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کافه شهر
 درباریان و شهرنشینان

سالمت باشیم
خوب و بِد یک نوشیدنِی پر طرفدار  

) قهوه ( 

اختصاص 4۵ هزار هکتار از اراضی 
ملی کشور به شهرک های کشاورزی

دستکاری افکار عمومی
اتاق خبر

دو کلمه حرف ورزشی
جانشینان اسطوره ای!

48 درصد مخزن سدهای کشور 
خالی است

 کـنتــرل خشــم
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سرمقاله

تولید داخل، نیاز مردم...
در دنیای امروز، یکی از نیازهای 
اساســی مردم بعد از خوراک و پوشاک لوازم خانگی 
اســت. وســایل مدرنی که زندگی را راحت تر و البته 
شیرین تر می کند و به همین معنا طالبان بسیار دارد و 

طبیعتا بازاری گرم و پر رونق. 
در چند دهه گذشــته تهیه این وســایل برای مردم و 
به ویژه جوانانی که تازه زندگی مشــترک را تشکیل 
می دادند بسیاردشوار بوده است. دلیل آن هم مشخص 
اســت؛ در گذشته بیشترین نیاز مردم به لوازم خانگی 
از خارِج کشــور تامین می شد و با قطع ارتباط اقتصاد 
ایران با جهان بیرونی به علت تحریم، تهیه این وسایل 
به دشــواری صورت می گرفت. شاید خیلی از مردم به 
خاطر داشته باشند که سفرهای حج در سال های دور 
با حرف و حدیث های خرید لوازم حجیم خانگی همراه 

بودو بازار خرید و فروش آن هم داغ.
این که چگونه شد این بازار جای خود را به روش های 
گســترده تر و البته پیچیده تر و زیانبارتر برای اقتصاد 
ایران داد، شــاید برهمگان روشن نباشد اما یک نکته 
روشن است که تقریبا همراه و هم زمان با برنامه های 
اجراشــده در زمینه افزایش، تعمیق و گسترش تولید 
داخل، این بازار جدید شــتاب سرسام آوری گرفت که 
حتی حداقل در غرب کشور شغل جدیدی بوجود آورد 
به نام "کول بری" که خود داستان های غم انگیز چند 

وجهی دارد که یک وجه آن جان انسان هایی است که 
بر سر معاش گذاشتند و وجه دیگر آن هم جان اقتصاد 

کشور است که همواره گلو فشرده مانده است!
طی همین سال ها، توجه به تولید داخل از اولویت های 
برنامه های داخلی شــده اســت اما همیشه چندگانه 
تحریم، تولیــد داخل، قاچــاق کاال -- و البته نیاز و 
سلیقه مردم، در یک دایره در کش و واکش بوده اند که 
نتیجه اش تقریبا اندک بودن کاالی قابل رقابت داخلی 
وگرانی و بی پشتوانه بودن کاالی خارجی قاچاق و بعضا 

تقلبی، بوده است.
نباید این نکته را ناگفته گذاشــت که به هر مقدار که 
تحریم ها دست و پای اقتصاد کشور را صدمه زده است، 
از تــوان طرفداران واردات کاال و وابســتگی به تولید 
خارج، و حتی عوامل قاچاق کاسته شده و تالش برای 

تولید بیشتر و باکیفیت تر افزایش یافته است.
آمارهای منتشــر شــده به بهانه گشایش بیستمین 
نمایشــگاه بین المللی لوازم خانگــی در محل دائمی 
نمایشــگاه های بین المللی تهران، حاکی از آنست که 
در همین دوران ســخت تحریم هــای ظالمانه، تولید 
اکثــر بخش های این صنعت افزایش یافته اســت. بنا 
به گزارش رســانه ها؛ "بررسی آمارهای منتشره وزارت 
صنعت، معدن و تجارت حاکــی از تولید ۲میلیون و 
۸۰۱ هزار و ۱۰۰ دستگاه انواع یخچال و  فریزر، ماشین 

لباسشویی و تلویزیون از ابتدای امسال تا پایان آبان ماه 
است.

در هشت ماهه امسال، یک میلیون و ۳۳۴ هزار و ۳۰۰ 
دســتگاه یخچال و فریزر در کشــور تولید شد که در 
هم سنجی با پارسال رشد ۲۹.۲ درصدی نشان می دهد.

مطابق این آمارها، در هشت ماهه امسال ۶۶۵ هزار و 
۲۰۰ دستگاه ماشین لباس شویی توسط کارخانجات 
داخلی تولید شــد. تولید یاد شده در مقایسه با مدت 

مشابه سال گذشته رشد ۵۸.۲ درصدی داشته است.
تولید انواع تلویزیون در این مدت با رشد ۶۲.۵درصدی 

پیشتاز شد و به ۸۰۱ هزار و ۶۰۰ دستگاه رسید. 
بــا این حال، در تولید کولر آبــی افت ۱۱.۲ درصدی 
در هم ســنجی با ســال گذشــته به ثبت رســید و 
تولیدکنندگان داخلی ۷۵۸ هزار و ۲۰۰ دستگاه از این 

محصول تولید کردند."
اگر فرض درســت را بر آن بگیریم که در حال حاضر 
تولیــد داخل کیفیت الزم و بهای قابــل رقابت را دارا 
می باشد، باید تدابیر روشن تری در زمینه مقابله با آفت 
قاچاق اتخاذ شــود تا هم تولیدکننده داخلی با خیال 
آسوده بکار خود بپردازد و هم متقاضی با اطمینان به 
بهای مناسب و کیفیت الزم کاال، به تامین نیاز خویش 

اقدام کند.
در این زمینه هنوز عمل آشــکاری صورت نپذیرفته 

است اما ظاهرا تدابیری اندیشیده شده است که با توجه 
به ممنوعیــت ورود لوازم خانگی از خارج، در گام اول؛ 
شــرکاالی تقلبی قاچاق را که خدمات پس از فروش 
ندارد از سر مردم کم کند که شاید به تدریج با کاهش 
زمینــه کاالی تقلبی در بازار، رویکرد طبیعی مردم به 
خرید کاالی تولیــد داخل -- که خدمات دائمی پس 
از فروش ارائه می دهد، باشــد. در این مورد راه اندازی 
"ســامانه جامع گارانتی" راهی است که می تواند بازار 

کاالی قاچاق را از سکه بیاندازد.
بنابه گزارش رســانه ها؛ "در حال حاضر سامانه جامع 
گارانتی می توانــد اطالعاتی نظیر »مدل، برند، مرجع 
ســازنده، شــرکت گارانتی کننده، نحوه فعالســازی 
گارانتی، شرح کاال، تاریخ شروع گارانتی، تاریخ اعتبار 
گارانتی، مدت گارانتی و شناســه کاال« را در دو گروه 
کاالیی لوازم خانگی بــزرگ و موبایل در اختیار مردم 

قراردهد."
راه اندازی این ســامانه را بایــد آغاز یک کار جدی در 
حمایت از تولید داخل تلقی کرد و امید است با تداوم 
تدابیر منطقی در این مسیر، تولیدات در این بخش به 
معنای واقعی بیشــتر و قوی تر از گذشته قابل رقابت 
با محصول رقبا، حتی برای حضور در بازار کشورهای 

همسایه باشد.
»مدیر مسوول«

موانع افزایش روابط 
اقتصادی ایران 

 و ازبکستان 

سالمندان چگونه
 از ابتال به کرونا 
دور بمانند

صفحه 8
6

همتی خبر داد؛

مشکل خرید واکسن کرونا حل شد

با جهش های پی در پی کرونا، و با تاثیر کوتاه مدت واکسن؛
آیا همچنان پیشگیری و رعایت پروتکل های بهداشتی در اولویت نیست؟



197 شــماره   -  1399/10/8
w w w . m e y a r p r e s s . i r

2

قرن سیزدهم، قرن کلیســاهای بزرگ بود که در آن ها 
تقریبن همه ی رشــته های هنر سهم خود را داشتند، 
در قــرن چهاردهم  و حتا بعــد از آن، کار بر روی این 
عمــارت بزرگ هم چنان ادامه یافــت ولی دیگر کانون 

اصلی هنر نبودند.
باید به خاطر داشــته باشیم که جهان در طول آن دوره، 
تغییرات ســترگی را پشــت ســر نهاد. در میانه ی قرن 
دوازدهم، هنگامی که ســبک گوتیک شروع به گسترش 
نهــاد، اروپــا هنوز یک قــاره ی کم جمعیــت مرکب از 
روســتاییان و کشــاورزان بود و دیر و قصر های بارون ها 
مراکز عمــده ی قــدرت و دانش بودند. خواســت بلند 
پروازانه ی اســقفان بزرگ به داشــتن کلیساهای جامع 
عظیم مخصوص به خود، نخستین نشانه ی بیداری غرور 

مدنیت در زندگی شهری بود.
ولی صد و پنجاه ســالی نگذشت که این شهرها به مراکز 
بزرگ و پر فعالیت کســب و کار و تجارت تبدیل شدند 
و شهرنشــینان بیش از پیش، از قدرت کلیسا و مالکان 
فئودال احســاس اســتقالل کردند. حتا اشراف دیگر آن 
زندگی انزوا جویانه ی کسالت بار را در کاخ های دژگونه ی 
خود ادامه ندادند، بلکه به شــهرهایی که از رفاه و تجمل 

بــاب روز برخوردار بودند مهاجــرت کردند، تا در آن جا 
ثــروت و مکنت خود را در دربارهــای اصحاب قدرت به 

نمایش گذارند. 
اگر به آثار چاوســر و قصه های او درباره ی شهسواران و 
دولتمندان، راهبان و افزارمندان مراجعه کنیم، می توانیم 
ایده ی بسیار روشنی از چگونگی زندگی در قرن چهاردهم 
به دســت آوردیم. این جهان دیگر آن جهان صلیبیون، 

جهان مظاهر اعالی رادمردی و سلحشوری نبود.
هیچ گاه نمی توان با اطمینان درباره ی دوره ها و سبک ها، 
احکام بســیار کلی صادر کرد، زیرا همیشه استثنائات و 
موارد خاصی وجود دارند که احکام کلی را نقض می کنند، 
ولی حتا با این مالحظــه، می توانیم بگوییم که گرایش 
کلی قرن چهاردهم بیشــتر به ظرافت معطوف اســت تا 
به عظمت. مصادیق ایــن گرایش را می توان در معماری 

آن دوره یافت. 
ما در انگلستان سبک گوتیک خالص متعلق به کلیساهای 
جامع اولیــه رامی بینیم که به گوتیک انگلیســی اولیه 

مشــهور و سبک تغییر 
و تحــول یافتــه همان 

گرایش است.

معمــاران گوتیــک قــرن چهاردهــم را دیگــر نگاره 
پردازی هــای واضــح و مجلل کلیســاهای جامع اولیه 

خرسند نمی کرد. 
آنان دوســت داشــتند که مهارت خود را در تزیینات 
نقوش توربافت پیچیــده به نمایش گذارند. نمای غربی 

کلیسای جامع اکستر، نمونه ی بارز این سبک است.
ســاخت کلیســاها دیگر کار اصلــی معمــاران نبود، 
در شــهرهای رو به رشــد و پر رونق، ســاختمان های 
غیرکلیســایی زیادی از جمله تاالرهای شهر، تاالرهای 
اجتماعات اصناف، مدرسه ها، کاخ ها، پل ها و دروازه های 

شهر، می بایست طراحی و ساخته می شدند.
یکی از مشهورترین ســاختمان های این معماری، کاخ 
دوجه در ونیز است که در قرن چهاردهم، هنگامی آغاز 
شــد که قدرت و رونق آن شهر در حد اعالی خود بود. 
این بنا نشان می دهد که تحول بعدی سبک گوتیک، با 
وجود تمایل شدید آن به تزیینات و نقوش تور بافت، از 

عظمت و شکوهمندی غافل نمانده است. )ادامه دارد(

 "فایزدشتستانی"

 مرا خلد برین دی بودیم جا
 کنونم دوزخ است امروز ماوا

 نمانده دی نماند فایز امروز
 خدا داند چه باشد حال فردا

*** 
 اگر خواهی بسوزانی جهان را

 رخی بنما بیفشان گیسوان را
 بت فایز اشارت کن به ابروت

 بکش تیغ و بکش پیر و جوان را
*** 

 به رخ جا داده ای زلف سیه را
 به کام عقرب افکندی تو مه را

 که دیده عقرب جراره فایز؟
 زند پهلو به ماه چارده را

*** 
 به زیر پرده آن روی دل آرا

 بود چون شمع در فانوس پیدا
 دل فایز چو پروانه به دورش

 مدامش سوختن باشد تمنا
*** 

 صنم تا کی دل ما را کنی آب
 دل نازک ندارد این قدر تاب

 اگر تو راست می گویی به فایز
 به بیداری بیا پیشم نه در خواب

 "ابوسعیدابوالخیر"

 گرفت خواهم زلفین عنبرین ترا
 به بوسه نقش کنم برگ یاسمین ترا

 هر آن زمین که تو یک ره برو قدم بنهی
 هزار سجده برم خاک آن زمین ترا

 هزار بوسه دهم بر سخای نامه تو
 اگر ببینم بر مهر او نگین ترا

 به تیغ هندی، گو، دست من جدا بکنند
 اگر بگیرم روزی من آستین ترا

 اگر چه خامش مردم که شعر باید گفت
 زبان من به روی گردد آفرین ترا

"شاطرعباس صبوحی"

 دلم فتاده بر آن زلف پرشکن که تو داری
 قرار برده ز من آن لب و دهن که تو داری
 لبت چو غنچه، رخت چو بنفشه، زلف چون سنبل
 کسی ندیده از این خوبتر چمن که تو داری

 ز بوی پیرهنت زنده می شود دل مرده
 چه حکمت است در این بوی پیرهن که تو داری
 کجاست شهر و دیار و کجا بود وطن تو

 خوشا به مردم آن شهر و آن وطن که تو داری
 مرا غالم خودت کن که هیچ خواجه ندارد
 چنین غالم هنرپیشه چو من که تو داری

 "سیف فرغانی"

 تو قبله دل و جانی چو روی بنمایی
 به طوع سجده کنندت بتان یغمایی

 تو آفتابی و این هست حجتی روشن
 که در تو خیره شود دیده تماشایی

 به وصف حسن تو الیق نباشد ار گویم
 بنفشه زلفی و گل روی و سرو باالیی

 ز روی پرده برانداز تا جهانی را
 بهاروار به گل سر به سر بیارایی

 چگونه با تو دگر عشق من کمی گیرد
 که لحظه، لحظه تو در حسن می بیفزایی

 به دست عشق درافگند همچو مرغ به دام
 کمند عشق تو هر جا دلی است سودایی

 بر آستان تو هستند عاشقان چندان
 که پای بر سر خود می نهم ز بی جایی

 به لطف بر سر وقت من آ که در طلبت
 ز پا در آمدم و تو به دست می نایی

 به هجر دور نیم از تو زآن که هر نفسم
 چو فکر در دل و در دیده ای چو بینایی

 اگر چه ملک نخواهد شریک، نتوانم

 که روز و شب غم تو من خورم به تنهایی
 درآمدن ز در دوست سیف فرغانی

 میسرت نشود تا ز خود برون نایی

 "صائب تبریزی"

 زهی رویت بهار زندگانی
 به لعلت زنده، نام بی نشانی

 دو روزی شوق اگر از پا نشیند
 شود ارزان متاع سرگرانی

 بدآموز هوس عاشق نگردد
 نمی آید ز گلچین باغبانی

 تجلی سنگ را نومید نگذاشت
 مترس از دور باش لن ترانی
 شراب کهنه و یار کهن را

 غنیمت دان چو ایام جوانی
 اگر عاشق نمی بودیم صائب

چه می کردیم با این زندگانی؟

شهــــردستکاری افکار عمومی کــافــــه 

 بخــش بیســت و پنجــم
مـزرعـــه حمیـــد  بخش ششم درباریان و شهرنشینان

اتاق خبر
دکترحجت اهلل عباسی

خبــری  رســانه های  در 
»اتاق خبــر یا نیــوزروم« به 
عنــوان پلتفرمــی دیجیتال، مرکز هدایــت، کنترل و 
نظــارت بر فرایندها و فعالیت های خبری مشــتمل بر 
ســوژه یابی؛ گردآوری اطالعــات؛ تنظیم و پردازش؛ و 

انتشار اخبار هست.
در ایــن ســامانه هوشــمند، یکپارچه و پرســرعت، 
کلیه فعالیــت کادرهای خبری از جملــه خبرنگاران، 
گزارشــگران، دبیران اخبار و ســردبیران، گویندگان، 
مجریان اخبار و عوامل هنــری مانند تصویربرداران و 

گرافیست ها و سایر عوامل سامان می یابد.
اتاق خبر زیر سیســتم هایی مانند؛ ذخیره و پردازش و 
بازیابی اطالعات دارد. پردازش هر  فایل متنی، صوتی، 
تصویــری و جلوه های ویژه گرافیکی در این ســامانه 
انجام می شود. دستکاری در افکار عمومی در اتاق خبر 
از طریق ویرایش و کم و زیاد کردن اطالعات به مفهوم 
عام آن یعنی تصویر، صدا و متن و کاربست مجموعه ای 
از تاکتیک ها و تکنیک ها و متناســب با سیاســت ها و 

اهداف رسانه انجام می شود.
بی اعتنایی به ارزش های خبری، دســتکاری در عناصر 
خبر، دســتکاری بار عاطفی کلمات و جایگزین کردن 
تفســیرهای شــخصی به جای ارزش هــای خبری  و 
بکارگیــری ده ها تاکتیک و تکنیــک جنگ روانی در 

زمره روش های دستکاری در افکار عمومی است.
صنعت دیجیتال امکان دســتکاری در صدا و تصویر را 
به شدت افزایش داده است. با انواع نرم افزارها می توان 
تحریف نامحســوس در صدا و تصویر انجام داد. امروزه 
هر یک از کاربران با انواع عکس های فیک فتوشــاپی 

آشنایی دارد.

دســتکاری در افکار عمومی در بســته های خبری در 
پاره ای از اخبار رویدادهای چالش برانگیز رخ می دهد. 
زیرا اخبار خنثی نه تنها ضرورتی به دستکاری در آن ها 

نیست بلکه ظرفیت دستکاری نیز ندارند. 
دســتکاری در اخبار اصوال در مواردی رخ می دهد که 
امکان وارسی و داوری برای افکار عمومی دشوار است.
فلسفه ذاتی رسانه های جمعی نمایندگی افکار عمومی 
بــرای تامین نیازهای شــهروندان با هدف شــناخت 
درست محیط و تصمیم گیری دقیق و به هنگام است. 
شوربختانه در رویدادهایی که به علت فقدان اطالعات، 
محل مناقشــه افکار عمومی هستند، گاهی فشارهای 
بیرونی و درونی رســانه ها موجب می شــوند، اصحاب 
خبر، بــه جای تنظیم اطالعــات و داده های رخدادها 
مطابق ابعاد و جوانب واقعیات، اخبار تحریف شــده در 
اختیار مخاطبان و کاربران قرار دهند و گاه اصال اخبار 

پاره ای از رویدادها، شانسی برای انتشار پیدا نکنند.
خبر ســازی در اتــاق خبر نــه بر اســاس ترجیحات 
مخاطبــان، بلکــه بر اســاس طرح و ســلیقه کنترل 
کنندگان رسانه انجام می پذیرد. به ویژه در رسانه هایی 
که از منابع عمومی استفاده می کنند و دغدغه ای برای 

تامین منابع مالی خود ندارند.
امروزه افــزون بر ۲۰۰ نــوع تاکیتــک و فراتاکتیک 
جنگ روانی در رســانه های خبری اســتفاده می شود 
که تشــخیص آن ها چندان سهل نیست. تکنیک هایی 
که ساده ترین آن ها مانند؛ کوچک نمایی، بزرگنمایی، 
ماساژ پیام، دست چین کردن پیام، کلی گویی، مبالغه 
و ادعــا و مواردی از این دســت اســت، در زمره آن 

تاکتیک ها بشمار می رود.

لحظاتــی بــا شــعر
به انتخاب نیما موسوی

نمای غربی کلیسای جامع اکستر حدود سال های ۱۳۵۰ تا ۱۴۰۰ میالدی

کاخ دوجه در ونیز، شروع در سال ۱۳۰۹ میالدی

نام »محمدباقر آقامیری« نخستین رییس فدراسیون کاراته 
بعد از انقالب و رییس فعلی کمیته فنی این فدراســیون 
 در فهرســت »گنجینه زنده بشــری« یونسکو ثبت شد.

 هنر نگارگری )مینیاتور( در پرونده ای مشترک میان ایران، 
ترکیه، جمهوری آذربایجان و ازبکســتان در پانزدهمین 
کمیته جهانی میراث ناملموس یونســکو در فهرســت 
میراث جهانی ناملموس بشــری قرار گرفت و به عنوان 
 پانزدهمین میراث ناملموس ایران در یونســکو ثبت شد.

همچنین پنج اســتاد پیشکســوت این هنــر اصیل به 
 عنــوان گنجینه زنده بشــری یونســکو ثبت شــدند.
ثبــت جهانی نگارگــری )مینیاتور( اســتادان »محمود 
افشــان پور«،  فرشــچیان«، »مجید مهرگان«، »مهین 
»محمدباقــر  و  تاکســتانی«  مجــرد  »اردشــیر 
آقامیــری« از پیشکســوتان ایــن رشــته بــه عنوان 
 »گنجینــه زنــده بشــری« یونســکو ثبــت شــدند.
آقا میری بنیانگذار کاراته وادو در ایران که یکی از چهار 

ســبک اصلی در کاراته است. وی نامزد هنر برای جایزه 
صلح نوبل در سال ۶۳ هم بود.

 پنج استادهنرنگارگری درفهرست گنجینه زنده بشری
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● صفحه "دوکلمه حرف ورزشی"تاکنون وقایع ورزشی 
داخلی را مــورد توجه قرار می داد امــا از این پس، بنا 
به خواست شــماری از"هواداران"! این صفحه به وقایع 

ورزشی در سایر نقاط دنیا نیز خواهد پرداخت.
برای شروع؛ این فوتبال هست که مثل همیشه خبرساز 
می ماند. با هم با اســطوره های آینــده فوتبال درجهان 

آشنا شویم:

 ■ "جوانانی" که می توانند رکورد "رونالدو" را بشــکنند
رونالدوی برزیلی جوان تریــن بازیکن برنده جایزه توپ 
طال در جهان است، رکوردی که هنوز بازیکنی موفق به 

کسب آن نشده است.
گفتنی است؛  بیشتر از ۱۰ سال است که از تمام شدن 
دوران فوتبال رونالدوی برزیلی ملقب به مریخی گذشته 
است، اما تمام کارشناســان و رسانه های دنیای فوتبال 
همچنان او را یکــی از  بهترین مهاجمان تاریخ فوتبال 

جهان می دانند.
این اســطوره برزیلی رکوردی را در دنیــای فوتبال به 
دست آورده است که تاکنون هیچ کس موفق به کسب 

آن نشده است.
نازاریــو ده لیما )رونالدوی برزیلی( با ۲۱ ســال ســن، 
جوان ترین بازیکنی اســت  که موفق به کسب توپ طال 

شده است.

این رکورد را حتی لیونل مســی و کریســتیانو رونالدو 
نیز کــه در مجموع ۱۱ توپ طال به دســت آورده اند، 

نتوانستند کسب کنند.
هــم چنین ایــن اســطوره برزیلی هفته گذشــته در 
نظرســنجی که  از طرف مجله فرانــس فوتبال برگزار 
شده بود توانســت در تیم منتخب تاریخ فوتبال جهان 

قرار گیرد.
درادامه این مطلب،به ۵ بازیکنی که می توانند در آینده 
این رکورد را به نام خود ثبت کنند اشاره خواهیم کرد.

▪ ۱. آنسو فاتی، بارسلونا ۱۸ ساله

▪ ۲. ادواردو کاماوینگا، رن  ۱۸ ساله

▪ ۳. جیووانی رینا، دورتموند ۱۸ ساله

▪ ۴. میسون گرینوود، منچستریونایتد ۱۹ ساله

▪ ۵. آلفونسو دیویس، بایرن مونیخ ۲۰ ساله

دو کلمـــه حـــرف ورزشـــی

بهبودی سـیاوش  گرد آورندهجانشینان اسطوره ای!

هشت وزنه بردار زن به اردو 
فراخوانده شدند

 فدراسیون وزنه برداری اعالم کرد که هشت وزنه بردار 
زن در ۲ رده ســنی بزرگســاالن و نوجوانــان به اردوی 
آماده ســازی فراخوانده شــدند. بنا به اعالم فدراسیون 
وزنه برداری، اردوی تیم ملی زنان از  دوم تا ۱۶ دی ماه به 

میزبانی استان سیستان و بلوچستان برگزار خواهد شد.
نفرات دعوت شده به این شرح هستند:

بزرگساالن:
۱. فاطمه یوسفی )فارس(

۲. فاطمه رضانژاد )گلستان(
۳. مهدیه محمدی محمودی )سیستان و بلوچستان(

نوجوانان:
۴. فاطمه حسن پور )خوزستان(

۵. سیده زهرا حسینی ) مازندران(
۶.سمانه حسنی پور )کهگیلویه و بویراحمد(

۷. یگانه نارویی )سیستان و بلوچستان(
۸. زهرا شهرکی )سیستان و بلوچستان(

مربی )طرح ادواری(
۹. معصومه بابایی )قزوین(

حضور کاراته ایران
 در ۵ مرحله لیگ جهانی

رقابت های  برنامــه 
لیــگ جهانــی کاراته از 
جهانی  فدراسیون  سوی 
که  شــد  اعالم  کاراتــه 
اســت  قرار  برنامه  طبق 

به ترتیب در کشــورهای پرتغال، آذربایجان، مراکش، 
ازبکستان و روسیه برگزار شود.

در ایــن میان، تنهــا امتیاز رقابت هــای لیگ جهانی 
مراکش در کســب ســهمیه المپیک و قطعی شــدن 
حضور تکوانــدوکاران در رقابت های المپیک از طریق 

رنکینگ تاثیرگذار است.
ســجاد گنج زاده و ذبیح اهلل پور شیب دو کاراته کای 
تیم ملی که برای رســیدن به ســهمیه المپیک توکیو 
رقیب یکدیگر محســوب می شــوند باید برای قطعی 
کردن حضور در المپیــک به رقابت های لیگ جهانی 
مراکش اعزام شــوند تا چهره یکی دیگر از نمایندگان 

ایران در المپیک توکیو مشخص شود.
هــر چنــد عملکــرد گنــج زاده و پورشــیب در گام 
پایانی مهم اســت اما نتایج کاراته کاهای کشورهایی 
مثــل ترکیه و آلمان در رقابت هــای قهرمانی اروپا که 
اردیبهشــت ماه برگزار می شــود نیز برای دو نماینده 

ایران اهمیت دارد.
امیر مهدی زاده دیگر ملــی پوش کاراته ایران نیز که 
امکان کســب سهمیه از طریق رنکینگ را نداشت باید 
برای کسب ســهمیه المپیک در مسابقات پاریس که 
خرداد ماه برگزار می شــود، به عنــوان فرصت پایانی 

به میدان برود.
تیم ملی کاراتــه بانوان ایران نیز که تاکنون توســط 
حمیده عباسعلی موفق به کسب سهمیه المپیک شده، 
به دنبال کسب دو سهمیه دیگر در رقابت های مراکش 
خواهد بود و پس از آن نیز رقابت های کســب سهمیه 
پاریس در پیش است که می تواند یک نماینده دارای 

رنکینگ زیر ۵۰ را اعزام کند.
تاکنون بهمن عســگری نماینــده وزن ۷۵- کیلوگرم 
ایــران در بخش مردان و حمیده عباســعلی در بخش 
زنان موفق به کسب سهمیه المپیک شده اند. در بخش 
کومیته مردان و زنان هر کدام ۳وزن در المپیک توکیو 

 فدراســیون جهانی فوتبال )فیفا( به همراه کمیته محلی 
برگزاری جام جهانی باشگاه ها ۲۰۲۰ به میزبانی قطر، تقویم 

رسمی این مسابقات را منتشر کردند.
تیم هــای الدحیل قطر )نماینده کشــور میزبــان(، بایرن 
مونیخ آلمان )قهرمان اروپا(، االهلی مصر )قهرمان آفریقا(، 
اوکلند سیتی نیوزلند )نماینده اقیانوسیه(، اولسان هیوندای 
کره جنوبی )قهرمان آســیا( و تیگــرس مکزیک )قهرمان 
کانکاکاف( تیم های راه یافته به این دوره از مسابقات هستند. 
نماینده لیبرتادورس نیز پس از برگزاری فینال در تاریخ ۲۳ 

ژانویه )۴ بهمن ماه( مشخص خواهد شد.
جام جهانی باشگاه ها ۲۰۲۰ از اول تا یازدهم فوریه ۲۰۲۱ 
به میزبانی قطر با ســه استادیوم جام جهانی ۲۰۲۲ برگزار 

خواهد شد.
تقویم و برنامه بازی های جام جهانی باشــگاه ها ۲۰۲۰ در 

یک نگاه:
دوشنبه، اول فوریه ۲۰۲۱ )۱۳ بهمن(

ساعت ۲۰:۳۰ به وقت دوحه )۲۱ به وقت تهران(
استادیوم احمد بن علی )الریان(

الدحیل قطر - اوکلند سیتی نیوزلند

پنجشنبه، چهارم فوریه ۲۰۲۱ )۱۶ بهمن(
 ساعت ۱۷ به وقت دوحه )۱۷:۳۰ به وقت تهران(

استادیوم خلیفه
بازی دوم طبق قرعه کشی
استادیوم اجوکیشن سیتی

ساعت ۲۰:۳۰ به وقت دوحه )۲۱ به وقت تهران(
بازی سوم طبق قرعه کشی

در این مرحله برنده بازی اول )الدحیل - اوکلند ســیتی( و 
اولسان هیوندای کره جنوبی، االهلی مصر و تیگرس مکزیک 

طبق قرعه کشی با یکدیگر بازی می کنند.
یکشنبه، هفتم فوریه )۱۹ بهمن(

ساعت ۱۸ به وقت دوحه )۱۸:۳۰ به وقت تهران(
استادیوم اجوکیشن سیتی

بازنده بازی دوم - بازنده بازی سوم )بازی پنجم و ششمی 
جام(

استادیوم خلیفه
ساعت ۲۱ به وقت دوحه )ساعت ۲۱:۳۰ به وقت تهران(

قهرمان لیبرتادورس - برنده بازی دوم یا سوم )طبق قرعه 
کشی(

دوشنبه، هشتم فوریه ۲۰۲۱ )۲۰ بهمن(
استادیوم احمد بن علی )الریان(

ساعت ۲۱ به وقت دوحه )۲۱:۳۰ به وقت تهران(
 بایرن مونیخ - برنده بازی دوم یا ســوم )طبق قرعه کشی(

پنجشنبه، یازدهم فوریه )۲۳ بهمن(
ساعت ۱۸ به وقت دوحه )۱۸:۳۰ به وقت تهران(

استادیوم اجوکیشن سیتی
بازنده دیدار پنجم و ششم )دیدار رده بندی(

ساعت ۲۱ به وقت دوحه )۲۱:۳۰ به وقت تهران(
استادیوم اجوکیشن سیتی

برنده دیدار پنجم و ششم )دیدار فینال(

رییس فدراســیون کشــتی با دفاع از 
تصمیم خود که اگر استقالل در فینال 
لیگ برتر کشــتی آزاد برابر بازار بزرگ 
حاضر نمی شــد ایــن تیــم را محروم 
می کرد گفت: متاســفانه با وجود تالش 
فــراوان و حمایت از همه تیم ها باز هم 

متهم هستم.
»علیرضا دبیر« روز جمعه در گفت وگوی 
تلویزیونــی و در واکنش به صحبت های 
»رضا یزدانی« سرمربی تیم کشتی آزاد 
استقالل، اظهار داشــت: او در مصاحبه 
خود اعالم کرد که من به پیشکســوتان 
و مربیان تیم اســتقالل یعنی »محمود 
اسماعیل پور«، »هاشم حبیبی«، »هادی 
حبیبــی«، »محمد طالیــی«، »مهدی 
برائتــی« و »بهروز یــاری« بی احترامی 
کرده ام در حالی که به همه این عزیزان 
ارادت دارم و حتی پیشکسوتانی همچون 

اســماعیل پــور و حبیبی بــزرگ من 
هســتند و من فقط گفتم کــه اگر تیم 
استقالل روی تشــک حاضر نشود، این 
تیم را محروم می کنــم و اگر این کار را 
نمی کردند واقعا محرومشــان می کردم.

وی اظهار داشــت: هنوز بــاور دارم که 

کشتی گیران همچون »مهدی تقوی« و 
»رضا یزدانی« چه در قالب کشتی گیر و 
چه مربی می توانند به کشتی کشورمان 
کمک کنند. حتی قبل از آغاز لیگ طی 
تماسی از حضور یزدانی در لیگ حمایت 
کــردم و حتی زمانی که قرار شــد تیم 

استقالل که آن موقع »احمد سعادتمند« 
مدیرعامل باشــگاه بود، در لیگ حضور 
داشته باشند نیز به طور کامل فدراسیون 

برای حضور این تیم حمایت کرد.
دبیر با اشاره به این که »علیرضا رضایی«، 
تقوی« و  »پژمان درســتکار«، »مهدی 
»رضا یزدانی« از مربیان آینده دار کشتی 
هستند و باید آن ها را حفظ کرد، گفت: 
من اکنون متهم هســتم که به باشــگاه 
استقالل کمک کردم در حالی که از همه 

تیم ها حمایت کردم. 
رییس فدراسیون کشتی در پایان گفت: 
در مــورد آزادکار وزن ۹۷ کیلوگرم تیم 
استقالل که نامش را اعالم نمی کنم.  آن 
ها با دستکاری در تست کرونای او تخلف 
بزرگی را انجام داده اند و حتی در صورت 
پیگیری می تــوان درمراجع قضایی آن 

راپیگیری کرد.

 انتشار تقویم رسمی جام جهانی باشگاه ها ۲۰۲۰ 

متاسفانه من در لیگ کشتی متهم هستم
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برگزیده شدن دو اثر ایرانی 
درجایزه ادبی ترجمه قطر

ترجمه عربی کتاب های »تاریخ ادب فارسی« از احمد 
تمیم داری و »از گذشته ادبی ایران« از آثار عبدالحسین 
زرین کــوب در ششــمین دوره جایزه ترجمــه و تفاهم 
بین المللی شیخ حمد قطر موفق به کسب رتبه سوم شد.

کتاب »از گذشــته ادبی ایران« نوشــته عبدالحســین 
زرین کوب توســط صادق خورشا، اســتاد زبان و ادبیات 
عرب دانشگاه عالمه طباطبایی و از مترجمین بنام کشور 
و کتاب تاریخ ادب فارسی نوشته احمد تمیم داری توسط 
باســل احمد ادناوی از مترجمین و اساتید زبان و ادبیات 
فارسی همکار رایزنی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در 
دمشــق از زبان فارســی به زبان عربی ترجمه شده و به 
عنوان مترجمین برگزیده این دوره از جایزه شــیخ حمد 

قطر توسط هیأت داوران انتخاب و معرفی شدند.
جایزه ترجمه و تفاهم بین المللی شــیخ حمد قطر، هر 
ســال زبان هایــی را در اولویت بررســی و اهدای جایزه 
قرار می دهد و به مترجمان و ناشران بهترین کتاب های 
ترجمه و منتشــر شــده )از زبان عربی یا به زبان عربی( 

جوایز ارزنده ای را اهدا می کند.
امسال و برای ششــمین دوره این جایزه ادبی، زبان های 
فارسی و انگلیسی به عنوان زبان های اصلی و اولویت دار 

این جایزه انتخاب شده اند.
در پنــج دوره پیشــین این جایزه هیــأت امنا و کمیته 
برگزارکننــده، به ترتیــب زبان های ترکی، اســپانیایی، 
فرانســوی، آلمانی، روســی و در ســال جاری )۲۰۲۰( 
»زبان فارســی« را به عنوان اصلی انتخاب کرده اســت. 
جایزه ترجمه و تفاهم بین المللی شــیخ حمد، به عنوان 
جایزه ای جهانی با نظارت هیأت امنا و کمیته برگزارکننده 
و کمیته های داوری مســتقل در ســال ۲۰۱۵ میالدی 

تأسیس شده است.  
بر اساس اعالم و فراخوان کمیته برگزاری جایزه ترجمه و 
تفاهم بین المللی شیخ حمد، در مجموع رقمی معادل دو 
میلیون دالر به برگزیدگان بخش های مختلف این جایزه 
اختصاص یافته است. از این رقم در بخش ترجمه فارسی 
به عربی )۲۰۰ هزار دالر(، ترجمه عربی به فارسی )۲۰۰ 
هزار دالر(، ترجمه عربی به انگلیسی )۲۰۰ هزار دالر( و 
ترجمه انگلیسی به عربی )۲۰۰ هزار دالر( به مترجمین 
و آثــار برگزیده اختصاص یافته اســت. این جایزه بنا بر 
اهداف اعالمی خود، می کوشد تا از مترجمان، مؤسسات 
انتشاراتی و فرهنگی و نقش آنان در استحکام بخشی به 
پیوندهای دوســتی و همکاری میان ملل جهان، تقدیر 
کند. جایزه به تشویق ابداع و نوآوری، تحکیم ارزش های 
واال، گسترش کثرت گرایی و تفاهم بین المللی می پردازد. 
هــم چنین تعمیق معرفت و فرهنگ گفت وگو، انتشــار 
فرهنگ عربی و اسالمی، ایجاد تفاهم بین المللی و تقویت 
نقش ترجمه در گسترش صلح و دانش از اهداف مد نظر 
این جایزه بوده و به نقش مترجمان در نزدیک ســاختن 

فرهنگ ها توجه ویژه و بنیادین دارد.

مونا پیلتـن عراقی
گرد آورنده  کـنتــرل خشــم

--- ده راهکار کنترل و مدیریت خشم ---
۱.تنفس عمیق

این مساله مورد تائید است که عموماً خشم و عصبانیت 
یــک پدیــده ی روانی صرف نیســت، چرا کــه اجزاء 
جســمانی و فیزیولوژیک نقــش مهمی در پیدایش آن 
دارند. فشــار خون، ضربان قلب، تعداد نفس ها، دمای 
بدن و سرعت سوخت و ســاز، متغیرهای جسمانی ای 
هســتند، که موقع عصبانیت به دلیل فعالیت دستگاه 

سمپاتیک، افزایش می یابند.

تنفس فعالیتی است که می توان زودتر بر آن تمرکز کرد 
و به وسیله دم و بازدم عمیق) تنفس عمیق( فعالیت آن 
را کنترل کرد. معموالً تنفس عمیق ســبب می شود که 
ضربــان قلب کاهش یافته و در نتیجه فشــار خون هم 
پائین بیاید و به این ترتیــب می توان با تنفس عمیق، 
عوامل فیزیولوژیک مؤثر در تشــدید خشم و عصبانیت 
را کنترل کرد. هر گاه شــخص بتوانــد هیجاناتش را تا 
حدودی کنتــرل نماید، آنگاه بهتــر می تواند در مورد 

پاسخ های مناسب و راهکارهای مناسب بیاندیشد.
2. شناسایی یک روزنه و راه در رو احتمالی

 اگر یک جا بنشــینید و به چیزهایی که شما را عصبی 
می کنند فکر کنید، حتما دچار مشکل و عصبانیت های 
پی در پی خواهید شد. آیا رفتار های نامنظم فرزندانتان 

باعث ناراحتی شما می شود؟
خب، چیزهایی که باعث خونســردی آن ها می  شوند را 
بخرید تا سرشــان را مشــغول نگه دارید تا مزاحم شما 
نشــوند و بی خود و بی جهت اعصــاب خودتان را ُخرد 
نکنیــد. اگر شــما عادالنه فکر نکنیــد، در واقع نتیجه 
بدتــری شــما را غافل گیــر خواهد کــرد. در صورت 
عصبانیت ســعی کنیــد نفس عمیقی بکشــید و از راه 
حل های منطقی برای رفع مشکالتی که باعث عصبانیت 

شما می شوند استفاده کنید.
۳. زمانی که عصبانی هســتید، از پاسخ دادن به 

دیگران خودداری کنید
چنانچه درحال حرف زدن با کسی هستید و آن ها کاری 
کردند که سبب عصبانیت شما گردید، برای پاسخ دادن، 
بــه خود زمــان بدهید. احتمال این کــه پس از مکثی 
کوتاه، جواب مناســب تری )نه با طعنه و عصبانیت!( به 

آن ها بدهید بیشتر است.
گاهی بهتر اســت بهانه ای جور کنید و شخص مقابل را 

ترک کنید و بعد از چند دقیقه دوباره بازگردید.
چنانچــه نمی توانید بهانه مناســبی پیدا کنید، تنها به 
آن ها بگوییــد:» یه چند لحظه ببخشــید« و از آن جا 
دور شــده و تالش کنید در خلوت آرامشــتان را دوباره 

به دست آورید.
۴. از ۱ تا ۱۰۰ یا ۱۰۰ تا ۱ بشمارید

شمارش معکوس می تواند مانع از اوج گرفتن شما شود 
این کار ذهن شــما را از علت عصبانیت دور می کند و 

باعث می شود شما در مورد چیز دیگری فکر کنید.
عمل شــمردن هم چنین زمان عصبانیــت را به تاخیر 

می اندازد که اغلب احساســات را کنترل می کند. شــما 
حتی می توانید این کار را با نفس کشیدن آرام و عمیق 

انجام دهید که موثرتر می شود.
۵.گوش دادن به موسیقی

گوش دادن به موســیقی می تواند اعصاب خرد شــده 
را تسکین دهد و شــما را آرام کند.این کار با کمک به 
شــما برای غربال کردن احساسات خشم و ناامیدی به 

شیوه ای سازنده کار می کند.
اجازه دهید موسیقی، احساسات خشم را از شما دور کند. 
هدفون گذاشته و به موسیقی مورد عالقه تان گوش کنید 
تا عصبانیت تان رفع شــود. البته به موسیقی های پرسر و 

صدا یا هوی متال )Heavy Metal( گوش ندهید.
6.تقویت مهارت گوش دادن

تقویت مهارت گوش دادن به نظر شما شاید یک راه حل 
بی ربط به نظر برســد اما این گونه نیست، اگر باور نمی 

کنید مطالب ادامه رابخوانیدتاباورتان شود.
وقتی که ما شــنونده ایم، فورا ارتباطمان با شخصی که 

در حال حرف زدن با ما هست را برقرار می کنیم. 
نشان دادن این که شــما به حرف های طرف مقابلتان 
صادقانه گوش می دهید می تواند موجب ۳ چیز شود:

• نشان می دهد که شما مراقب هستید
• نشان دهنده احترام به فکر و احساسات دیگران می باشد

• باعث تقویت احساس همدلی می باشد.
7.سکوت کردن

با سکوت موقع خشــم و عصبانیت، می توان بر لحظه ها 
حاکم گردید و فضا را مدیریت کرد. سکوت، روح را تغذیه 

می کند و فضایی نفوذناپذیر بین شــخص خشــمگین و 
دنیــای پر هیاهوی اطرافش ایجاد می کند که به ســبب 
آن می تواند شرایط و اتفاقات را بازسازی نموده و راهکار 

مناسب با مشکل ایجاد شده را پیدا کند.
8. کمی ورزش کنید

فعالیت های جسمانی می تواند موجب کاهش استرس و 
اضطراب شما و به دنبال آن منجر به کنترل خشم شود 
ورزش های خاصی هســتند که با انجام آن ها می توانید 
عصبانیت خود را کم کنید، با انجام این ورزش ها انرژی 

منفی شما به انرژی مثبت تبدیل می شود.
اگر احساس خشــم می کنید، یکی از روش های کنترل 
خشم این اســت که از ورزش های جدید و مورد عالقه 
خود بهره بگیرید، می توانید بدوید، پیاده روی کنید و یا 
برای لحظاتی فعالیت فیزیکی لذت بخشی انجام دهید 

تا انرژی های منفی را از خود دور نمایید.
۹. هنگامی که آرام هستید خشم خود را بیان کنید

فورا پس از این که آرامش روحی خود را بدست آوردید، 
ناراحتی و درخواســت خود را به طــور محترمانه و به 
دور از هرگونه پرخاشــگری بیان کنید و اجازه دهید تا 
دیگران به رفتار نادرست خود فکر کنند، متوجه اشتباه 

خود شوند و آن را بپذیرند.
۱۰. حواس خود را پرت کنید

هنــگام عصبانیــت به ســرعت وارد اتاقی آرام شــوید، 
چشم هایتان را ببندید و خود را در محیطی خوش منظره 
و آرامش بخش تصور کنید. در همین حال، روی جزئیات 
متمرکز شوید. مثال آبی که در این منظره روان است، چه 
رنگی اســت؟ کوه ها چقدر بلند هستند؟ صدای پرندگان 
شبیه چیســت؟ این تمرین به شــما کمک می کند که 

هنگام عصبانیت، خودتان را آرام کنید.

سه سیارک خطرناک به زمین 
نزدیک می شوند

ناســا گزارش داده است که سه سیارک خطرناک 
در حال نزدیک شدن به کره زمین هستند.

به گزارش اسپوتنیک، مرکز تحقیقات اجسام نزدیک به 
زمین ناســا اعالم کرد که سه سیارک بالقوه خطرناک 

در حال نزدیک شدن به زمین هستند.
کارشناسان محاســبه کردند که سه سیارک در تاریخ 

۲۵ دسامبر از کنار کره زمین رد خواهند شد.
بر اســاس گزارش ناســا، بزرگترین آن ها به مســافت 
حدود ۳ میلیون کیلومتری زمین نزدیک می شــود که 

بزرگی آن حدود ۲۰۰ متر است.
پیش از این ناســا اعالم کرده بود که دو سیارک با قطر 
۶.۸ و ۳۰ متــر در تاریخ ۱۸ دســامبر به زمین نزدیک 
می شــوند. کوچکتریــن آن هــا از فاصلــه ۵۷.۱ هزار 
کیلومتــری زمین عبور می کند و ســیارک بزرگتر آن 

تقریباً ۷ میلیون کیلومتر با زمین فاصله خواهد داشت.
ناسا همه اجسام فضایی را با قطر AU ۰/۰۵ و قطر بیش 
از ۴۶۰ فوت )حدود ۱۴۰ متر( "بالقوه خطرناک" می نامد.

بهار سـادات موسوی
گرد آورنده

یک شــرکت دانش بنیان توانســت با بومی سازی مواد 
خودتمیزشونده از طریق فناوری نانو، کشور را از واردات 

این گونه مواد بی نیاز کند.
امید ترابی رئیس هیات مدیره یک شرکت دانش بنیان 
گفت: شــرکت ما بــا تمرکز بر روی مواد شــیمیایی 
صنعتی، یک ماده آنتی باکتریال بومی و ایران ســاخت 
تولید کرد که بر اســاس فناوری نانو تولید شده است. 
این ماده فواید قابــل توجهی دارد و در موارد مختلف 

می توان از آن استفاده کرد.
ایــن فعال دانش بنیان ادامه داد: از جمله موارد مصرف 
قابل توجه این ماده اســتفاده از آن به عنوان یک الیه 
ضد میکروب بر روی ســطوحی مانند کاشی است. در 
محیط هایــی مانند مراکز درمانی و بیمارســتان ها که 

ســطح آلودگی در آن ها باال است و باید محیط همواره 
تمیز و سالم باشــد، از این نوع پوشش بر روی سطوح 
اســتفاده می شــود. این ماده می توانــد میکروب های 
مختلفــی را در تعــداد بــاال از بین ببــرد و محیط را 

بهداشتی و تمیز نگه دارد.
ترابی افزود: در تولید این مواد از سطح باالیی از نوآوری و 

فناوری استفاده شده است. به طوری که کیفیت، دوام و 
سطح تاثیرگذاری آن ها را به شکل قابل توجهی افزایش 
داده ایم. در حال حاضر قیمت این محصول ایران ساخت، 
یک ســوم نمونه مشابه خارجی اســت و در حال ایجاد 

بستر مناسب برای صادرات آن هستیم.
ترابــی هم چنین بیــان کرد: تا کنــون در همکاری با 
معاونت علمی و فناری ریاست جمهوری تالش کرده ایم 
تا حد امــکان بازار مصرف را با ایــن محصول جدید و 
فناوری محور آشــنا کنیم، اما متاسفانه مدیران برخی 
مراکز درمانی هنــوز به دلیل عدم باور به کاالی ایرانی، 
از کاالی گران قیمت خارجی اســتفاده می کنند، این در 
حالی اســت که کیفیت ایــن دو محصول تفاوتی با هم 

ندارد و محصول ایرانی، بسیار ارزان تر عرضه می شود.

■ عصبانیت یکی از واکنش های عاطفی اساسی ما است 
و گاهی اوقات یک نشانه هشدار خوبی است که همه چیز 
در زندگی ماروبه راه نیست. در برخی موارد خشم "حق" 

شماست که احساسش کنید. 
خشم حس ما را از عدا لت و مسوولیت اجتماعی کنترل 
می کند. این کار به ما کمک می کند تا به یکدیگر انگیزه 
دهیم تا مســوولیت پذیری، رفتاری انسانی تر و اخالقی 
تر داشته باشــیم. طبق یافته های یک پروژه تحقیقاتی 
در دانشــگاه ایالتی آمریکا نشان می دهد که خشم می 
توانــد به اندازه انگیزه دادن مــردم به داوطلب به عنوان 

همدردی موثر باشد.
کنترل عصبانیت، فرایند یادگیری به رســمیت شناختن 
نشــانه هایی که شــما در حال عصبانیت اقدام به آن ها 
می کنیــد و آرام می گیرید می باشــد. کنترل و مدیریت 
عصبانیت،ســعی می کند که شــما را از حال و احساس 
عصبانیت بیرون آورد و یا شما را به ادامه دادن عصبانیت 
تشویق نمی کند. عصبانیت یک احساس متقابل، نرمال 
و سالم اســت. کنترل عصبانیت، یادگیری این است که 
چگونه باید با آن مقابله کرد. همه ی ما در طول عمرمان 
موج عصبانیت را در درجات مختلف تجربه کرده ایم. شاید 

هنگامی که شــخصی در ترافیک به نحوی موجب ایجاد 
عصبانیت می شود، یکی از اعضای خانواده با یک مشکل 
کوچک مشکل بزرگتری همچون جر و بحث و درگیری 
لفظی ایجــاد کند و یا یکــی از همکارانتان که به آن ها 
دست دوستی در همکاری داده اید، به شما خیانت کنند، 

دچار عصبانیت های غیرقابل کنترل می شویم. 
کنترل خشــم برای کمک به اجتناب از درگیری و انجام 

کاری که پشیمانی به بار بیاورد اهمیت زیادی دارد.
پیش از این که حس خشــم شــدت بگیرد می توانید از 

روش های خاصی برای کنترل آن استفاده کنید.

ایجاد الیه ضدمیکروب بر روی سطوح با استفاده از فناوری نانو
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ارائه گزارش عملکرد شورای پنجم و شهرداری لنگرود 
در سومین نشست خبری

معیار  -  گیالن
مهدیه رزاقی لنگرودی

تقدیر شهردار و رئیس شورای اسالمی 
شهر از بازنشستگان شهرداری لنگرود

درنشســتی که در دفتر شــهردار لنگرود برگزار شد 
تعدادی از پرســنل خدوم این شــهرداری که به تازگی 
مفتخر به بازنشستگی شده اند مورد تقدیر مهندس سید 

مهدی رجایی و مهندس غالمرضا منصفی قرار گرفتند.
شــایان ذکر است در دوره پنجم شورای اسالمی شهر و با 
مدیریت مهندس رجایی تاکنون تعداد ۵۰ نفر از کارکنان 

شهرداری بازنشست شده اند.

شهردار لنگرود تاکید کرد:

لزوم تثبیت آینده شغلی خبرنگاران 
شــهردار لنگرود در نشست با اصحاب رسانه و فعالین 
فضای مجازی گفت؛ آینده شغلی خبرنگاران باید تثبیت و 

بستری برای امنیت شغلی آنان ایجاد شود.

شــهردار لنگرود ضمن تشکر و قدردانی از فرماندار لنگرود 
برای تشــکیل نشســت با اصحاب رســانه و فعالین فضای 
مجازی افزود؛ آینده شغلی خبرنگاران باید تثبیت و بستری 

برای امنیت شغلی خبرنگاران ایجاد شود.
ســید مهدی رجایی گفت: خبرنگاری حرفه شریفی است 
و یکی از رســالت های خبرنگاران شــفاف ســازی و بیان 

مشکالت مردم است.
وی بــا تمجید از خبرنــگاران افزود؛ اگر رســانه ها نبودند 
مشکالت شهر به این سرعت به دست ما نمی رسید و دیرتر 

مشکالت شهر و شهروندان مرتفع می شد.
شــهردار لنگرود تصریح کرد؛ شــفاف بودن خبر به دور از 
هرگونه اغماض بهترین شــیوه برای جلب اعتماد مخاطب 
اســت و مردم و شــهروندان باید به این یقین برســند که 
رسانه ها نقش اصلی خود -- که شفاف سازی و تنویر افکار 

عمومی است را ایفا می کنند.

برگزاری مسابقه کتابخوانی مرد بی 
پایان با محوریت کتاب سلیمانی عزیز

به مناسبت ایام شهادت ســردار سپهبد حاج قاسم 
سلیمانی

● مهلت ثبت نام: از ۲۲ آذر ماه تا ۱۲ دی ماه ۹۹
● تاریخ برگزاری آزمون ۱۹ دی ماه

●  شرط شرکت در مسابقه = خرید کتاب

در  سومین نشســت خبری رئیس و اعضای شورای شهر 
لنگرود با خبرنگاران، رئیس شورای شهر به ارائه گزارشی از 

عملکرد مجموعه شورا و شهرداری پرداخت.
سید غالمرضا منصفی با بیان این که پروژه های الیه رویی 
رودخانه شــهر و هم چنین دیواره سازی آن با شتاب دهی 
مطلوبی همراه بود از تصمیم ها برای الیه رویی از منتهی 
الیه مسیر بقعه آقا ســید حسین تا انزلی محله این شهر 

خبر داد.
وی هم چنین  پروژه احداث پل منطقه درویشانبر در مسیر 
میدان شــهید امالکی به سمت تاالر قصر را برای شورای 
شــهر بسیاربا اهمیت خواند و خاطر نشان کرد: این پروژه 
مهم راه جدیدی به سمت کشتارگاه سابق باز خواهد کرد و 
نتیجه آن کاهش بار ترافیکی شهر خواهد بود. رئیس شورای 
شهر لنگرود از تالش های بی نتیجه برای برطرف کردن معضل 
سد معبر گفت و خواستارهمکاری بیشتر دستگاه های مرتبط 

اجرایی شهرستان با شهرداری در این زمینه شد.

منصفی با اشــاره به تالش های  فراوان شهرداری لنگرود 
برای ساماندهی دو پروژه  پل خشتی و پارک آزادی برای 
جذب گردشگر و ارتقای سطح فرهنگی شهر گفت: با این 
وجود، دستفروشی و بی توجهی برخی کسبه در گذاشتن 
اجناس در پیاده رو موجب اشغال معبر عمومی و اخالل در 
رفت وآمد عابران شــده، که این امر ایجاد فضایی آشفته از 

شهررا در ذهن متبادر می کند.

وی روشنایی معابر شهری در محالت را مشکل دیگر این 
شــهر خواندو از برطرف شدن مشــکالت در این زمینه با 

همکاری رئیس جدید اداره برق خبر داد.
رئیس شورای شهر لنگرود با اشاره به مراحل پایانی پروژه 
بزرگ کارخانه کمپوست در روستای مادیان گوابر اطاقور، 
از ایــن پروژه به عنوان اقدام ماندگار دوره پنجم شــورای 

اسالمی شهر و شهرداری یاد کرد.
منصفی هم چنین قرنطینه و اعمال محدودیت های رفت و 
آمد را از بهترین تصمیمات اخیر دولت عنوان کرد و افزود: 

استمرار این تمهیدات، بی شک به مهار کرونا می انجامد.
وی به اجرای طرح غربالگری شــبکه بهداشــت با کمک 
نیروی مقاومت بسیج نیز اشاره کرد و از اجرای این طرح به 

صورت خانه به خانه در سطح شهر لنگرود خبر داد.
در این نشست هم چنین ســایر اعضای شورا نیز به بیان 
نقطه نظــرات خود برای اجرای بهتــر امورات پیش روی 

شهرداری پرداختند.

شهردار لنگرود گفت: به منظور ایجاد منبع 
درآمد پایدار و تأمین نیازهای فضای ســبز 
شهرداری، گلخانه هیدروپونیک در این شهر 

احداث می شود.
ســیدمهدی رجایی در گفت و گویی اظهار 
کرد: با توجه به این که شــهرداری ها درآمد 
پایداری ندارند و بیشتر درآمد آن ها از بخش 

دریافت عوارض است، تصمیم گرفتیم برای 
ایجاد منبع درآمد پایدار و تأمین نیاز فضای 
سبز شــهری و اشتغال زایی شــهروندان، 
گلخانــه صنعتی هیدروپونیک را در شــهر 

لنگرود احداث کنیم.
وی افزود: هیدروپونیک یا آب کشــت، یکی 
از روش هــای خالقانــه تولیــد محصوالت 
کشاورزی بدون خاک و سم و با کم ترین نیاز 
به آب )با اســتفاده از محلول مغذی( است، 
در ایران، ده ها گلخانه به این روش راه اندازی 
شده و هزاران نفر به صورت مستقیم و غیر 

مستقیم مشــغول کار هستند، با این روش 
در هر نقطه ای از ایران می توان هر محصول 
کشاورزی را بدون توجه به اقلیم و نوع خاک، 

برداشت کرد و اشتغال زایی خوبی داشت.
شهردار لنگرود عنوان کرد: شهرداری لنگرود 
ســال ها پیش زمینی در جــاده لوکالیه به 
مساحت هشت هزار مترمربع خریداری کرد 
که بدون استفاده مانده بود، در حال حاضر 
مدیریت شهری مجوز ساخت گلخانه در سه 
هزار متر مربع از این زمین را اخذ کرده است.
رجایی ادامــه داد: هزینه ســاخت گلخانه 

هیدروپونیــک دو میلیــارد و ۵۰۰ میلیون 
تومان برآورد شــده اســت که با احداث آن 
عــالوه بر تأمین گل ها و نهال های مورد نیاز 
شهرداری لنگرود و شهرهای همجوار، زمینه 
ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری و اشتغال 

زایی شهروندان نیز فراهم می شود.
وی خاطرنشان کرد: در هفته جاری با رئیس 
ســازمان برنامه و بودجه قرار مالقاتی داریم 
تا اعتبار مورد نیاز گلخانه را اخذ کنیم و در 
صورت تأمین اعتبار احداث گلخانه در سال 

جاری آغاز خواهد شد.

همزمان با میالد حضرت زینب )س( و روز پرستار صورت گرفت
دیدار با مدیریت ، پرسنل و کادر درمانی بیمارستان شهید حسین پور و تقدیر 

از زحمات مدافعین سالمت
روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی شهر لنگرود --  ۳۰ آذر ماه ۹۹

روابط عمومی شــهرداری وشورای شــهر لنگرود از آغاز 
فعالیت اجرایی ممیزی امالک و مستغالت شهر لنگرود 
-- که به خاطر شــیوع کرونا مدتی متوقف شــده بود، 
خبرداد. در پوستری که به همین منظور چاپ و منتشر 

شده آمده است:
قابل توجه شهروندان گرامی

به اطالع همشهریان محترم لنگرودی می رساند ؛
شهرداری لنگرود در راستای ارتقای سطح خدمت رسانی 
و تکمیل اطالعات شــهری برای برنامه ریزی های مدون 
شــهری و به استناد قانون نوســازی و عمران شهری از 
بهمن ماه ســال ۹۸ اقدام به ممیزی امالک و مستغالت 
واقع در محدوده شهر کرده است که پس از گذشت وقفه 
ای کوتاه )به دلیل شــیوع ویروس کرونا( فاز دوم آن هم 

اکنون در حال اجرا است. 
▪ مناطق در حال اجرا: مسیر جاده چمخاله - چالکیاسر 

- کاسه گرمحله
 لذا از همشــهریان عزیز درخواست می شود در جهت 
باالبردن ســطح خدمات رســانی بــا مامورین ممیزی 
امالک که با کارت شناســایی عکــس دار و ممهور به 
مهر شهرداری به منازل شما مراجعه و اقدام به دریافت 
اطالعات و مساحی از امالک می نمایند ، همکاری الزم 

را مبذول فرمائید.
 هم چنین تقاضا می شــود مدارک مورد نیاز مندرج در 
پوستر را جهت تسریع کار این عزیزان ، در دسترس قرار 
دهید تا ضمن رویت اطالعات آن ها در فرم های مربوطه 

قید شود. 

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای شهر،شهردار و رئیس شورای اسالمی شهر لنگرود طی پیامی درگذشت اولین رئیس شورای اسالمی 
شهر لنگرود را تسلیت گفتند

متن پیام بدین شرح است:
ضایعه درگذشــت مرحوم حاج علی کمالی ثابتی "فرهنگی بازنشسته" را به خانواده آن مرحوم تسلیت عرض می نمایم. ایشان در دوره نخست 
شورای اسالمی شهر لنگرود و در قامت رئیس شورا، با ُحسن خلق، وقار و آرامش همیشگی خویش، خدمات ماندگاری از خود به یادگار گذاشت.

از درگاه ایزد مّنان برای آن مرحوم و چهره انقالبی شهرستان لنگرود غفران الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزو داریم.
سید مهدی رجایی /  شهردار لنگرود

غالمرضا منصفی  /  رئیس شورای اسالمی شهر لنگرود
شایان ذکر است مرحوم حاج علی کمالی ثابتی، روز )پنجشنبه ۲۷ آذر ماه( به علت بیماری قلبی جان به جان آفرین تسلیم کرد.

 گلخانه هیدروپونیک در لنگرود احداث می شود

گزارش تصویری 

 ممیزی امالک ومستغالت درلنگرود

درگذشت اولین رییس شورای شهرلنگرود
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درخت قهوه درختی است که ارتفاع آن 
تا هشت متر می رســد. دارای ساقه ای 
استوانه ای شــکل و برگ های نوک تیز، 

متقابل، بیضوی و همیشه سبز است.
بهترین نوع قهوه، قهوه عربی اســت که 
به حالت خودرو در حبشــه،  ســودان و 
مناطق اســتوایی آفریقا وجود دارد ولی 
اکنون کشت آن در برزیل، ونزوئال ، جزائر 
آنتیل و دیگر مناطــق آمریکای جنوبی 

مرسوم است.
● خواص دارویی

قهــوه از نظرطــب قدیــم ایران ســرد 
و خشــک اســت و چون جزء دســته 
آلکالوئیدهــا می باشــد بنابراین باید در 
مصرف آن احتیاط کردو کســانی که به 
آن معتاد هستند باید سعی در ترک آن 

داشته باشند.
۱- قهوه محرک اســت و هضم را آسان 

می کند
۲- تب بر است مخصوصا تب های نوبه ای 

را برطرف می کند

۳- به بدن نیروی کاذب می دهد
۴- سردرد را برطرف می کند

۵- مسمومیت های ناشی از
مصرف الکل زیاد را درمان می کند

۶- برای برطرف کردن یرقان مفید است
۷- ادرار آور است

۸- در درمان سرفه ای که با بلغم همراه 
باشد موثر است

۹- دردهای عصبی را درمان می کند
۱۰- در درمان سیاه سرفه مفید است

۱۱- ضد عفونی کننده است
۱۲- گرد قهوه برای ســوختگی ها مفید 

است
۱۳- قهوه ضد افسردگی است

۱۴- مقاومت ورزشکاران رازیاد می کند
۱۵- برونش هــا را بــاز می کنــد برای 

مبتال یان به بیماری آسم مفید است
۱۶- برای برطرف کردن تب یونجه مفید 

است
۱۷- از کــرم خوردگی دندان جلوگیری 

می کند

● مضرات:
۱ - قهوه فشــار خون را بــاال  می برد و 
آن هایی که فشــار خونشان باال ست باید 

از نوشیدن قهوه خودداری کنند
۲- باعث تحریک و ضعیف شدن قلب می شود
۳ - کلسترول خون را افزایش می دهد .

۴- زنان باردار بــه هیچ وجه نباید قهوه 
مصرف کنندزیرا باعث عوارض خطرناک 

برای کودک می شود
۵- خوردن قهوه در خانم ها ممکن است 

باعث کیست در سینه شود
۶- ایجاد سردرد می کند

۷-  قهوه بیخوابی می آورد
۸- ایجاد ناراحتی های روده ای و معده ای 

می کند
۹- لرزش و رعشه می آورد
۱۰- سوء  هاضمه می آورد

۱۱- دربرخی مصرف زیاد تولید اســهال 
می کند

۱۲- باعث تضعیف قوای جنسی می شود

ســالمـت بـاشـیـم

ــی ــم نبات مری
خوب و بِد یک نوشیدنِی پر طرفدار  ] قهوه [گرد آورنده

سالمندان چگونه از ابتال 
به کرونا دور بمانند

سخنگوی وزارت بهداشت، 
برای ایــن که ســالمندان از 
ابتال به کرونا در امان باشــند، 

توصیه هایی را مطرح کرد.
ســیما ســادات الری، گفت: 
پذیرترین  آســیب  سالمندان 
گــروه جامعه در برابــر ابتالء 
بــه بیماری کووید ۱۹ هســتند، بنابراین توصیه ما به 
مردم این اســت که با حوصله روش های پیشــگیری 
از ابتالء به کووید ۱۹ را به ســالمندان آموزش دهید 
و مراقب رعایت صحیح توصیه های بهداشــتی در این 

افراد باشید.
وی افزود: خرید دارو و وســایل مورد نیاز سالمندان را 
به سایر افراد خانواده واگذار کرده و سعی کنید تا حد 
امکان ســالمندان از خانه خارج نشــوند و تحت هیچ 
شرایطی به مکان های پر ازدحام بُرده نشوند و به هیچ 
وجه از وسایل حمل و نقل عمومی برای افراد سالمند 

استفاده نشود.
الری گفت: ضروری است که از هرگونه پذیرش مهمان 
و رفتن به مهمانی برای حفظ سالمت اعضای سالمند 
خودداری شود و تالش کنیم که از روش های مجازی 
برای دیدار با آن ها اســتفاده کنیم. هم چنین توصیه 
می شود که سالمندان هنگام اقامه نماز از مهر، سجاده، 

چادر و تسبیح شخصی استفاده کنند.

بروز عالئم عصبی کووید ۱۹
بررســی جدید عالئــم عصبی بیمــاران مبتال به 
کووید ۱۹ نشــان می دهد این بیماری تهدیدی برای 

سیستم عصبی است.
بســیاری از بیماران بســتری در بیمارستان، تظاهرات 
عصبی دارند که شــامل ســردرد، ســرگیجه، کاهش 
هوشیاری، مشکل در تمرکز، اختالالت بویایی و چشایی، 

تشنج، سکته مغزی، ضعف و درد عضالنی است.

اگرچه نســبت بیماران با عالئم عصبی در مقایســه با 
بیماران تنفســی اندک است، اما با ادامه همه گیری و 
این که ممکن است بخش بزرگ تری از جمعیت جهان 
تا قبل از دســتیابی به واکسن موثر آلوده شوند، تعداد 
کلی بیماران مبتال به عالئم عصبی می تواند زیاد شود.

عــوارض عصبی، به ویژه التهاب مغز و ســکته مغزی، 
می تواند باعــث معلولیت مادام العمر همراه با نیازهای 
مراقبتی طوالنی مدت و افزایش هزینه های بهداشتی، 

اجتماعی و اقتصادی شود.
بررسی به موقع مایع مغزی نخاعی و مدیریت مناسب 
عوارض عصبــی مرتبط با عفونت ممکن اســت کلید 
بهبود پیش آگهی بیماران در موارد جدی مانند سکته 
و التهاب مغز و مننژیــت )التهاب پرده های محافظتی 

مغز( باشد.
از آنجایی که دانش در مورد نتیجه طوالنی مدت عالئم 
عصبی کووید ۱۹ محدود اســت، الزم است مطالعات 
دقیق بالینی، تشخیصی و اپیدمیولوژیکی برای کمک 
بــه تعریف عالئم و بــار بیماری عصبــی انجام گیرد.
پیشنهاد می شود در قدم اول به یک پزشک متخصص 

مراجعه گردد.
اصالح ســبک زندگی شــامل نوشــیدن مقدار کافی 
آب، روش هــای تمرکز ذهن و حــواس، تنفس عمیق 
و مصرف مواد غذایی ســالم ممکن است در کنترل و 

بهبود عالئم عصبی مفید باشد.
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زنــگ تـفـریـح }جسارت نباشه...فقط برای انبساط خاطر شما!{
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سودوکو شماره 124
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جواب شماره قبل

شماره 154 --- جدول و سودوکو ---

خدیجه فدایی زاده
گرد آورنده حکایات

* کسی داشــته االغش رو می زده، طرف میاد می گه؛ 
نزنش گناه داره...

صاحب االغ می خواســته  طــرف رو خیط کنه می گه؛ 
ببخشید نشناختم، فامیل شماس؟

طرف؛ میگه؛ نه عزیزم فقط خواستم عاق والدین نشی!

* شخصی وارد یک آسیاب گندم شد. دید چوب آسیاب 
به گردن یک قاطر بسته شده. قاطر می چرخید و آسیاب 
کار مــی کرد اما به گردن قاطر یــک زنگوله آویزان بود. 
از صاحب آســیاب پرســید: »برای چه به گردن قاطرت 
زنگوله بســته ای!« آســیابان گفت: »بــرای این که اگر 
ایســتاد بفهمم و متوجه شوم که آسیاب کار نمی کند«. 
آن شخص دوباره پرسید: »خب! اگر قاطر ایستاد و سرش 
را تکان داد، از کجا می فهمی؟« آسیابان گفت: »برو این 

پدر سوخته بازی ها را به قاطر من یاد نده
**************

فقــط یه ایرانی می تونه کســایی رو که نمی شناســه تو 
شبکه های اجتماعی ادد کنه

.
ولی کسایی که می شناسه بالک کنه

اصلن ضرب المثل داریم؛ خواهی نشوی رسوا آشنا دیدی 
بالک کن!!!

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

طرف با گوشی موبایل و شارژر رفت دسشویی
.

وقتی اومد بیرون دید خانواده اش ۵ ساله از اونجا رفتن!!!

طرف با نامزدش واســه اولین بار رفت کافه خواســت به 
نامزدش شوخ طبعی خودش رو نشون بده موقع سفارش 

گفت: تو انتخاب کن ببینم سلیقه ات چطوریه؟
.

نامزدش هم گفت: من اگه ســلیقه داشتم که االن پیش 
تو نبودم ... !!!

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

دیشب به مامانم میگم چرا شام نداریم؟؟؟
میگه اگه ناراحتی از خانواده left بده

بابام گفت: بیگ الیک
داداشم گفت؛ با اجازه کپی !!!

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

زن ها برای عاشق شدن به ۳ چیز نیاز دارند
۱. اعتماد ۲. محبت ۳. عشــق و عالقه و صداقت و پول و 

کیف و کفش و ماشین و ...

به مامانم میگم؛ اگه من بمیرم چیکار میکنی؟
میگه یه مراسمی برات بگیرم چشم عمه هات در بیاد

.
سلطان غم مادر ...

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

طرف داشت وسایلو جمع می کرد بره سربازی ...
باباش بهش میگه:

زرنگ باش، قشــنگ یاد بگیر وقتی برگشــتی خودمون 
پاسگاه بزنیم!!!

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

رفتم دکتر میگم؛ آقای دکتــر پاهام عرق میکنه، میگه 
چیز مهمی نیســت منم همینطوریم! میگم؛ گاهی وقتا 

سرگیجه میگیرم، میگه منم همینطوریم!!
گفتم آقای دکتر شــما هم مثل من مریض هســتید یه 
دکتر خوب پیدا کنم باهم بریم پیشــش، دیوانه از مطب 

انداختم بیرون...  مردم اعصاب ندارن!!

یکی از تفریحات دوران کودکیم این بود که ...
یــه مگس می گرفتم بهش نخ می بســتم بعد یکی دیگه 
هم می گرفتم بال هاشو می کندم می بستمش اون سر نخ.

بعد، مگس ســالمه پرواز می کرد و این یکی رو بکســل 
می کرد با خودش می برد، صحنه زیبایی بود ...

روانی هم خودتونید ... !!!
**************

زنگ زدم یه جا برای کار... بهم میگه ۱۵ روز کار ۱۵ روز 
استراحت، ماهی ۶۰۰ تومن ... بهش گفتم نمیشه اون ۱۵ 

روز رو هم نیام ماهی ۳۰۰ تومن؟؟؟
هیچی دیگه... یه کم فحش های جدید ازش یاد گرفتم!!

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

اگر کسی شما را نپذیرفت
احساس بدی نداشته باشید

معموال چیزهای گران را رد می کنند
.
.

فعال خودتــون رو اینجوری گول بزنید تا ببینم بعدا چی 
پیدا می کنم براتون!!!

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

به یارو میگن؛ ۱۰۰ تــا درخت رو با اره برقی بزن ... ۹۴ 
تاشو میزنه خسته میشه.

میگن؛ دوباره روشنش کن که ۶تا مونده
میگه؛ مگه روشنم میشه!!!

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

بزرگترین دلهره زندگی من اینه که:
سر ســفره که دارن بشــقاب ته دیگ رو دست به دست 
می چرخونن بهم ته دیگ نرسه و چندتا دونه برنج آغشته 

به روغن بهم برسه !!!

افقی:
۱- رمانی از دیوید هربرت الرنس ۲- ســتون دین- امنیت- آشــفته ۳- درد و ناراحتی- شــفابخش کمیاب- دشمنی- دست نخورده ۴- وســط- محموله- درخت اعدام- پول ژاپن ۵- از طوایف اصیل- از اقوام باستانی- باالی سقف 
۶- روایت کننده- کشــور آســیایی- پیامبرشــرقی ۷- گستردنی- عالمت تعجب- از حبوبات ۸- تلخ عرب- طبیعت و سرشت- شــاعر نوپرداز- جای پا ۹- از گل های زیبا- رود اروپایی- از ارتفاعات استان کرمانشاه در نزدیکی سرپل 
۱۰- همنشین- نغمه و آهنگ- با آن آتش را برمی دارند ۱۱- زخمی بر بدن- گوارا- برداشت گندم ۱۲- آزاده- زیور و زینت- گوسفندزاده- مظهر وفاداری ۱۳- فرش و بساط- خانه زنبور عسل- درخت همیشه سبز- امر به آمدن 

می کند ۱۴- هوس زن باردار- برادر حضرت موسی- اقبال ۱۵- اثری از محمدعلی سپانلو
عمودی:

۱- اثری از آلن پیتون ۲- درس نوشتنی- بهانه- خواب خوش ۳- مادر وطن- نابینا- سازمان مخوف- پرنده شکاری ۴- سدی در کشورمان- 
برشــته شــده- یار دیرینه صندلی- عالمت مفعولی ۵- عدل زدنی- رود- زخمی بر صورت ۶- قاضی ورزشی- پرده داری خانه کعبه- روشن 
و بارز ۷- از پســوندها که شــباهت را می رســاند- جمع ماده- طریق کوتاه- زجرخانه مسعودسعدســلمان ۸- بوی ماندگی- برمال- شهری 
در کردســتان- رود اروپایی ۹- خروس- ماه ســرد- نوعی بستنی- برزن ۱۰- شجاع- شهری در خوزســتان- فیلمی از داریوش مهرجویی 
۱۱- خالص و برگزیده- بی ســواد- صندوقچه ۱۲- مرتجع پالســتیکی- ناپدری- محل کار کارمند- شــکاف ۱۳- زیور- مظهر نرمی- نوعی 

اتومبیل- وجب ۱۴- وسیله اضافی- شهری در استان فارس- از ظروف مسطح ۱۵- ضرب المثلی در مورد افراد تنبل

  ۱۵   ۱۴   ۱۳    ۱۲   ۱۱    ۱۰     ۹      ۸      ۷      ۶      ۵      ۴     ۳      ۲       ۱
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵

پیرمردی که در ۸۲ سالگی 
فارغ التحصیل مقطع دکتری 

می شود!
دانشگاه کانتربوری این هفته شاهد فارغ التحصیلی 
یکی از مسن ترین دانشــجویان خود خواهد بود.جان 
املیس  یک پیرمرد ۸۲ ســاله اســت که این هفته از 
دانشــگاه "کانتربــوری" )Canterbury( نیوزلنــد 
فارغ التحصیل می شــود.قرار اســت این دانشــجو روز 
جمعه مــدرک دکتری خود در رشــته موســیقی را 

دریافت کند.
وی مدرک کارشناسی ارشــد خود در رشته موسیقی 
را ۲۷ ســال پیش دریافت کرده بود و پس از گذشت 
نزدیک به ۲۵ ســال مجدد به فکر ادامه تحصیل افتاد.
البته او مدت زمان زیادی را به تدریس رشته موسیقی 

پرداخته است.
"جان املیــس" در این باره گفت: مــن فکر می کردم 
یک کار ناتمــام دارم. وی ادامه داد: من تالش می کنم 
موسیقی ای بســازم که مردم دوست دارند.کار های این 
دانشــجوی پیر در انگلیس، آمریکا و استرالیا اجرا شده 
اســت. قرار است بیش از ۳ هزار نفر در ششمین جشن 
فارغ التحصیلی دانشگاه "کانتربوری" شرکت کنند و این 
جشن را به یکی از بزرگترین جشن های فارغ التحصیلی 
در تاریخ ۱۴۷ ســاله دانشگاه تبدیل کنند.البته معاون 
دانشگاه گفت که از این که این مراسم با چنین تعدادی 

برگزار می شود، خوشحال است.

خارج کردن صد کرم از شکم 
مرد ویتنامی

جراحــان ویتنامــی بیش از صد کــرم را از روده 
مردی که درد شدیدی در شکم خود احساس می کرد، 

خارج کردند.
یک مرد ویتنامی با شــکایت از درد شدید در قسمت 
شــکم خود به پزشــک مراجعه کرد. پزشــک پس از 
معاینه تشخیص داد وجود کرم علت این موضوع است 
و او را به اتاق عمل فرستاد. جراحان موفق شدند بیش 
از صد کرم را از شــکم این مــرد خارج کنند. به گفته 
پزشکان، تغذیه نامناسب علت به وجود آمدن و تکثیر 

این کرم ها در روده این فرد بوده است.
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وقتی دلت می خواد بری سفر، ولی پول نداری!!
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محمد رضا کرباســی معاون امور بین الملل اتاق ایران 
در دیداری مجازی با رئیــس اتحادیه صادرکنندگان 
ازبکستان راه های همکاری های اقتصادی دو کشور را 
مورد واکاوی قــرار داد و از ضرورت اجرای تفاهم نامه 

اتاق های ایران و ازبکستان سخن گفت.
معاون بین الملل اتاق ایران در دیدار آنالین با رئیس 
اتحادیه صادرکنندگان ازبکســتان، برقراری رابطه با 
کشورهای همســایه را از اولویت های ایران دانست. 
در این بین ازبکســتان با برخورداری از اشــتراکات 
عمیــق تاریخی، فرهنگی و اقتصــادی و هم چنین 
به لحــاظ جغرافیایی از جایــگاه خاصی برای ایران 

برخوردار است.
محمدرضا کرباسی، معاون بین الملل اتاق ایران ادامه 
داد: ایران نیز به علت موقعیت استراتژیک جغرافیایی 
یعنــی هم جواری بــا آب راه خلیج فــارس و دریای 
عمان، حلقه ارتباطی ازبکســتان با دیگر کشورها به 

شمار می رود.
از طرفی همکاری های مشــترک در قالب عضویت در 
سازمان های منطقه ای نظیر اکو، سازمان همکاری های 
اسالمی و غیره عالوه بر مزیت های اقتصادی و تجاری، 

ضریب امنیت در منطقه را نیز افزایش می دهد.
به باور معاون بین الملل اتاق ایران، اقتصاد کشــور با 
برخورداری از زیرســاخت های گسترده، پتانسیل های 
متعدد اقتصادی، بخش های تولیــدی کارآمد، منابع 
انسانی با و مهارت باال، کانون توجه محافل اقتصادی 

بین المللی است.
وی ادامه داد: ایران در کانون منطقه ای قرار گرفته که 
۷۰ درصد نفت و ۴۰ درصــد گاز جهان را در اختیار 
دارد و می تواند نقش شایان توجهی در تأمین امنیت 
انرژی جهان ایفا کند. به عــالوه موقعیت جغرافیایی 
حائز اهمیت ایران به گونه ای اســت که کوتاه ترین و 
سریع ترین مسیرها برای ترانزیت کاال بین اروپا و شرق 
آســیا و هم چنین بین بخش گسترده ای از روسیه و 
منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را داراست. موقعیت 
ویژه ایران در منطقه چه از لحاظ ژئوپلیتیکی و چه از 
لحاظ امنیت موجود در آن، چشــم اندازی پایدار و رو 
به رشد برای سرمایه گذاری و همکاری های اقتصادی 

با تمام کشورهای جهان است.
کرباسی به توانمندی های ایران در زمینه خدمات فنی 
و مهندسی اشاره و تصریح کرد: هم اکنون شرکت های 
ایرانی در حوزه جاده سازی، ساختمان سازی و ساخت 
اتوبان در کشــورهای منطقه حضــور فعالی دارند و 

تجارب زیادی از این بخش کسب کرده اند.
معــاون بین المللی اتاق ایــران در ادامــه نگاهی به 
فعالیت های معدنی ایران و توسعه قابل توجه کشور در 
این بخش داشــت و تأکید کرد: از آنجا که ازبکستان 
دارای معادن طال، مس و اورانیوم غنی است، دو کشور 

می توانند همکاری های مشــترک و مستمری در این 
حوزه داشــته باشند. عالوه بر این، همکاری در زمینه 
کشــاورزی، باغداری، مواد غذایی، خشکبار، شوینده، 
آهن و فوالد، کاشــی و سرامیک و کودهای شیمیایی 
نیز حوزه های مستعدی برای توسعه مناسبات بین دو 

کشور هستند.
وی در ادامه به پیشرفت های قابل توجهی که ایرانیان 
در زمینه دستیابی به فناوری های نانو و بیوتکنولوژی 
داشته اند، اشاره و عنوان کرد: با توجه به ظرفیت های 
مناسب ازبکستان در این دو بخش، می توان نسبت به 
تبادل تجربیات و دانش فنی در این حوزه ها اقدام کرد.

بــه اعتقاد کرباســی رفع موانع و مشــکالت بانکی، 
کاهــش تعرفه های گمرکــی، کاهــش هزینه های 
حمل ونقل و ارائه تسهیالت الزم در زمینه حمل ونقل 
ریلــی و افزایش واگن هــای فعال بین دو کشــور، 
الزمه های رشــد روابط تجاری و سرمایه گذاری بین 

ایران و ازبکستان هستند.
بر اساس اظهارات وی حجم تجارت دو کشور از ۱۸۶ 
میلیون دالر در ســال ۲۰۱۸ به ۴۱۱ میلیون دالر در 

سال ۲۰۱۹ افزایش یافته است.
معاون بین الملل اتاق ایران هم چنین به عدم همکاری 
ترکمن ها و بروز برخی مشکالت در حوزه حمل ونقل 
کاال بین ایران و ازبکســتان که از مسیر ترکمنستان 
عبور می کند، اشاره و تشریح کرد: با توجه به اهتمام 
دولت ازبکســتان برای توسعه تجارت خارجی، انتظار 
می رود دولت ازبکستان مذاکراتی در این باره با دولت 

ترکمنستان و رفع مشکالت موجود داشته باشد.
وی از دریافــت عوارض گمرکی باال در قبال کاالهای 
ایرانی صادر شــده به ازبکســتان توسط گمرک این 
کشــور انتقاد کرد و افزود: به منظور منطقی شــدن 
میزان تعرفه ها، مذاکرات برای انعقاد تفاهم نامه تعرفه 
ترجیحی بین دو کشور آغاز شده و برای اجرایی شدن 
آن نیاز اســت تا حمایت های الزم توسط تأثیرگذاران 

اقتصادی ازبکستان صورت گیرد.
کرباســی از انعقاد تفاهم نامه همکاری بین اتاق ایران 
با اتاق ازبکســتان با هدف تشــکیل کمیته مشترک 
ازبکســتان و ایران خبر داد و گفت: طبق این تفاهم، 

فهرست اعضای پیشنهادی اتاق ایران به اتاق ازبکستان 
ارســال شد و منتظر دریافت فهرست پیشنهادی اتاق 
ازبکســتان هستیم که می تواند شامل اعضای اتحادیه 
صادرکنندگان ازبکســتان نیز باشد. پیشنهاد می شود 
اتاق ازبکســتان و اتحادیه این موضوع را مورد بررسی 

قرار دهند.
بــر اســاس گفته های وی مســوولیت اجــرای مفاد 
تفاهم نامه مذکور با کمیته مشــترک بازرگانی ایران 

و ازبکستان است.
در ادامــه عمروف، رئیــس اتحادیــه صادرکنندگان 
ازبکســتان بــه پیشــرفت هایی که این کشــور در 
بخش هــای تجــارت خارجی، صنایع و گردشــگری 
داشــته، اشــاره کرد و حرکت این کشــور به سمت 

بازارهای جهانی را مورد تأکید قرار داد.
بر اساس اظهارات او؛ اتحادیه صادرکنندگان ازبکستان 
شامل شــرکت های عمده و توانمند ازبکی می شود و 
دارای نمایشــگاه اختصاصی، ۱۴ دفتر در استان های 
مختلف ازبکســتان و دفتــر تجاری در بســیاری از 

کشورها است.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان ازبکســتان تأکید کرد: 
محصوالت شــرکت های تولیدکننده که عضو اتحادیه 
مذکور هســتند، کیفیت بســیار باالیــی دارند و در 
حوزه هــای مختلفــی مانند محصوالت ســاختمانی، 

مبلمان، مواد غذایی و غیره فعالیت می کنند.
موسی آقایی، رئیس کمیته مشترک ایران و ازبکستان 
به ظرفیت های ازبکستان در بخش کشاورزی اشاره و 
تأکید کرد: ظرفیت های این کشور در راستای توسعه 
مناســبات دو کشــور قابل توجه اســت. از زمانی که 
رئیس جمهور ازبکســتان تغییر کرد، زیرساخت هایی 
برای توسعه تجارت با کشورهای خارجی در ازبکستان 

ایجاد شد.
بــه اعتقاد او؛ ایران پتانســیل خوبی بــرای صادرات 
به کشــور ازبکســتان در حوزه های مختلــف مانند 
کشــاورزی، گردشــگری و خدمات فنی مهندسی و 
صنعت دارد، از ســوی دیگر ،در زمینه تحقیقات نیز 

می توان همکاری خوبی با کشور ازبکستان داشت.
آقایی نیز در ادامه به مشکالتی در مسیر همکاری های 
تجاری اشــاره کرد، ادامه داد: عوارض گمرکی درباره 
برخــی محصوالت و عوارضی که تجار ایرانی پرداخت 

می کنند نسبت به سایر کشورها باالتر است.
وی ادامه داد: کمیته مشــترک ایران و ازبکســتان 
حدود یک و نیم ســال پیش تشــکیل شــده است. 
قرار بود در ســال جاری، هیات تجاری در حوزه های 
کشــاورزی، صنعتی و گردشگری به ازبکستان اعزام 
کنیم که به دلیل کرونا لغو شــد. امیــدوارم با رفع 
مشکالت و با همکاری فعاالن دو کشور شاهد توسعه 

روابط تجاری باشیم.

عضو اتــاق بازرگانی ایران می گوید: افزایش ۲۵ درصدی 
صادرات ایران در ماه گذشــته به عراق باعث شــده این 
کشور به عنوان اصلی ترین وارد کننده کاالهای غیرنفتی 

از ایران شناخته شود.
علی شریعتی اظهار کرد: در ســال های گذشته همواره 
چین بــه عنوان اصلی تریــن وارد کننــده کاال از ایران 
مطرح شــد بخش مهمی از صادرات ما به چین کاالهای 
پتروشــیمی و محصوالت با ارزش افزوده باالتر بودند. از 
این رو باید کارشناســان این حــوزه نظر بدهند که دلیل 

پایین آمدن صادرات به چین چه بوده است.
وی با اشاره به آخرین وضعیت صادرات کاالهای ایرانی به 
عراق توضیح داد: در ماه های ابتدایی سال جاری به دلیل 
شیوع ویروس کرونا مرزهای مشترک میان دو کشور برای 
مدتی بسته شد که همین مساله به کاهش صادرات ایران 
به عراق منجر شد. در ماه های بعد اما فعالیت های مرزها 
از سر گرفته شد و حتی ما شاهد رشد صادرات در بعضی 

ماه ها بودیم.
عضو اتــاق بازرگانی ایران ادامــه داد: در کنار آن بخش 
مهمی از تقاضا در جامعه عراق وابســته به حقوقی است 
که دولت برای مردم این کشــور می ریزد این حقوق در 

ماه های گذشــته تاخیر داشــت اما اخیرا بهبودی نسبی 
در مســیر اجرای آن دیده می شــود که این مساله نیز 

ظرفیت های صادراتی ایران را افزایش می دهد.
شریعتی با اشاره به ظرفیت باالی بازار عراق برای کاالهای 
ایرانــی بیان کــرد: اگر صادرات ما در ماه های گذشــته 
افزایش یافته به دلیل یــک برنامه ریزی مدون یا تغییر 
جدی در فرآیند صادرات نبوده است بلکه عوامل دیگری 
در این موضوع دست داشــته اند ما هنوز در زمینه هایی 
مانند بسته  بندی یا نحوه ی توزیع کاال با مشکالتی مواجه 
هستیم که در صورت برطرف کردن آن ها امکان افزایش 

درآمدهای صادراتی در این حوزه وجود دارد.

وی در پاسخ به این سوال که چه میزان از صادرات ایران 
به عراق به شــکل ریالی انجام می شود، توضیح داد: نظر 
شــخصی من این است که صادرات ریالی اساسا صادرات 
به شــمار نمی آید و ما اگر قصد افزایش درآمد داریم باید 
به صــادرات ارزی فکر کنیم. این که یک ایرانی محصول 
خود را در مرز به شــکل ریالی به طرف عراقی بفروشــد 

عمال صادراتی انجام نشده است.
عضــو اتــاق بازرگانــی ایــران ادامــه داد: آنچــه که 
صادرکنندگان در بازار عراق از دولت خواسته اند تسهیل 
در شرایط بازگشــت ارز و درک موقعیت آن ها در بازار 
کشوری مانند عراق است. در صورتی که این تسهیالت 
در اختیار صادرکنندگان قرار گیرد می توان امیدوار بود 
که در بازار عراق و کردســتان عراق حضور تجار ایرانی 

قدرت بیشتری پیدا کند.
شایان گفتن اســت؛ جدیدترین آمار ارائه شده از سوی 
سازمان توسعه تجارت نشان می دهد که در هفت ماهه 
ابتدایی سال جاری عراق با واردات بیش از ۲۵ درصد از 
کل کاالهای صادراتی ایران به نخســتین مقصد تجاری 
کشــور تبدیل شده است. در ســال های قبل چین این 

جایگاه را در اختیار داشت.

4۸ درصد مخزن سدهای 
کشور خالی است

طبق اطالعات شــرکت مدیریت منابــع آب ایران، 
موجودی آب مخازن ســدهای کشور در سال آبی جاری 
)از اول مهــر تا ۲۸ آذرماه( معــادل ۲۶.۳۷ میلیارد متر 
مکعب بوده اســت که در مدت مشابه سال گذشته این 
میزان، رقم ۲۶.۲۰ میلیارد متر مکعب را به خود اختصاص 
داده است که درصد تغییرات چندانی را نشان نمی دهد. 
این در حالی است که میزان ورودی آب به مخازن سدها 
در تاریخ یاد شــده معادل ۷.۱۸ میلیارد متر مکعب بوده 
است که این رقم در مدت مشابه سال گذشته رقم ۷.۰۱ 
میلیارد متر مکعب را به خود اختصاص داده است. طبق 
اطالعات به دســت آمده میزان خروجی آب از سدهای 
کل کشور حدود ۷.۹۸ میلیارد متر مکعب بوده است که 
این رقم در مدت مشابه سال گذشته، رقم ۹.۴۹ میلیارد 
متر مکعب بوده اســت. میزان پرشدگی مخازن سدهای 
کشور از ابتدای سال آبی جاری تا ۲۸ آذر ۹۹، ۵۲ درصد 
بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته تغییری 
نداشته است. ظرفیت کل مخازن سدهای کشور ۵۰.۲۰ 
میلیارد متر مکعب است و ورود آب به سدهای کل کشور 
در هفته گذشــته ۰.۹۵ میلیــارد متر مکعب و در مدت 
مشابه سال آبی گذشــته ۰.۹۱ میلیارد متر مکعب بوده 
است. این در حالی است که آمار نشان می دهد خروجی 
ســدها در هفته گذشته ۰.۵۵ میلیارد مکعب و در مدت 

مشابه سال گذشته آبی ۰.۴۹ بوده است.

اختصاص 4۵ هزار هکتار از اراضی 
ملی کشور به شهرک های کشاورزی

مدیرعامل شرکت شهرک های کشاورزی بر توسعه این 
شهرک ها تاکید کرد و گفت: تاکنون بیش از ۴۵ هزار هکتار از 
اراضی ملی و دولتی کشور برای احداث شهرک های کشاورزی 

اختصاص یافته است.
علی اشرف منصوری در جلسه پیگیری مشکالت شهرک های 
کشاورزی اســتان چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: از این 
وســعت اراضی در نظر گرفته شده، بیش از ۹۰۰۰ هکتار به 
سرمایه گذاران واگذار شده است که ۹۵ درصد آن در دو سال 

گذشته بوده است.
به گفتــه وی، ۹۰۰۰ هکتار اراضی واگذار شــده برای ایجاد 
شــهرک های کشــاورزی به صورت دقیق و کارشناسی شده 
است؛ به گونه ای که امکان سوء استفاده توسط زمین خواران و 

رهاسازی وجود ندارد.
مدیرعامل شــرکت شهرک های کشــاورزی از فسخ قرارداد 
۱۵۰۰ هکتار از اراضی واگذار شــده برای ایجاد شهرک های 
کشاورزی که در انجام تعهدات قانونی در زمان کوتاه واگذاری 
موفق نبودند، خبر داد و تاکید کرد: هم اینک ۷۴۰۰ هکتار از 
اراضی در اختیار سرمایه گذاران است که حدود ۶۰۰۰ هکتار 
آن در حال ســاخت یا بهره برداری نهایی اســت. طبق اعالم 
وزارت جهاد کشــاورزی، وی بیشــتر فعالیت شــهرک های 
کشــاورزی ایجاد شده در سطح کشــور را در بخش شیالت 
و آبزی پــروری، دامپــروری ، پرورش طیــور و ایجاد گلخانه 
دانســت و تصریح کرد: به دلیل زودبازده بودن این شهرک ها 
امکان برگشــت همه ســرمایه در کمتر از ســه سال میسر 
اســت. منصوری، شهرک های کشــاورزی را بهترین گزینه 
ســرمایه گذاری در بخش کشاورزی دانســت و گفت: دولت 
دوازدهم مصمم است به طور مستمر به سرمایه گذاران در این 
حوزه خدمات رســانی کند. وی، بهترین راهکار برای افزایش 
بهره وری منابع آب و خاک را توســعه گلخانه ها اعالم کرد و 
افزود: با توسعه واحدهای گلخانه ای در شهرک های کشاورزی 

زمینه اشتغال برای ۲۵ نفر در هر هکتار وجود دارد.
مدیرعامل شــرکت شهرک های کشــاورزی با بیان این که 
این بستر برای ســرمایه گذاران در بخش کشاورزی در دولت 
دوازدهــم فراهم اســت، تصریح کرد: ایجاد این شــهرک ها 
نقشــی در تامین امنیت غذایی کشــور و کمک به تولیدات 
داخلی و صادرات خواهد داشت. به گفته وی، در پی نشست 
با کمیســیون کشــاورزی، آب و آبخیزداری مجلس شورای 
اسالمی قرار شد با توسعه شهرک های کشاورزی، آن ها عالوه 
بــر حضور در عرصه داخلــی در عرصه های جهانی نیز نقش 
داشته باشند، بنابراین طرح یک فوریتی برای کمک به توسعه 
شهرک های کشاورزی و رفع موانع تنظیم، و به مجلس ارائه 

شده که در حال بررسی این موضوع هستند.

گرد آورنده موانع افزایش روابط اقتصادی ایران و ازبکستان 
گـودرزی علیرضـا 
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