
انگلیِس پسابرگزیت وچالش های 
روابط اقتصادی با ایران

انتشار پیامی در کانال  با  انگلیس  ایران در  بعیدی نژاد سفیر 
تلگرامی خود نوشت:  انگلیس بعد از ۴۷سال رسما اتحادیه اروپا را 
ترک می کند. خروج از عضویت در اتحادیه اروپا یکی از مهمترین 
تحوالت سیاسی در تاریخ معاصر انگلستان می باشد و بدون شک 
آثار مهمی را بر تحوالت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی این کشور و 
هم چنین بر روند تحوالت اتحادیه اروپایی خواهد داشت. وی افزود:  
دولت انگلستان مسوولیت مهمی را در مدیریت شرایط جدید برعهده 
خواهد داشت و به همین دلیل قصد دارد با گسترش روابط اقتصادی 
و تجاری خود با کشورهای مهم جهان، رها از محدودیت های تحمیل 
شده توسط مقررات اتحادیه اروپا، بتواند نه تنها مانع از کاهش قدرت 
اقتصادی این کشور بشود بلکه با استفاده از مزیت های اقتصادی و 

مالی خود به رشد بیشتر تجاری و اقتصادی دست یابد. 
سفیر کشورمان  در لندن با یادآوری این که دولت انگلستان مایل 
به گسترش روابط اقتصادی خود با ایران در دوره جدید است،  افزود: 
اما برای رسیدن به نقطه مطلوب چالش هایی وجود دارد که باید بر 
آن ها فائق آمد که مهمترین آن وجود تحریم های تحمیلی توسط 
آمریکا، با توجه به ارتباط نزدیکی بازارهای مالی لندن با واشنگتن، 
می باشد. بعیدی نژاد به تجربه دوکشور در دوره پسابرجام  اشاره کرد 
و نوشت: در این دوره خیلی کوتاه، توافق های مهمی بالغ بر چند 
میلیارد یورو در حوزه اقتصادی، تجاری و فن آوری بین دوکشور به 
امضا رسید که از جمله آن ها توافق برای راه اندازی پنجمین نیروگاه 
خورشیدی جهان در ایران و انعقاد خرید هواپیما و قطعات هواپیما 
با شرکت ایرباس و رولز رویس، و انعقاد قرارداد ساخت بیمارستان 
و مراکز پیشرفته مقابله با سرطان در ایران  با یک شرکت معظم 
انگلیسی بود که با اتخاذ سیاست های ترامپ و تهدیدهای بانکی به 
اجرا در نیامدند. اما به گفته او این اقدامات نشان داد که پتانسیل 
کافی برای گسترش روابط اقتصادی میان دوکشور وجود دارد. وی 
ادامه داد: مخالفت با تهدیدات تحریم ترامپ محدود به مرزهای 
قراردادن شرکت های  هدف  با  تحریم ها  این  بلکه  نیست،  ایران 
خصوصی در عرصه جهانی ، حق مشروع شرکت های بین المللی 
را برای ارتباط اقتصادی و تجاری با طرف های ایرانی خود را از 

میان برده است. 
سفیر کشورمان در لندن تصریح کرد: امروز این تحریم ها مورد 
مخالفت جهانی قرار دارد و شرکت های بزرگ جهان در اروپا و 
جهان -- که از زورگویی ها و فشار آمریکا به تنگ آمده اند، در انتظار 

شکست هر چه زودتر ترامپ و سیاست های او هستند.
منبع:  ایرنا
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سالمت باشیم
گردو جهاز هاضمه را رو به راه 

می کند

تکه از از من تکه ای از زمین
قرن 21، قرن پایانی

معافیت مالیاتی هتل های ۳ 
ستاره و پایین تر

کافه شهر
فلسفه وتراژدی
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نقد و نظر
جوانگرایی و مقابله با پیرساالری 
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دو کلمه حرف ورزشی
بچه سرراهی ورزش ایران!

گردشگری برای همه
بحران گردشگری غیر طبیعی 

نیست

تولیدات نشر معیار      سرمقاله
کتاب های گیالس 

ویژه ی کودکان
 

لطفا برای سفارش با شماره ی 09301837148 
تماس حاصل فرمایید

»مدیر مسوول«

جهاِن کوچک شده؛
 و خطرات مشترک!

کوچک شدن جهان به خاطر 
گسترش امکانات ارتباطی گوناگون، اگر هزار سودمندی داشته 
باشد، یک عیب هم دارد؛ کوچک شدن جهان، حوادث تلخ و 
مصیبت ها را هم به سرعت در معرض نگاه و نظر جهانیان قرار 

می دهد و حتی خطرات را نیز مشترک می کند!
شیوع بیماری کرونا در چین که چندهزارکیلومتر از سرزمین 
ما و چندین هزارکیلومتر از سرزمین های دیگران فاصله دارد، 
در شمار همان حوادث تلخ است که بر سر مردم چین فرود 
آمده و به دلیل مراودات گسترده جهانی میان سرزمین ها، 

دارد به سرعت برق و باد پراکنده می شود.
خبرها حاکی است که این ویروس عالوه بر پراکنده شدن در 

کشورهای اطراف چین، به اروپا و آمریکا نیز رسیده است.
در ایران، مسووالن کشورمان ضمن تاکید بر اعمال مقررات 
سفت و سخت و مراقبت های الزم برای جلوگیری از ورود 
افراد مشکوک به ابتال به بیماری کرونا به داخل کشور، آب 
پاکی را هم روی دستمان ریخته اند از جمله رییس مرکز 
مدیریت بیماری های واگیر گفته است که؛ کرونا ویروس وارد 

ایران خواهدشد.
البته این حرف را هم باید اطالع رسانی صادقانه و هم یک 
هشدار علمی -- پزشکی دانست که از سوی یک مسوول 
ذی ربط اعالم می شود. نکته ای که در این جا الزم است روی 
آن تاکید شود آن هست که بنظر می آید توصیه های پزشکی 
که مبتنی بر علم باشد کمتر در رسانه ها منتشر شده است. در 
این مورد ظاهرا رسانه های رسمی هنوز احساس خطر و البته 
احساس وظیفه نکرده اند. از سوی دیگر در شبکه های مجازی 
هشدارهای  خودخوانده  پرفسور  صدها  و  برپاست  غوغایی 
ترساننده، توصیه ها و صد البته انتقادات نسبت به بی توجهی 
نهادهای مربوطه در این زمینه را در سراسر جامعه می پراکنند.

این که تا چه میزان هشدارهای داده شده در فضای مجازی 
صحت دارد و توصیه هایی که می شود تا چه اندازه علمی است 
و کارآیی خواهدداشت، از جمله کارهایی است که مسووالن 
وظیفه دارند تا فضای جامعه مشوش تر از این نشده است، از 
طریق رسانه ها روشنگری کنند و توضیحات الزم را به مردم 
بدهند. در شرایط کنونی روان ملتهب و شکننده جامعه و افراد، 

توان التهاب و ضربه دیگر را ندارد.

انگلیِس پسابرگزیت 
و چالش های روابط 
اقتصادی با ایران

ورود حدود 
۸میلیون گردشگر 

خارجی

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:
تمام پایگاه های بهداشتی در تمام ورودی های کشور از آغاز شیوع کرونا در حال آماده باش کامل هستند

آیا کرونا سیاهچاله ای در پی بلعیدن جان است؟



۳۳ درصد داروی کشور در تهران 
مصرف می شود

استان تهران با بیشترین آمار جمعیتی کشور، باالترین 
میزان مراجعات بیماران شهرستانی را دارد و همین مساله 
باعث شده تا نیازهای دارویی در این استان نیز بیش از سایر 

استان ها محسوس باشد.
 درگزارشی؛ فاطمه فتحی معاون غذا و دارو دانشگاه علوم 
پزشکی ایران، به ارائه  تحلیل از وضعیت و روند کمبود دارو 
و لوازم مصرفی بیمارستانی سه دانشگاه بر اساس گزارش 

ارائه شده در آخرین جلسه پرداخت.
وی، نمودار روند کمبود دارو و تجهیزات پزشکی سه دانشگاه 
تهران، ایران و شهید بهشتی را طی ماه های گذشته مرور 
کرد و گفت: نسبت به سال گذشته بازار دارو در وضعیت 

ثابتی قرار دارد.
در ادامه منان حاجی محمودی معاون غذا و دارو دانشگاه 
علوم پزشکی تهران، افزود: ۳۳ درصد مصرف دارو در کل 
با  دو طرفه  تعامل  و  است  تهران  استان  به  مربوط  کشور 
سازمان غذا و دارو و بازخورد کمبودهای دارویی به دانشگاه ها 
موجب دلگرمی است و این تعامل دو طرفه می تواند کمک 
کننده باشد. فرزاد پیرویان معاون غذا و دارو دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی، گفت: آنالیز VEN در دستور کار 
این  بر  و  دارد  قرار  بهشتی  شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه 
اساس فرموالری بیمارستان ها را سه الیه می کند و چون این 
موضوع هماهنگی خیلی نزدیک رؤسای تمامی بخش های 
بیمارستان ها و بخش دارویی را می طلبد یک مقدار چالش 
برانگیز است و این آنالیز الگوی مناسبی برای کل کشور 
خواهد شد. در ادامه، معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی 
منتخب  داروخانه های  انتخاب  مالک  خصوص  در  تهران، 
توزیع دارو توضیحاتی ارائه داد و نظرات انجمن داروسازان 
و اداره کل دارو سازمان غذا و دارو مطرح و مقرر شد در 
بازخوانی کمبودهای دارویی و تجهیزات پزشکی  جلسات 
چنین  هم  و  پزشکی  تجهیزات  و  دارو  کل  اداره  نماینده 

نماینده سامانه ttac حضور داشته باشند.
داروهای  مشکالت  خصوص  در  افزود:  محمودی  حاجی 
بیماران پیوندی چه در بحث دارو و چه در بحث تجهیزات، 
الزم است سازمان غذا و دارو ورود کند و برخی از داروهای 
به  و  افزوده  رسمی  دارونامه  لیست  به  بیماران  نیاز  مورد 

سرعت پیگیری و اجرایی شود.

افزایش ریسک سکته دوم 
باچربی دورشکم

دانشگاه  از  پژوهشگر  محمدی«،  »هانیه  دکتر 
کارولینسکا سوئد، در این باره می گوید: »چربی شکمی نه 
تنها ریسک اولین حمله قلبی یا سکته را افزایش می دهد، 
بلکه احتمال وقوع حمالت قلبی بعدی را هم در پی دارد.«

با  ارتباط  دلیل  به  شکمی  »چاقی  محمدی،  گفته  به 
مشکالت تسریع کننده روند لختگی خون در عروق نظیر 
فشارخون باال، قندخون باال و دیابت و هم چنین افزایش 

میزان کلسترول خطرناک است.
که  است  این مطلب  بیانگر  نتایج  این  گفته محققان،  به 
مکانیسم های منفی زیادی در چاقی دور شکمی نقش دارند 

که هنوز شناخته شده نیستند.
در این مطالعه، بیش از ۲۲ هزار نفر در سوئد که دچار اولین 
حمله قلبی شده بودند بالغ بر ۴ سال تحت نظر بودند. چاقی 
دورشکمی در قالب اندازه دورکمر ۹۴ سانتیمتر برای مردان 

و ۸۰ سانتیمتر برای زنان تعریف شد.
محققان در طول مدت مطالعه دریافتندریسک حمله قلبی 
دوم مرتبط با چاقی دورشکمی در مردان بیشتر از زنان است.
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روزانه  مصرف  اخیر،  مطالعه  نتایج  طبق 
گردو موجب تکثیر باکتری های خوب روده 
فاکتورهای  از  برخی  اصالح  به  و  می شود 

پرخطر بیماری قلبی نیز کمک می کند.
محققان دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا در مطالعه 
خود به بررسی وضعیت تغذیه و سالمت ۴۲ 
شرکت کننده در رده سنی ۳۰ تا ۶۵ سال 

پرداختند.
قبل از مطالعه، شرکت کنندگان به مدت دو 
هفته تحت رژیم غذایی غربی قرار گرفتند 
که مملو از چربی های اشباع شده بود. بعد 
به سه گروه  از دو هفته، شرکت کنندگان 
رژیم  در  هفته   ۶ مدت  به  شدند.  تقسیم 
روغن های  یا  گردو  ها  آن  تمامی  غذایی 
بود. شده  اشباع  چربی  جایگزین  گیاهی 
 ۷۲ کنندگان  شرکت  مدفوع  نمونه  سپس 
و  غربی  غذایی  رژیم  پایان  از  قبل  ساعت 
هم چنین رژیم غذایی تحت مطالعه جمع 

آوری شد.

محققان دریافتند در گروهی که گردو مصرف 
کرده بودند باکتری های مفید روده از جمله 
و   Roseburia ،Eubacteria eligens
Lachnospiraceae به مراتب بیشتر بود.

روده  درونی  الیه  از   Roseburia باکتری 
 Eubacteria حفاظت می کند، میزان بیشتر
eligens موجب بهبود فشارخون می شود و 
میزان باالتر Lachnospiraceae با کاهش 
فشارخون، کلسترول غیر HDL و کلسترول 

کل مرتبط است.
تغییر  می دهد  نشان  جدید  مطالعه  نتایج 
در میکروبیوم های روده برای سالمت قلب 
مفید است که ناشی از خوردن گردو است.

ترکیبات  چرب،  اسیدهای  از  سرشار  گردو 
بیواکتیو و فیبر است که بسیار برای سالمت 

باکتری های روده خوب است.
شرکت کنندگان در گروه رژیم غذایی گردو 
روزانه حدود ۵۰ تا ۱۰۰ گرم گردو مصرف 

می کردند.

 --- نیم نگاه ---

گردو جهاز هاضمه را رو به راه می کند
سالمت باشیمگرد آوری و تنظیم: خد یجه فد ایی زاد ه  با خوراکی ها از خود محافظت کنیم
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 --- نیم نگاه ---

شروع فرنگی کاران اردونشین زیر 
نظر محمد بنا

با بسته شدن پرونده رقابت های بین المللی کشتی 
از مراحل  فرنگی جام تختی در شیراز که به عنوان یکی 
اصلی انتخابی تیم ملی خوانده می شد، محمد بنا و همکارانش 

نخستین اردوی این تیم را آغاز کردند.
نفرات  بین  از  کار  فرنگی   ۳۵ تمرینات  از  مرحله  این  در 
برتر جام تختی و هم چنین نفرات مورد نظر کادر فنی به 
اردو دعوت شدند تا با حضور در دو اردو، مهیای حضور در 
رقابت های قهرمانی آسیا شوند. ضمن این که شاگردان محمد 
بنا عالوه بر حضور در رقابت های قهرمانی آسیا، میدان های 
کسب سهمیه المپیک ۲۰۲۰ توکیو را هم پیش رو دارند که 

این مسابقات گزینشی اوایل سال آینده برگزار خواهد شد.
کشتی فرنگی ایران در رقابت های جهانی ۲۰۱۹ قزاقستان 
قاسمی  امیر  و  گرایی  محمدعلی  نجاتی،  علیرضا  توسط 
منجزی در اوزان ۶۰، ۷۷ و ۱۳۰ کیلوگرم موفق به کسب 
سه سهمیه المپیک شد و برای تکمیل شدن تیم اعزامی به 
المپیک، همچنان نیاز به کسب سه سهمیه باقی مانده دارد.

طبق هدف گذاری کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی، کسب 
سه سهمیه باقیمانده المپیک از اصلی ترین اولویت های تیم 
ملی است که باید طی ماه های پیش رو محقق گردد. گام 
المپیک  در  مدال  کسب  نیز  ایران  فرنگی  کشتی  بعدی 
۲۰۲۰ توکیو خواهد بود که اعضای کادر فنی معتقدند این 

اتفاق با توجه به شرایط کنونی کشتی، بسیار سخت است.

شانس کسب مدال در جهانی فرانسه 
دومین  حاشیه  در  ناشنوایان  جودو  تیم  سرمربی   - ایرنا 
ملی  آکادمی  در  که  ناشنوایان  جودو  تیم  اردوی  مرحله 
المپیک در حال برگزاری است، اظهار داشت:  ۱۲ جودوکار 
به اردو دعوت شده اند که در نهایت، هشت جودوکار، شامل 

۶ مبارز و۲ کاتارو راهی فرانسه می شوند.
برای  تمرینات  این مربی جودو گفت:  خوشبختانه شروع 
مسابقات قهرمانی جهان فرانسه، جودوکاران را در شرایط 
خوب روانی قرارداده و به طور حتم این ورزشکاران تا اواخر 
فروردین ماه سال آینده به سطح ایده آل آمادگی خواهند 
رسید. سرمربی تیم ملی جودو ناشنوایان با اشاره به این که 
مسابقات جودو قهرمانی جهان فرانسه از ۲۹ فروردین تا 
دوم اردیبهشت ماه سال آینده برگزار می شود، گفت: فرانسه 
یکی از قطب های جودوی دنیا است و مهم ترین رقیب ما 

در این  دوره از رقابت ها محسوب می شود.
قراقستان،  ترکیه،  ژاپن، کره جنوبی،  اوکراین، روسیه،  وی 
جودوکاران  رقبای  را  ونزوئال  و  آرژانتین  برزیل،  کانادا، 
بیش  نمایندگان  وگفت:   کرد  عنوان  کشورمان  ناشنوای 
از۳۰ کشور دنیا در این رقابت ها حضور دارند. امیدواریم با 
وجود چنین حریفانی با سربلندی ،مدال های زیادی برای 

کشورمان کسب کنیم.

رییس فدراسیون جهانی وزنه برداری 
به اتهام فساد تعلیق شد

دلیل  به  وزنه برداری  جهانی  فدراسیون  رییس 
اتهامات شدید وارد شده به وی مبنی بر فساد و دوپینگ 
گسترداه در این رشته ورزشی، ۹۰ روز تعلیق شد. هیات 
المللی در نشست خود در دوحه  بین  نهاد  این  اجرایی 
فدراسیون  رییس  پاپاندره آ«  گرفت تا »اورسوال  تصمیم 
وزنه برداری آمریکا را تا ماه آوریل به طور موقت جانشین 

»تاماش آیاز« کند.
روزه  مهلت ۹۰  این  در  برداری  وزنه  فدراسیون جهانی 
بررسی  منظور  به  مستقل  کارشناسان  و  متخصصان  از 

اتهامات وارده به آیاز استفاده خواهد کرد.
ارشد  نهاد  پست  این  در  سال ۱۹۷۶  از  ساله  آیاز ۸۱ 
داشته است؛ در واقع او به مدت ۲۴ سال دبیرکل و ۲۰ 

سال رییس فدراسیون جهانی بوده است.
حکم تعلیق وی تنها چند هفته بعد از مستند افشاگرانه 
این  ای آردی صادر شده است؛  آلمانی  تلویزیونی  شبکه 
برنامه مدعی شده بود که وزنه برداران برجسته به ندرت 
هدف تست دوپینگ هستند و در سوی مقابل برخی از 
و  نقد  پول  دریافت  با  دوپینگ  کننده  کنترل  ماموران 

رشوه نمونه های ادرار ورزشکاران را دستکاری می کنند.
این مستند عالوه بر این، با اشاره به اسنادی مدعی شد 
که دست کم ۵ میلیون دالر از بودجه کمیته بین المللی 
المپیک به فدراسیون جهانی وزنه برداری به ۲ حساب 

بانکی در سوییس منتقل شده است.

دو کلمه حرف ورزشی

● در هیاهوی مباحث در گرفته پیرامون تیم ملی و 
فوتبال باشگاهی -- که با مساله مربیان و تصمیم اخیر 
کنفدراسیون فوتبال آسیا درباره محل بازی ها ذهن همه 
را به خود مشغول کرد، خطر صدمه خوردن به یک رشته 
ورزشی -- که درآن حرف برای گفتن داریم، کنار گوش 

مسووالن نشست!
مشکالت ظاهرا مزمن شده دور و بر تیم ملی فوتسال، صبر 
سرمربی را لبریز کرده و او تهدید به ترک تیم کرده است.

تیم فوتسال ایران که کم سر و صدا، دوازده بار قهرمان 
خود  به  را  جهان  سومی  مقام  اکنون  هم  و  آسیاشده 
اختصاص داده است، هم به دلیل بی پولی عارض شده و هم 
به علت بی توجهی سنتی مسووالن به رشته هایی که هیاهو 

ندارند، در حال از هم پاشیدگی است.
در  را  تیم  اعضاء  و  سرمربی  نارضایتی  بازتاب  نیست  بد 

رسانه ها با هم بخوانیم:
■■ از تیم ملی می روم

سرمربی تیم ملی فوتسال گفت: مسوول مالی فدراسیون 
قول داد تا نیمی از پاداش بازیکنان و حقوق عقب افتاده 

کادر فنی را پرداخت کنند.
سیدمحمد ناظم الشریعه در حاشیه اردوی تیم ملی فوتسال 
در مورد وضعیت و آخرین شرایط تیم ملی اظهار داشت: 
از روز گذشته اردوی خود را آغاز کردیم و تا ۱۴ بهمن 
ادامه دارد. دومین اردو از ۱۷ تا ۲۱ بهمن و سومین از ۲۴ 
تا ۲۸ بهمن قرار است در یکی از شهرستانها برگزار شود. 
البته کمیته فوتسال به دنبال برگزاری دو بازی تدارکاتی با 
دو تیم اروپایی یا آسیایی است. طبق برنامه، آخرین اردو 
هم از اول اسفند تا زمان اعزام تیم به بازی های آسیایی 

ترکمنستان برگزار خواهد شد. 
وی در پاسخ به سوالی که قرار بود پادا ش های تیم ملی 
قبل از این اردو پرداخت شود، گفت: تا این لحظه اتفاقی 
نیفتاده است اما شخصاً به امور مالی فدارسیون مراجعه 
کردم که مسئول آن قول داد بخشی از پاداش ها را تا روز 
شنبه پرداخت و مابقی را تا قبل از اعزام تیم به ترکمنستان 
پرداخت کنند. در همین جا باید از سلیمانی و شکوری 
بازیکنان  پاداش  پرداخت  پیگیر  که  دبیرکلی  سرپرست 

هستند، تشکر داشته باشم.
سرمربی تیم ملی فوتسال گفت: عالوه بر پاداش بازیکنان، 
حقوق عقب افتاده اعضای کادر فنی هم وجود دارد که 
۲سال است ریالی دریافت نکرده اند. از فدراسیون خواسته ام 
حقوق کادر فنی هم پرداخت شود. براساس صحبت های 
مسوولین فدراسیون، به بازیکنان و کادر فنی بارها قول 
دیگر  می شود.  پرداخت  آن ها  پاداش  و  حقوق  که  دادم 
نمی توانم به آن ها دروغ بگویم. از آن ها خواستم به دلیل 
آرامش تیم ملی صحبتی نکنند اما اعتراف می کنم اشتباه 

کردم. مقصر اصلی بدقولی ها من هستم.
ناظم الشریعه ادامه داد: جلسه ای با حضور شکوری و سایر 
آخر  حرف های  من  و  شد  برگزار  فدراسیون  مسوولین 
خودم را زدم. صراحتا اعالم کردم دیگر جایی برای اشتباه 
باقی نمانده است. با توجه به نزدیک شدن به مسابقات 
آسیایی و انتخابی جام جهانی، اگر نتوانیم پاداش ها و 
از هر  حقوق کادر فنی را پرداخت کنیم، کارمان بیش 

چیزی سخت تر می شود.
وی تصریح کرد: وقتی بازیکنی بی انگیزه باشد، تمرکزش 
را از دست می دهد و عملکرد خوبی ندارد. در این جلسه 
و  بازیکنان  پاداش  تأکید کردم در صورت عدم پرداخت 

حقوق کادر فنی دیگر حاضر نیستم در تیم ملی بمانم. 
بحث من استعفا نیست. بودن یا نبودن من در تیم ملی 
مهم نیست بلکه به دنبال دفاع از عنوان قهرمانی و آبروی 

تیم هستم.
وی افزود: همه ما شرایط اقتصادی کشور را می دانیم. ما باید 
حق را به بازیکنان و کادر فنی تیم ملی بدهیم. آن ها هم 
خانواده دارند. مطالباتشان به حق است. همه دنیا به تیم ملی 
ایران احترام می گذارند زیرا در رتبه اول آسیا و سوم دنیا قرار 

دارد. چرا نباید در کشور به این تیم احترام بگذریم؟
اگر  می کنم  تأکید  گفت:  فوتسال  ملی  تیم  سرمربی 
مشکالت حل نشود، من دیگر قادر نیستم در تیم ملی 
حضور داشته باشم. فدراسیون هر کسی را که دوست دارد، 
می تواند جایگزین کند. وقتی که بازیکنی شرایط روحی و 
تمرکز الزم را ندارد، هیچ مربی نمی تواند با این بازیکنان 

کار کند.
■■ هیچ  کس پاسخگوی وضعیت فوتسال نیست

فوتسال  سال ۲۰۱۰  دورازه بان  بهترین  نظری،  مصطفی 
جهان اظهار داشت: بی توجهی موضع همیشگی فدراسیون 
فوتبال در قبال فوتسال بوده و آن ها هیچ گاه پاسخگوی 

مشکالت ما نبوده اند.
نظری با بیان این مطلب افزود: بی توجهی به فوتسال موضع 
این موضوع عادت  به  فدراسیون فوتبال است و همه ما 
پیش آمده  مشکالت  پاسخگو  هیچ کس  دیگر  کرده ایم. 
نیست و این موضوع از قدیم نیز به همین شکل بوده است.

وی اظهار داشت: مردم ما با توجه به موفقیت های زیاد تیم 
ملی فوتسال توقع باالیی از این تیم دارند و امیدوارم مثل 
همیشه تیم ما بتواند در رقابت های آسیایی قهرمان شود و 

دل مردم را شاد کند.
 بهترین دورازه بان سال ۲۰۱۰ فوتسال جهان هم چنین 
ملی  تیم  ملی گفت:  تیم  به  بازیکنان دعوت شده  درباره 
البته  است که  و جوان  تجربه   با  بازیکنان  از  ترکیبی  ما 
بازیکنان جوان ما به نوعی با تجربه هستند زیرا تاکنون در 
رقابت های های مهمی حضور داشته اند و امیدوارم بتوانیم با 

این نفرات بهترین نتیجه را بگیریم.
■■ فدراسیون اهمیتی به بازیکنان تیم ملی نمی دهد

سابق  کاپیتان  کشاورز  محمد 
تیم ملی فوتسال گفت: ملی پوشان 
انتقادات  وقت  چند  این  در 
داشتند.  فدراسیون  از  درستی 
ابتدایی  بسیار  بچه ها  مشکالت 
است و آن ها کمترین خواست ها 
به  اهمیتی  فدراسیون  دارند.  را 

بازیکنان تیم ملی فوتسال نمی دهد و تنها از آن ها انتظار 
قهرمانی دارد. وی تصریح کرد: درست است که تعطیلی 
مسابقات لیگ به تیم های حاضر در پلی آف ضربه می زند 
ولی در این شرایط باید همه به فکر تیم ملی باشیم چرا که 

موفقیت تیم ملی اولویت است.
بازیکنان  ایران در مورد  فوتسال  تیم ملی  اسبق  بازیکن 
دعوت شده به اردو گفت : بازیکنان خوب و با استعدادی 
به اردو دعوت شده اند و امیدوارم بتوانیم از این بازیکنان 
بهره کافی ببریم. همه باید به نظر سرمربی تیم ملی احترام 

بگذاریم چرا که انتخاب بازیکنان از اختیارات او  می باشد.
تیم ملی  سرمربی  ناظم الشریعه  محمد  از  حمایت  با  وی 
فوتسال اظهار داشت: کارنامه او مشخص است، دو قهرمانی 
در آسیا و یک سومی در مسابقات جام جهانی که نتایج 
بسیار درخشانی است. مسووالن فدراسیون فوتبال باید از 
او حمایت کنند و به خواست هایش اهمیت دهند تا بتواند 

دوباره با تیم ملی نتیجه بگیرد.
کاپیتان سابق تیم ملی فوتسال در مورد پیش بینی خود 
از عملکرد این تیم در رقابت های قهرمانی آسیا و انتخابی 
جام جهانی گفت: همه می دانند کار تیم ما در این رقابت ها 
سخت است اما مردم از این تیم انتظار قهرمانی دارند. ما به 
سکوی جهانی فکر می کنیم پس باید درابتدا قهرمانی این 
 رقابت ها را مانند دوره گذشته به دست آوریم که بتوانیم در 

جام جهانی حضور داشته باشیم.
■■ نگرانی های ناظم الشریعه به حق است

داود پرهیزکار، سرپرست کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال 
گفت: نگرانی های ناظم الشریعه به حق است، اما با پرداخت 

پاداش های بازیکنان مشکالت حل خواهد شد.
پرهیزکار درباره شرایط اردوی تیم ملی فوتسال و بحث 
دیدار تدارکاتی با تیم ملی عراق اظهار داشت: با توجه به 
این که عراق به مسابقات قهرمانی آسیا صعود نکرده است، 
خواستیم دو بازی دوستانه در تاریخ های ۲۶ و ۲۸ بهمن 
ماه با این تیم داشته باشیم و االن هم منتظر پاسخ نهایی 
عراقی ها هستیم تا کارهای نهایی را انجام دهیم. وی در 
مورد شرایط اردویی تیم ملی فوتسال توضیح داد: من هم 
بزرگساالن  تیم  تمرین حاضر شدم. خوشبختانه هم  در 
و هم تیم زیر ۲۰ سال ما در اردو هستند. سعی کردیم 
شرایط اردو ایده آل باشد، اما مشکالتی از قبل وجود داشته 
است که سعی کردیم آن ها هم برطرف شوند. بحث پاداش 
بازیکنان هم مطرح بود که صحبت کردیم تا این مسئله هم 

حل شود و پاداش ها پرداخت خواهد شد.
گالیه  درباره  فوتبال  فدراسیون  فوتسال  کمیته  رئیس 
ناظم الشریعه از وضعیت تیم ملی و تهدید او به استعفا بیان 
کرد: به هرحال ناظم الشریعه ناراحت است و این گالیه مندی 
او را درک می کنیم. این بدهی ها  هم به جاست. ما هم 
برای سال های گذشته است و مربوط به چند ماه اخیر 
نیست، اما ما سعی کردیم در این مدت مطالبات بازیکنان 
با  هم  خوب  جلسه  یک  کنیم.  پرداخت  را  فنی  کادر  و 
بهاروند )سرپرست فدراسیون فوتبال( و شکوری )سرپرست 
دبیرکلی فدراسیون فوتبال( داشتیم و موافقت شد تا اوایل 

هفته آینده این پاداش ها پرداخت شود.
تیم  است.  حق  به  ناظم الشریعه  نگرانی  افزود:  پرهیزکار 
آرامش دارد و همان طور که گفتم  به  نیاز  فوتسال  ملی 
با پرداخت پاداش ها آرامش به تیم تزریق خواهد شد.وی 
درباره آخرین وضعیت انتخاب مدیر فنی تیم ملی فوتسال 
نیز گفت: ناظم الشریعه فعاًل کسی را برای این پست معرفی 
نکرده  است و با توجه به این که یک گروه آنالیز هم به تیم 
ملی اضافه خواهد شد، فکر می کنم دیگر کسی در این 
پست به تیم ملی اضافه نخواهد شد و تیم بدون مدیر فنی 

به مسابقات می رود.

بچه سرراهی ورزش ایران!
سیاوش بهبود ی
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جوانگرایی و 
مقابله با پیرساالری 
)Elderocracy(

  امیررضا انصاری

تسهیالت 1۰۰و2۰۰ میلیون ریالی 
به خانوارهای سیل زده

معیار - عضو هیات مدیره بانک سپه از تسهیالت 
قرض الحسنه ۲۰۰ میلیارد ریالی این بانک برای بیش از 
با  بلوچستان  و  استان سیستان  زده  ۲هزار خانواده سیل 

مصوبه هیات مدیره این بانک خبر داد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک سپه مصطفی پرتوافکنان 
عضو هیات مدیره ناظر بر مدیریت شعب منطقه سیستان و 
بلوچستان با بیان این که مبلغ فوق در قالب تسهیالت ۱۰۰ 
میلیون ریالی به بیش از ۲هزار خانوار سیل زده سیستان 
و بلوچستان پرداخت خواهد شد اظهار داشت: بانک سپه 
عالوه بر نقش آفرینی در عرصه کالن و اجرای پروژه های 
عظیم و استراتژیک اقتصادی همواره توجه ویژه به ایفای 

مسوولیت اجتماعی خود داشته و از آن غافل نشده است.
وی اختصاص منابع و تسهیالت به استان های زلزله زده 
طی ماه ها و سال های اخیر، پیشگامی در ارائه تسهیالت 
این  ایفای  جمله  از  را  جوانان  به  ازدواج  قرض الحسنه 

مسوولیت مهم عنوان کرد.

در دنیای علوم انسانی، برای انتقال معناها و پیام ها 
می توان به سادگی مفهوم سازی کرد. مفاهیم عمدتاً برای 
رفتارها، کنش ها، انتخاب ها، عالئق و رویه هایی که جدید 

هستند ولی مرتباً تکرار می گردندساخته می شوند. 
شاید یکی از موضوعات مهم برای مفهوم سازی که قدمت 
از  باشد.  نظام های سیاسی  و  زیادی هم دارد، حکومت ها 
یونان باستان تا کنون برای اداره امور و حکمرانی با توجه 
به تجارب ملت های مختلف، مفاهیم گوناگونی ساخته شده 
است مانند: دموکراسی، تئوکراسی، تیرانی، آریستوکراسی، 

الیگارشی، اوتوکراسی، مونارکی و ... 
و این روزها با دیدن اتفاقاتی که در گوشه کنار جهان رخ 
می دهد خصوصا جوان تر شدن نسل دولت مداران و مدیران 
ارشد در برخی کشورها و بالعکس پیر ماندن و حتی مسن تر 
شدن بدنه تصمیم گیران و زمام داران و دولت مردان برخی 
دیگر، به فکرم رسید که شاید بهتر است مفهوم دیگری 
نیز برای این نوع دومی ساخته شود؛ شکل حکمرانی که 
دایره تصمیم گیری و مدیریت کالن را روز به روز تنگ  و 
تنگ تر می کند و به سختی آن را محدود به ریش سفیدان 

و کهنسال ها می کند.
 البته نه این که جوانان اصال مجالی برای عرض اندام نداشته 
باشند، شماری از آن ها مخصوصاً ژن های خوب و نزدیکان 
و خویشاوندان -- گاهی هم چند نفری بر حسب شانس 
و تصادف، می توانند خود را به دایره تنگ مدیریت کالن 
اما در مجموع در چنین سیستم هایی، کم ترین  برسانند. 
اعتماد به نیروهای جوان می شود و صندلی ها به سختی 
توسط مسن ترهای شیفته خدمت رها می شود. بی گمان 
استفاده از انسان های با تجربه خصوصا در مناصب مشاوره ای 
امری مطلوب است و می توان از این طریق ضریب خطا را 
کاهش داد، اما هیچ پیشرفتی بدون حضور فکرهای تازه و 

جوان به دست نخواهد آمد.
با این اوصاف، من مفهوم جدیدی را پیشنهاد می کنم که 
برخی  معرفی  برای  مفاهیم  دیگر  کنار  در  آن  از  بایستی 
نظام های سیاسی، دولت ها و اداره امور کالن استفاده کرد: 

پیرساالری و ویژگی های الدروکراسی:
۱. سخت به محافظه کاری گرایش دارد

۲. تغییر را به سختی می پذیرد
۳. گردش نخبگان در آن رسما تعطیل است 

۴. عمدتا پس از بازنشستگی نخبه)اگر رخ دهد(، کماکان 
امکان تداوم پست های جدید برایش وجود دارد

۵. انگیزه برای تالش و پیشرفت در میان جوانان به طوری 
جدی کاهش می یابد

نگاه  بلکه خطر  فرصت  به عنوان  نه  عمدتاً  به جوان ها   .۶
چنین  برای  می توان  که  دیگری  ویژگی های  و  می شود 

وضعیتی بر شمرد. 
در مجموع الدروکراسی اگر برای مدت طوالنی تداوم یابد، 
رکود و سکون در جامعه حاکم خواهد شد و در عمل سیر 

قهقرایی در پیش خواهد گرفت.
الدروکرات ها بهتر است برای بقای خودشان هم که شده از 
فرصت دادن به فکرها و نیروهای جوان و باانگیزه نهراسند، 
به جوانان اعتماد کنند و مثال درِ کابینه شان را به روی آن ها 

باز کنند، البته منظورم کابینه دولت است...

گردشگری برای همهبهار ساد ات موسوی

ایجاد  در  هم  که  است  بخش هایی  از  گردشگری   ●
اما  هست  بازده  زود  ثروت،  تولید  در  هم  و  اشتغال 
بیماری جدید هم  به یک  و  دارد  مزمن  گرفتاری  یک 
تصور  گردشگری  دیرپای  گرفتاری  است!  شده  مبتال 
مقوله  این  به  گذشته  دهه  چند  از  که  هست  ویژه ای 
میان مسووالن و صاحبان تاثیر وجود داشته که در حال 
اکنون  و  است  شده  به  رو  نرمش  با  تا حدودی  حاضر 
زمینه  این  در  گسترده تر  نگاه  تغییر  شاهد  ناگزیر  هم 
هستیم... و بیماری تازه نیز به حوادث پیش آمده این 
داخل  به  گردشگر  ورودی  میزان  که  بر می گردد  روزها 

را کاسته است.
گردشگری  مسووالن  تصمیم  در  نکات  همین  شاید 
کشور و متولیان اجرا، برای گرد هم آیی و هم اندیشی 
موثر بوده است که در آغاز ماه بهمن به بحث و اظهار 

نظر مبادرت کرده اند.
به دلیل اهمیت موضوع ومسایلی که مطرح شده است، 
محتوای گفتگوها را به نقل از رسانه ها حضورتان تقدیم 

می کنیم
معیار

وزیر  با  ایران  تورگردانان  جامعه  اندیشی  هم  نشست 
میراث فرهنگی در حضور مسوول دیپلماسی گردشگری 
وزارت خارجه اول بهمن ماه در هتل اسپیناس پاالس 
برگزار شد. در این برنامه هر یک از اعضای این جامعه 
و فعاالن در حوزه تورهای ورودی پیشنهادهای خود را 

مطرح کردند:
برای  مالیاتی  معافیت های  بحران،  کمیته  تشکیل 
اجتماعی،  تأمین  زمینه  در  ویژه  تسهیالت  آژانس ها، 
کاهش  بانک ها،  به  گردشگری  تأسیسات  بدهی  امهال 
تسهیل  گردشگران خارجی،  برای  موزه ها  بلیت  قیمت 
تبلیغاتی  و کار  برای کشورها، تشکیل کارگروه  روادید 
استفاده  آشناسازی،  تورهای  ظرفیت  از  استفاده  و 
خارج  نماینده های  شدن  فعال  رسانه ای،  ظرفیت  از 
مدت  بلند  وام  اکو،  ظرفیت  از  برداری  بهره  کشور،  از 
بازرگانی  اتاق های  گذاری،  سرمایه  برای  کم  بهره  با 
انجمن های دوستی ایران و سایر کشورها و معرفی آثار 
ملموس و ناملموس از دیگر پیشنهادهای اعضای جامعه 

تورگردانان بود.

در این نشست ابراهیم پور فرج رئیس این جامعه گفت: 
باید در کنار هم یک راهکاری را ارائه کنیم که هم ما 
بتوانیم  دولتی،  و هم بخش  عنوان بخش خصوصی  به 
شرایط مطلوبی را پیش رو ایجاد کنیم. برخی همکاران 
عددهایی را درباره کنسلی تورها اعالم می کنند درواقع 
و  می کنند  سواستفاده  اخبار  این  از  معاند  رسانه های 
تورهای دیگری که قصد آمدن به ایران را دارند تحت 

تأثیر این اخبار قرار می گیرند.

به  را  خود  نقش  بتواند  دولت  اگر  کرد:  بیان  پورفرج 
بخش خصوصی هم  کند  ایفا  این وضعیت  در  درستی 
کار  چند  باید  می آید  نظر  به  بود.  خواهد  آن  کنار  در 
گردشگری  نمایشگاه های  در  شرکت  مانند  شود  انجام 
قوی تر از قبل و معرفی ایران در آن طرف مرزها. قباًل 
هم کشورهایی مانند مصر و یا ترکیه دچار بحران شده 
بودند که به خوبی توانستند از آن عبور کنند. ما باید 
مادر  شرکت  با  نمایشگاه ها  حوزه  در  تفاهمی  یک  به 
تخصصی گردشگری برسیم تا هزینه هایمان کاهش پیدا 

کند و قوی تر حضور داشته باشیم.
نشینی  عقب  موجود  وضعیت  با  که  این  بیان  با  وی 
نیز  مسافرتی  آژانس های  نیروی  تعدیل  از  و  نمی کنیم 
جلوگیری کرده ایم ادامه داد: رایزنان فرهنگی بیش از هر 
زمان دیگری باید تالش کنند و سفرا نیز با ایرالین های 

مختلف گفتگو کرده تا دوباره پروازها برقرار شود.
■■ بحران در گردشگری غیر طبیعی نیست

که  هشدارهایی  از  نشست  این  در  تورگردانان  از  یکی 
سفارتخانه های خارجی برای عدم سفر به ایران می دهند 
گالیه کرد که سیدرضا هاشمی، رئیس اداره دیپلماسی 
به  گفت:  پاسخ  در  خارجه  امور  وزارت  گردشگری 
برای  را  خود  انرژی  تمام  که  شده  ابالغ  سفارتخانه ها 
خارج شدن از این وضعیت بگذارند. محورهای مذاکرات 
دریافت شده است تا این فضا زودتر از بین برود ولی این 
اقدام نیازمند زمان هست. چارچوب روابط بین الملل از 
از  یک پروتکل ویژه برخوردار است تالش می شود که 
و  خصوصی  بخش  تا  شود  استفاده  ظرفیت ها  حداکثر 

دولتی از ظرفیت سفارتخانه های مقیم استفاده کنند.
غمخوار یکی دیگر از صاحبان آژانس مسافرتی در این 
نشست گفت: بحران در گردشگری غیر طبیعی نیست. 
منتها باید بدانیم چطور از آن گذر کنیم در کشورهای 
دیگر اتفاقات بدتری افتاده است اما آن ها یک کمیته 
بحران دارند. راهبری آن همیشه بر عهده حاکمیت بوده 
حمایتی  بسته های  باید  همیشه  زمینه  این  در  است. 

وجود داشته باشد.
ایران  به  ورود  برای  تقاضایی  اگر  که  این  بیان  با  وی 

است  ممکن  بلکه  نمی رود  بین  از  کاًل  تقاضا  این  باشد 
باید کاری کرد که  به زمان دیگری موکول شود گفت: 
تصویر مخدوش ایران اصالح شود. باید وزارت گردشگری 
فعال تر ورود کند. همیشه می گوئیم  بازاریابی  در حوزه 
می خواهیم از برند گردشگری رونمایی کنیم ولی تبلیغات 
برای معرفی برند بر عهده وزارت میراث فرهنگی است. 
و  گردشگری  تبیین  المللی،  بین  رسانه های  از  استفاده 

اثرات اقتصادی آن از دیگر پیشنهادهای ماست.
■■ چرا معافیت مالیاتی اجرا نشد؟

آقایی نیز از آژانس داران گفت: باید بتوانیم نرخ پکیج 
صنعت  پیشانی  ما  بیاوریم.  پایین  را  ایران  به  سفر 
گردشگری هستیم باید بتوانیم سفرها را بفروشیم. وقتی 
پکیج سفر باال می رود، قدرت فروش ما هم کم می شود.

سهند عقدایی فعال در حوزه تورهای ورودی گفت: چرا 
تورهای  کرد  اعالم  جمهور  رئیس  معاون  گذشته  سال 
مالیات  از  و  شده  محسوب  صادرات  عنوان  به  ورودی 
نرسید؟ حضور  اجرا  پای  به  ولی  شوند  معاف  می تواند 
در نمایشگاه های خارجی برای ما هزینه بر است. ما باید 

بتوانیم برند ایران را معرفی کنیم.
حوزه  در  فعال  آژانس های  صاحبان  از  نیز  پوردیزجی 
این  از  خروج  درباره  سیاست ها  کرد:  بیان  ورودی 
سیاست  یک  هنوز  ما  حتی  است.  نامشخص  وضعیت 
درست در قبال گردشگران نداریم. نمی دانیم آیا باالخره 
به عنوان مثال به یک نپالی ویزا می دهیم یا نه. ما به 
نیازمندیم.  و دوستی  و سفیران صلح  فرهنگی  رایزنان 
ما فقط برای گردشگران فرهنگی که تحت الشعاع این 

اتفاقات هستند برنامه ریزی کرده ایم.

دبیر کمیسیون ملی یونسکو از برگزاری همایش پاسداری 
از مراکز فرهنگی؛ میراث مشترک بشری با همکاری سازمان 
اسناد و کتابخانه ملی ایران و با حضور وزیر امور خارجه و 

مسؤوالن و کارشناسان فرهنگی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی کمیسیون ملی یونسکو-- ایران، 
حجت اهلل ایوبی در این باره گفت:  شناسایی و ثبت میراث 
شدن  نزدیک تر  راه های  از  یکی  ناملموس  و  ملموس 
در  می شود،  اعالم  که  زمانی  است.  یکدیگر  به  ملت ها 
ایران ۱۵ آئین و ۲۴ اثر ثبت جهانی شده است، معنایش 
این است که همه جهان خود را به گونه ای متعلق به این 

سرزمین می دانند.
مورد  و  بی مانند  میراث جهانی مشترک  ایران در  سهم 
احترام همه جهان است. ایران نهمین کشور از نظر تعداد 

ثبت های جهانی است. هر دو سال یک بار، دو شخصیت 
بزرگداشت های  فهرست  در  ایرانی  علمی  و  فرهنگی 
یونسکو قرار می گیرد. بنابراین پاسداری از میراث فرهنگی 

ملموس و ناملموس ایران یک مطالبه جهانی است.

دبیر کمیسیون ملی یونسکو در ایران گفت: این نشست 
مقدمه ای است برای هم فکری و هم اندیشی با نمایندگان 
راه های  یافتن  و  کهن  تمدن های  دارنده  کشورهای 
که  جهانی  مشترک  میراث  از  پاسداری  برای  مطمئن 
عکس العمل  است.  یونسکو  مهم  مأموریت های  از  یکی 
و  آزوله  اودری  خانم  یونسکو  مدیرکل  سریع  و  به موقع 
صدور بیانیه پس از تهدیدهای اخیر قابل ستایش است. 
رسیده  به تصویب  یونسکو  در  متعددی  کنوانسیون های 

است که بر این مساله تاکید دارد.
رویداد  این  برگزاری  در  که  کسانی  همه  از  افزود:  وی 
همکاری کرده اند، نهایت سپاس را دارم. بی تردید نقش 
رسانه ها در ایجاد اجماع ملی و جهانی برای پاسداری از 

میراث جهانی و ملی بسیار مهم و اثرگذار است.

بحران گردشگری غیر طبیعی نیست

نشست هم اندیشی پاسداری از مراکز فرهنگی
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رییس هیات والیبال لنگرود خبر داد:

رییس هیات والیبال لنگرود با بیان این که در سال آینده تیم 
والیبال این شهر در سوپر لیگ  بانوان کشور حضور خواهد داشت 

گفت: این مهم برای نخستین بار در گیالن اتفاق می افتد.
فرامرز حسن دوست در گفتگو با معیار، ازمیزبانی لنگرود در 
برگزاری دور نهایی مسابقات والیبال لیگ زیر گروه کشوردر 
به صورت  بازی ها  این که  بیان  با  و  نزدیک خبر داد  آینده 
دوره ای و متمرکز در سه دوره برگزار می شود اظهار کرد: 
به فدراسیون والیبال درخواست داده ایم تا دور نهایی آن به 

میزبانی شهرستان لنگرود برگزار شود.
وی گفت: در تیرماه ۹۷میزبان مسابقات قهرمانی نوجوانان 
از نحوه  با حضور ۱۷تیم حاضر بودیم و همه تیم ها  کشور 
برگزاری و میزبانی ما بسیار راضی بودند و حتی رئیس سازمان 
لیگ  وسرمربی تیم ملی نوجوانان نیز بارها به این مسأله اذعان 
داشتند از این رو برنامه ریزی کردیم تا دور نهایی مسابقات  

لیگ زیر گروه کشور در لنگرود برگزار شود.
این مسوول، سپس به موقعیت تیم والیبال شهرداری لنگرود 
اشاره کرد و افزود:تیم والیبال این شهرداری در سال گذشته 
برای اولین بار در لیگ برتر استان موفق به کسب مقام قهرمانی 
شد که باتوجه به نتایج خوبی که کسب نمودند، موافقت شد 

سال جاری در لیگ زیر گروه کشور نیز تیم داشته باشد.
رئیس هیات والیبال لنگرود که عضو شورای شهر این شهر 
نیز هست، یکی از دالیل موفقیت های تیم والیبال شهرداری 
لنگرود را حمایت همه جانبه اعضای شورای اسالمی شهر و 
شهردار این شهر عنوان نمود و اظهار داشت: بدون کمک مالی 
نمی توان کار انجام داد، شهردار جوان و ورزش دوست لنگرود، 
جناب آقای مهندس رجایی  واقعا از  والیبال لنگرود حمایت 
کرده اند هم چنین الزم است در اینجا از حمایت های همه 
جانبه اعضای محترم شورای اسالمی شهر لنگرود نیز قدردانی 
نمایم و البته جا دارد از نماینده محترم لنگرود در مجلس 
شورای اسالمی نیز که در جذب اسپانسر  به ما کمک زیادی 

کردند، تشکر ویژه داشته باشم.
والیبالی های  از کمپینی تحت عنوان  ادامه  حسندوست در 
لنگرود خبرداد که جهت حمایت از والیبال شهرستان از اقشار 

مختلف مردم اعم از کاسبان، فرهنگیان، دانشجویان و افراد 
تحصیلکرد تشکیل شده است که در جهت پیشرفت رشته 

والیبال لنگرود فعالیت می کنند.
رئیس هیات والیبال لنگرود اضافه کرد: بنده از سال ۹۶ این 
سمت را برعهده گرفتم و تمام هدف ما ارتقاء این رشته است.

حسندوست سپس در خصوص والیبال شهرداری لنگرود نیز 
اظهارداشت: این شهرداری در رشته والیبال در همه رده های 
سنی نونهاالن، نوجوانان، جوانان و بزرگساالن دارای تیم است.

وی با بیان این که تیم بزرگساالن شهرداری لنگرود نیز با 
حضور سرمربی بومی، باتجربه و بین المللی از وضعیت بسیار 
خوبی برخوردار است، گفت: شهرستان لنگرود درحال حاضر 

به قطب اول والیبال گیالن تبدیل شده است.
این مسوول هم چنین از تشکیل تیم والیبال شهرداری لنگرود 

در بخش بانوان در سطح کشور در سال آینده خبر داد.
حسندوست درادامه به اهمیت ارتقاء سطح علمی مربیان و 
بازیکنان اشاره کرد و افزود: برای برگزاری کالس هایی جهت 
افزایش سطح علمی مربیان و بازیکنان از فدراسیون والیبال 
از آنجائی که جناب آقای شیر  تری،  قول مساعد گرفتیم و 
سرمربی تیم والیبال شهرداری لنگرود، عضو کمیته استعداد 
یابی فدراسیون والیبال کشور نیز هستند، به راحتی این مهم 

محقق خواهد شد.
رییس هیات والیبال لنگرود و نائب رییس شورای اسالمی این 
شهر،  درادامه این گفتگو به فعالیت مستمر باشگاه شهرداری 

لنگرود بخصوص در رشته والیبال اشاره کرد و افزود: آموزش 
رده های سنی  در  باشگاه  دراین  ای  پایه  به صورت  والیبال 
نونهاالن ونوجوانان به طورمستمر  و زیر نظر مربیان مجرب 
و جوان  انجام می گیرد، هم چنین کانون های دیگری نیز  
زیر نظر بخش خصوصی آموزش والیبال را در شهرستان در 
رده های سنی نونهاالن و نوجوانان دنبال می کنند که جای 

بسی خوشحالی است.
خوبی  شرایط  از  نیز  بانوان  بخش  شد:  یادآور  حسندوست 
برخوردار است و والیبال بانوان در شهرهای لنگرود، شلمان 

و چاف و چمخاله فعال هستند.
به  لنگرود  بانوان  والیبال  تیم  بیان داشت: در سال ۹۶  وی 
مربیگری سرکار خانم شهدی که هم اکنون نایب رئیس هیات 
استان  برتر  لیگ  نایب قهرمان  نیز هستند،  لنگرود  والیبال 

گیالن شد.
رییس هیات والیبال لنگرود با بیان این که در سال آینده تیم 
والیبال این شهر در سوپر لیگ  بانوان کشور حضور خواهد داشت 

گفت: این مهم برای نخستین بار در گیالن اتفاق می افتد.
این مسوول، ضمن تشکر از مدیران عامل سابق و فعلی باشگاه 
شهرداری لنگرود، مهندس علی شفیعی و ابراهیم حسن پور 
از وجود سالن بحران به عنوان مأمنی  برای والیبالیست های 
لنگرود نام برد و افزود: خوشبختانه شهرداری لنگرود دارای 
یک سالن خوب و مجهز بنام سالن بحران است که در اختیار 

تمام رشته های ورزشی، به ویژه والیبال و فوتسال قرار دارد.
اداره  پرسنل  و  ازریاست  تشکر  درپایان ضمن  حسندوست 
ورزش و جوانان شهرستان لنگروداظهار داشت: هدف بنده و 
همه دوستانم در مجموعه والبیال  لنگرود جدا از این که چه 
کسی رئیس هیات والیبال باشد، ارتقا وپیشرفت روز افزون این 
رشته و تقویت روحیه  اخالق مداری دربین ورزشکاران است.
وی افزود: با توسعه این رشته عالوه بر این که شاهد درخشش 
در  مسابقات  مختلف  عرصه های  در  لنگرودی  ورزشکاران 
پرشور  بود، مشاهده حضور  ملی خواهیم  و  استانی  سطوح 
جوانان -- که فارغ از دغدغه های روزمره از تماشای مسابقات 

لذت می برند، به ما غرور و شعف و افری می دهد.

استاندار گیالن در خصوص بررسی محدوده برداشت معادن، 
بر ضرورت حفظ محیط زیست، عرصه های منابع طبیعی و نیز 
توجه جدی به ضوابط و مقررات و تشکیل کمیته ای با حضور 
نمایندگانی از اداره های محیط زیست، منابع طبیعی، صمت و 

نظام مهندسی برای بررسی موضوع تأکید کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی استانداری گیالن؛ دکتر ارسالن 
زارع در جلسه شورای معادن استان به اهمیت برگزاری منظم 
این شورا در مدیریت بهینه منابع استان اشاره و اظهار کرد: 
شورای معادن برای ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در انجام 
وظایف، تکالیف و اختیارات تعیین شده طبق قانون و رعایت 

مقررات در راستای توسعه استان برگزار می شود.
وی بر لزوم تعیین تکلیف هرچه سریع تر معادن راکد تاکید 
کرد و افزود: باید از تصمیمات و تفویض اختیارات شورای 
معادن استان به صورت شایسته بهره بگیریم ضمن آن که 
الزم است مدیریت منابع در دستور کار همه دستگاه های 

اجرایی باشد.
برای  اصولی  و  بکارگیری شیوه های کارشناسی  زارع  دکتر 
تحقق این مهم را امری ضروری خواند که توسعه پایدار و 

صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست را به دنبال دارد.
نماینده عالی دولت در گیالن به اختالف نظر دستگاه های 

متولی در خصوص نحوه برداشت و فعالیت معادن اشاره و 
خاطرنشان کرد: باید با گفتمان و بیان راهکارهای قانونی 
و  کارشناسی  جلسات  تشکیل  و  معادن  شورای  اعضای 
پیشگیری،  ستاد  مصوبه  از  برخورداری  لزوم  صورت  در 
هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران جهت رفع 

مشکل اقدام شود.
وی بیان داشت: در خصوص تامین مصالح پروژه های عمرانی 
در شعاع کمتر از ۲۵ کیلومتر، شورای معادن استان به بررسی 

موضوع بپردازد.
استاندار گیالن با اشاره به تعیین تکلیف شماری از پرونده ها 
از محل تبصره ۲۰ قانون معادن در این جلسه گفت: جلسات 
شورای معادن باید به صورت منظم و منسجم برگزار شود تا 

مسائل مربوط به این بخش که ارتباط مستقیمی با اشتغال و 
اقتصاد استان دارد، با نظر جمعی به نتیجه برسد.

استاندار گیالن در خصوص بررسی محدوده برداشت معادن، 
با تاکید بر حفظ محیط زیست، عرصه های منابع طبیعی و نیز 
توجه جدی به ضوابط و مقررات گفت: الزم است کمیته ای با 
حضور نمایندگانی از اداره های محیط زیست، منابع طبیعی، 
صمت و نظام مهندسی برای بررسی این مساله تشکیل شود.

دکتر زارع هم چنین اضافه کرد: البته نباید سخت گیری ها به 
گونه ای صورت گیرد که فعالیت برای معدن کار توجیه فنی، 

اقتصادی و انتفاعی نداشته باشد.
بر اساس ماده ۲۰ قانون معادن؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت 
به دارندگان مجوزهای اکتشاف و بهره برداری و اجازه برداشت 
که به تعهدات خود عمل نکنند، با تعیین مهلتی مناسب، اخطار 
می کند تا تعهد خود را ایفاء نمایند. در صورتی که اشخاص مزبور 
در انقضاء مهلت مقرر اقدامی ننمایند و یا اقدام انجام شده کافی 
نباشد، با تایید شورای عالی معادن ملزم به پرداخت خسارات 
ناشی از عدم انجـام تعهدات مربوطه و یا در نهایت، برای ادامه 
عملیات مربوطه فاقد صالحیت شناخته می شوند. گفتنی است؛ 
در حال حاضر، در استان گیالن ۱۲۲معدن با میزان برداشت 

ساالنه ۱۲میلیون تن انواع موادکانی،فعال است.

به گزارش روابط عمومی حفاظت محیط زیست گیالن، به 
مناسبت آغاز دهه مبارک فجر وسالگرد پیروزی شکوهمند 
پروژه های عمرانی در حوزه محیط  برخی  انقالب اسالمی 

زیست آماده افتتاح وبهره برداری است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست گیالن ضمن اعالم این خبر 
گفت: به همت مجموعه همکاران حفاظت محیط زیست، 
مدیران سازمان و هم چنین مسوولین استانی پروژه هایی 
نظیر افتتاح و بهره برداری از ساختمان پاسگاه محیط زیست 
منطقه آغوزی، بهره برداری اقتصادی پناهگاه حیات وحش 
لوندویل آستارا وهم چنین ایستگاه پایش آلودگی هوا آماده 
بهره برداری شده و برای افتتاح آن در دهه فجر برنامه ریزی 

شده است.
قربانعلی محمد پور با اعالم این که؛ برای مجموع این پروژه ها 
اعتباری بالغ بر بیست وشش میلیارد ریال هزینه شده گفت: 

بخش اعظم این هزینه ها از اعتبارات استانی بوده است.
محمدپور هم چنین گفت : پرو  ژه های محیط زیستی مانند 
آستانه  ده  نقره  صنعتی  شهرک  فاضالب  تصفیه  سیستم 
شرکت  توسط  ریال  میلیارد  سی  وشش  اعتبار  با  اشرفیه 
شهرک های صنعتي نیز در همین ایام به بهره برداری می رسد.

اداره  زنی ساختمان جدید  افزاید: کلنگ  این گزارش می 
حفاظت محیط زیست شهرستان رشت نیز با اعتباری بالغ 
ایام دهه فجر در دستور کار  بر هشتصد میلیون ریال در 

قرار دارد.
هم چنین سیستم پایش بر خط شرکت درفک شمال واقع 
در شهر صنعتی رشت نیز با اعتبار یک هزار و ششصد میلیون 
ریالی توسط بخش خصوصی آماده افتتاح وبهره برداری است.

ضرورت تاسیس انجمن اهدای 
عضو در گیالن

دکتر مهدی  شادنوش  رییس 
مرکز مدیریت پیوند و امور بیماری های 
شورای  نشست  در  بهداشت  وزارت 
عالی پیوند عضو گیالن، استان گیالن 
قطب  به  شدن  تبدیل  شایسته  را 
شمال کشور در پیوند کبد دانست و 

بر تاسیس انجمن اهدای عضو در گیالن تاکید کرد.
رییس مرکز مدیریت پیوند و امور بیماری های وزارت 
یک  اعضا  پیوند  امروزه  که  این  بیان  با  بهداشت 
است،  انکارناپذیر  یک ضرورت  بلکه  نیست،  انتخاب 
بحث های  و  همودیالیز  وضعیت  به  توجه  با  گفت: 
و  رشد  برای  که  هزینه هایی  و  کشور  در  جمعیتی 
پرورش افراد جامعه صرف می شود، یکی از مقرون به 

صرفه ترین شرایط کشور مساله پیوند است.
وی ضمن تقدیر از زحمات دکتر فاضل، نمایندگان 
سال   ۲۰ طی  گفت:  وزارتی،  مقامات  و  مجلس 
ویژه  به  غیردولتی  و  دولتی  مراکز  با همت  گذشته، 
سازمانهای مردم نهاد )سمن( و انجمن عضو ایرانیان، 
 ۱۴ به   ،۱۱٫۲۶ از  کشور  در  عضو  اهدای  شاخص 

رسیده است.
مرکز  پیراپزشکی،  و  پزشکی  کادر  شادنوش،  دکتر 
حوزه  فرایند  در  را  سالمت  خدمت  نیاز  و  درمانی 
سالمت، سه ضلع برای ارایه خدمات سالمت عنوان 
را  فرایند  از  پیوند ۵۰درصد  در حوزه  افزود:  و  کرد 

فرهنگ جامعه تشکیل می دهد. 
فرهنگ  جامعه،  مختلف  اقشار  برای  باید  بنابراین 

سازی شود.
بیماری های  امور  و  پیوند  مدیریت  کز  مر  رییس 
وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: هماهنگی و ارتباط 
تنگاتنگ بین واحد شناسایی و مرکز فراهم آوری و 
سمن های غیر دولتی و مردم نهاد در سراسر کشور 
اخیر  دوسال  در  خوب  اتفاقات  از  که  آمده  بوجود 
به  ایرانیان  عضو  اهدای  انجمن  راستا  این  در  است. 
راهبری  و  هدایت  با  دولتی،  غیر  مرکز  یک  عنوان 
دکتر نوبخت رییس هیات مدیره انجمن، دکتر نجفی 
رییس  نایب  قبادی  دکتر  و  انجمن  مدیرعامل  زاده 
انجمن، در حوزه پیوند توانسته است کارهای بزرگی 

انجام دهد که قابل تقدیر است.
وی با بیان این که استان گیالن با توجه به داشتن 
باال در زمینه فرهنگ و مسایل  پتانسیل های بسیار 
اجرایی، از افتخارات کشور محسوب می شود، گفت: 
حضور تیم پایش وزارت در این دانشگاه، صرفا برای 
ارتقای  جهت  در  موجود  چالش های  کردن  برطرف 

شاخص هاست.
دکتر شادنوش اذعان داشت: استان گیالن در سال 
۹۵ در زمینه اهدای عضو، جهش خوبی داشته است 
ولی در سال های ۹۶ و ۹۷ به دالیلی، دچار کاهش 
داشته  قابل قبولی  رشد   ۹۸ سال  در  مجددا  و  شد 

است.
استان  در  جاری  سال  در  که  این  به  اشاره  با  وی 
گیالن، ۶۲ مورد مرگ مغزی قابل اهدا صورت گرفته 
است، اظهار کرد: از این تعداد فقط ۱۸ مورد منجر 
به اهدا شد. این در حالی است که صد نفر در گیالن 

به دلیل عدم دریافت عضو از دنیا رفتند.
بیمار  نفر   ۱۲۵۱ که  این  بیان  با  وزارتی،  مقام  این 
همودیالیزی در استان وجود دارد، یادآور شد: انتظار 
می رود این استان در طی یک سال، حدود ۴۵ مورد 

اهدای عضو داشته باشد.
آموزش  نیروهای  و  آوری  فرآهم  نوین  سیستم  وی 
دیده در دانشگاه علوم پزشکی گیالن را از نقاط قوت 
این استان عنوان کرد و افزود: نداشتن انجمن اهدای 
عضو از یک سو و عدم هماهنگی بین واحد شناسایی و 
مرکز فراهم آوری از سوی دیگر، از نقاط ضعف استان 

گیالن در زمینه پیوند عضو محسوب می شود.
الزمه این کار این است که از انجمن های مردمی فعال 
شوند و هماهنگی بیشتری بین واحدها صورت پذیرد.

به قطب  تبدیل شدن  را شایسته  استان گیالن  وی 
شمال کشور در پیوند کبد دانست و تاکید کرد: برای 
رسیدن به رتبه ۲۰ در شاخص PMP باید در سال، 
حداقل ۵۰ مورد پیوند در استان گیالن صورت گیرد. 
کار  انجام  و  واحدها  بین  هماهنگی  امر،  این  الزمه 

تیمی و گروهی است.

حضور تیم والیبال لنگرود در سوپر لیگ  بانوان کشور 

استاندار در جلسه شورای معادن گیالن تأکید کرد؛

ضرورت توجه به حفظ محیط زیست دربرداشت ازمعادن

--- طرح های آماده افتتاح وبهره برداری حوزه محیط زیست ---

معیار -- گیالن -- مهدیه رزاقی لنگرود ی
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سال آینده؛ سال گرامی داشت 
عطار 

یونسکو  ملی  کمیسیون  دبیرکل  ایوبی  اهلل  حجت 
در ایران گفت: سال آینده به نام سال شیخ عطار در ایران 

گرامی داشته می شود.
درنشست هم اندیشی حفاظت از اموال فرهنگی ملت ها و 
میراث فرهنگی، حجت اهلل ایوبی دبیرکل کمیسیون ملی 
یونسکو در ایران گفت: همه میراث جهانی اعم از میراث 
ناملموس و ملموس و حافظه جهانی نشانه است برای این 
که یادآوری کنند ما همه یک خانواده بر روی زمین هستیم. 
نشانه ای برای این که بگویند سرمایه فقط قدرت اقتصادی 

نیست بلکه داشته های فرهنگی نیز ثروت است.
دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران گفت: تهدید و 
تخریب اموال فرهنگی مانند موزه های بغداد جراحت بر روح 
بشر است. به همین دلیل است که وقتی بناهای تاریخی 
منفجر می شود همه جهان عزادار می شوند. چون در واقع 
روح بشر، مجروح شده است. تا چندی پیش در سال ۲۰۱۸ 
و ۲۰۱۹ دو سال را به نام شیخ اشراق طی کردیم و باید 
بدانید که قدیمی ترین دانشگاه در ایران وجود داشته که آن 
هم جندی شاپور با ۵۰۰ هیات علمی بوده است. از ژانویه 

امسال دو شخصیت برجسته ایرانی را گرامی می داریم. 
فارابی با همکاری قزاقستان در دو سال آینده و عطار هم 

اینک در ایران گرامی داشته می شوند.

پرورش میگو؛ توقف تا بررسی دقیق
وجود اراضی اختصاص یافته به مزارع پرورش میگو در  

جزیره قشم در حریم ژئوپارک جهانی، محل نگرانی فعالین 
گردشگری از بابت خروج این ژئوپارک مهم از لیست جهانی 
شد تا جایی که مسووالن ذی ربط را به محل مناقشه کشاند 
اما صحبت های صورت گرفته خبر از توقف موقتی بخشی از 

این پروژه تا بررسی نهایی و اعالم نتیجه آن می دهد.
علیرضا امری کاظمی مدیر ژئوپارک جهانی قشم و سرپرست 
مدیریت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قشم 
در این باره گفت: به سرمایه گذار و کسی که تخریب را انجام 
می دهد شفاهی وکتبی  اخطار و تذکردادیم. خواستیم کار 
را شروع نکند و استعالم بگیرد تا محدوده اثر طبیعی ملی 
و جهانی را اعالم کنیم. متاسفانه حرف شنوی نداشتند و به 

کار خود ادامه دادند.
تخریب،  این  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  کاظمی  امری 
روبه رو خواهد  مخاطراتی  با چه  را  قشم  ژئوپارک جهانی 
کرد؟ اظهار کرد: مشکل اصلی این است که ژئوپارک جهانی 
قشم را در خطر خروج از یونسکو قرار می دهد. مشکل دوم 
تعرض و تخریب حریم میراث طبیعی ملی گنبد نمکدان 
است. براساس قوانین صریحی که وجود دارد هرگونه تغییر 
در چشم انداز و یا تغییر اصالت اثر یا عملیاتی که موجب 

آسیب رساندن این اثر شود، تخلف و جرم است.

تهیه پرونده جهانی مقرنس
 با همکاری اسپانیا

نشست هم اندیشی حفاظت از اموال فرهنگی ملت ها 
خارجی،  کشورهای  سفرای  حضور  فرهنگی با  میراث  و 
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه و سخنگوی این وزارتخانه، 

در سالن همایش های کتابخانه ملی برگزار شد.
سازمان  و  فرهنگی  محافل  در  همیشه  ایران  افزود:  وی 
البی  دنبال  هیچ وقت  چون  دارد،  خاصی  جایگاه  یونسکو 
سیاسی نبوده است. بخشی از پرونده های ما فرهنگی هستند 
که با کار فرهنگی و فنی جلو می روند. بخشی از پرونده های 
دیگر، با البی سیاسی پیش می روند اما پرونده های ایران 

همیشه از راه فرهنگی به ثبت رسیده اند.
پرونده  ما چهار  داد:  ادامه  فرهنگی کشور  معاون میراث 
مشترک را با کشورهای دیگر در حال ثبت داریم، مانند 
با کشورهای  مهرگان، مینیاتور، عود، آیین رضوی حتی 
میراثی  پرونده های  درباره  نیز  اسپانیا  مانند  اروپایی 
همکاری می کنیم، مانند پرونده مقرنس که با اسپانیا در 

حال تهیه است.

"ابوسعیدابوالخیر"
در شب تاریک برداری نقاب از روی خویش

مرد نابینا ببیند بازیابد راه را
طاقت پنجاه روزم نیست تا بینم ترا

دلبرا شاها ازین پنجه بیفگن آه را
پنج و پنجاهم نباید هم کنون خواهم ترا

اعجمی ام می ندانم من بن و بنگاه را

ودهلوی" "امیرخسر
ابر می بارد و من می شوم از یار جدا

چون کنم دل به چنین روز ز دلدار جدا
ابر و باران و من و یار ستاده به وداع

من جدا گریه کنان، ابر جدا، یار جدا
سبزه نوخیز و هوا خرم و بستان سرسبز

بلبل روی سیه مانده ز گلزار جدا
ای مرا در ته هر موی به زلفت بندی
چه کنی بند ز بندم همه یک بار جدا

دیده از بهر تو خونبار شد، ای مردم چشم
مردمی کن، مشو از دیده خونبار جدا

نعمت دیده نخواهم که بماند پس از این
مانده چون دیده ازان نعمت دیدار جدا

دیده صد رخنه شد از بهر تو، خاکی ز رهت
زود برگیر و بکن رخنه دیوار جدا

می دهم جان مرو از من، وگرت باور نیست
پیش ازان خواهی، بستان و نگهدار جدا

حسن تو دیر نپاید چو ز خسرو رفتی
گل بسی دیر نماند چو شد از خار جدا

"امیرمعزی"
مرا نگارا با روی تو چه جای غم است

که چون تو یار ز خوبان روزگار کم است

بهشت و دنیا هر دو به هم نبیند کس
بهشت و دنیا با هم مرا ز تو به هم است

تو در دلم بنشستی و غم بشد ز دلم
دلی  که جای تو باشد درو چه جای غم است
مرا دلیلی  است کز عشق در جهان مثل است

تو را رخی است که از حسن در جهان علم است

"خواجوی کرمانی"
دوش پیری یافتم در گوشه میخانه ئی
در کشیده از شراب نیستی پیمانه ئی

گفت درمستان الیعقل به چشم عقل بین
ور خرد داری مکن انکار هر دیوانه ئی

گر چه ما بنیاد عمر از باده ویران کرده ایم
کی بود گنجی چو ما در کنج هر ویرانه ئی

روشنست این کان که از سودای او در آتشیم
شمع عشقش را کم افتد همچو ما پروانه ئی

دل به دلداری سپارد هر که صاحبدل بود
کان که جانی باشدش نشکیبد از جانانه ئی
آشنائی را به چشم خویش دیدن مشکلست

زان که او دیدار ننماید به هر بیگانه ئی
هر که داند کاندرین ره مقصد کلی یکیست

هر زمانی کعبه ئی برسازد از بتخانه ئی
دل منه بر ملک جم خواجو که شادروان عمر

با فسونی یا رود بر باد یا افسانه ئی
حیف باشد چون تو شهبازی که عالم صید تست

در چنین دامی شده نخجیر آب و دانه ئی

وی" "ازرقی هر
تا هجر تو کرد بر وصال تو شتاب

دارم دل جوشان چو بر آتش سیماب
ترسم که دگر نبینم ، ای در خوشاب 

اندر شب هجر خویش روی تو بخواب

پور" "نادرنادر
چندان فرو بارید برف جامد ایام

کز حجم سردش : موی من رنگ زمستان یافت
کنون نمی دانم که باران کدامین روز

این رنگ برفین را تواند شست
شب ، دیدگانم را چنان از تیرگی انباشت

کاین چشمه های روشن از بنیاد خشکیدند
کنون نمی دانم که چون خورشید برخیزد

تصویر او را در کدامین چشمه باید جست
بار گران روزها چندان به دوشم ماند

کز بردباری قامتم خم شد
اگنون کسی در گوش من ، خصمانه می گوید

این پشته پنهان که بر دوش گمان داری
بار گناه تست

من خوب می دانم که در اوج کهنسالی
چشمان تاریک مرا از صبح آیینه

دیگر امید روشنایی نیست
اما هنوز ای بخت

ایا ، میان خرمن موی سپید من
تار سیاهی در شب پیری تواند رست ؟

کافه شهرحمید مزرعه

لحطاتی با شعربه انتخاب نیما موسوی

بخش دهم
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فلسفه وتراژدی ]سورن کی یرکه گور[
شد.  مه، ۱۸۱۳ در کپنهاگ متولد  در ۵  گور  کی یرکه 
پدر وی یک بازرگان ثروتمند و لوترِی با ایمانی بود که، 
پارسایی اندوهناک و تصویر واضح او عمیقا کی یرکه گور را 

تحت تأثیر خود قرار داد.
در دانشگاه  را  فلسفه  و  یزدان شناسی  گور  کی یرکه  
کپنهاک آموخت و تا مدتی پیرو فلسفه هگل بود تا زمانی 
که فلسفه ی هگل را ساحلی امن برای فرد و جایگاه فرد 
فلسفی  کاخ  هگل  که  بود  معتقد  شدت  به  او  ندانست. 
محکمی را بنا کرده است که خود هگل در آن جایی ندارد 
و علیه آن عکس العمل نشان داد. زمانی که که در دانشگاه 
برای  و  کشید  دست  لوتری  دینی  تکالیف  انجام  از  بود، 
افراطی را برگزید، و تبدیل  مدتی یک زندگی اجتماعی 
به یک شخصیت آشنا در جامعه نمایشی و قهوه خانه ای 
کپنهاک شد. اگرچه، بعد از مرگ پدرش تصمیم گرفت تا 
مطالعات یزدان شناسی اش را از سر بگیرد، در سال ۱۸۴۰ 
اما  بست،  نامزدی  اولسن پیمان  نام رگینه  به  با دختری 
پس از مدتی از ازدواج خود پشیمان شد و همین امر سبب 
شد تا فرصت و توانایی بیشتری برای مطالعه بیابد. وی 
ناگهان پیمان نامزدی اش را در سال ۱۸۴۱ از هم گسست. 
در همان زمان، او فهمید که دیگر نمی خواهد یک کشیش 
لوتری بشود. ارثیه پدری اش به او این اجازه را داد که کاماًل 
خودش را وقف نوشتن کند، و در چهارده سال از باقی مانده 

زندگی اش بیش از بیست اثر را ایجاد کند.
نگرش فلسفی

آثار کی یرکه گور تعمدا بی نظام است و مشتمل بر مقاالت، 
ساختگی،  نامه های  حکیمانه،  گفتارهای  کوتاه،  سخنان 
روزنامه ها، و دیگر اشکال ادبی است. بیشتر آثار او اصال 
تحت نام مستعار منتشر شدند. او اصطالح اگزیستانس، را 
برای فلسفه اش برگزید زیرا او فلسفه را به عنوان بیانی از 
یک زندگی فردی شدیدا آزمون شده مالحظه کرده بود، 
روش  در  یک پارچه  نظام  یک  از  ساختاری  عنوان  به  نه 
ویلهلم  یعنی گئورگ  نوزدهمی  قرن  آلمانی  فیلسوف 
فریدریش هگل، که کی یرکه گور در اثر پی نوشت ناعلمی 
به یک  بود که  ادعا کرده  تاخته است. هگل  او  به  پایانی 
فهم کامل عقالنی از زندگی آدمی و تاریخ نائل شده است: 
کی یرکه گور، از طرف دیگر، به طبیعت مبهم و متناقض 
موقعیت آدمی اشاره کرده است. او با بیان برون ذهنی و 

عقالنی از مسائل اساسی زندگی به مبارزه برخاسته است، 
یا  درون ذهنی  حقیقتی  حقیقت،  ترین  عالی  او  نظر  در 

فردی است.
■■ انتخاب زندگی

کی یرکه گور ادعا کرده که فلسفه نظام مند نه تنها یک 
دیدگاه غلط از زندگی آدمی ارائه می کند بلکه اغلب با بیان 
روش  به  منطقی،  ضروری  اصطالحات  در  زندگی  کردن 
تبدیل  افراد  در  مسوولیت  و حس  انتخاب  کردن  پنهان 
می گردد. وی معتقد است افراد طبیعت خود را از طریق 
از  غیبت  در  باید  که  آنچه  ایجاد می کنند،  انتخاب شان 
عمومیت، و معیارهای برون ذهنی صورت پذیرد. ارزش یک 

انتخاب تنها می تواند به صورت فردی تعیین شود.
تراژدی،  موضوع  به  اشاره  با  مقاله ای  در  کی یر که گور 
اساسی  تفاوت  در  متخصصان  همانند  را  مردم  نظرعامه 

میان تراژدی باستان و تراژدی مدرن می داند.
کی یر که گور خود را با این توافق عمومی هم صدا می کند 
از این تز در برابر اعتراضات گوناگون دفاع می کند. او  و 
می گوید هم چنان به فن شعر ارسطو متوسل می شوند 

کردن  قضاوت  و  تراژدی  نوشتن  برای  مرجعی  را  آن  و 
درباره ی آن می دانند، اما شرح ارسطو از تراژدی آن قدر 
عام است که دو گونه متفاوت از درام را می توان در دل 
باید در طول  آن جای داد و گفتن این که امر تراژیک 
اعصار نامتغیر بماند. چرا که خوب اشک ریختن با آثار 
مثل  و  داشته  وجود  قرن ها  تمام  در  دراماتیک  هنری 
زمان ها  تمام  در  باید  کمیک  امر  بگوییم  که  است  آن 
تمام  در  خندیدن  خوی  زیرا  بماند،  یکسان  مکان ها  و 
این مدعای اخیر به شکل آشکاری  زمان ها وجود دارد. 
احمقانه است، چرا که شوخ طبعی به نحو بارزی در میان 

زبان ها و فرهنگ های مختلف متغیر است.
■■ مدرنیته و سوبژکتیویته

کی یرکه گور با هگل موافق است که تفاوتی بنیادین میان 
این  پرسش  دارد.  وجود  مدرن  تراژدی  و  یونانی  تراژدی 
ترسیم  که  نحوی  به همان  را  تمایز  این  او  آیا  که  است 
می کند که هگل؟ تا اندازه ای همین طور است. او این 
یونانی پی  تراژدی  را نقل می کند که در  ارسطو  مدعای 
رنگ مسأله ی اصلی است. و کارکترها زیر سایه ی پی رنگ 
ترسیم می شوند نه این که پی رنگ برای تسهیل نمایش 

کارکترها وجود داشته باشد.
هم چنان در جهان یونانی که تراژدی یونانی آن را منعکس 
می کند، سوبژکتیویته، هنوز به طور کامل بسط پیدا نکرده 
است، دیالوگ تعیین بسنده ای از اعمال قهرمان برحسب 
باز اندیشی سوبژکتیو بدست نمی دهد که این به معنای 
واجد یک کیفیت حماسی قوی  اعمال  آن است که آن 
هستند. ما به جای آن که آن ها را به مثابه ی جلوه های 
از درونیت کاملن توصیف شده درک کنیم، از بیرون به 
آن  دنبال  به  مدرن  تراژدی  مقابل،  در  می نگریم.  آن ها 
است که تبیینی کامل از عمل بر حسب حاالت سوبژکتیو 
قهرمان به دست دهد. مونولوگ خودافشاگرانه مولفه ای 
دست  به  مثالی  هیچ  گور  کی یر که  خود  است.  کلیدی 
تک  بیشتر  اما  کند،  تایید  را  اش  گفته  این  تا  نمی دهد 
موضوع  این  موید  شکسپیر  آثار  در  تراژیک  گویی های 
است. چشمگیرترین آن ها شاید مونولوگ اکنون زمستان 
ناخرسندی های ماست، باشد. که درست در ابتدای ریچارد 

سوم می آید و مقدم بر کل حوادث نمایشنامه است.
)ادامه دارد(
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 --- نیم نگاه ---

مفتی سنگین وزن داعش 
این مفتی داعش توسط نیروهای ویژه پلیس فدرال 

عراق در شهر موصل مرکز استان نینوا دستگیر شد. 
نیروهای امنیتی عراق پس از دستگیری این مفتی که بسیار 
چاق است، برای جابه جایی او دچار مشکل شدند و به ناچار 

از وانت برای انتقال او استفاده کردند.
بنا به بیانیه شورای عالی قضایی عراق النعمه در برابر قاضی 
دادگاه تحقیق ویژه مسائل تررویسم در نینوا گفت: »من 
فارغ التحصیل سال ۱۹۸۴ از دانشگاه اسالمی مدینه در 
عربستان سعودی و یک سلفی هستم. به مدت سه ماه در 
مدرسه الراشدین در عجمان امارات مشغول به کار شدم و 

پس از آن به کشور بازگشتم«.
 النعمه می گوید: »من به نظام سیاسی عراق اعتقاد نداشتم 
و نیروهای امنیتی عراق را مرتد می دانستم و از آن جایی که 
درس فقه و عقیده خوانده بودم فتواهایی درباره مباح بودن 

قتل نیروهای امنیتی صادر کردم.

بازداشت تعدادی در ارتباط با پرونده 
"کیک های آلوده"

ایسنا -- وزیر بهداشت از دستگیری و بازداشت تعدادی 
در پی پرونده کیک های آلوده خبر داد و تاکید کرد: هیچ مورد 
تخلفی در هیچ کارخانه ای در این زمینه اتفاق نیفتاده، بلکه 

این کیک ها در یک اقدام خرابکارانه دستکاری شده بودند.
دکتر سعید نمکی  درباره سرانجام کیک های آلوده، گفت: 
براساس آخرین بررسی هایی که بر روی پرونده کیک های 
آلوده انجام شد، متاسفانه متوجه شدیم که این اقدام یک 

دستکاری خرابکارانه بوده است.
وی افزود: دوستان ما در وزارت اطالعات این پرونده را پیگیری 
و دنبال می کنند. در عین حال هیچ مورد تخلفی در هیچ 
کارخانه ای در این زمینه اتفاق نیفتاده بلکه این کیک ها به 
صورت دستی در آن قرص جاسازی و دستکاری شده بودند.

نمکی تاکید کرد: تعدادی هم در ارتباط با این پرونده دستگیر 
اند و این شبکه خرابکاری دارد به تدریج  و بازداشت شده 

گرفتار می شود.
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جواب شماره قبل

گرد آورند ه مریم نباتیزنگ تفریح   }جسارت نباشه...فقط برای انبساط خاطر شما!{

حکایت
صوفی و خرش 

روزی بود و روزگاری، در زمان های پیش یک صوفی 
سوار بر خرش به خانقاه رسید و از راهی دراز آمده و 
خسته بود و تصمیم گرفت که شب را در آن جا بگذراند. 
پس، خرش را به اسطبل برد و سپرد به دست مردی که 
مسوول نگهداری از مرکب ها بود و به او سفارش کرد 
تا مواظب خرش باشدوخود به درون خانقاه رفت و به 

صوفیان دیگر که در رقص و سماع بودندپیوست. 
پایکوبی  به  دیگر  مرد همراه صوفیان  آن  در حالی که 
مشغول بود، مردی که ضرب می زد و آواز می خواند 
آهنگ ضرب را عوض کرد و شعر ی تازه خواند که می 
گفت؛ "خر برفت و خر برفت و خر برفت". آن مرد تا این 
شعر را بخواند صوفیان و از جمله آن مرد صوفیتازه وارد 
شور و حال دیگر یافتند و دسته جمعی خواندند: "خر 
برفت و خر برفت و خر برفت" و تا صبح پایکوبی کردند 

و خر برفت را خواندند تا این که مراسم به پایان آمد. 
همه یک یک خداحافظی کردند و خانقاه را ترک گفتند 
به  تا  برداشت  را  وسایلش  ما. او  داستان  صوفی  جز  به 
از  برود.  و  بیفتد  راه  و  کند  خرش  بار  و  برود  اسطبل 
مردی که مواظب مرکب ها بود سراغ خرش را گرفت 
اما او با تاسف گفت؛ "خر برفت و خر برفت و خر برفت".

گفت  چیست؟  منظورت  پرسید؛  تعجب  با  صوفي   
دیشب جنگی درگرفت، جمعی از صوفیان پایکوبان به 
و  گرفتند  را  و خر  زدند  مرا کتک  و  من حمله کردند 
نوشیدید  و می  آنچه می خوردید  و  فروختند  و  بردند 
از پول همان خر بود و من به تنهایی نتوانستم جلوی 

آن ها را بگیرم. 
صوفی با عصبانیت گفت تو دروغ می گویی اگر آن ها 
به من خبر  و  نکردی  فریاد  و  داد  زدند چرا  ترا کتک 

ندادی؟ پیداست خود تو با آنان همدست بوده ای.
مرد گفت؛ من بارها و بارها آمدم که به تو خبر بدهم 
و خبر هم دادم که ای مرد، صوفیان می خواهند خرت 
را ببرند ولی تو با ذوقی بیشتر از دیگران می خواندی؛ 
"خر برفت و خر برفت و خر برفت" و من با خود گفتم؛ 
البد خودت اجازه داده ای که خرت را ببرند و بفروشند. 
آری  افکند و گفت  زیر  به  را  ناراحتی سرش  با  صوفی 
وقتی صوفیان این شعر را می خواندند من بسیار خوشم 

آمد و این بود که من هم با آن ها می خواندم   
آری صوفی با تقلید کورکورانه از آن صوفیان که قصد 

فریب او را داشتند گول خورد و خرش را از کف داد. 
خلق را تقلید شان بر باد داد                     

ای دو صد لعنت بر آن تقلید باد

**********

روزی مال از گورستان عبور می کرد. قبر درازی را دید، 

 از شخصی پرسید؛ اینجا چه کسی دفن است؟
شخص پاسخ داد: این قبر علمدار امیر لشکر است!

مال با تعجب گفت: مگر او را با علمش دفن کردند؟!

**********

مردی از بازار گوسفندی خرید، در راه،  دزدی طناب 
گوسفند را از گردن آن باز کرد و گوسفند را به 

دوستش داد و طناب را به گردن خود بست و چهار 
دست و پا به دنبال مرد راه افتاد.

وقتی وی به خانه رسید ناگهان دید که گوسفندش 
تبدیل به جوانی شده است!

دزد رو به مرد کرد و گفت: من مادرم را اذیت کرده 
بودم او هم مرا نفرین کرد، من گوسفند شدم، ولی 

چون صاحبم مرد خوبی بود دوباره به حالت اول 
بازگشتم. 

مرد دلش به حال او سوخت و گفت: اشکالی ندارد برو 
ولی یادت باشد که دیگر مادرت را اذیت نکنی! 

روز بعد که مرد برای خرید به بازار فته بود، 
گوسفندش را آن جا دید. گوش او را گرفت و گفت ای 

پسر احمق چرا مادرت را ناراحت کردی تا دوباره 
نفرینت کند و گوسفند شوی!؟

**********

در مجلسی صحبت از حلوا پیش آمد. حیف نون که 
آن جا بود گفت: مدتی است آروزی خوردن حلوا به 

دلم مانده است.
 گفتند؛ چرا نمی پزی؟ 

گفت: هر وقت آرد حاضر می شود روغن نیست. روغن 
که پیدا شد، شکر نیست. گفتند که تا حال نشده که 

هر دو حاضر شود؟ 
گفت؛ چرا شده، آن وقت من حاضر نبودم!!

**********

ترجیح میدم پول سیگاری رو که صادقانه روش نوشته: 
سرطان زا ست،بدم وبندازم دور!تا پول آبمیوه ای رو 

که روش به دروغ نوشته: %۱۰۰ طبیعی است!

**********

عبارت »اصن دلم خواست« چیست؟!
قطعی ترین و منطقی ترین دلیل برای کاری که در 

آن گند زدید!

**********

پشت هر مرد موفقی هیچی نیست! زرنگ بوده، گول 
کسی رو نخورده، چسبیده به زندگیش، پوالشو جمع 

کرده زندگیش رو به راه شده.

**********

گذشت آن زمان هایی که مردم همدیگر را دور می زدند 
حاال از روی همدیگر رد می شوند!!!

**********

بابام اومده تو اتاق میگه؛ اینترنت قطعه. . . .!!!
میگم؛ نه!!

میگه؛ پس چطور داری درس می خونی. . . .!!!

**********

دختر عموم از وقتی دماغشو عمل کده کمی فارسی 
یادش رفته بعضی کلمات رو انگلیسی میگه. 

مثال میگه: اوه مای گاد تیچر خصوصیم قراره بیاد!!!

**********

فارسی زبان عجیبی است! واژه های وارونه کم ندارد! 
چرا که گنج،»جنگ« می شود، درمان »نامرد« می شود. 
قهقهه، »هق هق« می شود. اما؛ دزد همان »دزد« است... 

درد همان »درد« است و گرگ همان »گرگ« !!

**********

خواهرزاده چهار ساله ام وقتی میگه این چیه؟!
یعنی اون چیزپنج دقیقه بیشتر تا پایان عمرش 

نمونده!
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معافیت مالیاتی دفاتر مسافرتی 
حوزه ورودی

 
دفاتر خدمات مسافرتی و جهان گردی فعال در حوزه 
ورود گردشگران خارجی، از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده 

معاف شدند.
طبق اعالم روابط عمومی وزارت میراث فرهنگی، براساس 
و  کاال  صادرات  ارزش افزوده،  بر  مالیات  قانون   ۱۳ ماده 
خدمات به خارج کشور از طریق مبادی خروجی رسمی، 

مشمول مالیات بر ارزش افزوده نیستند.
طبق بند ۵ تصویب نامه مورخ ۱۵ مرداد ۱۳۸۴ شورای عالی 
توسعه صادرات غیرنفتی، درآمد ارزی ناشی از ارائه خدمات 
دفاتر خدمات مسافرتی و شرکت های گردشگری به گردشگران 
خارجی، از مصادیق معافیت صادرات کاال و خدمات بوده و از 

پرداخت هرگونه عوارض و مالیات معاف است.
هم چنین براساس تبصره ۳ ماده ۱۰ الیحه مالیات بر ارزش 
افزوده، خدماتی که توسط اشخاص مقیم ایران )اشخاص 
یا شعب شرکت های خارجی  ایرانی و  یا حقوقی  حقیقی 
مقیم ایران( ارائه می شود، محل مصرف خدمات و یا مقصد 
باشد، درصورتی که  از کشور  یا خارج  ارائه خدمات داخل 
مستقیم یا غیرمستقیم ارز حاصل وارد کشور شود، صادرات 

خدمت محسوب می شود.

معافیت مالیاتی هتل های ۳ ستاره 
و پایین تر

 
پایین تر،  و  ستاره  سه  هتل های  اقامتی  خدمات 
مهمانپذیرها و سایر مراکز اقامتی دارای مجوز از وزارت میراث 
فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی یا اتحادیه های ذی ربط 

از پرداخت عوارض و مالیات معاف می شوند.
خود،  علنی  جلسه  در  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان 
بندهای  ۱۲ و ۱۳ و ۱۶ ماده ۹ الیحه مالیات بر ارزش افزوده 

در ارتباط با معافیت مالیاتی کاال و خدمات تصویب کردند.
بنابر مفاد بند۱۶ این ماده، خدمات اقامتی هتل های سه 
ستاره و پایین تر مهمانپذیرها و سایر مراکز اقامتی دارای 
صنایع  و  گردشگری  و  فرهنگی  میراث  وزارت  از  مجوز 
و  عوارض  پرداخت  از  ربط  ذی  اتحادیه های  یا  دستی 

مالیات معاف شدند.

ورودحدود ۸میلیون 
گردشگر خارجی

 
معاون گردشگری کشور درنشست خبری گفت: در ۱۰ 
ماهه ابتدایی امسال، شاهد ورود بیش از ۷میلیون و۸۵۰ هزار 
گردشگر خارجی به کشور بودیم که با کل آمار سال پیش 

برابر شده است.
با اشاره به میزان ورود گردشگران  تیموری در این نشست 
خارجی به کشور گفت: سال گذشته ۷.۸ میلیون گردشگر 
 ۵۲ رشد  شاهد   ،۹۶ سال  به  نسبت  که  داشتیم  خارجی 
درصدی بودیم و این درحالی است که در ۱۰ ماهه امسال نیز 
شاهد ورود بیش از ۷ میلیون و۸۵۰ هزار گردشگر خارجی به 
کشور هستیم که با کل سال قبل برابر شده است و در این دو 
ماه آینده هر تعداد گردشگر خارجی به کشور وارد شود آمار 

ما نسبت به سال قبل افزایش خواهد یافت.
وی افزود: خبرهای خوبی برای حوزه گردشگری نیز داریم 
به عنوان مثال برای اولین بار با همکاری انجمن های صنفی 
بیمه  مصوبه  دریافت  به  موفق  کشور،  سراسر  راهنمایان 
راهنمایان گردشگری شدیم، در کنار آن خبر معافیت دفاتر 
فعال در حوزه ورود گردشگران خارجی از مالیات بر ارزش 
افزوده نیز منتشر شد که نشان دهنده این است که روزهای 

خوبی برای گردشگری کشور در راه است.
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تکه ای از من تکه ای از زمینمریم ساد ات موسوی  --- نیم نگاه ---

سریالی در سال ۲۰۱۹ به بازار عرضه شد که در زمان 
کمی توانست توجه مخاطبین و رسانه ها را به خود جلب 
کند. انتقادات زیادی به این سریال شده است، در مورد 
ضعف فیلم نامه و یا بازیگران، اما همین که این حجم از 
انتقادات در زمان کوتاهی در مورد فصل اول این سریال 
توجه  نشان دهنده جلب  نظر من  از  است،  سرازیر شده 

گروه های مختلف به آن است.
"دیدن" یا "See" اسم سریالی است که فصل اول آن با ۸ 

قسمت، اواخر سال ۲۰۱۹ به بازار عرضه شد.

از نظر من، این فیلم نمونه کامل و موفقی از یک سریال 
یا  تخت"  و  تاج  "بازی  با  را  آن  ذهنم  در  شاید  نیست. 
که  می کنم  مقایسه   "Game of Thrones" همان 
تنها بعد از دیدن قسمت اول از فصل اول سریال، چشانم 
جوری به صفحه تلویزیون خیره شده بود که اگر در همان 
نمی دیدیم، همان جا می توانست  را  لحظه قسمت دوم 
برای  این حس  البته شاید  بماند.  ابد خیره  تا  چشمانم 
همه کسانی که سریال بازی تاج و تخت را دیده اند پیش 
نیامده باشد، اما من هنوز سریالی در ذهنم به آن کاملی 

به یاد نمی آورم.
قصدم مقایسه این دو سریال و یا نقد آن ها نیست، که 
قطعا من تخصصی ندارم و صرفا مخاطبی عام هستم که 
دیدن فیلم و سریال را دوست دارد. نکته ای که از اشاره 
به فیلم "دیدن" نظرم را به خودش جلب کرد، مفهومی 
است که حول آن جریان این سریال شکل گرفته است. 
در ابتدای قسمت اول، یک نوشته می آید که شروع کننده 
 ،۲۱ قرن  در  که؛  مضمون  این  با  چیزی  هست.  ماجرا 
که  به طوری  می گیرد  بر  در  را  ویروسی سراسر جهان 
تقریبا تمامی انسان ها می میرند. تنها تعداد اندکی از آن 
ها زنده می مانند که دچار نابینایی می شوند. این سریال 
صدها سال بعد از قرن ۲۱ را به تصویر می کشد. زمانی 
که همه انسان های زنده، نابینا هستند و بینایی در این 
برهه از تاریخ یک پدیده جادویی بسیار پلید است. در این 
سریال، افراد عقیده دارند آنچه که انسان را به بیچارگی 
رساند و تمام جهان را نابود کرد همان بینایی بوده است 

که نباید آن را داشت.
می پردازد  آن  به  که  موضوعاتی  و  فیلم  جزییات  از 
این  یاد  به  بیشتر  روزها  این  را  من  که  آنچه  می گذرم. 
که  قرنی  است.  قرن۲۱  در  حضورمان  می اندازد،  فیلم 
فرا  را  جهان  سراسر  غریبی  و  عجیب  اخبار  آغازش،  از 
گرفت. اخباری خوب یا بد. پیشرفت تکنولوژی یا جهش 
باکتری و ویروس. پایان جنگ ها یا شروع آن ها. فرقی به 
خوب و بدش ندارد. حجم اطالعاتی که من در قرن۲۱ 
دیده، شنیده و یا خوانده ام آنقدر زیاد است که نمی دانم 
مثال مادربزرگ من وقتی در ۳۴ سالگی بود، این حجم از 

حوادث و اطالعات را می دانست یا نه!
نشات  جا  آن  از  قرن۲۱  به  من  ویژه  توجه  هم  شاید 
می گیرد که حدود ۲۰ سال پیش زمانی که یک دختر 
سن  پیچیدگی های  همه  با  بودم،  نوجوان  دبیرستانی 
برنامه های  و دیدن  آغاز شد  قرن۲۱  روز  نوجوانی، یک 
قرن جدید،  مورد شروع  در  لعاب  و  رنگ  پر  تلویزیونی 
جوری در ناخودآگاهم تاثیر گذاشته است که اهمیت این 
قرن را بیش از آنچه که ارزش دارد می بینم. هر چه که 
تصویر کشیده  به  را  روزگاری  برای من  قرن ۲۱  باشد، 
است که هرچه در آن اتفاق می افتد، بزرگ، زیاد و حجیم 
است. چه این قرن در ناخودآگاه نوجوانی ام ریشه دوانده 
باشد و چه به واسطه سرعت سریع انتقال اطالعات تا این 
اندازه برای من بزرگ شده است، قرنیست که می توانم 

ببینم پایان جهان امروز باشد.

پرنده نگری  تور  یک  قبل،  سال های  در  که  می آید  یادم 
به مقصد میانکاله، به همراه همسرم تعریف کردیم. همه 
و  آوردیم  کاغذ  روی  جزییات  با  را  برنامه  قسمت های 
هماهنگی ها آغاز شد. با آقایی که قرار بود لیدر تخصصی 
پرنده نگری ما باشد تماس گرفتیم و برنامه سفر به مقصد 
آشوراده و میانکاله را با او نیز چک کردیم. به دوستانمان و 
دوستانشان پیام دادیم و شرح سفر را گفتیم. و خالصه این 
سفر ۴ روزه برگزار شد. قطعا که کاستی هایی در این برنامه 
بوده، ولی در مجموع سفری به یاد ماندنی  شد که هنوز بعد 
از گذشت ۷ سال، با اطرافیانی که در این سفر همراه هم 
بودیم، خاطرات را مرور می کنیم. احتماال بعضی از خاطرات 

هم به واسطه گذشت زمان تحریف شده باشد.
یادم است که در آن سفر و بعدها در کالس های مختلف 
گونه های  چه قدر  که  شدم  متوجه  پرنده نگری،  آموزش 
مختلف پرندگانی که در فصل سرد به این منطقه مهاجرت 
می کنند درمعرض خطر قرار دارند. شکار بی رویه در استان 
مازندران که بعضا غیرقانونی است، یا مشکالت آلودگی های 
سخت  منطقه  در  را  پرندگان  این  وضعیت  که  ساحلی 
می کند، بخشی از مشکالت این پرندگان بوده است. درنای 
را  ایران  فریدون کنار دوران حضورش در  سیبری که در 
می گذراند، آن قدر توسط مردم بومی منطقه شکار شد 
که تنها یک عدد نر از آن باقی مانده است که اسمش را 

امید گذاشته اند.
فعاالن حوزه محیط زیست و برخی از عالقمندان به این 
موضوع، هر ساله منتظرند بشوند که امید امسال هم به 

ایران آمد. 
طی این سال ها نگران پرندگانی بودم که به این منطقه 
امسال  نمی آمد.  بر  دستم  از  که  بیشتری  کار  می آیند. 
فهمیدم همان نگرانی هم دیگر کاری از دستش برنمی آید.

 فصل مهاجرت شروع شد و بهمن که اوج ورود پرنده ها 
به این منطقه است، بهمنی خونین شد. خون نه به معنای 
مایع قرمزی که از بدن خارج شود. خون به معنای جان. 
پرندگان  این  از  عدد  هزار  پنج  از  بیش  دیگر  که  جانی 
دیگر ندارند. دلم می خواست زبانشان را بلد بودم و پیغام 

می فرستادم که؛ "نیایید. برادرم، خواهرم، نیا. ایران اوضاع 
خوبی ندارد." 

طرز  به  که  پرندگانی  تعداد  که  می خوانم  اخبار  در 
مشکوکی در این منطقه در حال مردن هستند، به طور 
روزانه افزایش می یابد. فاصله بین خبری که عدد ۲۰۰۰ 
را نوشته بود و آن دیگری که عدد ۵۰۰۰ را آخرین آمار 
بیان می کرد، آنقدر کوتاه بود که شک نداشتم یکی غیر 
واقعی است. تا این که آن را با چند نفر از آگاهان در این 
حوزه در میان گذاشتم و فهمیدم که عجب! صدها پرنده 

در هر روز می میرند. 
شایع  میانکاله  در  پرندگان  آنفوالنزای  که  شنیدم  اوایل 
شده است. ناراحت بودم و نمی دانستم سهم بشر در این 
شیوع بیماری چه قدر است. امروز اما شنیدم که بحث بر 
سر عمدی بودن کل ماجرا است! این جا دیگر مغزم سوتی 
از توانم کرد! قتل  کشید که اصال فهم موضوع را خارج 
دست جمعی پرندگان مهاجر؟ این دیگر از کجای فرهنگ و 
یا خواست های عمیق ما انسان ها می آید که این قدر راحت 

به گونه کشی پرندگان رو می آوریم؟ 
این ماجرا یکی از نشانه هایی است که به من گوشزد می کند 
مثال  است.  امروز  به شکل  بشر  قرن  آخرین  قرن۲۱  که 
سیلی که در سیستان و بلوچستان آمد! تخریبی که این 
سیل در منطقه داشته، نگران کننده است. وقتی وضعیت 
آب وهوایی یک منطقه در فاصله های کوتاه با این شدت 

تغییر می کند، نشانه خوبی نیست. این زمین نمی داند در 
چه وضعیتی قرار دارد و خود را با کدام شرایط تطبیق دهد. 
پس خاک و گیاه و جانور همه گیج و یحتمل نابود می شود. 
باران  است.  نبوده  ما  دست  دیگر  که  این  بگوییم  شاید 
می آید و نمی آید. اما دست ما بوده است. تغییرات اقلیمی 

به طرزی باورنکردنی دست ما بوده است. 
افزایش  است.  بوده  ما  دست  مستقیما  زمین  گرمایش 
ما  کار  "کربن"  ردپای  بیشتر  هرچه  ایجاد  و  جمعیت 

بوده است.
آتش سوزی عجیب استرالیا هنوز تمام نشده است. نمی دانم 
چند هفته است که این جنگل ها دارد می سوزد. چند هزار 
حیوان از بین رفته است. استرالیا به واسطه جغرافیایی که 
دارد، از بعضی گونه ها میزبانی می کند که کمتر می توان 
آن ها را در نقاط دیگر یافت. از بین رفتن آن ها فاجعه ای 

جمعی است. 
این  نباشد،  قائل  ارزشی  حیوانات  برای  اصال  کسی  اگر 
ویروس "کرونا" را چطور هضم می کند؟ به نقل از اخبار، 
"کرونا ویروس تازه ای است که در منطقه ای از چین شیوع 
پیدا کرده. این ویروس تا کنون جان ده ها نفر را گرفته 
است. تا کنون ابتالی حدود ده هزار نفر به این ویروس 
تایید شده است. به غیر از چین مواردی دیگری از ابتال به 
این بیماری در تایلند، کره جنوبی، ژاپن، تایوان، استرالیا و 

آمریکا هم مشاهده شده است. 
کارشناسان سازمان جهانی بهداشت در حال بررسی این 
موضوع هستند که آیا بیماری جدید تهدیدی در سطح 
جهانی است و آیا سرعت و سهولت گسترش این بیماری 
در حدی است که اعالم وضعیت اضطراری و محدودیت 
سفرهای بین المللی را موجه جلوه دهد یا نه" برای من 
یکی همین چند خط به تنهایی، می تواند فیلم "دیدن" 

را شروع کند.
علم  پیشرفت  از  بیشتر  ویروس ها  تکامل  سرعت  ظاهرا 
پزشکی است. البته تعجبی هم ندارد. این که انسان فکر 
می کند بهترین مخلوق خداست و مغزی دارد که به نسبت 
بدن بسیار بزرگ است و قدرت هایی دارد که می تواند دنیا 
را تسخیر کند، همه درست. فکر کنم سایر موجودات هم 
همین حس را به خود دارند. مثال ویروس ها می گویند "این 
که ما این قدر کوچک هستیم که این موجوددوپای از همه 
جا بی خبر ما را می خورد و نمی فهمد و برای دیدن ما باید 
دستگاه های پیشرفته داشته باشد، نشانه تکامل ماست. این 
که با کشف انواع داروها و با قتل اجدادمان، هنوز هستیم و 
می کشیم و بشر را به ترس وا می داریم، نشانه این است که 
ما بهترین مخلوق خدا هستیم نه آن صرفا مغزبزرگ دو پا".

شاید سایر جان داران هم همین را بگویند. جان ندارها هم 
حتی می توانند دیگر چیزهایی بگویند. قرن۲۱ دارد شیپور 
کنیم.  اخبار  در  جستجویی  کافیست  می زند.  را  مرگ 

سرعت این انقراض باورنکردنیست.

قرن 21، قرن پایانی


