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کافه شهر
 کلیسای پیروز

سالمت باشیم
میاِن حبوبات بهترین است! 

) آشنایی با خواص لپه (

تکه ای از من تکه ای از زمین
 واگویه های کرونایی

دستکاری افکار عمومی
سیاستگذاری خرد   

دو کلمه حرف ورزشی
 تکواندو؛ و قهــرمانان

اعطای کمک هزینه طراحی صنعتی 
 به دانش بنیان ها

 تنگه رغز؛ عروس دره های فارس
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سرمقاله
پژوهش از شعار تا واقعیت

در خبرها آمــده بود که رئیس 
پژوهشگاه ملی مهندســی ژنتیک و زیست فناوری با 
بیان این که ۳۷ طرح ملی مرتبط با کرونا درحال انجام 
است، اظهارداشته اســت که؛ "با توجه به محدودیت 
اعتبار، برخی طرح ها نمی توانند پیشرفت کاملی داشته 
باشــند. وی با بیان این که در مجموع اعتباری معادل 
یک و نیم میلیارد تومان به این پژوهشگاه برای حمایت 
از اجرای ایــن طرح ها اختصاص یافته، بیان کرد: این 
اعتبار، بودجه قابل مالحظه ای برای تحقیقات گسترده 
در حوزه کرونــا نبود اما برای شــروع کار به طرح ها 
اختصاص پیدا کرد. وی تاکید کرد: هم چنین با توجه 
به محدودیت اعتبار تخصیص یافته، برخی طرح ها با 
بودجه محدودی که به آن ها اختصاص پیدا کرده است، 
نمی توانند پیشــرفت کاملی داشته باشند از این رو به 
مجریان اعالم کردیم که به جذب بودجه بیشــتری از 
سایر منابع در کشور بپردازند و از امکانات پژوهشگاه یا 

دانشگاه خود در این راستا بهره ببرند."
گله این مســوول یک نهادپژوهشی، نقص بزرگی که 
همیشه در هزینه کرد بودجه وجود دارد را مجددا بر مال 
کرد. اکنون که فصل بررسی بودجه سال۱۴۰۰هست 
ضرورت دارد نمایندگان مجلس شورای اسالمی دراین 

موردحساسیت بیشتری ازخودبروزدهند.
البته ذکر این نکته الزم اســت که بنظر می آید دولت 

نیز این حساســیت را درک کرده و اعتبارات بیشتری 
نسبت به سال گذشــته و سال های قبل از آن منظور 

کرده است؛
"ســازمان برنامه و بودجه اعالم کرده است: اعتبارات 
برنامه های پژوهشی دانشگاه ها در الیحه بودجه ۱۴۰۰ 
رشــد ۵۹ درصدی یافته و به یک هزار و ۹۴۳ میلیارد 

تومان رسیده است."
علــی رغم افزایش اعتبارات برنامه های پژوهشــی در 
بودجه ســال ۱۴۰۰، باید معترف بود که طی سالیان 
طوالنی، با وجود گســتره وسیع شعارهای خودکفایی 
-- البته در همه زمینه های علمی -- اعتبارات در نظر 
گرفته شده هرگز کفاف نیازهای برنامه های پژوهشی را 
نمی داده و بسیاری از طرح ها و ایده  ها سترون می مانده 
اســت. برای این که جدی بــودن توجه به پژوهش را 
براساس اعتباراتی که برای آن در نظرگرفته می شود 
بدانیم، آگاهی کلی از میزان هزینه کرد برای برنامه های 
پژوهشی در چند کشور را با هم بخوانیم. این اطالعاتی 

است که از منابع رسانه ای داخلی بدست آمده است:
"آمارهای بین المللی نشان می دهد، مجموع هزینه های 
پژوهشــی به ویژه در کشــورهای پیشــرفته، بسیار 
گســترده و ابعاد آن نسبت به اقتصاد کشورها، بسیار 
معنی دار است. به عنوان نمونه در سال2۰۱۴، مجموع 
هزینه های پژوهشــی ســاالنه در آمریکا بالغ بر ۴۷۹ 

میلیارد دالر و در چین بیش از ۴۰۰ میلیارد دالر و در 
ژاپن ۱۷۰ میلیارد دالر بود. برای مقایسه پذیری آمارها، 
می توان از نسبت هزینه های پژوهشی به تولید ناخالص 
داخلی اســتفاده کرد. میانگین ۱۰ ســاله هزینه های 
پژوهشی هر کشور نســبت به تولید ناخالص داخلی، 
بین کشورهای مختلف محاسبه شده که نشان می دهد 
این نسبت به ترتیب در سه کشور نخست جهان برابر با 
2 /۴ درصد، 6 /۳ درصد و ۴ /۳ درصد و بین کشورهای 
عضو OECD به طور متوســط برابر با ۴ /2 درصد و 
به طور متوسط در جهان برابر با ۱ /2 درصد است. این 
نسبت در ایران به طور متوسط ۴ /۰ درصد بوده است.
اگر هزینه های پژوهشی کشورها را بر اساس شاخص 
برابری قدرت خرید به صورت سرانه به ازای هر فرد در 
نظر بگیریم، این شاخص در سال 2۰۱۴، در سه کشور 
اول جهان بیش از ۱۵۰۰ دالر و به طور متوســط در 

کشورهای عضو اتحادیه اروپا برابر با ۷6۴ دالر است.
این شاخص حتی در قطر حدود ۷۰۰ دالر، در  مالزی 
۳۴۴ دالر و در ترکیه نزدیک به 2۰۰ دالر اســت. این 
شــاخص در ایران رقمی در ابعاد ۵۰ دالر به ازای هر 

فرد است.
از طرف دیگر، بر اساس آمار یونسکو، تعداد پژوهشگران 
هر کشور از کل جمعیت شاغل، در سال 2۰۱۴ به طور 
متوســط در اروپا برابر با 2 /2۱ درصد و در کشورهای 

شرق آســیا 2 /۱۵ درصد بوده است در حالی که این 
نسبت در ایران برابر با پنج درصد بوده است."

این ارقام شگفت انگیزی که کشورهای دیگر -- از شرق 
و غرب -- برای تعمیق امرپژوهش در نظرگرفته اند و 
رفاه مردم خودرادرگسترش وجدی بودن آن دیده اند 
و مقایسه آن ارقام با اعتبارات ناچیزی که درسال های 
گذشــته برای پژوهش تخصیص یافته است، هر ناظر 
کم اطالعی رامتوجه وخامت وضع پژوهش در کشور 
می کند و نشان می دهدکه چرا پس از چند دهه شعار 
خودکفایی، هنگامی که دایره تحریم ها تنگتر می شود، 
بســیاری از صنایع و تاسیســات تولیدی -- حتی در 
بخش تامین نیازهای کشــاورزی کشور -- زمینگیر 
می شــوند و به خاطر یک محصول یا قطعه ناچیز، به 

تعطیلی کشانده می گردند.
انصافا تکرار این خواســت به جا خواهد بود که؛ اکنون 
که بودجه در مجلس در حال چکش خوردن هســت، 
یــک عنایت انقالبی بــه امر پژوهش صــورت گیرد. 
مطمئن باشیم که تحریم ها اگر سخت تر نشوند به این 
سادگی ها شل نخواهند شــد و بدانیم که خودکفایی 
واقعی از مسیر پژوهش نصیب خواهد شد که اگر به آن 
برسیم برداشتن تحریم ها ما را به جهان تشنه محصول 

"ایران ساخت" متصل خواهدکرد.
»مدیر مسوول«

۴ طرح کالن ملی
 فناوری رونمایی 

 شد

اغلب داروهای 
کووید ۱۹ تاثیری 
در کاهش مرگ 
بیماران ندارد
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هنر دوره ی رومانســک را با هنر بیزانس و حتا هنر شرق 
باستان مقابسه کردیم و مشابهت هایی دیدیم. 

ولی یک تفاوت عمیق و اساســی همــواره بین هنر غرب 
و هنر شــرق وجود داشته اســت. سبک های هنری شرق 
توانستند هزاران سال دوام داشته باشند، بی آن که ضرورت 

هرگونه تغییری برای آن ها احساس گردد.
غرب هیچ گاه چنین تداوم و پایندگی را شاهد نبوده است 
و همــواره، بی قرار و نــاآرام، رهیافت ها و نگرش های نو را 

طلب کرده است.
سبک رومانســک نتوانست حتا تا پایان قرن دوازدهم هم 
دوام بیاورد. تازه هنرمندان موفق شده بودند که کلیساهای 
شان را با طاق های قوسی مسقف کنند و تندیس های خود 
را به شــیوه ای نوین و شــکوهمند عرضه دارند که ایده ی 
تازه ای موجب گردید که همه ی کلیســاهای نورماندی و 

رومانسک، ابتدایی و از مد افتاده به نظر آیند.
این ایده ی نو که در شــمال فرانسه زاده شد، همان اصل و 
اساس سبک گوتیک بود. این سبک در مواجهه ی نخست 
ممکن بود که فقط یک نوآوری فنی ساده به شمار آید، ولی 

نتایج آن نشان داد که چیزی فراتر از آن است.
کشفی تازه بود که نشان داد روش طاق قوسی کلیساها به 
وسیله ی آرک های ضربدری، می تواند از آنچه معماران 
نورماندی تصور کرده بودند، بســیار قاعده مندتر و برای 
مقیاس های بس عظیم تر تکامــل یابد. اگر این موضوع 
درست می بود که ســتون ها برای تحمل وزن آرک های 
طاق قوسی کفایت دارند و دیواره های سنگی نقش حایل 
را ندارند، بنابراین همه ی دیوارهای حجیم بین ستون ها 
حقیقتا زایــد بودند، این امکان وجود داشــت که نوعی 
اسکلت سنگی برپا شــود که تمامی ساختمان را متصل 

نگهداری کند. 
برای این کار فقط ســتون های الغــر و باریک مورد نیاز 
بود. همــه ی عناصر بین آن ها بــدون خطر فرو ریختن 

اسکلت ســنگی، می توانستند حذف شوند. ضرورتی برای 
دیوارهای سنگی ثقیل وجود نداشت و معمار می توانست 

از پنجره های بزرگ استفاده کند.
ایده آل معماران این بود که کلیساها را تقریبن به شیوه ی 
گلخانه های امروزی، بسازند. البته آن ها در آن زمان امکان 
استفاده از اسکلت های فلزی و تیرهای باربر آهنی نداشتند 

و می بایست تمامی اسکلت خود را از سنگ می ساختند.
و طبیعتا برای این کار الزم بود که محاسبات دقیق زیادی 
به عمل آورند، لیکن در صورتی که محاسبات درست انجام 
می شد، می توانستند کلیســایی با سبک معماری یکسر 
جدیدی بنا کنند، یعنی عمارتی از سنگ و شیشه که در 

جهان کاملن بی پیشینه بود.
این همان ایده ی پیشــرو و نوآورانه ی کلیســاهای جامع 
گوتیک بود که در نیمه ی دوم قرن دوازدهم در شــمال 

فرانسه متبلور شد.
بدیهی است که اصل ستون های متقاطع به تنهایی برای 

این اسلوب  انقالبی ساختمان سازی گوتیک بسنده نبود.
نــوآوری های فنی دیگری نیز برای محقق ســاختن این 
معجزه ضرورت داشــت. برای مثال، قوس های دور تمام 
سبک رومانســک برای اهداف معماران گوتیک نامناسب 

بود، زیرا اگر از معماری بخواهند که فاصله ی بین دو ستون 
را با قوس نیم دایره ای پل بزند، فقط یک راه برای این کار 
وجود دارد، قوس ســقف همیشه به یک ارتفاع بخصوص 
خواهد رسید، نه بیشــتر و نه کمتر.اگر بخواهد به ارتفاع 
باالتری برســد، باید قوس را با شیب تندتر بسازد. بهترین 
راه حــل در این مورد این نیســت که یک قوس دور تمام 
درســت کند، بلکه بهتر اســت آن را از اتصال دوکمان یا 
دوپــاره ی قوس بوجــود آورد. این همــان ایده ی قوس 
تیزه دار در معماری گوتیک اســت. حسن بزرگ آن این 
اســت که می تواند بنا به ضرورت های ســازه ای تغییر 
 یابد، یعنی بیشــتر صاف یا بیشتر گوشه دار طراحی شود.
یک مساله ی دیگر نیز مطرح بود، سنگ های ثقیل قوس 
ســقف نه تنها به طور قائم، بلکه مانند یک کمان کشیده 
شده، به طرفین نیز فشار وارد می کردند. در این مورد نیز، 
قوس تیزه دار، نسبت به قوس دور تمام، پیشرفتی محسوب 
می شد، ولی حتا اگر از قوس های تیزه دار هم استفاده می 
شد، ستون ها به تنهایی نمی توانستند، این فشار جانبی از 
سوی سقف را تحمل کنند. تقویت گرهای قوس، مورد نیاز 

بود تا کل سازه را محافظت کند. )ادامه دارد(

"وحشی بافقی"
 آه ، تاکی ز سفر باز نیایی ، بازآ

 اشتیاق تو مرا سوخت کجایی، بازآ
 شده نزدیک که هجران تو، مارا بکشد

 گرهمان بر سرخونریزی مایی ، بازآ
 کرده ای عهد که بازآیی و ما را بکشی

 وقت آنست که لطفی بنمایی، بازآ
 رفتی و باز نمی آیی و من بی تو به جان
 جان من این همه بی رحم چرایی، بازآ

 وحشی از جرم همین کز سر آن کو رفتی
 گرچه مستوجب صد گونه جفایی، بازآ

 "هاللی جغتایی"
 مه من، به جلوه گاهی که تو را شنودم آن جا

 جگرم ز غصه خون شد، که چرا نبودم آن جا؟
 گه سجده خاک راهت به سرشک می کنم گل

 غرض آن که دیر ماند اثر سجودم آن جا
 من و خاک آستانت، که همیشه سرخ رویم

 به همین قدر که روزی رخ زرد سودم آن جا
 به طواف کویت آیم، همه شب، به یاد روزی

 که نیازمندی خود به تو می نمودم آن جا
 پس ازین جفای خوبان ز کسی وفا نجویم

 که دگر کسی نمانده که نیازمودم آن جا
 به سر رهش، هاللی، ز هالک من که را غم؟

 چو تفاوتی ندارد عدم و وجودم آن جا

 "هاتف اصفهانی"
 سوی خود خوان یک رهم تا تحفه جان آرم تو را

 جان نثار افشان خاک آستان آرم تو را
 از کدامین باغی ای مرغ سحر با من بگوی

 تا پیام طایر هم آشیان آرم تو را
 من خموشم حال من می پرسی ای همدم که باز

 نالم و از ناله خود در فغان آرم تو را
 شکوه از پیری کنی زاهد بیا همراه من
 تا به میخانه برم پیر و جوان آرم تو را

 ناله بی تاثیر و افغان بی اثر چون زین دو من
 بر سر مهر ای مه نامهربان آرم تو را

 گر نیارم بر زبان از غیر حرفی چون کنم
 تا به حرف ای دلبر نامهربان آرم تو را

 در بهار از من مرنج ای باغبان گاهی اگر
 یاد از بی برگی فصل خزان آرم تو را
 خامشی از قصه عشق بتان هاتف چرا

 باز خواهم بر سر این داستان آرم تو را

 "مهستی گنجوی"

 دوشینه شبم بود شبیه یلدا
 آن مونس غمگسار نامد عمدا

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

***
 حمامی را بگو گرت هست صواب

 امشب تو بخسب و تون گرمابه متاب
 تا من به سحرگهان بیایم به شتاب

 از دل کنمش آتش وز دیده پر آب

*** 
 گر باد پریر خود نرگس بفراخت

 دی درع بنفشه نیز بر خاک انداخت
 امروز کشید خنجر سوسن از آب

 فردا سپر از آتش کل خواهد ساخت
*** 

 آتش بوزید و جامه شوم بسوخت
 وز شومی شوم نیمه روم بسوخت

 بر پای بُدم که شمع را بنشانم
 آتش ز سر شمع همه موم بسوخت

***
 باد آمد و گل بر سر میخواران ریخت

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

 و آن نرگس مست خون هشیاران ریخت

 "کسایی مروزی"

 کمند زلف را ماند چو برهم بافتن گیرد
 سپاه زنگ را ماند چو بر هم تاختن گیرد

 معقرب زلف مشکینش معلق بر رخ روشن
 چنان چون عنبرین عقرب که زهره در دهن گیرد

 گهی همچون شبه باشد که بر خورشید برپاشی
 گهی همچون شبی باشد که در روزی وطن گیرد

 چو ساکن باشد از جنبش ، مثال قد او دارد
 چو دیگر بار خم گیرد نشان قد ِ من گیرد

 گهی از گل سلب سازد گهی از مه رقم دارد
 گهی رسم صنم آرد گهی طبع سمن گیرد

 خم زلفش یکی دام است چون خورشید و مه گیرد
سر زلفش یکی شست است کو سیمین َذقَن گیرد

شهــــردستکاری افکار عمومی کــافــــه 

ــت و چهارم  بخش بیس
مـزرعـــه حمیـــد  بخش پنجم کلیسای پیروز

سیاستگذاری خرد   
دکتر حجت اله عباسی 

دســـتکاری  ماجــــرای 
رســانه های جمعــی در افکار 
عمومــی مانند عبور خبــر رویدادهــا از هفت خوان 
رستم اســت. اصحاب رســانه در هر خوان، متناسب 
بــا مســوولیت، اختیــارات و تــوان بازدارندگی و با 
دست اندازی به ساحت واقعیات و رخدادها، به گونه ای 
افکار عمومی را به حوزه منافع خود هدایت می کنند. 

هفت خوانی که اخبار رویدادها از آن ها عبور می کنند و 
در هر مرحله دستکاری می شوند؛ شامل سیاستگزاری 
کالن، سیاستگذاری خرد، ســوژه یابی، منابع خبری، 
تیــم خبرنگاری، تیــم اتاق خبر و تیم انتشــار اخبار 
هســتند. در هر مرحله، خبر را پس از چکش کاری به 
مانند کاال مطابق منافع خود صیقل داده و می سازند.!

خوش خیالی این اســت که خبــر را روایت بدون کم 
و کاســت و برآمده از درون واقعیــات تلقی کرد. خبر 
توســط یک صنعت ســاخته می شــود و ممکن است 
اخبار چالش برانگیز مخاطبان را در شــناخت محیط 
و تصمیم گیری درســت نه تنها یــاری ندهند بلکه در 

مواردی گمراه کنند.

سیاســتگذاری خرد یا درون ســازمانی در دو مرحله 
مدیران باالدســتی و پایین دســتی انجام می شود. در 
مرحله باالدستی مدیران ارشد رسانه، مالکان رسانه ها 
با برجســته ســازی و چارچوب بندی محورها، باید و 
نبایدهای رسانه ای را مشخص می کنند. در این مرحله 
چارچوب ها و سیاست های مشخصی تعیین می شود و 
دســتکاری در افکار عمومی با ایجاد مرزبندی و خط 

کشی ها و با تعیین مناطق ممنوعه رخ می دهد.
در مرحله پایین دستی نیز مدیران اخبار، سردبیران و 
کارشناســان خبری با تعیین دقیق سوژه ها، چگونگی 
تهیه و پوشــش و زمان و مکان آن ها شرایطی را رقم 

می زنند که نتایج دلخواه به ارمغان آورد.
سیاســتگذار در رسانه های عمومی موجب خط کشی 
سیاســی و منجر به خارج کردن جریان هایی از شمول 
دسترسی به رســانه اســت. در جریان سیاستگذاری 
خــرد، راهکارها و شــیوه های اجرایی سیاســتگزاری 
مرحلــه کالن نیز تعیین می شــود و اهــداف اقتصاد 
سیاســی یعنی هزینه و فایده نخبگان حاکم بر جامعه 

محقق می شود. 
به طور مثال اگر یکی از سیاســت های کالن کشــور 
در رســانه های عمومــی توجه به "نظریــه خودی و 
غیرخودی" باشــد. در مرحله سیاستگذاری خرد باید 
مصداق هــای آن تعیین شــوند که چــه جریان هایی 

خودی و چه جریان هایی غیرخودی هستند. 
پس از تعیین مصادیق باید راهکارهایی برای پوشــش 
خبــری رویدادها پیدا کرد. در این مرحله اخبار مثبت 
گروه های غیرخودی یا پوشــش داده نمی شود و یا با 
رویکرد منفــی و روش انتقادی زیر چتــر اخبار قرار 
می گیرد که از پوشــش ندادن بدتر اســت. یا برعکس 
اخبار منفــی جریان های خود به کلــی نادیده گرفته 
می شوند و اخبار مثبت آن ها به صورت پرتواتر پوشش 

داده می شوند.

لحظاتــی بــا شــعر
به انتخاب نیما موسوی

کلیسای جامع نتردام، پاریس

ســازمان جهانی جهانگردی برند »ســیمرغ« ایران را به 
رسمیت شناخت. معاون گردشگری می گوید: با این اقداِم 
UWTO ایران رســما وارد فهرست کشورهای دارای برند 

گردشگری شد.
برند ملی گردشــگری ایران تصویری از یک ســیمرغ به 
رنگ های »فیروزه ای« و »آجری« است؛ پرنده ای درحال 
پرواز که روی بال های آن ظرافت ُمقرنس، از عناصر تزئینی 
معماری ســنتی به تصویر کشیده شده است. ُدم سیمرغ 
متشــکل از هفت پر اســت که مظهر تقدس این عدد در 

فرهنگ ایران و سایر ادیان و ملل است. رنگ های انتخاب 
شده نیز که برگرفته از رنگ غالب طبیعت و معماری ایران 
است. »ایران با شکوه: تجربه متفاوت« نیز شعار گردشگری 

ایران است که در کنار سیمرغ نشسته است.
در گزارشی که دروبسایت ســازمان جهانی جهانگردی 
منتشر شده، آمده اســت: ایران برند ملی جدید خود را 
با عنوان "Majestic Iran: A Different Experience" معرفی 
کرده اســت. چالش اصلــی برای این کشــور به عنوان 
مقصد گردشــگری، تعریف هویت ملــی و ایجاد وحدت 

بیــن ظرفیت های مختلف گردشــگری بود. ســرانجام 
»ســیمرغ« به عنوان هویت بصرِی برند ملی گردشگری 
ایران انتخاب شد. با جمع آوری اطالعات و بررسی افکار 
عمومی و دیدگاه های کارشناسان، »ایران باشکوه: تجربه 
ای متفاوت« به عنوان شــعار برند ملی گردشگری ایران 
انتخاب شده است. با نهایی شدن شعار برند ملی و هویت 
بصری، جمهوری اســالمی ایران قصــد دارد از این برند 
در کمپین ها و تبلیغات گردشــگری این کشور استفاده 
کند. این برند جدید قرار است در محصوالت تبلیغاتی و 
بروشورهای ذینفعان گردشگری دولتی و خصوصی مورد 

استفاده قرار گیرد.

»سیمرغ«،نشان ملی گردشگری ایران 
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● در هفته گذشته مثل بیشــتر مواقع، ورزش فوتبال 
مورد توجه رســانه ها بوده اســت و خبرهای مربوط به 

تیم های محبوب هم در راس خبرهای ورزشی.
خب البته این به معنای بی توجهی رســانه ها به ســایر 

رشته های ورزشی در کشور و جهان نیست.
شــماری از رســانه  ها ورزش تکواندو را مورد توجه قرار 
داده انــد کــه بنظر می آید بــرای ایجاد تنــوع در این 
صفحــه چند خبر مربوط به این ورزش را از نظر شــما 

می گذرانیم.

■ پایان اردوی تیم ملی کاراته

مرحله دوم اردوی تیم ملی کاراته عصر روزپنجشنبه به 
پایان رسید.آخرین جلســه تمرینی ملی پوشان کاراته 
صبح روزپنجشنبه در جزیره کیش برگزار شد و اعضای 

تیم ملی به تهران بازگشتند.
اعضــای تیم ملی کاراته که ۱۵ آذرمــاه برای برگزاری 
اردوی دوم خود راهی جزیره کیش شــده بودند در این 
مدت ۳۰ جلســه تمرینات فنی و بدنســازی را زیر نظر 
کادر فنی پشت سر گذاشتند وبرای دور بعدی تمرینات 
تیم ملی، بعد از یک هفته استراحت ملی پوشان به اردو 

بازخواهند گشت.

طبق نظــر کادر فنی مرحله ســوم اردوی تیم ملی از 
۳ الی ۱2 دی ماه با رعایت پروتکل های بهداشــتی در 

مجموعه ورزشی انقالب شروع خواهد شد.
اردوهــای ملی پوشــان کاراته ایران جهــت حضور در 
رقابت هــای کاراته وان مراکش کــه یکی از رقابت های 
گزینشی برای المپیک توکیو است، تشکیل شده است.

■ موفقیــت تکوانــدوکاران البرزی در مســابقات 
آنالین آرژانتین

تکواندوکاران استان البرز در رقابت های پومسه آنالین 
آرژانتیــن موفق به کســب ۱۵ مدال طــال، نقره و برنز 

شدند.
این رقابت هــا به میزبانی کشــور آرژانتین و با حضور 
2۸۷ شــرکت کننده از ۱6 کشور جهان برگزار شد که 
در پایــان تکواندوکاران البــرزی صاحب 6 مدال طال ۵ 

نقره و ۴ برنز گردیدند.
مجتبی نظم ده، زهرا صالحی در بخش انفرادی، عرفان 
گلدی، زهرا ترکش، علی شــاه حســینی و حمید نظم 
ده در تیمی دو نفره شــش مدال طــال، فاطمه بزرگی، 

کیارش بصیری، ســید علی نقیبــی در بخش انفرادی، 
متیــن رحمت پناه و فاطمه بزرگــی در تیمی دو نفره 
۵ مدال نقره، حمید نظم، محمد ســلیمی، زهرا ترکش 
و عرفــان گلدی هم چهار مدال برنز بــرای نمایندگان 

تکواندو البرز کسب کردند.

■ رقابت ۴۲۹ تکواندوکار در مسابقات هانمادانگ

اســتان البرز که در دوران کرونا با برگزاری مســابقات 
مختلف به صورت مجازی فعال ترین اســتان کشور در 
این رشــته تکواندو بود، سومین دوره از مسابقات »هان 
مادانگ« )شکســتن اجســام( تکواندو را توسط باشگاه 
تکاوران با شرکت ۴2۹ تکواندوکار از ایران و کشورهای 
روسیه، انگلستان، فیلیپین، بولیوی، هند، مالزی، هنگ 
کنگ، افغانســتان و ایران در استان البرز برگزار کرد.در 
پایان این مســابقات و در بخش بانــوان مهتا مهتادی، 
ســولماز ارویش، زهرا سلیم شــیرازی، آویسا ندیمی، 
مریم سادات حقانی ثانی، زهرا جاللیان، سارینا صداقت 
پیشه، اســرا غفاری، مبینا صداقت پیشه، هیوا خمبک، 
رها ابراهیمی، فاطمه پای برسنگ، فاطمه زهرا فاطمی 
اطهر، زهرا نوآور، فاطمه بزرگی )ســه مدال طال( عنوان 

نخست بخش های مختلف را کسب کردند.

در بخش مردان هم امیر حســین قهرمانی، رضا بهجتی 
حور، محمد رمضانــی، محمد صادق حق وردی، آرمان 
شــیری پور، متین عبدالهی، علی نقی حق سرشــت، 
ســجاد حاجی زاده، علی قربانی، امیر حسین سلیمان 
فالح، سید محمد آرمیون، سید امیر مهدی میررضایی، 
ایمان درستکار، رضا جاللی فر، امیر محمد تیموری )دو 
مدال( موفق به کسب عناوین نخست رتبه های مختلف 
شــدند. هم چنین در پاراتکواندو هم سینا لطیفی طال 

گرفت.

■ ملی پوشــان تکوانــدو در لیگ برتــر به میدان 
می روند

رقابت های لیگ برتر تکواندو در حالی به صورت فشرده 
برگزار خواهد شــد که ملی پوشان اجازه دارند تیم های 

خود را همراهی کنند.
بر اســاس اعالم ســازمان لیــگ تکواندو، قرار اســت 
رقابت هــای لیگ برتر با حضــور ۱۰ تیم در دو گروه ۵ 
تیمی برگزار شــود. گروه یک شامل تیم های شهرداری 
ورامین، پــاس قوامین، مس کرمان، فتــح صدر البرز، 
اســتقالل و در گروه دو با حضور تیم های لوازم خانگی 
کن، دانشگاه آزاد، پارســیان البرز، فرمانیه، نفت آبادان 
رقابــت های خود را به مــدت دو روز برگزار می کنند و 
در نهایت دو تیم برتر هر گروه راهی مرحله نیمه نهایی 

خواهند شد.
اما نکته ای که باعث شد تیم های مدعی که ملی پوشان 
را در اختیــار دارند، با خیال راحت وارد این مســابقات 
شــوند، صدور مجوز حضور در لیگ برای ملی پوشــان 

است.
فریبرز عسکری ســرمربی تیم ملی در این مورد گفت: 
اعضای تیم ملی مدت هاســت که از شــرایط مسابقه 
دور هســتند و ملی پوشــان باید بدون توجه به نتیجه 
در مســابقات حضور داشته باشــند. ما بر همین اساس 
با هماهنگی ســازمان لیــگ اردوی خود را از ۴۵ رو به 
یک ماه کاهش دادیــم و روز ۱6 دی ماه تکواندوکاران 
در اختیار باشــگاه های خود قرار داشــته باشــند و در 
پروسه تســت کرونا و قرنطینه قبل از بازی ها تیم خود 

را همراهی کنند.
بر همین اساس شهرداری ورامین از میرهاشم حسینی 
و سروش احمدی، لوزام خانگی کن از امیرمحمد بخشی 
و دانشگاه آزاد هم با آرمین هادی پور، عرفان ناظمی و 

مس کرمان از سجاد مردانی در لیگ بهره خواهند برد.
طبــق برنامه تیم های حاضر در گروه یک روزهای ۱۸ و 
۱۹ دیمــاه، تیم های گروه دو روزهای 2۵ و 26 دی ماه 
بــه میدان می روند و مرحله نیمه نهایی و نهایی هم روز 

اول اسفندماه برگزار خواهد شد.

■ بمــب نقــل و انتقاالت لیــگ برتــر تکواندو در 
کرمان ترکید

سجاد مردانی، کاپیتان تیم ملی تکواندو پس از سال ها 
دوری از مســابقات لیــگ برتر با تیــم تکواندوی مس 

کرمان به توافق رسید.
قرعه کشی نوزدهمین دوره رقابت های لیگ برتر تکواندو 
روز یکشــنبه 2۴ آذر ماه برگزار شد و ۱۰ تیم حاضر در 
مســابقات در دو گروه پنج تیمــی قرار گرفتند تا فصل 
جدید مســابقات به صورت رســمی از روز ۱۸ دی ماه 

آغاز شود.
در حالی که در روزهای گذشــته مسووالن باشگاه لوازم 
خانگی کن در حال مذاکره برای جذب ســجاد مردانی، 
کاپیتــان تیم ملی تکواندو بودند، در نهایت مســووالن 
باشــگاه مس کرمان توانســتند با توافق با این بازیکن 
بمب نقل و انتقاالت این فصــل لیگ برتر را در کرمان 

منفجر کنند.
شنیده می شود مبلغ قرارداد کاپیتان تیم ملی تکواندو با 
باشگاه مس کرمان بیش از یکصد میلیون تومان است.

■ حضــور تیــم تکواندوی مقاومــت در لیگ نقش 
جهان

مراســم قرعه کشی لیگ دســته اول تکواندوی کشور 
)نقــش جهان( به جــای 2۳ آذر ماه بــه زمان دیگری 

موکول شد.

برای حضور در لیگ تکواندوی نقش جهان ۴ تیم هیات 
تکواندو نوشهر، خانه ورزش محالت، شهرداری ورامین 
و لوازم خانگی کن اعالم آمادگی کرده اند و البته غیبت 
باســابقه ترین تیم حاضر در لیگ تکواندو باعث تعجب 

عالقه مندان این رشته ورزشی شد.
تیــم مقاومــت که ســابقه قهرمانی و حضــور در جام 
باشــگاه های آسیا را در کارنامه دارد، فعال در لیگ نقش 

جهان ثبت نام نکرده است.
زینال حســینی در مورد غیبت این تیم باسابقه درلیگ 
امسال بیان کرد: در نظر داریم تا در هفته پیش رو ثبت 
نام خود را در لیگ امســال نهایی کنیم و تا 2۹ آذر ماه 
برای نام نویســی مهلت داریم، بنابراین امسال در لیگ 
نقش جهان و در مراسم قرعه کشی روز سه شنبه 2 دی 

ماه حضور خواهیم داشت.

دو کلمـــه حـــرف ورزشـــی

بهبودی سـیاوش  گرد آورنده تکواندو؛ و قهــرمانان

شرایط خوبی برای کسب 
سهمیه المپیک دارم

ســارا بهمنیار، ملی پوش 
دربــاره  کشــورمان  کاراتــه 
برگزاری اولین دوره اردوی تیم 
ملی کاراته بیــان کرد:  اولین 
اردوی تیم ملــی کاراته بعد از 
۹ ماه وقفــه در حال برگزاری 
اســت و شــرایط بدنی خوبی 

داریم، زیرا در زمان قرنطینــه به صورت آنالین با کادر 
فنی در ارتبــاط بودیم و تمرینات را بــه صورت وبینار 
دنبال می کردیم. خدا را شکر حاال به صورت حضوری در 

خدمت کادر فنی هستیم.
بهمنیار درباره شــانس باالیش برای کســب ســهمیه 
المپیــک در رقابت های کاراتــه وان مراکش اظهار کرد: 
با شــیوع ویروس کرونا، فدراســیون جهانی اعالم کرد 
مســابقات کاراته وان مراکش لغو شده است، اما بعد از 
چند وقت دوباره اعالم کردند این مسابقه برگزار خواهد 
شد. شرایط بسیار خوبی از نظر رنکینگی داشته و با نفر 
بعــدی ۴۵۰ امتیاز اختالف دارم. به امید خدا قصد دارم 

در مسابقات مراکش سهمیه المپیک را بگیرم.
او درباره حذف کاراته از المپیک 2۰2۴ بیان کرد: برای 
ما کاراته کا ها این اتفاق یک افسوس است و فعال به نظر 
من باید تمام تمرکزمان را روی اولین و آخرین المپیکی 
کــه در آن حضور پیدا می کنیم، یعنــی المپیک توکیو 
بگذاریم. امیدواریم در المپیک 2۰2۴ یا 2۰2۸ کاراته را 

دوباره در لیست ورزش ها ببینیم.

کنفدراسیون فوتبال آسیا گزارش داد:

استقالل، پرسپولیس و تراکتور 
محبوبترین باشگاه های ایرانی

کنفدراســیون فوتبال آســیا در گزارشی به بررسی 
محبوب ترین باشــگاه های این قــاره در مرکز و جنوب 
این قاره پرداخت که نام استقالل، پرسپولیس و تراکتور 

۳باشگاه ایرانی در این گزارش نیز ذکر شده است.
باشگاه بنگال جنوبی، نسف قارشی ازبکستان، پاختاکور 
ازبکســتان، موهون بــاگان هند، کالرا بالســترز هند، 
آالی قرقیزســتان، هم دیگــر تیم های حاضــر در این 

نظرسنجی هستند.
پس از این که کنفدراســیون فوتبال آسیا چندی پیش 
به انتخاب برترین باشــگاه در هر کشور پرداخت این بار 
مســووالن AFC قصد دارند به صورت بخش به بخش، 

برترین باشگاه مرکز و جنوب آسیا را انتخاب کنند.

به زودی مشعل المپیک ژاپن 
حمل می شود

انتقــال مشــعل بازی هــای توکیو که بــه دلیل 
همه گیری کروناویروس به تعویق افتاده اســت، بیش 
از سه ماه دیگر آغاز می شود و اکنون نیز این مراسم با 
همان سواالت مشابه در مورد ایمنی برگزاری المپیک 

طی همه گیری ویروس کرونا روبه رو شده است.
مراســم حمل مشعل سراســر ژاپن را دربر می گیرد و 
۱۰ هزار دونده و ده ها هزار مقام رسمی در آن شرکت 
خواهند کرد، البه این تعداد اعالم شده ساکنان محلی، 

تماشاگر این مراسم را شامل نمی شود.
یوکی هیکو نونومورا، معاون مدیر کل کمیته برگزاری 
المپیــک توکیــو، در کنفرانس خبــری آنالین گفت: 
»اقدامات پیشــگیرانه مــداوم در مقابل کووید -- ۱۹ 
برای انتقال مشعل،   تماشــاگران، مشعل داران و هم 
چنین مقامات مرتبط با این برنامه انجام خواهد شد.«

این مراسم ۱2۱ روز طول می کشد و از ۸۵۹ شهر عبور 
می کند؛ به طور تقریبی همان چیزی که قبل از تعویق، 

برنامه ریزی شده بود.
طبق برنامه ریزی، قرار اســت مراسم المپیک به تعویق 
افتــاده، در 2۳ جــوالی 2۰2۱ با شــرکت ۱۱ هزار 
ورزشکار آغاز شــود و در بازی های پارالمپیک، ۴۴۰۰ 

نفر دیگر به این مسابقات اضافه می شود.
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معاون توسعه مدیریت ، منابع و برنامه ریزی دانشگاه 
علوم پزشکی گیالن خبرداد؛

تخصیص اعتبار پرداخت کارانه به کادر 
درمان دانشگاه علوم پزشکی گیالن

معــاون توســعه مدیریت، 
منابع و برنامه ریزی دانشگاه علوم 
پزشکی گیالن از تخصیص اعتبار 
پرداخت کارانه های معوق به کادر 
درمان دانشــگاه علوم پزشــکی 

گیالن خبر داد.  
بــه گزارش پایگاه اطالع رســانی 
دانشــگاه علوم پزشکی گیالن )وب دا(؛ دکتر عباس صدیقی 
نــژاد ضمن تبریک والدت با ســعادت حضرت زینب کبری 
)س(، فرا رســیدن هفته پرستار را به تمامی پرستاران عرصه 

بهداشت و درمان تبریک گفت.
وی در ادامــه با اشــاره به اقدامات انجام شــده در خصوص 
حمایت از پرســتاران پرتالش دانشگاه علوم پزشکی گیالن 
بویژه در دوران همه گیری کرونا، اظهار داشت: با شیوع بیماری 
کرونا از اسفند ماه ســال ۹۸ در گیالن و کثرت مراجعان به 
بیمارســتان های تابعه دانشــگاه ، معاونت توسعه دانشگاه با 
پیگیری های مستمر جهت اخذ مجوزهای الزم، اقدام به عقد 
قرارداد )۸۹ روزه( طی سه مرحله با متقاضیان رشته پرستاری 
نمــود و به پاس تقدیر از زحمات آن ها، ۱۸۴ تن از داوطلبان 
این گروه نیز جهت تبدیل وضعیت )قرارداد شرکتی(، به هسته 

گزینش دانشگاه معرفی شدند.
دکتر صدیقی نژاد در ادامه با اشــاره به تمدید خدمت طرح 
ویژه کادر پرستاری درگیر کرونا، گفت: به منظور راه اندازی 
بخش های ویژه حاد تنفســی در مرکز آموزشی درمانی رازی 
و بیمارســتان شهرســتان های تالش، رودبار، بندر انزلی و ... 
مدت خدمت طرح ویژه کادر پرستاری درگیر کرونا، تاسقف 
۳۰ماه تمدید شد.وی  با بیان این که کارانه مبتنی برعملکرد 
شش ماه اول ســال ۹۹، اضافه کار سه ماهه اول سال جاری 
و کمک های رفاهی ســال ۹۸ تمامی پرســتاران و کارکنان 
دانشگاه پرداخت شده اســت، تصریح کرد:  پرداخت کمک 
هزینه مهدکودک به بانوان شــاغل در دانشگاه علوم پزشکی 

گیالن نیز در دستور کار قرار دارد.
معاون توسعه دانشگاه یاد آور شد؛ از ابتدای سال ۹۹ تاکنون 
۱۱۳تن از پرســتاران به سمت های سرپرســتار، سوپروایزر، 

رییس و مدیر خدمات پرستاری منصوب شده اند.
وی در خاتمه با اشــاره بــه ارتقا طبقه و رتبــه ۳2۷ تن از 
پرستاران اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی طبق دستورالعمل 
وزارت متبــوع، اظهار داشــت: هم چنیــن تبدیل وضعیت 
۱۱تن از نیروهای بهیار به پرستار نیز، از دیگر اقدامات صورت 
گرفته دانشگاه علوم پزشکی گیالن در دوران کرونا، می باشد.

 استاندار در جلسه ستاد ساماندهی جوانان گیالن مطرح کرد؛

همواره بر گشودن فضا برای فعالیت جوانان خالق 
 و تحول گرا تأکید کرده ام 

معیار  -  گیالن
مهدیه رزاقی لنگرودی

اســتاندار گیالن با یــادآوری تأکیدات 
همیشــگی خود مبنی بر گشــودن فضا 
برای فعالیت جوانان خالق و تحول گرا، 
گفت: الزم است شــبکه های اجتماعی 
مرتبط با استعدادیابی و اشتغال جوانان، 
گســترش یافته و فرصت های اشــتغال 
خرد و خانگــی در روســتاهای گیالن 

تقویت شود.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی استانداری 
گیالن؛ دکتر ارســالن زارع پیش از ظهر 
روز پنجشنبه در جلسه ستاد ساماندهی 
ســالروز  فرارســیدن  اســتان،  جوانان 
شهادت شــهید آیت اهلل محمد مفتح را 
گرامی داشــت و اظهار کرد: آن شهید؛ 
بنایی را برای وحدت بین دو نهاد حوزه 
و دانشــگاه بنیان نهاد که برکات آن در 
مقاطع مختلف دیده شده، از این رو این 
روز به عنــوان وحدت حوزه و دانشــگاه 

نام گذاری شده است.
وی یادآور شــد: انقالب اســالمی ایران، 
انقالبی بود که دانشــگاه ها و حوزه های 
علمیه، از پایگاه های اصلی مبارزات علیه 
رژیم ستم شــاهی بودنــد و این گروه ها 
توانســتند در کنار مــوج عظیم خیزش 
مردمــی به رهبــری امام راحــل، بنیاد 

رژیمی استبدادی را ویران کنند.
اســتاندار گیالن در ادامه ســخنانش با 
اشــاره به ظرفیت جوانان در توســعه و 
اعتالی همه جانبه کشــور بیان داشت: 
ایــران عزیز و گیالن ســرافراز در زمان 
حاضــر بــه فعالیت های پویــا در پهنه 
نیازمند  فنآورانــه  و  گســترده علمــی 
است تا بتواند در شــرایط جنگ نابرابر 
غیرقانونــی  تحریم هــای  و  اقتصــادی 
 علیــه ملــت، از دشــواری ها بکاهــد.

وی خاطرنشان کرد: امروز و در شرایطی 
که نزدیــک به ۱۰ ماه از شــیوع کرونا 
می گذرد؛ به ســبب شــرایط ناشــی از 

همه گیــری بیماری، ســبک جدیدی از 
زندگی در جامعه ترویج یافته که جوانان، 
از اصلی ترین هرم های شــکل دهنده آن 
هستند به ویژه در حوزه علم و فنآوری، 
جوانــان در راه انــدازی اســتارتاپ ها و 
حضــوری  دانش بنیــان،  شــرکت های 

چشمگیر و نقشی موثر داشته اند.
اســتاندار گیــالن بر ضرورت اســتفاده 
حداکثری از ظرفیت جوانان و مشارکت 
دادن آنــان در تصمیم گیری ها و تصمیم  
ســازی ها تأکید و اضافه کرد: باید درک 
درستی از نقش جوانان ابتدا در خانواده 
به عنوان کوچک ترین نهــاد اجتماعی و 
نیز جایگاه آنان در جامعه و کشور داشته 
باشیم و مبتنی بر فراهم سازی فرصت ها 
برای آنان، در جهت اســتفاده از ظرفیت 

جوان برنامه ریزی کنیم.
وی بیــان داشــت: از آنجایی که بخش 
را  هــرم جمعیتــی کشــورمان  اصلی 
جوانــان و نوجوانان تشــکیل می دهند؛ 
معتقــدم این مهــم در تصمیم گیری ها 
تاثیــر فراوانــی دارد چراکــه مبتنی بر 
خواســت های جوانان، شــاهد نوگرایی 
و  بود  خواهیــم  سیاســت گذاری ها  در 

بــه مدیران تأکید کــرده ام فضا را برای 
جوانان خالق، فکور، متعهد و تحول گرا 

بیشتر از زمان کنونی، بگشایند.
وی ادامــه داد: هرکجا کــه جوانان در 
تصمیم ســازی ها نقش آفرینــی کردند، 
بوده  نوگرایی در سیاستگذاری ها  شاهد 
ایم که ایــن مهم در بیانات رهبر معظم 
انقــالب و تاکیدات رییس جمهوری نیز 

بارها مطرح شده است.
دکتر زارع با اشاره به گزارش اعالم شده 
در این جلســه مبنی بر ایــن که ۳۱6 
گروه همیار افراد تحت پوشش سازمان 
بهزیستی در حوزه های مرتبط با جوانان 
و زنان متمرکز هســتند، افزود: فعالیت 
این تعــداد از گروه های همیار نشــان 
می دهد که دولــت نقش خود را در امر 

تسهیل گری به خوبی اجرا کرده است.
وی با اشــاره به این که تا پایان ســال 
مجــوز فعالیت ۵۰ گــروه همیار جدید 
در اســتان صادر می شــود، تاکید کرد: 
الزم اســت بازدیدی از ســوی مدیران 
مرتبــط از رونــد فعالیت ایــن گروه ها 
و نحوه خدمات رســانی بــه مددجویان 

زیرمجموعه، صورت گیرد.

اســتاندار گیــالن بــه فعالیت شــبکه 
اجتماعی رســالت در ارتباط با اشتغال 
جوانــان و اســتعدادیابی در این حوزه 
اشــاره کرد و افزود: هدف این مجموعه 
توانمندســازی و ایجاد اشــتغال خرد و 
خانگی برای مردم و نیز تکمیل زنجیره 
تولید تا فروش اســت که روســتاهای 
استان گیالن ظرفیت های خوبی در این 

بخش دارند.
نماینده عالی دولت در گیالن هم چنین 
بر لزوم توجه به ســالمت تمامی بخش 
هــای جامعه به ویژه جوانــان به عنوان 
آینده سازان ایران اسالمی تاکید و اضافه 
کرد: طرح پزشــک خانواده در شهرهای 
افزون بر دو هزار نفر، طرحی ارزشــمند 
است که باید تا پایان سال اجرای آن در 

استان به انجام برسد.
دکتــر زارع حفظ و توجه به بهداشــت 
و ســالمت روانی جوانــان را نیز مورد 
تأکید قــرار داد و گفت: با تقویت طرح 
پزشک خانواده می توان تاثیرگذاری در 
این امر را محقق و از گســترش زندگی 
ناســالم تا حد ممکن جلوگیری کرد و 
الزم است دستگاه های اجرایی مرتبط و 
فرمانداران نسبت به اجرای هرچه بهتر 

این طرح همکاری الزم را انجام دهند.
در این جلســه گزارش هایی از ســوی 
اداره کل بهزیســتی استان درخصوص 
اجرای گروه های خود یار در طرح مالی 
خــرد با تمرکــز در حــوزه جوانان، در 
 خصــوص بیماری های حــوزه جوانان و

ارائه راهکارهای اجرایی از سوی دانشگاه 
علوم پزشکی، شــبکه توسعه اجتماعی 
رســالت در خصوص میزان تخصیص و 
پرداخت تســهیالت کســب و کار و نیز 
ارائه نظر و پیشــنهاد یکی از نمایندگان 
استان  نهاد  مردم  ســازمان های  مجمع 

ارائه شد.

با تصویب هیات وزیران
مبلغ ۱۲۰میلیارد ریال اعتبار  برای 
جلوگیری از آلودگی عرصه تاالبی 

گیالن اختصاص یافت
مدیــرکل حفاظت محیط 
زیست گیالن از اختصاص یافتن 
مبلــغ ۱2۰ میلیارد ریال اعتبار 
برای جلوگیری از آلودگی عرصه 

تاالبی استان گیالن خبر داد.
به گزارش روابط عمومی حفاظت 
محیط زیست گیالن، مدیر کل 
این ســازمان با اعالم این خبر گفت با توجه به تاثیرات و 
تهدیدات ناشــی از افزایش، گسترش و پوشش توده گیاه 
مهاجم سنبل آبی در ســطح تاالب و آب بندان های این 
استان، این مبلغ به صورت اعتبار هزینه ای برای جلوگیری 
از آلودگی عرصه تاالبی استان گیالن به سازمان حفاظت 
محیط زیست کشــور اختصاص داده شده و این سازمان 
می بایســت ضمن نظــارت فنی و اجرایی بــر روند انجام 
بازســازی، گزارش عملکرد اعتبار را هــر ۳ ماه یکبار به 
سازمان های برنامه و بودجه و مدیریت بحران کشور ارسال 
کند. کفایــی، در ادامه افزود  این اقدام و تخصیص اعتبار 
درهیات دولت، برای نخســتین بار، با تالش های مجدانه 
حفاظت محیط زیســت گیالن و محوریت اســتانداری و 
حمایت ها و پیگیری های بی دریغ استاندار محترم گیالن، 

جناب آقای دکتر زارع صورت گرفت.

نام عروس دره های آبی را بر آن گذاشــته اند، تنگه ای که 
بی شک یکی از زیباترین و بکرترین مناظر را در میان رشته 
کوه های زاگرس جنوبــی دارد. در تنگه رغز بیش از هر 
 چیزی، طنین خروش رودها و آبشارها به گوش می رسد.

در فاصله ۳۰ کیلومتری از شــمال شرقی داراب، شهری 
در استان فارس و در میان رشته کوه های همیشه سربلند 
زاگرس، تنگه ای شــگفت به نام رغز در منطقه فســارود 
قــرار دارد. رغز به معنای راه بکر و لغزنده اســت که در 
میان بومیان منطقه به رودخیز شهرت دارد.این تنگه در 
مجاورت روســتاهای گردشگری شمس آباد وحسن آباد 
واقع شده و از شمال به جنوب به طول تقریبی ۴ کیلومتر 

کشیده شده است.
■ دره آبشارهای خروشان

تنگه رغز از نعمت آب، ســیراب است. نام رودخیز را به 
این علت بر آن نهاده اند که این تنگه بیش از 6۰ آبشــار 
و ۱۰۰ حوضچه طبیعی را در دل خود جای داده اســت. 
با این حال، ســختی راه و نیــاز به تجهیزات کوهنوردی 
برای رسیدن به همه آبشارها و حوضچه ها باعث شده تنها 
تعداد کمی از این سرچشمه ها و آبشارها که البته پرآب 

و مرتفع نیز هستند، مورد توجه گردشگران قرار بگیرد و 
اسم و رسمی برای آن ها برگزینند. آبشار درخشش با 6۵ 
متر ارتفاع، آبشــار وداع به طول ۴6 متر و آبشار کبوتر با 
2۵ متر بلندی، از بلندترین های رغز هستند. نگین، بوم 
رنگ، دماغه، حکمت، فتح و مسعود نیز از دیگر آبشارهای 

معروف این تنگه اند.
■ مقصد عاشقان هیجان

تنگه رغز برای طبیعت دوســتان عاشق هیجان می تواند 
یک مقصد رویایی باشد. شــیرجه زدن در حوضچه ها و 
آب تنی در آب های زالل رغز تجربه ای است که تا همیشه 
در خاطره ها ثبت می شــود. در کنار این لحظات شگفت، 
تماشــای مناظر بکر و زیبا و گوش ســپردن به صدای 
طبیعت، آرامشــی تکرار نشــدنی همراه دارد. این تنگه، 
ادغامی از همه لذت های ناب طبیعی است که گردشگران 
می توانند تجربه کنند. جدا از همه این زیبایی ها، حوضچه 
عشــق که یکی از زیباترین و مشهورترین حوضچه های 
تنگه رغز است، خود حکایتی جذاب برای مسافران دارد. 
این حوضچه با شــکل قلب مانند خود، بازدیدکنندگان 
بسیاری را برای ثبت عکس و فیلم یادگاری به سوی خود 

می کشاند.

■ سفر به رغز
تنگه  به دلیل دوری از نور خورشــید، نسبت به طبیعت 
اطــراف، هوایی نســبتا ســرد دارد. وجود آبشــارها و 
حوضچه های پر آب در سراســر مسیر تنگه رغز، بر این 
ســرمای هوا می افزاید. پس اگر قصد سفر به این منطقه 
را دارید، فصل های گرم سال را انتخاب کنید تا بتوانید از 

گرمای تابستانی نیز در امان بمانید. 
تنگه رغز در منطقه فسارود قرار دارد و برای رسیدن به آن 
باید از شیراز به سمت فسا حرکت کنید، به جاده داراب 
بروید و ســپس مسیر حســن آباد را تا رسیدن به تنگه 
ادامه دهید. اگر می خواهید یک گردش مفصل در تنگه 
داشته باشید، بهتر اســت با یکی از تورهای گردشگری 
همراه شــوید تا بتوانید از راهنمایی ها و تجربیات آن ها 
بهره  ببرید. عالوه بر این که عبور از برخی مسیرها نیاز به 
تجهیزات کوهنوردی دارد و تورها می توانند این امکانات 

را در اختیار شما قرار دهند. منبع: ایرنا

 تنگه رغز؛ عروس دره های فارس
بهار سـادات موسوی

گرد آورنده
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 واگویه های کرونایی
افتتاح کتابخانه گردشگری 

و تهران پژوهی
کتابخانه گردشگری و مرکز تهران پژوهی همزمان با 

هفته پژوهش در موزه رضا عباسی افتتاح شد.
در این کتابخانه حدود ۳۰۰ عنــوان کتاب با موضوعات 
تاریخ  هنر، میــراث  طبیعی و فرهنگی، مردم شناســی، 
تهرانگردی، بازاریابی  گردشگری، طبیعت گردی و پژوهش  

تاریخ تهران گردآوری شده است.
پرهام جانفشــان  مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دســتی استان تهران  در افتتاح کتابخانه در موزه 
رضا عباسی که به دلیل شــیوع ویروس کرونا به صورت 
محدود و بدون حضور مهمان برگزار شــد، با اشــاره به 
جای خالی منابع میراث  فرهنگی و گردشگری استان  تهران 
در میان منابع علمی و تخصصی، افزود: کتابخانه تخصصی 
تهران در موزه رضا عباسی در همین راستا راه اندازی شد. 
این ها بخشی از نیاز پژوهشگران و دانشجویان رشته های 
پژوهش  هنر، گردشگری، معماری و میراث  فرهنگی را به 
منابع علمی و مستند تامین می کند. جانفشان گفت: پس 
از رفع محدودیت ها از سوی ستاد ملی کرونا، عالقه مندان 
با مراجعه به موزه رضا عباســی در ســاعات کاری موزه 

می توانند از منابع این کتابخانه استفاده کنند.

اولین مجتمع گردشگری 
سالمت آذربایجان غربی

عبدلی معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری اداره کل 
میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی آذربایجان 
غربی در حاشــیه تور خبــری بازدید اصحاب رســانه از 
پروژه های گردشــگری ارومیه با اشاره به این که عملیات 
عمرانی احداث اولین مجتمع گردشگری سالمت در استان 
در حال انجام است، افزود: این مجتمع گردشگری سالمت 
در سطح استان در حال حاضر ۳۷ درصد پیشرفت فیزیکی 
دارد و شامل بخش های درمانی، اقامتی با تجهیزات به روز 
خواهــد بود. وی با بیان این که این پروژه با زیربنایی بالغ 
بر۳۳۳۸ مترمربع با پیش بینی ایجاد ۴۵ اتاق و ۹۰ تخت 
در دست اجرا است،  ادامه داد: این مجموعه در ۱۰طبقه 
شــامل بخش های آب درمانی، کافی شاپ و واحد اقامتی 
خواهد بود. عبدلی تصریح کرد: بــا توجه به مرزی بودن 
استان و ورود گردشگران برای درمان به استان، احداث این 
مجموعه عالوه بر درآمدزایی در معرفی ســایر بخش های 

ارومیه به گردشگران بسیار کارگشا خواهد بود.
معــاون برنامه ریزی و ســرمایه گــذاری اداره کل میراث 
فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی استان بیان کرد: 
حجم سرمایه گذاری در این پروژه 26۰ میلیارد ریال است 

که در مهر ماه سال آینده به بهره برداری می رسد.

"مراسم زیارت کلیسای تادئوس" 
جهانی شد

پرونده  »مراســم زیارت کلیســای تادئوس« دومین 
پرونده  معرفی شــده  ایران که به صورت مشترک با کشور 
ارمنستان تهیه شــده و به یونسکو فرستاده شده بود، در 
اجالس کمیته بین الــدول میراث فرهنگی ناملموس که 
امسال برای نخستین بار به صورت مجازی در حال برگزاری 

است، در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید.
 Surb( این کلیســا در زبان ارمنی سورپ تادئوسی وانک
Tadeosi vank( یعنی کلیسای تادئوس مقدس نامیده 
می شود. تادئوس مقدس یکی از حواریون مسیح است که 

برای تبلیغ دین مسیحیت به این منطقه آمده بود. 
درسال 66 میالدی، تادئوس مقدس به همراه سان ُدخت، 
دختر پادشــاه و تنی چند، که به دین مســیحیت ایمان 
آورده بودند، به دستور پادشاه وقت دستگیر شدند و پس 
از شکنجه به قتل رسیدند و تادئوس مقدس در مکان فعلی 

دیر به خاک سپرده شد.

تکه ای از من 
تکه ای از زمین

مریم سادات موسوی
بخش پانزدهم

همیــن جمعه  قبــل، یکی دیگــر از آخــر هفته های 
کالفه کننــده را می گذرانــدم. در بالکــن منــزل پدر 
همســر نشســته بودم و لیوان چای به دست به حیاط 
نــگاه می کردم. هزاران کار عقب افتــاده در ذهنم رژه 
می رفــت. از متن هایی که باید می نوشــتم که از وقت 
تحویلشان گذشته بود، تا لباس های تلنبارشده در سبد 
لباس هــای چرک. تقویم را چک کــردم. این روزها به 
ســختی تاریخ ها یادم می ماند. مثال می دانم آذر است. 
همین. این را هم می دانم که اوایلش نیست. بیشتر اما 

دیگر ذهنم جواب نمی دهد.
نمی دانــم می خواهم این ســال کرونا را به فراموشــی 
بســپارم یا ذهنم رو به از کار افتادن است. هرچند برایم 
فرق واضحی بین هیچ کدام نیست. دیگر هیچ "وضعیت 
بهتری" را متصور نیستم. نه برای خودم نه برای دیگری. 
ســعی می کنم اخبار را دنبال نکنم. او اما هنوز دوست 
دارد من را دنبال کند. برای رهاشدن از ذهنم تمام مدت 
خانه را می ســابم. فایده چندانی ندارد. هنوز خرده های 

خوراکی می چسبد کف پایم و عصبی ام می کند.

"بچه محبوب من" هم به بالکــن آمد. او که البته االن 
دیگر نوجوانی است در حال سرچ در شبکه های مجازی، 
ســال اول دبیرستان آخرین شــکل از نظام آموزش و 
پــرورش را در حالی می گذراند که نه جســم معلمی را 
می بینــد و نه نیمکتی را لمس می کند. پشــت لپ تاپ 
یا گوشــی موبایل می تواند یک چیزهایی یاد بگیرد، یا 

نگیرد. فرقی هم می کند؟ 
آمد به بالکن. کمی قبل شــنیده بودم با مادرش ســر 
تمرین ریاضی صحبت می کننــد. گفتم اگر می خواهی 
بــا هم ریاضــی کار کنیم. من را مریم صــدا می زند و 
این برایم خوشــحال کننده است. اولین بار که دیدمش 
2ســاله بود. اگر قرار بود بگوید "زن دایی" که البته این 
روزها برای اذیت کردنم گاهی می گوید، شاید دیگر بچه 

محبوب من نبود.
حوصله نداشــت کتابش را بیــاورد. گفتم برای دل من 
بیاورد. واقعا می خواســتم کاری کنم به غیر از هر کاری 
که مســوول مستقیمش من هســتم. مثل نگهداری از 
دماوند یا نوشــتن متن های عقب مانده. بــا اکراه آورد. 
درس عبارت های جبری را می خواند. مثل همیشه اول 
باید خودم نگاهی بیندازم و یک مســاله را حل کنم تا 

یادم بیاید. 
مدادش را گرفتم که برایــش توضیح دهم. چک نویس 
ندارد. هیچ وقت. برای من که باید از ب بســم اهلل شروع 
کنــم، نبود چک نویس رومخ ترین اتفاق ریاضی اســت. 
می ترســیدم بگویم برود تا چند کاغذ بیاورد، اما دیگر 
برنگردد. مــن بیشــتر از او نیازمند حــل تمرین های 

"عبارت های جبری" بودم.
همان گوشه کتاب شروع کردم به نوشتن. با خواهرم هم 
همین کار را می کردم. فکر کنم هنوز در تراپی ها باید از 

این موضوع یاد کند. می آمد یک سوال بپرسد.
مثال کسر دوچهارم اگر ساده شود جواب چیست. جواب 
را نمی گفتــم. مرض نداشــتم البتــه. در ذهنم می آمد 
اگر اصل کار را می دانســت که این سوال برایش پیش 
نمی آمد. می گفتم بیا بنشین. گریه می کرد و التماس که 
فقط جواب را بگو. او هم چک نویس نمی آورد. اما خودم 
همیشه یک دفتر مخصوص برای تمرین ریاضی داشتم.

دفتــرم را باز می کردم و از جمع و تفریق و اعداد از کجا 
شــروع می شــوند و خالصه دو تا سیب داری و چهار تا 
گالبی می گفتم. یک ســاعت بعد، وقتی با جواب "۰.۵" 
در دست به سراغ بقیه سوواالتاش می رفت، خسته بود. 
هرچند بقیه سوواالت را تا ته حل می کرد اما خسته بود. 
دیپلم ریاضی را که گرفت، برای همیشه با درس ریاضی 
خداحافظی کرد. رفت سراغ زبان و هرگز برای پرسیدن 

معنی یک لغت اسپانیایی به سراغ من نیامد. 
شــاید هم دلیلی که مهندس شدن را کنار گذاشت من 
بودم. این بال را ســر علوم و بعدها شیمی و فیزیک هم 
ســرش می آوردم. تصمیم گرفت چیزی بخواند که من 
هرگز دیگر قرار نباشد ســوواالتش را پاسخ دهم. برای 
این که "بچه محبوب من" به این مشــکل نخورد، وسط 

بی حوصلگی هایش استراحت می دادم. 
می ترســیدم اگر روزی ریاضی را کنار گذاشــت باعث 
و بانــی اش من باشــم. اما بــه او هم نگفتــم همه این 
معلم بازی هــا برای دل من اســت. بــرای دلی که حال 
دیگری ندارد. توجیهی دارد کنار تو بنشــیند، دماوند را 
به پدرش بســپارد و به ذهنش تلقین کند اگر لپ تاپی 
که آورده ای در کوله پشتی منتظر است، مشکل اوست. 
تو االن در حال انجام یک امر پسندیده هستی. تناقض 
سختی بود. "بچه محبوب من" از ریاضی متنفر نشود و 

همزمان بخواهد معلمش باشم.
در یکی از زنگ های تفریح، همســرم پرســید که قصد 
نوشــتن متنی که قرار بود چند هفته قبل بدهم و االن 
در وقت اضافه چند روز بیشــتر فرصت نیست را دارم یا 

نه! برای فرار از پاسخ دادن به خواهرش نگاه کردم. 
خوب می نویسد. نمی دانم چرا کم می نویسد. نور امیدی 
در دلم درخشید "تو برام می نویسی؟". حس کردم بین 
آره و نه ماند. نمی دانســت چه باید بنویســد و هدف از 
کار چیســت. توضیحات را دادم. و گفتم دستمزدی که 

بگیرم برای توست.

خیالم راحت شــده بود که کار را به او ســپرده ام. کار 
ســختی هم نبود. باید ده جای دیدنی مشهد را معرفی 
می کرد. برای او کاری نداشــت. مــن هم با فراغ بال به 
آموختن ریاضی می رســیدم. گفت این کار را می کند به 
ازای وقتیکــه برای "بچه محبوب مــن" می گذارم. تازه 
اســترس گرفتم. دیگر ماجرا وضعیت روانی من نیست. 

تهاتری شکل گرفته بود.
از آنجــا به بعــد، دیگر "فرزند محبــوب من" عالقه ای 
نداشــت که پای ریاضی بنشیند. می گفت مغزش هنگ 

کرده اســت. من مضطرب تر می شدم. ساعت داشت به 
زمان رفتن ما نزدیک می شد. باید جوری راه می افتادیم 
که قبل از ساعت ۹ شــب خانه باشیم. او نمی آمد پای 

درس، مادرش تند تند برایم می نوشت.
ریاضی نصفه ماند و متن هم به تعداد الزم کلمه نرسید. 
قرار شــد خودم تکمیل کنم. صبح روز بعد خواســتم 
متــن را اضافه کنم و عمال تقلب را بدهم برود. اما طبق 
صحبت کوتاهی با سفارش دهنده، فهمیدم کل کار باید 
از اســاس جور دیگری باشد. یک نگاهم به قلم زیبای او 

بود و نگاه دیگرم به صفحه کامپیوتر.
متن جدیدی نوشتم. فرســتادم. اما دست نویس خواهر 
همســر را نگه داشــتم. امــروز آمدم متــن دیگری که 
رابایدبنویســم. باز خواســتم تقلب کنم. با خودم گفتم 
نوشــته اش را تایپ می کنم و می دهم برود. حس کردم 
انصاف نیست که نوشته او را به نام خودم بزنم. خواستم 

تلفیقی بسازم از من و او و نهایتا اسم هردو را بزنیم. 
نتوانســتم. پس این شــد که اینها را نوشتم تا در قالب 
یک نامه از او عذرخواهی کرده باشــم. دست نوشته ها را 
به یادگار برای خودم نگه خواهم داشت. فقط پاراگراف 
اول را می نویســم. بقیه بماند برای خودم الی کاغذهای 
یادگاری. وضعیت من در سال کرونا همین قدر عجیب 

می گذرد...
به قلم او: آن وقت ها مثل حاال نبود که دســت هرکس 
تلفــن باشــد و ارتباط در لحظــه اتفاق بیفتــد. تلفن 
ثابت برای خودش احترامی داشــت. این بود که وقتی 
صاحب خانه بعد از چند ماه دوندگی نتوانســت برای ما 
تلفن نصب کند، مجبور شــد ۴6 هزار تومان که موقع 
قرارداد بابت تلفن گرفته بود را پس دهد. برای یک زوج 
دانشجو، اضافه شدن چنین رقم هنگفتی به زندگیشان، 
یعنی ماه عســل! به این ســادگی ماه عســلی که هیچ 

برنامه ای برایش نداشتیم جور شد. مشهد!
حاال بعد از 2۰ ســال که به آن روزها برمی گردم، حتی 
یادم نمی آید هتل محل ســکونتمان کجــا بود. تنها از 
روی تک وتــوک عکس هایی کــه از دوربین قدیم باقی 
مانــده، عکس هایی کــه نور نخورده و خراب نشــده و 
نهایتا توانستیم ظاهر کنیم، خاطرات اندکی برایم زنده 

می شود. 
یادم می آید که در همان ســفر، اولین چیزی که برای 
خودم خریدم و هنوز به یادگار مانده است، چادر مشکی 
حریر براقی بود که در تمام عکس ها به ســر دارم. باقی 
مکان های دیدنی مشهد )این عبارت را برای متن من به 
زور وســط خاطرات چپاند( هم برق چادرم همان حس 
و حال هجده، نوزده سالگی و تجربه اولین سفر دوتایی 

را تداعی می کند...
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■ لپه منبع غنی فیبر اســت به همین دلیل برای کاهش 
کلسترول خون و کاهش بیماری های قلبی - عروقی توصیه 
می شود. لپه از گروه حبوبات، یک گیاه دولپه ای است و در 
خانواده نخود جــای می گیرد. می دانید که حبوبات ارزش 
غذایی بســیار باالیی دارند و مناسب ترین جایگزین برای 
گوشت هســتند زیرا عالوه بر پروتئین، مقداری نشاسته 
هم دارند. بنابراین هم انرژی بدن را تامین می کنند و هم 

پروتئین مورد نیاز را به مصرف کننده می رسانند.
▪ مواد مغذی لپه

هر واحد غذایی لپه که حدود یک فنجان نپخته است، معادل 
یک واحد گوشت یعنی 6۰ تا ۹۰ گرم وزن دارد. بیش ترین 
ارزش غذایی حبوبات به پروتئینشــان بازمی گردد و برای 
افرادی که دچار سوءتغذیه هستند، کودک یا سالمندند یک 
انتخاب مناسب تلقی می شوند. با خوردن هر ۱۰۰ گرم لپه 
22 گرم پروتئین تامین می شود بنابراین کسانی که گوشت 
نمی خورند، بهتر اســت که لپه را به عنوان یکی از اعضای 
 خانواده حبوبــات با برنج مخلــوط و آن را مصرف کنند.
از نظــر انرژی یــک واحد غذایی لپه پختــه، حدود 2۳۱ 
کیلوکالری انرژی و ۱6 گرم پروتئین دارد لپه منبع خوب 
ویتامین B6 ،B۱ و اســیدفولیک نیز می باشــد البته به 

 Bشــرطی که خیلی پخته نشود چون ویتامین های گروه
در برابر حرارت ناپایدارند.

جالب است بدانید که لپه از منابع گیاهی کلسیم نیز هست 
به طوری که با خوردن ۱۰۰ گرم از آن حداقل 6۰ میلی گرم 
کلسیم تامین می شود البته این مقدار جذب پایین تری دارد 
اما برای آن هایی که شــیر و لبنیات نمی خورند یک عادت 

غذایی مناسب تلقی می شود.
▪ لپه و بیماری های قلبی عروقی

لپه منبع غنی فیبر اســت به همیــن دلیل برای کاهش 
کلســترول خون و کاهش بیماری های قلبــی - عروقی 
توصیه می شــود. عامل دیگری که باز هم لپه را در کاهش 
بیماری های قلبی - عروقی و تنظیم فشــارخون برجسته 
می سازد، وجود پتاسیم اســت.به طوری که هر واحد آن 
حدود ۷۱۰ میلی گرم پتاسیم دارد. در مقابل پتاسیم، مقدار 
ســدیم لپه کم است و به همین خاطر به افراد فشارخونی 

خوردن آن توصیه می شود. 
لپه مانع از ایجاد پالک در رگ های خونی می شود از این رو 

به حفظ سالمت قلب کمک می کند.
▪ لپه و کم خونی فقر آهن

لپه از نظر مواد معدنی منبع خوب آهن بوده و برای افرادی 

که کم خون هستند، ماده غذایی مناسبی به حساب می آید. 
مصرف هر پیمانه لپه، ۱۴درصد نیاز روزانه بدن به آهن را 

تامین می کند.
▪ لپه و سالمت دستگاه گوارش

همان طور که ذکر شــد لپه منبعی غنی از فیبر اســت به 
همین دلیل برای پیشــگیری از یبوست توصیه می شود و 
احتمــال ابتال به بیماری های روده را کاهش می دهد و در 

کاهش وزن نیز موثر است.
▪ لپه و بیماری دیابت

آخرین تحقیقات انجام شده بیانگر این است که لپه حاوی 
کلســیم و منیزیم و اسید چرب است و از این لحاظ برای 
بیماران دیابتی فوق العاده عالی است. لپه موجب می شود 
کــه کلیه های این بیماران خــوب کار کند و چون حاوی 
آنتی اکسیدان نیز هست برای کاهش فشارخون باال بسیار 
خوب و مفید اســت.گفتنی است کربوهیدرات و پروتئین 
موجود در حبوبات باعث می شوند فرد دیابتی مدت زیادی 
در طول روز احســاس سیری کند و به سراغ مواد شیرین 
نرود.هم چنیــن لپه دارای فیبر باالیی اســت و می تواند 
جایگزین خوبی برای نان و برنج باشــد، البته هنگام طبخ 

نباید خیلی زیاد پخته شود.

▪ لپه در مقایسه با سایر حبوبات
بهتر است لپه در برنامه غذایی هفتگی حداقل یکی، دو بار 
مصرف شود. یکی از ویژگی های بارز لپه در مقایسه با دیگر 

حبوبات این است که سریع پخته می شود. 
البته لپه هم مانند سایر حبوبات نفاخ است اما چون پوست 
آن گرفته می شود به مراتب نفخش کمتر از سایر حبوبات 
بوده و خیلی نیاز به خیساندن ندارد اما افرادی که احساس 
می کنند با مصرف لپه دچار نفخ می شــوند، بهتر است آن 
را خیســانده، آب آن را دور بریزند و بعد آن را به غذایشان 

اضافه کنند.

ســالمـت بـاشـیـم

ــی ــم نبات مری
میاِن حبوبات بهترین است! ] آشنایی با خواص لپه [گرد آورنده

تاثیر عصاره میخک در بهبود 
کووید ۱۹

شکوفه های معطر میخک 
عالوه بر آن که به عنوان ادویه 
استفاده می شوند به عنوان یک 
داروی گیاهی هم کاربرد دارند.
انــواع  گل میخــک حــاوی 
فیتوشــیمیایی هایی است که 
دارای خواص ضد باکتری، ضد 

قارچ، آنتی اکسیدان و هم چنین ضد سرطانی است.
یکی از فیتوشیمیایی های اصلی میخک که ۷2 تا ۹۰ 
درصد اسانس استخراج شده از میخک است، ایوجنول 
نام دارد و عمده عطر و بــوی این گل به خاطر وجود 

این ترکیب است.
تحقیقات اثبات کرده اســت که ایوجنول دارای انواع 
ویژگی های ضد ویروســی اســت که از تکثیر ویروس 

پیشگیری کرده و عفونت ویروسی را کاهش می دهد.
چندین مطالعه مولکولی نشان داده است که ایوجنول 
قــادر به پیشــگیری از تکثیر کروناویــروس به طرق 

مختلف است.
نتایج یک مطالعه نشان می دهد که استنشاق ایوجنول 
می توانــد هم به عنوان درمــان کمکی و هم چنین به 
عنوان پیشگیری استفاده شود.ضمنا محققان دریافتند 
ایوجنــول دارای خــواص ضدالتهابی نیزهســت که 

می تواند در درمان کووید ۱۹ موثر باشد.

اغلب داروهای کووید ۱۹ تاثیری 
در کاهش مرگ بیماران ندارد

معاون  بابایی  جان  قاسم 
درمــان وزارت بهداشــت، در 
جلســه قرارگاه تامین دارو که 
با حضور وزیر بهداشت برگزار 
شــد، گفت: وزارت بهداشــت 
از ابتــدای شــیوع کرونــا از 
بازی های سیاســی و چالش ها 
و حاشــیه ها دور بوده و اقدامات خود را با برنامه ریزی 

پیش برده است.
وی افزود: در موضوع دارو با اســتراتژی های صحیحی 
پیــش رفتیم و با این که اغلــب داروهای مطرح برای 
کوویــد ۱۹ تاثیــر واضحی در کاهش مــرگ و میرها 

نداشت، فرصت هارا از بیماران دریغ نکردیم.
جان بابایی ادامه داد: ما توانســتیم در کمترین زمان 
ممکن ایــن داروها را تهیه و حتــی تولید کرده و در 

اختیار مراکز درمانی قرار دهیم.
معاون درمان وزارت بهداشــت، در مورد واکسن کرونا 
هم، گفت: تمامی اقدامات باید مستندســازی شود تا 
تالش های وزارت بهداشــت و نظام ســالمت در این 

زمینه نادیده انگاشته نشود.
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شماره 153 --- جدول و سودوکو ---

خدیجه فدایی زاده
گرد آورنده حکایت

عبیدزاکانی 
حجی در کودکی شاگرد خیاطی بود. روزی استادش کاسه 

عسل به دکان برد، خواست که به کاری رود. 
حجی را گفت: درین کاسه زهر است، نخوردی که هالک 

شوی. گفت: من با آن چه کار دارم؟
چون اســتاد برفت، حجی وصله جامه به صراف داد و تکه 

نانی گرفت و با آن تمام عسل بخورد.
استاد بازآمد، وصله طلبید، حجی گفت: مرا مزن تا راست 

بگویم. حالی که غافل شدم، دزد وصله بربود. 
من ترســیدم که بیایی و مرا بزنی. گفتم زهر بخورم تا تو 
بیایی من مرده باشم. آن زهر که در کاسه بود، تمام بخوردم 

و هنوز زنده ام، باقی تو دانی!!!
**************

افتخار نکن که به اندازه  تار موهات رفیق داری
وقتی محتاجشون میشی میفهمی که کچلی ...

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

مرده شور تو و آن عشقت را ببرند که همه برای عشق شان 
"گل" می چینند اما تو تنها چیزی که برای من می چیدی 

"صغری کبری" بود لعنتی ...
**************

ببخش که نمی توانم جبران کنم این همه نامهربانی ات را...
**************

می گویند دل به دل را داره 
راست می گویند

دیگه نپرس چرا دوستت ندارم
**************

باید چسب گذاشــت روی دهانی که "دوستت دارم" را از 
سر عادت می گوید.

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

ریا نباشه ...
.
.

تا پنج سالگی فکر می کردم اسمم "ماشاال"س !!!

فرق پول گرفتن زن ها و مردها از خودپرداز بانک
مردها:

۱. پارک ماشین
2. رفتن به جلوی خودپرداز

۳. وارد کردن کارت
۴. وارد کردن رمز

۵. گرفتن پول
6. سوار شدن به ماشین و دور شدن

و اینک خانم ها:
۱. پارک کردن ماشین

2.چک کردن آرایش
۳. خاموش کردن ماشین

۴. چک کردن آرایش
۵. رفتن به جلوی خودپرداز
6. دویدن به سمت ماشین

۷. کشیدن ترمز دستی

۸. چک کردن آرایش
۹. رفتن به جلوی خودپرداز

۱۰. گشتن به دنبال کارت داخل کیف
۱۱. وارد کردن کارت

Cancel ۱2. زدن دکمه
۱۳. گشتن داخل کیف به دنبال تکه کاغذی که رمز روش 

نوشته شده
۱۴. وارد کردن کارت

۱۵. وارد کردن رمز
۱6. گرفتن پول

۱۷. رفتن به داخل ماشین
۱۸. چک کردن آرایش

۱۹. استارت زدن ماشین

2۰. حرکت
2۱. توقف

22. دویدن به سمت خودپرداز
2۳. گرفتن کارت )نکته آموزشی: خودپرداز بعد از ۵ دقیقه 

کارت را می کشد داخل(
2۴. برگشت به ماشین
2۵. چک کردن آرایش

26. اســتارت زدن دوباره ی ماشــین درحالی که ماشین 
روشن است

2۷. گاز گرفتن لب پایینی
2۸. چک کردن آرایش

2۹. حرکت تا 2-۳ کیلومتر 
۳۰. خواباندن ترمز دستی!!!

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

امروزم دوستم رو که بدهکارم بود دیدم، پشت سرش بودم
زنگ زدم بهش کجایی؟ گفت عزیزم خونه ام

می خوام بخوابم، بیدار شــدم زنگ می زنم بهت، پولت هم 
آمادس!!!

منم رفتم جلو زدم رو شونش گفتم خوب بخوابی
یهو جا خورد

المصب زیر بار نمی رفت می گفــت؛ عادت دارم تو خواب 
راه میرم

اینا همه به کنار، بدبخت هول شده بود خور و پف می کرد!!
نمی دونستم بخندم بهش یا بزنم لهش کنم!!!

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

یادش بخیر یه زمانی رفقا از پشــت خنجــر می زدن در 
می رفتن

.
االن از روبــرو فرو می کنن تو تنــت، بعدم صاف صاف تو 

چشمات نگاه می کنن
**************

از درخت آموختم که؛
نه واقعا انتظار داری از درخت چیزی یاد بگیرم؟؟

من از استادم چیزی یاد نگرفتم اون وقت بیام از یه درخت 
چیز یاد بگیرم!!!

افقی:
۱- از جاذبه های دیدنی استان کردستان- شهری در لرستان 2- هزارها- از شخصیت های شاهنامه- خیال و پنذار ۳- امتداد- بسیار برنده- گرفتار ۴- این روزها بر صورت بیشتر افراد دیده می شود- طایفه- ناله ۵- دوستی- یارویس 
نوکر 6- واحد شــمارش گوســفند- دیوار کوتاه- اثر فروغ فرخزاد- ضمیر غایب ۷- برد مشــهور- مقابل شــهر- نویسنده کتاب گرگ بیابان ۸- کهن و باستان- از روســای جمهوری آمریکا- پوشاننده ۹- آسمان جل- رهبر استقالل 
هند- نخ بافتنی۱۰- تکرارش درختی اســت- وصله برای ترمیم پارگی- شــهر خروس جنگی- سلطان ۱۱- پاشــنه برروی آن می جرخد- درخت چتری- صورت ۱2- عالمت- مرغ می رود- اصطالحی در علم بدیع ۱۳- حرکت زیر 

دادن به کلمه- تاریخ نگار- کمربند فرضی زمین ۱۴- سخنان بیمار- قافله- آرنج ۱۵- استانی در کشورمان- پایتخت هلند
عمودی

۱- از جاذبه های طبیعی اســتان کرمانشــاه در اورامانات- پیمانه 2- از کلمات استثنا- کارش پرورش احشام است- گردشگاه ۳- رسم کننده  
پایکاه اینترنتی- دایره المعارف فرانســوی ۴- از جانوران جنگلی- اثر رطوبت- بچه ملخ ۵- ســهولت- بومی اســتان گیالن- ویتامینی است 
6- شگرد- وسط کوه- کم عقل- اسباب زندگی ۷- از سبزی ها- سوبسید- ظلم و ستم ۸- خراب- گل سرخ- ناشایست۹- دارایی- چیرگی  
نپخته ۱۰- معدن- بالین بیمار- احترام- گرداگرد دهان ۱۱- درخت زبان گنجشــک- نژادما- بیماری مهلک و منحوس ۱2- درون- مثل و 
مانند- زخم آب کشیده ۱۳- پرونده- حاشیه کتاب- مرکز فرماندهی ۱۴- از اسامی دختر خانم ها- محکم و پابرجا- پشت سر ۱۵- سوغات 

گجرات- اثری از علی محمدافغانی 
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بالیی که باند مخوف سر یک 
زن و دو مرد آوردند!

دو مرد و یک زن که دست هایشــان توسط یک باند 
مخوف مواد مخدر در مکزیک بریده شــده بود در حاشیه 
اتوبانی در این کشور پیدا شــدند. دست های این افراد به 
اتهام سرقت توسط اعضای این کارتل مواد مخدر بریده شد.

افراد قربانی یک زن 22 ســاله به همــراه دو مرد 2۳ و 
2۵ ســاله بودند که در ساعت ۷:۴۰ دقیقه بعدازظهر در 
حاشیه اتوبانی در شهر »سیالئو« در 2۰ مایلی لئون پیدا 
شــدند. افراد محلی وحشت زده گفتند این گروه از یک 
خودرو به همراه یک گونی حاوی اندام های بریده شــده 
 Jalisco Nueva و یادداشتی که توسط کارتل معروف

Generacion امضا شده بود بیرون انداخته شدند.
در این یادداشت نوشته شــده بود: »این اتفاق برای من 
افتاده، چون من دزد هســتم، کسی که برای افراد خوب 
و کســانی که ســخت کار می کنند ارزشی قائل نیست. 
افــرادی که همچنان به دزدی کردن ادامه می دهند این 
اتفاق برای آن ها رخ خواهد داد.« افراد محلی با دیدن این 
قربانیان با اورژانس پزشکی تماس گرفته و این سه نفر در 

شرایطی سخت به بیمارستان منتقل شدند.

کوری پاداش ساخت 
یک بنای زیبا!

چیزی که در مورد ســاختار کلیسای سنت باسیل 
می دانیم این اســت که در ســال ۱۵۵۵ میالدی، ایوان 
چهارم دستور ساخت کلیسا به عنوان نمایشی از قدرت 

نظامی روسیه را صادر کرده است.
بعد از تکمیل کلیســای جامع ســنت باسیل در اواسط 
قرن شانزدهم میالدی، افسانه ای در مورد این کلیسای 
ارتدوکس بســیار زیبا و رنگارنگ که در قلب شهر مسکو 
قرار دارد شکل گرفت. کلیسای سنت باسیل در آن دوران 
بلندترین ســاختمان شهر بود و این مهم به لطف دانش 
بنایی جدیدی که از ایتالیا وارد شــده بود و اســتفاده از 
آجرهای جدید میســر شد. کلیسای مذکور در آن زمان 
نشــان قدرت روسیه در پایان یک جنگ یک دهه ای به 
شــمار می رفت. در آن دوران شایع شده بود که شاهزاده 
ایوان که از او با نام ایوان مخوف یاد می کنند معمارهای 
کلیسای سنت باســیل را کور کرده بود تا دیگر نتوانند 

چنین بنای باشکوهی را طراحی کنند.
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۴طرح کالن ملی فناوری حوزه های ســالمت، الکترونیک 
و حمل و نقل پیشــرفته با حضور معاون علمی و فناوری 

ریاست جمهوری رونمایی شد.
به گزارش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، موتور 
ســنکرون آهن ربای دائم با ســیم پیچی متمرکز، سواب 
داکــرون نمونه گیری ویــروس کوید ۱۹، سیســتم های 
کاشت حلزون شنوایی و تب سنج مادون قرمز غیر تماسی 
چهار طرح کالن ملی است که توسط شرکت های دانش 
بنیان تولید و به بازار عرضه شده و با حضور سورنا ستاری 

رونمایی شد.
■ پیوند فناوری دانش بنیان ها با صنعت

پیمان صالحی، معاون نوآوری و تجاری سازی معاونت علمی 
و فناوری رییس جمهوری در این مراســم گفت: تجاری 
سازی طرح های نوآورانه تا رسیدن به محصول و  برطرف 
سازی نیازی از نیازهای اساسی جامعه یکی از اولویت های 
راهبردی مرکــز طرح های کالن ملــی معاونت علمی و 

فناوری ریاست جمهوری است.
صالحی افزود: با توجه به نیازهای فناورانه گوناگون صنایع، 
شرکت های دانش بنیان می توانند برطرف کننده این نیازها 
باشند و کشور را در مسیر پیشرفت هدایت کنند. بر همین 
اســاس، تالش داریم بخش فناوری و صنعت را با یکدیگر 
پیوند دهیم و مشــکالت جامعه را بــا تکیه بر توانمندی 

شرکت های دانش بنیان برطرف کنیم.
وی گفــت: مرکز طرح های کالن ملــی معاونت علمی و 
فناوری ریاســت جمهوری برای رفــع نیازهای فناورانه و 
نوآورانه کشــور برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت را در 
دســتور کار قرار داده است. از ســوی این مرکز، برخی از 
حوزه های فناورانه به طور ویژه هدف گذاری شــده اند که 

سالمت یکی از مهم ترین این  حوزه ها به شمار می رود.
معاون نوآوری و تجاری سازی معاون علمی و فناوری رییس 
جمهوری، با بیان این که مجریــان طرح های کالن ملی، 
فعاالن بخش خصوصی و شرکت های دانش بنیان هستند، 
ادامــه داد: بخش های دولتی می توانند به عنوان بهره بردار 
نقش آفرین باشند و در سرمایه گذاری یا حمایت از تحقق 

طرح های کالن ملی فناوری مشارکت کنند.
■ برخورداری دارندگان نشــان ایران ســاخت از 

حمایت رسانه ای و تبلیغاتی
پرویز کرمی دبیر ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان و 
توسعه صنایع نرم و خالق معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری، با تاکید بر حمایــت از محصوالت دانش بنیان 
دارنده نشــان ایران ساخت، گفت: محصوالت دانش بنیان 
واجد شــرایط، با اخذ مجوز از معاونــت علمی و فناوری 
ریاســت جمهوری موفق به دریافت نشــان ایران ساخت 
می شــوند و می توانند از حمایت های معاونت علمی برای 
تبلیغات و معرفی محصوالت خود در رســانه ملی و سایر 

رسانه ها برخوردار شوند.
کرمی خاطر نشان کرد: این محصوالت، در دیگر رسانه ها از 
جمله روزنامه جام جم، رسانه های گروهی و فضای مجازی 
امکان تبلیغ دارند. تجهیزات دســتگاه های تولیدشده در 
صورت دریافت نشان ملی ایران ساخت بر روی محصوالت 
خود، می توانند از حمایت های ترویجی، پوشش خبری و 
حمایت های تبلیغاتی برای معرفی و ترویج هرچه بیش تر 

محصوالت ایران ساخت بهره ببرند.
■ رفع نیاز کشور به الکتروموتورها

شــرکت فنــاوران ســپهران موتور یکی از شــرکت های 
دانش بنیان زیرمجموعه هلدینگ پیشران الکتریک شریف، 

با حمایــت مرکز طرح های کالن ملــی معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری موفق شد موتور سنکرون آهن 
ربــای دائم با ســیم پیچی متمرکــز را در بازه های توانی 

گوناگون تولید کند.
این محصــوالت دانش بنیــان از اندازه توانــی ۳۸۰ وات 
تا ۵۰کیلووات بــرای کاربردهای گوناگونــی مانند کولر، 
فن های صنعتی، باالبرهای خانگی، خودروهای ون برقی، 
موتورســیکلت های برقی گســترش یافته و امکان تولید 

الکتروموتورهایی تا توان 2۰۰ کیلووات فراهم شده است.
از ویژگی هــای این الکتروموتور ایران ســاخت می توان از 
حذف تسمه و پولی از ســاختار نام برد که باعث افزایش 
بهره وری کل سیســتم می شود و نویز محیطی را کاهش 

می دهد.
الکتروموتورهای تولیدی شــرکت فناوران سپهران موتور 
متناسب با نیاز بازار در رنج توانی ۳۸۰ تا ۱۰۰۰ وات برای 
استفاده در فن های صنعتی طراحی و تولید شده اند. نتایج 
به دست آمده از تست عملی الکتروموتورها بر روی کولرها 
نشان می دهد استفاده از این نوع الکتروموتورها باعث صرفه 

جویی ۴۵ درصدی در مصرف انرژی خواهد شد.
یکی دیگر از مجموعه محصوالت شرکت فناوران سپهران 
موتور الکتروموتورهای مربوط به خودروهای ون ســرعت 
پایین اســت. با توجه به نیاز کشــور توســط این شرکت 
دانش بنیان الکتروموتورهایی در اندازه های توانی ۷ تا ۱۰ 
کیلووات برای اســتفاده در این مدل از خودروها طراحی و 

تولید شده است.
با حمایت های صــورت گرفته، این شــرکت دانش بنیان 
تحقیق و توسعه را در این حوزه ادامه داد و توانسته است 
در مســیر تولید موتورهای الکتریکی خودروهای برقی و 

اتوبوس های برقی حرکت کند.
■ تسهیل و تسریع نمونه گیری ویروس کرونا

شرکت دانش بنیان حکیمان افق پارس سبزینه با ساخت 
»ســواب داکرون نمونه گیری ویروس کوید ۱۹« در مسیر 
رفع یکی از نیازهای حوزه سالمت کشور گام برداشت. این 
دستاورد فناورانه نیز در قالب طرح کالن ملی فناوری از سوی 
 معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری حمایت شده است.
ســواب های نمونه گیری ویروس این شرکت دانش بنیان 
در 2 شــکل حلقی و بینی ســاخته  شــده اند که ضمن 
قابلیت جذب باال و بازیابی اثربخش در محیط کشــت، با 
انعطاف پذیری توأم با اســتحکام باالی خود، ضمن راحتی 
و عدم ایجاد درد در بیمار، ســهولت را در اســتفاده برای 

نمونه گیر به همراه دارند.
با توجه به نیاز مبرم به این ابزار و هزینه های هنگفت واردات 
نمونه های خارجی، تولید موفق این محصول توسط فعاالن 
فناور این شــرکت دانش بنیان، بخش مهمی از نیاز حوزه 
ســالمت را تامین کرد. ظرفیت روزانه تولید این شرکت 
دانش بنیان ۷۵هزار عدد از سواب های نمونه گیری است و 

ضمن اشتغال برای 2۰ نفر از متخصصان و فارغ التحصیالن 
دانشــگاهی، درآمد ۱۰۰میلیارد ریالی را در مدت کم تر از 

۴ماه و باوجود شرایط نوسانات ارزی به ارمغان آورد.
■ بازگشــت شــنوایی بیماران با حلزون شنوایی 

ایران ساخت
یکی دیگر از طرح هــای کالن ملی مورد حمایت معاونت 
علمــی و فناوری ریاســت جمهوری که در این مراســم 
رونمایی شــد، یکی از نیازهای جدی ناشنوایان را با تولید 
بومی سیستم های کاشت حلزون شنوایی تامین کرده است.

شــرکت دانش بنیــان طنین پرداز پاســارگاد بــا تولید 
ایران ســاخت سیستم های تشــخیص نارسایی شنوایی، 
سیستم های تحریک الکتریکی وآکوستیکی، حوزه سالمت 

را به این دست محصوالت دانش بنیان بی نیاز کرد.
حلزون های شنوایی تولید شده توسط این شرکت، آماده 
رقابت با محصوالت مشابه خارجی است و از ویژگی هایی 
مانند یکپارچه بــودن، طراحی مدرن، قابلیت اســتفاده 

طوالنی مدت بدون نیاز به شارژ باطری بهره  می برد.
تا کنون ۴ نســل از سیستم های کاشــت بیرونی حلزون 
شنوایی توسط این شــرکت دانش بنیان به تولید رسیده 
است و با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 
تازه ترین و پیشرفته ترین نسل از این حلزون ها، مطابق با 
آخرین اســتانداردها، کارایی باال، رابط کاربری فارســی و 
هزینــه پایین تر از نمونه وارداتی در عین کیفیت مطلوب، 

به یاری بیماران آمده است.
در کنار این تجهیز فناور، زمینه برای تولید دیگر محصوالت 
دانش بنیان نیز فراهم شده است و دستگاه تحریک کننده 
الکتریکی شــنوایی که در تســکین بیماری های گوش و 
آماده سازی پیش از جراحی بیماران برای کاشت حلزونی 

کاربرد دارد، تولید شده است.
■ بی نیازی از واردات با تب ســنج های غیر تماسی 

ایران ساخت دقیق
طرح کالن ملی فناوری تب سنج مادون قرمز غیر تماسی 
شرکت لیو فناوری هوشمند به گونه ای طراحی شده است 
که بدون در نظر گرفتن دمای اتاق، دمای سطح پوست را 

با دقت باال نشان می دهد.
نمونه های وارداتی مشــابه این تب ســنج، از آن جایی که 
دما را از بیرون شناســایی می کند، با خطاهای متعددی 
مواجه می شــود، اما فعاالن فناوری کشورمان این دستگاه 
را متناسب با شرایط گوناگون بومی کشور تولید کرده اند. 
این محصول ضمن اخذ مجوزها و تاییدیه های فنی داخلی 

و بین المللی در شرایط ویژه کرونا تولید شده است.
طرح کالن ملی فناوری تب سنج غیر تماسی ایران ساخت، 
از زمســتان سال گذشته و با شــیوع ویروس کرونا مورد 
حمایت معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری قرار 
گرفت و تأمین نیاز مراکز بهداشتی و درمانی به این تجهیز 

پزشکی را هدف قرار داد.
این شــرکت دانش بنیان با بهره گیری از جوانان متخصص 
مقاطع ارشــد و دکتری بیش ترین تمرکز خود را بر روی 
تحقیق و توسعه محصوالت دانش بنیان حوزه سالمت قرار 
داد و موفق شد ضمن اخذ تاییدیه های ملی و بین المللی، 
به عنوان نخستین شرکت داخلی تب سنج غیر تماسی را 

بومی سازی کند.
رونمایــی از محصــوالت کالن ملــی قرار بــود با حضور 
خبرنگاران به صورت آنالین انجام شود، اما در آخرین لحظه 
لغو و مقرر شد اجرای برنامه در زمان دیگر  اعالم شود. این 

برنامه در نهایت با حضور شرکت ها برگزار شد.

از ســوی معاونــت علمی وفنــاوری ریاســت جمهوری 
برای ارتقای بســته بندی و طراحــی صنعتی محصوالت 
دانش بنیان بســته حمایتی شامل ۵۰ درصد کمک هزینه 
 طراحــی صنعتــی بــه شــرکت ها اختصــاص یافــت.

 بسته حمایتی هزینه های طراحی صنعتی و بسته بندی 
محصــوالت دانش بنیــان و خالق به منظــور حمایت از 
شرکت ها در حوزه های طراحی صنعتی و بسته بندی با تاثیر 
در کیفیت، عملکرد، ارگونومی، شکل ظاهری، گرافیک و 
بسته بندی محصوالت است که تا سقف ۱۵۰ میلیون است 
 که ۵۰ درصد از هزینه ها در این زمینه را پوشش می دهد. 

محصــوالت و تجهیــزات تولیــد داخل عمومــاً به دلیل 

طراحی صنعتی و بســته بندی نه چندان جذاب، با وجود 
مزیت های فنی و قیمتی، در ترغیب مشــتریان و رقابت 
با محصوالت خارجی مشــابه عملکرد مناســبی ندارند. 
در همین راســتا، بخشــی از هزینه های طراحی صنعتی 

با هدف توســعه بــازار محصوالت دانش بنیــان حمایت 
می شــود. غیــر از طراحــی صنعتی محصــول، طراحی 
 بســته بندی نیــز از جمله مــوارد مورد حمایت اســت.
بر اساس اعالم معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 
عالوه بر آن بخشــی از هزینه های طراحی و ساخت دمو 
با هدف توسعه بازار محصوالت دانش بنیان و خالق مورد 
حمایت قرار می گیــرد. دمو، نمونه ای از محصول اصلی یا 
بخشی از آن است که در اختیار مشتری قرار داده می شود 
تا در کمترین زمــان، با ظاهر، ویژگی، عملکرد و امکانات 
محصول اصلی آشنا شــود و بر این اساس بتواند ارزیابی 

دقیق تری از محصول داشته باشد.

راهی برای کنترل و مدیریت 
سیل

مدیــر کل دفتر ســیالب و آبخوانداری ســازمان 
جنگل ها گفت: اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوانداری 

در مدیریت سیل در کشور تاثیر بسزایی دارد.
ابوالقاســم حســین پــور مدیــر کل دفتر ســیالب و 
آبخوانداری سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری درباره 
آخرین جزئیات خســارت سیل اخیر اظهار کرد: مرجع 
رسمی اعالم خسارت سازمان مدیریت بحران است که 
پس از گرفتن اطالعات از اســتانداری سراســر کشور، 

میزان خسارت را باید اعالم کند.
او افزود: در سیالب اخیر که آذر ماه و2 نوبت درجنوب 
و جنوب غرب اتفاق افتاد، با انجام اقدامات آبخیزداری 
که طی یک سال گذشته در این مناطق انجام گرفت، 

از بروز خسارت سیل در این مناطق پیشگیری شد.

حســین پور ادامــه داد: در برخی شــهر های مناطق 
جنوبی به ویژه اســتان خوزستان مشــکالتی ناشی از 
آبگرفتگی معابر حادث شــد کــه بخش هایی مرتبط با 
زیرساخت شهری و ظرفیت شبکه زهکشی کشور است 
که ســیالب های باالدســت در آن نقش داشته و اکثر 

آبگرفتگی معابر در سطح آن شهر ها رخ داده است.
این مقام مسوول از اجرای طرح های آبخیزداری در 2۴ 
نقطــه بحرانی و پرمخاطره خبــر داد و گفت: از ابتدای 
ســال در 2۴ نقطه بحرانی در ۱۱ اســتان سیل خیز، 
طرح های آبخیزداری و آبخوانداری اجرا شــده است که 
در 6 ماه نخست ســال قبل از شروع بارش های آذر به 
بهره برداری رســیدند که یکی از حوزه های شــاخص 
دروازه قرآن شهر شیراز بود که علی رغم آن که استان 
فارس در پهنه ســیل اخیر قرار داشت، خوشبختانه از 
حوزه آبخیز مذکور ســیل، خســارتی به وجود نیامد و 
وقایع تلخ سال گذشته را که در شهر شیراز رخ داد، در 

سیالب اخیر شاهد نبودیم.
مدیر کل دفتر کنترل ســیالب و آبخیزداری سازمان 
جنگل هــا ادامــه داد: بــا توجــه به اجــرای فعالیت 
آبخیزداری، کنترل ســیل در ســطح 2 هزار و ۷۰۰ 
هکتــار و در حوزه آبخیزداری تنگــه دروازه قرآن در 
سطح 2۸۰ هزار هکتار طرح های آبخیزداری و کنترل 
سیل را داشــتیم، پیش بینی می شود که تا پایان سال 

در 6۱۸ هزار هکتار عملیات اجرایی شود.
او با تاکید بر این مســاله که گستره وسیع حوزه های 
آبخیز نیازمند اقدامات پیشــگیرانه نظیر فعالیت های 
آبخیــزداری و آبخوانداری اســت، بیان کــرد: اجرای 
عملیات آبخیزداری و آبخوانداری در مدیریت مخاطره 
سیل در کشــور تاثیر بسزایی دارد که این امر نیازمند 
تقویت منابع اعتبارات از سوی مجلس شورای اسالمی 

در الیحه بودجه ۱۴۰۰ است.
به گفته حسین پور، در قانون برنامه هفتم توسعه کشور 
که در ســال آینده تدوین می شــود، توجه ویژه به این 
بخش، تقویت آبخیزداری و آبخوانداری را به همراه دارد 
که مورد خاص مردم و تاکید مقام معظم رهبری است.

مدیرکل دفتر کنترل ســیالب و آبخوانداری ســازمان 
جنگل ها با تاکید بر این مســاله که توجه ویژه ای باید 
به اقدامات پیشگیرانه شــود، گفت: افزایش اعتبارات 
اقدامات پیشــگیرانه بهتر از آن اســت که منابع را به 
ســهولت بابت جبران خســارت بپردازیــم، به همین 
خاطر منابع را باید به ســمت پیش بینی و پیشگیری 

از مخاطرات هدایت کنیم.
مدیر کل دفتر آبخیز و سازمان جنگل ها در پایان تصریح 
کرد: هدایت منابع به ســمت پیش بینی و پیشگیری از 
مخاطرات نه تنها آسیب ها را به حداقل می رساند، بلکه 
باید از ظرفیت ســیالب در راســتای تقویت منابع آبی 
کشــور و رفع مشــکالت کم آبی و خشکسالی به طور 

بهینه استفاده شود.

گرد آورنده ۴ طرح کالن ملی فناوری رونمایی شد
گـودرزی علیرضـا 

اعطایکمکهزینهطراحیصنعتیبهدانشبنیانها


