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در نشست معرفی فرصت های تجاری ایران و یونان مطرح شد؛سرمقاله

فعاالن اقتصادی بر سرمایه گذاری مشترک در بازار یونان تمرکز کننددل مشغولی های جامعه، وگسترش کرونا!
علی رغم هشدار جدی وزیر بهداشت، 
درمان و آموزش پزشــکی نسبت به 
خطرات بازگشــایی مدارس، با اتخاذ تدابیر تازه ای، مقرر شده 
اســت در مناطقی از کشور مدارس بازگشــایی شود. در خبر 
مربوط به جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا آمده است؛ "بازگشایی 
مــدارس از اول بهمن مــاه در شــهرهای زرد و آبی، ضرورت 
بازنگری دستورالعمل های بهداشــتی کسب و کارهای مرتبط 
با ایام پیش از آغاز ســال نو، تمهیدات انجام شــده برای تغییر 
وضعیت شــهرهای قرمز و ابراز نگرانی از عادی انگاری موضوع 
مقابله با کرونا به ویژه از سوی برخی دستگاه ها و مقام های ارشد، 
مهمترین موضوعات و محورهای مورد بررسی در نشست روسای 
کمیته های تخصصی ستاد ملی مقابله با کرونا به ریاست رئیس 

جمهور بود."
علی الظاهر قرار بر این هست کادر آموزشی جز در مناطق قرمز، 
همه در مراکز آموزشــی حضور یابند و مدیران مراکز آموزشی 
با توجه به دســتورالعمل  ها، برای تشــکیل کالس حضوری با 
تعداد مشــخصی از دانش آموزان، برنامه ریزی کنند و به اولیاء 

دانش آموزان اطالع دهند.
تردیدی نیســت که تعطیلی مدارس حتی با تدابیری که اتخاذ 
شــده و آموزش به صورت مجازی ادامــه دارد، به امر آموزش 
لطمات جدی وارد کرده است این البته مختص کشور ما نیست 
و همه جا تعطیلی مدارس آسیب زا بوده است. حال شاید با توجه 
به نقایص احتمالی در زیرساخت ها یا کمبود امکانات و وسایل 
الزم برای دریافت آمــوزش از طریق فضای مجازی و ناآگاهی 
دانش آموزان در این زمینه ها، آسیب ها آشکارتر باشد. و طبیعتا 
این شیوه های جدید جای آموزش حضوری را نمی گیرد اما در 

مقایســه با خطراتی که گســترش بیماری کووید۱۹ جامعه را 
تهدید می کند علی القاعده در انتخاب میان بد و بدتر، باید آن که 

کمتر بد است را برگزید.
سخنان وزیر بهداشــت و هشدار وی و دغدغه کادر درمان را از 
این زاویه باید داوری کرد. البته دغدغه های مسووالن آموزشی و 
خانواده ها نیز مطرح هست لیکن پای جان افراد در میان است. 
انصافا باید به مردم ایران برگ صد آفرین داد که در مقایســه با 
خیلی از جوامع و به ویژه در شرایط تحریم و در شرایط نارضایتی 
از مشکالت کالن اقتصادی، گوش به توصیه های متخصصان و 
کارشناسان داده و تا جای ممکن دستورالعمل های مراقبتی را 
اجرا کرده اند. دلیل این سخن نیز؛ هم کاهش آمار مرگ و میرها 
و مبتالیان هســت و هم از آن مهم تر، کاهش اضطراب ناشی از 
گسترش بیماری در سطح جامعه می باشد که البته این شمشیر 
دو دمی  هســت که می تواند موجب ســهل انگاری در برخی از 
شهروندان شود و به درستی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا 

نسبت به خطرات آن هشدار داده شده است!
بنظر می رسد آموزش مداوم جامعه و یادآوری های مستمرنسبت 
به خطرات گســترش بیماری به ویژه گرفتار شدن به بیماری 

ناشی از تهاجم ویروس جهش یافته آن، ضرورت دارد.
هر بار که دستگاه های مسوول امرمبارزه با این بیماری راجدی 
گرفته اند، مردم نیز توجهشــان جلب شــده ورعایت های الزم 
را بعمل آورده اند. این خودنشــانه آن هســت که تذکر مداوم و 
"متوجه نگاه داشتن" جامعه نقش مهمی در مقابله با کووید۱۹ 
دارد. در این زمینه، منظور داشتن هشدارهای متخصصان - حتی 
اگر"پر حساسیت و غلوآمیز" بنظر برسد -  از وظایف مسووالن 

تصمیم گیر و افراد جامعه هست.

معاون بین الملل اتاق ایران در نشست معرفی فرصت های 
تجاری و سرمایه گذاری ایران و یونان با تشریح وضعیت 
اقتصادی این کشــور و اهمیتی که به جذب سرمایه های 
خارجــی می دهــد، ســرمایه گذاری مشــترک و تولید 
کاالهایی که در بازار یونان و کشورهای پیرامونی خواهان 

دارد را مهم دانست.
نشست معرفی فرصت های تجاری و سرمایه گذاری ایران 
و یونــان به صورت آنالین با حضور دبیرکل و عضو هیات 
رئیسه اتاق مشــترک ایران و یونان، نمایندگان اتاق های 

استانی، کمیسیون ها و تشکل های مرتبط برگزار شد.
محمدرضا کرباسی، معاون امور بین الملل در این نشست 
به بدهی 332میلیارد دالری یونان به اتحادیه اروپا اشاره 
کرد و با توجه به ناوگان کشــتیرانی قدرتمند این کشور 
که بالغ بر ۱6درصد ظرفیت ناوگان کشتیرانی جهان را به 
خود اختصاص داده اســت، اداره بخش تجاری این کشور 
توســط بخش خصوصی را از مزیت های یونان دانست.او 
یونان را دروازه ورود ایران به منطقه بالکان معرفی کرد و 
گفت: با توجه به شرایط اقتصادی یونان و نیاز به گسترش 
همکاری با دیگر کشــورها، فعاالن اقتصادی می توانند با 
سرمایه گذاری مشترک و تولید کاالهایی که در بازار یونان 

و کشورهای پیرامونی خواهان دارد، اقدام کنند.
در همیــن ارتباط، نیلوفر اســدی، مدیــر روابط تجاری 
دوجانبه و چند جانبه امور بی الملل اتاق ایران نیز با اشاره 
بــه روابط تجاری ایران و یونان و ســوابق تجاری بین دو 
کشــور، همکاری در حوزه های گردشــگری، کشاورزی و 

کشتیرانی را مورد توجه قرار داد.

اسدی هم چنین به آمار مبادالت تجاری ایران و یونان در 
سال 20۱۹ اشــاره و به کاهش 47میلیون دالری سطح 
مبادالت در این سال اشاره کرد. بر اساس اظهارات او در 
۹ماهه 2020 سهم تجارت ایران و یونان تنها ۱3میلیون 
دالر بوده اســت، این در حالی است که در سال 20۱8 
حجم روابط تجاری بین دو کشور بیش از یک میلیارد و 
پانصد میلیون دالر بوده و پس از خروج آمریکا از برجام 
و شــیوع ویروس کرونا سطح روابط کاهش یافته است.او 
هم چنین سطح مبادالت تجاری یونان با جهان در سال 
20۱۹ را حدود ۱00 میلیارد دالر و در ۹ ماهه 2020 به 

دلیل شیوع کرونا 37میلیارد دالر اعالم کرد.
مدیــر امور دو جانبه و چند جانبــه امور بین الملل اتاق 
ایران در این نشســت هم چنین به ضرورت اســتفاده از 
پتانســیل ترانزیتی یونان به عنوان دروازه ورود ایران به 
اروپا اشاره کردو با توجه به تحریم ها و عدم امکان نقل و 
انتقال مالی، راهکار تهاتر از جمله راهکارهای پیشنهادی 
او بود.هــم چنیــن اســتفاده از ظرفیت شــرکت های 
کوچــک و متوســط، در اولویــت قرار دادن بررســی و 
امضای تفاهم نامه های تجــارت ترجیحی و تجارت آزاد 
توسط سازمان های متولی دو کشــور، برنامه ریزی برای 
همکاری هــای بلندمــدت به منظور دســتیابی به ثبات 
اقتصادی برای دو طرف و سرمایه گذاری مشترک توسط 
دو کشــور برای تولید کاالهای مشترک و عرضه به بازار 
جهانی از دیگر راهکارهایی بود که از سوی مدیر امور دو 
جانبه و چند جانبه امور بین الملل اتاق ایران، مطرح شد.

ادامه در صفحه 8 »مدیر مسوول«

سرمایه گذاری  بر  اقتصادی  فعاالن 
کنند تمرکز  یونان  بازار  در  مشترک 
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وزیر بهداشت : 
 در حال حاضر مخالف بازگشــایی مدارس 
هستیم. نگرانیم که دوباره با عادی انگاری به 

تله اردیبهشت و خردادماه بیفتیم.

خطر خیز اتزه کروان در هبمن و اسفند
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برونلسکی فقط مبتکر معماری رنسانس نبود، به او کشف دوران 
ســاز دیگری را در زمینه ی هنر نسبت می دهند که آن نیز بر 

هنر قرن های بعد تاثیر گذاشت.
این کشــف ژرفانمایی یا پرسپکتیو بود، در نوشته های پیشین 
دیدیم که حتا یونانی ها که با کوتاه سازی اجزای تصویر برای سه 
بعدی کردن آن ها آشنا بودند و نقاشان یونانی مآب یا هلنیستی 
که در ایجاد القا ژرفا مهارت داشتند، از قوانین ریاضی یا هندسی 
ناآگاه بودند که بر اســاس آن ها، اشــیا به نسبتی که از ما دور 

می شوند، اندازه شان کوچک تر به نظر می رسد.
در گذشــته هیچ هنرمند کالسیکی نتوانسته بود، آن خیابان 
معروف مشجر را که در پس زمینه ای امتداد می یابد تا در افق 

محو شود، ترسیم کند. 
این برونلســکی بود که راه حل ریاضی این مساله را به نقاشان 
اعطا کرد و بدون شک این موضوع برای دوستان نقاشش بسیار 

هیجان انگیز بوده است.
نقاشی ثالوث مقدس با مریم عذرا بر اساس همین قواعد ریاضی 
ترسیم شده است. این نقاشی، ثالوث مقدس را با مریم عذرا و 
قدیس یوحنا در زیــر صلیب و دعا کنندگان را، یعنی تاجری 
ســالخورده و همســرش را به حالت چهار زانو در بیرون رواق 

بازنمایی می کند.
نقاشی که این تابلو را نقاشی کرده مازاتچو نام دارد که به معنای 
توماس شلخته است. او گویی نابغه ی فوق العاده بوده است زیرا 
می دانیم که هنوز بیست و هشت سالش تمام نشده از دنیا رفت 
و در این عمر کوتاه، توانســت انقالب تمام عیاری را در نقاشی 
پدید آورد. این انقالب صرفن به شــگردهای فنی در نقاشــی 
ژرفانما محدود نمی شــد که البته به نوبه ی خود هنگامی که 
تازه گی داشت، بسیار حیرت انگیز بود. می توانیم حدس بزنیم 
که اهالی فلورانس هنگامی که برای نخستین بار با این نقاشی 

دیواری روبه رو شدند، چقدر شگفت زده شدند.
نقاشــی، این توهم را در آن ها ایجاد می کرد که ســوراخی در 
دیوار بوجود آمده اســت که از میــان آن می توانند، درون یک 
عبادت گاه را که به ســبک مدرن برونلسکی درست شده بود، 
بنگرند. ولی شاید سادگی و عظمت پیکره هایی که به وسیله ی 

این معماری نوین قابگیری شده بود، حتا حیرت انگیز تر بود.

چنانچه فلورانسی ها چیزی را با حال و هوای سبک بین الملل 
یعنی گوتیک می سنجیدند که در فلورانس و دیگر نقاط اروپا 
باب روز بود. بدون شک این اثر را مایوس کننده یافته اند، چرا 
که به جای زیبایی و ظرافت، پیکره های حجیم و ســنگین به 
جای انحناهای خوش حرکت، زاویه های خشــک و بی حالت و 
به جای ریز نقش های قشــنگی هم چون گل ها و سنگ های 
قیمتی، مقبره ی بی روح و مالل آوری با اســکلتی بر روی آن را 
دیده اند. ولی اگر هنر مازاتچو مطبوعیت نقاشــی های مانوس 
آن ها را نداشته است، ولی صمیمانه تر و شورانگیزتر بوده است.
این نقطه قابل مشاهده است که مازاتچو، اگر چه از جوتو تقلید 
نمی کرده، بزرگی بی چون و چرا او را می ســتوده است. حالت 
ساده ی اشــاره ی مریم مقدس به پسر مصلوب اش بسیار گویا 

و تاثر انگیز است.

زیرا تنها حرکتی اســت که در تمامی این نقاشــی خشک و 
ســنگین وجود دارد، آدم های آن در واقع شــبیه مجسمه یا 

پیکره های سه بعدی هستند.
مازاتچو بــا قرار دادن اشــخاِص تصویر خــود در یک کادر 
پرسپکتیو یا چارچوب ژرفانما، حالت مجسمه وارگی آن ها را 

اعتال بخشیده است.
احســاس می کنیم که می توانیم آن ها را لمــس کنیم و این 
احســاس، آن ها و پیام شان را به ما نزدیک تر می کند. استادان 
بزرگ رنسانس هیچ گاه شگردها و یافته های نوین هنر را غایات 
فی نفســه نمی پنداشــتند. بلکه آن ها را صرفن وسیله هایی 
می دانستند که می توانستند برای مانوس تر کردن و قابل فهم  تر 

کردن موضوعات تابلوهای شان مورد استفاده قرار بدهند.
) ادامه دارد(

"بیدل دهلوی"
چو محو عشق شدی رهنما چه می جویی

به بحر غوطه زدی ناخدا چه می جویی
متاع خانه آیینه حیرت است این جا

تو دیگر از دل بی مدعا چه می جویی
عصا ز دست تو انگشت رهنما دارد

توگرنه کوردلی از عصا چه می جویی
جز این که خرد کند حرص استخوان ترا

دگر ز سایه بال هما چه می جویی
به سینه تانفسی هست دل پریشان است
رفوی جیب سحر از هوا چه می جویی

سر نیاز ضعیفان غرور سامان نیست
به غیر سجده ز مشتی گیا چه می جویی

صفای دل نپسندد غبار آرایش
به دست آینه رنگ حنا چه می جویی
ز حرص ، دیده احباب حلقه دام است
نم مروت ازین چشم ها چه می جویی

چو شمع خاک شدم در سراغ خویش اما
کسی نگفت  که در زیر پا چه می جویی

ز آفتاب طلب شبنم هوا شده ایم
دل رمیده ما را زما چه می جویی

به جز غبار ندارد تپیدن نفست
ز تار سوخته بیدل صدا چه می جویی

*********

به عجز کوش ز نشو و نما چه می جویی
به خاک ریشه توست از هوا چه می جویی

دل گداخته اکسیر بی نیازی هاست
گداز درد طلب ، کیمیا چه می جویی

سراغ قافله عمر سخت ناپیداست
ز رهگذار نفس نقش پا چه می جویی

به هر چه طرف  کنندت رضا غنیمت دان
زکارگاه فنا و بقا چه می جویی

به فکر خلق متن ، هرزه سعی جهل مباش
محیط ناشده زین موج ها چه می جویی

محیط شرم به قدر عرق  گهر دارد
هنوز آب نه ای از حیا چه می جویی

به دام گاه جسد پرفشانی انفاس
اشاره ای ست کزین تنگنا چه می جویی
هزار سال ره این جا نیاز یک قدم  است

زخود برآی زفکر رسا چه می جویی
زبان حیرت آیینه این نوا دارد

که ای جنون زده خود را ز ما چه می جویی
به ذوق دل نفسی طوف خویش  کن بیدل

تو کعبه در بغلی جابه جا چه می جویی

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

محو بودم هر چه دیدم دوش دانستم تویی
گر همه مژکان  گشود آغوش دانستم تویی

حرف غیرت راه می زد از هجوم ما و من
بر در دل تا نهادم  گوش دانستم تویی

مشت خاک و این همه سامان ناز اعجاز کیست
بیش ازین از من غلط مفروش دانستم تویی

نیست ساز هستی ام تنها دلیل جلوه ات
با عدم هم  گر شدم همدوش دانستم تویی

محرم راز حیا آیینه دار دیگر است
هر چه شد از دیده ها روپوش دانستم تویی

غفلت روز وداعم از خجالت آب  کرد
اشک می رفت و من بیهوش دانستم تویی

بیدل امشب سیر آتشخانه دل داشتم
شعله ای را یافتم خاموش دانستم تویی

*********

تمثال خیالیم چه زشتی چه نکویی
ای آینه بر ما نتوان بست دورویی

ناموس حیا بر تو بنازدکه پس از مرگ
با خاک اگر حشر زند جوش نرویی

هوشی که چها دوخته ای از نفسی چند
چاک دو جهان را به همین رشته رفویی

ترتیب دماغت به هوس راست نیاید
خود را مگر ای غنچه کنی جمع  و ببویی

از صورت ظاهر نکشی تهمت غایب
باور مکن این حرف  که  گویند تو اویی

زین خرقه برون تاز و دِر غلغله واکن
چون نی به نیستان همه تن بند گلویی

حسن تو مبرا ز عیوبست ولیکن
تا چشم به خود دوخته ای آبله رویی
هر چندکه اظهار جمال از تو نهفتند

اما چه توان کردکه پرآینه خویی
گر یک مژه جوشی به زبان نم اشکی

سیراب تر از سبزه طرف لب جویی
تا چینی دل کاسه به خوان تو نچیند

گر خود سر فغفور برآیی دو سه مویی
تا آب تو نم دارد وگردیست ز خاکت

در معبد عرفان نه تیمم نه وضویی
کو جوش خمستان و تماشای بهارت

زبن ساز که  گل در سبدومی به سبویی
غواصی رازت به دالیل چه جنون است

در قلزم تحقیق شنا خوانده  کدویی
ای شمع خیال آینه از رنگ بپرداز

رنگی که نداری عرقی کن که بشویی
فهمی به کتاب لغز وهم نداری

آن روزکه پرسند چه چیزی ، تو چه گویی
ای مرکز جمعیت پرگار حقیقت

گر از همه سو جمع کنی دل ، همه سویی
بیدل من و ما از تو ببالد، چه خیال است

هر چند تو او نیستی ، آخر نه از اویی

شهــــر کــافــــه 

ــتم ــت و هش  بخش بیس
مـزرعـــه حمیـــد  هنرمندان فلورانسی

لحظاتــی بــا شــعر
به انتخاب نیما موسوی

نقاشی دیواری ثالوث مقدس و مریم عذراژ
اثر مازاتچو در آغاز رنسانس

کلیسای سانت آندره آ، دوره ی آغازین رنسانس

ایوان مدائن را...
بنای تاریخی طاق کســری ســال هاســت که در 
وعده های دو کشــور ایران و عراق بالتکلیف مانده است؛ 
بنای دوره ساســانی با معماری ایرانی که در داخل خاک 

عراق گرفته و هر بار بخشی از آن فرو می ریزد.

چندی پیش همزمان با آغاز سال 202۱، در شبکه های 
اجتماعی عراقی تصاویری از طاق کسری منتشر شد که 
نشــان می داد بخش دیگری از طاق این اثر باستانی فرو 
ریخته است. این موضوع اگرچه بین دوست داران میراث 
فرهنگی در عراق واکنش زیادی داشــت به نحوی که در 
شبکه های مجازی هم این تصاویر پخش شد و کاربران، 
دولت عراق را مسبب آن دانستند و از بی توجهی دولت 
عراق انتقاد کردند اما در ایران هم واکنش ها بعد از ترجمه 

این خبر کم نبود.
بسیاری از باستان شناسان و دوست داران میراث فرهنگی 
و حتی رسانه ها به این موضوع پرداختند و یادآوری کردند 
که قرار بود این بنای تاریخی نه تنها در فهرســت میراث 
جهانی یونســکو قرار گیرد بلکه می بایست در همکاری 

مشترک بین ایران و عراق مرمت شود.
طاق کســری که به آن ایوان مدائن یا ایوان خســرو هم 
گفته می شود، بلندترین طاق خشتی جهان و تنها بنای 
قابل مشاهده از شهر باستانی تیسفون در عراق است که 
حدود دو هزار سال قدمت دارد؛ یک اثر باستانی که نماد 

تمدن ساسانیان در عراق فعلی است. 
این طاق بلندای 37 متری، دهانه 2۵ متری و عمقی 48 
متری دارد این حجم از بنایی که با خشــت ساخته شده 
قطعاً در زمان خودش یک شــگفتی به حساب می آمده 
است چون امکانات امروزه برای ساخت آن وجود نداشت. 
همچنان که بنای ســنگی تخت جمشــید و بسیاری از 
بناهای دیگر در زمان خودشان شگفتی محسوب می شوند 

و هنوز هم باشکوه هستند. 
این طاق منبع الهام بســیاری از معماران شــده اســت 
مانند آندره گدار، معمار مشــهور فرانسوی که با الهام از 
این طاق و معماری فرانســوی، طاق موزه ایران باستان 
را طراحی کرد یا محســن مقدم، استاد دانشگاه تهران و 
باســتان شناس و معماری که با ایده گرفتن از این طاق، 
یک نشان گچی و ساسانی، آرم دانشگاه تهران را طراحی 

کرد و ساخت.

این بنابسیار مورد بی توجهی قرار گرفته و ناامنی در عراق 
در چند دهه گذشــته هم مزید بر علت شده است. این 
اتفاق موجب شــده بنایی با این درجه از اهمیت هنوز به 
عنوان میراث جهانی یونسکو ثبت نشود.از این اثر تاریخی 
که در شهر تیســفون قرار دارد، چیز زیادی باقی نمانده 

است.
ضمن این که از حفاری ها در منطقه تیسفون، که بارها به 
ویژه در دهه های بیست و سی میالدی مورد کاوش های 
باستان شناسی قرار گرفته موزه های عراق سهم چندانی 
نبرده اند. بیشتر آثار پیدا شده از عراق برده شده و امروزه 
در موزه پرگامون برلین و مجموعه کوچک تری در موزه 

متروپولیتن نیویورک نگهداری می شوند.
اکنون بار دیگر پس از انتشار خبر تخریب بخش دیگری 
از این بنا، مسووالن ایرانی آمادگی خود را برای مرمت این 
بنا اعالم کردند اما همچنان این صحبت ها در حد حرف 
باقی مانده است. از آن سو فعاالن اجتماعی عراقی نیز این 
خرده را به مدیران دولتی خود می گیرند که چرا نسبت به 
این بنا بی توجه هستند و حتی آن را در فهرست میراث 

فرهنگی یونسکو ثبت نمی کنند.
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بــازی فوتبال تیم های محبوب همیشــه پرطرفدار و همواره 
حاشــیه دار بوده اســت بخصوص اگر بازی دو تیم مسما به 

سرخابی ها باشد!
آخرین بازی این دوتیم در هفته گذشــته، همانند بازی های 
پیشــین با حرف وحدیث همراه بود. البتــه اگر تیمی برنده 
شــود و تیمی برنده نشود،این حاشــیه ها به قول معروف با 
"کرکری"های فراوان همراه هست اما اگر مساوی باشد بیشتر 
حول محور این که برنده شــدن حق ما بود و آن تیم شانس 
آورد و... خالصه شیرینی یا تلخی بعد از بازی از این مقوله ها 

شکل می گیرد. با هم چند اظهار نظر را بخوانیم:  

■ شباهت یحیی و فکری؛ دیدارهای ۶ امتیازی پَر

 استقالل و پرســپولیس در این فصل و در دیدارهای مهم 6 
امتیازی به نتایج مورد نظر دست پیدا نکرده اند. جدال  مستقیم 
بین تیم های مدعی قهرمانی حساســیت 2 چندان دارد و به 

اصطالح 6 امتیازی است.

 هر فصــل با توجه به شــرایط تیم هــا و اوضاعی که در 
گذشته داشته اند چند تیم به عنوان مدعی قهرمانی معرفی 
می شوند. در این فصل هم پنج تیم پرسپولیس، استقالل، 
تراکتور، ســپاهان و فوالد جزو مدعیــان اصلی قهرمانی 
هستند. به طور طبیعی جدال های مستقیمی که بین این 
تیم ها برگزار می شود حساسیت 2 چندان دارد و به اصطالح 

6 امتیازی است.
در لیگ بیستم اما سرخآبی های پایتخت تا این برهه از فصل 
که تقریبا یک ســوم آن گذشته، نتوانسته اند در بازی های 6 
امتیازی به برتری برسند. آن ها یک بار مقابل هم قرار گرفتند 
که ماحصلش تســاوی پُرگل 2 بر 2 بود. اما به جز این، یک 

بازی 6 امتیازی دیگر برای هر کدام به ثبت رسیده است.
اســتقالل در هفته دوم به مصاف فوالد خوزســتان رفت و با 
نتیجــه 2 بر یک به میزبان خود نتیجــه را واگذار کرد. تیم 
فکری با یک گل پیش بود اما 2 گل دریافت کرد و مانند بازی 
با پرســپولیس فرصت جبران به وجود نیامد. در سوی مقابل 
تیم تحت هدایت »یحیی گل محمدی« نیز در هفته هفتم به 
دیدار ســپاهان رفت و در برابر میهمان خود با نتیجه مساوی 
بدون گل متوقف شد. اگر درخشش »حامد لک« نبود احتمال 
داشت که طالیی پوشان برد را از آن خود کنند و همین یک 

امتیاز هم از چنگ سرخپوشان خارج شود.
حــاال باید دید در ادامه مســابقات و در دیگــر بازی های 6 
امتیازی »یحیی گل محمدی« و »محمود فکری« چه نتایجی 
را به دست می آورند. از دست دادن امتیازات بیشتر به خصوص 
در دیدارهای حســاس در پایان فصل می تواند حسرت بسیار 

فراوانی را به بار بیاورد. /ایرنا

■ پرسپولیسی ها با شلوغ کاری بازی را برگرداندند

محمود فکری سرمربی تیم فوتبال 
اســتقالل پس از تساوی تیمش 
برابر پرسپولیس در دربی گفت: جا 
دارد به هر دو تیم خســته نباشید 
بگویم. بازی خوبی در هر دو نیمه 
برگزار شــد و چهار گل داشت و 

مساوی شدیم.
او ادامــه داد: فکر می کنم تماشــاگران از بازی راضی بودند و 

موقعیت های خوبی رقم خورد. از همه بچه ها تشکر می کنم. 
یک سری اشتباهات داشتند، اما تالش بچه ها ستودنی بود که 

بازی را به تساوی کشاندند.
فکری گفت: با توجه به گلی که جلو بودیم تعویض کردیم. 
می توانستیم برنده بازی ما باشیم. از گل زود هنگام می شد 
بهتر اســتفاده کنیــم و زمانی که گل زدیــم فکر می کنم 
بچه های ما استرس بیشــتری گرفتند. می توانستیم با یک 

گل برنده باشیم.
او افزود: ما تیم خوبی را تشکیل دادیم. با توجه به این که ما با 
یک گل پیش بودیم فکر می کنم بچه های ما تصورشان بر این 

بود که بازی دیگر به نفع ما تمام شده است.
سرمربی استقالل ادامه داد: فکر می کنم داور در صحنه هایی 
اســترس زیادی داشــت و ســوت هایی که مــی زد به نفع 
پرســپولیس بود، اما به تیم داوری خسته نباشید می گویم. 
امیــدوارم داوران زیادی را ببینیم که در میادین بین المللی 

سوت می زنند.

فکری گفت: بازیکنانم با تمام توان تالش کردند. می توانستیم از 
این بازی برنده بیرون بیاییم، اما نشد. اگر پنالتی گرفته می شد 
روند بازی تغییر می کرد. فکر می کنم استرس کرمانشاهی ما و 
تیم استقالل را عصبی کرد.سرمربی استقالل افزود: از بچه ها 

تشکر می کنم و امیدوارم شخصیت خود را حفظ کنند.
او درباره تفاوت اســتقالل در 2 نیمــه و بیرون آمدن احمد 
موسوی گفت: ما با توجه به این که یک بر صفر پیش بودیم، 
شیخ دیاباته را به زمین آوردیم تا قدرت را حفظ کنیم؛ اما به 
چیزی که می خواستیم نرسیدیم و تیم پرسپولیس تالش کرد 
تا گل عقب افتاده را جبــران کند. برخی از بازیکنان ما بهم 

ریختند و این موضوع می تواند از کم تجربگی باشد.
فکری افزود: بازی خوبــی را ارائه دادیم. تیمی که در جدول 
شرایط بهتری دارد، روند بازی دربی برایش بر عکس می شود؛ 
اما در مجموع با توجه به این که زود به گل رسیدیم و پنالتی 

برای ما گرفته نشد، خوب بازی کردیم.
سرمربی اســتقالل بیان کرد: در بازی با فوالد نمی دانیم چه 
اتفاقاتی رخ داد که برای ما پنالتی گرفتند. در بازی های دیگر 
نیز اتفاقاتی رخ می دهند که به ضرر ما هستند. در دربی هم 
می گویند توپ به دست خورده است. همه قوانین به ضرر ما 
هستند. چرا باید غالمی اخراج می شد؟! سید جالل حسینی 
باید کارت می گرفت. نمی دانم چرا داوران به ضرر ما ســوت 
می زنند؟ داوران برای این که قضاوت به آن ها برسد، علیه ما 

سوت می زنند.
ســرمربی آبی پوشــان درباره ســر و صدای سکو های آبی 
پوشــان بیان کرد: گل محمدی متوجه نشــد که از سمت 
پرسپولیس بازیکن ما را مســخره می کردند؛ آیا این موارد 
در شان پرسپولیس بود؟ ســر و صدایی که در نیمه دوم از 
نیمکت پرسپولیس شنیده می شد، در شان این باشگاه بود؟! 
ســر و صدای پرسپولیس باعث شد بازی برگردد. ما اگر در 
نیمه اول سر و صدا داشتیم، به خاطر اشتباهات داوری بود. 
پرسپولیسی ها نیمه دوم با شلوغ کاری، سر و صدا و جنجال 
به پا کردن کار را پیش بردند. باشــگاه استقالل شخصیت 

باالیی دارد.
او درباره این که عبدیان اعالم کرده است از بازی راضی نیست، 

گفت: در آینده جواب این مطلب را می دهم.
فکری در مورد این که آیا بازی دادن به نادری درســت است 
یا خیر، گفت: انگیزه نادری ما را متقاعد کرد که از او استفاده 
کنیم و من در مجموع از او راضی هستم. میلیچ تمرین می کند 

و هر زمان الزم باشد از او بهره می بریم.
سرمربی اســتقالل درباره عقب کشیدن وریا غفوری به نفع 
پرسپولیس، گفت: پس از بازی همه کارشناس می شوند. در 
حین بازی تشــخیص بدهید چه سیستم و تعویضی انجام 
شــود، خوب و مناسب اســت؛ نه این که پس از بازی همه 
کارشــناس شوند. اگر دوســتان وظیفه خود را انجام دهند، 

کار ها بهتر انجام می شوند.

■ حق ما پیروزی در دربی پایتخت بود

یحیی گل محمدی، سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس درباره 
دیدار تیمش برابر تیم استقالل  در دربی پایتخت بیان کرد: 
گل زود هنگامی خوردیم اما بعد از گل، کنترل بازی در اختیار 
مــا بود و موقعیت هم برای گل زدن داشــتیم. در نیمه دوم 
هم پیش افتادیم اما پس از آن می توانستیم گل های بیشتری 

بزنیم و استفاده نکردیم.
او افزود: حق ما پیروزی بود و حتی می توانســتیم با اختالف 
یــک گل ببریم اما در یک لحظه تمرکز الزم را نداشــتیم و 
قایدی که یک بازیکن تاثیرگذار و تعیین کننده است، از این 

موقعیت و غافلگیری استفاده کرد و به گل رسید.
گل محمدی درباره این که بعد از فینال آسیا هنوز پرسپولیس 
به خودش برنگشته است، گفت: متاسفانه اتفاقاتی که قبل و 
بعد از فینال آسیا افتاد برنامه ریزی شده بودند تا پرسپولیس 
را تضعیف کنند. بازیکنانمان را به راحتی از دســت دادیم و 
هیچ اراده ای برای حفظ این بازیکنان وجود نداشــت. توجیه 
آن ها این بود که رفتن یــک بازیکن تاثیری در نتایج ندارد 
که خنده دار است. او )رسول پناه( هنوز هم به عنوان رئیس 
هیــات مدیره کار می کند و بــه ریش همه می خندد و هیچ 
کسی هم برخورد نمی کند. گل محمدی درباره عملکرد داور 
گفت: عملکرد او خوب بود اما در صحنه ای که غالمی بازیکن 

ما را گرفت، باید کارت قرمز می داد؛ اما باید کارشناسان داوری 
در این باره  نظر بدهند.

گل محمدی، سرمربی پرسپولیس در نشست خبری پس از 
دربی پایتخت گفت: 2 روز بــه وزیر ورزش و جوانان فرصت 
می دهیم تا تکلیف آدم هــای کوچک حاضر در هیات مدیره 
را مشــخص کند؛ وگرنه تبعات اتفاقاتی کــه رخ خواهد داد، 
برعهده او خواهد بود. سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس پس از 
پایان دربی پایتخت بیان کرد: بازی خیلی جذاب و دیدنی بود. 
روی غافلگیری و اشتباه عجیب و غریب گل خوردیم. سپس 
توانستیم بازی را کنترل کنیم. در زمین حریف موقعیت های 

خوبی در نیمه اول داشتیم، اما نتوانستیم استفاده کنیم.
او افــزود: در مجموع داوری خوب بــود و روی صحنه ای که 
غالمــی روی مهدی عبدی خطا کرد، بحث داریم. آن صحنه 
تک به تک بود و می توانستیم به گل برسیم. من چیزی که از 
داوری می دانم این اســت که در آن صحنه غالمی باید اخراج 
می شــد. باالخره داور در این صحنــه مدیریت کرد و اگر آن 
صحنه اخراج داشته باشد، نمره منفی دارد و کارشناسان باید 

نظر بدهند.

گل محمدی خاطرنشــان کرد: نیمه اول ایــن اتفاق افتاد و 
متاسفانه نیمکت و کســانی که روی سکو ها نشسته بودند، 
روی مسائل داوری فریاد می زدند. به نظر من در شأن باشگاه 
استقالل نیست که نیمکت آن ها این قدر شلوغ باشد. منظور 
من افرادی هستند که روی سکو ها نشسته بودند. سرمربی تیم 
فوتبال پرسپولیس گفت: شرایط بازی خیلی خوب به نفع ما 
پیش می رفتند و کنترل بازی را در دست داشتیم؛ دلیلی نبود 
که تعویض کنیم. تعویض ما هم به خاطر مصدومیت عبدی 
بــود. وقتی بازیکنان ما خوب بازی می کنند و عملکردشــان 

خوب است، دلیلی نداریم که تعویض کنیم.
وی گفت: تیمی که عقب اســت، برای گلزنی فشار می آورد. 
حساســیت بازی آن قدر باال اســت که ناخودآگاه تیم عقب 
می آید و به حریف فرصت داده می شود. در گل دوم استقالل 

هم خالقیت قایدی تاثیرگذار بود.
سرمربی پرســپولیس گفت: در کل بازی 2 توپ روی دروازه 
ما آمد و خیلی ساده گل خوردیم. می توانستیم بازی را ببریم. 
باید شرایط روحی و روانی بازیکنان را در نظر بگیریم. در چند 
ماه گذشته فشار زیادی به بازیکنان ما آمده است؛ هم در آسیا 
و هم مشکالتی که در بحث مدیریتی داشتیم. هواداران ما تا 
آخرین لحظه منتظر پیروزی بودند که متاســفانه این اتفاق 
نیفتاد و از تک تک آن ها عذرخواهی می کنم. این مســاوی و 

نبردن را به پای من بگذارند.
او ادامه داد: در این مدت مشکالت عجیب و غریبی داشتیم، 
شــما ببینید هیات مدیره اســتقالل چقدر بازیکنان خوب 
اســتقالل را حفظ کــرد و حتی این تیــم را تقویت کردند؛ 
هیات مدیره یعنی این که تیــم را حفظ کنند. هیات مدیره 
ما را ببینید که یکی یکی بازیکنان را فرستادند و رفتند و آخر 
هم بیانیه می دهند که رفتن یک بازیکن مشــکلی به وجود 

نمی آورد و یک توجیه خنده دار ارائه کردند.
گل محمدی اظهار کرد: ما یک بازیکن را از دست ندادیم، شاید 
۱0 بازیکن را از دست دادیم. اراده ای برای تداوم موفقیت های 
گذشــته وجود ندارد. کسی که این همه مشکالت را برای ما 
به وجود آورده اســت به عنوان رئیس هیات مدیره به کارش 
ادامه می دهد و یک پوزخند هــم به ما می زند که من هنوز 
هستم و هیچکس هم نیست که یک هیات مدیره قوی بگذارد. 
متاســفانه این مشکالت در چند وقت اخیر خیلی ما را اذیت 
کرده اند. فردی هم نیست جواب بدهد. وزیر ورزش و جوانان 
باید در این مساله دخالت کند و آدم های قوی در هیات مدیره 
بگذارد. در این وضعیت ادامه کار خیلی ســخت اســت و اگر 
مــن با این تیم ادامه داده ام، فقط بــه خاطر هواداران بوده و 
این که فینال آســیا را در پیش داشتیم. اگر آدم های قوی به 

پرسپولیس نیایند این باشگاه زمین می خورد.
ســرمربی پرسپولیس خاطرنشــان کرد: مشکالت زیادی در 
آینده داریم. بحث بودیمیر وجــود دارد؛ باید ۵00 هزار یورو 
باید به او بدهیم. به کالدرون و دستیارانش هم باید 700-600 
هزار یورو پرداخت کنیم. هیچ  شخصی نیست که این مسائل 
را مدیریت کند. آینده خوبی برای باشگاه متصور نیستم و تا 
وقتی که این آدم ها سر کار باشند، این مشکالت وجود دارند. 

من نمی خواهم پیروز نشدن تیم خود را توجیه کنم.

دو کلمـــه حـــرف ورزشـــی

بهبودی سـیاوش  گرد آورندهبعــد از بازی...

کشف استعدادها در رشته ُکشتی 
علی رضارییس فدراسیون ُکشتی در ستاد ساماندهی 
امور جوانان کردســتان اظهار داشت: کشتی ورزشی است 
کــه همه قومیت ها و مذاهب را کنار هم جمع می کند و تا 
کنون توانسته به وحدت جامعه ایرانی کمک شایانی داشته 
باشد.وی با بیان این که هرچه در ورزش هزینه شود نتایج 
آن در آینده به خوبی دیده می شــود افزود: اهالی سیاست 
و مســووالن کمتر به ســرمایه گذاری بر روی ورزش توجه 
می کنند اما با اهمیت دادن به ورزش آسیب های اجتماعی 

و اعتیاد کاهش می یابد.
دبیر با اشاره به این که ایران خواستگاه کشتی جهان است 
و از این ظرفیت باید به بهترین شکل بهره ببریم گفت: این 
رشته ورزشی همچون نفت، خاویار و پسته ایران است اما به 

علت کم توجهی در حال از دست دادن آن هستیم.
وی با تقدیر از نگاه ویژه استاندار کردستان به ورزش یادآور 
شــد: وجود مدیرکلی از جنــس ورزش در اداره ورزش و 
جوانان و قهرمان کشــتی در راس هیات کشتی کردستان 
شرایط مناسبی برای رشد این رشته ورزشی در استان ایجاد 
کرده اســت و فدراسیون هم آمادگی دارد برای توسعه این 
ورزش همکاری کند. در این نشست توافق شد جام کشور با 
عنوان شهدای کردستان هر ساله در رشته کشتی در  استان 
برگزار شــود و استاندار نیز قول داد تمام توان خود را برای 

برگزاری آن بکار گیرد.

آخرین دفاعیه برای شکستن 
رای مارک ویلموتس 

حدود هفت ماه قبل بود که فدراسیون فوتبال ایران 
در پرونده مارک ویلموتس محکوم شــد. طبق رای صادر 
شده فدراسیون فوتبال به پرداخت حدود 6 میلیون و ۵00 
هزار یورو محکوم شد و از همان زمان بود که کارگروهی 
تشکیل شد تا برای فرجام خواهِی این حکم کارش را آغاز 
کند. وکالی فدراسیون فوتبال از دفاعیه آماده شده راضی 
هستند و معتقدند در این دفاعیه می توان به بازگشت رای 
صادر شــده امیدوار بود. پس از ارســال این دفاعیه، باید 
منتظر دفاع مجدد مارک ویلموتس و وکالیش باشــیم. 

سپس در مرحله بعدی نوبت به داوری مجدد می رسد. 
طرفین باید به اتفاق داوری که CAS مشخص می کند 
دور هم جمع شوند و در جلســه ای، رای نهایی را صادر 
کنند. احتماال این جلســه پیش از پایان ســال ۱3۹۹ 
برگزار شود و تکلیف این چالش بزرگ فدراسیون فوتبال 

مشخص شود.

هیچ رئیسی نباید در فدراسیون 
حاشیه امن داشته باشد

حمیدرضاگرشاســبی مدیر 
عامل اســبق باشگاه پرسپولیس 
دربــاره ایــن که آیا بــه نظرش 
فوتبال  برای مدیریت فدراسیون 
بایــد مدیــران جدیــد وارد کار 
شــوند یا به همان مدیران قبلی 
امتحــان پس داده بایــد اعتماد 

کرد، گفت: به نظرم در این شرایط رسالت سنگینی بر روی 
دوش اعضای مجمع فدراسیون است. آن ها هستند که باید 
عملکرد را ارزیابی کنند. گرشاسبی ادامه داد: اعضای مجمع 
باید بهترین گزینه را برای ریاست فدراسیون انتخاب کنند. 
کسی که هم دست پاک، هم شــجاع و هم دارای رزومه ی 
خوبی باشد. رئیس جدید حداقل 2 مورد از سه مورد باال را 
باید دارا باشد. به نظرم نباید برای انتخاب رئیس فدراسیون 
مصلحت اندیشــی یا زد و بندی صورت بگیرد.وی افزود: در 
این جا نقش نهادهای نظارتی بسیار مهم است. آن ها باید هر 
چند وقت یکبار عملکرد رئیس فدراســیون را ارزیابی کنند 
و اجازه ندهند یک نفر در مشــکالت و یا فســاد غرق شود. 
همان اول اگر وقتی یک نفر اشتباه می کند، جلوی او گرفته 
شــود تا دیگر شاهد اشتباهات و فجایع بعدی نباشیم. هیچ 
رئیسی نباید در فدراسیون فوتبال حاشیه امن داشته باشد و 
به محض این که اشتباه کرد باید مجمع برگزار شده و چاره 
اندیشــی صورت بگیرد. واقعا یکی از معضالت مدیریت در 

ورزش عدم ارزیابی مداوم و به موقع است.
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چرا باید برای خودمان هدیه بخریم؟
■ هدیه دادن به دیگران با احساس خوشایندی همراه است. 

هدیه دادن لذتی معادل لذت فیزیکی خلق می کند. 
هدیه گرفتن هم تجربه ای لذت بخش اســت. آخرین باری 
که هدیه گرفتید چه حســی داشتید؟ هدیه ممکن است 
قابل لمس باشد و یا حسی دل گرم کننده یا یک عذرخواهی 
ســاده. هرچه باشد، حس خوبی به آدم می دهد. پس چرا 
منتظر باشــیم تا دیگران به ما هدیــه بدهند؟! بر مبنای 
پژوهش ها هدیه خریدن برای خودمان، به هر دلیلی به ویژه 
به خاطر دســتاوردهای حرفه ای و فردی، سودمند و برای 

سالمتی مفید است. 
هدیه دادن به خودمان یک معامله دو سر برد است!

پژوهشــگران دریافته اند که هدیه دادن بخش هایی از مغز 
را تحریــک می کند که با لذت های فیزیکی مانند خوردن 
شکالت تلخ یا شستن دست های سرد با آب گرم تحریک 
می شوند. در مقابل، هنگام دریافت هدیه احساس می کنید 
مهم هســتید و مورد ســتایش قرار گرفته اید،  حتی اگر 
یادداشتی ساده برای تشکر باشد. هدیه دادن به خودمان با 
حس خوب اقدام کردن به جای بی عملی همراه است. حاال 
که هدیه دادن و گرفتن این قدر لذت بخش هستند، چرا هر 

دو را با هم ترکیب نکنیم؟
وقتی به خودمان بیشتر توجه کنیم، درنتیجه به دیگران 
هم بیشــتر توجه خواهیم کرد. پژوهش ها نشان می دهند 
هرچه انسان خشــنودتر باشد، میل بیشتری به مهربانی، 

شکیبایی، نوع دوستی و دیگر رفتارهای خیرخواهانه دارد.
برتراند راسل می گوید:

زندگی  خوب، زندگی  شاد است. منظور این نیست که برای 
شــاد بودن باید حالتان خوب باشد. برای این که حالتان 

خوب باشد، باید شاد باشید!

▪  چطور به خودمان هدیه دهیم؟
هدیه دادن به خودمان، شکل های مختلفی دارد. اغلب شان 

هم در لحظه های زندگی روزمره جاری  است.
گاهی کاری نکردن هم هدیه اســت: نخوردن بشقاب دوم 
غذا، قطع نکردن حرف دوســتی که در حال شکایت از روز 
کاری اش است، اعتراض نکردن به همسری که می خواهد 
کمی تنها باشــد، تماشــا نکردن تلویزیون تــا دیروقت، 

رانندگی نکردن با سرعت زیاد و بسیاری هدیه های مشابه.

قطعا در طول روز فرصت های فراوانی برای دادن هدیه ای 
ساده اما دل پذیر و تأثیرگذار به خودمان وجود دارد. مدام 
از خودتان بپرسید: االن چه می توانم به خودم هدیه بدهم؟ 
از میان چیزهایی که توانایی تأمین شــان را دارم، دلم چه 

می خواهد؟ سپس، برای انجام آن تالش کنید.
در نگاهی بلند مدت تر به این پرسش ها پاسخ دهید: امروز، 

ایــن هفته، امســال و حتی در این زندگــی چه هدیه ای 
می توانم به خودم بدهم؟ حواســتان بــه آنچه آگاهانه به 
ذهنتان می رسد، باشد. اجازه دهید ایده ها در فضای آگاهانه 
ذهنتان جریان پیدا کنند. می توانید انسانی دلسوز را تصور 
کنید و ببینید این آدم چه چیزهایی به شــما خواهد داد؛ 

همان ها را به خودتان هدیه دهید.
با آگاهی از این که چه دل بزرگی دارید که مهربانی اش را 
اغلب نثار دیگران می کند، می توانید خودتان را هم در دامنه 
پرتو مهر این دل قرار دهید. بگذارید مهر و محبت تان نثار 
کسی شود که اراده تان بیش از هر کسی بر او حاکم است و 

بنابراین، مهم ترین وظیفه تان مراقبت از اوست.

▪  چرا زن ها باید برای خودشان هدیه بخرند؟
خانم ها عاشق هدیه گرفتن هستند. همان طور که گفتیم 
نیاز نیست صبر کنید تا کســی برایتان هدیه بخرد. شما 
فردی مستقل و توانمند هستید، پس این را در عمل نشان 

دهید.
۱- تالش شما شایسته پاداش است

شــما زنی قدرتمند و مستقل هستید. ممکن است شاغل 
باشــید و یا ممکن است مادر باشــید و مراقبت از کودک 
را بر  عهده بگیرید. شما سخت تالش می کنید و شایسته 
قدردانی هستید. توانایی خرید جواهرآالت موردعالقه تان 
احســاس توانمنــدی به شــما می دهد. خریــد چیزی 
گران قیمت اما ماندگار ،به شــما قدرت، حس استقالل و 

شایستگی می دهد.
۲- انتخاب با خودتان است

اغلب پس انداز می کنید تا برای عزیزانتان هدیه بخرید؛ اما 
مهم ترین فرد زندگی تان را فراموش می کنید: خودتان. البته 
که هدیه دادن به عزیزان کار خوبی است، اما خودتان را از 
قلم نیندازید. گاه به گاه چیزی را که واقعا دلتان می خواهد 
برای خودتان بخرید. این راهی است برای نشان دادن این 

که به خودتان عشق می ورزید.
۳- پول کمتر اهمیت دارد

وقتی برای دیگــران هدیه می خرید، معموال بودجه خاصی 
مدنظرتان اســت. امــا وقتی پای خودتان در میان باشــد، 
می توانید سر کیسه را کمی شل کنید! چه اشکالی دارد؟ شما 
سلیقه خوبی دارید و کیفیت برایتان مهم است. این چیزی 

نیست که مایه خجالت باشد. پس کمی ولخرجی کنید.
۴- هروقت دلتان را زد، به راحتی به دیگران می بخشید

چه حســی دارید وقتی مادرشوهرتان ســراغ پیراهنی را 
می گیرد که ســال پیش برایتان خریده و شما هیچ وقت 
نپوشیده اید؟! تقریبا غیرممکن است به کسی که هدیه ای 
به شــما داده، بگویید از هدیه اش خوشتان نمی آید. وقتی 
هدیه از طرف خودتان باشد، همان چیزی است که دوست 
دارید. اگر هم مد یا سلیقه تان تغییر کرد، می توانید آن را 

به دیگران بدهید، بفروشید یا با هدیه ای نو جایگزین کنید.
۵- واقعا مایه شادی است

هدیه باعث افزایش شادی واعتمادبه نفس می شود. حتی 
پاداش های کوچک مانند دســته گل یا پیام تشکر، ارزش 
کارهای خــوب را دوچندان و گذر از ســرخوردگی های 

روزمره را ساده تر می کند. 
۶- به صرفه تر از روان درمانی است

طال و جواهر ارزان نیســتند، اما سرمایه گذاری اقتصادی 
و عاطفی به  شــمار می روند. تصور کنید در پایان هفته ای 
ناخوشایند که هیچ چیزی حالتان را خوب نمی کند، خرید 
یک جفت گوشواره ریزه میزه موردعالقه تان چقدر می تواند 

شما را دل خوش کند.
۷- شما شایسته برترین ها هستید

توضیحی وجود ندارد! شما شایسته بهترین ها هستید. هر 
روز باید بدرخشید. نیازی نیست صبر کنید تا دیگران این 
را به شما نشــان دهند.فراموش نکنید که شما برای شاد 
زیســتن و داشتن حال خوب، فقط به خودتان نیاز دارید. 
می توانید در طول ســال، حال خوب را به خودتان هدیه 
دهید. چند پیشنهاد فوق العاده برای خرید هدیه مخصوص 

خودتان :

▪  دفتر کارتان را نونوار کنید
احتماال خیلی وقت است که دفتر کارتان فضایی تکراری 
شــده است و دلتان فضایی تازه و پرانرژی می خواهد. یک 
ایده نو برای تغییر دکوراســیون دفتــر کارتان بدهید و با 
اضافه کردن چند شــیء کوچک، تغییری چشــمگیر در 
فضا ایجاد کنید. می توانیــد با خرید چند گلدان جدید و 
خوش رنگ شــروع کنید یا سراغ چند تابلو نقاشی خاص 

بروید و به دیوار رنگ ولعابی تازه بدهید.
تعویض ســرِی لوازم التحریر روی میزتان هم ایده خوبی 
اســت و تنوع جذابی خواهد بود. می توانید یک تخته سیاه 
و کمی گچ بخرید. در دفترتان، به جای تخته های وایت برد، 
از این تخته سیاه جذاب و نوستالژیک برای نوشتن ایده ها 

و برنامه های کاری استفاده کنید.

▪  یک هدفون جدید برای خودتان بخرید
خودتان را از شر هدفون های قدیمی و سیمی خالص کنید 
و یک هدفون بلوتوثی جدیــد و زیبا برای خودتان هدیه 

بگیرید.
دیگر وقت آن رســیده تا موســیقی را با وضوح بیشتری 
بشنوید و تنها به فکر خرید هدفون برای هدیه به عزیزانتان 
نباشید؛ کمی هم به خودتان فکر کنید. دویدن درحالی که 
موزیک ریتمیک و فوق العاده ای در گوش تان با کیفیت باال 

در حال پخش است، حس بی نظیری خواهد داشت.
ادامه دارد...

سازمان فناوری اطالعات ایران و شرکت ارتباطات زیرساخت 
، توسعه و شکل گیری نخستین سکوهای ابری توزیع شده در 

کشور را در راستای اهداف شبکه ملی اطالعات آغاز کردند.
به گزارش ســازمان فناوری اطالعات ایــران، قرارداد مزایده 
جهت شکل گیری نخستین ســکوهای ابری توزیع شده در 
کشور با همکاری ســازمان فناوری اطالعات ایران و شرکت 
ارتباطات زیرساخت و در راستای اهداف شبکه ملی اطالعات، 

با بخش خصوصی مبادله شد.
امیر ناظمی معاون وزیــر ارتباطات، این طرح را از دو منظر 
محتوا و مشــارکت عمومی خصوصی حائز اهمیت دانست و 
گفت: این پروژه باعث تمرکززدایی محتوا و خدمات از تهران 

و توزیع بار ترافیکی پهنای باند در کشور می شود.
وی با بیان این که این پــروژه در بخش فرآیندی نیز از آن 
جهت دارای اهمیت اســت که دولت با وارد شدن در برخی 
از حوزه ها به نوعی تبدیل به رقیب بخش خصوصی می شود، 
ادامه داد: مراکز داده استانی سازمان فناوری اطالعات ایران، 

یکی از مواردی اســت که ظرفیت الزم برای تبدیل شدن به 
محل رقابت میان دولت و بخش خصوصی را دارد و با اجرای 
ایــن پروژه می توان دارایی دولت را به ابزاری تبدیل کرد که 

طی آن مشارکت عمومی خصوصی اتفاق بیافتد.
رئیس سازمان فناوری اطالعات ایران گفت: فرآیند برگزاری 
مزایده حدود دو ســال طول کشید و شکل گیری و توسعه 
پلتفرم های ابری توزیع شده در کشور، ارائه خدمات موردنیاز 
کسب وکارهای نوپا به صورت یکپارچه و اقتصادی، امکان ارائه 

خدمات به تولیدکنندگان محتوا و فراهم کنندگان خدمات 
شبکه توزیع محتوا، صرفه جویی اقتصادی و توسعه کسب  وکار 

و دانش در کشور از مهم ترین اهداف این طرح است.
وی در خصوص تقسیم بندی توسعه خدمات ابری در کشور 
بر مبنای زمینه فعالیت برای شــرکت های خصوصی افزود: 
منطقه یک و یا »ابر شمالی« شامل شهرهای تبریز، مشهد، 
قم، همدان و هم مکانی شــیراز و منطقه 2 یا »ابر جنوبی« 
شامل شهرهای شیراز، اصفهان، اهواز، کرج و هم مکانی تبریز 
اســت که با مشارکت برخی شــرکت های خصوصی انجام 
می شود. ناظمی اضافه کرد: مزایده »ابرایران« دارای مشوق ها 
و مجوزهایی برای اپراتورها است که شامل خرید تا 30 درصد 
از ظرفیت ایجاد شده از محل تجهیزات تحویل شده، ارائه ۹0 
درصد تخفیف برای پهنای باند، ارائه ۹۵ درصد تخفیف برای 
فضای Co -- Location و ارائه تســهیالت تا سقف 700 
میلیارد ریال از ســوی صندوق نوآوری و شکوفایی با رعایت 

آئین نامه ها و دستورالعمل های صندوق، خواهد بود.

بهار سـادات موسوی
گرد آورنده

تغییر نگرش رسانه ها به 
جریان نخبگی و مدنی

 دبیــرکل مجمع جهانــی صلح اســالمی یکی از 
دغدغه های این مجمع را کم توجهی برخی رســانه ها به 
جریان مدنی و نخبگی عنوان، و بر تغییر و تحول نگرش 

رویکرد آن ها بر جریان مدنی و نخبگی تاکید کرد.

 داود عامــری در جمع مدیران و ســردبیران خبرگزاری 
جمهوری اسالمی )ایرنا( با اشاره نقش مهم جریان نخبگی 
و مدنی در ســطح داخل و خارج کشور، تاکید کرد:  امروز 
بســیاری از ســطوح قدرت ها در دنیا مبتنــی بر جریان 
فرهنگی است. از این رو، باید نسبت به حراست و حفاظت 
از ایران فرهنگی هم چنین تقویت و هویت بخشی به این 

مهم به کمک رسانه ها گام های رو به جلو برداشته شود.
عامری موضوع غایب بودن جریان های اسالمی در دنیا را 
یکی دیگر از چالش های امروز دانســت و تاکید کرد: باید 
با کمک جمعی از نخبگان و جامعه مدنی کشور، جریان 
اســالمی و فرهنگی  را در سطح جهان تبیین و به کمک 

رسانه ها کارهای ایجابی انجام دهیم.
عامری خاطرنشــان کرد:  متاســفانه  امروز بســیاری از 
دشمنان ما در تالش هســتند تا چهره ایرانیان را وارونه 
نشان داده و تصویر نادرســت و غیرواقعی از آن ها نشان 
دهند؛ بنابراین همین امر وظیفه ما و شــما )رسانه ها( را 

جهت تبیین و معرفی واقعیت دو چندان می کند.

انتشار داستان های جالل آل 
احمد به زبان بنگالی 

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات 
اسالمی، چهاردهمین شــماره ماهنامه »نشر بنگال« به 
منظور نمایه سازی و معرفی جدیدترین کتاب های تألیف 
و چاپ شده به زبان های بنگالی و انگلیسی در بنگالدش 

منتشر شد.
رایزنی فرهنگی کشورمان در بنگالدش در این شماره از 
ماهنامه، بهترین داســتان های جالل آل احمد را معرفی 
کرده اســت. در این کتاب از داســتان  و قصه های جالل 
آل احمد ۱0  داســتان گلچین شده و به عنوان بهترین 
داســتان های جالل آل احمد توسط عبد الصبور خان به 

زبان بنگالی ترجمه شده است.
 کتــاب بهترین داســتان های جالل آل احمــد به زبان 
بنگالی از سوی انتشارات پندولم داکا منتشر شده است.

رئیس انستیتو پاستورایران:
واکسن کرونای مشترک ایران 

و کوبا عوارضی نداشت
دکترعلی رضابیگلری رئیس انستیتوپاســتور ایران 
بابیان این که تولید واکسن مشترک ایران - کوبا مبتنی 
بر واکسن ذات الریه کودکان است، گفت: تاکنون در فاز 

اول و دوم این واکسن عوارضی نداشته است.
وی با بیان این که فاز سوم کارآزمایی بالینی این واکسن 
مشــترک به صورت همزمان در دو کشور شروع خواهد 
شد، گفت: انستیتو پاستور ایران در سال گذشته با کشور 
کوبا، همکاری برای ساخت واکسن »ذات الریه کودکان« 

را آغاز کرد.
بیگلری عنوان کرد: واکسن کرونایی که با همکاری کوبا 
از ۵ -- 6 ماه گذشــته آغاز شده و در مرحله کارآزمایی 
بالینی بوده منطبق بر »واکسن ذات الریه کودکان« است.
رئیس انســتیتو پاســتور ایران افزود: این واکسن، بسیار 

ایمن بوده و تاکنون هیچ عوارضی نداشته است.

با همکاری سازمان فناوری اطالعات و زیرساخت؛

توسعه نخستین سکوهای ابری توزیع شده در کشور آغاز شد

مونا پیلتـن عراقی
گرد آورنده

بخش اول
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می خواهم شهر محل سکونتم، دسترس پذیر باشد

سرمایه گذاری در بخش 
گردشگری خراسان جنوبی 

حسن رمضانی مدیر 
کل میــراث  فرهنگــی، 
گردشــگری و صنایــع 
خراسان  جنوبی  دستی 
گفــت: بخش خصوصی 

امســال ۱۱ میلیارد تومان در حوزه  گردشــگری استان 
سرمایه گذاری کرده است.

وی به رسانه ها اعالم کرد: این مقدار سرمایه گذاری در ۹ 
ماه گذشته از سال جاری در بخش های مختلف تاسیسات 

گردشگری و اقامتگاه های بوم گردی هزینه شده است.
رمضانی گفت: بیشترین سرمایه گذاری مربوط به راه اندازی 
اقامتگاه های بوم گردی بوده و بیشترین سرمایه گذاری در 

شهرستان های فردوس و طبس انجام شده است.
مدیرکل میراث  فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی 
خراسان  جنوبی اضافه کرد: بیش از 80 میلیارد تومان به 
واحدهای گردشــگری استان در پی شیوع کرونا خسارت 
وارد شــده و حمایت های ویژه از این بخش در دستور کار 

قرار گرفته است.
اوتصریح کرد: بازپرداخت تسهیالت قبلی دریافت شده در 
حوزه گردشگری تا پایان سال ۹۹، امهال و با تمدید مهلت 
پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی سال جاری نیز موافقت 
شــد. رمضانی گفت: عالوه بر امهال تســهیالت و تمدید 
مهلت پرداخت حق بیمه کارفرما، با امهال هزینه های آب، 
برق و گاز سال جاری و هزینه های مالیاتی سررسید امسال 

تا پایان سال نیز موافقت شده است.

هزینه کرد۲۲۰ هزار میلیارد 
تومان برای طرح های گردشگری 

وزیر میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی 
گفت: در دولت یازدهم و دوازدهم 220 هزار میلیارد تومان 
برای اجرای طرح های گردشگری هزینه و سرمایه گذاری 

شده است.

 علی اصغر مونســان در جریان ســفر به قزوین در جمع 
خبرنــگاران با بیان این که 2 هزار پروژه گردشــگری در 
کشور در حال اجرا است، اظهار داشت: ارزش این طرح ها 

به ۱37 هزار میلیارد تومان می رسد.
وی با بیان این که ایران قبل از کرونا در ســال 20۱۹ به 
عنوان دومین کشــور  دارای باالترین رشد در گردشگری 
دنیا انتخاب شد، اظهار داشت: تا پیش از شیوع کرونا رشد 
بســیار خوبی در حوزه گردشگری داشــتیم و آمار ورود 
گردشگران به باالی هشت میلیون نفر افزایش یافت که در 
سال های قبل از آن حدود 4.۵ میلیون نفر بود و امیدواریم 
با مهار کووید ۱۹ و در دوران پساکرونا بار دیگر شاهد رونق 

گردشگری کشور باشیم.
مونســان هم چنین گفت: بــه زودی 320 پروژه میراث 
فرهنگی که با اعتبارات دولتی و مشــارکت مردمی احیا 
شده اند نیز در مراسمی با حضور رئیس جمهوری به بهره 

برداری خواهد رسید.
وی با بیان این که طرح جامع گردشگری کشور در دولت 
پس از مدت ها مطالعه و بررسی تصویب شد و براساس آن 
احکام قابل توجهی به دستگاه های مختلف ابالغ شد،افزود: 
انتخاب محورهای جدید گردشــگری در غرب و جنوب 
کشــور نیز با هدف توزیع متوازن سفر و گردشگری مورد 
توجه قرار گرفته است. وزیر میراث فرهنگی،گردشگری و 
صنایع دســتی هم چنین گفت؛ در حوزه صنایع دستی 
نیز رشــد بسیار خوبی داشته ایم و تالش می شود تا آمار 

صادرات صنایع دستی افزایش یابد. 
وی اظهار داشت: طرح تجاری سازی صنایع دستی مبتنی 

بر سلیقه بازار و مشتریان نیز با قوت در حال اجراست.

تکه ای از من 
تکه ای از زمین

مریم سادات موسوی
■ از ســال ۹7 تــا قبل از کرونا، ما، تیمــی که امید به 
آگاهی دادن در مورد دســترس پذیری داشتیم، مشغول 
یادگیری و هم زمان اطالع رســانی در مورد این موضوع 
شدیم. با آدم های مختلفی صحبت کردیم و تجربه آن ها 
را به اشتراک گذاشــتیم. بعد از شروع کرونا، به واسطه 
رســیدن انتظارات به کف هرم مازلــو، یعنی به نیازهای 
اولیه، این موضوع را به طور موقت کنار گذاشــتیم. البته 
ماجراهای کالفگی و ســختی زندگی در ســال ۹8 هم 
بی تاثیر نبود. موقت را هم امروز کســی نمی تواند تعریف 
کند. نمی دانیم تا کی گرفتار کرونا و آسیب هایش هستیم 
و البته بعد از کرونا، زندگی "نرمال" چگونه خواهد بود. 

با این حال ســعی کرده ایم ارتباطمان با دوستانی که در 
آن مدت همراهمان بوده اند را حفظ کنیم. زندگی جریان 
دارد و نمی توان آن را از حرکت انداخت. کرونا باشــد یا 
نباشد، ماجراهای اجتماعی و فشارهای اقتصادی باشد یا 
نباشد، واقعیت این است که جمعیت زیادی با نیاز ویژه 
در این دنیا زندگی می کنند. آن ها که از ویلچر اســتفاده 
می کنند، آن ها که ســالمند هستند یا گروه های دارای 

مشکالت شنوایی و بینایی. و ده ها دسته دیگر...
 به همین دلیل، وقتی دوســتی از من می خواهد که در 
انتشــار تجربه ای که در شهر محل ســکونتش در مورد 
عدم دسترس پذیری داشته است کمک کنم، قطعا کرونا 
یــا هیچ وضعیت دیگری را بهانــه نمی کنم و حرفش را 

می شنوم، می خوانم و به اشتراک می گذارم:

● ]به نام خداوند جان و خرد کزین برتر اندیشــه 
برنگذرد.

سخنم را با نام خداوند جان و خرد آغاز کردم،برای دعوت 
از همه مردم به ویژه مســوولین محترم، برای اندیشیدن 
و خردورزی برای حل مشــکالت قشــری از جامعه که 
ســالیان سال است با کوهی از مشکالت و کم لطفی، هم 
از طرف هم وطنان و هم از طرف دست اندرکاران فراموش 

شد ه اند. 
من احمدرضا تواّل هستم. فردی 33 ساله، داری معلولیت 
جســمی -- حرکتی خیلی شــدید. می خواهم قصه ای 
بگویم. قصه ایی تلخ و تکراری. قصه ایی 30 ســاله یا بهتر 
اســت بگویم با دردی که حس کــرده ام، در اصل چهل 
ساله و یا شاید بیشتر و بیشتر. قصه اولین و ابتدایی ترین 

حقوق افراد دارای معلولیت.
سه ما پیش، بنده برای چکاپ چشم به مجتمع پزشکی 
مرکــزی واقع در خیابــان مراحل مراجعــه کردم، این 
مجتمع پزشــکی چند طبقه  که شاید در آن ده ها دکتر 
متخصص مشــغول به خدمت رســانی می باشند، دارای 
ورودی غیراســتاندارد و مناسب ســازی نشده است که 
حدودا ۱2 پله دارد. حتا افراد ســالم و ســالمند هم به 
دشواری از این پله ها باال می روند. ویلچر که جای خود 
دارد. ویلچر من را ســه نفر بلند کردند و رفتیم به مطب 
دکتر چشــم پزشــک برای چکاپ. این روند طی دو روز 

چهار بار تکرار شد.
من در بهبهان زندگی می کنم. برای من و خانواده ام این 

موضوع مهم اســت که برای رفتن به هر مکانی؛ اداری، 
پزشــکی و تفریحی، از مناسب بودن آن مکان برای عبور 
ویلچر مطمئن باشیم. مراجعه به هر ساختمان پزشکی و 

یا مطب دکتر هم از این امر مستثنا نیست. 
بــا پیگیری هــای من و خانــواده ام، متوجه شــدیم که 
بهبهــان هیــچ مطب چشم پزشــکی دســترس پذیر و 
مناسب سازی شده ای  ندارد.  به همین دلیل ناچار مرکز 
درمانــی فوق الذکر را انتخاب و به آن مراجعه کردیم که 

خوب، آن هم تعریفی نداشت.
برای مــن، هدف از بیان این مشــکل گله گذاری از این 
کمبود ها و نواقص نیست. این موضوع برای همه کسانی 
کــه به نحوی نیــاز ویــژه ای دارند و به مناســب بودن 

مکان های عمومی اهمیت می دهند، عیان است.
ششــم دی ماه ۹۹ من به معاونت درمان علوم پزشکی  
مراجعه کردم و تا موضوع را مطرح کنم. خواستم حداقل 
برای مراکز درمانی رمپ و دسترس پذیری برای معلولین 
را الزامی کنند. به نظر خودم این خواست نه عجیب بود 
و نه خــارج از توانایی آن ارگان. اما متاســفانه بازهم با 
داستان تکراری "به عهده ما نیست... و کی بود، کی بود، 

من نبودم" روبه رو شدم.

بزرگواری که در علوم پزشــکی با بنده صحبت می کرد، 
گفت: این مســائل جامع هســتند و بــرای همه اماکن 
دســترس پذیری فراهم نشده و مسوولیت و پیگیری این 
مشــکالت با بهزیستی است. شــاید برایتان جالب باشد 
کــه بدانید من بارها و بارها به بهزیســتی برای پیگیری 
این موضوع کــه مطالبه ای اجتماعی و همگانی اســت 
مراجعه کرده ام و بهزیستی قویا اعالم می کند که پیگیر 
مناسب ســازی ها بوده و هست و دســتگاه های مربوطه 
همــکاری نمی کنند!! یعنی باز هم مــن نمی ذانم نهایتا 

مسوولیت موضوع با کیست؟!
همان کسی که در علوم پزشکی با من صحبت کرد، بارها 
اشاره داشــت که در فرمانداری کارگروهی تشکیل شده 
برای مناسب ســازی ادارات، اماکن و سطح شهرستان و 
به جد پیگیر این مشــکالت هستند. حال هیچکس بهتر 
از بنده در جریان تشــکیل این کارگروه از ســالیان دور 
نیست. در زمان مسوولیت یکی از فرمانداران، کارگروهی 
تشکیل شد برای مناسب سازی و دسترس پذیری سطح 
شهرستان. اقداماتی هم صورت گرفت. سازمان هایی هم 
در بهبهان مناسب سازی شد. ولی این امر به همه مراکز 

مهم نرسید  سوال من این است: مگر نباید مراکز درمانی
که بیشترین ومهم ترین نیازیک فرددارای معلولیت است 
و دائما به آن جا مراجعه دارد، در اولویت مناسب ســازی 

قرار گیرد؟!
در دوره بعــد، یعنی دوره مســوولیت فرمانــدار دیگر، 
ایــن کارگروه ادامه به کار داد امــا باز هم مراکز درمانی 
مناسب سازی نشد. شاید بتوانم این موضوع را با قطعیت 
بگویــم. از آنجایی که من خود را یــک فعال در زمینه 
حقــوق افــراد دارای معلولیت، حداقل در شــهر خودم 
می دانم، اطالعات خوبی نســبت به ایــن موضوع دارم. 
من برای اطمینان از شــرایط به دو یا سه مرکز درمانی 
مراجعه کــرده ام. این مراکز حتی یک رمپ ســاده هم 

ندارند. 
و این روزها نوبت مســوولیت فرماندار جدید وقت است. 
حدود یک ســالی از تصدی این بزرگــوار می گذرد. به 
گفته مسوولین و دست اندرکاران، آن کارگروه همچنان 
مشغول به فعالیت و تالش برای مناسب سازی است. این 
موضوع من را بسیار خوشــحال می کند که کارگروه در 
حوزه مناسب ســازی شــهر برای افراد دارای معلولیت، 
همچنان فعاالنه مشــغول است. اما از این سوال خالص 
نمی شوم که نهایتا کی قرار است بهبهان تا حدی مناسب 
شــود؟ من 33 سال از عمرم می گذرد. تا کی باید انتظار 
بکشــم که شهر من، بهبهان برای زندگی من، آن هم در 
همین امور ابتدایی یعنی رفت و آمد در شــهر مناســب 

شود؟
برایم ســوال پیش آمده که آیا صرفا تشــکیل کارگروه 
حل کننده مشکالت و معضالت می توانسته باشد؟ به نظر 
من نه. پیگیری مستمر،نظارت، کارشناسی و تعهد به این 
موضوع، الزمه حل مشــکالت و معضالت است. این که 
در جواب مشــکالت و معضالت معلولین فی الفور دستور 
تشــکیل کارگروه داده شــود، اما فعالیت این کارگروه و 
میزان پاسخ گویی آن مشخص نباشد، آیا مشکلی را حل 
می کند؟ گاهی فکر می کنم اگر کارگروه نبود شــاید من 
دستم برای مطالبه بازتر بود. این روزها دائم به کارگروه 

ارجاعم می دهند و چیزی هم که عوض نمی شود.  
از مشــکالت دارویی و درمانی هم می گذرم. به نظرم به 
اندازه کافی برای همه روشــن است اهمیت این موضوع 
و وابســتگی زندگی ما به این داروها. مســائل مربوط به 
شغل و استقالل هم که نمی دانم اصال جایی برای اشاره 

دارد یا خیر. 
قصــد من از نوشــتن ایــن تجربه، به اشــتراک گذاری 
موضوعی اســت که فقط درد من یک نفر نیست. صدها 
انسان دیگر شرایط مشابه من دارند. ما می خواهیم اعالم 
کنیــم که حق زندگی داریم. حــق داریم برای رفتن به 
مراکــز درمانی شــرایط برایمان مهیا باشــد. همیشــه 
نمی خواهیم یک نفر دیگر را به دنبال خودمان داشــته 

باشیم که راه ها را باز کند.
خواســت زیادی اســت؟ آیا برای هر کدام از شهروندان 
و یا مســوولین موضوعی که مطرح کردم ناآشــنا است؟ 
اهمیت ندارد؟ یا چه چیزی باعث می شود گذاشتن یک 
رمپ یا باالبر سا ل ها طول بکشد و گاهی اصال امیدی به 
اصالحش نباشد؟ ما مهم هستیم. زندگی ما مهم است. 

من جوان هستم و می خواهم بتوانم بدون کمک دیگران 
وبه طورمستقل در شــهر محل تولدم زندگی کنم. این 

مقدار خواست عجیبی است؟
به هرجا ناتوان دیدی توان باش.... به سود مردم خاموش 

زبان باش.
 احمدرضا تواّل دی ماه ۱3۹۹[
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نتایــج یــک پژوهش در فــاز حیوانی نشــان داد عصاره 
هیدروالکلی صمغ پســته بر تسهیل روند خواب آوری، اثر 

ضد اضطرابی و شل کنندگی عضالنی تاثیر مثبت دارد.
استاد فارماکودینامی و سم شناسی مرکز تحقیقات علوم 
دارویی و دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 
در پژوهشی اثرات تزریق داخل صفاقی عصاره هیدروالکلی 
صمغ پسته بر شــلی عضالنی، خواب و اضطراب بر روی 

موش سوری را مورد بررسی قرار داده است.
در این پژوهش اثر صمغ پســته بر تعادل حرکتی و شل 
کنندگی عضالنی به دو روش میله چرخان و بارفیکس، 30 

و 60 دقیقه پس از تزریق مواد بررسی شد.
در آزمون خواب آوری، زمان شروع به خواب رفتن و مدت 
زمــان در خواب بودن 30 دقیقه پس از تزریق عصاره ها و 
مواد به روش القاء خواب با تزریق پنتوباربیتال انجام شــد. 
رفتارهــای حرکتي موش ها با آزمــون جعبه باز و اثر ضد 
اضطرابی به روش ماز به عالوه ای، 30 دقیقه پس از تزریق 

بررسی شد.
یافته ها نشــان می دهد که صمغ پسته در دوزهای ۱۱ و 
0/۵ - 0/2۵ گرم بر کیلوگــرم به طور معنی داری اثرات 
خــواب آوری )افزایش طی خواب در تمام دوزها و کاهش 

زمان شروع به خواب رفتن در دوز ۱ گرم بر کیلوگرم(، اثر 
ضد اضطرابی در آزمون ماز به عالوه، شل کنندگی عضالنی 
)در آزمون بارفیکس و با دوز ۱ گرم بر کیلوگرم( و کاهش 

فعالیت حرکتی با تمام دوزها داشته است.
نتایج این تحقیق حاکی از آن است که عصاره هیدروالکلی 
صمغ پسته تاثیر مناسبی بر تســهیل روند خواب آوری، 
اثر ضداضطرابی و شلی عضالنی دارد که ممکن است این 
ترکیب در کاهش اختالالت انقباضی عضالت، بی خوابی و 

اضطراب مؤثر باشد.
پژوهشی در ایران نشــان می دهد که عصاره صمغ پسته 

دارای اثرات ضد دردی و ضد التهابی حاد و مزمن است.
یافته های این پژوهش که توســط محققان انجام شــده 
حاکی از آن است که گیاه پسته اثرات ضد درد را از طریق 

گیرنده های مخــدری )اوپیوئیدی( و هم چنین مهار پیام 
رسان های التهابی اعمال می کند.

در این پژوهش، اثرات ضد درد عصاره صمغ پســته با سه 
روش آزمون صفحه داغ، آزمون پیچش و آزمون فرمالین بر 
روی موش و اثرات ضد التهابی حاد به روش ایجاد التهاب 

بازایلن در گوش بررسی شده است.
گزارش این پژوهشــگران حاکی از آن است که در آزمون 
صفحه داغ عصاره صمغ پســته اثــرات ضد دردی از خود 
نشــان داده است و آنان توانســته اند با استفاده از داروی 

نالوکسان فعالیت نامطلوب این عصاره را مهار نمایند.
گفتنی اســت در بررســی اثر ضد التهابی حاد، عصاره به 
خوبی توانسته از افزایش وزن گوش موش ها در اثر التهاب 

موضعی جلوگیری کند.
پژوهشگران در پایان بررســی خود بر اثرات ضد دردی و 

التهابی عصاره صمغ پسته تاکید کرده اند.
پژوهشگران با بیان این که گیاه پسته ایران از خانواده آالله، 
دارای اثرات دارویی متعددی از جمله اثرات ضد میکروبی 
و ضد زخم معده است، خاطر نشان کرده اند: تا قبل از این 
پژوهــش، در خصوص اثرات ضد دردی و ضد التهابی این 

گیاه، مطالعه ای صورت نگرفته بوده است.

ســالمـت بـاشـیـم

ــی ــم نبات مری
گرد آورنده

مهم ترین تهدید دوران 
قرنطینه برای بچه ها

سمیه عابدی روانشناس کودک و نوجوان، گفت: بچه ها به 
برنامه روزانه نیاز  دارند، در حقیقت تنظیم برنامه  روزانه، 
آن ها را از  آشــفتگی رفتاری باز می دارد. به همین دلیل 
والدین می بایســت به ویــژه در دوران قرنطینه و خانه 
نشــینی، برای فرزندان خود برنامه روزانه داشته باشند تا 

دچار مشکالت رفتاری در دوران بزرگسالی نشوند.

وی تصریح کرد: با توجه به این که مغز انعطاف پذیر بوده و 
مهم ترین کارکردهای عالی شناختی توسط مغز مدیریت 
و پردازش می شــود، از این رو برنامه ریزی روزانه می تواند 
ابزار مهمــی برای آموزش عادت های مختلف باشــد. به 
عبارت دیگر، زندگی برنامه  ریزی شده و قابل پیش بینی به 
کودکان و نوجوانان کمک می کند تا عالوه آموزش دقیق 
و تمرکز، احساس آرامش و امنیت بیشتری داشته باشند.

وی در پایــان گفت: آینده مطلوب یک جامعه ســالم در 
گرو عملکرد درست و برنامه ریزی در جهت مهارت های 
شناختی و اجتماعی در طول رشــد کودکان آن جامعه 
اســت. به همین دلیل خانواده ها توجه داشته باشند که 
در خانه نشینی طوالنی مدت، هرگز بچه ها را بدون برنامه 

نباید گذاشت.

تغذیه سالم مانع از جذب 
سموم می شود

یک متخصص تغذیه با اشاره به این که تغذیه سالم 
می تواند از جذب سموم آلوده هوا جلوگیری کند به ارائه 

نکاتی در این زمینه پرداخت.
سیدعلی کشاورز، در خصوص اهمیت تغذیه سالم برای 
کاهش عوارض آلودگی هوا، گفت: آلودگی هوا مجموعه ای 
از سموم مختلف است که با تغذیه سالم می توان جلوی 
جذب آن ها را از طریق بدن گرفت و یا روند جذب آن ها 
را بــا اختالل رو به رو کرد برای مثال ســرب با ویتامین 
C دفع می شــود و همانطور که می دانیم مرکباتی مانند 
پرتقال و گریپ فروت و هم چنین سبزیجات منبع بسیار 

خوب این ویتامین هستند.

وی افزود: ســبزیجات عالوه بر بهره منــدی از ویتامین 
 A و B۱2 منبع بســیار خوب دریافت ویتامین های C
هستند، بنابراین مصرف آن ها از اهمیت ویژه ای برخوردار 
اســت. توجه به این نکته الزامی است که ساالدها بدون 
هرگونه ســس که چربی را به بــدن وارد می کنند باید 
مصرف شــوند هم چنین بعضی از ســموم با شیر دفع 
خواهند شد بنابراین مصرف 2 تا 3 لیوان شیر کم چرب، 
ماســت، پنیر به همراه آب پنیر، کشک به این مقوله نیز 

کمک شایانی خواهد کرد.
این متخصص تغذیه بیان کرد: با توجه به این که آلودگی 
هوا باالست بهتر است که غذاهای چرب و پر ادویه از سبد 
غذایی افراد حذف شــود و غذاها عمدتاً به صورت بخارپز 
باشند؛ البته درست است که مصرف روغن و ادویه جات 
به غذاها طعم و رنگ می بخشــند اما در این شرایط اگر 
بخواهیم این موارد را مصرف کنیم ضرر بســیار زیادی را 
متحمل خواهیم شــد بنابراین تغذیه سالم در این روزها 

اهمیت بسیار زیادی دارد.

خواب آوروضداضطراب  ] خواص صمغ پسته [
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شماره 157 --- جدول و سودوکو ---

خدیجه فدایی زاده
گرد آورنده حکایات

روزی بهلول در خیابان به دنبال چیزی می گشت
رهگذران گفتند: بهلول به دنبال چه می گردی؟

گفت: به دنبال کلید خانه
گفتند: کلید را دقیقا کجا گم کرده ای؟

گفت: در خانه!
گفتند: پس چرا در خیابان بدنبال آن می گردی؟

گفت: آخر درون خانه بسیار تاریک است و چیزی نمی بینم!
گفتند: نادان یعنی نمی دانی آن کلید را هرگز در خیابان 

نخواهی یافت؟
گفت: پس چرا همه شما کلید تمام مشکالتتان را در خارج 

از خود جستجو می کنید و خود را نادان نمی دانید؟!
آری؛شــاه کلید، درون ماست.منتها درون ما تاریک است 
و بــه دنبال آن در خارج از خود می گردیم.در واقع چنگ 
انداختن به دنیای بیرون، نوعــی اتالف وقت و هدر دادن 

انرژی است.
**************

طال باش...
تا اگه روزگار آب ات کرد,

روز به روز طرح های زیباتری از تو ساخته شود
سنگ نباش...

تا اگر زمانه خرد ات کرد,
تیپا خورده ی هر بی سر و پایی بشوی..!!!
**************

شخصیت منو با برخوردم اشتباه نگیر.
شخصیت من چیزیه که من هستم،

اما برخورد من بستگی داره به این که ” تو ” کی باشی...
**************

زنی که سرو صدا داره یعنی دوستت داره
از زنی که ساکت شده بترس

یعنی پایان...
**************

از این طرح هزاران لبخند که هیچی به ما نرسید.
حاالاگه یه طرح هزاران فحش بذارند

من یه نفری همه رو برنده میشم !

تو گذشته میگفتن پزشک محرمه..
کم کم عکاس و فیلم بردار هم محرم شدن

حاال هم که دی جی و گروه موسیقی محرم شدن
اینجور که من فهمیدم االن فقط داداشای عروس و دوماد 

نامحرمند!
**************

بعضیا برای این که
ظاهرشونو حفظ کنند

باطنشونو نابود می کنند....!!!
**************

آنقدر بدم میاد ازاینایی که از سادگی و صداقت بچگیامون 
سواستفاده می کردن و حرف می کشیدن ازمون!

.
االن که بزرگ شــدم می فهمم چه مسائل فوق سری ای 

رو لو دادم  !!!
**************

یه ســری استکان هست آدم میخواد چای بخوره دماغش 
میره تو استکان !

.
مهندسین؛ یه فکری به حالش بکنین ، خیییییلی رو مخه !

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

چه لحظه باشکوهی بود اون لحظه..!
.

وقتــی معلم می بردمــون پا تخته ازمون درس بپرســه 
وسطش زنگ می خورد..!

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

یکی از مزایای پســر بودن اینه که هرچقد دلت خواست 
میتونی گریه کنی

.
آخرش دســتتو محکم بمالی به چشــمت، هیچچچچی 

نمیشه!
.

نه ریمیلت پخش میشه نه سایه ات بهم میریزه .....!
**************

مسخره ترین سوالی که میشه از یکی پرسید:
-- میتونم بهت اعتماد کنم ؟!

در تاریخ حتی یک مورد هم جواب منفی ثبت نشده!!!!
**************

سالمتیه اونایی که خودشون سنی ندارن
.

ولی روزگار دلشونو پیر کرده ...

به دوســتم گفتم؛ ســه بار پشت ســر هم بگو:؛"سه سیر 
سرشیر سه شیشه شیر" !

 - نامبرده حدود یک ساعته لکنت زبون گرفته !
**************

تا حاال دقت کردین
وقتی یه نفر شــمارو دعوت به دیــدن یه فیلمی که قبال 

خودش دیده می کنه
تو مدت فیلم یه جــوری نگاتون می کنه که انگار خودش 

فیلمو ساخته؟!!!
**************

مهندس کیست؟
در واقع “مهندس” به کسی می گویندکه تو کاری تخصص 

داره و کاری رو به خوبی انجام میده.
… همین کلمه ی “مهندس” با حفظ ِسمت،

به کسایی که تو یه کاری گند میزنه هم گفته میشه.
بعد در جای دیگه ممکنه “مهندس” در قالب یک اســم 

اشاره،
به کسی که اسمشو نمی دونیم هم استفاده بشه.

هم چنین اگه همین کلمه ی “مهندس” خوب ادا شه،
می تونه در حکم فحش هم باشه...

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

تلویزیون ســریال پخش می کنه، حقوق پسره 400هزار 
تومنه

زنش برنامه ریزی می کنه در طول چند ماه
هم ماشین لباسشــویی میخرن هم جاروبرقی، هم فرش 

دستباف!
تازه مستأجرم هستن و به روح هم اعتقاد ندارن!

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

لــپ تاپم رو بردم نمایندگیش می گــم ضربه خورده کار 
نمی کنه، یارو میگه ضربه فیزیکی؟!!

.
گفتم نه، بی محلی کردم یکم، ضربه روحـــی خورده!!

افقی:
۱- ماسک- بی سواد- آب بند- مادر ترکی 2- اگر با آینه بیاید اثری است از احمد شاملو- کهنه- آسمان جل 3- داخلی- برقرار- صحرایی در مصر 4- همنشینان- درخت زبان گنجشک- مثل و مانند- صدای قورباغه ۵- باران اندک- معمار آلمانی 
و طراح پروژه باغ ایتالیایی سله- اشاره 6- کافی- قسمت ظاهری ساختمان- بنیاد و اساس- حرف همراهی 7- نوعی ابرو- ساختمان مجلل داخل باغ- چینه دیوار 8- وسیله خود بینی- امنیت و آسودگی- تندرست ۹- رودی در روسیه- سرپناه 
رویایی- مهتابی ۱0- سودای ناله- ماه پاییزی- رنگ آسمان- از چاشنی ها ۱۱- میوه تازه رسیده- ناراحت و بی تاب- پایتخت ایتالیا ۱2- معمار انگلیسی و طراح ساختمان مرکز فرهنگی و هنرهای ملی ژرژپمپیدو در پاریس- شکوه و جالل- عدد 

ورزشی ۱3- رها- ترس- امان از این نوع دوستان ۱4- جای بازگشت- زیرک و باهوش آجر- پدید آمدن  ۱۵- هنر انگلیسی- کجاست- دستگاه خنک کننده خودرو 
عمودی:

۱- مشــهور- متاع- از خدایان هندو 2- از مشــتقات نفت- از تاسیسات گرمایشــی- اذیت 3-تیره و سیاه- سازمان انرژی های نو ایران- نجیب بودن 
4-کارکرد- عدد منفی- جنگ ۵- نوعی پارچه- آشکار- دزدی اینترنتی 6- حرف افسوس- بیماری تنگی نفس- پایه- دو زن که یک شوهر داشته باشند 
7-زن نیست- حرف نفی عرب- جای گرفتن- بساط و قالی 8- نگهبان چماق بدست- معدن- معمار آمستردامی و طراح پروزه خانه های ایوانی در پارک 
مرویک ۹- پایتخت اتریش- کندنش از خرس غنیمت است- نوعی هال- روشنایی ۱0- درخت کنار- جهاز تنفسی ماهی- هوای جابجا شده- حیوان 
درنده ۱۱- روستا- از تجهیزات آشپزخانه- آوابر ۱2- بلند مرتبه- عدد ماه- پدر ترکی ۱3- نوعی شیمی- قاضی ورزشی- نیاز ۱4- از فناوری های جدید 
- در کارهای ساختمانی برای باال بردن اجسام از آن استفاده می کنند- میوه گلو ۱۵- قسمتی از خانه- مصون- نویسنده فرانسوی کتاب مکتب زنان 
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قصاص ۲ برادر به خاطر قتل 
دو بــرادر که در پی درگیری با مرد بوتیک دار، وی را به 
قتل رسانده بودند به قصاص محکوم شدند. رسیدگی به این 
پرونده از مرداد ســال گذشته با گزارش مرگ مرد جوانی که 
پس از اصابت چاقو در بیمارســتان فوت کرده بود، آغاز شد. 
مأموران پس از حضور در بیمارستان دریافتند مقتول فروشنده 
یک بوتیک بوده که پس از درگیری با دو برادر با ضربه چاقو از 

آن ها مجروح و ساعاتی بعد هم فوت شده است.
در ادامه 2 برادر به نام حسن و اصغر بازداشت شدند و پس از 
آن مأموران به محل جنایت رفتند و دوربین مداربسته مغازه 
را مورد بازبینی قرار دادند. پس از آن هم صحنه جرم بازسازی 
شد و آن ها در شعبه 2 دادگاه کیفری استان تهران محاکمه 

شدند. در ابتدای جلسه اولیای دم درخواست قصاص کردند.
پس از او اصغر 3۹ ســاله که ســوابق متعدد کیفری دارد به 
جایگاه رفت و با پذیرش اتهام خود گفت: من به تازگی و پس 
از ۵ سال حبس به خاطر حمل مواد مخدر آزاد شده بودم روز 
حادثه من به مغازه مجید رفته بودم تا لباس بخرم، اما ســر 
قیمت لباس با هم جر و بحث مان شــد و او یکباره عصبانی 
شــد و با میله آهنی به من حمله کرد و درگیری بین ما آغاز 
شــد. من هم چاقو کشیدم و می خواستم به کتفش بزنم که 
ناخواسته به شاهرگش زدم. برادرم حسن هیچ نقشی در قتل 

نداشت و فقط برای کمک به من آمده بود.
در ادامه رسیدگی به این پرونده حسن 3۵ ساله با انکار اتهام 
قتل گفت: من در نزدیکی بوتیک مجید مغازه قصابی دارم. آن 
روز در حال کار بودم که برادرزاده ام هراسان به سراغم آمد و 
گفت پدرش با مجید درگیر شده من هم بالفاصله به آن جا 

رفتم تا مانع درگیری شوم و قتلی مرتکب نشده ام.
اما در پایان جلســه دادگاه قضات براساس مدارک و شواهد و 
فیلم موجود از صحنه قتل 2 برادر را به قصاص و پرداخت دیه 
به خاطر ضرباتی که به مقتول وارد کرده بودند محکوم کردند.

فرار شیر ماده از چنگال بوفالو
یک شــیر ماده با سرعت زیادی ســعی می کند از 
چنگال بوفالوی آمریکایی فرار کند. بوفالو حیوان بســیار 
قدرتمندی اســت که بعضا قادر به شکســت حیوانات 

وحشی، مانند شیر است.
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بر اساس آخرین آمارها 2۵0 هزار شغل در سطح روستاها 
ایجاد شده و سهم اشتغال روستایی در سبد اشتغال کشور 

از 3 درصد به 2۹ افزایش یافته است.
به موجب قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در 
مناطق روستایی و عشایری و تحقق اهداف سیاست های 
کلی اقتصاد مقاومتی مقرر شــد تا صندوق توســعه ملی 
با هــدف ارتقای تولید و ایجاد اشــتغال پایدار در مناطق 
روســتایی و عشــایری، معادل ریالی یک میلیارد و ۵00 
 میلیون دالر از منابع صندوق را به صورت قرض الحســنه 
نزد بانک های کشاورزی، توسعه تعاون، پست بانک، صندوق 
کارآفرینی امید و صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری 
در بخش کشــاورزی ســپرده گذاری کند تا این منابع به 
منظور اعطای تســهیالت به اشــخاص حقیقی و حقوقی 
غیردولتی برای ایجاد اشــتغال در روستاها و شهرهای زیر 
۱0 هزار نفر جمعیت با اولویت روستاها و شهرهای واقع در 

مناطق مرزی و مناطق عشایری صرف شود.
بر اساس آمارها، تاکنون ۱3 هزار میلیارد تومان تسهیالت 
به طرح اشــتغال روستایی اختصاص پیدا کرده است.نرخ 
مصوب ســود تسهیالت اشتغال روستایی و عشایری برای 
مناطق روســتایی و عشــایری مرزی چهار درصد، برای 
مناطق روســتایی و عشــایری غیر مرزی شش درصد و 
برای تأمین ســرمایه در گردش واحدهای تولیدی مستقر 
در نواحی صنعتی و شــهرهای زیر ۱0 هزار نفر جمعیت، 

معادل ۱0  درصد است.
وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی درباره آخرین جزییات طرح 
اشتغال روستایی می گوید تا امروز و به شکل تمام شماری 
شده حدود 2۵0 هزار شــغل در سطح روستاها به وجود 

آمده و موجب رونق اشتغال در روستاها شده است.
وی از افزایش سهم اشتغال روستایی در سبد اشتغال کشور 
از ســه درصد به 2۹ درصد خبر داده و می گوید تا پیش 
از دولــت تدبیر و امید، تنها 6۵0 هزار نفر تحت پوشــش 

بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر قرار داشتند 
که با اختصاص نزدیک به 3000 میلیارد تومان، پوشــش 
بیمه اجتماعی روســتاییان را در کشور به سه میلیون نفر 

افزایش دادیم.
به گفته شریعتمداری، با ایجاد کانون های بوم گردی، مساله 
مهاجرت معکوس به روستاها انجام شده و گسترش شبکه 
آب، برق، گاز، توســعه شــبکه اینترنت و توجه به مساله 
اشــتغال روســتاها با اختصاص ۱.۵ میلیارد دالر از محل 
منابع صندوق توســعه ملی از مهمترین برنامه هایی بوده 

که در این دولت به اجرا درآمده است.
در حــال حاضر آمــوزش مهارت در روســتاها از اهمیت 
بسزایی برخوردار است و بر این اساس ضمن تدوین رسته 
های آموزشی و شغلی اولویت دار در هر استان، منابع الزم 

برای آموزش مهارتی روستاییان پیش بینی شده است.
اختصاص این منابع موجب می شــود روستاییان با بهره 
مندی از آموزش های خاص، کسب و کار خود را راه اندازی 
کنند. از آنجا که پرداخت صرفا وام برای توســعه اشتغال 
کارساز نیست الزم است به صنایع و کسب و کارهای جدید 

نیز پرداخته شود.
تا پیش از دولت تدبیر و امیــد، تنها 6۵0 هزار نفر تحت 
پوشش بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر قرار 
داشــتند که با اختصاص نزدیک به 3000 میلیارد تومان، 

پوشش بیمه اجتماعی روستاییان در کشور به سه میلیون 
نفر افزایش یافته است.

گفتنی است؛تاکنون چهار مرحله واریز تسهیالت اشتغال 
روســتایی صورت گرفته و واریز مرحله پنجم تسهیالت 
نیز ابالغ شده است.قرار بود در مرحله پنجم، مبلغ 8000 
میلیارد تومان در اختیار ســه بانک عامل توســعه تعاون، 
کشــاورزی، پســت بانک و صندوق کارآفرینی امید برای 
پرداخت تسهیالت به متقاضیان در نوبت وام  اشتغال پایدار 
روســتایی قرار گیرد و با احتساب ۱2 هزار میلیارد تومان 
تسهیالت پرداختی در گذشــته، 20 هزار میلیارد تومان 
منابع از محل ۱.۵ میلیارد دالر منابع صندوق توسعه ملی 

محقق شود.
آن طــور که معاون اشــتغال وزارت کار گفته با وجود آن 
که پرداخت 8000 میلیارد تومان تسهیالت اشتغال پایدار 
روستایی از محل صندوق توسعه ملی به بانک مرکزی ابالغ 
شده ولی به دلیل شرایط موجود، تنها دو بانک منابع خود 
را از ایــن محل دریافت کرده اند.به گفته وی، پیش از این 
رئیس جمهور به بانک مرکزی دستور داده بود که پرداخت 
تسهیالت اشتغال پایدار روستایی متوقف نشود و بانک ها 

کماکان پرداخت این تسهیالت را ادامه دهند.
منصوری افزود: در مرحله پنجم از پرداخت تســهیالت، 
تغییری در ســهم بانــک ها به وجود آمــده که به دلیل 

عملکردی بوده که بانک ها تاکنون داشته اند.
کارشناســان بر این باورند که اجرای موفق طرح اشتغال 
پایدار روستایی و عشایری، موجب کاهش حاشیه نشینی، 
کاهش بیکاری روســتاییان، افزایش اشتغال و درآمدزایی 
برای خانوارهای روســتایی و ماندگاری بیشــتر ساکنین 
روستا می شود. اجرای طرح اشتغال روستایی و عشایری 
در دولت تدبیر امید موجب شد تا سهم اشتغال روستایی 
از سبد اشتغال کشور از سه درصد پیش از اجرای طرح به 

2۹ درصد در زمان حاضر افزایش یابد.

موافق  ادامه مجید  در  از صفحه۱:  ادامه 
قدیرلی، دبیرکل و عضو هیات رئیسه اتاق 
مشــترک ایران و یونان طی توضیحاتی به 
معرفی فرصت ها و پتانسیل های همکاری 
تجاری و سرمایه گذاری بین ایران و یونان 

پرداخت.
این فعال اقتصــادی موقعیت جغرافیایی 
یونان به عنوان کشور اتصال دهنده سه قاره 
اروپا، آفریقا و آســیا را مورد توجه قرار داد 
و تصریــح کرد: یونان به عنوان مقصد دوم 
صادرات محصــوالت ایرانی جایگاه مهمی 
دارد. دولت چیــن در حال حاضر بیش از 
400 میلیــون دالر در منطقــه اقتصادی 
پیرائوس یونان ســرمایه گــذاری کرده تا 
بتواند از این منطقه برای معرفی محصوالت 
چینی به بازار 7۵0 میلیون نفری اتحادیه 
اروپا استفاده کند.او تولید ناخالص داخلی 
یونان در سال گذشته را 324 میلیارد دالر 
عنوان کرد و افزود: مهم ترین منابع طبیعی 
یونان سنگ آهن، زغال سنگ، بوکسیت، 
سرب، روی، نیکل، طال و سنگ مرمر است. 
در دسته محصوالت کشاورزی هم می توان 
به گندم، جو، ذرت، نیشکر، زیتون، تنباکو، 

توتون، گوجه فرنگی اشاره کرد.
ایــن فعال اقتصادی یونان را در تولید مواد 

لبنی در اتحادیه اروپا جزو کشورهای مهم 
معرفی کرد و گفت: ایران و یونان می توانند 
در حوزه های نفت و پتروشیمی، محصوالت 
کشاورزی، مواد غذایی، پوشاک و نساجی 

همکاری کنند. آلمان و ایتالیا
وروســیه ارتباط تجاری بســیار خوبی با 
یونان دارند. در این مدت به دلیل شــرایط 
تحریمی، نفــت موردنیاز خود را از عراق و 
عربستان تامین می کند. مهم ترین اقالم 
وارداتی یونان نفت، اقالم سوختی و ماشین 
آالت و مهــم ترین اقالم صادراتی آن مواد 

غذایی، لبنیات و انواع نوشیدنی ها است.
طبق اظهارات قدیرلــی، یونان بزرگترین 
تولیدکننده پنبه در اروپا شناخته می شود. 
در عرصه پســته بزرگترین تولیدکننده در 
اروپا و رقیب ایران در این بازار است و انواع 
محصوالت کشاورزی مانند زیتون، انجیر، 

بادام، برنج و هندوانه را تولید می کند.
دبیرکل و عضو هیات رئیسه اتاق مشترک 
ایران و یونان ضمن اشاره به نحوه سرمایه 
گذاری و ثبت شــرکت در یونان، نسبت به 
ارائه انواع مشاوره ها و معرفی ظرفیت های 
ســرمایه گذاری در این کشور توسط اتاق 

مشترک اعالم آمادگی کرد.
منبع: اتاق ایران

ظرفیت ۲.۵ میلیون شغل 
در بخش مشاغل خانگی 

سرپرست دفتر سیاست گذاری و توسعه اشتغال وزارت 
کار گفت: با افزایش ســهم مشاغل خانگی در اقتصاد به ۱0 

درصد می توان 2.۵ میلیون شغل ایجاد کرد.
به گــزارش وزارت تعاون، کار و رفــاه اجتماعی، عالءالدین 
ازوجی در نشست ستاد ساماندهی حمایت از مشاغل خانگی، 
گزارشــی درباره تأثیر و نقش مشاغل خانگی در اقتصاد ارائه 
کرد و اظهار داشت: در کشورهای توسعه یافته مشاغل خانگی 
از جایگاه باالیی برخوردار اســت؛ با توجه به شیوع بیماری 
کرونا تعداد شغل های ایجاد شده در این حوزه در دنیا بیش از 

دو و نیم برابر شده است.
سرپرست دفتر سیاست گذاری و توسعه اشتغال وزارت کار 
افزود: بیش از ۹ تا ۱۱ درصد شــاغلین در کشورهای توسعه 
یافته از جمله استرالیا، آمریکا و انگلیس را کسب و کارهای 

خانگی تشکیل می دهند.

وی با بیان این که در کشــورهای جنوب شرق آسیا به دلیل 
وجود نیروی کار ارزان، اشــتراک گذاری تجربیات کسب و 
کارهــای خانگی یکی از الزامات در این حوزه اســت، افزود: 
اســتفاده از ظرفیت های مشاغل خانگی یکی از راهبردهای 

مهم در این کشورها محسوب می شود.
سرپرست دفتر سیاستگذاری و توســعه اشتغال وزارت کار 
با اشــاره به این که در کشورهای توسعه یافته نوع کسب و 
کارهای شاغلین در حوزه مشاغل خانگی، به شیوه های نوین 
گرایش دارد، تصریح کرد: مشاغل خانگی در این کشورها با 
ارزش افزوده باال و با انعقــاد قرارداد بین واحدهای تولیدی 
بزرگ و متوســط، خدمات خــود را از منزل ارائه می کنند و 
20 درصد از فعالیت های مشاغل خانگی در کشورهای توسعه 

یافته مربوط به این حوزه از مشاغل خانگی فعالیت دارند.
ازوجی ترکیب مشاغل خانگی در ایران در حوزه صنعت را 47 
درصد، در حوزه خدمات 43 درصد و در حوزه کشاورزی ۱0 
درصد عنوان کرد و گفت: یکی از مؤلفه های اصلی برون رفت 
از معضل بیکاری دانش آموخته از جمله زنان دانش آموخته 
دانشگاهی در اقتصاد ایران استفاده از ظرفیت مشاغل خانگی 
و کار از منزل است و با افزایش سهم مشاغل خانگی در اقتصاد 
به ۱0 درصد می توان 2.۵ میلیون شغل ایجاد کرد. به گفته 
سرپرست دفتر سیاست گذاری و توسعه اشتغال وزارت کار، 
عدم انسجام سیاستی برای کسب و کارهای خانگی، نادیده 
گرفته شدن شاغلین غیر رسمی از حمایت های رسمی، وجود 
شــبه انحصار در حوزه محصوالت کسب و کارهای خانگی و 
شناخت ناکافی بازار از جمله مهمترین محدودیت ها در این 

حوزه به شمار می رود.
ازوجی با بیان این که سهم مشــاغل خانگی در کشورهای 
در حال توســعه 3 الی 4 اســت، تصریح کرد: این سهم در 
کشــورهای توســعه یافته ۹ الی ۱0 درصد است. بر اساس 
محاسبات و برآوردهای معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال 
ســهم شــاغلین مشــاغل خانگی در ایران بین 3.3 تا 3.4 
درصد از کل اشتغال کشــور را تشکیل می دهد و بر اساس 
فعالیت های اقتصادی این مشاغل، تقریباً 2.2 درصد از حجم 
تولید ناخالص داخلی کشــور ایران مربــوط به ارزش افزوده 
فعالیت های مشــاغل خانگی است. سرپرست دفتر سیاست 
گذاری و توســعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
بــا تاکید بر این که باید از نگاه ســنتی در این حوزه به نگاه 
نوین برسیم، افزود: اتصال کسب و کارهای خانگی به زنجیره 
ارزش، همراه ســازی توسعه کســب و کارهای خانگی، به 
اشتراک گذاری تجربیات کسب و کارهای خانگی، گسترش 
مراکز مشاوره ای و کارآفرینی در این حوزه و تعیین نهادهای 
مالی و بانکی مشخص از مهمترین راهکارها برای توسعه حوزه 
کسب و کارهای خانگی محسوب می شود. ازوجی افزود: در 
اقتصــاد ایران مشــاغل خانگی مکان محور اســت ولی در 
کشورهای موفق و پیشرو فعالیت محور هستند و نقش اصلی 

در تولیدات خرد و بهبود درآمد خانوارها را بر عهده دارند.

وزیر نیرو از آب رسانی به ۹ میلیون و 300 
هزار نفر جمعیت روســتایی تا پایان دولت 

تدبیر و امید خبر داد.
به گــزارش وزارت نیرو، رضــا اردکانیان، 
درآئیــن افتتاحیه طرح های آب رســانی 
بــه ۱00 روســتا در اســتان های همدان، 
کردستان، البرز و زنجان که به صورت ویدئو 
کنفرانس برگزار شد، گفت: امروز همه ما در 
یکی از مهم ترین و اثرگذار ترین دستگاه های 

خدمات رسان در حال فعالیت هستیم.
وی با اذعان به این که در راســتای ســی 
وششمین هفته از پویش "هرهفته -- الف 
-- ب -- ایــران"، در هر هفته بیش از 30 
روستا به شبکه آب وصل شدند، ادامه داد: 
خدمت رسانی به مناطق مرزی را از تکالیف 
خود می دانیــم چراکه این مناطق ویترین 
کشور ما هستند و باید بیش از شاخص های 
تعریف شده نیز از خدمات برخوردار شوند.

اردکانیــان در ادامــه با بیان ایــن که کار 
مدیران دولتــی در ماه های پایانی فعالیت 
دولت تدبیر وامید، مشــابه دونده ای است 
که به لحظات پایانی ماراتون خود نزدیک 
شــده است، عنوان کرد: در این شرایط نیز 
خدمت رســانی به مردم عزیز کشورمان با 

تالش مضاعف همچنان ادامه دارد.
این مقام مسوول ضمن اشاره به پروژه های 
افتتاح شــده در سی و ششــمین هفته از 
پویش یاد شده گفت: با احتساب پروژه های 
افتتاح شــده در امروز تعداد پروژه های این 
پویش به ۱۹۹ پروژه در ســال جای رسید 
که در ایــن رابطه ۵4 هزار و ۵00 میلیارد 
تومان ســرمایه گذاری انجام شده است. با 
مجموع ۱00 روستایی که امروز آب رسانی 
شدند، مجموع روســتاهایی که در دولت 
تدبیر و امید از نعمت آب شــرب و ســالم 
برخوردار شدند به ۱2 هزار و 437 روستا با 
8 میلیون و 400 هزار نفر رسید که به یاری 
خدا و با تالش مدیــران ما، تا پایان دولت 
فعلی ۹ میلیون و 300 هزار نفراز جمعیت 

روستایی از این نعمت برخوردار می شوند.

هیات وزیران با امضای موقت موافقت نامه 
همکاری در زمینه حفظ نباتات گیاهی بین 
دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت های 

قطر و سلطنت عمان موافقت کرد.
بــه گــزارش وزارت جهاد کشــاورزی، با 
تصویب هیأت وزیران، مجوز انجام مذاکره، 
پاراف و امضای موقت موافقت نامه همکاری 
در زمینه حفظ نباتات بین دولت جمهوری 

اسالمی ایران و دولت های قطر و سلطنت 
عمان صادر شد.

گفتنی اســت موافقت  مذکور در راســتای 
حفظ پایدار زیرساخت های تولید محصوالت 
گیاهــی و منافع درازمــدت ملی و امنیت 
غذایی کشور و به منظور تسهیل و تسریع 
مبادله کاالها و تجهیزات کشاورزی از طریق 

کشورهای یاد شده صورت گرفته است.

گرد آورندهتازه ترین آمار ایجاد اشتغال در روستاها
گـودرزی علیرضـا 

در نشست معرفی فرصت های تجاری ایران و یونان مطرح شد؛

فعاالن اقتصادی بر سرمایه گذاری مشترک 
در بازار یونان تمرکز کنند

موافقت نامه همکاری در زمینه حفظ نباتات

آب رسانی به ۹.۳ میلیون نفر جمعیت روستایی 


