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کافه شهر
رنسانس متعالی

سالمت باشیم
با این سبزی ارتباط برقرار کنید

 )بامیه(

چطور از مقایسه کردن خود با 
دیگران دست برداریم؟

راه اندازی خانه های فرش
 در کشورهای هدف صادراتی 

دو کلمه حرف ورزشی
بازشدن بن بست ریاست!

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

کووید -- 19(
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پرداخت وام کرونایی
 به تاسیسات 
گردشگری 

امکان همکاری
با ایتالیا

در پروژه های
سایر کشورها

صفحه 8

تولیدات نشر معیار
کتاب های گیالس 

ویژه ی کودکان
جهت سفارش 

 www.kalazio.ir به وب سایت
مراجعه فرمایید

"نوروز" و ما؛ در فاجعه سازی کرونا
خرید ۴۱ هزار میلیارد 

ریال اوراق بدهی
شــاید در کل دنیا، ولی حداقل 
در جامعــه مــا -- کــه البتــه 
مناسبت های فراوان برای تعطیل کردن کار و رفتن به سفر 
دارد، هــر هنگام که روزهای تعطیل در پیش هســت دو 

احساس متناقض در افراد ایجاد می شود؛
گروهی خســته از این همه قید و بند و ماســک و ماده 
ویروس کش و خانه نشــینی، دچار افســردگی شــده و 
طغیان می کنند که؛ حاال دیگر یک سفر کوتاه دنیا را بهم 

نمی ریزد، جایی برویم و نشاطی بیابیم...!
گــروه دیگری نیز تن لرزه می گیرد کــه دوباره مردم به 
سفر می روند و تعدادی از آن ها -- به هرعلتی -- اصول 
محافظــت از ابتال به بیماری را رعایت نمی کنند یا بیمار 

می شوند و یا بی رحمانه دیگران را مبتال می کنند!
تصور کنیم کــه این چرخه همچنان تــا رفتن نامعلوم 
کرونا از جامعه بشــری ادامه خواهدداشت... فی الواقع با 
این شــرایط چه بایدکرد؟ آیا ما مــردم عادی می توانیم 
اصول و روش های زندگی کردن در کرونا را فرا بگیریم و 
آیا دستگاه نظم سازی و قانون پذیری جامعه ما آن اندازه 
مقتدر خواهد بود که بدون رفتار خشونت آمیز، خاطیان 

را مجبور به رعایت دستورالعمل های بهداشتی بنماید؟
این روزها و جودنگرانی از خســتگی مردم و بهم ریختن 
اقتصاد، به ویژه در بخش گردشگری، و نیز وجود هراس 
از اوج بیماری و تکثر مبتالیان در گفته های دو مسوول 
کامال آشــکار است که هر یک به نحوی نماینده بخشی 
از همان دو گروه یاد شــده هستند و از زبان آن ها سخن 

می گویند.

در ایــن باره معاون گردشــگری به لزوم ســفر و البته 
سفربارعایت اصول بهداشتی تصریح کرده است:

"ولی تیموری معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دســتی گفت: ســفر های نوروزی 
مســووالنه و ایمــن، با رعایت کامل دســتورالعمل های 

بهداشتی انجام خواهد شد.
تیموری افزود: در جلســه ۵۵ ســتاد ملــی کرونا مقرر 
شد انجام ســفر های نوروزی از طریق تور یا رزور مکان 
اقامت در مراکز اقامتی مجاز، امکان پذیر باشــد. او ادامه 
داد: دســتورالعمل هایی بــرای هر کدام از تاسیســات 
گردشــگری تعریف و وظایف هر کــدام نیز برای رعایت 
این دســتورالعمل ها مشــخص شــده و این تاسیسات 

آموزش های الزم در این زمینه را فرا گرفته اند.
تیموری اظهــار کرد: با انجام ســفر های نوروزی فضا و 
روحیه مردم کمی عوض خواهد شــد البته عادی انگاری 
نخواهد شــد و دستورالعمل های بهداشتی به طور کامل 

اجرا خواهد شد."
در مورد ســفرها، جالب این که از سوی دیگر فغان وزیر 
بهداشت و درمان به آســمان است. او می گوید: "وزارت 
بهداشت مطلقا موافق هیچ مسافرتی در عید نوروز نیست 
و مانند ســال گذشــته که گفتیم از ۲۵ اسفند تا بعد از 
تعطیالت، فرصتی برای احیای کادر بهداشــت و درمان 

داشته باشیم، باید از رفت و آمدها جلوگیری کنیم.
وی در بیســتمین »پویش ره ســالمت« کــه در مرکز 
قلب شــهید رجایی تهران برگزار شد، افزود: صحنه های 
دردناکی در خوزســتان می بینیم و در عرض ۴۸ ساعت 

ریه های یک فرد پر از ویروس اســت. در چنین شرایطی 
می خواهیم کوپن مسافرت بدهیم. می دانیم مردم خسته 
هستند. ولی ناچار هستیم برای حفظ سالمت مردم روی 
برخی از این پروتکل های بهداشــتی بایســتیم. یکی از 

دغدغه های همکاران ما همین تعطیالت نوروزی است.
وزیر بهداشــت بیان کــرد: کادر بهداشــت و درمان در 
بی توجهی هــا هر روز نحیف تر می شــود. عده ای اندک، 
به مســائل و مشکالت ما بی توجهی می کنند. وی افزود: 
وقتی خبرنگار به بازار مــی رود و به فردی می گوید چرا 
ماسک نزدی، می گوید نه خودم می زنم و نه به مشتری ها 
می گویم بزنند. به فردی می گویند چرا ماســک نزدی، 
می گویــد اعتقاد ندارم. می گویند ماســک یک پروتکل 
بهداشتی اســت، بعد فرد با مسخره می گوید که ممکن 
اســت ویروس از گوش من وارد شود. این بی توجهی ها 

باعث نگرانی نظام سالمت است".
خب؛ با هر تعبیری، به قول معروف "توپ در زمین مردم 
اســت"! یعنی اگر ما مردم هرچه زودتر زندگی کردن در 
فضای بحران زده شــیوع بیماری کووید۱۹ را بیاموزیم و 
روش های الزم و توصیه شده را بکار بندیم، این بیماری 
هم موجی می شودکه از ســر ما خواهد گذشت. اندکی 

سرمان را پایین بیاوریم.
راستی وظایف مسووالن برای تدارک تخت بیمارستانی، 
تهیه دارو و دســتگاه، و البته واکسن فراوان چون نقل و 
نبات، سرجای خود، ما به وظیفه صیانت از نفس خویش 

و هم نوعانمان عمل کنیم و بعد مطالبه ...
»مدیر مسوول«

به گــزارش روابط عمومی بانک مرکــزی، پیرو اطالعیه روز 
دوشــنبه ۱۱ اسفندماه ۱۳۹۹ مبنی بر برگزاری حراج خرید 
مدت دار اوراق بدهی دولتی در عملیات بازار باز، پنج بانک و 
مؤسسه اعتباری در مهلت تعیین شده سفارش فروش اوراق 
بدهی دولتی در قالب توافق بازخرید )ریپو( را در مجموع به 
ارزش ۹۵.۵ هزار میلیارد ریال از طریق سامانه بازار بین بانکی 

به بانک مرکزی ارسال کردند.
با توجه به پیش بینی بانــک مرکزی از وضعیت نقدینگی در 
بازار بین بانکی، موضع پولی بانک مرکزی در این هفته ثبات 
نقدینگــی بود. از این رو، بانک مرکــزی با تزریق ۴۱.۳ هزار 
میلیــارد ریال نقدینگی در قالب توافق بازخرید با سررســید 
۷ روزه و حداقــل نرخ ۱۹.۸۱ درصد بــه بانک های متقاضی 
موافقت کــرد. معامالت مربوط به ایــن عملیات و معامالت 
مربوط به سررســید توافق بازخریــد دو هفته قبل به ارزش 
۶۲.۵ هزار میلیارد ریال توســط کارگزاری بانک مرکزی در 

روز چهارشنبه ۱۳ اسفندماه انجام شد.
بانک ها و مؤسســات اعتباری غیربانکی می توانند در روزهای 
شــنبه تا چهارشنبه از اعتبارگیری قاعده مند )دریافت اعتبار 
با وثیقه از بانک مرکزی( مشــروط به در اختیار داشتن اوراق 
بدهی دولتی و در قالب توافق باز خرید با نرخ ســود ســقف 
داالن )۲۲ درصــد( اســتفاده کنند. هم چنیــن در دو روز 
گذشته ۶۵.۹ میلیارد ریال اوراق بدهی دولتی متعلق به بانک 
مرکزی توسط کارگزاری این بانک در بازار ثانویه فروخته شد.

سرمقاله

روزدرختکاری وهفته منابع طبیعی؛

زماین برای سالمت زمین!

اگرکاشت درخت سنت شود،حراست ازمحیط زیست هم سنت می شود...
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رنســانس واال یا رنسانس متعالی، در تاریخ هنر، زمانه ای 
کوتاه از اســتثنایی ترین دوران آثــار هنری در ایالت های 
ایتالیا به ویژه رم، )پایتخت ایالت پاپ( و فلورانس در طول 
رنســانس ایتالیا بود. بسیاری از تاریخ نگاران هنری گمان 
می برند که رنســانس واال در حوالی ۱۴۹۵ یا ۱۵۰۰ آغاز 
شــد و در ۱۵۲۰ با مرگ رافائل به پایان خود رســید، هر 
چند برخی می گویند در ۱۵۲۵ یا ۱۵۲۷ با حادثه ی غارت 
رم، توســط ارتش کارل پنجم امپراتور رم مقدس در سال 
۱۵۳۰ به پایان رسید. از شناخته شده ترین صاحب نظران 
نقاشی، پیکرتراشی و معماری رنسانس متعالی می توان، 
داوینچی،  میکل آنژ، رافائل و برامانته را نام برد. در سالیان 
گذشــته، بهره گیری از این واژه به گونه ای پیاپی از سوی 
برخی تاریخ نگاران هنری آکادمیک مورد انتقاد قرار گرفت 
زیرا توسعه هنری را بیش از اندازه ساده گرفته، درون مایه 
تاریخی را نادیده، و تنها بر روی شمار اندکی از تولید هنری 

نمادین تمرکز دارد.
واژه رنســانس واال یا متعالی نخســتین بار توسط یاکوب 
بورکهارت با واژه آلمانی در ۱۸۵۵ مورد کاربرد قرار گرفت 
و ریشــه این واژه در سبک واالی نقاشــی و پیکرتراشی 
پیرامون آغاز سده شانزدهم است که توسط یوهان یواخیم 
وینکلمان در ۱۷۶۴ به کار رفت. با بســط معیارها و اصول 
کلی فرهنگ رنسانس، هنرهای دیداری رنسانس واال چنین 

شناسه هایی به خود گرفتند:

-- تاکیدی نو بر سنت های کالسیک
-- گسترش پشتیبانی از هنر

-- تحلیل رفتن تدریجی فرم های شکلی
در سبکی که بعدها تکلف گرایی نامیده شد.

الکســاندر رونــخ در کتاب هنر رنســانس واال و تکلف 
گرایی در رم و ایتالیای مرکزی ادعا نموده که رنسانس 
واال در ۱۴۹۰ آغاز شــده اســت، در حالی که مریلین 
اشتوکســتات در تاریخ هنر چاپ ۲۰۰۸ آغاز آن را در 

دهه ۱۴۹۰ می داند.
فردریک هارت می گوید که نقاشــی شام آخر داوینچی 
که در سال ۱۴۹۵ آغاز و در سال ۱۴۹۸ به پایان رسید، 
گسستی از رنسانس اولیه بود وجهانی نو آفرید که در آن 
میکل آنژ و رافائل به کار پرداختند، از سویی، کریستوف 
لوئیتپلد فرامل در مقاله اش به سال ۲۰۱۲ با نام برامانته 
و ریشــه های رنســانس واال بیان می دارد که شــام آخر 

نخستین اثر هنری رنسانس متعالی است.
مانفرد وندرام بر خالف بیشتر تاریخ نگاران هنری، در اثر 
خود با نام شاهکارهای هنر غربی چاپ ۲۰۰۷ عملن بیان 
می دارد که نقاشــی داوینچی به نام نیایش مغان در سال 

۱۴۸۱ بود که خبر از طلوع رنسانس واال داد.
پیکر تراشی رنسانس واال، که در پیه تای میکل آنژ و داوود 

نمادین او تجسم یافته، باشناسه توازن آرمانی بین حرکت 
و سکون، شناخته می شود. سفارش های تندیس گری در 
دوران رنسانس متعالی از سوی عامه مردم و دولت بود که 
سبب شــد مجسمه سازی به مثابه هنری گران و پرخرج 
نگریســته شود. تندیس اغلب به عنوان آرایش یا تزئینی 
برای معماری به کار می رفت و در حیاط هایی که دیگران 
می توانســتند کارهای هنری را پژوهش و ستایش کنند، 
جای داده می شــد. اشخاص توانگر از جمله کاردینال ها، 
حکمرانــان، و بانکداران در کنــار خانواده های ثروتمند 
از پشــتیبانان شــخصی این کارهای هنری بودند؛ برای 
نمونــه پاپ یولیوس دوم خود بســیاری از هنرمندان را 
مورد حمایت قرار داد. در طول رنســانس واال، توسعه ی 
تندیس های کوچک از حامیان هنر نیز دیده شد و ساخت 
سردیس ها و آرامگاه ها رونق یافتند. درون مایه ی اساسی 

مجسمه سازی بیشتر مذهبی بودند. )ادامه دارد(
* غــارت رم، در ۶ مه ۱۵۲۷، شورشــی بــود که در رم 
و ســپس ایالت های پاپ، توسط سربازان آشوبگر کارل 
پنجم، امپراتور مقدس رم، که از پرداخت نشدن دستمزد 
خود به ستوه آمده بودند رخ داد. در این شورش، سربازان 
گرســنه چنــان رم را مورد غارت قرار دادنــد که یادآور 

غارتگری بربرها در هزار سال پیشتر بود.

"شاطرعباس صبوحی"

دلم فتاده بر آن زلف پرشکن که تو داری
قرار برده ز من آن لب و دهن که تو داری

لبت چو غنچه، رخت چو بنفشه، زلف چون سنبل
کسی ندیده از این خوبتر چمن که تو داری

ز بوی پیرهنت زنده می شود دل مرده
چه حکمت است در این بوی پیرهن که تو داری

کجاست شهر و دیار و کجا بود وطن تو
خوشا به مردم آن شهر و آن وطن که تو داری

مرا غالم خودت کن که هیچ خواجه ندارد
چنین غالم هنرپیشه چو من، که تو داری

******

ای که صد سلسله دل، بسته به هر مو داری
باز دل می بری از َخلق، عجب رو داری
خون عّشاق، حالل است، مگر در بر تو
که به دل، عادت چنگیز و هالکو داری

از گل و الله و سرو لب جو، بیزارم
تا تو بر سرو قدت روضۀ مینو داری

تو پریزاده نگردی به جهان رام کسی
حالت مرغ هوا، شیوۀ آهو داری

این خط سبز بود سر زده زان شّکر لب
یا که در آب بقا، سبزۀ خودرو داری

جای مستان همه در گوشۀ محراب افتاد
تا که باالی دو چشمت خم ابرو داری

گر صبوحی شده پا بست تو، این نیست عجب
تا که صد سلسله دل، در خم گیسو داری

******

دلبرا بر روی ماهت این پریشان مو ست داری
ُسنبل تر، یا سمن، یا زلف عنبر بو ست داری

قامت است این، یا بود شمشاد، یا باشد صنوبر
یا که سرو بوستانی، یا قد دلجوست داری
این هالل ماه گردون است، یا شمشیر بّران

یا خط قوس قزح، یا قبلۀ ابروست داری
این دو ترک مست خونریز است یا آهوی وحشی

یا دو بادام سیه، یا نرگس جادوست داری
این مرا اقبال باشد، یا تو را بر گشته مژگان
یا سنان گیسوان، یا خنجر برزوست داری
افعی زلفت فکنده مهره ای در گوشۀ لب

خال مشکین یا لب آب بقا هندوست داری
حّقۀ یاقوت، یا قوت روان، یا شهد و شّکر

غنچه بشکفت از لبت، یا این گل شب بوست داری
ای صبوحی می چکد از خامه ات ُدر یا که لؤلؤ

یا به وصف خوبرویان طبع افسون گوست داری

******

بر جان، شرار عشقت، خوش می کشد زبانه
باور نداشت بختم، این دولت از زمانه

دیشب دل پریشم، تا صبح، شکوه می کرد
گاهی ز دست زلف، گاهی ز دست شانه

خواهم که چون سکندر، گرد جهان بگردم
شهد لبت بنوشم، آب بقاء، بهانه

فرهاد، بهر شیرین، گر َکند جوئی از شیر
من کرده ام ز دیده، سیالب خون روانه
وقت صبوحی آمد ای ساقی سحر خیز

برخیز تا بنوشیم، از این مِی شبانه

******

غمت شود به دل من فزون، دقیقه، دقیقه
دلم ز هجر شود پر ز خون، دقیقه، دقیقه

هر آنچه خون به دلم شد ز اشتیاق جمالت
شد از دو دیدۀ زارم برون، دقیقه، دقیقه

هر آن دلی که به دام کمند زلف تو افتد
ز غم، فتد به سر او جنون دقیقه، دقیقه
هالک می شدم از تیر ناز او، به نگاهی

اگر لب تو نمی شد مصون، دقیقه، دقیقه
چه فتنه ایست به چشم سیاهکار تو، ای مه؟
به یک نظر، کند عالم فسون، دقیقه، دقیقه

که را شهید نمودی به رهگذار، که ریزد
ز تیغ ناز تو پیوسته خون، دقیقه، دقیقه
ز ضرب تیشۀ فرهاد و تیر غمزۀ شیرین

هنوز ناله کشد بیستون، دقیقه، دقیقه
پس از حکایت مجنون ز عشق و از غم لیلی

کسی ندیده چو من تاکنون دقیقه، دقیقه
ز کلک نغز صبوحی شکر ز خامه بریزد

ز وصف آن لب یاقوت گون، دقیقه، دقیقه

شهــــر کــافــــه 

بخــش ســی و چهارم
مـزرعـــه حمیـــد  رنسانس متعالی

لحظاتــی بــا شــعر
به انتخاب نیما موسوی

 ---   تابلو شام آخر، داوینچی   ---

موزه های آمریکا برای همیشه بسته 
خواهند شد

به گــزارش روزنامه هنر چاپ لنــدن، انجمن مردم نهاد 
اتحاد موزه های امریکایی )AAM( با انتشار نامه ای سرگشاده 
خطاب به نمایندگان کنگره این کشــور به امضای ۶۰۰ نفر از 
فعاالن فرهنگی و موزه داران خواستار افزایش بودجه حمایتی 

برای موزه های آسیب دیده از همه گیری کرونا شد.   
لــورا الت )Laura Lott( رئیــس و مدیــر اجرایی اتحاد 
موزه هــای آمریکایی نیز در بیانیه ای اعالم کرد: همه گیری 
زنگ خطری دیرهنگام برای کنگره و دیگر تصمیم گیرندگانی 
بود که هرگز درک درستی از روش های کسب و کار یا ارزش 

موز ها نداشتند.
آن هــا هم چنین از اعضای کنگره خواســته اند برای افزایش 
بودجه ۱۵ میلیاردی موزه های خسارت دیده در الیحه کمک 
به کســب و کارهای اســیب دیده از کرونا تــالش کند، این 
الیحه دســامبر ۲۰۲۰ )دی ۱۳۹۹( به تصویب کنگره رسید. 
نویســندگان این نامه بدون اشــاره به دولت پیشین آمریکا 
نوشته اند حامیان فعالیت موزه ها برای انحالل موسسه خدمات 
کتابخانه ها و موزه ها و صندوق ملی حمایت از فعاالن هنری و 

علوم انسانی بسیار تالش کرده اند.
این نامه می افزاید: موزه ها در جامعه و میان اقشــار مختلف 
شــهری و روستایی و در سراسر کشور همیشه و هر روز نقش 

حیاتی ایفا کرده اند.
بر اســاس گزارش نظرســنجی اتحاد موزه های آمریکایی در 
ماه اکتبر ۲۰۲۰ )مهر، آبان ۱۳۹۹( بســیاری از این موزه ها از 
ابتدا همه گیری بسته بوده اند و نزدیک به ۳۰ درصدی که در 
مقاطع مختلف باز شده  و دوباره بسته شده اند با کاهش درامد 
ناشی از کمبود بازدیدکننده روبه رو بوده اند، این گزارش میزان 
خســارت موزه ها را تا ماه نوامبر )آبان/آذر( حدود ۸ ماه بعد از 

همه گیری ۲۹ میلیاد و ۷۵۰ میلیون دالر براورد کرده است.

شناسایی میراث ملموس مشترک
جعفر روناس وابسته فرهنگی و مسوول خانه فرهنگ 
سرکنسولگری جمهوری اســالمی ایران در الهور و کامران 
 Walled( »الشــاری مدیرکل »اداره منطقه قدیمی الهور
City of Lahore Authority(بایکدیگــر دیــدار و بر 
تقویت همکاری فیمابین در حوزه های گردشگری، فرهنگی 

و هنری توافق کردند.
جعفر روناس در این دیدار ابتدا با اشــاره به پتانســیل های 
موجود بین دو کشــور همســایه و برادر برای توسعه روابط 
فرهنگی و هنری، به شــباهت های اماکن تاریخی دو کشور 
پرداخــت و گفت: به دلیل تجربه های ارزشــمند جمهوری 
اســالمی ایران در حوزه مرمت و بازســازی آثار باستانی و 
تاریخی، آمادگی تبادل تجربیات برای بازســازی مکان های 

تاریخی را داریم.
وابســته فرهنگی و مســوول خانه فرهنگ سرکنسولگری 
جمهوری اسالمی ایران با اشاره به سنگ نوشته های پرتعداد 
به زبان فارسی در اماکن تاریخی الهور گفت: خانه فرهنگ 
جمهوری اسالمی ایران در الهور در نظر دارد فیلمی مستند 
درباره فارسی نوشته های اماکن تاریخی شهر الهور تهیه کند 

و بدین منظور نیاز به هماهنگی و مساعدت آن اداره دارد.
کامران الشــاری نیز در این دیدار، با بیان اشتراکات عمیق 
فرهنگی، تاریخــی، زبانی و هنری بین ایران و پاکســتان 
گفت: زمانی که با دوســتان و اتباع ایرانی مالقات می کنیم 
احساس دوستی عمیق چندین دهه ساله را در خود احساس 
می کنیم.وی با بیان نقش پررنگ سلسله گورکانیان هند در 
ترویج فرهنگ ایرانی و زبان فارسی در شبه قاره هند گفت: 
در جای، جای منطقه قدیمی شهر الهور آثار و تمدن ایرانی 

با سنگ نوشته هایی به زبان فارسی وجود دارد.
مدیــر کل اداره منطقه قدیمی الهور هم چنین با بیان این 
که اداره منطقه قدیمی الهور در نظر دارد در ماه اکتبر سال 
جاری به مدت چند روز دوران باشکوه سلسله گورکانیان هند 
را در محوطه درونی قلعه پادشاهی شبیه سازی و بازسازی 
کند گفت: به دلیل اشــتراکات ریشه دار تاریخی و فرهنگی 
بین دو کشــور، جمهوری اســالمی ایران می تواند ما را در 

اجرای هر چه بهتر این طرح همراهی کند.
مسوول فعال در حوزه فرهنگ و هنر پاکستان در ادامه با بیان 
این که از تبادل امور فرهنگی، هنری و گردشگری با جمهوری 
اسالمی ایران استقبال می کنیم گفت: سفر هنرمندان ایرانی 
در حوزه موســیقی، خطاطی و نقاشی می تواند به پویایی و 

توسعه همکاری های دو جانبه منجر شود.
الزم به ذکر اســت، اداره منطقه قدیمی شــهر الهور که در 
سال ۲۰۱۲ با تصویب قانونی در مجلس محلی ایالت پنجاب 
تاسیس شــد، وظیفه بازسازی، نوســازی و نگهداری ده ها 
مکان تاریخی از جمله مسجد پادشاهی، قلعه پادشاهی، باغ 
شالیمار، مزار نور جهان، مزار جهانگیر، مزار قطب الدین ایبک 

و مسجد وزیر خان را بر عهده دارد.

رافائل
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● در انتخابــات دهم اســفند فدراســیون فوتبــال، در نهایت 
شــهاب الدین عزیزی خادم به عنوان رئیس برگزیده شد تا بعد 
از حدود یک سال بالتکلیفی، در نهایت این فدراسیون سکاندار 
اصلی خود را بشناسد. رییس جدید هم خیلی زود اختیار امور را 
در دست گرفته و در تدارک برگزاری جلسه هیات رییسه است 
تا به زودی تکلیف برخی از ارکان این فدراسیون را مشخص کند.
عزیزی خــادم قبل از انتخابات، از برنامــه راهبردی خود برای 
چهار سال آینده رونمایی کرد که شامل اصالحاتی گسترده در 
بخش های مختلف بود. او از درآمدزایی ۲۵۰ میلیارد تومانی در 
سال برای بهبود عملکرد مالی فدراسیون فوتبال خبر داده است.

از نکات برجسته این برنامه می توان به هدف گذاری برای قهرمانی 
تیم ملی ایران در آســیا و حضور حداقل یک تیم ایران در جام 
باشــگاه های جهان، صعود به المپیک پاریس، قهرمانی فوتبال 
ساحلی و فوتسال در جام جهانی، درآمدزایی حدودا ۸۰۰ میلیارد 
تومانی و ... اشاره کرد که حداقل در ۳۰ یا ۴۰ سال گذشته برخی 

از این موارد هرگز محقق نشده است.
در این گزارش قصد داریم به نکات برجســته در برنامه رییس 

جدید فدراسیون فوتبال بپردازیم:
*تیم های ملی

-  صعود به جام جهانی قطر و دور دوم مســابقات -  قهرمانی در 

جام ملت های آسیا -  قرار گرفتن در جمع ۲۰ تیم برتر دنیا در 
رنکینگ فیفا -  قهرمانی فوتسال و فوتبال ساحلی در جام جهانی 
-  قهرمانی فوتسال بانوان در جام ملت های آسیا -  صعود تیم ملی 
امید به المپیک پاریس -  درخواست میزبانی مسابقات آسیایی و 

حداقل کسب میزبانی یکی از مسابقات قهرمانی آسیا در سال
*تیم های باشگاهی

-  قــرار گرفتن در جمع ۵ لیگ معتبر آســیا )*در حال حاضر 
ایران در رتبه ششم است( ـ افزایش درآمد شرکت در لیگ برتر 
به مبلغ ۱۵ میلیون یورو در سال ـ ترانسفر حداقل ۴ بازیکن به 
باشــگاه های اروپایی و حداقل ۸ بازیکن  به خارج از ایران با در 
نظر گرفتن رشد ۲۵ درصدی این اعداد در سال -  حضور حداقل 

یک باشگاه ایرانی در مسابقات جام باشگاه های جهان

*درآمدزایی
هزینه های فدراســیون فوتبال مطابق آخرین صورت مالی این 
فدراسیون، ۱۵۰ میلیارد تومان در سال است که با چابک سازی، 
تا ۲۵ درصد از هزینه هم کاسته می شود و می توان ساالنه تا ۲۰ 

میلیارد تومان پس انداز کرد.
منابــع ارزی قابل انتظار از نهادهای خارجی: حدود ۱۷ میلیون 
 AFC دالر ) معادل ۴۲۵ میلیارد تومان( اعم از کمک های فیفا و
در طرح های مختلف مانند کمک هزینه اجرایی، تجهیزات، کمک 

فیفا در دوران کرونا و پاداش حضور در جام جهانی و ...
منابع ریالی قابــل انتظار: ۲۵۰ میلیارد تومــان اعم از حق 
پخش، کمک از وزات ورزش، صنایع، فروش البســه، فروش 
بلیت، اسپانسرها، سامانه هواداری، سازمان لیگ و کمک های 

مردمی و ...
■  برنامــه ۳۲ صفحه ای رییس جدید فدراســیون شــامل 
بخش های مختلفی است که به نظر می رسد در بخش هایی 
فراتر از توان فوتبال ایران اســت اما اجرایی شدن این موارد 

می تواند کمک بزرگی به رشد فوتبال ایران کند. 
البته عزیزی خادم در نخســتین نشست خبری خود بعد از 
انتخابات فدراسیون فوتبال گفت که این برنامه اشکاالتی هم 

دارد و ایرادات را می پذیرد.

دو کلمـــه حـــرف ورزشـــی

بهبودی سـیاوش  گرد آورندهبازشدن بن بست ریاست!

تالش تنها دوچرخه سوار 
پارالمپیکی 

مهدی محمدی دارنده مدال برنز بازی های پاراآســیایی 
جاکارتا در ماده پیست، اظهار کرد: هرچند دوچرخه سواری 
در لیســت رشــته های اعزامی بــه توکیو قرار نــدارد، اما با 
هماهنگی فدراســیون و کمیته ملی پارالمپیک قرار است در 
اردیبهشت سال آینده در مسابقات جهانی دوچرخه سواری 
که اردیبهشت ماه در بلژیک برگزار می شود، حضور پیدا کنم 

و امتیازاتم در رنکینگ جهان ثبت شود.
محمدی هم چنین دربــاره وضعیت تمرینات خود، گفت: با 
وجــود این که کمیته ملی پاراالمپیــک اعالم کرد دوچرخه 
ســواری در لیست رشته های اعزامی به توکیو نیست، اما من 
تمرینات خود را متوقف نکرده ام و روزی ۵ ســاعت در جاده 
رکاب می زنم. وی اضافه کرد: در حال حاضر تمریناتم را بیشتر 
روی بحث بدنسازی و اســتقامت متمرکز کرده ام و در سال 

جدید زمان تمریناتم بیشتر و سرعتی خواهد بود.

آغاز اردوی کاراته کاها 
نخستین مرحله از رقابت های لیگ جهانی در سال 
۲۰۲۱ موســوم به »کاراته وان« طی روزهای ۲۲ تا ۲۴ 
اســفندماه به میزبانی ترکیه در شهر اســتانبول برگزار 
خواهد شد. تیم ملی  کاراته ایران در هر دو بخش مردان 

و زنان در این دوره از رقابت ها به روی تاتامی می رود.
بــه همین منظور مردان ملی پــوش کاراته با حضور در 
مرحله هشتم اردوی آماده ســازی آماده حضور در این 
رقابت ها می شوند. دعوت شدگان عصر روزپنجشنبه وارد 
اردو شده و پس از آزمایش کرونا تمرینات خود را از روز 

جمعه آغاز کردند.
طبق اعالم سید شهرام هروی سرمربی تیم ملی، مرحله 
هشــتم اردو تیم ملی کاراته آقایان کشورمان تا اعزام به 
مسابقات اســتانبول ادامه خواهد داشت. اردوهای ملی 
پوشــان کاراته ایران جهت حضور در رقابت های کاراته 
وان اســتانبول، مراکش و پاریس که یکی از رقابت های 

گزینشی برای المپیک توکیو است، تشکیل شده است.

انتصاب ۱۲زن درکمیته 
المپیک توکیو 

 کمیته سازماندهی المپیک توکیو در اقدامی نمادین در 
راستای برابری جنسیتی، ۱۲ زن را در هیات اجرایی این 
کمیته منصوب کرد؛ کمیته ای که هم اکنون در میان ۴۵ 

عضو خود ۱۹ عضو زن)معادل ۴۲ درصد( دارد.
این اقدام از ســوی »توشیرو موتو« مدیر اجرایی کمیته 

سازماندهی المپیک توکیو اعالم شد.
»ســیکو هاشــیموتو« رییس جدید کمیته سازماندهی 
المپیک توکیو، جرقه تغییرات مذکور را زده است؛ او ماه 
گذشته و به دنبال اســتعفای اجباری »یوشیرو موری« 
رییس ســابق و ۸۳ ســاله این کمیته به دلیل اظهارات 

جنسیت زده علیه زنان، به این سمت منصوب شد.
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چطور از مقایسه کردن خود با دیگران دست برداریم؟
■ شما بیشتر خودتان را با چه کسی مقایسه می کنید؟

اگر پاســخ این ســؤال را نمی دانید، به آخرین باری فکر 
کنید که در رســانه های اجتماعی  می گشتید. از خودتان 
بپرســید دیدن کدام عکس ها باعث شد غبطه بخورید و 
به این فکر کنید که زندگی تان یکنواخت و کســل کننده 
است یا این که نتوانسته اید در زندگی به موفقیت هایی که 

می خواسته اید برسید؟ 
قدمت مقایســه کردن خود با دیگران به اندازه قدمت بشر 
است و انســان از وقتی خود را شناخته شروع به مقایسه 
کردن خود با دیگران کرده اســت. اکثر ما می فهمیم که 
چقدر مقایســه کردن خودمان با دیگــران کاری احمقانه 
اســت. همه ما می دانیم که این کار هیچ سودی برایمان 
نخواهد داشت. اما ما این نوع مقایسه ها را انجام می دهیم، 
چه مقایســه کردن اندازه خانه مان باشد، چه درآمدمان، 
چه ویژگی های ظاهری مان یا هر چیز قابل شــمارش )یا 

غیرقابل شمارش( دیگر. 
در واقع شــما یادتان رفته است که خودتان را با ابزارهای 
خودتان قضــاوت کنید. حال ببینیــم چگونه می توانید 
خودتان را ارزشــمند ببینید و کمتر برای خودتان خط و 

نشان بکشید؟ 
در این جا می خواهیم ببینیم چطور می توانیم از مقایســه 

کردن خود با دیگران دست برداریم. با ما همراه باشید.

 نخستین گام برای رهایی شما از احساس ناتوانی و داشتن 
اعتماد به نفس این اســت که خود را دست کم نگیرید و 
واژه مقایســه را از فرهنگ لغات خود حذف کنید، زیرا با 
قــرار دادن خودتان در معرض مقایســه، خود را ناتوان تر 
احساس می کنید. به عالوه بهتر است از آنچه دارید راضی 
باشید، زیرا در غیر این صورت نمی توانید احساس آرامش 

و رضایت خاطر داشته باشید. 

▪  چرا اغلب مقایسه کردن خود با دیگران بد است؟ 

»آن ها خیلی خوشبخت به نظر می رسند. شرط می بندم 
هرگز باهــم دعوا نمی کنند. چرا زندگــی من مثل آن ها 

نیست…«
مطمئنا همه ما وقتی در صفحات رســانه های اجتماعی 
عکس های دوســتان و همــکاران و حتــی غریبه ها را 
می بینیــم، این جمالت را به خودمــان می گوییم و آرزو 
می کنیم ای کاش می توانستیم حتی برای لحظه ای هم که 
شده جای آن ها باشیم. ساعت ها در میان عکس هایشان 
می گردیم و به تصمیماتی فکر می کنیم که ما را به شرایط 
فعلی مان رســانده اند. حتی گاهی گمان می کنیم تقصیر 
ماســت که زندگِی آن ها آن قدر »عالی« به نظر می رسد 

و زندگی ما »بد«. 
روان شناسان این حالت را تلۀ مقایسه اجتماعی می نامند. 
شکی نیست که ظهور رسانه های اجتماعی این تله را خیلی 
بزرگ تر و رهایی از آن را دشوارتر کرده است. بسته به این 
که با چند نفر در رسانه های اجتماعی ارتباط دارید و این 
که هر چند وقت یک بار عکس هایشان را پست می کنند، 
هر روز با دنیایی از چهره هــای خندان و لحظاتی روبه رو 
هســتید که عمدا با این هدف طراحی شده اند که شاد و 
خوشــبخت و مثبت و پربازده بودِن مردم را نشان دهند؛ 
اما در واقع آن لحظه ها به این دلیل انتخاب شــده اند که 

آشفتگی و پریشانِی زندگِی هرروز ۀ افراد را پنهان کنند. 
به بیان ســاده، آن لحظات ممکن اســت واقعی باشند، اما 
نشان دهنده  این نیستند که واقعاً در آن لحظه، در زندگِی 
فرد چه اتفاقی در حال روی دادن است. احساس فشاری که 
از مقایسه  زندگی دیگران با خودتان تجربه می کنید ممکن 
است به شدت زندگی تان را مختل کند و از نظر احساسی و 
جسمی و روحی برایتان مخرب باشد. بعضی از پژوهش ها 
نشــان می دهند که مقایســه کردن خودتان با کسی که 
تصور می کنید زندگی بهتری دارد و موفق تر اســت باعث 
می شود افراد بیشتری را پیدا کنید که از شما خوشبخت تر 
و موفق ترند. در واقع، تصور ذهنی تان برای مقایسه کردن 
خودتان با دیگران ســبب می شود مدام متوجه ضعف ها و 

ایرادهای خودتان بشوید. 

از مقایســه  برای رهایی  اثربخش  راهکارهای    ▪
کردن خود با دیگران 

• شناخت ویژگی های خود 
قبل از هر چیزی باید درک کنید که شما یک فرد مستقل 
هســتید با مجموعه ویژگی های منحصر به فرد که تنها 

مخصوص خود شماست که کس دیگری ندارد. 
• به شیوه خودتان حرکت کنید 

زماتی که پیگیر پیشرفت خودتان هستید، وضعیت منحصر 
به فرد خودتان را تجربه کنید. برای مثال، اگر نســبت به 
دوســتانتان زمان بیشــتری برای اخذ مدرک کارشناسی 

ارشد خود صرف 
 می کنید، می توانید به کار کردن تمام وقت خود فکر کنید، 
یا به این که در حال اداره یک خانواده هســتید یا این که 
مسوولیت مراقبت از پدر و مادر پیر خود را پذیرفته اید. هر 
فرد وضعیت منحصر به فرد خود را دارد که او را توانمندتر 
یا محدودتر می کند. به شرایط خودتان فکر کنید که چگونه 

عامل پیشرفت تان می شود. 
• تمرکز بیرونی را به تمرکز درونی تغییر دهید 

برگرداندن نگاهتان از بیرون به درون کار آســانی نیست، 
اما ارزش امتحان کردن را دارد. باید دست از مقایسه کردن 
خــود با دیگران بردارید، زیرا فقــط خودتان می توانید به 
خودتان اعتبار ببخشید. ممکن اســت این کار کم ارزش 
به نظر برســد، اما بسیار مؤثر است.اگر تاکنون این ایده را 
امتحان نکرده اید یا از تصوراین که باخودتان تعامل داشته 
باشید می ترســید، مطمئنا اجرای این ایده در زندگی تان 
خیلی سخت خواهد بود. بهترین کار برای شروع این است 
که با مدیتیشــن یا هر روش دیگری که می شناســید با 
خودتان خلوت کنید. سپس با این پرسش پیش بروید که 
»اثرات بیرونی ای که خواسته یا ناخواسته اجازه داده ام من 
را هدایت کنند چه هستند؟« به موقعیت هایی فکر کنید 
که باعث شده اند خودتان را با فرد دیگری مقایسه کنید. آیا 

بیشترین زمانی که خودتان را مقایسه کرده اید در گشتن 
در صفحات رســانه های اجتماعی بــوده؟ آیا فرد خاصی 
هســت که دائما از خود و زندگــی اش تعریف می کند یا 
سؤاالتی از شما می پرسد که سبب می شود احساس کنید 
از او پایین ترید؟ یا شاید انجام بعضی کارها مثل گشت زنی 
در فروشگاه ها و رفتن به محله های ثروتمندنشین است که 

باعث می شود از زندگی تان ناراضی باشید. 
به این مسائل بیندیشــید یا درباره شان بنویسید. سپس 
تجســم کنید چه اتفاقی می افتاد اگــر نیروها، نظرات یا 
افکار بیرونی روی شــما اثر نمی گذاشتند. وقتی در حال 
انجام این کار هستید، هر بار که حس کردید دوباره تحت 
نفوذ نیروهای بیرونی هســتید به جای اول برگردید و از 

اول آغاز کنید. 

▪  میزان استفاده از رسانه های اجتماعی را محدود کنید 

وقتی دائم برای اعتباربخشی به خود و زندگی تان به  بیرون 
نگاه می کنید، به راحتی در تلۀ مقایسه اجتماعی می افتید. 
اگر می خواهید کمتر خودتان را با دیگران مقایسه کنید، 
زمان اســتفاده از رســانه های اجتماعی را محدود کنید. 
تصاویــری که در آن جا می بینیــد اغلب به دقت طراحی 

شــده اند تا لحظاتی بی عیب در زندگِی آشفتۀ دیگران را 
نشــان دهند؛ اما باور کنید این عکس ها هیچ ارتباطی با 
زندگی های واقعی این افراد ندارند. حتی پژوهش ها نشان 
داده اند زوج هایی که مدام عکس هایی از لحظات شــاد و 
خوشبخت پســت می کنند در واقعیت با مشکالت زیادی 
دست و پنجه نرم می کنند و زندگی زناشویی موفقی ندارند. 

▪  برای بهبود توانایی های خود تالش کنید  

به مکان هایی که می تواند به پیشرفت تان کمک کند، توجه 
داشته باشید، به کالس ها، کارگاه ها و یا تجربه هایی که به 
افزایش مهارت های شما منجر می شود. این کار اعتماد به 
نفس شــمارا افزایش می دهد و به شما کمک می کند که 

جایگاه و ارزش خود را پیدا کنید. 
▪  با خودتان رقابت کنید  

بسیاری از ورزشــکاران و هنرمندان تراز اول گفته اند که 
آن ها با خودشــان رقابت می کنند. آن ها به طور مستمر 
سعی می کنند برای بهبود شخصیت خود تالش کنند؛ که 
یک راه خوب برای باال بردن اعتمادبه نفس و رســیدن به 

اهداف باالتر و باالتر است. 
▪  به جای حسادت، از دیگران قدردانی کنید  

این یک مزیت اســت کــه دیگران می توانند برای شــما 
به حســاب بیاورند. اگر شما دوســتانی داشته باشید که 
موفقیت های باالیی کسب کرده اند، ممکن است با شبکه ای 
از افــراد موفق به خودتان کمک کنید که به موفقیت های 
بیشتری در زندگی دست یابید. به جای آن که به موفقیت 
آن ها حســادت کنیــد، از موفقیت آن ها بــرای کمک به 

خودتان بهره مند شوید. 

▪  منبع محکمی از الهام بیابید 

اشــکالی نــدارد یک یا دو نفــر به عنوان منبــع الهام در 
زندگی تان باشــند. این مساله می تواند تا حدودی هدایت 
بیرونی در زندگی تان ایجاد کند. نیازی نیســت این افراد 
افرادی مشهور باشــند، بلکه ممکن است این منبع الهام 
مربی یوگا، دوستی خوب، یکی از همکارانتان یا فردی باشد 
که در مســیری مشابه شما گام برمی دارد. وقتی احساس 
ناامید بودن می کنید یا مســیرتان را گم کرده اید و ممکن 
اســت دوباره در تلۀ مقایسه بیفتید، می توانید از این افراد 

الهام بگیرید. 
یادتان باشــد که هیچکس کامل نیست. ما در جامعه ای 
زندگی می کنیم که به ایدآل بودن بها می دهد. کافی است 
نگاهی به مجالت و روزنامه ها بیندازید و سوپراســتارها و 
هنرپیشــه ها را با صورت ها و بدن هایــی ایدآل و بی نقص 
ببینید. ولی این همه ماجرا نیست. این یک طرف داستان 
است. یک قدم مهم برای جلوگیری از افتادن به دام مقایسه 
این است که به خاطر داشته باشید که فقط یک عکس از 
یک لحظه بیانگر همه زندگی نیســت. داستان زندگی با 
ساعت ها بودن در اتاق آرایش یا تکنیک های اصالح عکس 
برای از بین بردن عیب و نقص ها تمام نمی شود. این عکس 
به ندرت درمورد مشکالت و شکست های زندگی این افراد 
حرف می زند. ولی واقعیت همچنان این اســت: هیچ فرد 

کاملی وجود ندارد - ازجمله ما و شما. 
▪  کالم آخر  

اعتباربخشــیدن به خود و تفکر درونــی بهترین راه برای 
پرهیز از افتادن در تلۀ مقایســه اســت؛ اما انجام این کار 
به این سادگی ها نیست. اگر می خواهید از مقایسه کردن 
خود با دیگران دســت بردارید، راه سختی در پیش دارید؛ 
اما همین که به این نکته آگاه شــده اید، یعنی در مســیر 

درست قرار دارید.

بهار سـادات موسوی
گرد آورنده

با همکاری محقق ایرانی؛

ابداع سیستم اینترنت اشیا برای 
رصد سالمت خاک 

گروهی از محققان آمریکایی و پرویی با همکاری رحیم 
رحیمی، پژوهشگر ایرانی در دانشگاه پرودو، پژوهشی انجام 
 IEEE Internet of Things داده انــد کــه در نشــریه
Journal نیز منتشــر شده است. آن ها در این پژوهش از 
توســعه به کارگیری و تأیید یک سیستم اینترنت اشیا برای 

رصد سالمت خاک خبر داده اند.
این سیستم پیشــنهادی »واحد نظارت بر سالمت خاک« 
)SHMU( نــام دارد و شــامل نــود انتهایی اســت که با 
کمک انرژی خورشــید فعال می شــوند. می توان این نودها 
 SHMU را برای مدتــی طوالنی در محیط نصب کرد. هر
دمای خاک، رطوبت، هدایت الکتریکی، دی اکســید کربن 
و اطالعــات موقعیــت جغرافیایی را با اســتفاده از فناوری 
رادیویی LoRaWAN به صورت بی سیم انتقال می دهد. 
 LoRaWAN اطالعات ارســالی به وســیله یــک دروازه
دریافــت می شــود. در مرحله بعد ایــن دروازه اطالعات را 
برای ذخیره سازی و تجزیه و تحلیل بلندمدت در یک سرور 
بارگذاری می کند. کاربران می توانند اطالعات به دست آمده 

را از طریق داشبورد مبتنی بر وب مشاهده کنند.

۶ استاد دانشگاه زنجان در 
فهرست دانشمندان برتر جهان

مدیر روابط عمومی دانشــگاه زنجان گفت: بر مبنای 
نتایج ارائه شده از رتبه بندی اخیر دانشگاه استنفورد، ۶ تن از 
اعضای هیات علمی این دانشگاه در فهرست دانشمندان برتر 
جای گرفتند. سپهری تصریح کرد: در لیست نهایی عالوه بر 
۱۰۰ هزار نفر برتر، ۲ درصد نفرات برتر هر حوزه موضوعی 
نیز به فهرســت نهایی اضافه شده اســت در این لیست نام 

۱۱۵۴ دانشمند ایرانی به چشم می خورد.  
سپهری گفت: بررسی دانشمندان ایرانی حاضر در این لیست 
نشان می دهد دانشگاه های تهران، علوم پزشکی تهران و علم 
و صنعت بیشــترین تعداد پژوهشگران را به خود اختصاص 
داده اند. مدیر روابط عمومی دانشگاه زنجان گفت: نتایج این 
پژوهــش در مجلــه  Plos Biology در مقاله ای با عنوان 
 Updated science-wide author databases of

standardized citation منتشر شده است.

پنل خورشیدی فضایی برای 
تولیدبرق 

پنل خورشــیدی فضایی آزمایش شــده که می تواند 
بخشی از انرژی خورشید که از اتمسفر زمین نمی گذرد را در 
خود حفظ کند و آن را به شکل الکتریسیته به زمین بتاباند.
به گزارش ایندپندنت، محققان پنتاگون یک پنل خورشیدی 
در فضا با قابلیت تاباندن الکتریسیته به هر نقطه ای از زمین 
را آزمایش کردند.این ابزار که »ماژول آنتن فرکانس رادیویی 
فتوولتائیک«)PRAM( نام دارد، به اندازه یک جعبه پیتزا 
است اما می توان فناوری آن را طوری ارتقا داد تا انبوهی از 
انــرژی پاک و تجدیدپذیر را از طریق امواج میکرو به زمین 
منتقل کند. پنل خورشــیدی مذکور سال گذشته همراه 
هواپیمای فضایی نیــروی هوایی آمریکا )۳۷B-X( به فضا 
ارســال شد و می تواند بخشــی از انرژی خورشید را که از 
اتمسفر زمین نمی گذرد در خود حفظ کند. این بدان معنا 
است که ابزار مذکور قادر است انرژی خورشید را به طریقی 

مهار کند که با تنظیمات زمینی غیرممکن است.
پل جاف یکی از توســعه دهنــدگان این پروژه می گوید: با 
کمک این فناوری می توانیم انبوهی از انرژی خورشید را در 
فضا کنترل کنیم. مرحله بعدی پژوهش ارتقای فناوری در 
مساحتی بیشتر است تا بتوان نور خورشید بیشتری جمع 

آوری کرد که به امواج میکروی بیشتری تبدیل می شود.
پنل خورشــیدی مذکور با تنظیمات فعلی قادر به دریافت 
و انتقــال ۱۰ وات انرژی به زمین اســت. چنین میزانی از 
انرژی برای فعال کردن یک دســتگاه الکتریکی قابل حمل 
کافی است. چنانچه ارتقای این فناوری موفقیت آمیز باشد 
می تــوان از آن برای انتقال مقدار زیــادی برق به مناطق 
دورافتــاده جهان اســتفاده کرد. هم چنیــن از بار اضافی 

شبکه های توزیع برق نیز کاسته می شود.

مونا پیلتـن عراقی
گرد آورنده
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پرداخت وام کرونایی به 
تاسیسات گردشگری 

وزیــر میــراث فرهنگــی، 
گردشگری و صنایع دستی گفت: 
تاکنون یک هزار و ۴۰۰ میلیارد 
از  تومان تســهیالت کم بهــره 
پرونده های تاسیسات گردشگری 
برای جبران خسارت های ناشی 
از شــیوع کرونا به بانک معرفی 

شده که از این رقم، افزون بر ۶۸۰ میلیارد تومان پرداخت 
شده است.

علی اصغر مونسان عصر سه شنبه در حاشیه سفر به کاشان 
افزود: دولت به منظور جبران بخشی از خسارت های ناشی 
از شــیوع ویروس کرونا تا کنون ۲ بســته حمایتی برای 
بخش های آســیب دیده در نظر گرفته اســت.وی ادامه 
داد: حمایت ها در بســته نخســت امهال پرداخت اقساط 
تســهیالت مربوط به حامل های انرژی، حق بیمه و سهم 
کارفرما بود که به تاسیسات گردشگری هم پرداخت شد.به 
گفته وی، دولت در بســته دوم ۵۰ هزار میلیارد تومان به 
حمایت از بخش های آسیب دیده کرونا اختصاص داد که 
۲۰ هزار میلیارد تومان در اختیار وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی و بقیه به بخش های گردشگری، حمل و 

نقل و سایر بخش ها قرار گرفت.

رونمایی ازفرش گردشگری 
کاشان 

فرش گردشگری کاشــان منقش به تصویر بناهای 
شــاخص تاریخی ثبت شده این شهرســتان در میراث 
جهانی و ملی،در آیینی با حضور علی اصغر مونسان وزیر 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی رونمایی شد.

رییس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
شهرســتان کاشان در حاشــیه این آیین  اظهار داشت: 
یک تخته از این فــرش در موزه ملی باغ تاریخی فین و 
یک تخته دیگر در ســالن اصلی وزارت میراث فرهنگی، 

گردشگری و صنایع دستی به نمایش گذاشته می شود.
مهران سرمدیان افزود: طراحی باتوجه به این که مهارت 
بافت فرش کاشان ثبت جهانی شده  و فرش کاشان یکی 
از موضوع های مهم در حوزه تجاری و برندسازی است به 

همین جهت این فرش طراحی شد.

فرار از محدودیت های 
مسافرتی

به گزارش گاردین، دولت ایرلند اعالم کرد با سفرهای 
خاورمیانه به »دوبلین« که به منظور فرار از محدودیت های 

سفری بریتانیا صورت می گیرد مقابله می کند.
از زمانی که بریتانیا، امارات متحده عربی را در فهرســت 
کشــورهایی با ممنوعیت ســفری قرار داده است، شمار 
افرادی که از »دوبی« به »دوبلین« سفر می کنند افزایش 
داشته است. این رشد آمار سبب ایجاد نگرانی هایی درباره 
استفاده مسافران از »دوبلین« به عنوان روشی برای طفره 

رفتن از محدودیت های سفری شده است.
بریتانیا پروازها از امارات متحده عربی را ممنوع کرده است 
و گروهی از مســافران را که همچنان امکان سفر از این 
کشور به بریتانیا را دارند نیز ملزم به سپری کردن قرنطینه 

۱۰ روزه کرده است.
بهار ســال گذشــته بود که »دوبلین« به عنوان نقطه ای 
برای طفره رفتن از محدودیت های سفری بریتانیا شناخته 
شــد.هم چنین درروزهای اخیرماموران پلیس ایرلند در 
مرز این کشــور و ایرلند شمالی، از ورود افرادی که دلیل 
موجهی بــرای عبور از مرز نداشــتند جلوگیری کردند. 
کســانی که دلیل موجهی برای سفر نداشته باشند ۱۰۰ 

یورو جریمه می شوند.

معــاون گردشــگری وزارت میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دستی گفت:سفر های نوروزی مسووالنه و ایمن با رعایت 

کامل دستورالعمل های بهداشتی انجام خواهد شد.
ولی تیموری معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دســتی گفت: »ســفر های نوروزی مسووالنه و ایمن با 

رعایت کامل دستورالعمل های بهداشتی انجام خواهد شد.
تیموری افزود: »در جلسه ۵۵ ستاد ملی کرونا انجام سفر های 
نوروزی از طریق تور یا رزور مکان اقامت در مراکز اقامتی مجاز، 
امکان پذیر اســت.«او ادامه داد: »دستورالعمل هایی برای هر 
کدام از تاسیسات گردشــگری تعریف و وظایف هر کدام نیز 
برای رعایت این دستورالعمل ها مشخص شده و این تاسیسات 

آموزش های الزم در این زمینه را فرا گرفته اند.«
تیموری اظهار کرد: »با انجام ســفر های نوروزی فضا و روحیه 
مردم کمی عوض خواهد شد البته عادی انگاری نخواهد شد و 

دستورالعمل های بهداشتی به طور کامل اجرا خواهد شد.«

او با اشــاره به حمایت های انجام شــده برای حفظ اشتغال و 
فعالیت گردشــگری با رعایت دســتورالعمل های بهداشتی 
تصریح کرد: »تاسیسات گردشــگری کشور بیش از ۲۱ هزار 
میلیارد تومان خســارت دیده اند و اگر چــه حمایت هایی با 
پرداخت تســهیالت، امهال تســهیالت، مالیات و حق بیمه 
کارفرما انجام شده اســت، اما بزرگ ترین کمک این است که 

گشایش هایی را داشته باشیم.«
معــاون گردشــگری وزارت میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دستی گفت: »اقتصاد استان و به خصوص مشهد وابسته 
به حضور زائر و گردشــگر اســت و باید با دستورالعمل های 

بهداشتی به طور کامل رعایت شود.«
هم چنین محمدصادق معتمدیان اســتاندار خراسان رضوی 
گفت: »اقتصاد اســتان خراسان رضوی وابسته به زیارت است 

و گردشگری استان نیز مبتنی بر زیارت است.«
معتمدیان با اشــاره به شرایط کرونا در استان اظهار کرد: »به 

خاطر کنترل های مدیریتی و همکاری خوبی که از سوی مردم 
صورت گرفته تقریبا شــرایط خراسان رضوی در پیشگیری و 
مقابله با کرونا مناسب است.«او ادامه داد: »آستان قدس رضوی 
دستورالعمل های بهداشتی را به صورت کامل در حرم مطهر 

رضوی رعایت و برای اجرای دستورالعمل ها هزینه می کند.«
معتمدیان تصریح کرد: »شرایط تاسیسات گردشگری مشهد 
متفاوت از دیگر شــهر های کشور اســت و باید حمایت های 

ویژه ای از این استان صورت گیرد.«

پیشــتر هم به این نکته اشاره کردم که ماجرای هواپیما و 
هــر آنچه به اختراع آن از روزهای نخســت و وضعیت آن 
تا امروز است، موضوعی بسیار طوالنیست که در جستاری 
کوتاه نمی توان به آن پرداخت. این یادداشــت تنها کلیاتی 
از این موضوع را جمع آوری کرده اســت. مختصری که با 
نگاه به آن می توان شــناخت بسیار اجمالی به این صنعت 

و پیشینه اش داشت.
اولیــن هواپیمایی که با روشــی منطقی هدایت شــد و 
توانســت مبنای اختراعات بعدی در این زمینه قرار بگیرد 
توسط برادران رایت با عنوان اولین هواپیمای قابل کنترل 
موتوردار و ســنگین تر از هوا در تاریخ ۱۷ دسامبر ۱۹۰۳ 
معرفی شــد. از آن زمان به بعد طراحی هواپیما به سرعت 
بهبود یافت به طوری که در جنگ جهانی دوم بســیار مورد 
اســتفاده قرارگرفت. از زمان اختراع هواپیما تا ورود اولین 
آن به ایران حدوداً ۱۰ سال سپری شد و در زمان احمدشاه 
قاجار یعنی ۱۲ دی ماه ۱۲۹۲نخستین هواپیما در آسمان 

تهران دیده شد. 
قرارداد هواپیمایی کشوری بین المللی که سازمان ایکائو بر 
اســاس آن تأسیس شــده هواپیماها را به دو نوع کشوری 
و دولتی تقســیم کرده و اعالم داشته که این قرارداد فقط 
هواپیماهای کشوری را شامل می شود. عالوه بر این سازمان 
بین المللی، هر کشور سازمان هواپیمایی کشوری نیز دارد 
که ایرالین های تحت پرچم آن کشــور زیر نظر ســازمان 
هواپیمایی کشــور فعالیــت می کند. انجمــن بین المللی 
حمل ونقل هوایــی که با نام یاتا )IATA( نیز شــناخته 
می شــود، ســازمانی فرامرزی و متشــکل از ۲۶۰ شرکت 
هواپیمایی است که در ماه آوریل سال ۱۹۴۵بعد از جنگ 
جهانی دوم در شــهر هاوانا، کوبا راه اندازی شــد تا به حل 
پیش آمدهایی که بر اثر گسترش سریع حمل و نقل هوایی 

به وجود آمده بود، بپردازد.

به غیر از توضیحات باال که در نوشــته های قبل به تفصیل 
آمده اســت، به ایرالین هــای معروف دنیا )قطــر ایرویز، 
سنگاپور ایرالینز، آل نیپون ایرویز، هواپیمایی امارات، کاتای 
پاســیفیک، اوا ایر، لوفت هانــزا، هواپیمایی اتحاد و هاینان 
ایرالینز ( و هم چنین ایرالین های داخلی ایران نیز اشــاره 
شد. ایرا ن ایر که هواپیمای دولتی ایران است، از ابتدا با نام 
هما فعالیتش را آغاز کــرد. امروزه نیز ۱۶ خط هواپیمایی 

مسافربری در ایران فعالیت می کند.
طبق جمع بندی مقدماتی، ایکائو )ICAO( از آمار جهانی 
ساالنه، در سال ۲۰۱۸ تعداد کل مسافرانی که با پروازهای 
برنامه ریزی شده)منظم( انجام شده است، به ۴.۳ میلیارد نفر 
رســید. این آمار  ۶.۴ درصد بیشتر از سال قبل از آن بوده 
است. در ســال ۲۰۱۸ تعداد پروازهای منظم برنامه ریزی 
شــده صورت گرفته نیز به تعداد ۳۷.۸ میلیون رسید. این 
میزان ۳.۵ درصد نسبت به سال قبل از آن افزایش داشته 

است. پروازهای نامنظم در این آمار نیامده است.
در ســال ۲۰۱۹ آمار کل مسافران پروازهای منظم به ۴.۵ 
میلیارد و پروازها را به ۳۸.۳ میلیون تعداد رسید. یعنی در 

سال ۲۰۱۹ نیز با افزایش مسافران و پروازهای برنامه ریزی 
شده روبه رو بودیم. 

بنا به گزارش پول نیوز و بر اســاس آمار ارائه شده از سوی 
"گــروه حمل و نقل هوایی"، این صنعت پشــتیبان ۵۶.۶ 
میلیون فرصت شغلی در جهان بوده و ۳.۵ درصد از تولید 
ناخالص داخلی آن را نیز به خود اختصاص داده اســت. در 
واقع، اگر صنعت هوانوردی جهان را به تنهایی یک "کشور" 
فرض کنیم، این "کشــور" از منظر ســهم تولید ناخالص 
داخلی عنــوان نوزدهمین اقتصاد بزرگ جهان را کســب 

می کند.  
در ســال ۲۰۲۰ بــه دلیل همه گیــری ویــروس کرونا، 
شــرکت های هواپیمایی فقط ۱.۸ میلیارد مسافر جابه جا 
و تنها ۳۲۸ میلیارد دالر درآمد جهانی کســب کردند. این 
یعنی تعداد مسافرین به بیشتر از نصف در سال شیوع کرونا 
کاهش داشته است. از آنجایی که حمل ونقل هوایی نقش 
مهمی در گردشــگری دارد و به رشد اقتصادی، به ویژه در 
کشورهای در حال توســعه کمک می کند، این کاهش به 
گردشــگری نیز آسیب بسیاری زد. تعداد ورود گردشگران 
بین المللی از ۱.۴ میلیارد ورود در ســال ۲۰۱۸ به ۱.۴۶ 
میلیارد در ســال ۲۰۱۹ افزایش یافته است. بیش از نیمی 
از  این گردشــگران با حمل و نقل هوایی به مقصد ســفر 
خود را برنامه ریزی کرده بودند. اما در سال ۲۰۲۰ این آمار 

کاهش یافت.
طبــق آخریــن اطالعات ســازمانی جهانی گردشــگری 
)UNWTO( تعداد مسافران بین المللی در ماه ژوئن سال 
۲۰۲۰،  ۹۳ درصد نســبت به سال گذشته کاهش داشته 
اســت. طبق آمار این سازمان، کل گردشگران بین المللی 
در نیمه اول ســال ۲۰۲۰، ۶۵ درصد کاهش داشته است 
که رقم قابل توجهی اســت )فعال این آخرین آمار مربوط 
به تعداد گردشگران بین المللی است(. کاهش این میزان از 
گردشگر روی کاهش تقاضا برای پروازهای بین المللی تاثیر 
گذاشــته است و می توان انتظار داشت که تعداد پروازها به 

بیش از نصف نسبت به سال ۲۰۱۹ کاهش داشته است.
البته این تاثیر منفی بر روی تعداد پروازها و به تناسب آن 
بر روی اقتصاد، روی دیگری هم دارد و آن کاهش آلودگی 

ناشی از هر پرواز و تاثیر آن بر گرمایش زمین است.
این دیدگاه برعکس مســاله اقتصادی می تواند دســتاورد 

محسوب شود.
تأثیرات زیست محیطی سفرهای هوایی وقتی اتفاق می افتد 
که موتورهای هواپیما شــروع به خارج کردن گرما، صدا و 
گاز می کند که باعث تغییرات آب وهوایی و کاهش جهانی 
تابش مستقیم نور خورشــید به صورت تدریجی می شود. 
هواپیماهــا ذرات و گازهایی مانند دی اکســیدکربن، بخار 
آب، هیدروکربــن، مونواکســید کربن، اکســید نیتروژن، 
اکســید ســولفور، ســرب و کربن از خود خارج می کنند 
که در نهایت منجر به واکنش میان این ذرات با اتمســفر 
می شــود.  بلندشــدن هواپیما یکی از لحظاتی است که 

این وســیله آلودگی بسیاری از خود خارج می کند. فعاالن 
محیط زیستی روی کاهش ســفرهای هوایی غیرضروری 
طی سال ها اصرار داشته اند. به همین دلیل قطار در مقابل 

هواپیما قرار می گیرد و وسیله نقلیه سبز معرفی می شود.
مقاله ای در وبســایت نیچر، کاهش میزان انتشــار روزانه 
دی اکسید کربن در ســال ۲۰۲۰ با شیوع کرونا و کاهش 
تعداد پروازها را حدود ۲۶ درصد تخمین زده اســت. این 
میزان از کاهش تولید Co2 تاثیر قابل توجهی در کاهش 
سرعت گرمایش کره زمین خواهد داشت. البته اگر این روند 

همچنان باقی بماند.
طی مصاحبــه ای که با یکی از فعاالن حوزه گردشــگری 
داشتم، معتقد بود که تعداد پروازها تا سال ۲۰۲۵ به میزان 
قبل از شــیوع کرونا باز نمی گــردد. دلیل آن را هم تغییر 
سبک زندگی مردم و کاهش سفرهای بیزنسی می دانست. 
او معتقــد بود با گســترش نرم افزارهای تســهیل کننده 
فعالیت ها به صورت آنالین و افزایش تقاضا به دورکاری در 
سال ۲۰۲۰، بســیاری از امور به همین روال باقی خواهد 

ماند. به همین دلیل میزان پروازها به مرور کم می شود. 
نگاه دیگری هم معتقد اســت گردشگری شکل تازه ای به 
خود خواهد گرفت. کاهش مقصدهای پشت سر هم در یک 
بار سفر و افزایش مدت اقامت. این تغییر نیز با شیوع کرونا 
و شــکل تازه ای از زندگی که جهان با آن روبه رو است، به 
وجود آمده اســت. همین موضوع مجددا تعداد پروازها را 

کاهش خواهد داد. 
البتــه راهکار دیگری هم که برخــی از ایرالین ها به دنبال 
آن بوده انــد، حتی پیش از ظهور ویروس کووید۱۹، تغییر 
سوخت هواپیما از فسیلی به سوخت های سبز است. شاید 
بتوان امید داشــت تغییر در سبک زندگی و سوخت، تاثیر 

منفی پرواز را کم و دستاوردهای آن را بیشتر کند. 
به هر حال نمی توان از تغییراتی که هواپیما و به طور کلی 
این صنعت در زندگی بشــر ایجاد کرده است چشم پوشی 
کرد. چه آنجایی که رویا را به حقیقت بدل ســاخت و چه 
لحظه ای که نقش قابل اعتنایی در آلودگی هوا و گرمایش 
کره زمین بازی کرد. سانحه های هوایی و از بین رفتن جان 
انسان ها نیز از این صنعت جدا نیست. هرچند هنوز تعداد 
کشته شــدگان در اثر سانحه های هوایی از حوادث جاده ای 
و با ماشــین کمتر اســت، اما از میزان نگرانی افراد هنگام 

سوارشدن به هواپیما کم نمی کند.
این پنج قســمت، خالصه ای بود از آنچه که ما امروز به آن 
صنعت هوانوردی می گوییم. تاثیــرش در زندگی امروز ما 
و البته پیش بینی آینده ایــن صنعت. به موضوع قوانین و 
مقررات هوایی و مســاله آسمان هر کشور و اجازه پرواز بر 
فراز آن ها، هزینه ای که کشــورها بابت این اجازه دریافت 
می کنند و مســائل سیاســی پیرامون این صنعت در این 
نوشته اشاره ای نشد. می توان این اطالعات را در سایت های 
رسمی مرتبط با این صنعت یافت و البته بسیاری اطالعات 

دیگر که حتما از چشم من پنهان مانده است.

تکه ای از من 
تکه ای از زمین

مریم سادات موسوی
قسمت پایانی

سفر های مسووالنه و ایمن 
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 C و A بامیه سرشار از اســید فولیک، ویتامین های ■
 ،B اســت. هم چنین منبع خوبی از ویتامین های گروه

منیزیوم، پتاسیم و فیبر غذایی می باشد.
▪  ارزش غذایی نصف لیوان بامیه پخته

-- ۲۵کالری دارد؛ پس کم کالری است.
-- ۲ گرم فیبر دارد؛ منبع خوبی از فیبر است.

-- ۴۶۰ واحــد ویتامینA دارد؛ منبع خوبی از ویتامین
A است.

-- ۱۳۰ میلی گرم ویتامینC دارد.
-- ۵۰ میلی گرم کلســیم دارد؛ منبع خوب کلسیم که 

ضد پوکی استخوان است.
-- ۲۵۶میلی گرم پتاســیم دارد؛ که ضد فشــار خون 

است.
▪  اثرات مواد مغذی موجود در بامیه بر ســامتی 

بدن
۱( فیبــر موجــود در بامیه به حفظ قنــد خون کمک 
می کند؛ بدین ترتیب که ســرعت جذب قند را کاهش 

می دهد، پس برای افراد مبتال به دیابت مفید است.
۲( موســیالژ )یک نــوع فیبــر( موجــود در بامیه به 
کلســترول غــذا متصل شــده و جــذب آن را کاهش 

می دهد. هم چنین باعث دفع ســموم از بدن می شود. 
اثر بامیه درکاهش کلسترول خون، یکی از خصوصیات 
بسیار مفید این سبزی است زیرا مثل داروهای کاهنده 

کلسترول اثرات جانبی ندارد.
۳( بسیاری از متخصصان معتقدند که بیشتر بیماری ها 
از روده شــروع می شوند. فیبر موجود در بامیه با جذب 
آب کافی، از بروز یبوســت جلوگیری کــرده و ابتال به 
بیماری هایی چون بواســیر و دیورتیکولیت* را بشدت 

کاهش می دهد.
معمــوالً برای افزایــش حجم مدفوع و رفع یبوســت، 

مصرف سبوس گندم توصیه می شــود که امکان دارد 
دیواره روده را حســاس کند. ولی موســیالژ موجود در 
بامیه روده را نرم کرده و خروج مدفوع را آسان می سازد.

۴( اســید فولیــک باعث کاهش هموسیســتئین خون 
می شود که این ماده رگ های خونی را مسدود می کند. 
ویتامینC نیز یکی از آنتی اکسیدان های مهم می باشد. 
در مجموع بــه علت دارا بودن این مــواد مغذی و نیز 
فیبرهای محلول و امالح باعث پیشگیری از بیماری های 

قلبی نیز می شود.
۵( بــرای حفظ اثرات مفید بامیــه و آنزیم های هضمی 
آن، بایــد آن را خیلی کم بپزید یعنی با حرارت کم یا با 
بخار مالیم پخته شود. بعضی افراد بامیه را خام مصرف 
می کنند. ولی اگر خواســتید آن را سرخ کنید، از مقدار 
کمی روغن زیتون یا روغن گیاهی برای سرخ کردن آن 

استفاده کنید.
)کیســه های  دیورتیکول ها  التهاب  دیورتیکولیت:   *
گــرد فتق ماننــد در دیواره مخاط روده بزرگ( اســت 
کــه در اثر تجمع باکتری ها و ســایر محرک های داخل 
دیورتیکول ها ایجاد می شــود و باعــث درد، نفخ، تهوع، 

یبوست، اسهال و تب می شود.

ســالمـت بـاشـیـم

ــی ــم نبات مری
گرد آورنده

گیاهان جادویی برای مشکالت 
ریوی و تنفسی 

 Times News" بــه گــزارش وب ســایت هنــدی
Now"، گروهــی از گیاهــان و ادویه هــای جادویی وجود 
دارند کــه به محافظت و ارتقای ســالمت ریه و جلوگیری 
از مشــکالت و اختالالت تنفسی کمک می کنند. هم چنین 
برای ســالمت افراد مبتال به کرونا نیز مفید بوده و عالئم و 

خطرات آن را کاهش می دهد.
آویشــن ســبز در صدر این گیاهان قرار دارد؛ زیرا سرشار 
از آنتی اکســیدان هایی مانند آپیژنین و لوتئین اســت. این 
خاصیت به بــدن کمک می کند تا با عفونت ها مقابله کرده، 

راه های هوایی را تنظیم و ریه ها را تمیز کند.
زردچوبه نیز از جمله این گیاهان مهم است، زیرا یک آنتی 
اکســیدان اســت که التهاب را کاهش می دهــد و مجاری 
تنفسی را تمیز نگه می دارد. عالوه بر این، زردچوبه یک آنتی 
ویروس طبیعی است که به شما کمک می کند تا عفونت های 

ویروسی تاثیرگذار بر ریه از شما دور بمانند.
از جمله سایر گیاهان ذکر شده در این گزارش مرزنجوش یا 
پونه کوهی است. پونه کوهی عالوه بر داشتن مزایای شگفت 
انگیز سالمتی برای ریه ها به دلیل داشتن اسید رزمارینیک 
که به کاهش آلرژی های ایجاد کننده عفونت در سیســتم 
تنفسی کمک می کند، حاوی کاراکرول نیز است که موجب 
رفع گرفتگی در ریه ها کمک می شــود و دارای خواص ضد 
میکروبی است که عفونت و عوامل بیماری زا را از بدن انسان 

دور می سازد.
شیرین بیان را که برای درمان مشکالت تنفسی در مقیاس 
وسیع مانند سرماخوردگی و سرفه استفاده می شود، فراموش 
نکنید. این ماده حاوی موادی است که به رفع گرفتگی ریه ها 

کمک کرده و مخاط سالم تولید می کند.
ســرانجام، گیاه گالوی اســت که بر حفاظت از ریه ها تاثیر 
می گذارد؛ زیرا حاوی خواص ضد میکروبی است که به درمان 

ویروس های بیماری زا و کاهش عفونت کمک می کند.

تاثیر گروه خونی در ابتال به 
ویروس کرونای جدید

یک مطالعه جدید با ارائه شــواهدی بیشــتر نشان 
داد که احتمال ابتالی افراد با گروه های خونی خاص به 
کووید-۱۹ بیشتر است. بر اساس  یافته های این مطالعه 
ویروس کرونای جدید به ویژه به آنتی بادی گروه خونی 

A موجود در سلول های تنفسی جذب می شود.
در این مطالعه آزمایشــگاهی، تیــم محققان چگونگی 
تعامــل کووید-۱۹ با ســلول های تنفســی و قرمز در 
گروه های خونی A ،B و O را ارزیابی کرد. نتایج نشان 
داد که ویروس کرونا تمایل زیادی برای اتصال به گروه 
خونی A موجود در ســلول های تنفسی دارد، اما هیچ 
ترجیحی برای گلبول های قرمز گروه خونی A یا ســایر 
گروه های خونی موجود در ســلول های تنفسی یا قرمز 

ندارد.
به گفته محققان ترجیح کووید-۱۹ برای شناســایی و 
اتصــال به آنتی ژن گروه خونــی A در ریه های افراد با 
این گروه خونی ممکن است به دلیل ارتباط بالقوه بین 

گروه خونی A و این ویروس باشد. 
یکی از محققــان این تیم گفت گروه خونی یک چالش 
است، زیرا موروثی بوده و چیزی نیست که بتوانیم تغییر 
دهیم؛ اما اگــر بتوانیم نحوه تعامل ویروس با گروه های 
خونی در افراد را بهتر بفهمیم، می توانیم دارو های جدید 

یا روش های پیشگیری را پیدا کنیم.
این یافته ها به تنهایی نمی توانند به طور کامل توصیف 
یا پیش بینــی کنند که چگونه ویروس هــای کرونا بر 
بیماران از گروه های مختلــف خونی تاثیر می گذارد اما 

می تواند هشداری برای این گروه خونی خاص باشد.

بااین سبزی ارتباط برقرارکنید ]بامیه[
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جواب شماره قبل

شماره 162 --- جدول و سودوکو ---

خدیجه فدایی زاده
گرد آورنده حکایات بهلول

یکی از مستخدمین خلیفه هارون الرشید ماست خورده و 
مقداری از آن در ریشش ریخته بود.

بهلول از او سوال نمود: چه خورده ای؟
مستخدم برای تمسخر گفت: کبوتر خورده ام.

بهلول جواب داد: قبل از آن که بگویی من دانسته بودم.
مستخدم پرسید: از کجا می دانستی؟ 

بهلول گفت: فضله ای بر ریشت نمودار است.

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

شخصی که سابقه دوستی با بهلول داشت روزی مقداری 
گندم به آسیاب برد. چون آرد نمود، بر االغ خود سوار کرد 
و چون نزدیک منزل بهلول رســید، اتفاقاً خرش لنگ شد 
و به زمین افتاد. آن شــخص چون با بهلول سابقه دوستی 
داشــت او را صدا زد و درخواســت نمود تا االغش را به او 

بدهد و بارش را به منزل برساند.
بهلول قباًل قسم خورده بود که االغش را به کسی ندهد، به 
آن مرد گفت: االغ من نیســت. یک دفعه صدای االغ بلند 

شد و بنای عرعر کردن گذاشت.
آن مرد به بهلول گفت: االغ تو در خانه است و تو می گویی 

نیست؟!
بهلول گفت: عجب دوست احمقی هستی. تو پنجاه سال 
با من رفیقی، حرف مــرا باور نداری ولی حرف االغ را باور 

می نمایی؟!

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

روزی بهلول، پیش خلیفه هارون الرشید نشسته بود. جمع 
زیادی از بزرگان خدمت خلیفه بودند. طبق معمول، خلیفه 
هوس کرد ســر به سر بهلول بگذارد. در این هنگام صدای 

شیهه اسبی از اصطبل خلیفه بلند شد.
خلیفه به مسخره به بهلول گفت: برو ببین این حیوان چه 

می گوید، گویا با تو کار دارد. 
بهلول رفت و برگشــت و گفت: این حیوان می گوید مرد 
حسابی حیف از تو نیســت با این خرها نشسته ای. زودتر 
از ایــن مجلس بیرون برو. ممکن اســت که خریت آن ها 

در تو اثر کند.

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

بهلول سکه طالئی در دست داشت و با آن بازی می نمود. 

شــیادی چون شــنیده بود بهلول دیوانه است جلو آمد و 
گفت: اگر این سکه را به من بدهی در عوض ده سکه را که 

به همین رنگ است به تو می دهم!
بهلول چون ســکه های او را دید دانست که سکه های او از 
مس اســت و ارزشی ندارد؛ به آن مرد گفت: به یک شرط 

قبول می نمایم. اگر سه مرتبه مانند االغ عرعر کنی.
شیاد قبول کرد و مانند خر عرعر نمود.

بهلول به او گفت: تو با این خریت فهمیدی سکه ای که در 
دست من است از طالست چگونه من نفهمم که سکه های 

تو از مس است؟

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

انصافن این متولدین اسفند خیلی مظلوم اند!
.
.

فکرشــو بکن؛ به دنیا اومدی، یکی خونه تکونی می کنه، 
یکی دیوار رنگ می کنه، یکی فرش می شوره، یکی رفته 

بازار، یکی عیدیش رو می شماره...
تو هم یه گوشــه افتادی در حالی که خرابکاری کردی به 

خودت

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

 نور به قبر بروسلی بباره
.
.
.

مرحوم یه چی میدونست که چینی ها رو بدجوری می زد

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

یک خونه خوش قیمت دیدم تو دیوار نوشته بود ویو ابدی،
.
.

با خوشحالی رفتم دیدم ویووش قبرستونه
-- ابد بزنه تو کمرت

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

دارم به بچه همسایمون ریاضی یاد می دم 
می گم: شاهین جان اگه تو ۱۰ تا لواشک داشته باشی، ۳ 
تاش رو به مهشید بدی و ۴ تاش رو به سارا، حاال چی داری 
نگاه می کنه تو چشام و می گه: خوب معلومه دوتا دوست 

دختر جدید!!!!
یعنی بچه نیستند، هیوال هستند

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

 بچه بودم بابام بردم دکتر. وقتی نوبتم شد اینقد می ترسیدم 
که چار چوب در مطب رو گرفته بودمو داخل نمی رفتم

.

.

.
بابام گفت آقای دکتر االن میارمش، این وقتی خر میشــه 

توی هیچ طویله ای نمیره
.

دکتره با دهن باز فقط بابامو نگاه می کرد

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

یه روز داشتم با برادرم در مورد روز پدر حرف می زدیم

بهش گفتم :
حتی پول خرید جوراب هم نداریم.

.
گفت:

مشکلی نیســت ۲ تا از همین جوراباش رو کادو پیچ کن 
دوباره بهــش بده. اینقدر جوراب بهــش دادیم نمیفهمه 

جوراب خودشه یا نه

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

خواستم بحث زن گرفتنو باز کنم :
به مامانم می گم بزرگیترین آرزوت برای من چیه؟

.

.
می گه اون گوشیت بسوزه

.
قبالنا میگفتن عروسیت

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

بابام می خواست خبر مرگ یکیو به فامیلش بده 
زنگ زد گفت:

پاشو بیا فالنی یک خورده مریض شده 
بردیمش سرد خونه

افقی:
۱- از وسایل حفاظت شخصی در ساخت و ساز های ساختمانی که پوشیدن آن جهت جلوگیری از صدمات ناشی از کار ضروری است- جمع کردن ۲- رغبت کردن- در کارهای ساختمانی برای دسترسی به ارتفاعات از آن استفاده می شود- خوب و عالی۳-
پیشگاه خانه- تهیدست- یار با هنر ۴- باالی سقف- گوشت ترکی- سبکی و خفت ۵- تکرار یک حرف- از تاسیسات برودتی- مرد زن مرده ۶- همیشه و دایم- مشهور- اتوبوس خارجی ۷- حاشا نمودن- نوعی توری که به منظور نگهدارندگی اندود در مقاطع 
با سطح نچسب وصیقلی- پایتخت کشور نائورو ۸- آمریکایی- تخت پادشاهی ۹- تدوین شده- دیوارهایی که به صورت سنگی اجرا شوند و دور آنها تورهایی مهار می کنند تا مقاومت و یکنواختگی بیشتری داشته باشد- مخترع دیگ بخار ۱۰- سوره ای در 
قرآن- شاعر دهلوی- سقف فرو ریخته ۱۱- مساوی- در ساحل بیابید- شعله آتش- بوی رطوبت-  مکر و حیله ۱۳- پرحرفی- موثر- تمدن باستانی ۱۴- شهری در استان کرمان- به فضایی گویند که سقف داشته باشد- هنر انگلیسی ۱۵- آبادانی- قسمتی 

از سازه که نیروها را ازستون به زمین انتقال می دهد
عمودی:

۱- بســتن آن در وســایله نقلیه ضروری است- پرهیزگاری ۲- ظرف آبخوری- سنگی شــکل گرفته که تقریبا به صورت مکعب مستطیل تراش خورده 
است- اهلی و دست آموز ۳- دردها- خباز- قاضی زمین ورزش ۴- رود ناشنوا- شهر فستیوال سینمایی- پیشامد ۵-اسم ترکی- نوعی خودرو- به هر جهت 
۶- سخنان بیهوده بیمار- نوعی قایق- زلف ۷- جسد حیوان مرده- ریزه فلزات- شادی دست دانش آموزان ۸- گیاه شیرین- حرف ندا- از حروف عطف- مکر 
و حیله ۹- درخت تسبیح- مقابل رویه- بیماری سیاه زخم ۱۰- اسطوره یونانی- از پسوندها- رشته کوه آمریکایی ۱۱- مقابل زنگی-روشنایی ها- عدد عمین 
ستون ۱۲- هیاهو- از اقمار مشتری- واحدی در زمین ها ۱۳- وسط- آبستن- جایز ۱۴- قبل از دهتایی-شهری بندری در بلغارستان- غذایی از تخم مرغ 

۱۵- بلند نمودن- در نمای ساختمان ها کاربرد فراوانی دارد
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حمله گربه به خلبان!
حمله گربه خشــمگین بــه خلبان موجــب فرود 
اضطراری یک فروند هواپیما در کشــور سودان شد. این 
هواپیما که از فرودگاه بین المللی خارطوم، پایتخت سودان 
بــه مقصد دوحه، پایتخت قطر پرواز می کرد پس از وقوع 

این حادثه بار دیگر در فرودگاه خارطوم بر زمین نشست.
بنا به گزارش رســانه های محلی این گربه که به صورت 
پنهانی وارد کابین خلبان شــده بــود ناگهان به خلبان 
هواپیمــا حمله ور شــد. پرواز تارکو ســودان از فرودگاه 
بین المللی خارطوم انجام، اما پس از نیم ساعت از گذشت 
پرواز، خلبان مجبور به فرود اضطراری و بازگشت مجدد 

به فرودگاه شد.

خواستگاری در آسمان 
لحظه پیشنهاد ازدواج به دختر مورد عالقه شاید یکی 
از دلهره آورترین لحظات زندگی مردها باشــد. از طرفی، 
دریافت پیشــنهاد ازدواج ازسوی پسر مورد عالقه، شاید 
به یادماندنی ترین لحظه زندگی یک دختر به شمار رود. 

به همین علت مردان جوان تالش می کنند تا با ارائه این 
پیشــنهاد در موقعیت های مختلف به صورت رمانتیک، 
دختران مورد عالقه خــود را کامال غافلگیر کنند، مانند 
یــک چترباز که با دادن پیشــنهاد ازدواج به دختر مورد 

عالقه اش در آسمان او را کامال غافلگیر کرد.
»رحیم هاجیر«، در حالی که با دختر مورد عالقه اش در 
ارتفاع ۱۶۰۰۰ پایی دره مشهور »گرند کانیون« در آریزونا 
مشغول پرواز بودند به او پیشنهاد ازدواج داد. در ویدئویی 
که از آن ها منتشر شده است مشاهده می شود که رحیم 
ابتدا حلقه ازدواج را از جیب خود درآورده و سپس آن را 
در مقابل »کایتلین رول« می گیرد. کایتلین که با دیدن 
این صحنه کامال غافلگیر شده است لحظاتی بعد با گفتن 
بله، پیشنهاد ازدواج مرد مورد عالقه اش را قبول می کند. 
در انتهای این ویدئو فریاد رحیم شــنیده می شود که از 

خوشحالی می گوید: »او گفت بله.«
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»هفته نامه سراسری، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی«

 رییس مرکز ملی فرش ایران، توسعه بازار، ترویج و ارتقای 
کیفیت فرش دســتباف را از اولویت هــای وزارت صنعت 
عنوان کرد و گفت: پنج پروژه ذیل این اولویت تعریف شده 
است که در این راستا ایجاد خانه های فرش در کشورهای 

هدف صادراتی دنبال می شود.
به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، »فرح ناز رافع« 
در نشســت هم اندیشی ذی نفعان فرش دستباف با حضور 
معــاون اول رئیس جمهوری، افزود: خانه های فرش متکی 
به بخش خصوصی خواهند بود و در قانون ششــم توسعه 
نیز راه اندازی این خانه ها ابالغ شده است که شیوه نامه های 
آن تدوین و مورد تایید ســازمان توسعه تجارت ایران نیز 
قرار گرفته است. وی، بر ضرورت برنامه ریزی برای ارتقای 
رقابت پذیری و صادرات هنر-- صنعت فرش دســتباف در 

بازارهای جهانی و کشورهای هدف، تاکید کرد.
رافع اظهار داشــت: در مجموعــه وزارت صنعت، معدن و 
تجارت ۱۲ برنامه و ۴۰ پروژه در حوزه هنر- صنعت فرش 
دســتباف برنامه ریزی شده است که همه  این برنامه ها و 
پروژه ها با محوریت بخش خصوصی انجام می شود.به گفته 
این مقام مسوول، بیش از ۱۲ قانون مستقیم در حوزه فرش 
دســتباف داریم و در برنامه ششم توسعه به وظایف مرکز 
ملــی فرش ایران در حوزه های رصد، تولی گری، نظارت و 

برنامه ریزی اشاره شده است.
رافع در ادامه به تشــکیل ستاد راهبری فرش دستباف در 
مرکز ملی فرش ایران اشــاره کرد و گفت: در این ســتاد 
هشــت نفر از نمایندگان بخش خصوصــی، اتحادیه های 
مختلف صادرکنندگان، تولیدکنندگان و فروشندگان فرش 
دستباف حضور دارند.وی، فعالیت بیش از ۴۸ هزار تشکل، 
اتحادیه و صنف در حوزه هنر-- صنعت فرش دســتباف 
را ظرفیتی حائز اهمیت برای ارتقا و توســعه در این حوزه 

عنوان کرد.
▪  ضرورت تعامل دستگاه های ذی ربط در تامین مواد 

اولیه فرش دستباف
این مقام مسوول، بهبود و ارتقای زنجیره فرش دستباف در 
زنجیره تامین مواد اولیه را نیازمند همکاری دستگاه های 
مرتبط از جمله جهادکشــاورزی، معاونت علمی فناوری 
ریاست جمهوری، بانک مرکزی و دیگر دستگاه ها دانست و 

گفت: درخصوص تامین مواد اولیه مانند نخ ابریشم و پشم 
باید کار بیشتری انجام شود.

▪  ضرورت همکاری شهرداری ها در جمع آوری پشم 
گوسفندان

رئیــس مرکز ملی فرش ایران هم چنیــن با بیان این که 
در زمینه پشــم گوســفند ظرفیت های خوبی در کشور 
بــرای تامین مــواد اولیه فرش وجــود دارد، اضافه کرد: با 
تعامل وزارت کشور و ســازمان شهرداری ها و دهیاری ها، 
پیش از ذبح گوسفند در کشتارگاه ها باید پشم آن ها برای 
تامین مواد اولیه چیده و جمع آوری شــود.وی با تاکید بر 
ضرورت های این موضوع، گفت: اکنون در مواردی مجبوریم 
پشم با کیفیت وارد کشور کنیم، زیرا بیش از ۲ میلیون نفر 
در عرصه فرش دســتباف مشغول به کار هستند که باید 
توجه داشت اگر کیفیت پایین بیاید این افراد و خانواده های 

آنان متضرر می شوند.
▪  ایجاد زیست بوم فناوری در حوزه فرش دستباف

رافع با تاکید بر مزیت هــای زیاد صادراتی هنر-- صنعت 
فرش دستباف، افزود: مجوزها به صورت الکترونیکی صادر 
می شود و در این زمینه تسهیل های الزم انجام شده است، 
هم چنین زیست بوم فناوری در حوزه فرش دستباف راه 
اندازی شــده و استارت آپ ها ساماندهی شده اند تا بتوانیم 

زنجیره فرش دستباف را از پشم تا رنگ تکمیل کنیم.
▪  ضرورت ارائه تسهیات مناسب

رئیس مرکز ملی فرش ایران، هم چنین بر توجه بیشــتر 
صندوق ها و دســتگاه های مرتبط با تســهیالت از جمله 
صندوق کارآفرینی امید، مشــاغل خانگــی وزارت کار و 

تســهیالت کارا برای کمک به ارتقای بهتر هنر-- صنعت 
فرش دستباف تاکید کرد.وی در این خصوص اضافه کرد: 
۱۷ طرح نیازمند تسهیالت وجود دارد که با تکمیل آن ها 
برای ۲۰ هزار نفر در حوزه فرش دستباف شغل پایدار ایجاد 

خواهد شد.
رافع با اعالم این که امســال ۲۶۱ هزار و ۶۴ نفر قالیباف 
تحت پوشــش بیمه تامیــن اجتماعی قــرار گرفته اند، 
تصریح کرد: برای افزایش ۲۰ درصدی بیمه شــدگان در 
سال ۱۴۰۰ به تعداد ۳۱۳ هزار نفر با تخصیص مبلغ حدود 

یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان درخواست شده است.
▪   ارائه بیمه درمان تکمیلی قالی بافان برای نخستین 

بار در دولت تدبیر و امید
وی بیان داشت: برای نخستین بار در دولت تدبیر و امید، 
بیمه درمان تکمیلی برای قالی بافان ارائه شــده اســت، 
به طوری که در یک هفته ۲۳ هزار نفر برای دریافت این 

بیمه ثبت نام کرده اند.
رئیــس مرکز ملی فــرش ایران در پایــان هم چنین بر 
هدایت تحصیلی دانش آموزان و دانشــجویان به ســمت 
هنر- - صنعت فرش دستباف و ارائه زیرساخت های الزم 
و تجهیز آموزشگاه ها و دانشگاه های این حوزه تاکیدکرد.

برپایــه ایــن گزارش، در این جلســه عالوه بر اســحاق 
جهانگیــری معــاون اول رییس جمهــوری و »علیرضا 
رزم حســینی« وزیر صنعت، معدن و تجــارت، »محمد 
امید« معاون توســعه روستایی و مناطق محروم ریاست 
جمهوری و »محمد شریعتمداری« وزیر تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی نیز حضور داشتند.
فعاالن حوزه فرش دســتباف در این نشســت مهمترین 
مسایل و دغدغه های خود در حوزه های تولید، صادرات، 

بیمه، مالیات، تامین مواد اولیه و غیره مطرح کردند.
گفتنی است؛در ۹ ماهه امسال بیش از ۲ هزار و ۷۶۴ تن 
فرش دســتباف ایران به کشورهای هدف صادر شده که 
این رقم در مدت مشــابه پارسال بیش از ۲ هزار و ۳۶۶ 

تن بوده است.
در ۱۰ماهه امســال یک میلیون و ۸۶۹ هزار و ۴۰۳ متر 
مربع فرش دســتباف تولید شد که پارسال این رقم یک 

میلیون و ۲۳۱ هزار و ۳۲۱ مترمربع بوده است.

امکان همکاری با ایتالیا در 
پروژه های سایر کشورها

به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
وزارت نیــرو ، "رضــا اردکانیان" 
وزیر نیرو در دیدار با سفیر ایتالیا 
در تهران ضمن اشــاره به وجود 
همکاری  فــراوان  فرصت هــای 
دوجانبه با ایران در ابعاد مختلف 
تجــاری و صنعتی به ویــژه در 
حوزه هــای انرژی و آب، بر امکان اســتفاده از ظرفیت های 
کم نظیر کشــورمان در منطقه برای همکاری مشترک دو 
کشــور در پروژه هایی در کشــورهای ثالث تاکید کرد.وی 
به وجود قوانین حمایتی و مشــوق برای ســرمایه گذاران 
خارجــی در طرح های نیروگاهی ایران اشــاره کرد و ادامه 
داد: دیدارهای دوجانبه و برگزاری همایش های تجاری بین 
شرکت های ایرانی و ایتالیایی می تواند به توسعه روابط کمک 
کرده و این درحالی است که حجم تعامالت تجاری بین دو 
کشور نسبت به سال ۲۰۱۷ تا ۲۰ درصد کاهش یافته است.
"جوزپه پرونه" ســفیر ایتالیا در تهران نیز به پیشینه نقش 
آفرینی شــرکت های ایتالیایی در عرصه توســعه صنعتی 
ایران، زیان های وارده به شــرکت های بزرگ این کشور به 
دلیل تحریم های آمریکا علیه ایران اشــاره  کرد و توضیح 
داد: شرکت های بزرگ ایتالیایی بسیار مشتاق هستند که با 
توجه به شرایط امیدوارکننده بین المللی پیش رو، مجددبه 
ایران بازگشــته و همکاری ها در حوزه انرژی و انرژی های 
تجدیدپذیر را توسعه دهند. سفیر ایتالیا از برگزاری وبینار 
تخصصی در حوزه ماشین آالت کشاورزی بین شرکت های 
ایرانــی و ایتالیایی در هفته آتــی و هم چنین برنامه ریزی 
برای برگزاری همایش بررســی روابط تجاری با ایران برای 
شــرکت های ایتالیایی در آینده نزدیک خبر داد. گزارش ها 
حاکیست که تجارت خارجی ایران با اروپا در نیمه نخست 
سال جاری افزون بر ۱۵ میلیون و ۹۱۰ هزار و ۸۱۶ تن به 
ارزش هشــت میلیارد و ۸۰۷ میلیون و ۸۷۹ هزار و ۸۴۱ 
دالر بوده اســت. حجم صادرات ایران بــه اروپا در این بازه 
زمانی بیش از پنج میلیون و ۶۰۵ هزار و ۸۹۱ تن بوده که 
ارزش آن برابر با ۲ میلیارد و ۶۶ میلیون و ۸۴۰ هزار و ۵۳۸ 
دالر بوده است. ایران به ۳۷ کشور اروپایی از جمله اتریش، 
آلمان، بوســنی و هرزگوین، بلژیک، ســوئیس، دانمارک، 
فرانسه، اســپانیا، انگلستان، ایتالیا، هلند، سوئد، اسلواکی و 
نروژ صادرات داشته اســت. در این بازه زمانی از ۴۴ کشور 
اروپایی واردات انجام شــده اســت که حجم آن بالغ بر ۱۰ 
میلیون و ۳۰۴ هــزار و ۹۲۵ تن کاال به ارزش ۶ میلیارد و 
۷۴۱ میلیون و ۳۹ هزار و ۳۰۳ دالر بوده اســت. بیشترین 
واردات از ترکیه با ۲ میلیــارد و ۲۳۴ میلیون و ۶۷۰ هزار 
و ۶۴۰ دالر بوده و بعد از آن کشــورهای آلمان، روســیه و 

انگلستان قرار دارند.

۱00 درصد روستاهای کشور برق 
دار شدند

ســخنگوی صنعت برق، از برق رسانی ۱۰۰ درصدی به 
۵۷ هزار و ۷۰۳ روســتای کشور با جمعیت ۱۰ و ۲۰ خانوار 
خبر داد. به گزارش صدا و سیما، مصطفی رجبی مشهدی با 
اشاره به این که برق رسانی به روستاهای کد دار کم خانوار 
و فصلی در دستور کار قرار گرفته است افزود: تا پایان سال 
۱۴۰۰ همه روستاهای کم خانوار کد دار زیر شبکه برق که 
سکنه آن به صورت فصلی حضور دارند، از شبکه سراسری، 
برق رسانی خواهند شد.وی با بیان این که تعداد این روستاها 
کم است گفت: طبق شاخص ثبت شده در آژانس بین المللی 
انــرژی در ســال ۲۰۱۹. در خصوص دسترســی جمعیت 
روستایی به شبکه برق، میزان دسترسی جمعیت روستایی 
کشور ۹۹.۷ درصد و در جهان ۷۹ درصد است که این نشان 
دهنده وضعیت مناســب ایران در برق رســانی به جمعیت 
روستایی ایران است. سخنگوی صنعت برق با اشاره به برق 
رسانی به جمعیت عشایر کوچنده با استفاده از نیروگاه های 
خورشیدی سیار ادامه داد: مناقصه تأمین تجهیزات برگزار و 
سفارش آن ها داده شده است و تا اوایل سال آینده بخشی از 
این مولدها توزیع خواهد شد. رجبی مشهدی گفت: تا پایان 
سال ۱۴۰۰ جمعیت عشــایری کوچنده کشور نیز برق دار 
می شوند و می توانند برق روشنایی و شارژ موبایل خود را با 

کمک مولدهای تجدید پذیر تأمین کنند. 

 رییس انجمن تخصصــی صنایع همگن نیرو محرکه و 
قطعه ســازان خودرو کشــور گفت: هرچند از هر گونه 
همکاری بــا خارجی ها و حضور آن ها در صنایع خودرو 
و قطعه ســازی کشور استقبال می کنیم، اما انتظار داریم 
به همت مسووالن، دستاوردهای به دست آمده در حوزه 

داخلی سازی و کاهش وابستگی ها حفظ شود.
»محمدرضا نجفی منش« با اشاره به متضرر شدن صنایع 
داخلــی از خروج یکبــاره خارجی ها از بازار کشــورمان 
متاثر از تحریم های آمریکایی، تصریح کرد: با این وجود، 
دستاوردها و برکاتی از این خروج حاصل شده که از جمله 
آن ها ارتقای داخلی ســازی و ساخت برخی قطعاتی که 

پیش از این وارد کشور می شد، قابل اشاره است.
این مقام صنفی تاکیدکرد: هر چند مسووالن ارشد وزارت 
صنعت بر ممانعت از ورود قطعات داخلی سازی شده تاکید 
دارند، اما می دانیم که در بسیاری موارد به دالیلی قوانین 
و دســتورالعمل ها در کشــور اجرایی نمی شود و در این 

زمینه، تولیدکنندگان داخلی نگرانند.
وی تصریح کــرد: در همیــن دوره کمبودهــا، تحریم و 
مشکالت نشان دادیم که می توانیم کاالی ایرانی بسازیم، 
امــا تفکری هــم در بین همگان وجــود دارد که »مرغ 
همسایه غاز است« و همواره به خارج از کشور و واردات 
نظر دارند. نجفی منش خاطرنشان کرد: هرچند به برداشته 
شدن تحریم ها و گشایش های اقتصادی بسیار امیدواریم، 
اما در عین حال نگرانیم که به هزار و یک دلیل بخواهند 
واردات را توجیه و درهای کشــور را به روی آن باز کنند.
وی ابراز امیدواری کرد:  در فضای مثبتی که با برداشــته 
شــدن تحریم ها می توان به آن امید بست، ضمن حفظ 
دستاوردها، نیروهای خارجی را در جهت توسعه داخلی و 
کاهش وابستگی ها هدایت کنیم تا شاهد رشد اشتغال و 

تولید در داخل باشیم.

▪  نهادینه نشدن تحقیق و توسعه
رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان 
خــودرو کشــور با اشــاره به رشــد روزافــزون صنایع 
خودروسازی و قطعه ســازی در جهان و مسکوت ماندن 
فعالیت ها در این حوزه در کشــورمان ناشی از تحریم ها، 
یکی از کمبودها در این زمینه را نهادینه نشدن موضوع 
تحقیق و توســعه )R&D( و بی توجهی به آن برشمرد.

وی گفت: به طور مثال حدود هشــت ســال پیش یک 
مدل خودروی برقی در دانشگاه قزوین توسط محققان و 
مهندسان داخلی ساخته شد، اما هیچ گاه به دنبال توسعه 
آن نرفتیم، زیرا همواره نگاه ها معطوف به خارج از کشور 

بوده است.
نجفی منش یادآور شد: امروز تحوالت عظیمی در صنعت 
خودروســازی جهان از جمله تولید خودروهای برقی و 
هیبریدی، دیجیتالی شــدن خودروها، آالیندگی کمتر 
محیط زیست و غیره شاهدیم و حتی پیش بینی می شود 
تا ۱۰ سال آینده دست کم ۴۰ درصد خودروهای جهان 
برقی شوند، اما در کشــورمان به شدت در این زمینه ها 
ضعــف داریم. وی تاکیــد کرد:  در ایــن مقوله نیازمند 

آموزش های جدید و توسعه هستیم.

بازگشت به چرخه تولید
وزیر صنعت معدن و تجارت در جلسه 
ستاد تســهیل و رفع موانع تولید با 
اشــاره به همکاری همه بخش ها و 
دستگاه ها در چارچوب توسعه تولید 
گفت: براساس پیگیری ستاد تسهیل، 
در شهرک های صنعتی با فعال سازی 
یک هزار و ۴۲۰ واحد تولیدی راکد، 

فرصت اشتغال برای ۲۴ هزار نفر ایجاد شد.
به گــزارش وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت، »علیرضا رزم 
حسینی« در یکصد و نهمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع 
تولید با اشــاره به فعالیت ها و اقدام های موثر انجام شــده در 
ستاد، گفت: کارنامه عملکرد ستاد رضایت بخش بوده و به ویژه 
فعالیت هایی که در سطح استان ها انجام شده، قابل تقدیر است.

وی ضمن یادآوری بازدیدهای میدانی در ســطح ملی، موضوع  
رشــد تولید در بخش های مختلف را خاطرنشان کرد و گفت: 
واحدهای تولیدی کشور در صنایع مختلف مانند لوازم خانگی، 
قطعه سازی خودرو، مواد شوینده و بهداشتی، کاشی وسرامیک، 
مواد غذایی، فلزات، نساجی و پوشاک در چند شیفت فعالیت می 
کنند که نشانه رونق تولید درکشور است. وزیر صنعت برگشت 
یک هزار و ۴۲۰ واحد تولیدی راکد و غیرفعال در شهرک های 
صنعتی را نتیجه پیگیری های ســتاد تسهیل دانست و تصریح 
کرد: برگشت این واحدها به چرخه تولید، فرصت اشتغال برای 
۲۴ هزار نفر ایجاد شد و این دستاورد نتیجه پیگیری های ستاد 
تسهیل در سطح ملی و استانی است. وی اضافه کرد: امروز در 
ستاد تسهیل، موضوع تقویت و توسعه تولید در چارچوب قوانین 
در کنار حفظ حقوق عمومی در حال پیگیری اســت  و در این 
مسیر مجلس شورای اسالمی نیز همکاری خوبی با ستاد دارد. 
وی سیاست های صادراتی وزارت صنعت را در حوزه تولید موثر 
اعالم کرد و افزود: ســامانه تجارت و موضوع واردات در مقابل 
صادرات یکی از اقدام های خوب این وزارتخانه است که موجب 
ثبت سفارش هشت میلیارد یورویی و رفع تعهد ارزی بسیاری 

از واردکنندگان شد که در حوزه تولید نیز آثار مثبتی داشت.

راه اندازی خانه های فرش در کشورهای
 هدف صادراتی 

گرد آورنده
گـودرزی علیرضـا 

مشارکت با خارجی ها به نفع تولید صنعت خودرو


