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سرمقاله
 بحران فرسودگی خاک، و تالش کارشناسانیکی برسرشاخ بن می برید

زمانی که رییــس جمهور آمریکا در چهار 
ســال پیش به بهانه ایجاد رونق اقتصادی، 
این کشــور را از توافقنامه پاریس خارج کرد، تا تهاجم کووید ۱۹و از 
کار افتادن اجباری چرخ دنده های اقتصاد در جهان، ساکنان این کره 
خاکی هر اســناک صدماتی بودند که حــرص و آز برخی از دولت ها 
برای رفاه بیشــتر و ترغیب مصرف بی مهار میان مردمشان، بر زمین 
-- این تنها مکان مســکونی شناخته شده در گیتی -- وارد می کنند 

و خواهندکرد.
گرچه همچنان نگرانی باقی است، اما دبیر کل سازمان ملل ضمن ابراز 

همین نگرانی، خوشبینانه به آینده نگاه می کند او می گوید:
"در حالی که جهان پنجمین ســالگرد تصویب توافقنامه مهم پاریس 
در مورد تغییرات اقلیمی را گرامی  می دارد، جنبشــی امیدوار کننده 
برای به صفر رساندن انتشــار کربن در حال شکل گیری است. تا ماه 
آینده، کشورهایی که انتشاردهنده بیش از ۶۵درصد از گازهای مضر 
گلخانه ای بوده و نماینده بیش از  ۷۰درصد اقتصاد جهان هســتند، 
متعهد به "صفر خالص کربن" تا اواسط قرن خواهند بود. وی می افزاید: 
امــا آنچه باید انجام دهیم نخســت، باید ائتالف جهانی برای به صفر 
رساندن انتشارکربن تا ۲۰۵۰ ایجاد کنیم. اتحادیه اروپا متعهد به انجام 
چنین کاری شده است. و بیش از ۱۱۰ کشور نیز چنین کاری را انجام 
داده اند. دولت بعدی آمریکا نیز چنین تعهدی داده اســت. چین نیز 

متعهد شده قبل از  ۲۰۶۰ به این ائتالف بپیوندد."
البته شکست رییس جمهور کنونی آمریکا در انتخابات صورت گرفته 
امیدواری بازگشــت را افزایش داده است لیکن نگرانی ازبرنامه های 
جاه طلبانه دولت ها همچنان باقی اســت. دو "اَبَر" آلوده ساز -- یعنی 
چیــن و آمریکا -- که یکی به نیت ســیرکردن بیش از یک میلیارد 
تبعه خود در حال بلعیدن همه منابع زمین است، و دیگری که برای 

تزریق رفاه افسانه ای به مردمی که به آن ها تلقین شده به هر قیمتی 
کشورشــان باید در همه چیز سرآمد جهان باشد، همچنان نافرمان و 
غیر همراه باقی خواهند ماند و در امیدواری ها شک تزریق خواهندکرد.

گوترش معتقد اســت: "یکی از بهترین متحدان ما طبیعت اســت، 
راه حل های  طبیعت محور می توانند یک ســوم کاهش خالص انتشار 
گازهای گلخانه ای مورد نیاز برای دستیابی به اهداف توافقنامه پاریس 
را فراهم کنند. دانش بومی می تواند به نشــان دادن راه کمک کند. و 
در حالی که بشر راهبرد هایی  را برای حفظ محیط زیست و ساختن 
اقتصاد سبز در نظر می گیرد، به زنان تصمیم گیرنده بیشتری در این 

فرآیند احتیاج داریم.
دبیر کل سازمان ملل متحد  اعالم کرد: کووید و اقلیم، ما را به آستانه ای 
رسانده که نمی توانیم به حالت سابق نابرابری و شکنندگی بازگردیم. 
در عوض، باید گامی به ســوی مسیری امن تر و پایدار تر برداریم. این 
آزمون پیچیده سیاســت و آزمون فوری اخالقی است. با تصمیماتی 
که امروز مسیر دهه های آینده را تعیین می کند، باید بهبودی از همه 

گیری و اقدامات اقلیمی را دو روی یک سکه قرار دهیم."
قاعدتامخاطب دبیرکل ســازمان ملل کشورهایی خواهند بود که در 
عین عامل به آلوده ســازی زمین، از پذیرش بار مســوولیت گریزان 
هستند. آن ها با این که می دانند عوارض این آلوده سازی گریبانشان 
را خواهد گرفت، مصداق کامل این گفته شــیخ مصلح الدین سعدی 

هستند که می فرماید:
یکی برسر شاخ، بن می برید / خداوند بستان نگه کرد و دید. 

بگفتا گر این مرد بد می کند / نه با من، که با نفس خود می کند
اقناع کســانی که این مهم را می دانند ولی نمی پذیرند، اگر کاری غیر 

ممکن نباشد، وظیفه ای است که انجامش بسیار سخت خواهد افتاد!

 وزیر جهاد کشاورزی گفت: پایش ها نشان می دهد که ۶۰ 
درصد خاک های زراعی کشــور دارای کمتر از یک درصد 
مواد آلی است که تقویت آن ها باید مورد توجه قرار گیرد.

»کاظم خاوازی« در مراسم روز جهانی خاک که در محل 
وزارت جهاد کشــاورزی برگزار شد، درباره  اهمیت خاک 
در اکوسیســتم و حفظ تنوع زیســتی افزود: با توجه به 
این که ایران در منطقه خشــک و نیمه خشک قرار دارد، 
حفظ خاک در پایداری بخش کشــاورزی از اهمیت قابل 

توجهی برخوردار است.
▪ رقم فرسایش خاک کشور قابل قبول نیست

وزیر جهاد کشــاورزی اظهار داشــت: از مجموع هشــت 
میلیون هکتار اراضی کشــاورزی آبی فقط  ۱.۲ میلیون 
هکتار اراضی درجه یک حاصل خیز اســت و بقیه اراضی 
یعنی ۶.۸ میلیــون هکتار مبتال به برخی محدودیت های 
کمی عمق خاک ، سنگ ریزه، شن ریزه یا شوری است.وی 
اضافه کرد: از این میزان خاک غیرحاصل خیز  ۴.۳ میلیون 

هکتار مبتال به شوری است.
خاوازی تاکید کرد: برای تنوع زیستی باید خاک را حفظ 
کرد، بایــد میزان ماده آلی خــاک را افزایش داد که هیچ 
راهی جز کشاورزی حفاظتی ندارد.به گفته وی، کشاورزی 
حفاظتی یعنی خاک ورزی حفاظتی با حداقل شــخم که 
ابزارهای خاص خود را دارد و باید با رعایت تناوب کشــت 
و در نهایت استفاده از پوشش های گیاهی و حفظ بقایای 

گیاهی مورد تاکید قرار گیرد.
▪ رقم فرسایش خاک کشور قابل قبول نیست

وزیر جهاد کشاورزی گفت: اکنون رقم  فرسایش خاک بین 
۱۵.۵ تا ۱۶ تن در هکتار است، این رقم به دلیل محدودیت 
منابع خاکی در کشور قابل قبول نیست و باید به طور جدی 
به این موضــوع بپردازیم تا فرســایش کاهش یابد که از 
وظایف سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری است. وی با 
بیان این که سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری اقدامات 
خوبی با عملیات آبخیزداری در کنترل فرســایش داشته 
است، افزود: با اجرای عملیات آبخیزداری در هر هکتار از ۹ 
تن فرسایش خاک جلوگیری می شود که می تواند از نظر 

پایداری خاک برای نسل آینده اهمیت داشته باشد.
خاوازی ادامه داد: امسال قرار است عملیات آبخیزداری در 
سطح  ۱.۲ میلیون هکتار اجرایی شود که تاکنون بیش از 

۸۰۰ هزار هکتار آن انجام شده است.
وزیر جهاد کشــاورزی اظهارداشت: با شناسایی مناطق 
ســیل زده در فروردین ماه ســال ۹۸ و اجرای  عملیات 
آبخیزداری در این مناطق به ویژه در دروازه قرآن شیراز 
، شــاید تا صدها سال دیگر ســیل به داخل شهر ورود 
نکند و حتی در چند شهری که به تازگی بارندگی زیادی 
داشــته اگر فعالیت های ۶ ماه گذشته سازمان جنگل ها 
نبود، شاید شاهد ســیل و خسارت شدیدی می شدیم. 
وی اضافه کــرد: خاک، بانک ژنی بســیار مطمئن برای 
نسل های آینده است به طوری که کار ساخت واکسن از 
ابتدا تاکنون از میکرو ارگانیسم های خاک انجام شده و 
بسیاری از ژن هایی که دانشمندان به دنبال آن هستند از 

دل خاک به دست می آید.
»ادامه در صفحه 8« »مدسر مسوول«

ستاری در نشست با وزیر صمت
 مطرح کرد؛

طراحی خودروهای
 مدرن و ارزان قیمت 

 را پیگیری می کنیم

بحران فرسودگی 
خاک، و تالش 
 کارشناسان

صفحه 8 1

یلدا را در خانه مبانیم...
حافظ را در دورهمی مجازی بخوانیم!

حریرچی معاون کل وزیر بهداشت:

از مردم عاجزانه درخواست داریم از برگزاری 
دورهمی در شب یلدا پرهیز کنند
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در فرانســه بود کــه تزیین کلیســاهای 
رومانســک با تندیس ها آغــاز گردید، هر 
چنــد در این جا نیز واژه ی تزیین تا حدی 
گمراه کننده است. هر چیزی که به کلیسا 
متعلق بود، کارکرد معین خود را داشــت 
و بیانگر ایده ی معینی بــود که با تعالیم 

کلیسایی ارتباط داشت.
ورودی سرپوشیده ی کلیسای سن تروفیم 
در آرل، کــه در اواخر قــرن دوازدهم در 
جنوب فرانســه ســاخته شــده، یکی از 
کاملترین نمونه های این سبک است. نمای 
آن، طاق نصرت رومی را تداعی می کند، در 
فضای باالی نعل درگاه )به نام پیشانی سر 
در( مســیح را در حالتی باشکوه می بینیم 
که نمادهای چهار رسول یا انجیل نگار در 

اطراف او تصویر شده اند.
این نمادها، یعنی شیر برای معرفی قدیس، 
فرشــته برای متای قدیــس، گاو نر برای 
لوقای قدیس و عقاب برای یوحنای قدیس، 

از کتاب مقدس برگرفته شده اند.
در عهد عتیق رویــای حزفیال نبی را می 
خوانیم کــه در آن، اورنگ خدا را توصیف 
می کند که چهار موجود با ســرهای شیر، 
انسان، گاو نر و عقاب، آن را بر دوش دارند.

متکلمان مسیحی، حامالن اورنگ خدا را هم 
چون نماد چهار انجیل نگار تعبیر کرده اند و 

بنابر این رویای حزفیال می توانست، نقش 
مایه ی مناسبی برای سردر ورودی کلیسا 
 باشد، زیرا آن ها و باالی نعل درگاه، دوازده 
پیکره ی نشســته، یعنی دوازده حواری را 
می بینیم و می توانیم در سمت چپ مسیح، 
ردیفــی از پیکره های عریــان در زنجیر را 
تشــخیص دهیم، آن هــا ارواح ملعونی اند 
که به طرف دوزخ کشــیده می شوند، حال 
آن که در سمت راست مسیح، بهشتیان را 
می بینیم که در حالت سعادت ابدی رو به 

سوی مسیح دارند.
در ردیــف پایین تــر پیکره  های اســتوار 
قدیســان را می بینیــم که همــه عالمت 
مشخصه ی خود را دارند و برای اهل ایمان 
یــادآور کســانی اند که می تواننــد در روز 
قیامت در محضر عــدل الهی، روح آنان را 

شفاعت کنند.
بنابر این تعالیم کلیســایی درباره ی هدف 
غایی زندگی مســیحیان، بر ســر مدخل 
اصلی کلیســا در قالب این پیکره سازی ها 

تجسم می یافت.
این تمثال ها حتا قوی تر و موثرتر از سخن 
واعظ بــر اذهان مومنان تاثیر می نهادند و 

تاثیر خود را حفظ می کردند.
باشیم  متوقع  نباید 
تندیس های  چنین 

هم چون آثار یونان و روم باستان طبیعی، 
خــوش ترکیب و با ظرافت بــه نظر آیند. 
ســنگینی و صالبت اســت کــه آن ها را 
شــورانگیز و اثرگذار می کنــد. نظاره گر با 
نگاهــی می تواند مضمونشــان را بخواند و 
بهتر از آثار ظریف و خوش ســاخت دوره 
ی کالســیک، باشکوه و عظمت بنای کلی 

کلیسا جور در می آید.
ریزه کاری ها و تزیینات داخلی کلیســا به 
دقت سنجیده می شد تا با رسالت کلی آن 
همخوانی داشته باشد. در تصویر شعمدان 
کلیســای جامع گالســتر که حدود سال 
۱۱۱۰انجام شــده، غول هــا و اژدهاهای 
درهم بافته ای که آرایش شــعمدان را به 
وجود می آوردند، یــادآور آثاری از اعصار 

تاریک است.
در تصویر حوضچه تعمید کلیسای لی یژ 
که حدود سال ۱۱۱۳، ساخته شده است، 
می تــوان نمونه دیگری از نقش متکلمان 
در جهــت دادن بــه کار هنرمنــدان را 

مشاهده کرد.
در وسط دیواره ی این حوضچه ی برنجی، 
نقش برجسته ی مراسم غسل تعمید مسیح 
دیده می شود که مناسب ترین، نقش مایه 

برای یک حوضچه تعمید است.
نوشــته ی حک شــده ی التین آن، معنا و 

داللت هر پیکره را توضیح می دهد.
برای مثال آمده است که فرشتگان رحمت 
باالسر دو شخص قرار دارند که در کنار رود 
اردن در انتظار بیرون آوردن مسیح از آب 
رودخانه اند، ولی تنها این نوشته های حک 
شده نیست که بر اهمیت معنای هر یک از 

اجزا یا پیکره ها تاکید می کند.
بلکــه کل مجموعه ی حوضچــه تعمید، 
رساننده ی یک چنین معنای مهمی است.
حتــا پیکره های گاوان نــر که حوضچه بر 
آن ها قرار گرفته است، صرفن برای تزیین 

یا زینت ساخته نشده اند. )ادامه دارد(

 "خلیل اهلل خلیلی"

 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

"پژمان بختیاری"

 در جهان ما دلی روشن نمی آید به دست
 یک گل خندان درین گلشن نمی آید به دست
 در دل تاریک دریا جستجو کن ای رفیق
 گوهر اندر چشمه ی روشن نمی آید به دست
 دست اگر دست من و دامان اگر دامان اوست
 می رود این دست و، آن دامن نمی آید به دست

 خوش کمر بستند یاران از پی یغما ولی
 رزق موری هم درین خرمن نمی آید به دست
 انتظار مردمی از خصم آهن دل خطاست
 نرمی از پیکان رویین تن نمی آید به دست
 این طبیعت چیزها با بی زبانی گفته لیک
 قصه ی روشن ازین الکن نمی آید به دست
 روزن اندیشه تنگ و چهره ی آفاق،تار

 پرتوی از راه این روزن نمی آید به دست
 مرگ پاینده ست و ما فانی و سامان حیات
 در ره این سیل بنیان کن نمی آید به دست

 "نیمایوشیج"

 شب همه شب شکسته خواب به چشمم
 گوش بر زنگ کاروانستم
 با صداهای نیم زنده ز دور

 هم عنان گشته هم زبان هستم.
 جاده اما ز همه کس خالی است

 ریخته بر سر آوار آوار
 این منم مانده به زندان شب تیره که باز

 شب همه شب
 گوش بر زنگ کاروانستم.

 تجریش، آبان ۱۳۳۷

 "سیاوش کسرایی"

 تو قامت بلند تمنایی ای درخت
 همواره خفته است در آغوشت آسمان

 باالیی ای درخت
 دستت پر از ستاره و جانت پر از بهار

 زیبایی ای درخت
 وقتی که بادها

 در برگ های در هم تو النه می کنند
 وقتی که بادها

 گیسوی سبز فام تو را شانه می کنند
 غوغایی ای درخت

 وقتی که چنگ وحشی باران گشوده است
 در بزم سرد او

 خنیاگر غمین خوش آوایی ای درخت
 در زیر پای تو

اینجا شب است و شب زدگانی که 
 چشمشان

 صبحی ندیده است
 تو روز را کجا ؟

 خورشید را کجا ؟
 در دشت دیده غرق تماشایی ای درخت؟

 چون با هزار رشته تو با جان خاکیان
 پیوند می کنی

 پروا مکن ز رعد

 پروا مکن ز برق که بر جایی ای درخت
 سر بر کش ای رمیده که همچون امید ما

 با مایی ای یگانه و تنهایی ای درخت

 "فریدون مشیری"

 یک آسمان پرنده، رها، روی شاخه ها،
 در باِغ بامداد.

 یک آسمان پرنده،
 سرگرم شستشو،

 در چشمه ساِر باد!
 یک آسمان پرنده،

 در بستر چمن،
 آزاد، مست، شاد؛

 از پشت میله ها،
 بغضی به های های شکستم،

قفس مباد!

شهــــردستکاری در افکار عمومی کــافــــه 

 بخـــش بیســـت و ســـوم
مـزرعـــه حمیـــد  بخش چهارم کلیســای مبـارز 2

سیاستگذاری 
رسانه ای

دکتر حجت اله عباسی

سیاســتگذاران رسانه ای بیشترین دست کاری در 
افکار عمومی را از طریق تعیین خط مشــی، رســالت، 
اهداف و ماموریت های رسانه ای به سرانجام می رسانند.

نهاد رســانه، مرجع باالدســتی سیاســت های اصلی 
رســانه ای اســت. قوای اصلی و نخبگان حاکم بر هر 
کشــور که کنترل جامعه و قدرت اصلی را در دســت 
دارند، سیاســت های رسانه های جریان اصلی را مطابق 
منافع خود تعییــن می کنند. آن ها معین می کنند که 
چه تفکرات و اندیشه هایی می توانند از دروازه رسانه ها 
عبور کنند و یا در پشــت دروازه ها در انتظار دسترسی 
بماننــد. آن ها تعیین کننده مرزهــای آزادی عقاید و 

اندیشه ها هستند.
رسانه ها دارای منش ها و روش هایی هستند. منش های 
گوناگــون موجب ظهــور گونه گونــی روزنامه نگاری 

مکتوب، صوتی و تصویری و چندرسانه ای است.
سیاســت های اصلی رسانه ها با گرفتن رنگ ایدئولوژی 
)سرمایه داری، کمونیستی، مذهبی و سایر( سوگیری 
شده و در چارچوب همان ایدئولوژی تعریف می شوند. 
منش رســانه ای مبین اهــداف، ارزش ها و هنجارهای 
رسانه ای است. آزادی گرایی، توسعه بخشی، مسوولیت 
اقتدارگرایی و  اجتماعــی، مشــارکت دموکراتیــک، 
کمونیسم هنجارهای رسانه ای مرسوم هستند. روش ها 
نیز به چهارچوب موضوعی فعالیت های رسانه ها مانند 
فعالیت های سیاســی، اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی 

اتالق می شوند.
رســانه های عمومــی معمــوال زیــر نظــر گروهی از 
فعالیت می کنند. سیاست گذاری  سیاستگذاران حاکم 
کالن دایر بر اهداف، خط مشــی و رئوس کلی فعالیت 
توســط دولت ها و قــوای حاکم بر هر کشــور تعیین 
می شــوند و سیاســتگذاری خرد در درون رســانه ها 

سامان می یابد. 
سیاســتگذاری در رســانه های ســنتی و اجتماعــی 
متفاوت اســت. در رســانه های جدید، نقش دولت ها 
در سیاستگذاری رسانه ای تضعیف شده و دامنه مانور 

آن ها محدود شده است.
افشاگری هایی که در رســانه ها مرسوم هست و در ایام 
انتخابات ها به اوج می رسد. دستکاری در فرایند انتخابات 
از طریق تقویت جریان های همسو و از طریق تکرار نقاط 
قوت و تضعیــف جریان های رقیب از طریق تکرار نقاط 

ضعف، از جمله دستکاری در افکار عمومی است.
اصول اصلی سیاستگذاری رسانه ای که توسط فریدمن 
مطرح شــده مثلث آزادی، منافع عمومی و تکثرگرایی 
هستند. تکثر رسانه ای دو وجه درونی و بیرونی دارد. 

وجه درونی دایر بر به رســمیت شناختن دیدگاه های 
متفاوت در درون رسانه عمومی و وجه بیرونی، صدور 
اجازه فعالیت برای رسانه های با دیدگاه های متفاوت در 

عرصه عمومی است.
اگر در رســانه های عمومی تنها افکار و اندیشــه های 
گروه هــای محدودی از جامعه بازتاب داده می شــوند 
و بــه جای منافع عمومــی از منافع جناح و گروه های 
خاصی محافظت می شــود. اگر تنوع دیدگاه ها و تکثر 
سلیقه ها در رســانه عمومی به رسمیت شناخته نشده 
اســت. به طور یقین در پشــت درهایی که این چنین 
بسته نگهداشته شده است، دستکاری در افکار عمومی 

در اوج جریان دارد.

لحظاتــی بــا شــعر
به انتخاب نیما موسوی

نمای کلیسای سن تروفیم، آرل، سال 1180 میالدی

مسیح در سردر کلیسای سن تروفیم

شمعدان کلیسـای جامع گالستـر 
سال 1113 میالدی
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سرمربی نفت مسجدسلیمان به شدت نسبت به مردود اعالم 
 شدن گل ســالم تیمش در بازی با نساجی معترض است.

سید مجتبی حسینی، سرمربی نفت مسجدسلیمان بعد از 
شکست یک بر صفر تیمش مقابل نساجی گفت: همان طور 
که مالحظــه کردید بازی خوب و محکمی بــود. با وجود 
کیفیت بــد زمین هر دو تیم محکم و قــوی بازی کردند. 
مایه تاسف است که در شــمال کشور چنین زمین چمن 
بی کیفیتی داریم. ما در کل نود دقیقه یک موقعیت به حریف 
دادیم. اکثر دقایق بازی در اختیار ما بود. ما موقعیت گل هم 

داشتیم و یک گل سالم زدیم.
او با اشــاره به مردود اعالم شــدن تک گل تیمش در این 
دیدار تاکید کرد: وقتی در زمین حریف به گل می رســید 
کار بزرگی می کنید. من نمی دانم داور خط چرا گل سالم ما 
را مردود کرد؟ این موضوع برای من جای ســوال دارد. ظلم 
بزرگی به تیم جوان ما شــد. شیرازه تیم ما با این کار از هم 
پاشید. برای من جای تعجب است که چنین اشتباه بزرگی 
شــد. فیلم بازی را آنالیزورهای ما دیدند  و گفتند که داور 

دچار این اشتباه شد.
سرمربی نفت مسجدسلیمان خاطرنشان کرد: تیم حریف در 
طول هفته جوسازی کرده بودند که داور را تحت فشار قرار 

دهند و به خواست خود رسیدند. من فکر می کنم پنالتی این 
تیم درست بود و بازیکن ما بی تجربگی کرد. 

ما قبل از آن گل ســالم زده بودیــم. این موضوع برای من 
 قابــل هضم نیســت که چرا ایــن گل را از دســت دادیم.
او در پاسخ به سوالی خبرنگاری مبنی بر این که در نتیجه 
اعتراض به داور کارت زرد هم گرفت، گفت: من اصال به داور 
اعتراضی هم نکردم. دستیار من کارت زرد گرفت. یاد گرفتم 
که کار فنی بکنم. هیچ وقت در مصاحبه هایم تیم داوری را 
تحت فشار نگذاشتم که به نفعم تصمیم گیری کنند. سعی 
کردم تیم جوان و بی حاشــیه بسازم که فوتبال بازی کنیم. 

این ظلم داور جای بخشش ندارد.
حســینی درباره قفل بودن در رختکن این تیم در ابتدای 
بازی و معطلی ۱۵ دقیقه این تیم اظهار کرد: نمی دانم دلیل 

این موضوع چه بود. در رختکن قفل بود و کلید پیدا نشــد 
و در نهایت قفل را شکســتند. ما هــم فکر بدی درباره این 

موضوع نکردیم.
او درباره مصاحبه مدیران نســاجی به اشتباهات داوری در 
طــول هفته و تاثیرگذاری این موضــوع روی عملکرد داور 
گفت: باالخره وقتی صحبتی می شود یعنی می خواهند به 
داور فشار بیاورند. چه دلیل داشت این گل را قبول نکنند؟ 
چه اتفاقی افتاد؟ یــک بچه هم می فهمیدگلی که زحمت 
کشــیده بودیم، درست بود. در شرایطی که به سختی گلی 
رد و بدل می شــود و همه تیم ها خوب کار دفاعی را انجام 
می دهند، گل زدن سخت است. وقتی گل سالم می زنیم چرا 

به راحتی گل ما را مردود می کنند. 
هیچ وقت به داوری اعتراض نکردم و ســعی کردم ســرم 
 در کار خودم باشــد. نمی فهمم ایــن کارها چه معنی دارد.

او درباره مشــکالت تیمش در گلزنی گفت: اکثر تیم ها در 
هفته های اول این مشــکل را دارند. مــا مهاجمان خوبی 
داریم. آهســته آهســته تیم جا می افتد و مطمئن باشید 
خلق موقعیت بیش تری خواهیم داشت و گل زده تیم بهتر 
می شود. االن کال چون شرایط دفاعی تیم ها خوب است، به 

همدیگر شانس نمی دهند.

دو کلمـــه حـــرف ورزشـــی

بهبودی سـیاوش  گرد آورنده ظلم داور جای بخشش ندارد

درخشش »بیرانوند« برابر 
تاتنهام 

ایوان لکو ســرمربی آنتورپ بلژیک، پس از شکســت 
آنتورپ برابر تاتنهام، در خصوص عملکرد علیرضا بیرانوند 
در درون دروازه اظهــار داشــت: بیرانوند عالی بازی کرد و 
درون دروازه آنتــورپ قرار گرفت، زیرا شایســتگی  آن را 
داشت. وی با اشاره به این که بیرانوند توانمندی فنی زیادی 
دارد، گفت:  این گناه وی نیست که ما ۲ دروازه بان اول در 
آنتورپ داریم. با این حال نمی خواهم از بازی بیرانوند برابر 

تاتنهام یک داستان بزرگ بسازم.
ســرمربی تیم آنتورپ بلژیک اضافه کرد: فشار زیادی روی 
بیرانوند به ویژه از سوی ایرانی ها است. وی باید با آن ها کنار 
بیاید اما ما نباید تحت فشــار هیچ تصمیمی بگیریم. بوتز، 
 دیگر دروازه بان آنتورپ هم ماه خوبی را پشت سر گذاشت.

 تیم فوتبال آنتورپ علی رغم درخشش گلر ایرانی خود با 
نتیجه ۲ بر صفر در برابر تاتنهام شکست خورد و به عنوان 

تیم دوم به مرحله بعدی لیگ قهرمانان اروپا صعود کرد.

عملکرد فدراسیون روستایی 
عباس علی اکبری سرپرســت فدراســیون ورزش 
روســتایی و بازی های بومی محلی، با بیان این که برخی 
از فدراســیون ها با یک مدال جهانی و بین المللی مدعی 
می شوند، اظهار داشت: فدراسیون ورزش روستایی یکی 
از بی توقع ترین فدراسیون های ایران است. این فدراسیون 
با اقدامات فرهنگی و ورزشــی که در سطح روستا انجام 
داده است توانسته تغییرات مهمی در سبک زندگی آنان 
ایجاد کند. ساالنه بیش از یک صد هزار نفر از قشر روستایی 
توسط این فدراسیون بیمه پزشکی و ورزشی می شوند و 
آمار آن نیز در فدراســیون پزشکی ورزشی موجود است. 
این اقدامات روســتاییان را امیدوار به توسعه متوازن در 

بخش ورزش می کند.
او ادامه داد: عملکرد این فدراسیون در هفت سال گذشته 
تنها به این مورد ختم نخواهد شــد بلکه احیا و گسترش 
فرهنگ ناملموس ایران از طریق بازی های بومی و محلی 
یکی از مهم ترین دســتورالعمل های فدراسیون است. در 
کشــور برای برخی از رشته های وارداتی میلیاردها تومان 
هزینه می شود اما آن رشته هیچ تناسبی با فرهنگ ایرانی 

و اسالمی ندارد. 
بازی های بومی و محلی بخشی از فرهنگ ناملموس کشور 
هستند که احیا و توســعه آن ها می تواند باعث گسترش 
فرهنگی ایرانی در سطح جهان شود. کشورهای چین، کره 
و ژاپن بازی های بومی خود را توســعه دادند و اکنون این 

بازی ها در المپیک نماینده دارند.

لژیونر والیبال ایران در لیگ 
قهرمانان اروپا

ملی پوش والیبال ایران عنوان ارزشمندترین بازیکن 
دیدار دو تیم اســکرا بلخاتــوف و فنرباغچه در دور رفت 

مرحله مقدماتی لیگ قهرمانان اروپا را از آن خود کرد.
دور رفت مرحلــه مقدماتی لیگ قهرمانــان اروپا، در ۵ 
گروه پیگیری می شود.در گروه الف شامگاه پنج شنبه دو 
تیم اسکرا بلخاتوف لهستان و فنرباغچه ترکیه به مصاف 
یکدیگر رفتند که نماینده لهســتان با درخشش میالد 
عبادی پور دریافت کننده ملی پوش ایرانی خود، سه بر یک 

به پیروزی رسید.
تیم فنرباغچه در ســت سوم این مســابقه ۲۵ بر ۲۳ به 
پیروزی رســید امــا در ســت های اول، دوم و چهارم با 
امتیازهــای ۲۵ بر ۱۸، ۲۵ بــر ۲۱ و ۲۵ بر ۲۱ مغلوب 

اسکرا بلخاتوف شد.
میالد در این مســابقه ۲۰ امتیاز به دست آورد که شامل 
۱۹ امتیاز اسپک و یک امتیاز دفاع بود. بارتوش فیلیپیاک 
هم تیمی او نیز ۲۰ امتیاز کســب کــرد. عملکرد عالی 
عبادی پور باعث شــد که عنوان ارزشمندترین بازیکن را 

نیز به خود اختصاص دهد.
نماینده لهســتان با کســب این پیروزی در جایگاه دوم 
جدول قرار گرفت و باید خود را برای میزبانی دیدارهای 
دور برگشــت که از ۷ تا ۹ بهمن ماه در بلخاتوف لهستان 

برگزار خواهد شد،  آماده کند.
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■ استرس و اضطراب جزو احساسات رایجی است که شاید در 
طول زندگی بارها تجربه کنیم. اما هنگامی که استرس شدید، 
قوی و از کنترل خارج شــود، می تواند مشکالتی را در سالمت 

روحی و جسمی ما ایجاد کند.
استرس بر سالمت کلی شــما نیز تاثیر می گذارد. استرس در 
درازمــدت تغییرات قابل توجهی را بــه بدن تحمیل می کند و 
حتی استرس های کوتاه مدت هم می توانند موقتا باعث کاهش 
میزان سالمتی شــوند. با این که خالصی کامل از شر استرس 
موضوعی چالش برانگیز اســت، اما در این دنیای تند و سریع، 
کسب مهارت های کاهش اســترس که می توانند در پس زدن 
تاثیرات مخرب آن روی ســالمتی به شما یاری برسانند، بسیار 

مهم و حیاتی است.
به همین دلیل یافتن راه های کاهش اســترس و اضطراب برای 

بازگرداندن آرامش روحی و سالمت جسمی الزم است. 
ولی پیدا کردن یک داروی ضد استرس که در هر شرایطی برای 
شما مناســب باشد، آسان نیست. فهرستی که در این جا برای 
شما تهیه کردیم، مجموعه ای کامل از روش های مختلف برای 
رسیدن به آرمش درونی و یک زندگی ضد استرس و تنش است.

فراموش نکنید، درست است که احتماال در زمانی که افکارتان 
بهم ریخته  حوصله مدیتیشن کردن را ندارید. اما مدیتیشن یکی 
از راه های اصلی تسکین استرس است. ممکن است گاهی دچار 
استرس هایی شوید و به دلیل مشکالتی که در لحظه برای شما 
ایجاد شده، حس کنید نمی  توانید به سراغ تمرین تنفس بروید. 
ولی تمرین تنفس یکی از روش های بســیار موثر برای کاهش 
اســترس و اضطراب است. پس این مطلب را تا انتها بخوانید و 
تالش کنید در هر شــرایطی که قرار داشتید، از این روش ها به 

عنوان راه های موثر برای کاهش استرس استفاده کنید.
■ طرز فکر خود را تغییر دهید

به نظر، مهم ترین نکته راجع به استرس این است که در بسیاری 
از موارد، استرس مشکل را نشان نمی دهد بلکه درواکنش شما، 
اســترس را نشــان می دهد و نحوه درک شماست که موجب 
این واکنش می شــود. اگر در کار خود با وظیفه دشــواری روبه 
رو شــدید با تغییر عقیــده آن را به فال نیک بگیرید که از این 
طریق مهارت های شما تقویت می شود. می توان یک زندگی پر از 
استرس و ناراحتی را به یک زندگی پر تکاپو و مهیج تبدیل کرد.

■ به چیزهای دیگری فکر کنید
وقتی نوک لوله تفنگ روی پیشانی شما قرار می گیرد، بالفاصله 
به چیز دیگری فکر کنید. شما باید ذهنتان را منحرف کنید یا 
به عبارتی؛ فکری که شــما را دچار استرس می کند از خود دور 

کنید و به هر چیزی که در این زمینه مفید است فکر کنید.
■ مثبت فکر کنید

وقتی برای انجام کاری به خود مطمئن نیستید )مثالً برای ارائه 
مطلب یا مالقات با رییس خود( بهترین کار این اســت که به 
یک کار موفق یا یکی از موفقیت های گذشــته فکر کنید و در 
این حال، دایماً موفقیت قبلی خود را به یاد آورید. دلیلی وجود 

ندارد که موفق نشوید.
■ ورزش کنید تا کمتر دچار اضطراب بشوید

ورزش یکی از بهترین راه های کاهش اســترس است. شاید به 
نظر متناقض بیاید اما ایجاد استرس فیزیکی در بدن با استفاده 

از ورزش، باعث کاهش استرس ذهنی می شود.
فواید ورزش برای کاهش اســترس با تمرین منظم و روتین 
حتی بیشــتر هم می شــود. افرادی که به طور منظم ورزش 
می کنند، به چند دلیل کمتر از کســانی که ورزش نمی کنند 

دچار اضطراب می شوند.
■کاهش هورمون های استرس

ورزش باعث کاهش هورمون های استرس  بدن مثل کورتیزول 
)Cortisol( می شــود. ورزش هم چنین بــه تولید هورمون 

اندورفین )Endorphin( کمک می کند.
اندورفین نوعی ماده شــیمیایی در بدن اســت که باعث بهبود 

روحیه می شود و مانند یک مسکن طبیعی عمل می کند.
■ بهبود کیفیت خواب

ورزش باعث باال رفتن کیفیت خواب می شــود. کیفیت خواب 
ممکن است به علت استرس و اضطراب به شدت افت کند.

■ افزایش اعتماد به نفس
وقتــی به صــورت منظم ورزش می کنید، بیشــتر احســاس 
شایســتگی و اعتماد به نفس خواهید کرد و این موضوع باعث 

افزایش سالمت ذهنی و روحی شما می شود.
ســعی کنید یــک ورزش روتین یا فعالیتی مثــل پیاده روی، 
رقصیدن، صخره نوردی یــا یوگا برای خود پیدا کنید که از آن 
لــذت می برید. فعالیت هایی مانند پیــاده روی یا دویدن که به 
صورت مکرر گروه بزرگی از عضالت را درگیر می کنند، مشخصا 

تاثیر خوبی در کاهش استرس دارند.
■ نوشتن؛ افکار خود را بنویسید

نوشــتن می تواند به روش های مختلفی استفاده شود، که همه 
آن ها می توانند استرس را کاهش دهند.

از آنجا که نوشــتن توسط تحقیقات انجام شده فواید سالمتی 
متعددی عالوه بر امدادرسانی استرس نیز دارد، پس این مسکن 

استرس به شدت توصیه می شود. 
ثبت کردن آن چه که باعث اســترس شــما شــده مرحله اول 
اســت. بعد از آن نوشتن آن چه که از داشتن  آن راضی هستید 
و قدردانی از آن در قالب یک چرک نویس می تواند مفید باشد. 
حــس قدردانی می تواند بــا جهت دادن ذهن تان به ســمت 
چیزهــای مثبتی که در زندگی داریــد، به طرز عجیبی باعث 

کاهش استرس شود.
■ ارزش خواب خوب شبانه را دست کم نگیرید
استرس مزمن قادر است در خواب اختالل ایجاد کند. 

خواب مستقیما بر همه ی جنبه های سالمت ما تاثیر می گذارد، 
بنابراین یک شب ناآرام که با غلت زدن به این طرف و آن طرف 
همراه است می تواند میزان استرس ما را به شدت افزایش دهد.

به محیط خواب خود توجه داشــته باشید. یک فضای آسوده 
فراهــم آورید که به خوابی آرام کمک کند. با افشــاندن مقدار 
کمی روغن اسطوخودوس بر روی بالش و راه ندادن تلویزیون، 
کامپیوتر یا وسایل الکترونیکی به اتاق خواب، محیط راحتی را 

خلق کنید که موجب آسایش و استراحت شما می شود.
از خوردن کافئین، الکل یا غذای ســنگین در شــب خودداری 
کنید. از کامیپوتر یا برنامه های شبانه ی تلوزیون دوری کنید و 
به جای آن به یک موسیقی آرامش بخش گوش کنید، مقداری 
چای سبز بنوشید و ذهن خود را از افکار استرس زا خالی کنید.

■ آدامس جویدن
یک راه ســاده و ســریع برای کاهش استرس، آدامس جویدن 
اســت. تحقیقاتی در این زمینه نشــان داد افرادی که آدامس 
می جوند در کنترل آرامش ذهن خود موفق تر هستند و استرس 
کمتری دارند. یک توضیح منطقی برای این موضوع این است که 
جویدن آدامس باعث می شود موج های مغز فرد شبیه موج های 

مغز افراد آرام می شود.
دلیل دیگر این اســت که جویدن آدامس باعث افزایش جریان 
خون به مغز می شود. یک تحقیق دیگر که به تازگی انجام شده 
است نشــان می دهد میزان کاهش استرس هنگامی که افراد 

آدامس خود را با قدرت بیشتر می جوند، بیشتر هم می شود.
■ مدیریت کردن زمان را تمرین کنید

اولویت بندی توانایی های مدیریت زمانتان به شــما این امکان 
را می دهد که عوامل اســترس زا را به حداقل برسانید و برای 
اجتناب ازآن مدیریت بهتری داشــته باشید. زمانی که قادر به 
کامل کردن همه چیز خود هســتید، بدون استرس یا فراموش 

کردن تمام زندگی تان احساس راحتی می کنید.
■ به نقاط دور دست نگاه کنید

اگر چند لحظه از پنجره به نقاط دور دست، جایی که نقشی در 
پریشانی خاطر شما ندارد، نگاه کنید، چشمان شما آرامش پیدا 
می کنند. اگر چشمانتان آرامش پیدا کنند، شما هم می توانید 
آرامش پیدا کنید. قوری را از روی اجاق گاز بردارید. آیا باز هم 

آب داخل آن می جوشد؟!
■ چند نفس عمیق بکشید

به قول برخی نفس کشیدن از شکم، روشی قدیمی و مفید برای 
غلبه بر اضطراب و حالت عصبی می باشــد. منظور اصلی ما این 

است که آرام عمل کنید و خونسرد باشید. 
وقتی دچار اســترس می شوید ضربان نبض شما به سرعت باال 
می رود و شروع می کنید به نفس، نفس زدن. اگر خود را مجبور 
کنید که به آرامی نفس بکشــید، هر چند استرس هم داشته 
باشید، آرامش پیدا می کنید. روش صحیح نفس کشیدن از راه 
شــکم است. با فرو بردن دم، احســاس کنید شکم شما بزرگ 

می شود و با بیرون دادن نفس، جمع می گردد.
■ وقت گذراندن با دوستان و خانواده

حمایت اجتماعی از طرف دوســتان و خانواده می تواند کمک 
کند از شرایط استرس زا ساده تر عبور کنیم. یکی از تحقیقات 
بــه این نتیجه رســید که زمان های مشــخصی کــه زنان با 
دوستان شان و بچه ها صرف می کنند، باعث ترشح اوکسیتوسین 
)Oxytocin( می شود که یک ضد استرس طبیعی است. به 
این تاثیر “Tend To Befriend” گفته می شود . تحقیقات 
دیگری نشــان داد مردان و زنانی که کمتر در روابط اجتماعی 
ســهمی دارند و روابط و دوســتان کمتری دارند بیشتر دچار 

افسردگی و استرس می شوند.
■ کم کردن مصرف کافئین

کافئین موجود در قهوه، شکالت، چای و نوشیدنی های انرژی زا 

در میزان زیاد می توانند باعث اســترس و اضطراب شوند. افراد 
ظرفیت های مختلفی برای مصــرف کافئین دارند. اگر متوجه 
شــدید که کافئین شــما را عصبی و مضطرب می کند، به فکر 

قطع کردن آن باشید.
■ عضالت خود را کشش بدهید

اساساً هر چیزی که ما احساس می کنیم، یک نمود فیزیکی دارد. 
بسیاری از ما در برابر استرس با انقباض عضالنی واکنش نشان 
می دهیم. در واقع تمام تالش ما از بین بردن علت استرس است. 
اما اگر عضالت خود را کشش بدهیم، الاقل احساس استرس را 
کاهش می دهیم. به عبارتی، وقتی عضالت آرامش پیدا می کنند، 

هیجان ما کمتر می شود. 
بــا توجه به ایــن که ما اغلب از منشــا اســترس چیز زیادی 
نمی دانیم، چنین روشــی موثر اســت و برای بیشتر مردم، این 

روش پاسخگوی تمام نیاز آن هاست.
■ عضالت تحت استرس خود را ماساژ بدهید

بسیاری از ما عضالت ویژه ای داریم که در اثر استرس منقبض 
می شوند. این مساله مثل یک چرخه معیوب می باشد. استرس 
باعث تولید آدرنالین می شــود. آدرنالین باعث انقباض عضالنی 
می شــود و در نتیجه آدرنالین بیشتر تولید می گردد. به همین 
ترتیــب یکــی از راه های مفید بر هم زدن ایــن چرخه، یافتن 
عضالت تحت اســترس و ماساژ دادن آن ها به مدت دو دقیقه، 
در صورت احساس گرفتگی آن ها، می باشد. )آن هایی که در اثر 
فشــار منقبض می شــوند. اغلب در ناحیه پشت کردن و باالی 

کمر قرار دارند.(
■ گیجگاه های خود را فشار دهید

این روش ماســاژ درمانی برگرفته از طب سوزنی است که برای 
تسکین درد و درمان بسیاری از بیماری ها از نقاط فشار استفاده 
می کند و به طور غیرمســتقیم، موثر است. با استفاده از ماساژ 
اعصاب نواحی گیجگاهی، عضــالت نواحی دیگر بدن، به ویژه 

نواحی گردن آرامش پیدامی کنند.
■ بوی خوش حامل آرامش است

آن بخش از مغز که وظیفه ی پردازش بوها را دارد به بخش هایی 
که مخصوص احساسات و خاطرات هستند بسیار نزدیک است. 
وقتی شما بویی را که دوست دارید، مثال یک عطر یا بوی یک 
گل، استشمام می کنید به طور طبیعی نفس عمیق می کشید که 
می تواند به کسب آرامش کمک کند. تنها با استشمام اسانس ها 
می توانید اســترس، اضطراب یا هر ضربه احساسی آنی دیگر را 

به حداقل برسانید.

◄ بوی این گیاهان برای تسکین استرس بسیار مفید هستند:
◄ اسطوخودوس: کاهش استرس روانی

◄یاسمن: نشاط آور و آرامش بخش
◄ رز: تقویت فعالیت قلب و ایجاد حس اطمینان

◄ نعناع: کاهش خستگی
◄ خنده بهترین دوا است

خندیدن راهی شــگفت انگیز برای آزاد کردن هر چه بیشــتِر 
اندروفین در بدن اســت. با دوســتان تان دور هم جمع شوید و 
با هــم بخندید. یک فیلم بانمک که حس خوبی دارد تماشــا 
کنید. وقتی دچار استرس می شوید، خنده قادر است به سرعت 
مقداری از انرژی منفی را از شما دور کند.مضطرب بودن هنگام 
خندیدن سخت است. خندیدن برای سالمتی  شما خوب است و 

از چند روش می تواند به کاهش استرس هم کمک کند.
◄ تسکین عکس العمل های استرسی

◄ تسکین تنش عصبی با آرام کردن عضله ها
در بلند مدت خندیدن حتی می تواند باعث بهبود سیستم ایمنی 
بدن و روحیه شــما شود. تحقیقاتی روی افراد سرطانی به این 
نتیجه رسیده که افراِدگروهی که می خندیدند، کاهش استرس 
بیشــتری را در مقایســه با افرادی که فقط سعی کرده بودند 

حواس شان را از استرس پرت کنند، تجربه کردند.
می توانید تماشــا کردن یک برنامه تلوزیونــی یا فیلم یا وقت 
گذراندن با دوستانی که در کنارشان خوشحال هستید و شما را 
به خنده می اندازند را امتحان کنید. ماندن در شــرایط و حال و 

هوای استرس  زا اوضاع را بهتر نمی کند.
/https://namnak.com 
/https://www.digikala.com 
/https://zoomlife.ir 
/https://www.chetor.com

بهار سـادات موسوی

شتاب گیری علوم سلول های 
بنیادی

دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی 
معاونت علمی و فناوری گفت: علوم ســلول های بنیادی در 

زیست بوم فناوری و نوآوری در حال شتابگیری است.
به گزارش معاونت علمی و فناوری، امیرعلی حمیدیه با اشاره 
به فعالیت ۱۴۰ شــرکت دانش بنیان در حوزه ســلول های 
بنیادی گفت: فعالیت این شــرکت ها از تولید ظرف کشت 
سلول که پیش از این همه وارداتی است تا محیط کشت و 

تکثیرسلول را در بر می گیرد.
به گفته حمیدیه، براساس سند توسعه سلول های بنیادی و 
پزشکی بازساختی، تحولی بزرگ در این حوزه اتفاق افتاد و 

تبدیل این علم به ثروت را محقق کرد.
دبیرســتاد توســعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی 
معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری هم چنین بیان 
کــرد: از نظر تولیــد علم در حوزه ســلول های بنیادی هم 
جایگاه ایران بســیار قابل قبول است و در کنار کشورهایی 
ایستاده ایم که روزی تنها قدرتمندان این حوزه علمی بودند. 
اما با تالش های صورت گرفته در زیست بوم فناوری و نوآوری 
کاری کردیم که به لیســت کشــورهای دارای این فناوری 
پیوســتیم و امروز ایران یکی از نامداران سلول های بنیادی 

در دنیا است.
حمیدیه ادامه داد: ایران پیشتازترین کشور اسالمی در حوزه 
سلول های بنیادی است و این موضوع بر توانمندی سرآمدان 

علمی کشور صحه می گذارد.

تصویربرداری از فعالیت مغز 
کودکان

محققان انگلیسی از ابداع فناوری جدیدی خبر داده اند 
که تصویربرداری از فعالیت مغــزی کودکان و نوزادان را به 

طور دقیق برای اولین بار ممکن می کند.
به گزارش نیواطلس، مزیت این فناوری آزار ندیدن کودکان و 
نوزادان است و به پزشکان امکان می دهد در محیطی طبیعی 
و بدون نیاز به دستگاه گران قیمت ام آر آی، مغز کودکان را 
اسکن کرده و شرایط آن را بررسی کنند. این سیستم مبتنی 
بر اســتفاده از یک کاله نرم پوشیدنی است که بر روی سر 
نوزادان قرار می گیرد و در آن از فناوری توموگرافی نوری با 
چگالی باال استفاده شده است. هر کاشی شش ضلعی روی 
کالهک شــامل سه منبع LED و چهار حسگر است. اشعه 
مادون قرمز نیز برای شناسایی تغییرات مغز کودکان مورد 
اســتفاده قرار می گیرد. محققان با بررسی تغییرات یادشده 
نقشه بخش های مختلف مغز کودکان را تهیه می کنند و به 
صورت آنی بر روی آن کار می کنند. داده های اولیه به دست 
آمده از این روش تصویربرداری نشان می دهد که می توان از 
این شیوه برای مطالعه دقیق روند فعالیت های مغز کودکان 
و نوزادان استفاده کرد و آسیب ها و مشکالت احتمالی شبکه 

عصبی یا مغز آن ها را شناسایی کرد.

دستاوردهای فناوران ایرانی 
در نمایشگاه چین

بــه گزارش معاونــت علمی و فناوری،همــکاری مرکز 
تعامالت بین المللی علم و فنــاوری معاونت علمی و فناوری 
ریاســت جمهوری، رایزنی فناوری ســفارت ایران، صندوق 
نوآوری و شــکوفایی و مرکز همکاری های تحول و پیشرفت 
ریاست جمهوری منجربه حضورشش شرکت 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 بنیــان ایرانی فعال درحوزه هــای الکترونیک، فناوری 
اطالعات وارتباطات،هوش مصنوعی واینترنت اشیاء)کشورهای 
خارجــی( از۲۱ تا ۲۵ آبان مــاه ۹۹، بود.هــم چنین برای 
نخستین بار، ۴شرکت از  غرفه داران پس از ارزیابی اولیه طرف 
چینی، موفق به کسب فرصت ارایه و حضور در برنامه جذب 
ســرمایه گذار )Roadshow( -- که هر ســال توسط اتاق 
سرمایه گذاری شنزن در این نمایشگاه برگزار می شود، شدند.

مونا پیلتـن عراقی
گرد آورنده روش های کاهش استرس
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معرفی شهرها و روستاهای 
جهانی صنایع دستی

ایرنــا - معــاون صنایع دســتی و هنرهای ســنتی، 
رویکرد فرابخشــی به حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دســتی را ضروری دانســت و گفت: از ظرفیت های 
تبلیغاتــی رویدادهای فرهنگی ورزشــی بــرای معرفی و 
برندسازی شهرها و روستاهای جهانی صنایع دستی استفاده 

می کنیم.
پویا محمودیان به امضاء تفاهم نامه وزارت میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دســتی و وزارت ورزش و جوانان در 
باالترین ســطح مدیریتی دو وزارتخانه اشاره کرد و گفت: 
بر اســاس این تفاهم نامه مقرر شد وزارت ورزش و جوانان، 
ضمن حمایت از تاسیس و فعال سازی موزه ورزش، استقرار 
ویترین هایی از صنایع دستی هنرهای سنتی و ماکت های 
آثــار تاریخی و فرهنگی، اســاطیر و چهره هــای ماندگار 

ورزشی را هم برنامه ریزی کند.
طبــق ایــن تفاهم نامــه وزارت ورزش برای اســتفاده از 
صنایع دســتی به  عنــوان جایــزه قهرمانــان و جام های 
ورزشــی، درج عنوان و تصاویر شهرها و روستاهای جهانی 
صنایع دستی روی لباس ورزشکاران و محیط های تبلیغاتی 
در حاشیه رویدادهای ورزشی، برنامه ریزی و همکاری کند.

وی اظهار داشت: تبلیغ نام و عنوان یک رشته صنایع دستی 
جهانی در کنار یک شــهر و روســتای ثبت جهانی، عالوه 
بر برندسازی و تأثیرات اقتصادی، تعلق خاطر و دلبستگی 
هنرمندان و صنعتگرانی را که در آن رشته هنری اشتغال 

دارند، افزایش می دهد.
معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور افزود: تبلیغات 
محیطی در حاشیه رویدادهای پربیننده عالوه بر این که به 
جذب سرمایه گذاری در حوزه تولید و صادرات صنایع دستی 
جهانی ایران کمک می کند؛ منجر به جذب گردشــگر به 
شهرها و روســتاهای جهانی و توسعه صنعت گردشگری 
روســتایی، کشــاورزی و دریایی، باعــث افزایش درآمد 
صنعتگران و اشتغال زایی جوامع محلی هم فراهم می کند.

سرمایه گذار بومی برای واگذاری 
۵۴ بنای تاریخی

مدیرعامــل و رئیــس هیات مدیره صندوق توســعه 
صنایع دســتی و فرش دســتباف و احیا و بهره برداری از 
اماکن تاریخی و فرهنگی گفت: ترجیح  صندوق، واگذاری 
۵۴ بنای تاریخی به سرمایه گذاران بومی با صالحیت است.

به  گزارش روابط عمومی صندوق توســعه صنایع دســتی 
و فــرش دســتباف و احیــا و بهره بــرداری از اماکــن 
تاریخــی و فرهنگی، در ایــن دور از مزایده، ۵۴ مجموعه 
تاریخی فرهنگی به ارزش تقریبــی دو هزار و ۸۰ میلیارد 
ریال به منظور مرمت، احیا و حق بهره برداری مدت معین، 
به مزایده گذاشــته شــده بود که در نهایت ۴۶ پاکت از 
سوی ســرمایه گذاران برای ســرمایه گذاری در ۲۶ بنای 
تاریخی فرهنگی به دبیرخانه صندوق توسعه تحویل شد. 
ارزش سرمایه گذاری جذب شــده برای این بناها، معادل 

۹۸۰ میلیارد ریال است.
خانــه »ناصح زاده« تبریز در اســتان آذربایجان شــرقی، 
مجموعه بناهای تاریخی »بانک ملی، شهربانی و دارایی« و 
»کاله فرنگی و شیر خورشید« شهر ماکو استان آذربایجان 
غربی، »کاخ شهرستانک« استان البرز، »عصارخانه شهید 
عصاری« شــهر آران و بیدگل اســتان اصفهــان، »خانه 
سالک« و »خانه مغنی« اصفهان، »خانه آذین« و »عمارت 
گلشــن« بوشــهر، »خانه پدری جالل آل احمد« تهران، 
»قلعه چالشــتر« اســتان چهارمحال و بختیاری، »خانه 
تیزنو« و »خانه سوزنگر« شــهر دزفول استان خوزستان، 
»کاروانسرای میاندشت« سمنان، »خانه بهروزی« قزوین، 
»خانه افشاریان«، »پردیس دیوانخانه« و »خانه محتشم« 
شهر شــیراز استان فارس، »خانه غفاری« کرمان، »حمام 
نظام« کرمانشــاه، »مجموعه بالدشــاپور« )کاروانسرای 
دهدشــت و حمام کهیار( شهر دهدشت استان کهگیلویه 
و بویراحمد، »خانه صادقی« شهر الهیجان استان گیالن، 
»خانه فاطمی« شهر گرگان استان گلستان، »کاروانسرای 
گدوک« شهر سوادکوه استان مازندران، »خانه کازرونی ها« 
و »خانه اسماعیل مرغون« یزد از جمله بناهایی است که 

پاکت »الف« آن ها گشوده شد.

خوزستان

 سرزمین صبر و موسیقی
تکه ای از من 

تکه ای از زمین
مریم سادات موسوی

بخش چهاردهم
به گزارش خبرگزاری مهر، "به علت افزایش دبی رودخانه 
کارون در محدوده شهرستان شوشتر، اثر ثبت جهانی "بند 
میزان" این شهرســتان به طور کامل به زیر آب رفت. دبی 
رودخانه کارون در شوشــتر به علت بارندگی های اخیر در 
حال باال آمدن اســت. بند میزان ســدی است در شوشتر 
و ســاخته دست انســان، مربوط به دوره ساسانیان که تا 
امروز پابرجاست. ســاخت بند میزان شوشتر را به شاپور 
اول ساسانی نســبت می دهند. این بند به همراه ۱۵۵ اثر 
تاریخی دیگر شوشــتر در نشست ســاالنه کمیته میراث 
جهانی یونســکو در ۲۶ ژوئن ۲۰۰۹ )۵ تیرماه ۱۳۸۸( در 
شهر سویل اسپانیا، با عنوان نظام آبی تاریخی شوشتر به 
عنوان دهمین اثر ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو 
با شــماره ۱۳۱۵ به ثبت رسید. مصالح به کار رفته در بند 
میزان ســنگ )تراشیده شده شوشــتر( و ساروج هستند. 
در توصیف اهمیت این ســد کافی است تاریخ شوشتر را 
مرور کنیم که شکسته شدن این سد به منزله ازدیاد فقر 
و بدبختی در شوشتر و پابرجا بودن به همراه دیگر سازه های 
آبی شوشــتر باعث آبیاری ۴۰ هزار هکتار دشت میان آب 

شوشتر بوده است."
از روزی که متولد شده ام، یا بهتر است بگویم از زمانی که 
درکی از حوادث، اخبار و اسامی داشته ام، استان خوزستان 
عالمت سوال بزرگی در ذهنم ایجاد کرده است. من هرگز 
در این ۳۵ ســال به خوزستان سفر نکرده ام. چرایی اش را 
نمی دانم. هم از خانواده اهل سفرم بعید بوده است و هم از 
خودم به عنوان فردی که "گردشــگری" را آرزو و همزمان 
هدف زندگی خود قرار داده است. هرچند تصویر اولی که 
از خوزســتان در ذهن من شکل گرفت جنگ بود، اما بعد 
از آن دانســته های دیگری اضافه شد که این منطقه را به 
یک مقصد دیدنی برایم تبدیل کرد. چرا تا به حال به آنجا 

نرفته ام؟ سوالی است که خودم هم جوابی برایش ندارم.
این روزها که خبر سیل را می شنوم قلبم به درد می آید. در 
اخبار می گردم که مطمئن شوم همه چیز سر جایش است. 
اعتراف می کنم که در جایگاه یک بیرونی، یک گردشگر، 
اول اخبار مربوط به دیدنی های تاریخی این استان را چک 
می کنم. اما الجرم می بینم و می خوانم سرگذشت آنهایی 
که خانه هایشان، دکان هایشان و ته مانده امیدهایشان به 
زیر آب می رود. اینجاست که بیشتر می خواهم این استان 

را ببینم.
چه صبری دارند این مــردم.  هنوز هم می خواهم به این 
استان سفر کنم. اما شــاید بخواهم فقط خوزستانی ها را 
ببینم. آنها که به خوش خلقی معروفند. آنها که روحیه شاد 
و آیین های همراه با موسیقیشــان نشان از امید می دهد. 

امیدی که به زعم من از همان صبر نشات می گیرد. 
بــه جز کرونا که یــد طوالیــی دارد در متوقف کردن هر 
ســفری که تصور می کردیم، سال هاست که آلودگی هوا و 
غبار خوزســتان، سفر به آن جا را محدود به زمان خاصی 
کرده است. هرچند به علت گرمای زیاد، خود به خود برخی 
ماه ها هم از زمان سفر به آن جا خارج می شود. این روزها 
هم که ســیل مزید بر علت شده است. از ماجراهای دیگر 
هــم می گذرم. از لحظاتی که دیگر فشــار زندگی به یک 
خوزستانی اجازه نمی دهد با خنده و موسیقی صبر را پیشه 
کند. آن جا که رنجــی دارد، حقوق عقب افتاده ای و یا هر 
تبعیضی که قلبش را به درد آورد است. این ها هم می تواند 
آرزوی ســفر به این استان را باز دورتر کند. اما از این یکی 
می گذرم. چون نه از زبان خودشان مستقیما نقلی شنیده ام 

و نه طاقت یادآوری رنجی که بر آن ها رفته است را دارم.

موســیقی خوزستان را می گفتم. وبسایت دانشنامه ایران 
زمین، تعریف مختصری از موســیقی این خطه می کند: 
شــهرها و بنادر خوزســتان را می توان از نظر فرهنگ و 
پیشــینة تاریخی به چند گروه تقســیم کرد: نخســت 
شــهرهای باستانی خوزســتان با فرهنگی کهن و آداب 
و رســومی غنی مانند شوشــتر، دزفول و شــوش. دوم 
شهرهای نسبتاً نوبنیاد که پیشینه تاریخی زیادی ندارند 
و حاصل گســترش صنعت نفت در این منطقه اند، مانند 
اهواز، آبادان، خرمشهر و ماهشهر. در شهرها و روستاهای 
گــروه دوم البته از دیرباز طوایفــی از اعراب و گروه هایی 

از مهاجریــن آفریقایی زندگی می کنند که موســیقی و 
آداب و رســوم مخصوص به خود دارند. سوم شهرهایی 
چون اندیمشــک و مسجد ســلیمان که بیشتر فرهنگ 
بختیاری در آن ها جاری اســت. موســیقی شوشــتر و 
دزفول را می توان در محدودة معینی با ردیف دستگاهی 
موسیقی ایران مقایسه کرد. به مجموعة آوازها، گوشه ها و 
تصنیف هایی که در مقام های مختلف در شوشتر اجرا می 
شود »شوشتری دستگاه« می گویند. موسیقی بختیاری 

نیز در حد محدودی در شوشتر و دزفول رایج است. 
در اهواز، آبادان، خرمشــهر و اروندکنار از دیرباز طوایفی از 
اعراب ســاکن بوده اند که موسیقی آن ها همان موسیقی 
سنتی عرب است. در خرمشهر، اروندکنار و آبادان آئین های 
زار و مشــایخ که جنبه موسیقی درمانی دارند نیز متداول 
است. کولی های عرب زبان این منطقه نیز در اجرا و نقل و 

انتقال موسیقی سنتی عرب نقش بسزایی داشته اند.
موسیقی هر سه حوزه یاد شده انواع مختلف دارد. موسیقی 
اصلی شوشــتر و دزفول )شوشتری دســتگاه( با آواز، تار، 
و همراهی تمبک اجرامی شود.موســیقی اهواز، آبادان و 
خرمشهر -- به جز موســیقی عرب و کولی ها -- اصالت 

ندارد و آمیخته ای جدید از فرهنگ های مختلف است.
موسیقی عرب ها و کولی ها با سازهایی مانند َرباب، کاسوره، 
تمبک، تمپو و آواز اجرا می شــود. در اندیمشک و مسجد 
ســلیمان موسیقی بختیاری با کرنا، سرنا، دهل، نی و آواز 
به اجرا در می آید. در هر ســه حوزه یاد شــده می توان 
نمونه هایی از الالیی، آوازهای کار و مرثیه ها را یافت که بنا 

به ضرورت در مجالس مختلف اجرا می شوند.
گاهی هم فکر می کنم که همین روحیه باعث شده است 
ســال های سال از ذخیره نفتی ایران حفاظت کنند. نفتی 
که زیســت همه بقیه ما در کل جغرافیای این ســرزمین 
به آن وابسته اســت. مردمی که یا جنگیده اند یا در گردو 
غبار و ســیل غرق شــده اند و یا صدای کارگرانشــان به 
جایی نرسیده، اگر با موســیقی و خنده روزگار را سپری 
نمی کردند، نمی توانستند تا این حد امانت دار سرمایه ملی 
همه ما باشند. صادقانه بگویم، احترامی که برای این مردم 
قائلم، قابل توصیف نیست. می خواهم زودتر به آن جا بروم و 
دستشان را ببوسم. پای صحبتشان بنشینم و البته ناخنکی 

هم به غذاهایشان بزنم.

خوزستان حتی می تواند یک شکم گردی جدی را رقم بزند، 
حتی برای من که اهل خوردن هم نیســتم. قلیه ماهی و 
میگو، ماهی صبور، امگشت، اوپیوزی)آب پیازی یا اشکنه(، 
حمیس توله)پنیرک(، نافله خوزستان، آش ارده)ارده پلو(، 
پاکوره)پاکورا(، ماســووا و خالصه خیلی غذاهای دیگر که 
دیدن عکس هایشــان در اینترنت هــم غده های بزاقی را 
تحریک می کند. این ها به کنار، کســی هســت که آرزو 
نداشته باشد لب شط، فالفل و سمبوسه بخورد؟ از هرکس 
که به خوزستان سفر می کند، این قسمت از خاطراتش را 
همراه با برقی در چشمش می شنوم. انگار که تمام آنچه تا 
قبل از آن خورده اســت را به کناری می گذارد و در هوای 
گرم با بادهای مرطوب نزدیک یک آبی، در خوزستان فالفل 
یا سمبوسه و اگر خیلی حرفه ای باشد هردو را گاز می زند. 
آه. امیدوارم روزی من هم این تصویری که سال هاست فقط 

در ذهنم ساخته ام، از نزدیک تجربه کنم.
برای من تصویر خوزســتان، در فیلم دونــده امیر نادری 
)ســاخته ۱۳۶۳( هم زنده می شود. ماجرایی که در آبادان 
می گذرد. در ســنه هایی قبل از انقــالب ۵۷. زمانی که به 
بروبیای انگلیســیان در این شهر شهره است. من نه قبل 
از جنگــش را دیده ام و نه بعــدش را. نه خبر دارم که آن 
تصویر رویایی خانه هایی که با پرچین و شمشاد از هم جدا 

می شــوند چه شکلی است. ایده ای هم ندارم از شهری که 
دیگر سروصدای ســابق را ندارد و هنوز هم آثار جنگ را 

بر پیکر آن می توان دید. اما فیلم دونده را درک می کنم.
"امیرو نوجوان تنهایی است که رؤیایش سفر به آن سوی 
خلیج فارس و آزادی اســت. او بطری های خالی، قوطی و 
چیزهایی از این دســت را از میان زباله ها جمع می کند و 
می فروشــد. با واکس زدن کفش خارجی های مقیم آبادان 
و گاهــی فروش آب خنک روزگار می گذراند. غروب ها لب 
دریا می رود و رو به هر شناوری فریاد می زند که من را هم 
ببر". این داستانی است که من از آبادان در ذهنم می ماند.

اینها همه در کنار آثار تاریخی خوزســتان دلیل کافی را 
می دهد که منتظر باشم تا وقتی "سال کرونا" تمام می شود 
به آن جا ســفر کنم. مثال نوروز ۱۴۰۰. زمانی که قرن ۱۵ 
هجری شمسی آغاز می شود. یک برنامه سفر ۱۵ روزه شاید 
هم بیشترک برای این ناحیه بریزیم. طبق معمول حساب 
کنیم با چه کسانی برویم. سفر وقتی به دل من می نشیند 
که همراهانی داشته باشم. برای درهمان لحظه به اشتراک 
گذاشــتن لذتی که در حال بردنش هستم. برای من سفر 
با دوســت آغاز می شود و بدون دوست انگار که بخشی از 

خوشی را حذف کرده ام.

ســال کرونا که برود، ســاک ها را می بندیم. ماشین را به 
تعمیرگاه می بریم. شاید بلیط قطار را چک کنیم که مثال 
برگشــت از اهواز به تهران خودمان و ماشــینمان با قطار 
برگردیم. رفت اما هنوز آنقدر انرژی داریم که برانیم و برویم. 
نقشــه ها را برمی داریم. می دانم چغازنبیــل را در ابتدای 
دیدنی های باســتانی قرار می دهیم. سازه های آبی شوشتر 
را از دســت نمی دهیــم. بــرای ته لنجی فروشــی ها هم 
لحظه شــماری می کنیم. رســتوران ها را از قبل انتخاب 
کرده ایــم. جای خواب را هم. ســاعت تفریحات را هم. ما 

همیشه این کار را می کنیم. 
بعد که سفر شروع شد، فقط نیمی از این برنامه ریزی عینی 
می شــود. نیم دیگر دستخوش غافلگیری های سفر تغییر 
خواهد کرد. به جای رستورانی که نمره باالی تریپ ادوایزر 
را به خود اختصاص داده اســت، جوانکی خوزســتانی را 
می بینیــم که ما را برای ناهار به منزلشــان می برد. یا آن 
زوجی که فرزندشان همسن پسرک ماست، یک ۲۴ ساعت 
را با ما می گذرانند. اینجاست که لذت سفر چند بار بیشتر 

می شود. روی برنامه هستی و همزمان نیستی.
کاش سال کرونا برود. خوزستان غرق نشود. در غبار خفه 

نشود. صدای خشم و غمش در گلو بسته نشود. 
موسیقی اش هنوز جان داشته باشد. صبرشان هم از کاسه 
بیرون نزند. اگر رفتیم، رفیقی را هم پیدا می کنیم که ما را 
به مناطق مرزی تر جنگی ببرد. ببینیم چه بر آن ها و همه 

ما گذشته است. طی این همه تاریخ این منطقه.
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■ به حبه های درشــت خشــک شــده 
انگور سیاه، مویز گفته می شود. این نوع 
خشکبار در واقع از نظر شکل ظاهری و 
رنگ آن با کشمش متفاوت، ولی از نظر 

خواص تا حدود زیادی شبیه آن است.
مویز نوعی خشــکبار است که با خشک 
انگور حاصل می شود. مویز نوعی  کردن 
کشمش اســت که از انگور شاهانی تهیه 

می شود.
کشــمش بیشــتر برای انگور خشکیده 
کوچک استعمال می شود و مویز در انگور 
بزرگ. مویز بر اثر خشــک شدن خواص 
خود را از دست نمی دهد و حتی اثر نیرو 
بخش آن بیشتر می شود. مویز سرشار از 
ویتامین هــایB ،A، E و امالحی مانند 
کلسیم، فسفر و پتاسیم است. مویز دارای 
اسیدهای چرب امگا ۳ و امگا ۶ می باشد. 
هم چنین باید اشاره داشت که بهترین و 
پرخاصیت ترین نوع آن مویز پر گوشــت، 

کم دانه یا بی دانه است.

▪ مویــز تهیه شــده از انگور قرمز 
مجلسی یا انگور شاهانی بهتر است

ترکیبات ســیاه یا قرمز رنگ موجود در 
مویز از نوع آنتوســیانین و پلی فنولیک 
اســت کــه دارای خواص ضدســرطان 
و ضدآلزایمــر هســتند. مقــدار زیــاد 
آنتوسیانین موجب شده که ارزش مویز 
در مقایســه با انگور ســبز و کشمش به 

مراتب بیشتر و کامل تر باشد.
ترکیبــات مویــز اثر بســیار قــوی در 
بیماری  بروز اختــالالت  از  جلوگیــری 
آلزایمر دارند. هر چه میزان آنتوسیانین 
)عامل رنگ بنفش یا سیاه مویز( بیشتر 

باشد، قدرت مویز در جلوگیری از آلزایمر 
بیشتر می شود. از سوی دیگر، این میوه 
می تواند با تولید انرژی در روزهای سرد 

سال، بدن را گرم و پرانرژی کند. 
مویز حاوی آنتوسیانیدها است که ارزش 
غذایی آن را افزایش می دهد. و رنگ تیره 
مویز به دلیل وجود همین آنتوسیانیدها 
است که مویز ضد سرطان، درمان کننده 
بیماری های قلبی و پایین آورنده ی فشار 

خون است.
مویز می تواند به تقویت معده کمک کند 
و برای افرادی که ناراحتی های گوارشی 
دارند، مفید اســت. مویز موجب تقویت 

سیســتم گوارش بدن می شــود و برای 
مادران باردار، شــیرده و کودکان مفید 
اســت چرا که می تواند بــه عنوان میان 

وعده مصرف شود.
چنانچــه هر فردی هر روز صبح ۱۲عدد 
مویــز را ناشــتا مصرف کننــد، موجب 
افزایش هوشــیاری و قوت بــدن آن ها 

می شود. 
افــرادی که صبح بعد از بیدار شــدن از 
خواب، احساس خستگی، ضعف و ناتوانی 
می کننــد، با مصرف مویز به مدت ۶ماه 
ناشتا، بدن شــان قوت زیادی می گیرد، 
مغزشان تقویت شده و سردی و بلغم از 

بدن آن ها خارج می شود. 
مویــز و بــادام منبــع غنی از کلســیم 
می باشــند و موجب تقویت و استحکام 
مفاصل نیز می باشند. با مصرف معجون 
یک لیوان شیر و یک قاشق عسل و پودر 
سنجد می توان در هر سنی استخوان ها 

را تقویت کرد و بدن را تقویت نمود.

ســالمـت بـاشـیـم

ــی ــم نبات مری
خواص مویز و انواع کشمش هاگرد آورنده

ایمنی طوالنی بهبودیافتگان 
از کرونا

طبــق مطالعه جدیدی که توســط دانشــمندان 
"موسســه ایمنی شناســی الژوال" انجام شــده است، 
نمونه های خون بیماران بهبودیافته از کرونا نشان دهنده  
یک پاسخ ایمنی سلولی قدرتمند و طوالنی مدت است.

"نیویــورک تایمز" در این باره نوشــت، طبق مطالعه 
جدیــد محققان، هشــت ماه پــس از عفونت ویروس 
کرونا در بدن، بیشــتر افرادی که بهبود یافته اند هنوز 
سلول های ایمنی کافی برای دفع ویروس و جلوگیری 
از بیماری دارند؛ این سلول ها با پادتن موجود در بدن 
تفاوت دارند و ممکن اســت برای مدت زمان بســیار 

طوالنی در بدن باقی بمانند.
این تحقیق که به صورت آنالین منتشــر شده است، در 
مجالت علمی مورد ارزیابی قرار نگرفته و منتشر نشده 
است اما طبق گفته دانشمندان این تحقیق جامع ترین 
و طوالنی ترین مطالعه در مورد »حافظه ایمنی در برابر 

ویروس کرونا« تا به امروز است.
"شــین کروتی" ویروس شناس موسسه "ایمونولوژی ال 
ژوال" که در این مطالعه همکاری داشــته است، گفت: 
»این مقدار حافظه احتماال سال ها از ابتال به نوع شدید 

بیماری و بستری در بیمارستان جلوگیری می کند.«
این یافته ها احتماال برای متخصصانی که نگرانند ایمنی 
در برابر ویروس، کوتاه مدت  باشــد و واکسن ها به طور 
مکرر تا کاهش همه گیری تزریق شوند، تسکین دهنده 

خواهد بود.
دانشمندان برای تایید مطالعه خود به تحقیق در مورد 
بازماندگان ویروس سارس  که توسط ویروس کرونا ایجاد 
شده اســت، پرداخته اند؛ طبق مشــاهدات انجام شده، 
۱۷سال پس از بهبودی، هنوز سلول های ایمنی در بدن 

بهبودیافتگان موجود است.
"آکیکو ایواســاکی"، ایمونولوژیست "دانشگاه ییل" نیز 
بیان کرد؛او از این که بدن پاسخ طوالنی مدت می دهد 
متعجب نیســت، زیرا همان چیزی است که قرار است 

اتفاق بیافتد.
طبق مشــاهدات محققان، تعداد کمی از افراد آلوده در 
این مطالعه جدید، ایمنی طوالنی مدت پس از بهبودی 
نداشتند؛ طبق گفته آن ها شاید به دلیل سیستم ایمنی 
بســیار ضعیف و تفاوت در مقــدار ویروس کرونا که در 
معــرض آن بودند، ایمنی قوی از خود نشــان نداده اند؛ 
"جنیفر گومرمن"، ایمونولوژیست "دانشگاه تورنتو" در 
این باره گفت: »اما واکسن ها می توانند بر این تنوع فردی 

غلبه کنند.«
در ماه های اخیر، گزارش ها در مورد کاهش سطح آنتی 
بادی های موجود در بدن، این نگرانی را ایجاد کرده است 
که ممکن است ایمنی به ویروس کرونا در طی چند ماه 
از بین برود و افراد مجددا در معرض ویروس قرار بگیرند.
اما بسیاری از ایمونولوژیست ها متذکر شده اند که کاهش 
ســطح آنتی بادی در بدن طبیعی اســت؛ عالوه بر آن، 
آنتی بادی ها تنها یک بازوی سیستم ایمنی بدن هستند.

اگرچه آنتی بادی موجود در خــون برای جلوگیری از 
ویروس و جلوگیری از عفونت دوم مورد نیاز اســت اما 
سلول های ایمنی که ویروس را بیشتر به خاطر می آورند 

از بروز بیماری جدی پیشگیری می کنند.
"آلساندرو سته"، ایمونولوژیست "موسسه ایمنی شناسی 
الژوال" و مدیر این مطالعه بیان کرد: » ایمنی ضدعفونی 
کننده همیشه اتفاق نمی افتد اما این یک قاعده نیست.«

او ادامه داد: »در بیشتر مواقع افراد برای بار دوم با پاتوژن 
خاصی آلوده می شوند اما سیستم ایمنی بدن، مهاجم را 
شناسایی کرده و به سرعت عفونت را خاموش می کند؛ 
به خصوص ویروس کرونا که در آن آســیب رساندن به 
کندی انجام می شود، سیستم ایمنی بدن زمان زیادی 

برای ضربه زدن به عفونت دارد.«
دکتر ســته و همکارانش در این تحقیق، ۱۸۵ زن و مرد 
۱۹ تا ۸۱ ساله را که از ویروس کرونا بهبود یافته بودند، 
مورد مطالعه قرار دادند؛ اکثریت این افراد عالئم خفیفی 
داشتند که نیازی به بستری شدن در بیمارستان نداشتند.
این تیم، چهار جزء سیســتم ایمنی بدن را در مطالعات 
خود ردیابــی کرد؛ آنتی بادی ها، ســلول هایB که در 
صورت لزوم آنتی بادی بیشــتری تولید می کنند و دو 
نوع سلول T که سلول های آلوده دیگر را از بین می برند.
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شماره 152 --- جدول و سودوکو ---

خدیجه فدایی زاده
گرد آورنده حکایت

»اولین اعتراف کننده« 
در مراســم تودیــع پــدر پابلو -- کشیشــی که ســی 
ســال در کلیســای شــهر کوچکــی خدمت کــرده و 
بازنشســته شــده بــود -- از یکــی  از سیاســتمداران 
 اهــل محــل بــرای ســخنرانی دعــوت شــده بــود.

در روز موعود، مهمان سیاستمدار تأخیر داشت و بنابراین 
کشیش تصمیم گرفت کمی  برای مستمعین صحبت کند.

کشــیش پشــت میکروفن قرار گرفته و گفت: سی سال 
قبل وارد این شهر شدم. راستش را بخواهید، اولین کسی  
که برای اعتراف وارد کلیســا شد، مرا به وحشت انداخت. 
به دزدی هایش، باج گیری، رشــوه خواری، هوسرانی ، زنا با 
محــارم و هر گناه دیگری که تصور کنید اعتراف کرد. آن 
روز فکر کردم؛جناب اســقف اعظم مــرا به بدترین نقطه 
زمین فرســتاده است ولی  با گذشــت زمان و آشنایی با 
بقیه اهل محل دریافتم که در اشــتباه بوده ام و این شهر 

مردمی نیک دارد.
در این لحظه سیاستمدار وارد کلیسا شده و از او خواستند 

پشت میکروفن قرار گیرد.
میهمــان سیاســتمدار در ابتدا از این که تأخیر داشــت 
عذرخواهی  کرد و سپس گفت: به یاد دارم زمانی که پدر 
پابلو وارد شــهر شد، من اولین کسی  بود که برای اعتراف 

مراجعه کردم.
**************

حکایت
»آرزوی دور و دراز«

پدری با دو فرزند کوچکش مشــغول قدم زدن در پیاده رو 
بود. پسر بزرگتر پرسید: پدر جان ما چرا اتومبیل نداریم؟

پــدر گفت: من یک پدر زن ثروتمنــد پیر دارم، اگر او فوت 
کند، ثروتش به مادر زن من خواهد رســید، پس از آن که 
مادر زنم هم مرد، ثروت او به ما رسیده و من خواهم توانست 
که یک ماشــین برای خودمان بخرم. پســر کوچک، پس از 
شــنیدن حرف پدر گفت: پدر جان، من پهلوی شما خواهم 
نشســت. پســر بزرگتر با ناراحتی جواب داد: تو  باید عقب 
بنشــینی، جای من در جلو است. دو برادر ناگهان شروع به 
دعــوا و کتک زدن همدیگر کردنــد. پدر که خیلی عصبانی 
شده بود، گفت: بیایید پایین، بچه های بی تربیت.تقصیر من 

است که شما را سوار ماشین کرده ام!!

یارو نوشته دیکته یه کلمه رو بلد نیستم کمکم کنید!!!
غبراق یا قبراغ یا غبراغ یا قبراق! کدومش؟؟؟

Ghebragh :بعد ملت همه نوشتن
ملت خجسته 

بوی ماه مهر
دیکته پای تخته

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

جــا داره از همین تریبــون به اون دســته از دخترایی که به 
مناسبت بازگشایی مدارس باس بذارن ابروهاشون پرشه تسلیت 

عرض نمایم، مصیبت کمرشکنیه!

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

یادش بخیر یه برنامه ای بود به اسم "جدی نگیرید" که شبای 
جمعه پخش می شد 

و هفته هایی که شیفت صبح بودیم نمی تونستیم نگاه کنیم، 
از ترس این که نکنه فردا صبح خواب بمونیم!

یادش بخیر چه هیجانی داشت روزی که قرار بود زنگ آخر 
به خاطر جلسه معلم ها زود تعطیل شیم ...

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

این روزها قلب هر کسی را نشــانه بگیرید تیرتان به سنگ 
می خورد!!!

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

بازی قشنگی بود اما ما قشنگ بازی نکردیم
قبول کن که هر دو باختیم ...

من که "همـــه" را به تو فروختم و تو که مرا به "هیــــچ" 
فروختی

گاهی وقت ها برای صداقتت تاوان باید بپردازی
گاه به سنگینی زندگیت ...

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

هر وقت خواســتی از کسی ناراخت بشی، اول یه نگاه به سر 
تا پاش بنداز ببین اصال ارزششو داره یا نه

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

این روزا هرکی بهت گفت دوستت دارم
بهش بگو: برو سر اصل مطلب!!!

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

چشمانم را شستم سهراب، بدتر شد که
حاال دروغ ها رو شفاف تر می بینم

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

می دونی قشنک ترین حس دنیا چیه؟
این که بدونی همون بالیی که سرت آورده سرش آوردن!!!

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

لیاقت خیلی مهمه ولی گاهی ما با احساساتمون لیاقت های 
دیگران رو نادیــده می گیریم و اجازه می دهیم خودشــونو 

بیشتر از اونی که هستن حس کنن ...

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

یادی که خوب باشــی برایشــان عادت می شــوی، تکراری 
می شــوی، تاریخ انقضایت زود ســر خواهــد آمد و مهرت، 

وفایت، نجابتت، خوبی ات وظیفه خواهد شد.

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

... یه روزی ... یه جایی ... یه جوری ... یه کسی ... یه چیزی
صبر داشته باش!!!

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

مدت هاست چیزی در گلویم سنگینی می کند، چیزی شبیه 
گفتن کلمه ی "دوستت دارم" به یک انسان با لیاقت

افقی:
۱- مرتجع فنری- آهنگرانقالبی-  روستای تاریخی نطنز ۲- نویسنده فرانسوی کتاب ایفی ژنی- مرد تیرانداز- محصول ساوه۳- پارسنگ ترازو- سختی روزگار سالنامه ۴- موجود خیالی داستانها- یارکلیله- چرخ دور آن می چرخد 
۵- همانندی- زمان بی آغاز- نوعی زغال ســنگ ۶- خدای ســنگی- بیهوشی- ورزش مفرح- نوبت بازی ۷- از اعدادترتیبی- کربالی سابق- فرومایه ۸- پاک- مخفی- تیرانداز ۹- توبه نمودن- فرستادن- نظر و عقیده ۱۰- از حروف 
استثنا- از وسایل  پرواز- اهلی- ساز شاکی ۱۱- مساوی- وام  دهنده- امان از این نوع دوستان ۱۲- جوان- جاده هواپیما- دوست ۱۳- نظیر و شبیه- تاالب و استخر- نوعی باطری ۱۴- اکنون- فال خوب- نوعی خودرو ۱۵- تکاور 

ارض- مردم قرآنی

عمودی:
۱- از شعرای دوره بازگشت ادبی- سنگ عیار ۲- مکر- عادل- سوریه قدیم۳- پیامبری- افسار- زیر نیست ۴- دریای عرب- تردید- خداوند  
نگهبان ۵- شــهر فســتیوال- لباس زنانه- ســروده ۶- از ماشین آالت کشاورزی- پدربزرگ- بر ســر می روید ۷- چوب نان  پزی- قراردادن   
خشکی ۸- تحفه- شهرت- آشکار ساختن ۹- سودای ناله- عطر مایه- محروم۱۰-پایه- پری- سوبسید ۱۱- تمجید- ناچار- راز نگوی خانم ها 
۱۲- از ســنگ ها- اشــاره به دور- من و شما- از پرندگان ۱۳- درخشــان- درآوردنی از روزگار- ترازنامه ۱۴-لوله تنفسی- قافله- حاکمان 

۱۵- شکل فرعونی- اثر ژان پل سارتر
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دستگیری ۲۸۱ سارق 
در طرح کاشف

رئیس پلیس پایتخت از دستگیری ۲۸۱ سارق و مجرم 
در طرح کاشف پلیس خبر داد و گفت: جرایم جنایی از ابتدای 
ســال تاکنون ۲۱درصد کاهش داشته است و هم چنین در 

حوزه کشف اموال مسروقه ۱۲۴درصد افزایش داشته ایم.
ســردار حســین رحیمی رئیس پلیس پایتخت در تشریح 
جزییات ششمین طرح کاشف پلیس آگاهی پایتخت اظهار 
داشــت: این طرح با همکاری مأمــوران مجاهد در مجموعه 
پلیس آگاهی پایتخت اجرا شد و ۲۸۱ نفر از مجرمان حرفه ای، 
سابقه دار، مالخران و زورگیران دستگیر شدند.وی افزود: این 
افــراد در قالب ۶۱ باند اقدام به جــرم و جنایت در پایتخت 
می کردند. سردار رحیمی تصریح کرد: ۲۲ باند از این ۶۱ باند 
مشغول به ســرقت به عنف، زورگیری، موبایل قاپی و جرایم 
این چنینی بودند. ۱۱ باند اقدام به ســرقت از منازل و اماکن 
می کردند، ۱۵ باند در امر سرقت خودرو مشغول بودند، ۸ باند 
مربــوط به موضوعات جعل و کالهبرداری بودند و ۵ باند هم 
اقدام به سرقت مسلحانه، آدم ربایی و … می کردند. وی گفت: 
بنا بر اعترافات اولیه ســارقان، تا به االن این ۲۸۱ سارق به ۳ 
هزار و ۱۷۵ فقره ســرقت اعتراف کرده اند و ۱۰۲ نفر از این 

سارقان یعنی ۶۸ درصد آن ها دارای سابقه هستند.

عزادرخانه بخت !
برادر علی خوش اقبال  در مورد حادثه ای که اتفاق افتاد 
می گوید:»آن شب علی با مسعود زارع به خانه خودش رفته 
بود.ما در جریان نبودیم که مستاجرش از آن جا رفته و خانه 
خالی شده است.علی به ما گفته بود به تولد دوستش می رود.

قــرار بود فردای آن روز "بله برون" علی باشــد و از او خبری 
نبود.دل نگران بودیم و پی او می گشتیم.خانواده مسعود هم 
چندین بار با گوشی او تماس گرفته بودند اما او جواب نداد و 

آخر سر هم گوشی خاموش شد.«
خانواده های علی و مسعود موضوع را به پلیس اطالع دادند و 
با ردیابی آنتن موبایل دو جوان فوتبالیست مشخص شد آن ها 
در منزل علی بودند اما زمانی که خانواده هایشــان سراغ آنها 

رفتند با اجساد آن ها مواجه شدند.
برادر علی در ادامه می گوید:»...علت مرگ را گازگرفتگی اعالم 

کردند اما علت دقیق این گازگرفتگی را نمی دانیم.«
برادر علی با ناراحتی در ادامه می گوید:»قرار بود برادرم را در 
رخت دامادی ببینم اما این حادثه هولناک او را از ما گرفت.«

ری
اد

ل ن
سو

: ر
اح

طر



 د وشنبه ۲۴ آذر ۱399 - ۲۸ ربیع الثانی ۱۴۴۲ - ۱۴ دسامبر ۲0۲0 - د وره جد ید - شماره ۱9۵

■ صاحب امتیاز، مدیر مسوول و سردبیر: سید ابوالقاسم موسوی

meyar110@gmail.com ■

www.meyarpress.ir ■

■ صفحه آرا: مسعود آقارفیعی

■ تلفن بازرگانی: ۰۹۲۱۷۵۴۴۶۲۶
■ چاپ: کار و کارگر - تلفن: ۶۶۸۱۷۳۱۶ - ۶۶۸۱۷۳۱۷

■ همکاران: علیرضا گود رزی - مریم ساد ات موسوی - بهار ساد ات موسوی - نیما موسوی - شمیم عطایی - حمید محمود ی مزرعه - سیاووش بهبود ی - رسول ناد ری - مریم نباتی - مونا پیلتن عراقی

■ دفتر نشریه: ایران - تهران - مید ان شهد ای هفتم تیر - خیابان بهار شیراز - پالک ۱۸۷ - واحد ۱۰

■ تلفن مدیر: ۰۹۳۰۱۸۳۷۱۴۸
»هفته نامه سراسری، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی«

ادامه از صفحه1: وی اضافه کرد: خاک، بانک ژنی بســیار 
مطمئن برای نسل های آینده است به طوری که کار ساخت 
واکســن از ابتدا تاکنون از میکرو ارگانیسم های خاک انجام 
شده و بســیاری از ژن هایی که دانشــمندان به دنبال آن 

هستند از دل خاک به دست می آید.
به گفته خاوازی، هرچه بتوان تنوع زیستی را بیشتر حفظ 
کرد، می توان این ژن ها را برای نســل های آینده به یادگار 
گذاشت. وی با اشــاره به این که نگهداری تنوع زیستی به 
کربن موجود در خاک بستگی دارد، افزود: ایران در منطق 
خشــک و نیمه خشک جهان قرار دارد و باید به کربن برای 

پایداری خاک توجه کرد.
به گفته این مقام مسوول، برنامه های سازمان جنگل ها برای 
عملیات آبخیزداری و آبخوان داری از رشد خوبی برخوردار 

بوده است.
وزیر جهاد کشاورزی ضمن ابراز نگرانی از تاثیر تغییر کاربری 
اراضی در تخریب خاک کشور گفت: سازمان امور اراضی در 
حال تدوین برنامه جامع کنترل تغییر کاربری اراضی است.

▪ راه اندازی دفتر خاک برای اجرای قانون
خاوازی با اشاره به تصویب الیحه قانون خاک توسط مجلس 
شورای اسالمی، افزود: به همین منظور امسال دفتر خاک در 
وزارت جهاد کشاورزی به طور رسمی راه اندازی شده است.

وی به پایش خــاک به عنوان یکی از مهمترین برنامه های 
وزارتخانه اشاره کرد و گفت: در بودجه سال ۱۴۰۰ اعتباراتی 
برای به روزرسانی نقشــه یک ۲۵ هزارم خاک برای اجرای 
برنامه های جامع حفظ خاک، آموزش و ترویج، برنامه های 
آبخیزداری، کشــاورزی حفاظتی، حفــظ کربن آلی خاک 
و مشارکت کشــاورزان برای ارتقا ســطح عمومی جامعه 

درخصوص خاک در نظر گرفته شده است.
هم چنین معاون امور آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با 
بیان این که تاکنون به دلیل غفلت، خاک در کشــور ردیف 
بودجه نداشــته اســت، گفت: بهبود وضعیت خاک کشور 

نیازمند ردیف بودجه مجزا است.
»علیمراد اکبــری« نیزدر مراســم روز جهانی خاک که با 
شــعار  »خاک را زنده نگه داریم و تنوع زیســتی خاک را 
حفظ کنیم« ،در جمع خبرنگاران افزود: این در حالیســت 
کــه طبق فرمایش مقام معظم رهبری موضوع خاک از آب 
مهمتر اســت و اگر نتوانیم خاک را مدیریت کنیم به طور 
قطع آب، مدیریت پذیر نخواهد شد. وی اظهارداشت: بنابراین 
پیشنهاد دادیم با استفاده از ماده ۲۳ قانون بودجه،  ردیفی 
برای بخش خــاک، افزایش تــوان حاصلخیزی خاک های 
کشور و تهیه نقشــه های مدیریت پذیر و افزایش مواد آلی 

خاک پیگیری شود.
معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: در اجرای مصوبه 
قانــون حفاظت خــاک، آیین نامه اجرایی، تدوین شــده 
اســت؛  با وجود این که ما در شرایط کرونایی واقع شدیم 
با کمک سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان حفاظت از 
محیط زیست و وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی، 

تدوین آیین نامه به اتمام رسیده است.
اکبری گفت: اکنــون این آیین نامه در بخش حقوقی قرار 

دارد که به زودی به دولت تقدیم می شود تا بتوانیم در ماه 
آینده به تصویب برسانیم. این آیین نامه در سطوح مختلف 

و در تمامی استان ها عملیاتی خواهد شد.
▪ راه اندازی رســمی دفتر خاک برای افزایش توان 

اراضی کشاورزی است
معاون امور آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: 
سال گذشته دفتر خاک به صورت غیررسمی با ابالغ وزیر 
وقت تشــکیل شد و برای پیگیری مسائل خاک با دستور 
وزیر فعلی جهاد کشاورزی به طور رسمی شروع به کار کرد.
اکبری اظهارداشت: با انتصاب مدیرکل دفتر خاک که یکی 
از متخصصان خاک کشور اســت، امیدواریم با استفاده از 
این ظرفیت، تعهدات برنامه ششم برای بخش خاک کشور 
تدوین و اجرایی شــود تا با تامین اعتبارات پیشنهادی در 

بودجه سال ۱۴۰۰ به اهدافمان برسیم.
▪ اصالح 5۰۰ هزار هکتار خاک در بیش از  سه استان 

کشور
معاون وزیر جهاد کشــاورزی با بیان این که کشور ما در 
بحث اصــالح خاک، عملیات زهکشــی و دانش آن یکی 
از کشــورهای پیشرو در دنیاســت گفت: اکنون بیش از 
۵۰۰ هزار هکتار عملیات زهکشــی برای اصالح خاک در 
استان های خوزستان، گلستان، فارس و دیگر نقاط کشور 
صورت گرفته اســت.وی افزود: از مجموع ۱۸ هزار هکتار 
اراضی بخش کشاورزی ۱.۳ میلیون هکتار فاقد محدودیت 
است و بیش از چهار میلیون هکتار دارای محدودیت شوری 
و قلیایی اســت که به طور حتم اجرای عملیات زهکشی 

حائز اهمیت است.
اکبری اظهارداشت: یکی از بزرگترین پروژه های کشور در 
سطح ۲۸۰ هزار هکتار در استان گلستان اجرایی شده که 
۸۰ هزار هکتار آن به اتمام رسیده و  برای ۳۵ هزار هکتار 

اسناد مناقصه آماده شده است.
معاون امور آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: 
به همین منظور  حدود ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار از محل 
ماده ۱۰ و ۱۲ تامین شــده است.وی یادآور شد: به دلیل 
شــوری خاک در این منطقه، پیش از این، میزان برداشت 
در اراضــی دیم حدود ۸۰۰ کیلوگرم در هر هکتار بود که 
اکنون در مناطق اجرایی عملیات زهکشــی، رکورد ما به 
بیش از چهار تن در هکتار و میانگین به ۲.۵ تن در هکتار 
رســیده است که این امر می تواند در تولید و پایداری این 

استان نقش مهمی ایفا کند.
ازسوی دیگر، رییس سازمان جنگل ها، مراتع وآبخیزداری 

هم با اشاره به وجود ۳۵ میلیون هکتار عرصه های بیابانی 
در کشــور گفت: از این میزان ۱۳ تا ۱۴ میلیون هکتار در 
وضعیت بحرانی و حدود هفت میلیون هکتار در وضعیت 
فوق بحرانی قرار دارد که باید به ترتیب اولویت، عرصه های 

فوق بحرانی مهار شود.
از پروژه هــای  بازدیــد  مســعود منصــور در حاشــیه 
آبخیزداری، بیابانزدایی و مرتع داری شهرستان بافت و افتتاح 
پروژه های آبخیزداری زیرمجموعه ســد بافت افزود: بروز 
ریزگردها و بیابانی شدن بخشی از عرصه کشور تهدیدی 
جدی است.وی اظهار داشــت: اجرای طرح های مقابله با 
بیابان  زایی باید اســتمرار پیدا کند و چنانچه سال جاری 
روی ۱۲۰ هزار هکتار از این عرصه ها اقدامات بیابان زدایی 
انجام شود به  طور قطع در کاهش ریزگردها تاثیرگذار است.

این مقام مســوول اضافه کرد: اکنون در خوزســتان بیش 
از ۳۵۰ هــزار هکتار کانون بحرانی با منشــا داخلی مهار 
شده، اما کانون ریزگردها با منشا خارجی نیازمند اقدامات 
دیپلماسی ایران در دیگر کشورهاست تا این منشاها نیز از 

مبدا مهار شوند.
معاون وزیرکشــاورزی گفت: طبــق آمارها؛ ۱۲۵ میلیون 
هکتــار از اراضی کشــور در معرض فرســایش آبی و ۳۵ 
میلیون هکتار از خاک کشــور در معرض خطر فرسایش 

بادی قرار دارد.
ســالیانه ۱۵.۴ تن در هکتار فرســایش آبی و  ۲۱ تن در 
هکتار فرسایش بادی در قالب ریزگردها و گردو غبار انجام 
می شود. وی اظهار داشت: این درحالی است که با عملیات 
آبخیزداری ۱۵ تن در هکتار فرســایش آبی خاک را به ۹ 
تن و با عملیات بیابان زدایی ۲۱ تن فرسایش آبی را به ۱۵ 
تن کاهش دادیم.او اضافه کرد: فرسایش خاک در اثر سیل 
و باد و هم چنیــن پدیده  بیابان زایی موجب از بین رفتن 
خاک می شود که همه این ها تهدیدی برای امنیت زیستی 

و امنیت غذایی کشور به شمار می رود.
منصور گفت: سه مولفه خاک، آب و پوشش گیاهی بر روی 
هم تاثیر متقابل دارند و حفظ این ســه مولفه در امنیت 
زیستی، امنیت غذایی و امنیت ملی کشور تاثیرگذار است.

وی افزود: ۱۴ میلیــون هکتار جنگل، ۸۰ میلیون هکتار 
مرتــع، ۲ میلیون هکتار اراضی بیشــه زار و درختچه زار و 
حدود ۳۰ میلیون هکتار اراضی بیابانی در کشور وجود دارد 
که مدیریت ۸۰ درصد از این عرصه ها در اختیار ســازمان 

جنگل ها قرار دارد.
رییس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور تصریح 
کرد: یکی از عوامل موثر بر فرسایش خاک اجرای عملیات 
آبخیــزداری و آبخوان داری اســت چنانچــه تاکنون ۳۰ 
میلیون هکتار عملیات آبخیزداری انجام شده، اما در این 
بخش همچنان عقب هستیم.وی با بیان این که در اجرای 
عملیات آبخیزداری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی 
رشد خوبی داشته ایم تصریح کرد: در این زمینه همچنان 
نیازمند مساعدت هســتیم تا در بودجه سال ۱۴۰۰ و در 
برنامه هفتم توســعه ســه میلیون هکتار دیگر عملیات 

آبخیزداری گسترش یابد.

معاون علمی و فنــاوری رئیس جمهوری، ضمن تاکید بر این 
کــه باید از کپی کاری و مونتــاژکاری در صنعت خودرو خارج 
شویم از دنبال کردن طراحی خودروهای مدرن و ارزان قیمت 
بــا اســتفاده از ظرفیت هــای داخلی خبــر داده و اعالم کرد 
 هوشمندســازی در صنعت خودرو نیز پیگیری خواهد شــد.
ســورنا ستاری در نشســت مشــترک با وزیر صنعت، معدن 
و تجارت و رئیس گروه اقتصادی معاونت بررســی دفتر مقام 
معظم رهبری که با موضوع بررسی طرح تولید خودروی مدرن 
و اقتصادی برگزار شــد، اظهار کرد: ایجاد نوآوری با استفاده از 
طراحی های داخلی بیشتر خواهد شد و به همین لحاظ در طرح 
تولید خودروی ارزان قیمت و مدرن بر روی طراحی داخلی با 
اســتفاده از ظرفیت های داخل کشور تأکید داریم. طبق اعالم 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاون علمی و فناوری رئیس 
جمهور، با بیان این که اگر طراحی دست خودمان باشد، خلق 
خــودرو خواهیم کرد، گفت: از کپــی کاری در حوزه خودرو و 
مونتاژ باید بیرون آمده و به ســمت خلق خودرو با استفاده از 

طراحی نیروهای متخصص کشورمان و نخبگان حرکت کنیم.

وی ضمــن تاکیــد بر ایــن که آینــده صنعت خــودرو در 
هوشمندســازی است، افزود: کشور ما نیز در آینده بایستی به 
سمت تولید خودروهای هوشمند و برقی برود تا از این موضوع 

عقب نمانیم؛ این مهم نیز در دستور کار قرار گرفته است.
در ادامه این نشســت علی  آقا محمدی رئیس گروه اقتصادی 
معاونت بررسی دفتر مقام معظم رهبری و عضو مجمع تشخیص 
مصلحت نظام نیز با بیان این که نگاه مردمی و اقتصادی به تولید 
خودروهای مدرن سبب استقبال طیف گسترده ای از مردم از 
خودروهای داخلی خواهد شــد، گفت: برای تولید خودروهای 
ارزان قیمت و مدرن بایستی تمامی دستگاه های مرتبط تعامل 
داشته باشند و مشکالت پیش روی خودروسازان در این طرح 

برداشته شود.وی ضمن تاکید بر ضرورت ایجاد فضای رقابتی 
برای اجرای این طرح، اظهار کرد: خودروسازان دولتی و بخش 
خصوصی باید در کنار هم این طرح را جلو ببرند. ضمن این که 
انطباق با قیمت های جهانی نیز نکته حائز اهمیتی اســت که 
ســبب ورود خودروهای تولیدی کشورمان به بازارهای رقابتی 

دنیا خواهد شد و بایستی مورد توجه قرار گیرد.
رئیس گروه اقتصادی معاونت بررسی دفتر مقام معظم رهبری 
تصریح کرد: هم چنین توجه به استانداردهای نوین و روز دنیا 

در تولید خودروها و پلتفرم های ایجاد شده بسیار مهم است. 
در واقع خودروی داخلی بی کیفیت ســبب ورود خودروسازان 
خارجی به کشورمان شده است؛ لذا در اجرای خودروی مدرن 

و اقتصادی باید نگاه ویژه ای به کیفیت وجود داشته باشد.
در این جلســه، طرح تولیــد خودروی مــدرن و اقتصادی از 
سوی معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری با ورود به عمق 
داخلی سازی بیشتر، توجه به تاب آوری و پلتفرم های مشترک با 
استفاده از ظرفیت دو خودروساز اصلی کشور و هم چنین بخش 

خصوصی مورد بررسی قرار گرفت.

آخرین وضعیت کشت و تولید 
گندم برای سال آینده

مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد: 
با کاشت گندم در چهار میلیون و ۴۹۲ هزار هکتار اراضی 
کشــاورزی تا هشتم آذر ماه، ۷۵ درصد برنامه کشت این 

محصول تا کنون محقق شده است.
اسماعیل اسفندیاری پور ضمن بیان این که کشت گندم 
در ســال زراعی جاری روند خوبی را طی می کند، اظهار 
کرد: کشت گندم آبی نســبت به مدت مشابه سال قبل 
۷.۴ درصد و گندم دیم ۳.۷ درصد افزایش نشان می دهد.

وی افزود: از کل چهار میلیون و ۴۹۲ هزار هکتار ســطح 
زیر کشت گندم، یک میلیون و ۲۷۲ هزار هکتار آن گندم 
آبی و سه میلیون و ۲۱۱ هزار هکتار گندم دیم بوده است.

مشاور وزیر جهاد کشاورزی، برنامه کشت گندم در سال 
زراعی جاری را شش میلیون هکتار پیش بینی کرد.

طبق اعالم وزارت جهاد کشاورزی، وی با اشاره به شرایط 
مساعد بارندگی در کشور گفت: با توجه به رحمت الهی و 
بارش های دو سامانه اخیر به ویژه در استان های دیم خیز 
غرب، شــمال غرب و مرکز کشور که بیش از ۸۵ درصد 
کشت گندم دیم را در اختیار دارند، ارتفاع بارش تا هشتم 
آذر ماه در این مناطق ۳۹ میلیمتر بوده که در مقایسه با 
۴۱ میلیمتر بارش ســال قبــل و ۳۵ میلیمتر دوره آمار، 
نشان می دهد شــرایط برای جوانه زنی و تراکم بوته در 

مزارع گندم فراهم است.

اسفندیاری پور ادامه داد: وضعیت بارندگی تا هشتم آذر 
برای استان خوزســتان که بزرگترین تولیدکننده گندم 

کیفی درجه یک کشور است، بسیار عالی بوده است.
وی درباره کشــت گندم در ســایر مناطق کشور اظهار 
کرد: کشت گندم در اقلیم های سرد و سرد معتدل مناطق 
غرب و شمال غرب خاتمه یافته یا در مراحل پایانی قرار 
دارند و در نواحی ساحل خزر مانند گلستان و استان های 
اقلیم گرم و خشک جنوب همچون خوزستان و اقلیم های 
مشابه تا دهه نخست دی ماه ادامه خواهد داشت. مجری 
طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی درباره توزیع بذر گندم 
نیــز گفت: با توجه به افزایش حدود ۲۰ درصدی تولید و 
توزیع بذر گواهی شــده گندم در مقایســه با مصرف بذر 
گواهی شده سال زراعی قبل و استقبال خوب کشاورزان 
از کشت گندم در سال جاری، تاکنون عالوه بر برنامه بذر 
رسمی برای تامین نیاز کشاورزان، مقادیر الزم دانه گندم از 
انبارها توسط سازمان جهاد کشاورزی استان ها پیش بینی 
شده که در مرحله فرآوری و توزیع بین گندمکاران است.

افزایش ظرفیت تولیدات 
داخلی مواد اولیه ماسک

مدیرکل دفتر صنایع نســاجی، پوشاک و سلولزی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت از افزایش ظرفیت تولیدات 
داخلی مواد اولیه تولید ماسک بهداشتی درمانی در کشور 

خبر داد.
افســانه محرابی با بیان این مطلب، اظهار کرد: با شیوع 
ویــروس کرونا در کشــور و در دســتور کار قرار گرفتن 
اســتفاده حداکثری از ظرفیت های داخلی و هم چنین 
سرمایه گذاری در این حوزه، به خودکفایی در تولید مواد 
اولیه موردنیاز ماسک و لباس های کاورال مخصوص کادر 

درمان در کشور دست یافته ایم.
وی افزود: با استفاده کامل از ظرفیت های داخلی، اکنون 
تولیدکنندگان کشور قادر به تولید مواد اولیه برای روزانه 

حداقل ۲۰ میلیون عدد ماسک هستند.
محرابی ادامه داد: در حال حاضر نیز طرح های توســعه و 
ایجادی در زمینه تولید Melt Blown )الیه منســوج 
نبافته ملت بلون( به عنوان مهم ترین الیه ماسک، با همت 
بخش خصوصی در دست راه اندازی و بهره برداری است و 
پیش بینی می شود طی دو ماه آتی شاهد افزایش ظرفیت 

۲ برابری در تولید این کاال در کشور باشیم.

گرد آورنده بحران فرسودگی خاک، و تالش کارشناسان
گـودرزی علیرضـا 

ستاری در نشست با وزیر صمت مطرح کرد؛
طراحیخودروهایمدرنوارزانقیمتراپیگیریمیکنیم


