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برپایی ۳ جشنواره برای یادواره شهدای غواص

معرفی دختر دونده کیش )راویس شهابی( آئین رونمایی از ۵ پوستر روید اد ملی و بین المللی

هتل  امیرکبیر کیش نقش خاطره  میزند
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حرف د لت را به زبان بیاوری،  باختی

 سالوادور د الی

رکود و سقوط فعالیت اقتصادی و گردشگری در انتظار کیش 
 سران قوا برای بازگرداندن کیش ایر ورود کنند !

شرایط فعالیت اقتصادی در جزیره کیش 
بسیار سخت شده است.  برخی کسبه این جزیره 
از افزایش نرخ تورم که متناسب با آن قیمت 
اجاره بها و دیگر کاالها افزایش یافته است سخن 
می گویند، اما مهمترین عامل را کاهش شدید 
گردشگر و مسافر به این جزیره می دانند که به 
دلیل کاهش پروازها از جمله ایرالین کیش ایر 

است.
 در ماه های اخیر به گفته کسبه کاهش 
پروازها به کیش شرایط را برای کسب و کار این 

جزیره بسیار سخت کرده است.
جزیره کیش که مهمترین منابع درآمدی آن 
جذب گردشگر است حاال بدون مسافر مانده 
است.  مالکان و کسبه کیش که از کسادی 
وضعیت اقتصادی گله مند هستند دالیل زیادی 
را برای این وضعیت عنوان می کنند که مهمترین 
آن کاهش حدود یک چهارم پرواز های کیش ایر 
است. شرکت کیش ایر به عنوان بزرگترین ابزار 
حمل و نقل گردشگر و مسافر به جزیره کیش 
از سال 139۵ در دولت حسن روحانی وارد 
پروسه خصوصی سازی شد.  سهام این شرکت 
که صددرصد  آن متعلق به سازمان منطقه آزاد 
کیش بود، مشخص نیست چه سرنوشتی پیدا 
کرده است. مساله ای که حوزه گردشگری و 
اقتصادی جزیره کیش را در مسیر بسیار نادرست 
قرار داده است، زیرا کیش ایر تنها شریان حیاتی 
جزیره کیش برای انتقال مسافر است که حاال به 
گفته کسبه به یک چهارم کاهش یافته است. 
اخیرا رئیس سازمان خصوصی  سازی در مورد 
20 شرکت دولتی که در لیست واگذاری قرار 

دارند توضیح داد: 
لیست  در  کیش  هواپیمایی  100درصد 
دارد. قرار  خصوصی  بخش  به   واگذاری 

این در حالی است که بهمن ماه سال گذشته 
سعید محمد، دبیر شورایعالی مناطق آزاد 
تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی گفته بود 
با پیگیری  های انجام شده روند واگذاری و 
خصوصی سازی شرکت متوقف شده و قطعیت 

این عدم واگذاری در حال پیگیری است.
وی گفته بود که کیش ایر باید به دبیرخانه 
شورایعالی و منطقه آزاد کیش بازگردد و ایرالین 
ویژه مناطق آزاد شود و همه مناطق باید در ارتقاء 
و توسعه حوزه عمل این شرکت سهیم شوند تا با 

مشارکت سایر مناطق آزاد و با تجهیز و نوسازی 
ناوگان به فعالیت بهینه خود ادامه دهد.

کیش با بحران کمبود مسافر مواجه شده است
یکی از مالکان مراکز خرید در این خصوص 
گفت: جزیره کیش حدود 4 ماه است با بحران 
کمبود مسافر مواجه شده است و پروازهای کمی 
به جزیره انجام می شود و مسافران اندکی به 
جزیره می آیند. مسئولین یک روز کرونا و یک 
روز زلزله را بهانه می کنند اما دلیل اصلی این 
است که ایرالین کیش ایر به بخش خصوصی 

واگذار شده است.  
مراکز خرید خالی از مشتری است

وی در ادامه با بیان این که پروازهای به یک 
چهارم کاهش یافته است گفت: پروازها از 40 
پرواز به 10 پرواز کاهش یافته و همه مغازه داران 
ها را خالی می کنند زیرا اجاره بها به 70 الی 80 وضعیت مالکان است. مستاجران یکی یکی غرفه در معرض ورشگستگی قرار گرفته اند که این 

میلیون تومان در ماه رسیده است. تاکسی داران 
هم وضعیت خوبی ندارند و روز به روز فقیرتر 
می شوند و حتی پول خرید بنزین را ندارند و 
مسافران کمتر به مراکز خرید مراجعه می کنند. 
 نباید کیش ایر که متعلق به منطقه آزاد کیش 
بود به بخش خصوصی سپرده می شد زیرا به 
کیش نمی توان زمینی سفر کرد هیچ کس 
پاسخگو نیست و همه پروازها به کشور عراق 
و ترکیه و افغانستان اختصاص یافته است. 
این مغازه دار تاکید کرد: چشم ما به آسمان 
است تا پروازی به جزیره بیاید اما دریغ از یک 
مسافر، زیرا تمام مسافران اغلب از طریق هوایی 
به کیش می آیند و مسافر زمینی بسیار کم 
است. اما پروازها از تهران، شیراز و اصفهان 
به کیش بسته است و باید یک هفته منتظر 
بمانیم تا یک پرواز باز شود. وی افزود: هر 

زمان که تصمیم به تجمع اعتراضی می گیریم 
 شبانه پیامک ارسال می شود که تجمع نکنید. 
ما از مسئولین درخواست داریم یه سفر به کیش 
بیایند و وضعیت گردشگر و مسافر را بررسی 

کنند.
سونامی ورشکستگی در چند قدمی کیش

مهدی کشاورز، مدیرعامل منطقه آزاد کیش 
به خبرنگار رکنا گفت: ضربه به اقتصاد کیش از 
سال 98 و در دولت گذشته کلید خورد.  آن زمان 
ایرالین کیش ایر در لیست واگذاری به بخش 
خصوصی توسط سازمان خصوصی سازی قرار 
گرفت. وی درخصوص کاهش مسافر به جزیره 
کیش افزود: کمبود مسافر نداریم. آمارها نشان 
می دهد که میزان ورود مسافر به جزیره در 
مرداد ماه امسال نسبت به ماه مشابه در سال 
1400 با افزایش 8 درصدی مواجه شده است. 
مشکل بحران کسبه کیش فقط کاهش پروازها 
نیست، بلکه گرانی اجاره و قاچاق کاال و موارد 
دیگر است و این که مسافران دیگر توان خرید 

ندارند. 
کشاورز با بیان این که به طور مستمر در تالش 
هستم که کیش ایر به منطقه آزاد کیش بازگردد، 
گفت: برای بازگرداندن کیش ایر سه راهکار؛ ورود 
سران قوا، شورای امنیت ملی و مجمع واگذاری 
شرکت ها به این مساله است. راه حل نجات 
کیش بازگردان کیش ایر به جزیره است و اگر 
صورت نگیرد کیش با بحران مواجه خواهد شد. 
مدیرعامل منطقه آزاد کیش ضمن بیان 
اینکه برای کنترل قیمت بازارهای کیش نیاز به 
ورود سازمان تعزیرات و قوه قضائیه است، گفت: 
مالکان کیش هم برای بهبود شرایط باید کمک 
کنند. در حال حاضر 6 هزار غرفه در کیش وجود 
دارد که 100غرفه آن متعلق به سازمان مناطق 
آزاد است. ما در سازمان مناطق آزاد قیمت اجاره 
غرفه های خود را به سال 99 محاسبه می کنیم. 
به مالکان پیشنهاد دادیم شما نیز کرایه های 
خود را به سال 1400 بازگردانید، اما قبول نمی 
کنند. از سوی دیگر قیمت هزینه های جانبی از 
جمله دستمزد، و هزینه آب و برق هم افزایش 
یافته است و اجناس هم گران تر شده و همه اینها 
باعث می شود که وقتی مسافر به کیش می آید، 
خرید نمی کند و این مسائل همه باهم به بحران 

اقتصادی مغازه داران دامن زده است. / رکنا

 آئین رونمایی از ۵ پوستر روید اد ملی و بین المللی د ر کیش
با حضور مشاور رییس جمهور و دبیرشورایعالی مناطق آزاد از تعداد ۵ پوستر رویداد ملی و بین المللی رونمایی شد

به گزارش خبرنگار دولتخانه کیش، سعید محمد 
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و مهدی کشاورز 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در آیینی از 
"پوسترهای کیش گیمز، نخستین یادواره شهدای 
غواص، رویداد بین المللی محیط زیستی کلیماتون، 
پیاده سازی شبکه مبتنی بر ۵G، هوش مصنوعی 
با محوریت دورا پزشکی و نقشه راه شهر هوشمند 

کیش و جزایر اقماری" را رونمایی کردند.
 رویداد بین المللی کلیماتون کیش ایده تحول 
آفرین و الهام بخش در جهت کاهش سازگاری و 
تاب آوری در مواجهه با تغییرات اقلیمی و تخریب و 
تهدید محیط زیست است و در آذرماه سال جاری 
هم زمان با دویست شهر جهان و برای معرفی ایده 

خالقانه برگزار خواهد شد.
دومین پوستری که در این آیین رونمایی شد 
بود که نخستین دوره  "کیش گیمز"  پوستر 
بازی های ساحلی این جزیره در کشور بوده که 

با مشارکت 13 فدراسیون ورزشی و در  2۵ رشته 
ورزشی ساحلی در سطح ملی برگزار می شود.

این مسابقات با حضور 3 هزار ورزشکار در رشته 
های مختلف برنامه ریزی شده و از 12 تا 22 بهمن 

برگزار خواهد شد.
پس از رونمایی از پوستر پیاده سازی شبکه 
مبتنی بر ۵G، پوستر یادواره شهدای غواص نیز در 
این رویداد رونمایی شد که با عنوان معبر عشق در 
قالب برنامه های مختلف فرهنگی، هنری و ورزشی 
در دی ماه سال جاری در جزیره کیش برگزار می 

شود.
ایجاد هفتمین سایت مصنوعی غواصی جهان با 
غرق کردن ادوات جنگ تحمیلی، دعوت از خانواده 
17۵ شهید غواص کربالی 4، آموزش غواصی بین 
17۵ بسیج به یاد این شهدا، ایجاد بوستان شهدای 
غواص، برگزاری جشنواره های عکس خالق، شعر، 
داستان و پادکست، رسانه از جمله برنامه های 

جانبی این یادواره است.
نخستین یادواره شهدای غواص جزیره با حمایت 
مالی بخش خصوصی و معنوی سازمان منطقه 
آزاد کیش برگزار می شود و هر کدام از جوامع این 
جزیره از جمله سرمایه گذاران، هتل داران، حمل و 
نقل، پذیرایی، رسانه ها و فعاالن فرهنگی و هنری 

برگزاری بخشی از این یادواره را عهده دار شده اند.
پوستر رویداد دورا پزشکی و کارت هوشمند 
سالمت نیز رونمایی شد که با محوریت هوش 

مصنوعی در جزیره کیش برگزار خواهد شد.
الزم به ذکر است با اجرا شدن این طرح اقدامات 
پزشکی از سوی پزشکان داخل کشور و پزشکان 
ایرانی مقیم خارج از کشور از راه دور امکانپذیر 

خواهد بود.
از دیگر برنامه هایی که در حاشیه رونمایی از ۵ 
پوستر رویداد ملی و بین المللی در کیش برگزار شد 
معرفی رویدادهای جام جهانی در جزیره کیش بود.

 این رویداد از بخش های مختلفی از جمله 
جام جهانی جشنواره هنرهای تجسمی)بخش 
استیکر(، جام جهانی نمایشگاه بین المللی فوتبالو 
صنایع وابسته، جام جهانی جشنواره هنر های 
تجسمی)بخش نقاشی دیواری(، جام جهانی 
نمایشگاه فرصت های اقتصادی و تجاری جام 
جهانی قطر، جایزه بزرگ موسیقی جام جهانی، 
جام جهانی رویداد بین المللی فوتبال کیلنیک، 
جام جهانی جشنواره فیلم و عکس، جام جهانی 
جشنواره هنرهای تجسمی)بخش کاریکاتور(، جام 
جهانی )Fan Festivals (، جام جهانی فوتبال 
الکترونیک، جشنواره فوتبال کارآفرینان، جام 
جهانی فوتبال فری استایل، رویدادجام جهانی 
تمبرهای فوتبالی، جام جهانی جشنواره هنرهای 
تجسمی) بخش المان های شهری( مسابقه فوتبال 
ستارگان، جایزه بزرگ سرود در جزیره فوتبال و 

گذر جام جهانی تشکیل شده است
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 خانه اي روي آب

دختر دومیدانی کار کیش عازم مسابقات جهانی ایتالیا شد

انعقاد تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه تهران 
و سازمان منطقه آزاد کیش

 چرا چیزهایی که قرار است زمان بخرند، 
معموال وقت را تلف می کنند؟

معرفی راویس شهابی دختر مدال آور کیش

جامعه  حمایت  با   
دختر  کیش  کلوپداران 
عازم  کیش  کار  ورزش 
در  شد.  ایتالیا  مسابقات 
9 مرداد ماه سال  تاریخ 
1401 در راستای حمایت 
از امر ورزش و ورزشکاران 
جزیره کیش ، با حضور علی 
اقتصاد مدیرعامل محترم 
جامعه کلوب داران دریایی 
کیش و به پیشنهاد شیرازی 
منش ، ریاست محترم هیات 
دو و میدانی کیش ، قرارداد 
حمایت مالی ) اسپانسرینگ 
( بین جامعه کلوب داران 
دریایی کیش  و سرکار خانم 
راویس شهابی ، دونده پر 
افتخار جزیره کیش و عضو 

تیم ملی دو و میدانی ایران 
به مدت یکسال ، منعقد 

گردید . 
افتخارات  از  برخی 
سرکار خانم شهابی به 

شرح ذیل می باشد : 
اولین مسابقه نفر چهارم 
قهرمانی مسابقات 100متر 

کشور نوجوانان سال 94
مدال برنز قهرمانی کشور 

نوجوانان 9۵ 100م
دعوت به لیگ های طالیی 

بزرگساالن 9۵
سالن  داخل  نقر   مدال 

قهرمانی کشور سال 9۵
مدال نقره 100م سال96 

قهرمانی کشور 
و  کشور  قهرمانی  برنز 

جهت  ملی  تیم  انتخابی 
اعزام بازی های اسیایی97 

نوجوانان
نائب قهرمانی لیگ باشگاه 

های کشور 97
نفر چهارم مسابقات ساحلی 

نجات غریق 97 
دعوت به تیم ملی نجات 
به  اعزام  جهت  غریق 

مسابقات جهانی 
  200 نقره  100و  طالی 

قهرمانی کشور سال 98 
برنز لیگ جوانان 99 

دعوت به 8 اردوی ملی 
عضویت در تیم ملی به مدت 

4سال
ملی  اردوی  به  دعوت 
اعزام  نجات غریق جهت 

به مسابقات جهانی ایتالیا 
1401

مدال طالی 100 م و برنز 
کشور  قهرمانی  200م 

جوانان 97ض
عضو تیم ملی نجات غریق 

برای 
ایتالیا  جهانی  مسابقات 

2022
سرعتی  رنکینگ  جزو   (

ترین بانوان ایران (
الزم به ذکر است ایشان 
در  شرکت  برای  فردا   ،
مسابقات جهانی ایتالیا ، 
عازم اردو خواهد بود و در 
تاریخ چهارم مهرماه نیز در 
این مسابقات شرکت خواهد 

کرد.

میان  همکاری  نامه  تفاهم 
موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران 
با سازمان منطقه آزاد کیش به 
نمایندگی از ستاد مدیریت بحران 

جزیره به امضا رسید.
به گزارش خبرنگار دولتخانه 
کیش، این تفاهم نامه با حضور 
سعید محمد مشاور رئیس جمهور 
و دبیر شورایعالی مناطق آزاد، 
مهدی کشاورز مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد کیش، به همراه رئیس 
موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، 
معاونان و تیم فنی، عصر شنبه 12 
شهریور در مرکز همایش های بین 
المللی کیش، سالن رازی به امضاء 

رسید.
سعید پورزادی معاون عمرانی 
و زیر بنایی سازمان منطقه آزاد 
کیش با بیان این که راه اندازی 
مرکز اقیانوس شناسی در خلیج 
فارس یک از اهداف این تفاهم 
نامه است، اظهار داشت: موسسه 
ژئوفیزیک به نمایندگی از دانشگاه 
شناسی  بوم  مرکز  در  تهران 
دانشگاهی را تجهیز کردند که 
در ماه آینده شاهد بهره برداری 

اقیانوس  تحقیقاتی  مجموعه 
شناسی و مطالعات دریایی در 

داخل کیش خواهیم بود.
پورزادی با تاکید بر این که به 
دنبال فعالیت های علمی در کیش 
هستیم، گفت: جزیره کیش می 
تواند مرکز فعالیت های علمی به 
ویژه محیط زیستی که از دیگر 
ابعاد این تفاهم نامه است باشد. 
وی خاطر نشان کرد: با حضور 
به صورت  موسسات علمی که 
واقعی در جزیره کیش حضور دارند 
و فعالیت می کنند تمام کارها 

پیوست علمی خواهند داشت.
انعقاد  دلیل  پورزادی  سعید 
تفاهم نامه با موسسه ژئوفیزیک 
دانشگاه تهران را زمین لرزه های 
چندماه گذشته عنوان کرد که 
بالغ بر 200 لرزه و زمین لرزه را در 
جزیره و در محدوده جغرافیایی 
جزیره کیش شاهد بودیم. پورزادی 
با اشاره به اهمیت جایگاه کیش به 
عنوان مقصد گردشگری و توسعه 
سرمایه گذاری در این منطقه، 
افزود: به خاطر تحلیل داده ها و 
سرعت دسترسی به دیتاها مجبور 

بودیم از اطالعات سرزمین اصلی و 
یا دیگر مناطق همجوار خودمان 

استفاده کنیم.
وی در ادامه سخنان خود تصریح 
کرد: در محدوده جغرافیایی جزیره 
کیش نیازمند ایستگاهی برای 
تحلیل داده ها بودیم تا بتوانیم 
مسائل زمین ساخت ورود کنیم از 
این رو در همان زمان مذاکره ای با 
دانشگاه تهران داشتیم و با دستور 
ریاست دانشگاه تهران، موسسه 
ژئو فیزیک این دانشگاه سریعا وارد 
عمل شد و تعداد ۵ ایستگاه موقت 
لرزه نگاری را در جزیره کیش، 
هندورابی، فارور، آفتاب و چارک 
مستقر کردند که تعداد دو ایستگاه 
موقت در جزیره کیش مستقر شد. 
معاون عمرانی و زیربنایی سازمان 
منطقه آزاد کیش، گفت: با این 
اقدام مهم و ارزشمند دیتاها به 
صورت آنالین به مرکز ژئوفیزک 
دانشگاه تهران ارسال می شود و 
خوشبختانه توانستیم تحلیل های 
خیلی خوبی را در اختیار مردم قرار 
دهیم و این تحلیل ها را بتوانیم 
بررسی کنیم. سعید پورزادی اظهار 
داشت: این مهم به ما در حوزه های 
زیرساخت  توسعه  زیرساختی، 
های شهری و توسعه کیش کمک 
می کند و دیتاهای زمین لرزه 
های احتمالی را می توانیم تحلیل 
کنیم و سریعا اطالعات الزم را 
به اگاهی عموم مردم برسانیم و 
بهترین تصمیم را بگیریم بنابراین 
در همین راستا امروز تفاهم نامه 
همکاری میان موسسه ژئوفیزیک 
دانشگاه تهران با سازمان منطقه 

آزاد کیش به امضا رسید.

با  قیاس  در  تردید  بدون  اتومبیل   ■
پیاده روی یا کالسکه سواری، به لحاظ کارایی 
یک گام بلند رو به جلو به حساب می آمد. 
به جای سالنه سالنه پیاده رفتن با سرعت 
6.۵ کیلومتر در ساعت، امروزه می توانید به 
راحتی و بدون هیچ زحمتی با سرعت 160 
کیلومتر در ساعت، در اتوبان)کشور آلمان( 
حرکت کنید. حتی با در نظر گرفتن چراغ 
قرمزهایی که سر راه ظاهر می شوند، فکر 
می کنید میانگین سرعت اتومبیل تان چقدر 

است؟
□ محاسبه را چگونه انجام دادید؟ از قرار 
معلوم کل کیلومترها ساالنه رانندگی تان 
را بر تعداد ساعات راندن در جاده ها تقسیم 
کرده اید. اما این محاسبات اشتباه است. چند 

عامل دیگر را هم باید مدنظر قرار داد: 
1. ساعاتی که باید کار کنید تا این ماشین 

را بخرید.
2. ساعاتی که باید کار کنید تا پول بیمه، 
نگهداری، بنزین و قبض جریمه پارک ممنوع 

را پرداخت کنید.

3. زمانی که برای رفتن به سر کار و انجام 
موارد الف و ب صرف می کنید که این شامل 

گیر کردن در ترافیک هم می شود.
● ایوان ایلیچ چنین محاسبه ای را برای 
تمام خودروها در آمریکا انجام داد. نتیجه؟ یک 
اتومبیل آمریکایی میانگین سرعتی معادل 6 
کیلومتر در ساعت دارد. به عبارت دیگر همان 
سرعت پیاده روی. ایلیچ این را *اثر معکوس* 

نامید.
○ عبارت اثر معکوس به این حقیقت اشاره 
دارد که شاید بسیاری از تکنولوژی ها در نگاه 
اول زمان و پول زیادی را برای ما پس انداز 
می کنند، ولی اگر تمام هزینه ها را بررسی 
کنید، این پس اندازها دود شده و به هوا 

می رود. 
■ اثر معکوس یک تله ی تصمیم گیری است 
و بهتر است از آن فاصله بگیرید. آن زمانی را 
که دوربین های دیجیتال وارد بازار شده بودند 
یادتان می آید؟ راحت شدیم. حداقل آن 
موقع چنین حسی داشتیم. دیگر نیازی به 
نگاتیوهای گران قیمت نبود، نیازی نبود صبر 

کنیم تا ظاهر شود و دیگر خبری از عکس های 
بی کیفیت نبود. اما اگر بازنگری کنیم معلوم 

می شود که نمونه بارز اثر معکوس است. 
● امروزه با کوهی از عکس ها و ویدئوها 
مواجه ایم که ٪99 آن ها زائد هستند، زمانی 
برای مرتب کردن آنها نداریم و مجبوریم 
همه آن ها را در درآمدهای پشتیبان و حافظه 
ابری ذخیره کنیم؛ محیط هایی که توسط 
شرکت های بزرگ اینترنتی قابل مشاهده و 

استخراج هستند.
�� نتیجه نهایی: تکنولوژی که معموال 
پدیده ای نویدبخش قلمداد می شود، اغلب 
اثر معکوس روی کیفیت زندگی تان دارد. یک 
قانون اصلی زندگی خوب به این شرح است: اگر 
چیزی واقعا به شما کمک نمی کند، بدون آن 
هم به مشکل نخواهید خورد. این نکته درباره 
تکنولوژی، به طور مضاعف صدق می کند. دفعه 
بعد به جای اینکه سراغ نزدیک ترین گجت 

بروید، سعی کنید مغزتان را به کار بیندازید.
کتاب هنر خوب زندگی کردن، 
رولف دوبلی

متولد  راویس شهابی   
اول مرداد 1380 هستم از 
سال 94 رشته دوومیدانی 
را به صورت حرفه ای آغاز 
کردم. ۵ ماه بعد توانستم به 
مسابقات کشوری نوجوانان 
راه پیدا کنم، در کارنامه 
سوم  رتبه  من  فعالیت 
نایب قهرمانی و دعوت به 
اردوی تیم ملی نوجوانان 
های  مدال  همچنین  و 
خوشرنگ، طال، نقره و برنز 

ثبت شده است. 
1۵ سالگی به لیگ  از 
بزرگساالن و لیگ طالیی 
دعوت  شدم و بعد از آن هم 
به اردوی تیم ملی راه یافتم. 
سه مرحله در مسابقات 
نجات غریق شرکت کردم 
و برای اولین بار از جزیره 
کیش توانستم در رقابتهای 
قهرمانی کشور به مقام سوم 
و چهارم برسم و به اردوی 

تیم ملی نیز دعوت شوم. 
در سال 1401 با نظر 

غریق  نجات  فدراسیون 
قهرمانی  مسابقات  برای 
2022 جهان که در ایتالیا 
برگزار می شود انتخاب شدم 
و توانستم به عنوان چهار 
نفر برتر در تیم ملی نائل و 
همراه تیم ملی به مسابقات 

جهانی اعزام شوم. 
با معرفی و حمایت آقای 
رئیس  منش  شیرازی 
هیئت دو میدانی کیش و 
با حمایت های مالی آقای 
مدیرعامل  اقتصاد  علی 
جامعه کلوپ داران  برای 
آماده  جهانی  مسابقات 
میشوم.  من در یک خانواده 
ورزشکار بزرگ شدم پدرم 
فوتبالیست بود و خودم هم 
از کودکی به ورزش عالقه 

داشتم. 
استعدادیابی  از  پس 
میدانی  دو  مربی  توسط 
کیش وارد عرصه دو میدان 
شدم. پیش از آن دو سال به 
صورت حرفه ای فوتسال 

کار می کردم.  
خانواده ام از من بسیار 
حمایت کردند. دومیدانی 
ورزش مادر است و باید به 
آن بها داده شود و در کیش 
ظرفیت زیادی برای توسعه 
این رشته ورزشی وجود 
دارد و استعدادهای فراوان 

نیز یافت می شود.  
به عنوان یک ورزشکار 
به دختران پیشنهاد می 
کنم چند ورزش را جدی 
بگیرند به ویژه در حوزه 
دو میدانی فعالیت کنند. 
ورزش انفرادی دومیدانی 
جنگنده  روحیه  به  نیاز 
دارد و باعث تقویت اعتماد 
به نفس و افزایش روحیه 

نشاط میشود. 
افراد  در مسیر ورزش 
زیادی به من کمک کردند 
آقای فردین محمدزاده و 
آقای روزبه اسدی بخش 
2 مربی بزرگی بودند که 
با حمایت ها و تالش های 

رشته  در  توانستم  آنان 
دومیدانی و نجات غریق 
کسب  زیادی  افتخارات 
کنم. امیدوارم روزی بتوانم 
حمایت های آنان را ارج 
نهاده و محبت های آنان 
را جبران کنم.   مسابقات 
در  غریق  نجات  جهانی 
قسمت ساحل شامل دو 
سرعت، دو امداد و ماده 

پرچم  برگزار می شود. 
ممهر  مسابقات  این   
امسال با حضور ورزشکاران 
ایتالیا  در  دنیا  سراسر 
برگزار می شود و من هم 
سوم مهر به این مسابقات 
اعزام می شوم.  ازحدود 3 
تا 4 ماه قبل از مسابقات 
مختلف  اردوهای  در 
شرکت کردم و با حمایت 
فدراسیون نجات غریق، 
اردوها باعث آمادگی من 
برای حضور پرشور و موفق 
در مسابقات نجات غریق 
قهرمانی جهان خواهد شد.
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استقبال از موسیقی کالسیک و احیای موسیقی سنتی در قطر 
هر رویداد جهانی فرصتی است برای  تقویت و احیائ و فرهنگ و  تقویت حس تعلق و 
یکپارچگی و تقویت  همد لی و حسن وطن دوستی ..... انچه قطر های به  خوبی ان را درک 
کرده اند و از ان استفاده می کنند . کشور ی که تنها ۵0 سال از استقالل  ان می گذرد .  اری  
در حالی که کشورها کوچک کم تاریخ به دنبال ساخت تالریخ و فرهنگ برای خود هستند 
بی مهری و  کم دانشی مدیران کشور  باعث مهجور مانند . و از بین رفتن برخی اثار و  میراث 
تاریخی و فرهنگی است. تهجر و تعصب و گاهی دشنمی با فرهنگ و تاریخ و بی تفاوتی  افت 
این روزهای فرهنگ و تاریخ  و هویت فرهنگی ایران است.  باید این مقدمه نگاهی به برنامه ها 

قطری ها برای  ارتقاع فرهنگ  خود خواهیم داشت.
ملی  جامعه  فرهنگ موسیقی در قطر امروز غنی است. این مطلب به تحول موسیقی سنتی 

و کالسیک و تأثیر آن بر فرهنگ این کشور اختصاص دارد.
پرورش موسیقی کالسیک

ارکستر فیالرمونیک قطر بیش از 100 نوازنده از سراسر جهان دارد. این نهاد در سال 2007 
و به منظور الهام بخشی به کودکان و بزرگساالن راه اندازی شده، و به طور منظم تلفیقی از 
موسیقی های عربی و سمفونی های غربی را در خانه ی اپرای قطر اجرا می کند. اما کار این 
ارکستر تنها به اجرای موسیقی محدود نمی شود. نوازندگان برنامه ی کاری فشرده ای دارند. 

آنها پنج روز در هفته تمرین می کنند و در پایان هر هفته هم کنسرت دارند.
در قطر فقط نوازندگان حرفه ای نیستند که با سازهای زهی و بادی و کوبه ای کار می کنند. 
همزمان با حضور مربیان غربِی سازهای کالسیک که خیلی هاشان نوازنده ی ارکستر هستند، 

آموزش سازهای کوبه ای و زهی عربی هم اینجا به جدیت پیگیری می شود.
زالتان فضلیک مدیر آکادمی موسیقی قطر می گوید: »ما قطعاتی داریم که ساخته ی 
آهنگسازان داخلی است و دو گروه نوازنده داریم که قطعات تنظیم شده ی موسیقی عربی 
و غربی را می نوازند. بسیار مفتخریم که می توانیم تلفیقی از موسیقی های شرق و غرب را به 

مخاطب ارائه کنیم.«
چنین تلفیقی را می توان هم در کنسرت های آکادمی موسیقی و هم در همکاری نوازندگان 

جوان با ارکستر فیالرمونیک قطر دید.
دیوید نیمن، رهبر ارکستر فیالرمونیک قطری

احیای موسیقی سنتی و بازخوانی آوازهای کهن
ناصر سهیم الجسیم آهنگساز، نوازنده و خواننده  بااستعداد قطری مدیر ارکستر 
فیالرمونیک قطر است. او قصد دارد آوازهای محلی قطر را که روی قایق های ماهیگیری 

خوانده می شده به مخاطبان معرفی کند.
این آهنگساز قطری می گوید: »ماجرا از دوران پدربزرگم شروع شد، او در ابتدای قرن حاضر 
به نوعی این وظیفه را برعهده گرفت که موسیقی را در قطر گسترش دهد، واین وظیفه بعد از 

آنها حاال به من رسیده و بنابراین واقعا برای من کاری جدی است.«
ناصر همچنین درباره انواع مختلف موسیقی سنتی قطر می افزاید:  »ما انواع مختلفی از 
موسیقی فولکور داریم نظیر نغمه های تابستانی یا آوازهای دریا که به منظور تقویت روحیه و 
انرژی بخشی به صیادان سروده شده اند. اما وظیفه امروز ما این است که با پژوهش این آوازها 

را ثبت و ضبط کنیم و برای ترتبیت نسل جدید به شکل تئوریک روی آنها کار کنیم.«
چالش اصلی در هرنوع موسیقی فولکلور زنده نگه داشتن آن برای نسل های آینده است. 
در قطر کوششی آگاهانه برای احیای سنت ها به واسطه موسیقی در جریان است. در شماری 
استودیوهای قطر آوازهای کهنه از نو شنیده می شوند. انور خواننده سنتی در حال اجرای 

موسیقی محلی به شیوه ای جدید است.
او می گوید: »من وقت خواندن شادی و احساس تعلق خاطر زیادی دارم، به خصوص وقتی 
آهنگ های وطنی را می خوانم. شادی غریبی است.« و می افزاید: »خواننده ها آوازهای قدیمی 
را دوباره می خوانند تا اینها از بین نرود و فراموش نشود. قدمت این آوازها به دوران اجداد ما 

می رسد، بنابراین باید آنها را تازه کرد و از نو خواند چون واقعا زیبا هستند.« 
انور، خواننده سنتی قطر

استفاده از فرصت جام جهانی برای معرفی موسیقی
فیصل التمیمی آهنگسازی است که در سه سال گذشته کوشیده موسیقی سنتی قطر را 
به گوش مخاطبان جهانی برساند. او این بخت را داشته که در مراسم قرعه کشی جام جهانی، 

تلفیقی از موسیقی الکترونیک و جاز و نغمه های محلی را برای جهانیان پخش کند.
فیصل می گوید: »زبان موسیقی جهانی است. من موسیقی قطر و آمریکا و ژاپن را به شکلی 
همه فهم تلفیق کرده ام. شاید بگویند ورود موسیقی الکترونیک به موسیقی سنتی باعث 

تضعیف هویت آن می شود. اما قطعا این طور نیست، اینها مکمل هم اند.«
التمیمی معتقد است که میراث جام جهانی 2022 قطر فراتر از زمین فوتبال خواهد بود. 
وی می افزاید: » جام جهانی برای آهنگسازانی مثل من بهترین فرصت است تا تاریخ و فرهنگ 
کشورمان را به همه نشان بدهیم. بهترین راه معرفی تاریخ  معرفی هنرهای سنتی است که 

سرگذشت ما را درست از ابتدا روایت می کند.«

هتل  امیرکبیر کیش نقش خاطره  میزندهتل  امیرکبیر کیش نقش خاطره  میزند

هتل امیرکبیر کیش تا پایان شهریور به صورت صد 
در صد قابل بهره برداری است. 

ثابتی مدیر هتل امیرکبیر کیش گفت: از هشتم 
شهریور این هتل بازگشایی شد اما در حوزه هتلداری 
هیچ گاه هتل به صورت صد در صد زیر بار نمی رود بلکه 
با بهره برداری از 30 تا ۵0 درصد هتل عیوب احتمالی 
تاسیسات شناسایی و رفع اشکال می شود که این روند  
یک ماه طول می کشد، و پس از گذشت یک ماه هتل 
به طور کامل به بهره برداری می رسد. وی گفت :یکی 
از طرح هایی که در هفته دولت امسال به بهره برداری 
رسید هتل امیرکبیر کیش بود، این هتل ۵ ستاره در 
ضلع جنوب غربی  کیش روبروی بازار پارس خلیج در 
زمینی به مساحت 13 هزار متر مربع با زیر بنای  4000 

مترمربع به بهره برداری رسید. 
وی گفت : البی شیک و مدرن، کافی شاپ های 
سنتی و مجزا جنب البی با ظرفیت ۵0 نفر برای 

استفاده عموم هم در نظر گرفته شده است. 
ثابتی با اشاره به اینکه مهمانان جزیره کیش می 
توانند از امکانات هتل امیرکبیر استفاده کنند و 
ساکنان جزیره ی کیش نیز از صبحانه هتل و کافی 
شاپ های هتل می توانند استفاده کند گفت: فضاها و 
حیاط های میانی هتل با مبلمان تزیین شده و فضای 

آرامش بخشی را برای مسافران فراهم کرده است. 
ثابتی با اشاره به شرایط اقتصادی جزیره کیش گفت 
:سرمایه گذار اصلی هتل امیر کبیر آقای خواب نما 
است و در شرایط نامناسب اقتصادی نیروهای هتل 
را تعطیل نکرد بلکه سعی کرد با حمایت از نیروی 
انسانی از ظرفیت هتل ها برای توسعه گردشگری 
کیش استفاده کند.  وی گفت: کاهش پروازها به مقصد 
کیش و پرواز های خروجی از کیش موجب شده است 
گردشگری تحت تاثیر قرار گیرد و امیدواریم با افزایش 
تعداد پروازهای شرکت هواپیمایی کیش، این جزیره 

گردشگری از رکود خارج شود.
درباره هتل امیرکبیر کیش

هتل پنج ستاره امیرکبیر در جزیره زیبای کیش 
واقع شده است. این هتل جزو هتل های بسیار جذاب و 
تازه تأسیس به شمار می رود و در میان هتل های کیش 
توریست های زیادی را به سوی خود جذب می کند. با 
توجه به این که هتل امیرکبیر دارای معماری لوکس 
سنتی متعلق به دوره صفویان است، با هر سلیقه ای 
مناسب بوده و اقامتی خوش برای مسافران رقم 
می زنند. همچنین این هتل به دلیل قرارگیری در 
نزدیکی ساحل و خیابان شهریار به مراکز خرید نزدیک 
است و همین دلیل سبب گشته تا طرفداران زیادی 

پیدا کند، مخصوصاً مسافرانی که عالقه مند به خرید 
هستند، با انتخاب این هتل می توانند از این مراکز انواع 
وسایل موردنیازشان را تهیه کنند. همچنین با اقامت 
در این هتل می توانید از جاهای دیدنی جزیره کیش 
مانند پارک دلفین ها، اسکله بزرگ تفریحی کیش، 
برج ایفل کیش و چندین جای دیگر بازدید کنید. هتل 
امیرکبیر دارای 6 طبقه و ۵4 اتاق و 1۵4 تختخواب 
است و به راحتی می توانید در هر طبقه از این هتل اتاق 
رزرو کنید. این هتل زیبا تا فرودگاه بین المللی کیش 
12 دقیقه فاصله دارد و برای دسترسی به فرودگاه 
می توانید از ترانسفر فرودگاهی به صورت رایگان 

بهره مند شوید.
امکانات عمومی هتل امیرکبیر کیش

از امکانات عمومی ارائه شده در هتل امیرکبیر 
می توان به اینترنت وای فای رایگان اشاره کرد که 
در تمامی نقاط آن قابل دسترس است. همچنین در 
این هتل محلی به عنوان پارکینگ در نظر گرفته شده 
است تا مسافرانی که به وسیله ماشین شخصی سفر 
می کنند، خیالشان از بابت ماشین راحت باشد. محوطه 
هتل را فضای سبز فراگرفته و در هنگام عصر و غروب 
بسیار تماشایی است. مسافرانی که این هتل را برای 
اقامتشان انتخاب می کنند، از خوش رویی کارکنان 

و نظافت و تمیزی اتاق ها، کیفیت غذا و پذیرایی و 
دسترسی به نقاط مختلف شهر احساس رضایت دارند.

امکانات تفریحی هتل
یکی از امکانات تفریحی موجود در این هتل استخر 
شنا است که به صورت سرپوشیده بوده و زمان فعالیت 
این استخر به صورت چهارفصل است، بنابراین در 
هنگام خرید بلیط هواپیما کیش و رزرو این هتل 
خودتان را برای شنا در این استخر آماده کنید. 
همچنین سایر فعالیت های سرگرم کننده در این هتل 
سونای خشک و بخار، انواع ماساژ، حمام ترکی است 
که موردتوجه مسافران زیادی قرار می گیرد و بعد از 
گشت وگذار و خستگی روزانه در جزیره کیش می توانند 

خودشان را به ماساژی بی نظیر مهمان کنند.
اتاق ها و امکانات اتاق های هتل

انواع واحدهای اقامتی هتل امیرکبیر عبارت اند 
از اتاق سه تخته، سوئیت لوکس دو نفره، اتاق دو 
تخته استاندارد، اتاق دو تخته دوبل، اتاق کانکت دو 
نفره. واحدهای اقامتی موجود در این هتل دارای 
گچ بری های زیبایی هستند و سقف ها و دیوارها زیبایی 
خاصی دارند. اقامت برای کودکان زیر ۵ سال در داخل 
واحدهای اقامتی این هتل رایگان است. در داخل 
اتاق ها می توانید از خدماتی مانند مینی بار، آب رایگان، 

روم سرویس، کتری برقی، تلویزیون و تلفن، مبلمان، 
یخچال، کمد لباس و اینترنت وای فای بهره مند شوید. 
بر اساس قوانین رایج در این هتل ساعت تحویل اتاق ها 

14 و ساعت تخلیه 12 ظهر است.
رستوران هتل

در هتل امیرکبیر یک رستوران با پخش موسیقی 
زنده دایر گردیده شده است و انواع غذاهای ایرانی و 
دریایی را در زمان وعده های غذایی ارائه می دهند، 
بی شک در این رستوران در هنگام سرو غذا لحظات 
خوشی را تجربه خواهید کرد. توجه داشته باشید که 
با اقامت در این هتل وعده صبحانه به صورت رایگان 
همه روزه سرو می شود. عالوه بر این ها، یک کافی شاپ 
نیز در البی این هتل دایر شده که این کافی شاپ 
شهریار نام داشته و انواع نوشیدنی و خوراکی را برای 

میهمانان سرو می کنند.
فاصله هتل امیرکبیر کیش تا جاذبه های 

دیدنی نزدیک
فاصله تا بازار پارس خلیج: 2.۵ کیلومتر

فاصله تا شهر باستانی حریره 2.6 کیلومتر
فاصله تا آب انبار سنتی: 2.8 کیلومتر

فاصله تا شهر زیرزمینی کاریز: 2.4 کیلومتر
فاصله تا کشتی یونانی: 9 کیلومتر
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 البرت هوبارد

ابوریحان بیرونی منجم و ریاضیدان برجسته ایرانی است که در مسیر شکوفایی علم نجوم گام برداشت 
و با دستاوردهای مهم خویش، مسیر پیشرفت دانش را هموار ساخت. 13 شهریورماه، روز بزرگداشت این 

دانشمند بزرگ ایرانی است.
ابوریحان محمد بن احمد بیرونی، دانشمند و ریاضی دان، ستاره شناس، تقویم شناس، انسان شناس، 

هندشناس، تاریخ نگار، گاه نگار و طبیعی دان ایرانی در صده ی چهارم و پنجم هجری است. بیرونی را از 
بزرگ ترین دانشمندان مسلمان و یکی از بزرگ ترین دانشمنداِن ایرانی در همه ی اعصار می دانند. این 
دانشمند بزرگ با دستاوردهای مهم خویش مسیر پیشرفت دانش را هموار ساخت و اینگونه در زمره 

پیشگامان توسعه علوم زمانه قرار گرفت.
ابوریحان مطالعه و کسب علم آموزی را نزد ریاضیدان و ستاره شناس مشهوری به نام ابونصر منصور، 
فراگرفت و از همان زمان به فعالیت های علمی پرداخت. مهم ترین اثر او در ریاضیات و نجوم، التنجیم می 

باشد.
کتاب »التفهیم الوایل صناعه التنجیم« در نجوم و به فارسی نوشته شده  است و برای مدت چند قرن، متن 

کتاب درسی برای تعلیم ریاضیات و نجوم بوده است.
نوشته هایی از بیرونی در دست است که به وضوح در آن ها از گردِش زمین به دور خودش نام برده می شود. 
ابوریحان بیرونی در کتاب »االسطرالب« روشی برای محاسبه شعاع زمین ارائه می کند. بعدها در کتاب 
»قانون مسعودی« ابوریحان عملی کردن این روش توسط خود را گزارش می دهد.اندازه گیرِی او یک درجه 
سطح زمین را ۵8 میل بدست آورده  است که با توجه به اینکه هر میل عربی 1973٫3 متر است، شعاع زمین 
6۵60 کیلومتر )بر حسِب واحدهای امروزی( به دست می آید که تا حد خوبی به مقدار صحیح آن نزدیک 

است.
خورشیدگرفتگی هشتم آوریل سال 1019 را در کوه های لغمان در افغانستان کنونی رصد و بررسی کرد 

و ماه گرفتگی سپتامبر همین سال را در غزنی پژوهید.
وی اپیکتوگرام یعنی چگال سنج )ابزاری برای سنجش وزن مخصوص در فیزیک( را اختراع نمود که با آن 
وزن مخصوص چیزها تعیین می شود. ابوریحان بیرونی تا آخر عمر در غزنی زندگی کرد و در سال های پایانی 
زندگی، نابینا و ناشنوا شد. سرانجام او پس از سال ها تالش و کوشش در راه پیشرفت دانش در پایان 429 یا 
اوایل 430 خورشیدی درگذشت. تالش ها و دستاوردهای ریاضیدان و ستاره شناس مشهور ابوریحان محمد 
بیرونی سبب شد تا به پاس زحمت های او، 13 شهریور را روز بزرگداشت ابوریحان بیرونی نام گذاری کنند.

1۳شهریور؛ بزرگد اشت ابوریحان بیرونی

علم ابوریحانعلم ابوریحان
در گفت وگوی با رضا منصوری مطرح شد؛ 

ابوریحان بیرونی پرچم داِر 1300 سال تجربه گرایی در جهان است/ اروپایی ها 400 سال عقب افتادن از 
مسلمانان را بعد از رسیدن به رفاه جبران کردند/ 900 سال است که خواب مانده ایم 

وقتی ایدئولوژِی سیاسی بخواهد به تاریخ نگاه کند، از عینک خودش آن دوران را  بینید، بینش اش کور می شود. 
ما باید دقت کنیم که از منظری واقع بینانه، وقایع را نظاره گری کنیم. در زمان سامانیان، غزنویان و بوییان، مجموعه 
حکومت ها تالش می کردند که به دانشمندان خود ارزش بدهند و برای آنها شرایط خوِب زندگی و تحصیل و 
علم ورزی را فراهم کنند. ابن سینا وقتی به دربار عالءالدوله می رود، در مقدمه معراج نامه می گوید که "اکنون 
جرئت می کنم نظرم را بیان کنم." آن دوران، دوران آزاد اندیشی در مقایسه با وضعیت تفکر در جهان آن روز بود. 
به گزارش خبرنگار ایلنا، " فهم تاریخی  ما در وضعیتی نبوده که توجه به این مسائل را مهم بدانیم، چه رسد 
به آن که  چیزی هم به آنها بیفزاییم و آن مسیر را ادامه بدهیم." این بخشی از سخنان رضا منصوری، فیزیکدان 
شناخته شده، است که در پاسخ به دلیل ترجمه نشدن کتاب های ابوریحان بیرونی به زبان فارسی عنوان می کند. 
او به مناسبت بزرگداشت ابوریحان بیرونی، ضمن برشمردن خصائل علمی این دانشمند بزرگ ابراز داشت: 
"شخصا، فردی مثل ابوریحان بیرونی سراغ ندارم که در تاریخ، با چنان ویژگی هایی، مخالف شبه علم و خرافات 
باشد." وی جایگاه علمی این دانشمند را کامال منحصر به فرد می داند و تصریح می کند:"صراحتا بگویم که بعد از 
ابوریحان هیچ تحول دیگری در روند علمی تمدن اسالمی در مبانی علوم تجربی صورت نگرفت." منصوری که 
زمانی معاونت پژوهشی وزارت علوم را در دولت هشتم سکان دار بود، در پاسخ به این سوال که آیا ابوریحان صرفا با 
نبوغ خود تاریخ ساز شد یا شرایط سیاسی هم به او کمک کرد، تصریح نمود: "قطعا نبوغ تاثیر دارد؛ اما نبوغ چیزی 
نیست که منحصر در یک دوران باشد. نبوغ را شرایط محیطی پرورش می دهد. مگر هم اکنون در همین ایران 
امروزی نابغه هایی نداریم که به دلیل فقدان شرایط محیطی، شکوفا نمی شوند؟ شرایط محیطی مناسب در آن 

دوران، توسط حکومت های محلی تامین می شد."
بازخوانی جایگاه علمی ابوریحان بیرونی، نقش دستگاه سیاسی آن دوران در درخشش ابوریحان، تحلیل جایگاه 
حاکمیت صفویه در ترویج علم و فرهنگ و همچنین علت عقب ماندن مسلمان از قافله ی علم و پیشرفت از جمله 

مباحثی است که در این گفت وگو می خوانید.
از وضعیت کیهان شناسِی ایران زمین در قرون اولیه هجری قمری بگویید. دانشمندان ایرانی، چه 

دستاوردهایی در این زمینه داشته اند؟ جناب ابوریحان بیرونی، چه نقشی در چنین تاریخی دارد؟
وقتی از کیهان شناسی در قرن سوم تا ششم هجری صحبت می کنیم، یعنی از دوران بوییان تا زمان هالکوخان 
که رصدخانه مراغه تاسیس شد، باید بدانیم که این دوران، دوران مهمی در نجوم و کیهان شناسی محسوب می شود. 
در ابتدای این گفتگو این موضوع را هم اضافه کنم که منظور از کیهان شناسی در معنای مدرن آن شناخت کیهان 
است که از کهکشان به عنوان کوچکترین ساختار کیهانی شروع می شود. در گذشته از کیهان شناسِی معنایی 
بسیار عام تر استنباط می شد که تمام وجود و کیهان را دربرمی گرفت. قطا ن ابن مروزی در قرن هفتم کتابی دارد به 
نام "کیهان شناخت" که عمدتا به شناخت منظومه شمسی می پردازد که امروزه کمابیش به زمین شناسی واگذار 
شده؛ این نشان می دهد در آن روزگار چه تصوری از کیهان داشتند. ابوریحان در مبانی علم نجوم به معنی امروزی 
آن، در تفکیک نجوم از تنجیم به معنی ستاره بینی، و در آنچه بعدا انقالب کوپرنیکی نام گرفت نقشی بنیادی داشته 
است. کیهان شناسِی به معنی امروزی آن حدود ۵0 سال سن دارد، از زمانی که ما متوجه شدیم کهکشان ما مرکز 
کیهان نیست. از این جهت وقتی از ابوریحان و تاریخ نجوم صحبت می شود باید در پی ریشه هایی باشیم که منجر 
به رشد تفکر انسان ها و دانشمندان آن زمان و آتی شد. به لحاظ قالب و هویت علوم فیزیکی، بدون شک ابوریحان 
یکی از افراد نادر در دوران اسالمی است. به این معنی که در تاریخ بشر و تا چند صد سال بعد از وفات او، چه در داخل 
تمدن اسالمی و چه خارج از آن - از چین گرفته تا یونان - هیچ بدیلی سراغ نداریم که به "چارچوب آزمایش" تا این 
میزان اهمیت بدهد. این دانشمند تا مبحثی را تجربه نمی کرد و به لحاظ منطق و روِش علمی که بخشی از ابداعات 
او محسوب می شود، هیچگاه آن را نمی پذیرفت. به همین جهت بدون تعارف باید او را شخصیتی بسیار استثنایی 
دانست. روش تحقیق او یک روش تجربه گرایی مدرن و تاثیرگذار در قرون بعدی شد. این سبک و سیاق نه فقط در 
کیهان شناسی و نجوم، بلکه در زمین شناسی، ژئوفیزیک، مسائل مربوط به مساحت زمین و همچنین علوم انسانی، 
نقش بی بدیلی داشت. ابوریحان را به عنوان کسی که در علوم تجربی صاحب نظر است می شناسیم؛ ولی باید بدانیم 
که این دانشمند ایرانی در حیطه انسان شناسی به عنوان اولین انسان شناس نیز شناخته می شود. می دانیم که 
انسان شناسی بخشی از مردم شناسی است. ابوریحان در تاریخ فعالیتهای پژو هشی اش، بخشی از مردم شناسی 
هندوستان را انجام داد. او در کتاب "تحقیق ماللهند"، یک کار پژوهشی در خصوص زندگی مردم هند انجام داد. 
هنوز این کتاب به عنوان یک سند برای شناخت آن زمان محسوب می شود. همچنین نوشته های او در تطبیق 
مذاهب مبنتی بر روشی است که امروزه آن را روش علمی می شناسیم. با بررسی آثار او می بینیم که این دانشمند در 
بسیاری از زمینه ها، بی نظیر عمل کرده و حتی مبدع آن مباحث است. بنابراین اگر از کیهانشناسی امروزی صحبت 
می کنیم، به عنوان مثال از انبساط عالم، انرژی تاریک و ماده تاریک نباید انتظار داشته باشیم که دانشمندان آن 
دوره از جمله ابوریحان آشنا با چنین مواردی باشند؛ با این وصف در یکی از زمینه ها که به کیهان شناسی مرتبط 
بود، به حادث بودن و مخلوق بودن کیهان اعتقاد داشت. شاید این نگاه ابوریحان به کیهان، به دلیل اشعری مذهب 

بودن اوست. همین نگاه را در مورد زمان دارد. او زمان را دارای مبداء می دانست.
ایشان اشعری و  اهل سنت بودند؟

بله؛ همینطور است. او بر اساس نگاهی که به کیهان شناسی دارد، به چارچوب کیهان شناسی امروزی نزدیک 
می شود.

به نظر شما، این نگاه ها و ایده پردازی های ابوریحان نوعی پایه گذاری برای علم کیهان شناسی امروز 
به حساب می آید یا خیر؟

وقتی از مفهوم پایه گذاری استفاده می کنیم، ممکن است مناقشه بر انگیز شود. با این حال بدون تردید کارهای 
بزرگی انجام داد که نمی توان از آن چشم پوشی کرد. به عنوان نمونه شعاع زمین را با حد خطای بسیار پایینی 
اندازه گیری می کند. این روش های اندازه گیری تا امروز هم ادامه دارد. در خصوص زمان، فیزیک و مکانیک تعاریف 
و کارهایی را ارائه می کند که هنوز ماندگارند. به عنوان نمونه ابزاری را تولید می کند که با آن چگالی اجسام را 
اندازه گیری کرد. وقتی تک تک این اکتشافات ابوریحان را کنار یکدیگر بگذاریم، نقش آن ها را در علم امروزی 
بی بدیل خواهیم دید. در یکی از کتاب های مرجع گرانش و کیهان شناسی، یک صفحه کامل به ابوریحان بیرونی 
و تفکرات او در باب کیهان شناسی اختصاص یافته. با این وصف اگر امروزه دانشجویی در کیهان شناسی فعالیت 
 می کند، ممکن است اثری از ابوریحان نبیند؛ مگر اینکه به تاریخ علم بازگردد تا بداند ریشه ی پیشرفت های امروِز 
کیهان شناسی، در کجاست و چگونه این پیشرفت ها اتفاق افتاده اند. آنگاه بدون تردید نام ابوریحان را خواهد یافت. 
ابوریحان نقش منحصر به فردی در تاریخ علوم فیزیکی ازجمله کیهان شناسی دارد. طوری که نمی توان نقش 

فردی مثل ابن سینا را با او قیاس کرد.
یعنی حتی ابن سینا با آن همه علم و درایت، بازهم به جایگاه ابوریحان نمی رسد؟

همینطور است. حتی در مناقشه ای که با ابن سینا دارد، این مساله کامال به چشم می آید. جایگاه علمی ابوریحان 
در علوم تجربی – غیر از پزشکی – به طور قطع به روش های تجربی مدرن نزدیکتر است تا جایگاه ابن سینا. ابوریحان 
به روش تجربی خود اعتقاد کامل داشت. اگر بخواهیم یک نمونه ی شاخص فیزیکدان امروزی در تاریخ اسالمی 

نام ببریم، باید به ابوریحان اشاره کرد.
می دانیم که در هر دوره ای خرافات وجود دارد. ابوریحان بیرونی به عنوان یک دانشمند تجربه گرای 

بزرگ، با این موضوع چطور برخورد می کند؟
حقیقت اینکه شخصا، فردی مثل ابوریحان بیرونی سراغ ندارم که در تاریخ، با چنان ویژگی هایی، مخالف شبه 
علم و خرافات باشد. زمانی که از تنجیم و ستاره بینی سخن می گوید، از خرافات فاصله ی می گیرد. او صراحتا تنجیم 
را به دلیل اینکه مبتنی بر تجربه نیست، رد می کند. او قطعا مخالف خرافات بود. در خرافات زدایی روشی کامال علمی 
برای خود انتخاب می کند. به عنوان نمونه در خصوص زهرآلود بودن الماس شخصا وارد میدان تجربه و بررسی شد؛ 
چراکه شنیده بود الماس زهر آلود است! ابوریحان برای بررسی این موضوع، ذره ای الماس را خرد می کند و آن را به 

یک سگ می خوراند. در نتیجه زهرآلود بودن آن را نمی پذیرد.
واقعا آزمایش فوق العاده ای انجام داده است!

بله؛ واقعا در آن زمان، انجام چنین کاری بسیار نوآورانه محسوب می شود. در مجموع او شخصیت بسیار عجیبی 
داشت. در آن دوران که پادشاهان و بزرگان برای انجام جنگ یا صلح و یا هر تصمیم دیگری، در پی ستاره بینی 

بودند، ابوریحان چنین روش تجربی دارد و در خصوص چنین قضایایی و رد آنها، کتاب می نویسد.
از شیوه ی تجربی فعالیت جناب ابوریحان در مورد مسائل روز، بخصوص کیهان شناسی سخن 
گفتید. با توجه به شدت اتکاء ابوریحان به روش تجربه گرایی اش، چه سنخیتی بین تفکر او و 

پوزیتیویسم وجود دارد؟ آیا می توان مقایسه ای بین ابوریحان بیرونی و پوزیتیویست ها انجام داد؟
من با این نگاه مخالفم.

ببینید؛ پوزیتیویست ها فالسفه ای بودند، از جمله فالسفه علوم طبیعی با این تصور که بعد از نیوتن و بعد از 
اینکه روشی برای شناخت کیهان و طبیعت پیدا شد، می توان این شیوه را گسترش داد و آن را به همه چیز و هر 
نوع شناختی تعمیم داد. صد البته که این افراد اقلیت بودند. این گونه نیست که پوزیتیویسم، برابِر با کل تاریخ علوم 
تجربی و فیزیکی باشد. نگاه علوم تجربی امروز که همان نگاه ابوریحان است، نگاهی مبتنی بر پوزیتیویسم نیست. 
ما در علوم فیزیکی، بر اساس روشی که امروزه در علم جاری است و برای پاسخ به سوال هایی که در چارچوب 
مدل هامان تعریف می شود، دست به بررسی و آزمایش می زنیم تا ببینیم آیا پاسخ مناسب از طبیعت می گیریم 
یا نه! این نگاه با نگاه پوزیتیویست ها متفاوت است. دانشگران علم تجربی، به معنای واقعی کلمه و آنچه که ما در 
تاریخ فلسفه سراغ داریم، پوزیتیویست  نیستند. همان طور که ابوریحان بیرونی پوزیتیویست  نیست. متاسفانه در 
ایران، و به خصوص ایراِن بعد از انقالب، این تفکر شیوع یافت که هر کسی که کار علمی انجام می دهد، انگاری 
حتما پوزیتیویست  است و چیزی غیر از آن را قبول ندارد؛ این گونه نیست. این یک مغالطه است که در چهار دهه 
اخیر باب شده. ابوریحان و امروزه اجتماع علمی کارش این است که در بررسی یک پرسش، اگر بتوان آن را در 
چارچوب مدل به بوته آزمایش درآورد، نتیجه را تحلیل کند. این شیوه ی علم است و برابر با پوزیتیویسم نیست. 
نمونه آن همان کاری بود که ابوریحان در قبال الماس انجام داد. ابوریحان قطعا چنین ادعایی را که پوزیتیویست ها 
داشته اند، نداشته است. ابوریحان بیرونی نه تنها از پوزیتیویسم فاصله داشت، بلکه از خرافه گری و خرافه پردازی 
هم دوری می کرد. او نخستین کسی است که بین تنجیم )یا همان ستاره بینی(، با کیهان شناسی، اختالف قائل 
می شود. شاخصه ی ابوریحان بیرونی این است که عقل تجربه گرایی دارد و به همین دلیل حتی با استدالل های 
فیلسوفی مثل ارسطو مخالفت می کند؛ چراکه به گمان ابوریحان، این استدالل ها تجربه ای پشت آن قرار ندارد و 

نمی شود به آن اتکا کرد.
از فلسفه و ارسطو سخن به میان آمد. اگر بخواهیم بین فلسفه و کیهان شناسی یک نقطه مشترک 
تعیین کنیم، شاید بتوان به تبیین و تفسیر شکل گیری هستی اشاره کرد. از طرفی ابوریحان، هم در 
فلسفه و هم در کیهان شناسی دارای تفکراتی عمیق است. آیا او در مورد ابتدای هستی و کیفیت 

آفرینش هم نظری دارد؟ سخن احتمالی اش بیشتر جنبه فلسفی دارد یا تجربی؟
بله در این مورد هم صاحب نظر است. البته این نظر او شاید متاثر از اعتقاد مذهبی او باشد. او اعتقاد به آفرینش 
و خلق عالم از هیچ دارد. در مورد زمان می گوید که زمان آفریده شده و به وجود آمده است. این اوج تفکر 
کیهان شناسی است که امروزه هم درگیر آن هستیم. بحث از زمان در کیهان شناسی یک مبحث پیچیده ای به 
حساب می آید. سوال از زمان و هستی بسیار اساسی است. اینکه آغاز هستی را به یک انفجار در 14 میلیارد سال 
پیش نسبت بدهیم، در ادامه این سوال طرح می شود که آیا زمان بعد از آن ایجاد شده؟ قبل از آن چطور بود؟ به 
هر حال ابوریحان بیرونی به جهت اعتقاداتی که دارد از خلق و آفرینش سخن می گوید. در این مورد با ارسطو هم 

مخالفت می کند.
بعد از جناب ابوریحان آیا در موضوع کیهان شناسی در ایران، اتفاق بزرگتری رخ داد که تفکر 

ابوریحان را در آن حیطه محو کند یا خیر؟
خیر؛ باید قرن 4 و ۵ هجری تا برآمدن سلجوقیان را دوران طالیی اسالم بدانیم. ابوریحان در همین دوران زندگی 
می کرد. حدود هزار و بیست سال پیش. شروع سلجوقیان را اگر 4۵0 هجری در نظر بگیریم، بدون تعارف باید گفت 
که از آن پس، دوران تفکر در تمدن اسالمی به انحطاط می رسد. وقتی به زمان هالکوخان می رسیم )کمتر از 1۵0 
سال بعد(، رصدخانه ی مراغه تاسیس می شود و طی آن یک مکتب علمی بنیان شد. به همین دلیل ابزارآالتی در 
آنجا تهیه شد تا جایگاهی برای فعالیت علمی شود. اینها مجموعه اتفاقات بزرگ تاریخ و تمدن اسالم بود. بعد از آن 
اتفاق خاص دیگری در تاریخ اسالم رخ نداد. این را هم اضافه کنم که حتی با اوج گرفتن مکتب مراغه، نام ابوریحان 
بیرونی کنار نرفت. در مفهوم سازی هم مطلب جدیدی در دوران بعد از ابوریحان ایجاد نشد. گردش زمین هم از قضا 
قبل تر توسط ابوریحان ابراز شده و لذا صرفا نظرات او تقویت می  گردد. صراحتا بگویم که بعد از ابوریحان هیچ تحول 
دیگری در روند علمی تمدن اسالمی در مبانی علوم تجربی صورت نگرفت. در ادامه کتاب های ابوریحان ترجمه 
شد. بعد از آن، مجموعه این موضوعات به دست گالیله و امثال او می رسد. سرانجام به علم جدید امروز می رسیم. 

ما بعد از ابوریحان بیرونی، نقش درخور توجهی در تاریخ کیهان شناسی نداریم.
از ترجمه کتاب های ابوریحان یاد کردید. آیا این ترجمه ها در حد ترجمه و پردازش به آثار ابن سینا 

بود یا خیر؟
بله؛ همینطور است. بسیاری از کتاب های او به زبان فارسی ترجمه نشده، اما به زبان های اروپایی چرا.

یعنی کتابی از ابوریحان وجود دارد که هنوز به زبان فارسی ترجمه نشده باشد؟!
البته برخی از کتاب های او به زبان فارسی قابل دسترس است. به عنوان نمونه کتاب التفهیم و همچنین کتاب 
تحقیق ماللهند به زبان فارسی هم وجود دارند. با این وصف باید بدانیم که از بیش از 100 کتابی که نوشته، اکثریت 
آنها یا به زبان عربی هستند و به التین و زبان های دیگر اروپایی ترجمه شده اند. این یک واقعیت است که ما بیشتر 

کتابهای ابوریحان را به زبان فارسی در دسترس نداریم.
دلیلش چیست؟ انگار نیازی به این کتاب ها نداشته ایم!

فهم تاریخی ما در وضعیتی نبوده که توجه به این مسائل را مهم بدانیم، چه رسد به آن که چیزی هم به آن ها 
بیفزاییم و آن مسیر را ادامه بدهیم. در حال حاضر در تاریخ علم، ما به تبع حرکتی که اروپایی ها انجام دادند و یا 
استفاده ای که از تاریخ ما بردند، ما هم بر همان اساس پیروی می کنیم و در حال برداشتن قدم های اولیه هستیم. 
این یعنی یک خواب و انجماد فکری حدودا 900 ساله! اکنون تازه از این غفلت داریم آگاه می شویم و این نگرانی 

هست که به جای روبه جلو بودن تنها به عقب نگاه کنیم.

اجازه بدهید سراغ فضای سیاسی آن دوران برویم. حکومت های اسالمی در آن زمان، چه فرایندی 
را برای پیشرفت و توسعه ی علم فراهم کرده بودند؟ فضای سیاسی آن زمان واقعا تاثیرگذار بود یا 

اینکه نبوغ ابوریحان چنان وقایعی را در قبال علم و کیهان شناسی ایجاد کرد؟
قطعا نبوغ تاثیر دارد؛ اما نبوغ چیزی نیست که منحصر در یک دوران باشد. نبوغ را شرایط محیطی پرورش 
می دهد. مگر هم اکنون در همین ایران امروزی نابغه هایی نداریم که به دلیل نبود شرایط محیطی، شکوفا نمی شوند. 
شرایط محیطی مناسب در آن دوران، توسط حکومت های محلی تامین می شد. این روند تا زمان سلجوقیان هم 
ادامه دار بود. از زمان سلجوقیان کم کم آن وضعیت از بین رفت و یک حکومت متمرکِز قدرت مندی ایجاد شد که 
حکومت های محلی را تضعیف کرد و شرایط محیطی مخالف آزادی تفکر شد. از سال 4۵0 هجری به بعد، موانعی 
قطعی برای رشد تفکر و نوآوری یا بدعت ایجاد شد. به لحاظ تاریخی، با تأسیس نظامیه ها دوران مرگ تفکر در 
کشورهای اسالمی هم جرقه می خورد. هم زمان اما روش علمی و تفکر آزاد دوران پیشا سلجوقی اسالمی در اروپا 
مورد توجه قرار می گیرد و تقلید می شود. مدارس مذهبی آنها طی تغییر و تحوالتی، کم کم به مدارس نوین تبدیل 
شد. در مقابل حمایت از علم که در دربارهای محلی در دوران طالیی اسالم که به تمدنی درخشان منجر شد به 
نظامیه ها و مدارسی تبدیل شد که در آن تفکر مشروط شد. به رشیدالدین فضل اهلل نگاه کنید که مقدمه کتاب 

تنکسوق نامه اش چگونه از شکوفایی علم و توجه به علما در دربار هارون الرشید صحبت می کند.
همان هارون الرشیدی که نزد ما مورد نکوهش قرار می گیرد؟!

بله! وقتی ایدئولوژِی سیاسی بخواهد به تاریخ نگاه کند، از عینک خودش آن دوران را  بینید، بینش اش کور 
می شود. ما باید دقت کنیم که از منظری واقع بینانه، وقایع را نظاره گری کنیم. در زمان سامانیان، غزنویان و بوییان، 
مجموعه حکومت ها تالش می کردند که به دانشمندان خود ارزش بدهند و برای آنها شرایط خوِب زندگی و 
تحصیل و علم ورزی را فراهم کنند. ابن سینا وقتی به دربار عالءالدوله می رود، در مقدمه معراج نامه می گوید که 
"اکنون جرئت می کنم نظرم را بیان کنم." آن دوران، دوران آزاداندیشی در مقایسه با وضعیت تفکر در جهان آن 
روز بود. در چنین فضایی شاهد حضور یک فرهنگ پویا بودیم. اما بعدها فرهنگ ما و تفکر در جامعه ما منجمد شد. 
بسیاری از اتفاقات مهم در علوم مختلف به دوران طالیی اسالم بازمی گردد. به عنوان نمونه، اینکه عدد صفر وارد 
ریاضیات می شود، از همین دوران بود. خوارزمی جبر را به وجود آورد و قص علی هذا. اکنون اما گاه و بی گاه افرادی 
به نام دفاع از اسالم و به اسم اسالم عمال در حال کمک به ممانعت از آزاداندیشی هستند. حتی در کشور خودمان 
هم چنین حرکت هایی دیده می شود. اگر از اسالم پیشرفته صحبت می کنیم، مربوط به قبل از سلجوقیان است. 
یعنی دورانی که آزادی فکر وجود داشت. پادشاهان و خلفا، برای گسترش علم تالش می کردند. به جاحز برای 
ترجمه یک کتاب برابر با وزن کتاب  طال دادند. ما چطور؟ اصال وضعیت جوامع اسالمی با آن دوران قابل مقایسه 
نیست. باید برای علم هزینه کرد. بیان این امر که باید بخشی از هزینه دولت ها برای توسعه ی علم در نظر گرفته 
شود، و سابقه ی آن در تاریخ اسالمی، از رشیدالدین فضل اهلل همدانی است. اما کشف اهمیت این نکته را باید در 

کتاب های اروپایی پیدا کنیم.
به نظر شما اگر ابوریحان بیرونی در زمان صفویه زندگی می کرد بازهم می توانست تاریخ ساز شود؟

خیر؛ به هیچ وجه... به هیچ وجه چنین نمی شد.
ابوریحان بیرونی اگر در زمان صفویه زندگی می کرد به هیچ وجه تاریخ ساز نمی شد. در این مورد مثالی می زنم. 
حدود 60 سال بعد از اینکه اولین تلسکوپ در اروپا ساخته شد، این وسیله توسط عده ای گردشگر وارد ایران 
می شود و آن را در دربار صفویه و در حضور داشمندان و علمای عصر به شاه صفویه نشان دادند. اما چه اتفاقی رخ 
داد؟ هیچ! انگار نه انگار! بی توجه به چنین اختراعی و بی توجه به اثر آن در شناخت کیهان. اصال این وسیله را قبول 
نداشتند. بزرگانی که در دربار شاه عباس بودند، همچون شیخ بهایی آنچنان مسخ شده بودند اصال اهمیت این 
وسیله را درک نکردند. ابوریحان نمی توانست در این دوره ی انحطاط فکری ابوریحان بشود! درست است که شاه 
عباس صفوی نقش بسیار مهمی در یکپارچگی سیاسی ایران داشت و باید قدر این را بدانیم؛ اما در علم و تفکر 
به هیچ وجه چنین اتفاقی رخ نداد. گاهی اوقات ما در حال حاضر هم دچار چنین اشتباهاتی می شویم. ما امنیت 
داریم و قدر آن را باید بدانیم. این درست است که وضع دفاعی کشور طوری است که در امنیت به سر می بریم اما 
این به معنای رشد فرهنگ و علم نیست. گاهی اوقات حتی امنیت می تواند جلوی خالقیت ها را سد کند. همین 

روند در زمان صفویه رخ داد.
از افول تمدن اسالمی صحبت کردید، آیا هویِت تاریخِی این افول را می توان با هویِت  زمانی که 

گالیله در دادگاه محکوم شد، مقایسه کرد یا نه؟
تا زمان سلجوقیان آزاداندیشی بی بدیل تاریخی جاری بود. این آزادی را باید در همان دوران و نسبت به سایر 
ممالک دیگر مقایسه کرد. به همین روی باید گفت که آزادی و آزاداندیشی در آن زمان وجود داشت. بعد از آن 
دوران، این آزاداندیشی از بین می رود. اگر قبل از سلجوقیان به عنوان نمونه از ابن سینا حمایتی صورت می گرفت، 
بعد از آن دوران، آن حمایت ها از بین رفت و افراد نمی توانستند آزادانه دست به تفکر بزنند. نمونه این افراد سهرودی 
بود که کشته شد. این به دلیل نبود آزادی بیان بود. او سخنانی را به زبان آورد که تازه ما از ویتگنشتاین در قرن 20 
می شنویم. با این اوصاف، این وضعیت وخیم در تمدن اسالمی به اندازه وضعیت فالکت بار در زمان گالیله نیست؛ 
چراکه در آن زمان دیگر رشد علمی ما متوقف شده بود ولی گالیله در زمان نوزایی و رشد تفکر در اروپا دست به 

نظریه پردازی کرد.
زمانی که دانشمندان مسلمان در دوران طالیی مشغول نظریه پردازی و فعالیت علمی بودند، 

وضعیت غربی ها چطور بود؟ آنها در چه موقعیت علمی – فرهنگی به سر می بردند؟
برای درک این وضعیت توصیه من این است که کتاب »مسلمانان در قرون وسطی« را حتما مطالعه کنید. 
نویسنده آقای مظاهری این کتاب را در زبان فرانسه به رشته تحریر درآورده که در دهه 40 شمسی به زبان فارسی 
ترجمه شده است. نگارنده، این تاریخ را با اجزاء بسیار ریز و دقیقی توصیف می کند. وضعیت قیمت ها، مسکن، 
شغل، رفاه در این کتاب جمع آوری شده و با وضعیت اروپا مقایسه شده است. با خواندن این کتاب می دانیم که 
وضعیت اروپایی ها در آن زمان در قیاس با وضعیت مسلمانان، در چه مذلتی بود. در یک کالم، دوران طالیی اسالم 
با وضعیت اروپایی ها در همان دوران، اصال قابل مقایسه نیست. بعد از آن دوران رفاه، حدودا 400 سال طول کشید 
تا مسلمانان از آن وضعیت خارج شدند و به انحطاط رسیدند. در نهایت از دوران صفویه به بعد، رفاه موجود به سمتی 

رفت که به هیچ وجه قابل مقایسه با اروپا نباشیم.
گفتگو: سیدمسعود آریادوست
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 انتشار فراخوان نخستین جشنواره سراسری   انتشار فراخوان نخستین جشنواره سراسری  
عکاسی خالق با محوریت شهد ای غواص عکاسی خالق با محوریت شهد ای غواص 

 انتشار فراخوان نخستین جشنواره سراسری رسانه  انتشار فراخوان نخستین جشنواره سراسری رسانه 
با محوریت شهدای غواص با محوریت شهدای غواص 

 

 

کیش - نخستین جشنواره سراسری عکاسی خالق با 
محوریت شهدای غواص در جزیره کیش به عنوان یکی از 
جشنواره های یادواره معبر عشق فراخوان خود را منتشر 

کرد.
به گزارش روابط عمومی یادواره شهدای غواص، 
جشنواره  عکاسی خالق با محوریت شهدای غواص و در 
راستای ارج نهادن به فرهنگ ایثار و شهادت، با یاد و ادای 

احترام به شهادت مظلومانه  این شهدا برگزار می شود. 
شرایط و ضوابط جشنواره:

*کلیه آثار ارسال شده در قالب و فرمت عکس با 
ایده های خالقانه )creative( به شکل انتزاعی و بیان 
مفاهیمی که با محوریت شهدای غواص باشد قابل پذیرش 

خواهد بود.
*استفاده از تکنیک های مختلف عکاسی ، ادیت و مونتاژ 
عکس در خلق آثار ارسالی بالمانع است، مشروط بر آن که 
تمام عکس های استفاده شده در یک اثر متعلق به خود 

عکاس باشد. 
*پدید آورنده ی آثاری که از تکنیک های ترکیبی و 
مونتاژ استفاده نماید، موظف است همراه با اثر اصلی سایر 
عکس هایی را که در مونتاژ و ترکیب استفاده نموده را به 

منظور بررسی هیئت داوران ارسال نماید.
* استفاده از عکس استوک، وکتورها، تصاویر ساخته 
شده در نرم افزارهای سه بعدی و گرافیکی، واترمارک، 

لوگو، نوشته، طرح کشیده شده و غیره ممنوع است.
 Artistic( هر اثری بایستی دارای یک بیانیه هنری*
statement( در چند سطر و یک نام)Titel( مشخص 

باشد.
*هر متقاضی می تواند حداکثر سه اثر را جهت انتخاب 

ارسال نمایند.
*حجم فایل ارسالی حداکثر یک مگابایت برای هر اثر 
در مرحله اول خواهد بود، و در صورت پذیرش و انتخاب 
جهت شرکت در بخش رقابتی صاحب اثر باید فایل مربوطه 

را با حجم اصلی و کیفیت باال به دبیرخانه ارسال نمایند.
*برگزار کننده مجاز است با حفظ حقوق معنوی صاحب 
اثر، از آثار منتخب در نمایشگاهی با همین عنوان استفاده 
نموده و یا در صورت ایجاد شرایط مقتضی مجموعه ای از 

آثار را در قالب کتاب و نشریه چاپ و منتشر نمایند.
*به کلیه آثار منتخب گواهی شرکت در جشنواره و 
حضور در نمایشگاه تعلق خواهد گرفت و به هر اثر منتخب 

مبلغ سه میلیون ریال حق التالیف پرداخت می گردد.
*ارسال اثر به این جشنواره به منزله قبول کلیه شرایط 

موجود در این فراخوان می باشد.
گاه شمار جشنواره:

ارسال آثار تا 20 مهرماه 1401
داوری و اعالم آثار راه یافته به بخش مسابقه 20 آبان 

1401

اعالم برگزیدگان 30 آبان 1401
آیین اختتامیه سوم دی ماه 1401 همزمان با مراسم 
اختتامیه رویداد شهدای غواص در جزیره کیش با حضور 

برگزیدگان برگزار خواهد شد.
جوایز جشنواره:

نفر اول تندیس جشنواره و دیپلم افتخار به همراه مبلغ 
۵/000/000 تومان جایزه نقدی

نفر دوم تندیس جشنواره و لوح تقدیر به همراه مبلغ 
4/000/000 تومان جایزه نقدی

نفر سوم تندیس جشنواره، لوح تقدیر به همراه مبلغ 
3/000/000 تومان جایزه نقدی

برگزیده تقدیر ویژه تندیس جشنواره، لوح تقدیر به 
همراه مبلغ 2/000/000 تومان جایزه نقدی 

ارسال آثار: 
تکمیل فرم الکترونیک شرکت در جشنواره و بارگذاری 

آثار در وب سایت جشنواره به آدرس:
www. mabareshgh-kish.ir

ارسال کننده عکس مالک مادی و معنوی اثر شناخته 
می شود و مسئولیت هرگونه مغایرت با مقررات و همچنین 

پیامدهای ناشی از آن به عهده ارسال کننده خواهد بود.
عالقمندان به حضور در این جشنواره می توانند جهت 
اطالعات بیشتر با شماره همراه 09347687772 

»دبیرخانه جشنواره«  تماس حاصل فرمایید.

کیش - نخستین جشنواره سراسری 
رسانه با محوریت شهدای غواص در جزیره 
کیش به عنوان یکی از جشنواره های یادواره 

معبر عشق فراخوان خود را منتشر کرد.
به گزارش روابط عمومی یادواره شهدای 
محوریت  با  رسانه   جشنواره   غواص، 
شهدای غواص و در راستای ارج نهادن به 
فرهنگ ایثار و شهادت، با یاد و ادای احترام 
به شهادت مظلومانه ی این شهدا برگزار 

می شود. 
بنابر این گزارش، این جشنواره با هدف 
تولید آثار رسانه ای ماندگار با محور شهدای 
غواص، بازگویی و به تصویر کشاندن ابعاد 
آفرینی های  حماسه  و  زندگی  ناگفته 
شهدای غواص با موضوعات، شهدای غواص 
و همرزمان، شهدای غواص، خانواده ها و 
سبک زندگی، شهدای غواص، اقوام و اقلیت 
های دینی و مذهبی، شهدای غواص و 

فرهنگ ایثار و  مقاومت در 4 بخش 
1 - مصاحبه 

2 - خبر 
3 - گزارش و یادداشت 

4 – گزارش ویدئویی  
برگزار می شود.

شرایط شرکت کنندگان 
تمام خبرنگاران و گزارشگران رسانه 
ملی، خبرگزاری ها، مطبوعات و پایگاه های 
خبری که از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
دارای مجوز انتشار باشند می توانند در این 

جشنواره شرکت کنند.
هر شرکت کننده می تواند حداکثر 3 اثر 

در 2 بخش ارسال کند.
تقویم اجرایی جشنواره:

آخرین مهلت ارسال آثار به جشنواره:
 20 مهر  1401 

داوری:
آبان 1401 
اعالم نتایج

آبان 1401 
آیین پایانی جشنواره:

 سوم دی ماه 1401 مصادف با سالروز 
عملیات کربالی چهار  همزمان با برگزاری 
برنامه  ویژه  عشق  معبر  یادواره  آیین 

گرامیداشت شهدای غواص 

شرایط و مقررات جشنواره:
شیوه ی ارسال آثار:

در  شرکت  جهت  عالقه مندان 
غواص  شهدای  رسانه ای  جشنواره 
سایت به  مراجعه  با   می توانند 

 http://mabareshgh-kish.ir
طبق   را  خود  آثار  ها  بخش جشنواره 

قالب های ذیل ارسال کنند.
 توضیح: تمامی آثار باید در یکی از 
رسانه های رسمی کشور منتشر شده باشد و 
در غیر اینصورت به تایید یکی از رسانه های 

کشور رسیده باشد.
نکات قابل توجه:

در صورت برگزیده شدن هریک از آثار، از 
صاحب اثر برای شرکت در مراسم اختتامیه  

دعوت به عمل خواهد آمد. 
آثار  است  مجاز  جشنواره  دبیرخانه  
خبرنگارانی را که به بخش رقابتی راه می یابد 
و یا در جشنواره حائز رتبه و یا منتخب 
می شوند در قالب کتاب یادواره شهدای 

غواص منتشر کند.
جوایز  جشنواره :

الف( مصاحبه
اثر برگزیده: تندیس جشنواره ، دیپلم 
افتخار و هدیه نقدی به ارزش ۵0 میلیون 

ریال
اثر تقدیری: لوح تقدیر و هدیه نقدی به 

ارزش 30 میلیون ریال
ب ( خبر 

اثر برگزیده: تندیس جشنواره، دیپلم 
افتخار و هدیه نقدی به ارزش ۵0 میلیون 

ریال
اثر تقدیری: لوح تقدیر و هدیه نقدی به 

ارزش 30 میلیون ریال
ج( گزارش و یادداشت

اثر برگزیده: تندیس جشنواره ، دیپلم 
افتخار و هدیه نقدی به ارزش ۵0 میلیون 

ریال
اثر تقدیری: لوح تقدیر و هدیه نقدی به 

ارزش 30 میلیون ریال
د( گزارش ویدئویی  

اثر برگزیده: تندیس جشنواره، دیپلم 
افتخار و هدیه نقدی به ارزش ۵0 میلیون 

ریال
اثر تقدیری: لوح تقدیر و هدیه نقدی به 

ارزش 30 میلیون ریال
عالقمندان به حضور در این جشنواره 
با  بیشتر  اطالعات  جهت  می توانند 
و   09347697772 همراه  شماره 

09349677773 تماس حاصل کنند.

 انتشار فراخوان نخستین جشنواره سراسری ادبی  انتشار فراخوان نخستین جشنواره سراسری ادبی 
با محوریت شهدای غواص با محوریت شهدای غواص 

جشنواره   نخستین   - کیش 
سراسری ادبی با محوریت شهدای 
غواص به عنوان یکی از جشنواره های 
یادواره معبر عشق فراخوان خود را 

منتشر کرد.
به گزارش روابط عمومی یادواره 
شهدای غواص، جشنواره  ادبی یادواره 
شهدای غواص در سه رشته  شعر، 
داستان کوتاه و پادکست با محوریت 
شهدای غواص و در راستای ارج نهادن 
به فرهنگ ایثار و شهادت، با یاد و ادای 

احترام به شهادت مظلومانه  این شهدا 
برگزار می شود.

در این جشنواره ملی تنها اشعار 
قالب کالسیک شاعران قابل پذیرش 
است و درج هرگونه اسم و تخلص 
معرف شاعر، در متن اثر، باعث حذف 

از بخش داوری می شود.
نیز  در بخش داستان جشنواره 
داستان هایی که حداکثر یک هزار 
کلمه داشته باشند قابل پذیرش است.

در بخش پادکست نیز هر 2 بخش 

محتوا و همچنین فرم و تکنیک 
داوری خواهد شد و حداکثر سه دقیقه 

زمان برای آثار قابل پذیرش است.
هر متقاضی می تواند با حداکثر 
سه اثر در هر بخش آثار خود را  تا 
 20 مهرماه 1401 با مراجعه به سایت 
 http://mabareshgh-kish.ir
در بخش جشنواره ها بارگذاری نماید.

داوری و اعالم آثار راه یافته به بخش 
مسابقه 20 آبان 1401 خواهد بود 
و دبیرخانه جشنواره مجاز است با 
حفظ حقوق معنوی صاحب اثر، از 
آثار منتخب در نمایشگاهی با همین 
عنوان استفاده نموده و یا در صورت 
ایجاد شرایط مقتضی مجموعه هایی 
از آثار را در قالب کتاب و نشریه چاپ 

و منتشر کند.
ارسال اثر به این جشنواره به منزله 
قبول کلیه شرایط موجود در این 

فراخوان است.
آیین اختتامیه سوم دی ماه 1401 
همزمان با مراسم اختتامیه رویداد 
شهدای غواص در جزیره کیش با 
حضور برگزیدگان برگزار خواهد شد.

الکترونیک شرکت  فرم  تکمیل 
در جشنواره و بارگذاری آثار در 
وب سایت جشنواره  ضروری است 
و ارسال کننده ی اثر، مالک مادی 
و  می شود  شناخته  اثر  معنوی  و 
مسئولیت هرگونه مغایرت با مقررات 
و همچنین پیامدهای ناشی از آن به 

عهده ارسال کننده خواهد بود.
در  حضور  به  عالقمندان 
جهت  می توانند  جشنواره  این 
شماره  با  بیشتر  اطالعات 
و   09347697772 همراه 
حاصل  تماس   09349677773

کنند.

فرمت .pdf و یا .jpegمطبوعات و نشریات 

ارسال لینک اثر خبرگزاری ها و پایگاه های خبری 

فرمت flv – mp4 - mpegفیلم  
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 اون ریگی که تو کفشتونه،  آخرش شما رو از پا می اند ازه، 
نه اون قله کوهی  که می خواین ازش باال برید...!

 محمد علی کلی

یک شرکت خالق و نوآور ایرانی مستقر در کیش توانست با بکارگیری 
روش »ترکیبی روزنانس مولکولی بدون غشا« نسل جدیدی از آب 
شیرین کن با توانایی تولید 9۵ درصد آب شیرین از دریا را اختراع کند 
و با تحقیق و توسعه توانسته است با تبدیل آب به ژله زمینه کشت گیاه 

در آب را فراهم کند.
به گزارش دولتخانه کیش مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی 
ـ صنعتی و ویژه اقتصادی به همراه مدیرعامل سازمان  مناطق آزاد تجاری 
منطقه آزاد کیش و برخی از معاونان و مدیران عامل شرکت های تابعه 
این سازمان با حضور در مرکز نوآوری کیش از مراحل آزمایش نسل 

جدیدی از آب شیرین کن به نام »کیمیا« بازدید به عمل آوردند. 
سعید محمد، در جریان این بازدید با اشاره به بحران آب در کشور و 
هزینه های باالی تامین آب شرب، با ابراز خرسندی از موفقیت آمیز 
بودن اجری طرح تولید آب شیرین کن کیمیا در مقیاس آزمایشگاهی 
به ظرفیت 1۵ متر مکعب، به حمایت دبیرخانه شورایعالی از این طرح بعد 
از کسب استانداردهای الزم اشاره کرد و افزود: اجرای موفقیت آمیز تولید 
آب شیرین با روش رزونانس مولکولی که با ایجاد فرکانس های مختلف 
می تواند امالح گوناگون را از آب جدا کند؛ انقالبی در تصفیه آب و تامین 
آب شرب برای هموطنان و کیشوندان باشد. مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد کیش نیز در این بازدید با بیان این که فعالیت شرکت خالق و نوآور 
در راستای رفع چالش ها در سطح بومی و ملی در جزیره کیش گسترش 
خواهد یافت افزود: با توجه به کمبود آب و نیازمندی 7۵0 هکتار فضای 
سبز به آبیاری، اقدمات این شرکت در راستای سیاست سازمان مبنی بر 

رفع چالش های کیش و کشور است. 
مهدی کشاورز تاکید کرد: الزمه تبدیل کیش به یک جزیره دانش 
بنیان، حمایت عملیاتی و همه جانبه از شرکت خالق و نوآور است از 
اینرو در بازدید های قبل از این شرکت ها، خواستیم با همکاری، ترکیب 
و بهره مندی از ظرفیت ها و دانش یکدیگر، خالق خروجی واحد باشند. 
گفتنی است؛ سامانه آب شیرین کن کیمیا نسل جدیدی از تصفیه آب 
است که با روش رزونانس مولکولی بدون غشاء می تواند آب شور دریا 
را با راندمان فوق العاده ای معادل 9۵ درصد شیرین کند و با توجه به 
عدم استفاده از فیلتر و غشا و عبور جریان آب نیاز به پمپ فشار قوی 
نداشته و نظر به قدرت بسیار باالی دستگاه می توان حجم آب مورد نیاز 

را براحتی تولید کند.
 آب شیرین تولید شده در این سیستم بسیار ارزانتر از همه روش ها 

است که خود بهترین توجیه اقتصادی این روش است. یکی دیگر از 
برتری های این روش که برای نخستین بار انجام می گردد، حذف عناصر 
به صورت دلخواه و انتخابی می باشد که در هر لحظه ای از زمان، می تواند 
انجام گیرد و حتی می توان عناصر با ارزش محلول در آب را جداسازی 
و به عنوان تولید محصول به بازار عرضه کرد. عملیات شیرین سازی به 
گونه ای است که هیچ افت فشاری در آب ورودی ایجاد نکرده و آب با 
سرعت مناسب و ِدبی باال نمک زدایی خواهد شد و در نتیجه خروجِی 
آب شیرین نسبت به آب ورودی با اختالف ٪۵ برابر است که این روش 

در دنیا انجام نگرفته است. 
بازدهی آب شیرین کن  اسمز معکوس)RO( در بهترین حالت 3۵ 
درصد آب شیرین است این در حالی است که برای سامانه کیمیا 9۵ 
درصد است و پساب معادل 6۵ درصد و پساب کیمیا ۵ درصد است. 
پساب آب شیرین کن اسمز معکوس)RO( مخرب محیط زیست است 
در حالی که آب شیرین کن  های مذکور کامال زیست دوست پذیر است 
و میزان مصرف برق در RO به ازای هر 10 هزار لیتر 3 کیلو وات ساعت 
است در حالی که سامانه کیمیا یک دهم مصرف RO را دارد. یکی از 
نکات جالب توجه در این بازدید، خبرتولید ماده افزودنی )کاتالیست( 
توسط شرکت کیمیا بود که با اضافه کردن آن به آب می تواند آن را ماده 
ژله ای بدل کند که قابلیت کشت انواع گیاهان را دارد و برای مناطقی 
که از خاک حاصل خیز بی بهره هستند بسیار کاربری بوده و می تواند 
اشتغال زایی فراوانی به همراه داشته باشد. همچنین این شرکت توانسته 
است با اضافه کردن مواد افزودنی )کاتالیست ها(، پساب حاصل از آب 
شیرین های را به ماده ای ژله ای تبدیل نماید که مصارف گوناگون داشته 

و می تواند در صنایع ساختمان سازی و بتن از آن بهره برد. 
خاطر نشان می شود: امکان خدمات دهی برای سامانه کیمیا به 
دلیل بومی بودن تکنولوژی به نسبت سامانه RO در دسترس و راحت 
است. الزم به ذکر است؛ مرکز نوآوری کیش با مدیریت اجرایی موسسه 
علوم و فنون کیش وابسته سازمان منطقه آزاد کیش در راستای توسعه 
اقتصاد دانش بنیان با محوریت حوزه های مرتبط با دریا و حمایت از 
نوآوران و فناوران و با هدف فراهم کردن بستری مناسب برای اجرایی 
نمودن ایده های این گروه های خالق راه اندازی شده است. در واقع این 
مرکز محلی است برای استقرار شرکت های خالق و نوآور، استارتاپ ها، 
شتابدهنده ها و صندوق های پژوهش و فناوری و صندوق های خطر 

پذیر ایجاد شده است.

مناطق آزاد و انقالب دانش بنیان  ایرانی در پروژه شیرین سازی آب دریا

شفاف بود ن د ر مقابل امر متعالشفاف بود ن د ر مقابل امر متعال
تارناس: این مطلب یکی از عبارت های مورد پسند شما را به  

یاد من می آورد و آن »شفاف بودن در مقابل امر متعال« است. 
کمبل: »این نکته را چند سال قبل از یک روانشناس بزرگ 
آلمانی یاد گرفتم. نام او کارلفرید گراف دورکهایم است. او 
می گفت کل مسأله ی زندگی »شفاف شدن در مقابل امر 
متعال« است: به گونه ای که درک کنید شما خودتان تجلی آن 
هستید؛ که اسطوره را زندگی می کنید؛ که در درون خودتان 
زندگی آسمانی داشته باشید. خودتان به عنوان یک ناقل، نه 
کالم نهایی، بلکه ناقل آگاهی و زندگی.«)سفر قهرمان؛ جوزف 
کمبل: درباره زندگی و آثارش، ترجمه عباس مخبر، نشر مرکز، 

ص92(
گمان می کنم این »شفاف بودن در برابر امر متعال« همان 
آینه نهادن در برابر آینه است که شاملو می گفت: »آینه ای برابر 
آینه ات می گذارم«. همان »آینه« بُردن است پیش یوسف که 

موالنا در داستانی آورده است:
گفت یوسف: »هین بیاور ارمغان«

او ز شرم این تقاضا زد فغان
گفت: »من چند ارمغان ُجستم تو را

ارمغانی در نظر نآمد مرا
الیْق آن دیدم که من آیینه ای

پیش تو آرم چو نوِر سینه ای
تا ببینی روی خوب خود در آن

ای تو چو خورشیْد شمِع آسمان
آینه آوردمت ای روشنی

تا چو بینی روی خود، یادم کنی«
)مثنوی، دفتر اول(

جاْن آینه کنیم به سودای یوسفی
پیش جمال یوسْف با ارمغان رویم

)موالنا، غزلیات(
موالنا که می گفت: »چون چهره بنماید صنم، پُر شو از او چون 
آینه!«، همین »شفاف بودن« را در نظر داشت؟ خیلی زیباست 
این تعبیر. »سنگ سراچه ی دل به الماس آِب دیده ُسفتن« و 

در برابر زیبایی و محبت و خدا، آینه شدن.

 آدمها هرچی بزرگتر میشن زمان براشون سریعتر میگذره آدمها هرچی بزرگتر میشن زمان براشون سریعتر میگذره

عملیات اجرایی نخستین کارگو هوشمند کشور در کیشعملیات اجرایی نخستین کارگو هوشمند کشور در کیش

کیش به عنوان پایلوت هوشمند سازی داکیش به عنوان پایلوت هوشمند سازی داررای نقشه ای نقشه رراه شد اه شد 

 

 

 

یک حرف خوبی در لینکدین خوندم که خیلی به دلم نشست. 
نوشته بود آدمها هرچی بزرگتر میشن زمان براشون سریعتر 
میگذره. چشم به هم میزنی میبینی از 16 سالگی شدی 30 ساله، 

از 30 به ۵0 و بعد میبینی دیگه چیزی نمونده. 
نوشته بود اگه میخواهین مثل بچه ها زمان براتون ِکش بیاد، از 
امسال تا سال بعد مثل برق و باد نگذره، فکر نکنین نفهمیدم ده 
سال کجا رفت....چاره اش اینه که برین توی دل تجربه های جدید. 
الزم نیست مهارت جدید و مفید یادبگیرین. کاِر مفید ذهنیت 
آدم بزرگهاست. بچه ها ایده کار مفید ندارند. زندگی یک کودک 
رو نگاه کنین...از صبح که بیدار میشه خیلی از کارهایی که میکنه 
براش تازگی داره. مانیشای ده ساله درسته که االن نفس مدرسه 

رفتن براش تازگی نداره اما:
بار اولشه که تنهایی میره و میاد

چون کالسها عوض میشن با آدمهای جدید دوست میشه
داره یادمیگیره صبحها صبحانه درست کنه

داره یادمیگیره با گاز و ماهیتابه و اینا کار کنه. 
یه کار ساده مثل سرخ کردن سیب زمینی همش براش جدیده: 
پوست کندن، ریختن توی روغن داغ، هم زدن، کی برداریم که 

نسوزه...
داره یاد میگیره استایل لباس پوشیدنهای مختلف رو امتحان 
کنه، اینکه چی بهش میاد، چی دوست داره، توی دنیا چه 

آپشنهایی هست، پدر و مادرش چی اجازه میدن....
توی مکالمه سعی میکنه کلمات جدیدی که میشنوه و باحاله 

رو استفاده کنه.
تازه اینا رو من میبینم. خدا میدونه دوستاش چیا بهش میگن 

که روح منم خبر نداره.
حاال اونو با زندگی من مقایسه کنین که برای صرف جویی در 
انرژی ذهنی حتی ساعت و منوی صبحانه و ناهارمم تغییر نمیدم. 
یک چیزی هم از تجربه خودم از مساله بحران میانسالی بگم. 
چهل ساله شدن خیلی ترسناکه. من فکر میکنم به این علت 
که حول و حوش چهل سالگی آدم برای اولین بار با تمام وجود 
به واقعی بودن مساله ای به نام مرگ پی میبره. میفهمه زمان 
محدوده و فرصت برای همه آرزوهاش نداره. این خیلی دریافت 

دردناکیه. 
اما من فکر میکنم نتیجه غلط از این دریافت همون تسلیم 
روزمره زندگی شدنه . چسبیدن به کارهای آشنا گذر عمر رو 

میذاره روی دور تند و از جادوی زندگی کم میکنه. 
اینه که تجربه من در این دو سال اخیر اینه که هر از گاهی 
پاشین برین جایی که ندیدین، لباسی بپوشین که معموال 
نمیپوشین، غذای تازه، آدم تازه، مسیر رفت و آمد متفاوت... یه 
کاری بکنین که از روتین آشنا و همیشگی بزنین بیرون. ممکنه 
خوشتون بیاد. اما اگر هم نیامد، حداقل بخشی از داستاِن شما از 

زندگی میشه.

پانته آ وزیری 
#بهشت_موفقیت

عملیات اجرایی نخستین کارگو هوشمند کشور در کیش با 2 هزار و 
600 میلیارد ریال سرمایه گذاری بخش خصوصی آغاز شد.

به گزارش ایرنا، آیین کلنگ زنی این کارگو روز شنبه با حضور سعید 
محمد دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری و ویژه صنعتی و مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد کیش و برخی مسووالن این جزیره برگزار شد. 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در این آیین گفت: تمام طرح های 
در دست اقدام از حمایت های این سازمان بهره مند می شوند افزود: 
اشتغال آفرینی، درآمد زایی و دسترسی آسان تجار به کاالهای خود که 

سبب کاهش قیمت تمام شده از جمله مزایای این طرح است.
مهدی کشاورز افزود: بخش خصوصی برای اجرای این طرح 2 هزار 
میلیارد ریال سرمایه گذاری ریالی و 2 میلیون دالر معادل 600 میلیارد 
ریال سرمایه گذاری ارزی انجام می دهد که قرار است در 18 ماه 
علمیات اجرایی آن به اتمام برسد. وی اجرای اولین کارگو هوشمند 
بخش خصوصی در این جزیره را یکی از ویژگی های رقابتی میان مناطق 
آزاد داخلی و خارجی اعالم کرد و افزود:  سازمان منطقه آزاد کیش برای 
تسریع در پیشرفت طرح های زیر ساختی و عمرانی در تمام مراحل از 
سرمایه گذاران حمایت خواهد کرد. نخستین کارگو هوشمند جزیره 
کیش برای 80 نفر در طول ساخت اشتغالزایی می کند و در زمینی به 
مساحت سه هزار و 600 متر مربع با پنج هزار متر مربع زیربنا احداث 

می شود که پس از بهره برداری امکان جابجایی ۵00 تن بار از طریق 
هوایی در هر روز شامل 200 تن ورودی و 300 تن خروجی و همچنین 

100 امکان انبار سردخانه ای را خواهد داشت. 
پویایی و گردش سرمایه گذاری در بنگاه های اقتصادی جزیره، 
صادرات کاالهای ایرانی مورد نیاز کشورهای خاشیه خلیج فارس، 
استفاده مستقیم از معافیت گمرگی به جهت منطقه آزاد، ایجاد بازار 
کار برای سرمایه گذاری برای صادرات و واردات مستحدثات کارگرو در 

فرودگاه بین المللی کیش از جمله ویژگی های این طرح خواهد بود.

برای نخستین بار جزیره کیش به عنوان پایلوت هوشمند سازی 
مناطق آزاد دارای نقشه راه شد که با حضور سعید محمد مشاور رئیس 

جمهور از این طرح ارزشمند رونمایی شد.
به گزارش خبرنگار دولتخانه  کیش، علی قدمیاری با بیان این که 
برای نخستین بار با تالش جمعی از محققین و کارگروه هوشمندسازی 
و دکتر محمودرضا طهماسب پور مدیر فناوری اطالعات و ارتباطات 
سازمان منطقه آزاد کیش و بخش غیر دولتی نقش راه هوشمندسازی 
کیش با هدایت عالیه مدیرعامل سازمان طراحی و تدوین شد، گفت: 
با تحقق این اقدام مهم و ارزشمند مدیران مناطق آزاد مکلف شدن 

برای کلیه طرح های مناطق آزاد پیوست هوشمندسازی تهیه کنند.
قدمیاری با تاکید بر این مهم که طبق این طرح؛ جزیره کیش به 
عنوان هاب هوشمندسازی کلیه مناطق آزاد و سایر شهرها معرفی 
می شود، گفت: با رونمایی از نقشه راه هوشمند سازی "جزیره کیش 
و جزایر اقماری" هر نوع خدمت الکترونیکی و یا هر فعالیتی دارای 

نقشه راه خواهد شد. 
وی بیان داشت: طرح های  بزرگ کیش در چارچوب نقشه راه و 
با پیوست هوشمند سازی اجرایی خواهد شد. قدمیاری تاکید کرد: 
جزیره کیش نخستین منطقه آزاد دارای نقشه جامع هوشمند سازی 
شده و از این به بعد تمام طرح های بزرگ در مناطق آزاد و جزیره 
کیش باید داری پیوست هوشمند سازی باشد. مشاور هوشمندسازی 
مدیرعامل سازمان منطقه آزادکیش با اشاره به فرمایش مقام 
معظم رهبری که فرمودند ایران باید جزو ده کشور برتر در هوش 

مصنوعی باشد گفت: از آنجا که شعار دولت سیزدهم نیز مبتنی بر 
دولت هوشمند بوده برای توسعه پایدار در مناطق آزاد با رویکرد 

هوشمندسازی کار علمی انجام می شود. 
قدمیاری عنوان کرد: بر اساس مدل های بومی و با استفاده از 
الگوهای بین المللی و ظرفیت های داخلی نقشه راهی طراحی شد 
که پس از این تمام طرح ها مبتنی و در چارچوب آن و طرح جامع 
پیش می رود و بر اساس تدبیر مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش 
مقرر شد طرح هایی که در جزیره کیش اجرا می شود دارای پیوست 

هوشمندسازی باشند. 
وی با بیان این که دوره اول این طرح چرخه زمانی اجرایی ۵ ساله 
است عنوان کرد: این مدل برای نخستین بار و در 6 محور محیط 
زیست، اقتصاد، حکمرانی، زندگی، جابجایی و شهروندپذیری و با 
تاکید بر فناوریهای همگرا در 4 عرصه خشکی، دریا ، هوایی و فضای 

مجازی طراحی شده است. 
مشاور هوشمندسازی مدیرعامل سازمان منطقه آزادکیش تصریح 
کرد: بر اساس تاکیدات مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش تا 
شهروند هوشمند نشود شهر هوشمند نخواهد شد و لذا نگاهی ویژه به 
آموزش و فرهنگسازی هوشمندسازی باید داشته باشیم. الزم به ذکر 
است آئین رونمایی از نخستین نقشه راه هوشمند سازی جزیره کیش 
با حضور سعید محمد مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق 
آزاد و مهدی کشاورز مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش عصر شنبه 

12 شهریور در مرکز همایش های بین المللی کیش برگزار شد.
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داستــان د ولتخانــه کیـــش
از شواهد و قراین چنین 
پید اســــت که د ر عصر 
غزنویــان، سلجوقیـــان، 
خوارزمشاهیان و مغــول 
جـــزیره کــیش د ر اوج 
شکوفایی و رونق و مرکز 
بازرگانـــــی خلیج فارس 
بود ه است. مورخینی نظیر 
قزوینی، فضل اهلل بن عبد اهلل 
شیرازی، ابن بطوطــه و 

حمد اهلل مستوفی که د ر این د وره از کیش د ید ن کرد ه اند همگی از عظمت، آباد انی و 
زیبایی کیش سخن گفته اند. بنابر نوشته های مورخین، نام کیش د ر دوره ایلخانیان 
مغول پیوسته با اسامی والیات معتبری چون بغد اد، شیراز، بحرین و هند وستان 
آورد ه می شد ه و پیوسته» پیشوند دولتخانه « قبل از عنوان کیش ذکر می شد ه است. 
عالوه بر این، ویرانه های به جا ماند ه از شهر حریره د ر قسمت شمال جزیره نیز از 

عظمت جزیره کیش د ر آن دوران حکایت می کند.

به خاطر مرد م تغییر نکن
 این جماعت هر بار تو را  جور د یگری می خواهند

هرتا مولر

طنین منوچهری   )سایه(

مهناز متقی

به یاد آفریننده مهربان
یک  در  من  زندگی  داستان 
شب یلدای زیبا وقتی همه مردم 
ایران دور هم داستانهای بی نظیر 
مادربزرگ هایشان را زیر کرسی یا 
دور هم با خوردن آجیل و هندوانه 
گوش میدانند در پایتخت فرهنگی 
ایران، شیراز در یک خانواده بسیار 
کتاب دوست آغاز گردید و همین 
بنده را بس بود که با شعر ، رمان ، 
کتاب رشد نمایم و هنوز میتوانم 
چشمانم را ببندم و خود را در 
اتاق پدربزرگم روبروی کتابخانه 
دیواری ایستاده ببینم که اسم 
کتابها را میخوانم و پدربزرگم 
برایم توضیحی در مورد آن کتاب 
میدهد و با لبخندی در حالیکه 
کنار بخاری نفتیاش نشسته است 

نگاهم میکند. 
اولین کتابی را که هدیه گرفتم 
یک  انگلیسی  زبان  آموزش 
با برگهای کاهی و جلد  کتاب 
و  بود  قدیمی  بسیار  پارچهای 

نکته هیجانانگیز آن زمان مطالعه 
مجالت قدیمی و کتابهای رمان 
چند صفحهای ضمیمه آن بود که 
مرا ساعتها در اتاق مطالعه قسمت 
قدیمی ساختمان پدربزرگ در 
چهاردری نگه میداشت و مسابقه 
پزشک  سینوهه  کتاب  مطالعه 
مخصوص فرعون را با پدرم و 
ساعتهایی که با مادر و پدرم جدول 
حل میکردم و شبهایی که اطراف 
مادرم می نشستیم تا کتابهای شعر 
حافظ و سعدی و ابوسعیدابوالخیر 
و رباعیات خیام را با اشتیاق برایمان 
بخواند و تفسیر بکند را هیچ گاه 
فراموش نمیشود کرد. بخاطر دارم 
که در دبستان عضو گروه تئاتر بودم 
و برنده بهترین روزنامه دیواری 
که آن زمانها مد بود شدم ، در 
دوران راهنمایی فعالیت فرهنگی 
با شرکت در مسابقات خوانش 
داستان و نویسندگی و سرود ادامه 
پیدا میکرد و در دبیرستان شکل 
دیگری به خود گرفته و گروههای 

فرهنگی متفاوتی وجود داشت. 
هنوز دفتر شعر آن زمان خاطرات 

را یادآوری می نماید. 
در دوران دانشگاه مطالعات بنده 
بیشتر در حوزه های تخصصی 
تحصیلی شکل گرفت و موفق به 
ارائه و چاپ دو مقاله بین المللی 
مدیریتی و ارائه یک مقاله در 
همایش ملی رفتارشناسی آتش 
و دریافت لوح تقدیر  . گواهینامه 
بین المللی سوئیس و دریافت 
برد  المللی  بین  گواهینامه 
تخصصی ایمنی شغلی از کشور 

انگلستان گردیدم. 
زندگی در جزیره زیبای کیش ، 
شروع کرونا و قرنطینه ها فرصت 
نوشتن و پرداختن به ادبیات را 
دوباره فراهم نمود و خوشبختانه 
اینجانب فاطمه ارقمی با داشتن 
سابقه خانوادگی فرهنگ دوست 
و اهل مطالعه موفق به چاپ پنج 
کتاب در حوزه کودکان به شرح 

زیر:

کوکا، موش کانگروی با نمک
مورچه تنبل

راکی کوچولو
کبوترهای ساحلی

خرس کوچولوی شیطون
و ویراستاری کتاب دختر تاریکی  
نوشته طنین منوچهری و تقدیر در 
مسابقه مجازی فرهنگی و هنری 
یادبود شهید مرزبان شهرستان  
رامسر)شهید سید علی نیاستی(  

در طی دو سال اخیرگردیده ام. 
لیسانس  فوق   : تحصیالت 

مدیریت اجرایی
لقب و نام هنری : سایه 

تاریخ تولد: 30 آذر 13۵8
با سپاس و تشکر

در 9 سالگی اولین شعرم را 
سرودم و تا به امروز ادامه دارد.

اولین مقاله ام در 16 سالگی 
و  روز چاپ شد  زن  مجله  در 
خبرنگار  دانشجویی  درزمان 
حوادث روزنامه اطالعات شدم. 
مهناز متقی متولد 1328 .تهران.  
دیپلم ادبی از دبیرستان اسدی و 
لیسانس روزنامه نگاری دانشکده 
ادبیات دانشگاه تهران در سال 
13۵0 یکسال بعد بعنوان دبیر 

شدم  استخدام  رادیو  در  خبر 
و بعد گویندگی اخبار را آغاز 
کردم 4 سال بعد گوینده اخبار 
شبکه 1تلویزیون شدم و هر شب 

خبرهای خارجی را می خواندم.
در ضمن کار خبرنگاری هم به 
من محول شد. تا آخرین روزهای 
پیش از انقالب بکار مشغول بودم و 
پس از 12 سال سابقه رسمی بیکار 
شدم و تا امروز هیچ حق و حقوقی 

به من تعلق نگرفته است.

 حال در  73 سالگی  2 رمان و 
یک کتاب شعر چاپ کردم.دخترم 
نیز مترجم فرانس است و اثری از 
میان کوندرا بنام زندگی جای دیگر 
است را ترجمه کرده همه سال های 
زندگی ام عاشق شعر و داستان 
مالی  بودم.حاصل  گویندگی  و 
نداشت ولی دلم به اینها خوش بود. 
3 سال پیش بطور جدی به جزیره 
کیش کوچ کردم و با شوق در 
جلسات فرهنگی ادبی به استادی 

آقای حسن بیگی فعالیتم را آغاز 
کردم.کتاب شعرم را انتشارات 

ایشان چاپ کرده.

بازسازی و بهسازی مدارس کیش عملی شد

گام نخست سازمان منطقه آزاد کیش در 
خصوص توجه و اهمیت به آموزش و پرورش، 
با انجام 90 درصد عملیات بازسازی و بهسازی 
مدارس کیش برداشته شد. به گزارش دولتخانه 
کیش، به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید 
و با هدف ایجاد فضای مناسب و ارائه خدمات 
مطلوب به دانش آموزان و فرهنگیان جزیره، 
بازسازی و بهسازی مدارس کیش به همت 
شرکت عمران، آب و خدمات و هماهنگی 
معاونت فرهنگی و اجتماعی و معاونت عمرانی 
و زیربنایی انجام شد. از اینرو یاسر شاه پیری 
معاون فرهنگی و اجتماعی و محسن نظرپور 
و خدمات  آب  عمران،  مدیرعامل شرکت 

به همراه پرویزحیدری راد مدیر آموزش و 
پرورش صبح سه شنبه 1۵ شهریور از روند 
پایانی بازسازی و بهسازی مدارس هاجر، هدف 
و خاتم االنبیا بازدید کردند و دستورات الزم 
در خصوص اقدامات پایانی مراحل بازسازی، 
نظافت مدارس و زیبایی دیداری جهت استقبال 
از دانش آموزان و فرهنگیان را صادر کردند. 
90 درصد عملیات بازسازی و بهسازی مدارس 
انجام شده و این بازدیدها در روزهای آینده نیز 
از مدارس ادامه خواهد داشت. در این طرح ، 
موارد ضروری شامل اجرای رنگ آمیزی محوطه 
داخلی و نمای بیرونی، تعمیر و تعویض درب و 
پنجره کالس ها به انضمام یراق آالت، اصالح 

سیستم برقی، روشنایی و سرمایشی، تعمیرات 
اساسی تجهیزات سرویس های بهداشتی و سایر 
عملیات بهسازی متفرقه بخش ابنیه مدارس 
اجرایی شده است. در این میان در راستای 
انجام مسئولیت های اجتماعی دو شرکت آب و 
برق ماهتاب کیش مدارس توحید و امیرکبیر و 
شرکت بهکیش آروند کیش کار بازسازی مدرسه 
مولوی را انجام دادند. از آنجایی که نیازهای 
آموزشی در جزیره کیش هرساله رو به افزایش 
است از اینرو با تاکید مدیرعامل سازمان منطقه  
آزادکیش اقدامات گسترده ای درجهت بهبود 
وضعیت مدارس از نظرافزایش امکانات واز سویی 
بازسازی وبهسازی ابنیه انجام شده و تجهیز و 
نو سازی این مدارس نیز در دست اقدام است. 
گفتنی است جزیره کیش دارای 2۵ مدرسه 
دولتی با268 کالس و 18 مدرسه خصوصی با 
99 کالس است. الزم به ذکر است9 هزار و 641 
دانش آموز در کیش مشغول به تحصیل هستند 
که از این تعداد هشت هزار و 226 نفر در مدارس 
دولتی و یک هزار و 41۵ نفر در مدارس خصوص 

مشغول علم آموزی هستند.


