در آستان دوست
زان یار دلنوازم شکریست با شکایت
گر نکته دان عشقی بشنو تو این حکایت
بی مزد بود و منت هر خدمتی که کردم
یا رب مباد کس را مخدوم بی عنایت
حضرت حافظ
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طنز

جهان به روایت تصویر

اعتماد به ظرافت زنانه در
مدیریت کالن

ریش را بخیسان!
برگرفته از رساله دلگشا اثر جاودان
عبید زاکانی

آرش وکیلی  -روزنامه نگار

نگاه سنتی در جامعه ایرانی -اسالمی تا دوره قاجار زنان
را در کنج مطبخ میخواست تا طفیلی وجود مردانی
تمامیتخواه و قلدرمآب باشند .اما از همان زمان تاکنون
تالشهای مجدانه بانوان فرهیخته و تحولخواه آنچنان
زن پستونشین ایرانی را از سیاهه ظلمت بیرون کشانید که
آفتاب تواناییهایش بر رخ تمام بدخواهان و زنستیزان بتابد
و عفونت تبعیض جنسیتی را تا همیشه بخشکاند .اکنون در
قرن بیست و یکم هنوز هم عدهای حضور زن را برنمیتابند
و به دنبال حذف او از صحنهاند غافل از اینکه زن اصیل
ایرانی اگر میدان یابد شهرداری که هیچ! به شهریاری
میرسد .امروز ،زنهای نجیب ایرانی لیاقت و شایستگی
خود را در کسوتهای مدیریت کالن به نمایش میگذارند،
در میادین ورزشی باالتر از مردان افتخارات بینالمللی
کسب میکنند و در عرصه عمومی شانه به شانه مردان در
کارزارهای اجتماعی حضور پررنگ مییابند و برای پیشرفت
و توسعه تالش میکنند .در این روزها که دولت تدبیر از
داشتن وزیر زن واهمه دارد و فهرست ناامیدکننده امید حتی
توان گذراندن اعضای مونثش را از گیت ورودی مرقد امام
ندارد ،شوراهای اسالمی شهرستانها دست به کار شدهاند
و به بانوان کاردان و الیق فرصتی دادهاند تا توانمندیهای
خود را در عرصه مدیریت کالن شهری به کار بندند .با آغاز
به کار دور جدید شوراهای شهر و روستا در ایران ،تاکنون
هشت زن بر کرسی ریاست هشت شهر تکیه زدهاند.
فائزه عبداللهی به عنوان پنجمین رئیس شورای شهر
گرگان و سوسن سلیمان آبادی به عنوان رئیس شورای
شهر کنگاور انتخاب شدهاند ،و نیز «پریسا اینانلو» به عنوان
نخستین زن در استان تهران ،رئیس شورای شهر رباط
کریم شده است.
در این دوره شهرداران بانو هم کم نیستند .استان سیستان
و بلوچستان که پیش از این «سامیه بلوچزهی» را به
عنوان شهردار شهرستان سرباز تجربه کرده ،در دوره جدید
تجربه دیگری از مدیریت زنان را با حضور «مهنا محمدی
موحد» به عنوان شهردار شهر اسپکه آغاز خواهدکرد.
استان سیستان و بلوچستان در انتخابات قبلی با  1397زن
کاندیدا دومین آمار ثبت نام در شورا را داشت .این آمار حتی
از تهران با 1337زن ثبت نام کننده بیشتر بود« .شیفته
بدرآذر» نیز به عنوان شهردار شهر سهند انتخاب شد تا
اولین شهردار یک شهر در استان آذربایجان شرقی باشد .او
پیشتر شهردار منطقه  ۶تبریز بوده است .حال باید دید آیا
روحانی برای یکی از وزارتخانههای باقیماندهاش به زنان
اعتماد خواهد کرد  ...یا نه؟

 25 ، China Dailyآگوست 2017
نیروهای کمک و امداد ارتش آزاد مردمی چین،
پش از عبور گردباد از ماکائو به این شهر رفتند.
افسران و سربازان برای التیام فاجعهی گرباد و
تسکین اهالی به عملیات امداد و نجات پرداختهاند.
این طوفان دست کم جان  12نفر را گرفت و خسارات
بسیاری به بار آورد( .عکس ازمنطقه اداره خودمختار
ماکائو در جنوب چین)

 24 ، Reutersآگوست 2017
فعاالن مدنی در ونزوئال که در تظاهرات شدید علیه
مادورو صدمه دیده اند ،تالش میکند تا درمان شود،
جراحات آنها به دلیل گاز اشکآور ،اسلحهها و توپهای
آب ایجاد شده است .رویترز با انتشار عکس جوان 18
سالهای که فکش در اثر شلیک گلوله در تظاهرات علیه
مادورو آسیب دیده از قول او نوشته است« :با چاوز ،ما
دیکتاتوری داشتیم ،با مادورو یک فاجعه سیاسی داریم»

 26 ، EPAآگوست 2017
 EPAتصویری از دختر بچهای منتشر نموده که
عکسی از برادرش در دست دارد که گفته میشود
در جریان حمالت هوایی عربستان سعودی در
جنگ داخلی یمن کشته شده است عکاس این
عکس یحیی ارباب است و گاردین هم این عکس
را به عنوان بهترین عکس خبری امروز انتخاب
کرده است .به راستی تا به کی باید مردم قربانی
تمامیتخواهی قدرتطلبان و سیاسیکاران
باشند؟

استفاده از هوش مصنوعی برای مقابله با نفرت پراکنی
از جمله نکات جالب در کار این وبسایت
این است که در حال حاضر در راس فهرست
کلمات کلیدی در ارتباط با انتشار رفتار
نفرتآمیز ،نام دونالد ترامپ قرار گرفته است.
گوگل به تازگی توانسته است تا با همکاری
گروهی از اصحاب رسانه در آمریکا ،از فناوری
هوش مصنوعی برای راه اندازی یک وب
سایت ویژه استفاده نماید تا به سراغ آگاه
سازی مردم از ساختار انتشار نفرت برود.
گوگل این ساختار ویژه را به منظور مبارزه با
رفتار نفرتآمیز و گسترش خشونت طراحی
نموده است.
به گزارش مستقل از وبسایت خبری تحلیلی
 ،fortuneرفتارهای توهینآمیز و نفرتانگیز

در جهان مجازی امروز به شدت در حال

افزایش هستند و در راس فهرست کشورهای
ارائهکننده چنین رویکردی ،ایاالت متحده
آمریکا قرار دارد.
سردمدار روند جدید رفتارهای نفرتآور در
جهان را نیز میتوان شخص رئیسجمهور
فعلی آمریکا یعنی دونالد ترامپ دانست ،و از
همین رو ،رفتارهای او در طول هفته گذشته
به شدت موجب ایجاد موجی از اعتراض در
رسانهها شده است .در این میان گوگل به
عنوان یکی از بزرگترین شرکتهای دنیای
فناوری درصدد است تا برای این موضوع فکری
کرده و تالش کند تا وجهه این کشور را در
میان جهانیان و حتی شهروندان آمریکا بهتر
سازد.

در این راستا نیز این شرکت تصمیم گرفته
است تا یک وبسایت ویژه را راهاندازی کند
و برای این وبسایت نیز از ساختارهای هوش
مصنوعی استفاده کرده و به سراغ آگاهسازی
مردم از ساختار انتشار نفرت اشاره شده برود.
بر اساس اطالعات منتشر شده در اعالمیه
آزمایشگاههای گوگل ،این وبسایت از
یادگیری ماشینی استفاده میکند و در راس
این ساختارها نیز  APIزبان طبیعی شرکت
گوگل قرار دارد.
از جمله نکات جالب در کار این وبسایت
این است که در حال حاضر در راس فهرست
کلمات کلیدی در ارتباط با انتشار رفتار
نفرتآمیز ،نام دونالد ترامپ قرار گرفته است.

غرش پلنگ جویبار در پاریس
حسن یزدانی امروز به یک
رکورد جاودانه در کشتی جهان
دست یافت و توانست فقط با
دادن  2امتیاز به حریفانش مدال
طال را بر گردن بیاویزد.
او تمام کشتیهای خود را به
جز مبارزه نیمه نهایی با امتیاز
عالی پشت سر گذاشت .در فینال
هم شاهد اوج اقتدار نابغه ایرانی
بودیم که در  2دقیقه و  22ثانیه
معادل  142ثانیه حریفش را با
نتیجه  10بر صفر شکست داد.
او پس از استراحت در دور
اول کار خود را با پیروزی مقابل
عظمت دولت بیکوف ،نایب
قهرمان آسیا از قزاقستان آن هم
با نتیجه  12بر  2قبل از پایان 6
دقیقه آغاز کرد.
وی در دور سوم نیز با نتیجه
 10بر صفر پیتر یانولوف ،دارنده
مدال نقره بازیهای اروپایی از
مولداوی را شکست داد و راهی
یک چهارم نهایی شد.یزدانی در
این مرحله نیز با نتیجه  10بر
صفر از سد آلکساندر گوستییف،
نایب قهرمان اروپا از آذربایجان
گذشت و گام به نیمهنهایی
گذاشت.
وی برای حضور در فینال با
نتیجه  4بر صفر مقابل والدیسالو
والیف ،دارنده مدال طالی جوانان

جهان از روسیه به پیروزی رسید
و فینالیست شد.
حسن یزدانی در فینال
مسابقات نیز مقتدرانه کشتی
گرفت و با حمالت پیاپی خود
در کمتر از  3دقیقه  10امتیاز
گرفت و کشتی را به پایان رساند.
این اولین مدال طالی ایران در
مسابقات جهانی کشتی آزاد بود
و تمام نگاهها را به سوی خود
جلب کرد.
حسن یزدانی که اولین مدال
خود در رقابتهای جهانی را
سال  2015در وزن  70کیلوگرم
کسب کرد ،در المپیک  2016به
وزن  74کیلوگرم رفت و به مدال
طال رسید .یل جویبار امسال به
یک وزن باالتر آمد و در وزن 86
کیلوگرم نیز به مدال طال دست
یافت تا یک آمار جالب کسب
کند.

حسن یزدانی پس از  ۱۹سال
طالی  ٨۶کیلوگرم جهان را برای
ایران به ارمغان آورد .آخرین
مدال طالی ایران در این وزن
به مسابقات جهانی  ۱۹۹۸تهران
بازمیگردد که علیرضا حیدری
مدال طالی جهان را بر گردن
آویخت.
البته در سال  98اوزان کشتی
تفاوت داشت و حیدری در وزن
 85کیلوگرم به مدال طال رسید.
نابغه ایرانی مدال طالی خود را
از کیومرث هاشمی رئیس کمیته
ملی المپیک گرفت.
یزدانی بعد از بر گردن آویختن
مدال طال گفت :این مدال
خوشرنگ را به ملت ایران تقدیم
میکنم .وزیر ورزش بعد از کسب
این قهرمانى پیامى منتشر کرد و
ضمن تبریک به این ورزشکار از
کادر تیم ملی کشتی تشکر کرد.

شراب خرما
مردي نزد اياس بن معاويه آمد و گفت :اگر
خرما خورم زيانيم باشد؟
گفت:ني.
گفت :اگر سياه دانه با نان خورم؟
گفت :منعي نباشد.
گفت :اگر اندكي آب برسر آن نوشم؟
گفت :اشكال ندارد.
گفت :شراب خرما نيز تركيب همين
چيزها باشد پس چون است كه حرام است؟
اياس گفت :اگر بر تو خاك پاشند دردت
آيد؟
گفت :نه.
گفت :اگر آبت ريزند انداميت بشكند؟
گفت :نه.
گفت :اگر از آب و خاك خميري درست
كنند و در آفتاب نهند كه خشك شود و بر
سرت كوبند چون باشد؟
گفت :آنم مي كشد.
گفت :آن نيز چون اين باشد.
حضور خدا
مردي دعوي خدايي ميكرد.
شهريار وقت به حبسش فرمان داد ،مردي
بر او بگذشت و گفت :خدا در زندان باشد؟
گفت :خدا همه جا حاضر است.
ریش را بخیسان!
مردي شعبي را از مسح ريش پرسيد گفت:
آبيش بر زن.
گفت :ترسم كه آب به همه جا نرسد.
گفت :اگر از اين ترسي از سر شب آنرا
بخيسان.
مشکل دماغ!
مردي بزرگ بيني زني را خواستار آمد و او
را گفت :تو شرافت من نداني كه من مردي
خوش معاشرت و ناهنجاري را پر تحمل
باشم.
زن گفت :در قدرت تحمل ناهنجاريهايت
ترديد ندارم كه چنين بيني را چهل سال
حمل كرده باشي.
آمرزش فوری
عربي به حج شد و پيش از ديگر مردم
داخل خانه كعبه شد و به پرده كعبه آويخت
و گفت :بار خدايا! پيش از آنكه ديگران در
رسند و زحمت افزايند مرا بيامرز.
کوتاه ورزشی

انحالل دپارتمان داوری
از زمانی که دپارتمان داوری فوتبال در فدراسیون
فوتبال ایجاد شده ،شاهد اختالفهایی میان روسای
این دپارتمان با کمیته داوران بودهایم .اخیرا هم
حسن کامرانیفر رئیس دپارتمان داوری به خاطر
مسائلی که میان او و فریدون اصفهانیان رئیس
کمیته داوران پیش آمد ،از سمتش استعفا کرد.
با توجه به این مسائل کمیته داوران شاید تصمیم
به انحالل دپارتمان داوری در فدراسیون بگیرد.
فریدون اصفهانیان رئیس کمیته داوران در اینباره
اعالم کرده باید در هیئت رئیسه فدراسیون درباره
دپارتمان داوری صحبت و تصمیمگیری شود .او
همچنین از احتمال انحالل دپارتمان داوری سخن
گفته که در این صورت همه تصمیمات در کمیته
داوران اتخاذ خواهد شد.

تعریف آسیایی از تعویض طالیی
کنفدراسیون فوتبال آسیا گزارشی را درباره
ستارههای موثر در بازیهای رفت مرحله یک
چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا  ۲۰۱۷را معرفی
کرد ،که طی آن به تمجید از منشا پرداخت و
نوشت :یکی از دو بازیکن پرسپولیس بود که دیر
به میدان آمد ولی در تساوی  ۲بر  ۲مقابل االهلی
عربستان موثر بود .او موفق شد از فاصله  ۲۰یاردی
از پشت محوطه جریمه شوتی را روانه دروازه االهلی
کند تا به گل تبدیل شد و این تنها گل هفته شد
که از پشت محوطه جریمه زده شد.

دیدار مجدد
پرسپولیس با االهلی
سایتهای گل عربی و الکبار عربستان مدعی
شدند باشگاه پرسپولیس به دلیل عملکرد ضعیف
تیم داوری اردنی در دیدار مقابل االهلی و نگرفتن
 5پنالتی شان به کنفدراسیون فوتبال آسیا شکایت
کرده و خواستار محرومیت ادهم مخادمه داور این
بازی از قضاوت در دیدارهای لیگ قهرمانان آسیا
شده اند .این رسانهها در ادامه مدعی شدند که
باشگاه پرسپولیس خواستار تکرار بازی با االهلی
که با نتیجه تساوی دو بر دو به پایان رسید
شده اند .ادعای این رسانهها در حالی است که
باشگاه پرسپولیس تنها اعالم کرده قصد دارد به
کنفدراسیون فوتبال آسیا شکایت کند.

