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محیطبان ایرانی  ،برنده مدال طالی جشنواره عکس «شیمبون» ژاپن

اخبار

امیر شکرگذار ناوی  :پول ندارم برای گرفتن جایزه ام به ژاپن بروم
مژگان جمشیدی

نیم نگاه
منبع :ایران

روزگاری محیطبان منطقه شــکار ممنوع
نــاو اســالم در تالــش بود اما حــاال عکاس
و مستندســازی شده که شــهرتش فراتر از
مرزهای استانی و کشوری است! سهمش
از محیطبانــی بعد از گذشــت  15ســال از
بازنشستگی و  30سال خدمت در محیط
زیست ،در حال حاضر یک حقوق ماهانه
یک میلیــون و  50هــزار تومانی اســت که
کفاف یک زندگی حداقلی را هم نمیدهد
اما بازنشستگی فرصتی برایش مهیا کرد
تا آنچــه را نیازموده بود تجربه کند .رخت
و لباس محیطبانی را که از تن به در کرد و
ســاح را زمین گذاشت ،دوربین به دست
گرفــت و دوباره راهی کوهســتان و جنگل
شد تا این بار طبیعت را از دریچه دوربین
فیلمبرداری و عکاســی به تماشــا بنشیند
و مشــاهداتش را بــا خیلــی از مخاطبــان
بــه اشــتراک بگــذارد تــا شــاید نقشــی در
آموزش و فرهنگســازی زیست محیطی
در کشــور ایفا کند امــا آثارش اینقدر حرفه
ای بــود که دیگر فقط جنبه فرهنگســازی
نداشت .فیلمهای مســتندش روی پرده
ســینمای جشــنوارههای داخلــی رفــت و
ســر از پخش صدا و سیما درآورد و عکس
هایش نیز از نمایشــگاه ها و سایت نشنال
جئوگرافیــک ســردرآورد و ســرانجام بــه
جشــنوارههای بینالمللــی راه یافــت و
از او یــک محیطبــان «طالیــی» ســاخت.
محیطبانی که برای دومین ســال متوالی
همیــن چنــد روز پیش موفق شــده مدال
طــای مســابقه بینالمللی عکــس ژاپن
موســوم بــه آســاهی شــیمبون و جایــزه
نخســت بخــش ویــژه ایــن جشــنواره را با
عکســی از یــک دختــرک جنــگل نشــین
بــه خــود اختصــاص دهد.امیر شــکرگذار
ناوی ،محیطبان و عکاس  66ساله ساکن
هشــت پر تالش درباره موفقیت اخیرش
در مســابقه بینالمللــی عکــس آســاهی
شیمبون به «ایران» میگوید :سال گذشته
با عکسی با عنوان «انسان و اسب» در این
مســابقه شــرکت کردم و موفق به کســب

مدال طال شــدم و امســال نیز دوباره  5اثر
برای شرکت در جشــنواره ارسال کردم که
یکی از آثارم که بدون عنوان بود موفق شد
عالوه بر مدال طال ،جایزه نخست بخش
ویژه این جشنواره را هم به خود اختصاص
دهــد .او در توضیــح عکــس منتخبش در
جشنواره عکس ژاپن میگوید :این عکس
را سال گذشته در منطقه ناو اسالم گرفتم
برف سنگینی آمده بود و من به اتفاق یکی
از دوستان عکاسم که ایشان نیز تالشی بود
به ارتفاعات رفتیم و چند شبی را در میانه
برف و بوران و ســرما در جنگل ســرکردیم
تــا عکاســی کنیم؛همانجــا بــود کــه از این
دختــرک چوپــان که بــا گوســفندانش در
برف سنگین بودند عکاسی کردم و همین
عکسامسالبرگزیدهشد.
ëëپول ندارم به ژاپن بروم
او میافزایــد :حــاال عکــس مــن انتخــاب
شــده و قــرار اســت طــی مراســمی جوایز
نفرات برگزیــده به آنها اهدا شــود که من
چــون هزینــه رفــت و برگشــت به ژاپــن را
ندارم نمیتوانم در مراســم حاضر شــده
و جایــزهام را دریافــت کنــم همانطــور که
سال گذشته نیز نتوانستم به شهر ناگویای
ژاپن بــروم .او درباره نحوه آشــناییاش با
این جشــنواره میگوید :بخشــی از زندگی
هنــری و عکاســیام را در ســالهای اخیــر
مدیــون آقــای محمــد گلچیــن هســتم.
ایشان از عکاسان بنام و معروف تالشیاند
کــه از طریــق او بــا ایــن جشــنواره در ژاپن
آشــنا شــدم ضمن اینکــه او خــودش نیز
تاکنون چند بار برای عکس هایش موفق
بــه دریافــت جایــزه از ژاپــن شــده اســت.
شــکرگذار خاطرنشــان میکند :مــن نیز 4
سال استبرای اینمسابقه اثرمیفرستم
ولی دوســال اول انتخاب نشــدم و پارسال
و امســال آثارم برگزیده شــد .اما نخستین
سالی که برایشان عکس هایم را فرستادم
هیــأت داوران که پشــت عکسهــای من
نمــره داده بودنــد یــک نامه هم بــه زبان
ژاپنی نوشته و به انضمام عکسها برایم
فرســتادند کــه وقتــی دادم ترجمــه کنند،

 ëëاین عکس را ســال گذشته در منطقه ناو اسالم گرفتم برف ســنگینی آمده بود و من به اتفاق یکی از دوستان عکاسم که ایشان نیز تالشی بود به ارتفاعات
رفتیموچندشبیرادرمیانهبرفوبورانوسرمادرجنگلسرکردیمتاعکاسیکنیم

ëëاز چندین جشــنواره موفق به دریافت دیپلم افتخار و جایزه شــدم و صدا و ســیما نیز برای هر فیلم مستندم به عنوان حق پخش مبلغ یک میلیون
تومانمیدهدکهخیلیکماستولیترجیحمیدهممردماینفیلمهاراببینندحتیاگرپولیبهمنندهند

دیــدم نوشــتهاند که عکــس هایت خوب
بوده و ضمن تشــکر از من خواسته بودند
کــه برای ســالهای بعد نیز حتمــاً دوباره
شرکت کنم .این نامه خیلی به من انگیزه
داد و مرا تشویق کرد تا مجدداًشرکت کنم.
 ëëزندانمسیرزندگیامراتغییرداد
امیــر شــکرگذار همچنیــن دربــاره آغــاز
ط زیســت به
بــه کارش در ســازمان محیــ 
«ایــران »میگویــد :ســال  1352و زمانــی
که آقــای اســکندر فیــروز رئیس ســازمان
ط زیست بودند به عنوان محیطبان
محی 
به اســتخدام ســازمان در آمدم .آن موقع
شــش کالس ســواد داشــتم ولــی بعدهــا
شــبانه درس خواندم و دیپلمم را گرفتم
و نهایتاً ســال  1380بازنشســته شــدم .اما
سال 1373در درگیری که با یک شکارچی
متخلف داشتم ،چون شکارچی کشته شد
روانــه زنــدان شــدم و قاضــی برایم حکم
اعدام صادر کرد .آن موقعها سازمان پول
دیه شکارچی را هم نمیداد و من مجبور
شــدم همه خانه و زندگیام را بفروشــم و
نهایتاً بــا کمک چند خیر پول دیــه را جور

کرده و با رضایت خانواده مقتول از زندان
در آمدم اما بعدها متوجه شــدم که دیگر
دوره بگیــر و ببند تمام شــده و بهترین کار
ط زیســت فرهنگســازی
بــرای حفظ محی 
اســت چــون دیگر برخــورد قهریــه جواب
نمیدهد .زندان کالً نگاهم را تغییر داد و
تصمیم گرفتم بعد از بازنشســتگی کاری
کنم که بتوانم مردم را بیشــتر با طبیعت
آشتیدادهوپیونددهمبرایهمینلباس
محیطبانی را که از تن در آوردم دوربین به
دستگرفتم.
ایــن محیطبــان کــه اکنــون یکــی از
طزیستیکشورمان
مستندسازانبناممحی 
است میگوید :از سال 80تاکنون با عشقی
که خودم به طبیعت داشتم و بدون هیچ
کمــک مالی نزدیــک  40مســتند محیط
زیستی از طبیعت ساختم که  11فیلمم از
طریق صدا و سیما پخش شد و آخرینش
مســتند  36دقیقه ای «مرال شمال» بود
کــه دو هفتــه قبــل از شــبکه مســتند روی
آنتــن رفت .او دربــاره عواید مالی حاصل
از فیلمسازی میگوید :از چندین جشنواره

موفق بــه دریافت دیپلم افتخــار و جایزه
شــدم و صــدا و ســیما نیــز برای هــر فیلم
مســتندم به عنوان حق پخش مبلغ یک
میلیون تومان میدهد که خیلی کم است
ولی ترجیح میدهم مردم این فیلمها را
ببینند حتی اگر پولی به من ندهند 6.سال
قبل هم شرکت ســونی از من دعوت کرد
کــه از نمایشــگاه آخریــن فناوریهای این
شــرکت در دوبی بازدید کنــم که این تنها
ســفر خارجی مــن بــود و همانجا بــود که
یک دوربین عکاسی خریدم و با آن شروع
بــه عکاســی کــرده و بــه جشــنواره عکس
ژاپــن فرســتادم امــا االن همیــن دوربینم
هم خراب شــده که خوشــبختانه شنیدم
جایزه نفر اول این جشنواره قرار است یک
دوربین آخرین مدل باشد.
امیــر شــکرگذار یــک کتــاب هــم دارد کــه
دوســال پیش به چاپ رســاند« .فرهنگ،
طبیعت و حیات وحش تالــش از دریچه
دوربیــن یــک محیطبــان» عنــوان کتابی
اســت که او تألیف کــرده و با مجموعه ای
از عکس هایــش به چاپ رســانده اســت.
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امــا شــکرگذار حرفهــای ناگفته زیــاد دارد
از بیمهریهای ســازمان محیط زیســت
نســبت بــه مســتندهایش گالیــه دارد و از
آنچــه که به ســر طبیعــت آمــده رنجیده
خاطر اســت .میگوید 40-30 :سال پیش
ط زیســت این گونــه نبود،
وضعیــت محی 
هم گله گله حیوان بود و هم محیطبانان
مثــل امــروز نبودند .حــاال دیگر خبــری از
آن گلههــای پرتعداد نیســت بســیاری از
محیطبانان هم پشــت میزنشــین شدند
و عالقــه ای به گشــت و پایــش و مراقبت
ندارنــد درحالی کــه ما هفته به هفته و گاه
تــا دوماه خانه نمیآمدیــم .در منطقه ما
در ارتفاعات اســالم نیز تــک و توک مرال
و شــوکا باقــی مانده کــه آن هم بــه خاطر
باورهایمذهبیمردمدرمنطقه«زیارتگاه
شاگردوو» اســت و گرنه هر چه بوده شکار
شــده اســت و ایــن بســیار ناراحتکننــده
اســت .اما من همچنــان تالش میکنم با
عکسها و فیلم هایم مردم و کار فرهنگی
مــردم را جلب طبیعت کنــم .بعضیها
میگویند دیر شده ولی من ناامید نیستم.
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شرایط بهره مندی از سنوات ارفاقی
برای دانشجویان

معــاون امور معافیتهای ســازمان وظیفه عمومی ناجا
گفت :دانشجویانی که در سنوات اولیه تحصیلی موفق به
فراغتازتحصیلنشدهانددرصورتموافقتکمیسیون،
میتوانند به مدت یکسال از سنوات ارفاقی استفاده کنند.
ســرهنگ نجف حمیدزاده در تشریح ضوابط ســنوات ارفاقی دانشجویان گفت:
دانشــجویان مقاطع مختلف دانشــگاهی که در سنوات اولیه تحصیلی موفق به
فراغت از تحصیل نشدهاند ،درصورت تصویب کمیسیون موارد خاص دانشگاه،
میتوانند حداکثر به مدت یک سال از سنوات ارفاقی استفاده کنند.وی با تأکید بر
اینکه شرط اصلی بهرهمندی از سنوات مذکور ،امکان فراغت از تحصیل دانشجو
در مدت سنوات ارفاقی است ،افزود :در صورت موافقت کمیسیون موارد خاص،
دانشــگاه بــا ادامه تحصیل در ســنوات ارفاقی ،دانشــجو بالفاصله پــس از اتمام
ســنوات اولیه تحصیلی ،میبایســت درخواســت خود را از طریق دفاتر خدمات
الکترونیــک انتظامــی (پلیس )۱۰+ثبت کند.ســرهنگ حمیدزاده بیان داشــت:
چنانچه دانشجو در ترم اول سنوات ارفاقی موفق به فراغت از تحصیل نشود ،با
ادامه تحصیل وی در ترم دوم ســنوات ارفاقی به شرطی موافقت خواهد شد که
در ترم اول حداقل تعداد واحدهای درســی معینی را گذرانده باشــد؛ واحدهای
پاس شده برای مقاطع مختلف ،متفاوت است.وی در خصوص مهلت معرفی
دانشــجویانی که در سنوات ارفاقی فارغالتحصیل میشوند ،گفت :دانشجویانی
که با استفاده از سنوات ارفاقی ،فارغالتحصیل میشوند ،یک سال مهلت داشته
تا وضعیت خدمتی خود را مشخص کنند یا در صورت پذیرش در مقاطع باالتر
نیز میتوانند از معافیت تحصیلی بهرهمند شوند.این مسئول خاطرنشان کرد:
مشموالنی که در سنوات ارفاقی فارغالتحصیل نشوند ،از تاریخ انصراف یا اخراج،
یک سال مهلت داشته تا وضعیت خدمتی خود را مشخص کنند.

برگزاری همایش زنان ،خانواده
و شبکههای اجتماعی مجازی در بهمن ماه

انجمــن ایرانــی مطالعــات
زنــان بــا همــکاری معاونــت
امــور زنــان و خانــواده ریاســت
جمهــوری «همایــش زنــان،
خانواده و شبکههای اجتماعی
مجــازی» را  ۲۶و  ۲۷بهمــن
مــاه برگــزار میکند.بــه گزارش
ایســنا ،همایش زنان ،خانواده و شــبکههای اجتماعی مجازی به بررســی ارتباط
بین شبکههای اجتماعی با موضوعاتی چون توسعه ،خانواده و نظام محلهای،
مادرانگــی ،ســرمایه اجتماعــی ،اقتصــاد خانــواده ،هویــت مــدرن زنــان ،روابط
همســران ،تغییــرات فرهنگی و هویتــی ،زنان و حقوق شــهروندی ،شــبکههای
اجتماعی مجازی فرصتها و تهدیدها ،توانمندسازی زنان و سمنها ،دختران
و زنان ،اخالق ،حقوق خانواده ،روابط جنســیتی و ازدواج ،فرصتهای آموزشــی
و یادگیری برای زنان در این شــبکهها ،اعتیاد ،آموزش ســامت و بهداشت زنان
و انتقال تجربه زیســته زنان میپردازد.مهلت ارسال چکیده مقاله به «همایش
زنــان ،خانواده و شــبکههای اجتماعی مجازی» تا  ۲۸دی مــاه و اعالم نتایج ۳۰
دی ماه است .همچنین عالقهمندان برای شرکت در این همایش تا ۵بهمن ماه
فرصتدارندکهاصلمقالهخودرابهدبیرخانههمایشارسالکنند.نتایجنهایی
نیزتا ۱۰بهمنماهسالجاریاعالممیشود.عالقهمندانمیتوانندبرایدریافت
اطالعات بیشتر درباره این همایش به سایت www.iraws.irمراجعه کنند.

