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سرمقاله
 زبان فارسی درخطرتهاجم بیرونی 

زبان یکــی از عوامــل اصلی حفظ 
هویت هر مردمی اســت. و زبان فارسی که، هم گروه هایی در 
خارج از محدوده جغرافیایی ایران کنونی به آن تکلم می کنند 
و هم در زبان های مردم همسایه حضور آشکار و جدایی ناپذیر 
دارد، در واقع فقط یک شناســه ملی مربوط به یک محدوده 
جغرافیایی نیست بلکه رشته ی محکم پیوند میان اقوام و مردم 
متکثری است که در پهنه وسیعتری از یک محدوده سیاسی 

زیست می کنند.
این را از بهر آن آوردم که بگویم؛ با این اوصاف، هر خدشــه ای 
که به زبان فارسی وارد شود، ثلمه ایست که به پیوند فرهنگی 

میان مردم آسیای جنوب غربی وارد شده است.
ناگفته نماند که در سال های اخیر کارهای زیادی برای گسترش 
زبان فارســی شده اســت و مردم بســیاری در محدوده های 
جغرافیایی دورتر -- که روزی پیوند با سرزمین اصلی داشتند 
-- با شــیرینی های زبان فارسی آشنا شــده اند یا دوباره آشنا 
شــده اند ولی آنچه نیازمند توجه و حساسیت هست آن است 
که زبان فارسی از دو سو در معرض تهدید و تخریب قرار دارد 

که هشدار جدی در مورد توجه به آن ها را ضروری می کند.
اول ســو؛ این است که ورود دســتگاه های دیجیتال و حضور 
شبکه های مجازی و شــاید لزوم اختصار نویسی و سرعت در 
انتقال پیام، یک شیوه نوشتن را بین نسل جوان باب کرده که 
اندک، اندک دارد معیارهای زبان فارسی را به هم می ریزد در 
حالی که عالئمی نشان نمی دهدکه دارد معیارهای درستی را 

جایگزین می کند.
این مشکلی است که در داخل سرزمین رخ داده است و بزرگان 
زبان فارســی قادر هستند برای آن چاره جویی کنند و ضمن 

باقی  ماندن نگرانی، امید رفع مشکل نیز پابرجاست.
اما خطر مهمتر، دوم؛ ســو -- که از باب تساهل در جستجوی 
مقصرین، باید گفت مهاجرت ایرانیان به سرزمین های دیگراین 

معضل را بر ساخته است.
آری تهدید جدید و اصلی دیگر، فارســی گویی نسل دو و سه 
کسانی هست که به ســرزمین های دیگر رفته اند و اکنون به 
مددرسانه های مدرن با سرزمین اصلی سخن می گویند. و البته 
باید گفت یکی از مسبب های این فارسی گویی عجیب و غریب، 
بی احتیاطی بزرگترهایشــان در ادای کلمات مربوط به زبان 

ســرزمین میزبان به هنگام فارسی گویی است، ومتاسفانه این 
بی مباالتی آن ها زبانی ساخته است که مثال نه انگلیسی است و 

نه فارسی و به تعبیری فینگلیش است!
پیش از این در باب بر ســاختن زبــان جدیدی میان مردم 
شبه قاره و به طور مشخص، در حال حاضر زبان مردم کشور 
همسایه و هم فرهنگمان پاکستان، شنیده و خوانده بودم که 
این زبان محصول حضور طوالنی مدت سربازان در اردوهایی 
اســت که به اصطالح جهانگشایان و ســرداران به اطراف و 

اکناف می کشاندند.
این ســربازان از اقوام مختلف و با زبان های مختلف )فارسی، 
ترکی، عربی و...( بودند که در برقراری ارتباط با یکدیگر کلماتی 
رابه هم وام دادند و پس از مدتی از میان آن زبانی خلق شــد 
که مردم همسایه با آن گفتگو می کنند و اگر دقت کنیم زبان 
فارسی در آن نقش برجســته ای دارد. اگر این زبان محصول 
اشــتراک و ارتباط اقوام مختلف همســایه باشد جای نگرانی 
ندارد زیرا زبان مشــترک زیر سایه فرهنگ مشترک برساخته 
شده است. لیکن آن زبانی که در بیشتر رسانه های به اصطالح 
فارســی زبان داریم می شــنویم، مخلوط با زبانی است که در 
تعریف فرهنگ مشترک نمی گنجد و بیش از آن که به غنای 
زبان کمک کند یا زبانی تازه با مبانی مشترک خلق کند، زبانی 
را عرضه می کند که برای مردم فارسی زبان درکش مشکل و 

فرهنگش دور از ظرایف فرهنگی ماست.
خطر از آن جا اهمیت می یابد که با پیشرفت دانش و گسترش 
فناوری های جدید، دسترسی نسل جوان کشور به این رسانه ها 
ممکن و سهل شده است. و در غیاب رسانه های قوی داخلی، 
آن ها با خوراک های فریبنده و کشاننده، در جذب نسل جوان 
تالش می کننــد که در کنار صدمــات احتمالی، عمیق ترین 
خطرش آلودگی زبان فارســی اســت که القائات این رسانه ها 
می پراکنند. زبانی که این رسانه ها ترویج می کنند مملو از لغات 
بیگانه هست و جز کلماتی اندک، عالمتی از فارسی گویی در 
خود ندارد برای آن باید چاره جویی کرد و نگذاشت اتفاق شوم 
خلق یــک زبان تازه رخ دهد این دیگر زبــان اردو با فرهنگ 
مشترک نیست این پیکره ای به ظاهر فارسی و در بنیان غریبه 

است که اگر تغافل شود ریشه زبان را می پوساند.

صفحه 5

»مدیر مسوول«

میزان خسارت به گردشگری و صنایع دستی
صفحه 8
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فناوری های 
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اقتصاد بر  سیاست 
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ســالمــــت بـاشـیــــم

ــی ــم نبات مری

 ---نیم نگاه ---

گرد آورنده

■ خاصیت عمومی میوه های قرمز
◄ کاهش خطر ابتال به سرطان پروستات

◄ محافظت از بدن در مقابل سرطان های ریه 
و دهانه رحم

◄ کاهش سرعت رشد تومورها

◄ محافظت از بدن در برابر مضرات ناشی از 

رادیکال  های آزاد
◄ محافظت از بدن در مقابل بیماری های قلبی

◄ نقش موثر در کنترل فشار خون
)LDL( کاهش کلسترول بدخون ◄

◄ تقویت بافت مفصلی بــرای جلوگیری از 
بروز آرتریت

◄ کمک به سالمت دستگاه گوارش
■ بلک بری

◄ بلک بــری، پادشــاه مــواد غذایی آنتی 
اکســیدانی اســت. مصــرف این میــوه از 
ســلول های بدن در مقابل رادیکال های آزاد 
محافظت می کند. مهم ترین آنتی اکســیدان 

موجود در آن هم فالونویید نام دارد.
 AND مصرف بلک بری، آسیب پذیری ◄

را کاهش می دهد و از همین طریق می تواند 
از انســان ها در مقابل فرآیند پیری و ابتال به 

سرطان محافظت کند.
◄ مصرف منظم بلک بری می تواند فشار خون 
را کاهش بدهد. عالوه بر این، حتی می تواند از 
کلسترول موجود در خون در مقابل صدمات 
اکســیداتیو محافظت کند و درنتیجه مانع از 

ابتال به بیماری های قلبی شود.
◄ بلک بری دارای آثار ضددیابتی است و عالوه 

بر این که ســطح قند خون را پایین می آورد، 
حساسیت به انسولین را هم بهبود می بخشد.

◄ اســتفاده از این میــوه خوش طعم، مانند 
کرن بری، می تواند با عفونت مجرای ادراری 

مقابله کند و حتی نقش پیشــگیرانه در این 
زمینه داشته باشد.

◄ ویژگــی دیگــر بلک بری، این اســت که 
می توانــد آســیب های عضالنــی را بعد از 

فعالیت های ورزشی شدید کاهش بدهد.
■ انگور قرمز

◄ انگــور قرمز، یکی از بهتریــن انتخاب ها 
برای افرادی است که قصد کاهش کالری یا 
چربی مصرفی را دارند. این میوه، منبع خوبی 
برای دریافت ویتامینK، مس و بســیاری از 

ویتامین های گروهB است.
◄ مصــرف انگور قرمز بــا توجه به ویتامین

K موجــود در آن، می تواند به لخته شــدن 
خون در مواقــع الزم کمک کند. به عالوه، از 
آنجایی که به جذب کلسیم کمک می کند، 
نقش مهمی در پیشــگیری از ابتال به پوکی 

استخوان دارد.
◄ انگور قرمــز از بدن در مقابــل بعضی از 
بیماری هــا، خصوصــا بیمــاری دیابت نوع 
2، ســرطان و بیماری های قلبی محافظت 

می کند. این عملکرد مهم برعهده ماده ای به 
 نام رسوراتول است.

◄ رســوراتول موجود در پوست و هسته انگور 
دارای خــواص ضدالتهابی، آنتی اکســیدانی و 
آنتی اســتروژنیک اســت. این ماده مهم حتی 
می تواند آنزیم هایی را در کبد فعال کند که مواد 

شیمیایی نامطلوب را از بدن خارج می کنند.
◄ مصرف انگور قرمز، آنتی اکسیدان های مهم 
و قدرتمندی را برای بدن فراهم می کند که 
از بدن در برابــر رادیکال های آزاد محافظت 
می کنند. عالوه براین، انگور قرمز می تواند از 

آسیب اکسیداتیو جلوگیری کند.

میوه های خوش رنگ وخوش طعم )بخش دوم(

نخستین واکسن ویروس 
کروناروسی شد

به گزارش تایمزنونیوز، والدیمیر پوتین، رئیس جمهور 
روســیه اعالم کرد این کشور نخســتین واکسن ویروس 

کرونای جهان را ثبت کرده است.
هفته گذشــته مرحله ســوم آزمایش بالینی یک واکسن 
کووید ۱۹ که در انستیتو تحقیقاتی گامالیا توسعه یافته، 

با حضور هزاران داوطلب آغاز شد.
این واکســن با همکاری مشترک وزارت دفاع این کشور و 

موسسه تحقیقات گامالیا ساخته شد. 
آزمایش های بالینی این واکسن در هجدهم ماه ژوئن انجام 
گرفت و تمامی ۳۸ داوطلب دریافت کننده این واکسن در 

برابر ویروس مصون هستند. 

وزارت بهداشــت روســیه نیز اعالم کرد تولید انبوه این 
واکســن را از ماه آینده آغاز می کند. عرضه واکسن نیز از 

ماه اکتبر انجام می شود.

افراد چاق بیشتر در خطر هستند
تحقیقات حاکی از آن است که وجود چاقی می تواند تا 
میزان ابتال به بیماری های حاد را سه  برابر افزایش دهد، ضمن 
این که مدت زمان اقامت در بیمارســتان طوالنی تر می شود. 
 BMI هم چنین بر اساس یافته ها، هر یک واحد افزایش در
 ۱۹-COVID با افزایش ۱2 درصدی در ریســک ابتال به
شدید همراه اســت. در حالی که هنوز تحقیقات مربوط به 
ارتبــاط بین COVID-۱۹ و چاقی در حال انجام اســت، 
جدیدترین مطالعات نشــان می دهد که شدت بیشتر عالئم 
COVID-۱۹ در افــراد مبتــال بــه چاقی ممکن اســت 
به دلیل عوارض مرتبط با چاقی و سایر شرایط کوموربید )یا 
هم ابتالیی(، بیشتر در معرض ویروس قرار گرفتن یا کاهش 
پاســخ های سیســتم ایمنی بدن و یا کاهش مکانیسم های 

محافظتی دستگاه قلبی- تنفسی باشد

بازتوانی ریوی بیماران کووید 19
  

گروه پزشــکی ورزشــی دانشــگاه علوم پزشکی تهران 
با همکاری دانشــکده مجازی، بیمارســتان امــام خمینی، 
بیمارستان سینا،شــریعتی و انجمن علمی پزشکی ورزشی 
ایران و با اســتفاده از شواهد علمی نوین و معتبر، نسبت به 
طراحی و تدوین بسته مجازی بازتوانی ریوی در بیماران مبتال 
به کووید ۱۹ اقدام کرده اســت وبه بیماران ترخیص شده از 

بیمارستان، خدمات مجازی و حضوری ارائه می دهد.
برنامه بازتوانی ریوی متشکل از ارزیابی اولیه طبی و فیزیکی، 
تمرینات تنفسی، تمرینات مختلف هوازی، قدرتی و کششی 
است که بر اساس قضاوت متخصصان پزشکی ورزشی حاضر 
در این کلینیک مجازی و با توجه به شرایط بیمار تجویز و با 
استفاده از محتوای مجازی به شکل کلیپ و دستورالعمل های 
ساده، آموزش مراحل مختلف به بیمار برای اجرای برنامه در 
منزل انجام می شود. بیماران مبتال به کرونا و یا مبتال به سایر 
بیماری های دیگــر می توانند با مراجعه به کلینیک مجازی 
بیمارستان امام خمینی )ره( به آدرس eclinic.ikht.ir در 
صفحه کرونا در کنار اســتفاده از سایر کلینیک های مجازی 
مرتبط با کرونا در خصوص گرفتن نوبت از کلینیک پزشکی 

ورزشی و بازتوانی ریوی اقدام کنند.
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دو کلمـــه حـــرف ورزشـــی

بهبودی سـیاوش   کنکاش پیرامون یک استعفاء
 ---نیم نگاه ---

گرد آورنده

محرومیت ۴ ساله کشتی گیر 
ایرانی

قائم مقام دبیرکل ستاد ملی مبارزه با دوپینگ اعالم 
کرد بهروز هدایت، کشــتی گیر فرنگی کار به دلیل تخلف 
دوپینگ، به مدت ۴ ســال از تمام فعالیت های ورزشــی 

محروم شده است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پزشکی ورزشی ایران، فرزاد 
شــارکی قائم مقام دبیرکل ایران نادو در توضیح رای صادر 
شده گفت: در تاریخ ۴ بهمن ماه ۸۹۳۱ در جریان مسابقات 
کشتی جام تختی شهر شیراز، از بهروز هدایت نمونه گیری 
انجام شد که 2 ماده ممنوعه استانوزول و ترنبولون در نمونه 

این ورزشکار یافت شد. 
شــارکی ادامه داد: این کشــتی گیر درخواست استیناف 
مطرح کرده بود که درخواست وی در جلسه ۷مرداد شورای 

استیناف پس از بررسی، رد شد.

تمرکزروی صخره نوردی
  

مجمع عمومی و ســالیانه فدراســیون کوه نوردی و 
صعودهای ورزشــی روز چهارشــنبه  به ریاست »مهدی 

علی نژاد« معاون وزیر ورزش و جوانان برگزار شد.

علــی نژاد در این مجمع اظهار داشــت: به دلیل موقعیت 
خوب جغرافیای ایران و فاصله نزدیک ارتفاعات و کوه ها به 
شــهرها، زمینه خوبی برای جذب گردشگر وجود دارد که 
می تواند رونق اقتصادی را در این فدراسیون به ارمغان آورد.

علی نژاد اظهار داشــت: با کســب مدال صخره نوردی در 
بازی هــای آســیایی 2۰۱۸ جاکارتا، این فدراســیون به 
سبد رشــته های مدال آور ایران اضافه شد و به این دلیل 
فدراسیون کوه نوردی برای وزارت ورزش و جوانان اهمیت 
زیادی دارد. فدراســیون کوه نوردی در حوزه قهرمانی باید 

تمرکز خود را روی رشته صخره نوردی بگذارد.

تعویق مسابقات مقدماتی 
جام جهانی فوتبال 

با اعالم AFC مسابقات مقدماتی جام جهانی فوتبال 
در قاره آسیا به تعویق افتاد.

صفحــه رســمی AFC در توییتــر، اعالم کــرد: فیفا و 
کنفدراسیون فوتبال آسیا با اتخاذ  تصمیم مشترک، چهار 
بازی باقیمانده مرحلــه اول گروهی مقدماتی جام جهانی 
2۰22 در منطقه آســیا را تا تاریخ نامشــخصی در ســال 
2۰2۱ به تعویق انداخته اند.پیش از این قرار بود مسابقات 

در ماه های مهر و آبان پیگیری شوند.

● بی تردید امیر قلعه نویی یکی از مربیان موفق فوتبال کشــور 
بشمار می آید. او در هر جایی که بوده کارنامه قابل دفاعی از خود 
به یادگار گذاشته اســت. تیم هایی که قلعه نویی راهبری کرده 
عموما در لیگ ها و جام ها یا قهرمان شــده اند یا نایب قهرمان و 
یا رتبه سوم را به خود اختصاص داده اند. شاید استعفای اخیرا و 
از مربیگری تیمش را نیز باید به حساب موفقیت هایش گذاشت. 
تقریبا اکثر ما عادت داریم تا آخِر حجم شکست هایمان، پایداری 
کنیم و در نهایت گناه ناکامی ها را به گردن عوامل دیگر بیاندازیم 

و آن قدر بمانیم تا اجبارا بیرون شویم!
اســتعفا در گام اول یعنی؛ پذیرش شکســت و تغییر مسیر به 
منظور دور شدن از فضای بســته کار و بررسی دالیل ناکامی. 
این اقدام کم نظیری اســت که هرکس دست به قلم می برد تا 
در رد و قبول، نقدکند، باید در نظر داشته باشد. بر این اساس، 
یک بررسی مفصلی دررسانه ایلنا ارائه شده که مطالعه تلخیص 
شده آن برای خوانندگان معیار و صفحه دو کلمه ورزشی خالی 

از لطف نخواهد بود.
 کمی منصفانه تر به اتفاقات طالیی پوشــان نگاه کنیم؛

میراث ژنرال در نقش جهان و نقش مدیریت سپاهان در 
ناکامی های اخیر

■ امیر قلعه نویی پس از شکست مقابل استقالل در جام حذفی، 
از هدایت ســپاهان کناره گیری کرد تا به فعالیت دو ســاله خود 
در این باشــگاه پایان دهد و حاال، در حالی که ٌمهر ناکامی روی 
پیشــانی او در مدت حضورش در جمع طالیی پوشــان خورده، 
نگاهی یک طرفه و غیر منصفانه نسبت به کارنامه او در این تیم 
صورت گرفتهاست. عمکلرد قلعه نویی در سپاهان ابعاد مثبتی هم 
دارد که در این متن به بررسی زوایای مختلف تغییراتی که وی در 

تیم اصفهانی ایجاد کرد می پردازیم:
■ تیمی که قلعه نویی تحویل گرفت

ســپاهان پس از قهرمانی در لیگ چهاردهم شــرایط عجیبی را 
پشت سر گذاشت و یک ســیر نزولی عجیب و غریب پیدا کرد. 
مشکالت مدیریت و فنی زیاد در این تیم باعث شد دیگر به این 
تیم به چشم یک مدعی قهرمانی نگاه نشود. سپاهان فصل بعد از 
قهرمانی، و حفظ شاکله تیم قهرمان، رتبه ای بهتر از جایگاه نازل 

۱۱ جدول کسب نکرد.
فصل بعد از آن بود که ســپاهان برای بازگشت به عرصه قدرت 
حســابی ریخت و پاش کرد ولی در نهایت توانســت خود را به 
رتبه پنجم جدول برســاند در حالی که 2۱امتیاز با پرسپولیِس 

صدرنشین فاصله داشت.
فصل بعد بازهم سپاهان با حفظ نفرات کلیدی خود، بازیکنان مهم 
دیگــری جذب کرد ولی در پایان لیگ هفدهم جایگاه چهاردهم 
جدول به این تیم رسید. یعنی سپاهان آخرین تیم جدول بود که 
در لیگ برتر باقی ماند. این در حالیست که ذوب آهن با هزینه به 
مراتب کمتر و مهره هایی که اسم و رسم سپاهان را نداشتند در 

همان فصل با هدایت قلعه نویی نایب قهرمان لیگ شدند.
سپاهان در طول این سه فصل، بازیکنان خارجی ناکارآمد زیادی 
جذب کرد که هزینه سنگینی روی دست باشگاه گذاشته و همه 
بعد از مدت کوتاهی حتی بدون انجام بازی از جمع طالیی پوشان 

جدا شدند.
در حقیقت تیمــی در لیگ هجدهم تحویل امیر قلعه نویی داده 
شــد که عالوه بر حضور در رتبه ۱۴ جــدول با هزینه های قابل 
توجه، تعداد زیادی بازیکن ناکارآمد در دل خود داشت و باشگاه 
هم قصد نداشت ریخت و پاش آنچنانی در ترکیب ایجاد کرده و 
به نوعی انقالبی در جمع بازیکنانش ایجاد کند و ترجیح می داد 
به مرور تیم بازسازی شود. اتفاقی که در شرایط عادی حداقل ۳ 

سال زمان می برد.
■ تغییرات مد نظر قلعه نویی

ســپاهان سال هاست از آن تیم ولخرج اواخر دهه هشتاد و اوایل 
دهه نود فاصله گرفته اســت. فارق از نتایج و شرایط، تیم باشگاه 
تحت نظــر کارخانه فوالد مبارکه ترجیح می دهد کارهایش را با 
برنامه و آهسته و پیوسته جلو ببرد و ورود بدون حساب و کتاب 
به نقل و انتقاالت ندارد. امیر قلعه نویی در 2ســال حضورش در 
ســپاهان تغییرات زیادی در این تیم ایجاد کرد و البته خیلی از 
خواست هایش عملی نشد و البته عایدی های مثبتی هم از لحاظ 
کشف استعداد و ارزش افزوده بازیکن برای تیمش داشت که به 

آن ها می پردازیم:
1- آن هایی که نیامدند

برخالف آنچه گفته می شود باشگاه سپاهان با خیلی از بازیکنان 
مورد نظر قلعه نویی نتوانســت به توافق برســد و به ناچار نفرات 
فهرست چندم این سرمربی به دلیل سقف بودجه تعیین شده از 

سوی باشگاه سپاهان جذب شدند.
2- آنهایی که حفظ نشدند

ناکامی در جذب بازیکنان مورد نظر قلعه نویی تنها ضعف مدیران 
ســپاهان در این 2 سال نبود و آن ها در حفظ مهره های کلیدی 
علیرغم تاکید سرمربی ناتوان بودند. قلعه نویی تاکید زیادی روی 

چندبازیکن داشت که درجذب همه آن هاناکام ماند!
3- مهره های شاخص جذب شده

اگر به فهرست خریدهای سپاهان و چهره های شاخصی که جذب 
این تیم شدند بیاندازید به جز چندنفر، بازیکنی در این تیم دیده 
نمی شــود که از دیگر تیم های مدعی پیشــنهاد داشته باشد و 

سپاهان در رقابت با آن ها موفق به جذبش شود.
به نوعی می شــود گفت مدیران سپاهان در رقابت بر سر جذب 
هیچ بازیکنی با پرسپولیس، استقالل و تراکتور نتوانستند پیروز 
شوند و حتی در برخی مواردهم، شکست خوردند. این شرایط و 

قدرت مذاکره مدیران تیمی بود که داعیه قهرمانی داشت.
4- آورده های قلعه نویی برای سپاهان

ارزش افزوده بازیکنانی که قلعه نویی جذب ســپاهان کرد هم در 
نوع خود جالب توجه است. ماجرای مربوط به جذب گلر در نوع 
خودش شنیدنی است. سپاهان در لیگ هفدهم مشکالت زیادی 
در خط دروازه داشــت و در یک فصل ۴ گلر را آزمایش کرد که 
هیچ کدام پاسخگوی نیازهای باشگاه نبودند و در پایان فصل هم 
جدا شدند. مدیران سپاهان تاکید داشتند با وجود محدودیت در 
هزینه نقل و انتقاالت، قصد دارند برای پســت گلری یک چهره 
شاخص جذب کرده تا خیالشــان بعد از چند سال از این پست 
راحت شود. در آن مقطع، ســپاهان حتی پیش از قطعی شدن 

حضور قلعه نویی مذاکراتی داشت.
وقتی قلعه نویی آمد با جذب هر دو نفر موردنظرمدیران مخالفت 
کرد و اعالم کرد  گلر پیکان را می خواهد ولی باشگاه حاضر نبود 
بازهم دست به یک گزینه ریسکی بزند و تاکید داشت قلعه نویی 
یکی از این دو نفر راجذب کند.در نهایت قلعه نویی پیروز شد و با 
هزینه ای حدودی یک ســوم مبلغی که باشگاه قصد داشت برای 
جذب بدهد صاحب یک گلر خوب شــد که امروز از او به عنوان 
بهترین دروازه بان ایران یاد می شــود و رکورد کلین شیت تاریخ 
لیگ برتر را به خود اختصاص داده و پیشنهادی که از لیگ پرتغال 
دارد حدود 6برابر هزینه ای است که سپاهان برای جذبش هزینه 

کرده و یک درآمدزایی بزرگ برای باشگاه است.
عالوه بر "نیازمند"، می توان به "محمد کریمی" اشــاره کرد که 
یک بازیکن نه چندان شناخته شده در لیگ یک و در تیم خونه 
به خونه بود که با هزینه خیلی کمی جذب شــد ولی تبدیل به 
بهترین پاســور لیگ هجدهم شد و همین امروز هم با وجود این 
که در لیگ نوزدهــم عملکرد لیگ هجدهم خود را تکرار نکرده 
پیشــنهادی چند برابر هزینه جذبش دارد. او قراردادی ۳ ساله با 
مبلغی مناسب با سپاهان امضا کرده که هم می تواند آورده فنی 

برای باشگاه داشته باشد و هم آورده مالی.
دیگر گزینه ای که می توان به آن اشاره کرد "محمد محبی" است. 
بازیکن فصل گذشــته تیم لیگ یکی شاهین که او هم با هزینه 
اندکی جذب شــد و االن پیشنهاد نجومی از لیگ اسپانیا و چند 
لیگ اروپایی دارد که رقم پیشنهادی برای سپاهان هیچ تناسبی 
با هزینه باشــگاه برای جذب او ندارد. محبی در کمتر از 6 ماه از 
لیگ یک به ستاره تیم لیگ برتری تبدیل شد و به ترکیب اصلی 
تیم ملی رســید و گل ملی در کارنامه اش ثبت شد. آخرین باری 
که ســپاهان بازیکنانی در این سطح به فوتبال ایران معرفی کرد 
مربوط به چند سال قبل است؟ در تراکتور، پرسپولیس و استقالل 
در سال های اخیر چند مورد معرفی بازیکن به فوتبال ایران به این 

صورت به یاد دارید؟
عــالوه بر این ها؛ "حامد بحیرایی" جوان و "رضا دهقانی" هم 

برای کســب تجربه به نســاجی رفتند و بازیکنان آینده دار 
سپاهان هستند.

■ عملکرد قلعه نویی
سرمربی ســپاهان با وجود همه محدودیت هایی که به آن اشاره 
شــد و خواست هایی که براورده نشــد، و البته تیمی که در آن 
شرایط تحویلش داده شد، شاید اگر فصل اول به رتبه 5-6 جدول 
هم می رســید یک عملکرد ویژه برایش بود ولی این تیم در هر 
دو جام مدعی بود و نایب قهرمان لیگ شــد و در نیمه هایی با 
پرسپولیس هم در شرایطی که ۱۰ نفره بود ضربه پنالتی اش از 
دســت رفت و با یک گل به خودی روی اشتباه مدافعان، مغلوب 
پرسپولیس شد و نزدیک ترین گزینه به تیم برانکو هر در دو جام 
بــرای قهرمانی بود و باالتر از تراکتور و اســتقاللی که به مراتب 
پرستاره تر و پرهزینه تر بودند قرار گرفت. این تیم در لیگ نوزدهم 
تا مقطعی گزینه اصلی قهرمانی بود ولی مشکالت ریز و درشتی، 
شــانس قهرمانی را از این تیم گرفت که اشــتباهات کادرفنی و 
مشکالت فنی در درجه چندم آن قرار داشت. مشکالتی از جمله 
وضعیت خراب چمن ورزشگاه نقش جهان که تقریباً در مصاحبه 
تمام بازیکنان این تیم وجود داشــت و بعد از یک سال برطرف 
نشــد و البته مصدومان زیادی روی دست تیم گذاشت. سپاهان 
اواسط فصل دو مدافع میانی اصلی خود را از دست داد و در اکثر 
دیدارهای نیم فصل دوم از نفرات غیر تخصصی در پســت دفاع 

میانی استفاده کرد که ضربه زیادی از این موضوع خورد.
مورد دیگر اشتباهات داوری فاحش است که البته برخالف سایر 
باشــگاه ها هرگز با واکنش جدی از سوی مدیران روبه رو نشد 
و ضعف دیگــر مدیریت در اعتراض به احــکام عجیب و غریب 
انضباطی مثل محرومیت "ســعید آقایی" شب بازی حساس با 
پرسپولیس از جمله مواردی بود که سپاهان را قابل رقابت با سایر 
تیم ها قرار نمی داد. در موارد مشــابه در نظر بگیرید که مدیران 
سرخابی چقدر برای شکســتن محرومیت بازیکنان خود تالش 

کرده و بارها در این کار موفق بودند.
ضعف مدیریت ســپاهان در دفاع از حق باشگاه را برای مثال در 
دیدار جام حذفی مقابل استقالل هم دیدیم. در جایی که استقالل 
در شرایط بدی باید به مصاف سپاهان می رفت و این بازی لغو شد 
و اعتراض درخوری هم از سوی باشگاه دیده نشد.یا بازی حساس 
مقابل پرسپولیس که چند ساعت به شروعش اعالم شد باید بدون 
تماشاگر باشد و مسووالن باشگاه نه در اعتراض به تصمیم عجیب 
و یک باره فدراســیون اقتدار و جدیتی داشتند و نه در مدیریت 
خشم هواداران و بعد از آن دفاع از حق خود در قبال حکمی که 
قرار بود صادر شود. اشتباه فاحش مدیریت باشگاه در عنوان کردن 
این مســاله که نیم ساعت مانده به شــروع بازی به جای فراهم 
کردن شــرایط ورود تیم به ورزشگاه به دنبال لغو بازی بود چاره 
ای برای مسووالن کمیته انضباطی و استیناف جز اعالم رای ۳ بر 

صفر در بازی حساس 6 امتیازی نداشت. 
 cas جالب این که باشگاه برخالف وعده و ادعاهایش حکم را به
ارجاع نداد تا از آخرین شانسش برای شکستن حکم استفاده کند.

و در آخر؛ به دیدارهای اخیر می رســیم که ســپاهان رتبه اول 
متضرر شــدن از اشــتباهات داوری بود و در دو دیدار حساس با 
استقالل اشتباهات داور شکست این تیم و از دست رفتن سهمیه 
و شــانس قهرمانی جام حذفی را منجر شد ولی مدیریت باشگاه 
روزه سکوت گرفته بود و اعتراضات محدودی که صورت گرفت از 
سوی کادر فنی و مدیررسانه ای باشگاه انجام شد. این را مقایسه 
کنید بــا تیم هایی مثل ذوب آهن و ســایپای میانه جدولی که 
دغدغه سهمیه و قهرمانی حذفی نداشتند ولی اعتراض منسجمی 
به اشــتباهات داوری داشته و توانستند روی قضاوت های آینده 

تاثیر بگذارند.
بدون شک امیر قلعه نویی و کادرفنی سپاهان هم اشتباهاتی در 
دو فصل اخیر داشتند ولی نگاه یک طرفه و غیر منصفانه برخی 
رسانه ها خصوصاً رسانه های داخلی اصفهان علیه او نیاز به بررسی 

و واکاوی همه جانبه داشت.
الزم به ذکر اســت که جدایی قلعه نویی از ســپاهان ارتباطی به 
نتایج اخیر ندارد و با مرور اخباری که از داخل اصفهان به گوش 
می رسید از اوایل سال۹۹ تحرکاتی برای کنار زدن او شروع شده 
بود و شخصی که به عنوان جانشین احتمالی او برای فصل آینده 
شناخته می شود از همان زمان صحبت توافقش با باشگاه مطرح 
شــده بود که این موارد برای تیمی که در کورس قهرمانی در 2 

جام قرار دارد در نوع خود جالب است.
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مونا پیلتـن عراقیبهار سـادات موسوی
گرد آورندهگرد آورنده حس  و حال خوب کتاب

»کسی که کتاب می خواند، هزاران زندگی را پیش از مرگ خود تجربه می کند، اما کسی که کتاب نمی خواند، فقط یک زندگی را تجربه می کند.«  جورج آر.آر. مارتین

■ یکی از بهترین و مفیدترین کارهایی که در این روزها برای 
سرگرمی می توانیم انجام دهیم کتاب خواندن است.

شاید در شــروع کتاب خوانی و پاگذاشــتن در مسیر تبدیل 
شدن به یک کتاب خوان حرفه ای، هیچ چیز مهم تر از انتخاب 
کتاب های مناسب برای مطالعه نباشد. سوالی که معموال توسط 
افراد در این مرحله مطرح می شــود این اســت که چه کتابی 
بخوانیم یا برای مطالعه از چه کتابی شروع کنیم ، اهمیت کتاب 

خوب خواندن کمتر از اهمیت کتاب خوانی نیست.
کتاب ها می توانند دانش ، الهام و اکتشــاف را در زمینه های 
مختلف به اشــتراک بگذارند. آن ها آموزش می دهند ، تأثیر 

می گذارند و روشی را که ما فکر می کنیم تغییر می دهند.
بعضی اوقات این کتاب ها آن قدر مهم و روشنگر هستند که به 

جهان و مردم آن کمک می کنند تا تکامل یابند.
افــراد مختلف وقتی صحبــت از کتاب می شــود ترجیحات 
مختلفی دارند و آن ها کتاب هایی را که خودشان خوب می دانند 
خواندنشان را به دیگران توصیه می کنند. از نظِر برخی رمان هاِی 
جنایی خوبند. برخی دیگر آثارِ فلســفی را دوست می دارند و 

بعضی هم با شاعران روزگار می گذرانند. 
بنابراین، آیا می توان گفت که »کتاِب خوب« عنوانی نسبی ست 
کــه هر فرد می تواند تعریفی از آن ارائه کند؟ شــاید. چه یک 
کتاب داســتانی باشد و چه غیر داستانی ، ما معتقدیم که باید 
ویژگی های اساسی و خاص را در خود داشته باشد تا بتوان آن 

را به عنوان یک کتاب خوب معرفی کرد.

□ کتاب خوب چه کتابی است؟

کتابــی که ذهن، تخیل، اراده و تفکــِر آدمی زاده را به حرکت 
وادارد، کتاب خوب است.

گاه یــک کتــاِب کودکانــه )مثالً شــازده کوچولــو( چنین 
قدرتــی دارد. و گاه کتابــی بزرگســاالنه و عمیــق می تواند 
نطفــه حرکــت، تحول خواهــی و جهِش فکری و جســمی 
 را در ذهــِن مخاطبــش بــکارد. ایــن یعنی کتــاِب خوب.

□ کتاب ، دنیایی جدید

چه زیباست که بنشــینیم و با گشودن یک کتاب وارد دنیای 
جدیدی شــویم، به دورترین نقاط سفر کنیم، همه چیز را از 
دریچه ی چشــم نویســنده ببینیم، خودمان را جای قهرمان 
داســتان تصور کنیم و آن وقت چه آســان می توانیم عشق، 
دل شکستگی، دوســتی، جنگ، بی عدالتی  اجتماعی و هزاران 

تجربه ی تلخ و شیرین دیگر را به لطف کتاب نظاره گر باشیم. 
در این گزارش، کتاب هایی که خوب است  بخوانید را به شما 
معرفــی خواهیم کرد تا با خواندن هریــک از آن  ها، زندگی را 
به گونه ی متفاوتی تجربه کنید. شاید فکر کنید که این کتاب  ها 
از سن و سال شما گذشته و مربوط به دوره نوجوانی بوده، ولی 

عجله نکنید، اول آن ها را بخوانید و بعد قضاوت کنید.
کتاب ها، چنان قدرتی دارند که به یک آن، ما را از جایمان، در 
یک پروژه ی ســخت کاری یا روابط اجتماعی فرسایشی، جدا 
کنند و به سرزمینی ببرند که نوید آرامش یا هیجان می دهد. از 
فراز و نشیب های مطمئن داستان های کالسیک انگلیسی مثل 
غرور و تعصب گرفته، تا وحشت رخنه کرده در راهروهای وزارت 

عشق در رمان ۱۹۸۴.
سوال اینجاســت که؛ اگر تا به حال سراغ کتاب ها نرفته ایم یا 
دل نداده ایم به غرق شــدن در جریانشــان، باید از کجا شروع 
کنیم؟ شاید اولین کاری که باید انجام دهیم، پیدا کردن یک 
لیست راهنما از کتاب هایی است که آن قدر تاثیرگذار بوده اند که 
همیشه در لیست بهترین های مردم در سراسر تاریخ ادبیات قرار 

گرفته اند و باید آن ها را خواند.
حال می خواهیم لیستی از بهترین و خواندنی ترین کتاب های 

ایران و جهان را به شما معرفی کنیم.

▪ 1984 نوشــته ی جورج 
اورول

۱۹۸۴ تقریبــا پــای ثابت 
همه لیست های پیشنهادی 
برای خواندن کتاب اســت. 

این بار هم در لیســت ۴۰ کتابی که پیش از مرگ باید خواند 
قرار گرفته است. جهان به کلی تغییر کرده و به فضایی امنیتی 
و ترسناک تبدیل شده است. ارزش های سفت و سخت و البته 
مجازات های ســفت و ســخت. دیگر نه تنها مخالفت علنی با 
برادر بزرگ جرم محسوب می شود، که حتی فکر مخالفت هم 
با مجازات سنگینی همراه اســت. پلیس ذهن همه جا را زیر 
نظر دارد و حتی عشق را به عنوان عنصری مبتذل، برنمی تابد.

بشــمار  را  ســتاره ها   ▪
نوشته ی لوئیس لوری

ایــن رمــان که در ســال 
مــدال  برنــده ی   ۱۹۹۰
نیوبِری )نخستین جایزه ی 
ادبــی کتاب کــودکان در 
دنیا( شد، داستاِن آن ماری 
یوهانِســن )یک دختر ده 

ســاله ی دانمارکی( و بهترین دوستش اِلِن است که در دوران 
جنگ جهانی دوم در شــهر کپنهاگ زندگی می کنند. وقتی 
نازی ها شــروع به جمع آوری نام و آدرس یهودی ها می کنند و 
ترِس فرستاده شــدن به اردوگاه های اقامت اجباری را به جان 
همــه ی یهودی ها می اندازند، آن مــاری و خانواده اش تصمیم 
می گیرنــد از خانواده   ی اِلِن و هــزاران یهودی دیگر محافظت 
کنند. رمان لــوری یادآور این حقیقت اســت که تفاوت های 
فرهنگی و مذهبی، دوســتان واقعــی را از هم جدا نمی کند و 

عشق همواره بر نفرت چیره خواهد شد.

▪ غرور و تعصب نوشته ی جین آستین

این جمله ی نخســت رمان »غرور و تعصب« از به  یاد ماندنی 
 ترین جمالت نخســت رمان های کالســیک است: »صغیر و 
کبیر فرض شان این است که مرد مجرِد پول و پَله دار قاعدتا زن 
می خواهد« با این  حال، معروف ترین اثر جین آســتین چیزی 
بیش از یک ُکمدی رفتار درباره ی بازار ازدواج و شگردهای نفوذ 

به طبقه ی اشراف در انگلستاِن قرن نوزدهم است.
غــرور و تعصب همچنان یکــی از ماندگارترین آثار در ادبیات 
انگلستان محســوب می شود. صرف نظر از لذتی که از تماشای 
جرقه های عشق بین الیزابت بِِنت و آقای دارسی می بریم، دلیل 
مهِم عالقه ی خوانندگان به این اثر، توصیف صادقانه ی آستین از 
شخصیت انسان با همه ی زشتی ها و زیبایی هایش است. کتاب 
غرور و تعصب، درِس غلبه بر اختالفات شــخصیتی و طبقاتی، 
درِس سخت نگرفتن زندگی و درِس عشق به معشوق با همه ی 

خوبی ها و بدی هایش را به ما یادآور می شود.

▪ کیمیاگر نوشته ی پائولو کوئیلو

کتاب کیمیاگر شــما را با خود به سفری دور و دراز می برد که 
می توانید از تک تک ثانیه های این سفر نهایت لذت را ببرید.

چیزی که این کتاب را بسیار جذاب می کند، داستان پر کشش 
و در عین حال مفهوم ساده ای است که به آن پرداخته می شود.

مفهومی که عرفا و فیلسوفان زیادی از آن سخت گفته اند و شاید 
روایت آن در قالب داستانی بتواند به شما بسیار کمک کند.

بدون شــک پس از مطالعه این کتاب، شــما تشــنه مطالعه 
داســتان های جذاب دیگر می شوید و این خود شروع مناسبی 

برای مسیر کتابخوانی است.

▪ زنان کوچک نوشته ی لوئیزا ِمی َالکات

»زنان کوچک« با فهرستی از شخصیت های به یادماندنی، ما را 
به خانه ی گرم و راحِت یک خانواده ی آمریکایی در قرن نوزدهم 
دعــوت می کند. هر خواننده ای می تواند ویژگی های خودش را 
در یکی از شخصیت های این داســتان پیدا کند، مثال اخالق 
جو، غرور ِمگ، شــیطنت های اِیمی یا کم رویی بِت. این رمان 
داستاِن بزرگ شــدن چهار خواهر )دختران مارچ( از نوجوانی 
تا بزرگ سالی در دوران جنگ داخلی آمریکاست. آن ها در کنار 
هــم با حقایق تلخ زندگی از قبیل فقر، بیماری و مرگ روبه رو 
می شــوند و می آموزند که چگونه با وجود همه ی این تلخی ها 
دست از رؤیاپردازی، عشق ورزی و لبخند برندارند. زنان کوچک، 
یک رمان گیرا و جاودان درباره ی اهمیت خانواده و نعمِت تنها 

نبودن است.

▪ ِجین ایر نوشته ی شارلوت برونته

رمان کالسیک برونته داستاِن کشمکش های یک دختر جوان 
برای یافتن جایگاهش در دنیایی پُر از رنج و سختی است.

»جین اِیر« فراز و نشیب های زیادی را تجربه می کند، از رنجی 
که به  عنوان یک دختــرک یتیم در خانه ی عمه اش متحمل 
می شود و شرایط اســفناک زندگی اش در مدرسه ی لُووود تا 
زمانــی  که به عنوان معلم ســرخانه در تورنفیلد هال )خانه ی 
آقای راِچســِتر مرموز و جذاب( استخدام و با رازهای سیاهی 
مواجه می شــود. ِجین با اراده ی قوی و انعطاف پذیری باال در 
جست وجوی استقاللی است که انگلستان ویکتوریایی از زنان 
دریغ کرده اســت. داستان او سرمشق جاودانی از اراده ی یک 
زن در انتخاب مســیر زندگی اش به  رغِم سختی ها و استهزاء 

دیگران است.

▪ ربــکا نوشــته ی دافنه 
دوموریه

آقای ماکسیمیلیان دووینتر، 
مــردی اســت متمــول و 
متشــخص که بــه تازگی 
زندگــی  و  کــرده  ازدواج 
معقولی دارد. اما در گذشته 
نزدیکش، زنی زیبا و باهوش، 
به طرزی مشکوک توسط او 

کشته و جســدش همراه با قایقی در دریا غرق می شود. پرده 
برداشــتن از این راز توســط همســر دوم، او را وارد ماجرایی 
هولناک می کند. ربه کا داســتانی ترســناک اســت که در هر 

فهرستی جرو کتاب هایی ک باید خواند، جای گرفته است.

▪ فرانکشتاین نوشته ی مری شلی

دانشمندی کنجکاو به نام فرانکنشتاین، با سر هم کردن اعضای 
بدن مردگان و اتصال جریان الکتریســیته بــه آن، موجودی 
غول آسا شبیه به انسان می سازد که هیچ کس حتی خود او، از 

پس کنترلش برنمی آید.
مری شــلی، زمانی که تنها ۱۸ سال داشت، شروع به نوشتن 
کتاب فرانکنشتاین کرد. این اثر که همزمان، تریلری گوتیک، 
عاشقانه ای پرحرارت و حکایتی هشداردهنده در مورد خطرات 
علم است، داستان علم آموزی متعهد به نام ویکتور فرانکنشتاین 
را پی می گیرد. فرانکنشتاین که به شکل وسواس گونه ای به 
دنبال یافتن علت زندگی و هم چنین، جان بخشیدن به اشیای 
غیرزنده است، انسانی را با استفاده از اعضای بدن دزدیده شده 
از اجســاد خلق می کند؛ اما پس از این کار، زشــتی و مخوف 
بودن این موجود، او را تا سر حد مرگ می ترساند. این موجود 
که زمانی بســیار آرام و بی آزار بود، پس از شــکنجه شدن با 
تنهایی و انزوا، به جانوری شــرور تبدیل می شــود و به دنبال 

انتقامی خون بار از آفریننده اش، فرانکنشتاین، می افتد. 
ایــن رمان که جزء مهم ترین آثار پیشــرو در ژانرهای ترس و 
علمی تخیلی اســت، نه تنها داســتانی جذاب و دلهره آور را 
روایت می کند، بلکه ســواالت ژرفی درباره ی مفهوم زندگی 
و جایــگاه آدمی در کائنــات را در ذهن مخاطب برمی انگیزد: 
 انســان بودن چه معنایی دارد؟ ما چه مسوولیت هایی در برابر
یکدیگر داریم؟ تا چه اندازه می توان طبیعت را دستکاری کرد؟ 
در عصر حاضر که پر اســت از خبرهــای اهدای اعضای بدن، 
مهندسی ژنتیک و ترورهای زیستی، جواب این سواالت بیش از 

هر زمان دیگری بااهمیت جلوه می کند.

▪ کشتن مرغ مقلد، هارپر لی

درخواستی بی وقفه برای عدالت در امر نژاد پرستانه آمریکای 
جنوبی در طی ســال های تنزل و رکود؛ رمان لی باعث ایجاد 
احساســی در میان مردم شد. روش او ســاده اما کاری بود: از 
دید کودکی شــش ساله به دنیا نگاه کردن؛ ژان لوئیس فینچ، 
که پدرش وکیل مدافع سیاه پوستان است و به دروغ متهم به 
تجاوز به زنی سفید پوست شده  است. لی به جز “مرگی سریع 
و بخشــنده از دستان بازرسان” به چیز دیگری امیدوار نبود. او 
برنده جایزه پولیتزر شــد و رمانش به عنوان کتاب درسی در 

مدارس استفاده می شود.

▪ آنا کارنینا نوشته ی لئو تولستوی

اختالفی خانوادگی، آنا کارنینا را از ســن پترزبورگ به مسکو 
می کشاند و همین بهانه ای می شود برای مو به مو نشان دادن 
وضعیت فرهنگی و اجتماعی روســیه در آن سال ها. رمانی با 
درون مایه ی عاشقانه با دو شخصیت اصلی به نام های آنا کارنینا 

و لوین و دو قصه ی مجزا.

 ---نیم نگاه ---

زیست بوم نوآوری در فناوری های 
پیشرفته

علمی  معاون  سورناســتاری 
و فنــاوری رییس جمهــوری در 
آیین آغازبه کار نهمین نمایشــگاه 
بین المللــی نــوآوری و فنــاوری 
)اینوتکس2۰2۰( طی سخنانی که 
به صورت مجازی پخش شد، اظهار 
داشــت:  امروزه اتفاقات خوبی در 
اکوسیستم نوآوری و فناوری کشــور رخ داده که از آن جمله 
می توان به تشــکیل پنج هزار و ۳۰۰ شرکت دانش بنیان، راه 

اندازی چندین هزار استارتاپ و شتابدهنده  اشاره کرد.
ســتاری ایجاد بیش از ۴۰ پارک علم و فناوری، کارخانه های 
نوآوری و ایجاد نواحی نوآوری را از دیگر تحوالت ایجاد شده در 
اکوسیستم نوآوری و فناوری دانست و ادامه داد: عالوه بر آن، 
ما در حوزه هایی که زیســت بوم فناوری نداشتیم، این فضاها 
 ،ICT ایجاد شده که شامل زیست بوم های نوآوری در حوزه

سلول های بنیادی و هوافضا می شود.
معاون علمی و فناوری ریاســت جمهوری یادآور شد: امروزه 
جهت گیری های دانشگاه ها به سمت حرکت در راستای ایجاد 
دانشگاه های نسل سوم و چهارم است، با این تحوالت فرهنگ 
عمومی در حال تغییر اســت ولی تا رسیدن به نقطه مطلوب 

فاصله داریم.
ســتاری افــزود: امیدوارم که چهار روز برگزاری نمایشــگاه 
اینوتکس دســتاوردهای قابل توجهی داشــته باشد و بتواند 
زمینــه تبادل فنــاوری را میان بازیگران ایــن عرصه فراهم 

کند. امیدوارم مذاکرات خوبی میان شرکت ها صورت گیرد.

رقابت اسکار۲۰۲1 کلید خورد
لهســتان با معرفی فیلم »مالگوژاتا شوموفسکا« رقابت 
اســکار بین المللی 2۰2۱ را کلید زد و نخستین کشوری شد 
که نماینده اش را برای این رقابت انتخاب و معرفی کرده است.

جدیدترین فیلم این کارگردان زن با عنوان »دیگر هرگز برف 
نمی بارد« نخستین فیلم وی است که به نمایندگی از لهستان 
به اســکار معرفی می شــود. این فیلم با بازی الک اوتگوف و 
آگاتا کولشا بازیگر فیلم »آیدا«، داستان یک مهاجر اوکراینی 
را روایت می کند که به عنوان ماساژور در لهستان مشغول کار 
است و به تدریج در جامعه بسته مشتریانش شمایلی مرشدوار 
به دســت می آورد.فیلمنامه این فیلم را شوموفسکا و میخال 

انگلرت نوشته اند.

نمایشگاه حروف نگاری »علی 
ولی اهلل«

  
به گزارش پایگاه خبری حوزه هنری، ســید مســعود 
شــجاعی طباطبایی مدیــر مرکز هنرهای تجســمی حوزه 
هنری درباره چگونگی برپایی این نمایشگاه گفت: نمایشگاه 
پیِش رو، حاصل هم افزایی کانون هنر شیعی است.از حدود 
2۰ روز پیش، هنرمندان سراســر کشــور بر اساس آن آثار 
خــود را برای ما با موضوع و مضمــون امام اول و با عنوان 

علی ولی اهلل ارسال کردند.
شــجاعی طباطبایی افــزود: ارزیابــی و انتخــاب آثار این 
نمایشگاه چهارشنبه هفته گذشته با داوری مسعود نجابتی، 
ســید مهدی حسینی و سید حسن موسی زاده انجام شد و 
طی آن ۱۱۰ اثر انتخاب شــد. انتخاب اتفاقی ۱۱۰ اثر که 
عدد ابجد نام علی اســت برای ما جالب توجه بود که نشان 

از توجه ویژه امیرالمؤمنین به این نمایشگاه است.
وی ادامــه داد: آثار نمایشــگاه نخســتین ســاالنه رقابتی 
حروف نگاری »علی ولی اهلل« کیفیت بســیار باالیی دارد و 
بیشتر از سوی هنرمندان جوان و شهرستانی برای ما ارسال 
شــده است که به لحاظ کیفی و تکنیکی شانه به شانه آثار 

هنرمندان برجسته و پیشکسوت ما به حساب می آید.
 این نمایشــگاه در دو گالری ابولفضل عالی و خانه عکاسان 
در حوزه هنری میزبان عالقه مندان است. البته عالقه مندان 
می توانند با مراجعه به سایت مرکز هنرهای تجسمی حوزه 
هنری، شــیعه آرت یا هنر شــیعی و هم چنین اپلیکیشن 

حوزه هنری آثار را با کیفیت بسیار باال ببینند.
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به همت ستاد اقامه نماز جمعه و با همکاری شهرداری لنگرود انجام شد؛

برپایی میز خدمت در نماز جمعه لنگرود

 ---نیم نگاه ---
اقدام جالب کارکنان یک 

شهرداری در گیالن
  

جمعی از معاونین، مدیران و پرســنل شــهرداری 
لنگرود با امضای طومار و حضور در دفتر شهردار، خواستار 

ادامه کار سید مهدی رجایی شهردار این شهر شدند.

پس از شنیده شدن زمزمه استعفای سیدمهدی رجایی 
شــهردار لنگــرود و ادامــه کار مدیریتــی او در یکی از 
مجموعه های وزارت کشور، جمعی از پرسنل شهرداری 
با امضای طومار و حضور در دفتر شهردار خواستار ادامه 

کار رجایی شدند.
شــهردار لنگرود نیز در جمع مدیران ارشد شهرداری با 
قدردانی از ابراز لطف کارمندان یادآور شد: قطعا در مسیر 
توسعه و پیشرفت لنگرود اگر موفقیتی حاصل شده است 
با تالش تمام کارکنان شهرداری و همراهی اعضای شورا 

بوده است.

نائب رئیس شورای شهر لنگرود؛

اعضای شورا نیزبر ادامه کار 
مهندس رجایی اصرار دارند 

حسن دوســت با بیان این که تعامل بین شهردار 
لنگرود با اعضای شــورا در 5 دوره گذشته شورا مثال 
زدنی اســت، افزود: تعامل و دوستی خوبی بین شورا و 

شهردار لنگرود وجود دارد.
فرامرز حســن دوست نائب رئیس شورای شهر لنگرود 
در گفتگویی، با بیان این که مهدی رجایی در طول سه 
سال حضور خود در شهرداری لنگرود عملکرد خوبی از 
خود بر جای گذاشته است، افزود: تعامل بین شهردار 
با پرسنل و اعضای شورا در 5 دوره گذشته شورا مثال 

زدنی است.

وی با بیان این که از سال گذشته پیشنهادهای جدی 
مبنی بر ارتقای شــغلی ایشان و حضور در تهران ارائه 
شــده اســت، گفت: اگرچه این روزها زمزمه ها مبنی 
بر حضور آقای رجایی شــدت بیشتری گرفته است اما 
اعضای شورا نیز همانند پرسنل شهرداری بر ادامه کار 

ایشان اصرار دارند.
حسن دوست با بیان این که اعضای شورا تمایل دارند که 
ایشان همچنان به فعالیت خود ادامه دهد، افزود: تعامل 

و دوستی خوبی بین شورا و شهردار لنگرود وجود دارد.
عضو شورای شــهر لنگرود با اشاره به مشکالت اقتصادی 
کشــور اظهار کرد: علی رغم تمام مشــکالت تالش ها بر 
این بوده کــه کار روی زمین نماند و از همین رو نهضت 
آســفالت، پروژه الیروبی رودخانه اصلی شــهر، کارخانه 

کمپوست و سایر پروژه های مهم در حال پیگیری است.
وی در پایــان گفت: هم چنین شــهرداری توانســته 
حقوق تمام پرسنل خود را اعم از قراردادی و شرکتی 

پرداخت کند.

 به مناسبت سالروز برگزاری اولین نماز جمعه کشور و با حضور جمعی 
از مدیران ارشــد شهری ، میز خدمت در محوطه مسجد جامع لنگرود 
دایر شد و شهروندان به صورت رودررو مشکالت و مطالبات خویش را با 

مسوولین در میان گذاشتند.
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای شهر لنگرود؛ در حاشیه 
این برنامه حجت االسالم نقوی "امام جمعه لنگرود" از مدیران حاضر 
در این برنامه منجمله دکتر محمدنژاد "نماینده شهرستان"، مهندس 
منصفی "رئیس شــورای اسالمی شهر" و مهندس رجایی "شهردار" 
 بابــت حضور و همــکاری در برگزاری این ویــژه برنامه تقدیر نمود

در این برنامه هم چنین مزارائمه جمعه پیشین لنگرودگلباران شد.

در روزهای اخیرخبرهایی مبنی بر اســتعفای 
شــهردار لنگرود  از ســمت خــود در فضای 
مجازی و سطح شهر منتشر شده که مجموعه 
شورای اسالمی لنگرود بر ادامه فعالیت شهردار 

این شهر اتفاق نظر دارد.
به گفته رئیس شــورای شهرلنگرود عملکرد 
مجموعه شــهرداری و به خصوص شــهردار 
لنگرودطــی این  دوره  وحتی در مقایســه با 
 دوره های گذشــته بســیار مطلوب بوده است 
وی یاد آور شــد: در دوره های گذشــته تمام 
فرصت ها به جای پرداخته شدن به پروژه های 
عمرانی  به مباحث حاشــیه و عدم کارایی و 
در نهایت عوض شــدن شهردار در مدت زمان 
کوتاه  می انجامید اما این بــار در ابتدای امر؛ 
با تصمیم اعضای شــورای شــهر که ترکیب 
افــراد متخصص و باتجربه بودند  شــهرداری 
متخصص و بومــی و پرتــالش روی کارآمد 
فردی که توانســت تعامل بســیار خوبی  با 

اعضای شــورا ایجاد کند و ماحصل این تعامل 
موجب شــد کــه تجربه تلخ گذشــته تکرار 
نشــود و شــورا با دادن فرصت چندین ساله 
 به شــهردار اتفاقات بســیار خوبی رقم  خورد
رئیس شــورای شــهر خاطــر نشــان کرد: 
بهره گیری از بســترهای موجــود و آگاهی به 
نیازهــای مردم شــهر لنگرود بــا پروژه هایی 
نظیرنهضت عظیم آسفالت، الیه روبی رودخانه 
شــهر، حل معضل آب گرفتگی خیابان امام، 

بهســازی پل خشتی و باغ ملی و اجرای دیگر 
طرح های عمران شهری؛  یک جهش فوق العاده 
درلنگرود ایجاد گردید و چهره شــهر متحول 
 وتوســعه روزافزون شــهری را شــاهد بودیم
منصفــی ادامه داد: شــهردار لنگــرود برای 
دستیبابی و نهادینه شدن نشاط در میان مردم 
شــهر با هدف کاهش آسیب های اجتماعی  و 
پویایی جامعه بــا برنامه و هدف پیش رفت و 
 توانســت  کارنامه بسیار موفقی را کسب کند
 وی با اشاره به این مطلب که به یقین  کمتر 
جایی شنیده شده که حتی کارگران و پرسنل 
شهرداری از صدای شنیدن زمزمه های رفتن 
یک شــهرداردچار نگرانی و ناراحتی شــوند 
اما در شــهر لنگرود این اتفــاق افتاد چرا که 
رجایــی توانســت  با همه مشــکالت مالی و 
اقتصادی موجود در شــهرداری، در طول این 
مــدت، حقوق کارگران را بــه موقع  پرداخت 
 ورضایتمنــدی بــاالی مــردم را جلب کند 

وی تاکید کرد : کارنامه قابل قبول شــهردار، 
آبادانی شهر، خدمت به مردم و رضایت کارگران 
و پرسنل شهرداری  واز همه مهمتر مهارت وی 
در ایجــاد فضای امن و آرامــش از مهمترین 
مولفه ها در سنجش میزان رضایتمندی اعضای 

شورای شهر از سید مهدی رجایی  است.
مهندس منصفی افزود: شــورای شهرلنگرود 
همفکر و یکســو و با در نظــر گرفتن منافع 
شــهروندان و شــهر، از وی بــرای ادامه این 

مسوولیت حمایت می کند.
وی افزود: شورای شهرلنگرود  با هدف جلب 
رضایت شهروندان این شهر به دنبال کاهش 
مشکالت مردم شهر است و پرسنل شهرداری 
و اعضای شــورای اسالمی شهر خواستار این 
هســتند که در کنار شــهردار منتخب خود، 
طبق روال ســابق و با اتحاد و همدلی تمام، 
به فعالیت خود در توســعه و عمران و آبادانی 

شهری ادامه دهند.

رییس شورای شهرلنگرود: اعضای شورا از عملكرد شهردار رضایت كامل دارند

شــهردار لنگرود درآیین تجلیل از 
اصحاب رسانه با بیان این که برنامه 
انجام  های کوتاه مدت شــهرداری 
شده و میان مدت و بلند مدت نیز در حال انجام است، از انعقاد 
قرارداد ۱5 میلیاردی آسفالت معابر شهر خبر داد و اظهار کرد: 

تاکنون معادل ۱۰ میلیارد تومان آن اجرایی شده است.
سید مهدی رجایی با اشاره به بازسازی ۸۰درصد از پیاده روهای 
قدیمی سطح شهر گفت: زمین رو به روی سپاه پاسداران انقالب 

اسالمی نیز به تفرجگاه تبدیل می شود.
وی با اشاره به اتمام فاز اول احداث کارخانه کمپوست افزود: این 
کارخانه با انجام برق رسانی آماده بهره برداری بوده و فاز دوم نیز 

توسط پیمانکار فعلی اجرایی می شود.
شهردار لنگرود از خریداری ۱۰میلیارد تومان دستگاه و ماشین 
آالت کارخانه کمپوست خبر داد و گفت: زباله های تر و خشک از 

یکدیگر جدا شده و زباله های تر تبدیل به کود می شوند.
رجایی با بیان این که کارخانه کمپوست لنگرود با تکنولوژی روز دنیا 
 احداث شده، از بی خطر سازی ۷۰ درصد زباله های شهر خبر داد.

وی با اشــاره بــه الیروبی رودخانه ها اظهار کــرد: این اقدام با 
دســتگاه حرفه ای انجام و پس از پایان عملیات الیروبی اسکله 

قایق سواری احداث می شود.
شهردار لنگرود با بیان این که از ابتدای شیوع کرونا، شهرداری 
لنگرود در کنار مردم بودخاطر نشان کرد: ضدعفونی و گندزدایی 
معابر، توزیع ماسک و اقالم بهداشتی، توزیع ۴۰۰ بسته معیشتی 

از جمله این اقدامات بود.
رجایی با اشاره به پرداخت مطالبات 6۰ نفر از پرسنل بازنشسته 
شهرداری و بازنشستگی ساالنه 2۰ نفر از کارکنان گفت: امسال 

2۰ نفر دیگر بازنشسته می شوند.
وی هم چنین از پرداخت ۳ میلیارد تومان دیون شهرداری خبر 

داد و گفت: تاکنون تمام مطالبات از ســوی شهرداری پرداخت 
شده است.

به گفته این مسوول، شهرداری لنگرود در زمینه بیمه نیز بدهی 
عقب مانده ندارد و ۴ میلیارد تومان بدهی بیمه که در آغاز دوره 

پنجم شورا وجود داشت نیز پرداخت شده است.
شهردار لنگرود با اشاره به برگزاری برنامه های فرهنگی و ورزشی 
گفت: مشتاق به حضور تیم والیبال در لیگ دسته اول بودیم و به 
دنبال احداث زمین والیبال ساحلی و بسکتبال خیابانی هستیم.

رجایی با اشاره به انجام ممیزی امالک پس از 2۰ سال تصریح 
کرد: در زمینه تفکیک زباله فرهنگ سازی این موضوع از مدارس 

آغاز شده است.
وی ســپس با اهدای گل و لوح ســپاس از خبرنگاران حاضر در 
جلسه قدردانی کرد. این نشست با رعایت تمام شیوه نامه های 

بهداشتی برگزار شده بود.

گرد آورنده
مهدیه رزاقی لنگرودی

امکان انتقال زندان لنگرود 
به خارج از شهر

 "شهردار لنگرود" در جلسه معرفی مدیر عامل جدید انجمن 
حمایت از زندانیان شهرستان لنگرود حضور یافت و با رییس 

جدید به گفتگو پرداخت.

به گزارش روابط عمومی شــهرداری و شورای شهر لنگرود؛ 
در نشستی که با حضور نماینده شهرستان، فرماندار و معاون 
فرماندار، شــهردار لنگرود، رئیس زندان و دیگر مســووالن 
لشــکری و کشوری در محل دفتر فرماندار برگزار شد، آقای 
محسن صالحی به عنوان مدیر عامل جدید  انجمن حمایت از 

زندانیان شهرستان لنگرود معرفی گردید.
در حاشیه این جلسه در خصوص انتقال زندان مرکزی لنگرود به 
فضایی خارج از شهر مباحثی مطرح و تصمیماتی اتخاذ گردید.

غالمرضا منصفی رئیس شورای شهر لنگرود و سیدمهدی 
رجایی شــهردار لنگرود با حضور در فرمانــداری با معاون 
جدید امــور عمرانی و برنامه ریزی فرمانداری شهرســتان 

لنگرود دیدار و گفت وگو کردند.
رئیس شــورای شهر لنگرود در این دیدار با بیان این که در 
دوره اخیر مدیریت شهری لنگرود تالش شد تا اقدامات در 
خور شــان شهروندان انجام شود ، اظهار کرد: در دوره اخیر 
مدیریت شهری و شــهرداری پروژه های زیربنایی بزرگ و 
مهمی انجام شــد که ســال ها از جمله دغدغه های مردم 

شهر بود. 
غالمرضــا منصفی با بیان این که در چهار ســال گذشــته 
شــهرداری و شورا اقدامات مهمی صورت گرفت، گفت: این 
مهم به دلیل هماهنگی شــهردار با اعضای شــورای شهر و 
برنامه ریزی مناســبی بود که توســط تیم مدیریت شهری 
انجام شــده که موجبات رضایت شــهروندان نیز به دنبال 

داشته است.
شــهردار لنگرود نیز با بیــان این که شــهرداری در همه 
زمینه های شــهری نقش دارد ، اظهار کرد: دلیل همکاری 
با همه ادارات در چند ســال گذشته این است که شهر در 
مســیر توســعه حرکت کند و در این مســیر در کنار سایر 

ارگان ها و نهادها پای کار هستیم. 
مهندس رجایی با اشــاره به برخی از پروژه های انجام شده 
توســط شهرداری و شــورا در چند ســال اخیر گفت: لوله 
گذاری خیابان امام جهت هدایت آب های ســطحی، نهضت 
آسفالت معابر شهری و الیروبی رودخانه بزرگ شهر از جمله 

اقدامات انجام شده در سطح شهر است.
علــی اکبر پورعلــی معاون امــور عمرانــی و برنامه ریزی 
فرمانــداری لنگرود نیز بــا بیان این که تــالش مجموعه 
شــهرداری لنگرود در چند ســال اخیر زبانزد در اســتان 
شــده است، اظهار کرد: باید تالش کنیم که کیفیت زندگی 
شــهروندان را در سطح شــهر افزایش دهیم و این مهم با 

همدلی و همکاری بین همه مسوولین میسر است.

شهرداری لنگرود در همه زمینه های شهری نقش دارد

 شهردار لنگرود خبر داد: 
بی خطر سازی ۷۰ درصد از زباله های شهر
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 "مولوی" ]دیوان شمس[

 مسلمانان، مسلمانان ،چه باید گفت یاری را
 که صد فردوس می سازد جمالش نیم خاری را
 مکان ها بی مکان گردد زمین ها جمله کان گردد
 چو عشق او دهد تشریف یک لحظه دیاری را
 خداوندا زهی نوری لطافت بخش هر حوری

 که آب زندگی سازد ز روی لطف ناری را
 چو لطفش را بیفشارد هزاران نوبهار آرد

 چه نقصان گر ز غیرت او زند برهم بهاری را
 جمالش آفتاب آمد جهان او را نقاب آمد

 ولیکن نقش کی بیند بجز نقش و نگاری را
 جمال گل گواه آمد که بخشش ها ز شاه آمد

 اگر چه گل بنشناسد هوای سازواری را
 اگر گل را خبر بودی همیشه سرخ و تر بودی

 ازیرا آفتی ناید حیات هوشیاری را
 به دست آور نگاری تو کز این دستست کار تو

 چرا باید سپردن جان نگاری جان سپاری را
 ز شمس الدین تبریزی منم قاصد به خون ریزی
 که عشقی هست در دستم که ماند ذوالفقاری را

 " ابوسعیدابوالخیر"

 بس که جستم تا بیابم من از آن دلبر نشان
 تا گمان اندر یقین گم شد، یقین اندر گمان

 تا که می جستم ندیدم، تا بدیدم، گم شدم
 گم شده، گم کرده را هرگز کجا یابد نشان

 در خیال من نیامد، در یقینم هم نبود
 بی نشانی که صواب آید ازو دادن نشان

 چند گاهی عاشقی برزیدم و پنداشتم
 خویشتن شهره بکرده کو چنین و من چنان
 در حقیقت چون بدیدم، زو خیالی هم نبود

 عاشق و معشوق من بودم ببین این داستان

 " امیرمحمدمعزی "

 دوست دارم که برآشوبی و بیداد کنی
 شادیی  کن  که مرا با غم و فریاد کنی

 زاتش عشق چو پوالد بتابی دل من
 پس دل خویش چو ناتافته پوالد کنی
 به تو ای طرفهٔ بغداد نه زان دادم دل

 که تو از دیدهٔ من دجلهٔ بغداد کنی
 بندهٔ روی چو ماهت نه از آن شرط شدم

 که مرا بیهده بفروشی و آزاد کنی
 بندهٔ روی توام، عاشق بیداد توام

 بنده تر گردم و عاشقتر، اگر داد کنی

 "باباافضل کاشانی"

 رنگ از گل رخسار تو گیرد گل خود روی
 مشک از سر زلفین تو دریوزه کند بوی
 شمشاد ز قّدت به خم، ای سرو دل آرا

 خورشید ز رویت دژم، ای ماه سخن گوی
 از شرم قدت سرو فرومانده به یک جای

 وز رشک رخت ماه فتاده به تکاپوی
 با من به وفا هیچ نگشته دل تو رام

 با انده هجران تو کرده دل من خوی
 ناید سخنم در دل تو، ز آن که به گفتار

 نتوان ستدن قلعه  ای از آهن و از روی
 ز آن است گل و نرگس رخسار تو سیراب
 کز دیده روان کرده  ام از مهر تو صد جوی

 تا بوک سزاوار شوی دیدن او را
 ای دیده تو خود را به هزار آب همی شوی

 ای دل چه شوی تنگ، چو در توست نشستن
 خواهی که ورا یابی، در خون خودش جوی

 "سیف فرغانی"

 اال ای شمع دل را روشنایی
 که جانم با تو دارد آشنایی

 چو دل پیوست با تو گو همی باش
 میان جان و تن رسم جدایی

 گرفتار تو زآن گشتم که روزی
 به تو از خویشتن یابم رهایی

 دلم در زلف تو بهر رخ تست
 که مطلوب است در شب روشنایی

 منم درویش همچون تو توانگر
 که سلطان می کند از تو گدایی

 مرا دی نرگس مست تو می گفت
 منم بیمار تو ناالن چرایی؟

 بدو گفتم از آن نالم که هر سال
 چو گل روزی دو سه مهمان مایی

 نه من یک شاعرم در وصف رویت
 که تنها می کنم مدحت سرایی،

 طبیعت »عنصری« عقلم »لبیبی«
 دلم هست »انوری« دیده »سنایی«

 اگر خاری نیفتد در ره نطق
 بیاموزم به بلبل گل ستایی

 من و تو سخت نیک آموخته ستیم
 ز بلبل مهر و از گل بی وفایی

 تو را این لطف و حسن ای دلستان هست
 چو شعر سیف فرغانی عطایی

 گشایش از تو خواهد یافت کارم
 که هم دلبندی و هم دلگشایی

کافـــه شـــهر ---نیم نگاه ---

ـــش هفتم  بـخـ
حمیــد مزرعــه

در هــر نقطه از جهان شــکلی از هنر وجود 
دارد، ولی تاریخ هنر به مثابه تالشــی مداوم 
و پایدار، نه در غارهای جنوب فرانســه آغاز 
می شود و نه در میان سرخپوستان آمریکای 
شمالی، هیچ سنت مستقیمی وجود ندارد که 
آن شگفتی های آغازین را به روزگار ما پیوند 
دهد، ولی یک سنت مستقیم وجود دارد که 
از استاد به شاگرد و از شاگرد به دوستدار هنر 
یا نسخه بردار رسیده است که هنر روزگار ما 
را از ساختمان گرفته تا تابلو نقاشی و پوستر 
چاپی و غیره، با هنر دره ی نیل متعلق به پنج 
هزار سال قبل، پیوند می دهد. زیرا خواهیم 
دید که اســتادان یونانی از استادان مصری 
درس آموختند و ما همه، شاگردان استادان 
یونانی هســتیم. بنابر این هنر مصر برای ما 

اهمیت فوق العاده دارد.
همه می دانند مصر سرزمین اهرام است، یعنی 
آن کوه های سنگی که هم چون راه نشان های 
فرساییده ای در افق دوردست تاریخ بر جای 
ایســتاده اند. آن ها با وجود فاصله هنگفتی 
که با ما دارند و بــا وجود آن که آمیخته به 
رمز و رازند، داســتان های زیادی از هستی 
خود را بــاز می گویند. آن ها از ســرزمینی 
حکایت می کنند که چنان نظم و انضباطی 
بر سراسر آن حکمفرما بود که توانست چنین 
سنگ های سر به آســمان کشیده ای را در 
عمر یک پادشــاه برپا کند. نیز از پادشاهی 
یاد می کنند چنان متمکن و توانگر بودند که 
می توانســتند هزاران هزار کارگر یا برده را وا 
دارند که در گذر سال ها با مشقت کار کنند و 
توان بفرسایند، سنگ ها را از معدن بر گیرند، 
به جایگاه عملیات بکشند و با ابتدایی ترین 
ابزار جابه جا کنند تا آرامگاهی ساخته شود 

که پیکر پادشاه را در خود جای دهد.
هیچ پادشــاهی و هیچ مردمــی برای پدید 
آوردن یــک بنــای یادبود صــرف  در هیچ 
روزگاری چنین هزینــه عظیم و مجاهدت 
جانفرســایی را بر عهده نگرفته  و نخواهند 
گرفت و بشر هیچ وقت چنین ظلم عظیمی 

در حافظــه تاریخی خود ثبت نکرده اســت 
اســتفاده از جان انســان برای بقا و دوام نام 

ماندگارشان...
می دانیــم که اهــرام در نظر پادشــاهان و 
رعایای آن ها نقش بســیار مهمی داشته اند. 
پادشاه موجودی آسمانی پنداشته می شد که 
رعایا در زیر ســایه ی نفوذ و قدرتش زندگی 
می کردنــد و وقت عزیمــت از جهان خاکی 
دوباره به بارگاه خدایان که مســقط الراس او 
بود عروج می کرد، اهرام که ســر به آسمان 
می ســاییدند، عروج پادشاهانه او را تسهیل 
می کردنــد و پیکر مقــدس وی را از زوال و 

پوسیدگی مصون می داشتند.
مصریــان بر این باور بودند که اگر روح بعداز 
مرگ به حیات خود ادامه می دهد، پس جسم 

باید از تالش و فساد محفوظ گردد. 
به همین دلیل با استفاده از روش های دقیق 
مومیایی کردن و پیچیدن پیکر آدمی در میان 
طومارهای پارچه ای از فساد و پوسیدگی آن 
جلوگیری می کردند. پیکر مومیایی شده ی 
پادشــاه دقیقن در مرکز یکی از اهرام و در 
داخل تابوتی سنگی دفن می شد و در واقع 
اهرام برای همین منظور ســاخته می شدند. 
همه جا دور تا دور آرامگاه پادشــاه، اوراد بر 
دیوارها مکتوب شده بود تا او را در سفرش به 

جهان دیگری یاری کنند.
ولــی فقط این کهــن تریــن بازمانده های 
معماری آدمی نیســتند که از نقش عقاید و 
باورهای دیرین در تاریخ هنر حکایت دارند. 
مصریــان بر این اعتقــاد بودند که محفوظ 
داشتن جسم پادشاه به تنهایی کافی نیست. 
اگر پیکره ای شبیه پادشــاه در کنار جسم 
او نگهداری می شــد، اطمینان را دو چندان 
می کرد که او به هستی جاویدان خود ادامه 
خواهــد داد. بنابراین پیکرتراشــان را وا می 
داشــتند که مجسمه سرپادشــاه را از خارا 
سنگی ســخت و زوال ناپذیر بتراشند و آن 
را در مقبره، پنهان از انظار، در کنار جســد 
پادشاه قرار دهند، باشد که افسون پیکره ی 

سنگی کارگر افتاد و روح پادشاه، در وجود آن 
و از طریق آن، به حیات خود ادامه دهد. یکی 
از کلمات مصری برای پیکر تراش  به معنی، 

کسی که حیات را حفظ می کند، است.
ایــن آیین ها در ابتدا خاص پادشــاهان بود، 
ولی اندکی بعد اشراف خاندان سلطنتی نیز 
مقبره های کوچک تر خــود را در ردیف های 
منظــم و مرتبی در اطراف آرامگاه پادشــاه 
تدارک دیدند و به تدریج همه ی افراد واالمقام 
احساس تکلیف کردند که برای زندگی پس از 

مرگ خود اقدام کنند.
برای این منظور مقبره هــای پر هزینه ای را 
سفارش می دادند که بتواند مومیایی آن ها و 
پیکره ی شبیه شــان را در خود جای دهد و 
روح شــان بتواند در آن متمکن گردد و غذا 
و شراب اهدا شــده به مرده را دریافت کند. 
برخی از از این مجســمه های اولیه بازمانده 
از عصر اهــرام، یعنی سلســله ی چهارم از 
پادشاهی قدیم، از جمله زیباترین آثار هنری 
مصری اند. نوعی وقار و ســادگی در این آثار 
به چشــم می خورد که تاثیرات پایداری بر 
ذهن تماشاگر به جا می گذارد. به خوبی قابل 

تشخیص است که پیکرتراش، کوششی برای 
خوشامد مدل خود به عمل نیاورده یا سعی 
نکرده است که حالتی گذرا در چهره ی او را 

حفظ کند.
خاطر او صرفن متوجه ی ویژگی های اصلی 
است و به جزییات فرعی کاری ندارد. شاید 
صرفــن به دلیــل همین تمرکــز جدی بر 
شکل های اصلی ســر و صورت آدمی است 
که این مجســمه ها جذابیت خود را حفظ 
کرده اند. زیرا، علی رغم خشکی کم و بیش 
هندسی آن ها، همانند نقاب های بومی، آثاری 

ابتدایی نیستند.
از ســویی دیگر، زنده و طبیعی بودن شــان 
به پای پرتره های واقع نمایانه ی هنرمندان 
نیجریه ای نمی رســد. مالحظه ی واقعیات 
طبیعی و تقارن و تناســب هندسی، چنان 
ترکیب هماهنگــی را بوجــود آورده اند که 
موجب می شود آن ها را زنده و طبیعی ببینیم 
و در عین حــال از یاد نبریم که آن ها آثاری 
جاویدان و متعلق به گذشته های دور تمدن 

بشرند.
ادامه دارد...

ششمین حراج ملی به صورت مجازی تاریخ هنر هنر در خدمت جاودانگی
اولین گالری آنالین حراج ملی، یکشنبه ۱۹ مرداد آغاز 

به کار کرد. 
طبق اطالع، در ششــمین دوره حراج ملی آثاری از صادق 
ادهــم، اهلل وردی میرزا، کاوه افرایی، آنوش یغیازیان، علی 
پسندیده، مصطفی دشتی، امیر رحیمی، عبداهلل رحیمی، 
حسن خوانساری، علی شــیرازی، کوروش شیشه گران، 
سحر صالحی، هاشــم طالئیان، امیر طهماسبی، کامبیز 
عبدل زاده، مهدی نبوی، جعفر فتاحی، کمال الدین قطب، 
عبدالحسین محسنی کرمانشاهی، احمد میرزازاده، منوچهر 
نیازی، بهنام ولدوند، کیخسرو خروش و میرزا محمد داوری 

ارائه شده است.
هــم چنین یک قیچی مربوط بــه دوره قاجار، فرش صوف 
کاشــان گالبتــون، فرش اصفهــان کرک منچســتر، پل 
منســوجات، جلد الکی با بوم الوان منســوب به میرزا بابا، 
عصا مربوط به دوره قاجار، کالم اهلل مجید به خط حســن 
خوانساری سنه، قطعه خطی منسوب به شاه قطب تبریزی، 
حلیه سیاه قلم منسوب به اسماعیل جالیر، جعبه ملیله کاری 
شده مربوط به دوره قاجار، جعبه جواهر میناکاری، پرده قرن 
سیزدهم، حکاکی سنگ منســوب به طاهر رکاب حسین 
جدی، انگشتر الماس فالمک، نسخه خطی منسوب به امام 
رضا )ع( و قطعه خطی منســوب به احمد بن سهروردی از 
دیگر آثاری هستند که در این دوره حراج چکش می خورند.
قیمــت آثار این دوره از ۸ میلیون آغاز می شــود و باالترین 
قیمت هم مربوط به »حلیه سیاه قلم« منسوب به اسماعیل 
جالیر است که با قیمت پایه ۸۰۰ میلیون تومان ارائه شده 
اســت. یک عصا مربوط بــه دوره قاجار هــم، قیمت 5۰۰ 

میلیونی در این حراج خواهد داشت.

لحظاتــی بــا شــعر
به انتخاب نیما موسوی

بازسازی گنجینه موزه 
هنرهای معاصر

  
خبرنگاران و اهالی رسانه پیش از ظهرروز سه شنبه 2۱ 
مرداد از بازسازی گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران واقع در 

پارک الله بازدید کردند.
در ایــن بازدید،مجید حبیبی نژاد پیمانکار مرمت موزه گفت: 
با توجه به این که برپایه آئین نامه نگهداری موزه ها، باید دما 
و رطوبت حد مشخصی باشد، دستگاه هواساز مجزایی برای 

گنجینه تهیه شده است.
حبیبی نژاد گفت: ظرفیت گنجینه اصلی افزایش یافته و تعداد 
قفســه های ریلی از ۸6 عدد به ۱۰6 عدد افزایش یافته است. 
البته برایمان حفظ اصالت موزه مهم بود، به همین دلیل کف 
گنجینه با همان شــکل و شــمایل اولیه مرمت شده است. 
هم چنین کلیه ریل ها و ماشــینری توسط مهندسان ایرانی 
ساخته شده است. وی ادامه داد: گنجینه شماره ۳ که مختص 
مجســمه است، قفسه های زمان افتتاح موزه را در خود جای 
داده و از آن به صورت مفید استفاده خواهد شد. برای تعدادی 
از مجسمه ها هم که پایه نداشــتند، پایه سفارش داده شده 
اســت. مظفری در پایان گفت: هم اکنون در مرحله پیشرفت 
۹۱ درصدی پروژه مرمت موزه هستیم و اگر این فرآیند حدود 
دو ســال زمان برده، خلف وعده نبوده اســت، بلکه به دلیل 

اهمیت کار و انجام کار کیفی بود.

تمدید مهلت ارسال آثار 
دو ساالنه سرامیک

به گزارش واحد ارتباطات و رسانه یازدهمین دوساالنه 
ملی سرامیک ایران، هیربد همت آزاد دبیر دوساالنه با اشاره 
به این که فرآیند خلق اثر سرامیکی مراحل اجرایی تکنیکی 
پیچیده ای دارد، گفت: انتظار داریم در ارســال تصاویر آثار، 
هنرمندان هر چه بیشتر بتوانند آثارشان را به لحاظ تکنیک 
و جلوه هــای محتوایی اثر تکمیل کنند و به همین ســبب 
تصمیم گرفتیم فرصت بیشــتری در اختیارشان قرار دهیم 
تا تصاویر کامل تر و مناسب تری را در اختیار هیأت انتخاب 
قرار دهند؛ و برای همین تاریخ پایان فراخوان از 5شهریور به 

۳2شهریور منتقل شده است.
همت آزاد از هنرمندان خواســت با توجه به فضا و اتمسفر 
فرهنگســرای نیاوران و چالش هایی که در نصب اثر ایجاد 
می شود دقت کنند و یادآور شد: در هر کجای فرهنگسرای 
نیاوران امکان میخ زدن و پیچ کردن نیست. هنرمندان باید 

تمهیدات چیدمان و نصب آثار را خود در نظر بگیرند.
یازدهمین دوساالنه ملی ســرامیک ایران، به دبیری هیربد 
همت آزاد آبان ماه سال جاری در فرهنگسرای نیاوران برگزار 

می شود.

اهرام جیزه در مصر
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زنــگ تـفـریـح }جسارت نباشه...فقط برای انبساط خاطر شما!{
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جواب شماره قبل

شماره 137 --- جدول و سودوکو ---

خدیجه فدایی زاده

 ---نیم نگاه ---

گرد آورنده
حکایت

روزی مــال در خانه ای رفــت و از صاحبخانــه قدری نان 
خواست، دخترکی در خانه بود. گفت: نان نداریم! 

مال گفت: لیوانی آب بده!
 دخترک پاسخ داد: نداریم!  
مال پرسید: مادرت کجاست؟ 

دخترک پاسخ داد: عزاداری رفته است! 
مال گفت: خانه شــما با این حال و روزی که دارد باید همه 
قوم و خویشــان به تعزیت به این جا بیایند نه این که شما 

جایی به عزاداری بروید.

**************
بهلول و قاضی

بهلول پای پیاده بر راهی می گذشت
قاضی شهر او را دید و گفت : شنیده ام ” 

االغت سقط شده ” و تو را تنها گذارده است! 
بهلول گفت: تو زنده باشــی، یک موی تو به صد تا االغ من 

می ارزد.

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

معمــوال ۹۹درصــد ایرانی ها وقتی میرن یه جایی، ســعی 
نمی کنن در محل لذت ببرن

. 

. 

. 

. 

. 

. 
بلکه ســعی می کنن عکس و فیلــم بگیرن و بعدها ببینن و 

حسرت بخورن...!!!

 دیروز یک موبایل پیدا کردم خواستم صاحبش رو پیدا کنم
 رفتم تــو مخاطبینش که هفــت نفر هم بیشــتر نبودند...

۱. نفسم
2. عمرم
۳. عشقم

۴. زندگیم
5. گلم

6. عسلم
۷. خانومم

حاال موندم به کدومشون گوشی رو بدم که دعوا نشه...!

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

 خندیدن به اشتباهاتتان می تواند عمرتان را طوالنی کند ...
" شکسپیر "

. 
 . 

 خندیدن به اشتباهات زنتان می تواند عمرتان را تمام کند ...
" همســر شکسپیر " !!!

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

آدم ۸۰۰ تا بشــقاب بشــوره اما گیر یه دونه قابلمه سوخته 
نیفته

. 

. 
اینو از گروه زن ذلیال دزدیدم دارن با هم درد و دل میکنن.!

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

روز قیامت ماموررســیدگی به اعمال آدم ها پشــت میزش 
نشسته نامه عمل منو میبینه

.

. 
عینکش رو در میاره یکم چشماشو میمالونه و میگه بیا بغلم 

تف تو این زندگی که تو کردی.

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

دلت بسوزه خونه مون خواستگار اومده...
. 

بهش میگم؛ آخه بچه تو اصال میدونی خواســتگار چیه؟ در 
اومده میگــه آره یه موجوِد کثیفه که میاد میوه های گرونو 

میخوره، میره و دیگه پیداش نمیشه.
. 

من دیگه حرفی ندارم

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

 یه چند وقته احساس سلطان بودن دارم. حس خوبیه، ولی 
یکم می ترســم. آخه ماهی کلی قســط وام، قسط موبایل، 
قسط موتور، قســط لباس و.... اینا میدم می ترسم به عنوان 

سلطان قسط ایران بگیرنم!

فقط یه ایرانی می تونه یه دیس برنج رو با خورشت بخوره 
 روش یه پارچ نوشابه سر بکشه

ولی ساالدشو رو سس نمی زنه می گه آخه چاق می کنه

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

 وقتی خانمت خیلی منطقی ازت می پرســه: نظرت در مورد 
قیافه فالن دختر چیه؟

. 
تــو اصال نباید منطقی نظر بدی، تو در تمام مواقع باید بگی 

اصال درست ندیدمش عزیزم!
.

)ستاد رهایی از عواقب خطرناک(

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

چند وقت پیش از یه دوستی که متاهل بود پرسیدم؛ ازدواج 
چجوریه!؟

.
جوابش جالب بود ...

 گفــت؛ تــا وقتــی کــه زن نــداری فقــط زن نــداری،
اما وقتی که ازدواج کردی فقط زن داری..!!

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

 زمان مدرســه به ما می گفتن فردا برگــه امتحانی بخرید 
بیارین ازتون امتحان می خوایم بگیریم

. 
مثه این بود که به اعدامی بگی برو طناب بخر دارت بزنیم

افقی:
۱- اثری از میلکه پریسکو 2- سود حرام- سلطان شاعران- دارایی- مقابل گرما ۳- نویسنده بذله گو و شوخ طبع ایرلندی- هوای جابجا شده- ابریشم پست- ذکاوت ۴- مردن در اثر غصه- کشور خودمان- مظهر نرمی- دریای عرب 5- شهر 
آرزو- قسمتی از پا- اسرار 6- یار کتری- ساز جاری- رود آرام ۷- قدم یک پا- میوه نرسیده- سرشماری- نیم تنه ۸- در کشاکش دهر باید سنگ زیرین آسیا باشد- زرنگ- شیشه آزمایشگاهی ۹- عالمت مفعولی- نسبت دهنده- رهبر- آش 
۱۰- روشنایی اندک- سخاوتمند- جاودان ۱۱- سرمه- از گناهان کبیره- دام ۱2- از خدایان باستان- صندوقچه- بی ریایی- جنس خشن ۱۳- مرواریدها- منفعت- نخ تابیده- خانه بزرگ ۱۴- خوابیده- باغ شیراز- نتی در موسیقی- سالح ویرانگر 

۱5- اثری از کنت ژوزف آرتور دوگوبینو نویسنده نامدار فرانسوی
عمودی:

۱- اثری از نادر ابراهیمی داســتان پرداز معاصر کشورمان 2- پیشی گرفتن- باهوش- شهری بندری در بلغارستان ۳- قدرت و توان- واحد سطح 
واحد بازی تنیس- واحد شمارش گوسفند ۴- امانتدار- مژده- برادر پت 5- قالب ماهیگیری- نظرات انتخاباتی- رود مرزی 6- فصل ربیع- آزاده 
کربال- راز درون کاله- برنا ۷- درخت اعدام- جان فدای وطن- فاصله بین دو کوه ۸- بعضی به ابرو نمی آورند- آتش عرب- از ارتفاعات زاگرس- من 
و شما ۹- نهنگ- صحرای هسته ای آمریکا- پایان۱۰- دردها- لحظه کوتاه- حرف همراهی عرب- پایتخت پرو ۱۱- جشن و مهمانی- مقابل و برابر  
بنیانگذاری ۱2- خاک صنعتی- اثر ماکسیم گورکی- بی ریا ۱۳- زیاد به زبان کردی- مرد نیست- سودای ناله- قوم قرآنی ۱۴- ظاهر سازی- پایتخت 

افغانستان- لطافت ۱5- نویسنده معاصر کشورمان که از نوشته دهای اوست " اسائه ادب "
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ناکامی زن و مرد سارق
دومرد و یک زن ســابقه دار که سوار بر یک خودروی 
مسروقه قصد داشتند وارد پارکینگ یک مجتمع مسکونی 
در غرب تهران شــوند و از ساختمان سرقت کنند از سوی 

پلیس دستگیر شدند.
همزمان با دســتگیری این زن و شــوهر، ساکنان مجتمع 
مســکونی به مأموران اطالع دادند که فرد ناشناسی داخل 
پارکینگ مجتمع در انتظار ایــن زن و مرد بوده و در حال 
حاضر نیــز داخل مجتمع حضور دارد که بالفاصله مأموران 

متهم سوم پرونده را نیز دستگیر کردند.
سرهنگ رســول بهرامی رییس کالنتری۱۴۰ باغ فیض با 
اشاره به این که متهمان به قصد خود برای سرقت از مجتمع 
مســکونی اعتراف کردند، افزود: در بررسی سوابق متهمان 
مشخص شد که هر سه سارق ســابقه دار بوده و به تازگی 

از زندان آزاد شده اند.

رهایی گروگان در کمتر از 
1۰ ساعت

نوجــوان ۱2 ســاله ای کــه در منطقه »اســکل آباد« 
شهرستان خاش توسط افرادی با انگیزه مالی ربوده شده بود، 

در کمتر از ۱۰ ساعت به آغوش خانواده بازگشت.
ســرهنگ ابراهیم کوچک زایی، فرمانده انتظامی شهرستان 
خاش، در تشــریح جزئیات این خبر گفت: به منظور حفظ 
جان گروگان، پس از چندین ســاعت تحقیقات پلیســی، 
محل اســارت گروگان در یکــی از مناطق بین راهی خاش 
شناسایی و تیمی مجرب از کارآگاهان با حضور در محل، فرد 
ربوده شده را پس از ۱۰ ساعت اسارت آزاد کردند و به آغوش 

خانواده اش بازگرداندند.
فرمانده انتظامی شهرســتان خاش با اشــاره به کشف یک 
قبضه اسلحه دولول شکاری و مقادیری مهمات از مخفیگاه 
متهمان، گفت: تحقیقات پلیس برای دستگیری آدم ربایان 
که قبل از حضور عوامل انتظامی از محل متواری شده بودند، 

ادامه دارد.
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 ---نیم نگاه ---

■ این روزها به واسطه پروژه ای که در زمینه تحققات بازار به 
همراه دوستانم دست گرفته ایم، سایت های مختلفی مربوط به 
کشور کانادا را مطالعه کرده ام. تحقیقاتی که ما انجام می دهیم، 
قرار است محصولی را برای سالمندان کشور کانادا طراحی و 
به بازار ارائه کند. ما در تیمی که روی این بخش کار می کنیم، 
فرصتی برایمان ایجاد شــده است که بیشــتر از شرایط این 
گروه سنی در کانادا بدانیم. عالوه بر سالمندان، وضعیت رشد 
جمعیت در این کشور و نگرانی ها و پیش بینی ها برای آینده 
این جمعیت رو به رشد نیز به نظر من جالب آمده است. فکر 
کردم شاید خالی از لطف نباشد بعضی از مطالبی که این مدت 

مرور کرده ام را به اشتراک بگذارم.
● در کانادا یک شهروند سالمند، فردی دارای سن 65 و باالتر 
اســت.  البته همه به این تعریف اعتقاد ندارند. از آنجایی که 
امید به زندگی در کانادا حدود ۸۰ سال است، برخی معتقدند 

این تعریف باید به طور کلی عوض شود.
احتماال در تعاریف آینده، شــروع دوره پیری به عددی باالتر 
تغییر پیدا کند. جمعیت سالمندان در کانادا رو به رشد است و 

این یکی از نگرانی های دولت برای آینده است. 
این نگرانی ناشی از چگونگی خدمات رسانی بهتر به این گروه 
و حمایت از آن ها است. دولت کانادا معتقد است چالش های 
زیادی در رابطه با به زیســتی ســالمندان در سال های آینده 
پیش رو خواهد داشت. این گروه باید از نظر وضعیت بهداشتی، 
مسائل فرهنگی، وضعیت اقتصادی، شرایط جمعیتی و سایر 
امــور زندگی مورد توجه و تحقیق قرار گیرد. به خصوص که 
طبــق گزارش های این دولت، این گروه از لحاظ مباحثی که 
بیان شد، در سطح یکســانی در کل کشور قرار ندارند. یکی 
دیگــر از نکاتی که این دولت درباره ســالمندان به آن توجه 
می کند، ایجاد همگونی بین برآورده کردن نیازهای سالمندان 
است. چرا که تنها بحث ســالمت در رابطه با این گروه برای 
دولت مطرح نیســت. موضوعاتی مثل امنیت مالی، وضعیت 

روانی و امنیت اجتماعی هم در اولویت قرار می گیرد. 

امید به زندگی در زنان ۸۴ سال و در مردان ۸۰ سال است. 
البته اکثر کانادایی ها باالی ۸5 ســال عمر می کنند. از آنجا 
که زنان امید به زندگی طوالنی تری دارند، اکثر سالمندان در 
کانادا زن هستند. در سال 2۰۱۱، زنان  52٪ از سالمندان 65 
تا ۷۴ ساله ، 56٪ سالمندان ۷5 تا ۸۴ ساله و 6۸٪  سالمندان 
۸5 سال و باالتر را تشکیل داده بودند. با این حال پیش بینی 
می شود که طی سال های آینده در کانادا جمعیت سالمندان 

زن و مرد به یکدیگر نزدیک تر و این شکاف باریک تر شود. 
جمعیت کانادا در تاریخ اول ژوئیه 2۰۱۹ حدود262/5۸۹/۳۷ 
نفر تخمین زده شده است.  این افزایش جمعیت، از آمار مشابه 
سال گذشــته 5۳۱,۴۹۷ نفر بیشتر است. این رقم، باالترین 
میزان افزایش جمعیت ســاالنه مشاهده شــده در این کشور 
بوده است. پیش بینی می شــود این رشد جمعیت با افزایش 
یک نفــر در هر دقیقه ادامه پیدا کنــد.  با افزایش جمعیت 
کانادا، جمعیت سالمندان نیز رو به گسترش است. برای اولین 
بار تعداد افراد باالی صد ســال در این کشور به ۱۰هزار نفر 

رسیده است. 
حــدود ۸2 درصد این افزایش جمعیت مربوط به ســاکنین 

دائمی غیربومی کانادا طی سال های اخیر بوده است. 
مهاجرینی که در این کشــور زندگی می کنند، یکی از عوامل 
باالرفتن نرخ جمعیت در این کشور هستند. کانادا در سال های 
2۰۱۸ و 2۰۱۹ حدود ۳۱۴هزار مهاجر پذیرفته است که در 
تاریخ کانادا نیز یکی از باالترین سال های مهاجرپذیری بوده 
اســت. تعداد مهاجرین غیردائمی نیز رقمی حدود ۱۷2هزار 
نفر در این دو ســال بوده است که شامل افرادی می شود که 
با ویزای کار، دانشــجویی و یا درخواســت پناهندگی در این 

کشور اقامت دارند.

بین سال های 2۰۱۱ تا 2۰۱6 تعداد افراد ۸5 ساله و  بیشتر، 
حــدود ۱۹٪ جمعیت کانادا را تشــکیل می داده اســت. در 
سرشماری ســال 2۰۱6، تعداد افراد ۸5 سال و باالتر در این 
کشور حدود ۷۷۱هزار نفر بوده است که 2 درصد جمعیت این 
کشــور را رقم می زند. این عدد باالترین میزان طی سال های 

قبل از آن بوده است.
این بدان معنی اســت که تا سال 2۰۳۰، سالمندان کانادایی 
بیش از ۹,5 میلیون نفر خواهند شــد. عالوه بر این، تا سال 
2۰۳6، میانگیــن امید به زندگی در بــدو تولد برای زنان به 
۸6,2 ســال و برای آقایان به ۸2,۹ ســال خواهد رسید. که 
همین موضوع نشان دهنده رشد جمعیت سالمند این کشور 

خواهد بود. 
بنابراین با رشــدی که جمعیت این کشــور به ویژه جمعیت 
سالمند طی ســال های آتی خواهد داشت، دولت این کشور 
برای جلوگیری از آسیب های احتمالی در آینده و هم چنین 
ایجاد رفاه بیشتر برای این گروه سنی، راه های مختلفی را مورد 

بررسی و اجرا قرار داده است.
age-( "یکی از آن ها ایجاد جامعه  "مناســب سنین مختلف
friendly( در این کشور اســت. جامعه ای که در آن رفاه و 
آرامش در کنار احترام برای افراد در سنین مختلف به خصوص 

سنین باالی 65 سال فراهم باشد. 
در چنین جامعه ای سیاست ها، خدمات و ساختارهای مربوط 
به محیط شهری و اجتماعی به گونه ای طراحی شده است که 
به افراد مختلف به ویژه سالمندان کمک کند تا با خیال راحت 
زندگی کنند. این یعنی عالوه بر این که از ســالمت جسمی 
برخوردار هستند، از ســالمت روانی به واسطه داشتن حس 

مفیدبودن در جامعه نیز برخوردار باشند.
در جامعه ای مناســب ســنین مختلف، معموال پیاده روها به 
شکلی طراحی شــده اند که محدوده آن برای همه مشخص 
باشد. ســاختمان ها درهای اتوماتیک و آسانسور دارد. و البته 
نگهداری از این زیرســاخت ها نیز از مصادیق چنین محیطی 

به حساب می آید. 
عالوه بر آن، ســایر تســهیالت باید به گونه ای باشد که مثال 
ســالمندان بتوانند به راحتی در امور اجتماعی و فعالیت های 
مختلف شــرکت کنند. مثل بازدید از موزه ها و کتابخانه ها، 
گذراندن دوره های آموزشی مختلف و حتی انجام فعالیت های 

داوطلبانه در امور خیریه و فعالیت های مدنی. 

این بدان معناســت که از تجربه این گروه سنی، حتی بعد از 
بازنشستگی و ترک شغل هم بتوان در جامعه استفاده کرد. 

این رویکرد به نوعی سعی می کند دانش در جامعه به صورت 
دائمی در حال انتقال از نسل قبل به نسل بعد باشد. و در عین 
حال افراد با سنین باالتر، با داشتن حس مفیدبودن، تا پایان 

عمر بتوانند به صورت فعاالنه و سالم زندگی کنند.
یکی دیگر از اقدامات دولت کانادا برای ارج نهادن به سالمندان، 
معرفی روز اول اکتبر به عنوان روز ملی سالمندان است. این 
روز موقعیتی است تا کانادایی ها بتوانند در جشن های بزرگ 
و گروهی برای ارج نهادن به ســالمندان شرکت کنند. آن ها 
در این جشــن ها در کنار پدر یا مادر، همســایه، دوست و یا 
همکار خود حضور خواهند داشت و برای لذت بردن او از این 
روز وی را همراهی خواهند کرد. در این روز روی موضوعات 
امنیت درآمدی و روانی سالمندان، بهبود وضعیت اجتماعی 
آن ها و هم چنین اختصاص هزینه برای خانه های سالمندان 

تاکید می شود.
دولت کانادا برای کمک به این که سالمندان از کیفیت باالیی 
در زندگی برخوردار باشند دست به برنامه ریزی و ابتکار عمل 
در رابطه با سیاســت های خود برای این گروه زده است. این 
سیاست ها و برنامه ها شامل این گروه، فرزندان و خانواده های 
آن ها، افرادی که از سالمندان نگهداری می کنند و خانه های 
مخصوص خدمات رســانی به این گروه )مثل خانه سالمندان 
یا مراکز مراقبت از سالخوردگان با بیماری های مزمن( است. 

برای مثال؛ تضمین امنیت مالی ســالمندان، مشارکت فعال 
در جامعه، داشــتن ســالخوردگی ســالم و فعال، مبارزه با 
تعرض و سوءاســتفاده نســبت به ســالمندان و اطمینان از 
دسترسی ســالمندان به اطالعات، خدمات و مزایای مختلف 

از سیاست های این دولت است.
برنامه ریزی و گسترش کمک به سالمندان در شرایط مختلف 
اورژانسی، توجه به سالمت ذهنی این گروه به اندازه یا حتی 
بیش از سالمت جســمی، داشــتن برنامه هایی برای ایجاد 
امنیــت مالی این گروه و نظارت بر امر نگهداری از ســالمت 
سالمندان نیز از دغدغه های دولت کانادا است. این نگهداری 
شامل مراقبت های هرازگاهی در منزل تا مراقبت های دائمی 

در مکان های مناسب این امر مانند خانه سالمندان می شود.
نهایتا این که؛ در سال 2۰۰6 ، دولت کانادا وزارت سالمندان 
را برای توسعه اجتماعی کانادا ایجاد کرد. وظیفه این بخش،  
همکاری مشــترک با بســیاری از وزرا ، ادارات و آژانس های 
درگیر در تدوین سیاست ها و برنامه هایی است که بر سالمندان 
کانادا تأثیر می گذارد. در این وزارتخانه، از تمامی ایاالت کانادا، 
نمایندگانی حضور دارند که با اشراف بر امور سالمندان، نظرات 
و پیشنهادهای خود را برای تدوین طرح ها و برنامه های مربوط 
به ســالمندان ارائه می دهند. از نظر آن ها، سیاست مرتبط با 
سالمندان، ذاتاً موضوعی میان رشته ای است. این یعنی مسائل 
مربوط به ســالمندان کانادا در محدوده بســیاری از ادارات و 

آژانس های فدرال قرار دارد.
 )National Seniors Council( شورای ملی سالمندان
یکی دیگر از اقدامات دولت برای حمایت از این گروه ســنی 
است. این شورا با سالمندان، ذینفعان و کارشناسان، مشغول 
مشاوره برای ارائه نظرات مختلف تخصصی به دولت کانادا در 
مــورد موضوعات و فرصت های موجــود و نوظهور مربوط به 
بهداشت، رفاه و کیفیت زندگی سالمندان است. این شورا هم 
چنین به موضوعاتی که برای سالمندان مهم است اشراف دارد 
و می تواند آن ها را در اختیار دولت فدرال قرار دهد. این شورا 
اولویت هایی در این رابطه نیز تعریف کرده اســت؛ مراقبت از 
سوءاستفاده مالی و کالهبرداری از سالمندان، مشاوره به دولت 
برای ابعاد مختلف سالمت سالمندان، توجه به نیازهای مسکن 
در رابطه با سالمندان، و مقابله با ادبیات تبعیض به واسطه سن 

)ageism( با تغییر گفتمان ملی، اهم این موضوعات است.
این نوشتار، اشاره کوچکی به خدمات و برنامه های دولت کانادا 
در رابطه با سالمندان یعنی افراد دارای سن65 و بیشتر کرد. 
جزییات بیشتری درباره اقدامات این دولت نیز وجود دارد که 

در وبسایت های مربوطه می توان به آن دست یافت.
منابع:

/https://www.statcan.gc.ca
/https://www.canada.ca

عروس دنا، برای عاشقان طبیعت
باشــگاه خبرنگاران جوان - کامران هارونی کارشــناس 
گردشــگری اداره کل میــراث فرهنگــی صنایع دســتی و 
گردشگری استان اصفهان گفت: روستای خفردر ۸۴ کیلومتری 
شهر سمیرم  واقع است،که مناظر زیبا و چشم انداز های شگفت 
انگیز همچون آبشار ها و چشمه سار ها، با کوه های سربه فلک 
کشیده پوشیده از برف، دشت های سرسبز و گلزارهاو پوشش 
جنگلی متراکم در کنار روســتا با بافت سنتی، آن رابه عروس 
دنا تبدیل کرده است. او افزود: بیشتر گردشگران این مکان پر 
رمز و راز کوهســتانی - که برای رسیدن به آن باید از راه های 
پر پیج و خم گذشت را، ترجیح می دهند واز زیبایی های خیره 

کننده آن لذت می برند.
کامران هارونی گفت: وجود ۱۴ قله ۴۰۰۰ متری دراین منطقه 
از جمله بزرگترین قله دنا یعنی قاش مســتان با ۴۴۳5 متر 

هرساله پذیرای جمع زیادی از کوهنوردان است.
او افزود: این روستا در طول سال گردشگرپذیر می باشد وتالش 
داریم تا با ایجاد تور های گردشگری و ارائه مجوز برای راه اندازی 
اقامتگاه های بوم گردی، این منطقه زیبا را هرچه بیشتر معرفی 

و برای جذب مسافر مهیا کنیم.

درخواستی برای تغییر کاربری 
نداریم

معاون گردشگری مازندران با رد صحبت های مطرح شده 
مبنی بر فروش تأسیسات گردشگری استان بیان کرد: هیچ 
درخواســتی برای تغییر کاربری تأسیســات گردشگری در 

مازندران ارسال نشده است. 
مهران حسنی معاون گردشگری مازندران گفت: گردشگری 
این روزها در همه جای دنیا آســیب جدی دیده و اســتان 
مازندران باوجود بیش از ۴ هزار واحد تأسیسات گردشگری 

قطعاً متحمل فشارهای اقتصادی زیادی خواهد شد.
او تصریح کرد: روند ساخت ویالهای شخصی در مازندران در 
ســال های گذشته، استان را به خانه دوم مردم ایران تبدیل 
کرده و این موضوع آســیب زیادی به فعالیت تأسیســات 
گردشــگری و اقتصاد استان وارد کرده است. حسنی تأکید 
کرد: تمام واحدهای اقامتی اســتان بر اساس پروتکل های 
بهداشــتی در وضعیــت زرد به صــورت 5۰ درصد فعالیت 
می کنند و هم چنین در وضعیت قرمز فعالیت خود را متوقف 
خواهند کرد. معاون گردشگری مازندران گفت: درصورتی که 
در تمام صنایع دنیا تعدیل نیرو بر اســاس شــرایط پیش 
رو اتفاق افتاده اســت، باهمت و توجه خوب بهره برداران و 
سرمایه گذاران تأسیسات گردشگری، تاکنون اخراج نیرو در 

تأسیسات گردشگری استان گزارش نشده است.

میزان خسارت به گردشگری 
و صنایع دستی

نشست مشترک کمیسیون اقتصادی مجلس با وزیر میراث 
فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی و جمعی از نمایندگان 

بخش خصوصی برگزار شد.
 موضوع این نشست »بررسی آخرین وضعیت اقتصاد گردشگری« 
بــود. ولی تیموری  معاون گردشــگری وزارت میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دستی از میزان رشد گردشگری در تولید 
ناخالص ملی، اشتغال و صادرات از ابتدای دولت دوازدهم تا کنون 
گزارش آماری داد و بعد اعالم کرد: میزان خسارت ناشی از کرونا 
در حوزه های گردشگری و صنایع دستی به ۰۷ هزار میلیارد ریال 
رســیده است. به گفته او، در بین ۱۳ استان، خراسان رضوی با 
بیش از ۱۱ هزار و ۱۳۴ میلیارد ریال بیشترین و خراسان جنوبی 
با بیش از 5۰۱ میلیارد ریال کمترین خسارت را متحمل شده اند.

جمشــید حمزه زاده  رییس جامعه هتلــداران ایران هم که در 
جلسه کمیسون اقتصادی حضور داشت، به بسته  حمایتی دولت 
در دوران کرونا اشــاره کرد و گفت: این بســته برای برون رفت 
صنعت هتلداری و گردشگری کشور از مشکالت به وجودآمده، 
تاثیر چندانی ندارد. ما این موضوع را در جلســات مختلف چه 
با رییس جمهور و چه بــا وزرا مطرح کردیم و گفتیم که چون 
صنعت هتلداری ۰۰۱ درصد آســیب دیده، این بسته حمایتی 
تاثیــری ندارد. ضمن این که خود این بســته هم به طور کامل 
اجرا نشده است. به عنوان مثال می توان به بیمه کارکنان اشاره 
کرد. خیلی از کارکنان تاکنون پولی نگرفته اند و خیلی از آنهایی 

که بیکار شده اند االن با سازمان تامین اجتماعی درگیر هستند.
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