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سرمقاله
 نگرانی های جمعیتی؛ وایده های ابتر!

چند ســالی است که بحث پیر 
شدن جمعیت ایران دغدغه خاطر مسووالن است و 
هرازگاهی از سوی یکی از مسوولین هشداری در این 
مورد داده می شود. برای حل مشکل نیز علی الظاهر 
چاره جویی هایی هم شده است یا پیشنهاد می شود. 
اخیرا، در مجلس شــورای اسالمی که اندک زمانی 
اســت کارش را شــروع کرده این نگرانی بازگوشده 
و گوئیا برای ســرعت بخشــیدن به طرح هایی که 
مشکل را برطرف کند، پیشنهاد تشکیل کمیسیون 
جداگانه ای ویژه جمعیت و خانواده مطرح اســت و 

البته طبق معمول مخالف و موافق هم دارد.
آنچه در همین مدت کوتاه از گفته های مجلســیان 
شنیده می شــود، نشانگر آن هســت که نماینده ها 
به منظور رفع مشــکالت کشــور تعجیل دارند ولی 

کارآیی آنچه پیشنهاد می شود مورد تردید است.
فی المثل همین پیشنهاد تشــکیل کمیسیون ویژه 
واقعا چه مشکلی را رفع خواهدکرد. در مورد نگرانی 
از پیر شــدن جمعیت، اگرراه چاره ای موجوداست 
کمیســیون های فرهنگی و اجتماعی می توانند راه 
کارها را بررســی کنند و نظر دهنــد وگرنه اضافه 
کردن تشکیالتی موازی تشکیالت موجود دردی را 

درمان نخواهد کرد.
بنظر می رســد مســاله جمعیت در کشور -- مانند 
خیلی از کارهای دیگر که برای انجامش کسی دنبال 
مطالعــه و برنامه ریزی نرفت، بی مطالعه گاهی مورد 

بی مهری قرار گرفت و گاهی نیز در بوق شد.
اما، هم وقتی جمعیت کشــور دو برابر شد کسی به 
عواقبش نیاندیشــید، هم هنگامی که کاهش زاد و 
ولد بحران پیش رو را گوشــزد می کند کسی در پی 

جستن علل این بی رغبتی است!
افزایش بی برنامه جمعیت کشور و دو برابر شدن آن 
در دو دهه اول پس از پیروزی انقالب موجب شــد 
در دهه بعد کشــور با جوانان جویای کار بی شماری 
رو به رو شودکه شغلی برایشان پیش بینی نشده بود. 
بیکاری مزمن کنونی از ثمرات همان بی برنامگی های 

اولیه است.
حــال بــه هزار و یــک دلیــل -- کــه برنامه های 
کنترل جمعیت در دولت های پیشــین یکی از کم 
اهمیت ترین آن هاســت، جامعه بــا کاهش موالید 

درگیر است.
مســلما برای این که در یک دهــه آینده جامعه با 
پیری مواجه نباشــد باید چاره جویــی کرد اماده ها 
عامل وجود داردکه بی رغبتــی خانواده ها را دامن 
می زند. نخســت باید آن ها را مرتفع کرد. باکارهای 
صــوری یا اقدامــات بی مطالعه یــا کم مطالعه، این 
معضــل از میان نمی رود و اگر چاره جویی اساســی 
نشود دهه آینده به زودی فرا می رسد و ما با مشکل 
پیری رو به رو می شــویم در حالــی که هنوز در پی 

چاره جویی هستیم.
باید بپذیریم که آن تندروی اول و افزایش دوبرابری 
جمعیت این بیکاری مزمــن را ارمغان آورده و این 
بیکاری یکی از ده ها مانع تشــکیل خانواده است و 
ده ها علت دیگر -- که پس از خطر کردن و تشکیل 

خانواده، زوجین را از فرزند آوری مانع می شود.
برویم ســراغ رفع این موانع. مطمئن باشــیم که با 
رفع موانع، خود به خود سایر اهداف محقق می شود. 
چون؛ تشکیل خانواده و داشتن فرزند در ذات یکی 

شدن انسان ها حضور دارد.

صفحه 5

»مدیر مسوول«

سهم معدن 
از طرح های 

وزارت صنعت

انفجاروحشتناِک بیروت - عروس خاورمیانه درخاک وخون؛

  زندگی ادامه دارد...

جزییات 
تازه از ورود 
استارتاپ ها 
 به بورس

صفحه 5
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ســالمــــت بـاشـیــــم

ــی ــم نبات مری

 ---نیم نگاه ---

گرد آورنده

■ خواص میوه های قرمز
یکی از توصیه های تغذیه ای مهم که معموال از 
سوی متخصصان تغذیه مطرح می شود، استفاده 
از میوه ها و ســبزی های تازه با رنگ های تیره 
تر اســت. هرچه میوه ها و ســبزی ها، تیره تر 
باشند، آنتی اکسیدان های بیشتری هم دارند. 
میان انواع میوه های رنگی، میوه های قرمز دارای 
طعم هایی جذاب و خواصی کم نظیر برای بدن 
هستند و می توانند یک ماده غذایی بسیار مفید 

برای ما محسوب شوند.
میوه های قرمز، حجم بسیار باالیی از فیبر غذایی، 
انواع آنتی اکســیدان ها، ویتامیــن A، پکتین، 
 ،B پتاســیم، ویتامین هــای گروه ،C ویتامین
منیزیم و منگنز را در خود جای داده اند. با این 
مقدمه و در ادامه این مطلب، به بررسی مهم ترین 

خواص برخی از میوه های قرمز می پردازیم.
● سیب قرمز 

◄ ســیب قرمز، منبــع خوبی بــرای دریافت 

فیتوکمیــکال هــا )مواد شــیمیایی گیاهی(، 
ویتامین C،  فیبر، ویتامین B و پتاسیم است.

◄ مصرف سیب قرمز، 3 فایده مهم دارد؛ حفظ 

ســالمت رگ های خونی، افزایش جذب آهن 
و محافظت از ســلول های بدن در مقابل انواع 

آسیب ها.
◄ســیب قرمز با توجه به مقــدار فیبر فراوان، 

3فایــده مهم دیگــر هــم دارد؛ جلوگیری از 
یبوســت، کمک به کاهش وزن و کاهش خطر 

ابتال به بیماری های گوارشی.
◄ سیب قرمز نمی تواند جایگزینی برای مسواک 
باشــد اما جویدن این میوه، ترشــح بزاق را در 
دهان تحریک می کند و از طریق پایین آوردن 
ســطح باکتری های موجود در دهان، احتمال 

پوسیدگی دندان ها را نیز کاهش می دهد.
◄ سیب های قرمز حاوی آنتی اکسیدان مهمی 
به  نام کوئرستین هستند که می تواند سیستم 
ایمنی بدن را )خصوصا در مواقع استرس شدید( 
تقویــت کند. عالوه بر این، احتمال ابتال به آب 
مروارید را هم 01 تا 51 درصد کاهش می دهد.

● کرن بری
◄ کرن بری، منبع خوبی برای دریافت ویتامین 

C، فیبر، منگنز و ویتامین K اســت. این میوه 
بیش از همه، به عنوان منبع فوق العاده ای برای 
دریافت آنتی اکســیدان های قدرتمند شناخته 
می شــود که از ســلول های بــدن در مقابل 

رادیکال های آزاد محافظت می کنند.
◄ کرن بری، بهترین میوه برای مقابله با التهاب 
مثانه و عفونت مجرای ادراری است. ماده خاص 
موجود در کرن بری به نام »فنیل پراکســید«، 

نقش اصلی را در این زمینه برعهده دارد.
◄ کــرن بری دارای االژیک اســید اســت که 

می تواند با ســرطان مبارزه کنــد. مصرف این 
میوه حتی می تواند ســطح کلسترول خون را 

هم پایین بیاورد.
◄ مصرف کرن بــری می تواند از آســیب های 
سلولی جلوگیری کند و ســالمت سلول های 
بدن را هم در ســطح مطلوبی نگه دارد. نوعی 
آنتی اکسیدان قدرتمند به  نام پروآنتوسیانیدین، 
ایــن وظیفه مهــم را انجام می دهــد. همین 
آنتی اکسیدان از شکل گیری پالک های مخرب 

روی دندان ها نیز جلوگیری می کند.
◄ مصــرف منظم آب کرن بری بعد از چند ماه 
می تواند هلیکوباکتر پیلوری را از بین ببرد که 
باعث ابتال به سرطان معده و شکل گیری زخم 

معده می شود.

میوه های خوش رنگ و خوش طعم )بخش اول( ]میوه های قرمز [

ارتباط چاقی با احتمال افزایش 
زوال عقل

محققان دریافتند افراد جوان دارای اضافه وزن یا چاق، 
با خطر باالتر ابتال به زوال عقل درســنین ســالمندی روبه 
روهســتند. این مطالعه شامل بیش از 5100 فرد بزرگسال 

بود که در دو مطالعه بلندمدت شرکت کرده بودند.
پژوهشــگران دریافتند زنانی که بین سنین ۲0 تا ۴۹ سال 
دچار اضافه وزن باشــند، بعد از ســن ۷0 ســالگی حدود 
دوبرابر با خطر زوال عقل روبه رو هســتند.هم چنین خطر 
زوال عقــل در زنــان و مردانی که در ســنین جوانی چاق 

هستند تا 150 درصد افزایش می یابد.
»آدینا زکی الحضوری«، سرپرســت تیم تحقیق از دانشگاه 
کلمبیا نیویورک، در این باره می گوید: »یافته های ما نشان 
می دهد چاقی در دوره بزرگسالی فاکتور پرخطر مهمی در 

ابتال به زوال عقل است.«

محققان این مطالعه بعد از بررسی دو مطالعه قبلی دریافتند 
رابطه بین شــاخص توده بدنی و خطر زوال عقل براساس 
جنسیت و سن متفاوت است. محققان برای حفظ سالمت 

مغز بر داشتن تغذیه سالم و ورزش کردن تاکید دارند.

درمان 7 بیماری با 7 میوه
پوکی استخوان: کشمش

خسنگی مفرط: خرما
نقرس: گیالس خشک

فشار خون باال: زرد آلو خشک
عفونت مثانه: زغال اخته خشک

یبوست: آلو خشک
کم خونی: انجیر خشک

زایمان زودرس در زنان ساکن 
اطراف فرودگاه

مطالعه محققان دانشــگاه لس آنجلس نشان می دهد 
زنان بــارداری که در معرض میزان باال آالینده های صوتی 
ناشــی از غرش موتور هواپیماها قرار دارند احتمال زایمان 

زودرس در آن ها 1۴درصد بیشتر است.
محققــان در ایــن مطالعه وضعیت زنان باردار ســاکن در 
نزدیکی فرودگاه بین المللی لس انجلس را بررسی کردند.

دکتر »بیت ریتز«، سرپرســت تیم تحقیق، در این مطالعه 
گــزارش بیش از 1۷۴ هزار تولد بین ســال های ۲008 تا 
۲016 که مادرانشان در نزدیکی فرودگاه زندگی می کردند 

را بررسی کردند.

ریتــز در این بــاره می  افزاید: »داده ها نشــان می دهد که 
آلودگی های ناشــی از هواپیمــا در زایمان های زودهنگام 

تاثیر دارد.«
ایــن مطالعه جدید در مــورد خطرات ناشــی از آلودگی 
ســوخت جت این واقعیت را تأکید می کند که بســیاری 
از عوامل بیماری زا در محیط زیســت، خطری برای زنان 

باردار ایجاد می کند.
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دو کلمـــه حـــرف ورزشـــی

بهبودی سـیاوش  در جستجوی فساد،در تعقیب فاسدان
 ---نیم نگاه ---

گرد آورنده

برای برگزاری لیگ کشتی تابع 
قوانین هستیم

»محمد بنا« در حاشــیه مراسم کمک مومنانه که در 
فدراســیون کشتی برگزارشــد در جمع خبرنگاران اظهار 
داشت: مراسم  کمک و همیاری امیدوارم در سراسر کشور 
ترویج پیدا کند. کرونا خیلی بدی ها داشــت. شــهروندان 
زیادی را از ما گرفــت و کادر درمان را درگیر کرد اما یک 
پیام مهم داشت که امیدوارم دیده شود. این ویروس به ما 
همدلی و یاری آموخت. امیدوارم تمام اقشار مختلف مردم 

این همیاری را درک کنند. 
 نباید کرونا برای برخی به بازار ســودجویی تبدیل شــود. 

او در زمینه برگزاری لیگ کشتی یادآور شد: مساله  موافقت 
یا مخالفت نیست لیگ تنها منبع درآمد کشتی گیران است 
این که برگزار شــود یا نه، به تصمیمات وزارت بهداشــت 
بســتگی دارد قرار نیست خودســر لیگ را برگزار کنیم. 
من قبل از این هم دوســت داشتم کشتی گیر درگیر تیم 
ملی باشــد تا لیگ، اما نمی شود از مســاله مالی و درآمد 

کشتی گیران چشم پوشی کرد. 
سرمربی تیم ملی کشــتی فرنگی ادامه داد: برای برگزاری 
مســابقات لیگ نیاز به مجوز وزارت بهداشــت داریم آنان 
توصیه فاصله ۲متری دارند اما آیا در کشتی فاصله ۲متری 
وجود دارد؟ زمان مسافرت کشتی گیر چه اتفاقاتی ممکن 
است برای او رخ دهد آیا در مسیر این مسافرت ها احتمال 

ندارد که کشتی گیر مبتال به ویروس شود.
این پیشکسوت کشتی افزود: حسین نوری ملی پوش این 
رشــته مبتال به ویروس شــد و درمان او به سختی انجام 
گرفت آیا ضمانتی وجود دارد که وی دوباره به ویروس مبتال 
نشود یا این که این ویروس بر ریه او تاثیر نداشته باشد؟ ما 
نباید نخبگان ورزشی خود را در مسیر خطرناک قرار دهیم. 

اگر المپیک برگزار شود ما به این نخبگان احتیاج داریم.

رقابت های جام حذفی فوتبال 
روشنک، مسوول برگزاری مســابقات جام حذفی 
فوتبــال ایران اعالم کرد که وقت هــای اضافی در ادامه 

بازی های این مسابقات وجود خواهد داشت.
در آستانه بازی تیم های فوتبال استقالل تهران و سپاهان 
اصفهان موضوع حذف ۲ وقت اضافی از رقابت های جام 
حذفی مطرح شــد و قرار بود این پیشــنهاد در جلسه 

هیات رئیسه سازمان لیگ بررسی شود.
امیرحســین روشنک مســوول برگزاری مسابقات جام 
حذفــی در این خصــوص اظهار داشــت: موضوع کنار 
گذاشتن ۲ وقت اضافی 51 دقیقه ای در ادامه رقابت های 
جام حذفی بررسی و درنهایت، تصمیم گرفته شد تا در 
صورت تســاوی هر یک از بازی های جام حذفی باز هم 
۲ وقت اضافی برای تعیین تیم برنده وجود داشته باشد.
روز بیســتم مــرداد با تعیین آخرین تیــم راه یافته به 
دور نیمه نهایی جام حذفــی، ۴ تیم نهایی این مرحله 
مشخص می شود اما ادامه بازی های جام حذفی پس از 

پایان رقابت های لیگ برتر انجام خواهد شد.

نظارت و بازرسی ویژه درلیگ 
فوتبال

به گــزارش روابط عمومی ســازمان لیــگ فوتبال 
ایران،در هفته های گذشــته در تمامی مســابقات حساس 
باشــگاهی ناظران ویــژه کمیته های اخــالق، انضباطی و 
حراست فدراســیون فوتبال حضوری فعال و موثر داشتند 
و در هفته های پیش رو نیز که مسابقات در تمامی لیگ ها 
به مراحل حساسی رسیده و نتیجه مسابقات در سرنوشت 
تیم های صدر و قعر جدول در لیگ برتر، دسته یک، دوم و 
سوم تاثیرگذار است به صورت ویژه مورد نظارت و بازرسی 
قرار می گیرد تا مسابقات هفته های پایانی به بهترین شکل 
ممکن برگزار شــود. از بازیکنان، مربیان، مدیران باشگاه ها 
نیز درخواســت می شــود ضمن پرهیز از حواشی مخرب، 
از انجام مصاحبه های تحریــک آمیز خودداری کرده و در 
صورت داشتن هرگونه مستندات مبنی بر انجام تخلف آن را 

به سازمان لیگ فوتبال ایران ارائه نمایند.

■ احتمال فساد در ورزش فوتبال مدت هاست مطرح هست.نوک 
تیز اتهامات نه فدراسیون فوتبال را نادیده گرفته نه باشگاه ها را و 
نه واسطه های معرفی سرمربی و بازیکن را. البته طبق معمول در 
این زمینه حرف و حدیث زیاد است. اخیرا احضار و بازداشت یکی 
از مسووالن یکی از باشگاه ها خبرساز شد. بازتاب آن را در برخی 

رسانه ها مالحظه فرمایید.
▪ اختصاصی ایلنا؛

مدیر پرسپولیس بازداشت شد

روز گذشــته نهادهای نظارتی، یکی از مدیران پرســپولیس را 
بازداشت کردند.

در شــرایطی که اوضاع به نظر می رسید برای پرسپولیس بعد از 
دستیابی به چهارمین عنوان قهرمانی خوب پیش برود، آن ها جو 

پرتنشی را تجربه می کنند.
مشکالت مربوط به پرونده شکایت برانکو ایوانکوویچ که تهدیدی 
برای بســته شــدن پنجره نقل و انتقاالتی این باشگاه محسوب 
می شود از یک طرف، اکنون نیز خبر می رسد یکی از مدیران این 
تیم روز گذشته توسط نهادهای نظارتی بازداشت شده است.دلیل 

این بازداشت هنوز مشخص نشده است.
▪ ایلنا

توضیحات سخنگوی قوه قضاییه در مورد بازداشت مدیر 
پرسپولیس

سخنگوی قوه قضاییه در بخشی از صحبت های خود توضیحاتی 
در مورد بازداشت مدیر پرسپولیس داد.

خبر رسید یکی از مدیران میانی باشگاه پرسپولیس به دستور قوه 
قضاییه بازداشت شد و قرار است به پرونده وی رسیدگی شود.

این در حالیست که توضیحی در خصوص چرایی این بازداشت داده 
نشده بود و این عالمت سوال در مورد بازداشت وی وجود داشت.

غالمحســین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه با تایید بازداشت 
مهدی خواجه وند معاون حقوقی باشگاه پرسپولیس گفته: یک نفر 
از مدیران میانی این باشگاه به لحاظ تخلفاتی که به وی منتسب 

شده، احضار و بازداشت شده است.
اسماعیلی درباره شایعاتی درباره بازداشت دیگر افراد منتسب به 
این پرونده نیز گفته: درمورد بازداشت سایر افراد گزارشی به بنده 

نرسیده است.
▪ واکنش وزارت ورزش به دستگیری مدیر پرسپولیسی

ســایت وزارت ورزش و جوانان نوشــت: روابــط عمومی وزارت 
ورزش و جوانــان در خصــوص بازداشــت یک نفــر از مدیران 
 میانی یکــی از باشــگاه های پایتخت اطالعیه ای صــادر کرد.
روابط عمومی وزارت ورزش و جوانان در خصوص بازداشــت یک 
نفر از مدیران میانی یکی از باشگاه های پایتخت اطالعیه ای به 

شرح زیر صادر کرد:
بسم اهلل الرحمن و الرحیم

بــا عرض تبریک ایام مبارک دهه والیت به اطالع هواداران فهیم 
و پرشــور فوتبال می رساند ضمن تکذیب موارد مطرح شده در 
برخی از رسانه های معاند و در راستای مبارزه با فساد در ورزش 
با پیگیری های این وزارتخانه و اقدام ســربازان گمنام امام زمان 
)عج( در وزارت اطالعات یکی از مدیران میانی یک باشگاه ورزشی 

پایتخت با حکم مقامات قضایی بازداشت شد.
بدیهی اســت اقدامات الزم برای مبارزه با فساد در ورزش با قوت 

و قــدرت و با هماهنگی مســوولین دو وزارت ورزش و جوانان و 
اطالعات تداوم خواهد داشت .

▪ تسنیم
معــاون اقتصــادی باشــگاه 

پرسپولیس: 
مشخص بود که بازداشتم شایعه 

است
رضایلــوه معاون اقتصادی باشــگاه 
هــواداران  گفــت:  پرســپولیس 
پرسپولیس نگران پول برانکو نباشند 

و ما با پرداخت مطالبات او محروم نخواهیم شد...
معاون اقتصادی باشگاه پرسپولیس در واکنش به شایعه بازداشت 
او و محمد خواجه وند معاون حقوقی باشگاه نیز گفت: همان طور 
که از اسمش مشخص اســت، این شایعه بود. من فقط در مورد 
خودم صحبت می کنم و نمی خواهم بیشتر به این مورد ورود کنم.

▪ تسنیم
باید درباره بازداشت یکی از مدیران باشگاه شفاف  سازی 

شود
سرپرست باشگاه پرسپولیس با تأیید خبر بازداشت یکی از مدیران 

این باشگاه بر لزوم شفاف سازی در این مورد تأکید کرد.
...وی در پایان درباره خبر بازداشت یکی از مدیران باشگاه میانی 
باشــگاه پرسپولیس توضیح داد: من از روزی که به باشگاه آمدم، 
بحثم مبارزه با فساد بود. حتی روز اول گزارش کاملی از باشگاه به 
بازرسی کل کشور و نهادهای امنیتی دادیم و از آن ها خواستیم به 
این موضوعات ورود کنند. االن هم من تشکر می کنم که نهادهای 
امنیتی به این موضوعات ورود کردند و االن باید هم مدیران قبلی 

باشگاه و هم مدیران فعلی پاسخگو باشند. 
بله این موضوع مربوط به باشگاه ماست و باید شفاف سازی شود.

▪ فارس
ورود نهادهای نظارتی به قرارداد شگفت انگیز پرسپولیس؟

همانطور که انتظار می رفت، ابعاد شگفت انگیز قراردادها در باشگاه 
پرسپولیس باعث شد نهادهای نظارتی جهت رسیدگی و افشای 

این ماجراها وارد عمل شوند.
چندی قبل در خصوص ابعاد شگفت انگیز و غیرمتعارف قرارداد 
باشگاه پرسپولیس با کارگزار مالی آن یعنی شرکت آتیه داده پرداز 

به صورت سلسله وار مطالبی را منتشر کردیم.
در این گزارش ها به استاندارد نبودن قرارداد و بندهایی که صالح 
و مصلحت پرسپولیس در آن لحاظ نشده، اشاره داشتیم که البته، 
بررسی ابعاد ماجرا و جزئیاتش، شائبه های قابل توجهی را ایجاد 
کرده بود. در آن زمان نیز بسیاری از کارشناسان و دلسوزان این 
تیم پرهوادار پایتخت، این قرارداد را "ترکمانچای" لقب داده بودند.

همزمان با این موضوع، برخی نهادهای نظارتی برای بررسی این 
گونه قراردادها وارد عمل شــده و تحقیقات گســترده ای را آغاز 
کردند. در نهایت نیز ماجرا به این نقطه رســید که وزارت ورزش 
و جوانان در بیانیه ای که شب گذشته منتشر شد، بازداشت یک 

مدیر میانی در یک باشگاه ورزشی پایتخت را تایید کرد.
براساس اخبار دریافتی، یک نهاد امنیتی بابت بررسی قراردادهای 
مالی در یک باشگاه تهرانی پرهوادار )بر اساس اعالم وزارت ورزش 
و جوانــان(، تحقیقات گســترده ای را آغاز کــرده که منتهی به 
بازداشت یک مقام اصلی شده است. البته،  شنیده می شود برخی 
مدیران سابق و فعلی نیز برای شفاف شدن برخی مسائل پنهان 
در قراردادها مورد بازخواســت قرار خواهند گرفت تا پاسخگوی 

عملکرد مجهول و نامشخص خود در این زمینه باشند. 
پیگیری هانشــان می دهد بــه احتمال زیاد این بــار نهادهای 
نظارتی قصد دارند پس از محرز شدن برخی مسائل پشت پرده، 
برخوردهای متناسبی با مدیرانی که باعث ایجاد موضوع در این 

باشگاه شده اند، صورت دهند.

▪ تسنیم
در انتظار برخورد با سایر متخلفان

پس از بازداشــت یکی از مدیران باشگاه پرسپولیس در راستای 
مبارزه با فســاد، این امید می رود که این راه در ورزش و فوتبال 

کشور ادامه داشته باشد.
 چنــد روزی صحبــت از دســتگیری یکی از مدیران باشــگاه 
پرسپولیس به میان آمده بود، هرچند در این مورد خبری رسمی 
منتشر نمی شد. با این حال وزارت ورزش و جوانان سه شنبه درباره 
بازداشت یکی از مدیران باشگاهی اطالع رسانی کرد، هرچند نامی 
از باشگاهی برده نشد. حاال پس از بازداشت این مدیر پرسپولیسی، 
بارقه های امید در موضوع مبارزه با فساد، نمایان شده است. مساله 
فساد، سال هاست در سیستم مدیریتی کشور نمایان شده و درباره 

لزوم برخورد با فساد بارها صحبت هایی به میان آمده است. 
موضوع فساد با ورزش و فوتبال کشور هم غریبه نیست و سال ها 
این انتظار وجود دارد که با افرادی که اقتصاد و ســالمت فوتبال 
را به خطر انداخته اند برخورد شود و گویا باید امیدوار بود که این 
انتظار به سر آمده است. شاید این صحبت بارها به میان آمده که 
فســاد در فوتبال کوچک تر از فساد در بخش های دیگر سیستم 
مدیریتی کشور است، اما آنچه ما در این مطلب به آن می پردازیم 

به فساد در فوتبال ارتباط دارد.
فوتبال پیش از هر چیزی، یک سرگرمی بزرگ در دنیاست. 

ورزشی که اکنون به اقتصادی بزرگ در دنیا تبدیل شده و تبعات 
اجتماعی و سیاسی زیادی هم دارد، اما در نگاه اول یک سرگرمی 
بزرگ اســت. فوتبالی که می تواند به جامعه امید را تزریق کند و 
ورود فساد به آن می تواند اقتصاد، سالمت و امید را به خطر بیندازد 
و از سوی دیگر تبعات اجتماعی و سیاسی منفی به بار بیاورد. به 
همین دلیل نباید از فساد در فوتبال به سادگی عبور کرد و حاال که 

مبارزه با فساد آغاز شده است، امیدواریم ادامه دار باشد.
فســاد در الیه الیه های فوتبال ایران رسوخ کرده که نشانه های 
فســاد از داخل تیم ها و مدیریت باشگاه ها تا روی سکوها به وفور 
دیده می شود. در سیستم مالی باشگاه ها، سفرها و تأمین نیازهای 
تیم، اجازه زمین، هتل و رزرو بلیت هواپیما شــاید کوچک ترین 
آن ها باشــد تا اسپانسرشیپ، سیســتم داللی بازیکن و مربی، 
سندســازی های بزرگ و هم چنین مساله مهمی چون تبانی و 
شرط بندی که نمی توان وجودشــان در فوتبال ایران را کتمان 
کرد. در مسائل خارج از باشگاه ها نیز مساله بلیت فروشی، تبلیغات 
محیطی، چمن، داللی در مسائل مختلف در این چند سال پر سر 
و صدا بوده است. مســائلی که حرف و حدیث های فراوانی را به 
دنبال داشته است و حاال باید با ورود نهادهای نظارتی و قضایی، 
مشخص شود که این مسائل تا چه اندازه جدی بوده و در صورت 

صحت با متخلفان برخوردی قاطعانه صورت بگیرد.
حاال که با بازداشــت یکی از مدیران باشگاه پرسپولیس، مبارزه 
با فســاد آغاز شده است، این انتظار وجود دارد که اولین قدم در 
این راه، آخرین قدم نباشــد و نوبت به سرشاخه های فساد و دانه 
درشــت ها نیز برسد. ضمن این که نمی توان گفت فساد فقط در 
مدیران حال حاضر و فعال در فوتبال وجود دارد و مسلماً مدیران 
زیادی در فوتبال آمده و رفته اند که فسادهای بزرگی را هم رقم 
زده اند. لزوم برخورد با دانه درشت های فساد در فوتبال می تواند 
این نوید را بدهد که مبارزه با فســاد فقط یک نمایش تبلیغاتی 

نیست و برخوردهای عملیاتی و جدی در راه است. 
شــاید به این شــکل هم امید به جامعه فوتبال بازگردد و هم از 
سالمت فوتبال صیانت شود. وزیر ورزش و جوانان چندی پیش در 
نامه ای به وزیر اطالعات خواهان ورود این نهاد نظارتی به فوتبال 
برای برخورد با فساد شده بود و به نظر می رسد همکاری این دو 
وزارتخانه و سایر ارگان ها اتفاقات خوبی را رقم بزند. پس با جدی 
بودن این عزم، باید منتظر بازداشت و برخورد با مدیرانی در دیگر 

باشگاه ها و فدراسیون فوتبال نیز باشیم.
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مونا پیلتـن عراقیبهار سـادات موسوی
گرد آورندهگرد آورنده  عکاسی پرتره، جذاب ترین ژانرعکاسی

■ همه ما خیلی زیاد درباره عکاســی پرتره شنیده ایم اما این 
عکاســی پرتره که همه عکاسان آن را بخشی از کار خودشان 

می دانند چیست؟
عکاسی پرتره یکی از پر طرفدارترین ژانرهای عکاسی در میان 

عکاسان حرفه ای و مبتدی می باشد.
جذابیت عکس پرتره به قدری باالســت که نه تنها عکاسان با 

تجربه بلکه افراد عادی نیز ، مجذوب آن می شوند.
گاهی به ما گفتنند بنشــین تا ازت عکــس پرتره بگیریم و با 

تعجب به عکاس نگاه کردیم که پرتره چیست!
دیگر نگران این نباشید که ازاصطالحات عکاسی در مقابل شما 

استفاده کنند و شما جوابی نداشته باشید.

▪ پرتره چیست؟

عکاســی پرتره شاخه ای از عکاسی اســت که در آن از چهره 
انسان به صورت بسته عکاسی می شود. این تعریف ساده ای از 

عکاسی پرتره است که می توانیم به شما آن را بگوییم.
عکاســی پرتره با استفاده از تکنیک های خاص و همین طور 
بســیار ساده انجام می شود.در بین دوستان و خانوده و همین 
طور کار عکاسان مدلینگ، گرفتن عکس پرتره بسیار رواج دارد.

▪ عکاسی پرتره با گوشی های هوشمند!
تا به حال فکر کرده اید که با گوشی های هوشمند هم می توان 
یک عکس خوب ثبت کرد. درست است که کیفیت دوربین های 
حرفه ای را نخواهد داشت اما اگر تنها چند نکته را رعایت کنیم 
می توانیم موفق شویم. توانایی دوربین گوشی های هوشمند را 

دست کم نگیرید حتی برای عکاسی پرتره.
امروزه با پیشرفت تکنولوژی، موبایل هایی که وارد بازار می شوند 
قابلیت عکاســی پرتره را دارند. در همین راستا اگر یک سری 
نکات، جزئیات و شــیوه درســت عکاســی پرتره با موبایل را 
بدانیم، حتی اگر مبتدی باشــیم می توانیــم عکس های پرتره 
خوبــی را با تلفن همراهمان ثبت کنیــم. هر چند حقیقت را 
نمی توان انکار کرد که دوربین گوشــی های هوشمند به اندازه 
دوربین های DSLR  قدرتمند نیســت. اما نوآوری در فناوری 
دوربین گوشی های هوشمند به این معناست که دستگاه های ما 
می توانند جلوه های مشابه دوربین های DSLR را کسب کنند.

پس نکاتی که به ثبت یک عکس خوب هنگام عکاسی پرتره با 
موبایل کمک می کند را با هم مرور می کنیم.

● یک: نقش فالش
فالش گوشی در اکثریت مواقع به جای اصالح کننده نور تصویر، 

نقش تخریب کننده را ایفا می کند!
نور این فلش ها بیش از حد مستقیم و خشن است، اگر بخواهیم 
ســاده تر بگوییم؛ انگار یک ســطل نور را به روی سوژه در آن 
واحد پاشــیده ایم. عالوه براین، قرمز شدن چشم ها هم یکی از 

مشکالت رایج هنگام استفاده از این فلش  ها می باشد.
راه حل

ســعی کنید از نور آفتاب ) نورِ روز ( نهایت اســتفاده را برده و 
یک پرتره رویایی ثبت کنید !

این جمله که به نور کافی احتیاج دارید به این معناســت که 
بایــد در وضعیتی قرار بگیرید تا مطمئن شــوید که نور کافی 
به ســوژه می تابد تا بتوانید تضاد بین ســوژه و پیش زمینه را 
ایجاد کنید، و وقتی می گوییم مکان مناســب یعنی وضعیتی 
که تابش بیش از حد نور یا حتی کم، باعث ســوختن عکس 
نشــود. به همین دلیل اســت که ظهر هنگام، زمان مناسبی 
برای عکاسی پرتره نیســت، چون خورشید در باالترین نقطه 
 خود قرار گرفته و تنظیم نور بر روی ســوژه کار سختی است. 

• چند نکته خواندنی و کاربردی در همین زمینه

1- اگر در محیط بسته عکاسی می کنید بهتر است کنار پنجره 
را انتخاب کنید و اگر در محیط باز هســتید در نور مســتقیم 

خورشید نباشید، به دنبال سایه باشید.
۲- اگــر صورتتان چین و چروک دارد و یا می خواهید الغرتر 
به نظر برسد می توانید از یک بازتابنده )Reflector( و یا حتی 
پوستر سفید استفاده کنید. آن را روی پای خود قرار دهید و با 
جابه جا کردنش و نوری که بازتاب می کند، به آنچه می خواهید 
برسید. )از یک سطح صاف پوشیده شده با فویل هم می توانید 

به جای بازتابنده استفاده کنید(
3- به جای وسایل نورپردازی پیشرفته از نور المپ های معمولی 
هم می توان اســتفاده کرد، فقط دقت کنید فاصله مناسب با 

سوژه را داشته باشد تا ظاهر آن بهتر به نظر برسد.
۴- فالش گوشی هوشمند نیز می تواند به کمک شما بیاید، هم 
ظاهر عکس را جذاب می کند و هم جزئیات را نمایان می کند 

اما تصویر حاصل کیفیت نور طبیعی را ندارد.
● دو: ژست سوژه

برای این کار و تشخیص بهترین حالت سوژه ابتدا هدف خود را از 
ثبت پرتره تعیین کنید که آیا برای کار ، وبالگ و یا حتی تفریحی 
اســت. این نکته را هم در نظر داشته باشید که پوزیشن های 
 راحت و نه از سر اجبار، زیبایی عکس پرتره را دوچندان می کند.

چند ژست عکاسی برای خانم ها

۱- ژست نیمرخ

از مدل بخواهید که به پهلو بچرخد و سرش را کمی باال بیاورد. 
این ژست، ژستی ســاده و برازنده است. هم چنین، مدل می 
تواند یک دســتش را روی گردن قرار دهد تا حس مهربانی و 

صمیمیت را به مخاطب القا کند.
۲- ژست مچ پا

این یکی از بهترین ژســت های پرتره برای زنان است، چرا که 
برای هر نوع بدنی مناســب است. این ژست، غیر رسمی ولی 

جذاب است به این علت که پاهای مدل را بلندتر می کند. 
این ژســت عالوه بر حالت ایستاده، در حالت نشسته نیزژست 

عکاسی پرتره شگفت انگیزی محسوب می شود.
۳- گذاشتن دست زیر چانه

توصیه می شــود که این ژست، در حالت نشسته )مثال پشت 
یک میز( به کار برده شــود. در ایــن حالت، از مدل بخواهید 
که حالت صورتش را تغییر دهد تا نگاهی عاقالنه و رســمی 

داشته باشد.

چند ژست عکاسی برای آقایان

۱- ژست عکاسی نشسته
در حالی که مدل، نشسته است، به او بگویید که مچ یک پایش 
را روی زانوی پای دیگرش بیاندازد. این یک ژست عکاسی پرتره 

بی نظیر برای مردان است.

۲- ژست بستن دکمه

زمانــی که می خواهید روی مردانگی مــدل تاکید کنید، از او  
بخواهید که خود را مشغول بستن یا باز کردن دکمه سر دست 
پیراهنش نشان دهد. این ژست به عکس پرتره، پویایی و وقار 

می بخشد.
۳- دست به سینه

اگــر مدل تمایــل دارد که جدی و قاطع به نظر برســد، به او 
پیشــنهاد کنید تا دست به سینه بایستد. حواس تان باشد که 

مدل در این حالت تا حد امکان، طبیعی به نظر برسد.
● سه: پس زمینه عکس

ساختن یک آتلیه خانگی کار سختی نیست، صرفا باید به نور 
خانه و شرایط عکاسی خود دقت کنید. یک پس زمینه )یا بک 

گراند( مناسب، به پرتره شما اعتبار و زیبایی می بخشد.
یافتن یک بک گراند خوب برای ثبت پرتره کامال سلیقه ایست 
و یک نفر می تواند دیوار ســفید را برای این کار انتخاب کند 
ولی به نظر نتیجه جالبی نخواهد داشــت. چون اگر نورپردازی 
نادرســت راهم به آن اضافه کنیم، سوژه بیش از حد نورانی یا 

بیش از حد کم نور به نظر می رسد. پس، بک گراند های رنگی 
مناسب ترند و عکس های طبیعی تری را برجای می گذارند.

اما اگر با زمینه های شلوغ تر مثل طبیعت، ساختمان و یا حتی 
جمعیتی از افراد رو به رو هســتید، به کمک نکات نورپردازی 
می توانید تمرکز را بر ســوژه قــرار دهید و زمینه ای تار ایجاد 
کنید تا سوژه مرکز اصلی توجه عکس باشد. آسمان، دیوار های 
آجری، نرده های چوبی و سطوحی از این دست می توانند بک 
گراند خوبی برای عکاســی پرتره باشند چون خطوطی که در 
الگوی این سطوح هست توجه بیننده را به سمت سوژه سوق 
می دهد. در واقع این خطوط همان خطوط هدایتگر هستند که 
نقش تمرکز را ایفا می کنند. این خطوط می تواند افقی باشد 
و یــا عمودی . این که کدام یک مناســب ترند باید دید روان 
شناسانه نسبت به سوژه داشته باشیم که از بحث ما خارج است.

▪ یکــی از بهتریــن نرم افزارهــای 
عکاســی پرتره برای گوشــی های 

هوشمند
این برنامه از جانب گوگل عرضه شده 
است و به طرز شگفت انگیزی می تواند 

برای چنین زمینه هایی کارایی داشته باشد. بسیاری از مدل های 
اینستاگرام از این برنامه استفاده می کنند تا عکس های خود را 
به تصاویر پرتره خیره کننــده تبدیل کنند. این برنامه امکان 
این را فراهم می کند که تنها از گوشی هوشمند خود استفاده 
کرده و عکس های خــود را مانند یک حرفه ای ویرایش کنید. 
اگرچه نمی توانید تصاویر را در داخل برنامه بگیرید و باید ابتدا 
با دوربین خود گوشــی عکس را انداخته و سپس وارد برنامه 
کنید.اگرچه ممکن است که این برنامه برای مبتدیان چندان 
هم دشوار نباشد، اما در صورت بروز چنین مشکلی، می توانید 
از آموزش هــای رایگان موجود در یوتیوب اســتفاده کرده و از 
وبالگ های موجود هم کمک بگیرید. با این آموزش ها می توانید 
تصاویر خود را ویرایش کرده و همانند یک حرفه ای عمل کنید.

 ---نیم نگاه ---

درخواست دانشگاه ها درباره 
آموزش مجازی

مهر - حسین حســینی معاون آموزشی دانشگاه تهران 
با اشاره به دغدغه دانشــگاه های بزرگ در خصوص اینترنت 
آموزش مجازی برای ترم آتی دانشگاه ها اظهار کرد: از وزارت 
علوم درخواســت می کنیم ضعف های موجــود در ارتباط با 
اینترنت آموزش مجازی دانشــگاه را پیگیری و درصدد رفع 
و ترمیم آن ها باشــد البته می دانیم رفع چنین مانعی، باید از 

سوی وزارت ارتباطات پیگیری شود.
معاون آموزشــی دانشــگاه تهران افزود: ما مشخصاً از وزارت 
علوم درخواســت کرده ایم که پیشنهاد شکل گیری ترافیک 
شبکه داده در ساعات آموزشی را به دولت ارائه دهد تا پس از 
ایجاد آن، ما امکانات این شبکه را در اختیار آموزش کشور و 
دانشجویان قرار دهیم تا آن ها در راستای استفاده از محتوای 
آموزشی، از آن بهره مند شوند. وی در ادامه خاطرنشان کرد: از 
طرفی دیگر آموزش و پرورش نیز در سال تحصیلی پیش رو از 
فضای نت و پهنای باند استفاده خواهد کرد که این خود یکی 

دیگر از عوامل پرترافیک تر شدن پهنای باند است.

بازمرمت غیراصولی، آن هم 
درقلعه پرتغالی ها

مهر - مرمت های نادرســت شمایل قلعه پرتغالی های 
هرمــز را بهــم ریخت چــون اداره کل میــراث فرهنگی 
هرمزگان این مرمت را به پیمانکاری ســپرده که به جای 

استفاده از مصالح بومی از سیمان بهره برده است.
 این بنای تاریخی 500 ساله یکی از مهمترین جاذبه های 
تاریخی این جزیره اســت که سال۹6 بخشی هایی از دیوار 
جنوبی آن ریزش کرد و قسمت شمالی و سقف آن نیز در 

معرض خطر قرار داشت.
این شــرکت در واقع شــرکت پیمانکاری است و براساس 
صورتجلســه مجمع فوق العاده آن که اواخر ســال گذشته 
به تأیید اداره کل میراث فرهنگی اســتان هرمزگان رسید، 
وظایفــی از جمله ســاخت کارگاه های صنایع دســتی و 
نگهــداری پایگاه هــای بافــت تاریخی، تأمیــن نیروهای 
خدماتی ســفر، مرمت اشــیای تاریخــی، بازنگری اصالح 
طرح های نوســازی، ســاماندهی و ســاخت خانه های بوم 
گردی، مرمت بافت های فرســوده و… دارد. گفتنی است؛ 
چندی پیش هم خبری درباره دســت سربازهخامنشــی 

درتخت جمشیدداشتیم که همین بالسرش آمده است!

ساخت دستگاه شمارنده 
گلبول های خون

  
دســتگاه شمارنده گلبول های خون، یکی از تجهیزات 
پزشکی است که در تشخیص بیماری های مختلف کاربرد 
دارد. این دستگاه با یک پنجم قیمت نمونه مشابه خارجی 

درکشورساخته شده است.
به گزارش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، علی 
اسالمی فر مدیر عامل یک شرکت دانش بنیان گفت: یکی 
از مزایای استفاده از این محصول دانش بنیان، کاهش زمان 
نتیجه گری نسبت به روش های قدیمی و معمول است. در 
واقع کادر درمان در زمان بسیار سریعتری از نتیجه تجزیه 
و تحلیل های مرتبط با خون بیمار مطلع می شود و همین 

موضوع فرایندهای درمانی را سرعت می بخشد. 
قیمت این دستگاه حدود یک پنجم نمونه ی مشابه خارجی 
اســت و مواد مصرفی آن یک هشتم مشابه خارجی است. 
ســاالنه برای ورود این دستگاه و مواد مصرفی آن، معادل 

۷00 میلیارد تومان ارز از کشور خارج می شود.
وی افزود: فعال صادرات نداشــته ایم اما متقاضیان بالقوه ای 
از چندین کشــور برای خرید این دســتگاه وجود دارد که 
امیدواریم با حل برخی مســائل بتوانیم این محصول را به 
دیگر کشورها نیز صادر کنیم. با توجه به این که این دستگاه 
در تمام آزمایشــگاه های تشخیص طبی و پاتولوژی، مراکز 
تحقیقاتی، دانشگاهی، دامپزشــکی و تمام بیمارستان ها و 
مراکز اورژانسی و مراکز بیماری های خاص کاربرد دارد، در 

تالش هستیم تا سطح تولید آن را افزایش دهیم.
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 جزییات تازه از ورود استارتاپ ها به بورس
 ---نیم نگاه ---

410 شرکت جدید آماده ورود به 
بورس می شوند

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با اعالم این که در 
چهار ماه نخست امســال، 100 هزار میلیارد تومان تامین 
مالی در بازار سرمایه انجام شده است، افزود: 1۴0 شرکت در 
بورس و فرابورس در حال طی کردن فرایند پذیرش هستند.

به گزارش پایگاه خبری بازارسرمایه ایران، »حسن قالیباف 
اصل« اضافه کرد: ســال گذشــته در چهار ماه ابتدایی 30 
هزار میلیارد تومان تامین مالی انجام شده بود، بدین ترتیب 
امسال تامین مالی بوسیله بازار سرمایه بیش از سه برابر رشد 

داشته است.
وی با اشاره به هدف گذاری های انجام شده، رونق بازار ثانویه 
به بازار اولیه و تولید هدایت می شــود، گفت: هفته گذشته 
شورای عالی بورس، سقف صندوق های سرمایه گذاری را از 
10 به 30 هزار میلیارد تومان افزایش داد که به این ترتیب 
هم دولت در انتشــار اوراق و هم شرکت ها می توانند از این 

منابع استفاده کنند.
قالیباف اصل با بیان این که تا هفته گذشــته یک عرضه اولیه 
در روزهای چهارشنبه  انجام می شد، گفت: هفته گذشته عرضه 
اولیه دو برابر شد و این در حالی است که آمار عرضه اولیه امسال 
در مقایسه با سال گذشته بسیار بیشتر است و به طور نمونه کل 
سال گذشته پنج هزار و 300 میلیارد تومان عرضه اولیه انجام 
شد،  در حالی که در چهار ماه نخست امسال ارزش عرضه های 

اولیه از 13 هزار و ۷00 میلیارد تومان گذشت.
رییس ســازمان بــورس و اوراق بهادار با بیــان این که از 
ابتدای سال اقدام های زیادی را برای تسهیل حضور بخش 
خصوصی در بازار سرمایه و تامین مالی آن ها انجام داده ایم، 
افزود:  امسال سران سه قوه مصوبه خوبی در این باره داشتند. 
از جمله مالیات شرکت هایی که امسال وارد بورس می شوند، 
دوباره بررسی نمی شود که انتظار می رود بخش خصوصی از 

این امکان به خوبی استفاده کند.
قالیباف اصل توضیح داد: اکنون ۹0 شــرکت در فرابورس و 
50 شــرکت در بورس اوراق بهادار تهران در فرایند پذیرش 
قرار دارند، ضمن این که امســال بیشــترین فعالیت در بازار 

سرمایه بر تقویت تامین مالی متمرکز شده است.

امکان کاهش 70 درصدی 
خسارت سیل

  
ابوالقاسم حســین پورمدیر کل دفتر کنترل سیالب و 
آبخوانداری ســازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری درباره 
اهمیت پوشــش گیاهی و اقدامات آبخیــزداری در کنترل 
ســیالب با اشــاره به راهکار های کاهش سیل خیزی بیان 
کــرد: با تکنیک های آبخیزداری و آبخوانداری که ســرآمد 
قالب عملیات بیولوژیک، بیومکانیک، سامانه آبگیر باران از 
باالترین نقاط ارتفاعات از مرز حوزه های آبخیز خط مستقیم 
آب است، انتظار می رود بارش ها را قطره قطره مدیریت و از 
علت بروز ســیل و سیل خیزی جلوگیری کرد.او مهم ترین 
فایده اقدامات پیشگیرانه در سطح حوزه های آبخیز را صد ها 
و هزاران بار کمتر از هزینه مقابله با سیالب در پایین دست 
و جبران خسارت اعالم کرد و گفت: منابع محدود کشور در 
حوزه سیل خیزی را با اولویت دادن باید به سمت پیشگیری 

از خسارت سیل برد.

این مقام مســوول ادامه داد: امســال ســازمان جنگل ها با 
سیاســت گذاری جدید، ۴ طرح محوری و 8 اقدام جهشی 
را که مجموعه متنوعــی از فعالیت های مختلف مدیریتی، 
حفاظتــی و اجرایی ســازمان را در بر می گیرد، مصوب و تا 

پایان سال نتایج ملموسی از آن را شاهد خواهیم بود.
او در پایان با بیان این که اجرای عملیات اجرایی در بیش از 
600 حوزه و 300 شهرســتان آغاز شده است، تصریح کرد: 
در نیمه دوم سال عملیات بیولوژیک و بیومکانیک در 300 

حوزه آبخیز به بهره برداری می رسد.

معــاون پذیــرش و بازاریابی فرابــورس در مورد وضعیت 
ورود استارت آپ ها به بازار سرمایه گفت: شرکت های تپسی، 
دیجی کاال، کافه بازار و شیپور برای ورود به فرابورس درخواست 
داده اند و صورت های مالی ســاالنه آن ها آماده شده است اما 
در مورد این که کدام یک از این ها حائز شــرایط برای ورود در 
فرابورس هستند را در حال بررسی هستیم و تصمیم نهایی در 

هیات پذیرش گرفته می شود.
به گزارش روابط عمومی فرابورس ایران، »رضا غالمعلی پور« 
در خصوص ورود کســب وکارهای نوآور و اســتارت آپ ها به 
بازار سرمایه توضیح داد: استارت آپ ها بخشی از شرکت هایی 
هستند که در بازار هدف فرابورس پذیرش می شوند و این بازار 
مخاطبان زیادی دارد که ممکن است همه طیف از شرکت ها 

را در بر بگیرد.
وی بیــان این که بازار هدف اکنون در مرحله تدوین اســت، 
گفت: موافقت اولیه ســازمان و دســتورالعمل های آن مانند 
پذیرش و نوع فعالیت شرکت ها در حال تدوین است. بنابراین 
این بازار تنها مخصوص کســب وکارهای نوآور نیســت، بلکه 
کسب وکارهای نوآور جزو شرکت هایی هستند که می توانند 

در این بازار پذیرفته شوند.
معاون پذیرش و بازاریابی فرابورس درباره مشخصات این بازار، 
توضیح داد: بازار هدف برای شرکت هایی است که چشم انداز 
و دورنمای خوبی از آن ها متصور هســتیم و شاید در لحظه 
اول این کسب وکارها هنوز به سودآوری نرسیده یا در مراحل 
ابتدایی فعالیت باشــند،  اما با توجه به ارائه مستندات، طرح 
توجیهی، امیدنامه و ســایر مدارکی که شــرکت ها ارســال 

کرده اند، آینده خوبی را می توان برای آن ها تصور کرد.

به گفته غالمعلی پور قاعدتاً شــرکتی که هنوز به مرحله بلوغ 
و تثبیت سودآوری نرســیده ریسک باالتری نسبت به دیگر 
شرکت ها دارد. بنابراین باید روی مساله مشارکت کنندگان در 
این بازار دقت بیشتری کنیم. برخالف بازار اول و دوم که بازار 
آزادی اســت و همه افراد با هر سطحی از منابع و آشنایی با 
مباحث مالی خریدوفروش می کنند، در این بازار شــاید این 
شــرایط را به راحتی نداشته باشــیم و باید برخی حداقل ها و 
پیش شرط ها را برای افرادی که می خواهند در این بازار فعالیت 

کنند، در نظر بگیریم.
معاون پذیرش و بازاریابی فرابورس در پاســخ به این ســؤال 
که چه شــاخص هایی برای ورود کسب وکارهای نوآور به بازار 
سرمایه در نظر گرفته شده، توضیح داد: با توجه به بازار هدفی 
که ما برای ورود اســتارت آپ ها به بــورس در نظر گرفته ایم، 
چشم اندازی که برای ســودآوری دارند را دنبال می کنیم. به 
دلیل این که برخی کســب وکارها ممکن است اندکی زیان 
انباشته داشته باشند و اکنون به طور مشخص نتوانیم بگوییم 
که کدام کســب وکارهای نوآور پذیرش می شوند و کدام یک 

نمی شوند. اوالً باید ببینیم که دستورالعمل بازار هدف چگونه 
نوشته می شــود تا با توجه به آن بخواهیم تصمیم بگیریم و 
آن ها را پذیرش کنیــم. دوم این که بدانیم چقدر می توان به 

مدارک مستند، دورنما و عملکرد آتی آن ها امیدوار بود.
وی در مورد این که ورود کسب وکارهای نوآور چقدر می تواند 
برای بازار بورس مثبت باشــد، اظهار کرد: در بازارهای بورس 
دنیا نیز شرکت هایی نظیر کسب وکارهای نوآوری که در حال 
بررسی آن ها هستیم، پذیرفته شده اند و سهام آن ها در حال 
معامله است. این کسب وکارهای نوآور نیز در بخشی از اقتصاد 

ما در حال ایفای نقش هستند. 
هر چهار کسب وکاری که نام بردیم، شرکت هایی هستند که 
عموم مردم از خدمات آن ها اســتفاده می کنند و نقش آن ها 
در فضای اقتصادی کشور یا فعالیت های روزمره در حال زیاد 

شدن است و هرکدام قابلیت های پذیرش دارند.
غالمعلی پور افزود: روندی که ما در حال انجام آن هســتیم، 
روندی است که دنیا انجام داده است. به هر حال کسب وکارهای 
نوآور با کسب وکارهای سنتی و متکی بر دارایی های فیزیکی 
متفاوت هستند. به همین جهت دقت و مراقبتی که روی این 
شرکت ها داریم بیشتر است و کار جدیدی در حال انجام است.

به گفته معاون پذیرش و بازاریابی فرابورس، درصورتی که این 
کسب وکارها روند روبه رشد خود را انجام دهند، ورود آن ها به 
بازار ســرمایه هم می تواند نتیجه مثبتی داشته باشد و بازار 
سرمایه می تواند محلی برای تأمین مالی این شرکت ها باشد تا 
اگر در فضای اقتصادی هم در حال رشد بودند، سرعت رشد 
آن ها بیشتر شود و بتوانند با تأمین مالی، فعالیت های خود را 

گسترش دهند.

■ وزارت صنعت، معدن و تجارت آمار داد: مجموع طرح های در 
دست اجرا )در دولت تدبیر و امید( تا پایان اردیبهشت ماه به 6۹ 
هزار و 5۷۲ فقره می رسد که از این میزان، بخش معدن و صنایع 

معدنی سهم 18.6 درصدی را به خود اختصاص داده است.
برپایه جداول آماری وزارتخانه یاد شــده، مجموع مجوز صادره 
برای ســرمایه گذاری در این طرح ها 11 میلیون و ۴۴5 هزار و 
۴5۹ میلیارد ریال ثبت شــده که سهم بخش معدن و صنایع 
معدنی دو میلیون و ۴۴3 هزار و ۹3۲.8 میلیارد ریال است که 

۲1.3 درصد از کل را در بر می گیرد.
هــم چنین جمع طرح های مربوط به صنعت، معدن و تجارت 
برای اشتغال دو میلیون و 3۹ هزار و 580 نفر پیش بینی شده 
که بخش معدن و صنایع معدنی مجوز جذب 505 هزار و 518 
نفــر را دارد که ســهم ۲۴.۷ درصد از کل را به خود اختصاص 

داده است.
■ طرح های زغال سنگ و لینیت ...

براساس آمار وزارت صنعت، تعداد ۲۷ فقره طرح مربوط به زغال 
ســنگ و لینیت ... با مجوز ســرمایه گذاری سه هزار و ۹0۴.5 
میلیارد ریال و اشــتغال یک هزار و 3۷ نفر اســت که تاپایان 

اردیبهشت ماه امسال در دست اجرا قرار داشت.
آمارهای پیشین گویای تولید ســالیانه 1.5 میلیون تن زغال 
سنگ از معادن فعال کشور است و بیش از یک میلیون تن هم 

واردات انجام می شود.
اکنــون مصرف کننده اصلی زغال ســنگ کشــور ذوب آهن 
اصفهان اســت، درحالی که  ۷5 درصــد تولید فوالد جهان با 

بهره گیری از زغال سنگ تولید می شود.
■ استخراج کانه های فلزی

برپایه داده های مورد بررسی وزارتخانه مزبور، تاپایان اردیبهشت 
۹۹ تعداد ۲۴۹ فقره طرح در زمینه استخراج کانه های فلزی در 

دست اجرا بوده که مجوز ســرمایه گذاری ۲51 هزار و 866.۲ 
میلیارد ریال دارد و برای اشتغال ۲3 هزار و ۲۴۲ نفر هم مجوز 

الزم را اخذ کرده است.
استخراج سنگ آهن از کانی های این بخش محسوب می شود 
که در چارچــوب افق 1۴0۴ برای دســتیابی به ظرفیت 55 

میلیون تنی فوالد فاکتور مهم و تعیین کننده ای است.
وزارت صنعت از مهر ماه پارســال با وضــع عوارض بر صادرات 
سنگ آهن مانع از صادرات این ماده معدنی شده، اما با این وجود 

به میزان اندکی همچنان رهسپار بازار هدف )چین( می شود.
■ استخراج سایر معادن

وزارت صنعــت در ارتباط با طرح های دردســت اجرا تاپایان 
اردیبهشت ماه امسال در بخش سایر معادن رقم ۹5۷ فقره را 
ذکر کرده که برای این منظور 3۴ هزار و ۹۴8.1 میلیارد ریال 
مجوز سرمایه گذاری اخذ شده و پیامد اشتغال 1۴ هزار و 1۴1 

نفر را به دنبال دارد.
آمارهای رســمی گویای آن اســت که اکنون پنج هزار و 600 
معدن در سطح کشور فعالیت دارند که سهم 60 تا 65 درصدی 

آن ها مربوط به مصالح ساختمانی است.

ذخیره شناســایی شده معادن کشور 5۷ میلیارد تن است که 
حدود 3۷ میلیارد تن آن قطعی و بقیه احتمالی است.

■ سایر محصوالت کانی غیرفلزی
دراین ارزیابی،سایر محصوالت کانی غیر فلزی تعداد ۹ هزار و 
55۲ طرح دردست اجرا تا پایان اردیبهشت رابه خود اختصاص 
دادند که برای آن ها مجوز سرمایه گذاری 656 هزار و ۹18.۲ 
میلیارد ریال اخذ شده و عالوه برآن، مجوز اشتغال ۲۴0 هزار و 

۷3۹ نفررا به دنبال دارند.
یکی از کانی های غیرفلــزی که در این خانواده اهمیت باالیی 
در ساختمان سازی و طرح های عمرانی دارد سیمان است که با 
ترکیب آهک، رس و سیلیس و ...شکل می گیرد و در واقع مواد 
معدنی در شــکل گیری آن نقش آفرینی می کنند و اکنون در 
اغلب استان های کشور حداقل یک کارخانه سیمان فعال است.

عالوه براین، صنعت شیشه اعم از جام و مظروف نیز وابسته به 
سیلیس است که کانی غیرفلزی است.

■ ساخت فلزات اساسی
ســاخت فلزات اساسی هم در دایره طرح های در دست اجرای 
وزارت صنعت تا پایان اردیبهشــت قرار داشــته که برای این 
منظور دو هــزار و ۲0۴ فقره مجوز گرفته اند تا یک میلیون و 
۴۹6 هــزار و ۲۹5 میلیارد ریال ســرمایه گذاری کنند و بدین 

ترتیب امکان اشتغال ۲۲6 هزار و 35۹ نفر را فراهم می سازد.
تولید فوالد از شــاخص های این بخش محسوب می شود که 
اکنون ظرفیــت تولید این بخش نزدیک بــه ۴0 میلیون تن 
رســیده و انتظار می رود امســال حدود 30 میلیون تن تولید 

تحقق یابد.
ایران اکنون در بین 10فوالد ساز شاخص دنیا جای گرفته و 
پیش بینی شده تا افق چشم انداز 1۴0۴ به رتبه هفتم جهانی 

برسد.  منبع: ایرنا

گرد آورنده
گـودرزی علیرضـا 

 --- سهم معدن از طرح های وزارت صنعت ---

مهــر - بهروزآقایی مدیرکل بنادر و دریانوردی سیســتان و 
بلوچستان از وارد شدن 800 هزار تن انواع کاالهای اساسی به 
کشور از طریق بندر چابهار طی ۴ ماه نخست امسال خبر داد که 

رشد 1۲5 درصدی نسبت به ۴ ماهه ۹8 داشته است.
بهروز آقایی درباره آخرین وضعیت کاالهای اساسی در بندر چابهار 
اظهار داشــت: در حال حاضر در بندر چابهار هیچ کاالیی تحت 
عنوان کاالی رســوبی از مجموع کاالهای اساسی وارداتی به این 
بندر نداریم.وی افزود: هر مقداری که کاالی اساسی وارد می شود، 

بالفاصله از بندر ترخیص و وارد بازار می شود.
مدیرکل بنادر و دریانوردی سیســتان و بلوچستان گفت: امروز 
یک کشــتی حامل شکر وارداتی در بندر چابهار تخلیه شد که 
حتی یک تن آن هــم در بندر چابهار باقی نمی ماند.وی یادآور 
شــد: کاالی رسوب شــده به معنی وجود کاالهای بال صاحب، 

اظهار نشــده، بدون اسناد یا اســناد مالکیت مخدوش و امثال 
اینهاست؛ از این نظر هیچ گونه کاالی رسوبی در بنادر سیستان 

و بلوچستان نداریم.
مدیر بندر چابهار افزود: کاالی اساســی غیر رسوبی نیز شامل 
مقداری جو است که به زودی از بندر چابهار ترخیص می شود؛ 
کاالهایــی که در بندر اســت، کاالهای در جریان هســتند و 

مشــکالت و موانعی برای ترخیص ندارند.وی تصریح کرد: در ۴ 
ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته میزان 
کاالی اساسی ورودی به بندر چابهار رشد 1۲5 درصدی داشته 
است. در حوزه های ترانزیت و صادرات نیز رشد قابل توجهی در 

بندر چابهار داشته ایم و چندین برابر شده است.
آقایی بیان کرد: سهم بندر چابهار در واردات کاالهای اساسی در 
ســال جاری برای ورود به بازارهای داخلی، ۴ میلیون تن است.

وی خاطرنشــان کرد: از ابتدای امسال تا کنون، 800 هزار تن 
انواع کاالهای اساسی از طریق بندر چابهار وارد کشور شده است.

به گفته مدیرکل بنادر و دریانوردی سیســتان و بلوچستان در 
حال حاضر کمتر از 30 هزار تن کاالی اساسی در انبارهای بندر 
چابهار موجودی داشــته باشیم که آن ها نیز به تدریج در حال 

ترخیص و بارگیری به داخل کشور است.

 ورود ۸۰۰ هزار تن کاالی اساسی از طریق چابهار
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 "ناصرخسرو" ]دیوان اشعار-- قصائد[
 گزینم قران است و دین محمد

 همین بود ازیرا گزین محمد
 یقینم که من هردوان را بورزم

 یقینم شود چون یقین محمد
 کلید بهشت و دلیل نعیمم

 حصار حصین چیست؟ دین محمد
 محمد رسول خدای است زی ما

 همین بود نقش نگین محمد
 مکین است دین و قران در دل من

 همین بود در دل مکین محمد
 به فضل خدای است امیدم که باشم

 یکی امت کمترین محمد
 به دریای دین اندرون ای برادر

 قران است در ثمین محمد
 دفینی و گنجی بود هر شهی را
 قران است گنج و دفین محمد

 بر این گنج و گوهر یکی نیک بنگر
 کرا بینی امروز امین محمد؟

 چو گنج و دفینت به فرزند ماندی
 به فرزند ماند آن و این محمد

 نبینی که امت همی گوهر دین
 نیابد مگر کز بنین محمد؟

 محمد بدان داد گنج و دفینش
 که او بود در خور قرین محمد

 قرین محمد که بود؟ آنکه جفتش
 نبودی مگر حور عین محمد

 ازاین حور عین و قرین گشت پیدا
 حسین و حسن سین و شین محمد
 حسین و حسن را شناسم حقیقت

 به دو جهان گل و یاسمن محمد
 چنین یاسمین و گل اندر دو عالم
 کجا رست جز در زمین محمد؟

 نیارم گزیدن همی مر کسی را
 بر این هر دوان نازنین محمد

 قران بود و شمشیر پاکیزه حیدر
 دو بنیاد دین متین محمد

 که استاد با ذوالفقار مجرد
 به هر حربگه بر یمین محمد؟
 چو تیغ علی داد یاری قران را
 علی بود بی شک معین محمد

 چو هارون ز موسی علی بود در دین
 هم انباز و هم، هم نشین محمد

 به محشر ببوسند هارون و موسی
 ردای علی و آستین محمد

 عرین بود دین محمد ولیکن
 علی بود شیر عرین محمد

 بفرمود جستن به چین علم دین را
 محمد، شدم من به چین محمد

 شنودم ز میراث دار محمد
 سخن های چون انگبین محمد

 دلم دید سری که بنمود از اول
 به حیدر دل پیش بین محمد
 زفرزند زهرا و حیدر گرفتم

 من این سیرت راستین محمد
 از آن شهره فرزند کو را رسیده است

 به قدر بلند برین محمد
 نبودی ازین بیش بهره من ازوی

 اگر بودمی من به حین محمد
 جهان آفرین آفرین کرد بر من

 به حب علی و آفرین محمد

 کنون به افرین جهان آفرینم
 من اندر حصار حصین محمد

 تو ای ناصبی جز که نامی نداری
 از این شهره دین وزین محمد
 به دشنام مر پاک فرزند او را

 بدری همی پوستین محمد
 مرا نیز کز شیعت آل اویم

 همی کشت خواهی به کین محمد
 به دین محمد تو را کشتن من

 کجا شد حالل؟ ای لعین محمد
 به غوغا چه نازی؟ فراز آی با من

 به حکم کتاب مبین محمد
 اگر من به حب محمد رهینم

 تو چونی عدوی رهین محمد؟
 به عیسی نرست از تو ترسا، نخواهد

 همی رستن این بو معین محمد
 منم مستعین محمد به مشرق

 چه خواهی از این مستعین محمد؟
 چه داری جواب محمد به محشر

 چو پیش آیدت هان و هین محمد؟

 "فردوسی"
 منم بنده  ی اهل بیت نبی

 ستاینده  ی خاک و پای وصی
 حکیم این جهان را چو دریا نهاد

 برانگیخته موج ازو تندباد
 چو هفتاد کشتی برو ساخته

 همه بادبان ها برافراخته
 یکی پهن کشتی بسان عروس
 بیاراسته همچو چشم خروس

 محمد بدو اندرون با علی
 همان اهل بیت نبی و ولی

 خردمند کز دور دریا بدید
 کرانه نه پیدا و بن ناپدید

 بدانست کو موج خواهد زدن

 کس از غرق بیرون نخواهد شدن
 به دل گفت اگر با نبی و وصی

 شوم، غرقه دارم دو یار وفی
 همانا که باشد مرا دستگیر
 خداوند تاج و لوا و سریر

 خداوند جوی می و انگبین
 همان چشمه  ی شیر و ماء معین
 اگر چشم داری به دیگر سرای

 به نزد نبی و علی گیر جای
 گرت زین بد آید گناه منست

 چنین است و این دین و راه منست
 برین زادم و هم برین بگذرم

 چنان دان که خاک پی حیدرم
 دلت گر به راه خطا مایلست

 ترا دشمن اندر جهان خود دلست
 نباشد جز از بی  پدر دشمنش

 که یزدان به آتش بسوزد تنش
 هر آن کس که در جانش بغض علیست

 ازو زارتر در جهان زار کیست
 نگر تا نداری به بازی جهان

 نه برگردی از نیک پی همرهان
 همه نیکی ات باید آغاز کرد

 چو با نیکنامان بوی همنورد
 از این در سخن چند رانم همی

همانا کرانش ندانم همی

کافـــه شـــهر ---نیم نگاه ---

ـــش ششم  بـخـ
حمیــد مزرعــه

نحوه اســتفاده از هنر در میان آن گروه از مردمان ابتدایی 
زمانه ی خودمان که هنوز آداب و سنن دیرین خویش را حفظ 

کرده اند، این حدس و گمان را تحکیم می کند.
تا آن جا که من می دانم، مردمی را پیدا نمی کنیم که دقیقن 
این نوع جادو را اعمال کنند، ولی بیشــتر هنرها در نگر آن ها 
نیز با تصورات مشــابهی درباره ی قدرت پیکره ها یا تمثال ها 
همبسته است. هنوز هستند مردمان ابتدایی که از هیچ وسیله 
ای جز ابزارهای ســنگی اســتفاده نمی کنند و تصویرهایی از 
حیوانات را برای مقاصد جادویی روی صخره ها حک می کنند 
و تصویرهایی از حیوانات را برای مقاصد جادویی روی صخره ها 
حک می کنند و تصویرهایی از حیوانات را برای مقاصد جادویی 
روی صخره ها حک می کنند. قبایــل دیگری وجود دارند که 
اعیاد منظمی را جشن می گیرند و در آن ها لباس حیوانات را 
به تن می کنند و مانند حیوانات به رقص و حرکت می پردازند. 
آنان نیز بر این باورند که این مراســم باعث می شــوند که بر 

شکارهای خود قدرت و تسلط پیدا کنند.
گاه حتا بر این عقیده اند که برخی حیوانات به شیوه ی قصه های 
شاه پریان با آن ها ارتباط دارند و تمامی قبیله مثل قبیله گرگ، 

قبیله کالغ یا قبیله قورباغه نام گیرد.
شاید کاملن عجیب به نظر رسد، ولی نباید فراموش کنیم که 
حتا این تصورات آن قدرها که ممکن اســت پنداشته شوند، 
از زمانه ما دور نیســتند. در باور رومیــان بود که رومولوس و 
رموس را ماده گرگی، شــیر داده است و پیکره ای برنزی از آن 
مــاده گرگ را در معبد ژوپیتر در روم قرار داده بودند. حتا در 
زمان حاضر ماده گرگی زنده در قفسی نزدیک پلکان این معبد 

نگهداری می شود.
هیچ شیر زنده ای در میدان ترافالگاری نگهداری نمی شود، ولی 
شیر انگلیســی تصویر زنده ی خود را در صفحات مجله پانچ 

حفظ کرده است.
البته تفاوت بزرگی بین این نوع نماد آفرینی پیامدار یا کارتونی 
و آن جدیت عمیق وجــود دارد. که افراد قبایل ابتدایی برای 
روابط خود با توتم ها قائلند و توتم ها را خویشــاوندان حیوانی 
خود می دانند. زیرا به نظر می رســد کــه آن ها گاه در عالمی 
رویایی زندگی می کنند که در آن می توانند در عین حال هم 
انســان باشند و هم حیوان، قبایل زیادی مراسم ویژه ای دارند 
که در آن ها نقاب هایی را به شــکل و شمایل این حیوانات بر 
چهره می زنند و وقتی آن ها را بر چهره دارند گویی احســاس 

می کنند که دگرسان شده اند و به صورت کالغ و خرس و جز 
این ها در آمده اند.

کار آنان درست مانند بازی کودکان است که در نقش دزدان و 
کارآگاهان چنان گرم بازی می شوند که فراموش می کنند کجا 

بازی تمام می شود و زندگی واقعی آغاز می شود.
ولی در مورد کودکان همواره محیط بالغ و رشــد یافته ای از 
بزرگساالن در اطراف شان هستند که به آن ها بگویند، زیاد سر 
و صدا نکنید یا وقت خواب تان نزدیک است. در مورد آدمیان 
ابتدایی چنین اطرافیانی وجود ندارد که رویاهای شان را برهم 
زنند، زیرا جمله ی افراد قبیله در رقص ها و آیین های ســنتی 
شان چنان غرق اعمال شورانگیز می شوند که از خود بی خود 
می گردند. آنان همه، معنا و مقصود این اعمال را از نسل های 
پیشین خود فرا می گیرند و چنان مجذوب آن ها می شوند که 
فرصت چندانی نمی یابند، کــه از آن فضا گام بیرون نهند و 

منتقدانه کردار خویش را بنگرند.
مــا جمله گی اعتقاداتی داریم که آن ها را همان قدر مســلم 
می پنداریم کــه آدمیان ابتدایــی اعتقادات خود را مســلم 
می پنداشته اند و معمولن با چنان عمقی در ذهن مان جایگیر 
شده اند که فقط در صورتی که به وسیله افراد دیگر مورد سوال 

واقع شوند، از وجودشان آگاه می شویم.
چه بسا به نظر رسد که این ها ربط چندانی به هنر ندارند، ولی 
این اوضاع و احوال، هنر را به شیوه های گوناگونی تحت تاثیر 
قرار می دهند. بسیاری از آثار هنرمندان به منظور ایفای نقشی 
در این مناسک غریب پدید آمده اند و بنابر این مهم نیست که 
تندیس ها یا تصویرها به معیار ما زیبا باشند، بلکه مهم این است 
که کارگشا باشند، یعنی بتوانند جادوهای الزم را موثر گردانند.

وانگهی، هنرمندان برای مردم قبیله خودشان کار می کنند که 
دقیقن می دانند که هر فرم یا هر رنگ چه معنایی را می رساند.

و چه داللت هایی دارد. از آن ها هیچ انتظاری نمی رود که این 
چیزها را دگرگون کنند. بلکه باید از مهارت و دانش خود برای 

کار خویش بهره گیرند.
برای پیدا کردن مثال ها و تشابهاتی در این زمینه الزم نیست 
که زیــاد دور برویم. پرچم ملی یک کشــور، قطعه پارچه ی 
رنگارنگ و زیبایی نیست که هر سازنده ای بتواند آن را به میل 
و ســلیقه ی خود عوض کند یا حلقه ازدواج را نمی توان یک 
زیور عادی تلقی کرد که مطابق با سلیقه مان به دست کنیم 

یا تغییرش دهیم.

با این همه، حتا در محدوده ی مناسک و سنن معین زندگی 
مان فرصت هایی برای انتخاب بهتر و گستره ای برای اعمال 

سلیقه و  مهارت وجود دارد.
برای مثال درخت کریسمس را در نظر بگیرید، مشخصه های 
اصلی آن را عرف تعیین می کنــد، در حقیقت هر خانواده ای 
رســم ها و ســلیقه های خود را دارد که بــدون آن ها، درخت 
کریســمس جلوه ی درســت خود را نخواهد داشــت. با این 
همه هنگامی که آن لحظه حساس فرا می رسد که درخت را 
تزیین کنیم، باید درباره ی بسیاری از چیزهای خودمان تصمیم 

بگیریم. )ادامه دارد(

تاریخ هنر شگفتی های آغازین ۲ اعالم نظر قطعی، بعد از 
انبارگردانی

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلســتان گفت: 
نظر قطعی درباره مفقود شدن آلبوم ناصری بعد از پایان 
انبارگردانی رسمی اعالم می شود، اما با بررسی تیم یگان 
حفاظت میراث فرهنگی نشــانه ای مبنی بر سرقت آلبوم 

وجود ندارد.

آفرین امامی در واکنش به برخی اخبارمبنی بر ســرقت 
یا مفقودشــدن یکی از آلبوم های ناصری مجموعه کاخ 
گلستان گفت: اواخر اسفند سال ۹8 امین اموال آلبوم خانه 
کاخ گلستان در آخرین انبارگردانی خود متوجه شد یک 
آلبوم ناصری حاوی 100 قطعه عکس کوچک در قفسه 
نیســت، این موضوع را به من اعالم کرد. بالفاصله برای 
پیشگیری از موضوعات سوء بعدی، اقدامات حقوقی انجام 
شــد. با واحدهای ذی صالح وزارتخانه، پلیس اینترپل و 
قوه قضائیه نیز در این زمینه مکاتباتی انجام دادیم حتی 
مشخصات و تصاویر اثر نیز برای پلیس اینترپل ارسال شد.
ایــن آلبوم در مخزن آلبوم خانه کاخ گلســتان نگهداری 
می شد و تاکنون برای نمایش در هیچ نمایشگاهی، از این 

مخزن خارج نشده است.

لحظاتــی بــا شــعر
به انتخاب نیما موسوی

بخش »مدافعان سالمت«
 جشنواره فیلم مقاومت

۲۷3 اثر از ۷3کشــور جهان متقاضی حضور در بخش 
»مدافعان سالمت« شانزدهمین جشنواره بین المللی فیلم 

مقاومت هستند.
بنابر اعالم دبیرخانه شانزدهمین جشنواره بین المللی فیلم 
مقاومت، تاکنون ۷3کشور برای حضور در بخش »مدافعان 

سالمت« این دوره از جشنواره ثبت نام کرده اند.
بر همین اساس، ۲۷3 اثر از کشورهای آمریکا، برزیل، اسپانیا، 
ایتالیا، انگلیس، فرانسه، هند، ترکیه، عراق، اندونزی، مصر و 
نیجریه در قالب های مختلف به دبیرخانه جشــنواره ارسال 

شده است.
شانزدهمین جشــنواره بین المللی فیلم مقاومت در دو زمان 
13شــهریور تــا 6مهرماه مقــارن با هفته دفــاع مقدس در 
بخش های »مدافعان ســالمت«، »جشــنواره جشنواره ها« و 
انتخاب استانِی بخش »فیلمسازان بسیجی« برگزار خواهد شد.

هــم چنین از یکم تا هفتم آذرماه همزمان با هفته بســیج 
این جشــنواره در بخش های »ســینمای ایران و جهان«، 
»سیدالشــهدای مقاومت«، »روایت قلم«، »نقد و پژوهش 
تحلیل« و انتخاب برگزیدگان ملی »فیلمسازان بسیجی« به 

دبیری مهدی عظیمی میرآبادی برگزار می شود.

»فرهنگ ها در تماس، زبان ها 
در پیوند«

  
به همت رایزنی فرهنگی ایران در بوسنی و هرزگوین و 
با مشارکت انتشارات »کتاب خوب« سارایوو، کتاب پژوهشی 
»فرهنگ ها در تماس، زبان ها در پیوند« به قلم الویر موسیچ، 

ایرانشناس بوسنیایی منتشر و روانه بازار نشر بوسنی شد. 
عنوان فرعی این کتاب »زبان و ادبیات فارســی از چین تا 

بالکان، مطالعه موردی بوسنی و هرزگوین« است.
در بخش هایــی از این کتاب چنین آمده اســت که زبان و 
ادبیات فارســی در قرون متمادی به عنوان زیباترین گنج 
ادبی به حساب می آید که گنجینه های متعددی از فرهنگ 

و تمدن غنی ایران را در خود جای داده است. 
کتاب حاضر برای دانشجویان، اســتادان و عالقه مندان به 
حوزه ادبیات فارسی در کشــور بوسنی و هرزگوین بسیار 
مفید و ســودمند خواهد بود، چرا که اطالعــات تازه ای را 
درباره تاریخ و ریشه های زبان و ادبیات فارسی ارائه می کند.

ضمنا این کتاب در ایران نیز با عنوان »شــاعران پارســی 
گوی در بالکان« با مقدمه ای از غالمعلی حداد عادل، رئیس 
فرهنگستان زبان و ادب فارسی توسط انتشارات هرمس در 

دست انتشار است.

صورت واره ی مناسک
منطقه پاپوای گینه ی نو

حدود سال 1880 میالدی
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جواب شماره قبل

شماره 136 --- جدول و سودوکو ---

خدیجه فدایی زاده

 ---نیم نگاه ---

گرد آورنده
حکایت

روزی سوداگری بغدادی از بهلول سوال کرد من چه بخرم 
تا منافع زیاد ببرم؟ بهلول جواب داد؛ آهن و پنبه.

آن مرد رفت و مقداری آهن و پنبه خرید و انبار نمود. اتفاقا 
پس از چند ماهی فروخت و سود فراوان برد. 

باز روزی به بهلول بر خورد. این دفعه گفت؛ بهلول دیوانه 
مــن چه بخرم تــا منافع ببرم؟ بهلول گفــت؛ پیاز بخر و 

هندوانه. 
ســوداگر این دفعه رفت و تمام ســرمایه خــود را پیاز و 
هندوانه خریــد وانبار نمود و پس از مدت کمی تمام پیاز 
و هندوانه های او پوسید و از بین رفت و ضرر فراوان کرد. 

وی بالفاصله به سراغ بهلول رفت و به او گفت: در اول که از 
تو مشورت نمودم، گفتی آهن بخر و پنبه، نفعی بردم. ولی 

دفعه دوم؛ این چه پیشنهادی بود کردی؟ 
تمام سرمایه من از بین رفت.

 بهلــول در جواب آن مرد گفت: روز اول که مرا صدا زدی 
گفتی آقای شیخ بهلول و چون مرا شخص عاقلی خطاب 
نمودی من هم از روی عقل به تو دســتور دادم. ولی دفعه 
دوم مــرا بهلول دیوانــه خطاب کردی، من هــم از روی 

دیوانگی به تو توصیه  کردم

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

موهایش سپید گشت کودکی که دفتر خاطراتم را می خواند
.
.

چون با سر کردمش تو گونی آرد ... !!
که بفهمه دفتر خاطرات شخصیه، کامال شخصی

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

حیف نون یکی رو تو خیابون می بینه میگه؛ ببخشید آقا 
من شما رو تو دبی ندیدم؟ 

طرف میگه؛ نه آقا، من اصال تو عمرم دبی نرفتم. 
حیف نون میگه؛ چه جالب، اتفاقا من هم تا حاال دبی نرفتم. 

حتما دو نفر دیگه بودن... !!!

اولی: تا به حال به هیچ کدام از آرزوهای دوران کودکی ات 
رسیده ای؟

.

.
دومی: بله، وقتی بچه بودم و مادرم موهایم را شانه می کرد، 

آرزو داشتم کچل شوم ... !!

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

فقط یه ایرانی میتونه طالی ســفید نخره، بگه؛ مردم فکر 
می کنند بدلی هست.

.

.
بعد بره بدل بخره، بگه؛ مردم فکر می کنند طالی سفیده!

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

به کشک بادمجون می خوره که دخترعموی میرزا قاسمی 
باشه،

فکر کنم سر دعوای خانوادگی فامیلی خودشو عوض کرده

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

سردرگمی زنان ایرانی
.

قبل از ازدواج:
پدر: بروخونه شوهرت هر غلطی خواستی بکن!

.
بعد از ازدواج:

شوهر: فک کردی خونه باباته هر غلطی خواستی بکنی؟
.

لطفا مسووالن رسیدگی کنند پس ما کجا و کی غلطامونو 
بکنیم ... !!!

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

همسایمون نذری آورده بود.
اومدم تشکر کنم، قاطی کردم، گفتم؛ خداروشکر!!
 بیچاره فکر کردما داشتیم از گشنگی می مردیم.

دوتا بهم داد!

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

این رستوران ها هرچی با کالس تر میشند
غذاشون کمتر میشه . . .

ما یک بار رفتیم یه رستوران خیلی با کالس،
یه نقطه وسط بشقاب بود، دورش سس زده بودند!

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

به یک معتادی گفتند؛ با اعداد ۴5 ، ۴6 ، ۴۷ و ۴8 جمله 
بساز.
گفت:

-- چال پنجه می کشی؟

 -- چال شیشه می شکنی؟
 -- چال هف نمی زنی؟

 -- چال هشتی ناراحت؟!!!

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

پســری از سربازی برای پدرش این طور تلگراف زد : "من 
کاظم پول الزم" 

پدرش هم در جواب گفت: "من تراب وضع خراب !"

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

شــکارچي اول: خوب، هندوستان که بودی شکار ببر هم 
رفتی؟

شکارچی دوم: البته، روزی براي شکار ببر به جنگل رفتم.
شکارچی اول: شانس هم آوردی؟

شکارچی دوم: بله، با ببری روبه رو نشدم!

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

مادر از دخترش پرســید: دخترم، چرا پر کردن نمکدون ها 
این قدر طول کشید؟!

.

.
دختر: آخه سوراخ های سرش خیلی تنگ بود!!!

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

بچه اصفهانی داشته با پدر مادرش سر سفره غذا می خورده، 
باباش میگه: باباجون اون قدر غذا بخور که سیر بشی، نه اون 

قدر که خسته بشی!!!

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

طرف خونه اش آتش مي گیره اس ام اس میزنه به آتشنشانی 
میگه؛ یه خونه آتیش گرفته زنگ بزنید تا آدرسشو بگم ... !!!

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

اولی: ببخشید، با حرف هایم سرشما را درد آوردم...
.
.

دومی: نه، اختیار دارید. من حواسم از همان اول جای دیگر 
بود ... !!!

افقی:
1- فیلمی به کارگردانی رابرت.ز.لئونارد ۲- از سیارات منظومه شمسی - نامه ها- شعله آتش 3- روز عرب- باال آمدن آب دریا- یکی از نشانه های بیماری کرونا- لوله گوارشی ۴- پیش شماره- من و شما- گوشت ترکی- ضمیر عربی- گشوده 
5- جدول فیلمی از سام ریمی 6- رفیق مشهدی- ریسمان- بازیکنی در فوتبال ۷- صورت غذا- مظهر استقامت- مرتجع الستیکی- حرف ندا 8- اثری از نجیب محفوظ نویسنده چیر دست عر ب زبان ۹- طایفه- و ترکمان- دوست- قوم همیشه 
در حال کوچ 10- ویتامین جدولی- از نزوالت آسمانی- گرفتنی بهرام 11- اثری از نویسنده معاصر کشورمان علی اصغر معینیان 1۲- مادر عرب- نوعی یقه- موجود نامرئی- مایه حیات- خشکی 13- سید و آقا- چنین انسانی توانست- ریشه  

بسیار گریه کننده 1۴- مرسوم- جنگ- قسمتی در مادگی گل ها 15- اثری از ویلیام فالکنر
عمودی:

1- اثری از تامس و ولف نویسنده آمریکایی ۲- حواری خائن- نی میان تهی- آرزوها 3- لطیف- از اساطیر یونانی- ناراست- نخ تابیده ۴- پایان- از 
کلمات اســتثنا- همراه اطوار- کشیدن 5- چکاندنی تفنگ- زیاده خواهی- گندم ســوده 6- لقب اروپایی- مظهرچسبندگی- فیلمی از داریوش 
فرهنگ ۷- کافی است اما بس نیست- متراکم- حرف همراهی- خالص 8- اثری از کارل چاپک نویسنده چکسلواکی ۹- سلطان جنگل- اسم ترکی  
پیداکردن- عالمت مفعولی 10- به رنگ گل- میانه کوه- فساد و شر 11- گوارا- بخیل- ارزان نیست 1۲- حرف فاصله- نزاکت- بخشیدن- شهر 

مرکبات 13- درد- عیب و عار- گریزان- چه بسیار 1۴- برعکس- بی سواد- نشانه تیر 15- فیلمی از استیوبارو 
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راز جسد زن جوان روی 
گاری دستی

ساعت ۴ بعدازظهر دوشنبه 6 مرداد کارگران شهرداری 
در پارکی واقع در خیابان مرادی، میدان قزوین به مرد معتادی 
مشکوک شدند که گاری به دست در حال انتقال کارتن پاره 
یــک اجاق گاز بود. با این تصور که مرد معتاد زباله جمع کن 
است به طرف او رفته و از او خواستند تا داخل گاری را ببینند.
اما مرد معتاد با دیدن کارگران شهرداری ناگهان وحشت زده 

گاری را رها و فرار کرد. 
کارگران شــهرداری که از این رفتار مرد متعجب شده بودند 
به ســراغ گاری رها شده رفتند، اما به محض کنار زدن کارتن 
پاره با جسد زن جوانی روبه رو شدند. بدین ترتیب موضوع به 
مأموران کالنتری 115 رازی و سپس به بازپرس کشیک قتل 
پایتخت اعالم شد. بدین ترتیب تیم تحقیق راهی محل شدند، 
در تحقیقات اولیه آن ها با جســد زن جوان در حالی مواجه 
شدند که چند ســاعتی از مرگ وی می گذشت، اما به شدت 
بدبــو و کثیف بود. هم چنین روی بدنش آثار خراشــیدگی، 
درگیری یا کبودی وجود نداشت و آثاری از خفگی و قتل نیز 

به چشم نمی خورد.
در تحقیقات میدانی نیزکارآگاهان دو لنگه کفش کتانی مردانه 
پیدا کردند که نشان می داد مرد معتاد هنگام فرار آن ها را جا 
گذاشته است. بازپرس محمدجواد شفیعی دستور انتقال جسد 
به پزشکی قانونی برای مشخص شدن علت مرگ را صادر کرد. 
هم چنین بازپرس شــعبه پنجم دادسرای امور جنایی تهران 
دستور بررسی پرونده های فقدانی و شناسایی هویت زن جوان 

و شناسایی و بازداشت مرد معتاد را صادر کرد.

غرق شدن کشتی تفریحی 
»اورینت کوین«

به گزارش النشــره، »مرعی ابو مرعــی« از بزرگترین 
تاجران لبنان و صاحب کشــتی عظیم »اورینت کوین« از 
غرق شدن این کشــتی به طور کامل در بندر بیروت بر اثر 
انفجار ســه شنبه شب و کشته شدن دو نفر و زخمی شدن 

هفت نفر از سرنشینان آن خبر داد.
وی گفت: متاسفانه کشتی اورینت کوین که در بندر بیروت 
لنگر انداخته بود، به دنبال وقوع انفجارخسارات بسیار زیادی 
دید و آب واردکشتی شــد و تالش ها برای نجات آن راه به 
جایی نبرد و در روز ســیاه از تاریخ لبنان، غرق شد و با خود 
اثر گردشگری شناوری که نام لبنان در نقشه گردشگری بین 

المللی رابرای دهه ها پرآوازه کرده بودرا نابود کرد.
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 ---نیم نگاه ---

این روزها برای بار دوم سریال "فرندز" را نگاه می کنم. بار 
اول بیش از دو سال پیش، حدود آذر۹6 بود. زمانی که تازه 
دماوند، پسرم را فارغ شده بودم و باید خانه نشینی جدی ای 
را تمرین یا بهتر اســت بگویم عادت می کردم. بار دوم هم 
همین دو ماه پیش آغاز شــد. یعنی خرداد۹۹. زمانی که 
چند ماهی از شــروع شکل دیگری از یک خانه نشینی به 

ظاهر بی پایان را پشت سر می گذراندم.  
با یک جســتجوی ســاده در اینترنت و بازکردن ویکیپدیا 
می توانیم اطالعاتی کلی از این ســریال را به دست بیاوریم: 
"دوســتان )Friends(  یک مجموعــه کمدی آمریکایی 
است که توسط دیوید کرین و مارتا کافمن ساخته و از ۲۲ 
سپتامبر 1۹۹۴ تا 6 مه ۲00۴ از شبکه ان بی سی پخش شد.

این مجموعه ده فصلی هنوز از شبکه های مختلف بازپخش 
می شود. داستان آن درباره شش دوست است که در منهتن 

نیویورک زندگی می کنند.
فیلمبرداری مجموعه در استودیوی برادران وارنر در بربنک، 
کالیفرنیا انجام می گرفت. آخرین قسمت سریال در 6 مه 
۲00۴ پخش شد و حدود 5۲ میلیون بیننده آمریکایی را 
به پای تلویزیون کشاند که آن را به پنجمین قسمت آخر 

پربیننده در تاریخ و اولین در دهه تبدیل کرد.
کافی اســت یکی از کلمات کلیدی این سریال مثل اسم 
بازیگران را در گوگل سرچ کنیم، انواع سواالت و اطالعاتی 
که هر بیننده ای می خواهد جزییات بیشتری از آن را بداند، 
پاسخ خواهد داد. امتیاز حدود 8.5 از 10 را در آی ام دی بی 
دارد. جوایــز مختلفــی را طی ســال های پخش به خود 
اختصاص داده است و خالصه این که در یک کالم می توان 

گفت نمونه موفق یک سریال طوالنی بوده است.

اولین باری که اســم این ســریال را شــنیدم به بیش از 
1۷ســال پیش برمی گردد. یعنــی زمانی که من دختری 
دبیرستانی بودم و در منزل یکی از دوستان هم سن وسالم، 
سی دی هایی رایت شده باعکس 6 جوان خوش تیپ رویش 
توجهم را جلب کرد. خواهر دانشجوی دوستم توضیح داد 
که در حال دیدن سریالی است که ۹ فصل آن به بازار آمده 
اســت. او در آن زمان باید با هــزار مکافات و مخفی کاری 
ســراغ یکی از این کافی نت ها می رفت تا سریال را برایش 
روی ســی دی بریزد. بعد آن را خانه بیاورد و اگر سی دی 
خط و خشی نداشــته باشد بتواند آن را در کامپیوتر نگاه 
کند. دسک تاپی با مانیتوری کوچک. بماند که هم آن موقع 
و هم هنوز هم، ما در ایران این سریال ها را بدون پرداخت 
هزینه به دست می آوریم و خوب، به طور کلی نعمت بدی 

هم نیست.
بگذریم. برایم از کلیت ســریال گفت. یادم است تکه ای از 
آن را هم برایم گذاشــت. توجه ام را جلب نکرد. ســریالی 
کالم محور که در آن ســن، هیچ جاذبــه بصری ای برایم 
نداشت. فرهنگ آمریکا یا نیویورک هم از عالیقم نبود. پس 
به طور کلی پرونده این ســریال و مشــابه آن را در ذهنم 
بســتم و تصمیم گرفتم سراغ فیلم های با جذابیت بصری 
و هنرهای سینمایی بروم. بازی های بی نقص تری را ببینم 
و در بازی ها غرق شــوم. کالم عــام آمریکایی بماند برای 

خودشان.
هرچه گذشت، بیشتر از اطرافیانم می شنیدم که به دیدن 
این سریال رو می آورند. حتی در کالس های زبان انگلیسی، 
بسیار تشویق می شــدیم به دیدن آن برای بهبود مهارت 
شنیداری آن زبان. اطرافیان کوچکتر از من هم شروع کرده 
بودند به دیدن فرندز. من همچنان به شکلی سخت گیرانه 
مبارزه می کردم. استداللم هم این بود که دیدن چند انسان 
که در اتاقی دور هم هســتند و فقط حرف می زنند واقعا 
چه جاذبه ای دارد. به خصوص که می دانستم صدای خنده 
بینندگانی ناپیدا هم در تمام طول ســریال وجود دارد. از 

این مدل کار هم بیزار بودم. حس می کردم توهین به درک 
شعور طنز بیننده واقعی است "تو نمی دانی باید بخندی. ما 

راهنمایی ات می کنیم".
ماه آخر بارداری بود. کالفه و خسته از زمانی که نمی گذرد، 
در خانه راه می رفتم و به دنبال راهی برای ســپری کردن 

زمان بودم. پیشنهاد شد برایم سریال فرندز را بیاورند.
مقاومــت کردم. مثل همه ســال های قبــل از آن. تا این 
که پســرک به دنیا آمد و من تازه متوجه شدم چه زمان 
کش دار دیگری را باید خانه نشینی کنم. اینجا بود که دیوار 
مقاومت شکســت و بخشــی از حافظه لپ تاپ من به 10 
فصل فرندز اختصاص داده شــد. اولیــن دلیلی که در آن 
لحظه این مقاومت را سســت کرد، زمان کوتاه هر قسمت 
بود. ســریالی که هر فصل ۲۴ قســمت دارد و هر قسمت 
بیشــتر از نیم ساعت نیســت. برای من که باید هر دو یا 
سه ساعت یک بار به نوزاد شیر می  دادم و هر لحظه که او 
می خوابید من هم سریع بیهوش می شدم، دنبال کردن فیلم 

طوالنی ممکن نبود. 
پس کوتاه زمان هایی که نه خواب بودم و نه شیر می دادم و 

البته آروغ هم نمی گرفتم، می شد نشست و فرندز را دید.
قسمت اول را که دیدم گاردم هنوز بسته بود. صدای خنده 

روی فیلم اعصابم را واقعا خرد می کرد.
لباس های مربوط به ۲3 سال پیش اصال مرا به خود جلب 
نمی کرد. واقعا باید خودم را قانع می کردم که فقط ببین. تو 
هیچ شانس دیگری برای گذراندن زمان نداری. اینجا بود 
که کم کم از شــوخی ها خوشم آمد. با طنز کالمی ارتباط 
برقرار کردم. صدای خنده روی فیلم نه تنهادیگراعصابم را 
خــرد نمی کرد که من را هم می خنداند. مادرم که می دید 
من ســاعت 1صبح روی مبل دراز کشیده ام، لپ تاپ روی 
پایم و هدست در گوشم است و می خندم، چند باری آمد 
ســراغم که چه می کنم به جــای خوابیدن؟ من، در حال 

تجدید قوا بودم.
خودم را قانع کرده بودم که زبان انگلیسی ام تقویت می شود. 
از طرفی وقت زیــادی از من نمی گیرد. من را می خنداند 

و همین موضوع باعث خوش طعم شدن شیرم خواهد شد.
طی زمانی که فیلم می بینم، تمام مســائل واقعی زندگی 
از ذهنم می رود. مثال ماجرای زلزله کرمانشــاه آن سال یا 
مشکالت دیگر. و البته بیکاری و بچه داری و به هم ریختگی 
هورمونی. پس این بهترین دارویی اســت که در این ایام 

می توانم سراغش بروم.
بعد از این بود که رفتم ســراغ مرور نقدها. منتقدینی این 
ســریال را فاجعه ای در سریال ســازی می بینند. این که 
خالقیت و ســینما را خراب کرده اســت. برخی معتقدند 
که زندگی غیرواقعی را به خورد مخاطب می دهد و چون 
مخاطب شانســی برای تجربه این چنین شرایطی ندارد، 
سرخورده می شــود. بعضی هم حضور کوتاه سلبریتی ها 
در این ســریال را دلیل فروشش می دانند. یکی که خیلی 
در ذهنم مانده، از تشــویق این ســریال به احمق گرایی و 
فاصله گرفتن از دنیای روشنفکری اشاره کرده بود. مابقی 
نقدها را می توانســتم بفهمم، این یکی اما ذهنم را درگیر 
کرد. یک بار پادکستی فارسی را شنیده بودم که نقدی با 

این مضمون از سریال را ترجمه و ضبط کرده بود. 
در سریال تنها یک شخصیت وجود دارد که تحصیل کرده 
و اهل مطالعه اســت. کسی که اســتاد دانشگاه و از دامنه 
لغوی باالیی برخوردار است. دائما دیگران را اصالح می کند 
و عالقه زیادی به ســبک زندگی ســنتی و البته تشکیل 

خانواده دارد. 
از لحاظ تیپ ظاهری هم معموال به روز نیست. این کاراکتر 
"Ross" است. در بخش های زیادی از سریال مورد تمسخر 
دوستانش قرار می گیرد. در نقدی که شده بود، فضای زرد 
حاکم بر سریال و ترویج بی سوادی را متن ماجرا قرار داده 
بود و تمسخر این شخصیت را استداللی برای تایید حرفش.
نمی توانم بپذیرم علت محبوبیت این سریال در دنیا حتی 
بعد از گذر 16 سال از پایان ساخت آن، تنها ترویج سبک 
زندگی بی ارزش است. خوش گذرانی و بی توجهی به جامعه. 
چرا که در این ســریال کارکتری وجود دارد که گیاه خوار 
اســت و لباس های ساخته شــده از پوســت حیوانات را 
نمی پوشد. بسیار بخشنده و مردمدار است و زندگی ساده را 
می پسندد. یکی دیگر که به شدت به کارکردن افراطی آن 
هم به سبک کارمندی عالقمند است. یکی هم هست، که 
عالقه دارد میزبان باشد و از دوستانش مراقبت کند. این ها 
به نظر من مجموعه ای از آدم های واقعی یک جامعه یا گروه 

دوستی هستند.

این که این سبک از زندگی شاید در دنیای واقعی ممکن 
نباشــد قابل فهم است. این را می گذاریم پای داستانی که 
قرار است ســاخته و پرداخته شود. اما این که این سریال 
ترویج ســاده لوحی اســت، به نظرم از فضایی می آید که 
حداقل برای من روشــنفکری کور معنی می دهد. آنجا که 
می گوید باید فیلم های آنچنانــی دید یا کتاب های فالن 
فیلســوف را مرور کرد. زندگی روزمره 6 جوان آمریکایی 
آن هم به مدت 10ســال، ارزش ندارد که هیچ، جامعه را 
به ســمت پوچی می کشاند. من احســاس می کنم این ها 
همان "Ross"ها هســتند. افــرادی دارای چارچوب های 
غیرمنعطف که با ذره بینی سخت گیرانه به همه کس و همه 
چیــز نگاه می کنند و اگر آدم هــا از خط کش معیار آن ها 

فاصله بگیرند، یحتمل افرادی فاقد ارزش توجه هستند.
به نظر مــن ایــن خطرناک ترین مدل نقد این ســریال 
اســت. ســریالی که به دیدگاه من هنجارهای بسیاری را 
می شــکند. هنجارهایی که در دنیای ســنتی آمریکایی 
هم هنوز پایبندی به آن ارزش بیشــتری دارد، چه رســد 
در ســایر جوامع ســخت گیرانه تر. این که شخصیت های 
اصلی همه سفیدپوست هســتند را می گذارم پای سالی 
که سریال شــروع به ساخت کرد و خوب هدف اصلی هر 
ســرمایه گذاری فروش است. اما همین که از جایی به بعد 
تعداد سیاه پوســتان در این سریال زیاد می شود، برای من 
همان تغییــر مثبت را تداعی می کنــد. این که جزییات 
هنجارهایی که می شکند چیست، در این چند خط مجالی 

برای پرداختن به آن نیست. 
ایــن روزهای کرونایــی که برای بار دوم فرنــدز می بینم، به 
یکی دیگر از محاســن این سریال پی برده ام. در این لحظات 
نیم ســاعتی، از دغدغه هــای زندگی دور می شــوی. همان 
خنده های روی فیلم، یادت می آورد که می شود خندید. و آن 
هنجارهایی که شکسته می شود در وضعیتی که درگیر پیش پا 
افتاده ترین حقوق هستی، برایت امیدی می آورد که روزی من 
هم می توانم همین قدر راحت با این تابوها شوخی کنم. من 
حداقل، بعد از دیدن هر قسمت، حوصله ام سر جایش می آید 
و می توانم در دنیای واقعی راحت تر زندگی کنم. اگر این تنها 
دستاورد این سریال هم باشد، به نظر من بس است. اگر ترویج 
روشــن فکری نمی کند حداقل خوش بینــی را رواج می دهد. 
اینجاست که نه تنها ســریال را از لپ تاپ پاک نمی کنم، که 
در روزهای سخت خانه نشینی به دوستانم توصیه هم می کنم.

کرونا نمی تواند گردشگری را 
متوقف کند

مراسم اختتامیه و تقدیر از برگزیدگان دومین دوره 
جایزه ملی تعالی صنعت گردشــگری در دانشگاه علم و 

فرهنگ برگزار شد.
علی اصغر مونســان وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دســتی در یک گفتگوی ویدئویی اعالم کرد: این 
رویداد ارزشمند کمک خواهد کرد که ما در کنار افزایش 
 سطح کمی، سطح کیفی خدمات گردشگری را ارتقا دهیم. 
او افزود: کشور ما با ظرفیت های بی نظیر تاریخی و طبیعی 
انصافــا یک فرصت و ظرفیت بی نظیــری را برای ایجاد 
یک اقتصاد نوظهور به نام گردشــگری دارد. این اقتصاد، 

اقتصادی مردم پایه است.
مونسان ادامه داد: صنعت گردشگری با یک بحران بزرگ 
و بیماری به نام کرونا که به این حوزه آســیب زد مواجه 
شده، این در سطح دنیا یک واقعیت است، اما آیا کرونا می 

تواند گردشگری را متوقف کند؟ قطعا نمی تواند. 
کرونا برای ما تجربه ای جدید در راستای مواجهه با بحران 
هاست که در همه جای دنیا به فعاالن حوزه گردشگری 
نحوه مواجه شــدن با یک بحران را می آموزد؛ خداراشکر 
دولت ها این موضوع را به فرصتی برای برنامه ریزی بهتر 

تبدیل می کنند.

گردشگری دیجیتال، راه برون 
رفت از رکود 

عرفان فکری، کارشناس گردشگر و جهانگردی که به 
بیش از 56 کشور سفر کرده و ُمدرس دوره های بازاریابی 
تبلیغات در شبکه های مجازی و رسانه های دیجیتال است، 
درباره سامانه ای که برای تسهیل روند درخواست و صدور 
پروانه بهره برداری از تاسیسات گردشگری راه اندازی شده 

است،گفت: این موضوع را از دو منظر باید بررسی کرد.
به طور کلی، هر چقدر روند کارهای اداری و بروکراســی 
کوتاه شود و به دیجیتالی شدن نزدیک شویم، سرعت رشد 
بخش های مختلف جامعه از جمله گردشگری باال می رود. 
گرچه گردشگری تحت تاثیر کرونا قرار گرفته اما یکی از 
ساختارهای برون رفت از آن، گردشگری دیجیتال است که 

در برخی از کشورهای دنیا انجام می شود.
فکــری در این زمینه توضیح داد: بعد از همه گیری کرونا، 
فروش دوره های آموزشی دیجیتالی چند برابر شد. بستر 
دیجیتال سبب توســعه عدالت اجتماعی می شود و همه 

می توانند همزمان و یکسان از امکانات استفاده کنند.

تعیین جنسیت 
بقایای چندهزار ساله انسان 

محققان دانشــگاه کالیفرنیادیویس واقع در آمریکا، 
راهکار جدیدی را ابداع کردند که امکان تعیین جنسیت 
بقایای چند هزار ساله انسان ها را بر اساس پروتئین های 

موجود در مینای دندان فراهم می کند.
به گزارش پایگاه خبری ساینس این تحقیقات با استفاده 
از بقایای 55 انســان بومی آمریکا که بین 300 تا ۲300 
سال قدمت داشتند، انجام گرفت و مشخص شد این شیوه 
جدید در مقایســه با آزمایش های "دی ان ای" و بررسی 
آناتومی اســکلت، از دقت باالتری برای تعیین جنسیت 

بقایای انسان برخوردار است.
در این تحقیقات محققان با مطالعه و مهندسی معکوس 
۲0 نوع اسید آمینه که ســازنده پروتئین مینای دندان 
هستند، توانســتند کد دی ان ای ســازنده پروتئین را 
بازسازی و از این طریق جنســیت صاحب دندان را نیز 

تعیین کنند.
به گفته محققان، این شیوه در مقایسه با آزمایش دی ان 
ای که تنها در نیمی از موارد قابلیت تشخیص جنسیت را 
دارد، دقت بسیار باالتری دارد و امکان شناسایی جنسیت 

بقایای انسان های نابالغ را نیز فراهم می کند.

تکه ای از من  چرا "فرندز" می بینم
تکه ای از زمین

مریم سادات موسوی


