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کافه شهر
سنت و نوآوری در شمال اروپا

سالمت باشیم
خوب است از فواید آن 

بهره مند شوید...

چگونه از فرصت های زندگی 
بهتر استفاده کنیم؟

تشکیل کارگروه صادرات دام 

دو کلمه حرف ورزشی
قطار انتخابات فدراسیون 

در ایستگاه آخر

تکه ای از من تکه ای از زمین
داستان پرواز )از برادران رایت تا 

کووید -- 19(
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سرمقاله
یک رفتارمدنِی

 قابل تقدیر
با شیوع ویروس کووید۱۹، در تمام جهان با کم و بیش اختالف 
در زمان انجام، برنامه های مشترکی به اجرا گذاشته شده است 
که یک طرف آن مدیران و سیاستگزاران هستند و طرف دیگر 
مردم کوچه و بازار و شهروندان عادی قرار دارند. میزان موفقیت 
هر کشوری در مقابله و مهار ویروس کرونا بستگی به عملکرد 
این دو گروه دارد. اما تردیدی نیست که سمت دوم این معادله 
یعنی مردم، نقش اساسی تری در مبارزه با بیماری دارند. شاهد 
مثال این مدعا؛ برنامه های اجرا شــده در کشورهایی است که 
علی االصول به عنوان جوامع پیشرفته شهرت دارند. این جوامع 
در شروع مبارزه با گسترش میدان عمل کرونا، به دلیل قدرت 
مالی و توان سازماندهی دولت هایشان عموما موفق عمل کردند 
ولی در ادامه با تمرد شــهروندان -- به علت تعطیلی کســب 
و کارها -- از رعایت دســتورالعمل های توصیه شده، شیوع 
بیماری شــدت یافته اســت.در این مورد می توان به جامعه 

آلمان اشاره کرد...
اما، در همین مسیر، کشورهایی هم بودند و هستند که دولت 
هایشان فاقد توان مالی و سازماندهی الزم برای کنترل کرونا 
بوده انداز جمله کشــور خود ما -- ایران؛ تحریم های سخت 
اعمال شده بر ایران، توان الزم برای تعطیلی گسترده و قرنطینه 
همه جانبه را از برنامه ریزان گرفته بود و راهی جز کج دار و مریز 
باقی نمی گذاشت لیکن در کشور ما طرف دیگر این معادله -- 
به نسبت جوامع دیگر-- همراهی و همگامی خوبی از خودنشان 
داد و عقالنیت شایسته ای را در رعایت دستورالعمل ها و تحمل 
تعطیلی ناگزیر برخی مشــاغل بروز داد. در همین زمینه الزم 
اســت به اجتماع مردم در ۲۲ بهمن امسال اشاره شود که اگر 
نگوییم در این روزاوج این عقالنیت به نمایش گذاشــته شد، 
باید پذیرفت بی تردید -- علی رغم برخی نشانه های بی ترتیبی 
و تمرد اجتماعی -- یکی از فرازهای نشان دار ظهور عقالنیت 
مدنی در جامعه ایرانی بشمار می رود. رعایت دستورالعمل های 
بهداشــتی اعالم شده در روزی )ســالگردپیروزی انقالب(که 
افراد به ســادگی غرق در هیجان های عاطفی می شوند، شاهد 
مثال خوبی است که همگامی مردم با برنامه ریزان، مهار با این 
پاندمی خطرناک را به موفقیت نزدیک کرده است. قاعدتا تقدیر 

از این رفتار عقالنِی مدنی، به تعمیق آن کمک می کند.
»مدیر مسوول«

وزیر اقتصاد خبرداد؛
جذب 4.9 میلیارد دالر 
سرمایه گذاری خارجی 
در کشور

رزم حسینی:
ایران صادرکننده لوازم 

خانگی به اروپا شد

صفحه 8

رعایت دستورالعمل های بهداشتی؛
نماد حرکت انقالبی در ۲۲بهمن۹۹
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نقاشی و پیکر تراشــی هم در کشورهای 
دیگر، غیر از ایتالیا، تا حد زیادی تحوالتی 
همانند و هم سو با تحوالت معماری را طی 
کرد. به عبارتی دیگر، در حالی که رنسانس 
در ایتالیا در تمامی جبهه ها پیروز شــده 
بود، کشورهای شمالی در قرن پانزدهم، هم 

چنان به سنت گوتیک وفادار مانده بودند.
به رغــم نوآوری های بزرگ بــرادران  وان 
آیک، علم و یافته های جدید بر هنرمندانی 
که بیشتر درگیر سنت و عرف بودند، تاثیر 
چندانی برجای نگذاشــت. قواعد هندسی 
ژرفانمایــی، رموز کالبد شــکافی علمی، 
مطالعه ی بناهای یادبود رومی، خللی در 
آرامش ذهنی هنرمندان شــمالی بوجود 

نیاورد.
بنابر ایــن می توان گفت کــه آن ها هم 
چنــان هنرمندان قرون وســطایی باقی 
ماندند، در حالــی که همکاران ایتالیایی 
آن ها در آن سوی آلپ به دوره ی مدرن، 

گام نهاده بودند.
با این همه مسائلی که در برابر هنرمندان 
هر دو ســوی آلپ قرار داشت. فوق العاده 
شبیه یکدیگر بودند. یان وان آیک به آن ها 
آموخته بود که چگونه با مشاهده ی دقیق 
و موشــکافانه و جز بر جز نهادن ریز نقش 
ها، می توان یــک تابلو را به آینه ی تمام 

نمای طبیعت تبدیل کرد.
ولی درســت همان گونه که فرا آنجلیکو و 
بنوتسو گوتسولی در جنوب آلپ، با ذهنیت 
قرن چهاردهمــی، از نوآوری های مازاتچو 
استفاده کردند، هنرمندانی هم در شمال 
بودند که دســتاوردهای وان آیک را برای 

نقش مایه های سنتی تری به کار گرفتند.
برای مثال، اشــتفان لوکنر، نقاش آلمانی، 
که در اواســط قرن پانزدهــم در کلن کار 
می کرد، تا حدی شبیه یک فرا آنجلیکوی 

شمالی بود.

تابلو مریم عذرا در گلســرا یکی از جذاب 
ترین تابلوهایی است که در آن، فرشتگان 
کوچکی که موسیقی می نوازند، گل ها را 
می پراکنند یا میوه به عیسی کودک تقدیم 
می کنند. پیرامون مریم مقدس حلقه زده 
اند. این تابلو بیانگر آن اســت که لوکنر از 
شــیوه های نوین وان آیک آگاهی داشته 
است. درست همان گونه که فرا آنجلیکو با 

دستاوردهای مازاتچو آشنا بوده است.
با این همه حــال و هوای تابلو او، ببش از 
کارهای وان آیک، به تابلو ســبک گوتیک 
دو لته ی ویلتون نزدیک اســت. حال اگر 
کار ایــن دو نقاش، یعنی دو لته ی ویلتون 
و مریم عذرا در گلسرا، را با یکدیگر مقایسه 
کنیم. بی درنگ در خواهیم یافت مشکلی 
که برای نقاش اول مســاله ی بزرگی بوده 
است، به دست نقاش دوم حل شده است. 
لوکنر توانسته است فضایی سه بعدی را القا 
کند که در میــان آن، مریم مقدس روی 

پشته ای از سبزه نشسته است.
پیکرهای دو لته ی ویلتون در مقابســه با 
پیکرهای لوکنر، کمی مسطح و دو بعدی 
به نظر می رســند. مریم مقدس در تابلوی 
لوکنر نیــز در برابر پس زمینه ای طالیی 
تصویر شــده اســت، ولی جلوی این پس 

زمینه، یک صحنه ی واقعی هم چون صحنه 
یک تئاتر دیده می شود. او حتا دو فرشته ی 
زیبا را در حال پس کشیدن پرده ی انتهای 
صحنه، که گویی بر قابی آویزان اســت در 

پس زمینه، تصویر کرده است.
نقاشی هایی هم چون تابلوهای لوکنر و فرا 
آنجلیکو بودند که نخستین بار قوه ی تصور 
و تجسم منتقدان رومانتیک قرن نوزدهم، 
افرادی هم چون راســکین و نقاشان گروه 
احیاگران هنر پیــش از رافائل را به خود 

مشغول داشتند.

آن ها در این نقاشی ها، همه ی جاذبه های 
ســاده و بی شائبه و قلب و روحی کودکانه 
را می دیدند و معنایی هم نظیرشــان هم 

درست بود.
شاید این آثار از آن جهت در نظر ما بسیار 
جذابند که چون چشم ما به فضاهای واقعی 
تصاویــر و طراحی کم و بیش واقع نمایانه 
خو گرفته است، این آثار را سهل تر از آثار 
هنرمندان دوران اولیه قرون وسطی درک 
می کنیم که آثارشــان به هر حال روح آن 

دوران را منعکس می کند. )ادامه دارد(

"کسایی مروزی"

از او بوی دزدیده کافور و عنبر
وز او گونه برده عقیق یمانی
بماند گل سرخ همواره تازه

اگر قطره ای زو به گل بر چکانی
عقیقی شرابی که در آبگینه

درخشان شود چون سهیل یمانی
شود گونه جام باده ز عکسش

ملّون چو از نور او لعل کانی
به ظلمت سکندر گر او را بدیدی

نکردی طلب چشمه زندگانی

***

چرا این مردم دانا و زیرکسار و فرزانه
زیانشان مور را باشد دو درشان هست یک خانه

اگر ابروش چین آرد ، سزد گر روی من بیند
که رخسارم پر از چین است چون رخسار پهنانه

چو پیمانه تن مردم همیشه عمر پیماید
بباید زیر ننمودن همان یک روز پیمانه

کنون جویی همی حیلت که گشتی سست و بی طاقت
تو را دیدم به برنایی ، فسار آهخته و النه

اجل چون دام کرده گیر پوشیده به خاک اندر
صیاد از دور ، نک دانه برهنه کرده لوسانه
طبایع گر ستون ِ تن ستون را هم بپوسد بن

نگردد هرگز آن فانی ، کش از طاعت زنی فانه

نباشد میل فرزانه به فرزند و زن هرگز
ببّرد نسل این هر دو نبّرد نسل فرزانه

***

ای ز عکس رخ تو، آینه ماه
شاه ُحسنی و، عاشقانْت سپاه
هر کجا بنگری، دمد نرگس

هر کجا بگذری، برآید ماه
روی و موی تو نامه خوبی است

چه بود نامه، جز سپید و سیاه
به لب و چشم، راحتی و بال

به رخ و زلف، توبه ای و گناه
دست ظالم، ز سیم کوته به

ای به رخ سیم، زلف کن کوتاه !

***

َعصیب و ُگرده برون کن ، وزو َزَونج نورد
جگر بیاژن و آگنج ازو بسامان کن

بجوش گردن و باالن و زیره باکن از وی
نمک بسای و گذر بر تَبَنْگوی نان کن
به گربه ده و به َعّکه ُسپُرز وخیم همه

و گر یتیم بدزدد بزنش و تاوان کن
وزین همه که بگفتم نصیب روز بزرگ

غدود و زهره و سرگین و خون بوگان کن
زه ای کسایی ، احسنت ، گوی و چونین گوی

به سفلگان بر فَریَه کن و فراوان کن

***

بنفشه زار بپوشد روزگار به برف
درونه گشت چنار و زریر شد شنگرف

که برف از ابر فرود آید، ای عجب، هر سال

از ابر من به چه معنی همی بر آید برف؟
از این زمانه جافی و گردش شب و روز

شگرف گشت صبور و صبور گشت شگرف
گذشت دور جوانی و، عهد نامه او

سپید شد که نه خطش سیاه ماند، نه حرف
غالف و طرف رخم مشک بود و غالیه بود

کنون شمامه کافور شد غالف و َطرف
آیا کسایی، کن از پای بند ژرف چنین

که بر طریق تو چاهی است سخت و محکم و ژرف

***

قامت چون سرو روانش نگر
آخته ، آن موی میانش نگر

زلف و رخش دیدی و اکنون بیا
آن لب شیرین و زبانش نگر
َکّشی آن چشم سیاهش ببین
خوّشی آن تنگ دهانش نگر

بُرد به یک ضربه دل و جان من
آن نََدب و داو گرانش نگر

کــافــــه شهــــر

ــی و دوم ــش س بخ
حمیـــد مـزرعـــه سنت و نوآوری در شمال اروپا

لحظاتــی بــا شــعر
به انتخاب نیما موسوی

اشتفان لوکنر، موزه والراف ریشارتز، کلن، ۱۳۵۰ میالدی

ثبت نام کتابفروشان 
در طرح زمستانه 

به گــزارش روابط عمومی موسســه خانه کتاب و 
ادبیات ایران، ثبت نام کتابفروشــی های سراسر کشور در 

طرح حمایتی زمستانه کتاب  آغاز می شود.
با توجه به جایگاه کتابفروشان به عنوان یکی از موثرترین 
حلقه های زنجیره نشر  و ضرورت حمایت از کتابفروشان 
و به دنبال آن تقویت صنعت نشــر کشــور، خانه کتاب 
و ادبیات ایران با حمایت معاونــت امور فرهنگی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی، چهارمین طرح فصلی حمایت از 
کتابفروشی ها در سال ۱۳۹۹ را در اسفند ماه سال جاری 

برگزار می کند.

شانس اسکار ۲۰۲۱برای 
کارگردان ها

با توجه به موفقیــت کارگردان های زن در نامزدی گلدن 
گلوب این سوال وجود دارد که آیا اعالم نامزدهای اسکار 

نیز می تواند با نام این سه کارگردان زن گره  بخورد؟

بــه گزارش  ورایتی، در حالی که همه چشــم ها به اعالم 
اسامی انجمن کارگردان های آمریکا )DGA( دوخته شده 
تا معلوم شود امسال شــانس چه کارگردان هایی از همه 
بیشتر است، باید دید شاخه کارگردان های اسکار امسال 
به سراغ انتخاب یک کارگردان زن می رود یا یک فیلمساز 
رنگین پوســت.تا اینجای فصل جوایز، آرون سورکین و 

کلویی ژائو از موفق ترین کارگردان های سال بوده اند.
پیش بینی ورایتی در انتخاب کارگردان های ۲۰۲۱ اسکار 

چنین است:
۱. کلویی ژائو برای »سرزمین آوارگان« 

۲. آرون سورکین برای "دادگاه شیکاگو۷"
۳. لی آیزاک چونگ برای »میناری«

 ۴. امرالد فنل برای »زن جوان امیدبخش« 
۵. رجینا کینگ برای »شبی در میامی« 

۶. پل گینگراس برای »اخبار جهان«
۷. دیوید فینچر برای »منک«

۸. فلوریان زلر برای »پدر«
۹. اسپایک لی برای »۵ قطره خون«

۱۰. شاکا کینگ برای »یهودا و مسیح سیاه«
در رتبه هــای بعدی داریوس ماردر بــرای »آوای متال«، 
جورج ســی وولف بــرای »بلک باتم ما رینــی«، کورنل 
ماندروکزو برای »تکه هایی از یک زن«، کریستوفر نوالن 
برای »تنت«، کوین مک دونالد برای »موریتانیایی«، کلی 
ریچارد برای »اولین گاو«، جورج کلونی برای »آســمان 
نیمه شــب«، ســوفیا کاپوال برای »روی صخره ها«، سم 
لوینسون برای »مالکوم و ماری« و توماس وینتربرگ برای 

»دور دیگر« جای دارند.

فهرست کامل نامزدهای 
اولیه اسکار اعالم شد

آکادمی علوم و هنرهای سینمایی اسکار، نامزدهای 
اولیه )فهرست کوتاه( ۹ شاخه شامل مستند بلند، مستند 
کوتاه، فیلم بین المللی، چهره آرایی، موسیقی متن، ترانه 
اصلی، فیلم کوتاه، انیمیشن و جلوهای ویژه را منتشر کرد. 
امسال رکورد ۹۳ کشور واجد شــرایط رقابت در شاخه 
بهترین فیلم بین المللی )غیرانگلیسی زبان( نود و سومین 
دوره جوایز ســینمایی اسکار شناخته شدند. هم چنین 
برای نخســتین بار، ۱۵ فیلم به فهرست نامزدهای اولیه 
شــاخه بهترین فیلم بین المللی راه یافتند، در حالی که 
در سال های گذشــته این فهرست شامل ۱۰ فیلم می 
شد. سینمای ایران با فیلم »خورشید« ساخته مجیدی 
با رسیدن به جمع ۱۵ نامزد اولیه این شاخه، این فرصت 
را دارد تا برای کسب ســومین جایزه اسکار بین المللی 

رقابت کند. 
نامزدهای نهایی اسکار ۲۰۲۱ روز ۱۵ مارس )۲۵ اسفند( 
اعالم می شود و مراسم پایانی نود و سومین دوره جوایز 
سینمایی اسکار نیز ۲۵ آوریل ۲۰۲۱ )۶ اردیبهشت ماه 

۱۴۰۰ ( برگزار خواهد شد.
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ســرانجام با اعالم اســامی نامزدهایی که  برای رقابت در 
انتخابات هیات رییســه فدراســیون فوتبال کشور تایید 
صالحیت شــده اند، امید برای به ســامان شدن کارها در 
فدراسیون افزایش یافته است. البته یکی از مشخصه های 
این دوره از انتخابات -- عالوه بر انجام آن بر پایه اساسنامه 
جدیــد، ورود نامزهای جــوان و چهره های تازه به صحنه 

انتخابات است.
در این شــماره نیز سعی می کنیم بی طرفانه برخی اظهار 

نظرها در این زمینه را منعکس کنیم. با هم بخوانیم:
■ فدراســیون فوتبال در پنج سال اخیر روند نزولی 

داشت

یک پیشکســوت فوتبال می گوید فدراســیون فوتبال با 
مدیریت "کجدار و مریز" روند نزولی را طی کرده است.

محمــد نصرتی درباره اعالم فهرســت نهایــی نامزدهای 
فدراســیون فوتبال گفت: چهار نامزد مورد تایید و وثوق 
اهالی ورزش هستند.  هاشمی، آجرلو، عزیزی خادم و علی 
کریمی از افراد شناخته شده در ورزش هستند. به نظرم هر 
چهار نامــزد انرژی و انگیزه خوبی برای فعالیت دارند و به 
جز علی کریمی، سه نامزد دیگر در برهه ای نامزد انتخابات 

فوتبال بوده اند.
او خاطرنشــان کرد: البته در مقطــع کنونی انگیزه اکتفا 
نمی کند. تخصص بسیار مهم اســت و از طرفی باید پای 
صحبت نامزدها نشســت و به برنامه های آن ها گوش داد. 
این چهار نامزد برای من عزیز هستند و سابقه همکاری هم 
با برخی از آن ها دارم. روی صحبت بنده مجمع فدراسیون 
فوتبال است که تصمیم نهایی را می گیرند. به نظرم اگر به 
علی کریمی رای دهند، این اتفاق نقطه عطفی در فوتبال 

ما خواهد بود.
بازیکن سابق تیم ملی ایران با اشاره به دالیل انتخاب علی 
کریمی اظهار کرد: من از نزدیک او را می شناســم. نه نیاز 
مالی دارد و نه دنبال شهرت است. او هیچ چشم داشتی به 
منابع مالی ندارد. کریمی با توجه به سالیان طوالنی حضور 
در فوتبال، به دنبال رفع مشکالت است. از وقتی که فوتبال 
را در زمین های خاکی مارلیک کرج شــروع کردو در اوج 
فوتبالش به بایرن مونیخ رفت، مشــکالت را ارزیابی کرده 
اســت و قصد اجرای برنامه هایش را دارد. او در کنار خود 
مهدی مهدوی کیا و سعید دقیقی را هم دارد که هر کدام 
در حوزه فوتبال آکادمیک و زیرساخت ها توانمند هستند. 
قطعا او از مشــاوران خوبی استفاده خواهد کرد. کما این 
کــه قبل از ورود به این عرصه با دکتر دادکان مشــورت 

کرده است.
نصرتی درباره فضای حاکم بر مجمع فدراســیون فوتبال 
گفت: بخش اعظمــی از اعضای مجمع افراد وابســته به 
نهادهای مختلف هســتند. اساســنامه فدراسیون فوتبال 
اصالحاتی داشــته اما همچنان مشــکالتی موجود است. 
امیدوارم اعضای مجمع انتخابی کنند که به فوتبال ایران 
کمک کند و دنبال منافع شــخصی نباشند. علی کریمی 
فرزند مملکت است. البته قصد جسارت به سایر نامزدهای 
دیگر را ندارم. من با آقای آجرلو هم کار کردم. آقای هاشمی  
هم سال ها در عرصه های مهم مانند کمیته ملی المپیک 
فعالیت کرده است. امیدوارم اعضای مجمع سیاست را کنار 

بگذارند و دنبال منافع ملی باشند.
این کارشــناس فوتبال با بیان این که مشــکالت کنونی 
فوتبال ایران ظرف یکی ، دو ســال آینده برطرف نخواهد 
شــد گفت: وضعیت کنونی نیاز به حدود ۱۰ ســال زمان 
دارد. تیم مدیریتی فدراسیون فوتبال باید یک چشم انداز 
را ترسیم کنند و با ایجاد ســاختار مناسب، با رفتن افراد 

وضعیت فدراسیون آشفته نشود.
وی با اشاره به عملکرد فدراسیون فوتبال و هیات رئیسه در 
پنج سال گذشته گفت: من قصد ورود به جزییات را ندارم 
اما وضعیت تیم ملی گواهی بر عملکرد مســووالن است. 
این تیــم االن در گروهش وضعیت خوبی ندارد و کارمان 
برای حضور در جام جهانی سخت است. قراردادهای بد و 
از دست دادن میزبانی ها در ایران از دیگر مشکالتی است 
که باعث شــده فوتبال ایران رو به عقب حرکت کند. ما با 
این مدیریت "کجدار و مریــز" روند نزولی را طی کردیم. 

این که مشکالت قراردادهای خارجی را با ممنوعیت ورود 
خارجی ها مرتفع کنیم، صورت مساله را پاک کرده ایم.

■ نمی توانند مشکالت فوتبال 
ما را حل کنند

پیشکوســت فوتبال عقیده دارد 
فدراســیون  انتخابات  نامزدهای 
فوتبــال توانایــی برطرف کردن 
مشکالت این فدراسیون را ندارند.

محمد احمدزاده در گفتگو با رادیو 
ایران در خصوص گزینه های ریاست فدراسیون فوتبال در 
انتخابات اظهار داشــت: من فکر می کنم که فوتبال ما در 
سخت ترین شرایط ۴۲ ســال بعد از انقالب خودش قرار 
دارد و من فکر می کنم هرکسی بیاید چنین مسوولیتی را 
قبول کند یک شهامت باالیی را از خودش نشان داده که 
چنین کاری کرده است.وی افزود: فدراسیون ما و فوتبال 
ما همه ضربه های ممکن را در چند وقت گذشــته تجربه 
کرده است هم از لحاظ ساختاری و هم از لحاظ اقتصادی 
این مشــکل وجود داشته است. فقط از یک جناح نیست. 
فوتبال ما شرایط بســیار سخت و بدهی های وحشتناکی 
دارد و همین طور ساختارهای ما بسیار اندک است و توجه 
به فوتبال مخصوصا در بخش زیرساخت ها ضعیف است و 
فردی که می خواهد روی کار بیاید این مســایل را باید در 
نظر بگیرد چرا که در سخت ترین شرایط وارد کار می شود. 
اگر نگاهی به اســامی نامزدها بیاندازیم صحبت بیشتر در 
مورد علی کریمی اســت ولی من اعتقاد دارم که او اگر در 
این شرایط وارد شود خودش را می سوزاند چرا که کریمی 
بازیکن خوب و خوشــنامی بوده و می تواند یک آدم قوی 
باشــد ولی در این شرایط هرکسی بیاید خصوصا شخصی 
مثل علی کریمی که محبوبیت باالیی دارد ممکن است این 

محبوبیت را از دست بدهد. 
سرمربی سابق ملوان در ادامه گفت: آقای آجرلو و هاشمی 
را به خوبی می شناسم و اعتقاد دارم سوابق اجرایی خوبی 
در ورزش و فوتبال دارند و افراد ســالمی هســتند ولی به 
نظرم نیاز به پشتوانه قوی دولتی از لحاظ کمک و حمایت 
دارند و اگر این نباشــد کار برایشان سخت تر خواهد شد. 
هیچکــدام از این افراد از فاکتور حمایت مســتقیم دولت 
برخوردار نیســتند به خاطر این که آنچــه الزمه فوتبال 
ماست به نظر من هیچکدام نمی توانند مشکل فوتبال ما را 
حل کنند. هاشمی پیش از این سابقه سرپرستی فدراسیون 
فوتبال را داشــته و من آن زمان تیم جوانان دستم بود و 
دیدم که نمی توانست از دولت حمایت بگیرد و آجرلو هم 
زمانی که مدیریت پاس و تراکتورسازی را بر عهده داشت 
از چنین ویژگی برخوردار نبود و برای همین می گویم این 
افراد قادر به این نیســتند که مشکالت فوتبال ما را حل 
کنند با وجود این که افراد سالمی هستند. تنها نگرانی ما 
بابت محبوبیت علی کریمی است که اگر روی کار بیاید این 

محبوبیت دچارخدشه خواهد شد. 
احمدزاده در پایان با اشاره به احتمال حمایت وزارت ورزش 
از یک گزینه گفت: همیشه همین طور بوده ،چه در زمان 
سازمان تربیت بدنی و چه از زمانی که وزارتخانه روی کار 
آمده همیشه سعی داشتند ورزش خصوصا فوتبال را تحت 
اختیار داشته باشند و ممکن است از گزینه خاصی حمایت 
کنند و سعی کنند او روی کار بیاید و شاید در این صورت 
از او حمایت کنند و این به نفع فوتبال باشــد ولی در کل 

روش غلطی است.
■ شــائبه مهندســی انتخابات 

وجود دارد و خوشبین نیستم
امیر حاج رضایی پیرامون انتخابات 
فدراسیون فوتبال و رد صالحیت 
فدراســیون  کنونی  سرپرســت 
فوتبال بــه رادیو ایران گفت: من 
فقط اســم بهاروند را شــنیدم و 

هیچ شــناختی از ایشان ندارم بنابراین در موردش قضاوت 
نمی کنم، این را هم یادآور شــوم مســوولین و کسانی که 
صالحیت ها را تأیید یا تکذیب می کردند را نیز نمی شناسم 
اما، سووال مهمی که پیش می آید این است که چگونه است 
شما کسی را رد صالحیت کردید که بیش از یک سال است 

زمام امور فدراسیون فوتبال در دست ایشان است.
حــاج رضایی در ادامــه تصریح کرد: شــاید بهاروند ابتدا 
صالحیت این را داشــته است که سرپرستی فدراسیون را 
بر عهده بگیرد اما االن چه اتفاقی افتاده است که در مدتی 

کوتاه صالحیتش را از دست داده است. 
کارشــناس حوزه فوتبال در پاســخ به این که مهندسی 
انتخابات در این کارزار انتخاباتی ممکن است اتفاق بیفتد 
عنوان کرد: تغییراتی در روسای هیأت چند استان به طور 

سریع انجام دادند وبا تشکیل مجمع رئیس جدید انتخاب 
کردند و دربــاره جزیره کیش هم رئیس فدراســیون به 
تنهایی می تواند تصمیم بگیرد و نیازی به مجمع نیســت 
که بهاروند رئیس منطقه آزاد کیش را هم انتخاب کرد که 
شائبه ها را برای مهندسی انتخابات بیش تر می کند و این را 
تأکید می کنم که به انتخابات پیش رو خوش بین نیستم.

حاج رضایی در ادامه افزود: جامعه فوتبال در این انتخابات 
نماینده دارد و با دوره های گذشــته تفاوت دارد و خیلی از 
افراد معتقد بودند علی کریمی و دو نواب رئیس پیشنهادی 
او رد صالحیت می شوند که با تأیید اینان جامعه اعتمادش 

جلب شد.
کارشناس فوتبال کشورمان در پاسخ به این که این مجمع 
به علی کریمی و علی کریمی ها رأی می دهد پاســخ داد: 
گذشته برای من تاریک بوده است و نمی خواهم گذشته 
را به ۱۰ اسفندماه بچسبانم ولی من را می ترساند، به این 
علت که در دوران های گذشته نیز خیلی کارها کردند، البی 
کردند، این و آن را دیدند تا هرچه که می خواســت بشود 
اتفاق افتاد اما حاال از خلوت ها و نشست های پنهانی آگاهی 
نداریم و بازهم تکرار می کنم خوشبین نیستم و فوتبال را 
یک ورزش سیاسی می دانم بنابراین از نهادهای قدرتمند 
برای نشاندن آدم های مورد عالقه خود به صندلی ریاست 

فدراسیون فشارهایی وارد می شود.
حاج رضایی در پاسخ به این که اگر بین این ۴ گزینه کسی 
به غیر از علی کریمی فوتبالی رأی بیاورد مشــخص است 
ســایر کاندیداها البی قوی داشته اند و چون علی کریمی 
اعالم کرده بود اهل البی نیستم و هرکس دوست دارد به 
من رأی دهد در قبال انتخاب کسی به غیر از علی کریمی 
مشــکلی بوجود خواهد آمد گفت: اگر شــما از اهرم های 
قــدرت که به آن نزدیک هســتی اســتفاده کنی رایزنی 
محسوب نمی شود و آن سو استفاده از افراد قدرتمند است، 
و منظور علی کریمی از اســتفاده نکــردن از فعل رایزنی 
کردن منظورشان این بوده است که من اهل معامله نیستم. 
این نکته را هم یادآور شــوم که اگر علی کریمی انتخاب 
نشود انتخابات مخدوش نیست ولی به عنوان یک فوتبالی 
تمایل دارم علی کریمی انتخاب شــود امــا اگر انتخابات 
صحیح، شــفاف و عادالنه صورت بگیرد هرکسی انتخاب 

شود اشکال ندارد.
امیر حاج رضایی در پاســخ به این که توانمندی اقتصادی 
رئیس بعدی فدراســیون چقدر مهم است ادامه داد: علی 
کریمی خیلی ساده وارد انتخابات نشده است و حتماً گروه 
مشاورانی دارد و حتماً اگر به آن صندلی برسد از یک کادر 
قدرتمند استفاده خواهد کرد، ولی سابقه آن دو بزرگواری 
که ۱۴ ســال تصدی فدراسیون را عهده دار بودند از ذهن 

من فراموش نمی شود.
■ به آینده فدراسیون جدید 

امیدوار هستم 
ســعید آذری مدیرعامل باشگاه 
فــوالد خوزســتان در خصوص 
ریاســت  پســت  نامزدهــای 
فدراسیون فوتبال بیان کرد: همه 
افرادی که عضو مجمع هســتند 

صالحیت نامزدان را می دانند. کسی نیاز به تایید و تکذیب 
ما ندارد. تنها چیزی که در ذهن من اســت این است که 
تمامی این عزیزانی که نامزد شــدند سابقه مشخصی در 
عرصه فوتبال دارند. مجمع این دوره با سنوات پیش فرق 
می کند و به خوبی صالحیت افراد را مورد بررسی قرار داده 
اســت. امیدوارم که به فرد اصلح رای داده شود تا فوتبال 
ما یک فضای جدید و با یــک انرژی جدید بتواند از پس 
مشکالتی که این روزها با آن دسته پنجه نرم می کنیم را 
حل کند. آذری در مورد این که آینده فدراسیون بعدی را 
چگونه خواهد دید اظهار داشت: بافت و نوع تفکرات مجمع 
فعلی با تمامی مجامع فرق می کند. مجمع به جمع بندی 
رســیده و قطعا اصلح  را انتخاب خواهد کرد. از طرفی در 
این دوره افراد برای رقابت زیاد هستند و با توجه به شرایط 
مجمع فعلی و  بررســی افراد، انتخابات این دوره با دفعات 

قبل قطعا متفاوت خواهد بود. 
آذری در مــورد کنارگیری خود از نامــزدی در انتخابات 
فدراســیون فوتبال گفــت : من یقینا شــانس باالیی در 
انتخابات داشتم ولی هر کس برای خود یک نگاه و تحلیلی 
دارد. من دیدم وقتی کسانی آمدند که از فوتبال هستند و 
در سال های اخیر سکان دار پست های بزرگ مدیریتی در 
ورزش کشــور بودند و فوتبالی ها در کنار این افراد آمدند 
فضا برای حضور این افراد مهیا باشد. به هر حال هر کس 
دالیلی برای خودش دارد یکی از آنها حضور علی  کریمی 

بود که مطرح شد.

دو کلمـــه حـــرف ورزشـــی

بهبودی سـیاوش  گرد آورندهقطار انتخابات فدراسیون در ایستگاه آخر

رقابت ۱۳ تیم در لیگ برتر 
تکواندو نوجوانان

مرحلــه مقدماتــی رقابت های لیگ برتــر تکواندو 
نوجوانان ایران در سه گروه در حال برگزاری است. 

فصل جدید رقابت های لیگ برتر تکواندو نوجوانان ایران 
تحت عنوان »جام آینده ســازان المپیک« با حضور ۱۳ 
تیم در دو گروه چهــار و یک گروه پنج تیمی برگزارمی 
شود. در پایان مرحله مقدماتی هر گروه ۲ تیم به مرحله 
نهایی راه پیدا می کنند. طبق برنامه اعالم شــده از سوی 
سازمان لیگ رقابت های مرحله نهایی طی روزهای ۷ و ۸ 

اسفندماه برگزار خواهد شد.
در گروه نخست تیم های آینده سازان لوازم خانگی کن، 
دانشگاه آزاد اسالمی، فتح صدر البرز، هیأت تکواندو استان 

مازندران و هیأت تکواندو شهرستان نوشهر حضور دارند.
مسابقات گروه با حضور ۴ تیم فرمانیه، لوازم خانگی کن، 
هیأت تکواندو استان تهران و هیأت تکواندو استان گیالن 
و دیدارهای گروه ســوم با حضور ۴ تیم پارســیان البرز، 
شهرداری پیشوا، مناطق نفت خیز جنوب و هیأت تکواندو 

شهرستان گرگان انجام می شود.

صعود منچستریونایتد به 
مرحله یک چهارم نهایی 

در دومیــن بازی از مرحله یک هشــتم نهایی جام 
حذفی فوتبال انگلیس، تیم فوتبال منچســتریونایتد در 
ورزشــگاه اولدترافورد میهمان خود تیم وســتهام را با 

نتیجه یک بر صفر شکست داد.
این بازی پس از تساوی بدون گل در وقت های معمول، 
به وقت های اضافه کشیده شد و در آن جا شیاطین سرخ 
با تک گل دقیقه ۹۷ اســکات مک تومینای، پیروز شدند 

و به مرحله یک چهارم نهایی رقابت ها صعود کردند.
پیش از شیاطین سرخ،تیم دسته اولی بورنموث با نتیجه 
۲ بــر صفر بر میزبان لیگ برتــری خود تیم برنلی غلبه 
و به عنوان اولین تیم بــه مرحله یک چهارم نهایی جام 

حذفی انگلیس صعود کرده بود.

نادو مرتب تست می گیرد
پیمان فخری رییس مرکز نظارت بر تیم های ملی کمیته 
ملی المپیک و معاون کاروان ایران در بازی های المپیک 
در مورد حساسیت نسبت به کنترل دوپینگ ورزشکاران 
المپیکی بیان کــرد: به صورت دوره ای از ورزشــکارانی 
که برای مســابقات کسب سهمیه  و خود المپیک آماده 
می شوند و در اردوهای تیم ملی هستند، تست دوپینگ 
گرفته می شود. بنابراین ورزشکاران هم مطلع هستند که 

نباید از داروهای ممنوعه استفاده کنند.
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چگونه از فرصت های زندگی بهتر استفاده کنیم؟
● عمر انسان کوتاه و زودگذر است، و فرصت های زندگی 
کوتاه تــر و زودگذرتر از آن. هر روزی که از عمر انســان 
می  گذرد، تعدادی از فرصت های زندگی او نیز برای همیشه 

از دست می  رود و نابود می شود.
چگونه از فرصت های زندگی بهتر اســتفاده کنیم، همواره 
یکی از سوواالتی است که ذهن بسیاری از افراد را به خود 
مشغول می سازد. اما به واقع، چگونه از فرصت های زندگی 
بهتر استفاده کنیم تا بتوانیم قله موفقیت و پیروزی را فتح 
نماییم؟ بدون تردید همگان به این موضوع اشراف وآگاهی 
دارند که اســتفاده کردن درســت و بهینه از فرصت های 
زندگی، موفقیت و پیروزی را برای آن ها به ارمغان می آورد.

همــه ما و از زمان های کودکی بــه خوبی عملیات جمع، 
ضرب، تقســیم، علوم مختلف و کلی مسائلی از این قبیل 
را فرا گرفته ایم، اما هنوزهم که هنوزاست، یاد نگرفته ایم 
که چگونه از فرصت های زندگی بهتر استفاده کنیم و برای 

لحظه های ناب زندگی خود ارزش و اهمیت قائل شویم.
 دور و بر هر انســانی ردپای بسیاری از فرصت ها به چشم 
می خورد. اما به علت عدم فراگیری آموزش های الزم، بیشتر 
این فرصت ها به راحتی آب خوردن از دست می رود. بسیاری 
از مواقع نیز فرد این فرصت ها را در کنار خود لمس و احساس 
می کند، اما به ســادگی از کنــار آن عبور کرده و هیچگونه 
استفاده ای از آن ها نمی برد. چرا که در بینش بسیاری از افراد 

این فرصت ها سخت و دشوار به نظر می رسند.

■ آیا فرصت هایتان را از دست می دهید؟

می گویند دور و برمان پُر از فرصت است. اما متأسفانه بیشتر 
ما مدام فرصت ها را از دست می دهیم، چون یا آموزش الزم 
را ندیده ایم، یا نسبت به نشانه هایی که زندگی سر راهمان 
قــرار می دهد آگاهی نداریم. بعضی وقت ها هم که متوجه 
این فرصت ها می شویم، از آن ها استفاده ای نمی کنیم، چون 
در ظاهر مشکل به نظر می رسند، نه فرصت. سری هم که 

درد نمی کند، دستمال نمی بندند، نه؟!
تردیدی نیســت که انســان هر روز و مدام فرصت های 
فوق العاده ای را که ســر راهش قرار می گیرد، از دســت 
می دهد. برای رســیدن به اهداف و آرزوهایش به سختی 
کار می کند، ولی موفقیتی به دســت نمی آورد، چون از 
شانس هایی که زندگی در مسیرش قرار می دهد، بهره ای 

نمی برد.
حدود یک دهه پیش، کارگر یکی از معادن، در راه بازگشت 
به خانه تصادف کرد و جان خود را از دست داد. در مراسم 
تدفین و خاکسپاری او عده زیادی شرکت کردند. اعضای 
خانواده، دوستان، آشنایان، همکاران، حتی مدیران و... همه 
از اخالق خوب و رفتار پسندیده آن مرد سخن می گفتند. 
یکی می گفت:»واقعاً انسانی دوست داشتنی بود. «دیگری 
حرف او را تأیید می کرد و ادامه می داد »ما همه عاشق او 
بودیــم« »آدم فوق العاده ای بود« هر کس چیزی می گفت 
که اشک آدم را در می آورد. اما از این متعجب بودم که چرا 
ما آدم ها پیش از دست دادن یک عزیز زبان باز نمی کنیم و 
به او نمی گوییم »دوستت دارم« یا هرگز به خاطر بودنش 

از او تشکر و قدردانی نمی کنیم.
آن حادثه، زنگ هشداری شد برای من و شاید برای خیلی 
از آدم های اطرافم و درس بزرگی گرفتیم. به من آموخت 
تا دیر نشــده با دیگران حرف بزنم و از احساسم به آن ها 
بگویم، با خودم هم حرف بزنم. گاهی با خودم خلوت کنم 
و به خودم بگویم چقدر خودم را دوست دارم و چه انسان 
مهم و با ارزشــی هستم! از عقاید و نگرشم با خودم حرف 
بزنم، از رویاها و آرزوهایم بگویم و خالصه، هر چیزی را که 

دلم می خواهد، نزد خودم اعتراف کنم.
واقعیت تلخ و تکان دهنده این است که ما هرگز نمی دانیم 
چه وقت همه چیز تغییر می کند، فرصت ها چه زمانی در 
خانــه ما را می زنند، آیا لحظه ای که هم اکنون از دســت 
می دهیم فرصت بزرگ زندگی نبوده و... تمام چیزهایی که 
به ما هدیه شــده، روزی از ما پس گرفته خواهد شد و ما 
هرگز این راز بزرگ را کشف نخواهیم کرد که فرصت بعدی 

دور است یا نزدیک.
اجازه ندهیم ایــن واقعیت های به ظاهر تلخ و گزنده ما را 
افســرده کنند. بگذاریم حقایق زندگی مــا را به خودمان 

بیاورد تا از این به بعد، فرصت ها را از دست ندهیم.

■ مفهوم و ماهیت فرصت

در پاســخ به ســووال چگونه از فرصت های زندگی بهتر 
استفاده کنیم، در ابتدای امر باید مفهوم و ماهیت فرصت 
واضح و مشخص شــود. بر این اساس می توان ابراز نمود 
که فرصت، یــک عامل و مؤلفه مؤثر بــرای ایجاد تغییر 
شرایط و قدم گذاشتن در مسیر بهتر شدن برای فرد تلقی 

می گردد. در این میان، بسیاری از افراد به علت فرا نگرفتن 
آموزش های الزم و ماندن در زمان حال، مقوله فرصت را به 

چشم یک مشکل و مساله حل نشدنی و دشوار می بینند.
خیلی از فرصت هایی که ســر راهمــان قرار می گیرند، در 
لفافه مساله، مشکل یا کار دشوار پیچیده شده اند. برای فرد 
آموزش ندیده ای که نمی تواند فراتر از لحظه حال را ببیند، 
همه فرصت ها مشــکالت حل نشدنی ای به چشم می آیند 
که زندگی را دشوار، پُراضطراب و سخت می کنند. همین 
جاست که دچار اشتباه می شــویم. به جای آن که مساله 
را چالشــی برای آزمایش و تقویــت اراده خود بدانیم، آن 
رامشکل می بینیم اما اگر دید خود را تغییر دهید و مسائل 
را به چشم چالش ببینید، کم کم مغزتان را برای شناسایی 
فرصت ها آموزش می دهید. شاید مشکالت برطرف نشدنی 
باشند، اما روی چالش ها می توانید کار کنید تا شرایط فعلی 

را بهبود ببخشید.
بنابراین، چالش همان فرصت تغییر اســت؛ فرصت کسب 
تجربه؛ فرصت یادگیــری درباره خودتان و شــرایط تان؛ 

فرصت پیشرفت و رشد ذهنی، روحی و حسی.

■ چگونه فرصت ها را بشناسیم و از آن ها استفاده 
کنیم؟

▪  معاشرت کنید
اگر بدانید مردم منبع راه حل ها و پاســخ هایی هستند که 
دنبال شان هستید، آن وقت بیشتر چالش هایی که در زندگی 
با آن ها روبه رو می شوید، تبدیل به فرصت می شوند. بله، مردم 
کلید اصلی هســتند، چون همین مردم هستند که دانش، 
مهارت هــا، تجربه و منابعی را در اختیار دارند که می توانند 
در تبدیل وضعیتی دشوار به چیزی که باعث پیشرفت شود، 

کمک تان کنند. به این پرسش ها پاسخ بدهید:
• چه کسانی را می شناسم؟
• چه کسی مرا می شناسد؟

• رابطه ما چقدر نزدیک است؟
• چطور می توانم این رابطه را بهتر کنم؟

بنابراین مدام و هر روز، باید روی ســاخت و تقویت روابط 
خــود با افراد مهم کار کنید تــا حمایت الزم برای تبدیل 
چالش به فرصتی برای بهتر کردن شرایط را به دست آورید.

یکــی از بهتریــن راه ها برای کســب حمایــت دیگران، 
حمایت کــردن از آن ها، به ویژه در موقعیت های دشــوار 
است. به آن ها نشان دهید که می خواهید فراتر بروید، که 
خوشحال می شوید راه حل ها و پاسخ هایی را که برای بهبود 
شرایط شان نیاز دارند، در اختیارشان بگذارید. هرقدر بیشتر 
بــه دیگران کمک کنید، فرصت های بیشــتری در مواقع 

سختی سر راهتان قرار می گیرند.

■ ذهن فرصت گرا

برخی ویژگی های ضروری هســتند که شخصی همچون 
ریچارد برانســون را از دیگران متمایز می کنند؛ منظور از 
دیگران، همان هایی هســتند که مدام تقال می کنند تا از 
فرصت هایی که زندگی سر راهشان قرار می دهد، استفاده 
کنند. همین ویژگی ها هستند که ما باید روی استفاده هر 

روزه از آن ها تمرکز کنیم.
▪ کنجکاوی: فرصت، ذهن کنجکاوی می خواهد که مدام 

پرسش های عمیق تر و متفکرانه تری مطرح کند.
▪ بخشندگی: فرصــت، قلب بخشــنده ای می خواهد که 

فرصت ها را در اختیار دیگران هم قرار بدهد.
▪  پشــتکار: فرصت، آدم بااراده می خواهد؛ کســی که 
علی رغم موانعی که در مســیرش هستند، پشتکار و ثبات 

قدم داشته باشد.
▪ اعتماد به نفس: فرصت، آدم مطمئن می خواهد، کسی 
که هرگز به مهارت هــا، قدرت، منابع و توانایی های خود 

شک نکند.
▪ خوش بینی: فرصت، رویکرد خوش بینانه ای می خواهد 

که اگر انتظاراتش برآورده نشد، به همه چیز پشت پا نزند.
▪ سرزندگی: فرصت، رویکرد بانشاطی می خواهد که کمی 
هم خالق باشــد؛ خــارج از محدوده فکر کنــد، و قوانین 

کلیشه ای را بشکند.
▪ مســوولیت پذیری: فرصت، کسی را می خواهد که به 
تصمیم ها، رفتارها و کارهای خود کامال متعهد و نسبت به 
آن ها مسوولیت پذیر باشد، کسی که بهانه نیاورد و تقصیر 

را به گردن دیگران نیندازد.
▪ ادارک: فرصت، آدم بصیر می خواهد، کســی که بتواند 
فراتر از این لحظه را ببیند. این آدم درک می کند که آنچه 
اکنون به عنوان مشــکل دیده می شود، در آینده به فرصت 

تبدیل خواهد شد.
▪   شــکرگزاری: فرصت، روح شکرگزاری می خواهد که 
برای همه آنچه کائنات ســر راهش قرار داده سپاس گزار 

باشد؛ مهم نیست به ظاهر چطور باشند.

■ برحذر داشتن از تلف کردن فرصت ها

▪  دوستت دارم!
عشــق تا وقتی ظهور نکند و آثار و نتایــج آن را نبینیم، 
شناخته نمی شــود. پس اگر در زندگی عزیزی دارید که 
عاشقش هســتید، همین امروز به او بگویید. اگر کسی را 
دوســت دارید، به او نشان بدهید. قلب  ها به طور معمول 
با حرف  هایی که نگفته مانده  یا نادرست تعبیر شده ، می  
شکنند و درمان قلب شکسته به مراتب دشوارتر از مراقبت 
پیش از آسیب است. شــاید فردایی در کار نباشد. امروز، 
روزی اســت که می  توانید عشق  خود را به زبان بیاورید و 

شگفتی آن را به وضوح ببینید!
▪   متشکرم!

یک نفر تعریف می کرد، پدربزرگش برای تولد ۱۷ سالگی  
او هدیه  ای نخرید و یکی از تی شرت های خودش را به او 
داد و گفت؛ چون تی شرت دیگر به دردش نمی  خورده و 
از طرفی فکر می کند به او بیشتر می  آید، آن را به نوه  اش 

هدیه داده است.
آن فرد می  گویــد:»آن روز به اهمیت هدیه پی نبردم و تا 
حدی از کار پدربزرگم دلخور شــدم، بنابراین چندان که 
باید، از او تشــکر نکردم. فقط یک لبخند خشک و خالی 
زدم، تی شــرت را روی میز گذاشــتم و سراغ هدیه  های 

دیگر رفتم.
پدربزرگ، دو روز بعد با ســکته قلبــی از دنیا رفت و آن 
تی شــرت، آخرین هدیه  ای بود که او در تمام عمرش به 
کسی داده بود. حاال این حسرت همیشه در دل مرد جوان 
مانــده که چرا آن روز به خاطــر هدیه ای چنان گرانبها از 

پدربزرگش تشکر نکرده.

■ من انسان خوبی هستم!

انسان می تواند تقریباً یک هفته بدون آب، دو هفته بدون 
غذا و ســال  ها بدون خانه دوام بیاورد، اما با تنهایی هرگز 
نمی  تواند کنــار بیاید. تنهایی بدترین درد و رنج انســان 
اســت. بدترین و آزاردهنده  ترین نوع تنهایی وقتی است 
که باخودتان راحت نیستیدوهرگزهم نمی  توانید از خودتان 

فرار کنید.
حقیقت این است که یک دوست یا شریک زندگی می  تواند 
زیبایی  هایی زیادی به زندگی  شما اضافه کند، اما نمی تواند 
خألیی را که در شما هست، پر کند. شما به تنهایی مسؤول 
پر کردن این حفره خالی هستید. اگر وقتی تنها هستید، 
احساس ناامیدی می  کنید و حالتان بد است، نشانه  خوبی 
نیست و معنایش این است که قبل از هرچیز و هرکس باید 

روی روابط  با خودتان کار کنید.

بهار سـادات موسوی
گرد آورنده

صادرات محصوالت نانو ایران 
سعید ســرکار دبیر ستاد ویژه توســعه فناوری نانو 
در ویژه برنامه سالم شــبکه سه اظهار کرد: ایران بعد از 
کشــور های چین، آمریکا و هند در رتبه چهارم در حوزه 
نانــو قرار گرفته اســت. ما باید رتبه بهتــری با توجه به 
پتانسیل های کشــورمان کسب کنیم، در  اصل سرمایه 

نیرو های جوان و نخبه زیادی در کشور داریم.
سرکار گفت: در حال حاضر ما ۳۰۰شرکت دانش بنیان و 
۷۲۵محصول فناوری داریم که در حوزه های سالمت، نانو 
تکنولوژی، کشاورزی، دارو و درمان سرطان کاربرد دارند. 
امروزه ۲۰۰هزار ماســک N ۹۵ در روز در کشور تولید 
می شود و بنیه ما در عرصه نانو الیاف بسیار قوی و خوب 
اســت. ما مهاجرت معکوس در زمینه بازگشت نخبگان 
داریم و ۱۵۰۰ نفر از نخبگان از کشــور های مختلف به 
ایران برگشته اند. در حال حاضر محصوالت نانو در صنعت 

خودرو سازی داریم.
سرکار افزود: محصوالت ما به ۴۵ کشور از جمله ژاپن کره 
جنوبی، اســترالیا، آلمان صادر می  شوند. امروزه اشتغال 
زایی زیادی در حوزه نانو انجام شده و بسیاری از شرکت ها 
درآمد باالیی در زمینه فروش محصوالت خود داشته اند.او 
گفت:در آینده ای نزدیک دستاورد های شگرف کشورمان 

به دنیا معرفی خواهند شد.

حقایقی درباره قدرت مغز 
مغز ما شگفت انگیز است؛ می تواند به ما کمک کند 
تا به هر قله ای برسیم، مهم ترین آرزوهای مان را برآورده 

کنیم و به پیچیده ترین اهداف برسیم.
مغــز ما در برابر هر فکری واکنش نشــان می دهد. افراد 
خوش بین احساس شادی بیشتری می کنند و به همین 
دلیــل بدن ما دارونما را به عنــوان یک محصول دارویی 
واقعی قبول می کند. احســاس خســتگی مغز به دلیل 
احساسات ما به وجود می آید و ترکیب خون جریان یافته 

در مغز طی کار ذهنی آن بدون تغییر باقی می ماند.

بیش از نیمی از افکار امروز، حاصل افکار دیروز هستند. 
به همین دلیل اســت که برای افراد بدبین بسیار دشوار 
است که درک خود را از جهان تغییر دهند. آن ها باید به 
معنای واقعی کلمه مغز خود را پاکسازی کنند.هر فکری 
به تجارب زندگی تبدیل می شود.  اگر می خواهید دنیای 
اطراف خود را تغییر دهید، باید افکار خود را تغییر دهید.

یادگیری، تمرین در هوای تازه، تغذیه سالم، خواب آرام، 
مسافرت به مکان های جدید، فعالیت های جدید، رقص و 

بازی های فکری همه برای مغز شما مفید هستند.
 مغز هرگز استراحت نمی کند و حتی هنگام خواب، مغز ما 
به سختی کار می کند. برای این که در هزاران افکار منفی 
غرق نشویم، باید گاهی خود را خاموش کنیم تا کمی به 
سیستم ایمنی بدن خود استراحت دهیم. استراحت فعال 
را فراموش نکنید: برای مغز ما، مفیدترین نوع استراحت، 

آرامش است.
برای ذخیره خاطرات جدید، مغز ما باید از شــر خاطرات 
قدیمی خالص شــود. خوب اســت اگر بتوانیم تصمیم 
بگیریم چه چیز هایی را به خاطر بسپاریم و چه چیز هایی 
را فرامــوش کنیم. برای انجام این کار، ما باید بیشــتر از 

اطالعاتی که می خواهیم نگهداریم، استفاده کنیم.
مغز ما به درد واکنش نشــان می دهد اما به دلیل کمبود 
گیرنده های الزم آن را خودش احساس نمی کند. اگرچه 
این واقعیت در مورد بســیاری از رگ های خونی، اعصاب 

و بافت هایی که مغز را احاطه کرده اند، صدق نمی کند.
ما می توانیم مغزمان را تغییر دهیم. هر نوع فعالیتی باعث 
می شود مغز ما ارتباطات عصبی جدیدی ایجاد کند. اگر 
فکر می کنیم قادر به پیشرفت نیستیم، این ایده با گذشت 
زمان فقط در آگاهی ما تقویت می شود اما اگر از عبارت 
من موفق خواهم شــد اســتفاده کنید، مغزتان به شما 

فرصت می دهد تا هدف تان را تحقق بخشید.

مونا پیلتـن عراقی
گرد آورنده

قسمت اول
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داستان پرواز ]از برادران رایت تا کووید-19[
افتتاح ۴۴۹ پروژه گردشگری 

در دهه فجر
خیاطیــان معاون توســعه 
مدیریت وزارت میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دســتی 
گفــت: در ایــام دهــه فجر در 
راستای توســعه زیرساخت های 
بخش گردشــگری و حمایت از 
سیاســت های اقتصاد مقاومتی، 

۴۴۹ پروژه با حجم سرمایه گذاری ۴۸ هزار و ۵۱۰ میلیارد 
ریال در دستور کار قرار دارد.

خیاطیان تصریح کرد: بر اساس بررسی های انجام شده و 
پیش بینی کارشناسان مطالعات اقتصادی، به نظر می رسد 
در دوران پســاکرونا تقاضای زیادی برای افزایش سفر و 
توســعه این بخش را شاهد باشــیم و بخش گردشگری 
نســبت به ســایر بخش های اقتصادی از روند رو به رشد 
بیشتری برخوردار شود که الزم است برنامه ریزی های الزم 

از هم اکنون انجام شود.«

به گــزارش گاردین، دولــت ایرلند اعالم کرد با ســفرهای 
خاورمیانــه به »دوبلین« که به منظور فرار از محدودیت های 

سفری بریتانیا صورت می گیرد مقابله می کند.
از زمانــی که بریتانیــا، امارات متحده عربی را در فهرســت 
کشورهایی با ممنوعیت سفری قرار داده است، شمار افرادی 
که از »دوبی« به »دوبلین« ســفر می کنند افزایش داشــته 

است. این رشد آمار سبب ایجاد نگرانی هایی درباره استفاده 
مســافران از »دوبلین« به عنوان روشی برای طفره رفتن از 
محدودیت های سفری شــده است. بریتانیا پروازها از امارات 
متحده عربی را ممنوع کرده است و گروهی از مسافران را که 
همچنان امکان سفر از این کشور به بریتانیا را دارند نیز ملزم 

به سپری کردن قرنطینه ۱۰ روزه کرده است.

بهار سال گذشــته بود که »دوبلین« به عنوان نقطه ای برای 
طفره رفتن از محدودیت های سفری بریتانیا شناخته شد.هم 
چنین درروزهای اخیرماموران پلیس ایرلند در مرز این کشور 
و ایرلند شمالی، از ورود افرادی که دلیل موجهی برای عبور از 
مرز نداشتند جلوگیری کردند. کسانی که دلیل موجهی برای 

سفر نداشته باشند ۱۰۰ یورو جریمه می شوند.

لغو سفرهای بهاری در جهان 
به دلیل کرونا

بــه گزارش آسوشــیتد پرس، کارگــران چینی که 
برای تعطیالت ســال نو به شهرهای شان سفر می کنند، 
دانشــجویان آمریکایی که برای فصل بهــار به جاده ها و 
ســواحل می روند و آلمانی ها و بریتانیایی هایی که برای 
»عید پــاک« به ســواحل مدیترانه ای ســفر می کنند، 
مجموعه ای از سفرهای ساالنه اواخر زمستان و اوایل بهار 

را تشکیل می دهند.
به دلیل نگرانی ها از گســترش انواع جدید ویروس کرونا 
محدودیت هــای جدیدی برای فصلــی که معموال فصل 
شلوغ سفری ســال است اعمال شده اســت. این یعنی 
مشکالت شــرکت های هواپیمایی، هتل ها، رستوران ها و 
مقاصد گردشگری که بیش از یک سال است با پیامدهای 
ناشی از این همه گیری دست و پنجه نرم می کنند باز هم 
افزایش پیدا می کند و روند بهبود اقتصاد در کشورهایی 
که گردشــگری سهم بزرگی در درآمد آن ها دارد بیش از 

پیش کاهش پیدا می کند.
دانشــکده های ایــاالت متحده تعطیالت بهــاری را لغو 

کرده اند تا از سفر دانشجویان جلوگیری کنند.
در ایستگاه های اتوبوس و قطار چین هم نشانه ای از رفت 
و آمدهای ساالنه جشن سال نو وجود ندارد. دولت چین 
از مردم خواســته به دلیل گسترش ویروس کرونا از سفر 
کــردن خودداری کنند. فقط پنج مورد از ۱۵ ایســتگاه 

بازرسی راه آهن مرکزی پکن تعطیل نیستند.
تعطیالت ســال نو چینی که معمــوال از ۱۲ فوریه آغاز 
می شــود، صدها میلیون نفر از چینی ها را راهی شــهر 
زادگاه یا مقاصد گردشگری می کند. برای میلیون ها کارگر 
مهاجر، معموال این تعطیالت تنها شــانس بازدید از شهر 

زادگاه شان در طول سال است.
مقام هــای چین پیش بینی می کنند ۱.۷ میلیون ســفر 
در طول این تعطیالت انجام شــود که البته نســبت به 
ســال ۲۰۱۹، ۴۰ درصد کاهش پیدا می کند. ســفر از 
»پکــن« و »چنگــدو« واقع در جنوب غربــی هم با ۷۵ 
درصد کاهش همراه اســت. در نقاط مختلف جهان نیز 
محدودیت های ســفری مختلفی اعمال شده است. »جو 
بایدن« رئیس جمهور ایاالت متحــده محدودیت ها برای 
مسافران چند کشور اروپایی را تغییر داده است. هم چنین 
شهروندان آمریکایی که قصد بازگشت به کشور را دارند 
ملزم به ارائه نتیجه منفی بودن آزمایش کرونا شده اند. در 
تایلند، جایی که حدود یک دهم مردم برای گذران زندگی 
وابسته به گردشــگری هستند، سفر مسافران خارجی با 
قرنطینــه  اجباری دوهفته ای در هتل های تعیین شــده 
همراه اســت. در سال ۲۰۲۰ شمار گردشگران در تایلند 
به کمتر از هفت میلیون نفر رســید و انتظار می رود این 
آمار در ســال جاری به ۱۰ میلیون نفر برسد درحالی که 
در سال ۲۰۱۹ آمار گردشگران ۴۰ میلیون نفر اعالم شده 
بود. با توجه به اعالم سازمان جهانی گردشگری، سفرهای 
بین المللی در سال گذشته ۷۴ درصد کاهش داشته است 
که به دنبال آن ۱.۳ تریلیون دالر خسارت و ۱۲۰ میلیون 

شغل در خطر نابودی قرار گرفت.

در این ســری از یادداشت ها، قصد داشتم اشاره ای مختصر 
بــه صنعت هواپیمایی و نهایتا ارتباط آن با گردشــگری و 
جابه جایی مسافر داشــته باشم. این نوشته ها با این که در 
چند قســمت ارائه می شود، همچنان توضیح مختصری از 
ماجرای پرواز و هواپیما اســت. گســتردگی این صنعت و 
بخش های مختلف درهم تنیده اش، هرکدام صفحه ها مطلب 

را به خود اختصاص می دهد.
در دو بخش قبلی به رویای انسان از آرزویی دست نیافتنی 
تا تالش برای عینی شدن آن و نقش برادران رایت در این 
دســتاورد اشاره کردیم. به تاریخ پیشرفت هواپیما و نحوه 
اســتفاده آن از جنگ جهانی دوم تا جابه جایی های چند 
هزار نفری در هر روز به قصد بیزنس و تفریح. شرکت های 
بین المللی مرتبط با این صنعت مثل ایکائو و یاتا را بررسی 
کردیــم. رونــد ورود هواپیما به ایــران را نگاه مختصری 
انداختیم و نهایتا به معرفی شرکت های برتر هواپیمایی از 
نگاه Skytrax )مشاور مستقر در انگلستان که یک سایت 
بررسی و رتبه بندی شــرکت های هواپیمایی و فرودگاه را 
اداره می کنــد( پرداختیم. قطر ایرویز، ســنگاپور ایرالینز، 
آل نیپون ایرویز، هواپیمایی امارات و کاتای پاســیفیک را 
در قســمت قبل معرفی کردیم. در این بخش نیز ابتدا به 
 Skytrax معرفی سایر ایرالین های مطروحه در رتبه بندی

می پردازیم.

•  اوا ایر

اوا ایر،EVA Air، شــرکت هواپیمایی تایوانی است که 
به عنوان ششمین خطوط هواپیمایی امن جهان، شناخته 
می شود. شرکت اوا ایر در ســال ۱۹۸۹ راه اندازی شد و 
تــا پیش از همه گیری ویروس کرونا، روزانه به ۷۳ مقصد 
در آسیا، اســترالیا، اروپا و آمریکای شــمالی، پروازهای 

مستقیم داشت.
دفتر مرکزی این شرکت در شهر تائویوان، تایوان قرار دارد 
و فــرودگاه بین المللی تائویوان تایوان، قطب این شــرکت 
هواپیمایی به شمار می آید. سهام شرکت اوا ایر در بازار بورس 
تایوان معامله می شود. این شرکت در حال حاضر در ناوگان 
هوایــی خود، دارای ۶۱ فروند هواپیمای جت مســافربری 
می باشد، که هواپیماهای این ناوگان از سه شرکت بوئینگ، 
ایرباس و مک دانل داگالس تشــکیل شــده اند. در ســال 
۲۰۱۶ سایت worldairlineawards که رده بندی های 
شرکت های هوایی در جهان را انجام می دهد، شرکت هوایی 

را به عنوان هشتمین خط هوایی برتر سال انتخاب کرد.

•  لوفت هانزا

لوفت هانزا Lufthansa،  شرکت هواپیمایی حامل پرچم 
آلمان و بزرگترین شــرکت هواپیمایی این کشور است که 
دفتــر مرکزی آن در شــهر کلن قــرار دارد و پایگاه اصلی 
پروازهای آن فرودگاه بین المللی فرانکفورت اســت. شرکت 
هواپیمایی لوفت هانزا به عنوان دومین شــرکت هواپیمای 
بــزرگ جهان از لحــاظ تعداد مقاصد پــروازی، چهارمین 
هواپیمایی بــزرگ جهان بر پایه میــزان درآمد، هفتمین 

شرکت از نظر حمل ونقل بار و مجموع مسافت های پروازی 
و دهمین شــرکت بزرگ جهان از لحاظ حمل ونقل مسافر 

شناخته می شود.
لوفت هانزا در سال ۱۹۵۳ فعالیت خود را در شهر کلن آلمان 
آغــاز کرد و هم اکنون به صورت روزانه از طریق شــهرهای 
مختلف اروپا به ۲۲۰ مقصد در ۷۸ کشــور جهان پروازهای 
مســتقیم دارد. شبکه پروازی گسترده، هواپیماهای مدرن، 
سرویس اینترنت داخل کابین هواپیما، کابین فرست کالس، 
پرسنل باتجربه و متخصص، از شاخصه های متمایز شرکت 

هواپیمایی لوفت هانزا است.
شــرکت های تابعــه و زیرمجموعه لوفت هانــزا عبارتند از: 
آسترین ایرالینز، سوئیس اینترنشــنال ایرالینز، بروکسل 
ایرالینز، لوکزایر، ژرمن وینگز، تیرولین، یورووینگز، لوفت هانزا 
کارگو، لوفت هانزا سیتی الین، لوفت هانزا رجینال، آمادئوس 

آی تی گروپ و جت بلو.

• هواپیمایی اتحاد 

هواپیمایی اتحاد، Etihad Airways، شرکت هواپیمایی 
حامل پرچم امارات متحده عربی است که هم اکنون به عنوان 
چهارمین خطوط هواپیمایی خاورمیانه شــناخته می شود. 
شــرکت هواپیمایی اتحاد در نوامبر ۲۰۰۳ به فرمان شیخ 
خلیفــه بن زاید آل نهیان راه اندازی شــد و پیش از کرونا، 
روزانه به ۹۶ مقصد، در خاورمیانه، اروپا، آمریکای شــمالی، 
آفریقا، آسیا و استرالیا پروازهای مستقیم داشت. این شرکت 
در سال ۲۰۱۲ بیش از ۱۰٫۳ میلیون مسافر را منتقل کرده 
اســت. دفتر مرکزی این شرکت در شــهر ابوظبی، امارات 
متحده عربی قرار دارد و فرودگاه بین المللی ابوظبی، قطب 

این شرکت هواپیمایی به شمار می آید.
در سال ۲۰۱۹ سایت worldairlineawards شرکت 
هوایی اتحاد را به عنوان ششــمین خط هوایی برتر سال 
انتخاب کرد. اتحاد هم اکنون دارای ۱۲۰ فروند هواپیمایی 
مدرن اســت و برای گسترش خطوط خود سفارش حدود 
۲۰۰ هواپیمایی جدید را داده است. سفارش های جدید این 
شرکت شامل ۱۰ فروند ایرباس ۳۲۰ نئو، ۲۶ فروند ایرباس 
۳۲۱ نئــو، ۶۲ فروند ایرباس ۳۵۰، پنج ایرباس ۳۸۰، ۲۸ 
بوئینگ ۷۷۷، ۶۶ بوئینگ ۷۸۷ و یک فروند ایرباس ۳۳۰ 

است.

• هاینان ایرالینز 

هاینان ایرالینز، Hainan Airlines شرکت هواپیمایی 
چینی اســت، که برپایه اندازه نــاوگان هم اکنون به عنوان 
چهارمیــن خطــوط هواپیمایــی جمهــوری خلق چین 
شناخته می شود. شــرکت هاینان ایرالینز در سال ۱۹۸۹ 
تأسیس شد و پیش از شــیوع ویروس کووید-۱۹، روزانه 
به ۹۰ مقصد در قاره آمریکا، اروپا، آسیا و آفریقا پروازهای 

مستقیم داشت.
دفتر مرکزی این شــرکت در شهر هاینان، جمهوری خلق 
چین قــرار دارد و فــرودگاه بین المللی پکــن و فرودگاه 
بین المللی هایکو میالن، قطب های این شرکت هواپیمایی 
به شــمار می آیند. هاینان ایرالینز در حال حاضر در ناوگان 
هوایی خود، دارای ۱۲۹ فروند هواپیمای جت مســافربری 
می باشد. سهام این شرکت در بازار بورس شانگهای مبادله 
می شــود. هواپیمایی هاینان دارای چندین شرکت تابعه و 
زیرمجموعه می باشد، که ۱۲ شرکت هواپیمایی، ۴۷ هتل، 
۱۳ شرکت خدمات مالی، ۵ شرکت کشتیرانی، ۱۱ فرودگاه 

و ۲ شرکت خرده فروشی را در بر می گیرد.

 Skytrax این ها شرکت های هواپیمایی دنیا با رتبه بندی
بودنــد که نگاه مختصری به آن انداختیم. همانطو ر که در 
قسمت اول توضیح دادم، شرکت هواپیمایی هما، اولین خط 
هوایی ایران )هواپیمایی ملی ایران( بود. طی سال های بعد 
از آن، خطوط هوایی دیگری نیز اضافه شدند. در ادامه نگاه 

مختصری به هر کدام از این ایرالین ها می اندازیم.

• ایران ایر

ایران ایر شرکت هواپیمایی حامل پرچم ایران با نام رسمی 
هواپیمایی جمهوری اســالمی ایران اســت که در ایران از 
ابتدای تأسیس با نام ُهما )هواپیمایی ملی ایران( شناخته 
می شــود. ایران ایــر که یکی از قدیمی ترین شــرکت های 
هواپیمایی فعال در خاورمیانه اســت هم اکنون به بیش از 
۴۰ مقصد داخلی و بین المللــی پرواز انجام می دهد. دفتر 
مرکزی ایران ایر در فرودگاه مهرآباد تهران قرار دارد و پایگاه 
اصلی پروازی این شرکت که بیشــتر پروازهای ایران ایر از 
مبدأ یا به مقصد آن انجام می شــود برای پروازهای داخلی 
فــرودگاه مهرآباد و برای پروازهــای خارجی فرودگاه امام 
خمینی تهران است. بر اساس آمار، ایران ایر سالیانه بیش 
از ۶ میلیون مســافر را جابه جا می کند )تا پیش از شــیوع 

ویروس کرونا(

• هواپیمایی ایران ایرتور

هواپیمایی ایران ایرتور یک شــرکت هواپیمایی خصوصی 
ایرانی است که در سال ۱۳۵۱ توســط ایران ایر راه اندازی 
شــد. خطوط هوایی آن میان تهران و دیگر شهرهای ایران 
و کشور ترکیه اســت. این شرکت عضو یاتا و دارای مجوز 
آموزش هوانوردی )ATO( اســت. هواپیمایی ایران ایرتور 
هم اکنون با ۱۲ فروند هواپیمای مسافربری در ناوگان هوایی 

خود به ۲۴ مقصد پرواز دارد.

• هواپیمایی آسمان

شرکت هواپیمایی آســمان یکی از شرکت های هواپیمایی 
ایران است که در سال ۱۳۵۹ از ادغام چهار شرکت هوایی 
ایرتاکسی، پارس ایر، ایرسرویس و هورآسمان تشکیل یافت. 
این شرکت از سال ۱۳۸۱ به سازمان بازنشستگی کشوری 
واگذار شده  و جزو ۵ شرکت هواپیمایی ایرانی است که عضو 

یاتا بوده و دارای گواهی نامه آیوسا می باشد.
سیاست این شرکت اســتفاده از هواپیماهای کوچک بوده 
و بیشتر ناوگان این شــرکت را هواپیماهای فوکر ۱۰۰ که 
دارای ظرفیت ۱۱۰ نفر هســتند تشــکیل داده است. دفتر 
مرکزی این شــرکت در تهران قرار دارد و دارای دو پایگاه 
فعال در شیراز و مشهد است. این شرکت در سال های اخیر 
مشغول خرید هواپیماهای پهن پیکر بوده و طی ۳ سال اخیر 
هواپیماهای ایرباس ۳۲۰ و بوئینگ ۷۳۷ را به ناوگان خود 
افزوده است. این شرکت تا سال ۱۳۹۷ تنها کاربر هواپیمای 
بوئینگ ۷۲۷ مسافربری )با میانگین سنی ۳۷٫۵ سال( بود.

ادامه دارد...

تکه ای از من 
تکه ای از زمین

مریم سادات موسوی
قسمت سوم

فرارازمحدودیت های مسافرتی



شــماره 204  -  1399/11/27
w w w . m e y a r p r e s s . i r

6

■ تقریبا خوراک اصلی نیمی از جمعیت جهان برنج اســت. در 
برخی از کشــورها نیمی از کالری دریافتی روزانه از برنج تامین 
می شود. دانه کامل برنج چندین الیه مختلف دارد اگر خارجی 
ترین الیه پوســت طی فرآیند حذف شود برنج قهوه ای نامیده 
می شود. اگر برنج قهوه ای تا حدی آسیاب شود که سبوس خود 
را از دست دهد به برنج سفیدی تبدیل می شود که بیشتر مواد 

مغذی اش را از دست داده است.
برنــج قهوه ای جز غالت کامل طبقه بندی می شــود و ارزش 
غذایی باالتری نســبت به غالت تصفیه شــده دارد. وقتی برنج 
 ،B۶ قهوه ای به برنج سفید تبدیل می شود ۹۰ درصد ویتامین
نیمی از منگنزو فسفر، بیش از نیمی از آهن و همه فیبر غذایی 

و اسیدهای چرب ضروری آن از بین می رود.
▪  فواید برنج قهوه ای برای بدن

برنج قهوه ای منبع خوبی از منیزیم، فســفر، سلنیوم، ویتامین 
B1، ویتامیــن B3، ویتامین B6 ، منگنز و فیبر اســت که در 
تامین سالمتی بدن نقش زیادی دارد. با گنجاندن برنج قهوه ای 
در برنامه غذایی روزانه خود از تامین نیاز خود به درشت مغذی 

ها و ریز مغذی ها اطمینان حاصل نمایید.
▪  برنج قهوه ای و تنظیم فشار خون بدن

برنــج قهوه ای یکــی از منابع مهم منیزیم به شــمار می آید. 

همانطــور که می دانید منیزیم نقش هــای مختلفی در بدن ما 
دارد. یکی از نقش های آن تنظیم فشــار خون است. اگر مبتال 
به افزایش فشار خون هستید از برنج قهوه ای در برنامه غذایی 

خود استقبال کنید.
▪ برنج قهوه ای و کاهش ریسک بیماری قلبی و عروقی

برخالف برنج ســفید برنج قهوه ای سرشار از فیبر است، یکی از 
فواید فیبر در بدن ما کاهش کلسترول LDL یا همان کلسترول 
بد است. کاهش کلسترول بد ریسک بیماری قلبی و عروقی را 
کاهش می دهد. بر طبق مقاالت منتشــر شده در مجله تغذیه 
آمریکا ریســک بیماری قلبی و عروقی، ریسک تشکیل لخته و 
سکته قلبی در زنانی که در هفته ۶ بار از برنج قهوه ای استفاده 

می کردند کمتر از زنانی بود که برنج قهوه ای نمی خوردند.
▪ برنج قهوه ای و سالمت دستگاه گوارش

همانطور که اشــاره شــد، یکی از منابع غنی فیبر برنج قهوه ای 
است. یکی از نقش های فیبر در بدن تنظیم حرکات روده و کمک 
به گوارش بهتر مواد غذایی است. بنابراین برنج قهوه ای به دلیل 
داشــتن فیبر فراوان عاملی برای پیشگیری از یبوست و بهبود 
سالمت دستگاه گوارش به شمار می آید. هم چنین برنج قهوه ای 
۸۸ درصد از نیاز ما را به منگنز تامین می کند. یکی از نقش های 

مهم منگنز در بدن شرکت در متابولیسم چربی ها است.

برنج قهوه  ای عاری از گلوتن اســت. افراد مبتال به حساسیت به 
این نوع پروتئین مــی توانند با خیال راحت از برنج قهوه ای در 

برنامه غذایی خود استفاده کنند. 
▪  برنج قهوه ای و کنترل دیابت

معموال افراد مبتال به دیابت از خوردن برنج می ترسند با این که 
دوست دارند برنج بخورند ولی می دانند که خوردن زیاد برنج قند 
خونشان را باال می برد. باید به همه افراد مبتال به دیابت گفت که 
برنج قهوه ای به دلیل داشتن فیبر زیاد نه تنها قند خون تان را 
باال نمی برد بلکه به کاهش قند خون نیز کمک می کند، پس اگر 
دوست دارید که برنامه غذایتان حاوی برنج باشد می توانید برنج 

قهوه ای را جایگزین نمایید.
نتایج مطالعه منتشر شده در مجله علوم غذایی و تغذیه آمریکا 
نشان داد که بیماران مبتال به دیابت که برنج قهوه ای می خوردند 
در مقایســه با بیمارانی که برنج سفید مصرف می کردند، قند 

خون کمتری داشتند.
▪  برنج قهوه  ای و کنترل وزن

مطالعات مختلف نشــان داده است که برنج قهوه ای به کنترل 
وزن کمک می نماید و نقش زیادی در کاهش وزن دارد. مطالعه 
روی زنان مبتال به اضافه وزن کره جنوبی نشان داد زنانی که در 
رژیم کاهش وزنشان از برنج قهوه ای استفاده کردند وزن بیشتری 

کم کرده بودند.
▪  سایر فواید برنج قهوه ای در بدن ما

▪ کاهش التهاب در بدن و کمک به کنترل بیماری هایی نظیر 
آرتریت روماتوئید

▪ کنترل سندروم متابولیک
▪ پیشگیری از سرطان های مختلف

▪  روش پخت برنج قهوه ای 
قبل از پخت بهتر اســت برنج را یک ساعت با کمی آب و نمک 
خیس کنید، حجم برنج قهوه ای پس از پخت چند برابر می شود. 
این برنج را با روش های معمول می توانید در فر، ماکروفر، پلوپز و 
روی اجاق گاز درست کنید. مزه بدی ندارد حتما امتحان کنید 

و از فواید آن بهره مند شوید.

ســالمـت بـاشـیـم

ــی ــم نبات مری
گرد آورنده

معاون درمان وزارت بهداشت عنوان کرد؛

حداقل ۴ الین تولید واکسن 
کرونا خواهیم داشت

معاون درمان وزارت بهداشــت، اولویت نخست در 
بحث تامین واکسن کرونا را، انتقال تکنولوژی و فناوری 

تولید دانست.

قاسم جان بابایی، در گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما، 
گفت: اولویت اول در تزریق واکسن کرونا، کادر درمان و ابتدا 
نیروهای فعال در بخش مراقبت های ویژه بیمارستانی است.

وی با عنوان این مطلب که در چند مسیر تولید واکسن 
خواهیم داشت، افزود: به زودی حداقل چهار الین تولید 

واکسن خواهیم داشت.
معاون درمان وزارت بهداشــت، ادامه داد: این چهار الین 
شامل انستیتو پاستور، مؤسسه رازی، بنیاد برکت و تولید 
مشــترک با روســیه خواهد بود.وی ادامه داد: نکته مهم 
این است که با واکسن نمی توان به تنهایی سراغ نابودی 
بیماری رفت، بلکه همین پروتکل های بهداشتی و استفاده 

از ماسک، همچنان در اولویت است.

داروی جدید ایدز تولید شد
یکی از مشکالت مقابله با ویروس اچ آی وی مخفی شدن 
این ویروس در درون سلول های بدن است. محققان برای 

غلبه بر این چالش دارویی ویژه تولید کرده اند.
به گزارش نیواطلس، داروی جدید به درون سلول هایی که 
ویروس اچ آی وی در آن ها مخفی شده منتقل می شود 
و به سیستم ایمنی بدن برای پاک سازی ویروس یادشده 

هشدار می دهد. 
 محققان دانشــگاه واشــنگتن می گویند داروی یادشده 
یک سیستم هشــدار در ســلول های ایمنی بدن به نام 
CARD۸ را فعال می کند که قادر به شناسایی پروتئینی 
در ویروس اچ آی وی اســت. شناسایی این پروتئین به 
ســلول های ایمنی کمک می کند تا ویروس اچ آی وی را 

نابود کنند.
در حالــت عادی ویــروس اچ آی وی با ســاکت کردن 
پروتئین یادشده جلوی شناسایی خود را توسط سیستم 
ایمنی بدن می گیرد و تنها در زمانی این پروتئین را فعال 
می کند که ویروس از تیررس سلول های ایمنی دور شده 
باشــد. انتظار می رود با انجام آزمایش های بیشتر بر روی 
این داروی جدید، زمینه برای آزمایش و استفاده از آن در 

آینده ای نه چندان دور فراهم شود.

خوب است از فواید آن بهره مند شوید...
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شماره 161 --- جدول و سودوکو ---

خدیجه فدایی زاده
گرد آورنده

کبوتر لب تنگ ماهی نشســته بود، گفت: ســقف قفست 
شکسته چرا فرار نمی کنی؟

ماهی با چشم های قشــنگش نگاهی نافذ به کبوترکرد و 
معصومانه گفت: واسه پدر مادرت متاسفم با این بچه تربیت 

کردنشون

**********

“این مگه اصن توو جزوه بود” چیست؟
ســوالی که پس از خواندن هر سوال امتحان در ذهن یک 

دانشجو تکرار می شود!

**********

یکی از فانتزیام اینه که در حال رانندگی با عوض شــدن 
اهنگ، تغییر ســرعت بدم... ولی حیف با پراید نمیشــه 

امتحانش کرد

**********

سن من بستگی به خواست مامانم داره
یه وقتا می گه

»تو دیگه بچه نیستی، این کارا چیه؟ از تو بعیده«
یه وقتا هم می گه

»تو هیچی حالیت نیســت... بچه ای هنــوز، این چیزا رو 
نمی فهمی!«

**********

در یک میهمانی بحث داغی شــد؛ که مادیات مهمتره یا 
معنویات؟

من با شور و هیجان وافر از معنویات دفاع کردم.!
میهمانی تمام شد و در کنار خیابان منتظر تاکسی بودم؛

یکی از میهمانان با بنزش جلو پام ترمز کردوگفت:
استاد.........

ما با مادیاتمون رفتیم شما هم با معنویاتت بیا...
نابودم کرد المصب!!!

**********

صبح تو راه می خواستم از یه نفر آدرس بپرسم 
گفتم؛ ببخشید...

گفت؛ خواهش میکنم و رفت!
میفهههههمی رررررفت...

**********

می دونین بیشعور ترین آدما کیان...
اونایی که تو عروسی بلندت می کنند برقصی بعد خودشون 

میرن سر جات میشینند !

**********

بچه : الووووو....۱۱۰ ؟؟
پلیس : بله بفرمایید ؟

بچه: منو به زور این جا نگه می دارند...!
پلیس: آروم باشید! االن دقیقاً کجا هستید؟!

بچه: مدرسه !!!!!!!!!

**********

امروز به معنای واقعی کمبود یه مرد روتو زندگیم احساس 
کردم

.
کمبود دست های محکم قوی و مردانه اش را...

.

.
واسه بازکردن  در شیشه سس

**********

مورد داشتیم خانمه رفته آرایشگاه، آرایشگر گفته چه مدلی 
بزنم موهاتونو؟

.
گفته: مدل جاری کش

.
ینی من هالک این سلیقه و فن بیانشم

**********

اعتراف می کنم
اون بچه مردمی که همیشــه پــدر، مادرتون ازش تعریف 

می کنن
و بهتون سرکوفتشو می زنن، منم !

حالااال کنید

**********

من هر وقت میرم اینستاگرام؛
.
.
.

حس میکنم با پیکان رفتم نیاوران!
بس که ملت همه شاخ و خفن و خوشگلن

فقط انگار من زامبیم این وسط

**********

اون چه حشره ایه که “سبزه و سنگ” می خوره ؟
.
.
.
.
.

حشرۀ سبِز سنگ خوار !

**********

یادم باشه حتماً وقتی خواستم ازدواج کنم
یکی از شرایط این باشه که همیشه کنترل تلوزیون دست 

من باشه!

**********

اعتراف می کنم که:
وقتی کوچیک بودم حدودا ۶ ساله بودم داداشم چند ماهه 
بود.یه روز که مامانم نبود دیدم داداشم داره گریه می کنه 
گفتم شاید گرسنه اش باشه رفتم شیشه پستونکشو گرفتم 
دیدم پــره دادم بهش بعد دیدم دهنش کــف کرد. بعدا 
فهمیدم مامانم توش مایع ریخته بود گذاشــته بود اونجا 

تا بعدا بشوره!!!!!!

**********

خیلی وقته فکرم به این مشغول شده
که همه پرنده ها نر و ماده شون یه اسم داره

چرا مرغ و خروس دوتا اسم متفاوت دارن !؟

**********

به به چه تکی چه اسی عجب پیامی!
مسیج هایت همه خوب و قشنگ نیس باالتر از پیام تو زنگ!

اینــم از ورژن جدید روباه و زاغ فــک کنم می خواد ازش 
شارژ بگیره!

افقی:
۱- اثری از بزرگ علوی ۲- ذهن و خاطر- پایتخت باستانی دولت لیدی- مهربان ۳- پژمرده- قسمت کننده- نوعی باالپوش- وسیله برداشت محصول ۴- مال بعضی ها می شکند- پوشیده سخن گفتن- خاک صنعتی ۵- شیوا- خاک- تیرانداختنی 
۶- مجلس نمایندگان روسیه-  فرشته- جمع شیخ ۷- لقب اروپایی- چهارپایان- شهری در شمال ۸- برهنه- از طوایف کهن- معدن- انتها ۹- رشته کوه آمریکایی- از مشتقات شیر- قدرت و توانایی۱۰- فرزندزاده- دیگ دهان گشاد- پدر 

شعر نو ۱۱- خواب خوش- مونس- خالص و برگزیده ۱۲- دشمن سخت- از شکل های هندسی- عقاید ۱۳- دوست- گوسفند شاخدار- سرباز نیروی دریایی- کلید موسیقی ۱۴- بسیار برنده- عضو تنفسی- جدا ۱۵- اثری از آنتونیوگرامشی
عمودی:

۱- برنده نوبل شــیمی در ســال ۱۹۶۰ میالدی ۲- از درختان جنگلی- روشــنایی- کوچک و بزرگش را در جنوب کشور بیابید- ثروتمند ۳- از 
کشیدنی ها- تمام- صومعه- جوانمرد ۴- شهر مذهبی- باغ- ساز جاری- چوب خوشبو ۵- به اسیری گرفتن- بیماری- شکل و قیافه ۶- گوشه- خاک 
کوزه گری- لحظه کوتاه- از کلمات افسوس ۷- از شکل های هندسی- رود مرزی کشورمان- گوشت ترکی- فرمان اتومبیل ۸-  ضربه سر- داستانی 
از محمد پرواز- از میوه ها ۹- شهر فستیوال- همسر زن- از ضمایر متصل- اجداد۱۰- مساوی و هم اندازه- حرف پوست کنده- ساز شاکی- فوری 
و زود ۱۱- امید است به کامتان باد- همراه آشغال- مزد خوش خلق ۱۲- جنس خشن- زکاوت- قوت الیموت- شهری نزدیک تهران ۱۳- نظر و 

نگاه- جوهر زندگی- بسیار بیننده- آب بند ۱۴- سقف فرو ریخته- قسمتی از اوستا- من و شما- نغمه ۱۵- عنوان شعری از حمید مصدق
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انفجار واحد مسکونی در کرج
عباس وحیدی رئیس ســازمان آتش نشانی کرج اظهار 
کرد: شب گذشته حادثه انفجار حیدرآباد کرج سبب تخریب 
کامل یک ساختمان ویالیی با زیربنای حدود ۱۲۰ متر مربع و 
منجر به تخریب دو واحد مسکونی دیگر شد. وی با بیان این 
که این حادثه یک مصدوم داشت، تصریح کرد: یک دختر بچه 
۱۲ ساله و یک مرد ۴۰ ساله بر اثر شدت حادثه جان خود را از 
دست دادند. رئیس آتش نشانی کرج بیان کرد: عملیات امداد 
و نجات پایان یافته و نیروهای عملیاتی با دقت تمام نسبت به 

ایمن سازی محل اقدامات الزم را انجام دادند.
وی خاطر نشــان کرد: علت حادثه انفجار گاز بود اما باید به 

صورت دقیق تر مورد بررسی قرار بگیرد.
گفتنی اســت این انفجار به قدری شــدید بود که ساکنین 
گوهردشت، باغستان، میانجاده و خیابان داریوش متوجه این 

انفجار مهیب شدند.

خواب عمیق پسر جوان بعد از 
قتل مادر

ســاعت ۱۲:۵۹ دقیقــه ظهــر یکشــنبه ۱۹ بهمن، 
زن جوانی هراســان با پلیس تماس گرفــت و از قتل مادر 

میانسالش خبر داد.
تیم بررســی صحنه جرم راهی محل حادثه در طبقه ســوم 
ســاختمانی در محدوده خیابان خراسان شدند. با حضور در 
محل، آن ها با جســد زن ۵۶ ساله ای در آشپزخانه در حالی 

مواجه شدند که با ضربات متعدد چاقو به قتل رسیده بود. 
معاینات اولیه از جســد، نشــان می داد از زمان مرگ حدود 
۱۳ ساعت می گذرد. ســالم بودن در ورودی و نبود عالئمی 
از درگیری و بهم ریختگی خانه، حکایت از قتل به دست یک 
آشنا داشــت. در بررسی های صورت گرفته مشخص شد که 
اشکان و مادرش باهم زندگی می کنند. بدین ترتیب بازپرس 
محمد وهابی، تحقیقات از اشکان را آغاز کرد و پسر ۲۷ ساله 
در بازجویی هــا به قتل مادرش به خاطــر اختالف خانوادگی 
اعتراف کرد. تحقیقات درباره این جنایت همچنان ادامه دارد.
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وزیر صمت گفت: کارخانجات لوازم خانگی در شــرایط سخت 
تحریمی بــا فعالیت شــبانه روزی بازار، صــادرات خوبی به 
کشــور های همسایه دارند و حتی به کشــور های اروپایی نیز 

صادرات دارند.
علیرضا رزم حسینی در برنامه "در انتهای الوند" شبکه دو با بیان 
این که قبل از انقالب تنها دو نشان تجاری )ارج و آزمایش( در 
این حوزه فعال بودند افــزود: اکنون با وجود همه تحریم های 
ظالمانــه و خروج شــرکت های خارجی تولید لــوازم خانگی 
ازکشــورمان، ۵ شرکت داخلی با نشــان های تجاری معروف 
در این حوزه فعال هســتند که صــادرات نیز انجام می دهند.

وی اضافــه کرد: در حوزه تولید مــس در اول انقالب ظرفیتی 
نداشتیم، اما اکنون به ۵۱۲ هزار تن ظرفیت تولید در این حوزه 

رسیده ایم و رتبه دهم دنیا را داریم.
رزم حســینی گفت: طرح های توســعه در حوزه مس در حال 
اجرا است و ســاالنه حدود ۱.۵ میلیارد دالر صادرات در انواع 
محصوالت مس داریم. وزیر صنعت، معدن و تجارت هم چنین 
ادامــه داد: در حوزه فوالد از ظرفیــت تولید ۷۰۰ هزار تن در 
اوایل انقالب بــه ۵۶ میلیون تن ظرفیت تولید در حال حاضر 

رسیدیم، تا ۱۵ سال پیش وارد کننده فوالد بودیم، اما اکنون به 
یک صادرکننده مهم در این حوزه تبدیل شده ایم. رزم حسینی 
گفت: ظرفیت تولید خودرو از ۱۶۰ هزار دستگاه سالیانه در اول 
انقالب به ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه در حال حاضر رسیده 
اســت، البته ارتقاء کیفیت خودرو ها حائز اهمیت و در دستور 
است.وی افزود: از ظرفیت تولید ۷ میلیون تنی سیمان در اول 
انقالب هم اکنون به ظرفیت تولید ۸۸ میلیون تن رسیده ایم 
طوری که در حوزه سیمان اکنون یک صادر کننده هستیم. رزم 
حسینی ادامه داد: در حوزه پتروشیمی قبل از انقالب ظرفیتی 
نداشــتیم، اما اکنون به ۷۷ میلیــون تن ظرفیت تولید و توان 

صادراتی رسیدیم.

وزیر صمت گفت: در حوزه صنایع غذایی نیزپیشرفت های خوبی 
به دســت آمده است و صادرات ۵ میلیارد دالری در این حوزه 
داریم. رزم حسینی به صادرات شیرینی و شکالت ایران به ۵۸ 
کشور دنیا اشاره کرد و افزود: به عنوان نمونه فقط یک شرکت 
تولید آشــامیدنی در خراسان رضوی به بیش از ۶۰ کشور دنیا 
محصوالت خود را صادر می کند.وی در ادامه با بیان این که قبل 
از انقالب صادرات کشــور ۵۰۰ میلیون دالر بوده است، ادامه 
داد: اکنون در همین ۱۰ ماهه امسال ۲۶ میلیارد دالر صادرات 
داشتیم و ۵۴ میلیارد دالر حجم تجارت خارجی کشورمان بوده 
است. رزم حسینی با اشاره به دیگر ظرفیت های توسعه کشور، 
گفت: کشــور ما فقط نفت خیز نیســت، بلکه کشوری معدن 
خیز نیز اســت، ۵ میلیارد تن معادن کشف شده در حوزه های 
مختلف داریم که باید از این ظرفیت اســتفاده بهینه بیشتری 
برای توســعه شود. وزیر صنعت معدن و تجارت با بیان این که 
در حوزه های معدنی از جمله ســنگ آهن، مس، سرب و روی 
به پیشرفت های خوبی دســت یافته ایم، اضافه کرد: در حال 
راه اندازی هلدینگ استخراج طال و فرآوری آن در وزارت صمت 

با تعامل و هماهنگی بخش خصوصی هستیم.

مرتضی رضایی معاون وزیر جهاد کشاورزی درنشست خبری 
از تشکیل کارگروه صادرات دام خبر داد و درباره زیان دامداران 
با انباشت دام در دامداری ها اظهار کرد: در تنظیم بازار باید هم 
منافع تولیدکننده و هم مصرف کننده لحاظ شود و عدم تعادل 
در بازار می تواند به زیان یکی از این دو طرف تمام شــود.وی 
درادامــه گفت: تنظیم بازار منطق خود را دارد و در همه جای 
دنیا با باالنس کردن واردات و صادرات انجام می شــود که در 

حوزه گوشت قرمز نیز باید ما تابع این منطق باشیم.
رضایی افزود: از نظر ما یکی از راهکارهای جلوگیری از انباشت 
دام و زیان تولیدکننده خروج دام از مســیرهای قانونی است 
کــه در این خصوص طرحی را بــه وزارت صمت در کارگروه 
صــادرات دام ارائه داده ایم.وی تصریح کرد: ما به وزارت صمت 
پیشنهاد داده ایم همراه با واردات گوشت قرمز تعداد قابل قبول 

و مدیریت شده ای دام زنده از کشور صادر شود.
رضایی با اشــاره به ظرفیت بسیار مناسب کشورهای منطقه 
برای جذب دام زنده کشــور با قیمت مناســب اظهار کرد: ما 
می توانیم با واردات گوشــت قرمز نگرانــی از کمبود عرضه را 
کاهش داده و در عین حال با خروج انباشــت دام درآمد ارزی 
مناسبی را برای تولیدکنندگان فراهم کنیم. معاون وزیر جهاد 
کشاورزی نتیجه ادامه ممنوعیت صادرات در شرایط انباشت 
دام را افزایش قاچاق دانســت. رضایی در ادامه ســخنان خود 
درباره تنظیم بازار تخم مرغ گفت: برای جلوگیری از گرانفروشی 
تخم مرغ در بازار درج قیمت بر روی بسته و هر عدد تخم مرغ 
توسط مرغداران الزامی شده است.وی ادامه داد: بر اساس این 
طرح، مرغداران ملزم به درج قیمت تخم مرغ بر روی شانه و هر 
عدد تخم مرغ شده اند تا امکان سودجویی از دالالن و واسطه ها 

گرفته شود.
رضایی قیمت مصوب هر شانه فله ای را ۳۱ تا ۳۳ هزار تومان 
و حــدود قیمت هر عدد تخم مرغ را ۱۱۰۰ تومان اعالم کرد.

وی یادآور شد: اگر مرغداری امکان درج  قیمت بر روی شانه یا 
هر عدد تخم مرغ را ندارد ملزم به ارائه فاکتور به خریدار است.
معاون وزیر جهاد کشــاورزی میزان ماهانه تولید تخم مرغ در 
کشــور را ۹۰ هزار تن عنوان کرد و افــزود: با توجه به میزان 
تولید تخم مرغ در کشــور هیچ کمبودی برای تامین و عرضه 
این کاال نداریم و نگرانــی برای بازار نوروز در این حوزه وجود 
ندارد. معاون امور تولیدات دامی وزیر جهاد کشاورزی در بخش 
دیگری از ســخنان خود با تاکید بر اهمیت تولید مرغ ســایز 
اظهار کرد: در حال حاضر طرح تولید مرغ ســایز در حال اجرا 

است و در آ ینده با ایجاد سازوکارهای الزم تولید مرغ در وزن و 
اندازه های استاندارد اجباری خواهد شد. رضایی ادامه داد: تولید 
مرغ سایز از آنجایی اهمیت پیدا می کند که منافع اقتصادی 
زیادی برای کشور تولید کننده و مصرف کننده دارد.وی تصریح 
کرد: در تولید مرغ سایز به ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تن در نهاده های 
دامی وارداتی صرفه جویی می شود هم چنین با کاهش دورریز 
مرغ زیان کمتری متوجه مصرف کننده در هنگام خرید مرغ 
می شــود. به گفته رضایی صرفه جویــی در واردات نهاده های 
دامی می تواند صرفه ارزی قابل توجهی را برای اقتصاد کشور 
به همراه داشــته باشد. معاون وزیر جهاد کشاورزی از نزدیک 
شدن به خوداتکایی در تولید کره خبر داد و افزود: واردات کره 
در کشــور به کمتر از هفت هزار تن کاهش یافته در حالی که 
سال گذشــته حجم وارادات این کاال به به کشور بیش از ۵۰ 

هزار تن بوده است.
رضایی تصریح کرد: اکنون با افزایش خوداتکایی تولید کره به 
۸۵ درصد از خروج ساالنه ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون دالر به کشور 
جلوگیری شــده است.وی یادآور شــد: ما همواره به ظرفیت 
داخلی کشور برای تامین کره و کاهش وابستگی تاکید داشتیم  
و رقم تولیدی سال جاری نشان می دهد که گفته کارشناسان 

درباره امکان خوداتکایی درست بوده است.
معاون وزیر جهاد کشــاورزی رسیدن به خوداتکایی در تولید 
گوشــت قرمز را نیز از دســتاوردهایی برشمرد که با تکیه بر 

ظرفیت و باور توان داخلی به دست آمده است.
رضایی تاکید کرد: در ســال گذشــته ما ۱۶۰ تــا ۱۷۰ هزار 
تن گوشــت قرمز وارد کردیم در حالی که این رقم در ســال 
جاری به ۴۰ هزار تن کاهش یافته اســت.وی درباره وضعیت 
تامیــن نهاده های مورد نیاز دامــداران اظهار کرد: با قاطعیت 
می توانم بگویم که هم اکنون صد در صد نهاده های مورد نیاز 
مرغداران و دامداران از طریق سامانه بازارگاه تامین می شود و 
ما توانسته ایم واسطه هایی که موجب برهم خوردن نظم بازار 

نهاده های دامی می شدند با شفاف سازی در این سامانه حذف 
کنیم. رضایی افزود: شفافیتی که سامانه بازارگاه به بازار نهاده ها 
داده اســت موجب شده تمام مراحل تامین تا عرضه نهاده به 
روشــنی رصد و تخلفات در این حوزه به حداقل برسد.وی در 
خصوص ثبت کارخانه های تولید دام در سامانه بازارگاه اظهار 
کرد: تاکنون ۶۷۰ کارخانه خوراک دام در سامانه بازارگاه ثبت 
شــده اند و در حال رفع مشکل سایر کارخانه ها برای ثبت در 
این سامانه هستیم.وی یکی از این مشکالت ثبت کارخانه های 
جدید در سامانه بازارگاه را موضوعت مربوط به تعهدات حقوقی 
این  کارخانه ها دانســت و افزود: این کارخانه ها برای ثبت در 
ســامانه بازارگاه باید تعهدات حقوقی دهند که شا مل چهار 
شرط است از جمله زمان تحویل، کیفیت، قیمت و مقدار که 
ملزم به رعایت آن هستند. رضایی تصریح کرد: مراحل حقوقی 
تعهدنامه کارخانه های باقیمانده دو تا ســه روز آینده مرتفع و 
اســامی این کارخانه ها به لیست سامانه بازارگاه افزوده خواهد 
شد. معاون وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به این سوال که یکی 
از مشــکالت دامداران تامین نهاده های جو در چند ماه اخیر 
است گفت: در سال جاری تنها ۵۰ درصد از نیاز کشور به این 
نهاده تامین شده و به این دلیل در بازار با کمبود مواجه هستیم 
اما این به معنی نبود نهاده  دامی جایگزین برای مصرف نیست 

و پیشنهاد ما استفاده از نهاده های جایگزین مانند ذرت است.
رضایی از پیشنهاد اصالح قیمت مصوب مرغ به سازمان حمایت 
خبر د اد و افــزود: با توجه به افزایش هزینه مولفه های تولید 
پیشــنهاد اصالح قیمت مصوب مرغ به سازمان حمایت داده 
شده اما این به معنی افزایش قابل توجه قیمت جدید نخواهد 
بود.وی ادامه داد: هر چند مرغداران معتقد هســتند که نرخ 
مصوب حداقل پنج هزار تومان نسبت به نرخ فعلی باید افزایش 
یابد اما بــا توجه به این که صد در صد نهاده ها با نرخ مصوب 
به دســت آ ن ها می رسد نباید انتظار افزایش زیاد قیمت مرغ 
در اصالحیه جدید را داشته باشند. معاون وزیر جهاد کشاورزی 
احتمال تغییر نرخ ارز ترجیحی واردات نهاده های دامی در سال 
آینــده را رد کرد و افزود: دولت هیچ تصمیمی برای حذف ارز 
ترجیحی از واردات کاالهای اساسی را ندارد و به همین دلیل 
نباید برای احتمال جهش قیمت در کاالهای اساســی نگران 
باشــیم. رضایی در پایان سخنان خود از افتتاح ۵۷۳ طرح در 
حوزه تولیدات دامی در دهه فجر خبر داد و گفت: این طرح ها 
با ســرمایه گذاری ۵۷۰۰ میلیارد تومــان در دهه فجر افتتاح 

می شود که برای ۶۶۵۰ نفر اشتغال ایجاد خواهد کرد.

وزیر اقتصاد خبرداد؛

جذب ۴.۹ میلیارد دالر 
سرمایه گذاری خارجی در کشور

وزیر اقتصاد و دارایی گفت: 
در هفت ماهه اول امســال ۴.۹ 
میلیــارد دالر ســرمایه گذاری 
خارجی جذب شده که این عدد 
در شرایط فشــار و تحریم قابل 

مالحظه است.
فرهاد دژپسند در جلسه مشترک 
شورای برنامه ریزی و توسعه گلستان اظهارکرد: گلستان در 
حوزه های مختلف ظرفیت های بی نظیر داشته اما نتوانسته 
به درســتی از آن ها بهره ببرد. وی افزود: بخشــی از علل 
محرومیت و عدم اســتفاده از ظرفیت های بالقوه به عوامل 

بیرونی و مدیریت در استان برمی گردد.
دژپســند ادامه داد: به دلیل کشــاورزی بــودن منطقه، 
محدودیت صنایع در این ناحیه وجود دارد اما با اســتفاده 
از صنایع پاک، می توان توســعه صنعتی را در این استان و 
استان های شمالی دیگر رقم زد.وی با اشاره به ظرفیت های 
گلســتان، اضافه کرد: صنعت گردشــگری در گلستان به 
خوبی توسعه نیافته در صورتی که می توانست استان محل 

جذب گردشگران خارجی و داخلی باشد.
وزیر اقتصاد اظهار کرد: خلیج گرگان ظرفیت بالقوه استان 
بوده و فواید بی شــماری برای کشور دارد که از جمله آن 
صنعت گردشگری اســت و می توان از این ساحل منابع و 

درآمد زیادی برای استان کسب کرد.
دژپســند ادامه داد: ســه استان شــمالی از مواهب الهی 
برخوردار بوده ولی از نگاه تخصیص منابع محروم هستند.

وی گفــت: آنچه امــروز می بینیم آثار عــدم توجه بخش 
منابع اســتانی و منابع ملی اســت که باید در این زمینه 
چاره اندیشی شود.وی تأکید کرد: این چاره اندیشی باید از 
درون بجوشد و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی داخلی 
و خارجی می تواند مشکل را حل کند. وزیر اقتصاد با اشاره 
به توقف ۱۵ ســاله برخی از طرح ها در اســتان ادامه داد، 
این امر نشــان از آن دارد که به ظرفیت بخش خصوصی 
در اســتان توجه نشده و نگاه به ظرفیت بودجه ملی است. 
دژپسند اضافه کرد: در شرایط تنگناهای اقتصادی و فشار 
حداکثری غربی ها در هفت ماهه اول امســال ۴.۹ میلیارد 
دالر جذب سرمایه گذاری خارجی اتفاق افتاده که این عدد 
در این شرایط بسیار قابل مالحظه است. وی گفت: استفاده 
از ظرفیت بخش خصوصی برای رشد اقتصادی الزم بوده و 

همه اینها منجر می شود که ظرفیت ها بالفعل شود.

واردات بنزین روسیه ۸ برابر شد
با پایان ممنوعیت ۴ ماهه واردات محصوالت پاالیشگاهی 

درروسیه،واردات بنزین این کشور ۸ برابر شد.
به گزارش راشــاتودی، ســال گذشــته پس از سقوط 
ســنگین قیمت نفت خام و با کاهش شــدید تقاضای 
ســوخت به علــت پاندمی کرونا، دولت روســیه برای 
تثبیت بازارهای انرژی این کشــور، واردات محصوالت 
پاالیشگاهی شــامل بنزین، گازوئیل و سوخت جت را 

در بازه ژوئن تا اکتبر ممنوع کرده بود.
داده های اداره گمرک فدرال نشان می دهد پس از پایان 
یافتن این دوره در ۱ اکتبر، حجم واردات بنزین روسیه 
در ماه نوامبر ۸ برابر ماه اکتبر شــده است. هم چنین از 
لحاظ ارزش دالری واردات بنزین روسیه در ماه نوامبر ۷ 

برابر شده و به ۴.۹ میلیارد دالر رسیده است.
تقاضــای بنزیــن روســیه در بهــار ۲۰۲۰بــا وضع 
با ویروس  محدودیت هــای قرنطینه ای برای مقابلــه 
کرونا، با سقوط ۵۰ -- ۴۰ درصدی روبه رو شده بود.

گرد آورندهایران صادرکننده لوازم خانگی به اروپا شد
گـودرزی علیرضـا 
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ویژه ی کودکان
جهت سفارش 

 www.kalazio.ir به وب سایت
مراجعه فرمایید


