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کافه شهر
هنر غرب بعد از دوران باستان

سالمت باشیم
با این سبزیجات 

 به سالمتی سالم کن 

دو کلمه حرف ورزشی
 داوری زیر تیـغ انتقاد!

انتخاب 6۰ شرکت ایرانی برای 
 همکاری با ایتالیا 

مواد غذایی که به تیز ماندن حافظه 
کمک می کنند

تکه ای از من تکه ای از زمین
 واگویه های کرونایی

3

سرمقاله
 ۲ هزار واحد تولیدی باید احیا شونددوران سخت را سپری کنیم

برای  را  برنامه سخت تری  دولت 
مقابله با کرونا در نظر گرفته اســت که آغازش اول آذر 
مــاه نود و نه هســت و ظاهرا برای این کــه برآوردی از 
تاثیرات تدابیر تازه داشــته باشد، آخرش باز نگه داشته 
شــده اســت. این که محدودیت های پیش بینی شده 
بــرای دوهفته یا دوماه و بیشــتر اجراء خواهدشــد در 
درجه نخســت به همکاری مردم با دولــت در اجرای 
این برنامه ها بســتگی دارد. بســیاری از کارشناســان 
معتقدنــد کــه هماهنگی میــان برنامه هــای دولت و 
رفتار مردم ضامن موفقیــت برنامه ها خواهدبود. آن ها 
می گویند؛ "مســاله مهم این اســت که همــه بدانیم 
مدیریت پیشــگیری و مقابله با شــیوع چنین ویروسی 
مســتلزم تعامل و همکاری دوجانبه میان دولت و ملت 
اســت و دولت در این شــرایط وظیفه سیاستگذاری و 
چاره اندیشی دارد اما برای اجرای آن نیازمند همکاری و 
تعامل مردم است. در دوره اول شیوع ویروس و در واقع 
در پیک اول هم موفقیت هایی که حاصل شــد، نتیجه 
تالش های کادر درمان و همکاری کامل مردم بود که به 

یاری یکدیگر آمدند".
در این زمینه، بنظر می رسد برخی از مردم ناهماهنگی را 
بیشتر پیشه کرده اند و حتی تا حد انکار وجود ویروسی 

که بی محابا جان های عزیــز را می گیرد و خانواده ها را 
عزادار می کند پیــش می روند. خطر بزرگ که احتمال 
افزایــش تلفات را بــاال می برد همین طــرز تفکرهایی 
اســت که متاسفانه میان بخشــی از افراد جامعه وجود 
دارد. برای این کار نه تنها وظیفه دولت و رســانه بلکه 
وظیفه خطیر همه ماهســت که فرهنگ سازی کنیم و 
اجازه ندهیم جدی بودن خطرات این بیماری کم رنگ 
شــود. مردم باید بدانند که نیاز است برای یک دوره ای، 
بخشی از عادت روزمره خود را که طی سالیان طوالنی 
یکی از اجزای فرهنگ ما بودند؛ مانند، دســت دادن یا 
روبوسی کردن در هنگام مالقات ها یا در میهمانی ها و یا 
برگزاری مراسمی که محل تجمع تعداد زیادی از افراد 
است مانند جشن های عروسی یا مراسم ختم، خودداری 
کنند تا مانع شیوع گســترده و زنجیره ای این ویروس 
شــود. باید برای حفظ جان خودمــان و عزیزانمان این 
عادت های قدیمی را برای مدتی و تا زمانی که واکســن 

یا درمان این ویروس کشف و تولید شود، ترک کنیم.
رعایت آنچه متخصصان می گویند نه انجام یک توصیه 
بل اطاعت محض در انجام یک تکلیف انســانی و مدنی 

است. بیایید باهم از این مهلکه گذر کنیم.

دین پرســت گفت: وزارت صمت طــی برنامه ریزی ها 
مقرر کرده است تا ۲ هزار واحد تولیدی را احیا کند.

بابک دین پرســت، قائم مقام دبیرخانه ستاد تسهیل و 
رفع موانع تولید وزارت صمت، در حاشیه یک صدمین 
جلسه این ستاد که روز ۲۱ آبان ۹۹ برگزار شد، گفت: 
این جلسه دو دستور کار مشخص داشت؛ یکی بررسی 
روند اجرای مصوبات جلســه نود و هشتم ستاد بود که 
در آن جلسه تصویب کرده بودیم که سقف هدفگذاری 
وزارت صنعت برای احیا و بازگشــت واحدهای تولیدی 
کــه قبال ۱۵۰۰ واحد بود، به ۲ هزار واحد افزایش یابد 
و وزارت صمت جدول توزیع اســتانی این واحدها را به 

ستاد ارائه دهد.
وی افزود: همکاران ما در وزارت صمت در بازه ۲ هفته 
ای که به آن ها مهلت داده شــد، ســقف هدفگذاری را 
به ۲ هزار واحــد تولیدی افزایش دادند و جدول توزیع 
استانی را هم به ستاد ارائه کردند که قرار شد ستاد این 
جدول را به استانداران تحویل دهد تا در کارگروه های 
اســتانی رفع موانع تولید به وضعیت واحدهای تولیدی 

مربوط رسیدگی کنند.
دین پرســت ادامه داد: حدود ۹ هــزار و ۲۰۰ واحد از 
مجموع حدود ۴۶ هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی کل کشور 
که در شهرک ها و نواحی صنعتی مستقر هستند، یعنی 
حدود ۲/۱۹ درصد این واحد ها هم اکنون در تعطیلی و 
رکود به سر می برند که ما برای این موضوع هم مصوبه 
داشتیم مبنی بر این که برای بررسی علل تعطیلی این 

واحد ها یک کمیته عارضه یابی تشکیل شود.
وی تصریح کرد: بر اســاس گــزارش این کمیته، دلیل 
تعطیلی حدود ۶۱ درصد از این واحدها، مشــکل منابع 
مالی اســت که امروز ما با شورای هماهنگی بانک های 
دولتی و خصوصی در جلســه گفت و گویی داشتیم که 
قرار شد معنی "منابع مالی" را دقیقا مشخص کنند که 
چه مقدار از این واحد ها به دلیل عدم پرداخت اقســاط 
و چه مقدار به دلیل نیاز به تامین سرمایه در گردش با 

مشکل مواجه شده اند.
این مقام مسوول بیان کرد: هم چنین این کمیته اعالم 
کرد که حدود هزار و ۲۰۰ واحد تولیدی در شهرک های 
صنعتی وجود دارند که بیش از ده سال از متروکه شدن 
آن ها می گذرد و اکثرا با این مشــکل مواجه هستند که 
صاحبــان آن ها هیچ اقدام قانونی برای راه اندازی مجدد 

آن ها انجام نمی دهند.
وی افزود: در قانون یک سری محدودیت هایی برای این 
نوع واحد های تولیدی مســتقر در شهرک های صنعتی 
وجود دارد مبنی بر این که، چون زمین شهرک صنعتی 
را برای به تولید رســاندن دریافت کرده اند، اما به تعهد 
خــود عمل نکرده اند، می توان با اقدامات قانونی قرارداد 
واگذاری زمین را فســخ کرد که تــا کنون حدود ۴۰۰ 
مورد به دستور ستاد فسخ شده و مقرر شد که تا حدود 
یــک ماه آینده قرارداد تمام افرادی که به تعهدات خود 

عمل نکرده اند، فسخ شود.
ادامه در صفحه8 »مدیر مسوول«

سرمایه گذاری 
در صنعت گردشگری 

تعطیل نشده است

۲ هزار واحد 
تولیدی باید
  احیا شوند

صفحه 5 1

محدودیت های نامحدود!
 طرح جامع مدیریت هوشمند محدودیت ها متناسب با روند و وضعیت بیماری کووید ۱۹ در شهرها
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ما سرگذشت هنر غرب را تا دوره ی کنستانتین پی گرفتیم 
و سپس به قرنی رسیدیم که در خالل آن ها مسأله ی اصلی 
هنر این بود که خود را با حکم پاپ گرگوری کبیر تطبیق 
دهد که گفته بود، تصاویر و تندیس ها می توانند از جهات 

تعلیم کالم خدا به عوام الناس مفید باشند.
بعداز روزگار آغازین مسیحیت، یعنی در واقع بعداز سقوط 
امپراتوری روم، دوره ای در تاریخ آغاز می شود که عمومن 

با عنوان ناخوشایند اعصار تاریک مشخص می گردد.
علت این که ایــن اعصار را تاریک می مانیــم تا حدی از 
آن جهت اســت که مردمانی که در درازای این قرن هاِی 
آکنده از مهاجرت ها، جنگ ها و شــورش ها، می زیسته اند، 
در ظلمت به ســر می برده اند و از راهبرد علم و دانش در 
زندگی خود بهره ی چندانی نداشــته اند و دیگر این که ما 
خودمان اطالعات چندانی درباره ی این قرن های آشوب زده 

و آشوبگر نداریم.
قرن هایی که از فرو افتادن جهان باســتان آغاز می شوند و 
با بر آمدن کشــورهای اروپایی، )تقریبن به شکل امروزی 

آن ها( پایان می یابند.
البته هیچ حد و مرز دقیقی برای این دوره وجود ندارد، ولی 
می توانیم بگوییم که این دوره تقریبن پانصد ســال، یعنی 

حدودن از سال ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ میالدی، دوام یافت.
پانصد ســال زمان طوالنی است که در آن تغییرات زیادی 
می توانــد، صورت پذیرد و در واقــع تغییرات زیادی هم 
صــورت پذیرفت. ولی آنچه برای ما بیشــترین اهمیت را 
دارد، این اســت که این سال ها، شاهد پیدایش هیچ گونه 
سبک روشن و یکدستی در هنر نبود، بلکه بیشتر ناظر بر 
مقابله های سبک های مختلف هنری بود که تا اواخر دوره، 

هیچ گونه آمیزش و تعاملی با یکدیگر نداشت.
این موضوع برای کسانی که شناختی از تاریخ اعصار تاریک 

داشته باشند، چندان شگفت انگیز نیست.
این دوره نه تنها تاریک بود که هر گوشه اش سازی می زد 
و در سراســر آن، اختالف های سترگی در میان مردمان و 

طبقات گوناگون وجود داشت.
در درازای ایــن پنج قرن، به ویــژه در دیرها و صومعه ها، 
مردان و زنانی می زیســتند که به آموزش و هنر عشــق 
می ورزیدنــد و برای آثاری که از یونان و روم باســتان در 
کتابخانه ها و دفینه ها باقی مانده بودند، ارج و احترام بزرگی 

قائل بودند.
گاه ایــن راهبان یا روحانی های فاضل و فرهیخته به مقام 
و منصب سیاســی می رسیدند و در دربار حکمرانان، نفوذ 
و قدرتی می یافتند و سعی می کردند با استفاده از موقعیت 

خویش، ارزشمند ترین هنرهای مورد تحسین را احیا کنند.
ولی اغلب سعی شــان به علت جنگ ها و تاخت و تازهای 
جدید مهاجمان شمالی به جایی نمی رسید، مهاجمانی که 
درباره ی هنر، به واقع نظراتی از بیخ و بن متفاوت از آن ها 
داشــتند. آن ها قبایل مختلف توتون ها، گوت ها، واندال ها، 
ساکســون ها، دانمارکی ها و وایکینگ ها بودند که سراسر 
اروپا را در نوردیدند و هرچه در راه شان بود، تاراج و غارت 
کردند. کسانی که به دستاوردها و نخبه کاری های یونانی ها 
و رومی ها در هنر و ادبیات ارج می نهادند، این اقوام را بربر 

یا وحشی می خوانند.
این قبایل به معنایی بی تمدن بودند، ولی این سخن لزومن 
بدان معنا نبود که آن ها هیچ گونه احساســی نســبت به 
زیبایی نداشتند و فاقد هرگونه هنری از آِن خویش بودند.

آن ها اســتادکاران ماهری داشــتند که در فلزکاری های 
ظریف مجرب بودند و منبت کاران ممتازی داشــتند که 
کارهایی شبیه کارهای مائوری های زالندنو انجام می دادند.

هنرمندان آن ها نقش مایه های پیچیده ای از قبیل تنه ی 
تابیده از اژدها یا پرندگانی با نقش و نگارهای مشــبک و 

درهم بافته را دوست داشتند.
دقیق نمی دانیم که خاســتگاه اولیه ی این الگوها در قرن 

هفتم کجــا بوده یا چه مدلول و معنایی داشــته اند ولی 
احتمال می رود کــه عقاید قبایل توتونــی درباره ی هنر 

همانند عقاید قبایل ابتدایی مناطق دیگر بوده است.
دالیل و قرائتی بــرای این باور وجــود دارد که آن ها نیز 
این تمثال ها و شبیه ســازی ها را وســیله ی افسون گری و 

افسون زدایی و یا دفع ارواح خبیثه می دانستند.
پیکره های تراشــیده شده ی اژدها متعلق به سورتمه ها و 
کشتی های وایکینگ ها، تصویر خوبی درباره ی ماهیت این 

هنر به دست می دهد.
با حــس قریب به یقین می توان گفت که این ســرهای 
رعــب آور هیوالها و موجودات عظیم الجثه، چیزی بیش 
از تزیینات ساده و معصومانه بوده است. در واقع می دانیم 
که رســوم و قواعدی بین وایکینگ های نروژ وجود داشته 
که ناخدای کشــتی را موظف می کرده است که پیش از 
ورود به بندر وطن خود، به دفع این موجودات شیطانی و 
خبیث همت گمارد تا موجب رعب و هراس ارواح سرزمین 

خویش نشود.
ادامه دارد...

 "رودکی"

 بوی جوی مولیان آید همی
 یاد یار مهربان آید همی

 ریگ آموی و درشتی راه او
 زیر پایم پرنیان آید همی

 آب جیحون از نشاط روی دوست
 خنگ ما را تا میان آید همی

 ای بخارا! شاد باش و دیر زی
 میر زی تو شادمان آید همی
 میر ماه است و بخارا آسمان

 ماه سوی آسمان آید همی
 میر سرو است و بخارا بوستان

 سرو سوی بوستان آید همی
 آفرین و مدح سود آید همی

 گر به گنج اندر زیان آید همی

 "کارودردریان"

 باز باران بی ترانه
 باز باران با تمام بی کسی های شبانه

 می خورد بر مرد تنها
 می چکد بر فرش خانه

 باز می آید صدای چک چک غم
 باز ماتم

******** 

 من به پشت شیشه تنهایی افتاده
 نمی دانم، نمی فهمم

 کجای قطره های بی کسی زیباست؟
********

 نمی فهمم، چرا مردم نمی فهمند
که آن کودک که زیر ضربه شالق باران 

 سخت می لرزد
 کجای ذلتش زیباست؟

 نمی فهمم
******** 

 کجای اشک یک بابا
 که سقفی از گل و آهن به زور چکمه باران

به روی همسر و پروانه های مرده اش 
 آرام باریده

 کجایش بوی عشق و عاشقی دارد؟
 نمی دانم

********
 نمی دانم چرا مردم نمی دانند

 که باران عشق تنها نیست
صدای ممتدش در امتداد رنج این 

 دل هاست
 کجای مرگ ما زیباست؟

 نمی فهمم
******** 

 یاد آرم روز باران را
 یاد آرم مادرم در کنج باران مُرد

 کودکی ده ساله بودم
 می دویدم زیر باران، از برای نان

********
 مادرم افتاد

مادرم در کوچه های پست شهر آرام 
 جان می داد

 فقط من بودم و باران و گل های خیابان بود
 نمی دانم

 کجای این لجن زیباست؟
******** 

 بشنو از من، کودک من
 پیش چشم مرد فردا

که باران هست زیبا، از برای مردم زیبای 
 باالدست

و آن باران که عشق دارد، فقط جاری 
 ست بر عاشقان مست

 و باران من و تو درد و غم دارد
 خدا هم خوب می داند

 که این عدل زمینی، عدل کم دارد
******** 

 "خسروگلسرخی"

 افسوس که زندگی دمی بود و غمی
 قلبی و شکنجه ای و چشمی و نمی

 یا جور ستمگری کشیدن هر روز
 یا خود به ستمکشی رساندن ستمی

******** 
 شب است ساقی! ساغرت کو؟

 فروغ ماه و نور اخترت کو؟
 ز دور آید صدای مرغ شبگیر

 نوا و نغمه ی جان پرورت کو؟
******** 

 چون در کف روزگار گشتیم زبون
 چون ساغر عشق و آرزو گشت نگون

 جاسوس خرد دگر چه جوید از ما
 گوید کزین شهر کشد رخت برون

******** 
 چو گم شد پرتو عشق از دل من
 خدایا چیست جز غم حاصل من

 سحاب عشق اگر یکدم نبارد
 بسوزان خرمن آب و گل من

******** 
 این صبح همان و آن شب تار همان
 ما شش در و این چهار دیوار همان

 استاد زمانه یک سبق داده به ما
 تکرار همان و باز تکرار همان

شهــــر--- نیم نگاه --- کــافــــه 

 بخـــش بیســـت و یکـــم
مـزرعـــه حمیـــد  هنر غرب بعد از دوران باستان ثبت ۸ اثر در فهرست 

آثار ملی
به گزارش میراث آریا،جلسه مشــترک شورای ملی 
ثبت آثار تاریخی فرهنگی و شورای حریم کشور به ریاست 
محمدحسین طالبیان معاون میراث فرهنگی کشور و با 
حضور مصطفی پورعلی مدیرکل دفتر ثبت آثار دفتر ثبت 
آثار و حفظ و احیاء میراث معنوی وطبیعی و سایر اعضای 
این شورا، در ســالن آمفی تئاتر وزارت میراث فرهنگی، 

گردشگری و صنایع دستی برگزار شد.
طالبیان درباره مصوبات جلسه مشترک شورای ملی ثبت 
آثار تاریخی فرهنگی و شورای حریم کشور گفت: از استان 
تهران سه اثر شامل مسجد توتونچی، حمام چال و خانه 
مسکونی بینا )شرکت تعاونی جهاد کشاورزی( به عنوان 
میراث معماری معاصر واجد ثبت در فهرســت آثار ملی 

شناخته شد.
معاون میراث فرهنگی کشــور افــزود: هم چنین ویالی 
عالیخانــی، بنــای آقــا محمدخانی، ســاختمان جهاد 
دانشــگاهی و ویالی محمدحسین علم الهدی در استان 
تهــران هــم واجد ثبت در فهرســت آثــار واجد ارزش 
تاریخی فرهنگی اعالم شد. او اظهار داشت: تپه قاالبالغی 
از اســتان آذربایجان غربی نیزواجد ثبت در فهرست آثار 

واجد ارزش تاریخی فرهنگی اعالم شد.

فراخوان دومین جشنواره 
ادبی ماورا 

خانه ادبیات مســتقل افغانستان و سازمان فرهنگی 
اجتماعی شــهرداری اصفهان، به منظور پاسداشت زبان 
فارسی و هم چنین ایجاد همدلی و همزبانی روز افزون، 
دومین جشنواره ادبی بین المللی ماورا را برگزار می کنند. 
نخستین دوره این جشــنواره سال گذشته توسط خانه 

ادبیات مستقل افغانستان برگزار شده بود.
این جشنواره ویژه همه فارســی زبانان و فارسی آموزان 
 سراســر جهان است که در دو بخش طراحی شده است:
بخش اصلی: برای فارسی زبانان افغانستان در بخش های 
رقابتی شعر )کالسیک و آزاد(، داستان، کتاب )مجموعه 

شعر و مجموعه داستان( و نقد ادبی برگزار می شود.
بخش ویژه جشــنواره نیــز برای همه فارســی زبانان و 
فارســی آموزان سراسر جهان اســت که در بخش های 
شعر )کالسیک و آزاد(, داستان و کتاب )مجموعه شعر و 
مجموعه داستان( و نقد ادبی برگزار می شود.مهلت ارسال 

اثار تا پایان روز سی ام آذر ۱۳۹۹ تعیین شده است.

معرفی برندگان جوایز ملی 
کتاب آمریکا

بین بیست و پنج اثری که به عنوان فینالیست های 
جوایز ملی کتاب آمریکا در ســال ۲۰۲۰ معرفی شــده 
بودند، ۵ کتــاب به عنوان برندگان این دوره در ۵ بخش 

مختلف این جوایز انتخاب شدند.
در بخش بهترین اثر داســتانی، »شــهر چینی داخلی« 
 نوشته چارلز یو موفق شد تا عنوان برنده را از آن خود کند.
در بخش غیرداستانی، »مرده ها برمی خیزند« نوشته تامارا 

پاین و لس پاین عنوان برنده را از آن خود کردند. 
در بخش شــعر، عنوان برنده به »مستعمره دی ام زی« 

سروده دان می چوی رسید.
در بخش ادبیات ترجمه شــده، عنوان برنده به »ایستگاه 
توکیو« نوشته یو میری به ترجمه مورگان گایلس از زبان 

ژاپنی رسید.
در بخش ادبیات کودک و نوجــوان نیز ،عنوان برنده به 

»پادشاه و سنجاقک« نوشته کیِسن کالندر رسید.
جایــزه کتاب ملــی از ســال ۱۹۳۶ از ســوی انجمن 
کتاب فروشان آمریکا اهدا می شود تا از ادبیات آمریکایی 
تجلیل کند. برندگان این جایزه ۱۰ هزار دالر جایزه نقدی 

و دیگر فینالیست ها هر یک هزار دالر دریافت می کنند.

لحظاتــی بــا شــعر
به انتخاب نیما موسوی

کلیسای قدیسان ارلزبارتون 1000 میالدی

سر اژدها، کنده کاری چوبی، 830 میالدی



193 شــماره   -  1399/9/3
w w w . m e y a r p r e s s . i r

3

● حــرف و حدیث پیرامون داوری در مســابقات به ویژه 
مسابقات فوتبالی، همیشــه بوده و خواهد بود. اما معموال 
وقتــی این حــرف و حدیث ها رواج می یابد که سلســله 
رقابت ها به اوج خود برســد و هیجان بازیکنان و هواداران 
 فوران داشته باشد. اما از شما چه پنهان که در لیگ بیستم
با وجود غیبت هواداران واوان بازی ها، داوری و اشتباهات 
احتمالی در قضاوت ها حاشیه ساز شده است! در چند بازی 
اخیر این اتفاق رخ داده که در این شماره یک نمونه اش را 
که عدم رعایت پروتکل های بهداشتی هم بر آن افزوده شده 

است، مطمح نظر خوانندگان قرارمی دهیم.
■ حاشیه دیدار نساجی - تراکتور

تعدادی هوادار در ورزشــگاه شهید وطنی قائمشهر حاضر 
شدند و به تراکتوری ها و تیم داوری مسابقه فحاشی کردند.
تیم های فوتبال نساجی مازندران و تراکتور تبریز از ساعت 
۱۶:۱۰ روز پنجشــنبه، در چارچوب هفته دوم لیگ برتر 
فوتبال و در ورزشــگاه شــهیدوطنی قائمشهر به مصاف 
 هم رفتند. بخشــی از حواشــی این بازی در زیر می آید:

در حالــی که هیــچ تماشــاگری به دلیــل رعایت های 
پروتکل های بهداشــتی نمی تواند در ورزشــگاه ها حاضر 
شود، حدود ۲۰ نفر از هواداران نساجی در ورزشگاه شهید 
وطنی حضور یافتند و از الفاظ بدی علیه بازیکنان و مربیان 

تراکتور و داور مسابقه استفاده کردند.
همین اتفاق باعث شد علیرضا منصوریان در دقیقه ۵8 به 
فحاشی های این افراد واکنش نشان دهد و عوامل برگزاری 

بازی از این تماشاگران خواستند که سر و صدا نکنند.
■ متاسفانه پروتکلها رعایت نمی شود

علیرضا منصوریان بعد از تســاوی مقابل نساجی در هفته 
دوم لیگ برتر اظهار داشــت: در ابتدا به هر دو تیم تبریک 
می گویم. تیم ما خیلی زحمت کشید و در روند تاکتیکی 
خوب کار کرد. تنها راهی که باعث می شــد گل بخوریم، 
اشتباه فردی بود. اشتباه فردی باعث شد یک بر صفر عقب 
بیفتیم و مجبور شدیم تمام تالش خود را بگذاریم تا بازی 

مساوی شود.
وی افزود: اواخر بازی حتی می توانستیم ۲ بر یک ببریم. در 
خلق موقعیت فوق العاده کار کردیم. تاکتیک ما در ۲ نیمه 
غالب بود و حریف مانند بازی قبل مجبور بود رو به عقب 

کار کند. در تمام کردن موقعیت دچار مشکل شدیم.
سرمربی تراکتور گفت: باید در طول هفته کار کنیم چون 
مدعی لیگ هســتیم و نباید موقعیت از دست بدهیم. از 
آسیب دیدگی خانزاده بسیار ناراحت هستم چون بازیکن 
خوب ما از زمین خارج شد و مجبور شدیم ۲ تعویض پی 

در پی داشته باشیم.
منصوریان با اشــاره به تعداد نیروهای داخل زمین، خاطر 
نشان کرد: پروتکل های بهداشتی ایجاب می کرد فقط ما و 

حریف در میدان باشیم. مجموعه ما با نیمکت باید نزدیک 
به ۵۰ نفر می شــد. متاسفانه پروتکلی رعایت نشد و بعد از 
بازی ۲۰۰ نفر داخل زمین بودند. باید الگو باشیم چون بازی 

زنده پخش می شود. مثل کار اشتباه من که پررنگ شد.
وی ادامه داد: امروز ما نســاجی را با تماشاگر داشتیم و از 
روی ســکو به ما توهین می شد. این ها که نمی تواند خارج 
از استادیوم باشد. از بچه هایم بسیار راضی هستم و آن ها 
فوق العاده خوب کار کردند اما در تمام کردن موقعیت دچار 

مشکل هستیم که باید رفع شود.
سرمربی تراکتور درباره این که هیات استان تالش کرده 
پروتکل ها رعایت شود، تصریح کرد: عزیزان بودند و چطور 
می گویید ۴ تا عکاس بودند. بعد از بازی ۲۰۰ نفر خسته 
نباشید می گفتند. با احترام به هیات فوتبال که آن ها را 
دوســت دارم، باید بگویم شما مجبور نیستید این حرف 

را بزنید.
منصوریان درباره چمن ورزشگاه نساجی، خاطر نشان کرد: 

مدیریت باشگاه نساجی از دوستان خوب من است.
کمترین حق فوتبال مازندران این است که تبدیل به چمن 
طبیعی شود. آخرین بار ۲۶ سال قبل این جا آمدم. با این 
که می دانم بلندمدت برنامه ریزی شده، اما می توان چمن را 
برداشت و چمن زمستانی کاشت. دیدم که رختکن خوب 

شده و از موقعیت ایجاد شده تشکر می کنم.
وی درباره صحنه گل و داوری گفت: به کرمانشاهی و تیم 

او تبریک می گویم. آوانتاژ های او خوب بود. 
خوشــحالم که کرمانشــاهی برگشــت. حتی اگر امروز 
می باختیم، او فوق العــاده بود. در صحنه ای که می گویید، 
صحنه آهسته را دیدم. بازیکن نساجی کمی جلوتر بود. این 
چیزی بود که من دیدم. شاید اگر داور دیگری بود، مدیریت 

بازی را به سختی انجام می داد.
منصوریان ادامه داد: از فدراسیون خواهش می کنم، اعالم 
کنند اگر ۲۰ داور در لیگ داریم، با آن ها قرارداد حرفه ای 
ببندنــد. می توانند قرارداد ۵۰۰ میلیونی ببندند و هر تیم 
وظیفه دارد حق داوری را بدهد. نمی شود مربی و بازیکن 
بیــش از یک میلیارد بگیرند و داور بــرای یک بازی یک 
میلیون تومان بگیرد. نمی توان فقط خدمات را به بازیکن و 
مربی داد. اگر داوری ۵۰۰ میلیون بگیرد، می تواند حرفه ای 

زندگی کند و بعد هم حقوق بازنشستگی بگیرد. 
وی یادآور شــد: به حق داوران ظلم می شــود. همین که 
درباره نحوه داوری کرمانشاهی صحبت کنیم، بی احترامی 
است. هفته قبل سیدعلی قضاوت کرد و ۲امتیاز از دست 
دادیم اما چیزی از ارزش های ســیدعلی کم نمی شود. از 
هیات رئیسه فدراسیون خواهش می کنم به داوران احترام 
بگذارند و قرارداد رسمی ببندند. از باشگاه ها هم می توانند 
حق داوری بگیرند. چه اشــکالی دارد؟ ۱۶ تیم هستند و 

می توانند مبلغی را بدهند.
منصوریان در پاســخ به ســوالی دربــاره وضعیت محمد 
عباس زاده گفــت: ما کاپیتان نســاجی را جذب کردیم؛ 
بازیکنی با استانداردهای باال که تجربه خوبی از پرسپولیس 
و لیگ برتر دارد. عباس زاده در طول فصل بیشتر از ۱۰ گل 
برای ما خواهد زد. بازیکنی که می گوید ۲۴ گل به خاطر 
هادی نوروزی می زند و این کار را می کند، اعتماد به نفس 
باالیی دارد. ما به بازیکنان بزرگ در داخل تیم نیاز داریم. 

۲-۳ سالی او را امانت گرفتیم و پس می دهیم.
سرمربی تراکتور درباره این که هر دو تیم تماشاگر دارند 
و کرونا باعث ضرر شــده است، تصریح کرد: قبل از بازی 
فیلمی برای بچه ها پخش کردیم. حیف است با این کرونا 
استادیوم خالی شده است. ۱۰۰ هزار نفر تماشاگر داریم 
که ۹۰ دقیقه ما را ایســتاده تشویق می کنند. بازی های 
قبلی ورزشگاه وطنی را هم دیدم. پرشورهای شماره یک 
و دو، تبریز و مازندران هســتند. وقتی استادیوم پر باشد، 
بازی جلوی این تیم ها ســخت است. فوتبال در مازندران 
به ویژه قائمشهر، مثل تبریز زنده است. امیدوارم هر چه 
زودتر واکسن پیدا شود و هر روز خبری به خاطر از دست 

دادن عزیزان نشنویم.

■ نگرانم که حق ما پایمال شده است
وحیدفاضلی ســرمربی تیم فوتبال نساجی بعد از تساوی 
مقابل تراکتور در نشست خبری، عنوان کرد: بازی بسیار 
تاکتیکی بود و هر دو تیم برنامه داشــتند. ما تراکتور را 
کنترل کردیم. کم کم جلو آمدیم و موقعیت های زیادی 
داشتیم. فکر می کنم ۳ برابر تراکتور موقعیت داشتیم. این 

را قاطعانه می گویم؛ نه این که جو درست کنم.
وی ادامه داد: روی برنامه ای که داشتیم و در طول هفته 
کار کــرده بودیم، به گل رســیدیم. در ادامه روی ضربه 
ایستگاهی، تراکتور به گل رسید و بازی به تساوی کشیده 
شــد. من از تالش بازیکنانم واقعا تشــکر می کنم چون 
جانانه جنگیدند و انگیزه داشتند. دست تک تک آن ها را 

به گرمی می فشارم. امروز عالی بودند.
ســرمربی نســاجی درباره این که به نظر می رســد گل 
تراکتور آفساید بود، تصریح کرد: فارغ از نتیجه، از داوران 

تشکر می کنم چون قشر زحمت کشی هستند.
به گفته کارشناســان گل تراکتور آفساید بوده است. این 
بازی را باید بارها دید که بچه های ما چقدر با جان و دل 

بازی کردند. آن ها با دل بازی می کردند؛ نه پاهایشان.
فاضلی خاطرنشــان کرد: نگرانی من این اســت که حق 
بازیکنان ما پایمال شده است. چه ایرادی دارد که VAR را 
بیاوریم؟ کاری به داوران نداریم اما اگر این تکنولوژی باشد، 
خیلی از مشــکالت حل می شــود. این ۳ امتیاز به تیم ما 
کمک می کرد و شخصیت زیادی می داد؛ هر چند بازیکنان 
من شــخصیت زیادی دارند و زحمت زیادی کشیدند. از 

آن ها راضی هستم و امیدوارم نتیجه آن را بگیرند.
سرمربی نساجی درباره این که منصوریان گفته پروتکل ها 
رعایت نشده و ۲۰۰ نفر داخل زمین بودند، عنوان کرد: او 
پیشکسوت ماست و حتی ۲-۳ بار از او عذرخواهی کردم 
و گفتم از جانب ما نیســت. من به عنوان مربی، تمرکزم 

روی تیم و بازیکنانم است.
وی ادامــه داد: بعد از بازی از داور تشــکر کردم و اصال به 
اطراف توجهی نداشــتم. این چیزی که آقای منصوریان 
می گوید را نه تایید و نه تکذیب می کنم. مورد خاصی نبود. 

این که بگوییم پروتکل رعایت نشده، زیاد تایید نمی کنم.
فاضلی در پاســخ به ســوال خبرنگاری که پرسید بعد از 
گلزنی تیم نساجی عقب کشید، گفت: این طبیعی است. 
شــاید اگر تراکتــور هم گل می زد، ایــن کار را می کرد. 
بهترین بازیکنان ما خسته شده بودند و مجبور به تعویض 
شدیم. تعویض های خوبی داشتیم اما خطاهایی که گرفته 

شد تیم ما را عقب برد. 
نمی گویم خطا درســت بود یا خیر اما خطاها ما را عقب 
برد و حریف به گل رســید. تراکتــور بازیکنان ملی دارد 
و قرارداد یک بازیکن آن هــا اندازه کل بودجه بازیکنان 
ماست. قول می دهم بازیکنان ما هم آخر فصل به همین 

اندازه می رسند.
ســرمربی نســاجی درباره انتقال عباس زاده به تراکتور، 
خاطرنشــان کــرد: عبــاس زاده قطعا یکــی از بهترین 
خریدهای تراکتور اســت. روزی که تیم را گرفتم آیا در 
خط جلو بازیکن گرفتم؟ تمامی نفراتی که گرفتم در خط 
عقب اســت. عباس زاده را دوست دارم و هیچ مشکلی با 

او نداریم. 
برایــش آرزوی موفقیت دارم. قراردادی که او بســته ما 

نصف آن را نداریم.

دو کلمـــه حـــرف ورزشـــی

بهبودی سـیاوش   داوری زیر تیـغ انتقاد!
 ---نیم نگاه ---

گرد آورنده

آکادمی تخصصی بین المللی 
هاکی را راه اندازی می کنیم

ایرنا - بهرام قدیمی رییس 
فدراســیون هاکــی گفــت: در 
نظــر داریم آکادمــی تخصصی 
بین المللی هاکــی را در اســتان 
همــدان که از امکانــات خوبی 
کنیم  راه اندازی  است،  برخوردار 
و برای تحقق این امر اقدامات و 

هماهنگی های الزم را انجام داده ایم.
»بهــرام قدیمی« در حال حاضر و در روزهایی که شــیوع 
ویروس کرونا اوج گرفته اســت، کالس های ویژه مربیگری 
از سوی کنفدراســیون هاکی آسیا در حال برگزاری است 
و زنان و مردان ایران حضوری فعال در این کالس ها دارند.

وی افــزود: برگزاری کالس های آنالیــن به مربیان ایرانی 
کمک می کند تا سطح علمی خود را افزایش داده و به سطح 
اســتانداردهای روز دنیا برســند. رییس فدراسیون هاکی 
خاطرنشان کرد: برای برگزاری لیگ مردان و زنان به دنبال 
مجوزهای الزم هســتیم. در صورتی که این مجوزها صادر 
شود مســابقات به طور منظم برگزار خواهد شد. قدیمی 
تصریح کرد: طبــق برنامه ریزی هایی که انجــام داده ایم، 
مسابقات لیگ هاکی مردان از ۲۵ آذر ماه استارت خواهد 
خورد. وی تاکید کرد: مسابقات لیگ زنان در فصل گذشته 
به مرحله نیمه نهایی رسید اما به خاطر شیوع ویروس کرونا 
این بازی ها لغو شد و در تالش هستیم این بازی ها پیگیری 
شود. رییس فدراسیون هاکی افزود: پس از برگزاری لیگ، 
مربیان تیم های ملی مردان و زنان نفرات مورد نظر خود را 

به تیم ملی دعوت خواهند کرد تا اردوهای ملی آغاز شود.

سقوط یک پله ای ایران 
در رنکینگ فیفا

تیم ملی فوتبال ایــران در رده بندی تیم های ملی 
فوتبال جهان با یک پله ســقوط در رده سی ام جهان و 

دوم آسیا قرار گرفت.
رقابت های ملی فوتبال جهان در ماه نوامبر به پایان رسید 
و تیم ملی فوتبال ایران در این ماه تنها یک بازی دوستانه 
برگزار کرد و توانست بوسنی را با دو گل شکست دهد. با 
این حال تیم ملی فوتبال ایران در رده بندی تیم های ملی 
فوتبال جهان با یک پله سقوط در رده سی ام جهان و دوم 
آسیا قرار گرفت.تیم ملی فوتبال ژاپن بدون تغییر نسبت 
به ماه قبل همچنان در رده ۲۷ جهان و نخســت آســیا 
قرار دارد.ضمن این که بیشترین سقوط در بین تیم های 
باالنشین را کلمبیا داشته است که با ۵ پله سقوط در رده 
پانزدهم جهان قرار گرفته است. تیم ملی فوتبال بلژیک 

نیز همچنان صدر رده بندی فیفا را در اختیار دارد.

حفظ جایگاه ششمی فوتسال 
ایران 

تارنمای »فوتسال رنکنیگ« روز پنج شنبه ۲۹ آبان ماه  
رده بندی هفتگی تیم های ملی فوتســال دنیا را اعالم کرد 
که ایران با کســب ۱۶۰۹ امتیاز در جایگاه ششم جهان و 
اول آسیا ماند. تیم ملی اسپانیا، برزیل و آرژانتین به ترتیب 
جایگاه اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.در رده بندی 
مهرماه، برزیل در صدر و اسپانیا در جایگاه دوم قرار داشت.

هم چنین تیم های روسیه، پرتغال، ایران، قزاقستان، ایتالیا، 
پاراگوئه و کرواسی هم در جایگاه بعدی ایستادند.
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● مغز مرکز بدن است. این قسمت از بدن تمامی حرکات 
و در نهایت کل زندگی شــما را کنترل می کند. عالوه بر 
این، مغز مسوولیت نگهداری تمام خاطرات شما را بر عهده 
دارد و در توانایی شما برای تمرکز کردن نقش بسزایی دارد.

در زندگــی روزمره توانایی تمرکز بســیار مهم و ســخت 
اســت. تمرکز بیشــتر، بهره وری را بــه حداکثر خواهد 
رســاند، نتایج بهتــری از کارها شــاهد خواهیــم بود و 
 بــه حفظ ذهن شــما در طول روز نیز کمــک می کند.

حافظه نیز به همان اندازه مهم است و به شما این امکان را 
می دهد که حقایق، چهره  ها، نام ها و چیزهای دیگری را به 
 خاطر داشته باشید که کیفیت زندگی شما را بهبود می  بخشد.
اگــر حافظه خوبی ندارید یا نمــی توانید به خوبی تمرکز 

کنید، احتماال از سالمت خوب مغز نیز برخوردار نیستید.
این اتفاق شما را در معرض ابتال به اختالالت عصبی مربوط 
به ســن قرار می دهد و به همین دلیل اســت که ضروری 
است مطمئن شوید همه کارهایی که برای داشتن یک مغز 

سالم و قوی موردنیاز است را انجام می دهید.
حاال این ســوال مطرح می شــود که چه کارهایی برای 

رسیدن به این هدف باید انجام دهیم؟
باور کنید یا نه، مقدار زیادی از این کارها و عوامل، به رژیم 

غذایی تان مربوط می شود.
■ اگر درست غذا بخورید، مغزتان از شما قدردانی خواهد 
کرد. غذا های طبیعی که به رنگ قرمز و بنفش می باشند برای 
مغز خوب هستند، به این دلیل که آن ها حاوی آنتوسیانین 
فیتوکمیکال هســتند که مغز برای داشتن حافظه ای تیز، 
 تمرکــز قوی، مود مثبت و وضوح کلی به آن احتیاج دارد. 
در ادامه، چند ماده غذایی  که مغز برای تیز و قوی ماندن به 

آن احتیاج دارد را به شما معرفی می کنیم.
۱. بلوبری

مطالعــه پس از مطالعه، مزایای بلوبری را بر حافظه و مغز 
ما نشان داده اند. در واقع بلوبری حاوی آنتی اکسیدان هایی 
است که با رادیکال های آزاد مبارزه کرده و مانع از آسیب به 
مغز می شود. این میوه می تواند بهبود حافظه را نیز تسهیل 

کند.
۲. گوجه فرنگی

با مصرف زیاد گوجه فرنگی 
از توسعه ی جنون در سنین 
باال جلوگیــری کند. گوجه 

فرنگی هم آنتی اکســیدانی قوی به نام لیکوپن دارد که با 
رادیکال های آزاد مبارزه می کند. این رادیکال های آزاد دلیل 

بروز جنون، مخصوصا در آلزایمر هستند.
۳. آجیل

تحقیقات نشــان داده اند که آجیل ها ماننــد گردو، بادام 
زمینی و غیره می توانند بــا بی خوابی مبارزه کنند. آن ها 
هم چنین می توانند باعث داشتن حافظه ای خوب و وضوح 
ذهنی شوند. آجیل ها هم چنین منبع غنی ای از ویتامین

E هستند که از دست دادن حافظه رامانع خواهند شد. 
بعضی آجیل ها مثل گردو هم از اســیدهای چرب امگا ۳ 
غنی هستند که باعث می شوند خلق و خویمان بهتر شده 

و عملکرد های مغزی مان تسهیل شوند.
۴. قهوه

اگر به تعادل مصرف شــود، قهــوه خیلی هم برای مغز ما 
خوب اســت. قهوه حاوی کافئین و آنتی اکسیدان هاست 
که با همدیگر، ریسک اختالالت ذهنی مثل آلزایمر یا زوال 
عقل را محدود می کنند. برای استفاده ی بهینه ی آن برای 
مغز، قهوه باید خالص بوده و بدون شــکر و خامه مصرف 

شود.
۵. آووکادو

از  پــر  میــو ه ای  آووکادو 
چربی های خوب اســت که 
باعث می شود خون راحت تر 
به ســمت مغز جریان پیدا 

کند. این میوه هم چنین فشــار خون را کاهش داده و به 
سالمت قلب  کمک می کند.
۶.تخم کتان و تخم کدو

تخم کتان و تخم کدو میان 
وعده هــای خیلی ســالمی 
هستند. یک مشت از آن ها 
به طور روزانه می تواند قدرت 

مغزی ما را تقویت کند. اساسا دانه های کتان حاوی اسید 
چربی به نام ALA هستند که قشر مغزی را هدف گرفته و 
عملکرد آن را تسهیل و پردازش اطالعات را موثرتر می کند.

۷. سیب

دفعه ی بعد که سیب خوردید حواستان باشد که با پوست 
بخورید. پوســت ســیب غنی از آنتی اکســیدانی به نام 
کوئرستین است که با عالئم اولیه ی آلزایمر مبارزه می کند. 
بین سیب قرمز و سبز هم برای دریافت بیشتر قدرت مغزی 

بهتر است که سیب قرمز را انتخاب کنید.
سیب قرمز حاوی آنتی اکسیدان آنتوسیانین هم هست که 

به تیز ماندن حافظه ی ما کمک می کند.
ســیب، یکی از بهترین میوه های معجزه آسا است که هم 
خاصیت خنثی کردن زهــر را دارد و هم خاصیت غذایی 
و به علت داشتن مواد قلیایی، اسید اوریک را حل می کند 
و برای معالجه  چاقی بسیار مفید اسـت و به علت داشتن 
فســفر، تقویت کننده اعصاب و مغز اســـت و با داشــتن 
ویتامین های A ، B و C و امالح سودمندی مانند: کلسیم، 
فسفر، منیزیم ، آهن، پتاسیم و سدیم برای همه ی  سنین 

به خصوص کودکان مفید اسـت.
سیب با خستگی ، فشار ذهنی و کمبود مواد معدنی مبارزه 
می کند. تقویت کننده  اعصاب و عضالت و دشمن سرسخت 
بوی بد دهان و آرامش دهنده  قلب اسـت. بوییدن و خوردن 

آن موجب نشاط، شادی، تقویت حافظه و سلسله  اعصاب 
می شود. سیب قرمز بیشتر از سیب سفید مفید اســـت؛ 

البته بـه شرطی که تازه باشد.
۸. پیاز

یک ماده ی غذایی دیگر با 
دوز باالیی از آنتوســیانین 
است.  پیاز  و کوئرســتین، 
پیاز های قرمز هر دوی این 

آنتی اکسیدان ها را دارنددرحالی که پیازهای زرد و سفید 
فقط حاوی کوئرستین هستند.

پیاز از نظر طب قدیم ایران گرم و خشــک است و دارای 
خواص بسیاری است .دانشمندان معتقدند که، مصرف پیاز 
خام برای رفع ناراحتی های حاصل از آشــامیدن آب های 
مختلف در هنگام مســافرت و جلوگیری از ناراحتی های 

ناشی از هوای آلوده، مفید می باشد.
پیاز خام، برای پوســت، مو های سر، کلیه ها و مثانه مفید 
اســت. پیاز پخته، ملّین )نرم کننده( است و برای کسانی 
که روده ی ضعیفی دارند، غذای مناسبی است. البته سرخ 
کردن پیاز با روغن، آن را ســنگین می نماید، مگر آن که 
زیاد ســرخ نشــود و روغن کمی مصرف گــردد. پیاز نیز 
مانند ســیر خاصیت ضدعفونی دارد و قادر است از تجمع 
پالکت ها جلوگیری کنــد و در تجزیه ی فیبرین )لخته ی 

خون( دخالت نماید.
۹. رزماری

رزماری در اسید کارنوسیک 
خــواص  حــاوی  خــود 
حفاظتی از مغز است. این 
آلزایمر  از  می تواند  اســید 

و دیگــر اختالالت مغزی جلوگیری کند. بعضی مطالعات 
نشان داده اند که تنها بوی رزماری هم می تواند بر حافظه 

تاثیرگذار باشد.
۱۰. شکالت

حــال نوبــت بــه مغــز 
دوســت ترین غــذای این 
لیست می رسد. شکالت تلخ 
پر از آنتی اکســیدان هایی 

اســت که هنگام نیاز به تمرکز ما کمک می کند. شکالت 
شــیری هم عالی اســت و به ما کمک می کند که مسائل 

را بهتر به خاطر آورده و سریع عکس العمل نشان دهیم.
خوردن مقادیر متوسط شکالت ســیاه فواید زیادی را به 
همراه دارد. در حقیقت، شــکالت امــروزه به عنوان ضد 
چروک، ضد التهاب برای مغز و بدن در نظر گرفته می شود. 
مطالعات انجام شده نشــان داد شکالت، فواید دیگری به 
ویژه در قلمرو کارکرد شــناختی، حالت روحی، و سالمت 
قلب و خون دارد. انواع مناســب شکالت که به طور مرتب 
مصرف می شوند می توانند به پمپاژ قلب ، هوشیاری ذهن 

و حالت آرام و شاد کمک کند. 
ســالمت مغز نه تنهــا برای تمرکز و حافظــه، بلکه برای 

سالمت جسمانی، طول عمر و شادی نیز حیاتی است.
بعد از همه این ها، مغز مرکز بدن اســت، و هر حرکت و 
فرآیند بدن را کنترل مــی  کند. اگر مغز نتواند خوب کار 
کند، نه تنها تمرکز و حافظه، بلکه ســالمتی تان را هم از 

دست خواهید داد.
بنابراین، می توانید با مصرف این مواد غذایی که حافظه و 
تمرکز شما را تقویت می کنند، از مغز خود محافظت کنید. 
این غذاهای ســالم را به رژیم غذایی تان اضافه کنید و از 

مزایای طوالنی  مدت آن  ها لذت ببرید.
منابع:

/ https://digiro.ir
 /https://www.alamto.com
/https://www.parsnaz.com
/https://www.yjc.ir
/https://www.mashreghnews.ir

بهار سـادات موسوی
مواد غذایی که به تیز ماندن حافظه کمک می کنندگرد آورنده
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تولید تراشه هوش مصنوعی 
که از نور انرژی می گیرد

محققان استرالیایی برای اولین بار موفق به تولید یک 
تراشه هوش مصنوعی شده اند که انرژی مورد نیاز خود را 

از نور تأمین می کند.
به گزارش زد دی نت، این تراشه هوش مصنوعی بر مبنای 
عملکرد مغز انســان تولید شده و با توجه به عدم نیاز آن 
به برق، در پهپادها، سیســتم های رباتیک، ســاعت های 

هوشمند و ایمپلنت های زیستی قابل استفاده است.
پژوهشگران اســترالیایی می گویند با طراحی این تراشه 
انســان به تولید محصوالت رایانه ای که کارکردی مشابه 
با مغز انســان داشته باشند، بسیار نزدیک شده و این امر 
انقالبــی را در عرصه رباتیک، نانو و همین طور تعامالت 

انسان ها و ربات ها به وجود خواهد آورد.
برای تولید این تراشــه از فسفر ســیاه استفاده شده که 
باعث می شــود مقاومت الکتریکی آن بر اســاس طول 
موج های مختلف نور تغییر کنــد. تابش نور با رنگ ها و 
طول موج های مختلف بر روی این تراشه موجب می شود 
تا بتوان بر همین اســاس برای آن کارکردهای مختلفی 
مانند عکاسی، ذخیره سازی اطالعات و غیره تعریف کرد. 
پژوهشگران فعاًل یک نمونه مفهومی از این تراشه تولید 
کرده اند تا قابلیت های مختلف را بر روی آن آزمایش کنند.

درخواست ۱۵۰۰ فرصت 
مطالعاتی از سوی صنایع

غالمحســین رحیمی معــاون پژوهــش وفناوری 
وزیرعلوم در خصوص موضوعات مطرح شــده در یکصد 
و نود و ششــمین جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی 
عتف در جمع خبرنگاران اظهار داشــت: در این نشست 

۲ گزارش خیلی خوب داشــتیم؛ یکی مربوط به وزارت 
نیــرو بود که در آن، برنامه هایی در خصوص اثربخشــی 
علم، فناوری در حوزه صنعت آب و برق، روش های مفید 
برای گســترش ارتباط این دستگاه با دانشگاه ها و مراکز 
پژوهشــی و هم چنین برنامه های عملیانی و تعدادی از 
طرح هایی را که تابه حال با مشــارکت دانشگاه ها انجام 
داده اند، ارائه و اعالم شد.وی گفت: پیشنهادهایی نیزدر 
همین زمینه ارائه شد که این پیشنهادها را باید بررسی 

و پیگیری کنیم.
رحیمی افزود: گزارش دوم مطرح شــده در این جلسه 
نیــز در خصوص دفتر ارتباط بــا صنعت وزارت علوم با 
تاکید بر ایجاد فرصت مطالعاتی برای استادان دانشگاه 

در صنایع بود.
معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم ادامه داد: خوشبختانه 
در یک سال اخیر این مساله به عنوان یک فعالیت مستمر 
و جا افتاده، مطرح می شود و صنایع نیز فرصت های زیادی 
را برای استادان ایجاد کرده اند. آخرین آمار ارائه شده در 
این خصوص، حاکی از این اســت که ۱۵۰۰ درخواست 
فرصت مطالعاتی استادان از سوی صنایع اعالم شده که 
باید دانشگاه ها را آماده کنیم تا استادان و محققان بتوانند 

از این فرصت استفاده کنند.
وی گفــت: وزارت علوم این موضــوع را هم در آئین نامه 
استخدامی اعضای هیأت علمی و هم در آئین نامه ارتقا 
پیش بینی می کند تا مشــوق ها و الزاماتی برای حضور 

استادان در صنایع کشور فراهم شود.

مونا پیلتـن عراقی
گرد آورنده

به گــزارش معاونت علمی و فناوری،همکاری مرکز تعامالت 
بین المللی علم و فناوری معاونت علمی و فناوری ریاســت 
جمهوری، رایزنــی فناوری ســفارت ایران، صندوق نوآوری 
و شــکوفایی و مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست 
جمهوری منجربــه حضورشــش شــرکت دانش بنیان  در 

نمایشگاه فناوری چین شد.
بیست ودومین دوره نمایشــگاه فناوری های پیشرفته چین 
)CHTF( به عنوان بزرگ ترین و معتبرترین نمایشگاه علمی 

و فناوری در حوزه های نســل جدید فناوری اطالعات -- که 
هر ساله در شنژن واقع در جنوب این کشور برگزار می شود، 
امســال نیز به صورت حضوری و آنالین پذیرای شرکت های 
دانش بنیان ایرانی فعال درحوزه هــای الکترونیک،فناوری 
اطالعات وارتباطات،هوش مصنوعی واینترنت اشیاء)کشورهای 

خارجی( از۲۱ تا ۲۵ آبان ماه ۹۹، بود.
هم چنین برای نخســتین بار، ۴ شرکت از  غرفه داران پس 
از ارزیابی اولیه طرف چینی، موفق به کســب فرصت ارایه و 

حضور در برنامه جذب سرمایه گذار )Roadshow( -- که 
هر سال توســط اتاق سرمایه گذاری شنزن در این نمایشگاه 

برگزار می شود، شدند.

 دستاوردهای فناوران ایرانی در نمایشگاه چین 
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آمادگی وزارت بهداشت برای 
اجاره هتل ها 

به گــزارش میراث آریا، علی اصغر مونســان در جلســه 
شورای معاونان و مدیران وزارت میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دســتی، که با حضور ویدئو کنفرانســی مدیران کل 
اســتانی در مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران برگزار شد، به 
محدودیت های جدید وضع شــده از سوی ستاد ملی مقابله 
با کرونا اشــاره کــرد و افزود: بر اســاس آخرین تصمیمات 
صورت گرفته در این ســتاد، محدویت های جدی در کشــور 
اعمال خواهد شــد که البته شهر به شهر نیز متفاوت است؛ 
باید در استان ها آمادگی کامل برای اجرای این دستورالعمل ها 
داشته باشیم تا این ویروس مهار و کسب وکار گردشگری در 
استان ها رونق بگیرد. وی با اشاره به درخواست سعید نمکی 
وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص اجاره 
هتل های درجه یک، دو و ســه و اماکن اقامتی در اســتان ها 
به عنوان نقاهتگاه بیماران کرونایی و اســتقرار کادر پزشکی، 
تصریح کرد: وزارت بهداشت برای اجاره و پرداخت اجاره بهای 
این اماکن آمادگی دارد.مدیران کل میراث فرهنگی گردشگری 
و صنایع دستی با اعالم هرچه سریع تر این موضوع به هتل ها 
و اقامتگاه ها در اســتان ها، فهرست هتل های درجه یک، دو و 
ســه را که به این امر عالقه مند هستند در اختیار وزارتخانه 
قرار دهند تا اســامی هتل ها به وزارت بهداشــت اعالم شود 
تا دانشگاه های علوم پزشــکی هر شهر برای انعقاد قرارداد با 
هتل ها اقدام کنند.اعالم شود تا دانشگاه های علوم پزشکی هر 

شهر برای انعقاد قرارداد با هتل ها اقدام کنند.

سرمایه گذاری در صنعت 
گردشگری تعطیل نشده است

میراث آریــا،  گــزارش  بــه  
»علی اصغر مونســان« در جلسه 
بررســی طرح های گردشگری در 
اســتان های یزد، خراسان رضوی، 
کرمــان و هرمزگان بــا تاکید بر 
ضرورت حمایت از سرمایه گذاران 
حــوزه گردشــگری، و با اشــاره 

به حجم طرح هایی که در حوزه گردشــگری در اســتان های 
مختلف کشــور در حال انجام است، اظهار داشت: این طرح ها 
نشان می دهد سرمایه گذاری در صنعت گردشگری در دوران 
کرونا تعطیل نشده اســت و آینده این صنعت در پساکرونا و 
درسال های آینده قطعا آینده روشنی خواهد بود. وزیر میراث 
فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی به توسعه گردشگری 
روستایی اشــاره کرد و افزود: یکی از کارهای جدید در حوزه 
تامین زیرساخت های گردشــگری موضوع بوم گردی ها است 
که رونق خوبی یافته و مورد استقبال گردشگران خارجی نیز 
قرار گرفته است. وی گفت: در کنار بوم گردی ها، ظرفیت های 
دیگری مانند بوتیک هتل و نیز اقامتگاه های سنتی وجود دارند 
که در کنار ســایر تاسیسات گردشگری به کمک این صنعت 

آمده اند و به تامین زیرساخت ها در این حوزه کمک کرده اند.

قیمت های قبلی برنگشت
حرمت اهلل رفیعی رییس انجمــن صنفی دفاتر خدمات 
مسافرت هوایی و جهانگردی با اشاره به جلسه روز چهارشنبه، 
۲۱آبان ماه، که در سازمان هواپیمایی کشوری با حضور رییس و 
معاون این سازمان، نمایندگان سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان، تعزیرات حکومتی، انجمن صنفی شرکت های 
هوایپمایی و مدیران ایرالین ها برگزار شــد، گفت: شرکت های 
هواپیمایی ســرانجام به نظر واحدی رسیدند و همان طور که 
رییس سازمان هواپیمایی تعیین کِف قیمت را اقدامی خالف 

قانون دانسته بود، نرخ کف را حذف کردند.
او در ادامه گفت: برخالف آن چه وزیر راه و شهرســازی گفته، 
قیمت ها هنــوز به نرخ قبل از آبان برنگشــته اســت. ضمن 
این که چارترکننده ها را عامل این گران فروشــی دانسته اند اما 
مساله این اســت که چارتردهنده وجود دارد که چارترکننده 
هم پیدا شده اســت. او با بیان این که امیدواریم رویه برخورد 
با گران فروشی بلیت هواپیما با توجه به دشواری شرایط مردم 
ادامه پیدا کند و قیمت ها کنترل شود، اظهار کرد: بدیهی است 
 A۳۴۰ و A۳۲۰ که نمی توان قیمت یکسانی را برای هواپیمای
با هواپیمای MD داد. هر ایرالینی که خدمات بهتری بدهد و 
متقاضی بیشتری داشته باشد می تواند قیمت رقابت پذیر بدهد.

من و دماوند کامال شبیه هم هستیم. تک تک رفتارهایش 
را کــه می بینــم، بی شــک ردی از آن را در خودم پیدا 
می کنــم. چهره را نمی گویم که بــا وجود انصافی که به 
خرج داده است، باز در نگاه اول پدرش را تداعی می کند. 
خلق وخو هم منظورم نیست. در این مورد، دماوند از من 
پیروی نمی کند، این من هســتم کــه ظاهرا او را دنبال 
می کنم. یعنی اگر نفر ســوم تسهیل کننده ای نباشد، هر 

لحظه با هم دعوا داریم.
همیــن االن می خواهد کارتون ببیند. می خواهد. برایش 
می جنگــد. داد می زند. گریه می کند. پا می کوبد. ملوس 
می شــود. تهدید می کند. باید کارتون را ببیند. در لحظه 
کافی اســت پیشــنهاد "بدو بدو" بدهــم، کارتون برای 
همیشــه فراموش می شــود و همچون جتــی از کنارم 
می گــذرد. مــن همچیــن پیشــنهادی نمی دهم. پس 

مستاصل سراغ "بابا" می رود.
همین االن می خواهم بنویسم. مجبورم. از برنامه ام عقب 
هســتم. مثل همه زندگی. همیشه کاری جا مانده است. 
الزم به تاکید نیســت اگر بگویم ایــن روزهای مملو از 
کرونا حجم عقب افتادگی امورات را بیشــتر کرده است. 
نمی توانــم لپ تاپ را به او بدهم. پس داد می زنم. تهدید 
می کنــم. مهربان می شــوم. بی محلــی می کنم. جواب 

نمی گیرم. مستاصل به علیرضا نگاه می کنم. 
البته اصال از این ماجرا نگران نیســتم. من یک نیرویی 
دارم که به واســطه آن می فهمم کــه در مغز عجیب او 
چه می گــذرد. پس می خواهم خنثی کنم و اجازه ندهم 
نقشه های شــومش را پیاده کند. فکر کنم سازنده "بچه 
رییس" هم این نیرو را داشــت. بایــد پیدایش کنم و با 

ایمیلی بخواهم من را در تیم خودش جای دهد.

در پســت های شــبکه های مجــازی عکســی می بینم 
از بزرگســالی کــه کنار گلی ایســتاده یــا از صخره ای 
می پرد، بســتنی بزرگــی را لیس می زند یــا آب بازی 
می کند. بــرای اتل متــل پاهایش دراز اســت یا لی لی 
می کنــد. در توضیــح عکس چیــزی با ایــن مضمون 
می خوانم"کــودک درونــم زنده اســت" یــا "من هنوز 
 بزرگ نشــده ام و طراوت کودکی را حفظ کرده ام" یا ...

تا قبل از تولد دماوند این پســت ها برایم کاربر لوسی را 
به تصویر می کشید که می توانستم تا ته نوشته را نخوانم 
و ســراغ نفر بعدی بروم. شــاید مطلب جالب تری را به 
اشتراک گذاشته باشد. بعد از تولدش با دیدن این قبیل 
خالقیت ها، سری از سر تاسف تکان می دهم که تو خبر 

نداری ماجرا از چه قرار است.
چنــد روز پیش در صلح و صفا با هم کارتونی که هر دو 
دوست داشتیم نگاه می کردیم. بی مقدمه سراغ کامپیوتر 
رفت و فیلم را متوقف کرد. به چشمانم خیره شد و گفت 
"بســه پاشــو به کارات برس". آخر کارتون بود. قسمت 
جذاب ماجرا. محو تماشــا بودم. شوکه شدم. با اعتراض 
گفتم که می خواهم ببینم. اجازه نمی داد. وسط کل کل، 
علیرضا از راه رسید و با نگاه ویژه ای به من به سعی کرد 
او را هم قانع کند تا به من رخصت اتمام کارتون را بدهد.
یک بار دیگر هم دو عدد از این نوشــیدنی های شیرین 
شیری فراوری شده داشتیم. یکی شکالتی و دیگری موز. 
هردو شــکالت را می خواســتیم. هر ترفندی که بتوانم 
گولش بزنم را اســتفاده کردم. به خود که آمدم دیدم او 
هم دقیقا همین کار را می کند. اینجا هم یکی آمد وسط 
و گفت فعال کنار بیایید، بعدا باز هم می خریم. شــکالت 

را به او دادم، اما موز را هم نخوردم.
ســراغ ماشین هایش می رویم. من مسیر حرکت آن دوتا 
ماشین که در اختیارم قرار داده است را تعیین می کنم. 
معترض می شــود و همــان دو تا را هــم می گیرد. قهر 
می کنم و می گویم از اتاقش می روم. وسایل دکتربازی را 
به من می دهد که ناراحت نباشم. مشغول آن ها می شوم. 
او هم می آیــد. بعد از ۱۰ دقیقه باز هم نظر نیســتیم و 
بازی به هم می خورد. بساطم را جمع می کنم و از اتاقش 

بیرون می روم!
کافی اســت تصمیم بگیریم به یک موزیک گوش دهیم. 
حتی اگر ســر اولی تفاهم داشته باشیم. دومی آتش یک 
دعوا را راه می اندازد و ســر ســومی دیگر یکی ناراحت 
است. همین ماجرا سر کتاب خواندن هم هست. و وای به 

روزی که بخواهد در آشپزی به من کمک کند. 
گویا ســامان گلریزی است که بهتر از هر انسان دیگری 
می تواند به من راه و رسم پخت وپز یاد بدهد. آن هم من 
که خودم را نجف دریابندری می دانم. دیگر ممکن است 

آن غذا هرگز درست نشود.
...و اما "بچه اس دیگه"!، بدترین حرفی است که می توانم 
از یکی بشنوم. یا بدتر از آن "تو که بزرگی"! اینجا دیگر 
باید یقه بدرم و ســر به بیابان بگذارم. می خواهم به این 
آدم ها بگویم بچه ها اصال شــبیه آن چیزی که شما فکر 
می کنید نیســتند. باالخره یکی قرار است پیدا شود که 
مچ آن هــا را بگیرد. این کــه آن گیرنده ی مچ، خودش 
یک مادر است، بالذات برایش مصونیتی نمی آورد که این 

موجودات ریزه میزه را قضاوت نکند.
از روزی که خودم را می شناختم، روحیه سیالی داشته ام. 
در لحظه می توانم عاشــق شــوم و ثانیه بعد نفرت همه 
وجودم را بگیرد. وسط دعوا، اگر طرف مقابل یک بستنی 
از جیبش در بیاورد، موضــوع را به طور کامل فراموش 
می کنم. همه چیز برایم اغراق عجیبی دارد. یادم اســت 
یک بار "تیزوبز " از من خواهش کرد نســبت به اتفاقات 
اطرافم کمتــر ابراز هیجان کنم. تــازه آن روز فهمیدم 

همچین کاری می کنم. 
یکی دیگر هم بود که در ســنین نوجوانی می توانســت 
حس عاطفی ام را قلقلک دهد؛ جایی گفت" چرا هرچی 
می شــه با هیجان میگی این دفعه اوله که فالن کار رو 

کردم؟". بعد از آن دیگر از چشمم افتاد.
اینها را می دانستم. اما نمی دانستم این خصوصیات قدرتی 
است که به من داده شده تا به واسطه آن بتوانم مچ بچه ها 
را بگیرم. بعد از تولد دماوند شــک هایی کردم. بعد از دو 
سالگی اش مطمئن شدم و امروز که حدود ۹ ماه از شروع 
 زندگی کرونایی گذشته است، می خواهم آن را فاش کنم.
هنوز مادر نبودم که نشانه هایی از این نیرو را می دیدم. 

آنجا که یکی دوروبرش را نگاه می کند، بزرگتری نیست، 
پس بچه دوم را گاز می گیرد. بچه دوم فریادزنان به اولی 
حمله می کند. بزرگتر که می آید، دومی تنبیه می شود. 

به همین ســادگی، اولی انتقام هرچیزی که در ذهنش 
بود را از دومی گرفت.

یــا آن یکی که وســط مهمانی اســباب بازی میزبان را 
بی صــدا در کیف مــادرش می گذارد و تــا زمان رفتن 
به خانــه خیلی مودبانه کنار مادرش می نشــیند و به به 
و چه چه ســایرین را بــرای خود می خــرد. مال باخته 
بیچــاره هــم فریادزنان دنبــال اســباب بازی محبوب 
 اســت. پچ پچ ها بلند می شــود که چه بچــه زرزرویی. 
اشــتباه برداشــت نکنید. من دلم برای آن دومی یا مال 
باخته نمی سوزد. می دانم در اولین لحظه ای که بتواند با 

همان فرد یا دیگری کار مشابهی می کند. 

این اطالعــات را مجانی در اختیار همه می گذارم. چون 
من از آن دســت مادرها نیســتم که بخواهم عاشقانه به 
بزرگ شــدن فرزندم نگاه کنم، یــک دکتر یا مهندس را 
جلویم ببینم که دارد با بهترین روش های روز دنیا رشد 
می یابد یا خالصه "قربون دست وپای بلوری اش"شوم. من 
از آن معدود مادرهایی هستم که می تواند بفهمد که اگر 
سر همه بچه ها را بتراشی  یک ۶۶۶ روی آن نوشته شده 

است که ماهیت واقعی آن ها را نشان می دهد.
بــه همین دلیل شــبیه دماونــد می شــوم. او را دنبال 
می کنم. تک تــک الگوها و رفتــارش را. علیرضا اجازه 
نمی دهد کله اش را بتراشــم. باید راه دیگری برای دیدن 
عالمت روی سرش پیدا کنم. شــب ها در خواب بعضی 
مواقع پیام هایی را ارسال می کند. نمی دانم به کی پیغام 
می فرســتد. گاهی فریاد می زند که برو، یا نکن. سریع به 
اتاقش می روم. چهره اش آرام می شــود. می خواهد من از 

دعوایشان با خبر نشوم.
ما خیلی شبیه هم هستیم. او عضو گروهی است که معلوم 
نیســت چه نقشــه ای دارند، و من مسوول خنثی کردن 
ماجرا. فقط امیدوارم قبل از این که مجبور شوم فرزندم 
را به عنوان یک ریزمیزه ۶۶۶  ی لو دهم، واکســن کرونا 
کشف شــود و به تولید انبوه برســد. در کسری از ثانیه 
یکیشــان را برای دماوند بگیــرم و بعد از این که خیالم 
راحت شــد از کرونا جان ســالم به در می برد، با سرعت 
هرچه ســریع تر به مهدکودک بفرستمش. شاید هم به 
یک مدرســه شبانه روزی. شاید هم بفرستم خارج. هرجا 

دورتر از هم... زیادی شبیه هم هستیم!

تکه ای از من  واگویه های کرونایی
تکه ای از زمین

مریم سادات موسوی
بخش چهاردهم
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■ شوید، جعفری، آویشــن، گشنیز! فقط کافی است یک 
دسته از این ســبزیجات معطر وارد خانه شود تا فضا را پر 

از عطر خود کند.
▪ شوید -- دوست شب های بی خوابی

شــوید یکی از ســبزیجات معطر پرطرفدار است که اتفاقاً 
خواص فوق العاده ای دارد. اطبای مصری سال ها پیش، از این 
سبزی به عنوان دارو اســتفاده می کرده اند. باید بدانید که 
شوید برای درمان مشکالت معده)به خصوص بی اشتهایی( 

و هم چنین برای رفع اختالالت خواب  فوق العاده است.
حتماً شوید را وارد برنامه ی غذایی تان بکنید. چه به صورت 
ســبزی خوردن و چه در داخل غذاها. تخم شــوید را برای 
درمان بی اشــتهایی مصرف کنید. کنار خوراک هایی مانند 
ماهی یا مرغ شوید بگذارید. می توانید داخل سس نیز شوید 
خرد شــده بریزید. اگر به دنبال یک پیش غذای ســریع و 
خوشــمزه می گردید دو قاشــق غذاخوری ماست را با یک 
قاشق خردل و سه قاشق غذاخوری شوید خرد شده مخلوط 
کنید. دو عدد خیار را نگینی خرد کرده و به آن اضافه کنید. 

نمک بزنید و میل کنید.
▪ گشنیز -- گیاهی تقویت کننده

نگاهی بــه برگ های نــازک و ظریف گشــنیز بیندازید.

عطر گشــنیز هوش از ســر آدم می برد. باید بدانید که این 
سبزی معطر اشتهاآور است و برای تقویت دستگاه گوارش 
فوق العاده عمل می کند. گشنیز تازه به همراه زیره یا ادویه ی 

کاری طعم خوب و تازه ای به غذاها می دهد.
کنار گوشــت ها و مرغ گشنیز بگذارید. در آخرین مرحله 
پخت کمی گشنیز تازه به غذاهایتان بزنید تا عطر و طعم 
دل انگیزی به آن ها بدهد. تخم گشنیز برای معطر کردن 
غذاهای ســرخ کردنی و یا ســاالد فوق العاده است. برای 
خوش طعم کردن غذاهایی که در مایه می خوابانید مقدار 
کمی گشــنیز اضافه کنید. خواهید دید که طعم خوبی 

پیدا می کنند.
▪ جعفری -- گنجینه ی جوانی

جعفری یکــی از پر مصرف ترین و قهرمانان ســبزیجات 
معطر اســت. این ســبزی معطر بســیار مغــذی بوده و 
سرشــار از ویتامینC، کلســیم، فیبر، ویتامینB۹، آهن 
و آنتی اکســیدان ها می باشــد. ســعی کنید همیشه در 
آشــپزخانه تان جعفری داشته باشید و برای تهیه و تزیین 
غذاها از آن استفاده کنید. همیشه از جعفری تازه استفاده 
کنید. خشک کردن جعفری چندان ایده ی جالبی نیست 
چون خشک شــده ی این ســبزی خاصیتی ندارد. کنار 
مرغ، گوشــت و ماهی جعفری گذاشــته و داخل سوپ و 
پوره هایتان نیز از این ســبزی معطر استفاده کنید. حتماً 

داخل سبزی خوردنتان نیز جعفری داشته باشید.
▪ آویشن -- آنتی بیوتیک طبیعی

آویشن خواص زیادی دارد. این سبزی معطر آنتی بیوتیک، 
ضد ویــروس و هضم کننــده ی غذا اســت )به خصوص 
جوشانده ی آن(. اگر دچار بی اشــتهایی شده اید می توانید 
روی این سبزی معطر حساب کنید. از طرف دیگر آویشن 
شهرت زیادی در رفع خستگی دارد. داخل مایع خوش طعم 
کننده ی گوشت و مرغ آویشن اضافه کنید. حتی می توانید 
بــرای تهیه ی مایه ی ماکارونی یا الزانیا نیز از این ســبزی 

خوش عطر استفاده کنید.

ســالمـت بـاشـیـم

ــی ــم نبات مری

 --- نیم نگاه ---

 با این سبزیجات به سالمتی سالم کن گرد آورنده

انزوای اجتماعی، فشار خون 
را باال می برد

ماندن در خانه و اجتناب از تماس نزدیک با دیگران، 
روش های مهمی برای جلوگیری از گسترش کووید ۱۹ 
است. در حالی که پیروی از دستورالعمل ها بخش مهمی 
از حفاظت از سالمت عمومی است، اما انزوای اجتماعی 
می تواند تأثیر منفی بر سالمت افراد، به ویژه زنان داشته 
باشد. یک مطالعه جدید انجام شده در کانادا نشان داده 
اســت احتمال ابتال به فشــار خون باال در زنانی که تنها 
هســتند و از نظر اجتماعی در انزوا قرار دارند، بیشــتر 
است. نکته جالب توجه این است که طبق این تحقیقات، 
وضعیت تأهل و مشارکت اجتماعی تأثیر زیادی بر میزان 

فشار خون باال در مردان ندارد.
داده ها نشان می دهد که زنان مجرد بیشتر از زنان متاهل 
در معرض خطر فشــار خون باال هستند. به طور خاص، 
این خطــر در زنان مجرد ۲8 درصد، در زنان مطلقه ۲۱ 
درصد و در زنان بیوه ۳۳ درصد در مقایسه با مردان بیشتر 

بوده است.

کروناودیابتی های نوع یک
انجمن اطالع رسانی دیابت ایران در گزارشی نوشت: 
دیابت نوع یک خود به تنهایی عامل خطری برای ابتال به 
کرونا محسوب نمی شود،  کنترل نامناسب دیابت و قند 
باال بدن را مســتعد ابتال به همه عفونت ها می کند و این 
بیماری نیز از این قاعده مســتثنی نیست. افراد مسن با 
بیماری زمینه ای باید بیشــتر مراقب باشند و پیشگیری 
کنند ولی جوانان سالم یا با بیماری زمینه ای کنترل شده 

خطر باالتری ندارند.
گفتنی است؛ حدود پنج میلیون نفر در کشور دیابت دارند 
و ۴۰ درصد این افراد از بیماری خود خبر ندارند و میزان 
شــیوع این بیماری به سرعت در حال افزایش است. هم 
اکنون حدود ۴۱۵ میلیون نفــر در دنیا به دیابت مبتال 
هستند. هم چنین 8.8، درصد جمعیت بزرگسال دنیا به 
این بیماری گرفتار است و پیش بینی می شود که تا سال 
۱۴۱۹ تعداد مبتالیان به این بیماری به ۶۴۲ میلیون نفر 
می رســد. بیماری دیابت در ایران نیز به سرعت در حال 
رشد اســت و تا سال ۱۴۱۹ بیش از ۹ میلیون ایرانی به 

این بیماری مبتال می شوند.

مصرِف بدون تجویز پزشک 
ممنوع

براساس گزارش بست الیف،پیترو ال راتی، متخصص 
 ،WhatAsleep مغز و اعصاب و مشــاور پزشــکی در
می گوید: »در حالی که ممکن است از قرص خواب جواب 
گرفته باشید در طوالنی مدت موجب اعتیاد شما به این 
دسته داروها می شود. بهتر است قبل از ایجاد وابستگی به 

داروی خواب آور با پزشک خود صحبت کنید. 
الکسی ساوی، مربی گواهی شده علوم خواب و بنیانگذار 
SleepingOcean، می گوید: »هیچ کمک کننده خوابی 

برای استفاده طوالنی مدت در نظر گرفته نشده است.«
به این دلیل که با گذشت زمان بدن به دوز مشخصی از 
دارو عادت می کند و دیگر واکنش مورد نظر را نمی دهد؛ 
بنابراین مجبور به افزایش دوز هســتید که این موضوع 

عوارض منفی دارو را هم چند برابر می کند. 
راتــی می گوید: »قبل از عجله برای مصــرف دارو، روال 
روزانه خود را کامل انجام دهید و ذهن خود را از نگرانی ها 
پاک کنید. اگر با انجام یوگا و آرام کردن ذهن نتوانستید 
بخوابید به دارو نیاز دارید که حتما برای استفاده اولین بار 

باید به پزشک مراجعه کنید.«
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زنــگ تـفـریـح }جسارت نباشه...فقط برای انبساط خاطر شما!{

9 1 7 5 4 3 6 8 2
8 2 5 6 7 9 3 1 4
4 6 3 8 2 1 7 9 5
7 8 2 1 3 4 9 5 6
3 9 6 2 5 8 1 4 7
5 4 1 9 6 7 8 2 3
1 7 4 3 8 5 2 6 9
6 3 8 4 9 2 5 7 1
2 5 9 7 1 6 4 3 8

سودوکو شماره 120
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جواب شماره قبل

شماره 150 --- جدول و سودوکو ---

خدیجه فدایی زاده

 --- نیم نگاه ---

گرد آورنده
حکایت

یکی از بزرگان عصر، با غــالم خود گفت که؛ از مال خود 
پاره ای گوشــت بستان و زیره بایی معّطر بساز تا بخورم و 
تو را آزاد کنم. غالم شــاد شد. زیره بایی بساخت و پیش 
 آورد. خواجــه اش آش بخورد و گوشــت به غالم ســپرد. 
روز دیگر گفت؛ بدان گوشت نخود آبی مزعفر بساز تا بخورم 
و تو را آزاد کنم. غالم فرمان برد و نخود آب ترتیب کرد و 
پیش آورد. خواجه اش آش بخورد و گوشت به غالم سپرد. 
روز دیگر گوشت مضمحل شــده بود، گفت؛ این گوشت 
بفروش و پاره ای روغن بســتان و از آن طعامی بســاز تا 

بخورم و تو را آزاد کنم.
غالم گفــت؛ ای خواجه !بگذار تا مــن همچنان غالم تو 
می باشم و اگر البته خیری در خاطر می گذرد، نیت خدای 

را، این گوشت پاره را آزاد کن.!!!
"عبیدزاکانی"

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

HBD:این هایی که برای تبریک تولدمی نویسند
. 
. 

این ها خیلی آدم های مهمی هستند،
خیلی وقتشــون کمه، باید برن جونه چند نفرو همزمان 

نجات بدن

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

من آخر نفهمیدم
"کمی تا قســمتی! نیمه ابری! همراه با بارش پراکنده! در 

برخی از نقاط"
یعنی چی دقیقن!؟

-- میخواد بباره!
-- نمی خواد بباره!

-- میخواد نباره!
-- میخواد بعضی جاها بباره!
- نمیخواد بعضی جاها نباره!

- اصن یه وضعییی!!!

جوری شــده که دو تا کارگر بگیری ماشــینتو هل بدن 
خرجش از بنزین کمتر در میاد

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

قبض موبایلم اومد ۱۰۰ هزارتومن .مامانم گفت :
تو چیکار می کنی، هر شــب واسه اون ذلیل مرده الالیی 

می خونی؟؟؟؟
بدبخت این کارا نون و آب نمیشه واست !

االن که اومده ۱۴ هزار تومن میگه :
خاک تو سرت، پیچوندتت؟ بدبخت

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

یکی از فامیالمــون طالق گرفته. بابام میگــه؛ با این که 
زنه مهرشو بخشــیده ولی براش خوب شده، جونش آزاد، 

خودش خالص

 رفتیــم خونه یکــی از فامیال، واســمون شــربت آوردند
گودزیالشــون اومد کنترلو برداره دستش خورد به شربتم 

ریخت رو فرش
تا اومدم حرف بزنم در کمال ادب فرمود: شما دخالت نکن!

وای... تا حاال هیشکی منو اینجوری ترور شخصیت نکرده 
بود !

-- گودزیالست فامیلمون داره؟
-- کار از فرهنگ سازی این دهه هشتادی ها گذشته. باید 

یه پیچی، آپدیتی، چیزی منتشر بشه واسه اصالحشون

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

دیروز مامانم برای نهار یه مرغ درسته ی بزرگ رو گذاشته 
بــود تو فر. بعد، برای این که خالقیتش رو به رخ بکشــه 
یه چندتایی بلدرچین کوچولو هم گذاشــته بود کنارش و 
یه بلدرچین هم تو شیکمش. خالصه، نشستیم سر سفره 
خواهرم قاشــق رو زد تو سینه مرغه. یوهویی بلدرچینه از 
توی شیکم مرغه پرید بیرون و چنان جیغ ۲۴رنگی زد که 

همسایه بغلی زنگ زد به آتش نشانی و ۱۱۰!
بهش میگم؛ چته؟ میگه؛ نیگا کن، این مرغ بدبخت جوجه 

داشته تو شیکمش"
هیچی دیگه، از ظهر دارم تیکه های ســفره رو که گاز زده 

بودم از الی دندونام در میارم

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

خواهــرزادم بامن قهــر کرده بود من هم رفتم پیشــش 
 خودمــو لوس کنم گفتــم؛ خالتو چندتــا دوس داری ؟
برگشــته میگه؛ آخه خاله تو اگه دوســت داشتنی بودی 
که االن این جا نبودی .االن نشســته بودی خونه شوهرت 

داشتی جورابشو میشستی

-- خدایی ما بچه بودیم، ایناهم بچن …

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

یه فامیل داریم ۴۰سالشه مجرده
بعدش این کامپیوتر که خریده بود 

میخواس سی دی رایت کردن یاد بگیره
به بابام گفته بود برام مراحلشو رو یه کاغذ بنویس یادم نره !

بابامم نوشته بود :
۱-- ابتدا به سمت کامپیوتر می رویم!

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

به داداشم میگم فالن کلمه رو با کدوم ز مینویسن ؟
میگه با “ز” یه نقطه !

 مــن
ذ دو نقطه
ض ذوزنقه
حروف الفبا

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

یادش بخیر یکی از استرس های زمان مدرسه این بود که 
زنگ ورزشمون چه روزیه و چه ساعتی ؟!؟!

افتادن زنگ ورزش اونم دو زنگ آخر در روز پنجشــنبه 
از انتصاب به عنوان مدیر کل شــرکت مایکروسافت هم 

باالتر بود...

افقی:
۱- دلبند والدین- امیدوار- موســس۲- اندیشــیدن- نوعی زیرانداز- محل مشــورت ۳- خمیازه- حرف ندا- فیلمی از داریوش مهرجویی- گل ســفید که با آن دیوار خانه ها را سفید کنند ۴- خسته- شمارک- کوچک ۵- ورم 
و آماس- اختر- پیمان ناقال ۶- حاجت و نیاز- دراز گوش- منقار کوتاه- مشــورت ۷- از حروف روســی- از خدایان باســتان- محل ســیر ســیارات به دور خورشــید- نوعی حلوا 8- ضمیر غایب- پایدار نمودن جنگل- خشکی 
۹- دســتبند و النگو- تســمه چرمی- از حروف زبان انگلیســی- تصدیق آلمانی۱۰- زمین زراعتی- مایه حیات- یازده- نپخته ۱۱- زاهد- مرکز کهکیلویه و بویر احمد- کالبد ۱۲- درخت زبان گنجشک- مرسوم- زن گندمگون 

۱۳- ذهن و خاطر- شــهر انار- زیاده خواهی- از برکردن مطالب ۱۴- نمایش غم انگیز- درخت چتری- درآوردنی ازروزگار ۱۵- ســیراب نمودن- محصول ساوه- کاشف گردش خون
عمودی:

۱- از نظم های رقص کردی- کم و اندک ۲- واحد شمارش گوسفند- زیاد- مکر و حیله ۳- مهار- یک چهارم- درخت اعدام ۴- برج کج  
حرف نازی- اســب یکران- آب عربی ۵- برگزیدن- اخمو ۶- هوشــیار- محکم کردن- الهه شــکار ۷- صورت- گربه عرب- پناهگاه- برنا 
8- رود مرزی- سرزمین عجایب- رنگ آسمان- بانگ جانور درنده ۹- جیب ها- پایتخت افغانستان- پایه- پرحرفی۱۰- دوستان- شهری 
نزدیک تهران- به هر کجا روی همین رنگ است۱۱- مرکز مرکزی!- مرغ سحرگاهی ۱۲- پنج ترکی- به پایان رسیده- کشیدن- تصدیق 
روســی ۱۳- نخســت و ابتدا- النه مرغ- ســرخرنگ ۱۴- همیشه و دایم -علم ســخنوری- جزیره ای در عراق ۱۵- تخم کتان- خواننده 

سرشناس کشورمان
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انتقال ۵ مصدوم حادثه 
تصادف قطار به بیمارستان

قــدرت اهلل مهدیخانــی مدیــرکل مدیریت بحران 
اســتانداری قزوین از مصدومیت ۵ نفر در حادثه خروج 

و تصادف دو قطار در راه آهن قزوین به رشت خبر داد.
مهدیخانی با اشاره به علت حادثه گفت: قطار مسافربری 
از ریل خارج شده و به قطار باری پارک شده در ریل دوم 

برخورد کرده است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری قزوین تصریح کرد: هم 
چنین ۵ مسافر نیز برای درمان به بیمارستان منتقل شدند.
گفتنی است روزپنجشنبه بیست و هشتم آبان دو قطار 
مســافربری و باری در محدوده روستای یزدرود قزوین با 

یکدیگر برخورد کردند.

واکنش میمون نر با سقوط 
میمون ماده از درخت!

تصاویری که به تازگی منتشر شده و تبدیل به تصاویری 
داغ شده است، تالش یک میمون نر برای نجات جفتش را 
به تصویر می کشد. در این تصاویر در حالی که میمون ماده 
روی زمین افتاده میمون نر با انجام CPR )عملیات احیا( 
تالش می کند تا با تنفس مصنوعی جفتش را نجات دهد. 
این تصاویر توسط عکاسی با نام »ویلیام استیل« تهیه شده 
اســت. او این تصاویر را در منطقه حفاظت شده »گابورن 

ِگیم« واقع در بوتسوانا تهیه شده است.
ایــن عــکاس ۲8 ســاله در این باره گفــت: »من فقط 
می توانــم بگویــم کــه صحنــه ای دراماتیک بــود. در 
حالی کــه میمــون مــاده از روی درخت افتــاده بود 
و دســت و پایــش را مانند یــک مرده دراز کــرده بود 
 میمــون نر تــالش می کرد جــان آن را نجــات دهد.«
آقای استیل که خود در بوتسوانا زندگی و کار می کند 
در پایــان گفت: »فکر می کنم ایــن نهایت تالش این 

میمون نر برای نجات جفتش بود.«
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■ تلفن مدیر: ۰۹۳۰۱8۳۷۱۴8
»هفته نامه سراسری، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی«

 --- نیم نگاه ---

ادامه از صفحه1: دین پرســت درباره دســتور کار بعدی 
یک صدمین جلســه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور 
گفت: در جلسات قبل مقرر شــده بود که یک سری مراکز 
شبانه روزی را در سطح تمام استان ها برای بررسی مشکالت 
تولیدکنندگان و سرمایه گذاران راه اندازی کنیم که تمام این 

۳۱ مرکز راه اندازی شدند.
وی افزود: تعیین تکلیف تســهیل گیرندگان ارزی موضوع 
دیگری بودکه در جلسه ۹۹ ستاد تصویب شده بود؛ قانونگذار 
طبق ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید کسانی را که از حساب 
ذخیره ارزی تســهیالت دریافت کرده اند، مشخص کرده و 
قرار بود وزارت امور اقتصادی و دارایی، صندوق توسعه ملی 
و بانــک مرکزی طبق تبصره ۳ ذیل مــاده ۲۰ و ماده ۴۶ 
قانون رفع موانع تولید و مهمتر از آن ها ماده ۴۶ قانون برنامه 
ششم توسعه که تقریبا ســال پایانی خود را طی می کند، 
گزارش های خود را درباره نحوه اجرای این مواد قانونی برای 
تعیین تکلیف این تســهیل گیرندگان در جلسه امروز ارائه 

کنند که این اتفاق افتاد.
دین پرست ادامه داد: بر اساس این گزارش ها قرار شد وزارت 

امــور اقتصادی و دارایی، یک کارگروه را برای پاســخ به این 
سوال که دقیقا در رابطه با این تکالیف قانونی چه اتفاقی افتاده 
تشکیل دهد و یک تقسیم بندی بین افرادی که در رابطه با 
قوانین ارزی قصوری داشته اند و افرادی که به دالیل ناخواسته 
مثل تحریم ها یا نوسانات بازار دچار مشکل شدند و نتوانستند 
به تعهدات خود عمل کنند، صورت بگیرد.وی افزود: ســتاد 
ملی تســهیل و رفع موان تولید، محلی برای سیاست گذاری 
عمومی است که به همین دلیل نمی شود به صورت موردی 
مشکالت یک واحد تولیدی خاص را بررسی کرد، این وظیفه 
برعهده کارگروه های اســتانی است که اســتانداران ریاست 

آن ها را بر عهده دارند، اما مقرر شده که استانداران هر کدام 
واحد های تولیدی را که در ســطح استان مشکل آن ها حل 
نمی شود، به ستاد ملی معرفی کنند؛ به عنوان مثال، در جلسه 
گذشته ستاد ملی، استاندار لرستان، ۵ واحد تولیدی را معرفی 

کرد که به مشکالت آن ها رسیدگی شد.
قائم مقام دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ادامه داد: 
رئیس سازمان شهرک های صنعتی امروز گزارش دادند که در 
طول ۶ ماه گذشته که برای اعالم واحد های تولیدی مشکل 
دار هدفگــذاری صورت گرفت، 88۷ واحد تولیدی به چرخه 

تولید برگشته است.
وی با اشاره به دســتورات مکرر رهبری برای حذف قوانین 
مزاحم، بیان کرد: ستاد تسهیل کشور اخیرا در اجرای تکالیف 
قانونی خود به دســتگاه های اجرایی اعالم کرده که قوانین 
مزاحم خود را معرفی کنند که بتوانیم در جلســات ســتاد 
درباره آن ها تصمیم گیری کنیم؛ چند دستگاه  گزارش خود 
را ارائــه کردند که احتماال طــی ۱۰ روز آینده بتوانیم برای 
حذف این قوانین مزاحم، یک جمع بندی کلی داشته باشیم 

تا در جلسات آینده به آن ها رسیدگی کنیم.

سرکنسول ایران در میالن ایتالیا با اشاره به گزارش اخیر ایتالیا 
از بازار کشور گفت: بیش از ۳۰۰ شرکت صادراتی مورد مطالعه 
قرار گرفته که تنها ۶۰ شرکت ایرانی در ۱۰ گروه اقتصادی و 

صنعتی برای همکاری تجاری انتخاب شده اند.
داریوش صولت در نشســت مجازی بررسی روابط اقتصادی 
استان کرمان و کشور ایتالیا افزود: شرکت های بسیاری برای 
توســعه روابط و همکاری با ایتالیا اعــالم آمادگی کرده و به 
مناسب بودن کیفیت و قیمت کاالهای خود اذعان داشته اند و 
در بین آن ها نیز فقط ۱۶ شــرکت توانمند صادراتی بر اساس 
استانداردهای اتحادیه اروپایی شناســایی شده اند. وی ادامه 
داد: بنیه شرکت های صادراتی ایران برای حضور در بازارهای 
مختلف ضعیف است که باید تقویت شود و اتاق های بازرگانی 
در این زمینه می توانند به برگزاری دوره های آموزشی، جلسات 
مشورتی و استفاده از مشاوره های داخلی و بین المللی بپردازند.
سرکنســول ایــران در میــالن ایتالیا اظهار داشــت: نقش 
شرکت های کوچک و متوسط )با کمتر از ۲۵۰ نیرو و گردش 
ساالنه کمتر از ۵۰ میلیون یورو یا دالر( در اقتصاد ایتالیا حدود 
۹۰ تا ۹۵ درصد است که کشاورزی، خدمات و ساخت و ساز 
مهمترین حوزه های فعالیت این شرکت ها است. وی گفت: با 
اســتفاده از ظرفیت های اقتصادی و تجاری خود و ساماندهی 
آن ها و هم چنین رســاندن شــرکت های صادراتی به سطح 
اســتاندارهای روز دنیا، به راحتی قادر به همکاری با ایتالیا و 
اروپا خواهیم بود و حتی از ظرفیت ایتالیا برای بازارهای سوم 

استفاده کرد.
وی با اشاره به این که ایتالیا یکی از کشورهای صنعتی دنیاست 
و در برخی رشته های صنعتی حرف اول دنیا را می زند، عنوان 
کرد: ایتالیا ســومین قدرت صنعتی و اقتصادی اتحادیه اروپا 
اســت و تولید ناخالص داخلی این کشــور در ســال ۲۰۱۹ 
میالدی حدود هزار و 8۰۰ میلیارد یورو بوده که رقم بســیار 

قابل توجهی است.
صولت افــزود: در طول ۴۰ ســال گذشــته ایتالیــا یکی از 
مهمترین شرکای اقتصادی ایران و در برخی مواقع مانند سال 
های۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ میالدی اولین شــریک تجاری جمهوری 
اسالمی ایران بوده و رقم باالی هفت میلیارد دالر را ثبت کرده 
اســت اما بعد از آن به دلیل مشکالت ناشــی از تحریم ها و 
محدودیت ها کاهش مجدد تجارت را داشتیم.وی گفت: بخش 
عمده مراودات تجاری ایران و ایتالیا را نفت تشکیل می دهد و 
سهم کاالهای غیرنفتی بسیار پایین می باشد و در حال حاضر 
تقریبا صــادرات نفت به ایتالیا نداریم و رقم یک میلیارد دالر 
مراوده تجاری ۲ کشور به ثبت رسیده که 8۲۰ میلیون یورو 

سهم ایتالیا و مابقی سهم ایران است.
سرکنســول ایران در میالن ایتالیا با اشاره به بدهی ایتالیا به 
نظــام مالی جهان به عنوان دغدغه و نگرانی فعاالن اقتصادی 
ایران برای ارتباط تجاری با این کشور اشاره کرد و گفت: این 
بدهی حدود ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد یورو اســت که بر اساس 
شــاخص های اتحادیه اروپایی رقم بســیار باالیی محســوب 
می شود زیرا شــاخص های اروپایی ۶۰ درصد تولید ناخالص 

داخلی هر کشــور را خط توازن برای میزان بدهی آن کشور 
تعریــف می کند، بین ۶۰ تا ۱۰۰ درصد منطقه زرد و بیش از 
آن منطقه قرمز محسوب می شود که اکنون ایتنالیا از منطقه 
قرمز نیز عبور کرده است. وی خاطرنشان کرد: زنگ های خطر 
در ایتالیــا به صدا درآمده و به ویژه در دوران کرونا با تعطیلی 
۶ماهه در این کشور در هر ماه ۱۵۰ میلیارد یورو ارزش تولید 
داخلی این کشــور آسیب های جدی دیده و دولت ناچار بوده 
از طریق اســتقراض ملی و کمک گرفتن از اتحادیه  اروپایی 

بخشی از زیان ها را جبران کند.
صولت بــا تاکید بر ایــن که بدهی ها ایتالیــا تاثیر منفی در 
مراودات تجاری دو کشــور نــدارد، افزود: بلکه به دلیل وجود 
این شــرایط، دائما در تالش برای افزایــش مراودات تجارت 
خود با کشــورهای مختلف هستند تا سهم تولید ملی خود را 
افزایــش دهند و بر بحران بدهی ها فایــق آیند.وی ادامه داد: 
یک ششــم صادرات ایران به ایتالیا مربوط به این استان است 
که با توجه به ظرفیت ها و پتانسیل های کرمان این سهم باید 
افزایش یابد. وی با اشــاره به این که کرمان نخستین استانی 
اســت که در راستای برنامه ریزی کنســولگری برای تقویت 
مراودات اســتانی، ارتباطات خوبی برقرار و چندین جلســه 
مجــازی برگزار کرده، افــزود: در این برنامــه ریزی با توجه 
به پتانســیل هایی که در شــمال ایتالیا وجود دارد اســتان 
متناظــر را تعریف می کنیم تا بتوان بــا اجرای برنامه دقیق 
 و بررســی زمینه های همکاری، سند جامع همکاری را بین

دواستان به امضا برسانیم.
سرکنسول ایران در میالن ایتالیا، با اشاره به این که کرمان در 
ارتباط با ایتالیا می تواند الگوی موفقی در کشــور باشد، بیان 
داشــت: موافقت برای خواهرخواندگی تورین ایتالیا و کرمان 
دریافت شده که به طرف ایتالیایی اعالم می کنیم و در صورت 
پیشــبرد کار، امیدواریم بتوان برای ســه ماه آینده این کار را 

انجام داد.
■ امکان افزایش روابط تجاری کرمان و ایتالیا وجود 

دارد
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان 
نیز در این نشست گفت: ایتالیا به عنوان هشتمین اقتصاد دنیا 
تراز تجاری بســیار خوبی دارد که نشان دهنده اقتصاد قوی 

این کشور است.
ســیدمهدی طبیب زاده، افزود: ترکیه از کشورهایی است که 
صادرات خوبی به ایتالیا دارد و با بررسی لیست اقالم صادراتی 

این کشــور، می توان به خوبی دریافت که امکان تولید آن ها 
در ایــران نیز وجود دارد و ما نیز باید از این فرصت اســتفاده 
کنیم. وی ادامه داد: ترکیه ۱۰میلیارد دالر صادرات کاالهای 
صنعتی، کشاورزی، پوشاک، خودرو، لوازم خانگی، خشکبار و 
ســایر محصوالت کشاورزی به ایتالیا دارد و ما نیز باید سطح 
روابط تجاری خود را با این کشور افزایش و بررسی های الزم را 
برای نیازسنجی بازار این کشور، موانع تجاری و سایر موارد را 

برای برقراری ارتباط بهتر انجام دهیم.
کشــاورزی  و  معــادن  صنایــع،  بازرگانــی،  رییس اتــاق 
اســتان کرمان یادآور شد: امکان همکاری کرمان با ایتالیا در 
زمینه هــای مواد معدنی به ویژه آلومینیــوم و فوالد و صنایع 
پایین دســتی آن وجود دارد و ایتالیا مــی تواند از تولیدات 
معدنی ما با کیفیت و حجم باال برای صنایع خودروسازی خود 
استفاده کند.وی تاکید کرد: کرمان ۲۰ میلیون دالر خشکبار 
به ایتالیا صادر می کند که امکان افزایش این میزان وجود دارد.

■ ظرفیت های معدنی کرمان ارتقا می یابد
هم چنین معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان 
با اشــاره به این که فرصت های اقتصادی استان کرمان بسیار 
هســتند و همه به این موضــوع اذعان دارند، گفت: شــاید 
شــاخص های عملکردی و شــاخص های بالفعــل کرمان با 
ظرفیت های آن همخوانی نداشته باشد که مشخص می شود 
در ایــن رابطه محدودیت های جدی برای توســعه اقتصادی 

استان کرمان وجود دارد.
حسین مهرابی با اشاره به ظرفیت های تجاری کرمان افزود: 
اگر تالش های خوبی برای صنایع معدنی و اکتشــاف معادن 
اســتان کرمان انجام شــود، می توان در آینــده ظرفیت های 
شناخته شده معدنی را به بیش از ۲ برابر افزایش داد که این 
حرکت آغاز شده و ادامه می یابد. وی ادامه داد: باید به فرآوری 
در صنایع معدنی اســتان کرمان توجه شــود و برای تکمیل 

ظرفیت ها برای صنایع با ارزش افزوده باالتر تالش کنیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان اظهار داشت: 
این اســتان در حوزه کشــاورزی نیز با داشتن چهار اقلیم در 
بسیاری از محصوالت به ویژه محصوالت صادراتی ظرفیت های 
بسیار دارد و معتقدم افزایش ۲ تا سه برابری تولید محصوالت 
کشــاورزی از طریق افزایش تکنولوژی و دانش در این بخش 
امکان پذیر است.وی با اشاره به وجود هفت اثر تاریخی ثبت 
جهانی در کرمان افزود: توســعه خدمات گردشگری از جمله 
مزیت های شناخته شده استان کرمان است که به دلیل ضعف 
دسترســی ها و زیرساخت ها دراین زمینه مشکالتی داریم که 

باید برطرف شوند.
هم چنین در این نشســت جمعی از فعاالن اقتصادی استان 
کرمان با حضور مســووالن ۲ کشــور روابط تجاری کرمان و 

ایتالیا را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند.
استفاده از ظرفیت های وزارت امور خارجه و دیپلماسی برای 
توســعه مبــادالت تجاری ایران و ســایر نقاط دنیــا یکی از 
راهکارهای دولت در رفع مشــکالت اقتصادی فعلی کشــور 

محسوب می شود.

تعطیلی۲هفته ای اصناف 
بی حساب وکتاب است

جالل الدین محمد شکریه نائب رئیس اتاق اصناف ایران 
در مورد تعطیلی دو هفته ای اصناف ناشی از تشدید شیوع کرونا 
اظهار داشت: دیروز بیانیه ای که در مجلس قرائت شد خواست 
اصناف اســت زیرا قول هایی که به ما داده شــده بود عملیاتی 
نشد؛ به عنوان مثال قرار بر »معافیت از پرداخت حق بیمه سهم 
کارفرما تا میزان ۵ نفر کارگر« بود اما اتفاقی در این حوزه نیفتاد. 
هم چنین تسهیالتی که با سود ۱۲ و ۱۶ درصد پرداخت کردند 
بــه هیچ وجه گره از کار صنوف باز نکرد و ما این موضوع را در 
میزان اســتقبال صنوف از این وام دیدیم. ۱۷ درصد از صنوف 
در این طرح ثبت نام کردند و فقط ۶ درصد این تســهیالت را 
گرفتند. شــکریه با بیان این که تعطیلی دو هفته ای واحدهای 
صنفی مشکالت بانکی متعددی برای صنوف ایجاد خواهد کرد، 
گفت: اگر قرار بر تعطیلی اصناف اســت باید فکری برای نظام 
بانکی شــود زیرا چکاوک نظام بانکی، سامانه ای آنالین است و 
قطعاً در این دو هفته چک های زیادی برگشــت خواهد خورد. 
نمی شود که واحد صنفی تعطیل باشد و کاسب درآمد نداشته 
باشد اما چک هایی که از قبل داده، د رموعد مقرر نقد شود. وقتی 
اصناف تعطیل هســتند، بانک ها هم باید تعطیل باشند وگرنه 
اصناف از کجا درامد کسب کنند که بتوانند چک هایشان را پاس 
کنند؟ ما از طرق مختلف خواسته های خود را به گوش متولیان 

رسانده ایم اما هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده است.

الزام بانک ها به رعایت نرخ های 
مصوب سود سپرده ها 

سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت از طریق پرداخت 
ســاز ها، از ۱۰ میلیون ریال بــه ۳۰ میلیون ریال با حصول 
اطمینان از انطباق شــماره ملی دارنده کارت و شماره ملی 

دارنده سیم کارت انجام دهنده تراکنش قابل افزایش است.
با توجه به خطرات ناشی از ســوء استفاده های احتمالی در 
صورت عدم اعمال کنترل فوق، افزایش ســقف انتقال وجه 
مجاز نیست. الزم به ذکر است در صورت پیوستن به بانک ها 
و پرداخت ساز ها، به هاب فناوران مالی این سقف می تواند تا 

مبلغ ۵۰ میلیون ریال افزایش یابد.
- امکان تمدید تاریخ انقضای کارت های بانکی بدون نیاز به 
مراجعه حضوری مشــتری تا پایان سال ۹۹ و به مدت یک 
ســال بالمانع است. ضروری اســت اقدامات الزم برای احراز 
هویت غیر حضوری و اطالع رسانی به مشتریان صورت گیرد.

- ســقف صــدور کارت هدیــه تــا اطــالع ثانــوی و به 
 صــورت موقــت بــه ۲۰ میلیــون ریــال افزایــش یابد

- ضروری است فرآیند های افتتاح حساب و دریافت تسهیالت 
در راســتای کاهش زمان حضور مشتریان در شعب اصالح 
شــود و مشــتریان بتوانند تمام اقدامات الزم نظیر تکمیل 
فرم ها را به صورت غیرحضوری انجام دهند و پس از مراجعه 
حضــوری صرفاً برای احراز هویت و با صرف حداقل زمان در 

کوتاه ترین زمان ممکن امور مربوط به پایان رسد.

پرداخت ۵۱ هزار میلیارد ریال 
تسهیالت 

مطابق آمارهای منتشــر شــده وزارت صنعت معدن و 
تجارت، از ابتدای امســال تا پایان مهرمــاه بیش از ۵۱ هزار 
و ۴8۰ میلیارد ریال تســهیالت در قالــب پروژه رونق تولید 
پرداخت شد. به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، این 
میزان تســهیالت به یک هزار و ۹۰۷ واحد تولیدی پرداخت 
شــده اســت. برپایه این آمارها، ۶8۱ واحد تولیدی در هفت 
ماهه امسال در قالب تسهیالت برنامه تولید و اشتغال )تبصره 
۱8( نزدیک به ۳۷ هزار و ۹۱۲ میلیارد ریال تسهیالت دریافت 
کرده اند. در همین راســتا در قالب تسهیالت برنامه تولید و 
اشتغال )تبصره ۱8( از ابتدای اسفند ۹۷ تا پایان مهرماه مبلغ 
۶۹ هزار و ۷۰۳ میلیارد ریال تســهیالت به یک هزار و ۲۳۲ 
واحد پرداخت شده اســت.  برنامه تولید و اشتغال )موضوع 
بند الف تبصره ۱8 قانون بودجه کشور( از اسفند ماه ۹۷ پس 
از انعقــاد تفاهم نامه و موافقت نامه مشــترک وزارت صنعت، 
معدن و تجارت با ســازمان برنامه و بودجه کل کشور، ابالغ 
دســتورالعمل های اجرایی مربوطه، انعقاد قرارداد عاملیت با 
بانک ها و پیاده سازی فرآیند اعطای تسهیالت از طریق سامانه 

بهین یاب وزارت صنعت وارد فاز اجرایی شد.

گرد آورنده ۲ هزار واحد تولیدی باید احیا شوند
گـودرزی علیرضـا 
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