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سالمت باشیم
دانه های شگفت انگیز! )۱( 

) عدس (

دو کلمه حرف ورزشی
آبی ها در اسارت حاشیه ها!

تصویردیگری ازجاذبه های 
گردشگری جهان

کافه شهر
تندیس الئوکرئون و پسرانش

یونانی مآبی

مهم ترین منبع درآمد 
 و پاشنه آشیل 

تکه ای از من تکه ای از زمین
واگویه های کرونایی
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سرمقاله

ابداع چرخه ی مشاغل شوم
 ]علیرغــم وعده های ریز و درشــت 
نمایندگان مجلس و دولت، نه تنها از نرخ کولبری در سال های 
اخیر کاسته نشده، بلکه زنان و کودکان نیز به جمِع بار بردوشان 
اضافه شــده اند؛ همه چیز مقابِل چشمان ماست، تصویر مانی 
هاشــمی و مادرش هنوز تازه اســت، داِغ داغ است؛ کودک و 
مادری که از غِم »شاد« و فقط به خاطر یک گوشی هوشمند، 

بار بر دوش، پا در کوهستان گذاشتند...[ / خبرگزاری ایلنا
در این سال های نســبته طوالنی، تعداد بیشماری از این 
گونه گزارش ها و خبرهادرباره صدماتی که پدیده شگرف 
غم انگیز کول بری به شــهروندان مرزنشین وارد می کند 
منتشر شده است! کول بری ظاهرا پدیده غرب کشور است 
اما در جنوب و شــرق نیز صور دیگری از ارتزاق رنج آلود 
شــهروندان جلوه نامطبوع دارد که صدمات آن نیز کم از 

آسیب  های کول بری نیست.
بنا به نوشته رسانه؛ نمایندگان و مسووالن وعده های بسیاری 
برای حل این معضل داده اند که بنظر می رســد بیشتر کاربرد 

لحظه ای، به هنگام بروزیک حادثه جدید، داشته و دارد!
اینکه چگونه کار هم وطنان مادر غرب به کولبری و شــرق 
به قاچــاق خروجی مواد ســوختی و در جنــوب به قاچاق 
ورودی انواع کاال -- از مضر و مفید -- رسیده است، "مثنوی 
هفتادمن" می شود و داســتانش سر دراز دارد! اما اینکه چرا 
برنامه های تدوین شــده و هزینه های کالن صرف شده طی 
چند دهه اخیر به هدف های تعیین شده نرسیده و رونق الزم 
را برای ســاکنان این مناطف به بار نیاورده نیازمند هیچ کار 

خارق العاده ای نیست.
عدم مدیریت منابع و چه بساحیف و میل اعتبارات تخصیصی، 
و اجرای باری به هر جهت برنامه های تدوینی حاصلش کولبری 
و قاچاق شــده است. این طبیعی اســت که از بذر نامدیریتی 
محصول باکیفیتی بعمل نمی آید. مردم ناگزیرهســتندگذران 
زندگــی کنند و هنگامی که هزینه ها و برنامه ها ابتر بماند آن 
راه دیگری پی می گیرند و در شــرایط فعلی شــایدکول بری 
یکی از آن ها باشد. نگاهی به سرنوشت بازارهای مرزی که قرار 
بود رونق دوطرفه برای ســاکنان هر دو سوی مرز ایجاد کند و 
رکود این بازارها، خود شکست طرح های "رونق آوری" را نشان 
می دهد. بررسی ناکام ماندن این گونه طرح هابه منظور اجتناب 

از اشتباهات صورت گرفته ضرورت دارد.
گزارش منتشرشــده درباره امر شــوم کول بری حاکی است: 
]براســاس اصل ۴۳ قانون اساسی، »شغل شایسته« یک حق 
بدیهِی شــهروندی اســت. در اصل ۴۳ قانون اساسی، یکی از 
وظایف اجتماعی دولت، به این شرح تبیین شده است: »تأمین 
شــرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به  اشتغال 
کامل و قراردادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به  
کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی ، از راه وام بدون 
بهره  یا هر راه مشــروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در 
دســت افراد و گروه های خاص منتهی شــود و نه دولت را به 

صورت یک کارفرمای  بزرگ مطلق درآورد.«
حاال نه تنها این الزام قانونی برای مرزنشینان کشور فراهم نشده، 
بلکه هر روز بر تعداد و گستره ی کول بران افزوده می شود؛ به 
گفته ی میکائیل صدیقی )رئیــس کانون انجمن های صنفی 
کارگران ساختمانی استان کردستان( فقط ۴ تا ۵ هزار خانواده 
در منطقه اورامانات کردستان با کولبری روزگار می گذرانند که 
اکثریت آن ها قباًل کارگر ساختمانی یا کارگر متخصص بوده اند 
و از زور بیکارِی ناخواسته مجبور شده اند سراغ کول بردن بروند.
در این میان، گســتره ی کول بردن هم تغییر کرده؛ کول بری 
زنان و کودکان، بیش از همه ناراحت کننده اســت؛ به راستی 
چرا این شــغل پرخطر که »شــغل نیســت«، هنوز یکی از 
مهم ترین منابع درآمد کارگران و روستانشینان در استان های 
آذربایجان غربی، کردســتان و کرمانشاه است؟! آیا نمایندگان 
مجلــس نمی توانند با نظارت بر اجرای قانون، دولت را موظف 
نمایند که مشاغل شایسته در استان های غربی ایجاد کنند؛ آیا 
الاقل نمی توانند با نظارت دقیق، مانع از تیراندازی به کولبران 
بینوایی شوند که از زور استیصال، جان را بر سر راه نان به قمار 

گذاشته اند؟![
نمی توان تصور کرد که انتشارچنین گزارش هایی در کوتاه مدت 
مشکل اشتغال و امر مهم داشتن یک شغل شرافتمندانه راحل 
کند اما؛ اگر بتواند تنها یک تلنگر به صاحبان تصمیم بزند که 
دالیِل سوخِت زحمات وسرمایه های صرف شده در این منطق 
را جســتجو و احصاء کنند تــا در برنامه های آینده راه رفته را 

نروند، شاید خود کاری کارستان باشد. شاید!

»مدیر مسوول«

صفحه 5
صفحه 5

همکاری های مشترک پژوهشی 
برزیل با ایران افزایش 

مصرف برق 
بارونق بخش 
صنعت

جوالن کرونامیان دوگروه هدف؛
   

 از کودکان انقل 
ات ابتالی پیران
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ســالمــــت بـاشـیــــم

ــی ــم نبات مری

 ---نیم نگاه ---

دانه های شگفت انگیز! )۱( ]عدس[گرد آورنده

۵۰ درصد کم شنوایی ها قابل 
پیشگیری هستند

گیتا موللی مســوول کمیته مطالعات ناشنوایی و کم 
شنوایی مرکز تحقیقات توانبخشی اعصاب اطفال دانشگاه 
علوم بهزیستی و توانبخشــی گفت: براساس بررسی های 
انجام شــده، تخمین زده می شــود که تا ســال ۲۰۵۰ 
میالدی، جمعیت افراد کم شنوا و ناشنوای جهان، به بیش 
از ۹۰۰ میلیون نفر برسد.وی تصریح کرد: با توجه به این 
که بیش از نیمی از کم شنوایی ها قابل پیشگیری هستند، 
آگاهی افراد جامعه نسبت به این گونه مسائل می تواند به 
پیشگیری از کم شنوایی ها از بدو تولد کودکان کمک کند.
موللی بــا دعوت از تمامی مراکز، انجمن ها و موسســات 
حوزه ناشنوایی و کم شنوایی برای پیوستن به پویش ملی 
»آگاه سازی جامعه درخصوص کم شنوایی و ناشنوایی«، 
افزود: امیدوارم با فعالیت گسترده و یکپارچه تمامی دست 
اندرکاران حوزه کم شنوایی و ناشنوایی، بتوانیم در زمینه 
ارتقای آگاهی جامعه نسبت به مسایل مربوط به این حوزه 
و چگونگی ارتباط موثر با افراد ناشنوا و کم شنوا، گام های 

موثری برداریم.

کاهش حس مثبت نگری 
با کم خوابی 

تحقیق محققان دانشگاه بریتیش کلمبیا کانادا نشان 
 می دهد طیفی از مشکالت سالمت با کمبود خواب مرتبط است.
»نانسی سین«، سرپرست تیم تحقیق دردانشگاه بریتیش 
کلمبیاکانــادا، در این باره می گوید: »وقتی افراد شــرایط 
مثبتی مانند در آغوش گرفتن یا گذراندن وقت در طبیعت 
را تجربه می کنند، معموالً در آن روز احساس بهتری دارند. 
اما متوجه شــدیم که وقتی فردی کمتر از میزان معمول 
خود می خوابد، احســاس خوب زیــادی از وقایع مثبت 

زندگی اش ندارد.«
سین می گوید: »توصیه ما برای یک خواب کافی در شب 
حداقل ۷ ســاعت خواب اســت که معموالً از هر سه فرد 

بزرگسال، یک نفر این مدت خواب را رعایت نمی کند.«
در ایــن مطالعه، داده هــای مربوط به ۱۹۸۲ شــهروند 
آمریکایی بررسی شــد. در طول مدت هشت روز متوالی، 
از شــرکت کنندگان مصاحبه تلفنی در مدت طول مدت 
خواب شان برآمد. هم چنین وقایع روزانه هر شرکت کننده 

هم ثبت شد.

عدس دو نوع اســت. عدس رسمی که دانه آن گرد و نسبتا 
درشت اســت و رنگ آن سبز مایل به زرد است. عدس ریز 
یا عدس قرمز که دانه های آن ریز و به رنگ قرمز می باشد.

■ مواد موجود در ۱۰۰ گرم عدس
فــوالت ۱۴۸.۵۰ میکروگرم، فیبــر۱۵.۶۴ گرم، تریپتوفان 
۰.۱۶ گرم، منگنــز ۰.۹۸ میلی گرم، آهن ۶.۵۹ میلی گرم، 
پروتئین ۱۷.۸۶ گرم،فسفر۳۵۶.۴۰ میلی گرم، مس ۰.۵۰ 
میلی گرم،ویتامین "ب" ۰.۳۳ میلی گرم، پتاسیم ۷۳۰.۶۲ 

میلی گرم
■ خواص درمانی انواع عدس

۱- عدس از نظر طب قدیم ایران معتدل و خشــک اســت 
و مانند دیگر گیاهان پوســت و دانه آن دارای اثرات متضاد 
یکدیگر می باشــد. یعنی پوســت عدس گرم و خود عدس 
قابض است. به عبارت دیگر، پوست آن ملین و مغز آن ضد 

اسهال می باشد.
۲- عــدس یک غذای کامل اســت و انــرژی الزم را برای 

کارهای بدنی برای انسان تامین می کند.
۳-  عدس منبع غنی پروتئین گیاهی اســت؛ به طوری که 
مقدار پروتئین موجود در ۱۵گرم عدس، بسیار بیشتر از ۱۵ 

گرم گوشت گاو است.

۴- عدس حاوی اســیدهای آمینــه مختلف، ویتامین های 
گوناگون از جمله ویتامین B و مواد معدنی ای همچون آهن، 

کلسیم و فسفر است.
۵- عدس منبع بســیار خوبــی از فیبرهای کاهش دهنده 
کلسترول اند که نه تنها کمک به کاهش کلسترول می کنند 
بلکــه خاصیت تنظیم قندخون هم دارنــد زیرا فیبر باالی 
آن ها از افزایش قندخون بعــد از خوردن یک وعده غذایی 

جلوگیری می کنند.
۶- عــدس ها هم چنیــن حاوی ۶ مــاده معدنی مهم، ۲ 

ویتامین B و نیزپروتئین بدون چربی می باشند.
۷ـ عدس به علت داشتن آهن، برای رفع کم خونی و افزایش 

شیر مادران شیرده مفید است.
۸ـ عدس، لعاب دار اســت و به همین علت مصرف آن برای 

ناراحتی های روده ای توصیه می شود.
۹- عدس راپودر کنید و روی پوست ملتهب بگذارید التهاب 

را برطرف می کند.
۱۰- برای درمان زخم های دهان و گلو و دیفتری عدس را 

پخته و آب آنرا غرغره کنید.
۱۱- برای تقویت معده و برطــرف کردن گاز معده عدس 

پخته را با سرکه میل کنید.

۱۲- عدس ها مثــل دیگر حبوبات غنی از فیبرهای غذایی 
هستند چه از نوع قابل جذب و چه از نوع غیر قابل جذب. 

فیبرهای قابل جذب،یک ماده ژله مانندی در دستگاه گوارش 
ایجاد می کنند که ســبب دفع صفرا )حاوی کلســترول( 

می گردد و آن را به خارج از بدن می برد.
۱۳-  فیبر غیر قابل جذب عدس نیز نه تنها کمک به افزایش 
مقدار مدفوع و جلوگیری از یبوست می کند بلکه کمک به 
جلوگیری از بیماری های گوارشــی مانند ســندرم روده ای 

تحریک پذیر و التهاب روده ای نیز می کند.
۱۴- مصرف عدس در سالمتی قلب نقش به سزایی دارد. 

ایــن نقش نه تنها به دلیل فیبرهای موجود در عدس بلکه 
به علت مقادیر قابل مالحظه ای از فوالت )Folate( و منیزم 

آن است.
۱۵- عدس به شما انرژی برای سوزاندن می دهد در حالی که 
قندخون را تثبیت می کند. فیبر قابل جذب عالوه بر تأثیرات 
مفید روی سیستم گوارشی و قلب، به تنظیم مقدار قندخون نیز 
کمک می کند. اگر شما مقاومت به انسولین، کاهش قندخون 
یا دیابت دارید، گیاهان بُنشنی مثل عدس برای تنظیم قند 
 خون مؤثر هســتند که انرژی پایداری را باعث می شــوند
۱۶- آش عدس با روغن بــادام برای دوران نقاهت بهترین 

غذاست.
۱۷- مصرف عدس مخصوصاً برای خانم هایی که در سنین 
باروری و دوران بارداری هســتند و در معرض کمبود آهن 
هستند، ایده بسیار مناسبی است. فراموش نکنید که کمبود 
آهن باعث کم خونی می شــود که  برای مادر خوب نیست 
 چون  نوزاد  بعد از به دنیا آمدن از شــیر مادر تغذیه میکند

۱۸- پماد پودر عدس با سرکه برای رفع ترک دست و پا که 
به علت سرما عارض شده سودمند است.

۱۹- عدس را می توان به عنوان مسهل هم مصرف کرد چون 
دارای لعاب زیادی اســت کــه در درمان ناراحتی های روده 

نیز موثر است.
۲۰- عدس پخته را به عنوان مرهم برای زخم نیز می توان 

بکار برد.
۲۱- آرد عدس بوداده تشنگی را قطع می کند، معده را نیرو 
می بخشد صفرا را خاموش و هیجان خون را فرو می نشاند و 

حرارت را خاموش می کند.
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دو کلمـــه حـــرف ورزشـــی

بهبودی سـیاوش  آبی ها در اسارت حاشیه ها!
 ---نیم نگاه ---

گرد آورنده

غرامت فوتبال ایران، مانع 
امضای قرارداد شد

ســرمربی ســابق تیم ملی فوتبال ایران هدایت تیم 
شالکه ۰۴ آلمان را بر عهده نخواهد گرفت.

به گزارش lesoir، مارک ویلموتس ســرمربی سابق تیم 
ملی فوتبال ایران که برای هدایت تیم شــالکه ۰۴ آلمان 
مورد توجه سران این تیم قرار گرفته بود، اخیرا اعالم کرده 

است قصد ندارد هدایت این تیم را برعهده بگیرد.
 به نظر می رســد یکی از دالیلی که باعث شــده اســت 
ویلموتــس قیــد هدایت شــالکه را بزند، پرونــده باز این 
ســرمربی درباره شــکایتش از فدراســیون فوتبال ایران 
اســت که بــه نتیجه نرســیده اســت، چرا کــه قبال هم 
پیشــنهاد هدایت تیــم فنرباغچه ترکیــه را رد کرده بود. 
 حاال تیم شــالکه  به دســت مانوئل باوم سپرده  می شود.
باوم ســابقه هدایت تیــم فوتبال آگزبــورگ آلمان را در 
کارنامــه دارد و در تیم ملی فوتبال آلمان در رده پایه هم 

سابقه مربیگری داشته است.

صعود یک پله ای پرسپولیس 
در آسیا

تیم فوتبال پرسپولیس ایران در تازه ترین رده بندی 
باشگاه های جهان، یک پله در آسیا صعود کرده است.

بر اســاس تازه ترین رده بندی تیم های باشگاهی فوتبال 
جهان که از ســوی ســایت »فوتبــال دیتابیس« اعالم 
شد، تیم فوتبال پرســپولیس همچنان در رتبه نخست 

باشگاه های ایران قرار دارد.
از ســوی دیگر قهرمان فصل گذشــته لیگ برتر فوتبال 
ایــران با ۱۵۸۵ امتیاز و با یک پله صعود نســبت به رده 
بندی هفته گذشــته در رتبه ۷ قاره کهن ایستاده است. 
پرسپولیس در سطح جهانی نیز ۵ پله صعود داشته و در 

جایگاه ۱۳۱ قرار گرفته است.

قانون یک شبه سطح کیفی 
را کاهش می دهد

ســرمربی تیم والیبال بانوان ســایپا گفت: امیدوارم با 
ایســتادن بر روی سکوی نخســت لیگ برتر، پاسخ اعتماد 

مسووالن باشگاه را بدهیم.
به گزارش باشــگاه سایپا، مریم هاشمی سرمربی تیم والیبال 
بانوان ســایپادر خصوص فصل نقل و انتقاالت لیگ و جذب 
بازیکن ملی پــوش در تیم های والیبال بانــوان اضافه کرد: 
خوشبختانه با حمایت باشگاه سایپا تمامی نفراتی که مدنظر 
کادر فنی بود از جمله ۷ بازیکن ملی پوش جذب تیم شدند.

اما در شرایطی که مراسم قرعه کشی رقابت های لیگ انجام 
شده است، متوجه شدیم تعداد ملی پوشان مجاز هر تیم را به 
۹ بازیکن افزایش داده اند که این تصمیم یک شبه به اعتقاد 

من به ضرر خیلی از تیم هاست.
ســرمربی تیم والیبال بانوان ســایپا در خاتمه خاطر نشان 
کرد:بعضــی از تیم ها ۸ یا ۹ بازیکن ملی پوش دارند که  این 
باعث می شــود ســطح برخی تیم ها بسیار باال بعضی دیگر 
پایین باشــد که در نهایت به کاهش سطح کیفی لیگ منجر 
می شود. در این بین تیم هایی سود کردند که تا لحظه آخر 
تکلیــف بازیکنان ملی پوش خود را مشــخص نکردند و این 

موضوع به ضرر باشگاه های قانونمند تمام شد.

● ظاهرا تیم فوتبال اســتقالل راه گریزی بــرای دور ماندن از 
حاشیه ها ندارد. حاشیه ها این تیم را در محاصره گرفته اند. 

و سلســله وار، حــوادث متعدد این تیم را در دیدگاه رســانه ها 
قرارداده اند!

باخت تیم اســتقالل و حذف آن از رقابت های آسیایی بر تنور 
حاشیه ها دمید و پی در پی اتفاقاتی رقم خورد که انگار باشگاه 

استقالل در انتظار قریب الوقوع یک پوست اندازی است.
باشگاه بدون مدیرعامل و تیم فوتبال بی سرمربی است. بازتاب 

ماجرا را با هم پی می گیریم.
■ وضعیت قرمز در باشگاه آبی 

وضعیت باشــگاه آبی تهران در شــرایطی به قرمز نزدیک شده 
است که افشــاگری مدیر عامل علیه بازیکنان این تیم شرایط 
را پیچیده تر از قبل کرد تا جلسه هیات مدیره از اهمیت باالیی 

برخوردار شود.
تیم فوتبال اســتقالل بعد از نایب قهرمانی در لیگ برتر و جام 
حذفی، در لیگ قهرمانان آســیا هم نــاکام ماند و با پذیرفتن 
شکست ۲ بر یک مقابل پاختاکور در مرحله یک هشتم نهایی از 

گردونه این مسابقات حذف شد.
به فاصله چند روز پس از این ناکامی احمد سعادتمند مدیرعامل 
باشگاه استقالل در مصاحبه تفصیلی با رسانه این باشگاه اقدام 
به افشاگری در مورد شب زنده داری و قلیان کشی بازیکنان تیم 

خودش کرد تا شرایط جدیدی برای آبی پوشان رقم بخورد.
از سوی دیگر شفاف ســازی وی در مورد روند مذاکره با وکیل 
ســرمربی ایتالیایی برای بازگرداندن وی با واکنش تند »آندره 
اســتراماچونی« همراه شد تا شــرایط برای باشگاه استقالل و 

سعادتمند پیچیده تر از قبل شود.
در پیش بودن فصل جدید رقابت های لیگ برتر و تعیین تکلیف 
کادر فنی و بازیکنان شــرایط را برای هیات مدیره و مدیرعامل 
استقالل ســخت کرده و باید هر چه سریع تر وضعیت تیم آبی 
پایتخت سروســامان بگیرد تا این تیم بتواند با بهترین شرایط 

خود را برای آینده آماده کند.
اعضای هیات مدیره که طی روزهای گذشته عنوان شده بود با 
مدیرعامل اختالف نظرهایی دارند در اندیشه سروسامان دادن به 

وضعیت باشگاه هستند. 
پس از اتفاقات روزهای اخیر صحبت هایی در مورد احتمال تغییر 
مدیرعامل باشگاه مطرح شــده بود اما سعادتمند در تازه ترین 
گفتگویش تاکید کرد اهل استعفا نیست و به کارش ادامه خواهد 
داد. با این حال باید دید آیا اعضای هیات مدیره هم با سعادتمند 

هم نظر و همسو هستند یا تصمیم دیگری خواهند گرفت.
■ استراماچونی و سعادتمند فرافکنی می کنند

ایمان عالمی پیشکســوت باشگاه اســتقالل در مورد وضعیت 
پیچیده این روزهای باشگاه استقالل گفت: آبی پوشان مشکالت 
زیادی را در فصل گذشته تحمل کردند؛ بسته شدن پنجره نقل 
و انتقاالت، رفتن مجیدی، سرمربیگری نامجومطلق همه دست 
به دست هم داد تا این تیم پرطرفدار نتواند به آنچه می خواهد 

دست پیدا کند.
پیشکسوت باشــگاه اســتقالل ادامه داد: مدیرعامل استقالل 
شــاکله تیم را حفظ و بازیکنان جدیدی به این تیم اضافه کرد 
اما متأسفانه با بسته شدن پنجره نقل و انتقاالت، نفرات جدید 
نتوانســتند اســتقالل را در لیگ قهرمانان همراهی کنند. این 

مساله به استقالل ضربه زد.
وی افزود: نامجومطلق تالش زیادی از خود نشــان داد تا بتواند 
اســتقالل را به مراحل بعدی ببرد. باید بپذیریم توان انجام این 
کار را نداشتیم؛ بازی های پی درپی، نبود نیمکت ذخیره قوی و 
اختالفات، باعث شده که استقالل برابر پاختاکور شکست خورده 

و از دور مسابقات حذف شود.
عالمی در مــورد درگیری اعضای اســتقالل در فرودگاه و هم 

چنین اظهارات جنجالی امیرارسالن مطهری مهاجم تیم درباره 
مربیان استقالل، گفت: وقتی یک تیم می بازد، حواشی آن بیشتر 
می شود. متأسفانه در اســتقالل همه چیز دست به دست هم 
داد تا شاهد درگیری و حتی اظهار نظر درباره کشیدن قلیان و 
اتفاقات دیگر باشیم. از ارسالن مطهری انتظار بیشتری داشتم. 
البته وریا غفوری کار درستی کرد و به موقع جواب او را داد. این 
مشکالت باید در خانواده بماند نه آن که مطهری آن را در فضای 
مجازی منتشر کرده و باعث حواشی بیشتر در تیم شود. امیدوارم 
هر چه سریع تر حاشیه ها از استقالل دور شود تا این تیم بتواند 

راه اصلی خود را پیدا کند.
وی در مورد صحبت های استراماچونی و سعادتمند که رودرروی 
یکدیگر ایستاده و هر دو همدیگر را به دروغگویی متهم می کنند، 
گفت: استراماچونی و سعادتمند شفاف صحبت نمی کنند، هر 
دو فرافکنی کرده و می خواهنــد تقصیرها را به گردن یکدیگر 
بیندازند درحالی که دود این مســاله فقط به چشــم هواداران 
خواهد رفت. باشگاه باید در این خصوص شفاف سازی کند. اگر 
سعادتمند می داند حرف هایش درست است، باید مستند اعالم 
کنــد تا حرف و حدیثی باقی نماند. به طور کلی، هر دو با مردم 
رو راســت نیســتند و فقط به دنبال آن هستند که یکدیگر را 

مقصر جلوه دهند.
پیشکسوت باشــگاه اســتقالل در مورد آینده استقالل گفت: 
معتقدم هر چه سریع تر باید مربی مشخص شود. باید به مربی 
فرصتی سه ساله بدهند تا بتواند کار کند و آرامش خاطر داشته 
باشد. اگر قرار باشــد با هر باخت علیه مربی موضع بگیرند که 
حس کند می خواهند برکنارش کنند مطمئناً بزرگترین مربی 

دنیا هم بیاید، نمی تواند موفق باشد.
عالمی در پایان خاطرنشان کرد: نامجومطلق زحمات زیادی برای 
استقالل در طول این زمان کوتاه کشید؛ هر چه در توان داشت 
برای موفقیت استقالل به کار بست اما متأسفانه آنقدر حواشی 
زیاد بود که گریبان مجید نامجومطلق را گرفت و نتوانســت با 

آرامش در استقالل ادامه بدهد و در لیگ قهرمانان موفق شود.
 ■ دالیل برکناری مدیرعامل باشگاه استقالل اعالم شد

هیات مدیره باشگاه استقالل با صدور بیانیه ای، دالیل برکناری 
احمد سعادتمند از مدیرعاملی این باشگاه را برشمرد. در میان 
این دالیل، ورود نهادهــای نظارتی به بحث قراردادهای جدید 

هم دیده می شود.
هیات مدیره باشگاه استقالل با صدور بیانیه ای، خبر از برکناری 

احمد سعادتمند مدیرعامل باشگاه استقالل داد.
در این بیانیه آمده است:

»بنام خدا«
هواداران عزیز باشگاه استقالل

ســالی به غایت سخت سپری شد و امیدوار بودیم در پایان این 
ســاِل فوتبالی سخت، حداقل یک جام به شما هدیه دهیم ولی 
نشد، امیدوار بودیم با نتیجه گرفتن در لیگ قهرمانان آسیا، دل 
شما را شاد کنیم اما نشد، نشــد و حکایت این نشدها حکایت 

تلخی است.
اول الزم می دانیم بابت این نشدها از همه شما عذرخواهی کنیم 
و همه تــوان خود را به کار گیریم تــا در فصل پیش رو تیمی 
قدرتمند روانه مسابقات کنیم تا استقالل واقعی مجددا بدرخشد.

دوم با بررسی دقیق اتفاقات باشگاه در دو ماه گذشته و استفاده 
از نظرات کارشناسان و اهالی فن و با عنایت به؛

۱- ســفر نابهنگام و بی نتیجه آقای سعادتمند به ایتالیا که بر 
خالف ادعاها و بر اساس اسناد موجود می شد دیرتر انجام شود و 
بدتر از آن مصاحبه جنجالی تلویزیونی و مصاحبه رسانه ای بعد از 
جلسه هیات مدیره که باعث برهم خوردن تمرکز تیم و در نتیجه 

از دست رفتن جام حذفی شد.
۲- اهمال آقای ســعادتمند در پرداخت طلب آقای وینفرد شفر 

که باعث بسته شدن پنجره نقل و انتقاالت و در نتیجه محرومیت 
تیم از حضور بازیکنان جدید در لیگ قهرمانان آسیا شد.

۳- رفتارهای خالف شــان باشــگاه در نقل و انتقاالت و حضور 
سوال برانگیز در یک هتل به جای ساختمان باشگاه، هم چنین 
همراهی شائبه برانگیز برخی افراد در اتاق مذاکره که باعث ورود 

نهادهای نظارتی به موضوع نقل و انتقاالت باشگاه استقالل شد.
۴- قراردادهــای اقتصادی بی نتیجــه و بدون تامین نظر هیات 

مدیره که باعث بروز مشکالت مالی برای استقالل شد.
۵- خروج ارز از کشــور بدون مجوز هیات مدیره و بانک مرکزی 

که باعث وهن باشگاه استقالل شد.
۶- اتفاقات تاسف برانگیز در کشور قطر به ویژه در فرودگاه دوحه 

که دون شان باشگاه استقالل بود.
۷- طرح مســائل داخلی و محرمانه باشــگاه در سایت رسمی 
باشــگاه به جای مدیریت بازیکنان و حل و فصل مشکالت که 

باعث خدشه دار شدن حیثیت و اعتبار باشگاه استقالل شد.
۸- هم چنین بازی با احساســات هواداران باشگاه استقالل به 
بهانه بازگرداندن اســتراماچونی سرمربی سابق باشگاه اعضای 
هیات مدیره بــا در نظر گرفتن مصالح باشــگاه و لزوم اقدام 
ســریع برای جلوگیری از وارد آمدن ضربات بیشتر بر پیکره 
باشگاه، آقای احمد سعادتمند را از سمت مدیریت عامل باشگاه 
اســتقالل عزل و عضویت ایشان در هیات مدیره  را به مجمع 

باشگاه ارجاع می دهد.
الزم می دانیــم برای آقای ســعادتمند در مناصب آینده آرزوی 
موفقیت کنیم و هم چنین از هواداران باشــگاه تشــکر کنیم و 

آرزوی روزهای خوب برای استقالل بزرگ داشته باشیم.«
■ حال استقالل خوب نیست

بهتاش فریبا کارشــناس فوتبال کشــورمان و پیشکسوت تیم 
فوتبال اســتقالل تهران  در رابطه با اوضــاع به هم ریخته تیم 
استقالل بیان کرد: ابتدا باید ببینیم چه کسی مدیر عامل باشگاه 
می شود، سپس بیاییم راجع به انتخاب سرمربی بحث کنیم. مدیر 
عامل حق قانونی حذف و انتخاب سرمربی تیم را دارد.او ادامه داد: 
با توجه به این که زمان کمی تا شــروع مسابقات داخلی داریم، 
باید یک مربی خوب تیم را همراهی کند که شــناخت کافی از 
بازیکنان داشــته باشد. از نظر من فرهاد مجیدی و مجید نامجو 

مطلق بیشتر با این شرایط همخوانی دارند.
فریبا درباره بسته بودن پنجره نقل و انتقاالت تیم استقالل بیان 
کرد: واقعا استقالل هیچ زمانی این طور نبوده، چرا که این تیم در 
حال حاضر نه سرمربی و نه مدیرعامل دارد، حتی پنجره نقل و 

انتقاالت آبی پوشان نیز بسته است. 
درحالی که تیم رقیب ما )پرســپولیس( کــه از صعود آن ها به 
مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا خوشحال هستم، شرایط 
بسیار خوبی دارد. پرســپولیس با موقعیتی که از برانکو گرفت 
توانست پنجره نقل و انتقاالت خود را باز نگه دارد و مربی آن ها 

خیلی خوب کار خود را آغاز کرد.
پیشکســوت فوتبال کشــورمان در رابطه با سیستم کمک داور 
ویدئویی )VAR( اظهار داشت: بدشانسی در این دور از مسابقات 
با تیم ما یار بود، چون در بازی استقالل مقابل پاختاکور سیستم 
کمک داور ویدئویی نبود و واقعا یک خطای هند آشکار برای ما 
گرفته نشد. شاید اگر آن پنالتی برای استقالل گرفته می شد االن 

استقالل هم از رقابت های لیگ قهرمانان آسیا حذف نمی شد.
فریبا درباره پســت اینستاگرامی یکی از بازیکنان استقالل علیه 
مجید نامجو مطلق گفت: بازیکن هنوز ۵ ماه نشده به استقالل 
آمده است و هنوز امضای قرارداد او خشک نشده، ضد سرمربی 

تیم پست می گذارد. همه این ها از عدم مدیریت است.
او در پایان خاطر نشان کرد: امیدوارم هرچه زودتر نظم و انضباط 
به تیم استقالل برگردد. هواداران و پیشکسوتان از این وضع بسیار 

ناراحت هستند.
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■■ افزایش قیمت عجیب لپ تاپ!
نرخ  افزایــش  دلیــل  بــه 
برابــری و محدودیت هــای 
بــازار واردات، قیمت برخی 
لپ تاپ هــا از ۱۰۰ میلیون 

تومان تجاوز کرده است.
یــک نمونــه از از لپ تاپ 

DELL به ۱۸۳ میلیون تومان می رسد و مدل های گیمینگ 
برخی لپ تاپ های MSI  تا ۲۰۰ میلیون تومان قیمت دارند!

■■ در انتظار ایموجی های جدید اندروید 11 باشید!

از  بســیاری  اگرچــه 
شــرکت های ســازنده 
اندرویدی  گوشــی های 
ایموجی های خاص خود 
را در محصوالتشان قرار 

می دهنــد، اما اندروید ۱۱ هم درون خود ایموجی های جالبی 
خواهد داشت که به زودی کاربران میتوانند به آن ها دسترسی 

داشته باشند.
ایموجی های جدید اندروید ۱۱ بر پایه ی سیزدهمین نسخه از 
ایموجی های یونیکد طراحی شده است که شامل ۱۱۷ ایموجی 

جدید می شود. 

■■ شکایت 5 میلیون کودک از گوگل
یک گروه مدافع حقوق بشر از طرف بیش از پنج میلیون 
کودک بریتانیایی زیر ۱۳ ســال و خانواده آن ها به اتهام 
ردیابی غیر قانونی کودکان بریتانیایی توســط یوتیوب از 

گوگل شکایت کرد!
آن ها از گوگل درخواست غرامت ۲میلیارد پوندی کرده اند. 
McCann Duncan  محقق و مدافع حریم خصوصی 

می خواهد این شکایت را به دیوان عالی بریتانیا ببرد. 
سازمان مدافع حقوق بشر Foxglove نیز پشتیبانی از آن 

را اعالم کرده است.
در شــکایت مورد بحث آمده که یوتیــوب با جمع آوری 
غیرقانونی داده های »میلیون ها کودک« به منظور تبلیغات 
هدفمند، مقررات حریم خصوصی کودکان و داده ها تحت 
قانون Data Protection Act بریتانیا و مقررات عمومی 
حفاظت از داده اتحادیه اروپا )GDPR( را به شکل سازمان 

یافته نقض کرده است.
سازمان Foxglove با انتشار بیانیه ای اعالم کرد: »ما فکر 
می کنیم اقدامات یوتیوب غیرقانونی اســت چون اطالعات 
تمام کــودکان، از جمله کودکان زیر ۱۳ ســال که از این 

سرویس استفاده می کنند را جمع آوری کرده است.
شــرکت ها برای نمایش تبلیغات هدفمند به یوتیوب پول 

پرداخت می کنند و این پلتفرم از داده های کودکان استفاده 
می کند. آن ها ]یوتیوب[ بــرای این کار از والدین کودکان 

اجازه نمی گیرند. «
سخنگوی یوتیوب از اظهار نظر در این مورد خودداری کرد، 
امــا به »بلومبرگ« گفت که این پلتفرم اشــتراک گذاری 

ویدیو برای کودکان زیر ۱۳ سال مناسب نیست.
گــوگل پیش از این نیز به ردیابی غیرقانونی کاربران متهم 
شــده است. حدوداً سه ماه قبل شــکایتی در دادگاه ایالت 
کالیفرنیا تنظیم شد و غول موتورهای جستجو را به ردیابی 
فعالیت های کاربران در مرورگر کروم حتی در حالت مخفی 
یا Incognito متهم کرد و خواســتار پرداخت غرامت ۵ 

میلیارد دالری شد.

■■ ارتقای سالمتی همراه با جایزه!
سنگاپور برای ارتقای سالمتی مردم با همکاری 
اپل یک طرحی را اجرا کرده اســت که در آن 
مردم با فعالیت های روزانه مثل پیاده روی و... از 
دولت ماهانه تا سقف ۲۱۵ پوند جایزه بگیرند!

در ایــن طرح مردم با داشــتن یک مچ بند یا 

ساعت مچی هوشمند، روزانه امتیازاتی کسب 
می کنند و این امتیازها به اعتبار مالی تبدیل 
می شــود و مردم می توانند از این اعتبار مالی 
برای خرید کاال از فروشگاه های طرف قرارداد با 
دولت یا خرید بلیت سینما یا مراکز تفریحی یا 

پرداخت قبوض استفاده کنند.

این ایــده خالقانه باعث شــده اســت که 
تعداد زیادی از مردم در این طرح شــرکت 
کنند و ســالمت جامعه و ســبک زندگی 
مردم ارتقا پیدا کند. جالب اســت بدانید که 
سنگاپور بحران جدی چاقی ندارد و در اصل 

پیشگیری می کند.

■ اگر طرح اولیه بنای بســیاری از جاذبه های گردشــگری 
تصویب می شد، امروز اماکن تاریخی دنیا را به گونه ای دیگر 

می دیدیم.
ما می توانیم بســیاری از مکان های معروف جهان را در ذهن 
خود تصور کنیم؛ اما این جاذبه های گردشگری می توانستند 
بســیار متفاوت ساخته شوند. در این جا، طرح های جایگزین 

برخی از بنا های تاریخی و دیدنی راخواهیددید.
■ برج پل در لندن

تعداد زیادی از پل های روی رودخانه تایمز زیبا هســتند، اما 
هیچ کدامشان به اندازه برج پل جذاب نیستند. طرح فعلی این 

پل، تنها طرح مطرح شده برای ساخت آن نبود. 
زمانی که شــرکت شهرسازی لندن تصمیم گرفت پلی را در 
مکان فعلی برج پل بســازد، فراخوانی برای دریافت ایده های 
پیشنهادی داده شد و پس از اعالم این فراخوان، بیش از ۵۰ 

پیشنهاد به دست شرکت مذکوررسید.
یکی از ایده های پیشــنهادی  برای ساخت برج پل از طرف 
فردی به نام فردریک بارنت برای شــرکت شهرسازی لندن 
ارسال شده بود. بارنت پیشنهاد کرده بود پل دوبلکسی ساخته 
شود که بدون متوقف کردن وسایل نقلیه باالی آن، کشتی ها 
بتواننــد از زیرش عبور کنند. البتــه داوران  کمیته طراحی 
پل ترجیح دادند که پیشــنهاد بارنــت را رد کنند و یک پل 

تزئینی تر بسازند.
پیشنهاد برنده برای ساخت پل برج از طرف سر هوراس جونز 

ارائه شد. اجرای این طرح هشت سال طول کشید.
■ طاق پیروزی در پاریس

آیا می توانید بــه جای طاق پیروزی ظریف پاریس، یک فیل 
عظیــم را تصور کنید؟ نه، ما هم نمی توانیــم. اما این همان 
طرحی است که توسط چارلز ریبارت معمار فرانسوی پیشنهاد 
شد. قرار بود فیل عظیم مغرور با ۳ طبقه و یک راه پله مارپیچ 
در انتهای خیابان شانزه لیزه بایستد البته مقامات فرانسه این 

طراحی عجیب و غریب را رد کردند.
در عوض، بنای تاریخی طاق پیروزی در سال ۱۸۰۶ به دست 
ناپلئون به بهره برداری رســید و قرار بود، نشان دهنده قدرت 
نظامی فرانسه و ادای احترام به افرادی باشد که در جنگ برای 
پیروزی فرانســه جنگیده بودند. فرم بنا و نقش برجسته های 
روی آن براســاس نظرات ژان فرانســوا-ترز شالگرین معمار 

فرانسوی مشخص شد.
بنای طاق پیروزی فرانســه در طول ۳ دهه ساخته شد و در 
ســال ۱۸۳۶ با حضور لوئیس فیلیپ افتتاح شــد.بنای طاق 

پیروزی امروزه یکی از نماد های شهر پاریس است.
■ برج ایفل

برج ایفل مشهورترین نماد فرانسه و شهر پاریس است. نام این 
برج از نام گوستاو ایفل مدیرعامل شرکت ناظر بر ساخت بنای 
برج الهام گرفته شده است، اما در واقع امیل نوگوئر و موریس 

کوچلین دو مهندس شــاغل در شرکت ایفل در سال ۱۸۸۴ 
ایده اولیه ساخت برج ایفل را طراحی کرده و پیشنهاد دادند. 
این طرح بی شک شباهت هایی به شکل فعلی برج ایفل داشت، 

اما بسیار واضح تر و ساده تر از محصول نهایی بود.
■ کلیسای جامع نوتردام

جهان در آوریل ۲۰۱۹ شاهد ســوختن و آوار شدن بخشی 
از کلیســای جامع نوتردام بود. کلیسای نوتردام یک شگفتی 
گوتیک اســت که در قرون وســطی ساخته شــد. بازسازی 
 این کلیســا نیازمند ارائه ایده های قابل توجه متعددی است.

از جمله طرح های سازگار با محیط زیست پیشنهاد شده برای 
بازسازی کلیســای نوتردام می توان به طرحی اشاره کرد که 
شامل سقفی برجسته، روکش شیشه ای و گلدسته است. این 
ایده به نوعی طراحی شده است که میزبان یک مزرعه میوه و 

سبزیجات هم باشد.
در ابتدا به نظر می رســید که مقامات فرانسه با ایده مذکور و 
ایده های دیگر پیشنهاد شده برای بازسازی آینده نگرانه کلیسای 
جامع نوتردام موافق هســتند، اما اکنون به نظر می رسد که 
 کلیسای جامع نوتردام مانند طرح اولیه خود بازسازی می شود.

■ خانه اپرای سیدنی در استرالیا
خانه اپرای ســیدنی با ســقفی که شــبیه مجموعــه ای از 
موج هاســت، یکی از جاذبه های گردشگری بندر سیدنی به 
حساب می آید. طرح اولیه ســاخت این جاذبه گردشگری از 
طرف اوتزون معمار دانمارکی پیشنهاد داده شد، اما این طرح 

بدون رقیب نبود.
در واقع، اوتزون در قالب یک مسابقه، ۲۲۳ طرح پیشنهادی 

خالق را شکست داد.
یکی از طرح های شکست خورده که رتبه دوم مسابقه را کسب 

کرد، طرح پیشنهادی جوزف مارزال برای ساخت خانه اپرای 
ســیدنی بود. داوران مسابقه طرح دایره ای و مارپیچ مارزال را 
پســندیدند و درباره آن اظهار نظر کردند؛ اما در نهایت خانه 
اپرای ســیدنی را براساس ایده پیشــنهادی اوتزون ساختند. 

اجرای این طرح بسیار پرهزینه و پیچیده بود.
■ پل بندرگاه سیدنی

پل بندرگاه سیدنی نیز یکی دیگر از بنا های معروف سیدنی و 
استرالیا به حساب می آید. این پل در سال ۱۹۳۲ ساخته شده 

و مرکز شهر سیدنی را به حومه شهر متصل می کند.
پل بندرگاه ســیدنی در طول ۸ ســال ساخته شد و طراحی 
آن نتیجه همفکری مهندسانی چون جان بردفیلد و سر رالف 

فریمن بود.
فرانســیس ارنست اســتوو معمار نیز در سال ۱۹۲۲ طرحی 

چشمگیر را برای ساخت پل بندر سیدنی پیشنهاد کرد. 
طرح او شامل ۳ دهانه بزرگ بود و این دهانه ها از دل برجی با 

ارتفاع ۵۰۰ فوت معادل ۱۵۲ متر بیرون می آمدند.
اگر پل بندرگاه سیدنی بر اساس طرح پیشنهادی فرانسیس 
ارنست استوو ساخته می شد، منظره شهر سیدنی با آنچه امروز 

دیده می شود، بسیار متفاوت بود.

بهار سـادات موسوی
تصویردیگری ازجاذبه های گردشگری جهانگرد آورنده

 ---نیم نگاه ---

فعالیت بیش از ۷هزار کسب 
و کار نو

دکتراســماعیل قادری فررئیس مرکز فناوری های 
راهبردی معاونت علمی و فناوری در مراسم افتتاحیه 
رویداد مساله محور »ره نشان« ) از جمله رویدادهای 
بنیاد ملی نخبگان ذیل طرح شهید بابایی که در محل 
صندوق نواوری و شکوفایی به صورت آنالین و حضوری 
برگزار شــد( گفت: بنیاد ملی نخبگان و معاونت علمی 
و فناوری دو نهاد مکمل همدیگر هســتند؛ بنیاد ملی 
نخبگان وظیفه شناسایی، حمایت، هدایت و ساماندهی 
استعدادهای برتر و نخبگان را بر عهده دارد و معاونت 
علمی هم در امتداد بنیاد ملی نخبگان وظیفه حمایت 
از شرکت های دانش بنیان مبتنی بر پلتفرم حمایت از 

شرکت های دانش بنیان را انجام می دهد.
وی با اشــاره به رویداد مســاله محور ره نشان گفت: 
ورودی هایــی که از چنیــن رویدادهایی همچون »ره 
زیست« و »ره نشان« در یک بازه مشخص انتخاب می 
شوند نهایتا باید در قالب ایجاد یک شرکت دانش بنیان 

مقوم اقتصاد دانش بنیان شوند.
وی بــا بیان این که این مســابقه یک دوره ۳-۶ ماهه 
اســت که در آن هسته ها و تیم های دانشجوی نخبگی 
حول موضوعات محوری و کلیدی که از دل ستادهای 
توسعه فناوری معاونت علمی و فناوری برامده فعالیت 
می کنند، تصریح کرد: بر اســاس اولویت های نقشــه 
جامــع علمی کشــور و برنامه ریزی های کالن معاونت 
علمی و فناوری، برگزاری چنین مسابقاتی دیده شده 
اســت تا در یک تیم، ایده ای توسعه یابد و به محصول 

تبدیل شود.
رئیــس مرکز فناوری هــای راهبــردی معاونت علمی 
و فنــاوری افزود: انتظار داریم کــه در این دوره عمل 
محور، زمینه ای برای ایجاد شرکت دانشی فراهم شود 
و در چارچوب اکوسیستم کشور نقش خود را به خوبی 

ایفا کنند.

قادری فر خاطر نشــان کرد: نکتــه بارز این حرکت ها 
حضور بخش خصوصی و جوان و توانمند ۲۰تا۳۰ سال 
اســت که در حوزه رفع نیاز کشــور به صورت مساله 
محور کار می کنند تا در مســیر ارتقایی قرار بگیرند و 
در عالیترین سطح بتوانند پاسخگوی نیاز مردم باشند.
وی بیــان کــرد: چنیــن رویدادهایی مــی تواند در 
عالی تریــن ســطح پاســخگوی نیاز مردم شــوند؛ ما 
امیدواریــم که برگزاری این رویدادها و مســابقات ره 
نشان که با تعامل معاونت علمی  فناوری و بنیاد ملی 

نخبگان  است مقوم این حرکت باشد.
وی گفــت: در منظومــه راهبردی علــم و فناوری و 
زیست بوم نواوری ۵۳۰۰ شرکت دانش بنیان و ۷هزار 

استارتاپ و کسب و کار نو فعالیت می کنند.
به گفته وی، استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان در 
نســل اول زیست بوم نوآوری، بیشتر در حوزه فناوری 
اطالعــات فعالیت می کردند اما اکنون به حدی از بلوغ 
رســیده اند که این تیم ها و شــرکت ها در حوزه های 
زیســت فناوری، انرژی، فضایی و ... جایگاه شایسته و 

بایسته خود را پیدا کرده اند.
قادری فر تاکید کرد: مــا در معاونت علمی و فناوری 
پشــتیبانی تمام و کمال از این رویداد را داریم تا ایده 

های نوآروانه به محصوالت تبدیل شوند.
وی اضافه کرد: این رویداد قطعا سرشــار از موفقیت ها 
و درس گرفتن از شکســت هایی اســت کــه به تولید 
محصوالتی قابل رقابت تبدیل می شــوند و مســیر را 
بــرای راه تعالی بخش در حوزه علــم و فناوری برای 

ما خواهد گشود.

مونا پیلتـن عراقی
گرد آورنده
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معیــار - گیالن - مهدیه رزاقی لنگرودی: اســتاندار 
گیالن بــا تأکید بر لزوم تشــدید بازرســی های مقابله با 
ساخت وســازهای غیرقانونی و نیز برخورد بدون اغماض و 
بر اســاس قانون با متخلفان گفت: برای جلوگیری از تغییر 
کاربری اراضی، نیاز به عزم عمومی و تعصب سرزمینی است.

به گزارش پایگاه اطالع رســانی اســتانداری گیالن؛ دکتر 
ارسالن زارع در جلســه کارگروه ویژه پیشگیری و برخورد 
با تخلفات ساخت وســاز و تغییر کاربــری غیرمجاز که با 
حضور شماری از مدیران دستگاه های اجرایی و فرمانداران 
از طریق ارتباط تصویری برگزار شد؛ تصمیمات این کارگروه 
را در کاهش جرایم مرتبط موثر خواند و افزود: جلوگیری از 
ساخت وســاز غیرمجاز باید به صورت هدفمند و مبتنی بر 
برنامه، انجام گردد تا از بروز مشکالت بعدی پیشگیری شود.

وی با اشــاره به اقدامات مطلوب صورت گرفته در مقابله و 
پیشــگیری از تغییر کاربری غیرمجاز اراضی در استان طی 
شش ماه اخیر، بر ضرورت اســتمرار و تقویت این رویکرد 
تأکید و اضافه کرد: فرمانداران، شهرداران و مدیران دستگاه 
هــای اجرایی بر جلوگیری از تخلفات ســاخت و ســاز و 
تغییرکاربری غیرمجاز نظارت جــدی کنند و دهیاران نیز 
تخلفات صورت گرفتــه را گزارش دهند تا با خاطیان طبق 

قانون برخورد شود.

استاندار گیالن هرگونه قصور در اجرای این مهم را پذیرفتنی 
ندانســت و ادامه داد: درصورت بروز تخلف و گزارش نشدن 
از ســوی دهیار، اقدامات قانونــی در این خصوص صورت 
می گیرد از این رو فرمانداران موظفند کمیته نظارتی را فعال 

کرده و تک تک روستاها را مورد پایش قرار دهند.
وی با اشــاره به اهمیت اجرای طرح حدنگاری )کاداستر( 
به عنــوان یکی از طرح های مبنایی، بــر لزوم تقویت عزم 
عمومی و تعصب سرزمینی در استان برای مقابله با تخلفات 
ســاخت و ساز و تغییر کاربری غیرمجاز تاکید کرد و گفت: 
باید آگاهی بخشی در این بخش بیشتر شود و دستگاه های 
اجرایی و رسانه ها نسبت به تولید محتوا اقدامات اثربخشی 

انجام دهند.
به گفتــه دکتر زارع؛ اقدامات پیشــگیرانه همراه با نظارت 

مستمر ، پس از اطالع رسانی، اهمیت باالیی دارد و باید در 
اجرای آن همه دستگاه ها مشارکت کنند.

وی خاطرنشــان کرد: اجرای طرح هــادی از اقدامات موثر 
برای توسعه روستاهاست و نظارت بر انجام آن نیز در قانون 
به صورت شــفاف بیان شــده که الزم است پایش دقیقی 
درخصوص اجرای قانون و شناسایی متخلفان صورت گیرد.

اســتاندار گیالن در خصــوص اراضی خــارج از محدوده 
روستایی و طرح هادی نیز ، موارد مصرح در قانون را یادآور 
شــد و بر ضرورت جلوگیری از بروز تخلف با نقش آفرینی 

موثر دستگاه های ذیربط تأکید کرد.
وی اســتفاده از نیروهای آموزش دیده در گشت های ویژه 
و مشــترک نظارت بر اراضی را مهــم خواند و گفت: برای 
بهبود فعالیت های این بخش، موضوع تأمین ادوات و تقویت 

تجهیزات در سطح ملی پیگیری شود.
در این جلسه گزارش اقدامات انجام شده توسط ادارات کل 
منابع طبیعی و آبخیزداری، جهاد کشاورزی، راه وشهرسازی، 
حفاظت محیط زیســت و بنیاد مســکن انقالب اسالمی 
ارائه، فرمانداران رشــت، ماسال و سیاهکل و نیز شهرداران 
الهیجان، انزلی و سرپرســت شــهرداری رشــت در حوزه 
پیشگیری و برخورد با تخلفات ساخت و ساز و تغییر کاربری 

غیرمجاز مطالبی بیان داشتند.

نماینده سازمان حمایت و ارزیابی تحصیالت تکمیلی کشور 
برزیل خواستار تقویت و گسترش همکاری های مشترک 
تحقیقاتی و پژوهشی میان تهران - برازیلیا در حوزه دانش 

علوم شناختی شد.
به گزارش ستاد علوم شــناختی معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری، کارلوس توماس نماینده سازمان حمایت 
و ارزیابــی تحصیــالت تکمیلی جمهوری فــدرال برزیل 
)CAPES( با ســفیر جدید جمهوری اســالمی ایران در 
برزیل  دیــدار کرد. این دیدار به صورت آنالین در ایران با 
حضور دبیر میز همکاری های علمی ایران و برزیل در ستاد 

توسعه علوم شناختی برگزار شد.
نماینده ســازمان حمایت و ارزیابــی تحصیالت تکمیلی 
جمهوری فدرال برزیل به امضای یادداشــت تفاهم میان 
ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری و این سازمان خواستار تقویت و 
گسترش همکاری های مشترک تحقیقاتی و پژوهشی میان 
دو کشور در حوزه دانش علوم شناختی شد.وی گفت: این 
قرارداد بستر مناسبی را برای محققان ۲ کشور جهت بسط 
و تعمیق همکاری علمی و پژوهشی درحوزه علوم شناختی 

فراهم کرده است.
نماینده سازمان حمایت وارزیابی تحصیالت تکمیلی برزیل 
در این دیدار که در محل سفارت جمهوری اسالمی ایران 
در برزیل برگزار شــد با ارایه گزارشــی از همکاری های 
دوجانبه از جمله پروژه های مشترک علمی و تحقیقاتی، 
ارایه مقاالت اعزام استاد و دانشجو برای شرکت درکنگره ها، 
برپایی کارگاه ها و دوره های کوتاه و بلند مدت آموزشی، 
خواستار تعمیق و تقویت ارتباطات میان محققان، استادان 

و متخصصان ۲کشور شد.
توماس هم چنین برگزاری جلســات و نشست های علمی 
در قالب وبینارها و کارگاه های تخصصی میان دو کشــور 
را مــورد تاکید قرار داد و تــداوم تماس ها و همکاری های 
مشترک را به سود ترویج و ارتقای دانش به ویژه در حوزه 

علوم شناختی دانست.
وی با قدردانی از تالش ها و پیگیری های سفیر جمهوری 
اسالمی ایران برای تقویت مناسبات و همکاری های علمی و 
آموزشی دو کشور، اظهار امیدواری کرد این گفت  وگوها با 
رویکردی سازنده و برداشته شدن گام های متقابل می تواند 

باعث گسترش بیش از پیش این همکاری ها شود.

▪ گســترش روابط درحوزه دانش علوم شناختی با 
برزیل

هم چنین حسین قریبی سفیر جمهوری اسالمی ایران در 
برزیل در این دیدار با استقبال از توسعه همکاری مشترک 
علمی و تحقیقاتی ایران و برزیل، خواستار گسترش روابط 
در همه زمینه ها به ویژه در حوزه دانش علوم شــناختی  
میان دو کشــور شــد.وی به تاثیر ویروس کرونا در جهان 
اشاره کرد و گفت: این دوران با وجود سختی ها و مشقاتی 
که برای بشــر ایجاد کرده اســت، تجربه خوبی است تا با 
بهره گیری از فنــاوری و دانــش روز، ارتباطات را بهبود 
بخشــیده و تهدیدها را به فرصــت تبدیل کنیم. وی هم 
چنین خواستار برگزاری نشست ها، جلسات و کارگاه های 
آموزشی از طریق وبینارها، برای تبادل تجربیات و یافته های 
فعالیت های علمی و پژوهشــی میــان مراکز تحقیقاتی و 

تخصصی دو کشور شد.
▪ اســتمرارهمکاری های بین المللی درحوزه علوم 

اعصاب شناختی
عادل کاشــفی مســوول ارتباطات مشــترک و عضو میز 
همکاری های ایران و برزیل هم در این دیدار گفت: با توجه 
به نظــرات دبیر میز همکاری های علمی ایران و برزیل در 
ستاد توسعه علوم شناختی مقرر شد برای رفع مشکالت 
و نارســایی های احتمالی درمسیر پیشرفت همکاری های 
علمی دوکشــور و ارتقای کّمی وکیفی همکاری علمی و 
پژوهشی جلساتی با حضور مسووالن دو طرف در راستای 

همکاری های بیشــتر به صورت ویدئو کنفرانس درمحل 
ســفارت ایران برگزار شود.وی گفت: این دیدار در راستای 
توسعه، تقویت و استمرار همکاری های بین المللی درحوزه 
علوم اعصاب شــناختی و پیشــبرد اهــداف کالن علمی 
و پژوهشی ســتاد توســعه علوم و فناوری های شناختی 

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری انجام شد.
▪ اجرای سه طرح پژوهشی مشترک

عباس حق پرســت دبیر میز همکاری های علمی ایران و 
برزیل در ستاد توسعه علوم شناختی نیز در جلسه آنالین با 
سفیرجمهوری اسالمی ایران در برزیل اعالم کرد: به دنبال 
تالش و رایزنی های مستمر علمی و تحقیقاتی میان ستاد 
توسعه علوم و فناوری های شناختی معاونت علمی و بنیاد 
تحقیقاتی سائوپائولو برزیل )FAPESP(، درحال حاضر سه 
طرح پژوهشی مشترک درحوزه هوش مصنوعی، بررسی 
کارکردهای شــناختی و علوم اعصاب میان پژوهشگران و 
اســتادان ایران و برزیل با پیشرفت پنجاه درصد در حال 
اجرا اســت. وی خاطرنشان کرد: هم چنین تاکنون ستاد 
توســعه علوم و فن آوری های شناختی و بنیاد تحقیقاتی 
ســائوپائولو )FAPESP( با هدف تقویت همکاری ها بین 
تیم هــای تحقیقاتی ایــران و برزیل درمرزهــای دانش و 
تکنولوژی و نیز توســعه خدمات و ابزارهای شــناختی، با 
برگزاری هفت دوره فراخوان طرح های پژوهشی، شناسایی 
ظرفیت ها برای گســترش همکاری های مشترک درحوزه 

علوم و فن آوری های شناختی را هدف گذاری کرده اند.

 ---نیم نگاه ---

پیش بینی ثبات قیمت ها 
در بازار اجاره 

ایرنا - حســام عقبایی نائب رییس اول اتحادیه امالک 
اســتان تهران، در خصوص وضعیت قیمت ها در بازار اجاره 
مســکن گفت: از نیمه آخر سال۹۸ به دلیل سختی رفت و 
آمد برای موجران و مســتاجران و عــدم اجازه بازدید ملک 
از طرف بســیاری از موجران با هدف کاهش شیوع ویروس 

کرونا، شاهد تمدید قراردادها بودیم.
عقبایی ادامه داد: بررســی میدانی از وضعیــت بازار اجاره 
نشــان می دهد که در حوزه تمدید قراردادها در پیک جابه 
جایی یعنی در خرداد تا شهریورماه نیز شاهد رشد چشمگیر 
قراردادهای تمدیدی هستیم که در سال های گذشته وجود 
نداشته است. وی با بیان این که قیمت اجاره بها از سه عامل 
تورم عمومی، رابطه بین عرضه و تقاضا و رشد قیمت مسکن 
تاثیر می پذیرد، ادامه داد: قیمت مســکن از زمســتان سال 
گذشــته همواره رشــد کرده که خود به خود بر بازار اجاره 
تاثیر گذاشــته است، توازن بین عرضه و تقاضا نیز با اجرای 
قانون مالیات بر خانه های خالی در حال کنترل است البته به 
دلیل این که بسیاری از واحدهای خالی واحدهایی لوکس و 
با متراژ باال است شاید برای بازار مصرفی مناسب نباشد اما 
به طور کلی می تواند از رشــد افسارگسیخته قیمت مسکن 

جلوگیری کند.

ترخیص سه ماهه کاالهای رسوب 
کرده در گمرک

  
معــاون فنی و امور گمرکی گمــرک ایران درخصوص 
جزئیات مصوبات سفر معاون اول رییس جمهوری به استان 
هرمــزگان گفت: مهلــت رفع تعهــد واردات همه کاالهای 
باقی مانــده در گمرکات از زمان تامین ارز، ســه ماه در نظر 
گرفته شــده و موارد استثناء توسط وزارت صنعت، بررسی و 

برای تمدید مهلت به بانک مرکزی اعالم می شود.
به گزارش گمرک جمهوری اســالمی ایران، »مهرداد جمال 
ارونقی« بیان داشت: هم چنین مقرر شد در مدت ۴۵ روز پس 
از تخصیص ارز، کل کاال از گمرک ترخیص قطعی و رفع تعهد 
واردات انجام شــود و پس از رسید مالی پروانه گمرک، بانک 
مرکزی متعهد به تامین ارز حداکثر در مدت زمان ســه ماه 
اســت. وی گفت: در صورتی که کاالی مربوطه در مدت ۱۰ 
روز کاری از صدور اعالمیه تامین ارز )کد رهگیری( از گمرک 
به صورت کامل ترخیص نشــود، گمرک موظف شده ضمن 
اخطــار به صاحب کاال در مدت یک هفته، نســبت به اعالم 
»متروکه« اقدام و نتیجه را به وزارت صنعت و بانک مرکزی 
ابــالغ کند و وزارت صنعت از صدور ثبت ســفارش جدید و 
بانک مرکزی از صدور تخصیص ارز جدید برای صاحب کاال تا 

زمان خروج کاال از گمرک جلوگیری به عمل بیاورد.

افزایش مصرف برق بارونق 
بخش صنعت

  
بررسی وضعیت مصرف برق 
می دهد  اخیرنشــان  درروزهای 
بخش صنایع بیــش از پنج هزار 
مگاوات مصرف داشــته که این 
موضوع بیانگر رونق بیشتر در این 

بخش است.
میزان افزایشی مصرف بخش صنعت در مقایسه با قبل تر و 
در همین بــازه زمانی که چهار هزار و ۹۲۵ مگاوات مصرف 
شده بود، رشد ۲۵۵ مگاواتی داشته که نشان از رونق بیشتر 

این بخش است.
رضــا اردکانیان پیشــتر دربــاره مصرف بــرق در بخش 
صنعت، گفتــه بــود: عرضــه انــرژی، امســال در صنایع 
بزرگ، بیش از ۱۱ درصد و در مجموع ۴.۵ درصد نســبت 

به سال قبل بیشتر بود.
کارشناســان صنعت برق اعتقاد دارند هرچه برق در بخش 
صنعت بیشتر مصرف شود بیانگر مصرف شدن آن درجای 
درست خود اســت، زیرا بخش صنعت بخش مولد جامعه 
محسوب می شود و رونق بیشتر در این بخش بسیار مناسب 

برای توسعه است.

مهدیه رزاقی لنگرودی

استاندار گیالن در کارگروه پیشگیری و برخورد با تخلفات ساخت و ساز و تغییر کاربری غیرمجاز بیان کرد؛

گرد آورنده با متخلفان، بدون اغماض و بر اساس قانون برخورد می شود
گـودرزی علیرضـا 

معیار - گیالن - مهدیه رزاقی لنگرودی: سیدمحمد احمدی 
با کســب ۹ رای از اعضای شورای شهر رشــت به عنوان شهردار 

انتخاب شد.
در یکصد و  شصت  و  ششمین جلسه شورای شهر رشت، سیدمحمد 

احمدی با کسب اکثریت آرا به عنوان شهردار رشت انتخاب شد.
سیدمحمد احمدی متولد فومن، ۵۲ ساله و دارای مدرک تحصیلی 

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی و کارشناسی مدیریت است.

وی از سال ۷۴ تا امروز به مدت ۲۲ سال مسوولیت های مختلفی 
را در استانداری گیالن و فرمانداری های رشت، رودبار و الهیجان 

برعهده داشته است.
گزارش هاحاکی است؛ سیدعیســی مهدوی رقیب وی در کارزار 

کاندیداتوری شهرداری رشت، تنها یک رای کسب کرد.
گفتنی است؛ بهراد ذاکری هنگام رای گیری صحن را ترک کرد و 

انتخاب را به ده عضو دیگر واگذار کرد.

سید محمد احمدی شهردار رشت شد

همکاری های مشترک پژوهشی برزیل با ایران
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 "کسایی مروزی"

 باد صبا درآمد، فردوس گشت صحرا
 آراست بوستان را نیسان به فرش دیبا
 آمد نسیم ِ سنبل با مشک و با قرنُفل

 آورد نامه گل، باد صبا به صهبا
د  کهسار چون زمّرد نقطه زده ز بُسَّ

 کز نعت او مَُشعبد حیران شده ست و شیدا
 آِب کبود بوده چون آینه زدوده

 صندل شده ست سوده کرده به می مُطّرا
 رنگ نبید و هامون پیروزه گشت و گلگون
 نخل و خدنگ و زیتون چون قبّه های خضرا

 دشت است یا ِستبرق باغ است یا ُخَورنق
 یک با دگر مطابق چون شعر سعد و اسما

 ابر آمد از بیابان چون طیلسان ُرهبان
 برق از میانش تابان چون بُّسدین چلیپا
 آهو همی ُگرازد ، گردن همی فرازد

 گه سوی کوه تازد گه سوی راغ و صحرا
 آمد کلنگ فرخ همرنگ چرخ دورخ

 همچون سپاه َخلُّخ صف برکشیده سرما
 بر شاخ سرو بلبل با صد هزار غلغل

 ُدّراج باز بر گل چون ُعروه پیش َعفرا
 قمری به یاسمن بر، ساری به نسترن بر

 نارو به نارون بر، برداشتند غوغا
 باغ از حریر ُحلّه بر گل زده مظله

 مانند سبز ِکلّه بر تکیه گاه دارا
 گلزار با تأسف خندید بی تکلّف

 چون پیش تخت یوسف رخساره زلیخا
 گل باز کرده دیده باران برو چکیده

 چون خوی فرو دویده بر عارض چو دیبا
 گلشن چو روی لیلی یا چون بهشت مولی

 چون طلعت تجلّی بر کوه طور سینا
 سرخ و سیه شقایق هم ضّد و هم موافق

 چون مؤمن و منافق پنهان و آشکارا

 سوسن لطیف و شیرین چون خوشه های پروین
 شاخ و ستاک نسرین چون برج ثور و جوزا

 وان ارغوان به َکّشی با صدهزار خوّشی
 بیجاده بدخشی برتاخته به مینا

 یاقوت وار الله، بربرگ الله ژاله
 کرده بدو حواله غواص ُدّر دریا

 شاه اسپرغم رسته چون جعد برشکسته
 وز جای برگسسته کرده نشاط باال
 وان نرگس مصور چون لؤلؤ منور

 زر اندر و مدّور چون ماه بر ثریا
 عالم بهشت گشته عنبر سرشت گشته

 کاشانه زشت گشته صحرا چو روی حورا
 ای سبزه خجسته از دست برف جسته

 آراسته نشسته چون صورت مُهنّا
 دانم که پرنگاری سیراب و آبداری

 چون نقش نو بهاری آزاده طبع و برنا
 گر تخت خسروانی ور نقش چینیانی

 ور جوی مولیانی پیرایه بخارا
 هم نگذرم سوی تو هم ننگرم سوی تو

 دل ناورم سوی تو اینک چک تبّرا
 کاین مشکبوی عالم وین نوبهار خرم

 بر ما چنان شد از غم چون گور تنگ و تنها
 بیزارم از پیاله وز ارغوان و الله

 ما و خروش و ناله، کنجی گرفته مأوا
 دست از جهان بشویم عّز و شرف نجویم

 مدح و غزل نگویم مقتل کنم تقاضا
 میراث مصطفی را فرزند مرتضی را

 مقتول کربال را تازه کنم تواّل
َّد  آن نازش محمد پیغمبر مؤب

 آن سید ممّجد شمع و چراغ دنیا
 آن میر سربریده در خاک خوابنیده

 از آب ناچشیده گشته اسیر غوغا
 تنها و دلشکسته بر خویشتن گرسته

 از خان و مان گسسته وز اهل بیت آبا

 از شهر خویش رانده وز ملک بر فشانده
 مولی ذلیل مانده بر تخت ِ ملک مولی

 مجروح خیره گشته ایام تیره گشته
 بدخواه چیره گشته بی رحم و بی محابا

 بیشرم شمر کافر ملعون سنان ابتر
 لشکر زده برو بر چون حاجیان بطحا

 تیغ جفا کشیده بوق ستم دمیده
 بی آب کرده دیده تازه شده معادا

 آن کور بسته مطرد بی طوع گشته مرتد
 بر عترت محمد چون ترک غز و یغما

 صفین و بدر و خندق حجت گرفته با حق
 خیل یزید احمق یک یک به خونْش کوشا

 پاکیزه آل یاسین گمراه و زار و مسکین
 وان کینه های پیشین آن روز گشته پیدا

 آن پنج ماهه کودک، باری چه کرد ویحک !
 کز پای تا به تارک مجروح شد مفاجا

 بیچاره شهربانو مصقول کرده زانو
 بیجاده گشته لؤلؤ بر درد ناشکیبا

 آن زینب غریوان اندر میان دیوان
 آل زیاد و مروان نّظاره گشته عمدا

 مؤمن چنین تمنی هرگز کند ؟ نگو ، نی !
 چونین نکرد مانی ، نه هیچ گبر و ترسا

 آن بیوفا و غافل غره شده به باطل
 ابلیس وار و جاهل کرده به کفر مبدا

 رفت و گذاشت گیهان دید آن بزرگ برهان
 وین رازهای پنهان پیدا کنند فردا

 تخم جهان بی بر، این است و زین فزون تر
 کهتر عدوی مهتر، نادان عدوی دانا

 بر مقتل ای کسایی برهان همی نمایی
 گر هم بر این بپایی بی خار گشت خرما

 مؤمن درم پذیرد تا شمع دین بمیرد
 ترسا به زر بگیرد سّم خر مسیحا

 تا زنده ای چنین کن دلهای ما حزین کن
 پیوسته آفرین کن بر اهل بیت زهرا

 "مالهادی سبزواری"

 دل هیکل توحید است دل مظهر ذات حق
 دل منبع تجرید است دل مظهر ذات حق

 دل عرش مجید او دیدش همه دید او
 کو دید و ندید او دل مظهر ذات حق

 تختی به صفات شه کی بود و که شد آگه
 جز درگه این خرگه دل مظهر ذات حق

 دل صورت ذات او مجموع صفات او
 بل فانی و مات او دل مظهر ذات حق

 چه ذره چه مهر و مه چه دره چه که چه مه
 کل مظهر دل ای شه دل مظهر ذات حق

 مسجود وصفی این دل خود کنزخفی این دل
 خود آیه وفی این دل دل مظهر ذات حق

 تعلیم همه اسمآء بس نی به تعلّق ها
 دریاب تحقق را دل مظهر ذات حق
 تن را بنگر تنها طول و سمک و پهنا
 بوئید به برزن ها دل مظهر ذات حق

 یا گاو سفالینی بی باده رنگینی
 گلگون و نه شیرینی دل مظهر ذات حق

 تن مذبله ای باشد بیدل دله ای باشد
 آخر یله ای باشد دل مظهر ذات حق

 اسرار بر اغیار افشا منما اسرار
با اهل حقیقت یار دل مظهر ذات حق

کــافــــه شهــــر ---نیم نگاه ---

بـخــــش چهاردهم
حمیـــد مـزرعـــه

برخی از آثار پیکرســازی کالسیک که در ادوار بعد از شهرت 
برخوردار شدند در دوره ی یونانی مآبی به وجود آمدند.

هنگامی که پیکره ی الئوکرئون در سال ۱۵۰۶ در رم کشف 
شد، هنرمندان و هنردوستان عمیقن تحت تاثیر این مجموعه 

تراژیک قرار گرفتند.
ایــن اثر صحنــه ی هولناکــی را بازنمایی مــی کند که در 
نمایشــنامه إنه ئید نوشــته ی ویرژیل توصیف شده است. 
الئوکرئون که کاهنی اهل ترواســت، هموطنان خویش را از 
پذیرفتن اسب چوبینی که سربازان یونانی در آن پنهان شده 

بودند، بر حذر داشته است.
خدایانی که می بینند نقشــه ی تخریب تــروای آن ها ناکام 
می شــود، دو مار عظیم الجثــه را برای مجــازات کاهن به 
داخــل معبد می فرســتند، تا او و دو پســران نگون بختش 
 را در حلقــه گیرنــد و آن هــا را به نحو رنج آوری بکشــند

این یکی از داســتان های مربوط به سنگدلی های بی معنای 
خدایان المپ اســت که در برابــر آدمیان بی گناه اعمال می 

کرده اند و در اساطیر یونانی -- رومی مکرر آمده است.
نکته ی مهم این اســت که داســتان فوق چگونــه در ذهن 
پیکرتراش یونانی انعکاس یافته که این مجموعه گیرا و توجه 

برانگیز را به تجسم آورده است.
آیا او می خواســته اســت که ما رعب انگیــزی صحنه ای را 
احســاس کنیم که در آن، انســانی بی گناه بایــد، برای ابراز 
حقیقت، با چنیــن وضع فجیعی مجازات شــود؟ یا آن که 
خواست اصلی او بازنمایی قدرتمند نبردی سهمگین به گونه ی 

عاطفی بین انسان و جانور بوده است؟
البته حق او بوده که از اســتعداد و مهارت خویش احساس 
غرور کند، نحوه ای که عضالت باال تنه و بازوان کاهن، تقال 
و رنج ناامیدانــه ی او را منعکس می کنند، حالت دردی که 
در چهره ی کاهن دیده می شــود و لولیدن و دست و پازدن 
عاجزانه ی دو پســر او و شــیوه ای که همه ی این حرکات و 
بی قراری هــا در یک مجموعه ی تجســمی ماندگار تثبیت 
می گردد، همه و همه تحسین نظاره گران را از زمان کشف 

این مجموعه برانگیخته اند.
ولــی این فکر هم گاهــی به ذهنم خطــور می کند که چه 

بســا این مجموعه، هنری بوده اســت که می خواسته برای 
مخاطبانی جاذبه داشته باشــد که از صحنه های دهشتناک 

نبرد گالدیاتورها نیز لذت می برده اند.
چه بســا از این نظر هم ایرادی بر هنرمند وارد نباشد، به نظر 
می رسد واقعیت این باشد که هنر به این زمان -- یعنی دوره ی 
یونانی مآبی -- که رسیده تا حد زیادی پیوند دیرین خود را با 

جادو و دین از دست داده است.
هنرمندان رفته رفته کار خود را برای نفس آن و نه برای منظور 
دیگری دنبال می کنند و آزمون و خطای استعداد و استادی 
آن هــا این بوده که چگونه می توانند از عهده ی بازنمایی یک 
پیکار نمایشی، همه ی حرکات، حاالت و تنش هایش، برآیند.

بنابراین، چه بسا پیکرتراش درباره ی درستی ها و نادرستی های 
سرنوشت الئوکرئون کوچک ترین فکری هم نکرده باشند.

در این زمان و در این فضا بود که افراد متمول جمع آوری آثار 
هنری را آغاز کردند و اگر از برخی کارها نمی توانســتند اصل 
اثر را داشته باشــند، بدل آن را سفارش می دادند و برای آن 
آثار اصل که می توانستند به دست آورند قیمت های سنگینی 
می پرداختند. نویسندگان رفته رفته به هنر تجسمی عالقمند 
شدند و درباره ی زندگی هنرمندان مطلب نوشتند، درباره ی 
امــور جالب توجه و غیر معمول آن ها لطیفه ها پرداختند و 

برای جهانگردان کتاب های راهنما نوشتند.
در میان اســتادان بزرگ هنر در عهد باستان، تعداد نقاشان 
بیش از مجســمه سازان بوده اســت ولی متاسفانه آثار آن ها 
از میــان رفته اســت و جز آن چه که از طریق نوشــته های 
نویســندگان آن دوره نیز به دستمان رســیده است، اطالع 

دیگری درباره ی آن ها نداریم.
می دانیم که نقاشــان این دوره نیز به هنر نقاشی بیشتر برای 
نفس آن عالقه داشتند تا به عنوان هنری که بتواند در خدمت 

مقاصد دینی قرار گیرد.
از مطالبی که درباره ی نقاشان نوشته شده چنین بر می آید 
که برخی از آن ها به موضوعات خاصی از زندگی عادی توجه 
داشته اند. مثلن تابلوهایی از مغازه های سلمانی یا صحنه هایی 
از تئاتر ترسیم می کردند، ولی متاسفانه هیچ یک از این تابلوها 
به دست ما نرســیده است. تنها از راه نگریستن و مالحظات 

نقاشی های دیواری تزیینی و معرق کاری هایی که در پمپئی 
و جاهای دیگر کشف شده است، می توانیم تصوری از ماهیت 

نقاشی عهد باستان پیدا کنیم.
پمپئی شــهر کوچک ثروتمندی بود که در سال ۷۹ میالدی 
بر اثر آتش فشان کوه وزوو نزدیک ناپل زیر خاکستر مدفون 
شد. در این شهر تقریبن هر خانه و ویالیی، دارای نقاشی های 
دیواری، ستون های منقوش و تصاویر مناظر و صحنه های زیبا 

بوده است.
البته این نقاشی ها همه از شاهکارهای هنری نبوده اند، ولی 
وجود این همه کارهای هنری ارزنده در یک شــهر کوچک و 

کم اهمیت به راستی شگفت انگیز است.
 )ادامه دارد(

تندیس الئوکرئون و پسرانش
یونانی مآبی

نقش زنان در دفاع مقدس
نهاد کتابخانه های عمومی کشور با هدف بیان حماسه 
آفرینی های زنــان در دوران دفاع مقدس، از ســال ۱۳۹۷ 
تاکنون، دو هزار و ۳۹۲ برنامه فرهنگی -- ترویجی در حوزه 

نقش زنان در دفاع مقدس برگزار کرده است. 

این برنامه ها شــامل هزار و ۲۵ نمایشــگاه کتاب، هزار و ۸۷ 
نشست کتابخوان، ۲۱۱ جلسه مطالعاتی، ۲۱ مسابقه کتاب 
خوانی، ۱۷ فعالیت ویژه کودکان و ۱۱ جلســه نقد و بررسی 
کتاب در سطح کتابخانه های عمومی سراسر کشور بوده است.

نامگذاری بســیاری از کتابخانه های عمومی به نام شــهدا، 
برگزاری دو دوره کنگره شــعر کتاب دفاع مقدس، تجلیل 
از نویســندگان حوزه دفاع مقدس، تجلیــل از ایثارگران و 
خانواده های شــهدا، عضویت رایگان خانواده های شــهدا، 
جانبازان و ایثارگران در کتابخانه های عمومی، فضاســازی 
کتابخانه های عمومــی و نصب تصاویر شــهدا، حمایت از 
جشــنواره کتاب سال دفاع مقدس و رونمایی از برترین آثار 
منتشر شده در این حوزه، از شاخص ترین اقداماتی است که 
به صورت مستمر به همت نهاد کتابخانه های عمومی کشور 

برگزار می شود.

تعطیلی درازمدت بزرگترین موزه 
هنر مدرن

به گــزارش روزنامه هنر چاپ لنــدن، انجام تعمیرات 
اساســی در مرکز ژرژ پمپیدو، بزرگتریــن موزه هنر مدرن 
جهان در پاریس، ممکن اســت این بنای معروف متعلق به 

دهه ۷۰ میالدی را به مدت سه سال تعطیل کند. 
ســرژ الســوین )Serge Lasvignes( رئیــس مرکز ژرژ 
پمپیدو در گفت وگو با روزنامه فیــگارو به گزارش ها درباره 
احتمال تعطیلی این مرکز از سال ۲۰۲۳ پاسخ داد و گفت: از 
زمان آغاز به کار این ساختمان در سال ۱۹۷۷، تاکنون هیچ 
کار اساسی  روی آن انجام نشده است. دو فرض وجود دارد یا 
ســاختمان را کامال تعطیل کرده و کار نوسازی را سه ساله 
تمام می کنیم یا تعمیرات و تغییرات را با وجود باز بودن مرکز 
انجام می دهیم که در آن صورت هفت ســال طول خواهد 
کشــید. به گفته السوین، دولت فرانسه در حال بررسی این 
دو گزینه است و در ماه های آتی تصمیم نهایی را در این باره 

خواهد گرفت.

تبدیل وضعیت ۷۳ هزار 
نفردر آموزش و پرورش

محسن حاجی میرزایی در حاشیه نشست کمیسیون 
اجتماعی مجلس، از تبدیل وضعیت ۷۳ هزار نفر از نیروی 
انسانی آموزش و پرورش خبر داد و عنوان کرد: به واسطه 
اخذ این مجوزها، این نیروها در دانشگاه فرهنگیان و شهید 
رجایی دوره خواهند دید و در آزمون ها شــرکت خواهند 

کرد که این اتفاق طی یک دهه اخیر بی سابقه است.

وزیر آموزش و پرورش دیگر اقدام صورت گرفته در آموزش 
و پرورش را افزایش حقوق فرهنگیان عنوان کرد و اضافه 
کرد: البته معتقد نیســتیم که حقوق فرهنگیان افزایش 
چشمگیری داشته اما فاصله حقوقی آن ها با سایر کارکنان 

دولت متعادل شده است.
وی درباره جذب نیروهایی که قانون اجازه استخدام آن ها 
را نمی دهد، گفت: برخی چنین توقعی از آموزش و پرورش 
دارند اما ما مجاز هستیم در محدوده ای که قانون برای ما 

تعیین تکلیف کرده اقدام و تبدیل وضعیت کنیم.

لحظاتــی بــا شــعر
به انتخاب نیما موسوی

تندیس الئوکرئون و پسرانش
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شماره 143 --- جدول و سودوکو ---

خدیجه فدایی زاده

 ---نیم نگاه ---

گرد آورنده
بیکارترین آدم ها اونایی هســتن که وقتی ســوار پله برقی 

میشن ...
از پله هاش بدو بدو باال میرن تا زودتر از دیگران برسن

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

زن زنگ زده به شوهرش میگه:
عزیزم روزت مبارک!

شوهر میگه: مگه چه روزیه؟
زنه میگه: روز خبرنگار

شوهره میگه: خب به من چه؟
زنش میگه: همین که همه چیــو به مامانت گزارش میدی 

کافیه!!!

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

یه گوریل تو عروســک فروشــی دیدم می گفت ۲ میلیون 
تومن. پس واقعیش چنده؟

اونو بخری اگه کینگ کونگ۴ رو نسازی ضرر کردی!

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

کاش بفهمم چرا اینایی که تا مریض میشــن از خودشون و 
سرم عکس میگیرن میزارن اینستا؟

ِد آخــه تو اگه واقعا حالت بد باشــه که دیگه نباید بتونی از 
خودت عکس بگیری المصب!!!

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

یه بنده خدایی ام هســت که فکر نکنم تعدادشون کم باشه! 
تا یارانه رو میریزن نیم ســاعت نشده میره همشو برداشت 
می کنه، با این اســتدالل که ممکنه پشیمون بشن بردارن 

دوباره!!
اعتماد بین مردم و مسئولین موج میزنه...!!!

اگــه آهنگ "یه روز بری ســفر" و "هتــل کالیفرنیا" رو از 
گیتایستا بگیرن با گیتارشون تمبک می زنند!!

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

ما دهه شصتی ها تو شــرایطی بزرگ شدیم که معلم با صد 
کیلو وزن و چهل ســال سن، الی انگشت من ۸ ساله با سی 

کیلو وزن، خودکار میذاشت و محکم فشار میداد. 
مارو از چی میترسونید!!!

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

از معجزات زندگی تو تهران اینه که:
۶:۳۰ راه بیوفتی ۸:۳۰ میرسی
۷:۰۰ راه بیوفتی ۸:۳۰ میرسی
۷:۳۰ راه بیوفتی ۸:۳۰ میرسی

۸:۰۰ راه بیوفتی ۸:۳۰ میرسی 
و از همــه جالب تر اینه که ۸:۳۰ هــم راه بیوفتی باز ۸:۳۰ 

میرسی!!!!

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

رفتم داروخونه گفتم؛ یه مســواک هارد بدید، دو سه مدل 
آورد.

گفتم؛ نه، یه مقدار زبرتر از این میخوام.
یکی دوتا دیگه آورد گفتم؛ نه بازم زبرتردســت کرد تو کشو 
یــه دونه از این فرچه ها که باهاش فرش میشــورند درآورد 

گفت؛ زبرترینمون اینه، به کارت میخوره؟
متاسفانه گرونی دالر رو همه اقشار اثر گذاشته!

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

وقتی تو ســریال های ایرانی، شــماره تلفنــو ناقص میگن، 
احساس میکنم همه مردم گوشی به دست منتظرن بازیگره 
شــماره رو بگه و زارت تماس بگیرند که با تدبیر کارگردان 

تیرشون به سنگ میخوره!!

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

هر ســری که صبح با بدبختی از خواب پا میشــم تصمیم 
میگیرم شــب بعد زود بخوابم ولی خب متاسفانه توبه گرگ 

مرگه!!

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

شــاید باورتون نشــه ولی بعضی ها ۲۱ شهریور زنگ میزنن 
که ببخشــید عید مسافرت بودیم نشــد بیایم خونتون، اگه 

هستید امشب بیایم.
یعنی تحت هیچ شــرایطی نمیخوان امتیاز این مرحله رو از 

دست بدن...!!!

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

اولین ضربه روحی زندگیمــو زمانی خوردم که یه گردو رو 
شکوندم خوردم دیدم ترشه، نگو لیمو عمانی بوده.!

دقت کردین تو فیلم های ایرانی همش عاقدها عجله دارن یه 
جای دیگه هم باید برن؟!

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

میگن بابک زنجانی طی بیانیه ای اعالم کرده اگه آزادم کید 
کل جیبوتی رو میخرم زمیناشو می برم زبر کشت کدو!!!

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

پدر بزرگم تو این هفته به شــدت پند و اندرز داد جوری که 
سرعت متوسطش به ۲۴ اندرز بر ساعت رسید.

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

خوب شــد تو تبلیغات تلوزیون گفت که آدامس بایودنت رو 
فط با نام بایودنت تهیه کنیم وگرنه من می خواســتم با نام 

پماد اسمال آقا تهیه کنم!

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

شما یادتون نمیاد که ...
زمان ما معلم حال درس دادن نداشت و می گفت »سراتون 
روی میز تا زنگ بخوره« بعد واســه این که آرامشش رو به 
هم نزنیم تهدید میکرد »اگه شلوغ کنین بازم درس می دم!« 

این شد که ما شدیم این!

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

به خانمی گفتند؛ اصال این لباس سایز شما نیست.
گفت: من چاق نیستم، درشت مجلسی ام ... !

بابا چرا اذیت میکنید...
.

درشت مجلسی؟؟!!

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

همش تو عروســیا این ســوال ذهنم رو بــه خودش درگیر 
میکنه که؛ پسرخاله  بابای داماد که اون وسط داره میرقصه، 

واسه چی انقدر شاد و خوشحاله!

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

چی شد راننده تاکسی شد؟
ای آقا، همش از اونجایی شــروع شد که گفتم؛ من که دارم 

خالی میرم، بزار یه چارتا مسافرم بزنم...!!!

افقی:
۱- رشته های پروتئینی که توسط عنکبوتیان تنیده می شود- روستایی زیبا با جاذبه های طبیعی در نزدیکی سرپل ذهاب ۲- جایزه سینمایی- گوشه ها- جایز و درخور ۳- رود اروپایی- کوه سنندج- تنبلی ۴- نزاکت- بر سر می روید- قدم 
یک پا- خرامان۵- میوه خوب- گیاه مرداب- درجه ای در ارتش ۶- شمشیر بازی- دریاچه ای در حمام- ناپیدا ۷- در قدیم به سوریه و قسمتی از اردن می گفتند- پوشیده سخن گفتن- چاهی در جهنم ۸- کبوتر صحرایی- فرکانس- نام سابق 
مشکین شهر ۹- ابریشم پست- پیروی نمودن- سردار ایرانی که کراسوس رومی را شکست داد ۱۰- از خواهران برونته- عقاید- پایتخت ترکیه ۱۱- پر و آکنده- همسر فرعون- مرغابی ۱۲- پیامبر نقاش- خرس آسمانی- گوشت ترکی- جشن 
و مهمانی ۱۳- ازپرندگان- خوشحال نیست- نام کوچک بودلر شاعر رومانتیک فرانسوی ۱۴- کشتی جنگی- کشور خودمان- از طبقات اجتماعی در هندوستان ۱۵- شهری در استان کرمانشاه- اثری از کنستانتین هون که به بوسیله ابراهیم 

یونسی مترجم توانای کشورمان  به فارسی برگردانده شد
عمودی:

۱- از جاذبه های طبیعی درشــمال غرب کرمانشاه- سال۲- راحت- زینهاری- افسار و دهنه اســب ۳- زدنی دوچرخه سوار- ورم- دایره المعارف 
فرانســوی ۴- عیب ننگ- صورتگر و نقاش- مادر پیامبر ۵- زمانی جنس خشــن بود- از گستردنی ها- امر آراســتن- اشاره به دور ۶- سقف فرو 
ریخته- خوار و بار فروش- ســاز شاکی ۷- واحد شمارش مغازه- علم تدبیر- سازگاری۸- نماینده قانونی- خدانکند- خنده رو ۹- مجسمه- گویی  
زود۱۰- واحد سطح- زمین پشته پشته- بازار بی رونق ۱۱- طاقچه باال- بقا و پایداری- پایگاه اینترنتی- خودکار انگلیسی ۱۲- همراه تیر- بیماری 

جذام- سلطان ۱۳- روان شدن آب- باهوش- دزد ۱۴- هنگام- تپه تاریخی نهاوند- حصیر ۱۵- محموله- از اصطالحات علم ستاره شناسی
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چپ کردن وحشتناک خودرو
یک خودروی حامل میهمانان مراســم عروســی در 

پاکستان به طرز وحشتناکی چپ کرد.
درویدیویــی کــه منتشرشــده،چنداتومبیل مهمانان یک 
عروســی رابه محل موردنظربرای شــرکت درمراسم می 

بردندکه با حادثه  وحشتناکی مواجه شدند.
یکــی از رانندگان پس از این که نتوانســت خودرویش را 

کنترل کند به طرز وحشتناکی چپ کرد. 

مهر مادری 
برای بچه گربه های بی مادر!

بنا به گزارش فاکس نیوز، جورجیا که یک سگ شپرد 
دورگه است در نزدیکی مرز آمریکا با مکزیک پیدا شد. این 
سگ که باردار بود به یک مرکز نجات حیوانات با نام »سان 
شــاین« منتقل شد. متاسفانه توله های این سگ ناقص به 
دنیا آمدند و این حیوان همه آن ها را از دســت داد و دچار 

افسردگی شد.
»آنیتا اوسا«، موسس سان شــاین تصمیم گرفت تا راهی را 
برای خارج کردن سگ از این وضعیت پیدا کند. او از کاربران 
در فضای مجازی درخواست کرد تا حیواناتی را که احیانا بی 
مادر شده اند به او معرفی کنند. این درخواست اوسا، پیداکردن 

سه بچه گربه یتیم را به همراه داشت.

اوســا در این باره افــزود: »به آرامی اولین بچــه گربه را در 
کنــار جورجیا قرار دادم و جورجیــای مهربان این بچه گربه 
را پذیرفت. ســپس دو بچه گربه دیگر را نیز در کنار جورجیا 

گذاشتم و آن ها هم به همین ترتیب...«. 
انتشــار این ویدئو در فیسبوک با واکنش کاربران همراه بود. 
یکی از کاربران نوشت: »از خوشحالی اشک ریختم. خوشحالم 

برای جورجیا، این مادر دوست داشتنی فداکار.«
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 ---نیم نگاه ---

راننده همیشه حق به جانب
سعی کردم با گفتن چند جمله در فضای مجازی خشمم را 
خالی کنم. خشم تنها نه. خشم همراه با استیصال و بغضی 
آزارنده. خالی نشــد. از کنار بعضی از این "اتفاقات عادی 

روزمره" نمی توان به راحتی گذشت.
من حدود ۲۴ ساعت است سعی دارم به کودکی سه ساله، 
یک ماه کمتر، بفهمانم همه چیز در امن و امان اســت. اما 
برای صدای ناله شبانه "آقای زشت" کاری نمی توانم بکنم. 

این بالیی است که سر هم می آوریم.
۱۵ ســال پیش کتابی خواندم که به طور کلی شــاید نه 
نویسنده اش امروز برایم محبوب باشد و نه سبک یادداشت  
او. اسم دقیق کتاب هم یادم نیست. چیزی شبیه ۵ نفری 
که در بهشت مالقات می کنیم. ماجرا بعد از مرگ پیرمردی 
را توصیف می کرد که در مســیر رفتن به ســمت خدا یا 
بهشــت یا دادگاه قبــل از آن، ۵ نفر را مالقات می کند. ۵ 
انســانی که به طوری او در زندگی آن ها و برعکس تاثیر 

داشته اند.
یکی مادرش که در کتاب نقش لیدر بهشت گردی را داشت 
و ۴ نفر دیگر. یکی را خوب یادم است. مردی که در زمان 
کودکی پیرمــرد تازه مرده ، در حال عبــور از خیابان بود. 
پیرمرد -- کودک وســط خیابان در حال بازی با توپ بود. 
مرد داستان، برای این که با ماشینش او را زیر نگیرد، مسیر 

را کج می کند و در اثر تصادفی خود او می میرد.

تمــام روایت ها همین بود. که به پیرمرد تازه از دنیا رخت 
بســته، بگوید تو در جاهایی ممکن بود بمیری یا آسیب 
ببینی یا هر ماجرای دیگری، ولی ما جان و دانشمان را در 
اختیار تو گذاشتیم. تو قبل از ورود به جهان ابدی باید ما را 
بشناسی. حاال نمی دانم قرار بود منتی سر او بگذارند یا چه. 

این را از نویسنده اش باید پرسید.
هیچ کدام از روایت ها تلخ نبود. حتی مرگ آن راننده را هم 
شیرین کرده بود. برعکس ماجرایی هم وجود نداشت. مثال 
این پیرمرد در زندگی چه کسانی تاثیر داشته است. یا مثال 
پدر چه آدم هایی را در آورده یا زندگی چند نفر را نابود کرده 
 است. کتابی با تم پروانه ای که قرار بود زیبا باشد و لطیف.
از دیــروز ظهر دارم به یکی از آدم هایی که در سرنوشــت 
فرزند من تاثیر داشــته است فکر می کنم. تازه این یکی را 
من از نزدیک دیدم. آن ها که نمی بینم و نمی شنوم حتی 

درکی از ماجرا ممکن است نداشته باشم بماند.
اینهــا در بهشــت یا جهنم قرار اســت رو در رو شــوند؟ 
 فایده اش در روان دماوند ۳ ســال کمترک من چیســت؟

مدت هاست که خرید حضوری نمی روم. کرونا شاید بهانه ای 
بود که به اپلیکیشن های خرید آنالین اعتماد کنم.

به ســلیقه و حسن نظرشــان. حتی خرید بازار روز را هم 
می شود با یکی از همین ها سروتهش را هم آورد. از همان 

فضاهایی که یک زمان در فیلم های تخیلی می شد دید.
این بار هم خواستم سر پسرکی که پدرش چند روز است 
بــه ماموریت رفته را گرم کنم. آن هم با ماســک و تکرار 

عبارات "دست نزن، عقب برو، بچسب به من"
چند روز پیش به ح.د گفته بود که عروسک هایش به دلیل 
بیرون رفتن مریض شــده اند و حالشان خوب نیست. فکر 
کردم شــاید این خرید حضوری کمی از اضطراب بیماری 

برایش کم کند. چه فکر تباه کننده ای!
من دیر رانندگی را شــروع کردم. نه برای تنبلی. اعتراف 
می کنم که اعصاب ترافیــک را ندارم. جاده گزینه جذابی 
است. اما این ها هیچ کدام دلیل اصلی نبود. رفتار رانندگان 
مــرد با رانندگان زن، روان من را بیش از تصور تحت تاثیر 
قرار می دهد. بهترینش این است که از کنار کسی که پارک 

می کند می گذرند و بــا پوزخندی می گویند زن بود. حاال 
پِس این "زن بود" چه فحش هایی در ذهنشــان می گذرد، 

بماند.
بدترین رفتارها را زمانی می بینم که مقررات راهنمایی را 
رعایت می کنم. مثال پشــت خط عابر پیاده می ایستم. با 
ترس از این که یکی از پشــت ســوار ماشین شود. صدای 
ترمز پشــتی را می شنوم. بعد بوق های ممتد. زمانی که از 
راست دارد سبقت می گیرد، نوبت فحش هاست. جالب این 
که پیاده بیچاره هم وسط خط رسیده و ممکن است قربانی 
ماشین او شود. هرچند حسی که دارم از پیاده این است که 

اگر سواره بود هم همین بال را سر پیاده دیگری می آورد.
علیرضا می گوید یکی از این بارهایی که با راننده ای دهن به 
دهن می شوی، او پیاده می شود و احیانا قمه ای دارد و سراغ 
تو که نــه، من می آید. خودش را می گوید. این هم تصویر 
وحشــتناکی است. فکر کنم به این که طرف ورود ممنوع 
می آید، من باید به او راه دهم. اگر ندهم او فحش می دهد 
و اگر غری بزنم، قرار است با قمه همسرم را بکشد! عجب 

دنیای ترسناکی.
از رانندگان جاده و سرعت غیرمجاز می گذرم. از ویراژ بده ها 
هم. از نیســان آبی که راه نمی دهــد. از آن یکی که چراغ 
قرمز را رد می کند. آن ها که از فرعی به اصلی با ســرعت 
زیاد می آیند. آن یکی که در الین ســبقت با سرعت ۵۰ 
می رود و اگر زنی پشــت سرش چراغ بدهد، سرعت را به 

۴۰ می رساند. همه شان را به پلیس و کائنات می سپارم.
اما از پرروهای پرمدعا نمی توانم بگذرم. آن که این ها همه 
را می کند، فحش هم می دهد. و اگر زن باشــی، نانش در 
روغن است. تمام تاریخ مردساالرانه اش جلوی چشم می آید 
و تحقیــری که جای دیگری نکرده بــود را همانجا با هم 
بیرون می ریزد. این ها را دیگر تاب ندارم. اینجاســت که 

چیزی می گویم، مگر کسی باشد که مرا باز دارد.

این بار اما ســکوت کردم. دماوند در ماشــین بود و واقعا 
دلم نمی خواســت به همه دغدغه های این روزهایش این 
ماجرا هم اضافه شود. اما راننده مرد دیگری زحمت ماجرا 

را کشید. 
رفته بودیم بازار روز. در اندک فضای پارکنیگ، همه سعی 
کرده بودند به نظم بایستند. راننده ای آمد، جا نبود و رفت. 
مرد هم بود. این طور نیست که بگویم همه مردها رانندگان 
عجیبی هســتند. مثال علیرضا نیســت. اما خوب، تعداد 
عجیب هایشان کم نیست. هی "ع" را می نویسم، آب دهانم 
را قــورت می دهم چهار حرف دیگــر را به جای آن که در 

ذهنم است، با "جیب" جابه جا می کنم.
یکی دیگر آمد. دید جا نیســت. خوب، ظاهرا به او ربطی 
نداشت. همان وسط ایســتاد. از همان ها که هرجا برسند 
ترمز می کنند. ماشــین اولی که آمد برود، ده دقیقه زمان 
گذاشت. هیچ کس محض رضای خدا به این مردک تذکری 

هم نمی داد. خواستم قبل از خروج چیزی بگویم، زبانم را 
گاز گرفتم. یاد قمه افتــادم. به قول علیرضا، هرکس یک 
خالف می کند، به راحتی خالف های دیگر هم می کند. این 

بار با دماوند بودم.
سوار ماشین شدم. چند بار عقب و جلو کردم. در لحظه ای 
که می توانســتم ماشین را صاف کنم، مرد همیشه حق به 
جانب آمــد که راه بیافتد. این هــا همان طور که هروقت 
بخواهند ترمز می کنند، هروقت بخواهند هم گاز می دهند. 
یادم رفت بگویم در تمام مدت خرید، ماشینش روشن هم 
بود! این ها ماجرای گرمایش زمین را هم به هیچ ورشــان 

نمی گیرند.
راه افتاد. رسید پشت من. پایم رفت روی ترمز. یادم است 
هنوز فشار پدال به انتها نرسیده بود که فحش ها شروع شد. 
از آینه بغل نگاهش کردم. از وایستا حیوان شروع کرده بود.
شیشــه ها را دادم باال. نمی دانستم تهش به کجا می رسد. 
بعد از چند جمله آبدار، سکوت کرد. با خشمی که نمی دانم 
از کجای روزگار در نگاهش بود و من کجای این داســتان 
را برایــش بدتر کرده بودم،  به مــن زل زد. در ذهنم قمه 

می چرخید و با هر ضربان قلبم، بیشتر ساکت می ماندم.
دید فایده ندارد. دستش را از ماشین بیرون آورد. صدایش 
را هم بلندتر کرد. باز هم فحش هایی داد. دنده عقب گرفت 
و رفت. باید چند ثانیه ای صبر می کردم تا نفســم دوباره 
مرتب شود. می دانستم عده ای قضاوت را کرده اند "زن بود". 
مردی آمد فرمان دهد. قدرت این را داشتم که قمه فرضی 
را از ذهنم بیرون بکشــم و در شکم این یکی کنم. باید به 
آن دیگری فرمان یا ادب می دادی، من که راهم را می رفتم. 
حتی راه هم نمی رفتم، فقــط در مرحله تصمیم به دنده 

عقب بودم. 
صدای دماوند حواســم را سر جایش آورد "مامان، مامان، 
چــرا این آقاهه داد زد؟". من ســاکت بــودم. "چرا بهت 
داد زد؟". گفتــم آقای بدی بود. گفت "زشــت بود. خیلی 
زشــت بود". گفتم آره مامان کارش زشت بود.  گفت"به 
بابــا می گم". گفتــم نمی خواد. گفت"به بابــا می گم بیاد 
بکشــتش". نمی دانستم اصال باید چه کار کنم. در سکوت 
بودم. او همچنان می گفت. تا خانه گفت. تا عصر. تا شــب. 
بــرای عمه اش هم تعریف کرد. هر دفعه که ماجرا را بازگو 
می کرد، هیجان نفســش را به شماره می انداخت. بیش از 
حد معمول من را بغل می کرد. شب به علیرضا هم خبر داد 

ماجرا را. فکر انتقام را می دیدم.
توی راه پرســید چرا تو دعواش نکــردی. گفتم آخه آدم 
بدی بود. گفت چرا؟ گفتم بعضــی آقاها با خانم ها خوب 
رفتار نمی کنند. تکیه داد به صندلی اش، بیرون را نگاه کرد 
 "به پلیس می گم. آقاها باید خوب باشــن. این زشت بود".
کجای بهشــت قرار اســت این مــردک را ببیند؟ ترس، 
اضطراب یا هر تاثیری که من حتی نمی دانم چیســت را 
کجای زندگی اش قرار است فراموش کند یا جبران یا حتی 
انتقام؟ اگر کتابی شبیه آن ۵ نفر در بهشت بنویسم، شاید 

به قسمت این مردان بدتاثیر در زندگی بپردازم. شاید.

اعطای سفرکارت
 2۰ میلیون تومانی

  
تفاهم نامــه ای توســط علی اصغر مونســان وزیر 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و مدیرعامل 
یکی از بانک ها در ســالن فجر وزارت میراث فرهنگی به 
امضا رسید و طرفین در خصوص ایجاد راهکارهایی برای 

رونق بازار سفر با یکدیگر توافق کردند.
بر اســاس این تفاهم نامه، »ســفر کارت« به مبلغ ۲۰ 
میلیــون تومان، با نــرخ ۴ درصد، تنفــس یک ماهه 
و پرداخــت ۱۸ ماهــه به هر فرد متقاضی ســفر اعطا 
می شــود و افراد می تواننــد برای خرید تــور از دفاتر 
خدمات مسافرتی مجاز، اقامت در مراکز اقامتی رسمی 
و تحت نظارت میراث فرهنگی و مراکز رســمی فروش 
صنایع دســتی، از این سفر کارت که مهلت اعتبار آن ۵ 

ماهه است، استفاده کنند.
مونسان در مراسم امضای این تفاهمنامه گفت: امیدوارم 
این»ســفر کارت« با سفر کارت های قبلی متفاوت باشد 
و به عنوان یک طــرح موفق پیش برود.یکی از مهم ترین 
ویژگی های این سفر کارت این است که نرخ آن ۴ درصد 
اســت که نرخ پایینی است؛ ضمن این که اقشار مختلف 

مردم می توانند از این سفر کارت استفاده کنند.

سند راهبردی توسعه 
گردشگری

  
اسماعیل برات معاون دفتر نظارت و ارزیابی خدمات 
گردشــگری گفت:بند الف ماده ۱۰۰ قانون برنامه ششم 
توســعه به صراحت تکلیف می کند کــه »وزارت میراث 
فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی مکلف اســت 
سند راهبردی توسعه گردشــگری را با رویکرد استفاده 
حداکثــری از بخش خصوصی جهــت تصویب به هیأت 

وزیران ارائه کند.
وی در پایان گفت: مســاله مهمی که الزم اســت بدان 
توجه شــود، ماهیت این سند اســت که همان طور که از 
عنوان ســند پیداست، این »سند راهبردی« است؛جهت 
گیری کلی، آینده نگری، جامعیت و اثر بخشی از جمله 
ویژگی های اســت که اسناد راهبردی را متمایز می کند. 
گردشگری نیازمند سندی قانونی و جامع به عنوان نقشه 
راه بود که تمامی ارکان و بخش های دولتی و حاکمیتی 

در مسیری همسو با توسعه گردشگری حرکت کنند.

پایتخت گردشگری معنوی جهان 
سیدحسن حسینی مســوول دبیرخانه بین المللی 
حسینیه ایران در نشست شورای فنی استان یزد -- که با 
محوریت گردشگری و مشکالت این صنعت در استانداری 
برگزار شد، برند گردشگری مذهبی یزد را یکی از مزایای 
این اســتان در توسعه گردشــگری دانست و گفت: یزد 
به عنوان حســینیه ایران، خصوصا در مناسبت عزاداری 
ماه محرم ،اقدامات بســیار خوب و موفقیت آمیزی انجام 
داده اســت.وی به ضرورت برگزاری تورهای گردشگری 
ادیان در یزد اشــاره کرد و گفــت: یزد می تواند پایتخت 
گردشــگری معنوی جهان باشــد چرا که در کنار تنوع 
ادیان و زندگی مسالمت آمیز، دارای کنیسه ها، اتشکده ها 
و مساجد و تکایای زیادی است. وی تاکید کرد: یزدی ها 
هر روز میزبان یک آیین مذهبی هستند که بعضاً به ادیان 
دیگر تعلق دارد امــا در هر صورت وجود تعداد زیادی از 
آیین های مذهبی ادیان در یزد، ظرفیتی بسیار غنی برای 

جلب گردشگران خارجی است.
مســوول دبیرخانه بین المللی حسینیه ایران به اهمیت 
توجه به بافــت تاریخی و محتوای فرهنگی ثبت جهانی 
اشاره کرد و گفت: ایجاد پژوهشکده »خانه فرهنگ اسالم 
و ایران« یکی از طرح های این دبیرخانه است که می تواند 
با هدف آشنایی گردشگران و بستن تورهای گردشگری 
در این باره ایجاد و راه اندازی شود. حسینی از ایجاد موزه 
بین المللی امام حسین)ع( با مشارکت شورای شهر نیز 
خبر داد و خواستار حمایت اســتان در این باره و تولید 

محتواهایی غنی شد.

تکه ای از من  واگویه های کرونایی
تکه ای از زمین

مریم سادات موسوی
 بخش دوازدهم


