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صفحه 5

سرمقاله
حضوردرسطح شعارهای خودکفایی

 وقتـی اقتصـاد به هـم می ریزد، 
بـه ویـژه هنگامی که بهـای ارز در بـازار صعود می کند 
و ارزش ریـال سـقوط، اغلب، مـا -- مردمی که در علم 
اقتصـاد نادانیم -- بر پایه شـنیده ها و اندک اطالعاتی 
کـه از گوشـه و کنـار دریافت کرده ایم، ممکن هسـت 
مـواردی را بیـان کنیم که دانشـمندان را خوش نیاید. 
شـاید مـا مـردم بی اطـالع از علـم شـریف اقتصـاد و 
نقشـه ها و تصمیمـات متخصصان این حـوزه، نظراتی 
کـه می دهیـم محلـی از اعـراب در قواعـد ایـن علـم 
نداشـته باشـد، امـا اثراتـش در زندگـی واقعیمـان بـا 

پوسـت و گوشـت حس می شـود.
ایـن کـه در ایـن برهـه -- کـه همـه دنیـا بـه خاطـر 
تهاجـم یـک ویـروس کوچک و مـوذی به هـم ریخته 
و در واقـع هیـچ کشـوری در وضعیتـی نیسـت کـه 
از لحـاظ اقتصـادی صدمـه ندیـده باشـد، در کنـار 
مشـکالت تحریـم، دچار کمبود ارز در بازار می شـویم، 
در کنـار نقـص مدیریـت، یک دلیـل واضـح دارد و آن 
ایـن کـه؛ کشـور بـرای رفـع نیازهایـش بـه خـارج و 

واردات کاال وابسـته اسـت!
وقتـی بسـیاری از کارخانه هـا تعطیـل، یـا در حـال 
تعطیل هسـتند و علتـش را هم نبـود و کمبود مواد 
اولیـه ذکـر می کنند، یعنـی عالوه بر مسـایل مربوط 
بـه عـوارض تحریـم، ارز الزم بـرای واردات در اختیار 
دولـت و در بـازار نیسـت. چـرا کـه زمان هایـی بوده 
کـه مشـکالت ارزی در کارنبـوده و بـه هـر طریـق 
شـده مایحتـاج مـردم و کاالهـای مـورد نیـاز تولید 

وارد شـده است.
حـال بحـث این نیسـت کـه چـرا ارز کم داریـم. خب 
طبیعی هسـت کـه بخشـی از این کمبود نیـز مربوط 
بـه عـوارض تحریم اسـت و البتـه چند اشـکال دیگر.

آنچـه منظـور ایـن مقـال هسـت ایـن هسـت کـه بـا 

همـه گسـترش صـادرات، در واقـع هنـوز در بیشـتر 
موارد، کشـور به واردات وابسـته اسـت و به خاطر این 
وابسـتگی اسـت کـه بـه ارز نیاز هسـت و حـال اگر به 
هـر علـت ارز به دسـت نیایـد و نرسـد، بـازار از تعادل 

خـارج می شـود.
در واقع شـرایط بغرنج ناشـی از تحریم و سـایر عوامل، 
بـه مـا نشـان می دهـد کـه شـعارهای خـود کفایی و 
خود اتکایـی در بسـیاری از بخش ها در وضعیت شـعار 
 باقـی مانـده و همچنـان از لحاظ رفـع نیازهای جامعه 
دسترسـی به یک شـرایط مطلوب دور از انتظار اسـت. 
یعنـی مقـررات و قوانیـن و شـاید بتـوان گفـت ایـن 
دیوانسـاالری عریـض و طویـل امـا بی تحـرک و بعضا 
مانـع، نمی گـذارد کشـوری کـه از لحـاظ مـواد خـام 
غنـی هسـت، خـود را از مـواد اولیـه صنعتـی بی نیـاز 

سازد.
اگـر شـعارهای خودکفایـی و خـود  طبیعـی اسـت 
اتکایـی در اکثـر بخش هـای اقتصاد متحقق شـده بود 
امـروزه مانـه این بیکاری گسـترده را داشـتیم و نه در 
حـال حاضر بحـران افزایش بهای ارز و کاهش سـریع 

ارزش پـول ملـی را شـاهد بودیم.
متاسفانه، سر بسـته بگوییم؛ باید پذیرفت طرزتفکری 
در جامعـه جـاری اسـت که مانـع به میدان کشـاندن 
همـه اسـتعدادها و اندیشه هاسـت و بـه همیـن دلیل 
میـزان و شـدت وقوع خالقیت هـا به نسـبت نیازهای 
جامعـه برای رسـیدن به خودکفایـی ونیزجبران عقب 
ماندگی هـای تاریخـی، انـدک اسـت و مـا همچنـان 
دسـت نیـاز را بـه بیـرون از مرزهـا دراز کرده ایـم و 
سـالطین اقتصـاد مـا واردکننـدگان و در مرحلـه بعد 
دالالن هسـتند. اتفاقـی که هرگـز اجازه خـود اتکایی 

را بـه کشـور نمی دهد...

صفحه 5
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ســالمــــت بـاشـیــــم

ــی ــم نبات مری

 ---نیم نگاه ---

گرد آورنده

در شـماره قبـل ترکیبـات و مـواد فـراوان 
ایـن میـوه تابسـتانی به آگاهی شـمار سـانده 
شـد. در ایـن شـماره بابرخـی ازخـواص آن 
در مـداوای بعضـی از مشـکالت مربـوط بـه 

سـالمتی آشـنا شـوید.
■ مصرف هلو در کاهش وزن

اگـر جـزو افـرادی هسـتید که حسـاب وکتاب 
کالری هـای دریافتـی روزانه تـان را داریـد باید 
بدانیـد کـه هلـو یـک میوه کـم کالری اسـت. 
ایـن میوه خوشـمزه سرشـار از آب اسـت. اگر 
دقیق تـر بگوییم هلـو نیز ماننـد طالبی حاوی 

حـدود ۹۰درصـد آب می باشـد.
بایـد بدانیـد کـه هـر ۱۰۰ گـرم هلـو حـاوی 
حـدود ۴۰ کالـری اسـت یعنـی کمتـر از یک 
میوه هـای  از  کمتـر  حتـی  یـا  سـیب  عـدد 

تابسـتانی دیگـر ماننـد گیـالس.
از همـه مهم تـر ایـن کـه شـاخص گلیسـمی 

ایـن میـوه بسـیار پایین اسـت.
یعنـی ایـن کـه قنـد موجـود در ایـن میـوه 
میـزان انسـولین را خیلی سـریع بـاال نمی برد 

و بـرای همین هـم باعث ذخیره و انبار شـدن 
قنـد نمی شـود.

بهتـر اسـت بدانید کـه هر چه میوه رسـیده تر 
باشـد شاخص گلیسـمی آن باالتر است.

■ مصرف هلو در مقابله با واریس
بـه  کـه  هلـو  در  موجـود  آنتوسـیانین های 
خانـواده فالوونوئیدهـا تعلـق دارد از رگ هـای 
خـون  بازگشـت  و  کـرده  محافظـت  خونـی 

می سـازد. سـاده تر  را  سـیاهرگ ها 
بـرای همیـن اگـر از بـروز رگه های آبـی رنگ 
روی پاهایتـان ناراحـت هسـتید از ایـن میـوه 

تابسـتانی خوش طعـم بهره منـد شـوید.
نیـز ماننـد بیشـتر  بایـد بدانیـد کـه هلـو 
میوه هـا و سـبزیجات منبـع خـوب پتاسـیم 
محسـوب می شـود کـه بـرای حفـظ تعادل 

سـدیم الزم اسـت.
بـرای همین اگـر از احتبـاس آب رنج می برید 
بدنتـان  بافت هـای  ایـن کـه آب در  )یعنـی 
کردگـی  پـف  احسـاس  و  می شـود  جمـع 
می کنید( الزم اسـت میزان پتاسـیم و سـدیم 

بدنتـان را تنظیـم کنیـد.
بـرای همین توصیه می کنیم هلوی بیشـتری 

کنید. میل 
■ سالمت قلب

هلـو سرشـار از آنتی اکسـیدان هایی بـه نـام 
پولیفنول ها اسـت که از اکسـایش کلسـترول 
پیشـگیری می کنـد و بـرای همین هـم اجازه 

نمی دهـد رگ هـا گرفته شـوند.
زمانـی کـه رگ های شـما در سـالمت باشـند 

سـالمت قلبتـان نیـز تضمین می شـود.
و  آنتی اکسـیدان ها  بیشـتر  کـه  آنجایـی  از 
فیبرهـای هلـو در پوسـت آن قـرار دارد بهتـر 
اسـت کـه این میـوه را با پوسـت میـل کنید.

البتـه الزم اسـت کـه از میوه هـای ارگانیـک 
اسـتفاده کنیـد.

■ مصرف هلو در بارداری
خانـم هـای حاملـه اگـر مـی خواهنـد بچـه 

زیبایـی داشـته باشـند بایـد هلـو بخورنـد.
آب هلـو بـه طـور موفقیـت آمیـزی در رفـع 
مشـکالت زمـان بـارداری زنـان مثل کسـالت 

فـراوان  کمـک  مـوارد  دیگـر  و  صبحگاهـی 
می کنـد.

خـوردن شـکوفه هلو برای زنان بـار دار ممکن 
اسـت باعث سـقط جنین شود.

■ فواید هلو برای پوست
بهتریـن ماسـک زیبایـی را مـی توانیـد از هلو 
تهیـه کنیـد؛ بـرای طـراوت و جـوان کـردن 
پوسـِت خـود، هلو را پوسـت کنـده و له کنید 
و روی پوسـت قـرار داده و بگذاریـد مـدت ۲۰ 
دقیقـه بمانـد و پـس از آن صـورت را بـا آب 

بشـوئید. معدنی 

اگر به سالمت خود عالقه مندید... هلو یا شفتالو]۲[ 
واکسن ضد کرونای آمریکا موفق 

عمل کرد
بـه گـزارش خبرگـزاری شـینهوا، نتایـج آزمایش های 
بالینـی نشـان می دهـد واکسـن ضد کرونـای توسـعه داده 
شـده در ایـاالت متحـده امـن اسـت و باعـث ایجاد پاسـخ 

ایمنـی می شـود.
این واکسـن توسـط شـرکت بیوتکنولـوژی آمریکایی مدرنا 
بیماری هـای  و  آلـرژی  ملـی  موسسـه  و   )Moderna(

عفونـی )NIAID( توسـعه داده شـده اسـت.
براسـاس نتایـج موقـت منتشـر شـده در مجلـه پزشـکی نیو 
انگلسـتان، این دو شـرکت واکسـن مبتنی بـر RNA را تولید 
کـرده که کـد کننده فرم تثبیت شـده ای از پروتئین اسـپایک 
SARS-CoV-۲ اسـت. شـرکت مدرنا ۲۴ فوریه نمونه هایی 
از واکسـن کاندیـدای خود به نـام mRNA-۱۲۷۳ را به مرکز 
پژوهش هـای واکسـن NIAID ارسـال کرد و طـی این مدت 

آزمایش های بالینی را پشـت سـر گذاشـت.

مرحله آزمایشـی این واکسـن توسـط مؤسسـه ملی آلرژی 
و بیماری هـای عفونـی ایاالت متحده پشـتیبانی می شـود.

یافته هـای اولیـه حاکی از آن اسـت، ۴۵ شـرکت کننده در 
سـنین ۱۸ تا ۵۵ سـال که دوزهای مختلفی از این واکسـن 
را دریافـت کـرده و ۲۸ روز تحـت نظـر بوده انـد هیـچ گونه 
عارضـه جانبـی گـزارش نکرده انـد و در برابر بیمـاری کرونا 

ایمن شـده اند.
مدرنـا قصـد دارد مرحلـه نهایـی آزمایـش واکسـن را از 
۲۷ ژوئیـه آغـاز کنـد؛ روز گذشـته نیـز خبـری  مبنـی بر 
بـودن واکسـن ضـد کرونـای شـرکت های  موفقیت آمیـز 
»بایونتـک« و »Pfizer« منتشـر شـد کـه در حـال حاضر 
منتظـر  تأییـد سـازمان غـذا و داروی آمریکا هسـتند تا به 

مرحلـه تولید برسـند.

واکنش مثبت واکسن روسی
 به آزمایش های بالینی

به گـزارش خبرگزاری تـاس، وزارت دفاع روسـیه اعالم 
کـرد، واکسـن کرونـای این کشـور کـه در کلینیـک درمانی 
»بوردنکـو میـن« متعلـق به ارتش تسـت شـده اسـت ایمن 

و مقاوم اسـت. 
ایـن وزارتخانـه هـم چنیـن گفتـه که براسـاس اطالعـات در 
دسـترس و بر پایه تحقیقات ابزاری و آزمایشـگاهی می توانیم 

بگوییـم کـه این واکسـن ایمـن و خیلی مقاوم اسـت.
براسـاس گـزارش خبرگـزاری تـاس، ۱۸ داوطلـب در دوره 
تسـت های واکسـن مشـارکت کرده اند. عالئم حیاتـی آن ها 
بعـد از ۲۸ روز از زمـان تزریق واکسـن در حالت طبیعی بود. 
هیچگونه عوارض قابل مشـاهده و شـکایتی درباره سـالمتی 

از سـوی داوطلبان گزارش نشـده اسـت.
وزارت دفـاع روسـیه هـم چنیـن اعـالم کـرده اسـت کـه در 
روز چهـل و دوم تزریـق اولیـن واکسـن، داوطلبـان بایـد بـه 
بیمارسـتان بازگردند و معاینات نهایی و تشـخیص پزشـکی 

را انجـام دهند. 
وزارت دفـاع روسـیه پیـش از ایـن، از آغـاز مرحلـه نهایـی 
آزمایش هـای بالینـی بـر روی واکسـن کرونـا خبـر داده و 
گفتـه بـود کـه ایـن وزارتخانـه در همـکاری بـا مرکـز ملـی 
پژوهش هـا و علـوم بیماری هـای واگیـر »گامالـی« آخریـن 
مرحلـه از آزمایـش بالینی واکسـن کرونا را آغاز کرده  اسـت.
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دو کلمـــه حـــرف ورزشـــی

بهبودی سـیاوش   تنیس، ورزشی که مهجور افتاده
 ---نیم نگاه ---

گرد آورنده

ایران در جایگاه دوم آسیا 
و ۳۳ جهان باقی ماند

پنجشـنبه  روز  )فیفـا(  فوتبـال  جهانـی  فدراسـیون 
رده بنـدی مـاه جـوالی تیم هـای ملی جهـان را اعـالم کرد 
کـه بر این اسـاس تیـم ملی فوتبال ایـران بـا ۱۴۸۹ امتیاز 
و بـدون تغییـر نسـبت به رده بنـدی ماه قبل، در رده سـی 

و سـوم جهـان و دوم آسـیا قـرار گرفت.

بـا توجه به شـیوع ویـروس کرونـا و لغو مسـابقات ملی، در 
ایـن رده بنـدی تغییـری در رتبه های تیم هـای ملی جهان 
بـه وجـود نیامده  و تیم  ملی  بلژیک همچنان صدرنشـین 

فوتبال جهان اسـت.
۱۰ تیم برتر جهان:

۱- بلژیک ۱۷۶۵ امتیاز
۲- فرانسه ۱۷۳۳ امتیاز
۳- برزیل ۱۷۱۲ امتیاز

۴- انگلیس ۱۶۶۱ امتیاز
۵- اروگوئه ۱۶۴۵ امتیاز
۶- کرواسی ۱۶۴۲ امتیاز
۷- پرتغال ۱۶۳۹ امتیاز
۸- اسپانیا ۱۶۳۶ امتیاز

۹- آرژانتین ۱۶۲۳ امتیاز
۱۰- کلمبیا ۱۶۲۲ امتیاز

در قـاره آسـیا هـم، جایـگاه ۱۰ تیـم برتر تغییری نداشـته 
و ژاپـن ۱۵۰۰ امتیـازی )رده ۲۸ جهـان/ بـدون تغییـر( 
صدرنشـین قاره کهن اسـت و سـپس تیم ملی کشـورمان 
قـرار دارد. کـره جنوبـی ۱۴۶۴ امتیـازی )رده ۴۰ جهـان/ 
بـدون تغییـر( و اسـترالیا ۱۴۵۷ امتیـازی )رده ۴۲ جهـان/

بـدون تغییـر( در رده هـای سـوم و چهـارم هسـتند و قطر 
هـم بـا ۱۳۹۶ امتیـاز )۵۵ جهان( در رتبـه پنجم قاره کهن 

قـرار گرفته اسـت. 

پیشنهادهایی برای لغو 
 المپیک توکیو

  
اظهـارات رییـس کمیتـه ملـی المپیـک ژاپـن درباره 
برگـزاری المپیـک موجب شـده تـا برگزاری این جشـنواره 
بـزرگ ورزشـی در سـال ۲۰۲۱ در هالـه ای از ابهـام باشـد.

»یاماشـیتا« رییـس کمیتـه ملـی المپیـک ژاپـن و عضـو 
کمیتـه بین المللـی المپیـک اعـالم کـرده اسـت شـیوع 
ویـروس کرونـا در سـطح جهـان و پیشـرفت ایـن ویـروس 
موجـب شـده تـا برگـزاری المپیک توکیو سـخت باشـد و 
برخـی پیشـنهادهایی مبنـی بر لغـو بازی ها بـه دولت ژاپن 
بدهنـد.او گفتـه اسـت کرونـا شـرایطی را بـرای ورزش و 
برگـزاری المپیـک ایجـاد کرده که قطعا هیچ کسـی تجربه 
نکـرده اسـت. لذا بـرای موفق برگـزار کردن ایـن تورنمنت 
بایـد روی آن چیـزی تمرکـز کنیـم کـه باید انجـام دهیم.

دیگـر  از   ۲۰۳۰ زمسـتانی  المپیـک  میزبانـی  کسـب 
اگـر  دارد  بـاور  او  زیـرا  اسـت  »یاماشـیتا«  دغدغه هـای 
کشـور ژاپـن  سـال آینـده )۲۰۲۱( بـازی هـای المپیـک 
و پـار المپیـک توکیـو را بـا موفقیـت برگـزار کنـد شـانس 
این کشـور برای کسـب میزبانی  المپیک زمسـتانی ۲۰۳۰ 

سـاپورو افزایـش پیـدا خواهـد کـرد.
ژاپـن بـرای کسـب میزبانـی المپیـک زمسـتانی ۲ کشـور 

اسـپانیا و آمریـکا را بـه عنـوان رقیـب پیـش رو دارد.

● ورزش تنیس در کشـور ما از همان روزهای تولدش شـهرتی 
پیـدا کـرد کـه موجـب ناکامـی اش شـد. تنیـس بـازی کـردن 
همیشـه گـران بنظـر می آمـده و قشـرخاصی بـه ایـن ورزش 
می پرداختنـد. البتـه ورزش اسـکی هم ورزش گرانی محسـوب 
می شـود لیکـن وضعیتش خیلـی بهتر از ورزش تنیس هسـت. 
شـاید علت های دیگری نیز وجود داشـته باشـد کـه این ورزش 
را در کشـور مـا مهجور کـرده اسـت. این به عهده کارشناسـان 
هسـت که تـالش کنند مطالعات خـود را از طریق رسـانه ها در 

اختیـار مردم قـرار دهند.
در رابطـه بـا وضعیت کنونی ورزش تنیـس در ایران خبرگزاری 
فـارس گفتگوی مشـروحی با رییـس جدید فدراسـیون تنیس 
انجـام داده اسـت کـه مـرور آن اطالعـات خوبـی در اختیـار 

می گـذارد.
● نه پول داریم نه زمین

▪ حـال تنیـس ایران خوب نیسـت! ایـن جمله ای بود کـه داود 
عزیـزی، رئیـس یـک ماهـه فدراسـیون در مجمـع انتخاباتـی 
اعـالم کـرد. جملـه ای کـه کامـال درسـت و ملمـوس بـوده و 
اهالـی تنیـس نیـز بـه خوبـی آن را لمـس کرده اند. این رشـته 
در چند سـال گذشـته نتوانسـته از پتانسـیل و دارایی های خود 
بـه خوبـی اسـتفاده کنـد و هـر روز درجـا زده و رو به پسـرفت 
اسـت، تـا جایی تیم ملی  تنیس به دسـته چهـارم دیویس کاپ 
سـقوط کـرده و هیـچ آینـده ای برای آن تعریف نشـده اسـت.

همـه این هـا یـک دلیـل دارد و آن هـم مدیریـت ضعیـف در 
سـال های گذشـته بـوده اسـت؛ مدیریتـی کـه برنامـه ای برای 
پیشـرفت ایـن رشـته نداشـته و تنهـا بـه روزمـره گی بسـنده 
کـرده اسـت. زمین هـا و امکاناتـی کـه در اختیـار تنیـس بوده 
از دسـت رفتـه و طبـق اعـالم عزیـزی، دیگـر هیـچ زمینی در 
 اختیار فدراسـیون نیسـت و از لحاظ بودجه ای هم مشکل دارد.

 زمانـی زمین هـای تنیـس آزادی، انقـالب و اسـتقالل همه در 
اختیـار فدراسـیون بودنـد، اما حـاال چیزی در کار نیسـت. 

اگـر تنیـس از امکانـات خـودش بـه خوبـی اسـتفاده می کـرد، 
بـه اسـتعدادها بهـا مـی داد و آن هـا را حمایـت می کـرد، االن 

شـرایطش ایـن گونـه نبود.
البتـه در ایـن بین و شـرایط بـه وجـود آمـده وزارت ورزش نیز 
کـم مقصـر نبـوده اسـت. فدراسـیون تنیـس حـدود ۲۰مـاه با 
سرپرسـت اداره می شـد و برنامه مدونی برای آن وجود نداشـت 
و درگیری های مسـووالن وزارتخانه با رئیس سـابق فدراسـیون 

هـم دودش تنها در چشـم تنیس و تنیسـورها رفته اسـت.
بـا تمـام ایـن مـوارد و روزهـای تیـره ای کـه تنیـس پشـت 
سرگذاشـت، سـرانجام پـس از حـدود ۲۰ مـاه کـه فدراسـیون 
بـا سرپرسـت اداره می شـد، ۱۱ خـرداد مـاه بـود کـه انتخابات 
برگـزار شـد و داود عزیزی کـه پیش از این مدیـر کل دفتر امور 
مجلـس وزارت ورزش و جوانـان بـود، توانسـت اکثریـت آرا را 
کسـب کـرده و به عنوان رئیـس جدید این فدراسـیون انتخاب 

شود.
برهمیـن اسـاس، خبرگـزاری فـارس گفت وگویـی را در مـورد 
شـرایط تنیـس کشـور بـا وی انجـام داده اسـت کـه در پـی 

می خوانیـد.
■ حدود یک ماه از ریاسـت شـما در فدراسـیون سپری 

شـد، در این مـدت، کار چطور بود؟
◄ بلـه ۱۱ خردادمـاه انتخابـات برگزار شـد. طی بررسـی هایی 
کـه انجـام دادم و طـی شـناختی کـه از فدراسـیون گذشـته 
داشـتم، انتصـاب ماننـد دبیـر و خزانـه دار را داشـتیم و بازرس 
فدراسـیون نیز از سـوی وزارت ورزش و جوانان مشـخص شـد. 
بـه هرحـال بـا توجه بـه وضعیـت کرونـا-- کـه االن در آن قرار 
داریـم و فدراسـیون جهانـی هـم مسـابقات را به حالـت تعلیق 
درآورده اسـت، طی درخواسـت مکتوب از فدراسـیون پزشـکی 
ورزشـی کـه متولی مبـارزه با ویـروس کرونـا در ورزش اسـت، 
خواسـتیم کـه پروتـکل هـا و دسـتورالعمل های بهداشـتی را 
بـرای برگـزاری رقابت هـا بـه ما اعالم کنـد. هر زمانی که سـتاد 
کرونـا اجازه دهد مسـابقات خود از جمله جـام حذفی را برگزار 

خواهیـم کرد.
■ در شـرایطی فدراسـیون را تحویل گرفتید که ظاهرا 
وضعیـت مالـی خوبی نـدارد؟ چطور می خواهیـد با این 

شـرایط کنار بیایید؟

◄ بلـه همانطـور کـه گفتیـد متاسـفانه فدراسـیون بـا کمبـود 
شـدید اعتبـارات مواجـه اسـت. برهمین اسـاس با وزیـر ورزش 
جلسـه داشـتم و با او صحبت کردم. فدراسـیون امکانات سخت 
افـزاری خـود را ازدسـت داده و ایـن مـوارد را بـه اطـالع وزیر و 
هم چنین کریمی، مدیرعامل شـرکت توسـعه و تجهیز رساندم 
کـه بخشـی از این سـخت افزارهـا مانند زمین ها به فدراسـیون 
بـه عنوان پایـگاه قهرمانی بازگردانده شـود. پیگیـر این موضوع 

هسـتیم که اعتبـارات دولتی را زیـاد کنیم.
■ ماجرای نامه  شما به مدیران کل استان ها چه بود؟

◄ در ایـن نامه از مدیـران کل خواهش کردم که در موافقت نامه 

هایشـان بـا سـازمان مدیریت و برنامـه ریزی اسـتان ها از محل 
اعتبـارات ۹ درصـد مالیـات بـر ارزش افـزوده، اعتبـاری را برای 

سـاخت ۵ زمیـن در نظر بگیرند.
■ آیـا ایـن پتانسـیل وجـود دارد کـه در هر اسـتان 5 

زمیـن تنیس سـاخته شـود؟
◄ یـک دسـتورالعملی توسـط مدیریـت و برنامـه ریـزی داریم 
کـه می گویـد سـالن ها یـا زمین هایـی کـه ظـرف یـک سـال 
بـا حداکثـر یـک میلیـارد تومان سـاخته شـود، مجاز هسـتند 
بـدون اعمـال کمیسـیون مـاده۲۳ نسـبت بـه سـاخت آن هـا 

کنند.  اقـدام 
بـا عنایت بـه افزایش قیمـت ارز و تورمی که ایجاد شـد، باعث 
شـده کـه خیلـی از سـالن ها و زمین هـای چمـن ایـن اتفـاق 
برایشـان نیفتـد، امـا در مـورد تنیـس می توانـد بیفتـد. زمین 
اگـر بـرای اداره کل باشـد، مـی توانـد ایـن اتفـاق را تـا سـقف 
یـک میلیـارد تومـان بـه کمک نهادهـای دیگـر رقـم بزنند.به 
خاطـر همیـن و با شـناختی از قانون داشـتم این نامـه را برای 
آن هـا ارسـال کـردم. این بحث اجاره نیسـت که برخی اشـتباه 

کرده انـد. 
نـه ایـن طـور نیسـت، بحـث سـاخت اسـت. ۳۱ اسـتان داریم 
کـه در مجمـوع ۱۵۵ زمیـن تنیـس می شـود و اگـر ۵۰ درصد 
آن هـم تحقـق پیـدا کنـد ، ۷۵ زمین تنیس خواهیم داشـت و 
در بدتریـن حالـت اگـر ۲۵ درصد اعتبارات هـم تخصیص پیدا 
کنـد، ۳۰ تـا ۴۰ زمین تنیس به زمین هـای دیگر اضافه خواهد 
شـد. ایـن رشـد همگانی کـردن تنیس مهم اسـت و مـا دنبال 
آن هسـتیم البته ایـن صرفاً مربوط به بحث سـاخت زمین های 

تنیـس از طریـق ادارات کل ورزش و جوانان اسـت.
■ بـرای افزایـش باشـگاه ها و ورزشـکاران تنیـس هم 

دارید؟ برنامـه ای 
◄ در مجمـع عمومـی هیـات البـرز کـه نخسـتین مجمـع مـا 

بعـد از انتخابـات فدراسـیون بـود، بحـث افزایـش ورزشـکاران 
سـازمان یافتـه را مطـرح و اعـالم کـردم هـر بازیکنی کـه برای 
اولیـن بـار وارد زمیـن تنیس می شـود باید بیمه ورزشـی شـود 
و اگـر ایـن کار نشـود و اتفاقی بیفتـد، باشـگاه دار مقصر خواهد 
بـود. در حـال حاضر ورزشـکار بیمه شـده تنیس حـدود ۶۵۰۰ 
نفـر اسـت کـه ایـن آمار بـرای رشـته ای ماننـد تنیـس در کل 
کشـور زیبنده نیسـت. یا در اسـتان البرز، ۲۱۸ ورزشـکار بیمه 
شـده داشـتیم، نباید این طور باشـد. به همین دلیل از باشـگاه 
داران خواسـتیم که به بحث بیمه ورزشـی توجه جدی داشـته 
باشـند، چـون این ها شـاخص هایی اسـت کـه ما خودمـان را با 
آن می سـنجیم. هـم چنین باید تعـداد باشـگاه های خودمان را 

زیـاد کنیـم چون در سـطح کشـور خیلی پایین اسـت.
■ در حـال حاضـر عنـوان می شـود کـه تنیـس برای 
قشـر مرفه اسـت، چون هزینه هـای بـازی و تمرین آن 

باالسـت. خیلی 
◄ بلـه ایـن مـورد جـزو دغدغه مـردم اسـت که هزینـه تنیس 
بـاال رفتـه. مـا بـرای ایـن منظـور از ادارات کل ورزش و جوانان 
اسـتان ها خواسـتیم زمین هایـی کـه در اختیارشـان هسـت ،با 
تـرک تشـریفات و بـا قیمـت پایه به ورزشـکاران و هیـات های 

مـا واگـذار کننـد. وقتـی کـه در راسـتای قانـون ۸۸ الحـاق ۲، 
وارد فراینـد تشـریفات می شـویم خـود بـه خـود قیمـت اجاره 
زمین هـا بـاال رفتـه و بـه تبـع آن فراینـد مزایده هزینـه ورزش 
تنیـس بـاال مـی رود. بـه همین دلیـل خواهـش کردیـم بدون 
تشـریفات باشـد. این کاری بـوده که برای کم کـردن هزینه ها 

از دسـت مـا برآمده اسـت.
■ وضعیت بدهی های فدراسیون چگونه است؟

◄ یـک بخـش از بدهـی  ها مربوط به مجموعه تنیس اسـتقالل 
اسـت و بخـش دیگـر مربـوط بـه قضیـه مالیات هـا اسـت کـه 
شـامل همه فدراسـیون های ورزشـی می شـود. بدهی مجموعه 
اسـتقالل بـه خاطـر اجاره بـوده که در حـال مذاکره با شـرکت 

توسـعه و تجهیز هستیم.
■ قبـال گفته بودنـد زمین تنیـس اسـتقالل در اختیار 

است. فدراسـیون 
◄ قبـال در اختیـار فدراسـیون بود، امـا کمتر از ۹ ماه اسـت که 
در قالـب تشـریفات مزایـده بـه بخـش خصوصـی واگذار شـده 

اسـت. در حـال حاضـر هیـچ امکانات سـخت افـزاری نداریم.
■ با این شرایط کارتان سخت می شود.

تنیـس  مجموعـه  زمانـی  یـک  اسـت.  طـور  همیـن  بلـه   ◄
آزادی، انقـالب، اسـتقالل در اختیـار فدراسـیون بـوده اسـت، 
امـا فدراسـیون یـک بـاب هـم زمیـن نـدارد و همـه در اختیار 
بخـش خصوصی اسـت. بخـش خصوصی هم طبیعی اسـت که 
دنبـال منافعـش باشـد و می خواهـد درآمد اززمین کسـب کند 
و حقـوق کارمندانـش را پرداخـت کنـد و مجبـور می شـود که 
قیمـت را بـاال ببـرد. بـه خاطر همین مـا به دنبال این هسـتیم 
کـه زمین هـا در اختیـار فدراسـیون و هیات هـا قـرار بگیـرد تا 

هزینـه ورزش تنیـس کم شـود.
■ پـس وقتـی در مجمع انتخاباتـی اعـالم کردید حال 

تنیـس خوب نیسـت بـه خاطـر همین مسـائل بود؟
◄ یکی از دالیش همین بود.

■ دلیل دیگر وضعیت تیم ملی است؟
◄ بـه هرحـال وضعیـت تیـم ملـی بـا توجـه بـه این کـه کرونا 
اسـت و مسـابقه ای وجود ندارد، باید شـرایطش در کمیته فنی 
مـورد بررسـی قـرار  گیـرد و سـرمربی هـم انتخاب  شـود. خود 
سـرمربی قطعـا عضو کمیتـه فنی نخواهد بـود، اما بایـد به این 

کمیته پاسـخگو باشد.
■ در گذشـته شـرایط این گونـه بود که تیـم ملی یک 
مـاه قبل از آغاز مسـابقات تشـکیل می شـد و کارش را 
آغـاز می کـرد، آیـا همین کار تکرار می شـود یـا برنامه 

ریزی بهتری وجـود دارد؟
◄ ایـن را می دانیـم کـه تـا چنـد مـاه آینـده رقابتـی نداریـم و 
بـه دلیـل کرونـا نمی توانیم حتـی ابتدایی ترین مسـابقه خود را 
هـم برگزار کنیـم. البته تنیس مانند فوتبال نیسـت و بازیکنان 
خودشـان تمریـن دارنـد. لیگ مـان از همه مهمتر اسـت و اگر 
لیگ شـروع شـود بازیکنـان خود به خـود در کوران مسـابقات 
قـرار می گیرنـد و مـی توانیم براسـاس رنکینـگ، بازیکنان برتر 

را بـه اردوی تیـم ملی دعـوت کنیم.
■ تنیـس در گذشـته نمایندگانـی را در کنفدراسـیون 
آسـیایی داشـته و حتـی علـی نیلـی هـم چهـره ای 
شـناخته شـده در داوری جهـان اسـت. بر این اسـاس 
برنامه شـما بـرای گسـترش ایـن ارتباطات بـا مجامع 

چیسـت؟ جهانی 
◄ قطعـا تعامـل ما سـازنده و خـوب خواهـد بود. مـا در کمیته 
آمـوزش غرب آسـیا هـم نماینده داریـم. خوشـبختانه قبال هم 
ارتباطـات مـا خـوب بـوده و بـاز هم همیـن روند ادامـه خواهد 

داشت.
■ برنامه تان برای بخش بانوان چگونه خواهد بود؟

◄ کمیته هـای مختلف فدراسـیون از جمله مسـابقات، داوران و 

آمـوزش در حـال شـکل گیـری هسـتند و برنامه ما این اسـت 
کـه در هـر کمیتـه یـک نماینـده از بانـوان هـم حضور داشـته 

باشـد، چـون بـا ایـن کار نقـش بانـوان پـر رنگ تر می شـود.
بانـوان نیمـی از قشـر جامعه ما بـوده و نیازمند توجـه جدی به 
ایـن بخـش هسـتیم. هـر زمانـی هم کـه بـه این بخـش توجه 
کردیـم، نتیجـه گرفته ایـم. همـه این هـا جدا از بخـش کمیته 

بانوان خواهـد بود.
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بهار سـادات موسوی
مونـا پیلتـن عراقیگرد آورنده

بخش اول هنر خیابانی، هنر خالق
● شـاید فکـر کنید هنر نقاشـی را باید فقـط در گالری ها دید، 
امـا در واقعیـت این طـور نیسـت. مجموعه عظیـم از هنرهای 
خیابانـی خـالق بـه شـما نشـان می دهـد کـه شـهر احتمـاالً 

بهتریـن بوم برای نقاشـی اسـت!
هنـر خیابانـی هنـر زیبا و جدیدی اسـت که در همـه جا دیده 
می شـود. این هنر در ابتدا شـیوه ای برای اظهـار نظر اجتماعی 
و نوعـی اعتراض سیاسـی بود کـه اغلـب در خیابان های مدرن 
یافـت می شـد امـا آرام آرام بـه بخش های دیگر شـهرها نیز راه 
 CRO و C۲۱۵ ،یافـت. هنرمندان مشـهوری ماننـد بنکسـی
تبدیـل بـه رسـانه ای محبـوب شـدند کـه هـر روز در تـالش 
بـرای افزایـش آگاهـی مـردم بودنـد، هـم چنین الهـام بخش 
هنرمنـدان بسـیاری بودنـد تـا کارهـای خـود را بـه نمایـش 
بگذارنـد. در هنـر خیابانی نام هنرمندان کامال ناشـناس اسـت 
زیـرا هنـوز بسـیاری اعتقـاد دارنـد کـه هنـر خیابانـی نوعـی 
وندالیسـم )خرابکاری خیابانی( اسـت که نوعـی جرم و جنایت 
نیـز محسـوب می گـردد. این هنـر در واقـع بازتابـی از زندگی 
اجتماعـی یـک جامعـه اسـت کـه مـا بـا عکاسـی از آن هـا و 
بـه اشـتراک گذاشـتن در جهـان بـه ایـن »خرابـکاران« درود 

می فرسـتیم.
هـر دیـوار، حصار یا سـتون می توانـد به یک اثر هنـری تبدیل 
شـود. لبخنـد بـه لـب مـی آورد و ابروهـا را باال می برد. نقاشـی 
خیابانـی گاهـی از بهتریـن نقاشـی هایی کـه در یـک گالـری 
هنـری نصـب شـده اند بـه مـردم و فرهنـگ عمومـی جامعـه 

نزدیک تـر اسـت.
بـا این حـال یک هنر خیابانـی بد نیز می تواند یک سـاختمان 
بسـیار زیبـا را در مرکـز شـهر خـراب کنـد و باعث شـود همه 

محـالت به صورت فرسـوده و ناخوشـایند به نظر برسـند. 
بـه همیـن دلیـل همیشـه بحـث خواهـد بود کـه آیا نقاشـی 
خیابانـی یـک هنـر اسـت یـا خرابـکاری. بـه همین دلیـل نیز 
در در کشـورهای زیـادی نقاشـی خیابانـی را جـرم می داننـد. 

البته این مساله دالیل سیاسی و اجتماعی نیز دارد.
در ادامـه بـه معرفی بهترین شـهرها که هنر خیابانـی در آن ها 

مشـهور و چشمگیر اسـت می پردازیم :
■ بوئنوس آیرس -- آرژانتین 

هنرمنـدان  توسـط  خوبـی  آیرس بـه  خیابان های بوئنـوس 
و  با شـکوه  نقاشـی های  بـا  بومـی  و  بین المللـی  مشـهور 
اکثـر  در  اسـت.  شـده  تزئیـن  کاریزماتیـک  گرافیتی هـای 
شـهر های معـروف بوئنـوس آیـرس، آثـار هنـری مختلـف در 
خیابـان، پیام هـای سیاسـی را بـا صحنه هـای خیره کننـده به 
مخاطـب انتقـال می دهنـد. بـرای دانسـتن تاریخ شـهر، کافی 
اسـت بـا تور هـای پیـاده همـراه شـوید تـا تمـام آنچه کـه رخ 

داده از طریـق هنر هـای خیابانـی متوجـه شـوید.

■ ملبورن -- استرالیا

ملبـورن دومیـن شـهر بزرگی اسـت که بـا گرافیتـی رنگارنگ 
و زیبـا شـناخته شـده اسـت. هنرمنـدان بین المللی و مشـهور 
از سراسـر جهـان آثـار خـود را در خیابان هـای شـهر ملبورن 

شـبیه به یـک امضا به ثبت رسـانده اند. برای مشـاهده بهترین 
گرافیتی هـا در سـطح شـهر، پیشـنهاد می کنیـم بـا تور هـای 
محلـی همـراه شـوید کـه راهنمایـان تـور را نیـز هنرمنـدان 

خیابانـی تشـکیل می دهند.

■ لیسبون -- پرتغال

در لیسـبون از هنـر خیابانـی اسـتقبال خوبی شـده اسـت، در 
حـدی کـه فضا  های مختلفـی مانند دیوار سـاختمان ها و حتی 

سـطل آشـغال ها در اختیار هنرمنـدان قرار گرفته اسـت که با 
نشـان دادن ابتکار و اسـتعداد خود، نمای شـهر را زیبا تر کنند. 
خیابان هـای لیسـبون شـبیه بـه یک گالـری هنری اسـت که 
بـا نقاشـی های زیبـا و داسـتان هایی کـه در دل خـود دارنـد، 

بازدید کننـدگان را جـذب و بـه فکـر فـرو می برند.

■ برلین -- آلمان

بـه  می شـود،  دیوار برلین مشـاهده  روی  کـه  نقاشـی هایی 
مراتـب بیشـتر توانسـته از خـود این دیـوار تاریخـی و پر ماجرا 
بـرای بازدید کننـدگان جـذاب باشـد. در طـول جنـگ سـرد، 
دیـوار برلیـن به عنوان یک هـدف از طریق هنر، سیاسـت را به 
نمایـش می گذاشـت، امـا امـروزه هنر هـای خیابانـی در برلین 
تنهـا به نقاشـی ختم نمی شـود، بلکه طیف وسـیع تری را دربر 

می گیـرد.

■ لندن -- انگلستان

لنـدن را بایـد بزرگتریـن مجموعـه ی هنرهـای  خیابانی جهان 
معرفـی کنیم. در لندن می توانید آثاری از بنکسـی، اسـتیک و 
همین طور هنرمندان کمتر شـناخته شـده را بیابید. هنرهای 
خیابانـی در مناطـق مختلـف شـهر پراکنـده شـده اند. امـکان 
نـدارد در مسـیری حرکـت کنید و چند قطعه شـگفت انگیز به 
چشـمتان نیایـد. بـا این حال سـاکنان لنـدن تحـت تاثیر این 
»خرابکاری هـا  )وندالیسـم(« قـرار نمی گیرند و گویـی به وجود 

ایـن هنرهـا در خیابان عـادت کرده اند.

■ گرانادا -- اسپانیا

قبـل از سـفر به گرانـادا احتمـاال مهم ترین جاذبه گردشـگری 
ایـن شـهر را "الحمرا" به همـراه دیدن یک نمایـش "فالمنکو" 
و خـوردن نوعـی "تاپاهـا" بدانیـد، امـا دلیل دیگری بـرای این 
که عاشـق این شـهر اسـپانیایی شـوید، وجود دارد؛ بزرگترین 
مجموعـه هنـر خیابانـی در بخـش Realjo واقع شـده که که 
توسـط هنرمندی با لقـب El Niño de las Pinturas )این 
هنرمند در اسـپانیا به  بنکسـی اسـپانیا مشـهور اسـت( خلق 
شـده اسـت. ایـن محلـه در واقـع محلـه قدیمـی کلیمی های 

اسـپانیا بوده است. 

محلـه Realjo دارای دیوارهـای سـفید به همـراه خیابان های 
کوچـک اسـت کـه بـرای نمایـش هنرهـای خیابانـی مکانـی 
 بسـیار مناسـب بوده اسـت. El Niño  اغلب نقـل  قول ها را با

هنـر خـود ترکیـب می کـرد و ایـن نوشـته ها را ماننـد یـک 
نقاشـی آبرنـگ در مـی آورد. اگـر می خواهیـد این نقاشـی ها را 
مشـاهده کنیـد حتمـا در زمـان بسـته بـودن مغازه هـا بـه آن 
جـا برویـد، زیـرا هنرمندان بـرای کار خـود از کرکـره مغازه ها 
اسـتفاده کرده اند. برخی فروشـندگان هنرمنـدان را به این کار 

می کنند. تشـویق 

■ پاریس --فرانسه

در پاریـس تاکیـد بسـیاری بر تاریخ هنـر خیابانی وجـود دارد 
و ایـن کـه؛ ایـن ژانر از کجاسـت، و چرا نامـش از هنر گرافیتی 
)graffiti( بـه نقاشـی دیـواری )murals( تغیر یافت و از این 

کـه از چـه زمانی این نقاشـی ها به حـوزه هنر وارد شـدند. 
پاریسـی ها در تـالش هسـتند کـه ایـن فـرض کـه هر کسـی 
بایـد از جایـی شـروع کند )حتی بنکسـی( را رد کننـد. در هر 
حـال بـا قـدم زدن در خیابان هـای پاریـس می توانید بخشـی 
از آثـار هنـری هنرمنـدان خیابانـی را بـروی دیوارهـای شـهر 

مشـاهده کنید.

■ مونترال -- کانادا

هـر سـاله در مـاه ژوئـن در مونتـرال، جشـنواره ای بـه مـدت 
۱۱ روز بـا محتـوای نقاشـی روی دیـوار برگـزار می شـود کـه 
افـراد با اسـتعداد در هنر هـای خیابانـی را از سراسـر جهـان به 
سـوی خـود می کشـاند. امـا انجمـن هنر هـای محلـی در این 
شـهر کانادایـی در تمامـی طـول سـال حتـی در زمسـتان نیز 
فعـال هسـتند. برای مشـاهده بهتریـن آثار خیابانی پیشـنهاد 
می دهیـم بـه بلـوار Saint-Laurent برویـد تـا از نمایشـگاه 

هنـری در فضـای بـاز نهایـت لـذت را ببرید.

■ تورنتو --کانادا

تورنتـو را باید شـهری با فرهنگ هـای متنوع از سراسـر جهان 
بشناسـیم. ایـن تنـوع فرهنگ هـا را بـه راحتـی در هنرهـای 
خیابانـی کـه در شـهر پراکنده شـده، می تـوان مشـاهده کرد.
در تورنتـو یـک کوچـه به این هنر اختصاص داده شـده اسـت.

ایـن محـل درسـت در غـرب خیابان اسـپادینا )Spadina( و 
خیابـان غربـی کوییـن )Queen( )ایـن خیابـان بـه نام هـای 
راش لیـن )Rush Lane(  یـا کوچه گرافیتی )Graffiti( نیز 

شـناخته می شـود( قرار دارد. 
نقاشـی های این شـهر هر سـال پاک می شـوند و نقاشـی های 
جدیـد جایگزین می شـوند. پاک کـردن گرافیتی هـا به منظور 
ایجـاد بـوم نقاشـی جدیـد بـرای هنرمنـدان اسـت. بنابرایـن 
عجیـب نیسـت که هنرمنـدان از اطـراف جهان می آینـد تا در 

ایـن خیابـان نشـانی از خود برجـای بگذارند.

 ---نیم نگاه ---
تندیس معترض سیاه پوست 

به جای تاجر برده
  

تندیسـی از یـک معتـرض سیاه پوسـت با مشـتی گره 
کرده جایگزین مجسـمه  سـرنگون شـده »ادوارد کلستون« 
در بریسـتول انگلیـس شـد، مجسـمه ایـن تاجـر بـرده، ماه 
گذشـته در جریان اعتراضات ضدنژادپرسـتی به زیر کشیده 

و بـه آب انداختـه شـده بود.

بـه گـزارش رویتـرز، جرقـه ایـن اعتراضـات بـا قتـل جورج 
فلویـد بـه دسـت مامـوران پلیـس آمریـکا زده شـد. مـرگ 
این شـهروند سیاه پوسـت جنبشـی را در حمایـت از برابری 
نـژادی و اصـالح در سـاختار پلیـس در آمریـکا و دیگـر 

کشـورهای جهـان بـه راه انداخـت.
مـارک کوئیـن هنرمنـد مطـرح انگلیسـی از روی عکسـی 
کـه جـن ریـد )Jen Reid( فعـال سیاه پوسـت بـه فاصلـه 
چنـد سـاعت از سـرنگونی مجسـمه کولسـتون روی پایـه 
ایـن مجسـمه گرفتـه بود، تندیسـی سـاخت. ایـن تندیس 
در سـاعات آغازیـن روز چهارشـنبه هفته پیـش در حرکتی 

نمادیـن، جایگزین مجسـمه کلسـتون شـد.
ماروین ریس شـهردار بریسـتول در واکنش بـه این اتفاق با 
اشـاره بـه ایـن که مجسـمه رید بـدون مجوز و توسـط یک 
هنرمند سـاکن لندن در این شـهر نصب شـده، خاطرنشـان 
کـرد ایـن کـه مجسـمه کلسـتون با چـه چیـزی جایگزین 

شـود تصمیمی اسـت که مردم بریسـتول بایـد بگیرند. 
ریـس مـاه گذشـته پس از آن که مجسـمه کلسـتون از آب 
خـارج شـد، اعالم کرد ایـن تندیس در یک مـوزه  و در کنار 
پالکاردهـای مربـوط بـه اعتراضـات اخیـر قـرار داده خواهد 
شـد تا داسـتان ۳۰۰ هـزار سـاله بردگـی و مبـارزه بـرای 

برابـری نـژادی بهتر درک شـود.

نمایش های خیابانی 
در شهرهای کشور

بـه گـزارش روابط عمومـی اداره کل هنرهای نمایشـی، 
بـا توجـه بـه برگـزار نشـدن جشـنواره بین المللـی تئاتـر 
خیابانی مریوان به شـکل مرسـوم در سـال جاری به جهت 
تبعـات شـیوع ویـروس کرونـا، اداره  کل هنرهای نمایشـی 
و اداره کل فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی اسـتان کردسـتان بـا 
همراهی انجمن هنرهای نمایشـی ایـران و انجمن هنرهای 
نمایشـی اسـتان کردسـتان، برنامه »خیابان تئاتر ایران« را 

می کنند. برگـزار 
ایـن برنامـه در راسـتای حمایـت از آثـار هنرمنـدان تئاتـر 
کشـور بـا رویکـرد اسـتمرار ارتبـاط شـهروندان بـا تئاتـر و 
بـه ویـژه نمایش هـای خـارج از صحنه های مرسـوم در سـه 
بخـِش »اجـرا« بـا زیرمجموعه هـای »آزاد«، »نمایش هـای 
آیینـی و سـنتی« و »نمایش هـای کودک و نوجـوان« و هم 
چنیـن »مسـابقه طـرح و ایـده« و »کارگاه هـای آموزشـی« 

برگـزار می شـود.
متقاضیـان حضور در برنامه »خیابان تئاتـر ایران« می توانند 
تا تاریخ یکشـنبه ۵ مردادماه سـال جـاری از طریق »بخش 
ویـژه خیابـان تئاتر ایـران« در تارنمای ایران تئاتر به نشـانی 

http://theater.ir اقدام کنند.
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 حجم سه برابری تراکنش های بورس
 ---نیم نگاه ---

۲ درصد از سهام شستا 
به بازنشستگان می رسد

بـه گزارش وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی، محمد 
شـریعتمداری در گفـت وگوی زنـده اینسـتاگرامی اظهار 
کـرد: مصوبـه هیـأت امنـای سـازمان تأمیـن اجتماعـی 
بـرای واگذاری دو درصد از سـهام شسـتا به بازنشسـتگان 
و مسـتمری بگیـران ایـن سـازمان بـا هماهنگی سـازمان 

بـورس را دریافـت کردم.

وزیـر تعـاون، کار و رفاه اجتماعی هـم چنین از هماهنگی 
بـا سـازمان برنامـه و بودجـه بـرای واگـذاری ۳۰ هـزار 
میلیـارد تومـان از سـهام شـرکت های دولتـی بـه ازای 
مطالبـات سـازمان تأمیـن اجتماعـی از دولـت خبـر داد.

گفتنـی اسـت هفتـه گذشـته هیـأت وزیـران بـا پرداخت 
۳۲ هـزار میلیارد تومان طلب سـازمان تأمین اجتماعی از 
دولـت موافقت کـرده بود که بـا افزایش ۳۰ هـزار میلیارد 
تومانـی آنچـه کـه وزیر تعـاون، کار و رفاه اجتماعـی از آن 
یـاد کـرد، مجموع طلب هـای واصل شـده این سـازمان از 
دولـت تـا پایان سـال به ۶۲ هـزار میلیارد تومان می رسـد 
کـه گام بزرگـی در راسـتای حل مشـکالت بازنشسـتگان 

سـازمان تأمین اجتماعی اسـت.

تسریع در ترخیص کاالهای 
اساسی و تولیدی

  
بـه گـزارش گمـرک ایـران، مهـرداد جمـال ارونقی با 
بیـان ایـن نکتـه که ترخیـص کاالهـای اساسـی و تولیدی 
از گمـرک سـرعت می گیـرد اعـالم کـرد: در حـال حاضـر 
موجـودی کاالهـای اساسـی در بنـادر و گمـرکات کشـور 
بیـش از ۵/۳ میلیـون تـن اسـت. حـدود ۳/۳ میلیـون تـن 
کاالی غیراساسـی غیرکانتینـری نیـز در بنـادر و گمرکات 
کشـور وجـود دارد کـه حـدود ۸۰٪ از این کاالهـا تولیدی، 
سـرمایه ای و یـا مربـوط بـه پروژه هـای مختلف می باشـند.

موجـودی کانتینرهـای پُـر وارداتـی نیـز بیـش از ۳۰ هزار 
دسـتگاه برآورد می شـود.وی افـزود: اخیراً دالیل ایسـتایی، 
دپـو و رسـوب کاالهـا در بنـادر و گمرکات کشـور احصاء و 
بـه همـراه راهکارها و پیشـنهادهای الزم بـه مراجع ذیربط 
و ذیصـالح اعـالم گردیـد. ایـن دالیـل در ۴ مقطـع: قبـل 
از اظهـار کاال بـه گمـرک؛ بعـد از اظهـار کاال بـه گمـرک و 
درحیـن انجـام تشـریفات گمرکـی؛ بعـد از صـدور پروانه و 
قبـل از خـروج کاال از گمرک و بعد از ترخیص کاال بررسـی 

و بـرای هـر مقطع پیشـنهادهای الزم داده شـد.
معـاون امـور گمرکـی گمرک ایـران در ادامه اظهار داشـت: 
ایـن پیشـنهادها بـه اسـتحضار رئیـس جمهور محتـرم نیز 
رسـید و ایشـان با اجرایی شـدن پیشـنهادهای ارائه شـده 
موافقـت نمـود و دسـتور الزم در ایـن خصوص صادر شـده 
اسـت کـه جزئیـات آن طـی روزهای آینـده اعـالم خواهد 
شـد. بنابرایـن بـا تعامـل بوجـود آمـده بـا سـازمان ها و 
بانـک  و  صمـت  وزارت  جملـه  از  ذیربـط  دسـتگاه های 
مرکـزی، پیـش بینی می شـود ترخیـص کاالهای اساسـی 
و ضـروری، مـواد اولیـه و مـورد نیـاز واحدهای تولیـدی از 

گمـرکات ظـرف روزهـای آینـده سـرعت گیرد.

تسـنیم -- معـاون اقتصـادی بانـک مرکزی ضمن تشـریح 
سیاسـت جدیـد ایـن بانـک بـرای مدیریـت نقدینگـی گفت: 
بانـک مرکـزی در نظـر دارد ۵۰هـزار میلیـارد تومـان اوراق 
ودیعـه منتشـر کنـد کـه انتشـار کل ایـن مبلـغ می توانـد 

۱۴واحـد درصـد رشـد نقدینگـی را کاهـش دهـد.
پیمـان قربانی در خصوص سیاسـت های جدیـد بانک مرکزی 
بـرای مدیریـت نقدینگـی در اقتصـاد ایـران، اظهار داشـت: در 
راسـتای کنترل نقدینگی و مهار تورم، بانک مرکزی سیاسـت 
سـپرده های  جذابیـت  افزایـش  و  نقدینگـی  رشـد  کنتـرل 
بانکـی را در دسـتور کار قـرار داده اسـت، البته سـایر اقدامات 
سیاسـت های پولـی ماننـد عملیـات بـازار بـاز و افزایـش کف 
نـرخ سـپرده گیری از بانک هـا را نیز به مـوازات انجـام می دهد.

وی به مصوبه روز گذشـته شـورای پول و اعتبـار برای افزایش 
نـرخ سـود بانکـی اشـاره و تصریـح کـرد: دیروز پیشـنهادهای 
بانـک مرکـزی در راسـتای تنـوع سـپرده های بانکـی و اصالح 
نـرخ سـود در شـورای پـول و اعتبار مطرح شـد و شـورا نهایتاً 
تصمیـم گرفـت نـرخ سـود سـپرده های سـرمایه گذاری عادی 
۱۰ درصـد، سـپرده سـرمایه گذاری کوتاه مدت ویـژه سـه ماهه 
۱۲ درصد، سـپرده سـرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه شـش ماهه 
۱۴ درصـد و سـپرده سـرمایه گذاری با سررسـید یـک سـال 
۱۶ درصـد شـود، ضمـن ایـن کـه سـپرده سـرمایه گذاری با 

سررسـید دو سـال نیزبا سـود ۱۸ درصدتعیین شـد.
معـاون اقتصـادی بانـک مرکـزی دربـاره علـت احیـای مجدد 
سـپرده های بـاالی یـک سـال گفت:  ایـن موضوع در راسـتای 
معرفـی ابزارهـای سـپرده ای بـا ماندگاری بیشـتر در شـورای 

پـول و اعتبـار مطـرح و مصوب شـد.
قربانـی هـم چنیـن از برنامه ایـن بانک بـرای انتشـار اوراق 
ودیعـه خبـر داد و تصریح کرد: این موضـوع برای مدیریت و 
کنترل رشـد نقدینگی اسـت وبراسـاس مصوبه شورای عالی 
اقتصـاد بناسـت بـرای تصویـب نهایـی بـه شـورای پـول و 

اعتبـار برود.

وی افـزود: بانـک مرکزی بعـد از تصویب این طرح در شـورای 
پـول و اعتبار، انتشـار ۵۰هـزار میلیـارد تومـان اوراق ودیعه را 
در دسـتور کار خواهـد داشـت که هـر ۱۰هزار میلیـارد تومان 
آن می توانـد ۲.۸ واحـد درصـد رشـد نقدینگی و پایـه پولی را 

کاهـش دهد.
به گفتـه معـاون اقتصـادی بانـک مرکـزی، با انتشـار کل مبلغ 
در نظـر گرفته شـده بـرای اوراق ودیعه، رشـد نقدینگـی تا ۱۴ 

واحـد درصـد کاهش خواهـد یافت.
قربانـی هـم چنیـن تأکید کرد که ابعاد شـرعی و فقهـی اوراق 
ودیعـه قباًل در شـورای فقهی بانک مرکزی به تصویب رسـیده 
اسـت و به زودی این پیشـنهاد برای تصویب نهایی به شـورای 

پـول و اعتبـار خواهد رفت.
گفتنی اسـت؛ دهم آذرماه ۱۳۹۸،حجت االسـالم والمسـلمین 
غالمرضـا مصباحـی مقدم، عضو شـورای فقهی بانـک مرکزی 
در حاشـیه پنجمیـن همایـش مالی اسـالمی، با بیـان این که 
ابـزار بـازار بـاز مالـی در دنیا همراه با ربا اسـت، اظهـار کرد: ما 
نمی توانیـم تسـلیم این موضـوع شـویم بنابراین، مسـأله را به 
شـورای فقهی بانک مرکزی ارجاع دادیم و در این شـورا اوراق 

ودیعـه طراحـی شـد که تا پایان سـال جـاری ارائه می شـود.
اوراق ودیعـه سـندی اسـت کـه نشـان می دهد بانـک مرکزی 
مبلـغ معینـی را از ودیعه گـذار به عنـوان ودیعـه دریافت کرده 
و متعهـد اسـت آن مبلـغ را تا سررسـید نگهداری نمـوده و در 
سررسـید، بـا رعایـت حفـظ قـدرت خرید بـا نرخـی حداکثر 
معـادل نـرخ تورم سـالیانه به دارنده سـند مزبور عـودت دهد.

روش کار در اوراق مذکـور بـه ایـن صـورت اسـت کـه بانـک 
مرکـزی اوراق ودیعـه را منتشـر و اوراق مزبـور را از طریـق 
بانک هـای عامـل بـه متقاضیـان عرضـه می کنـد. بانک هـا بـا 
واگـذاری اوراق ودیعـه، وجـوه متقاضیـان را به عنـوان ودیعـه 
جمـع آوری و بـه بانک مرکزی منتقل می کننـد. بانک مرکزی 
متعهـد اسـت که آن وجـوه را در چارچوب سیاسـت های پولی 
بلوکـه کنـد و در سررسـید بـا رعایت حفـظ قـدرت خرید، به 

اوراق برگرداند. صاحبـان 

فارس -- مدیر عامل شـرکت مدیریت فناوری اطالعات 
بـورس تهـران با بیان ایـن که تعداد تراکنش های سـامانه 
معامالت از ابتدای فروردین تاکنون سـه برابر شده اسـت،

گفـت: مقـام ناظـر بـازار بـه خاطـر راحتـی در انجـام 
نمادهـای  برخـی  معامـالت  معامـالت،  سـامانه های 
پرتراکنش را به بعد از بسـتن شـدن سـاعت بازار موکول 

کـرده اسـت.
روح اهلل دهقـان در پاسـخ بـه ایـن پرسـش کـه بـا وجـود 
بسـته شـدن سـامانه معامالت بازار در بورس اوراق بهادار 
تهران،چـرا بـا انجـام معاملـه در برخـی نمادهـا شـاخص 
بـورس تغییر می کنـد، گفت: سـامانه معامـالت به خاطر 
اسـتقبال گسـترده مـردم و افزایـش تراکنش هـا کشـش 
بیـش از حـد نـدارد، بنابرایـن ناظـر بـازار تصمیـم گرفته 
بـه خاطر کاهـش بـار ترافیکی سـامانه، معامـالت بورس 
یکسـری از نمادها را        -که پرتراکنش اسـت ،به ساعت بعد 

از بـازار منتقـل کند.
بانـک  ماننـد  نمادهایـی  بـه عنـوان مثـال؛  وی گفـت: 
صـادرات ایران، شسـتا، پاالیش نفت تهران، خودروسـازی 
سـایپا و یـا ایران خـودرو را           --البته بسـته به شـرایط روز 
و بـا هماهنگـی ناظر بـازار معامـالت -- به سـاعت بعد از 

بسـته شـدن بـازار منتقـل می کنند. 
مدیـر عامـل شـرکت مدیریـت فنـاوری اطالعـات بورس 
تهـران در واکنـش بـه مطلبی کـه برخی در مـورد انتقال 
نمادهـای خودروسـازی بـه بعد از سـاعت معامـالت بازار 
بـرای جلوگیـری از ریـزش شـاخص کل عنـوان کـرده 
برخـی  انتقـال  بلکـه  نیسـت،  گونـه  ایـن  بودند،گفـت: 
نمادهای پرتراکنـش و پرطرفـدار بـه بعد از سـاعت انجام 
معامـالت بـازار یـک موضـوع کامال فنـی و بـرای کاهش 

فشـار بـه بقیـه نمادهـای بـازار بورس اسـت.

وی گفـت: نمادهای پرتراکنـش دارای تقاضـای زیـادی 
هسـتند و سـفارش بـرای ایـن نمادهـا بـه بعد از سـاعت 
بـازار منتقـل می شـود. همـان طـور کـه عرضـه دراولین 
سـاعت معامله ،بـرای مدیریـت  فشـار به سـامانه، از قبل 
از معاملـه -- یعنـی ۷:۳۰ تـا ۱۰:۳۰-- انجـام می شـود و 
ایـن هـا همه بـه خاطر کاهش فشـار به هسـته معامالت 
و سـامانه معامـالت اسـت و به نظـر من این کار درسـتی 
اسـت کـه نمادهای پرتقاضا و پرتراکنـش را           بین سـاعات 

بعـد از معامـالت توزیـع می کنند.
دهقـان در مـورد این که بـازار بورس باالخره چه سـاعتی 
بسـته می شـود گفت: بسـتگی به پیـام ناظـر دارد. بعضی 
از روزهـا معاملـه در برخی نمادها مانند سـیتا و یا خودرو 

و خسـاپا تـا سـاعت ۳ بعـد از ظهـر و بعضـی روزهـا نماد 
معامالتـی صنـدوق واسـطه گری مالـی یکـم، دارا یکم تا 

سـاعت ۲ یـا ۲ و نیـم بعـد از ظهر انجام می شـود.
مدیـر عامـل شـرکت مدیریـت فنـاوری اطالعـات بورس 
تهـران هـم چنیـن در مـورد این کـه آیا امـکان دو عرضه 
اولیـه سـهام در هفتـه وجـود دارد گفـت: در حـال حاضر 
هفتـه ای یـک عرضه اولیـه در بـورس اوراق بهـادار تهران 
امـا  می شـود  در فرابورس انجـام  اولیـه  عرضـه  یـک  و 
تـالش می کنیـم اگـر امکانـات سـامانه معامـالت اجـازه 
دهـد، هفتـه ای ۲ عرضه اولیـه در بـورس و ۲ عرضه اولیه 

در فرابورس انجـام شـود.
دهقـان ایـن را           هـم گفـت: ممکـن اسـت سـامانه اجـازه 
ایـن کار را           ندهـد امـا بـه هـر حـال تـالش می کنیـم.وی 
هـم چنیـن در مـورد افزایـش تراکنش ها در سـال جاری 
در بـورس گفت: فشـار سیسـتم معامالت درحـال حاضر 
نسـبت بـه اول فروردیـن ۹۹ بیـش از سـه برابـر شـده 
اسـت؛ یعنـی تعـداد تراکنش هـا و معامالت در بـورس در 
تیرمـاه نسـبت بـه فروردیـن سـه برابر شـده اسـت و این 
مسأله فشـار زیادی بـه سـامانه معامـالت وارد می کنـد.

در عیـن حـال تمـام تـالش مـا ایـن اسـت کـه سـامانه 
معامـالت بورس جوابگوی تقاضا و اسـتقبال مردم باشـد. 

اما به هر حال در برخی موارد دچار کندی می شود.
مدیـر عامـل شـرکت مدیریـت فنـاوری اطالعـات بورس 
حداقـل  چـرا  کـه  ایـن  مـورد  در  چنیـن  هـم  تهـران 
معاملـه بـرای خریـد سـهام ۵۰۰ هـزار تومـان در نظـر 
گرفتـه شـده گفـت: ایـن هم بـه خاطر کاسـتن فشـار به 
سـامانه معامـالت اسـت اما در طـرف فروش سـهام هیچ 
محدودیتـی وجودنـدارد و کمتـر از ۵۰۰ هـزار تومان هم 

می تـوان سـفارش فـروش داد.

انتشار ۵۰هزار میلیارد تومان اوراق ودیعه

گرد آورنده
گـودرزی علیرضـا 

ایران، چهارمین تولیدکننده 
عسل جهان

بـه گـزارش پایـگاه اطـالع رسـانی وزارت جهـاد کشـاورزی، 
فرهـاد مشـیر غفـاری گفـت: مـا پیشـنهاد می کنیـم متولی 
سـتاد گرده افشـانی یکـی از معاونت هـای تخصصـی زراعی یا 
باغبانـی باشـد و امیدواریـم بـا دسـتور وزیر جهاد کشـاورزی 
این سـتاد راه اندازی و بخشـی از مسـایل مربوط به زنبورداری 
کشـور در خصوص  اسـتقرار زنبورسـتان ها نیز برطرف شـود.

وی اظهـار داشـت: بـرای اسـتقرار کندوهـای زنبور عسـل در 
اراضـی زراعـی و باغـی بایـد هماهنگی هـای الزم بـه لحـاظ 
حضـور زنبـورداران و تقویـم زمانی عملیات سمپاشـی و دفع 

آفـات صـورت گیرد.
مشـاور معاون وزیر جهاد کشـاورزی تصریح کرد: با تشـکیل 
سـتاد گـرده  افشـانی و اسـتقرار کلنی هـای زنبـور عسـل در 
اراضـی زراعـی و باغـی نـه تنهـا در تولیـد عسـل و سـایر 
محصـوالت زنبـورداری کشـور، بلکـه در تولیـد محصـوالت 
زراعـی و باغـی جهـش خواهیـم داشـت. وی ادامـه داد: مـا 
آماده ایـم در فاز نخسـت با هماهنگـی ۲۵۰  اتحادیه و تعاونی 
زنبـورداری کشـور، تعداد قابل مالحظـه ای از کندوهای زنبور 
عسـل را به صـورت پایلوت در بعضی از اراضـی زراعی و باغی 

مسـتقر کنیم. 
غفـاری بـا اشـاره به این که نقش زنبور عسـل بـه عنوان یک 
نهـاده ضـروری در تولید محصـوالت کشـاورزی در دنیا ثابت 
شـده اسـت، گفت: بر اساس تحقیقات انجام شـده، یک سوم 
محصـوالت کشـاورزی و یـک دوم تولیـد بـذر اکثـر دانه های 
روغنـی ماننـد کلزا، آفتابگردان و سـویا به گرده افشـانی زنبور 
عسـل وابسـته اسـت. وی افـزود: گـرده افشـانی زنبور عسـل 
بـر تولیـد گیاهان علوفه ای مورد اسـتفاده در تغذیـه دام و در 
نتیجـه بـه طور غیرمسـتقیم بـر تولید محصـوالت پروتئینی 

نیـز تاثیر می گـذارد.
مجـری طرح توسـعه زنبورداری کشـور خاطرنشـان کـرد: بر 
اسـاس آخریـن سرشـماری در مهر ماه سـال ۹۸، حـدود ۹۸ 
هـزار زنبورسـتان و نزدیک به ۱۰ میلیـون و ۶۰۰ هزار کلنی 
زنبـور عسـل در کشـور داریـم و ایـران به لحاظ تعـداد کلنی 
زنبورعسـل و میـزان تولید عسـل در رتبه چهـارم جهان قرار 
دارد. وی میانگیـن تولیـد عسـل در هـر کنـدو را حـدود ۱۱ 
کیلوگـرم و میـزان رشـد تولیـد ایـن محصـول در سـال ۹۸ 

نسـبت بـه سـال ماقبـل را ۲۴ درصد عنـوان کرد.
غفـاری یـادآور شـد که در سـال گذشـته ۱۱۲ هـزار و ۵۰۰ 
تـن عسـل، سـه تـن و ۳۰۰ گـرم  ژل رویـال، ۲۸۵ تن گرده 
گل، ۱۲۴ تـن بـره مـوم و ۲۲۲۰ تـن مـوم در کشـور تولیـد 

شـده است.
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 "فروغ فرخزاد"

 آه ای زندگی منم که هنوز
 با همه پوچی از تو لبریزم

 نه به فکرم که رشته پاره کنم
 نه بر آنم که از تو بگریزم

 همه ذرات جسم خاکی من
 از تو ، ای شعر ِ گرم در سوزند

 آسمان های صاف را مانند
 که لبالب ز باده روزند

 با هزاران جوانه می خواند
 بوته نسترن سرود تو را

 هر نسیمی که می وزد در باغ
 می رساند به او درود تو را

 من تو را در تو جستجو کردم
 نه در آن خواب های رویایی

 در دو دست تو سخت کاویدم
 پر شدم ، پر شدم ز زیبایی
 پر شدم از ترانه های سیاه
 پر شدم از ترانه های سپید
 از هزاران شراره های نیاز
 از هزاران جرقه های امید

 حیف از آن روزها که من با خشم
 به تو چون دشمنی نظر کردم

 پوچ پنداشتم فریب تو را
 ز تو ماندم ، تو را هدر کردم

 غافل از آن که تو به جایی و من
 همچو آبی روان که در گذرم

 گمشده در غبار شوم زوال
 ره تاریک مرگ می سپرم
 آه، ای زندگی من آینه ام

 از تو چشمم پر از نگاه شود
 ورنه گر مرگ بنگرد در من

 روی آیینه ام سیاه شود
 عاشقم ، عاشق ستاره صبح

 عاشق ابرهای سرگردان
 عاشق روزهای بارانی

 عاشق هر چه نام توست بر آن
 می مکم با وجود تشنه خویش
 خون سوزان لحظه های تو را

 آنچنان از تو کام می گیرم
 تا به خشم آورم خدای تو را !

 "پروین اعتصامی"
 زن در ایران، پیش از این گویی که ایرانی نبود

 پیشه اش، جز تیره روزی و پریشانی نبود
 زندگی و مرگش اندر کنج عزلت می گذشت

زن چه بود آن روزها، گر زآن که 
 زندانی نبود

 کس چو زن اندر سیاهی قرن ها منزل نکرد
 کس چو زن در معبد سالوس، قربانی نبود
 در عدالتخانه انصاف، زن شاهد نداشت

 در دبستان فضیلت، زن دبستانی نبود
 دادخواهی های زن می ماند عمری بی جواب

 آشکارا بود این بیداد؛ پنهانی نبود
 بس کسان را جامه و چوب شبانی بود، لیک

 در نهاد جمله گرگی بود؛ چوپانی نبود
 از برای زن به میدان فراخ زندگی

 سرنوشت و قسمتی جز تنگ میدانی نبود
 نور دانش را ز چشم زن نهان می داشتند

 این ندانستن، ز پستی و گرانجانی نبود
 زن کجا بافنده می شد، بی نخ و دوک هنر
 خرمن و حاصل نبود، آن جا که دهقانی نبود

 میوه های دکه دانش فراوان بود، لیک
 بهر زن هرگز نصیبی زین فراوانی نبود

 در قفس می آرمید و در قفس می داد جان
 در گلستان نام ازین مرغ گلستانی نبود

 بهر زن تقلید تیه فتنه و چاه بالست
 زیرک آن زن، کو رهش این راه ظلمانی نبود
 آب و رنگ از علم می بایست، شرط برتری

 با زمرد یاره و لعل بدخشانی نبود
 جلوه صد پرنیان، چون یک قبای ساده نیست
 عزت از شایستگی بود از هوسرانی نبود

 ارزش پوشانده کفش و جامه را ارزنده کرد
 قدر و پستی، با گرانی و به ارزانی نبود

 سادگی و پاکی و پرهیز یک، یک گوهرند
 گوهر تابنده تنها گوهر کانی نبود

 از زر و زیور چه سود آن جا که نادان است زن
 زیور و زر، پرده پوش عیب نادانی نبود

 عیب ها را جامه پرهیز پوشانده ست و بس
 جامه عجب و هوی بهتر ز عریانی نبود

 زن، سبکساری نبیند تا گرانسنگ است و بس
 پاک را آسیبی از آلوده دامانی نبود

زن چون گنجور است و عفت گنج و حرص 
 و آز دزد

 وای اگر آگه ز آیین نگهبانی نبود
 اهرمن بر سفره تقوی نمی شد میهمان

 زآن که می دانست کآنجا جای مهمانی نبود
 پا به راه راست باید داشت، کاندر راه کج

 توشه ای و رهنوردی، جز پشیمانی نبود
 چشم و دل را پرده می بایست اما از عفاف

 چادر پوسیده، بنیاد مسلمانی نبود
 خسروا، دست توانای تو، آسان کرد کار
 ورنه در این کار سخت امید آسانی نبود

 شه نمی شد گر در این گمگشته کشتی ناخدای
 ساحلی پیدا از این دریای طوفانی نبود

 باید این انوار را پروین به چشم عقل دید
مهر رخشان را نشاید گفت نورانی نبود

کافـــه شـــهر ---نیم نگاه ---

 بـخــــش ســـوم
حمیــد مزرعــه

معضلــی کــه در مــورد زیبایــی وجــود دارد ایــن اســت که 
ذوق هــا و معیارهــای زیبایــی، بســیار متغیرنــد. نقاشــی های 
ــرن  ــر دو در ق ــگ، ه ــس مملین ــی و هان ــو دا فورل ملوتس
ــاز  ــتگانی را ب ــر دو فرش ــد و ه ــده ان ــیده ش ــم کش پانزده
مــی نماینــد کــه در حــال نواختــن عوداند. بســیاری نقاشــی 
ملوتســودا فورلــی ایتالیایــی را ترجیــح می دهنــد و آن را بــا 
تصویــر قشــنگ و چشــم نــوازش، از کار نقــاش شــمالی هــم 

ــد.  ــر می دانن ــگ، برت ــس مملین ــی هان روزگارش یعن
ــت  ــاید وق ــت دارم، ش ــو را دوس ــر دو تابل ــودم، ه ــن خ م
بیشــتری الزم باشــد کــه زیبایــی باطنی فرشــته ی مملینگ 
را کشــف کنیــم، ولــی همیــن کــه بــر واکنــش اولیــه ی خود 
در برابــر سســت حالــی و کــم جانــی ظاهــرش غلبــه کنیــم، 

او را بــه غایــت دوســت داشــتنی خواهیــم یافــت.
آنچــه در مــورد زیبایــی مصــداق دارد در بــاب بیــان حالــت 
یــا فرانمایــی نیــز صــادق اســت. در واقــع اغلــب فرانمایــی 
یــک شــکل در یــک تابلــو اســت کــه موجــب خــوش آمــدن 
یــا خــوش نیامــدن مــا از تابلــو می شــود. برخــی افــراد آن 
نــوع فرانمایــی را می پســندند کــه بــه ســادگی قابــل فهــم 
باشــد و در نتیجــه آن هــا را عمیقــن تحــت تاثیــر قــرار دهد. 
ــی نقــاش قــرن هفدهــم ایتالیــا،  هنگامــی کــه گوئیــدو رن
ــید،  ــر کش ــه تصوی ــب ب ــیح را روی صلی ــی مس ــر عیس س
بــدون شــک قصــدش آن بــود کــه نظــاره گــر تابلــو، همــه ی 
رنــج هــا و همــه ی شــکوه و عظمــت زندگــی پــر مصیبــت 
مســیح یــا پاســیون را در چهــره او بــاز شناســد، چــه بســیار 

ــک  ــاره ی ی ــین از نظ ــای پس ــه در قرن ه ــان هایی ک انس
چنیــن بازنمایــی عیســی مســیح تســالی خاطــر و آرامــش 

یافته انــد. روان 
ــر  ــان پ ــد چن ــی نمای ــرا م ــو ف ــن تابل ــه ای ــی ک احساس
ــوان در  ــخه های آن را می ت ــه نس ــت ک ــفاف اس ــوان و ش ت
ــتایی  ــای روس ــاده و خانه ه ــک و دور افت ــاهای کوچ کلیس
ســاده ای یافــت کــه در آن هــا آدمیــان هیــچ چیــز دربــاره ی 
مطلــق هنــر نمی داننــد. ولــی حتــا اگــر فرانمایــی پر تــوان 
احســاس، دلیــل جــذب مــا بــه یــک اثــر باشــد، نبایــد بــه 
آن دلیــل، از آثــار وی روی گــردان باشــیم کــه شــاید درک 
ــهولت  ــد، س ــان کرده ان ــم آنچــه بی ــا فه ــأن ی ــی ش فرانمای

کمتــری داشــته باشــد.
نقــاش ایتالیایــی قرون وســطی اســتاد توســکانی کــه تمثال 
عیســای مصلــوب را بــه تصویــر در آورده، مطمئــن هماننــد 
رنــی احساســی خالصانــه نســبت به مصیبت مســیح داشــته 
ــا شــیوه های  ــرای فهــم احساســات او بایــد ب ــی ب اســت، ول
نگارگــری او آشــنا شــویم، هنگامــی کــه بــه فهــم ایــن گونه 
زبان هــای مختلــف هنــری نایــل آییــم. چــه بســا حتــا آثاری 
را ترجیــح دهیــم کــه فرانمودشــان وضــوح کمتــری از آثــار 

رنــی داشــته باشــند.
ــته هایی را  ــراد نوش ــی اف ــه برخ ــه ک ــان  گون ــت هم درس
ــتفاده  ــری اس ــارات کمت ــات و اش ــه از کلم ــندند ک می پس
می کننــد و بعضــی نــکات را بــه حــدس و گمــان مخاطــب 
ــی  ــا و تندیس های ــم تابلوه ــراد ه ــی اف ــد، برخ وا می گذارن

ــب وا  ــدس مخاط ــه ح ــی ب ــه نکته های ــد ک ــت دارن را دوس
می نهنــد. کــه اغلــب بســیار خواندنــی و هیجان انگیــز اســت 
ــر  ــه تبح ــر ک ــای ابتدایی ت ــان در دوره ه ــم نقاش ــه بدانی ک
نقاشــان امــروزی را نداشــتند، چگونــه بــا وجــود محدودیــت 
در مهــارت، می کوشــیدند، احساســاتی را کــه می خواســتند 

انتقــال دهنــد، فــرا بمایند.)فرانمایــی(

۳۶ دانشگاه ایران در جمع  تاریخ هنر  فرانمایی 
دانشگاه های برتر جهان

اسـالم  جهـان  علـوم  اسـتنادی  پایـگاه  سرپرسـت 
)ISC( گفـت: نظـام رتبه بنـدی الیـدن، نتایـج رتبه بنـدی 
دانشـگاه های برتـر دنیـا در سـال۲۰۲۰ میـالدی خـود را 
منتشـر کـرد و تعـداد ۳۶ دانشـگاه از ایـران در جمع ۱۱۷۶ 

دانشـگاه برتـر جهـان قـرار گرفتنـد.

بـه گـزارش اداره کل روابـط عمومـی وزارت علوم بـه نقل از 
پایـگاه اسـتنادی علوم جهـان اسـالم، محمدجـواد دهقانی 
سرپرسـت پایگاه استنادی علوم جهان اسـالم )ISC( گفت: 
نظـام رتبه بنـدی الیـدن، نتایـج رتبه بنـدی دانشـگاه های 
برتـر دنیـا در سـال ۲۰۲۰ میـالدی خـود را منتشـر کـرد؛ 
در رتبه بنـدی سـال جـاری ایـن نظام، تعـداد ۳۶ دانشـگاه 
از ایـران در جمـع ۱۱۷۶دانشـگاه برتـر جهان قـرار گرفتند، 
ایـن در حالـی اسـت کـه در سـال ۲۰۱۹ این تعـداد برابر با 

۲۶ دانشـگاه بوده اسـت.
دهقانـی اظهـار داشـت: الیـدن یکـی از نظام هـای معتبـر 
ارزیابـی دانشـگاهی اسـت که هـر سـاله دانشـگاه های برتر 
دنیـا را بـر اسـاس شـاخص های معتبـر علـم سـنجی مورد 
 ،۲۰۲۰ سـال  در  می دهـد.  قـرار  رتبه بنـدی  و  ارزیابـی 
دانشـگاه های دنیـا در ۲۰شـاخص در قالـب چهـار معیـار 
کلـی مرجعیت علمی، دیپلماسـی علمی، دسترسـی آزاد به 
انتشـارات و تنوع جنسـیتی در الیدن مورد رتبه بندی قرار 
گرفتنـد. ایـن ارزیابـی هـا از تولیـدات علمی دانشـگاه ها در 
 Web of سـال های ۲۰۱۵ الـی ۲۰۱۸ از پایـگاه اطالعاتی

Science اسـتفاده کـرده اسـت.
معیـار مرجعیـت علمـی )تاثیـر علمـی( از شـاخص هایـی 
چـون مقـاالت ۱٪ برتر، مقاالت ۵٪ برتر، مقـاالت ۱۰٪ برتر 

و مقـاالت ۵۰٪ برتـر بهـره گرفته اسـت.
وی افـزود: در معیـار دیپلماسـی علمـی از شـاخص هایـی 
چـون همـکاری علمـی، همـکاری بیـن المللـی، همـکاری 
صنعتـی، همکاری علمی با فاصلـه جغرافیایی کمتر از ۱۰۰ 
کیلومتـر و همـکاری علمـی با فاصلـه جغرافیایی بیشـتر از 

۵۰۰۰ کیلومتـر اسـتفاده کرده اسـت.
دهقانـی گفـت: معیـار دسترسـی آزاد بـه انتشـارات نیـز از 
شـاخص های انتشـارات دسترسـی آزاد، تعـداد انتشـارات 
دسترسـی آزاد طالیـی، انتشـارات دسترسـی آزاد هیبریـد، 
انتشـارات دسترسـی آزاد برنز، انتشـارت دسترسی آزاد سبز 

تشـکیل می شـود.
وی افـزود: معیـار تنوع جنسـیتی نیز شـامل شـاخص های 
همـکاری بـا نویسـندگانی کـه جنسـیت آن هـا مشـخص 
نیسـت، نویسـندگان مـرد )بـه نسـبت کل نویسـندگان(، 
نویسـندگان زن )به نسـبت کل نویسـندگان(، نویسـندگان 
مـرد )به نسـبت تمام نویسـندگان مرد و زن(، نویسـندگان 

زن )بـه نسـبت تمـام نویسـندگان مـرد و زن( می باشـد.

لحظاتــی بــا شــعر
به انتخاب نیما موسوی

سه برابرشدن 
عمر باتری های لیتیومی

  
محققـان دانشـگاه رایس از تولیـد باتری های لیتیومی 
جدیـدی خبـر داده انـد کـه عمـر مفیـد آن هـا سـه برابر 

باتری هـای لیتیومـی عادی اسـت.
بـه گزارش نیواطلـس، در باتری هـای یادشـده از نوعی نوار 
چسـب و نیـز گرافن برای تقویت الکترودها اسـتفاده شـده 
اسـت. در نهایـت یـک روش لیزری بـرای پیونـد دادن این 
مواد و ایجاد اسـتحکام در آن ها به کار گرفته شـده اسـت.
ایـن روش باعـث می شـود توانایـی الکترودها بـرای ذخیره 
سـازی انـرژی در گذر زمـان دیرتر کاهش یابـد و در نهایت 

عمـر مفید باتری های لیتیومی بیشـتر شـود.
بـا اسـتفاده از ایـن روش چسـب نـواری به روکشـی دارای 
سـیلیکون و اکسـیژن مبـدل می شـود و گرافـن نیـز در 
سرتاسـر آن پخش می شـود. در این حالت چسـب یادشده 
بـه عنـوان الیـه ای حفاظتـی عمـل کـرده و جلـوی ایجاد 
در  امیدوارنـد  پژوهشـگران  نیـز می گیـرد.  را  دندریت هـا 
آینـده ای نزدیـک بتواننـد بـرای تجاری سـازی ایـن روش 

کنند. اقـدام 

نقاشی فرشته از ملوتسو دا فورلی

نقاشی عیسی مسیح از استاد توسکانینقاشی فرشته از هانس مملینگنقاشی عیسی مسیح با تاجی از خار از گوئیدو رنی
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جواب شماره قبل

شماره 133 --- جدول و سودوکو ---

خدیجه فدایی زاده

 ---نیم نگاه ---

گرد آورنده

کشف ترسناک چند نوجوان
  
ایالت هـای   از  یکـی  در  نوجـوان  چنـد  ماجراجویـی 

آمریـکا بـه داسـتانی جنایـی بدل شـد. ایـن نوجـوان هادر 
حـال گـردش در کنـار رودخانـه ای در منطقـه »دوامیـش 
هیـد« شـهر سـیاتل واقـع در ایالـت واشـینگتن بودند که 
یـک چمـدان مشـکی توجـه آن هـا را بـه خود جلـب کرد.

پـس از آنکـه یکـی از این چند نوجـوان بـرای ماجراجویی 
اقـدام بـه بازکـردن درب ایـن چمـدان کـرد بـا صحنـه ای 
عجیـب روبه رو شـد. در حالـی که آن ها احتمـال می دادند 
چمـدان حـاوی مقادیری پول باشـد پس از بازکـردن درب 
آن یـک بسـته که بـوی بدی از آن استشـمام می شـد پیدا 

کردند.
آن هـا بالفاصلـه بـا پلیـس تمـاس گرفتنـد و پلیـس را در 
جریـان قـرار دادنـد. پلیـس محلی آمریـکا پس از بررسـی 
محتویـات درون چمـدان بقایای یـک جسـد را در آن پیدا 
کـرد. ایـن در حالـی بـود که پلیـس در جسـتجو های خود 
یـک جسـد دیگـر را نیز در درون آب پیـدا کرد. بنا به گفته 
پلیس شـهر سـیاتل ایـن اجسـاد روز جمعـه و در نزدیکی 

پـارک لونا پیدا شـدند. 
بقایـای ایـن اجسـاد بـرای انجـام آنالیـز بیشـتر بـه مرکـز 

معاینـه پزشـکی شهرسـتان کینـگ منتقـل شـدند.

اون گوشه از قلبم که مال هیچکس نیست؛
.

بیسـت تومـن پیـش، ماهیانـه چهارصـدو پنجـاه تومـن 
اجـاره ... !!!

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

آقای محترم ... به عشـقت از سـر مهربونی نگو توله سـگ 
!!  ...

خانـم محتـرم ... به عشـقت از سـر مهربونی نگـو کره خر 
!!! ...

 هـم تولـه سـگ یـه روز بزرگ میشـه پاچـه میگیـره ... !!
هـم کـره خر باالخـره یه روز خر میشـه جفتـک میندازه 

!!! ...

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

یادتونـه وقتـی بچـه بودیـم تختـه پـاک کـن رو خیـس 
می کردیـم و می کشـیدیم رو تختـه بـه خیـال اینکه تمیز 

شده؟؟؟ 
بعد که خشک می شد می فهمیدیم چه گندی زدیم

االنم همین حسو نسبت به زندگی دارم ... !!!

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

یه دسـته هسـتند کـه عیـن کالغ منتظرند تلفنـت تموم 
بشـه تا سـریع بپرسـند؛ کـی بود؟؟

اینا قابل تحمل ...
امـا اون دسـته ای کـه وسـط مکالمـه هی می پرسـند کیه، 

کیـه رو بایـد حلـق آویـز کـرد ...     !!!

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

من نمی دونم اون استادی که ترم قبل از درسش افتادم
این ترم دوباره با چه رویی می خواد بیاد سر کالس؟!

بگو دوچرخه ............. سیبیل بابات می چرخه
بگو فرانسه ................ بابات قد آدامسه

بگو خاک انداز ............. خودتو جلو بی انداز
بگو متکا .................. بخور از این کتکا

بگو چاقو ............... برو بچه دماغو
بگو اشرف ............... دلم برات غش رفت

.
از تفریحات سالم ما دهه شصتی ها

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

رفتم تو کوه داد زدم ... یعنی از من خوشگل ترم هست؟!
صـدا اومد هسـت هسـت هسـت ... هیچی دیگه برگشـتم 

!!!  ... خونه 

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

حامـد بهـداد اگـه نقـش یـه گلـدون رو هـم بهـش بـدن، 
نقـش یـه گلـدون عصبی کـه از اسـکیزوفرنی رنـج می بره 

رو بـازی می کنـه... !!!

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

کاش یـه حمومـم بود اتوماتیـک از این ور می رفتـی از اون 
ور می انداخـت بیـرون، بـدون نیـاز بـه حرکت دسـت. فضا 

پیمـا به چـه درد می خـوره؟؟  
اینو بساز آقای دانشمند ... !!!

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

چـه توقعی دارید اون طوری بشـیم که شـما می خواهید؟! 
مـا اونی که خودمون می خواسـتیم هم نشـدیم ... !!!

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

دوسـتی بـا نهنـگا خیلـی خطریـه . یکهـو برنامه میـزارن 
آخـر هفته بـرن خودکشـی اگه باهاشـون نـری ام ناراحت 

!!! میشن... 

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

تو دنیا سه چیز خیلی مهمه !!!
اولیش پوله ...

... دومیشم پوله ...
...... سومیشـم هرچـی می خـواد باشـه چـون بـا پـول حل 

میشـه ... !!!

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

مـن اگـه بـه جای هـر آپدیـت دیـوارام تـو کلـش آو کلنز 
یه آجر رو هم میذاشـتم االن می تونسـتم دسـت عشـقمو 

بگیرمـو بیارمـش تو خونـه ی خودم

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

یه باشـگاه بدنسازی تو محلمون ود واسـه ورزشکارا آهنگ 

داریـوش پخـش می کـرد بعد از یـک ماه  باشـگاه رو جمع 
کـردن جاش کمپ ترک اعتیـاد زدن ... !!!

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

ایـن کـه تیتـر زدنـد » نفـر اول ارازل و اوبـاش مازنـدران 
دسـتگیر شـد « یعنی اراذل و اوباش هم مسـابقات استانی 

دارند؟؟!!

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

گاو چیکار میکنه؟؟
.

شیر میده
.

دیگه چیکار میکنه؟؟
.

بدون راهنما زدن میپیچه ... !!!

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

سوشـی درسـت کـردن کـه کاری نـداره. ماهـی رو تمیـز 
میکنـی و مـی ذاری تـو ماهیتابـه، ولـی زیـر ماهیتابـه رو 

روشـن نمیکنـی ... !!!

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

نمی فهمـم واقعـا سـیب زمینـی سـرخ کـرده بـه ایـن بـا 
کماالتـی چـرا بایـد چـاق کننـده باشـه آخـه؟؟
اصال در شأن همچین غذای با شخصیتی نیست.

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

خانومایـی کـه تو آژانـس هواپیمایی کار می کننـد بیماریه 
خـود خوشـگل پنـداری مزمن دارنـد. عزیزم؛ یـک کارمند 

سـاده ای فقط مقنعت دوتـا نوار طالیـی داره...!!

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

واسـه طـرف شـصت خـط تایپ می کنـی بعد از یـک قرن 
جـواب میده: دقیقـا ... !!!

.
مـن خـودم فکر نمی کـردم انقدر دقیق باشـه، دیگه فوقش 

حدودا یـا تقریبا ... !!!
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خرگوش پرورشی!
ایـن خرگوش عجیب کـه لقب عجیب تریـن خرگوش 
دنیـا را از آن خـود کرده اسـت در دوران پادشـاهی فرانسـه 
و در نیمه هـای قـرن هجدهـم بـه عنـوان حیوان خانگـی 

نگهـداری می شـد.
اکنـون خرگوش آنگورا برای اسـتفاده از مـوی آن مانند دام 
پـرورش داده می شـود، و در صـورت نگهـداری صحیح، ۷ تا 

۱۲ سـال عمـر می کند.
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 ---نیم نگاه ---

می خواهـم همیـن اول تکلیـف را روشـن کنـم. ایـن یک 
واگویـه کرونایـی نیسـت. حتی به واسـطه شـماره ۱۰ بودن 
هـم واگویـه آخـر محسـوب نمی شـود. ایـن واگویـه دوران 

است. 
واگویه تمامی لحظاتی اسـت که من در آن زیسـت می کنم. 

در زمانـی و در مکانی که ارزش همه چیز لحظه ای اسـت.
می خواهـم اشـتباه برداشـت نکنیـد. از ارزش دالر و سـکه 
نمی گویـم. البتـه تاکیـد زیـادی روی ارزش ملـک دارم. ولی 
آن ارزشـی که قصد دارم دادش را بزنم، ارزش انسـانی اسـت.

از "بی "نازنیـن و "جاسـتیفای" می گذرم. تکـراری و مالل آور 
اسـت. زندگـی هـر لحظه بـه من ایـن فرصـت را نمی دهد تا 
تکـرار مکـررات کنـم. دیروز، همیـن دیروز واقعـی و عینی را 
می گویـم؛ ملـک ۸۸ متـری کوچه پایینی، به حسـاب متری 
۲۸ میلیـون تومـان معاملـه می شـد و امـروز همیـن امـروز 
حقیقـی، ۳۶ میلیـون تومـان معامله شـده اسـت. دارم راجع 
بـه یـک، یـک میلیون ها حرف می زنـم. راجع بـه ارقامی که 
کمـی پیش، مثال پارسـال همیـن موقع، با احتـرام و عزت از 

دهانـم خارج می شـد. 

امـروز امـا بی ارزش تریـن چیزهاسـت. امـروز بیـن امالکی ها 
داری  دقیقـا  کـه  دارم،   ۵/۲ می گویـی  و  می گـردی  کـه 
راجـع بـه "دو میلیـارد و پانصـد میلیـون" تومـان پـول ملی 
صحبـت می کنـی، پوزخنـدی می زنـد کـه عجـب فقیـری 
 را بـه حضـور پذیرفته ایـم! ایـن اسـت داسـتان این سـطور...

اضطرابـی دارم تمام نشـدنی. اضطرابـی که تبدیل به پیچش 
روده و سـوزش معـده شـده اسـت. شـبیه بـه توپـی قلمبـه 
در گلویـم بـاال و پاییـن مـی رود. تپـش قلبـم را هـر لحظـه 
بیشـتر می کنـد. ایـن همـه دل آشـوبه بـرای بی ارزش شـدن 
اسـت. بی ارزشـی مـن. دور نبـود زمانـی کـه می توانسـتم 
کمـی راحت تـر نفـس بکشـم. االن بایـد بعـد از ده بـار دم 
ناقصـی کـه پایین مـی رود، سـینه را جلو بیـاورم و کتف ها را 
از پشـت بـه هـم نزدیـک کنـم تا ریه هـا بـاز شـوند و بتوانم 
نفسـی عمیق تـر بکشـم. اکسـیژن کم مـی آورم. دروغ اسـت 
اگـر بگویـم هـر بـار کـه نفسـم تنـگ می شـود، تب سـنج را 
نمـی آورم تـا مطمئن شـوم دمـای بدنـم از ۶/۳۶ باالتر نرفته 
اسـت. وقتـی آدمک خنـدان روی صفحه دیجیتال تب سـنج 
بـه مـن نـگاه می کند، بـا خـودم می گویم هنـوز تب نـدارم.

این که تب ندارم هم خبر خوش یا ویژه ای نیست.
می دانـم کـه ممکـن اسـت ویـروس کرونـا در رگ هـای من 
در حـال چرخیـدن البـه الی خون های درجریان باشـد و من 

تبی نداشـته باشـم. صدایـش را دارم بلندتر می شـنوم. 
مثـل بـازی قایم باشـک می ماند. تـو، جایی وسـط دیوارهای 

تـو در تـو پنهان شـده ای که گـرِگ بـازی پیدایت نکند. 
بعـد می شـنوی یکـی، یکـی دارد دیگـران را می بینـد و بـا 
صـدای بلند فریاد می زند سـک، سـک! اوایل بـازی صدایش 
دور اسـت، االن دارد نزدیک تـر مـی شـود. تیمـی کـه بـا تو 
قایـم شـده  بودنـد را دارد پیـدا می کنـد. دیـر یـا زود نوبـت 
توسـت. این صدایی اسـت که هر لحظه می شـنوم. ماسـک، 
دسـت کش، اسـپری الکل، وایتکـس، صابون و ریـکا دارنداما 
هیـچ کاری نمی کننـد. "کرونـا می آیـد و تدبیری نیسـت". 

فقط نشسته ام به نظاره که کی نوبت من می شود.
ماجـرا امـا اینجـا خاتمـه نمی یابد. وقتـی از کم شـدن ارزش 
انسـانی می گویـم، از مهدکودکـی می گویـم کـه چنـد روز 

دیگـر برای همیشـه تعطیل می شـود. آن کـه دماوند به آنجا 
مـی رود یـا دیگـری. فرقـی نـدارد. "گل هـای خوب ایـران"، 
"بهتریـن فرزنـدان ایران"، "قشـنگ ترین قشـنگ های دنیا"، 
اسـمش را هرچه گذاشـته بودند، مهمان همین یکی دو روز 
هسـتند. آن یکی کـه با روش مونته سـوری کارش را شـروع 
کـرده بـود یـا این یکـی که فقـط بچه هـا را در اتاقـی با لگو 
و تـوپ تنهـا می گذاشـت. آن کـه شـهریه آنچنانـی داشـت 
یـا دیگـری که بـه طبقـه ضعیف تر سـرویس مـی داد. هر دو 
دارنـد تعطیـل می شـوند، اگـر تـا کنـون نشـده باشـند. این 
یعنـی چندیـن نفـر زن بیـکار. می گویـم زن، چون تـا جایی 

کـه می دانـم مربـی بیشـتر ایـن مهدکودک ها زن هسـتند.
زنانـی کـه اگر تا به این لحظه از کرونا آسـیب ندیده باشـند، 
زین پس از بیکاری آسـیب خواهند دید. ارزش انسانیشـان؟ 
بـرای کسـی اصـال اهمیـت دارد؟ بعضـی معتقدنـد جامعـه 

"سـرریز" دارد. شـاید همین هـا را می گویند. 

چه شـد کـه ناگهان همـه چیز تا این اندازه ترسـناک شـد؟ 
پارسـال همیـن موقع هـا، خانواده سـه نفری ما در سـفر بود. 
اسـتانبول. در کنـار دوسـتانی کـه می شـد بـا هـم خندیـد. 

نمی دانسـتیم ایـن خنده هـا، آخرین خنده هاسـت. 
باورم نمی شـود. از زمـان خیلی دور حرف نمی زنـم. از زمانی 
می گویـم کـه دماونـد راه می رفت و چند کلمـه ای هم حرف 
مـی زد. از زمانـی می گویـم کـه می شـد بـا او ریسـک سـفر 
خارج از کشـور را پذیرفت. دور نیسـت. کال مگر دماوند چند 

سـاله اسـت؟ آبان سـه سـالش تمام می شـود. آبان.
آبـان۱۳۹۹. چیـزی هـم بـه آمدنـش نمانـده اسـت. واقعـا 
اینقـدر زود گذشـت؟ ایـن آبان تـا آبان اینقدر زود گذشـت؟
هم زمـان دیرهـم می گذشـت. اصـال معادلـه زمـان را به هم 
ریخـت. آنقـدر دیر گذشـت که خفه شـدیم و آنقـدر زود که 
نفهمیدیـم خـود را کجـای آن پیـدا کنیـم. بـه کـدام ارزش 
ازدسـت رفته انسـانی باید فکـر کنم؟ بـه هزاران هـزار جانی 
کـه از آن آبـان تا این آبان از دسـت رفته اسـت و قرار اسـت 

بـاز هم بـرود؟ کـی ماجرا اینقـدر باورنکردنی شـد؟
گذشـته تر، آن موقـع کـه دل و دماغی داشـتم، وقتی فیلمی 
می دیـدم یاداسـتانی می خوانـدم که به نظرم ترسـناک تر از 
آن بـود کـه واقعیت باشـد، به خـودم نهیب مـی زدم که این 

واقعی نیسـت. اینقـدر تپش قلبت بـاال نرود. 
خـوردن لیـوان آبـی کـه خنک هـم باشـد، می توانسـت کل 
ماجـرا را خاتمـه دهد. مثال آن فیلم کـه مورچه هایی عجیب 

بـه شـهر حمله کـرده بودند که انسـان خـوار بودند. 
گوشـت خوار کال. همـه آنچـه کـه گوشـتی داشـت و زندگی 

می کـرد را در لحظـه ای کوتـاه، زنـده، زنـده می جویدنـد. 
مورچه هـا داشـتند دنیـا را می گرفتنـد. شـاید هـم گرفتند. 
باالخره انسـانی باهوش ماجرا را خاتمه داد و نوع بشـر حفظ 
شـد. آخـر فیلـم امـا نشـان داد که مورچـه ملکه زنده اسـت 

با شـکمی پـر از تخم! 
اوضـاع و احـوال ایـن روزهـا چیـزی جـز ایـن اسـت؟ نـوع 
بشـری کـه من در کنـارش در این چند وجب خاک زیسـت 
می کنـم در حـال خورده شـدن اسـت. زنـده، زنـده. مورچـه  
ملکـه ای کـه زنـده مانده بود، تخم گـذاری کرده اسـت. نه در 
فیلـم کـه در دنیـای واقعی ایـن روزهای ما. فقـط فرزندانش 
از شـکلی به شـکل دیگـر تغییر پیـدا کرده اند. تیـر و تفنگ 
شـده اند. آتش و سـیل شـده اند. شـاید گردوغبـار و آلودگی.

شـاید هـم همین ویروس عجیـب دوران. فقط کوویـد ۱۹ را 
نمی گویـم. ویـروس عجیب زیـاد داریم. 

اینهـا باقیمانده همان مورچه ای هسـتند که موجـودات زنده 
را در لحظـه از بیـن می بردنـد. بـی هیـچ دلیلـی و بـی هیچ 
شانسـی کـه قبـل از تلف کردنشـان بـه آن ها بدهنـد. ارزش 

جـان آدمـی بـرای ایـن مورچه ها هیچ اسـت. 
ایـن دیگـر امـا یـک فیلـم سـینمایی نیسـت. جهـان واقعی 
اسـت. تمـام نمی شـود. فقـط هر لحظـه نزدیک تر می شـود. 
تـرس را می گویـم. شـاید مـرگ را. شـاید هم آبان بعـدی را. 
فقـط در آبـان قبل، دالر حدود ۱۰هزار تومـان از امروز کمتر 
بـود. جـرات ندارم بگویـم از آبان امسـال. چون خـدا می داند 
کـه تـا آبـان، چنـد بار دیگـر ایـن ریال قرار اسـت بـی ارزش 
شـود. بـا هیـچ نیشـگونی هـم از خـواب بیـدار نمی شـوم. یا 
بـا هیـچ دکمـه ای ماجـرای تنـدی کـه در حـال تجربـه اش 
هسـتیم "پـاز" نمی شـود. فقـط مـا بی ارزش تـر می شـویم. 

بـرای همه و بـرای خودمـان هم.

بـه شـکل  اینجاسـت کـه فکـر می کنـم مسـخ شـده ایم. 
سوسـک کافـکا یـا هـر موجـود زشـت دیگـری. شـاید هـم 
پیشـتر مسـخ شـده بودیم که به شـکل کنونـی در آمده ایم. 
فرقـی هـم می کنـد؟ بـه نظـرم که نـه. این که پسـت شـده 
بودیـم یـا داریم پسـت تر می شـویم امـروز دیگر جایـی برای 
مجادلـه نمی گـذارد. مهـم ایـن اسـت کـه ارزش انسـانی در 
حـال پایـان اسـت. کتاب هم نیسـت کـه بخواهیـم بگذاریم 
در فریـزر و درش را محکـم ببندیـم و انتهایـش را نخوانیم و 
خیالمـان راحـت باشـد که می توان گفت هیچ نشـده اسـت.

زندگـی واقعـی روزمره مان اسـت. مـا نه دیگر بـرای خودمان 
تـره خـرد می کنیـم و نـه بـرای دیگـران. کاله های گشـاد را 
می دوزیـم و در هـوا پـرت می کنیـم. باالخـره سـر کسـی 
پیـدا می شـود و در آن جـای می گیـرد. هیچ دیگـری ای هم 
بـرای مـا کاری نمی کنـد. برای چـه بکند؟ برای یک مشـت 
مسخ شـده؟ فرقی هـم نمی کند قدرت دسـت که باشـد. باال 
تـا پاییـن سـقوط کرده ایـم. از آبـان پارسـال بـود یـا از یک 
اسـفند کرونایـی، نمی دانم. شـاید هم از پیشـتر. بـه نظر من 
ماجـرای ایـن داسـتان به این سـادگی تمـام نمی شـود. باید 

نویسـنده اش را عـوض کرد.

کاهش شدید درآمد موزه ها 
و اماکن تاریخی 

 وزیـر میراث فرهنگـی گفـت: موزه هـا در سـه مـاه اول 
سـال جـاری ۸۰۰ میلیـون تومـان درآمـد داشـتند درحالی 
که در مدت مشـابه سـال گذشـته حـدود ۳۰ میلیـارد تومان 

درآمـد بـه دسـت آورده بودند.
نخسـتین  در  فرهنگـی  میـراث  وزیـر  مونسـان  علی اصغـر 
نشسـت هیـات امنـای مجموعه هـای فرهنگی تاریخـی که با 
حضـور اعضـای هیات امنـای مجموعه هـای ملـی، معاونان و 
مدیـران وزارتخانـه و ۱۲ اسـتان، به شـکل ویدئوکنفرانس، در 
کاخ سعدآبادبرگزارشـد،افزود: در قالـب هیـات امنایی شـدن، 
تـالش می کنیـم تا فـارغ از بودجـه و امکانات دولتـی بتوانیم 

از امکانـات و کمک هـای بیرونـی نیـز اسـتفاده کنیم. 
مونسـان گفت: سال گذشـته ۷۰ میلیارد تومان میزان درآمد 
وزارتخانـه در قالـب فـروش بلیـت و برنامه های اجرا شـده در 
اماکـن تاریخـی بـود کـه ایـن درآمـد بین ایـن اماکـن برای 
نگهداشـت آن هـا توزیـع شـد. بـا ایـن رونـدی کـه به دلیـل 
شـیوع ویـروس کرونـا بـرای موزه هـا ایجـاد شـده اسـت، تـا 
پایـان سـال درآمـد زیـادی نخواهیم داشـت و بـا یک چالش 

در نگهداشـت ایـن اماکـن روبـه رو خواهیـم بود.
وزیر میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی افزود: ۳۴ 
هـزار اثـر ثبت ملی شـده و ۲۴ اثـر ثبت جهانی شـده داریم، 
اعتبـاری کـه دولت بـرای نگهداشـت این آثـار در نظر گرفته 
اسـت، حـدود ۲۰۰ میلیارد تومان اسـت یعنی بـه اندازه یک 
پـروژه راه، سـد یـا یک نیـروگاه، انصافاً انجـام دادن کار با این 
بودجـه محدود سـخت اسـت. وی بیان کـرد: از ظرفیت ماده 
۲۷ بـه خوبـی اسـتفاده و تالش کردیـم بناهایی کـه قابلیت 
واگـذاری دارنـد، حـق بهـره بـرداری آن را بـه مـردم واگـذار 
کنیـم و از پـول مـردم بـرای نگهداشـت و مرمـت اسـتفاده 
کنیم، اما شـرایط سـخت اسـت اماکن تاریخی نیاز به هزینه 
دارنـد و بـا ایـن بودجه اندک نمی تـوان کار زیـادی انجام داد.

ثبت ویژگی های دیداری هنرهای 
سنتی قشم

علیرضاحسـن زاده رئیـس پژوهشـکده مـردم شناسـی 
از مطالعـه طرح هـا و نقـوش در هنرهـای سـنتی جزیـره 
ویژگی هـای دیـدارِی  ثبـت  و  بـا هـدف شناسـایی  قشـم 
 نقـوش و رنگ هـا در هنرهـای سـنتی ایـن منطقه خبـرداد. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی پژوهشـگاه میـراث فرهنگـی و 
گردشـگری، وی بـا اعالم ایـن خبر گفـت: مهم ترین عواملی 
کـه هنرهای دیـدارِی مناطـق مختلـف را از یکدیگر متمایز 
کـرده و بـه مثابـه شناسـنامه و عوامـل هویـت بخـش تلقی 

می شـوند، طرح هـا، نقـوش و رنگ هـا هسـتند.
او بـا بیـان ایـن کـه هنرهـای سـنتی جزیره قشـم همچون 
بسـیاری از مناطـق ایـران، حائـز ویژگـی هـای تاریخـی، 
جغرافیایـی و فرهنگـی مخصـوص بـه خود هسـتند تصریح 
کـرد: بـا رویکـرد مردم شناسـی هنر، ایـن موضـوع در طرح 
موظفـی یکـی از پژوهشـگران پژوهشـکده مـردم شناسـی 
مـورد بررسـی قرار گرفته اسـت. در ادامه علیرضا برفروشـان 
مجـری این طـرح، هـدف از اجرای این تحقیق را شناسـایی 
و ثبـت ویژگی هـای دیـدارِی نقـوش و رنگ هـا در هنرهـای 
سـنتی جزیره قشـم عنوان کـرد و گفـت: روش این پژوهش 
بـه صـورت توصیفـی ـ تحلیلـی و گـردآوری اطالعـات بـه 
صـورت اسـنادی و میدانـی اسـت و بـا توجه به ایـن که این 
طـرح پژوهشـی در مرحله اقدام اسـت، نتایـج آن هنوز قابل 

ارائه نیسـت.

سه هزاردالربرای گردشگرانی 
که مبتال به کرونامی شوند

حکومـت ازبکسـتان بـه منظـور تشـویق گردشـگران 
بـه سـفر به ایـن کشـور در میانـه همه گیـری کرونـا اعالم 
کـرده اسـت بـه هر مسـافری که در این کشـور بـه بیماری 
کوویـد-۱۹ مبتال شـود، ۳ هزار دالر پرداخـت خواهد کرد.

روز  ازبکسـتان،  جمهـور  رئیـس  میرضیایـف،  شـوکت 
پنجشـنبه ۲۵ ژوئـن )۳ تیر( این بخشـنامه اجرایی را امضا 
کـرده اسـت. بنظـر می رسـد مقامـات ازبکسـتان از پـاک 
بـودن کشورشـان از آلودگـی بـه ویـروس کرونـا اطمینـان 

داردکـه چنیـن میـزان خسـارتی را متحمـل می شـود!

تکه ای از من واگویه های کرونایی
تکه ای از زمین

مریم سادات موسوی
بخش دهم


