود.
وزیر نیرو در این ســفر دیدارهایی را با»علی الکواری« 
رئیس کمیســیون همکاری های اقتصادی دو کشــور و 
وزیر صنعــت و تجارت قطر و هم چنین وزیر مشــاور 
در امور انرژی قطر و ســایر مقام های ارشد اقتصادی و 
سیاســی قطری  انجام داد که توسعه روابط اقتصادی 
و برنامه ریــزی برای برگزاری هرچه ســریع تر هفتمین 
کمیســیون مشــترک دو کشــور در آینده نزدیک از 
برنامه های اصلی وزیر نیرو در این ســفر بود.هم چنین 
اردکانیان در این ســفر و در دیدار با »شــیخ تمیم بن 
حمد بن خلیفــه آل ثانی« امیر قطر، بــا تحویل پیام 
کتبــی رئیــس جمهوری اســالمی ایران، بر توســعه 
همه جانبه روابط دو کشور تاکید کرد. »حسن روحانی« 
رییس جمهوری اســالمی ایران در پیام خود با اشاره به 
توافق های قبلی دو کشور به ویژه در دیدار سال گذشته 
امیر قطر از تهران بر آمادگی کشــورمان جهت اجرایی 
کــردن همه توافق ها تاکید کرده بــود. اردکانیان، وزیر 
نیرو عالوه بر تســلیم پیام رییس جمهوری کشورمان  

از کمک هــای دارویــی دولت 
قطر در جریان مقابله با شیوع 
ویروس کرونــا )کووید - ۱۹( 

تشکر و قدردانی کرد
■ ایران شــریک راهبردی 

برای قطر
امیر قطر نیز در این دیدار با تشکر از پیام رییس جمهوری 
اســالمی ایران گفت: ایران را شــریک راهبردی خود 
می دانیم و همکاری بین قطر و جمهوری اسالمی ایران 
برای مــا از اهمیت باالیی برخوردار اســت؛ امیدواریم 

هرساله روابط دو کشور بیش از پیش گسترش یابد.
■ تاکید بر گسترش همکاری های برقی

اردکانیان در نخســتین دیدار رســمی خــود در محل 
وزارت انرژی قطر با »سعد شریده الکعبی« وزیر مشاور 

در امور انرژی قطر دیدار و گفت وگو کردند.
در این دیدار، طرفین برای گســترش همکاری های دو 
کشــور در حوزه برق تاکید کردند و بر توســعه و ادامه 
همکاری خود در زیر چتر مرکز مدیریت منطقه ای آب 

شهری که زیرمجموعه یونسکو است، تاکید داشتند.
برای تاســیس مرکــز همکاری های  آمادگی   ■

جهانی برای آب های نامتعارف
هم چنیــن طرفین آمادگــی خود را بــرای همکاری 
در تاســیس مرکز »همــکاری جهانی بــرای آب های 

نامتعارف« اعالم کردند.
ادامه در صفحه 8 »مدیر مسوول«

تقویت مناسبات تجاری ایران وپاکستان

افزیش مبتالیان = کمبود تخت برای بیمار

درآمدهای 
مالیاتی
۳۵درصد
 بیشتر شد

صفحه 8

خیز بلند کووید۱۹ در سراسر کشور!

8



192 شــماره   -  1399/8/26
w w w . m e y a r p r e s s . i r

2

برخی از آموزگاران بزرگ چین، گویی نظرگاهی مشــابه 
پاپ گرگوری کبیر درباره ی ارزش هنر داشــته اند. آنان 
هنر را وسیله ای می پنداشتند که می توانست نمونه های 
بزرگ فضیلت و تقوا در اعصار زرین گذشــته را در خاطر 

مردم زنده کند.
یکــی از کهن ترین کتاب های طوماری مصور چینی که 
حفظ شده اســت، مجموعه ای از نمونه های زنان متقی 
است که مطابق با نگرش کنفوسیوس نوشته شده است. 

این اثر منتسب به یک نقاش به نام کوکایی -- چی است 
که در قرن چهارم میالدی می زیسته است. در این نقاشی، 
مردی را نشان می دهد که اتهام ناروایی به همسرش وارد 
می کند. این تابلو همه ی آن متانت و ظرافت را که به هنر 

چینی نسبت می دهیم داراست.
قیافه ها، حالت هــا و ترکیب هنری، حد اعالی وضوح را 
در تصویر نشان می دهند که می خواهد پیام اخالقی هم 
داشــته باشند، افزون بر آن، نشــان می دهد که هنرمند 
چینی در آن زمان بر هنر دشوار بازنمایی حرکت تسلط 

یافته است.
هیچ نشانه ای از خشکی و جمود در این اثر قدیمی چینی 
به چشم نمی خورد، زیرا عالقه شدید هنرمندان چینی به 
انحنای خطوط، حالتی از حرکت و حیات به مجموعه ی 

تصویر داده است.
لیکن  شاید بتوان گفت که مهم ترین سرچشمه ی الهام و 

انگیزه ی هنر چینی، آیین بودا بوده است. 
تندیس های راهبان و مرتاض های طرفدار بودا، اغلب بسیار 

طبیعی و با شباهت های خیره کننده ساخته می شدند.
در این جا نیز مشــاهده می کنیم که خطوط منحنی در 
شــکل گوش ها، لب ها و گونه ها، به نحوی به کار رفته اند 
که هیچ گونه آســیبی به قواره ی طبیعی آن ها نزده اند، 
بلکــه آن ها را به خوبی باهم جــوش داده اند. در این اثر 
احســاس می شود که هیچ چیز اتفاقی وجود ندارد، بلکه 
هــر چیز در جای خود قــرار دارد و به جلوه ی کلی آن 

کمک می کند.
آن اصــل دیرین نقاب های ابتدایــی، حتا در یک چنین 

بازنمایی طبیعی چهره انسان تاثیر خود را دارد.
اثرگــذاری آیین بودا بر هنر چینی صرفن به این محدود 
نمی شد که کارهای جدید برای هنرمندان بوجود می آورد.

این آیین باعث گردید که تصاویر و تندیس ها از دیدگاهی 
کاملن نو نگریسته شــوند و دستاورد هنرمندان از ارج و 
احترامی بایسته برخوردار گردند، چیزی که نه در یونان 
باستان ســابقه داشــت و نه در اروپا تا قبل از رنسانس، 

چینی هــا نخســتین ملتی 
بــودن که تصویر ســازی را 
کاری حقیر نمی پنداشــتند 
و بــرای نقاش هــا شــأن و 
احترامی همانند یک شــاعر 

قائل بودند.
آموزه ی مذاهــب خاور این 
بود که هیــچ چیز مهمتر از 
شیوه ی درست مراقبه کردن 
به معنای ســاعت ها تفکر و 
تعمــق در بــاره ی حقیقت 
مقدس پایانی ندارد. شخص 
اندیشــه ای را در ذهن خود 
تثبیت می کنــد و از همه ی 
جهات به آن می نگرد بی آن 

که آن را رها سازد.
آن نوعی تمرین ذهنی برای 

شرق است که اهمیتش برای آن ها بسیار بیشتر از اهمیتی 
بوده که ما برای تمرینات بدنی یا ورزش قائل هســتیم، 
برخی راهبان بر ســر کلماتی بــه مراقبه می پرداختند و 
آن هــا را محور ذهن خود قــرار می دادند، یعنی روزهای 
متمادی آرام می نشستند و به سکوتی گوش فرا می دادند 

که قبل و بعداز آن هجای مقدس وارد می شد.
برخــی دیگر درباره ی چیزهای طبیعی، مثل آب، مراقبه 
می کردند و درباره ی این که چه می توانیم از آن بیاموزیم، 
این که چقدر افتاده حال اســت، چقــدر ثمر می دهد و 
در عین حال صخره های ســخت را تحلیل می برد، چقدر 
شفافیت و خنکا و لطافت دارد و به مزرعه ی تشنه حیات 
می بخشــد، تعمق می کردند و یا دربــاره ی کوه ها، این 
که چه اســتحکام و شکوهی دارند و در عین حال چقدر 
خوبند، زیرا اجازه می دهند که درختان بر آن ها برویند، 

مراقبه می کردند.
شــاید این گونه بود که هنر مذهبی در چین کمتر برای 
روایت افســانه های بودا و قدیســان چینی و کمتر برای 
آموزش آیینی خاص، چنان که در مورد هنر مســیحی 
در قرون وســطی اتفاق افتاد و بیشتر هم چون کمکی به 

مراقبه کردن به کار گرفته شد.
هنرمندان پارسا، نقاشی آب و کوه را نه به انگیزه ی آموزش 
یک درس بخصوص و نه صرفن به عنوان تزیینات، بلکه به 
قصد فراهم آوردن موضوعی برای تامل، با نگاهی احترام 
آمیز آغاز کردند. تصویر آن  ها بر طومارهای ابریشــمین 

در محفظــه های گرانبها نگهداری می شــد و صرفن در 
لحظات آرام بازگشوده می شد تا مومنان بر آن ها بنگرند 
و تامل کنند، گویی همانند آن بود که کسی دفتر شعری 

را بازگشایی و قطعه شعر زیبایی را بخواند و بازخواند.

 "وحشی بافقی"

 هزاران پرده بر قانون عشق است
 به هر یک نغمه ها ز افسون عشق است

 به هر دم عشق پر افسون و نیرنگ
 ز هر پرده نوایی دارد آهنگ

 ز هر یک پرده ای عشق فسون ساز
 به قانونی برآرد هردم آواز

 ولی داند کسی کاهل خطا نیست
 که هر یک نغمه زان قانون جدا نیست

 یکی میخانه باشد عشق دلکش
 در او می ها همه صافی و بی غش

 چه از خم چه سبو چه شیشه چه جام
 دهد مستی به رندن می آشام

 اگر در ظرف ان می فرق باشد
 میان باده ها کی فرق باشد

 کسی کش دیده بر خم یا سبو نیست
 و را در وحدت می گفتگو نیست
 به جام و شیشه کی پابست گردد

 ز هر جامی خورد سرمست گردد
 اگر گوش تو بر اسرار عشق است

 همه گفتارها گفتار عشق است
 مرا ز افسانه گفتن نیست کامی
 که بر نظم کسان بد هم نظامی
 سری دارم سراسر شور و سودا

 به مشغولی دهم خود را دل آسا

 ندارم ننگ از این گر گفت دشمن
 گل از باغ کسان داری به دامن

 هجوم عشق دل را تنگ دارد
 کجا پروای نام و ننگ دارد
 به شیرینم نیازی نیست دانی

 که بس شیرین لبان دارم نهانی
 هزاران بکرها در پرده دارم
 که خاطرها فریبم گر برآرم

 پی مشغولی این جان غمگین
 به بکر دیگران می بندم آیین

 چه حاجت گستراندن خوان خود را
 خورم بر خوان مردم نان خود را

 غرض عشق است و اوصاف کمالش
 اگر وحشی سراید یا وصالش

 "صائب تبریزی"

 در حریم سینه عشاق، غم نامحرم است
 در نزاکت خانه آیینه، دم نامحرم است
 باده روحانیان را ساغری در کار نیست

 در خرابات محبت جام جم نامحرم است
 می کند مغشوش، جوهر صفحه آیینه را
 نامه ما ساده لوحان را رقم نامحرم است

 صبح را در خلوت روشن ضمیران بار نیست
 در دل یکتای ما تیغ دو دم نامحرم است

 تا سر مویی تعلق هست، محرومی بجاست

 هر که این زنار دارد، در حرم نامحرم است
 فکر دنیا ره ندارد در حریم اهل دل

 جغد ماتم پیشه در باغ ارم نامحرم است
 در گذر ای ابر گوهربار از گلبانگ رعد
 الف همت بر لب اهل کرم نامحرم است
 پر برون آرم مگر چون مور از اقبال عشق
 ورنه در راه طلب نقش قدم نامحرم است

 هیچ برهانی برای کذب چون سوگند نیست
 راستی چون پرده بردارد، قسم نامحرم است

 چون غبار خط برآرد سر ز کنج آن دهان
 هر که دارد گرد هستی در حرم نامحرم است
 چاک کن صائب دل خود را که در زلف سخن
 هر که در دل شق ندارد چون قلم، نامحرم است

"فخرالدین اسعدگرگانی"
 ]بخشی ازداستان "ویس ورامین"[

 سپهداران و ساالران لشکر
 یکایک همچو مه بودند و اختر

 دریشان آفتابی بود رامین
 دو چشم از نرگس و عارض ز نسرین

 دو زلف انگور و رخ چون آب آنگور
 غالم هر دو گشته مشک و کافور

 به باال همچو سرو جویباری
 فراز سرو باغ نوبهاری

 دلش تنگ و دهان تنگ و میان تنگ
 ز دلتنگی شده بَروی جهان تنگ

 به بزم اندر نشسته با می و رود
 به سان غرقه ی افتاده در رود

 ز عشق و جام می او را دو مستی
 ز مستی و ز هجرانش دو سستی

 رخ از مستی بسان زّر در تاب
 دل از سستی بسان خفته در خواب

 به چشم اندر چو باده روی دلبر
 به مغز اندر چو ریحان بوی دلبر

 نشسته ویس بر باالی گلشن
 ز روی ویس گلشن گشته روشن

 بیاورده مرو را دایه پنهان
 به بسیاری فریب و رنگ و دستان

 نشاندش بر میان بام گلشن
 نهاده چشم بر سوراخ روزن

 همی گفتش ببین ای جان مادر
 که تا کس دیدی از رامین نکوتر

 نگر تا هست شیرین و بی آهو
 چو مادر گفت ماننده به ویرو

 نه رویست این که یزدانی نگارست
 سرای شاه ازو خرم بهارست

 سزد گر با چنین رخ عشق بازی
 سزد گر با چنین دلبر بسازی

 همی تا ویس رامین را همی دید
تو گفتی جان شیرین را همی دید

کــافــــه شهــــر دستکاری درافکار عمومی

بیســـتم بـخــــش 
حمیـــد مـزرعـــه بخش دوم هنــر در چیـن

] سوژه یابی[
دکتر حجت اله عباسی

رســانه های جریــان اصلی به 
ویژه تلویزیــون با جابه جایی 
اولویت هــا هنگام ســوژه یابی  

اخبار، در افکار عمومی دستکاری می کنند.
ســوژه یابی به تالش هــا و جســتجوهایی که اصحاب 
رسانه برای انتخاب ســوژه اخبار با هدف گردآوری و 
انتشار اطالعات انجام می دهند اطالق می شود. سوژه، 
موضوعات و رویدادهای دارای یک یا چند ارزش خبری 

بوده که توجه مخاطبان را به خود جلب می کند.
هر چند بخشــی از رویدادها به صــورت تصادفی رخ 
می دهند اما ســوژه یابی فرایندی تصادفی نیست. در 
تنظیم دســتور کار رســانه های خبری در پس انتخاب 
ســوژه برای پوشش خبری، فلســفه، انگیزه و اهدافی 

نهفته است. 
در عصر کنونی تجربه شــخصی ســهم بسیار ناچیزی 
از اطالعــات شــهروندان دربــاره جهان را تشــکیل 
می دهد. اغلــب اطالعات دریافتی ناشــی از  فعالیت 
رســانه های جمعی مانند مطبوعات، رادیو و تلویزیون، 

خبرگزاری ها، سایت های اینترنتی و کتاب است.
مدیران رســانه های عمومی در چارچوب سیاست های 
قدرتمندان و نخبگان حاکم بر کشور فعالیت می کنند 

و نقش مجری دارند.
در اتاق خبر رســانه ها، شوراهای تخصصی وجود دارد. 
این شــوراها در چارچوب سیاســت  های کالن و خرد، 
موضوعات پیشــنهادی روزانه دبیران و ســردبیران را 

بررسی و تصویب می کند.
امکانات  رســانه ها برای پوشــش خبــری رویدادها 
محدود اســت. از ایــن رو مبادرت بــه برنامه ریزی و 

تخصیص امکانات و منابع به رویدادها می کنند.
بــه طور مثال؛ در یک کشــور هــزاران موضوع ریز و 

درشت برای پوشش خبری در تلویزیون وجود دارد. 

اما منابع انسانی و تجهیزات برای پوشش خبری روزانه 
50 موضوع میسر است. یا در یک استان صدها موضوع 
برای پوشــش خبری در شبکه استانی تلویزیون وجود 
دارد. در حالــی که تخصیص منابع برای پوشــش ۱0 

موضوع امکان پذیر است.
ســوال این اســت که دســتکاری در افکار عمومی از 
طریق سوژه یابی چگونه رخ می دهد؟ پاسخ این سوال 
این گونه بیان می شــود؛ در تلویزیــون ایران، به  طور 
مثال، امکان پوشش موضوعاتی مانند »آثار تحریم های 
بین المللی بر اقتصاد کشــور و معیشت مردم«، »علل 
مهاجــرت ایرانی ها بــه اروپا و غرق شــدن آن ها« و 
»برخوردهای نامناسب پاره ای از نهادهای حکومتی با 
شهروندان«،»رد صالحیت فله ای نامزدهای انتخابات« 
و صدها موضوع از این قبیل هیچگاه شانسی برای تهیه 

و انتشار ندارند. 
امــا در عــوض، »افشــاگری درباره رقبای سیاســی 
غیرهمســو با گرایش مدیران رسانه« به صورت مکرر 
پوشش داده می شوند و یا »نقاط قوت نهادهای همسو 
با مدیران رسانه« و صدها سوژه از این قبیل به صورت 

مکرر پوشش داده می شوند.
فرایند ســوژه یابــی در بخش های خبری بر اســاس 
واقعیات کشور انجام نمی شود. بر اساس منافع  نخبگان 
حاکم بر کشور، پاره ای از موضوعات دیده می شوند و یا 
حتی مکرر پوشــش داده می شوند و پاره ای هم نادیده 
انگاشته می شوند. بخشی از سوژه ها نیز پوشش ناقص 
داده می شوند که بدتر از حالت پوشش ندادن است. به 
طور مثال در پوشش خبری یک رخداد بر ابعاد فرعی 

آن به جای ابعاد اصلی تمرکز می شود.
شهروندان برای تصممیم گیری درست نیاز به شناخت 
محیط اطراف دارند. دســتکاری در واقعیات جامعه از 
طریق اولویت مصنوعی بخشیدن به موضوعات، آنان را 
از شــناخت درست محیط و تصمیم گیری بجا محروم 
می کنــد. این قبیل رفتار کردن صدمه به منافع ملی و 

در بزنگاه های حساس بحران آفرین است.

لحظاتــی بــا شــعر
به انتخاب نیما موسوی

شوهر همسرش را سرزنش می کند، سال 400 میالدی

پرتره یک لوهان، قدیس بودایی، سال 1000 میالدی فرش ایرانی ابریشم بافت
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دو کلمـــه حـــرف ورزشـــی

بهبودی سـیاوش  زهر یک قرارداد مشکوک
 ---نیم نگاه ---

گرد آورنده

کمانداران نیاز به تمرینات 
مداوم دارند

مجیدمیررحیمی سرمربی تیم ملی تیروکمان در رشته 
ریکرو، در حاشیه آخرین روز برگزاری مرحله سوم اردوی 
آماده سازی تیراندازی با کمان در خصوص روند آماده سازی 
ملی پوشان، اظهار داشت: سومین مرحله اردو در تهران در 
شــرایط خوبی از آب و هوا برگزار شد و توانستیم برنامه و 
اهدافی را که برای این مرحله از اردو طراحی کرده بودیم به 
خوبی دنبال کنیم و کمانداران توانستند از نظر تکنیکی  به 
سطح باالتری نسبت به ۲  اردوی قبل برسند. میررحیمی با 
بیان این که چهارمین مرحله اردوی آماده سازی کمانداران 
قرار اســت در جزیره قشم برگزار شود، گفت: خوشبختانه 
اردو ها به صورت ایزوله در تهران برگزار شد و ورزشکاران 
پس از منفی بودن تست کرونا وارد اردو شدند. کمانداران 
رشته ریکرو خود را برای حضور در مسابقات کسب سهمیه 
فرانســه که به طور همزمان با مسابقات جام جهانی برگزار 

می شود، آماده می کنند.

پیگیری دریافت کاپ سومی 
تیم ایران 

پس از مثبت شدن دوپینگ کشتی گیران ازبکستانی 
و سوری در رقابت های جهانی ۲0۱۹ قزاقستان، و صعود 
یداله محبی کشــتی گیر وزن ۱۲5 کیلوگرم تیم ملی 
کشتی آزاد به رده ی ششم، تیم ایران از لحاظ تیمی نیز 

به جایگاه سوم ارتقاء یافت.

فدراســیون کشتی مجدداً در نامه ای به اتحادیه جهانی 
کشــتی پیگیر چگونگی دریافت کاپ سومی تیم ایران 
شد که اتحادیه جهانی اعالم کرد که در اولین مسابقاتی 
که تیم های ایران و آمریکا شــرکت داشــته باشــند از 
مسووالن کشتی آمریکا می خواهد تا کاپ سومی را برای 
اهداء به تیم ایران همراه خود بیاورند. الزم به ذکر است 
تیم ایران در سال های ۲0۱۷ و ۲0۱۸ در جایگاه های نهم 
و ششــم قرار گرفته بود که در سال ۲0۱۹ توانست کاپ 

سومی رقابت های جهان را از آن خود کند.

امکان برگزاری انتخابات 
را نداریم

مهدی علی نژادمعاون وزیر ورزش و جوانان در مجمع 
عمومی عادی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی اظهار 
داشت: فدراسیون در حوزه قهرمانی، جایگاه مشخصی در 
آسیا و جهان ندارد و هزینه ۱۶ میلیون تومانی اعزام ها در 
سال ۹۸ نشــان می دهد که کار جدی در این مورد انجام 
نشده و جای تاسف دارد. علی نژاد در مورد ماجرای واردات 
موتورهای ورزشــی گفت: اختیار و امتیــاز واردات موتور 
ورزشی به فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی واگذار شده 
بود که تبعاتی برای این فدراســیون داشت. من برای این 
که شــبهات از بین برود، این امتیاز و اختیار را لغو کردم و 
کارگروهی در وزارت ورزش با مشارکت فدراسیون تشکیل 
شد تا ضمن بازنگری آیین نامه واردات موتور، مجوز این کار 
به قهرمانان ورزشــی داده شود. علی نژاد در مورد انتخابات 
فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی گفت: امیدوارم هر چه 
زودتر بتوانیم انتخابات را برگزار کنیم ولی با توجه به شیوع 

گسترده کرونا، فعالً چنین کاری مقدور نیست.

باالخره عوارض نامطلوب قرارداد با ســرمربی بلژیکی کام 
دوســتداران ورزش را تلخ کرد. تعیین خســارت برای این 

قرارداد یک شکست آشکاربرای فدراسیون فوتبال است.
تاکنون کســی یا نهادی، گزارشی از دفاعیه فدراسیون در 
دعوایــی که ویلموتس و وکالیش طــرح کرده و به نتیجه 
مطلوب خودشــان رســاندند ارائه نداده اســت. اما ظواهر 
امر نشــان می دهد کار خاصی صورت نگرفته است و این 
 خســارت دارد از جیب مردم ایران به جاهایی می رود که ...
بهتر اســت بازتاب این خبر ناگوار ورزشــی -- مالی را در 

رسانه ها مطالعه کنیم.

■ توافقی که هرگز صورت نگرفته است
پس از اعالم رای گراندز حکم ویلموتس بلژیکی، مشخص 
شده است که او خواستار توافق با مدیران فدراسیون فوتبال 

شده، اما هیچ گاه این توافق صورت نگرفته است.
پس از جدایی مارک ویلموتس بلژیکی از تیم ملی فوتبال 
ایران، او با شکایت به فیفا خواستار دریافت غرامت ۶ میلیون 
یورویی شد.در حالی که گفته می شد فدراسیون فوتبال در 
این پرونده پیروز می شــود، اما فدراســیون جهانی فوتبال 
حق را به مرد بلژیکی داد و مســووالن فدراســیون فوتبال 
نیز با درخواست از فیفا، گراندز حکم این پرونده را دریافت 

کرده اند تا به دادگاه عالی ورزش شکایت کنند.
حاال با آمدن جزئیات رای، ابعاد جدیدی از این پرونده افشا 
شده اســت. ویلموتس پس از فســخ قرارداد با فدراسیون 
فوتبــال، با توجه به این که ۳ ماه از حقوق خود را دریافت 
نکرده بود؛ به مســووالن فدراسیون فوتبال گفت که برای 
نشان دادن حسن نیت خود مقابل عراق روی نیمکت تیم 
ملی خواهد نشســت، اما پس از آن برای ماندنی شدن باید 
توافق جدیدی صورت بگیرد.البته این توافق پس از شکست 
مقابل عراق، هیچ گاه صــورت نگرفت تا ویلموتس با ارائه 
مدارک و مســتندات از فدراســیون فوتبال ایران به فیفا 

شکایت کند.
مسووالن فدراسیون در صدد شکایت از این مربی در دادگاه 
عالی ورزش هســتند تا با حضور احتمالی ســه قاضی، در 

خصوص این پرونده تصمیم گیری شود.
■ ارسال مدارک پرونده ویلموتس به زبان فارسی 

به فیفا!
فائقی، معاون سابق سازمان تربیت بدنی مدعی شده است 
که مسووالن فدراسیون فوتبال، مستندات خود را به زبان 

فارسی به فیفا ارائه داده اند.
"گراندز" )شرح کامل رای( پرونده مارک ویلموتس بلژیکی 
در روزهای اخیر به فدراسیون فوتبال رسیده است، اما هنوز 
این مرجــع در خصوص جزئیات آن توضیحی نداده و قرار 
اســت پس از جمع بندی و ... بــه این رای اعتراض کند و 

شکایت خود را به دادگاه عالی ورزش ببرد.
درحالی که تمامی فوتبالی ها و حتی مدیران ارشد ورزش 
کشــور، درگیر این پرونده هســتند، فائقی، معاون سابق 
ســازمان تربیت بدنی در گفت وگویی مدعی شــده است 
که مســووالن فدراسیون فوتبال مستندات خود را به زبان 

فارسی به فیفا ارائه داده اند.
او در این باره بیان کرد: مگر فردی که در فیفا نشســته و 
قاضی است، زبان فارسی بلد است که مدارک و مستندات 

به زبان فارسی به فیفا ارائه شده است. 
ویلموتس، هر حرکتی انجام می داد، آن را مکتوب به فیفا 

ارائه می کرد اما دفاع ما در دادگاه ضعیف بوده است.
فائقی ادامه داد: در نوع قرارداد بستن ضعیف عمل کرده ایم 
و به نوعی قرارداد باز بوده اســت. من امیدی به پیروزی در 

پرونده ویلموتس ندارم، اما باید دفاع بهتری صورت بگیرد.
■ اقدام عجیب فدراسیون در خصوص ویلموتس

فدراســیون فوتبال در پرونده شکایت ویلموتس مبنی بر 
پرداخت نشدن دستمزد، مرتکب اشتباهات سریالی شده و 
حتی مدارک مربوط به پرداخت دستمزد این سرمربی را به 

زبان فارسی به فیفا ارسال کرده است.
بعد از گذشــت دو مــاه از محکومیــت ۶ میلیون یورویی 
فدراسیون فوتبال از ســوی فیفا در پرونده شکایت مارک 
ویلموتس، فدراسیون جهانی فوتبال باالخره طی روزهای 
گذشته، مبانی این حکم )گراندز( را برای فدراسیون فوتبال 
ارســال کرد تا این فدراسیون در جریان دالیل محکومیت 

خود قرار گیرد.

پس از این، فدراســیون فوتبال ۲۱ روز )سه هفته( مهلت 
دارد تا درخواســت تجدیدنظر خــود را در CAS به ثبت 
برســاند و پس از ثبت درخواســت تجدیدنظر، می تواند از 
فرصت بیشــتری استفاده کرده و ظرف ۱0 روز متن کامل 
الیحه خود را به همراه ضمایم و مســتندات به این دادگاه 
ارائه کند تا شایدطی فرآیند رسیدگی مجدد به پرونده در 
دادگاه داوری ورزش، این محکومیت به میزان قابل توجهی 

کاهش یابد.
بــا این حال، جزییات موجــود در مبانی این حکم که به 
تازگی از ســوی فیفا ارســال شــده، حاکی از اشتباهات 
متوالی و پی درپی فدراســیون فوتبــال دارد که منجر به 
دســتور قاضی برای پرداخت غرامت ۶.۲ میلیون دالری 

به ویلموتس شده است.
در این حکم ۱۹ صفحه ای، علت اصلی تشــکیل پرونده از 
سوی مارک ویلموتس بیان شده و این سرمربی بلژیکی با 
ارائه مستندات مختلفی، قاضی را مجاب به این محکومیت 

سنگین علیه ایران کرده است.
■ بی توجهی ایران به هشدارهای متوالی ویلموتس

طبق مبانی حکم، مارک ویلموتس، سرمربی سابق تیم ملی 
بعد از بازی با عراق، در الیحه شکایت خود اعالم کرده که 
در ابتدا اقساط دســتمزد او از سوی ایران به تعویق افتاده 
اســت و او ادعا کرده ایران در موعد مقرر به تعهدات خود 

عمل نکرده است.

سرمربی بلژیکی در ادامه با ارائه مستنداتی، ادعا می کند که 
فدراسیون فوتبال به اخطار او برای فسخ قرارداد در صورت 
پرداخت نشــدن دستمزد، بی توجهی کرده و هیچ پاسخی 

نداده است.
با این حــال، وی حضور در بازی با عراق علی رغم فســخ 
قرارداد را نشــانه دیگری از حســن نیت خود دانســته اما 
عنوان کرده که بعد از بازی، باید توافق جدیدی برای ادامه 

همکاری صورت بگیرد.
با این وجود، فدراسیون فوتبال به درخواست این سرمربی 
برای توافق جدید پاسخ نداده است. در ادامه این کشمکش، 
ویلموتس برای دریافت مطالباتش از فدراسیون فوتبال به 
بندی از قرارداد برای دریافت غرامت در صورت فسخ قرارداد 
به اندازه دستمزد سه ماه یا یک مبلغ مشخص اشاره کرده 

که باز هم در این زمینه توافقی صورت نگرفته است.
در نهایت ویلموتس با تهیه مستنداتی از عدم پاسخگویی و 
تعهد ایران به مفاد قرارداد، درخواست خود را به فیفا برده و 
از این طریق، حکم محکومیت ۶ میلیون دالری برای ایران 

گرفته است.
■ ایران مدارک فارسی برای فیفا فرستاد!

عجیب ترین قسمت این ماجرا مربوط به مستندات ارائه شده 
از سوی فدراســیون فوتبال ایران است. طبق اعالم قاضی، 
فدراســیون فوتبال مدارک مربوط به پرداخت دســتمزد 
ویلموتس را به زبان فارســی ضمیمــه الیحه خود کرده و 

زحمت ترجمه مدارک به زبان انگلیسی را نکشیده است!
در نتیجه داور پرونده، با در نظر گرفتن ادعای ویلموتس و 
مدارک ناقص ارائه شده از سوی فدراسیون فوتبال حکم به 

محکومیت سنگین این نهاد داده است.
با محرومیت ایران، فدراسیون فوتبال در ماه های گذشته به 
تکاپو افتاده و با تشکیل کارگروهی متشکل از کارشناسان 
حقوقی در نهاد ریاست جمهوری، وزارت امور خارجه، وزارت 
ورزش و جوانان، بازرسی کل کشور، مشاوران حقوقی بین 
الملل و هم چنین ســایر نهادهای مختلف، درصدد جبران 
اشتباهات خود برآمده است که باید دید می توان جلوی این 

غرامت سنگین را بگیرند یا خیر.
ایــن محکومیت ۶ میلیــون یورویی در حالی اســت که 
فدراســیون فوتبال در گذشته مبلغ دو میلیون یورو هم به 
حســاب ویلموتس واریز کرده تا مبلغ احتمالی غرامت به 

ویلموتس به هشت میلیون یورو افزایش پیدا کند.
■ مقصران پرونده ویلموتس را علنی محاکمه کنید
محکومیــت ۶ میلیون یورویــی ایــران در پرونده مارک 
ویلموتس حاصــل تالش های گروهی افــراد ناخوانده در 
جمع فوتبالی هاست که بدون توجه به واقعیت های موجود، 
موجب ورشکستگی فوتبال ایران شده اند و بزرگترین غرامت 

قرن را در فوتبال پدیده آورده اند.
فیفا باالخره محکومیت ایران در پرونده شــکایت مارک 

ویلموتــس را تایید و فدراســیون فوتبــال را موظف به 
پرداخــت ۶ میلیــون و ۱۳۷ هزار یــورو )۱۶5 میلیارد 
تومان( کرد تا بحران واقعی ســر باز کند و یقه فدراسیون 

ورشکسته را بگیرد.
اگر چه مرور تصمیمات گذشته در وضعیت کنونی چیزی 
را تغییر نمی دهد اما می تواند در تصمیم گیری های جدید 
راه گشا باشد. این که چه کسانی در رسیدن به این وضعیت 
نقش ایفا کردند بســیار مهم و حیاتی است و اساسا باید به 
این سوال پاسخ داد که از چه زمانی قدم در راهی گذاشتیم 

که انتهای آن پوچی و شکست بود؟
حال که فدراسیون فوتبال در حکم ابتدایی پرونده ویلموتس 
شکست خورده و امید چندان زیادی برای موفقیت در حکم 
ثانویه هم نمی رود، می توان به این سوال پاسخ داد که چه 
کسانی در پرونده مارک ویلموتس مقصر هستند؟ آیا یک 
نفر تصمیم گیر بود یا افرادی از مســوول و غیرمسوول این 

تصمیم را نهایی کردند؟
■ دالل ها کار را دست گرفتند

دربــاره نحوه جذب مارک ویلموتس و نوع قرارداد و میزان 
دســتمزدی که به او پرداخت شده، گزارش های متعددی 
نوشته شده است که هر کدام به تنهایی می تواند ناکارآمدی 
مدیران ارشــد فوتبال و ورزش کشــور را به رخ بکشد که 
چطور دســتی دســتی اجازه دادند فوتبال ایران به نقطه 
ورشکســتگی برسد و چطور دالل ها تا مغز و استخوان این 

فدراسیون نفوذ کردند!
در دورانی که فدراسیون در آستانه همکاری با ویلموتس 
بود، مهدی تــاج گفته بود قراردادی ارزان تــر از قرارداد 
کی روش منعقد شده است اما چندین ماه بعد دروغ بزرگ 
رییس پیشــین فدراســیون فوتبال برمال شد و مشخص 
شــد که قرارداد منعقد شــده با ویلموتس به مراتب بدتر 
و ســنگین تر اســت و هیچ جای امیدواری ندارد و حتی 
تیم حقوقی فدراسیون هم آن را مطالعه نکردند. در واقع 
تاج به همراه فردی به نام بهروز زنجانی که هیج ســمتی 
در این فدراسیون و هیج بخشــی از بدنه ورزش و دولت 
نداشــته، تبدیل به تنها یار تاج در سفر به بروکسل و عقد 

قرارداد می شود.
در این فاجعه، دالل هایی که ارتباط های نزدیکی با مسووالن 

وقت داشتند، بزرگترین نقش را  ایفا کردند.

■ بندی که از زیر دست وزیر گذشت تا برگ برنده 
ویلموتس شود

قرارداد ویلموتس نقطه عطف این بحران اســت؛ قراردادی 
که به علت داشــتن حفره های متعــدد، فرصت بزرگی را 
برای ســرمربی بلژیکی فراهم کرد که برخالف توانایی های 
فنی پایین، به اندازه چندین ســال پول به جیب بزند و از 
بروکسل به ریش مســووالن فدراسیون فوتبال بخندند.اما 
وقتی جالب تر می شــود که در همان زمان مسووالن وقت 
فدراسیون و وزارت ورزش به وجود بندی در قرارداد افتخار 
می کردند که حاال به قیمت شکســت ســنگین ایران در 
این پرونده حقوقی تمام شــده است. بندی که مهدی تاج 
می گوید پیشنهاد وزیر ورزش بود و مازیار ناظمی سخنگوی 
وقت آن را مایه افتخار می دانست اما حاال برگ برنده رقیب 

شده است. 
■ از مســووالن وقت این قرارداد غرامتی گرفته 

می شود؟
به طور قطع همه کســانی که از دســت اقدامات مغرضانه 
و شــخصی برخی مقام مســوول و اهالی رسانه عصبانی و 
خسته شده اند، دوست دارند هر چه زودتر ورق برای ایران 
برگردد و ســایه پرداخت این غرامت بسیار سنگین از سر 
فدراســیون فوتبال کنار بروداما نکته ای که نباید فراموش 
شــود، رســیدگی به عملکرد مدیرانی است که ویلموتس 
را آوردند و این قــرارداد را منعقد کردند. آیا نباید مدیران 
این چنینی که با مدیریت ناصحیح به صورت مســتقیم به 
بیت المال و حق الناس دست اندازی کرده و میلیاردها تومان 

از سرمایه مردم را به باد می دهند برخورد کرد؟ 
فعال قوه قضاییه به عنوان باالترین نهاد نظارتی به این پرونده 
ورود کرده و خبرهای خوبی درباره رســیدگی به عملکرد 
خاطیان به گوش می رسد. اگر تالش های ایرانی برای رفع 
این محکومیت جوابگو نبود، امید است که قوه قضاییه در 
یک رسیدگی قضایی علنی تمام این خسارت را از مسببان 

آن بگیرد تا عبرتی برای سایر مدیران ورزش شود.
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اگر بگوییم خواب یکی از قدرتمندترین ابزاری اســت که 
انسان برای تقویت سالمت جســم در اختیار دارد، اغراق 

نکرده ایم. 
اکثر افراد به خوبی می دانند بعد از خواب شــبانه ی کافی 
چقدر از نظر ذهنی و جســمی احســاس بهتری خواهند 
داشــت. بدن هنگام خواب تحــت فرایند مهم ترمیم قرار 
می گیرد که به مبارزه با بیماری، ترمیم زخم ها و بهبودی 
از اســترس های روزمره کمک می کند. خواب کافی پیوند 
نزدیکی با بدن سالم تر )چه از درون و چه از بیرون(، واکنش 
ایمنی بهتر و طول عمر بیشتر دارد. اما تاثیر خواب خوب 
تنها به افزایش انرژی مغز و بدن محدود نمی شــود بلکه 
در ســطح سلولی به ترمیم این دو می پردازد، آسیب هایی 
را که در طول روز به بدن وارد می شــود برطرف می سازد 
و سیســتم های کلیدی را که در مبارزه بــا بیمار، بهبود 
ســالمتی و ظاهر و باطن ســالم به بدن کمک می کنند، 

تقویت می کند.

خواب روی تقریبا تمام سیستم های اصلی بدن )از سیستم 
قلب و عروق گرفته تا سیســتم عضالنی و گوارش( تاثیر 
مثبت می گذارد و کلید مبارزه با بسیاری از »بیماری های 

مدنی« است که در دنیای مدرن گریبان افراد را می گیرد.
شــاید شما هم جزو افرادی باشــید که از طرف خانواده و 
دوستانتان به کم خوابی یا پرخوابی متهم می شوید. شاید 
هم واقعا با مشکل بی خوابی روبه رو هستید. اما خواب کافی 
چند ساعت است؟ همیشه به ما گفته اند که شب ها باید ۸ 
ساعت بخوابید، اما این میزان خواب یک میانگین است و 
ممکن است بهترین میزان خواب برای همه نباشد. برخی 
از افراد به خواب بیشــتری احتیاج دارند و برخی دیگر با 
کمتر خوابیدن بهتر هستند. نیاز ما به خواب ممکن است 
در طول عمر و در سنین مختلف تغییر کند. بنابراین جمله 
تکراری »هر شــب ۸ ساعت بخوابید« چیزی بیش از یک 
کلیشه نیست. برای تنظیم خواب باید نیاز شخص خود را 

در نظر بگیرید و یک الگوی صحیح برای خود پیدا کنید.
زمانی که می خواهید برای یک برنامه ی پرمشغله وقت جور 
کنید، احتماال با خود فکر می کنید، این کار را با کم کردن 
ســاعت خوابتان انجام دهید و شاید هم با حذف یکی دو 
ساعت از زمان استراحت تان به کارهای  بیشتری رسیدگی 
کنید؛ اما واقعیت این اســت که حتی کمی کمبود خواب 
روی حال و حوصله، انرژی، هوشیاری ذهن و توانایی مقابله 
با اســترس، اثر می گذارد. در دراز مدت هم کمبود خواب 

مزمن، دشمن سرسخت سالمت تان می شود.

■ خواب کافی یک نیاز است، نه یک تفنن!

خواب کافی و کیفیت آن مســتقیما روی عملکرد حالت 
بیداری تان تاثیر می گذارد. این آثار شــامل مواردی مثل 
نیروی بدن، توازن احساسات، خالقیت، سرزندگی جسمی 
و حتی وزن تان می شود. هیچ فعالیت دیگری نمی تواند به 
شــما اینقدر سود برساند. تازه با کم ترین تالش! خوابیدن 

فقط این نیست که بدن تان کاری انجام ندهد. 
وقتی استراحت می کنید، ذهن تان هنوز درگیر است و به 
تعداد زیادی فعالیت محافظتی - زیســتی، که به بدن تان 
کمک می کند در شــرایط ایده آل باقی بماند، سرکشــی 

می کند و شما برای روز پیش رو آماده می شوید.
اگر زمان خواب تان برای بازیابی کافی نباشد، قدرت کافی 
برای کار کردن، یادگیری، خالقیــت و برقراری ارتباطی 

که شایســته ی توانایی هایتان باشد را نخواهید داشت. اگر 
دائما کمبود خواب داشته باشید، باید خودتان را برای یک 

اختالل ذهنی و جسمی حسابی آماده کنید.
اما خبر خوب این جاســت که الزم نیست بین سالمتی و 
بهره وری یکی را انتخاب کنید: به محض این که خوابیدن 
به اندازه ی کافی را شــروع کنید، انــرژی و بازده تان باال 
می رود. در واقع، متوجه می شوید که در طول روز کارهای 

بیش تری انجام می دهید.
میزان نیاز طبیعی به خواب در واقع یک بازه است؛ افرادی 
کم خواب  کسانی هستند که کمتر از میانگین این بازه به 
خواب احتیاج دارند و افراد پرخواب کســانی هستند که 

بیش  از میانگین این بازه زمانی به خواب احتیاج دارند.

■ آیا خواب روی سالمت قلب تاثیر می گذارد؟

بله، شــواهد نشــان می دهد خواب کافی برای قلب مفید 
است. تحقیقات گسترده حاکی از این است که کم خوابی 
و پرخوابی خطر بروز بیماری قلب و عروق، حمله ی قلبی 
و فشــار خون باال را به همراه دارد. درمقابل، خواب منظم 
شبانه باعث کاهش مشــکالت قلبی می شود. چرت زدن 
در طول روز نیز می تواند موثر باشــد. هنوز علت دقیق آن 
مشخص نیســت اما محققان معتقدند هنگام خواب فشار 
کمتری روی قلب وارد می شود و سطح کورتیزول )که در 

بروز مشکالت قلبی سهم دارد( پایین می آید.
■ آیا خواب باعث تقویت ایمنی بدن می شود؟  

این که از افراد بیمار خواســته می شــود به اندازه ی کافی 
اســتراحت کنند، بی دلیل نیست: شــواهد نشان می دهد 
خواب در مبارزه با عوامل بیماری زا به بدن کمک می کند 
و باعث تقویت ایمنی بدن می شود. سیستم ایمنی هنگام 
خواب ســیتوکین تولید می کند. این پروتئین در مبارزه و 
دفع عفونت ســهم دارد. اگر خواب مختل شود یا ناکافی 
باشــد، واکنش ایمنی کاهش پیدا می کند و بدن بیشتر 
مستعد بیماری است یا دوره ی نقاهت بیشتر طول می کشد.

■ چندساعت خواب نیازداریم؟

باتوجه به آمارانیستیتو ملی سالمت آمریکا، به طور میانگین 
یک فرد بالغ در طول شب کمتر از ۷ ساعت می خوابد. در 
دنیای ســریع امروز، ۶ یا ۷ ســاعت خواب، خوب به نظر 
می رســد. در حالی که در واقعیت این میزان باعث ایجاد 

کمبود خواب مزمن می شود.
تفاوت بزرگی بین میزان خوابی که احتیاج دارید تا کارایی 
بهینه ای داشته باشــید و مدت زمانی که می توانید برای 

خواب اختصاص بدهید وجود دارد. 
اگر شما می توانید فقط ۷ ساعت بخوابید، شک نکنید که 
ممکن است با یکی دو ساعت خواب بیش تر کارایی تان بهتر 

شود یا بتوانید بیش تر کار کنید.
با این که نیاز به خواب در بین افراد مختلف متفاوت است، 
اما هر فرد بالغ و ســالم به ۷.5 تا ۹ ســاعت خواب شبانه 
احتیاج دارد تا بتواند به بهترین کارایی خود برسد. کودکان 
و نوجوانان حتی به مقدار بیش تری احتیاج دارند. بر خالف 
این تصور که با افزایش سن نیاز به خواب کم می شود، افراد 

بزرگ سال هم به ۷.5 تا ۸ ساعت خواب احتیاج دارند. 
چون معموال این میزان خواب شبانه برای افراد بزرگ سال 
مشکل است، ُچرت  های روزانه می تواند این خالء را پر کند.

برای این که بفهمید چقدر خواب احتیاج دارید، باید ببینید 
در طول روز چه حســی دارید. اگر میزان خواب تان کافی 
باشــد، از زمانی که بیدار می شــوید تا وقتی که دوباره به 

رخت خواب برمی گردید، پرانرژی و هوشیار خواهید بود.
■ فکر می کنید ۶ ساعت خواب کافی است؟  

تحقیقاتــی کــه در دانشــگاه کالیفرنیا، واقــع در ایالت 
سان فرانسیســکو، انجام شده نشــان می دهد که بعضی 
از مــردم ژنی دارند که آن ها را قادر می کند با ۶ ســاعت 
خواب شبانه هم عمل کرد خوبی داشته باشند. اما این ژن 
خیلی کم یاب است و تنها در کم تر از ۳ درصد مردم پیدا 
می شود. برای ۹۷ درصد باقی مانده این میزان خواب اصال 

کافی نیست.

■ عالئمی که نشان می دهند خواب کافی ندارید

اگر شبانه کم تر از ۸ ســاعت می خوابید، احتمال دارد به 
کمبود خواب دچار شــوید. به عالوه، حتما نمی دانید که 
کمبود خواب چقدر بر شــما اثر می گذارد. چطور ممکن 
اســت که کمبود خواب داشــته باشــید و از آن بی خیر 
باشــید؟ نشانه های کمبود خواب فراتر از این است که سر 
سفره ی شام با صورت بروید توی بشقاب تان! به عالوه اگر 
بــه کم خوابی عادت کرده باشــید، دیگر حتی یادتان هم 
نمی آید که کامال هوشــیار بودن، بیدار بودن و عالی عمل 
کردن چه حســی دارد. شاید خواب آلودگی وقتی در یک 
جلسه ی خسته کننده هستید، یا با کسادی بازار دست و 
پنجه نرم می کنید و یا بعد از شام چرت می زنید طبیعی 
به نظر برسد، اما واقعیت این است که این کار تنها زمانی 

»طبیعی« است که کم خوابی مزمن داشته باشید.

■ چطور می توان بی خوابی را جبران کرد؟

خبر خوب این اســت که جبران کم خوابی در کوتاه مدت 
با همان میزان ساعت خوابیدن میسر است. اگر شما یک 
خواب کامل شبانه، بعد از بی خوابی اخیرتان داشته باشید، 
احساس فوق العاده ای خواهید داشت. اگر چند شب خواب 
کافی داشته باشید، عواقب فیزیکی کم خوابی شما خیلی 
ســریع برطرف خواهند شد. اما خبر بد این است که شما 
نمی توانید کم خوابی های ماه ها و ســال های گذشــته را 
جبران کنید. متاسفانه زمان زیادی گذشته و عواقب دراز 

مدت بی خوابی ممکن است به سراغ شما بیاید. 
اندازه گیری میزان آسیب های کم خوابی در دراز مدت کمی 
سخت اســت و نمی توان به طور دقیق گفت تغییر روش 
شــما تا چه اندازه می تواند موثر باشد اگر خواب راحت و 
به اندازه ای نداشته اید و عوارض فیزیکی و ذهنی بی خوابی 

را تجربه کنید.

بهار سـادات موسوی
 قدرتمندترین ابزار تقویت سالمتیگرد آورنده

 ---نیم نگاه ---
کتابفروشی های انگلستان 

نباید تعطیل باشند
به گزارش گاردین، انجمن کتابفروشان انگلستان 
از دولت می خواهد تا کتابفروشی ها را در طول مرحله 
دوم قرنطینه در گروه کســب و کارهای ضروری قرار 

دهد.
»مریل هالس« رئیس انجمن کتابفروشان انگلســتان 
در نامه ای به دولت، کتابفروشی ها را »فانوس تمدن و 

برای بسیاری از مردم نور امید« توصیف کرد.
»هالــس« در ایــن نامــه نوشــت: »تعطیــل کردن 
کتابفروشــی ها درحالی که به سوپرمارکت ها همچنان 
اجازه فروش کتاب داده می شود، هم از لحاظ اقتصادی 
جنبــه تخریبی دارد و هــم از نظر اخالقی درســت 
نیســت... اعضای ما از گشــایش فروشگاه های شــان 
محروم هســتند، با این حال شــاهد این هســتیم که 

کتاب ها در فروشگاه های غذا به فروش می رسند.
برخی از بزرگترین نویســندگان بریتانیا از درخواست 
انجمن کتابفروشــی انگلســتان حمایت کردند که از 
جملــه آن ها به »فیلیــپ پولمن« و »الی اســمیت« 

می توان اشاره کرد.

انتشارکتاب »گویش فریدنی 
زبان گرجی در ایران«

حمید مصطفوی، رایزن فرهنگی جمهوری اسالمی 
ایــران در تفلیس درباره انتشــار کتاب »گویش فریدنی 
زبــان گرجی در ایران« گفت: این کتاب از ســوی خانم 
مارینا بریدزه و خانم لیا باکورادزه، از اســتادان دانشگاه و 
زبانشناسان انستیتوی زبانشناسی ارنولدچی کوووا وابسته 
به دانشگاه دولتی تفلیس در ۸۹5 صفحه در قطع رحلی 
توســط بنیاد علمی شوتا روستاولی گرجستان به خط و 
زبان گرجی تألیف شــد و اخیراً از سوی انتشارات مری 
دیانی در شهر تفلیس پایتخت گرجستان به چاپ رسیده 
اســت. وی درباره ساختار این کتاب نیز گفت: این کتاب 
دارای ۱۶ فصل شــامل منابع تاریخی در مورد مهاجرت 
و اســکان گرجی ها در ایران، گزارش هــای مطبوعاتی 
و شفاهی درباره مســتعمرات گرجی در ایران، فریدن و 
گرجستان، گویش فریدنی در سیمای زبانی ایران مدرن، 
جزیره زبانی گویش فریدنی نمونه ای بی نظیر از گویش 
جزیره ای، ویژگی های اصلی بســیج قومــی فریدنی ها، 
داده های بررســی زبان شناســی از گویــش فریدنی و 
ویژگی های آوایی فریدنی اســت. مصطفوی ویژگی های 
مورفولوژی در گویش فریدنی، ویژگی های اشکال فعل در 
گویش فریدنــی، کلمات بدون تغییر در گویش فریدنی، 
ویژگی های نحوی اصلی گویش فریدنی، مدل ســازی و 
نمایش فضای زبانــی فرهنگی گویش فریدنی در پیکره 
گویش های گرجی، علم اشتقاق لغات، توضیحات عمومی 
لغت فریدنی و افســانه های فریدنی را از دیگر فصول این 

کتاب برشمرد.
رایــزن فرهنگی ایــران در تفلیس ادامه داد: بر اســاس 
یافته های این تحقیق طبق متون فریدنی، منتشــر شده 
در مجموعه لهجه های گرجــی، 50۶0۱ کلمه منحصر 
به فــرد وجود دارد پیش از ایــن تحقیق کتاب فرهنگ 
گویش فریدنی تألیف )ن.ناخوتسریشــویلی، م. بریدزه، 
ل.باکورادزه( منتشــر و در نمایشــگاه کتاب فرانکفورت 

۲0۱۸ رونمایی شده است.
وی با اشــاره تاریخچه حضور گرجیــان در ایران اظهار 
کرد: نخســتین حضور گرجیان در ایران به دوره صفویه 
برمی گردد که جمعیتی بیــن 50 تا ۲00 هزار نفر طی 
ســال های ۱5۴۱ تا ۱55۴ میالدی بــه ایران آمدند. به 
هنگام پادشــاهی شــاه عباس اقوام ترک از دشت مغان 
آذربایجان و ارمنی ها از ارمنستان و گرجی ها از گرجستان 
به منطقه فریدن مستقر شدند. مصطفوی در پایان گفت: 
در حال حاضر بزرگترین محل اسکان آن ها شهر امروزِی 
فریدن در حوالی شــهر اصفهان اســت و روســتایی در 
حومه بهشــهر در مازندران که امروزه به نام گرجی محله 
شاخته می شــود. هم چنین، اجتماعات بسیار کمتری 
در استان های امروزِی قزوین، گیالن، گلستان، لرستان، 

فارس، خراسان، یزد و تهران نیز ساکن شدند.

مونا پیلتـن عراقی
گرد آورنده

 انتخابــات نماینــده مدیران مســوول در هیأت نظارت 
بر مطبوعات از صبح روز ســه شــنبه تا ســاعت ۱۶.۳0 
برگزار شــد و بیش از ۴000 هزار نفر از مدیران مسوول 
می توانستند در ان شــرکت کنند. در این انتخابات ۲۱۴ 
نفر تأیید صالحیت شــدند که در روز رأی گیری ۹۸ نفر 
از رقابت انصراف دادند و انتخابات میان ۱۱۶ نفر باقیمانده 
انجام شــد و در نهایت هیچ یک از نامزدها نتوانســتند 

اکثریت را کسب کنند.

معاونت مطبوعاتی اعالم کرد افزود: با توجه به صراحت آئین 
نامه اجرایی انتخابات، منتخب مدیران مسوول نیز بایستی 
اکثریت مطلق آرا را کســب نماید که این نصاب، با اندکی 
فاصله به دست نیامد. بر همین اساس و مطابق تبصره یک 
ماده ۳۳ آئین نامــه اجرایی قانون مطبوعات، انتخابات دو 

هفته بعد در روز ۳ شنبه، ۴ آذرماه برگزار می شود.
پــدرام پاک آئین با ۱0۳0 رأی، مهدی رحمانیان با ۳0۸ 

رأی و بیژن مقدم با ۲۲5 بیشترین آرا را کسب کردند.

 نماینده مدیران مسوول در هیأت نظارت 
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 ---نیم نگاه ---
از سرگیری سفرهای هوایی 

بین سنگاپور و هنگ کنگ
به گزارش ســی ان بی ســی، ســفرهای هوایی بین 
هنگ کنگ و سنگاپور از بیســت و دوم نوامبر از سر گرفته 
خواهد شــد. بر اساس قوانین جدید، مسافران بدون نیاز به 
قرنطینه هنگام ورود می توانند بین هنگ کنگ و ســنگاپور 
ســفر کنند. در عوض تمام مسافران باید ۷۲ساعت پیش از 
سفر آزمایش کرونا انجام دهند و نتیجه منفی آن را در اختیار 
داشته باشند.هم چنین تمامی مسافرانی که به هنگ کنگ 
ســفر می کنند حین ورود ملزم به انجام آزمایش کرونا در 
فرودگاه هســتند. نکته قابل توجه دیگر آن است که فقط 
مسافرانی اجازه سفر بین این دو مقصد را خواهند داشت که 
در ۱۴ روز پیش از سفر به مکان دیگری به جز هنگ کنگ و 
سنگاپور سفر نکرده باشند. در ابتدا در هر روز تعداد پروازها 
یک مورد خواهد بود و در هر پرواز  ۲00 مسافر اجازه سفر 
خواهند داشت. انتظار می رود اگر وضعیت گسترش ویروس 
کرونا در هیچ یک از این دو کشور وخامت پیدا نکند، شمار 
پروازهای روزانه از هفتم دسامبر به دو پرواز در روز افزایش 
پیدا کنــد. همچنین در صورت افزایش آمــار مبتالیان به 
ویروس کرونا در هنگ کنگ یا ســنگاپور، این برنامه سفری 

به مدت دو هفته به حالت تعلیق درخواهد آمد.

نمایشگاه گردی در دوران کرونا 
بــه گــزارش تارنمای شــبکه خبری ســی جی تی ان 
)CGTN(، تــداوم شــیوع کرونا و لــزوم رعایت مقررات 
فاصله گذاری اجتماعی در اکثر نگارخانه ها و موزه های مهم 
انگلیس، فیلیــپ کولبــرت )Philip Colbert( هنرمند 
انگلیسی را به این فکر انداخت که از ربات ها به عنوان ابزاری 

ویژه برای بازدید از آثار هنری استفاده کند.
 )Lobsteropolis( نمایشگاه البستروپولیس/ شهر خرچنگ
با نمایش آثاری متنوع با موضوع خرچنگ ها، شامل تابلوهای 
نقاشــی  و مجســمه های بزرگ، هفته گذشــته در گالری 
ساعتچی لندن افتتاح شد. وجه تمایز این نمایشگاه با دیگر 
نمایشگاه ها در این است که عالقه مندان می توانند به صورت 
دیجیتال و از طریــق ربات های مخصوص از آثار آن بازدید 
کنند. هر بازدیدکننده می تواند با استفاده از گوشی هوشمند 
یا رایانه خود، کنترل یک ربات را از راه دور در دست گرفته 

و از این طریق در گالری گشت بزند.
کولبرت ضمن اشــاره به این که استفاده از ربات ها می تواند 
راهی برای زنده نگه داشتن نمایشگاه های فیزیکی در دوران 
کرونا باشد، خاطرنشان کرد: جامعه برای حمایت از تمام این 
ارزش های فرهنگِی خلق شده که مستلزم حفظ و نگهداری 
هستند، به چنین حرکتی نیاز دارد.این نمایشگاه تا روز ۲۹ 

نوامبر )۹ آذر ۹۹( ادامه دارد.

کشف جمجمه دو میلیون ساله 
در آفریقای جنوبی

یــک جمجمــه دو میلیون ســاله متعلق بــه تیره 
انسان تباران در غاری واقع در آفریقای جنوبی کشف شد.

به گزارش گاردین، این اکتشاف که توسط باستان شناسان 
استرالیایی و در جریان یک کاوش باستان شناسی در غاری 
واقع در آفریقای جنوبی صورت گرفته، منجر به کشــف 
قدیمی ترین و ســالم ترین نمونه از گونه »پارانتروپوس 

روباستوس« که مغزهای کوچکی داشتند شده است.
ایــن جمجمه که تقریبا یک جمجمه کامل محســوب 
می شود در ســال ۲0۱۸ کشف شده بود و ممکن است 

اطالعات جدیدی درباره ریزفرگشت انسان ارائه دهد.
»آنجلیــن لین« که یک دیرینه شــناس اســت معتقد 
اســت »پارانتروپوس روباســتوس«ها تقریبا همزمان با 
گونه »هومو ارکتوس« )انســان راســت قامت( بر روی 
زمین زندگی می کردند. ایــن متخصص »پارانتروپوس 
روباســتوس« را بــا دندان های بــزرگ و مغز کوچک و 
»هومو ارکتوس« را با مغز بــزرگ و دندان های کوچک 
توصیف کرد. به گفته کارشناسان، با توجه به این فسیل 
می تــوان دریافت حضور »پارانتروپوس روباســتوس«ها 
نســبت به »هومو ارکتوس« ها در زمین بســیار بیشتر 
بوده است. محققان معتقدند این فسیل نادر می تواند به 
بازنگری در سیستم طبقه بندی و هم چنین درک بیشتر 

از بیولوژی اجداد انسان منجر شود.

■ با توجه به این که ورزش شــامل سفرهایی برای بازی 
و رقابت در کشــورهای مختلف اســت، بنابراین ورزش و 
 گردشــگری به هم وابسته هســتند و مکمل یکدیگرند.
 رویدادهای معروف ورزشــی، مانند بازی های المپیک یا 
مســابقات قهرمانی فوتبال، راگبی و هاکی از جاذبه های 
موثر در گردشگری هستند و سهم بسیار مثبتی در ایجاد 

تصویری از گردشگری کشور میزبان دارند.

■ گردشگری ورزشی چیست؟

گردشگری ورزشی به مسافرتی اطالق می شود که در آن 
مسافران برای تماشای مسابقه یا شرکت در رویداد ورزشی 
سفر می کنند. بر اساس اظهارات سازمان جهانی گردشگری 
)UNWTO(، گردشگری ورزشــی، یکی از بخش های 
گردشــگری در حال رشد است و رشد گردشگران در این 
بخش مربوط به این اســت که یا عالقه مند به فعالیت های 
ورزشی هســتند و یا هدف اصلی ســفر آنان شرکت در 

فعالیت های ورزشی است.
ازآنجاکه رویدادهای ورزشی در انواع و اندازه های مختلف، 
گردشــگران را به عنوان شــرکت کننده یا تماشاگر جذب 
می کند، مقصد گردشگری می تواند ویژگی های محلی را به 
این رویدادها اضافه کند تا تجربیات محلی اصیل را ارائه دهد 
و نســبت به بقیه متفاوت باشد. برخی رویدادهای ورزشی 
مانند بازی های المپیک و جام جهانی در صورت استفاده 
موفقیت آمیز از برندهای مقصد، توسعه زیرساخت ها و سایر 
مزایای اقتصادی -- اجتماعی، می توانند کاتالیزوری برای 

توسعه گردشگری باشند.

■ گردشــگری ورزشــی چه چیزی را به ارمغان 
می آورد؟

گردشگری می تواند در صورت توسعه و مدیریت مناسب، به 
ایجاد توسعه پایدار کمک کند. گردشگری ورزشی، به عنوان 
بخشی از گردشگری، برای دســتیابی به توسعه پایدار به 
روش متمایزی به توسعه گردشگری کمک می کند. قدرت 
نسبی گردشــگری ورزشــی در انجام فعالیت های بدنی، 
فرصت های تعامل و پتانسیل باالی توسعه است )رویدادهای 
کوچک یا فعالیت های سبک مانند پیاده روی(. گردشگری 
ورزشــی، عالوه بر منافع اقتصادی در فرصت های شغلی و 

درآمدحاصل از هزینه بازدیدکننده شامل مواردزیر است:

■ رقابت برای مقصد میزبان

گردشــگری ورزشی می تواند با گســترش پیشنهادهای 
گردشــگری مقصد، جذابیت و رقابت در مقصد را افزایش 
دهــد. این موضوع به افزایش مدت اقامت بازدیدکنندگان 
کمــک می کند. اگر گردشــگری ورزشــی و رویدادهای 
ورزشــی، هنگامی که منطقه ای بازدید کمتری نسبت به 
مقصد دارد یا در فصول خارج از اوج ســفر ســازمان دهی 
شــود، می تواند به پراکندگی مکانی و زمانی گردشــگری 

کمک کند.

■ ارتقاء درک متقابل

گردشگری ورزشــی باعث رویارویی با افرادی می شود که 
پیشینه فرهنگی متنوعی از سراسر جهان دارند و از طریق 
فعالیت های ورزشی با یکدیگر تعامل برقرار می کنند. این 
مورد باعث ایجاد دوستی و درک متقابل می شود و بنیان 

جوامع صلح آمیز خواهد بــود. هم چنین از طریق ورزش 
و سایر فعالیت ها، به افراد محلی و بازدیدکنندگان کمک 

می کند تا روابط دوستانه برقرار کنند.

■ افزایش آگاهی و تشویق به حفظ محیط زیست

گردشــگری ورزشی مبتنی بر طبیعت، فرصت هایی برای 
تجربه مســتقیم و لذت بــردن از طبیعت فراهم می کند، 
اما بیشــتر به وجود منابع طبیعی متکی است. گرم شدن 
زمین، تاثیرات منفی بر گردشــگری ورزشــی زمستانی 
دارد. از دســت دادن تنوع زیســتی بر غواصی تاثیر دارد 
و از دســت دادن جانــوران و گیاهان، لــذت پیاده روی و 

کوهنوردی بر روی آن ها را کاهش می دهد. گردشــگری 
ورزشی با ارتباط نزدیک با محیط طبیعی، می تواند نقش 
مهمــی در افزایش آگاهــی از ارزش و اهمیت حفاظت از 
طبیعت و تشــویق اقدامات حفظ محیط زیست در میان 
 مســافران، افراد محلی و صنعت گردشگری داشته باشد.

■ برای توسعه موثر گردشگری ورزشی، چه مقصدی 
باید در نظر گرفته شود؟

زمانی که رویداد ورزشــی برنامه ریزی می شود، بایدنوع و 
اندازه آن باید متناســب با ظرفیــت و ویژگی های مقصد 
باشد. هم چنین مسوولین باید زمان و مکان برگزاری یک 
رویداد ورزشــی را متناســب با اهداف آن در نظر بگیرند. 
به منظور تشخیص این رویداد از سایر موارد، مهم است که 
ویژگی های محلی به آن ها اضافه شود، برای مثال؛ مقاصد 
می تواننــد فعالیت های ورزشــی را بافرهنگ محلی و غذا 
ترکیب کرده و به گردشــگران فرصتی برای تعامل با افراد 

محلی ارائه دهند.
عالوه بر این، مدیریت مقصد ممکن است مشوق هایی مانند 
کوپن  و برگه های تخفیف ارائه کند تا شرکت کنندگان در 
فروشگاه های محلی، رســتوران ها و سایر خدمات بیشتر 
هزینه کنند. رویدادهای ورزشی فرصت خوبی برای ارتقاء 
مقصد از طریق رسانه هاست و فعالیت های روابط عمومی 
آن ها باید بیشــتر موردتوجه قرار گیرد. اگر این رویدادها 
به طور منظم برگزار شــود، دســتیابی به تاثیرات مثبت 

طوالنی مدت امکان پذیر است.

■ ایمنی

هرچه گردشــگری ورزشی توســعه یابد، ایمنی، اهمیت 
بیشتری خواهد داشت. فعالیت های ورزشی، باید با حداقل 

خطر برنامه ریزی شوند و شــرکت کنندگان باید از موارد 
خطرساز و ایمنی آگاهی داشــته باشند تا با رضایت وارد 
این حیطه شوند. مربیان و راهنمایان باید آموزش های الزم 
را فراگیرند تا در مواقع اضطراری بدانند، چگونه عمل کنند 

و بازدیدکنندگان، کارکنان و مشاغل نیز باید بیمه شوند.

■ مشارکت و همکاری

برای توســعه موفقیت آمیز گردشگری ورزشــی، نیاز به 
همکاری نزدیک  بین ذینفعان ورزش )از جمله کمیسیون 
ورزش( و بخش هــای گردشــگری )از جمله بخش های 
خصوصــی و دولتی( اســت. هم چنین، مشــارکت برای 
گردشگری ورزشی برای بهره مندی از مقصد و نیز افزایش 

رفاه افراد محلی و محرومان بسیار مهم است.
درگیر کردن افراد محلی، بــه روش های مختلف اهمیت 
بســیاری دارد زیرا می تواند در جهت توسعه گردشگری و 

بهبود کیفیت زندگی باشد.
■ حمایت از افراد محلی  

استخدام افراد محلی، تشویق کارآفرینان محلی و استفاده 
از محصوالت محلی کمک می کند تضعیف اقتصادی را به 
حداقل و منافع محلی را به حداکثر رساند. کارکنان برای 
گردشگری ورزشی )مربی و راهنما(، باید مهارت های ویژه ای 
داشته باشند؛ بنابراین، باید فرصت های آموزشی برای افراد 
محلی فراهم شود. فرصت های شغلی جدید یا توسعه یافته 
گردشگری ورزشی برای بنگاه های کوچک و بزرگ محلی 
تحقق یابد و طبیعتاارائه مشــاوره و سرمایه گذاری اندک 

برای آن ها ضروری است.

■ به کارگیری فناوری

گردشگری ورزشــی باید از جدیدترین فناوری و نوآوری 
 )AR( واقعیت افــزوده ،)AI( مانند هــوش مصنوعــی
یــا واقعیت مجازی )VR( اســتفاده کند تــا تجربه های 
گردشگری ورزشــی را هیجان انگیزتر کند. گوگل استادیا 
)سرویس اشتراکی بازی ابری( هوشمند سازی را با استفاده 
از برنامه ها و دســتگاه های پوشــیدنی برای بهبود راحتی 
مخاطب شــروع کرده است. رویدادهای ورزشی و موزه ها، 
می توانند با کمک فناوری، تجربه بازدیدکنندگان را افزایش 
دهند. هم چنین انتظار می رود که نوآوری چرخ دنده های 
جدیدی برای معلوالن ایجاد کند تا از فعالیت های ورزشی 

لذت ببرند.

■ تلفیق گردشگری ورزشی با سایر منابع گردشگری

گردشگران ورزشی در طول اقامت در مقصد تمایل دارند، 
جاذبه های دیگری را نیز تجربه کنند. شرکت کنندگان در 
یک رویداد ورزشــی به ویژه مسابقات غیررقابتی از فرصت 
این رویداد، برای کشف سایر جاذبه های گردشگری مقصد 
استفاده می کنند؛ بنابراین، مهم است که گردشگری ورزشی 
را با سایر منابع گردشگری ترکیب کرده و آن ها را باهم ارائه 
دهیم تا به تفاوت های مقصد از ســایر مقاصد کمک کند و 

به طورکلی منافع بیشتری را به همراه داشته باشد.

تکه ای از من گردشگری ورزشی و توسعه پایدار 
تکه ای از زمین

مریم سادات موسوی

حرمــت اهلل رفیعی رییس انجمن صنفــی دفاتر خدمات 
مســافرت هوایــی و جهانگردی با اشــاره به جلســه روز 
چهارشنبه، ۲۱ آبان ماه ،که در سازمان هواپیمایی کشوری 
با حضور رییس و معاون این ســازمان، نمایندگان سازمان 
حمایــت مصرف کننــدگان و تولیدکننــدگان، تعزیرات 
حکومتی، انجمن صنفی شرکت های هوایپمایی و مدیران 
ایرالین ها برگزار شد، گفت: شرکت های هواپیمایی سرانجام 
به نظر واحدی رســیدند و همان طور که رییس ســازمان 

هواپیمایی تعیین کِف قیمت را اقدامی خالف قانون دانسته 
بود، نرخ کف را حذف کردند و از ظهر روز سه شــنبه، ۲0 
آبان ماه دسترســی به کالس های نرخــی ارزان قیمت در 

مسیرهای داخلی برقرار شده است.
او در ادامه گفت: برخالف آن چه وزیر راه و شهرسازی گفته، 
قیمت ها هنوز به نرخ قبل از آبان برنگشــته اســت. ضمن 
این که چارترکننده ها را عامل این گران فروشی دانسته اند اما 
مساله این است که چارتردهنده وجود دارد که چارترکننده 
هم پیدا شده است. او با بیان این که امیدواریم رویه برخورد 
با گران فروشــی بلیت هواپیما با توجه به دشواری شرایط 
مردم ادامه پیدا کند و قیمت ها کنترل شــود، اظهار کرد: 

بدیهی است که نمی توان قیمت یکسانی را برای هواپیمای 
A۳۲0 و A۳۴0 بــا هواپیمای MD داد. هر ایرالینی که 
خدمات بهتری بدهد و متقاضی بیشــتری داشــته باشد 

می تواند قیمت رقابت پذیر بدهد.
رفیعی درباره نرخ گــذاری جدید بلیت پروازهای داخلی 
نیز گفت: ســقف قیمتی که برای هر ســاعت پرواز در 
مســیر داخلی تعیین کرده اند ۸00 هزار تومان اســت. 
البته قرار اســت این نرخ نامه در شورای عالی هواپیمایی 
بررســی شــود که در صورت تایید نرخ نامه جدید، هیچ 
یک از شرکت های هوایپمایی اجازه ندارند باالتر از سقف 

تعیین شده، بلیت بفروشند.

 قیمت های قبلی برنگشت
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 این بار و در این مطلب، قصد معرفی یکی از غنی ترین منابع 
کلسیم و ویتامین D و هم چنین معرفی خواص درمانی این 
ماده غذایی که شــاید تا به امروز خیلی از ما با شنیدن اسم 
 آن مشکل داشتیم چه برسد به مصرف آن،خواهیم پرداخت.
طبــق تحقیقات انجام شــده”پای مرغ” حاوی بســیاری 
ازپروتئین ها، ویتامین ها، مواد معدنی و حیاتی اســت که 
بدن انســان قادر به تولید آن ها نیســت. از همین جهت 
به افرادی که دچار مشــکالتی مانند :خمیدگی که ناشــی 
از کمبود کلســیم اســت، پوکی اســتخوان، آرتروز،نرمی 
استخوان)راشیتیسم( در کودکان و بزرگساالن، روماتیسم، 
شکستگی استخوان و به طور کلی تغییرات ساختمانی در 
استخوان ها و نیز اختالل عملکرد عضالنی ناشی از کمبود 
کلسیم و ویتامین D را می توان با استفاده از این ماده غذایی 
درمان کــرد، که در ادامه به خواص درمانی و روش مصرف 

آن خواهیم پرداخت.
بســیاری از پزشــکان تغذیه و هم چنین پزشــکان جراح 
اورتوپدی در بســیاری موارد استفاده از سوپ های مختلف 

حاوی عصاره پای مرغ را به بیماران خود توصیه می کنند.
■ خواص درمانی

• بهترین درمان برای پوکی استخوان
• بهترین درمان برای راشیتیسم

• بهترین جلوگیری و ترمیم نکروز و پوســیدگی مفاصل و 
غضروف ها

• بهتریــن پیشــگیری و درمان صدای مفاصــل در حال 
فرسایش

• بهترین جایگزین برای قرص های غضروف ســاز اروپایی 
و آمریکایی

• بهترین کمکی برای رشد کودک و نوجوان
• بهترین درمان برای سرماخوردگی و ضعف شدید
• بهترین منبع گلوکزامین و سولفات کندورایتین

• بهترین ترمیم کننده شکستگی استخوان
• بهترین بهبود دهنده کمردرد یا دیسک کمر

■ روش مصرف
مقدار یک بسته پای مرغ را پس از تمیز و شستشو کرده به 
همراه ۳ تا ۴ لیوان آب داخل قابلمه ای قرار داده و مقداری 
پیاز را پس از پوســت گرفتن اضافه کرده روی حرارت قرار 
داده و زیر آن را کم کنید و به مدت حداقل ۴ تا ۶ ســاعت 
حرارت دهید البته با شعله مالیم، پس از گذشت این زمان 
محتویات قابلمه را داخل مخلوط کن ریخته و صافی کنید و 
در فریزر نگهداری کنید برای مصرف کافی است از “عصاره 

پای مرغ “تهیه شــده مقداری را به انواع سوپ و خورشت 
تهیه شده اضافه و سپس میل کنید.

• نکته ی مهم: افرادی که مبتال به چربی خون وکلسترول باال 
هستندبایدهنگام خوردن این عصاره مقداری آب لیموترش 
 ویاآب لیموتــرش ویاآب غوره به غــذای خوداضافه کنند.

■ بهترین راه برای درمان افسردگی
پای مرغ را چه ماشینی و چه محلی )اگر مرغ محلی باشد 
بهتر است( تمیز بشویید. بدون این که در آب جوش زده و 
پوست زرد رنگ آن را پاک کنید. پای مرغ را خوب بشویید 
و روی آتش کباب کنید و بخورید. مد نظر داشته باشید که 
فقط ناخن های آن را بکنید و انگشتان باید باشد. چندین بار 
در روز انجام دهید. به زودی و به فاصله یک هفته می بینید 
که چه جادویی می کند. مصرف پای مرغ بدون کندن پوست 
آن بسیار مؤثر در درمان افسردگی و اضطراب می باشد. این 

روش نه شیمیایی هست و نه اثرات جانبی دارد.

عضو کمیته کشوری بیماری های عفونی وزارت بهداشت 
درباره عالئم و عوارض بیماری کرونا توضیحاتی ارائه کرد.

دکترمســعود مردانی، عضو کمیته کشوری بیماری های 
عفونی وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی اظهار 
کرد: در اوایل بیماری کرونا اطالعات زیادی از آن به صورت 
جامع و کامل نداشــتیم.او افزود: روزانه اطالعات جامعه از 
بیماری کرونا افزایش پیدا می کند و شــاید هیچ بیماری 

همانند آن باعث افزایش تولید مقاالت علمی نشده است.
مردانــی تصریح کرد: خیلی از افراد به ویروس کرونا مبتال 
شــده اند و یا دوره آن را به اتمام رســانده اند، اما در حال 
حاضر با مراجعه به پزشک ادعا می کنند که انرژی، خواب 
یا تمرکــز آن ها کاهش پیدا کرده و دیگر همانند روز های 
قبل از ابتال به بیماری نیســتند و آدم دیگری شده اند. در 
واقــع، یکی از عوارض مهم بیماری کرونا کم خوابی یا بی 
خوابی است که درمان های متفاوتی برای آن مانند دارو های 

گیاهی، دارو های آرام بخش و ... ذکر شده است.
عضو کمیته کشوری بیماری های عفونی وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش پزشــکی ادامه داد: تمامــی افراد دچار 
عوارض کرونا نمی شــوند و درصد کمی ممکن است آن را 
تجربه کنند که در این صورت افراد بعد از بهبود بیماری، 
اگر بــا کم خوابی، عدم تمرکز یا کاهش انرژی و ... مواجه 
شدند نباید سریعا تست پی ســی آر، سی تی اسکن و ... 
بدهند یا گمان کنند که مجددا به کرونا مبتال شــده اند 
بنابراین، افراد در این زمان باید خونســردی خود را حفظ 
کننــد چرا که احتمال زیادی دارد که در زمان مراجعه به 
پزشک دچار بیماری های دیگری شوند و سالمت آنان به 

خطر بیفتد.
■  افزایش سطح اســترس و نگرانی یکی دیگر از 

عوارض کروناست
او بــا بیان این که از عوارض دیگــر بیماری کرونا افزایش 
اســترس و نگرانی در میان افراد است، تاکید کرد: بعضی 
اوقات بیمــاران کرونایی بهبود می یابنــد و یا عکس ریه 
آنان کامال ســالم است، اما با مراجعه به پزشک با استرس 
می گویند که شاید به علت این بیماری از دنیا برویم چرا که 
از آشنایان و اطرافیان ما چنین موضوعی را تجربه کرده اند 
بنابراین، بیماری های ویروسی به خصوص کرونا باعث ایجاد 

افسردگی، اختالالت خلق و خو، استرس و... خواهد شد.
مردانی درباره از دست دادن حس چشایی و حس بویایی 
در دوران کرونا گفت: از دست دادن حس چشایی و حس 
بویایی یکی از وجوه مشخصه  ی بیماری کروناست و نشانه 
بروز بیماری دیگر نیست و به دست آوردن مجدد این دو 
حــس حدود ۲ هفته تا ۲ ماه زمان خواهد برد و حتی در 
موارد نادر بیش از ۳ یا ۴ ماه طول می کشد که بهتر است 
با مراجعه به پزشــک گوش، حلــق و بینی این معضل را 

حل کرد.
عضو کمیته کشوری بیماری های عفونی وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی اضافه کرد: حتی در مواردی دیگر 

برخی از افراد ممکن است بو هایی عجیب را نسبت به برخی 
از مواد غذایی و ... حس کنند که تا به حال چنین احساسی 
را نداشته اند و باید بگوییم که بروز چنین عاملی هم یکی 
دیگر از عالئم ابتال به کروناست و در چنین زمانی احتیاج 

به مصرف دارو نیست. 
مردانی درباره ســندرم خستگی گفت: بیماری سارس به 
دنبال سفر های هوایی اتفاق افتاد و ۷00 الی ۸00 نفر بعد 
از ابتال به آن از دنیا رفتند، اما با کوشــش سازمان جهانی 
بهداشــت این بیماری در نطفه افــراد از بین رفت و دیگر 

خبری از ابتالی فرد به سارس نبود.
او افــزود: در برخی از موارد هم بهبود یافتگان به بیماری 
ســارس دچار کاهش انرژی و افزایش خستگی می شدند 
و متخصصان بعد از بررسی های الزم به این نتیجه دست 
یافتند که این افراد دچار سندم خستگی مزمن شده اند و 
این موضوع بعد از ابتالی آنان به عفونت های ویروسی رخ 
داده اســت. در این صورت، افراد باید بدانند که به احتمال 
بسیار زیاد بعد از ابتال به ویروس کرونا و در زمان بهبود هم 
دچار خســتگی، بی حالی و ضعف های زیادی می شوند و 
تاکنون هیچ درمانی برای این معضل وجود نداشته است و 

افراد خود به خود بهبود خواهند یافت.
مردانی در پایان یادآوری کــرد: افزایش روحیه مبتالیان 
کرونایی می تواند تاثیر بســیار زیــادی در بهبود بیماران 

داشته باشد.

احمدساعی متخصص تغذیه، با اشــاره به فواید مصرف 
لیموترش جهت تقویت سیستم ایمنی بدن به بیان خواص 

آن به عنوان منبع سرشار از ویتامین C پرداخت.
این متخصص تغذیه بیان کرد: یکی از مزایای لیموترش 
عالوه بر ویتامین C ترشــی ناشی از PH پایین آن است 
که این خاصیت اســیدی سبب می شود عالوه بر دریافت 
ویتامین C سبب دریافت فلزاتی مانند روی و زینک شود 
که در دسته ویتامین های محلول در آب و عناصر معدنی 
 هستند می شود که بسیار برای بدن مفید و ضروری است.

ساعی با اشاره به این که به دلیل ترشی لیموترش مصرف 
آن کمتر اســت، اظهار کرد: بیشتر افراد ویتامین C را از 
میوه هایی مانند نارنگی، پرتقال و کیوی دریافت می کنند 

و لیموترش به دلیل ترشــی آن کمتر مصرف می شود اما 
پیشنهاد ما این اســت که از لیموترش به عنوان اسانس 
و طعــم دهنده در خورش هــا و غذاهایی که کم حرارت 
هســتند، استفاده شــود. برای مثال یک پیشنهاد بسیار 
خوب برای مصرف لیموترش این اســت که چند قطره از 

آن را در پــارچ آب ریختــه و آن را مصرف کرد تا هم از 
ترشی آن کاسته شود و هم حرارت ندیده باشد.

وی در خصوص مصرف لیموترش و عسل نیز چنین عنوان 
کرد: هرچند که ما دســتوراتی برای مصرف لیموترش به 
همراه عسل جهت جلوگیری از ابتالء به بیماری نداریم اما 
استفاده این ترکیب را منع نمی کنیم و فقط توجه به این 
نکته ضروری است که افراد دیابتی و چاق برای استفاده از 

این ترکیب باید محتاطانه تر عمل کنند.
ســاعی در آخر تاکید کرد: لیموترش به رغم باور غلطی 
که در میان افــراد جامعه وجود دارد از میزان قند باالیی 
برخوردار نیست و مانند سایر میوه ها اعم از پرتقال، نارنگی 

و...، قندی طبیعی دارد.

ســالمـت بـاشـیـم

ــی ــم نبات مری

 ---نیم نگاه ---

 شگفتی های سالمت آور پای مرغ گرد آورنده

بیماری کووید ۱۹ می تواند 
منجر به پارکینسون شود

موارد مستند حاکی از آن است که عفونت کووید ۱۹ 
می تواند منجر به بیماری پارکینسون شود.

چندین گزارش نشــان داده اند که در مدت ۲ تا 5 هفته 
بعد از ابتالء به کروناویروس، عالئم بیماری پارکینسون در 

فرد ظاهر شده است.
به گفته محققان، عفونت های ویروســی نقش مهمی در 
آغاز اولین مراحل بیماری پارکینســون دارند چراکه این 
ویروس ها منجر به مرگ ســلول های مغزی تولیدکننده 
دوپامین می شوند. دوپامین ماده شیمیایی ضروری است 
که فقدان آن موجب بروز مشکالت حرکتی نظیر لرزش 

و رعشه می شود. 
هم چنین یک فرضیه دیگر این است که از آنجائی که بین 
لخته شدن خون با سیستم عروقی در مغز ارتباط وجود 
دارد، این شــرایط می تواند به منظقه مغزی تولیدکننده 
دوپامین آسیب وارد کند و فقدان دوپامین می تواند منجر 

به بیماری پارکینسون شود.

درمان بیماری کووید ۱۹ 
باسیاه دانه وعسل

 در اولیــن آزمایش بیــن المللی بــر روی تأثیر 
گیاهــان در درمــان کووید ۱۹، محققان پاکســتانی، 
کانادایی، شیلیایی و امریکایی دریافتند گیاه سیاه دانه 
و عســل قادر به درمان نوع متوسط تا شدید بیماران 

کووید ۱۹ هستند.
محققان به خواص ضدویروسی این گیاه پی بردند. هم 
چنین نتایج نشان داد سیاه دانه موجب کاهش تکثیر 

کروناویروس در کشت های آزمایشگاهی سلولی شد.
مطالعات مولکولی نشــان داده اســت کــه برخی از 
فیتوشیمیایی ها نظیر nigelledine، a-hederin و 
thymoquinone دارای شــباهت باالیی با چندین 
آنزیــم و پروتئین کروناویروس هســتند. در حقیقت 
کمپلکــس انرژی آن ها به مراتب بهتــر از کلروکین، 

هیدروکسی کلروکین و فاویپیراویر است.
به گفته محققــان، انواع فیتوشــیمیایی های موجود 
در ســیاه دانه دارای خواص التهاب زا، ضدمیکروبی و 
تنظیم کننده سیستم ایمنی است.هم چنین عسل هم 
دارای تأثیرات ضدویروسی، ضدمیکروبی، ضدالتهابی و 

تنظیم کننده سیستم ایمنی است.

مطالعــات مولکولــی نشــان داده که عســل دارای 
شــش ترکیب فالوونوئیدی اســت که مانع از تکثیر 
کروناویروس می شــود. عســل هم چنین در مقابله با 

باکتری های مقاوم به دارو مؤثر است.
عســل به خاطر وجود ترکیبات پلی فنولیک اش، که 
موجب تحریک واکنش های ایمنی می شــود، موجب 
تقویت سیســتم ایمنی می شــود. از ســوی دیگر در 
تسکین عفونت های مجاری تنفسی فوقانی مفید است.

تیم تحقیق دریافت ترکیب ســیاه دانه و عسل دارای 
خواص دارویی هستند که می توانند در تسکین شدت 
بیمــاری کووید ۱۹، کنترل تکثیر ویروســی و درمان 

کووید ۱۹ مؤثر باشند.
هم چنین نتایج این مطالعه نشان داد که مصرف سیاه 
دانه همراه با عسل منجر به بهبود سریع تر و پاکسازی 

ویروسی در بیماران کووید ۱۹ می شود.
در این مطالعه، ۳۱۳ بیمار کرونایی تحت مطالعه قرار 
گرفتند. از بین این تعداد، به ۱۶0 بیمار ترکیب ســیاه 

دانه و عسل و به ۱5۳ بیمار دارونما داده شد.
محققان مشــاهده کردند عالئم بیمــاران دریافت کننده 
ترکیب سیاه دانه و عسل در مدت ۳ تا ۷ روز تسکین یافت.

 مصرف منبع سرشار از ویتامین C فراموش نشود

نشانه هایی که مختص کروناست 
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شماره 149 --- جدول و سودوکو ---

خدیجه فدایی زاده

 ---نیم نگاه ---

گرد آورنده
شک ندارم یکی تو خواب از ما کار میکشه وگرنه این حجم 

خستگی اول صبح غیر عادیه!!

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

شما دســتتون رو با حوله خشک می کنید؟ پس این شلوار 
برای چی پاتونه؟!

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

 یه هتل تو دبی آتیش گرفته داعش مسوولیتش رو قبول کرده!
-- داعش هم شده مثل این بچه لوسا که با مامانشون میرن 

بازار هر چی میبینن میخوان

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

ما بچه بودیم صبح به صبح از پنجره نگاه می کردیم ببینیم 
برف اومده یا نه، حاال بچه هــای تهران نگاه می کنن ببینن 

برج میالد دیده میشه یا نه

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

االن نشســتم حســاب کردم دیدم حضرت نــوح توی کل 
زندگیش ۴۶۹۲۸ تا شــنبه دیده، بعد میگن حضرت ایوب 

صبور بوده

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

بعضی وقت ها برید الکی نامه بندازید تو صندوق پســت که 
کارمنداش الکی حقوق نگیرند

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

اگه زشتیم، حداقلش فتوشاپی نیستیم

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

روزی به لقمان هیچی نگفتند، همین طوری ساکت نگاهش 
کردند، آخر خودش خسته شد و گفت: »از بی ادبان«!!

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

اگه می تونستم پیت نفتو برمی داشتم می پاشیدم رو شنبه 
آتیشش می زدم

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

آمریکاییا تو کالج درس میخونن؟ بو پا نمیده؟

ایران بزرگترین خریدار شــکالت مرســیه ولی من تا حاال 
ندیدم کســی بــاز کنه بخوریم، فقط از ایــن خونه میره تو 

اون خونه

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

خوِد بایدن االن که رای آورده داره سرچ می کنه؛
“دانلود رایگان آهنگ بوی عیدی فرهاد”رو، بعد یارو آهنگ 

ringing bells گذاشته برای زنگ موبایلش!

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

کفشــدوزک هم یه نوع سوســکه اما چون خوشــگله همه 
دوستش دارن، حاال باز بگید قیافه مهم نیست

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

یک بار از جیب بابام پول برداشتم. مامانم فهمید. انقدر کتکم 
زد که بابام اومد گفت خانوم زیاد نزن، زنده می خوامش

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

تو این سریال کیمیا یارو پیرمرده از سال 5۴ تا ۶۱ یه دونه 
پالتو تنشه. این ضعف فیلمسازی نیست ها، این نشون دهنده 

کیفیت لباسای اون موقع بوده

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

چند ســال پیش تو یک فیلم هنــدی، آمیتا باچان از کما و 
تخت آی سی یو بلند شد رفت تو حیاط ۳0، ۴0 نفر رو لت 

و پار کرد، بعدش دوباره برگشت به تختش رفت تو کما!!!

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

جیگرکــی ها روز به روز نازک ترش مــی کنن، تا چن ماه 
دیگه سیخو خونی می کنن میذارن رو ذغال

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

بزرگترین فایده ورزش اینه که سالم میمیری

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

تو جهنم بهت میگن بخواب، وقتی میخوابی یه نفر میاد باال 
سرت دســت میکنه توی پالستیک دنبال چیزی میگرده و 

این کار هزار سال ادامه داره

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

نجوییدِن لواشکی که لوله کردی گذاشتی گوشه لُپت بعد از 
کار تو معدن جزء سختترین کارهای دنیاست.!!!

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

فکر کنم بعضی برق کارها می شــینند کلی حســاب کتاب 
می کنند که پریزای برق کجاها باشن بدتره

اســم داداش کوچیک رامبد جوان رادیوئه. رادیو جوان. وای 
وای پِس کله ام قاچ خورد از خنده

آنانــاس رودرســته میذارید تو ظرف میــوه و میذارید جلو 
مهمون، یه شمشیری چیزی هم بذارید کنارش حداقل

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

به زودی مرگ رو هم با پول می شه حل کرد که دیگه اینایی 
که می گن پول هر مشکلی رو حل نمی کنه دهنشونو ببندند

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

یک “آِش مرگ بر آمریکایی” واســت بپزم نیم وجب اورانیم 
روش باشه

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

آدم باید یه یخچال بغل تختش داشته باشه هر۱0 دقیقه یه 
بار یه بالش از توش در بیاره قبلیو بذاره تو

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

ریُش سیبیل گذاشتم بابام گفت این چه کاریه شبیه ابوبکر 
بغدادی شدی!

زدمشــون االن میگه خاک تو ســرت شــبیه ُسنبل خان 
ِحرمسرای سلطان سلیمان شدی!!

. 

. 
-- کولرمون که سوخته نمیدونه به چی گیر بده

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

ایدئولــوژی بعضــی دخترخانم ها در آرایــش کردن همان 
ایدئولوژی نقاشی های دوران مهدکودک است . جای سفید 

در صفحه باقی نگذارید!!

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

یکی از آشناهام زده تو کار پرورش کرم خاکی.
.

حاال یکی اگه بخواد ازش بخره چی باید بگه؟
سالم آقا، کرم داری؟؟

افقی:
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دستگیری سارقان مسلح 
طال فروشی

ســارقان مســلح که به یک باب مغازه طالفروشی 
دســتبرد زده و صاحب مغازه را زخمی و رهگذری را هم 
با شلیک گلوله از تفنگ شکاری به قتل رسانده و متواری 
شده بودند، با تالش مأموران پلیس، دستگیر شدند. بنا به 
گفته شــاهدان دو نفر در شهرستان اهر در این خصوص 
دستگیر شده و بقیه در شهر تبریز در دام مأمورین گرفتار 
شــده اند. در این رابطه، سردارحســین عبدی فرمانده 
انتظامی آذربایجان شــرقی از کشــف کلیه طالجات به 

سرقت رفته و سه دستگاه خودرو تا به حال خبر داد.

جوانی که دوست داشت سرش 
همانند جمجمه شود

جوانــی آلمانی که به گروه های شــیطان پرســتی 
گرایش دارد ،اقدامی عجیب انجام داد که در شبکه های 

اجتماعی واکنش های متعددی به دنبال داشت.
این جوان با صرف کردن ۷۶00 دالر عملی جراحی انجام 
داد تا گوش های خود را بردارد. او تمایل داشــته که سر 
خود را شبیه جمجه کند.عجیب تر آنکه گوش های جدا 
شده خود را از پزشک دریافت و آن ها را در الکل نگهداری 
می کند. مشخص نیســت که این جوان شنوایی خود را 
کامال از دست داده است یا نه، اما قطعا بخشی از شنوایی 

خود را از دست داده است.

هوش مصنوعی درتله سرطاس داور
اشــتباه دوربین هوش مصنوعی در تشخیص توپ 
فوتبال از سر طاس داور بازی به سوژه رسانه ها تبدیل شد. 
 بنا به گزارش رسانه های محلی اسکاتلند این اتفاق هنگام 
برگزاری مســابقه فوتبال تیم های »اینِورنِس کالِدونین 
تیســِتل« و »ایر یونایتد« در مناطق مترفع اسکاتلند در 
اســتادیوم کالدونین رخ داد. گزارشگر بازی به دلیل این 
اشــتباه و این که دوربین مدام ســر داور را به جای توپ 

بازی نشان می داد مرتبا مجبور به عذرخواهی شد.
یکی از کاربران در کامنتی نوشــت: » با وجود آن که سر 
طاس داور در زیر آفتاب باشکوه اسکاتلند می درخشد، اما 
دوربین هوش مصنوعی قادر به تشخیص توپ فوتبال از 

سر داور نیست.«
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 ---نیم نگاه ---

■ گســترش همکاری های ایران و قطر در زمینه 
انرژی های تجدیدپذیر

درادامه سفر و در دیدار وزیر نیروی جمهوری اسالمی ایران و 
وزیر صنعت و تجارت قطر، دو طرف بر گسترش همکاری های 
 ایران و قطر در زمینه انرژی های تجدیدپذیر تاکید کردند.

 اردکانیــان وزیر نیروی ایران و رئیس ایرانی کمیســیون  
همکاری های اقتصادی ایران و قطر در محل وزارت صنعت 
و تجارت قطر با "علی الکواری" رئیس قطری کمیســیون 
همکاری های اقتصادی دو کشــور و وزیر صنعت و تجارت 

قطر دیدار و گفتگو کرد.
در ایــن دیدار طرفین ضمن تاکید بر حســن روابط دو 
کشور دوست و همسایه به بررسی راه های گسترش این 

روابط پرداختند.
دو طرف ضمــن تعیین نمایندگان خــود برای پیگیری 
موضوع ابراز امیــدواری کردند که برگزاری هرچه پربارتر 
اجالس هفتم کمیســیون بتواند نقش موثری در توسعه 
روابط دو کشور داشته باشد.هم چنین طرفین بر گسترش 
همکاری های خود در زمینه انرژی های تجدیدپذیر توافق 
کردنــد و طرف ایرانی نیز آمادگی خود را برای میزبانی از 
هیات های تخصصی قطر جهت آشنایی با توانایی های ایران 

در حوزه انرژی های تجدیدپذیر اعالم کرد.
■ توسعه روابط وزارت نیروی ایران و شرکت آب 

و برق قطر
هــم چنین در ایــن دیدارهــا وزارت نیــروی جمهوری 
اسالمی ایران و شرکت آب و برق قطر، بر ضرورت تقویت 

همکاری های دو جانبه تاکید کردند.

"محمدعلی فرحناکیان" مشــاور وزیر در امور بین الملل و 
رییس مرکز امور بین الملل و هماهنگی دیپلماســی آب و 
برق وزارت نیرو، با "عیسی الکواری" مدیرعامل شرکت آب 

و برق قطر در محل این شرکت دیدار کرد.
طرفین در این دیدار با ارزشــمند برشمردن گفت وگوها 
و مذاکــره های قبلی بیــن حوزه های آب و بــرق ایران 
 و قطــر، بر لزوم تقویــت روابط فی مابیــن تاکید کردند.

 مقرر شد مباحث تخصصی بین شرکت قطری و واحدهای 
ذی ربط وزارت نیرو، پیگیری شــود تا هر دو کشــور در 

راستای همکاری نزدیک به نتایج خوبی دست پیدا کنند.
■ توافق ایران و قطر برای اجالس هفتم کمیسیون 

همکاری های مشترک

در نهایت »محمدعلی فرحناکیان« دبیر ایرانی کمیسیون 
همکاری های مشترک و »احمد آهن« همتای قطری توافق 
کردند هفتمین اجالس این کمیسیون با حضور مقام های 
عالی رتبه قطری ۲۴ و ۲5 نوامبر )۴ و 5 آذرماه( جاری در 

ایران برگزار شود.
دو طرف با تاکید بر عالقه مندی ایران و قطر در گسترش 
روابط اقتصادی دوجانبه و ارتقای سطح تجارت فی مابین، 

راهکارهای عملی تحقق این هدف را بررسی کردند.
هم چنین متن سند تفاهم نامه اجالس هفتم کمیسیون 
همکاری های مشترک دو کشور که پیشتر در پنج کمیته 
تخصصی توسط متخصصان حوزه های ذی ربط مورد بحث 

و بررسی قرار گرفته بود، در این دیدار نهایی شد.

نخست وزیر پاکستان با تاکید بر اهمیت ویژه روابط کشورش با 
جمهوری اسالمی ایران، بر لزوم تقویت همکاری های منطقه ای 
به ویژه مناســبات تجاری و اقتصادی میان ایران و پاکستان 

تاکید کرد.
دفتر نخست وزیری پاکستان با صدور بیانیه ای درباره دیدار  
»محمدجواد ظریــف« وزیر خارجه ایــران و هیات همراه با 
نخست وزیر پاکستان نوشت: در این دیدار  »سهیل محمود« 
قائم مقام وزارت امور خارجه پاکســتان، »ســید محمدعلی 
حسینی« سفیر ایران در پاکستان و  »رحیم حیات قریشی« 

سفیر پاکستان در ایران حضور داشتند.
در بیانیه دفتر نخست وزیری پاکستان آمده است: عمران خان 
بــا خوش آمدگویــی به ظریــف و هیات همــراه تاکید کرد 
که جمهوری اســالمی ایران و پاکســتان از روابط نزدیک و 

صمیمانه ای برخوردار هستند.
نخســت وزیر پاکســتان تحکیم روابــط با ایران و توســعه 
همکاری های دوجانبه را برای دستیابی به منافع متقابل مهم 
دانست و افزود: مناســبات تجاری و اقتصادی دو کشور باید 
بیشتر تقویت شــود. وی از دست رفتن جان های با ارزش در 
ایران ناشــی از شیوع ویروس کرونا را به ظریف، دولت و ملت 
کشورمان تسلیت گفت و افزود: دولت پاکستان راهبرد اعمال 
"محدودیت های هوشمند" را در دستور کار قرار داد و باعث شد 

تا سرعت شیوع کرونا در این کشور کنترل شود.
عمران خان بر ضرورت همکاری های نزدیک تهران و اسالم آباد 
برای ارتقای صلح، امنیت و توسعه در منطقه تاکید کرد و افزود: 
تالش  پاکستان برای کمک به پیشبرد فرآیند صلح افغانستان 

ادامه دارد و ما معتقدیم که افغانستان راه حل نظامی ندارد.
وی اظهار داشــت: صلح در افغانستان برای تمام منطقه مفید 
خواهد بود زیرا فرصت های جدیدی را برای همکاری های تجاری 
 و اقتصادی و هم چنیــن ارتباطات منطقه ای ایجاد می کند.
به نقل از بیانیه دفتر نخســت وزیری پاکســتان، محمدجواد 
ظریف با ابراز خرســندی از این نشســت گفــت که رئیس 
جمهوری ایران مشــتاق همکاری  نزدیک با دولت عمران خان 
با هدف گسترش روابط دو کشــور است.ظریف همچنین بر 

حمایت قاطع ایران از مساله کشمیر تاکید کرد.
براســاس این گزارش، وزیر خارجه جمهوری ایران در جریان 
سفر دو روزه خود به پاکســتان روز چهارشنبه با ژنرال باجوا 
فرمانده ارتش و شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان 

دیدار کرد.

درآمدهای مالیاتی ۳۵درصد 
بیشتر شد

محمــد مســیحی معاون 
درآمدهــای مالیاتی ســازمان 
امــور مالیاتی دربــاره وضعیت 
درآمدهای مالیاتی تا هفت ماهه 
ابتدایی امسال، اظهار کرد: طی 
این مــدت درآمدهای مالیاتی 
در مقایســه با مدت مشابه در 
سال گذشته با ۳5درصد رشد مواجه شده که در مجموع 
معادل ۱05هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شده 
است و از این میزان حدود ۶۶ هزار و 500 میلیارد تومان 
به مالیات  های مستقیم و ۳۸ هزار و 500 میلیارد تومان 
دیگر هم مربوط به مالیات بر ارزش افزوده یا مالیات کاال 

و خدمات می  شود.
وی افــزود: امیدواریم با وجود تحریم ها و تهدید ویروس 

کرونا، این روند تا پایان سال ادامه داشته باشد.

سرمایه گذاری آلمان و چین 
در بخش صنعت

جدیدترین آمار منتشــر شده از سوی وزارت صنعت، معدن 
و تجارت )صمت( نشان می دهد که در هفت ماهه اول سال 
جاری ۱0۲ مورد ســرمایه گذاری خارجی بــه ارزش ۳.۷ 
میلیارد دالر در کل کشور تصویب شده که ۷5 مورد از آن ها، 
معادل ۲۷ درصد از کل ســرمایه گذاری خارجی،  با حجم 
ســرمایه گذاری ۱.0۲ میلیارد دالر در بخش صنعت، معدن 
و تجارت بوده است.ضمنابر اساس این آمار، سرمایه گذاری 
خارجــی مصوب در بخش صنعت، معدن و تجارت در مدت 
یاد شــده نسبت به هفت ماهه اول سال قبل از لحاظ تعداد 
۳۶ درصد و از نظر ارزش ۷۱ درصد رشــد داشته و به لحاظ 
حجم ســرمایه گذاری،  سهم بخش صنعت ۸۴، معدن ۶.۷ 
و تجارت ۹.۳ درصد بوده اســت. چهار کشــور اول از لحاظ 
ارزش سرمایه گذاری خارجی مصوب نیز کشورهای آلمان با 
۳۴۳، چین بــا ۳۲۲، ترکیه ۹۸.۷ و هند با ۶۸ میلیون دالر 
هستند. بیشــترین تعداد سرمایه گذاری ها نیز توسط کشور 
افغانستان با ۲۲ مورد، ترکیه با هشت مورد و چین و هند هر 
کدام با هفت مورد انجام شده است. در این میان، استان های 
سیستان و بلوچستان ۴0، خوزستان ۳۶، تهران ۹، اصفهان ۸ 
و آذربایجان شرقی ۷ درصد از حجم سرمایه گذاری خارجی 

مصوب در بخش صعت، معدن و تجارت را جذب کرده اند.

نامه فسخ قرارداد نیشکر 
هفت تپه 

هــادی قوامی معاون حقوقــی و امور مجلس وزارت 
اقتصاد و اموراداری در تشــریح آخرین وضعیت شرکت 
نیشکر هفت تپه اظهارداشت: با تعامل و همکاری که میان 
نماینــدگان مجلس و وزارت امور اقتصاد و دارایی صورت 
گرفت، امروز نامه فســخ قرارداد شرکت نیشکر هفت تپه 
از سوی سازمان خصوصی ســازی به هیات داوری ارسال 
شــد که امیدواریم این هیات در زمان مناسب بتواند نظر 
قطعی خود را اعالم کند تا تکلیف این شــرکت به خوبی 
حل و فصل شود. قوامی تصریح کرد: ادعایی وجود داشت 
که ۱000 میلیارد در این شــرکت ســرمایه گذاری شده 
است، اما پس از بررسی های صورت گرفته ابهامات زیادی 
نسبت به این موضوع مشــاهده شده بود و وجود چنین 
آمار و ارقامی به اثبات نرســیده است ضمن این که تولید 
در شرکت هفت تپه به شــدت کاهش پیدا کرده بود؛ لذا 
در همین راســتا جلساتی که در ماه های اخیر در مجلس 
شــورای اسالمی برگزار می شد مقرر شده بود که حداقل 
سه هزار هکتار در این شرکت کشت وجود داشته باشد که 

نتوانستند این مقدار کشت را  نیز انجام دهند.

گرد آورنده تالش مشترک برای توسعه همکاری
گـودرزی علیرضـا 

تقویت مناسبات تجاری 
 ایران وپاکستان

ادامه از صفحه1: 


