
کشتی بدون خادم به آنچه می خواهد می رسد؟

این پرواز پر درد سر!

حضور غالمرضا محمدی و محمد بنا دو مربی باسابقه و کارکشته در راس 
تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی که قرار است اینبار بدون دخالت های 
شورای فنی اختیار تام در همه امور فنی داشته باشند، عصر جدیدی در 
کشتی ایران و در غیاب رسول خادم شمرده می شود که گذر زمان درستی 
یا نادرست بودن بسیاری از موارد مخصوصا در حوزه های فنی دوره مدیریت 

خادم را مشخص خواهد کرد.
به گزارش ایسنا، بدون شک نام محمد بنا با بهترین  و غرور انگیزترین روزهای کشتی 
فرنگی ایران گره خورده و هیچگاه از یاد مردم قدرشناس ایران نخواهد رفت؛ روزهایی 
که حمید سوریان، امید نوروزی و قاسم رضایی با سرمربیگری محمد بنا دست به کار 
بزرگی زدند و ۳ طالی المپیک ۲۰۱۲ لندن را برای ورزش ایران و کشتی فرنگی به 

ارمغان آوردند.
نه به تعداد خاطرات شیرین اما محمد بنا روزهای تلخی را نیز در کشتی فرنگی 
پشت سر گذاشته است. درست ۴ سال بعد و اینبار در ریو؛ تیم تحت هدایت آقای 
خاص کشتی بجای ۳ مدال طال فقط ۲ برنز گرفت، نتیجه ای که هر چند خیلی ها 
سعی کردند آن را فاجعه بار ندانند و مدام این نکته را یادآوری کنند که نتایج کشتی 
فرنگی در المپیک لندن به چیزی شبیه معجزه می ماند وگرنه ۲ برنز المپیک برای 
کشتی آن هم از نوع فرنگی آن یا نگاهی به تاریخ نتایج این رشته نه تنها بد نیست 
که بسیار خوب و قابل دفاع است؛ اما بنا کسی نبود که برای ۲ برنز یک سال در خانه 

کشتی شبانه روز زحمت بکشد و خون دل بخورد.
بغض هفتاد میلیون ایرانی نیز شکست وقتی دیدند بنای کشتی فرنگی نشست، 

سر بر نرده گذاشت و گریه کرد، گریه ای بخاطر مردم که نتوانسته جواب خوبی برای 
انتظاراتشان داشته باشد،گریه ای از سر عشق به وطن و کشتی.

با نتایج ضعیف کشتی فرنگی در المپیک ریو، بنا کاری به تصمیم بعدی شورای فنی 
و فدراسیون کشتی نداشت و خودش راهش را گرفت و رفت و گفت دیگر هیچگاه به 

کشتی بازنخواهد گشت.
علی اشکانی آمد، دو سال ماند اما کشتی فرنگی روزهای خیلی بدتری را تجربه کرد 
که اوج آن ناکامی در بوداپست ۲۰۱۸ و کسب فقط یک مدال برنز توسط علیاری 

بود و بس!
کشتی آزاد هم ناکام بود هر چند نه به اندازه فرنگی اما رسول خادم هم مثل بنا 
کسی نبود که به هر طریقی که شده  بماند و مثل خیلی ها به هر شکل ممکن فقط 
در فکر حفظ میز و صندلی اش باشد؛ در روزهایی که قانون هم نتوانسته امثال ضیایی 
و تاج را از صندلی هایشان جدا کند، رسول خادم خودش را بازنشسته کرد و رفت و 

اینبار دیگر نیامد!
بنی تمیم سرپرست فدراسیون کشتی شد و خیلی زود غالمرضا محمدی را سرمربی 
آزاد کرد و سپس در تصمیمی غیرمنتظره محمد بنا را که در قشم مشغول سیاحت بود 
به خانه اش برگرداند تا خبر محمد بنا سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی شد در ساعت 

۱۳:۳۳ دقیقه ۲۷ آبان ماه منتشر شود.
در روزهایی که دیگر نمی توان بر روی کشتی هم با خیال راحت حساب باز کرد 
تا مدال های جهانی و المپیک را درو کند، حضور ۲ مربی کارکشته در آزاد و فرنگی 
امیدها را برای بازگشت این ورزش دوست داشتنی به روزهای اوج و بازگشت خاطرات 

شیرین زنده کرده است. بنا آمده تا خاطرات شیرین لندن را اینبار در توکیو تکرار کند 
و خاطرات تلخ ریو را از اذهان خود و مردم ایران برای همیشه پاک کند.

حاال خادم رفته و منتقدان هم بی محابا هر چه خواستند گفتند و نوشتند؛ از چهره 
شاخص و عنوان دار گرفته که بارها انتقاداتی تند و حتی خارج از دایره ادب و معرفت را 
بی توجه به خدماتی که خادم به کشتی داشته، نثار او کرده تا برخی ها که این فرصت 
را بهترین زمان برای تسویه حساب های شخصی با رسول خادم دانستند. حال بازی 
در دست افرادی غیر از خادم است و باید منتظر ماند و دید چه سرنوشتی در انتظار 

کشتی ایران است؟

را  شاتل  پیمای  کیهان  ماموریت  سیزدهمین  و  یکصد 
می توان پر دردسر ترین پرواز فضایی جهان نامید. این 

سفر بارها و بارها به دلیل مشکل موتور اصلی، بسته نشدن 
دریچه های فضا پیما، شرایط بد جوی، نشت اکسیژن و... 

بارها به تعویق افتاد.
به گزارش ایسنا، کیهان پیمای ایندیور باید فضانوردان را به ایستگاه 
بردن  ماموریت  این  اصلی  المللی می رساند و هدف  بین  فضایی 
ششمین گروه فضانوردان ایستگاه فضایی بین المللی و بازگرداندن 
گره قبلی به زمین, همچنین حمل و نصب یکی از اجزای اصلی 
این ایستگاه با نام پی-۱ بود. سه راهپیمایی فضایی برای نصب و 
راه اندازی پی-۱و تجهیزات مرتبط با آن باید انجام می شد. این 
سکوی ۱۳.۷متری با وزنی معادل ۱۲.۵ تن قرار بود این پرتاب در ۲۲ 
اوت۲۰۰۲ انجام شود، اما ناگهان مشخص شد که یکی از سامانه های 
موتور اصلی موشکی شاتل درست کار نمی کند و کارشناسان مرکز 
پرتاب های فضایی کیپ کاناورال مجبور شدند عملیات آماده سازی 

پرتاب را متوقف کنند.
به دنبال کشف این نقص فنی، سخنگوی ناسا اعالم کرد پرتاب، روز 
۶ سپتامبر صورت خواهد گرفت. اما ظاهرا مشکل عمیق تر از آن بود 
که ظرف دو هفته برطرف شود و در حالی که خدمه خود را برای سوار 
شدن به فضاپیما آماده می کردند، معلوم شد بخش دیگری از موتور 
دچار مشکل شده است و پرتاب تا ۱۹ سپتامبر تاخیر خواهد داشت.

اما مشکالت موتور اصلی باز هم برطرف شد و تاریخ سفر به ۶ اکتبر 
اکتبر موکول گردید. گرچه فعالیت شبانه روزی مهندسان منجر به 
رفع نقص فنی گردید اما قبل از رسیدن به این تاریخ، بازوی مکانیکی 

شاتل آسیب دید.
تنها با کمک این بازو می شد محموله بخش باربری شاتل را از 
مخزن خارج کرد و در جای پیش بینی شده در ایستگاه فضایی بین 

المللی قرار داد.
بررسی ها نشان داد مشکل بازوی مکانیکی به راحتی قابل رفع 
نیست و زمان زیادی می طلبد و باید مدت ها روی آن کار کرد به 

همین دلیل ناسا تاریخ ۲ نوامبر را برای پرتاب اعالم کرد اما باز هم 
مجبور شدند عملیات را به ۱۰ نوامبر سپس به ۱۱، ۱۹ و باالخره به 

۲۳ موکول کردند.
سرانجام کیهان پیمای ایندیور در ساعت ۰۰:۴۹:۴۷ روز ۲۴ نوامبر 
۲۰۲)بوقت گرینویچ( سکوی شماره ۳۹ پایگاه پرتاب های فضایی 
کاناورال را ترک کرد و به این ترتیب به حدود ۴ ماه انتظار پر اضطراب 
و زحمت پایان داد. این سفینه در ساعت ۲۱:۵۹ روز بعد به ایستگاه 
فضایی بین المللی پیوست و تا ۲ دسامبر با آن پرواز مشترک داشت. 
در این مدت مایکل لوپز آلگریا و جان هرینگتن طی سه راهپیمایی 

فضایی توانستند سکوی پی-۱ را در محل مورد نظر مستقر کنند.
کیهان پیمای ایندیور در ۲ دسامبر از ایستگاه فضایی بین المللی 
جدا شد تا به زمین بازگردد اما ناگهان شرایط جوی چه در کیپ 
کندی )محل فرود سفینه( دگرگون و فرود به روز بعد موکول گشت.

خرابی هوا در سه روز بعد هم ادامه داشت. روز ۵ دسامبر سخنگوی 
سازمان فضانوردی آمریکا، ناسا، اعالم کرد این سازمان می کوشد 
که شاتل فضا پیمای اندوور را روز بعد به زمین باز گرداند. وی در 
جمع خبرنگاران گفت شاتل، به اندازه کافی اکسیژن و غذا دارد که 
تا حتی سه روز دیگر بتواند تا در فضا باقی بماند. اما مهندسین، در 
مورد امکان کمبود سوخت نگران هستند، زیرا آنها سوخت اضافی را 
قبالً برای عوض کردن مدار شاتل که به ایستگاه فضایی چسبیده 

بود، به کار برده اند.
سازمان فضانوردی ناسا می گوید که اگر نتواند شاتل را امروز به 
سالمت به زمین بنشاند، روز شنبه آن را خواهد نشاند. سرانجام این 
ماموریت پر دردسر  در۷ دسامبر با فرود این سفینه در کیپ کندی 
پایان یافت. اما پرواز شماره ۱۱۳ شاتل فضایی به عنوان پر دردسر 

ترین سفر فضایی در تاریخ فضانوردی به ثبت رسید.
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دغدغه ام فقط این است که آسیب نبینم
برای  هنوز  گوید  می  برداری جهان  وزنه  قهرمان  نایب 
خداحافظی از وزنه برداری زمان خاصی را مشخص نکرده 

و این طور نیست که بعد از المپیک بخواهد برود.
سعید علی حسینی در گفتگو با ایسنا، درباره درمان مصدومیت 
خود در این مدت زمانی که از اردوی تیم ملی دور بود، بیان کرد: 
من وقتی از اردوی تیم ملی خارج شدم به درمان زانویم مشغول 
شدم االن شرایط خوبی دارم و التهاب زانویم خیلی کم شده 
است، تالش می کنم زانویم قوی تر شود تا مشکلی برایش پیش 
نیاید.  زانویی که عمل شده و آسیب دیدگی براش پیش آمده 
نیاز به مراقبت دارد و نمی توان مانند زانوی سالم با آن رفتار کرد.

 او در مورد انجام تمرینات وزنه برداری نیز در این مدت نیز 
گفت: به صورت سبک تمرینات بدنسازی و وزنه برداری را انجام 
دادم و کم کم درصد تمریناتم را افزایش می دهم تا برای قهرمانی 

آسیا به اوج عملکردم برسم.
بیشتر دغدغه من نداشتن آسیب دیدگی است

 علی حسینی در پاسخ به این پرسش که به رقابتی که با 
وزنه بردارن دیگربرای رفتن به المپیک دارد ، فکر می کند یا نه، 
تصریح کرد: خیر. واقعیتش این است که المپیک دو سال دیگر 
برگزار می شود و بیشتر سعی می کنم آسیب نبینم و بدنم را 
قوی تر نگه دارم. رکوردهایم برای المپیک در حدی هست که 
نخواهم از االن به فکر افزایش رکورد باشم و تالشم این است 
همین حالت را حفظ کنم و ۶-۷ ماه مانده به المپیک به فکر 

افزایش رکوردهایم باشم.
او ادامه داد: اگر از مربیان هم بپرسید خواهند گفت که من از 
لحاظ قدرتی مشکلی ندارم و توانایی زیادی دارم فقط باید بتوانم 
تمرینات منظم و مستمر انجام دهم تا بدنم را پخته نگه دارم. 
من چند سال دور بودم بعد هم دو مرتبه مصدومیت برایم پیش 
آمد و بین تمرینات منظمم وقفه ایجاد شد. مطمئنا من که در 
۲۰سالگی زیر وزنه ۲۶۰ کیلوگرم رفتم اگر بدنم همانطور که 
می خواهم قوی باشد می توانم ۲۶۰ کیلوگرم را در مسابقه بزنم.

نایب قهرمان بازی های آسیایی در پاسخ به پرسش دیگری 
مبنی براینکه برای مسابقات جهانی ۲۰۱۹ و المپیک ۲۰۲۰ 
کرد:  تاکید  تاالخادزه هست،  با  رقابت  و  مدال طال  دنبال  به 
۱۰۰درصد همیشه در فکرم هست که با تاالخادزه رقابت کنم 
اما همه چیز بستگی به موقعیتم در آن زمان دارد که آسیب 
دیدگی نداشته باشم. مانند بازی های آسیایی هر وزنه ای که 
بگیرند، می زنم اما در حال حاضر بیشترین دغدغه من این است 

که آسیب نبینم.
هنوز زمان خاصی را برای خداحافظی مشخص نکرده ام

او در مورد تالش خود برای رفتن به المپیک که به نظر می 
رسد آخرین فرصت او باشد، تصریح کرد: من هنوز زمان  خاصی 
را برای خداحافظی با دنیای قهرمانی مشخص نکرده ام و تا 

زمانی که بتوانم تمرین کنم و وزنه بزنم و بدنم جا داشته باشد، 
۱۰۰درصد هستم و برای کسب افتخار برای ایران تالش خواهم 
کرد. علی حسینی افزود: به لحاظ قدرتی از خیلی وزنه برداران 
سنگین وزن قوی تر هستم و فقط مشکلی که هست بحث آسیب 
دیدگی است که باید آن را کنترل و مراقبت کنم تا تمریناتم را 
ناقص نکند. در غیر این صورت در بقیه موضوعات مشکلی ندارم.

 نایب قهرمان مسابقات جهانی ۲۰۱۷ در پاسخ به این پرسش 
که امکانات برای  مراقبت از مصدومیت ورزشکاران در ایران به 
حدی هست که نگرانی در این مورد نداشته باشند، گفت: ۱۰۰ 
درصد همین مراقبت ها بود که بهداد را به المپیک رساند و تیم 
قوی پزشکی باالی سر او بود. اگر کنار کادرفنی، کادر پزشکی 
قوی باشد ورزشکاران می توانند عملکردی بهتر از این داشته 

باشند.
نارضایتی سرمربی از نحوه پیشرفتم بود نه اینکه 

تمریناتش را انجام ندهم

وزنه بردار فوق سنگین ایران با اشاره به برخی از حرفها که گفته 
می شود او به نکات تکنیکی سرمربی خیلی توجه نداشته است، 
تاکید کرد: با توجه به عمل زانویی که داشتم طبیعی است که 
نتوانم برخی از تمرینات آقای برخواه را انجام دهم. موضوع هم 
با هماهنگی کادرفنی حل شد  و رفت .اعالم نارضایتی که آقای 
برخواه داشت به نحوه پیشرفت در تمریناتم بود. نه اینکه نخواهم 
تمرینات را انجام دهم. با هماهنگی کادرفنی حرکات دیگری را 
انجام می دادم تا بدنم پیشرفت کند و خدا را شکر دارم ثابت  می 

کنم که کار می کنم.
علی حسینی در پاسخ به این پرسش که دلش می خواست 
دلم  بله  کرد:  بیان  کند،  شرکت  جهانی ۲۰۱۸  مسابقات  در 
می خواست شرکت می کردم اما نبودنم به دلیل آسیب دیدگی 
در  بتوانم  و  مصدومیتم خوب شود  که  است  این  مهم   . بود 
مسابقات بعدی خوب ظاهر شوم. البته سطح فوق سنگین خیلی 
باال نبود  و وزنه هایی که انتظار می رفت وزنه برداران برزیل، 

استونی، روس و ازبک بزنند، نزدند و فقط تاالخادزه خوب ظاهر 
شد. البته تیم ایران عملکرد خوبی داشت و تبریک می گویم.

برای حضو ر در جام فجر  تابع کادرفنی هستم
وزنه بردار ملی پوش ایران در مورد حضورش در جام فجر و 
علت شرکت نکردنش در قطر کاپ نیز گفت: من تابع دستورات 
کادرفنی هستم اگر بخواهند جام فجر وزنه می زنم در غیر این 

صورت برای قهرمانی آسیا آماده می شوم.
برای قطر کاپ هم چون مشغول درمان زانویم بودم بنابراین 
تمریناتم سبک تر از آن بود که بخواهم قطر کاپ را شرکت کنم.
علی حسینی در پاسخ به این پرسش که فکر نمی کند نیاز به 
برنامه ریزی باشد که مشخص شود وزنه برداران ایران برای رفتن 
به المپیک باید کدام مسابقات گزینشی را شرکت کنند، تصریح 
کرد: صحبت های دبیر فدراسیون را که خواندم، متوجه شدم 
برنامه ریزی کرده اند و می خواهند ۸-۹ نفر از وزنه برداران شش 

مسابقه گزینشی را بروند تا کادر فنی دستش پرباشد.
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پند روز

چرا از مطالعه خسته می شویم؟

دارنده دکترای افتخاری مهارت های مطالعه از دانشگاه میکی موتوی 
نام روش  به  که  مطالعه  نوین  بر روش   تاکید  متاسفانه  ژاپن گفت: 
مطالعه بدون فراموشی نام گذاری کرده ایم در سیستم آموزشی ما 
مورد غفلت قرار گرفته  است، مثال در مدارس همیشه به ما گفته 
والدینمان  نه حتی  و  نه معلمان  اما  باشید،  می شد که پسر خوبی 
فضای  در  خالء  این  نمی دادند،  یاد  به  را  بودن  خوب  پسر  مهارت 

آموزشی ما کامال مشهود است.
دکتر علی نظیری در گفت وگو با ایسنا، با بیان این مطلب اظهار کرد: روش 
صحیح مطالعه مجموعه ای از مهارت هاست که با متعادل کردن نیم کره 
چپ و راست مغز، شناخت گلوگاه های فراموشی ذهن، غلبه بر قفل حافظه 
ناهشیار و ایجاد عادات صحیح، باعث افزایش سرعت مطالعه و درک مطلب 

شده و در کنار آن سبب تقویت حافظه نیز می شود.
دارنده مدرک دکترای حرفه ای کسب و کار از دانشگاه آکسفورد با اشاره به 
مزایا و ویژگی های خاص روش تندخوانی اضافه کرد: هدف ما از اجرای این 
روش این است که عالوه بر افزایش سرعت خواندن، روشی را آموزش دهیم 
که شرکت کنندگان در این دوره ها، مطالب را فراموش نکنند، تندخوانی 
تمرکز را افزایش داده و باعث می شود تا با خواندن کتاب، دچار خستگی 

نشویم .
به  این روش  تاریخچه  تندخوانی گفت:  تاریخچه روش  به  اشاره  با  وی 
یونان باستان و ۲۵۰۰ سال قبل بازمی گردد و سپس برای اولین بار در دنیا 
توسط تونی بوزان مطرح و دوره های مدون آن برگزار شد، در ایران نیز آقای 
نصرت برای اولین بار این روش را مطرح کردند و ظاهرا تحصیالتشان نیز در 
این زمینه بود، بر اساس مطالعات و تحقیقاتی که انجام داده ام، مرحوم آقای 
نصرت اولین کسی بودند که دکترای مهارت های مطالعه در کشور داشتند.

وی در ادامه با تاکید بر این که آگاهی مهم ترین عنصری است که در تغییر 
سبک زندگی ما نقش دارد، اظهار کرد: آموزش مهارت تنها در مورد مطالعه 
نبوده و در مورد تمامی جنبه های زندگی یک فرد صادق است، آگاهی و 
به دنبال آن، کسب مهارت با مطالعه بیشتر به دست می آید که این نیز با 

سرعت مطالعه ارتباط دارد.
نظیری ادامه داد: سرعت مطالعه ما ۱۰۰ الی ۱۵۰ کلمه در هر دقیقه 
است، این نوع از روش خواندن، تمرکز را کاهش داده و خواننده را خسته 
میکند، این روش مثل این است که در یک جاده که مجاز به رانندگی با 
سرعت باال هستیم، با سرعتی بسیار پایین حرکت کنیم، اگر یک کتابی را 
که در سه ساعت می خوانیم، بتوانیم در یک ساعت و با درک مطلب باال 

بخوانیم، نوعی تغییر سبک زندگی و رسیدن به اشراق علمی است.
وی افزود: اشراق علمی زمانی اتفاق میافتد که ذهن فرد مطالب زیادی را 
یک جا دریافت کند که البته اشراق علمی به مذاکره بین ابوالسعید ابوالخیر 
و ابوعلی سینا نیز اشاره دارد که بر اثر کثرت مطالعه به آن مرحله رسیده 
بودند، مطالعه زیاد باعث تغییر کارکرد مغز و متعادل شدن نیمکره های آن 

شده و نوع تفکر را تغییر می دهد.
وی با ارائه برخی توصیه ها به دانش آموزان و دانشجویان، اظهار کرد: 
مطالعه نیز قوانین و بهداشت خاص خود را دارد، طبق اصول مطالعه، ما 
توصیه می   کنیم، یک کتاب در ابتدا به صورت اجمالی مطالعه شده و به 
عنوان مثال، در ابتدا برای آشنایی با محتوای کتاب، فهرست آن را مطالعه 

کنیم.
این مدرس دوره های تندخوانی تاکید کرد: برخالف تصور عموم، بهتر 
است در ابتدا تمامی فصول یک کتاب با سرعت باال خوانده شوند، ممکن 
است مطالب تکمیلی فصول ابتدایی در فصل های آخر آمده باشد و اطالعات 
مطالعه کننده را تکمیل کنند، تمامی اطالعات این مرحله که پیش خوانی 
نامیده می   شود، در ضمیر ناخودآگاه ما ثبت می   شود و وقتی برای بار 
سوم کتاب را می   خوانیم، مغز مطالب ثبت شده را در کنار مطالب جدید 

قرار می   دهد.
وی افزود: پس از مطالعه عمقی، یادداشت برداری از دیگر تکنیک های 
نیست،  کتاب  دوباره خوانی  به  نیازی  مراحل،  این  با طی  و  بوده  مطالعه 
در حالی که برخی اذعان می کنند که کتابی را ۳۰ بار خوانده   اند و یاد 

نگرفته اند.
وی در پاسخ به این که چرا اعتماد دانشجویان ما به دوره های تندخوانی، 
کم تر است؟، گفت: بیش از نیمی از علت عدم اعتماد ریشه در عدم شناخت 
دارد، از آن جایی که به سیستم سنتی عادت کرده ایم، خو گرفتن با متدی 
جدید، تا حدودی سخت است، شاید دوره های بی کیفیتی و بدون مجوزی 
که از سوی برخی افراد غیرمتخصص در این زمینه، برگزار می شود، موجب 

ناامیدی شرکت کنندگان از این دوره ها شده است.
و  زندگی  مهارت های  ژاپن  مثل  کشوری  در  کرد:  خاطرنشان  نظیری 
مطالعه از همان دوره ابتدایی به بچه ها آموزش داده می شود، فرهنگ سازی 
در سطح کالن کار دولت بوده و ما سعی می کنیم کتب چاپ شده مان را به 
نهادهای آموزشی نیز ارائه دهیم تا بتوانیم این برنامه را برای تغییر سبک 

مطالعه دانش آموزان در مدارس نهادینه کنیم.
وی افزود: معتقد هستم که والدین نیز باید در این دوره ها شرکت کنند؛ 
چرا که اگر خودشان این روش را بلد نباشند، در آموزش آن به فرزندانشان 
هم نمی توانند موفق عمل کنند، بسیاری از شرکت کنندگان در دوره های 
تندخوانی حین پیاده کردن تکنیک ها در خانه یا از سوی دوستانشان مورد 
تمسخر قرار گرفته اند؛ چرا که آن ها با این اصول آشنا نبوده و روش مطالعه 
استفاده  بری  خط  روش  از  مطالعه مان  روش  در  ما  مثال  نیستند،  بلد  را 

می کنیم و مطالعه بدون انگشت اشاره ممنوع است.
وی در پایان، مهارت های مطالعه را یکی از مهم ترین مهارت های پایه ای 
کارآفرینی و کسب و کار خوب عنوان کرد و متذکر شد: در اکثر کشورهای 
خارجی مثل آلمان، ژاپن و آمریکا این اصول جدی گرفته شده و مطالعه بر 
اساس این تکنیک ها پیش می رود، امیدواریم این خال با همراهی مسئوالن 
امر، پر شود، نهادینه شدن این روش، حمایت دولت و همت ملی را می طلبد.
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