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صفحه 5

سرمقاله
 گره های کور یک تاریکخانه!

در ایــن که تحریم اقتصاد کشــور را 
فلج کرده است کمتر کسی مناقشه دارد اما خیلی ها معتقدند 

مشکل اقتصاد کشور تنها تحریم بیگانگان نیست.
در این زمینه عدم کارآیی مسووالن و از آن مهم تر عوامل و مقررات 
دست و پا گیِر دیرزی، شایدیکی از مهم ترین عواملی باشد که 
از آن یاد می شــود. اما بنظر می رسد یک عامل مغفول مانده ی 
دیگــر هم در این زمینه وجود دارد. علیرغم این که تصور اولیه 
و کلی درباره تحریم -- عالوه برجنبه های منفی اش -- آنست 
که تحریم ما را ناگزیر می کند در پی رفع نیاز خود، به خویشتن 
خویش رجــوع کنیم و در هر موردکه تحریــم ما را از اجابت 
 نیازی محروم می کند در داخل به تولید و رفع آن نیاز بپردازیم،

ظاهرا رشــته های نامریی و نادیده ای وجــود دارد که ما را از 
رسیدن به خودکفایی در پاسخ به نیازهایمان بازمی دارد!

این روزها خبری خوش ولی با سرگذشــتی ناخوش در برخی 
رســانه ها منتشــر شــد که توجه به آن می تواند بر تاریکخانه 
منحوسی که در نهادهای ذیربط مامن افراد صاحب امضاء ست 

نوری بیاندازد.
خبر این اســت که چند جوان خالق و متخصص در گرماگرم 
تهاجم ویروس کرونا، درجستجوی راه هایی بوده اند تا خدمتی 
به مردمشــان برای کاهش آالم ناشی از ابتالء و هراس از مبتال 
شــدن به آن، عرضه کنند و بر این اســاس، در چند زمینه به 
تولید مــواد مورد نیــاز پرداخته اند که مهمترینش ســاخت 

دستگاهی است که محیط را به سرعت و کامال امن می کند.
این که اکنون این دســتگاه در کشــور تولید می شــود جای 
خرســندی دارد ولــی هنگامی که با داســتان کارشــکنی ها 
آشــنا می شــوی بند، بند وجودت رو به گسســتگی می رود. 
روایت می گوید دســتگاه در هر محیط بســته ای در کمترین 
زمان، پاکســازی از هر میکروب و ویروســی، از جمله ویروس 
کووید۱۹ را به ســرانجام می رســاند و البته یــک روایت غیر 
رســمی می گوید که کارشــکنی ها در نهادهــای ذیربط و در 
محضر افراد صاحب امضاء، آنان را مجبور ســاخته اســت تا به 
کشــور همســایه پناه ببرند و آن جا به راحتــی صحت ادعای 
خود را به کرسی بنشــانند و تولید را هم آغاز کنند! محصول 
داخلــی فعلی پس از این گره گشــایی به واســطه همســایه 
هســت که در گیالن تولید می شود. دلیل صحت این ماجرای 

 غیر رســمی هم یکی از جمالت آورده شــده در خبر هست؛
همــه می دانیم اگر یــک دارو یا دســتگاه تخصصی در زمینه 
درمانی بخواهد مجوز تولید بگیرد و در سطح جهانی به سهولت 
و بی مانع عرضه شــود، عالوه بر لزوم اخــذ مجوز از نهادهای 
داخلی به دریافت مجوز از نهادهای تخصصی بین المللی در اروپا 
یا آمریکا نیازمند است. این دستگاه عالوه بر آن مجوزها، مجوز 
وزارت بهداشــت ترکیه را هم دارد! که قاعدتا مجوز بین المللی 
محسوب نمی شــود یعنی؛ اخذ مجوز ترکیه مقدم بر دریافت 
مجوز اروپا بوده است. و این به معنی آن هست که خبر پناه آوری 
به همسایه درست اســت چرا که سازندگان با گرفتارشدن در 
هزار توی کارشــکنی ها و شاید، و البته شاید مشاهده منجالب 
فســاد، راهی جز رفتن به دیار همســایه ندیده اند و اگر گفته 
شود این امر غریبی نیست پر بیراه نگفته ایم! نمونه های بسیاری 
هســت که خالق یک اثر دروطن خود راه به جایی نبرده و به 
دیگران رجوع کرده و ناگزیر شده تنها به سعادتمندی خویش 
بیاندیشد و مردمش را با جنس و کاالی بنجل سایر کشورها رها 
کنــد. یک نمونه دیگر -- که به خاطردارم -- طراحی اتومبیل 
بسیار زیبایی هست که با ســرمایه گذاری دوستی و خالقیت 
چند جوان، عملیاتی شد و نمونه اش به معرض دید صاحبنظران 
وم ســووالن ذیربط قرارگرفت، اما ناگزیر به دوستانی هوشمند 

ولی بی نظر به باند و گروه، در ترکیه فروخته شد.
متاســفانه از ایــن نمونه ها کم نیســت و این تــازه مربوط به 
کســانی است که در کشور مانده اند و به قول معروف "پیه" هر 
نامالیمتی را به جان خریده اند و چه بی شــمار افراد نخبه ولی 
زود رنجی که با کمترین نامهربانی، گوهر دانش خود را برداشته 

و به دیار بیگانه رفته اند.
در هر صورت، همه می دانیم از این لطمات بسیار بر تن نحیف 
جامعه وارد آمده است اما اکنون کشور در موقعیت حساس قرار 
دارد و تحریم ها در کنار عیوب دیگر، شرایط را شکننده تر کرده 
است که لزوم توجه به رفع این عوامل و علت های زیانبار را دو 
صد چندان می کند. اگر همین یک مورد در دســتگاه ذیربط 
مورد تحقیق و برخورد جدی قراربگیرد شاید و باز، شاید برای 
دیگران نیز عبرت آموز شود و جامعه کمتر شاهد خروج نخبگان 
خود باشــد. بگذارید این جوان ها ثروتمند شوند آن وقت همه 

منتفع خواهیم شد.
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ســالمــــت بـاشـیــــم

ــی ــم نبات مری

 ---نیم نگاه ---

گرد آورنده

● بادمجــان دارای کالــری پاییــن، عمدتا از 
کربوهیدرات ها و منبع قوی انرژی اســت.این 
سبزی دوست داشتنی در انواع رنگ های قرمز، 
زرد، راه راه وجود دارد با این حال، انواع بنفش 
آن،از محبوب ترین نوع در سوپر مارکت ها است.

هم چنین بادمجان در اشکال متنوع از کوچک 
و مستطیل، بلند و الغر  وجود دارد مهم شکل 
و یا رنگ آن نیســت تمام انواع بادمجان حاوی 
بســیاری از مواد مغذی مفید و ترکیباتی است 

که به نفع سالمت انسان است.
■ تجزیه مواد غذایی بادمجان

یک فنجان بادمجان خام حــاوی 20 کالری، 
0.8 گرم پروتئین، 4.82 گــرم کربوهیدرات، 
0.۱5 گــرم چربی و 2.5 گرم فیبــر در رژیم 
غذایی دارد. هر وعــده ) یک فنجان ( ۱0٪ از 
نیاز روزانه به فیبر، 5٪ پتاســیم، 3 ٪ ویتامین 
C، پنج درصدویتامین B6 یک 8٪ آهن و ٪2 

منیزیم را تامین می کند.
بســیاری از فواید حاصل از بادمجان در پوست 
آن اســت پوست بادمجان پر از فیبر، پتاسیم و 

منیزیم و آنتی اکسیدان است و از نظر ظرفیت 
جذب رادیکال های آزاد اکسیژن، بادمجان در 

میان ۱0 سبزیجات برتر قرار دارد.
بادمجان مصــرف  درمانی  خــواص   ■ 
 بسیاری از مطالعات نشان داده اند که افزایش 
مصرف غذاهای گیاهــی مانند بادمجان خطر 
ابتال به چاقــی و مرگ و میر کلــی، دیابت و 

بیماری های قلبی را کاهش می دهد.
■ سالمت قلب

خــوردن غذاهــای حــاوی فالونوئیدهامارابا 
خطر کمتِرمرگ و میر ناشــی از بیماری قلبی 
روبه رومــی کند. مصرف حتــی مقدار کمی 
از غذاهــای غنــی از فالونویید ممکن اســت 
سبب ســالمت انسان شود. یک مطالعه خاص 
نشــان داد کســانی که بیش از سه وعده میوه 
و ســبزیجات حاوی آنتوسیانین مصرف کنند 
-- نسبت به کســانی که مصرف اندکی دارند، 
34 درصدخطرابتالبه بیماری های قلبی کمتر 
است. در مطالعه بالینی دیگر، محققان دریافتند 
کــه افزایش مصــرف آنتوســیانین ها به طور 

 قابل توجهی با کاهش فشــار خون همراه بود.
■ کلسترول خون

تجزیه و تحلیل آزمایشگاهی ترکیبات فنلی در 
بادمجان نشــان می دهد که سبزیجات حاوی 
مقادیر قابل توجهی از اسید کلروژنیک، یکی از 
قوی ترین جاذب های رادیکال های آزاد موجود 
در گیاهان هســتند. این اســید سبب کاهش 
ســطح LDL می شود و نیز به عنوان یک ضد 
میکروب، ضد ویروس و یک عامل ضد سرطانی 

عمل می کند.
■ سرطان

پلی فنول در بادمجان دارای اثرات ضد ســرطان 
است. آنتوسیانین ها و اسید کلروژنیک به عنوان 
آنتی اکسیدان ها و ترکیبات ضد التهابی هستند. 
آن ها ســلول های بدن را از آسیب های ناشی از 
رادیکال های آزادمحافظت می کنند و به نوبه خود 
سبب جلوگیری از رشد تومور و تهاجم و گسترش 
سلول های ســرطانی می شوند. آن ها هم چنین 
آنزیم های سم زدا را در داخل سلول ها تحریک و 
سبب ترویج مرگ سلول های سرطانی می گردند.

■ عملکرد شناختی
 یافته های حاصل از مطالعات حیوانی نشــان 
می دهد که ناســونین، آنتوسیانین موجود در 
پوست بادمجان، یک آنتی اکسیدان قوی است 
که چربی غشــای سلولی در سلول های مغز را 
از آسیب رادیکال های آزاد محافظت می کند 
هم چنین ثابت شــده است به تسهیل حمل و 
نقل مواد مغذی به داخل سلول و خارج کردن 
ضایعات کمک می کنــد. تحقیقات هم چنین 
نشــان داده اند که آنتوســیانین ها سبب مهار 
التهابات عصبی و تسهیل جریان خون به مغز 
می شــود این به جلوگیری از اختالالت روانی 
وابســته به ســن کمک می کند و هم چنین 

حافظه را بهبود می بخشد.

خوشمزه و پرخاصیت؛ در هر نوع پخت   ]بادمجان[ 
نقش سالمت قلب وعروق 

در خطر زوال عقل
نتایج یــک مطالعه جدید نشــان می دهد ژنتیک و 
ســالمت قلب و عروق می توانند همراه باهم، خطر ابتالء 
به زوال عقل را افزایش دهند. بر همین اســاس، محققان 
توصیه می کنند افراد می توانند با بهبود ســالمت قلب و 
عروق شان، تا حدودی از تأثیر فاکتورهای ژنتیکی بکاهند.

در مطالعه جدید، محققــان داده های مربوط به ۱2۱۱ 
شرکت کننده را از لحاظ سالمت قلب و عروق و امتیاز 

فاکتور ژنتیکی مرتبط با زوال عقل بررسی کردند.
محققان مشاهده کردند شرکت کنندگان با امتیاز باالی 
فاکتور ژنتیکی، 2.6 بار بیشــتر با احتمال ابتالء به زوال 

عقل روبه رو هستند.
آن ها هم چنین دریافتند ســالمت خوب قلب و عروق 
می تواند احتمال ابتالء فرد به زوال عقل را تا 55 درصد 

کاهش دهد.

20 درصد زوجین کشور 
نابارورند

علــی صادقی تبارمدیر مرکز درمــان ناباروری ابن 
سینا،در نشست خبری، به هرم جمعیتی کشور اشاره کرد 
و گفت: متأسفانه هرم جمعیتی کشور رو به پیری می رود 
و این نگرانی در بین دست اندرکاران امر وجود دارد که 
می بایست به فکر افزایش جمعیت بود. وی با عنوان این 
 مطلب که بیســت درصد زوجین کشور نابارور هستند، 
 بــر نقش ارزنــده مراکز درمان نابــاروری در کمک به 
زوجین نابارورتاکیدکردو گفت: این مراکز به ویژه مرکز 
درمان ناباروری ابن سینا، می توانند گوشه ای از ضعف و 
خلل نقصان هرم جمعیتی کشور را اصالح کنند. وی به 
ارائه خدمات درمان ناباروری در مرکز فوق تخصصی ابن 
سینا اشاره کرد و افزود: درمان سقط مکرر، درمان های 
جایگزین و روش های قانونی اهدا، تشــخیص و درمان 
اندومتریوز و...، از جمله خدماتی است که در این مرکز 

به زوجین ارائه می شود.

»آینده ای بدون هپاتیت«
رشیدرمضانی دریاسری رئیس اداره مراقبت از بیماری 
هپاتیت وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی اظهار 
داشت: هفتم مرداد ماه )28 جوالی( مصادف با روز جهانی 
هپاتیت فرصتی کم نظیر در راســتای افزایش حداکثری 
آگاهی عموم جامعه نسبت به راه های انتقال، پیشگیری و 

درمان هپاتیت های ویروسی است.
 WHO شعار روز جهانی هپاتیت در سال 2020 از طرف

"آینده ای بدون هپاتیت" انتخاب شده است.
وی افزود: امسال سازمان جهانی بهداشت بر آزمایش جهت 
شناسایی بیماران شناخته نشده تمرکز کرده است به این 
دلیل که تنها ۱0 درصد مبتالیان به هپاتیتB و ۱۹ درصد 
از مبتالیان به هپاتیتC از ابتالی خود به بیماری آگاهند. 
بنا به اعالم ســازمان جهانی بهداشت 2۹0 میلیون نفر در 
جهان با عفونت های ویروسی زندگی می کنند و از بیماری 

خود نا آگاهند.
رئیــس اداره مراقبــت از بیمــاری هپاتیــت گفت: برای 
داشــتن آینده ای بدون هپاتیت، باید از انتقال هپاتیت از 
مادر به نوزاد جلوگیری کنیــم. برنامه ریزی جهت حذف 
هپاتیت هــای ویروســی B . C در ایران جــزو تعهدات 
و وظایف مهم وزارت بهداشــت تا ســال ۱4۱0 اســت 
که واکسیناســیون هپاتیــت B، آموزش، پیشــگیری و 
بهره گیری از داروهای مؤثر نقش بسزایی در کاهش شیوع 

هپاتیت های ویروسی در کشور دارد.
رمضانی افزود: کشور ایران نیز همانند بیش از ۱20 کشور 
جهان متعهد به حذف هپاتیت های ویروسی تا سال ۱4۱0 
)2030 میالدی( است. اهداف حذف عبارتند از کاهش ۹0 
درصدی مــوارد جدید ابتالء به هپاتیت B.C و هم چنین 
دسترسی همگانی به درمان های کلیدی برای هپاتیت های 
مزمن تا 80 درصــد که این امر می تواند باعث کاهش 65 
درصدی مرگ های مرتبط با هپاتیت ویروسی در کشور 

دارد.
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دو کلمـــه حـــرف ورزشـــی

بهبودی سـیاوش  نگاهی به جودو، از چند زاویه
 ---نیم نگاه ---

گرد آورنده

2 ووشوکار ملی پوش 
دوپینگی شدند

تیم ملی ووشــوی ایران در نهمین دوره جام جهانی 
ســاندا که سال 20۱8 در چین برگزار شد با هفت طال و 

یک نقره به عنوان قهرمانی دست یافت.
اکنون سایت فدراســیون جهانی این رشته فهرستی از 
ورزشــکاران دوپینگی در آن مسابقات را منتشرکرده که 

نام 2 ووشوکار کشورمان دیده می شود.

»معین تقــوی« که به مدال طال و »حمیدرضا قلی پور« 
که به مدال نقره آن رویداد دست یافته بودند، دوپینگی 
اعالم شدند. طبق اعالم فدراسیون جهانی در جام جهانی 
20۱8 چین، دوپینگ پنج سانداکار مثبت اعالم شد که 

دو نفر از ایران هستند.

قرعه کشی جام باشگاه های 
فوتسال آسیا 

ویندزور جان دبیرکل کنفدراســیون فوتبال آســیا 
با ارســال نامه ای بــه دبیــران کل و فدراســیون های 
شرکت کننده در مسابقات جام باشگاه های فوتسال آسیا 
2020  امارات، زمان قرعه کشــی ایــن رقابت ها را اعالم 
کرد. مراســم قرعه کشی این رقابت ها روز پنجشنبه سوم 
ســپتامبر برابر با ۱3 شــهریور ۹۹ از ساعت ۱6 به وقت 
محلی در کواالالمپور، مقر کنفدراســیون فوتبال آســیا 

برگزار می شود.

سه رویداد مهم فوتسال زنان
شهنازیاری سرمربی تیم ملی فوتسال زنان ایران از 
پیش رو بودن سه رویداد مهم خبر داد و گفت: بازیکنان 

جوان و با استعداد به اردوی تیم ملی دعوت می شوند.

»شــهناز یاری« ادامه داد: قرار بــود تا دو مرحله اردوی 
انتخابی در مرداد ماه برگزار و بازیکنان با استعداد و جوان 
را ارزیابی کنیم. اما به خاطــر عدم برگزاری اردو، اولین 
اردوی انتخابی در شهریورماه آغاز می شود و در یک اردو 
تمام بازیکنان منتخب را دعوت خواهیم کرد تا با ارزیابی 

دقیق، برترین ها را به اردوی اصلی دعوت کنیم.
سرمربی تیم ملی فوتسال زنان افزود: اولین رویداد مهم 
ما جام جهانی برزیل است که اگر شرایط مهیا شود، تیم 

را برای شرکت در این مسابقات آماده می کنیم. 
سپس رقابت های داخل سالن آسیا به میزبانی تایلند در 
اریبهشت ماه ســال آینده و مسابقات قهرمانی آسیا که 

شهریورماه در کویت است را پیش رو خواهیم داشت.
وی گفت: بازیکنان جوان در کنار بازیکنان با تجربه در 
اردوهای تیم ملی فوتسال حضور خواهند داشت و تحت 
نظر خواهند بود تا تیم آمــاده ای را به رقابت ها اعزام 

کنیم.

● ورزش جودو از جمله رشــته های ورزشــی است که درآن 
جوانان ماحرفی برای گفتن دارند. سال گذشته حاشیه هایی 
بــرای این رشــته پیش آمــد و ورزش جــودو از حضور در 
بازی هــای جهانی محــروم شــد.گرچه شــیوع پاندومی 
کووید۱۹کالرقابت های ورزشی رادرهمه رشته هابه تعطیلی 
ونیمه تعطیلی کشــاند، اما مســاله اعتراض ایران به تصمیم 
ناعادالنه فدراســیون جهانی جودو،امری اســت که ازسوی 
مسووالن پیگیری می شود.برگزاری مراسم اختتامیه لیگ های 
جودودرکشــورمان بهانه ایســت که هم نگاهی به گذشــته 
ومساله تعلیق داشته باشیم وهم ازوضعیت وشرایط این رشته 

درکشورواقدامات مسووالن آگاه شویم.
■ تسنیم۲۸شهریور۹۸

فدراسیون جودوی ایران تعلیق شد! 
این خبری تلخ بود که رسما از سوی 
این رشته اعالم  فدراسیون جهانی 
شد و امیدهای یکی از پرسابقه ترین 
رشــته های ورزشی رزمی کشور  را  
برای حضــور در المپیک 2020  و 

کسب نخستین مدال المپیکی این رشته بر باد داد.
سعید مالیی در حالی به عنوان تنها نماینده ایران در مسابقات 
جهانی جودو در ژاپن حاضر شد که به واسطه عملکرد خوب 
در سالیان اخیر در صدر رنکینگ فدراسیون  جهانی این رشته 
قرار داشــت و نه تنها به عنوان یکی از مدعیان تکرار عنوان 
قهرمانی دوره گذشــته خود در وزن 8۱کیلوگرم شــناخته 
می شد، بلکه از اصلی ترین شــانس ورزش ایران برای کسب 

مدال طالی المپیک بود.
اتفاقی که با اندکی تدبیر و مدیریت درست مسووالن فدراسیون 
جودو و ورزش ایران می توانست این گونه پیش نرود و ما را در 
مخمصه قرار ندهد. فاصله امتیازی سعید مالیی در رنکینگ 
فدراسیون جهانی با رقبای خود برای کسب سهمیه المپیک 
باعث شده بود تا این ورزشکار نیز در مصاحبه های خود عنوان 
کند حتی عدم حضور در این مسابقات و سایر رقابت های باقی 
مانده تا پایان روند کسب سهمیه المپیک، خطری در کسب 

سهمیه او ایجاد نخواهد کرد.
در کنــار همه این مــوارد نباید فراموش کــرد عدم توجه و 
رسیدگی به ورزشکاران از جمله سعید مالیی باعث رخ دادن 
این اتفاقات شــد. مالیی در مســابقات گرندپری پاریس نیز 
برای عدم رویایی با ورزشــکار رژیم اشغالگر قدس، در مرحله 
نیمه نهایی تن به شکست داد، اما از آن زمان به بعد مسووالن 
ورزش کشــور او را به حال خود رها کرده بودند که نتیجه آن 

دلسردی این ورزشکار از عدم توجه مسووالن بود.
■ مراسم اختتامیه لیگ های جودو برگزار شد

با برگزاری مراسمی در زمین چمن مصنوعی ورزشگاه شهید 
شیرودی، جوایز تیم ها و نفرات برتر رقابت های لیگ های جودو 

اهدا شد.
مراســم اختتامیه رقابت های لیگ برتر و امید تا المپیک جودو 
باشگاه های کشــوربا حضور احمدی معاون فرهنگی و توسعه 
ورزش همگانی وزارت ورزش، آرش میراسماعیلی رئیس و کعبی 
زاده دبیر فدراسیون جودو و تیم های شرکت کننده برگزار و طی 

آن تیم ها و نفرات برتر جوایز خود را دریافت کردند.
بر همین اســاس در لیگ برتر پاس خراسان رضوی به عنوان 
قهرمان، خوشــگوار دیگــر نماینده خراســان رضوی و رعد 
پدافند هوایی قم به صورت مشــترک نایب قهرمان شدند و 
نفت مسجد سلیمان به عنوان تیم سوم جوایز خود را دریافت 
کردند. هم چنین نیروی زمینی ارتش، کاپ اخالق این دوره 

از رقابت ها را باالی سر برد.
در لیــگ جودو امیــد تا المپیک و در گروه نخســت تختی 
آموزش و پرورش کرج، خانه جودو ملک، جودو محالت شهر 
یزد و شهدای ششم بهمن آمل و در گروه دوم تیم هاینوبافت 

شادیلون خراسان رضوی، هیات جودو اراک و شهرداری کرج 
و هیات جودو ســیدآباد عناوین اول تا ســوم مشترک را به 
خود اختصاص دادند و تیم هیات جودو چناران و شهید انور 

شهرری نیز به عنوان منتخب اخالق معرفی شدند.
هم چنین از مصطفی ریاحی فر به عنوان فنی ترین جودوکار 
سوپر لیگ، ســعید گرجی و عاد آزموده به عنوان فنی ترین 
جودوکار لیگ امید تــا المپیک، آهنی به عنوان مربی نمونه 
سوپرلیگ و امیرقاسمی نژاد به عنوان مربی نمونه لیگ امید تا 

المپیک، و بهنام رشوند به عنوان داور نمونه تقدیر شد.
■ لیگ فصل آتی را با قدرت استارت می زنیم

قمی گفت: ستاد ملی مبارزه با کرونا در ورزش، مجوزهای الزم 
را به ما بدهد، فصل جدید لیگ جودو را با قدرت و برنامه ریزی 

بهتر آغاز کنیم.
حسین قمی در خصوص برگزاری مراسم اختتامیه لیگ جودو، 
اظهار داشت: تالش داشتیم با رعایت پروتکل های بهداشتی و 
فاصله گذاری اجتماعی مراسم اهدای جام به برترین  تیم های 
ســوپر لیگ و لیگ امید المپیک جودو را انجام دهیم و هم 

چنین از حامیان مالی به خاطر زحمات شان قدردانی کنیم.

وی درباره برگزاری یک هفته ای ســوپر لیگ و لیگ امید تا 
المپیک، یادآور شــد: متاسفانه به خاطر شیوع بیماری کرونا 
مسابقات لیگ متوقف شد و عدم صدور مجوز از سوی ستاد 
ملی مبارزه با کرونا در ورزش به منظور برگزاری رقابت های 
ورزشی پربرخورد، مسابقات را ادامه ندادیم و از این بابت راضی 

نیستیم. چون به اهداف مدنظرمان دست پیدا نکردیم.
رئیس ســازمان لیگ در مورد برنامه ریــزی لیگ فصل آتی 
گفت: منتظر می مانیم تا ستاد ملی مبارزه با کرونا در ورزش، 
مجوزهــای الزم را به ما بدهد. فصــل جدید لیگ جودو را با 

قدرت و برنامه ریزی بهتر آغاز کنیم.
 وی در مورد این که آیا لیگ امید تا المپیک در رده سنی پایه 
انتظارت را بــرآورده کرد؟ تصریح کرد: با برگزاری یک هفته 
لیگ نمی شــود برنامه ریزی و نتیجه گیری کرد ولی از تعداد 
شــرکت کنندگان تیم ها و قهرمانان  از عملکرد لیگ امید تا 
المپیک راضی بودیم مبارزات خوبی هم انجام شد. در برگزاری 
این لیگ به دنبال کشف استعداد های ناب جودو بودیم تا به 

تقویت تیم های ملی بپردازیم.
قمی با اشــاره به این که تعلیق جودو کشورمان ناجوانمردانه 
بود، افزود: با حمایت های وزارت ورزش وجوانان و کمیته ملی 
المپیک در دادگاه روز 26 شهریور ماه ان شاهلل مقامات ورزش 
کشورمان نتیجه خوبی خواهند گرفت و دست پر برمی گردند 

تا جودوی ایران از تعلیق خارج شود.
رئیس سازمان لیگ جودو در خصوص این که مسابقات لیگ 
کماکان ادامه دار خواهد بود، خاطرنشان کرد: بدون توجه به 
تعلیقی که جودوی ایران از سوی فدراسیون جهانی متحمل 

شده است، برنامه هایمان را دنبال می کنیم.
■ تعلیق جودو ایران دائمی نیست و تمام می شود

سرمربی تیم جودو نوبافت شادیلون 
خراســان رضوی گفــت: مطمئن 
باشید جودوکاران با استعدادی در 
آینده به تیم های ملی کشــورمان 
معرفی می شــوند و به مســابقات 

بین المللی اعزام خواهند شد.
قاســمی نژاددر خصــوص  امیــر 

برگزاری لیگ جودو امید تا المپیک، اظهار داشت: مسابقات 
در دو گــروه برگزار شــد که تیــم جودو نوبافت شــادیلون 
خراســان رضوی در گروه ب قهرمان شد. برگزاری لیگ امید 
تــا المپیک، یک کار فوق العاده بود که چندین ســال برگزار 
نمی شد و امسال با شرکت ۱5 تیم شاهد لیگ پویایی بودیم. 
فدراسیون و سازمان لیگ این کار را به نحو احسن انجام دادند 
و تعداد زیادی از نوجوان و جوانان به سطح اول جودوی کشور 

معرفی شدند.
وی افزود: ان شاهلل با پشتکار و تالشی که فدراسیون و سازمان 
لیگ جودو برای برگزاری این گونه مســابقات دارند، هر چه 

زودتر به روزهای خوب جودو برمی گردیم.
سرمربی تیم نوبافت شادیلون در مورد این که تمامی اعضای 
تیمش بومی و برای شــهر مشــهد بودند، یادآور شد: تعداد 
زیادی از اســتعدادهای جودو مشــهد را وارد مسابقات لیگ 
کردیم، با این که باید با ۹ نفر در رقابت ها حاضر می شدیم ولی 
همیشه با 20 پدیده و استعداد در پیکارها، شرکت می کردیم. 
با کمک خــدا و تالش دیگر مربیان شــهرمان توانســتیم، 
فنی ترین جــودوکاران نوجوان  را به لیگ معرفی کنیم و در 

استان خراسان ضوی رو سفید باشیم.
کاپیتان پیشــین تیم ملــی جودو ایــران دربــاره این که 
پیشنهادهایی از تیم های بزرگساالن برای مربیگری داشت، 

عنوان کرد: قبل از آغاز لیگ از من خواسته بودند در 
لیگ بزرگســاالن مربیگری کنم، ولی دوســت دارم با نفرات 
نوجــوان کار کنم چون آینده برای این رده ســنی اســت و 
افتخار کردم که در لیگ نوجوانان حضور داشتم. شور، هیجان، 
اشتیاق و انگیزه نفرات رده سنی پایه باورنکردنی است و برای 
شــرکت در مســابقات، تمرین زیادی را در طول روز انجام 
می دادند. مطمئن باشــید جودوکاران با استعدادی در آینده 
به تیم های ملی کشــورمان معرفی می شــوند و به مسابقات 

بین المللی اعزام خواهند شد.
وی ادامه داد: هم اکنون نیز با این وضعیت کرونا در خانه به 
بهترین شکل تمرین می کنند و همیشه به دنبال این هستند 
تا بیشــتر یاد بگیرند و روند رو به رشــدی در ورزش جودو 

داشته باشند. 
پیشکســوت جودوی ایران در خصوص تعلیق این رشــته از 
سوی فدراسیون جهانی، تاکید کرد: این تعلیق دائمی نیست، 
تمام می شود و به روال قبل برمی  گردیم. امیدوارم دادگاه روز 

26 شهریور به نفع جودوی ما تمام شود. 
قاسمی نژاد با اشاره به این که  جودوی ایران از قدیم استعداد 
زیاد داشته و فقط باید یک مربی آن ها را کشف کند، خاطرنشان 
کرد: به تمام شــاگردانم و جودوکاران نوجوان و جوان سراسر 
ایران می گویم؛ جودو زندگی و عشق شماست و از چیزی که 
دوســت دارید دســت برندارید. این وقفه ای که در عدم اعزام 
جودو به رقابت های بین المللی پیش آمده، تمام می شود و در 

هر شرایطی برای رسیدن به اهداف تان تالش کنید.
■ فدراسیون جهانی جودو به اشتباه خود پی خواهد برد

معاون فرهنگی و توســعه ورزش 
همگانــی وزارت ورزش و جوانان 
گفت: فدراسیون جهانی جودو به 
زودی پی به اشــتباه خود خواهد 
بــرد و تصمیم قبلی خــود را لغو 

خواهد کرد.
 ســید عبدالحمید احمدی درباره 

برگزاری مراســم اختتامیه لیگ جودو اظهار داشــت: بیماری 
کرونا برای برگزاری مراســم  و برنامه ها شــرایط جدیدی را به 
ورزش کشــور تحمیل کرده و بر همین اساس همکاران مان در 
فدراسیون جودو تمهیداتی اندیشــیده اند و با رعایت فاصله ها 
مراسم اختتامیه مسابقات لیگ شان را در فضای باز برگزار کردند. 
وی در مورد موضوع تعلیق جودوی کشــورمان، تصریح کرد: 
جودوی کشــورمان با یک تصمیم ناجوانمردانه تعلیق شد و 
حق ما محرومیت در رقابت های بین المللی ورزشــی نبود. با 
حمایت هــای وزارت ورزش و جوانان، کمیته ملی المپیک و 
تالش های مسووالن فدراسیون جودو مطمئن هستیم تعلیق 
برداشته خواهد شد. فدراسیون جهانی جودو به زودی پی به 
اشتباه خود خواهد برد و تصمیم قبلی خود را لغو خواهد کرد.
معاون وزارت ورزش در مورد حضور نصراهلل سجادی در دادگاه 
CAS عنوان کرد: طبق هماهنگی انجام شده، قرار است اگر 
نیاز به حضور سجادی در دادگاه باشد وی به صورت حضوری 

در این جلسه شرکت کند.  
احمدی درباره ادامه حمایت از فدراسیون جودو نیز خاطرنشان 
کرد: این تعلیق هیچ تاثیری در حمایت های وزارت ورزش و 
جوانان از فعالیت های فدراسیون جودو نخواهد داشت و جودو 

باید بتواند با تمام ظرفیت ها،  کارهای خود را انجام دهد.
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مونا پیلتـن عراقیبهار سـادات موسوی
گرد آورندهگرد آورنده  عکاسی طبیعت دوم هر انسان

برای بیشــتر ما، عکس گرفتن، به طبیعت 
دوممان تبدیل شده اســت. با دوربین های 
خیلــی خوبی کــه امروزه در گوشــی های 
هوشمند ما وجود دارد، ساختن یک عکس 
خوب، کمتر به هنرمند بودن و بیشتر به نوع ابزارمان مربوط است.

ما از چیزهایی عکس می گیریم که می خواهیم به یاد بسپاریم، 
این می تواند شــامل هرچیزی، از یک عروسی یا تعطیالت تا 

چیزی که برای صبحانه خوردیم باشد.
این، به این معنی نیست که نسل عکاسی خالقانه منقرض شده 
است.در عوض، تکنولوژی با لنزها و دیافراگم های متفاوت باعث 
شده است که امکانات دیداری آن افزایش یابد و به عکاس این 
امکان را بدهد که این عکس ها را به روش هایی بگیرد که پیش 

از این فکرش را هم نمی کرد!
از عکس های مســتند خارق العاده تا صحنه های افســانه ای 
حیرت انگیز، چیزی که روشــن اســت این اســت که: جهان 

عکاسی به طور باورنکردنی ای دقیق و ظریف است.
راه های بسیار زیادی وجود دارد که می توان از طریق آن ها یک 
عکس را گرفت و ویرایش کرد ولی معموال پورتفولیوی عکاسان 

روی یک یا دو نوع خاص از عکاسی تمرکز دارد. 
به این شکل، آن ها می توانند در تکنیک های مربوط به خودشان 
مهارت پیدا کنند و زبان دیداری خود را برای ایجاد عکس های 

قوی تر، بهبود ببخشند.
◄ عکاسی چیست؟

عکاسی در لغت به معنای عکس گرفتن و عکس برداری است. 
به طور کلی می توان مفهوم عکاســی چیســت را این چنین 
تعریف کرد: عکاســی ثبت لحظه هاست. که در زبان انگلیسی 
هم به همین اســم است یعنی فتو گرافی که فتو به معنی نور 
و گرافی به معنا ثبت یا نگارش. بنابراین عکاسی یعنی ثبت و 

ایجاد یک تصویر به وسیله دوربین عکاسی.
◄ با چشمانت میل کن !

یکی از انواع عکاسی ، عکاسی غذاست. هر روز شاهد عکس های 
زیبا و خیره کننده ای از غذاها در جاهای مختلف هستیم، اما 
به ندرت دقت می کنیم که چه چیزی این عکس ها را این قدر 

جذاب کرده است.
امروزه، شــبکه های اجتماعی تاثیر زیادی روی ما داشته اند و 
ما از غذاهایمان عکاسی می کنیم، خواه برای سرگرمی یا برای 

اهداف تجاری.
با ویژگی های دوربین های گوشی های امروزه، تا زمانی که یک 
گوشــی خوب با دوربین با کیفیت و یک ابزار نورپردازی خوب 
دارید، حتی نیازی نیست که یک دوربین خاص برای این کار 

تهیه کنید.
یکی از ترندهای شبکه های اجتماعی، هنوز هم، گرفتن عکس 
از غذاست. شف های حرفه ای و آماتور، می توانند با یک عکس 

خوب از غذایشان، دهان ما را آب بیاندازند!
 بیایید با حقیقت روبه رو شویم؛ کمتر کسی حاضر است تنها 
بــرای عکس گرفتن از غذایی که پخته یا چیزی که قصد دارد 
بخورد، یک طراح صحنه یا عکاس حرفه ای اســتخدام کند یا 
تجهیزات نورپردازی گران قیمت بخرد. مگر این که یک سرآشپز 

مشهور یا صاحب یک رستوران باشد.
بیشتر احتمال دارد شــما در یک رستوران شیک برای صرف 
یک وعده شــام رمانتیک نشسته باشــید، یک میز صبحانه ی 
کامــل برای صبح روز تعطیلی چیده باشــید یا حتی فقط در 
راه بازگشت به منزل یک ساندویچ خریده باشید. خوشبختانه 
برای عکاســی در این شرایط یک دوربین کامال مناسب همراه 
شماســت؛ همان دوربینی که احتماال آن را در جیب شلوار یا 

کیفتان نگه می دارید.
در چنین شرایطی خودتان هستید که غذا را شکل می دهید، 
خودتــان آن را نورپردازی می کنید و خودتان هم از آن عکس 
خواهید گرفت. اما نگرانی به خودتان راه ندهید، با رعایت چند 

نکته ی ساده قطعا در تمام این موارد استاد خواهید شد.

◄ از نور طبیعی استفاده کنید
در طول روز به دنبال میزی باشید 
که نزدیک پنجره است و در شب 
میزی را انتخاب کنید که درست 
زیر چراغ )ترجیحا با نور مالیم( 

قرار داشته باشد.
اشــتباهی که هنگام  بزرگترین 
عکسبرداری از غذا انجام می شود، 
استفاده از فلش اســت. به ویژه 
فلشی که مستقیم به بشقاب غذا 

تابانده می شــود. این نور باعث می شود که رنگ های طبیعی، 
زیبایی و درخشندگی خودشــان را از دست بدهند. اگر واقعا 
می خواهیــد که از فلش بهره ببرید، از تابش مســتقیم آن به 

ظرف غذا خودداری کنید.
در واقع بهترین نور برای عکسبرداری از غذا، نور طبیعی است. 
برای داشتن نور طبیعی می توانید به فضای بیرونی رستوران 
بروید یا این که کنار پنجره بنشــینید. اگر بیرون می نشینید، 
توجه کنید که نور خورشید مستقیم به ظرف نتابد. یا در خانه 
نزدیک پنجره باشید. در کل، هر نور مستقیمی می تواند نتیجه 
را با رنگ های غیر طبیعی جلوه دهد. برای دور ماندن از تابش 
مستقیم نور خورشید، می توانید از یک چتر استفاده کنید یا 

زیر سایه ی درختی بنشینید. 
◄ کادربندی و زاویه

کادربندی هنگام عکاسی از غذا، اهمیت فوق العاده باالیی دارد 
و اســتفاده از زاویه ی مناسب یکی از عوامل بسیار مؤثر در آن 
است. دو زاویه ی بسیار رایج برای عکاسی از غذا وجود دارد که 
اغلب عکاسان غذا از آن ها استفاده می کنند: زاویه ی 45 درجه 
که معادل زاویه ی دید فردی است که پشت میز نشسته و به 
غذا می نگرد، و زاویه ی ۹0 درجه یا عکاسی درست از باالی غذا 

به صورت عمودی.
قاعده ی کلی هنگام عکاسی کردن از چندظرف غذایاغذاهای 
تختی مانندپیتزا، کلوچه، املت یا سوپ ها این است که دوربین 

را درست باالی میز با زاویه ی دید عمود بر آن بگیریم.
برای رسیدن به تاثیر بیشتر، سوژه های اصلی را با تقاطع های 
گرید قانون یک ســوم منطبق کنیــد. هنگامی که تنها از یک 
ظرف غذا عکاسی می کنید بهتر است زاویه ی 45 درجه را به 
کار ببرید. از این که بخشــی از سوژه بیرون از کادر عکس قرار 

بگیرد هراسی نداشته باشید.
◄ به پس زمینه اهمیت دهید

غــذا در ناحیه مرکزی عکس قرار می گیــرد، اما پس زمینه، 
محیط اطراف آن را ایجاد می کند. قصد دارید چه حالتی ایجاد 

کنید؟ یک شام رمانتیک و رومیزی سفید رنگ؟ 

یا قرار اســت پس زمینه، یک پیک نیک تابســتانی به همراه 
چند ساندویچ روی پتو با یک سبد چوبی باشد؟ یا یک عکس 
منحصر به فرد از غذا با پس زمینه ســفید رنگ بی پایان؟ اگر 
کمی زمان بــرای انتخاب جزئیات صــرف کنید، صددرصد 
عکس های بهتری خواهید داشــت. از پس زمینه خوب برای 

روایت یک داستان استفاده کنید.
◄ فوکوس را حفظ کنید

فوکوس دیگر عنصر اساسی عکسی با ترکیب بندی خوب است. 
با اســتفاده از ابزارهایی نظیر Tilt-Shift، که در بسیاری از 
اپلیکیشــن های ویرایش عکس از جمله Snapseed وجود 
دارد، می توانید از تاثیری شبیه عمق میدان برای هدایت چشم 

بیننده به مهم ترین بخش تصویر استفاده کنید.
تصور کنید گارســون همین االن یک ســاندویچ چیزبرگر با 
رویه ای از پیاز سرخ شــده را به شــما تحویل داده است. این 
ساندویچ سوژه ی اصلی شماست. البته به احتمال زیاد در کنار 
آن یک بشقاب کوچک ســیب زمینی سرخ کرده هم سفارش 
داده اید. بهتر است رنگ زرد آشنای سیب زمینی سرخ کرده را 
در عکسی که از ساندویچ چیزبرگر می گیرید حفظ کنید ولی 
به شکلی هوشمندانه آن را به پس زمینه ی تصویر انتقال دهید.

فرامــوش نکنید که محدوده ی قرارگیری ســیب زمینی ها را 
هنــگام ویرایش عکس از فوکوس کامل خارج کنید. مطمئن 
باشید مردم هنوز هم می توانند تشخیص دهند که آن چیزهای 
زرد محوشــده ، سیب زمینی سرخ شــده هستند که در پشت 
ساندویچ همبرگر شفاف قرار دارند. با این روش، بدون این که 
از ارزش سوژه ی اصلی کم  کرده باشید، توانسته اید با افزودن 

یک عنصر جدید، جذابیت بیشتری را به عکس اضافه کنید.
◄ سریع عکاسی کنید

همانند همیشه، زمان بندی در عکاسی امری حیاتی است. بهتر 
است به محض این که غذا به میز شما رسید یا آن را از فر خارج 
کردید، عکاسی کنید. در غیر این صورت ممکن است نه تنها 
عکس خوبی گیرتان نیاید بلکه در نهایت مجبور باشید خوردن 

یک غذای سرد را تحمل کنید.
نکته ی دیگر این که بهتر اســت پیش از اقدام به گرفتن عکس، 
از سیاست رستورانی که در آن هستید در قبال عکاسی از غذا، 
پرس وجو کنید. برخی از رســتوران ها به دالیلی نامعلوم عکس 
گرفتن از غذایشان را به کلی ممنوع می کنند. در مقابل، برخی 
رستوران های دیگر به گرمی از این کار استقبال می کنند یا حتی 

برای عاشقان عکاسی از غذا، خدمات ویژه ای در نظر می گیرند.

 ---نیم نگاه ---
معرفی نامزدهای جوایز امی 2020

فهرست نامزدهای هفتاد و دومین دوره از جوایز تلویزیونی 
امی با سلطه ی سریال »نگهبانان« در اغلب شاخه ها اعالم شد.

به گزارش نیویورک تایمز، سریال »نگهبانان« محصول کمپانی 
»HBO« با کسب نامزدی در 26 شاخه، پیشتاز این دوره از 
جوایز امی شد. »خانم میسل شگفت انگیز« با نامزدی در 20 
شاخه، ســریال های »اوزارک« و »جانشینی« هر کدام با ۱8 

نامزدی در رده های بعدی قرار گرفتند.
کمپانی »نتفلیکس« نیز با کسب ۱60 نامزدی رکورد جدیدی 
را به ثبت رســاند. پیش تر »»HBO با ۱3۷ نامزدی رکوردار 

بیشترین کسب نامزدی در یک سال را به دست آورده بود.
در بخــش بهترین ســریال درام، »مندلوریــن«، »اوزارک«، 
»جانشینی«، »تاج«، »کشتن ایو«، »چیزهای عجیب«، »بهتر 
است با سول تماس بگیری« و »سرگذشت ندیمه« با یکدیگر 
به رقابت می پردازند. در بخش بهترین سریال کمدی، »جای 
خوب«، »شیتز کریک«، »زیاد ذوق زده نشو«، »ناامن«، »روش 
کامینسکی«، »آنچه که در سایه ها انجام می دهیم«، »برای من 
مرده« و »خانم میسل شگفت انگیز« به عنوان نامزدهای این 
دوره انتخاب شده اند. »آتش های کوچک در همه جا«، »خانم 
آمریکا«، »باورنکردنی«، »غیرارتودکس« و »نگهبانان« نیز در 

شاخه بهترین سریال کوتاه با یکدیگر به رقابت می پردازند.
»کریستینا اپل گیت«)مرده برای من(، »ریچل برازناهان«)خانم 
میســل شــگفت انگیز(، »لیندا کاردلینی«)مرده برای من(، 
»کاترین اوهارا«)شیتز کریک(، »ایسا ری« )ناامن( و »تریسی 
الیس راس«)مایل به ســیاه( در فهرســت بهترین بازیگر زن 
ســریال کمدی قرار گرفتند. در فهرست بهترین بازیگر مرد 
ســریال کمدی، »آنتونی اندرسون«)مایل به ســیاه(، »دان 
چیدل«)دوشنبه ســیاه(، »تد دنسن«)جای خوب(، »مایکل 
داگالس«)روش کامینسکی(،»یوچین لوی«)شیتز کریک( و 

»رامی یوسف«)رامی(  با یکدیگر به رقابت می پردازند.
در شــاخه نامزدهــای بهتریــن بازیگر مرد در ســریال های 
درام، جیســون بیتمن )اوزارک(، »اســترلینگ کی  براون« 
)این ما هســتیم(، »اســتیو کرل«)برنامه صبــح(، »برایان 
کاکس«)جانشینی(، »بیلی پورتر«)ژست( و »جرمی استرانگ« 
)جانشینی( معرفی شدند. در بخش نامزدهای بهترین بازیگر 
زن در سریال های درام، جنیفر آنیستون )برنامه صبح(، »اولیویا 
ُکلمن«)تاج(، »جودی کومر «)کشتن ایو(، »لورا لینی«)اوزارک(، 
 »ساندرا اوه« )کشتن ایو( و »زندیا ُکلمن«)افوریا( معرفی شدند.
مراســم معرفی برندگان و اعطای جوایز هفتاد و یکمین دوره 
جوایز امی موسوم به اسکار تلویزیونی روز 20 سپتامبر با اجرای 

»جیمی کیمل« برگزار خواهد شد.

اعتراض ایران به پرونده 
خوشنویسی ترکیه

یکی دو ماه اخیر بود که رسانه دیلی صبح ترکیه درباره  
تهیه پرونده ثبت جهانی خوشنویســی توســط ترکیه خبر 
داده بود در واکنش به این موضوع اســتادان خوشنویســی 
در ایــران اعتراض کردند اما معــاون میراث فرهنگی وزارت 
میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی در یک برنامه 
تلویزیونی با بیان این که موضوع خوشنویســی برای 2020 
مطرح نیست گفت: ازطرف ایران در یونسکو 4 پرونده وجود 
دارد و پرونده خوشنویسی هم به یونسکو رفته است و ممکن 
است در 202۱ یا 2022 مطرح شود و زودتر از آن نمی توانیم 
اقدام کنیم.اکنون که پرونده خوشنویسی ترکیه وارد فهرست 
پیشنهادی یونسکو شده ایران هم اعتراض خود را نسبت به 
پیشنهاد ترکیه برای ثبت پرونده "خوشنویسی اسالمی" برای 

اجالس 202۱ یونسکو ارائه داد.
طالبیان افزود: همان طور که قباًل نیز اعالم شد، هرکشوری 
می تواند میراث فرهنگی ناملموس خوشنویسی کشور خود را 
ثبت کند،ثبت خوشنویسی از سوی کشورهای مختلف قباًل 
نیز صورت گرفته اســت مثالً چین که خوشنویسی چینی 
را در ســال 200۹ ثبت کرده اســت، و کشورهای عربی نیز 
برای ســال 202۱، پرونده ای را با عنوان خوشنویسی عربی 
برای یونسکو ارسال کرده اند. چرا که طبق مفاد کنوانسیون 
2003حراست ازمیراث فرهنگی ناملموس ، ثبت یک عنصر 
فرهنگی انحصار و مالکیت ایجاد نمی کند، اما اعتراض ما به 
پرونده "خوشنویسی اسالمی" ایرادی فنی است، به این معنا 
که صفت اسالمی اشاره به گستره ای بیش از محدوده ترکیه 
دارد و ترکیه نمی تواند از این عنوان برای پرونده خوشنویسی 

کشور ترکیه بهره ببرد.

ســعادتیان معاون امور امالک سازمان ثبت اسناد کشور 
در گفت  وگوی تلویزیونی با شبکه خبر درباره ثبت مالکیت 
اراضی آخرین یال دماوند به نام دولت، اظهار کرد: باتوجه به 
سیاســت های اجرای قانون کاداستر و تاکید رئیس سازمان 
ثبــت برای تثبیت اراضی ملی، امــروز برای آخرین یال قله 

دماوند سند مالکیت صادر شد.
وی گفت: سند مالکیت ۱0 هزار و 8۱ هکتار از اراضی ملی 
در چند روز گذشــته صادر شــده و امروز نیز برای 2 هزار و 
445 هکتار از اراضی ملی ســند مالکیت صادر کردیم که از 

قله دماوند تا سد الر سند مالکیت آن را به نام دولت زدیم.
وی افزود: امروز یال جنوب شــرقی دماوند که انتهای آن به 

روستای مالر می خورد سند مالکیت صادر کردیم و دماوند 
۱0 یال دارد و تمامی مســیرهای صعود در این سند تحت 

پوشش قرار داده شده و سند آن برای دولت شد.

ســعادتیان گفت: دو پالک 68 و 6۹  که در منطقه روستای 
مالر واقع است با حکم قضایی سند مالکیت آن در حال اجرا 
اســت و در آن حکم قضایی که برای ایــن دو پالک صادر 
کردیم، ۱20 َمن محلی وقف شــده است که این مساله هم 
درحال بررسی اســت.وی گفت: احتمال دارد که در تثبیت 
سند مالکیت برخی از مسیر ها با برخی از اشخاص اختالف 
نظر داشــته باشیم اما همه تالشمان را می کنیم که اجرای 

قانون  برپایه حق باشد.
وی افزود: در روزهای آینــده مالکیت بیش از 4۱ هکتار از 
اراضی ملی در منطقه مالر را تثبیت می کنیم. اولویت جدی 

ما تثبیت اراضی محلی است.

 معاون امور امالک سازمان ثبت اسناد کشور خبر داد؛ ثبت مالکیت آخرین یال دماوند به نام دولت
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 در دیدار استاندار گیالن با رییس کل بانک مرکزی مطرح شد:

 راه اندازی واحدهای غیر فعال
 ---نیم نگاه ---

موتور محرک تولیدات کشور
  

معاون هماهنگی امور اقتصادی وزیر کشــور گفت: 
واحدهای دانش بنیان موتور محرک تولیدات کشور است.
بابک دین پرست در جمع خبرنگاران درشهررشت با اشاره 
به برنامه دولت در خصوص حمایت از شرکت های دانش 
بنیان و ایجاد اشــتغال در کشور، اظهار کرد: مهم ترین و 
بزرگترین حامی شرکت های دانش بنیان در جهت شکل 
گیری و تقویت، مقام معظــم رهبری بوده که به عنوان 
یکی از آثار هوشمندانه ایشان است و دولت از هیچ کمکی 

دریغ نخواهد کرد.
وی افــزود: با تدابیــر رئیس جمهور و معــاون علمی و 
فناوری شاهد جهش و پیشرفت بسیار خوبی در ایجاد و 
ساماندهی شرکت های دانش بنیان در کشور هستیم که 

ادامه خواهد داشت.
معاون هماهنگی امور اقتصادی وزیر کشــور با بیان این 
که در استان گیالن ۱4پارک علم و فناوری و 60 شرکت 
در آن فعالیت می کنند که داری ظرفیت بسیار مناسبی 
هســتند، ادامه داد: در عرصه صادرات به توفیقات بسیار 
خوبی دست یافته اند و قطعاً واحدهای دانش بنیان موتور 

محرکه تولیدات کشور خواهد بود.
دین پرست با اشاره به این که یکی از محورهای 30 گانه 
اولویت های اقتصادی وزارت کشور حمایت از شرکت های 
دانش بنیان است، گفت: سیاست های اقتصادی 30 گانه 
وزارت کشــور به معاونان و استانداران ابالغ شده است و 
رئیس جمهور نیز بر اجرای آن تأکید جدی داشته اند که 

در برنامه حمایت هر ساله وجود دارد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی وزیر کشور بیان کرد: دو 
مشــکل اصلی شرکت های دانش بنیان در استان گیالن 
کمبود فضای فعالیت و ســرمایه در گردش بوده که در 

خصوص اقدامات های اولیه تأمین شده است.
وی ادامه داد: در خصوص زمین های بال استفاده دولتی و 
طرح های نیمه تمام در کشور نیز رئیس جمهور دستور بر 
واگذاری زمین های بالاستفاده و اماکن بالاستفاده دولتی 
را به شرکت های دانش بنیان و دیگر نهادها که در عرصه 

تولید فعالیت احتیاج دارند را دادند.

افزایش تسهیالت بانکی 
به بخش اقتصادی

تســهیالت پرداختی بانک ها طی سه ماهه ابتدای 
سال ۹۹ به بخش های اقتصادی مبلغ 224۷ هزار میلیارد 
ریال بوده که در مقایســه با دوره مشابه سال قبل معادل 

50.5 درصد افزایش داشته است.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، ســهم تسهیالت 
پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش های 
اقتصادی طی ســه ماهه ســال جاری مبلغ ۱406 هزار 
میلیارد ریال معادل 62.6 درصد کل تسهیالت پرداختی 
اســت که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 522 
هزار میلیارد ریال معادل 5۹.2 درصد افزایش داشته است.
ســهم تســهیالت پرداختی بابــت تأمین ســرمایه در 
گردش بخش صنعت و معدن نیز طی ســه ماهه ســال 
جاری معــادل 58۷ هزار میلیارد ریــال بوده که حاکی 
از تخصیــص 4۱.۷ درصد از منابــع تخصیص یافته به 
سرمایه درگردش تمام بخش های اقتصادی )مبلغ ۱406 
هزار میلیارد ریال( اســت. بر اساس این گزارش از ۷3۹ 
هزارمیلیارد ریال تسهیالت پرداختی در بخش صنعت و 
معــدن، معادل ۷۹.4 درصد آن )مبلغ 58۷ هزار میلیارد 
ریال( برای تأمین ســرمایه در گردش پرداخت شده که 
بیانگر توجه و اولویت دهی به تأمین منابع برای این بخش 

توسط بانک ها در سال جاری است.

معیار - گیالن - مهدیه رزاقی لنگرودی:
راه انــدازی واحدهای غیر فعــال، راکد و 
تعیین تکلیف بنگاه هــای اقتصادی تحت 
تملک بانک ها در دیدار اســتاندار گیالن با 

رییس کل بانک مرکزی مطرح شد.
استاندار گیالن دوشنبه در دیدار با ریبس 
کل بانک مرکزی با اشــاره به پیشــرفت 
فیزیکی 85 درصدی پــروژه تصفیه خانه 
بزرگ آب آشامیدنی گیالن که با استفاده 
از ظرفیت و توان بخش خصوصی در حال 
انجام است؛ اظهار گرد: این تصفیه خانه با 
ظرفیت شش هزار لیتر بر ثانیه، آب شرب 
بیش از ۷5 درصد از شــهروندان استان را 

تأمین می کند.
ارســالن زارع گفت: طبق بررســی های به 
عمــل آمده برای راه انــدازی و بهره برداری 
از تصفیه خانــه فــوق، نیاز بــه تخصیص 
اعتبار اســنادی از طریق آن بانک اســت 
که بــا توجه به اهمیت موضــوع و کمبود 
آب شــرب اســتان، بهره برداری ســریع 

 و کامــل از ایــن پــروژه حیاتی اســت.
وی هــم چنین راه انــدازی واحدهای غیر 
فعــال و راکد و تعیین تکلیــف بنگاه های 
اقتصــادی تحــت تملــک بانک هــا را از 

راه های تحقق جهــش تولید عنوان کرد و 
افزود: در گیالن در پایان ســال ۹8 تعداد 
65 واحد تحت تملک یا جانشینی بانک ها 
وجود داشــت که راه اندازی آن ها در سال 

جاری توسط ستاد اقتصاد مقاومتی استان 
هدفگذاری شده است.

استاندار گیالن تفویض اختیار استانی برای 
واگذاری واحدهای تملیکی بانک ها، استقرار 
واحد حقوقــی دارای اختیــار در تعدادی 
از بانــک ها به منظــور کاهش مدت زمان 
فرآیند رسیدگی به پرونده های فروش اموال 
تملیکی و نیز حذف شــرط اجاره به شرط 
تملیک در اقاله واحدهــای تملیکی برای 

بانک ها را پیشنهاد داد.
زارع، ضــرورت موظف شــدن بانک های 
خصوصی و غیر دولتــی به تامین مالی و 
تسهیالت اعطایی برای ســرمایه گذاری 
ثابت و در گــردش به طرح های اقتصادی 
و تولیدی بخش خصوصی، شــرکت های 
تعاونــی و کارآفرینان اســتان را از دیگر 
انتظارات خود عنــوان کرد که با موافقت 
رئیس کل بانک مرکزی، مقرر شــد انجام 

گیرد.

■ با وجود آن که توســعه مکانیزاسیون مهم ترین رکن بهره 
وری در تولید محصوالت کشــاورزی به شــمار می رود، اما در 
کشور ما کشــاورزی همچنان سنتی است که همین موضوع 
موجب شده تا سرمایه گذاران رغبتی به سرمایه گذاری در این 

بخش نداشته باشند.
بسیاری از مسووالن بر این باورند که با توجه به کشاورزی خرده 
پا و افزایش صد درصدی قیمت تراکتور و کمباین، چاره ای جز 
کشاورزی سنتی یا استفاده از ماشین آالت فرسوده نیست که 

این امر ضایعات بخش کشاورزی را افزایش می دهد.
بنابر تصاویرمنتشــر شــده در فضای مجــازی، کارخانه های 
تراکتورســازی تمامی تولیدات خود را در انبارها و فضای آزاد 
دپو کردند، در حالی که متقاضیان خرید بیش از 2ســال است 
در صف تحویل تراکتور هســتند که این امر تنها ســودجویی 
تولیدکنندگان تراکتور را نشــان می دهد تا بتوانند از تغییرات 

مجدد قیمت نفع ببرند.
به علت رشــد ۱00 درصدی قیمت تراکتور طی یک سال اخیر 
و درآمد ناچیز کشــاورزان، امکان خرید ماشــین آالت و توسعه 
مکانیزاســیون وجود ندارد که با این وجود امکان رقابت با دیگر 
کشورها و افزایش درآمد بهره برداران بخش وجودنخواهد داشت. 
حال به سراغ مسووالن ذی ربط می رویم تا از علل احتکار تراکتور 
در انبارها و رشد ۱00 درصدی قیمت و تاثیر بی توجهی به توسعه 

مکانیزاسیون در بخش کشاورزی با خبر شویم.
■■ کشاورزان خرده پا امکان خریدندارند

محمد شــفیع ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع 
طبیعی از افزایش ۱00 درصدی قیمت تراکتور خبر داد و گفت: 
اگرچه رئیس مرکز توســعه مکانیزاســیون از افزایش ۱5 تا 20 
درصدی تراکتور خبر داده اســت، اما این موضوع واقعیت ندارد 
چرا که از ســال گذشته تاکنون قیمت تراکتور ۱00 درصد رشد 
داشته است و با این وجود کشاورزان با نیاز مبرم به ماشین آالت 

در بخش کشاورزی روبه رو هستند.
وی افزود: اکثر کشــورهای پیشــرفته در بخش کشــاورزی با 
تکنولوژی و علم روز مشــغول فعالیت هستند و همین موضوع 
منجر به اقتصادی شدن کشاورزی شده است. ملک زاده ادامه داد: 
تازمانی که کشاورزی سنتی به اقتصادی و مکانیزه تبدیل نشود، 

کشاورزان درآمد قابل قبولی نخواهند داشت.
رئیس نظام صنفی کشاورزی با انتقاد از افزایش سرسام آور قیمت 
ادوات و نهاده های کشــاورزی خبر داد و گفت: افزایش سالیانه 
قیمت ادوات، نهاده های تولید و ماشین آالت بسیار باالست و به 
سبب هزینه های بسیار سنگینی که برای خرید ماشین آالت نیاز 

است، امکان خرید برای کشاورزان وجود ندارد.
■■ توزیع ۱۶ هزار دستگاه تراکتور تا پایان سال

این مقام مسوول با بیان این که درآمد کشاورزان جوابگوی هزینه 

های تولید نیســت، گفت: باتوجه به این که کشاورزان در سال 
۱0 تا 20 میلیون تومان بیشــتردرآمد ندارند، برای ادامه تولید 
ناچارند بخشــی از ملک خود را بفروشند و حال جای این سوال 
مطرح اســت که کشاورزان با درآمدهای ناچیز چطور می توانند 
تراکتور 30 تا 40 تومانی را با قیمت 300 تا 400 میلیون تومان 

خریداری کنند؟
رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی با اشاره به این که 
زمان بازگشت سرمایه خرید ماشین آالت کشاورزی به کشاورزان 
مشــخص نیســت، بیان کرد: با وجود آن کــه ۷0 تا 80 درصد 
کشاورزان خرده پا نمی توانند ماشین آالت مورد نیاز را خریداری 
کنند، چاره ای جز کشــاورزی سنتی یا استفاده از ماشین آالت 

فرسوده ندارند.
ملک زاده، اســتفاده از ماشین آالت فرسوده 40 تا 50 سال قبل 
را علــت اصلی کاهش کیفیت محصــوالت و افزایش 30 تا 40 

درصدی ضایعات اعالم کرد.
وی ادامه داد: با وجود قیمت های فعلی ماشین آالت، برای بیش 

از ۹0 درصد کشاورزان امکان خرید وجود ندارد.
رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی با اشاره به احتکار 
تراکتور در انبارهای کارخانه های تولیدی بیان کرد: کارخانجات 
تراکتورسازی و کمباین، تمامی تولیدات خود را در انبار و فضای 
آزاد دپو کردند و بیش از 2 ســال است که به متقاضیانی که در 

صف خرید هستند، تراکتور تحویل نمی دهند.
رئیس نظام صنفی کشــاورزی با اشــاره به ای این که بخشی از 
قطعات کمباین و ماشین آالت تولید داخل، وارداتی است، تصریح 
کرد: با وجود رشد چندبرابری قیمت ها، کشاورزان توانایی خرید 
ماشین آالت با نرخ های باال را ندارند و کارخانه های تولیدی هم 

که به دنبال تغییرات مجدد قیمت هستند.
 ■■ تراکتور وارداتــی، یک  میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان 
سید جعفر حسینی مشاور ارشد نظام صنفی کشاورزی و منابع 
طبیعی با انتقاد از کمبود کمباین و تراکتور در بخش کشاورزی 
اظهار کرد: علی رغم افزایش  پتانسیل و ظرفیت تولید محصوالت 
کشــاورزی، اما ضریب مکانیزاســیون به سبب کمبود تراکتور و 

کمباین افزایش نیافته است .
وی افــزود: بــا وجود بارش های مناســب و عدم خســارت به 
مــزارع، کمبود کمبایــن و تراکتور در بخش کشــاورزی منجر 
 به افزایش شــدید قیمــت تراکتور در بازار آزاد شــده اســت

این مقام مســوول از افزایش 40 تا 50 درصدی قیمت تراکتور 
خبر داد و گفت: کارخانه تراکتورسازی تبریز از سال ۹۷ تاکنون 
40 تا 50 درصد قیمت را افزایش داده است، در حالی که وزارت 
جهاد اعالم می کند این افزایش قیمت ۱0 تا ۱5 درصد است. به 
عنوان مثال قیمت تراکتور 3۹۹ از ۱34 میلیون به ۱۹2 میلیون 
تومــان و تراکتور وارداتی از 800 میلیون به یک میلیارد و 250 
میلیون تومان رسیده که این امر رشد 40 تا 50 درصدی قیمت 

را نشان می دهد.
■■ کمباین

وی با اشــاره به این که تراکتورســازی داخل قادر به تامین نیاز 
بخش کشاورزی نیســت، بیان کرد: با وجود افزایش هزینه های 
تولید و کمبود تراکتور و گرانی 40 تا 50 درصدی قیمت، اذعان 

می کنیم که تولید گندم مقرون به صرفه نیست .
حسینی کشــاورزی مکانیزه را یکی از راهکارهای اصلی کاهش 

هزینه های تولید و توسعه صادرات دانست و گفت: این در حالی 
است که به سبب کمبود کمباین و تراکتور و افزایش هزینه های 
تولید این موضوع محقق نشده است که در نهایت با تقلیل منابع 
مالی جامعه کشاورزی کار به جایی می رسد که بخش کشاورزی 

همانند صنعت از رونق می افتد.
■■ افزایش ۱۵ درصدی کمباین جوابگو نیست

کامبیز عباسی رئیس مرکز توســعه مکانیزاسیون وزارت جهاد 
کشاورزی از افزایش ۱5 تا 20 درصدی قیمت تراکتور خبر داد و 
گفت: با تعیین قیمت تراکتور و افزایش   ۱5 تا 20 درصدی نسبت 
به مدت مشــابه سال قبل در 6 ماهه نخست سال برای 8 هزار و 
500 تراکتور پیش فاکتور صادر شد و برای 6 ماهه دوم سال قرار 
است به همین میزان تراکتور در اختیار کشاورزان قرار گیرد.وی 
افزود: با وجود آن که کارخانه تراکتورســازی داخل توان تولید و 
توزیع ۱5 تا ۱8 هزار تراکتور را دارد، اما در اواخر ســال گذشته 
و امســال به دلیل مشکالت قیمت گذاری و ویروس کرونا امکان 

عرضه تراکتور به خوبی فراهم نشد.
عباســی ادامه داد: کمباین ســازی اراک به صــورت انحصاری 
کمباین غالت تولید می کند که از 2 ماه پایانی ســال گذشــته 
تاکنون تقاضای جدیدی نپذیرفته اســت چرا که با قیمت فعلی 

توان تولید وجود ندارد.
رئیس مرکز توســعه مکانیزاسیون با اشاره به علت توقف عرضه 
تراکتور در ماه های اخیر بیان کرد: در ایام پایانی ســال به دلیل 
نوسانات قیمت و مشکالت قیمت گذاری که برای تراکتورسازی 
وجــود دارد، وقفه ای در عرضه به وجود آمد و از طرفی تقاضا به 
مراتب برای خرید ماشــین آالت افزایش یافته اســت که با این 
وجود، سرمایه گذاری بیشتری در این بخش باید صورت گیرد تا 
توان تولید کارخانه ها همراه با تقاضا رشد و توسعه یابد.وی با بیان 
این که افزایش ۱5 درصدی کمباین جوابگوی هزینه های تولید 
نیست، گفت: کارخانه های کمباین سازی تبعیتی از این موضوع 
نمی کنند و مشکل قیمت گذاری کمباین وجود دارد، به همین 
خاطر تقاضای جدیدی پذیرفته نمی شود و صرفا تعهدات قبلی 

را انجام می دهند.
عباسی مهم ترین رکن بهره وری در تولید محصوالت کشاورزی را 
فناوری و توسعه مکانیزاسیون اعالم کرد و افزود: تولید محصوالت 
کشاورزی از طریق ماشین آالت و توسعه مکانیزاسیون در مصرف 

بهینه کود، سم، بذر و ... تاثیر بسزایی دارد.
مهم تریــن رکن در بهره وری تولید محصوالت کشــاورزی در 
تمامــی زیربخش های زراعت، بــاغ، دام و طیور و آبزی پروری 
مکانیزاسیون به شمار می رود چرا که با استفاده از آن در بسیاری 
از محصوالت بدون افزایش سطح و مدیریت نهاده ها می توان به 

خود اتکایی رسید.

گرد آورنده
گـودرزی علیرضـا 

احتکار تراکتور در انبار کارخانه ها
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 "پژمان بختیاری"

 ز فرو دست زردکوه آن روز
 بیشه ای بود و آبشاری بود

 آن طرف تر زیر زانوی کوه
 بود غاری و ژرف غاری بود

 وندر آن غار ژرف،چند سالی
 جایگه داشت پیلتن شیری
 شد تهیگاه او به دست قضا
 ناگه آماج سهمگین تیری

 او در سر پنجگی در آن بیشه
 والی کوه و شاه وادی بود

 دست آهن فشار او همه عمر
 فارغ از ضعف و نامرادی بود

 جفت او پیش تر از او به تیر اجل
 شد ز دنیا و او به دنیا ماند
 تا به تنهایی از جهان برود
 در جهان بزرگ تنها ماند

 چشم آتش فشان او آن شب
 گوش می کرد بر ترانه مرگ

 روزگار گذشته در نظرش
 بود رقصان در آستانه مرگ

 با زمان های ناپدید شده
 قصه می گفت  بی زبانی او

 در غبار گذشته می لغزید
 نقش کمرنگ زندگانی او

 ناله شوم باد بهمن ماه
 لرزه بر پیکر شب انداختی

 بر تن زخمناک شیر از خشم
 شعله ها آتش تب افکندی

 ساعتی روی دست خسته نهاد
 سر سنگین پر غرورش را

 لحظه ای با لب زبان بوسید
 زخم سوزان و خون شورش را

 گفت برخیز و ایستاده بمیر
 که جز این در خور دلیران نیست

 مرگ در بستر ار سزا باشد
 روبهان راست،از بهر شیران نیست

 جنبشی کرد و با تالش غرور
 تکیه بر دست و پای لرزان داد

 مرگ را آستین داد و کشید
 جان بدو داد و سخت ارزان شد

 ماند کردن فراز و دندان را
 روی دندان خون گرفته فشرد
 غرشی کرد و در سیاهی شب

 آخرین شیر بختیاری مرد
 ای گرفتار زندگانی و مرگ

 پند از آن شیر تیر خورده بگیر
 گر میسر شود چو شیر بزی
 ور میسر نشد چو شیر بمیر

 "امیرخسرودهلوی"

 من ز پی شرم خداوند خویش
 رفته ز جای خود و پیوند خویش

 مادر من پیرزن سبحه سنج
 مانده به دهلی ز فراقم به رنج

 روز و شب از دوری من بی قرار
 سوخته داغ من خام کار
 حال خود ونامه امیدوار

 باز نمودم به خداوند گار
 داد اجازت به رضای تمام
 تا نهم اندر ره مقصود گام

 خرج رهم زان کف دریا اثر
 گرم روان کرد دو کشتی زر
 تا زچنان بخشش مفلس پناه

 شکرکنان پای نهادم به راه
 شوق کشان کرد گریبان من
 گریه زده دست به دامان من
 حامل خون کرد غم مادرم
 زاد همین بود به راه اندرم

 قطع کنان راه چوپیکان تیز
 بلکه چوتیر آمد اندر گریز

 یک مه کامل بکشیدم عنان
 راه چنین بودو کشش آن چنان
 هم چو مه عید خوش وشاد بهر

 درمه ذیقعده رسیدم به شهر
 خنده زنان همچو گل بوستان

 چشم گشادم به رخ دوستان
 مرغ خزان دیده به بستان رسید
 تشنه به سرچشمه حیوان رسید

 مرده دل از حال پریشان خویش
 زنده شد از دیدن خویشان خویش

 دیده نهادم به هزاران نیاز
 بر قدم مادر آژرم ساز

 مادر من خسته تیمار من
 چون نظر افگند به دیدار من

 پرده ز روی شفقت بر گرفت
 اشک فشانان ببرم در گرفت

 داد سکونی دل آشفته را
 کرد وفا نذر پذیرفته را

 " امیرمعزی"

 آن صنم  کاندر دو لب تنگ شکر دارد همی
 بر سر سرو روان شمس و قمر دارد همی

 حلقه های زلف او عمدا کند زیر و زبر
 تا دل و جان مرا زیرو زیردارد همی

 تلخ  گفتار است و شیرین لب نگارین روی من
 وین عجب بنگر که زهر اندر شکر دارد همی
 آیت و اللیل بر خواند همی شمس الضحاش

 تا نقاب از آیت َوالَْفجر بردارد همی
آتش عشقش ببرده است آب رویم 

 تا مرا
لب از آتش خشک  و چشم از آب تر 

 دارد همی
گر نخواهد تا غنی  گردد ز سیم و 

 زر چرا
اشک من چون سیم  و رخسارم چو زر 

 دارد همی

 " خاقانی"

باز از نوای دلبری سازی دگرگون 
 می زنی

دیر است تا در پرده ای از پرده بیرون 
 می زنی

تا مهره وامالیده ای کژ باختن 
 بگزیده ای

 نقشی که در کف دیده ای نه کم، نه افزون می زنی
 آه از دل پر خون من زین درد روز افزون من
 هر شب برای خون من رای شبیخون می زنی
 خاقانی از چشم و زبان شد پیش تو گوهرفشان
 تو عمر او را هر زمان کیسه به صابون می زنی

 "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 کانکه از سودای او در آتشیم
 شمع عشقش را کم افتد همچو ما پروانه ئی

 دل به دلداری سپارد هر که صاحبدل بود
 کانکه جانی باشدش نشکیبد از جانانه ئی

 آشنائی را به چشم خویش دیدن مشکلست
 زانکه او دیدار ننماید بهر 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

کافـــه شـــهر ---نیم نگاه ---

 بـخــــش پنجـــم
حمیــد مزرعــه

هنر چگونه آغاز شده اســت؟ همان گونه که نمی دانیم 
زبان چگونه آغاز شده است؟ اگر معنای هنر را فعالیت هایی 
چون ساختن معابد و خانه ها، آفریدن تصویرها و تندیس ها 
یا یافتن نقش و نگارها بدانیم، هیچ مردمی در هیچ نقطه از 

جهان نیستند که عاری از هنر باشند.
ولی اگر مرادمان از هنر گونه ای از تجمالت زیبا، اشیا روح 
نواز موزه ها و نگارخانه ها یا تزیینات گرانبهای مهمانخانه ها 
و جز این ها باشد، باید بدانیم که واژه ی هنر به این مفهوم 
دیر زمانی از تداوم اش نمی گذرد و بســیاری از بزرگترین 
معماران، نقاشــان و مجسمه سازان روزگاران گذشته هیچ 
گاه تصوری از آن در ذهن نداشته اند. بهترین راه درک این 

تفاوت این است که به معماری توجه کنیم.
همه می دانیم که ساختمان های زیبا وجود دارند و برخی از 
آن ها به راستی آثار هنری محسوب می شوند. ولی به ندرت 
ممکن است ساختمانی در هر نقطه از جهان ساخته شده 
باشد.که مورد استفاده ی خاصی برایش منظور نشده باشد. 
آنان که از این ســاختمان ها به عنوان مکان های عبادی یا 
تفریحی یا به عنوان محل زندگی استفاده می کنند. آن ها 
را قبل از هر چیز، بر اســاس معیارهای سودمندی ارزیابی 
می کنند. ولی مستقل از این مالحظه، ممکن است طرح یا 
نسبت های ساختاری بنا را بپسندند یا نپسندند و زحمات 
معمــار کاردان آن را در بنا کردن نه تنها یک ســاختمان 
قابل استفاده بلکه ساختمانی خوب و درست تحسین کنند.

در گذشــته مردم نسبت به نقاشــی ها و تندیس ها اغلب 
نگرشــی مشــابه داشــتند. آن ها را صرفن آثــار هنری 
نمی پنداشتند، بلکه برای آن ها، نقش و کارکرد معینی قائل 
بودند. اگر کســی نمی دانست که بناها برای پاسخگویی به 
کدام ضرورت ها ساخته شده اند، نمی توانست داوری و اظهار 
نظر معتبری درباره ی آن ها داشته باشد. به همین قیاس، 

بعید اســت که بی هیچ گونه آگاهی از هدف های کاربردی 
هنر گذشــته، بتوانیم به فهم آن نائل آییم. هر چند بیشتر 
در مسیر تاریخ به گذشته باز گردیم، هدف هایی را که هنر 
می بایست در خدمت شــان قرار گیرد، معین تر و در عین 
حال شگفت انگیزتر می یابیم. اگر شهرهای کوچک و بزرگ 
را ترک گوییم و به روســتا ها برویم و یا فراتر از آن، اگر از 
کشورهای متمدن مان جدا شویم و به سرزمین هایی سفر 
کنیم که مردمان شــان هنوز در اوضاع و احوالی باشند که 
زندگی اجداد بســیار دور ما به سر می برند، خواهیم دید 
که در آن ها هم هنر، نقش کاربردی و ســودمندانه ی خود 

را داراست.

مــا این مردمــان را ابتدایی می نامیم، نه بــه علت آن که 
انسان هایی ساده تر از ما هستند، فرایند اندیشه های آن ها 
اغلب از فرآیندهای اندیشــه ی ما پیچ و تاب های بیشتری 
دارند، بلکه چون به وضعیتی نزدیک ترند که همه ی افراد 

بشر زمانی از آن برون آمده اند.
برای این مردمان ابتدایی، بین ساختمان و تمثال سازی تا 
جایی که به سودمندی آن ها مربوط می شود تفاوتی وجود 
ندارد. کلبه های شان برای آن است که آنان را در برابر باد 
و بــاران و آفتاب و ارواح پدیدآورنــده ی آن ها پناه دهند، 

تمثال ها یا پیکرها از آن روی ساخته می شوند که آنان را در 
برابر قدرت های دیگر، که به زعم ایشان هم چون نیروهای 
طبیعت، واقعی اند، حفظ کنند، به عبارت دیگر، تصویرها و 

تندیس ها برای جادو به کار می آیند.
تنها راه فهم شگفتی های آغازین هنر این است که بکوشیم 
به ذهنیات آدمیان ابتدایی ره بجوییم و دریابیم که چه نوع 
نگرشی یا احساسی آن ها را وا می دارد که درباره ی نقش ها 
و تصویرها، نه چونان چیزی زیبا برای نگاه کردن، بلکه هم 
چون چیزی زیبا برای نگاه کردن، بلکه هم چون چیزی نافذ 

برای به کار بردن، بیندیشند.
تصور نمی کنم که دست یافتن به این احساس آن قدرها 
کار دشواری باشد. فقط الزم است که اراده کنیم که مطلقن 
با خودمون صادق باشــیم و ببینیم کــه آیا در خود ما نیز 

چیزی از آن نگرش و احساس ابتدایی باقی نمانده است؟
به جــای آن که از عصر یخبندان آغــاز کنیم، بیاییم و از 
خودمان شــروع کنیم، تصور کنید که تصویری از یکی از 
قهرمانــان محبوب مان را از روزنامه ی امروز جدا کنیم، آیا 
برای ما لذت بخش است که سیخی را برداریم و چشم های 
آن را سوراخ کنیم؟ آیا با همان القیدی که می تواند مناطق 
دیگر روزنامه را ســوراخ کنیم، می توانیم این سوراخ را به 

وجود آوریم؟ به نظر من چنین نیست. 
من هر چقدر هم در نهایت آگاهی  و هوشــیاری بدانم هر 
کاری که با این تصور انجام دهم، تاثیری در وضع دوســت 
یا قهرمان مورد عالقه ام نخواهد داشــت. باز هم در ضمیر 
ناروشن خود نسبت به انجام چنین عملی احساس اکراه می 
کنم. جایی در ژرفای ذهن مان این احســاس بی معنا باقی 
مانده اســت که هرکاری را که با تصویری انجام دهیم به 
منزله آن است که آن کار را با موضوع تصویر انجام دهیم. 

) ادامه دارد(

تاریخ هنر  شگفتی های آغازین درگذشت بدرالزمان قریب
  

بدرالزمان قریب، نویســنده، پژوهشــگر، ایران شــناس، 
زبان شــناس، پژوهشگر زبان ُســغدی، ادیب، شاعر، مترجم و 

مدرس دانشگاه، صبح امروز در سن ۹۱ سالگی درگذشت.
تاریخ و نحوه برگزاری مراسم درگذشت این بانوی اندیشمند، به 

زودی اعالم خواهد شد.

او متولد ۱308 بود و فرهنگ ُســغدی، به سه زبان )سغدی - 
فارسی - انگلسی( شاخص ترین اثر وی به شمار می رود. 

قریب از اعضای پیوســته فرهنگســتان زبان و ادب  فارســی 
بود. بدرالزمان قریب در ســال ۱3۷۷ به  عنوان عضو پیوســته 
فرهنگستان زبان و ادب فارســی و در سال ۱3۷8 سرپرست 
گروه گویش شناسی انتخاب شد و در سال ۱383 نیز مدیریت 

گروه زبان های ایرانی را به عهده گرفت.
قریــب در ۱3۷۷ از طرف انجمــن آثار و مفاخر فرهنگی و در 
۱38۱ از طرف ســازمان صداوســیما به عنوان چهره ماندگار 
برگزیده شــد و به پاس خدمات ارزنــده علمی اش در دی ماه 
۱38۷، هفدهمین قالیچه ابریشمی جایزه ادبی  تاریخی بنیاد 

موقوفات محمود افشار را دریافت کرد.

لحظاتــی بــا شــعر
به انتخاب نیما موسوی

زبان فارسی به آفریقای جنوبی 
هم رسید

به گزارش روابط عمومی بنیاد سعدی، به همت رایزنی 
فرهنگــی ایران در پرتوریا، اولیــن دوره آنالین آموزش زبان 
فارسی با مشــارکت بنیاد سعدی و حضور 40 نفر از فارسی 

آموزان کشور آفریقای جنوبی افتتاح شد.
بنابر اعالم رایزنی فرهنگی ایران در پرتوریا، آغاز کالس  های 
زبان فارســی با استقبال خوب فارســی آموزان همراه بوده و 
مدرس این دوره زهرا عامری کارشناس معاونت بین الملل بنیاد 

سعدی است.
بنیاد سعدی، در سال ۱38۹ با تصویب شورای عالی انقالب 
فرهنگی برای تقویت و گسترش زبان و ادبیات فارسی در خارج 
از کشــور و ایجاد تمرکز، هم افزایی و انسجام در فعالیت های 
مرتبط با این حوزه و بهره گیری بهینه از ظرفیت های موجود 
کشور، تاسیس شد. این بنیاد ضمن تالیف کتاب های آموزشی 
زبان فارسی، تربیت مربی، همه ســاله دوره های آموزشی را 
در این راســتا برای مدرسان زبان فارسی دنیا برنامه ریزی و 
اجــرا می کند، هم چنین برگــزاری دوره های دانش افزایی 
برای عالقه مندان و دانشــجویان رشته زبان و ادبیات فارسی 
در سراســر جهان و رشته های مرتبط از دیگر فعالیت های 

این بنیاد است.

کتاب قاچاق نخرید
کارگــروه صیانت از حقوق ناشــران، مؤلفان و مترجمان 
اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران سی ام تیرماه با همکاری 
قوه قضائیه، پلیس امنیت و وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی 
موفق به کشــف یک  صحافی کتاب غیرقانونی شد که با حکم 
قضایی ضبط، صورتجلسه و به انبار ویژه کتاب های قاچاق منتقل 
شد.حجم کتاب های این صحافی حدود ۱0 هزار جلد بود. این 

صحافی پلمپ و صاحبان آن تحویل ضابطان قضایی شدند.
»قاچاق کتاب« تعبیری است برای کتاب هایی که بدون اجازه 
ناشر و مؤلف، کپی برداری و فروخته می شود.پیش از این همواره 
برای محدود و متوقف کردن فعالیت قاچاقچیان کتاب، از سوی 
اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمی و نیروی انتظامی تالش شده است.
اواخر اردیبهشت ۹۹ خبر اختصاص شعبه مستقل و تخصصی 
برای تسریع در رسیدگی به پرونده های مرتبط با قاچاق کتاب 
در دادگســتری تهران، توسط اتحادیه ناشران و کتاب فروشان 
تهران منتشر شد. این گونه، امکان بررسی دقیق تر پرونده های 

مرتبط ممکن شد.
کارگروه صیانت از حقوق ناشــران و مولفــان و مترجمان، در 
دی ماه ۱3۹5 بــا امضای تفاهم نامه ای میان معاونت فرهنگی 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و اتحادیه ناشران و کتاب فروشان 

تهران فعالیت خود را آغاز کرد.

نقاشی عیسی مسیح از استاد توسکانی
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جواب شماره قبل

شماره 135 --- جدول و سودوکو ---

خدیجه فدایی زاده

 ---نیم نگاه ---

گرد آورنده

دفاع شیر نر از جفتش
  

یک شــیر نر در تانزانیا از جفتــش در برابر حمله 
بوفالوها دفاع کرد. یک گله بوفالو در پارک ملی سرنگتی 
تانزانیا به دو قالده شیر حمله کرد.بوفالوها با دفاع شیر 
نر از شیر ماده مواجه شدند.ولی سرانجام،شیرها به دلیل 

تعداد زیاد بوفالوها پا به فرار گذاشتند.

درس بهلول برای جنید بغدادی
آورده اند که شــیخ جنید بغداد به عزم سیر از شهر بغداد 

بیرون رفت و مریدان از عقب او.
شیخ احوال بهلول را پرسید. گفتند؛ او مردی دیوانه است. 
گفت؛ او را طلب کنید که مرا با او کار اســت. پس تفحص 
کردنــد و او را در صحرایی یافتند. شــیخ پیش او رفت و 
در مقام حیرت مانده، ســالم کرد. بهلول جواب سالم او را 
داده پرســید؛ چه کسی )هستی(؟ عرض کرد؛ منم، شیخ 
جنید بغدادی. فرمود؛ تویی شیخ بغداد که مردم را ارشاد 
می کنــی؟ عرض کرد؛ آری. بهلول فرمــود؛ طعام چگونه 
می خوری؟ عرض کرد؛ اول »بسم اهلل« می گویم و از پیش 
خود می خورم و لقمه کوچک برمی دارم، به طرف راســت 
دهان می گذارم و آهسته می جوم و به دیگران نظر نمی کنم 
و در موقع خوردن از یاد حق غافل نمی شــوم و هر لقمه 
که می خورم »بســم اهلل« می گویم و در اول و آخر دست 

می شویم.
بهلــول برخاســت و دامن بر شــیخ فشــاند و فرمود تو 
می خواهی که مرشد خلق باشی در صورتي که هنوز طعام 
خوردن خود را نمی دانی و به راه خود رفت. مریدان شــیخ 
را گفتند: یا شیخ این مرد دیوانه است. شیخ خندید و گفت 
ســخن راست از دیوانه باید شنید و از عقب او روان شد تا 

به او رسید. 
بهلول پرسید؛ چه کسی؟ جواب داد؛ شیخ بغدادی که طعام 
خوردن خود را نمی داند. بهلول فرمود؛ آیا سخن گفتن خود 
را می دانی؟ عرض کرد؛ آری. بهلول پرسید؛ چگونه سخن 
می گویی؟ عرض کرد؛ سخن به قدر می گویم و بی حساب 
نمی گویم و به قدر فهم مستمعان می گویم و خلق را به خدا 
و رسول دعوت می کنم و چندان سخن نمی گویم که مردم 
از من ملول شوند و دقایق علوم ظاهر و باطن را رعایت می 

کنم... پس، هر چه تعلق به آداب کالم داشت بیان کرد. 
بهلول گفت گذشــته از طعام خوردن سخن گفتن را هم 

نمی دانی.. پس برخاست و دامن بر شیخ افشاند و برفت.
مریدان گفتند: یا شــیخ دیدی این مرد دیوانه است؟ تو از 
دیوانه چه توقع داری؟ جنید گفت؛ مرا با او کار است، شما 

نمی دانید. باز به دنبال او رفت تا به او رسید. 
بهلول گفت؛ از من چه می خواهی؟ تو که آداب طعام خوردن 
و ســخن گفتن خود را نمی دانی، آیا آداب خوابیدن خود را 
می دانی؟ عرض کرد؛ آری. بهلول فرمود؛ چگونه می خوابی ؟ 
عرض کرد؛ چون از نماز عشا فارغ شدم داخل جامه  خواب 
می شوم، پس آنچه آداب خوابیدن که از حضرت رسول )ص( 

رسیده بود بیان کرد.
بهلول گفت؛ فهمیدم که آداب خوابیدن را هم نمی دانی. 
خواست برخیزد، جنید دامنش را بگرفت و گفت ای بهلول 

من هیچ نمی دانم، تو قربه الی اهلل مرا بیاموز. 
 بهلول گفت؛ چون به نادانی خود معترف شدی تو را بیاموزم: 
بــدان که این ها که تو گفتی همه فرع اســت و اصل در 
خوردن طعام آن اســت که لقمه حالل باید و اگر حرام را 
صــد از این گونه آداب به جا بیاوری فایده ندارد و ســبب 

تاریکی دل شــود. ]جنید گفت؛ جــزاک اهلل خیراً![ و در 
ســخن گفتن باید دل پاک باشد و نیت درست باشد و آن 
گفتن برای رضای خدای باشد و اگر برای غرضی یا مطلب 
دنیا باشــد یا بیهوده و هرزه بّود.. هر عبارت که بگویی آن 
وبال تو باشد. پس سکوت و خاموشی بهتر و نیکوتر باشد. و 
در خواب کردن این ها که گفتی همه فرع است؛ اصل این 
است که در وقت خوابیدن در دل تو بغض و کینه و حسد 

بشری نباشد.

**************
مال خروس می شود!

یــک روز مال به گرمابه رفته بودتعدادی جوان که در آنجا 
بودند تصمیم گرفتند سر به سر او بگذارند، به همین جهت 
هر کدام تخم مرغی آورده بودند و رو به مال کردند و گفتند: 
ما هر کدام قدقد می کنیم و یک تخم می گذاریم اگر کسی 

نتوانست باید مخارج حمام دیگران را بپردازد.
مال ناگهان شروع کرد به قوقولی قوقو! 

جوانان با تعجب از او پرسیدند مال این چه صدایی است 
بنا بود مرغ شوی!

مال گفت: این همه مرغ یک خروس هم الزم دارند...!!

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

بابام با ماشین تصادف کرده 
زنگ زده به من فحش میده 

میگم چی شده؟ میگه تصادف کردم
میگم چرا به من فحش میدی؟؟

میگه: وقتی تصادف کردم داشتم به تو فکر می کردم..!!!

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

توی رستوران لیوان رو برعکس گذاشته بودند روی میز، 
حیف نون میره میشــینه سر میز، میگه: این چه لیوانیه 

که سر نداره؟؟!!
برعکسش میکنه، میگه: چه جالب!! ته هم نداره ... !!

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

روغن نارگیل اگه خوب بود موهای خود نارگیل اونجوری 
نبود ... شبیه پشم کوسفنده ... واال !!!

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

رفتــم دندون پزشــکی به دکتر میگم: آقــای دکتر این 
دندون عقلم کج درومده ... اومدم حسابشو برسی.

دکتره میگه: یعنی میگی بکشمش؟؟
َپ َن َپ ، گفتم دکتری، یکم نصیحتش کنی بلکم به راه 

راست هدایت شه !!!

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

اگر دیدی جوانی بر درختی تکیه کرده، بدان بنزین نداره 
سکته کرده ... !!!

تو زندگی مهمتین چیز اینه که: 
   ...  »شلوارتو خوب بکشی باال« ... !!

چون به هر موفقیتی برســی میگــن این همونی بود که 
نمی تونست شلوارشو بکشه باال

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

آشنامون سگش گم شده، واسش یه میلیون مژده گونی 
گذاشته.

اون وقت من به بابام میگم اگه من بچه بودم گم میشدم 
چی کار میکردی؟

برگشته میگه: خونمونو عوض میکردم که دیگه پیدا نشی!

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

تو الیق بهتر از من ... 
.
.
.

ترجمه: عاشق یکی دیگه شدم ... !!

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

رفته بودم مجلس عقد یکی ازرفقام 
خانواده ی داماد می گفتن:

نون و پنیر آوردیم؛ دخترتونو بردیم
خانواده عروس با خوشحالی می گفتن:

نون و پنیر ارزونیتون، ترشی چپوندیم بهتون

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

دیروز داشتم غذا نذری پخش می کردم
یه زن مسن اومد گفت: خیر از جوونیت یه غذا بده به من 

... گفتم: مادر جان غذا تموم شده 
گفت: خدا بزنه تو کمرت و رفت !!!

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

بــه مامان بزرگم می گــم یه جمله خبــری بگو، میگه: 
نوم خنگه ... میگم ســوالی بگو، میگــه نوه ام خنگ بود 
و نمی دونســتم؟ ... میگم امری بگو، میگه خنگیتو تابلو 
نکن ... میگم میشه خنگ توش نباشه؟ ... میگه اون وقت 

میشه نوه یکی دیگه نه نوه من ... !!!
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روایت عجیب یک زوج 
برای طالق

مشکالت و اختالف بین نرگس و رضا تمامی نداشت،  
امــا آن ها به خاطر عالقه ای که به هم داشــتند ســعی 
می کردند برای حفظ زندگی مشترک شــان تالش کنند. 
تا این که تصادف فرزندشان شیرازه زندگی آن ها را از هم 
گسست و باعث شد زوج جوان به سیم آخر بزنند. نرگس 
می گوید سال ها با اعتیاد و بیماری بدبینی همسرش مدارا 
کرده و دیگر خسته شده، اما رضا برعکس، همسر خود را 

یک بیمار پارانوئید می داند.
نرگس عقیده دارد توهم مصرف شیشه عوارضی در رضا 
به دنبال داشته: »رضا بدبین شده بود و گمان می کرد من 

و دخترم می خواهیم او را بکشیم. 
رضا نفس عمیقی می کشــد و خطاب به قاضی می گوید: 
»حرف های نرگس را قبول ندارم. او با بدبینی مرا دیوانه 
کرده اســت. به مــن می گوید اعتیــاد داری و هر هفته 
مجبورم می کند تســت بدهم. حاضرم همه تست هایم را 
که جوابش منفی است، ارائه دهم. او داستان های عجیب 
و غریب سر هم می کند و من، چون او را دوست داشتم، 
ســعی می کردم قانعش کنم که ایــن حرف ها حقیقت 
ندارد. اما حاال دیگر من هم از این وضع خســته شده ام 

و می خواهم به خواست همسرم، زندگی را تمام کنم.«
حکم طالق توافقی برای پرونده زوج جوان صادر می شود 

و راز زندگی آن ها در هاله ای از ابهام باقی می ماند.
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 ---نیم نگاه ---

داشتم ناامید می شدم. هم زمان حس غبطه هم شروع شده 
بود. دو روزی بود عکس های ســیاه و ســفید زنان زیادی را 
در یکی از شبکه های اجتماعی می دیدم. شاید در شبکه های 
دیگر هم بوده باشد. من خبری از آن ندارم. هنوز نمی دانستم 
چه موضوعی این همه زن را به ســمت انتشــار عکس هایی 
بدون رنگ از خودشان کشــانده است. فقط می دیدم پشت 
ســر هم تعداد کسانی که به این مسیر می پیوندند، در حال 

رشد است.
حدود عصــر، باالخره با کندوکاو در همان شــبکه مجازی، 
موضوع دستم آمد. دخترکی 2۷ ساله در ترکیه کشته شده 
بود. توسط معشوق. مطالبی هم خواندم که این مرگ بسیار 
فجیع بوده است. از شکنجه تا تالش برای امحا جسد. جزییاتی 
هم هست که عالقه ای به تکرارشان ندارم. عکس های دختر با 

بعضی از هشتگ ها پیدا می شد. 
 البته ماجرای انتشار عکس های سیاه و سفید از کمی قبل تر 
شــروع شــده بود. بعد از ماجرای این قتــل عجیب اما، در 
ترکیه و خاورمیانه به شــکل چشم گیری شایع شد. با دیدن 
عکس های دختر سخت بود بتوانم خشم و بغض را مدیریت 
کنم. می خواستم به چالش بپیوندم. اما هنوز کسی مرا دعوت 
نکرده بود. صبح که بیدار شــدم، پیامی دیدم از دوســتی با 
فاصله مکانی دور، و قلبی نزدیک. او مرا به این مسیر دعوت 

کرده بود.

برایش از نگرانی این که هرگز پایم به این مسیر نرسد نوشتم 
و وارد چالش شــدم. باید عکســی سیاه و ســفید از خودم 
می گذاشــتم و بقیه کارها. زنانی را هم به این چالش دعوت 
می کــردم. گفته بود پیام را برای زنان زیبا، قوی و فوق العاده 

بفرستم. من می خواندم، همه زنانی که می شناسی.
از همان اول که چشــم را بــاز کردم، درگیر ماجرا شــدم.

دماونــد هم در رفت وآمد بود. هر از گاهی ســری به موبایل 
می کشید و غری می زد. دستش را روی صفحه می گذاشت و 
خرابکاری های ریزی می کرد. وسط کار برایش خوراکی آوردم 
تا شاید آرام شود. این بار با دست نوچش سراغ صفحه گوشی 
آمد. چاره ای نبود. باید کنارم دراز می کشــید و بقیه راه را با 

هم می رفتیم.
عکسم را نشانش دادم. گفت "قشنگه". سکوت کرد. دید من 
متنی را کپی و پیست می کنم. البته نمی دانم در ذهن او، چه 

می کردم. هرچه که بود، سواالتش شروع شد.
- چی کار می کنی؟

- از دخترها می خوام از خودشون عکس بذارن. مثل من.
- ازین عکس های کثیف؟

کثیف اسم معرفه ای است برای رنگ سیاه. یک روز تصمیم 
گرفت اسم این رنگ را کثیف بگذارد. 

ما می گوییم سیاه. او هم می فهمد. هنوز اما اصرار دارد بگوید 
کثیف. بیشتر از این اصالحش نمی کنیم.

- آره مامان، از همینا.
- چرا؟

و "چرا" وقتی شروع می شود، تمامی ندارد. فهمیدم وارد بازی 
خطرناکی شده ام. ســکوت کردم. تکرار کرد. اوهومی گفتم 
شاید ول کند. او از من پیگیرتر است. گول زدنش برایم واقعا 
کار سختی است. گاهی فکر می کنم یک انسان بالغ، که شاید 
روحیه شیطنت آمیزی هم داشته باشد، کنترل مغز پسرک را 
به دست گرفته است. گاهی طوری رفتار می کند که نمی توانم 

باورم کنم فقط یک پسر بچه زیر سه سال است.
- چرا؟

- همینجوری.
دستش را زیر چانه ام آورد و با فشاری که ناخن ها را هم روی 
پوست احساس می کردم، صورتم را به سمت خودش چرخاند. 
وقتی کالفه می شود این کار را می کند. این یعنی به من توجه 
کن. دارم سوال می پرسم. گاهی هم همین را می گوید: ببین 

سوالم چیه. چشمانمان به هم گره خورد. باید باالخره چیزی 
می گفتم، سوال ایجاد شده بود.

این مواقع خیلی می ترسم. نباید دروغ بگویی و نشاید راست 
تحویلش دهی. تا قانع هم نشود ول کن ماجرا نیست. در این 
لحظات حس می کنم مغزم مثل کامپیوتر فعال می شود. باید 
پروسس کند و بهترین جواب را روی میز بگذارد. جوری که 

زودتر به ته "چرایی ها" برسد. اینجا پایان ماجراست.
- چرا؟

- چون دخترا امروز باید ازین عکسا بذارن.
- چرا؟

- چون ناراحتن.
- چرا؟

- چون یه دختری اول ناراحت شده.
مکث و ســکوت. فهمیدم بیچاره شــده ام. وارد فاز جدیدی 
از چرایی ها می شــویم. قبول کرد که عس های "کثیف" باید 
گذاشته شود. ولی نمی دانست دختری برای چه ناراحت شده 

است. چشمانش اضطراب و غم داشت. 
ســعی کردم توجهش را به "پوکویو" یکــی از کارتون های 

محبوبش جلب کنم. ابروها حالت اخم را گرفت.
- چرا؟

- چی چرا مامان؟
- چرا دختره ناراحته
- یکی اذیتش کرده

- کی؟
- دوستش

- چرا؟
- نمی دونم. هیچکی نباید هیچکی رو ناراحت کنه.

- ببینم.
- چی رو؟

- دختره که ناراحت شده
عکس دختری که کشته شده بود را نشانش دادم. پرسید االن 
کجاســت. گفتم نمی دانم. خواست عکس کسی که اذیتش 

کرده است را ببیند. گفتم ندارم. پرسید دختر بود؟ 
گفتم نه. چشمانش گرد شد. من دیگر نمی دانستم باید چه 

کار کنم. گوشی را کنار گذاشتم. بلند شد و نشست. 
- چرا بردی؟

- تموم شد کارم.
- پسر بود؟

- کی مامان؟
- همون که دختره رو اذیت کرده بود.

- ناراحتش کرده بود.
- آره. پسر بود؟

- آره.
دیگر از چشــمانش می ترسیدم. چند هفته ای است "دختر" 
و "پسر" را می پرســد. مثال عکس کودکی من را می بیند و 
می پرســد دختر بودی؟ این یعنی االن که مامان هســتی. 
نقش تو با این تعریف می شــود. اما آن موقع که مادر نبودی 
چه بودی. حدس می زنم، یا حتی مطمئن هســتم درکی از 

جنسیت ندارد. شاید یک طبقه بندی دارد شکل می گیرد.
مثال وقتی الک می زنم، می خواهد برایش بزنم. من با همان 
پیچاندن های معمول، با دو انگشــت قانعش می کنم تا برود. 
یک بار در مهد دخترکی 5ســاله گفته بــود دخترها الک 

می زنند. دماوند هم پاسخ داد: من هم دخترم. 
این روزها اما می داند پســر اســت. این که از پسربودن چه 
می داند نمی دانم. ولی وقتی می فهمد دختری توسط پسری 

ناراحت شده است، می بینم که حالش خوب نیست.
- گازش گرفته؟

- کی؟
- پسره

- کی رو؟
- دختره رو

- شاید
- من خاله رو گاز گرفتم
- تــو هــم کار خوبی 

نکردی
- اااا

- آره مامــان، هیچکی 
ناراحت  رو  کسی  نباید 

کنه، بزنه، اذیت کنه
- آره. ببینمش.

- کیو؟
- دختره رو.

- نه مامان موبایلم خراب می شه
بس بود. از ورود به هر چرایی دیگری می ترسیدم. این خود، 
تبدیــل به یک چالش جدید می شــد. ذهنم از صبح درگیر 
اســت. چه اتفاقی برای مردانی که روزی پســرکی بودند در 
کنار زنان خانواده می افتد که آن ها را به سمت این همه بی 
مهری و بی رحمی نسبت به زنان می کشاند؟ یا حتی سخت تر 

از آن، چه اتفاقی برای دخترکانی می افتد که از جایی به بعد، 
زور و فشــار مردان را می پذیرند. اگر صادق باشم، اشاره ام به 
همه فرهنگ ها و خرده فرهنگ ها نیست. به همین زنانی است 
که این روزها عکس های ســیاه و ســفید را برای نشان دادن 
اعتراضشــان به خشــونت علیه زنان در شبکه ای اجتماعی 
منتشر می کنند. اشاره به خودم و کسانی شبیه تر به من است.

کــی از دامن ما همچین مردانی به معراج رســیدند؟ صرفا 
مردانی با نهایت خشــونت ممکن علیه زنــان را نمی گویم. 
دوســت دارم این خشــونت های وقیح را پای نابه هنجاری 
بگذارم؛ و بگویم زن و مرد ندارد. بیشــتر از مردان آشــنایی 
حرف می زنم که هنوز تحقیر یک انسان را با نثار فحشی به 
زنان وابسته اش، به نهایت می رسانند. و البته، ما کی زنانی را 
اینچنین تربیت کردیم تا همین کار مشــابه را انجام دهند؟ 
خودم را می گویم و همه کســان شــبیه به خودم را. اعتراف 

سنگینی است. 
چشــمانم را می بندم. یاد این جمله می افتم "راننده اش زن 
است". من خودم این را بارها گفته ام. من. منی که رانندگی 
می کنم و البته از تبعیض ها در عذابم. از این مثال ها بیشــتر 
نگویم، خودم را آزار می دهم. وقتی دقیق می شــوم، وقتی به 
تمام رفتار همه عمرم فکر می کنم، می بینم من بخشی از این 
خشونت امروز را رقم زده ام. من، البته شاید هنوز خیلی کمتر 

از مردان اطرافم، حداقل به تحقیر زن دامن زده ام.
اینجای ماجرا درد دارد. اینجاســت کــه می توانم به دماوند 
بگویم فقط "اون پســره اذیتش نکــرده". دماوند اما در این 
لحظه ســرش با دغدغه ای جدید گرم اســت. من مانده ام و 
چرایی ها که باید از خودم بپرسم و هم زمان جواب هم بدهم. 
متاسفانه ذهنم برای من دنبال پاسخ های آرام و بی درد نیست. 
می خواهد تا می توانم بی پرده ماجرا را ببینم. می خواهد خیلی 

تجربه ها را یادآور شود. درد دارد.
عکسی را پخش می کنم. می گویم به چالشی می پیوندم که 
زن را در آن انســان باید دید. باید برایــش آزادی و برابری 
خواســت. او بر جان و مالش حق دارد. نه تنها باید بگذارید 
زندگی کند، بلکه باید بگذارید هر طور که می خواهد زندگی 
کند. و بعد، وقتی در حال نوشتن این سطور هستم، از خودم 
می پرســم مخاطبت که بود؟ و جوابم این است: از همینجا، 
همین لحظه، همین اتاق، اول من، بعد همســرم و در آخر 

دماوند سه ساله، چند ماه کمترک...

عملیاتی شدن سند توسعه 
گردشگری

محمدصالــح جوکاردبیــر فراکســیون گردشــگری و 
میراث فرهنگی مجلس شــورای اسالمی در خصوص اقدامات 
فراکســیون در راستای اجرایی شدن سند توسعه گردشگری 
کشــور کــه توســط وزارت میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دستی تدوین شده است،  بیان کرد: هنوز سند را مطالعه 
نکرده ام؛ اما یقینا در هر زمینه  مرتبط با وزارتخانه، کمک های 
الزم را انجام می دهیم و ســند گردشــگری را که بر اســاس 

سیاست های باالدستی تنظیم شده است عملیاتی می کنیم.

جوکار با اشاره به این که در برنامه ششم توسعه احکام خوبی 
در این خصوص در نظر گرفته شده است، افزود:  شاخص های 
کمی و کیفی برای ما دارای اهمیت است که تدوین این سند 
توسط وزارتخانه فرصتی برای توسعه صنعت گردشگری، رونق 

بخشیدن به آن و کسب درآمد از این حوزه است.
او تاکید کرد:  اشــتغال زایی برای جوانــان و فارغ التحصیالن 
دانشگاه از نکات حائز اهمیت در فراکسیون محسوب می شود 
که با تالش های مستمر در وزارتخانه و همکاری های دو جانبه 

دولت و مجلس میسر خواهد شد.
دبیر فراکســیون گردشــگری و میراث فرهنگی در خصوص 
اقدامات و برنامه های فراکســیون برای توسعه و رونق صنعت 
گردشگری بیان کرد:  در راستای حمایت از صنعت گردشگری 
تشکیل سه کارگروه گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی 
از اولویت های در دست اقدام این فراکسیون است که به زودی 
انجام خواهد شد. در نظر گرفتن مشوق های بیمه ای و مالیاتی 
برای تشــکل های گردشــگری و انجمن ها هــم چنین ارائه 
تســهیالت برای فعاالن این صنعت از جمله مواردی است که 

برای پا گرفتن این صنعت در سطح کشور انجام خواهد شد.
جوکار ادامه داد: در برنامه هفتم به طور جدی بحث زیرساخت 
را در گردشــگری دنبال خواهیم کرد و تدویــن راهبردها و 
اســتراتژی های الزم را مدنظر قرار خواهیــم داد. هم چنین 
بر اساس سیاســت های باالدســتی که در حوزه گردشگری 
توســط مقام معظم رهبری ابالغ شــده است اقدام به تدوین 

سیاست های پایین دستی خواهیم کرد.

کرونا میراث جهانی 77 کشور 
را تعطیل کرد

در سایه بحران جهانی شــیوع ویروس کرونا، بسیاری 
از دولت ها تمهیداتــی را برای جلوگیری و یا محدود کردن 
دسترسی مردم به محوطه های ثبت شده در فهرست جهانی 

یونسکو اتخاذ کرده اند.
فهرســت میراث جهانی یونســکو شــامل ۱۱2۱ محوطه 
طبیعی، فرهنگی و مختلط )طبیعی و فرهنگی( اســت که 
شیوع ویروس کرونا موجب تعطیلی بسیاری از این محوطه ها 
شــده و بر اساس اعالم مرکز میراث جهانی یونسکو از میان 
۱6۷ کشــوری که میزبان میراث جهانی یونسکو هستند، 
محوطه های موجود در ۷۷ کشور )43 درصد از سایت های 
جهانی( ناگزیر به تعطیلی این محوطه ها شــده اســت. هم 
چنین محوطه هــای جهانی در 4۱ کشــور )24 درصد از 
ســایت های جهانی( به صورت نیمه تعطیل به فعالیت خود 
ادامه می دهند و 54 کشور )33 درصد از سایت های جهانی( 

نیز پذیرای بازدیدکنندگان در این محوطه ها هستند.
برخی کشــورها مانند چین پس از یک دوره تعطیلی اخیرا 
محوطه هــای جهانی خود را برای بازدید عموم بازگشــایی 
کرده اند.چین و ایتالیا هر کدام 55 محوطه، بیشترین میراث 
جهانی یونسکو را میزبانی می کنند و پس از آن اسپانیا )48(، 
آلمان )46(، فرانسه )45(، هند )38(، مکزیک )35(، بریتانیا 
)32(، روسیه )2۹( و ایران و آمریکا هر کدام با 24 محوطه 

جهانی قرار دارند.

تکه ای از من چالش، پذیرفته شد
تکه ای از زمین

مریم سادات موسوی


