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      سرمقاله
تولیدات تازه نشر معیار

کتاب های گیالس 
ویژه ی کودکان

 

لطفا برای سفارش با شماره ی 
09301837148 تماس حاصل فرمایید

ارایه تسهیالت به خریداران 
فرش دستباف

 
  رییس مرکز ملی فرش ایران با تأکید بر ضرورت 
)انجمن ملل آسیای جنوب   ASEAN با  مذاکره 
در  گفت:  دستباف  فرش  توسعه  برای  شرقی( 
امید  آفرینی  کار  صندوق  با  نامه  تفاهم  راستای 
می توانیم به خریداران و متقاضیان فرش دستباف 
برای تحریک تقاضا در بازار، تسهیالت با بهره کم 

ارایه دهیم.
مرکز  اندیشی  هم  نشست  در  دستپاک  فرشته 
اتحادیه  اعضای  از  جمعی  و  ایران  فرش  ملی 
دستباف  فرش  تولیدکنندگان  و  صادرکنندگان 
رونق  سال  در  افزود:  مطلب،  این  بیان  با  ایران، 
تولید و با مساله تحریم، سال متفاوت تری نسبت 
امر  این  که  داریم  رو  پیش  گذشته  های  سال  به 
رفتار  و  دستباف  فرش  ذینفعان  مستمر  حمایت 
را  دستباف  فرش  تجارت  و  صادرات  در  متفاوت 

طلب می کند.
توسعه  و  کارآفرینی  ملی  طرح  به  اشاره  با  وی 
با این طرح  صادرات فرش دستباف، تصریح کرد: 
این  و  بود  خواهیم  شغل  هزار   40 ایجاد  به  قادر 
مجلس  در  درستی  به  باید  که  است  موضوعی 

شورای اسالمی از آن دفاع شود.
رییس مرکز ملی فرش ایران با بیان این که تهاتر 
چینی  هیات  با  که  بود  دیگری  موضوع  فرش 
شد،  پرداخته  بررسی  و  بحث  به  ایران  به  اعزامی 
که  بودند  فرشی  خواستار  چینی  هیات  گفت: 
با یک  این رو در نشستی  از  باشد،  شناسنامه دار 
شدن  دار  شناسنامه  برای  المللی،  بین  شرکت 
وارد مذاکره شدیم و این موضوع کماکان در حال 

پیگیری است.

باز هم یارانه!

پرکن  دهان  طرح  که  هنگام  آن    
"هدفمندی یارانه ها" بحث روز جامعه شده بود، این نام در وهله 
نخست تصوری که در ذهن هر فرد ایجاد می کرد این بود که قرار 
است یک برنامه اقتصادی به منظور اصالح بخشی از اقتصاد کشور 
به اجرا در بیاید. یعنی مساله بی در و پیکر پرداخت یارانه به هر 

کاالی الزم و غیر الزم، یک بار برای همیشه حل و فصل شود!
البته همه می دانیم که پرداخت یارانه میراث گذشته بود که به 
جنگ  ویژه  به  و  انقالب  پس  شرایط  در  سیاسی،  تقریبا  دالیل 
تحمیلی، ماندگار شد. و صد البته باز می دانیم که چون از گذشته 
کشوری تک محصولی )صادرات نفت(بوده ایم سود آن یارانه های 
بی وجه، به جیب تولیدکنندگان کشورهای دیگر و مقداری هم 

در کیسه واردکننده های خودی می رفت!
این  از  که  بود  کرده  ایجاد  را  امید  این  "هدفمندی"  داغ  بحث 
پس؛ با طرح اقتصادی تازه، پول حاصل از فروش نفت به جای 
تولید  برای  شود  خارجی صرف  بنجل های  واردات  برای  که  آن 
داخل هزینه می شود و هم کار ایجاد می کند و هم ثروت جامعه 
در خود جامعه ایرانی به گردش در می آید. اما مع االسف، بخش 
سیاسی ذهنیت جامعه بر بخش اقتصادی آن غلبه کرد و موضوع 
به  را  به جامعه جایش  تولید و برگشت سود آن  به  یارانه  تعلق 

دادن یارانه به فرد گرفت.
کاذب  هیجان  در  زود  خیلی  مردم  ما  که  دانیم  می  خودمان 
اقتصاددان های بی نوای میهن  آن وعده ها غرق شدیم و هر چه 
ترکستان  به  می روی  که  ره  "این  که؛  کشیدند  فریاد  دوست 
است"، گوش شنوایی برای دریافت آن سروش های مبارک نبود!

یارانه ها  هدفمندی  برای  که  می دانیم  همه  سال ها،  از  بعد  حاال 
را نمی کردیم  اگرفقط همین یک کار  هر کاری که می کردیم، 
بیش  سیاهی  نخود  که   -- فرد  به  ناچیز  واقع  به  مبلغی  )دادن 

نیست!( وضعمان بهتر از االن بود!
اکنون هم باز گرفتار همان سیاسی کاری هستیم زیرا مدت هاست 
که بحث قطع یارانه دهک های باال مطرح است ولی کار یک سره 
نمی شود! عجبا؛ در حالی که خیلی ها معتقدند که یارانه به افراد 
باید کال منتفی شده و برای ارتقاء زندگی مردم برنامه های واقعا 
است  الزم  نیز  جراحی هایی  طبیعتا  و  آید  در  اجرا  به  اقتصادی 
تردید قطع  ما هنوز در سطح دولت و جامعه در  صورت گیرد، 

یارانه مرفهین هستیم...!
4                                                          »مدیر مسوول«

1
ارایه تسهیالت به خرید اران فرش دستباف  سالمت باشیم

ثقیل و نفاخ، اما...پرخاصیت!

رشد گلخانه ای ورزش بانوان!

۵ میلیون تن گندمی که 
از چرخه خارج می  شود

 معیار - گیالن - مهدیه رزاقی لنگرودی
حضور علی بهارمست در مجمع 

شهرداران کالن شهرها

5

 معیار - گیالن - مهدیه رزاقی لنگرودی
پیام سرپرست شهرداری رشت 

5

پرتوهای خورشید را جدی 
بگیرید

گردشگری برای همه
هشدار وزارت بهداشت درباره  پرتوهای  زیان بخش آفتابمیراث دسترس پذیر برای همه

اوپک پالس چه تصمیمی در 
مورد عرضه نفت می گیرد؟

دانش، میراثی گرانبها، و آداب، زیورهای همیشه تازه، و اندیشه، آیینه ای شفاف است.  موالعلی )ع( َدٌة َو الِْفْکُر ِمْرآٌة َصافَِیٌة. الِْعلُْم ِوَراثٌَة َکِریَمٌة َو اْلَداُب ُحلٌَل ُمَجدَّ

نیامده برگشت و...
بازآمد!

ظاهرا قیمت باالی 
دستمزد سر مربی 

پیشنهادی هم، او را به 
ماندن مشتاقانه در ایران 

ترغیب نکرده است!

7

تکلیف خودروسازان به تولید 
قطعات داخلی

فصل داغ و آسیب های پیش رو؛

هبوط خورشید بر کف زمین
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 --- نیم نگاه ---

● زردآلو                
درخت زردآلو بومی نواحی چین است و هنوز هم 
به صورت وحشی در این مناطق می روید این درخت  
در اوائل قرن اول میالدی به آسیا و اروپا راه یافت . 

برگ  کند.  رشدمی  متر   6 ارتفاع  تا  زردآلو  درخت 
های آن مانند قلب نوک تیز و به رنگ سبز روشن 
مایل به زرد می باشد . گل های زردآلو درشت و به 

رنگ سفید متمایل به قرمز است . 
و  مطبوع  طعمی  با  رنگ  زرد  و  گوشتی  آن  میوه 

شیرین بوده که در اواسط تابستان مي رسد. 
هسته زردآلو صاف ، قهو هاي و یبضی شکل است. 
در داخل هسته مغز آن قرار دارد که طعم آن شیرین 

و گاهی تلخ می باشد . 
ترکیبات شیمیایی: 

زیرموجود  مواد  هسته  بدون  زردآلوی  گرم  صد  در 
است 

 
انرژی                                              54 کالری 
آب                                              84-81 گرم 
مواد قندی                                     12-10 گرم 
پروتئین                                               1 گرم 
کلسیم                                        18 میلی گرم 
فسفر                                          23 میلی گرم 
سدیم                                           1 میلی گرم 
پتاسیم                                      280 میلی گرم 
آهن                                          5/0 میلی گرم 
ویتامین آ                                       2700 واحد 
ویتامین ب 1                             03/0 میلی گرم 
ویتامین ب 2                             04/0 میلی گرم 
ویتامین ب 3                               6/0 میلی گرم 
ویتامین ث                                   10 میلی گرم 
اسید سالسیلیک                                  5/1 گرم 

مواد نشاسته ای                                 35/6 گرم 
آلبومین                                           45/0 گرم 
چربی                                             12/0 گرم 

 
پروتئین،  ،مقداری  دارای %40 روغن  مغز زردآلو   ●
 B17 و   C و   A های  ویتامین  و  اسانس  قند  
و    Laetrile که   B17 ویتامین  می باشد.  کبالت 
Pangamic acid پانگامیگ اسید نامیده می شود.

و  سرطان  بیماری  ضد  دانشمندان  تحقیقات  طبق 
معالج سرطان است واین ویتامین به صورت قرص در 
متاسفانه  ولی  اروپا وجود داشته و مصرف می شود 
مقدار  دارای  زیرا  است  قدغن  کانادا  در  آن  فروش 

بسیار کمی سیانید می باشد. 

● خواص دارویی -- درمانی زردآلو 

زردآلو از نظر طب قدیم ایران سرد و تر است 
◄1 - تصفیه کننده خون است 

◄2 - بازکننده عروق  
◄3 - ملین  

◄4 - برطرف کننده بوی بد دهان ک 
◄5 - تب بر  

◄6 - به علت داشتن کبالت برای کم خونی مفید 
است 

◄7 - روم مفاصل را برطرف می کند 
◄8 - ضد نرمی استخوان است 

◄9 - برای قلیایی کردن بدن مفید است 
 

● خواص درمانی هسته و برگ زردآلو ●
 

و  ایران گرم و خشک  از نظر طب قدیم  مغز هسته 
برگ و گل آن سرد و خشک است . 

 1-- مغز آن تقویت کننده قوای جنسی است 
بچکانید  گوش  در  اگر  را  هسته  مغز  روغن   --2  
را  گوش  سنگینی  و  برده  بین  از  را  گوش  صداهای 

درمان می کند . 
برای نرم کردن پوست مفید  3-- روغن مغز هسته 

است 
4-- روغن مغز هسته اگر تلخ باشد کشنده کرم معده 

و روده است 
و  برده  بین  از  را  مقعد  ورم  هسته  تلخ  روغن   --5

سنگ مثانه را خرد می کند. 
اسهال مفید  برای قطع   6-- دم کرده برگ زردآلو 

است 
کرده  دم  از  قطره  چند  درد  گوش  تسکین  7براي 

برگ زردآلو را در گوش بچکانید .
 

● مضرات ● 
 

است.  نفاخ  و  ثقیل   ، به طور کلی دیر هضم  زردآلو 
اشخاص سالخورده و کودکان باید از زیاد خوردن آن 
احتراز کنند . همیشه باید زردآلو را قبل از غذا خورد 
و همراه با آن هسته آن را نیز تناول نمود زیرا هسته 

زردآلو ضد نفخ بوده و هضم آن را آسان می سازد .

سالمت باشیمگردآوری و تنظیم: خدیجه فدایی زاده  با خوراکی ها از خود محافظت کنیم

ثقیل و نفاخ، اما...پرخاصیت! آلبالو نوش جان کنید!
● آلبالو

بیماری های  و  روماتیسم  نقرس،  بروز  از  آلبالو  مصرف 
و  است  پایین  بسیار  آلبالو  می کند.کالری  پیشگیری  کلیه 
دارد. انرژی  کالری  کیلو   70 حدود  آلبالو  گرم  صد  یک  هر 

آلبالو سرشار از ویتامین های A، B، C و دارای امالح معدنی 
کبالت  منیزیم،  سدیم،  گوگرد،  فسفر،  کلسیم،  آهن،  مانند 
که  دارد  نام  »لوولوز«  آلبالو  در  موجود  قند  است.  منگنز  و 
مصرف  از  است.  آسان  آن  جذب  دیابت  به  مبتال  افراد  برای 
آلبالوی نرسیده باید پرهیز کرد به دلیل این که موجب بروز 
که  کسانی  برای  آلبالو  می شود.مصرف  روده ای  بیماری های 
مانند ورم روده و ورم معده هستند، مضر  بیماری هایی  دچار 

است برای این که نمی توانند به خوبی آن را هضم کنند.
● خواص آلبالو در درمان بی خوابی

آلبالوبرای درمان بی  خوابی مفید است. بنابراین اگر به سختی 
خواهید  خواب  به  راحت  تر  میوه  این  با خوردن  می  خوابید، 
کند  تنظیم  بدن  در  را  خواب  الگوهای  می  تواند  رفت.آلبالو 
دریافته اند  محققان  دارد.  انگیزی  تاثیر شگفت  نظر،  این  از  و 
است  مالتونین  مالحظه ای  قابل  مقادیر  حاوی  میوه  این  که 
آرام  خواب  یک  داشتن  برای  نیز  مالتونین  هورمون  وجود  و 
در  مالتونین  هورمون  گزارش،  این  اساس  بر  است.  ضروری 
است.  گذار  تاثیر  خواب  فاکتور  روی  و  می  شود  ساخته  مغز 
یافته، حاصل تحقیقات پژوهشگران مرکز علوم بهداشتی  این 
دانشگاه تگزاس است. این پژوهشگران می  گویند: خوردن یک 
مشت آلبالو، میزان ترشح مالتونین را در خون افزایش می  دهد 

و بنابراین الگوهای طبیعی خواب را در بدن بهبود می  بخشد 
که در عین حال این فرایند به طور بالقوه مزایای دیگری نیز 

برای حفظ سالمت بدن و روان در پی دارد.
● فواید آلبالو در پبشگیری از بیماری قلبی -- عروقی 

در افراد مبتال به دیابت
کسانی که دیابت دارند می توانند به حد اعتدال آلبالو بخورند 
زیرا قند آلبالو از نوع لولوز است و این قند را بیماران دیابتیک 
که  می دهد  نشان  بررسی  یک  نتایج  کنند.  جذب  می توانند 
قلبی  های  بیماری  خطر  عوامل  بهبود  به  آلبالو،  آب  مصرف 
-- عروقی در بیماران مبتال به دیابت نوع 2 کمک می کند.

مصرف آلبالو، چربی خون، قند خون و فشارهای اکسیداتیو را 
که از عوامل اصلی بروز بیماری دیابت است، کاهش می دهد.

استرس و سالمت قلب زنان
 

محققان عنوان می کنند استرس شغلی و استرس 
ناشی از انجام کارهای خانه می تواند زنان را در معرض 
سکته یا ابتال به دیابت، بیماری قلبی و سایر بیماری های 

مزمن قرار دهد.
مرکز  از  تحقیق  تیم  الندبرگ«، سرپرست  »جینا  دکتر   
قلب زنان ایموری آمریکا، در این باره می گوید: »زنان باید 
بتوانند همچنان  تا  برای سالمت خود ارزش قائل باشند 
مورد  در  مختلف  مطالعات  باشند.  خود  خانواده  مراقب 

تأثیر استرس بر سالمت زنان هشدار می دهد.«
طبق نتایج یک مطالعه، زنان دارای میزان باالی استرس 
ابتالء به بیماری های  کاری، 38 درصد بیشتر با احتمال 

قلبی -- عروقی مواجه هستند.
مطالعه ای دیگر نشان داد زنان مسنی که با فشار مستمر 
ناشی از محل کار و خانه روبه رو هستند حدود دو برابر 

بیشتر با ریسک ابتالء به دیابت نوع2 مواجه هستند.
اجتماعی  روانی--  زا  استرس  عوامل  محققان،  گفته  به 
موجب تحریک واکنش هورمونی در بدن شده که با اضافه 

وزن و افزایش ریسک بیماری قلبی مرتبط است.
به گفته محققان، برای مقابله با استرس، پیروی از عادات 
و  باشد. ورزش کردن  بسیار مفید  زندگی سالم می تواند 
داشتن تغذیه سالم، بهترین راهکار مقابله با استرس است.

به عالوه کنترل فشارخون، کلسترول و ترک سیگار هم 
آرام کردن  به  می تواند گام های بعدی در راستای کمک 

فیزیکی و روانی باشد.

حفظ رطوبت بدن 
باخوراکی ها

برای کاهش عطش و مقابله با خشکی بدن در 
طبیعی  ماءالشعیر  از  می توانید  داری،  روزه  ساعات 
قلب،  مزاج  مفرط  گرمی  اثر  بر  اگر  کنید.  استفاده 
بر  و  بدن  در  مفرط  حرارت  تولید  یا  کبد  معده، 
داری،  روزه  ساعات  طی  روانی  یا  جسمی  تعب  اثر 
دچار تشنگی شدید و کاهش رطوبت بدن می شوید، 
آب  جای  به  طبیعی  ماءالشعیر  مصرف  با  می توانید 
عوارض  افطار،  از  پس  ساعات  و  سحر  در  چای  و 

ناخواسته احتمالی را کاهش دهید.
رمضان  ماه  در  عطش  و  تشنگی  کاهش  برای 
یا  سکنجبین  سرکه شیره،  شربت های  از  می توانید 
افطاری  یا  سحری  وعده های  در  آبلیموهم،  شربت 
استفاده کنید. نوشیدن کمی عرق کاسنی به تنهایی 
در  خرفه  تخم  چای خوری  قاشق  یک  با  همراه  یا 
وعده سحری  برای کاهش تشنگی در طول روز به 
شما کمک می کند. توصیه می کنیم اگر خیلی تشنه 
می شوید، خوردن خورش های همراه با آلو و زرشک 
را در وعده سحری فراموش نکنید. در طول ساعات 
بوییدن  با  را  خود  عطش  می توانید  هم  داری  روزه 
گالب  کردن  اسپری  لیمو،  یا  خیار  گالب،  سیب 
و  گردن  و  سر  اتاق، شست وشوی  فضای  در  خنک 
نسیم خنک که  و  هوا  تنفس  و  با آب خنک  سینه 

حرارت زاید قلب را کم می کند، کاهش دهید.
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24 وزنه بردار زن در 
سیستان و بلوچستان

 
در  بار  نخستین  برای  زن  بردار  وزنه   24
سیستان  استان  سراوان  و  زابل  زاهدان،  شهرستان های 

و بلوچستان مشغول به فعالیت شدند.
وجوانان  ورزش  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
سیستان و بلوچستان، رئیس هیات وزنه برداری استان 
در گفت و گو با روابط عمومی اداره کل اظهار داشت: در 
کنار وزنه برداری آقایان، از سال 96 بانوان نیز فعالیت 
این عرصه ورزشی  با سراسر کشور در  را همزمان  خود 
آغاز کردند که در این مدت دستاوردهای خوبی در این 

حوزه داشه ایم.
و  سیستان  بانوان  تیم  گفت:  نارویی  اسحاق  محمد 
بلوچستان تیر امسال به رقابت های قهرمانی کشور اعزام 

می شود.
رئیس هیات وزنه برداری سیستان و بلوچستان در ادامه 
عنوان کرد: هم چنین یک وزنه بردار زن استان، تابستان 
امسال در رده سنی نوجوانان به دومین دوره رقابت های 

استعدادهای برتر کشور اعزام می شود

آگهی دعوت از بستانکاران

شــرکت مصــرف کارکنــان شــرکت چــاپ بانــک 
ملــی ایــران در حــال تصفیــه )شــرکت تعاونــی(

ملــی  159090و شناســه  ثبــت  بــه شــماره 
10102017810

کلیــه  از  تجــارت  قانــون   225 مــاده  اجــرای  در 
شــرکت  کارکنــان  مصــرف  شــرکت  بســتانکاران 
ــرکت  ــه )ش ــال تصفی ــران در ح ــی ای ــک مل ــاپ بان چ
ــی  ــه مل ــت 159090 و شناس ــماره ثب ــه ش ــی( ب تعاون
10102017810 کــه آگهــی انحــالل آن در روزنامــه 
بشــماره 139730400901028799  کشــور  رســمی 
مــورخ 1397/04/10 اســت، دعــوت بــه عمــل مــی آیــد 
تــا ظــرف مــدت حداکثــر 6 مــاه از تاریــخ انتشــار آگهــی 
ــه  ــود ب ــای خ ــه ادع ــدارک مثبت ــه م ــا ارائ ــت اول ب نوب
ــان  ــر 18 اتوب ــع در کیلومت ــرکت واق ــه ش ــل تصفی مح
شــهید لشــکری بــه کــد پســتی 1398185611 مراحعــه 
فرماینــد. بدیهــی اســت شــرکت در مــورد هرگونــه 
ادعــای احتمالــی کــه خــارج از مهلــت فــوق بــه شــرکت 

ــت. ــد داش ــئولیتی نخواه ــردد مس ــس گ منعک

مدیر تصفیه
عباس وهابی ورکی

سیاوش بهبودیدو کلمه حرف ورزشی

نیامده برگشت و...بازآمد!

اصوال، ورزش در جامعه ما در غربت سیر می کند. نه 
این که در مورد آن تبلیغ نمی شود، می شود! اما جوری 
دوستان  ورزش  و  ورزشکاران  کثرت  می شودکه  تبلیغ 

رانشان نمی دهد که هیچ! بلکه پنهان هم می کند.
در این معرکه، ورزش بانوان غریب تر است با این وصف 
رشته ها  از  برخی  در  که  است  چندسالی  پذیرفت  باید 
-- به صورت گلخانه ای -- بانوان درخشش خود را به 
رخ جامعه کشانده اند و تا حدودی در بعضی از زمینه ها 

نیز افتخار آفرین شده اند. 
در این راستا باید از تیم ملی والیبال زنان یاد کرد که 
مسیر طوالنی را برای ارتقا جایگاه خود در آسیا پیش رو 
دارد. این تیم هر چند در سال 2018 و در رقابت های 
جام کنفدراسیون آسیا به جایگاه هشتم دست یافت اما 

برای کسب عنوان بهتر از هشتمی در مسابقات 
قهرمانی آسیا که مرداد ماه در کشور کره جنوبی 
برگزار می شود، باید تالش بیشتری داشته باشد. 
با کره   A ایران در گروه  زنان  والیبال  ملی  تیم 

جنوبی و سنگاپور هم گروه است.
والیبال  ملی  تیم  کاپیتان  برهانی"  ]"مائده 
که  هست  لژیونرهایی  از  یکی  که   -- کشورمان 
در تیم "کچورن اسپور" ترکیه هم بازی می کند، 
هشتمی  مقام  تغییر  درباره  ایرنا  با  گفتگو  در 
تیم گفته است: در حال حاضر با چهار تیم اول 
تجربه های  تیم ها  این  داریم.  فاصله  بسیار  آسیا 
زیرا  دارند  بین المللی  رقابت های  در  را  بیشتری 
بودیم.  از مسابقات آسیایی دور  حدود 40 سال 

همین مورد باعث شده تیم والیبال زنان ایران به نسبت 
گذشته  سال  از  گرچه  بماند.  عقب تر  آسیایی،  تیم های 
که  این  از  جدای  و  کردیم  شروع  را  صعودی  سیر 
توانستیم در جام کنفدراسیون ها مقام هشتم را کسب 
کنیم اما در مجموع عملکرد ما در این رقابت ها در سال 
ارائه  را  بازی خوبی  و  بود  آمیز  گذشته خیلی موفقیت 
کردیم. با توجه به شرایطی که االن تیم ملی دارد، اگر 
دهیم  ارتقا  بیشتر  یا  پله  یک  را  هشتمی  مقام  بتوانیم 
کار بزرگی انجام شده و نشان دهنده سیر پیشرفت ما 

خواهد بود.
نداشته  پویایی  لیگ  که  زمانی  تا  معتقداست؛  وی 
نشوند، هم چنین  ایران  وارد  بازیکنان خارجی  باشیم، 
استعدادیابی  و  نباشد  لیگ  در  مرد  فنی  مشاورهای 

داشته  خاصی  انتظار  ملی  تیم  از  نباید  نگیرد،  صورت 
زنان  والیبال  پایه ساز موفقیت  این موارد همه  باشیم. 

هستند.
گفته  ایران  با  ترکیه  والیبال  درموردتفاوت  برهانی 
است؛ تفاوت میان لیگ ترکیه با ایران بسیار زیاد است، 
والیبال آن ها از 12 تیم تشکیل شده و 4 تیم سهمیه 
و  اروپا  بهترین های  تیم،   4 همان  و  می گیرند  اروپایی 
و  موفقیت  اوج  نشان دهنده  امر  این  می شوند،  جهان 
فاصله آن ها با والیبال ایران است. در حالی که در لیگ 
می توان  دارد، چگونه  وجود  تیم   6 یا   5 ایران  والیبال 
پویایی را در چنین لیگی مشاهده کرد؟ عالوه بر آن، 
در لیگ یک ترکیه که در آن بازی کردم و دست کمی 
سابقه  با  خوبی  خیلی  بازیکن های  نداشت،   2 لیگ  از 
حضور  جهانی  رکوردهای  و  المپیک  بازی های 
داشتند. هر مسابقه تجربه و فشار خاصی داشت 
ابتدای لیگ نمی توان تصور کرد که  و از همان 
بازنده ایم یا برنده. در نهایت در طول فصل لیگی 

پر فشار خواهیم داشت.[
ای  نقطه  به  رسیدن  تا  که  ندارد  گفتن  البته    
کشورمان  بانوان  والیبال  ملی  تیم  کاپیتان  که 
انتظار دارد، باید به همین پله، پله باال رفتن ها! 
قناعت کرد، با این حال، در اغلب موارد جوانان 
"شگفت  گاهی  اندکه  داده  نشان  ما  ورزشکار 
آفرین" می شوند. چه عیبی داردکه همه منتظر 
البته بدون وارد کردن استرش  باشیم؟  شگفتی 

به بازیکنانمان!

رشد گلخانه ای ورزش بانوان!

انتشارجزئیات بیشتر از 
قرارداد ویلموتس

 
گفت:  فوتبال  فدراسیون  کل  دبیر  سرپرست 
مهدی تاج ضمن حضور در ایران؛ در ارتباط با قرارداد 
خواهد  منتشر  را  بیشتری  جزئیات  ویلموتس  مارک 

کرد.
 ابراهیم شکوری سرپرست دبیر کل فدراسیون فوتبال 
مارک  با  فوتبال  فدراسیون  قرارداد  با  رابطه  در  ایران 
فدراسیون  رئیس  تاج  مهدی  کرد:  اظهار  ویلموتس 
فوتبال، ضمن بازگشت از بلژیک و با حضور در ایران، 
اخبار بیشتری از جزئیات قرارداد با مارک ویلموتس را 

در اختیار رسانه ها قرار خواهد داد.
ویلموتس،  مارک  و  تاج  می شد  گفته  این  از  پیش 
قرارداد  از  بند هایی  سر  بر  ملی  تیم  جدید  سرمربی 
دچار اختالف شده بودند که بعد از ساعت ها رایزنی به 

نظر می رسد این مشکل بر طرف شده است.

خودش رابازنشسته کرد
"گابـور کرالـی" در وازه بـان تیـم ملـی فوتبـال 
مجارسـتان در سـن 43 سـالگی اعالم بازنشستگی کرد.

گابـور کرالـی دروازه بـان تیـم ملـی فوتبال مجارسـتان 
-- کـه در جـام ملت هـای اروپـا 2016 به عنوان مسـن 
تریـن بازیکن شـناخته شـده بود، اعـالم کـرد؛ در پایان 
فصـل، از دنیـای فوتبـال خداحافظی خواهد کـرد. او در 
تیـم فوتبـال هرتـا برلیـن آلمـان هم بـازی علـی دایـی 

بود.

»نوبت دوم«

ظاهرا قیمت باالی دستمزد سرمربی پیشنهادی هم، 
او را به ماندن مشتاقانه در ایران ترغیب نکرده است! 

هم  دارد  دوست  را  زیاد  پول  هم  گرامی  مربی  گویا 
کارکم را، چرا که بنابه شنیده ها وی تصور می کرد یک 
جورهایی سرمربی پروازی هست مثال ماهی یک بار سر 
بچه های  و  بر  از  احوالی  و  قرارداد  به کشور طرف  بزند 
تیم بپرسدوسری هم به شعبه ارزی بانک مربوطه بزند 
به  را  حضور  افتخار  این  قرداد  مدت  پایان  ...تا  والقصه 

مردم مهربان ایران بدهدکه اسمش روی تیم باشد!
خبرها در این چند روز گذشته سرمربی را در وضعیت 
"رفت و برگشت" نمایان می کرده است. می گویند؛ وی 
وقتی متوجه شده این برنامه پروازی آن چنان هم که 
ایران  به  به آمدن  فکر می کرده روتین نیست! عالقه ای 

ازخودنشان نداده است.
به  توجه  با  شد  مدعی  بلژیکی  سایت  یک  سویی،  از 
بند های مد نظر مهدی تاج، مارک ویلموتس تمایلی به 

حضور در تیم ملی فوتبال ایران ندارد. و از سوی دیگر 
بلژیک  به  وی  اقناع  برای  فدراسیون  رییس  گفته شده 

رفته است.
بر پایه شنیده ها، اختالفات میان فدراسیون فوتبال ایران 
و ویلموتس باال گرفته و تمام بند هایی که به نظر می آمد 
به  قرارداد  مبلغ  از جمله  پایبند هستند  آن   به  طرفین 
ارزش 1.3 میلیون یورو، نیمه کاره رها شده و احتمال 

این که ویلموتس به ایران بیایددرتاریکی مانده است.
به نظر می رسد فدراسیون فوتبال ایران از او درخواست 
از نزدیک  ایران ساکن باشد و  کرده به صورت دائم در 
رقابت های لیگ برتر را تماشا کند، موضوعی که به نظر 

می رسد ویلموتس به آن عمل نمی کند.
بازی های  برای  فقط  می کرده  تصور  ویلموتس  احتماال 
ایران سفر کند و مربی پروازی لقب  به  ملی قرار است 
بگیرد، اما لزوم حضور دائم او باعث می شود تا توافق 2 

طرف به بن بست برخورد کند.

گرچه آخرین خبرهاحاکی از انعقاد قرارداد با ویلموتس 
فدراسیون  رییس  نیست  مشخص  هنوز  اما  است 
به  حاضر  که  خوانده  او  گوش  در  وردی  چه  کشورمان 
امضای قرارداد شده است. البته ما امیدواریم نه رقم را 
باال برده باشند و نه نحوه حضور سرمربی طبق خواست 

او شده باشد!

رقابت های رالی جانبازان 
و معلولین

خرداد  سوم  حماسه  داشت  گرامی  مناسبت  به 
استان  هیات  در  معلولین  و  جانبازان  رالی  مسابقات 

آذربایجان غربی برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزش های جانبازان 
مناسبت  به  غربی  آذربایجان  استان  هیات  معلولین؛  و 
رالی  رقابت های  ماه  خرداد  سوم  حماسه  داشت  گرامی 
ماه  خرداد  چهارم  شنبه  روز  را  معلولیت  دارای  افراد 

برگزار می کند.
ورزش  کل  اداره  استان،  هیات  همت  به  مسابقات  این 
ارزش های  نشر  و  آثار  حفظ  بنیاد  کل  اداره  جوانان،  و 
دفاع مقدس، سازمان بسیج ورزشکاران استان آذربایجان 

غربی انجام می شود.
گفتنی است در پایان این رقابت ها به نفرات برتر اول تا 

سوم لوح و هدایایی اهدا می شود.
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گزارش از سی ان بی سی:
اوپک  هفته گذشته کمیته مشترک نظارتی وزیران نفت 
پالس )JMMC( نشانه هایی را در خصوص تصمیمات تازه 
اعضای این اتحاد نفتی در مورد سطح تولید نفت در ماه های 
آمریکا  رئیس جمهور  که  حالی  کرد.یعنی؛در  مخابره  آینده 
است،  آن  قیمت  کاهش  و  نفت  عرضه  افزایش  خواستار 
تولیدکنندگان بزرگ نفت تمایلی به این کار نشان نمی دهند.

خوانده  پالس«  »اوپک  اصطالحاً  که  متحدانش  و  اوپک 
می شوند، در تالشند تا از طریق استخراج کمتر نفت، عرضه 
ثبات  به  را  قیمت ها  و  ساخته  متوازن  را  بازار  تقاضای  و 
برسانند. هفته گذشته کمیته مشترک نظارتی وزیران نفت 
اوپک پالس )JMMC( نشانه هایی مبنی بر تمایل خود به 
تداوم چنین سیاستی را به ترامپ مخابره کرد؛ سیاستی که 
از ابتدای سال جاری میالدی تاکنون قیمت نفت را بیش از 

20 دالر افزایش داده است.
اگر اوپک و کشورهای متحدش در نشست ماه آینده خود در 
وین تصمیم بگیرند تولید نفت خود را در سطح کنونی حفظ 
به  آن ها  آشکار  بی اعتنایی  دومین  ندهند(  )افزایش  کنند 
خواست های ترامپ طی شش ماه اخیر رقم خواهد خورد. در 
این صورت، قیمت نفت همچنان در حوالی سقف شش ماهه 

خود نوسان خواهد کرد.
این اتفاق هرگز برای ترامپ خوشایند نخواهد بود زیرا وی 
قیمت  می خواهد  که  است  اقتصادمحور  رئیس جمهور  یک 
سوخت در آمریکا را به ارقام پایین تری برساند اما سیاست 
باال  به سمت  را  نفت  قیمت  که  است  به گونه ای  او  خارجی 
سوق می دهد و متعاقباً قیمت سوخت را نیز افزایش می دهد.

واشنگتن با اعمال تحریم های نفتی علیه دو کشور تأثیرگذار 
اوپک یعنی ایران و ونزوئال، عرضه جهانی نفت را محدودتر 
در  خود  متحدان  از  ترامپ  حال  عین  در  است.  کرده 
عربستان و امارات - که هر دو جزو بزرگترین تولیدکنندگان 
نفت اوپک هستند- خواسته است که با افزایش تولید نفت 

خود، کمبود نفت ایران و ونزوئال را در بازار جبران کنند.
با این حال سعودی ها و اماراتی ها هیچ تضمینی برای افزایش 
سطح تولید خود نداده اند. روز یکشنبه »خالد الفالح« وزیر 
در  نفت  انبارهای  موجودی  که  داد  هشدار  عربستان  نفت 
به سقوط  این مساله می تواند  و  است  افزایش  به  رو  جهان 

قیمت نفت منجر شود.
خالد الفالح در پایان نشستی که با حضور نمایندگان تعدادی 
از اعضای اوپک و سایر تولیدکنندگان نفت متحد آن در شهر 
جده عربستان برگزار شد، به خبرنگاران گفت: »به طور کلی 
بازار در شرایط حساسی به سر می برد. از یک سو نگرانی های 
در  اختالالتی  بروز  احتمال  و  تحریم های  مورد  در  زیادی 
ما  دیگر  سوی  از  اما  می شود؛  احساس  نفت  جهانی  عرضه 
کل،  در  هستیم.  نفت  انبارهای  موجودی  افزایش  شاهد 
پیش بینی ما این است که در هفته ها و ماه های آینده اوضاع 

عادی خواهد شد.«
)اعضای  پالس  اوپک  به  موسوم  کشورهای  حاضر  حال  در 
اواخر  از جمله روسیه که در  اوپک و متحدان نفتی آن ها 
سال گذشته میالدی توافق کردند که مجموعاً 1.2 میلیون 
بشکه از تولید روزانه نفت خود بکاهند، مایلند این توافق را 
همچنان حفظ کنند. اما واقعیت این است که میزان کاهش 
تولید نفت اوپک پالس در ماه های اخیر حتی بسیار بیشتر 

از رقم مورد توافق )1.2 میلیون بشکه در روز( بوده است.
در نشست اخیر کمیته مشترک نظارتی وزیران نفت اوپک 
اوپک که  به اعضای  پالس در جده، هیچ توصیه ای خطاب 
آینده در وین تشکیل جلسه خواهند داد، مطرح نشد.  ماه 
نفت  وزیر  اظهارات  به نوعی  نیز  نشست  این  در  حاضران 
عربستان را تکرار کردند و در بیانیه پایانی خود خاطرنشان 
در  تصمیم گیری  برای  پالس  اوپک  کشورهای  که  ساختند 
نظرات  نفت،  بازار  اطالعات  ابتدا  خود،  تولید  سطح  مورد 
تحلیلگران و نیز تحوالت کالن اقتصادی را در نظر خواهند 
بیانیه پایانی این نشست هم چنین به مذاکرات  گرفت. در 
تجاری بین آمریکا و چین، سیاست های پولی در کشورهای 

تأثیرگذار جهان و چالش های ژئوپلیتیکی نیز به عنوان عوامل 
تأثیرگذار بر قیمت نفت )و تصمیم اوپک پالس( اشاره شده 
بخش  تحلیل گر  استاونوو«  »جیووانی  دوشنبه  روز  است. 
کاالهای خام در بانک سرمایه گذاری UBS سوئیس که خود 
از نزدیک مسائل مرتبط با اوپک پالس را دنبال می کند، در 
گزارشی مدعی شد که ممکن است نشست اوپک پالس یک 
بیشتری  ،فرصت  آن  عضو  کشورهای  تا  افتد  تعویق  به  ماه 

برای بررسی اطالعات بازار داشته باشند.
بخش زیادی از نااطمینانی هایی که کشورهای اوپک پالس را 
برای تصمیم گیری دچار تردید کرده، از واشنگتن سرچشمه 
با  تجاری  جنگ  به  زدن  دامن  با  ترامپ  دولت  می گیرند. 
چین، تحریم کشورهای نفتی و هم چنین شدت بخشیدن 
به تنش ها در خاورمیانه، چشم انداز اقتصاد جهانی را مبهم 
کرده است.  به گفته »الکساندر نواک« وزیر انرژی روسیه، 
بازار نفت در برهه کنونی بسیار بی ثبات است و کشورها به 
 سختی می توانند یک سیاست نفتی بلندمدتی را اتخاذ کنند. 
با سی ان بی سی  انرژی روسیه در مصاحبه  با این حال وزیر 
وعده داد که کشورهای اوپک پالس همه گزینه های موجود 
را بررسی خواهند کرد و این امید وجود دارد که خریداران 

نفت شاهد بهبود اوضاع بازار در ماه های آینده باشند.
اردیبهشت(   10 تا  فروردین   12( آوریل  ماه  در  عربستان 
روزانه حدود 9.73 میلیون بشکه نفت استخراج کرده است، 
در حالی که طبق توافقات اوپک پالس اجازه داشت روزانه 
اگر  حتی  عبارتی  به  کند.  تولید  نفت  بشکه  میلیون   10.3
کشورهای اوپک پالس در جریان نشست آتی خود در وین 
اتریش تصمیم به تمدید طرح فعلی بگیرند، باز هم عربستان 
می تواند تولید نفت خود را تا 570 هزار بشکه در روز افزایش 
دهد. از طرفی یکی از مهم ترین دالیلی که باعث شده است 
تولید نفت کشورهای اوپک پالس بیش از میزان مورد توافق 
کاهش یابد، افت شدید تولید نفت در ایران و ونزوئال بوده 

است.
اوپک پالس قصد  بر اساس اظهارت منابع آگاه، کشورهای 
دارند در نشست آتی خود رقم کاهش تولید نفت را از 1.2 
میلیون بشکه فعلی به 900 هزار بشکه برسانند. این تصمیم 
می تواند عرضه نفت را 300 هزار بشکه در روز نسبت به رقم 

کنونی آن افزایش دهد.

قرعه کشی قرض الحسنه »ُامید 
آینده«

الحسنه پس  قرعه کشی جشنواره قرض   - معیار 
نهم  و  بیست  شنبه  یک  روز  در  آینده«،  »اُمید  انداز 
هیأت  اعضای  حضور  با   ،1398 سال  ماه  اردیبهشت 
مدیره، معاونان، مدیران و جمعی از رؤسای شعب بانک 

آینده، انجام شد.
اسفندماه سال 1397  پانزدهم  از  این جشنواره، که  در 
آغاز و تا پایان سی ویکم فروردین ماه سال 1398، ادامه 
داشت؛ تعداد 1.303 )یک هزار و سیصدوسه( نفر، واجد 
شرایط برای حضور در قرعه کشی، شناخته شدند. جوایز 
»اُمید  انداز  پس  الحسنه  قرض  جشنواره  از  دوره  این 
جایزه  )ده(   10 تبلت،  دستگاه  1)یک(  شامل:  آینده«، 
5  )پنج( میلیون ریالی و 100 )یک صد( جایزه 1 )یک( 

میلیون ریالی بود.
پس از انجام قرعه کشی، خانم هلیا عنایت خانی، برنده 1 

)یک( دستگاه تبلت؛ جایزه ویژه این دوره شدند.
هم چنین؛ 10 )ده( برنده جایزه 5 )پنج( میلیون ریالی 
نیز؛ خانم ها: نعیمه کاتب خیابانی، اسماء اخوان گالبی، 
بی  بی  افشاری،  ریحانه  حیدری،  پریا  جدلی،  فاطمه 
قرشی  غزل  و  کیوانی  احمدپور  ترانه  موسوی،  معصومه 

و آقایان: علی مرادی و نیما نوذری بودند.
امتداد  در  آینده«،  »اُمید  جشنواره  است؛  ذکر  به  الزم 
آموزی  دانش  محصول  بستر  بر  آینده«  »نهال  کارزار 
با  گذشته  سال  اسفندماه  در  انداز،  پس  الحسنه  قرض 
توزیع »سبزه آینده« در بین دانش آموزان، آغاز شد تا 
ضمن تهیه عکسی از این سبزه ها، در کنار سفره هفت 
حساب  افتتاح  و  شرکت  نیز،  جشنواره  در  خود،  سین 

نمایند.

نبوده  اجباری  موضوع  این  البته  از صفحه1:  ادامه 
اول کسانی که خواهان شناسنامه دار شدن  فاز  و در 
فرش های خود هستند مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.

آموزش فرش دستباف  اضافه کرد:  ادامه  در  دستپاک 
در سال 97 با توجه به نیاز ذینفعان و با هدف بهبود 

وضعیت تولید، بازارسازی و بازاریابی انجام شد.
وی با اشاره به از بین رفتن دارهای استان گلستان و 
گمیشان، اضافه کرد: این مساله جدی دیگری است که 
امیدواریم با کمک اتحادیه بتوان دارهای مورد نیاز آن 

استان را تامین کنیم.
به  اشاره  با  ادامه  در  ایران  فرش  ملی  مرکز  رییس 
کارگروه های فرش استانی، بیان کرد: در این کارگروه ها 
با  که جلسات  است  این  ایجاد شد  که  فاحشی  تغییر 
ریاست استاندار هر استان بر پا خواهد شد. در موضوع 
نیز مرکز در سال 98 تالش خود را چندین  تبلیغات 
برابر خواهد کرد و با همکاری اتاق، بودجه قابل توجهی 
را در این خصوص هزینه خواهیم کرد و انتظار همراهی 
اتحادیه را نیز داریم. هم چنین میزان بودجه از محل 
مشوق های صادراتی سال گذشته 800 میلیون تومان 
بوده است که وعده افزایش میزان بودجه از این ردیف 

را نیز دادند.
دستپاک با اعالم این که این مرکز با حداقل امکانات 
در سال 1397 برترین دستگاه وزراتخانه شد، گفت: از 
افتخارات این وزارتخانه بوده ایم و انتظار آن را داریم 
که با حمایت های فعاالن این حوزه به سازمان تبدیل 

شویم.
وی ادامه داد: انتظار دیگر از بخش خصوصی در مورد 
مساله تحریم، ارایه بیانه ای در اعتراض به ترامپ است 
و البته بسته های حمایتی در مورد مساله تحریم تهیه 

و به مقام عالی وزارت ارایه شد.
ایران در مورد تحریک  رییس مرکز ملی فرش 
تقاضای بازار داخل نیز به تفاهم نامه با صندوق 
کار آفرینی امید اشاره کرد و گفت: در راستای 
این تفاهم نامه می توان به خریداران و متقاضیان 

تسهیالت با بهره کم ارایه داد.
حرکت های  بازاریابی،  در  داد:  ادامه  دستپاک 
انجام  خصوصی  بخش  سوی  از  ثمر  مثمر 
از  برونئی  و  سنگاپور  کشورهای  نمی شود. 
که  هستند  دنیا  کشورهای  ثروتمندترین 
اصحاب فرش دستباف از آن ها غافلند. در این 
خصوص می توان از پتانسیل وزارت امور خارجه 

استفاده کرد. مذاکره با ASEAN )انجمن ملل آسیای 
توسعه  برای  ظرفیت ها  افزایش  برای  شرقی(  جنوب 

فرش دستباف را نیز نباید نادیده گرفت.
وی اضافه کرد: بیمه تامین اجتماعی از الزامات ایجاد 
امنیت شغلی است که با بودجه 19 هزار میلیارد ریالی 
می توان تمامی بافندگان را بیمه کرد و باید در اطالع 
از  انتظارات  دیگر  از  باشید.  کوشا  موضوع  این  رسانی 
بخش خصوصی تشکیل شورای حقوق و دستمزد در 

استان ها است.
بازاریابی  معاون  ابتدا  دیدار  این  در  که  است  گفتنی 
مرکز ملی فرش ایران، به شرح وضعیت صادرات فرش 
دستباف پرداخت و تصریح کرد: با عضویت خانم دست 
با تحریم  نماینده وزیر در ستاد مقابله  پاک به عنوان 
جنیدی،  خانم  با  همکاری  در  جمهوری  ریاست  دفتر 
شدن  برداشته  برای  موثری  حل های  راه  تردید  بی 

مشکالت ارایه خواهد شد.
صادرات  و  تولید  بدنه  به  یارانه  پرداخت  افزود:  وی 

توسعه  بسته  چنین  هم  و  هیات ها  پذیرش  و  اعزام  و 
صاردات فرش دستباف به کشورهای همسایه از دیگر 
برنامه های مرکز در کم رنگ کردن اثرات تحریم است 
ماده   3 تبصره  تغییرات  کردن  مصوب  تالش جهت  و 
جدیدترین  از  دستباف(،  فرش  قطعی  )ورود   121

اقدامات مرکزملی فرش دستباف ایران است.
انتظارت  از  ارایه مطالبی در مورد هر یک  با  اعضا نیز 
پیمان  حذف  که  کردند  ارایه  را  نکاتی  مرکز  ریاست 
سپاری ارزی، حل قانونی مشکل برگشت فرش ها )ورود 
در  دولت  کمک   ،)121 ماده  دستباف  فرش  قطعی 
تبلیغات فرش دستباف، حذف مالیات بر ارزش افزوده 
و در واقع هر گونه مالیاتی برای این هنر- صنعت، بیمه 
قالی بافان و مواد اولیه فرش دستباف از مهمترین این 

محورها بود.
گفتنی است، در هم اندیشی مرکز ملی فرش ایران با 
فرش  تولیدکنندگان  و  اتحادیه صادرکنندگان  اعضای 
دستباف  فرش  صنعت   - هنر  آتی  مسایل  دستباف، 

مورد گفتگو قرار گرفت.

۵ میلیون تن گندمی که 
از چرخه خارج می  شود

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: بر 
اساس برآوردهای انجام شده ؛بین 4 تا 5 میلیون تن از 
گندم تولیدی کشور از طریق قاچاق و مصرف دامداری ها 

از دسترس خارج می شود.
جالل محمودزاده نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، 
منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسالمی در 
خصوص وضعیت خرید تضمینی گندم و میزان برداشت 
گفت:  جدید،  زراعی  سال  در  استراتژیک  محصول  این 
محصول گندم به دلیل تغییرات اقلیمی و افزایش میزان 
بارندگی علی رغم از بین رفتن بیش از یک میلون تن 

از آن به واسطه سیل های رخ داده، افزایش تولید دارد.
نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسالمی با بیان 
این که این نگرانی وجود دارد که دولت مطالبات گندم 
مطابق  کرد:  تصریح  نکند،  پرداخت  موقع  به  را  کاران 
برنامه ششم توسعه کشور اگر دولت حداکثر ظرف مدت 
یک ماه پول کشاورزان گندم کار را پرداخت نکند باید 
به صورت روز شمار سود متعلقه را به کشاورزان پرداخت 
در سنوات گذشته  را  قانون  این  تاکنون  دولت  اما  کند 

اجرا نکرده است.
وی با اشاره به این که این نگرانی وجود دارد که به دلیل 
و  کشور  داخل  در  گندم  هزارتومانی   2 قیمت  اختالف 
در برخی کشورهای همسایه، مقداری از گندم تولیدی 
توسط سودجویان از کشور قاچاق شود که متاسفانه این 
چنین  هم  داد:  ادامه  است،  دادن  رخ  حال  در  موضوع 
و  مانند ذرت  نهاده های دامی  قیمت  بودن  باال  به علت 
سویا، این احتمال وجود دارد تا بخشی از گندم تولیدی 

در دامداری ها و مرغ داری ها مورد مصرف قرار بگیرد.

ارایه تسهیالت به خریداران فرش دستباف 

اوپک پالس چه تصمیمی در مورد عرضه نفت می گیرد؟
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 --- نیم نگاه ---

مردم در بازار ارز 
سرمایه گذاری نکنند

نرخ های   این که  بیان  با  بانک مرکزی  رئیس کل 
ارز پایدار نیست، گفت: مردم عادی در بازار ارز سرمایه 

گذاری نکنند.
حاشیه  در  مرکزی  بانک  کل  رئیس  همتی  عبدالناصر 
خصوص  در  خبرنگاران  جمع  در  دولت  هیات  جلسه 
قیمت ارز گفت: از نظر ذخایر ارزی وضعیت خوبی داریم 

و وضعیت مان از نظر اسکناس مطلوب است.
وی ادامه داد: یک سری متغیرهای سیاسی روی نرخ ارز 
تأثیر می گذارد؛ این متغیرهای سیاسی مبنای اقتصادی 
ندارد، یک روز شایعه می کنند قرار است جنگ شود یک 
روز شایعه می کنند قرار است مذاکره شود و یا اتفاقاتی 

در منطقه بیفتد.
افراد  یک سری  داشت:  اظهار  مرکزی  بانک  کل  رئیس 
هستند که از این فرصت ها استفاده می کنند و با ایجاد 
نباید  مردم  می برند،  پایین  و  باال  را  ارز  نرخ  روانی،  جو 
تابع این نوع متغیرهای سیاسی به مساله ارز نگاه کنند.

همتی افزود: خیلی تالش شد در هفته گذشته با توجه 
برجام،  مورد  در  ایران  اعالمیه  از  ناشی  سیاسی  جو  به 

قیمت ارز را باال ببرند که خوشبختانه نتوانستند.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: این نرخ ها، نرخ های 
پایداری نیست و ممکن است هر لحظه تغییر کند. مردم 
نمی توانم  من  نکنند.  گذاری  ارز سرمایه  روی  بر  عادی 
بگویم در آینده نرخ ارز چگونه خواهد شد اما نرخ های 
موجود نرخ ارز ما نیست؛ ان شاءاهلل شرایط در مورد نرخ 

ارز بهتر شود.

کالن  شهرداران  مجمع  نشست  یکمین  و  یکصد 
کالن  شهرداران  از  جمعی  حضور  با  ایران  شهر های 
بر  مالیات  الیحه  موضوع  بر  تمرکز  با  کشور  شهرهای 

ارزش افزوده برگزار شد.
با  ارتباط  اجرایی  مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به 
حضور  با  نشست  این  رشت،  شهرداری  رسانه های 
علی  کشور،  وزیر  عمرانی  معاون  نژاد  جمالی  مهدی 
بهارمست سرپرست شهرداری رشت، قدرت اهلل نوروزی 
شهردار اصفهان، ایرج شهین باهر شهردار تبریز، حیدر 
اراک  کریم شفیعی شهردار  اسکندرپور شهردار شیراز، 
وپیروزحناچی  بندرعباس  شهردار  زاده  امینی  عباس  و 
تهران  شهرداری  مرکزی  ساختمان  در  شهردارتهران، 
الیحه  پیرامون  مباحثی  جلسه  این  در  شد.  برگزار 
مدیریت  جامع  »طرح  و  افزوده«  ارزش  بر  »مالیات 
تهران  شهرداری  نمایندگان  و  شد  مطرح  شهری« 
ارزش  بر  مالیات  الیحه  بررسی  روند  درباره  گزارشی 

افزوده در کمیسیون های مجلس ارائه دادند.
اصلی  باره گفت:  این  تهران در  پیروز حناچی، شهردار 
ترین موضوع شهرداری های کالن شهرها، الیحه مالیات 
بر ارزش افزوده است که در مجلس مطرح شد و تصور 
اعتراض  با  اما  بود که تصویب می شود،  این  پیشتر  ما 
شهرداران کالن شهرها تصویب این طرح »دو شوری« 
این  به حال سه جلسه در  تا  شد و کمیسیون مربوطه 
باره برگزار کرده است که آخرین آن دیروز بود و مباحث 

عمدتا مباحثی بود که به کالن شهرها بر می گشت.
عالی  شورای  میان  عمل  انسجام  به  اشاره  با  وی 
در  کشور  وزارت  و  شهرها  کالن  شهرداران  استان ها، 
در  کردن  عمل  منسجم  تجربه  کرد:  ،عنوان  باره  این 
این قضیه تجربه خوبی بود و فراکسیون مدیریت شهری 
زمینه  این  در  خوبی  همراهی  هم  امید  فراکسیون  و 

کرده اند، بنابراین باید این مسیر را تا انتها طی کنیم. 

خود  نمایندگان  با  شهرداران  است  الزم  می کنم  فکر 
این  درگیر  زیادی  که جمع  کنند  استان ها صحبت  در 

موضوع شوند.
به  باید  شهرداری ها  برای  عوارض  داد:  ادامه  حناچی 
شهرداری ها  حساب  به  راحتی  به  و  شناخته  رسمیت 
واریز شود. درباره مالیات ملی و محلی هم خوشبختانه 
اختیار  در  باید  هم  این  و  رسیده ایم  نظر  اتفاق  به 
به  موظف  هم  شهرداری ها  و  بگیرد  قرار  شهرداری ها 
بیشتری  عوارض  بتوانند  تا  شوند  بیشتر  خدمات  ارائه 

بگیرند.
در ادامه سناریوهای مختلف برای مقابله با طرح جامع 
رو  پیش  سناریوهای  تمامی  شد  قرار  و  مطرح  شهری 
طرح  این  مواد  برخی  تصویب  جلوی  تا  شود  اعمال 

گرفته شود.
در این جلسه مهدی جمالی نژاد، معاون عمرانی وزیر 
کشور از تالش شهرداری ها برای حل مشکالت مربوط 
خود  من  که  آنجا  از  گفت:  و  کرد  تقدیر  عوارض  به 
حل  دنبال  به  کشور  وزارت  در  بودم،  شهرداری  در 

مشکالت شهرداری ها هستم.
شهرداران  برای  مهم  موضوع  که  این  بیان  با  وی 
مجلس  در  شهری  مدیریت  جامع  طرح  شهرها  کالن 
از دغدغه های شهرداران کالن  این یکی  افزود:  است، 
آماده  را  وزارت کشور طرح جامعی  در  ما  شهرهاست. 
کرده بودیم تا یک الیحه خوب و پخته ای آماده شود 
و هم افزایی همه دستگاه های اجرایی کشور را شاهد 
باشیم. اما طرحی که در این زمینه ارائه شد، ناپخته بود 
و من نگران هستم که تصویب شود. این طرح مشکالت 

زیادی برای شهرداری ها ایجاد خواهد کرد.
شهرداران،  جلسه  در  مطرح  مباحث  از  دیگر  یکی 
موضوع »عدم عضویت کارکنان شهرداری ها در هیات 
به  که  بود  شهرداری«  ربط  ذی  های  دستگاه  امنای 

و  کرده  ایجاد  مشکالتی  شهرها  کالن  شهرداران  گفته 
زده  رقم  را  هایی  اختالل  ها  دستگاه  اجرایی  روند  در 
مشکل  این  برای حل  که  هایی  راه حل  از  یکی  است. 
برای  استفساریه  یک  طرح  شد  مطرح  جلسه  این  در 
و  طرح  ارائه  درازمدت  در  و  بود  استثناها  برخی  ایجاد 
تهران  شهردار  بود.  قانون  این  لغو  برای  الیحه  یک  یا 
هم خواستار مشورت بیشتر با نمایندگان در این زمینه 

و تعقیب مسیرهای ممکن برای حل این مشکل شد.
نامه  آیین  درباره  گزارشی  چنین  هم  جلسه  این  در 
جذب  العاده  فوق  بحث  و  ها  شهرداری  استخدامی 
کارکنان شهرداری مطرح و مصوب شد که در رایزنی با 
سازمان امور استخدامی تمامی کاستی ها در این زمینه 
حل شود و کارمندان شهرداری از مزایا و خدماتی برابر 

با کارمندان دولت برخوردار شوند.
ناوگان حمل  درباره  گزارشی  این جلسه  در  هم چنین 
و نقل شهری مطرح شد و شهردار تهران در این زمینه 
گفت: با توجه به نام گذاری امسال به نام سال »تولید 
باید حداکثر ظرفیت واگن سازی کشور را فعال  ملی« 
کنیم. این اقدام بر توسعه ناوگان شهری و رونق تولید 

موثر است.

پرتوهای خورشید را جدی 
بگیرید

ایسنا - مهندس علی گورانی  مدیر برنامه بهداشت 
پوست  سرطان  که  این  بیان  با  بهداشت  وزارت  پرتوهای 
علت  گفت:  دنیاست،  در  شایع  سرطان  نوع  پنج  از  یکی 
ویژه  به  خورشید  نور  پوست،  سرطان  به  ابتالء  اصلی 
تشعشعات فرابنفش آن است. البته سرطان پوست مرحله  
آخر از آسیب هایی است که نورخورشید دارد. از آسیب های 
اشاره  و...  سوختگی  آفتاب  پوستی،  پیر  به  می توان  دیگر 

کرد.
ساده  موضوع  این  حل  راه  که  این  بیان  با  ادامه  در  وی 
نور  برابر  در  پوست  از  محافظت  به  کافی  توجه  اما  است، 
یکی  زیبایی  افزود:  نمی گیرد،  صورت  کشور  در  خورشید 
دلیل  همین  به  و  است  فرد  هر  برای  مهم  موضوعات  از 
مواد  از  آمدن  نظر  به  زیبا  و  پوستی  مشکالت  رفع  برای 
از  حتی  موارد  برخی  در  که  می کنند  استفاده  شیمیایی 

ضرر آن بی اطالع اند. 
گورانی عدم حضور در فضاهای بیرونی در ساعات 10 الی 
گفت:  و  دانست  توصیه جهانی جدی  را  بعداز ظهر  چهار 
مردم باید اصول محافظت از پوست خود در برابر پرتوهای 
بر  تأثیراتی که  بر  این پرتو عالوه  یاد بگیرند.  را  فرابنفش 
رسان  آسیب  نیز  چشم ها  به  می تواند  دارد،  افراد  پوست 
باشد؛ چراکه ایران به دلیل همین تابش ها در مدار فرضی 
»کاتاراکت« قرار گرفته است. متأسفانه در زمینه آموزش 

حفاظت از پرتوها به جز موارد بیمارستانی، اقدامات کمی 
صورت گرفته و نیاز است که آگاهی مردم افزایش یابد.

وجود  غلط  باور  این  نباید  مثال  طور  به  داد:  ادامه  وی 
باشد که هنگام قرار گیری در سایه به طور کامل  داشته 
از برخورد پرتوها جلوگیری می شود؛ قرار گرفتن در سایه 
افراد جلوگیری می کند.  از تابش اشعه به  تنها 50 درصد 
هم چنین یکی از موارد پرخطر مواجهه با پرتو فرابنفش در 
زمستان ها هنگام بارش برف است که تا 80 درصد امواج از 

برف منعکس شده و باعث التهاب پوست می شوند.

◄ به مناسبت سالگرد فتح خرمشهر علی بهارمست سرپرست شهرداری رشت در پیامی این روز را گرامی داشت.

به گزارش واحد خبر مدیریت اجرایی ارتباط با رسانه های شهرداری رشت، در آستانه سوم خرداد سالروز فتح 
خرمشهر علی بهارمست سرپرست شهرداری رشت در پیامی این روز را گرامی داشت. متن پیام به این شرح است:

بسمه تعالی

برابر دشمن  در  توان خود  تمام  با  که  است  های جوانانی  رشادت  و  ایثار  مقاومت،  گویای  واقعه سوم خرداد  ایستادگی کرده و توانستند با افتخار خاک میهن عزیزمان را از چنگال دشمن در آورند.  
امروز در سی و هفتمین سالروز این فتح عظیم، ضمن تبریک و گرامی داشت این روز بزرگ، حالوت این پیروزی 
جهانی و رشادت های رزمندگان این نبرد نابرابر را به ملت شریف ایران اسالمی و به خصوص رشتوندان عزیز 

تبریک و تهنیت عرض نموده و از خداوند منان توفیقات روزافزون ملت ایران را مسئلت می نمایم.

علی بهارمست
سرپرست شهرداری رشت

با توجه به انتشار برخی مطالب نادرست در فضای 
مسدود  در  مرکزی  بانک  نقش  با  ارتباط  در  مجازی 
شدن حساب بانکی اشخاصی که برای کمک رسانی به 
آسیب دیدگان بالیای طبیعی اقدام به جمع آوری وجوه 
کرده اند یا انتظار مخالفت یا استنکاف بانک مرکزی از 
اجرای دستورات مراجع قضایی را دارند، روابط عمومی 

این بانک مطالب زیر را به آگاهی عموم می رساند:
حساب  انسداد  خصوص  در  تصمیم گیری   -  1◄
پذیرفته  صورت  قضایی  مقام  سوی  از  اشخاص،  این 
حیطه  از  خارج  قضایی  دستور  اجرای  از  ممانعت  و 

صالحیت و اختیارات قانونی بانک مرکزی است.
◄2 - بحث استقالل بانک مرکزی مربوط به استقالل 
و  پولی  تنظیم مقررات در حوزه  و  در سیاست گذاری 
بانکی کشور بوده و تلقی اختیارات فراقانونی برای این 

حقوقی  موضوع  این  از  شناخت  عدم  از  ناشی  بانک، 
است.

اسالمی  مجازات  قانون   576 ماده  مطابق   -  3◄
دولتی(  مأمورین  و  مقامات  پنجم-تقصیرات  )کتاب 
از صاحب منصبان و مستخدمین و  »چنانچه هر یک 
مقامی  و  رتبه  هر  در  شهرداری ها  و  دولتی  مأمورین 
اجرای  از  و  کرده  سوءاستفاده  خود  مقام  از  باشد  که 
یا  و  مملکتی  قوانین  اجرای  یا  دولتی  کتبی  اوامر 
اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی یا هرگونه امری 
که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری 
پنج سال  تا  از یک  دولتی  از خدمات  انفصال  به  کند 
دستور  اجرای  اساس  همین  بر  شد«.  خواهد  محکوم 
قانونی محسوب شده  تکلیف  عنوان  به  قضایی صادره 
و تخطی از آن نیز با ضمانت اجرای کیفری مقرر در 

از  اجتناب  قانون مواجه است.لذا شایسته است ضمن 
طرح موضوعات بی اساس و سوءاستفاده از تریبون آزاد 
فضای مجازی، با تمکین به قوانین موضوعه، نسبت به 

پیگیری امور از مجاری قانونی اقدام شود.

 معیار - گیالن - مهدیه رزاقی لنگرودی

حضور علی بهارمست درمجمع شهرداران کالن شهرها

 معیار - گیالن - مهدیه رزاقی لنگرودی

پیام سرپرست شهرداری رشت 

--- انسداد حساب های بانکی ---
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کافه شهرحمید مزرعه --- نیم نگاه ---

لـذت سـینما و حقیقـت واقعیـت، بحـث قدیمـی و کهنـه ای نیسـت، ایـن که 
انسـان در دوره هـای زیسـت تاربخـی و در تکامـل اندیشـه و هنـر از طبیعـت 
پیرامونـش تقلیـد کـرده و بـه خالقیت هـای فکری و نوشـتاری رسـیده، این که 
هـزاران سـال گذشـته و انسـان معاصـر امـروز تحـت تاثیـر ادبیـات و هنرهـای 

تصویـری و موسـیقی گذشـتگان اسـت، هیچ شـکی نیسـت. 
انسـان اولیه از یک طرف توانسـت آثاری چون نقاشـی و نمایشـنامه و شـعر را به 
تقلیـد از وضعیتـی بیافرینـد که دارای شـخصیت ها و عملکـرد و مکالماتی نظیر 
آنچـه اشـخاص در برخـورد بـا تجـارب طبیعـی دارنـد بـود ،و از طـرف دیگر ،به 
خلـق آثـار موسـیقی پرداخـت کـه بـه هیچ وجـه تقلیـدی نبودنـد و تنها ریشـه 
در تجـارب حسـی داشـتند کـه عواطـف و تفکـر انسـانی را بـر مـی انگیزنـد. اما 
راه میانـه رقـص نیـز وجـود دارد کـه ترکیبی اسـت از عناصـر تقلیـدی و عناصر 
حسـی، تقلیـد و حرکـت فیزیکـی، نمایشـنامه و موسـیقی، انسـان هـای اولیه با 
ترکیـب نمایـش دراماتیـک بـا موسـیقی، هنـر تقلیدی جنبشـی را خلـق کردند 
کـه عناصـر تقلیـدی آن بیشـتر اسـتعاری، مجـازی و کنایـه آمیـز بود و بـا ریتم 
و حرکـت فیزیکـی محـدود می شـد، عناصر حسـی آن نیز بیشـتر قابـل درک و 

واقعـی بـود و بـا ارائـه اعمـال و عواطف شـخصیت هـا کنترل می شـد.
ایرویـن پانوفسـکی نیـز از جملـه ی  طبـق نظـر برخـی نظریـه پـردازان کـه 
آن هاسـت، همـه ی هنرهـا در فضـای ادبیـات نفـس می کشـند. بـر اسـاس ایـن 
نظریـه شـعر، رمـان، نمایشـنامه، ... پیچیـده تریـن هنرهاسـت. نظـر دیگری هم 
هسـت کـه طـرف دار موسـیقی اسـت. جملـه ی معروفـی هسـت کـه رودلـف 
آرنهایـم گفتـه،؛ یعنـی همـه هنرهـا در فضـای موسـیقی نفـس مـی کشـند. بـر 
اسـاس ایـن نظریـه، موسـیقی نـاب ترین هنر جنبشـی و عصـاره ی نـاب جهان 
در جنبـش و حرکـت اسـت کـه با هیـچ چیز جز خـودش ارتباطی نـدارد و رفیع 

تریـن و واالتریـن نـوع هنر اسـت.
ایـن دو زمینـه ی نـاب در رقـص هـای انسـان هـای اولیه بـه هم آمیخـت، اما از 
آن تاریـخ تاکنـون در مسـیر تمـدن دسـت خوش اصـالح و از هم گسـیختگی و 

تجدید پیوند شـده اسـت.
ریتـم و ضرباهنـگ هـای حسـی و حرکتـی در ناخـودآگاه انسـان اولیـه وجـود 
داشـته کـه امـروزه مـا بـه راحتی با موسـیقی هـای پیچیـده تری ارتباط حسـی 

عاطفـی برقـرار مـی کنیـم و شـروع بـه ریتـم گرفتـن می کنیـم، نتیجـه آن که 
همـه ایـن حس هـا و حرکـت هـا و ریتم هـا و سـناریو وقتـی کنـار هـم قـرار 
می گیرنـد سـینما بـه شـکل امـروزی و بـا زیبایی هـای لـذت بخش تـر خلـق 
می شـوند. بـه سـخن دیگـر؛ لـذت دیـداری و لـذت شـنیداری وقتـی توامـان بـا 
حـس هـای عاطفـی و زیبایـی های تعریف شـده و نشـده در هم قـرار می گیرند، 
واقعیـت حقیقـی را بوجـود مـی آورنـد و واقعیـت حقیقـی لـذت سـینما را برای 

مـا رقـم مـی زنند.
بـرای بیـان ایـن رابطه زیگفریـد کراکوئر معتقد اسـت: یکـی از لذت های منحصر 
بـه فـرد سـینما در قابلیـت آن بـرای نمایـش فجایع  و مصایبی اسـت کـه نه در 
زندگـی معمولـی و طبیعـی امـکان آن وجـود دارد و نـه تحمـل دگرگونی هـای 

شـدید، ترس، رنـج، و تجربـه ی آن ها....
ادامه دارد...

زیگفرید کراکوئر

لذت سینما و حقیقت واقعیت

لحطاتی با شعربه انتخاب نیما موسوی
■ امیرخسرو دهلوی

دلم در عاشقی آواره شد آواره تر بادا
تنم از بی دلی بیچاره شد بیچاره تر 

بادا
به تاراج عزیزان زلف تو عیاریی دارد

به خونریز غریبان چشم تو عیاره 
تر بادا

رخت تازه است و بهر مردن خود تازه 
تر خواهم

دلت خاره ست و بهر کشتن من خاره 
تر بادا

گرای زاهد دعای خیر می گویی مرا 
این گو

که آن آواره  از کوی بتان، آواره تر بادا
همه گویند کز خونخواریش خلقی به 

جان آمد
من این گویم که بهرجان من خون 

خواره تر بادا
دل من پاره گشت از غم نه زان گونه 

که بِه گردد
و گر جانان بدین شادست یا رب پاره 

تر بادا
چو با تردامنی خو کرد خسرو با دو 

چشم تر
به آب چشم پاکان دامنش همواره 

تر بادا

*****

■ ابوسعید ابوالخیر

یا رب مکن از لطف پریشان ما را
هر چند که هست جرم و عصیان ما را

ذات تو غنی بوده و ما محتاجیم
محتاج به غیر خود مگردان ما را

■ نادرنادرپور

پرنده ای که صدایی به صافی شب 
داشت

شب صدا را در بیشه ها رها می کرد
مرا ز روزنه ی برگ ها صدا می کرد

پلی گشوده شد از البالی چند درخت
به پیشواز قدم های سست من آمد
مرا به راز روان بودن آشنا می کرد

چراغ را به سرانگشت شاخه ای بستم
برهنه تر شدم از ماهی طالیی ماه

که در دهانه ی تاریک پل ، شنا می 
کرد

تن برهنه ی من روح آب را دریافت
میان موج و دل من دریچه ای واشد

دریچه ای که مرا از زمین جدا می کرد
پرنده ای که صدایی به گرمی تب 

داشت
تب صدا را در خون من رها می کرد

مرا ز روزنه ی ابرها صدا می کرد

*****

■ نجمه زارع

کدخدا می گوید از این جا نرو - یک 
ناشناس؟

با بهار و گل می آید سال نو، یک 
ناشناس

با خودم می گویم ای شاعر! تو تنها 
نیستی

توی دنیا هست حتما مثل تو، یک 
ناشناس

با صدای ساعت قلبم از این پس مایلم
بشمرم این لحظه ها را تا سه! دو! یک! 

... ناشناس
می رسد، می پرسم؛ ای 

خوب جنوبی کیستی؟
خیره می ماند و می گوید 

که: مو؟ یک ناشناس
آه می دانم که روزی 

روزگاری می رسد
می رویم آن سوتر از غم ها 

من و ... یک ناشناس

*****

■ نیمایوشیج )آوای آزاد(

آن گل زودرس چو چشم گشود
به لب رودخانه تنها بود

گفت دهقان سالخورده که:

حیف که چنین یکه بر شکفتی زود
لب گشادی کنون بدین هنگام

که ز تو خاطری نیابد سود
گل زیبای من ولی مشکن

کور نشناسد از سفید، کبود
نشود کم ز من بدو گل گفت
نه به بی موقع آمدم پی جود

کم شود از کسی که خفت و به راه
دیر جنبید و رخ به من ننمود

آن که نشناخت قدر وقت درست
زیراین طاس الجورد چه جست ؟

تسهیل ورود مواد اولیه 
به کشور

رفع  گفت:  صمت  وزیر  معاون  فرشادمقیمی 
ممنوعیت واردات شمش حاصل از ذوب قراضه با توجه 
محصوالت  صادرات  توسعه  و  افزوده  ارزش  ایجاد  به 
خواهد  قرار  وزارتخانه  این  کار  دستور  در  آلومینیومی 

گرفت.
فرشاد  تجارت،  و  معدن  صنعت،  وزارت  گزارش  به 
مقیمی در نشست با اعضای سندیکای آلومینیوم اظهار 
امیدواری کرد با هماهنگی وزیر صنعت، معدن و تجارت 
تأمین مواد اولیه مورد نیاز این صنعت تسهیل و شرایط 
برای توسعه این صنعت در شرایط کنونی با اتخاذ تدابیر 

مناسب فراهم شود.
راهکارهایی جهت  درباره  نشست  این  در  است؛  گفتنی 
رفع مشکالت عرضه ناکافی شمش آلومینیوم در بورس 
فلزات و ساماندهی وضعیت سهمیه مواد اولیه واحدهای 
محوریت  با  یاب  بهین  سامانه  در  مندرج  تولیدی 

تشکل های مرتبط تصمیمات الزم اتخاذ شد.

حد واردات نفت چین از ایران
 

می  از  قبل  ماه های  در  چین  نفت  واردات  میزان 
یعنی زمانی که آمریکا اعالم کرد معافیت های تحریمی 

خرید نفت از ایران تمدید نمی شود، رکورد زده است.
از  آمارهای جمع آوری شده  اساس  بر  رویترز می نویسد 
بلومبرگ، میزان واردات نفت چین از ایران در ماه مارس 
806 هزار و 452 بشکه در روز بوده که بیشترین میزان 

در 6 ماه گذشته محسوب می شود. 
پکن،  آمارهای گمرک  از  بلومبرگ  محاسبات  اساس  بر 
معادل  تن  میلیون   43.73 آوریل  ماه  در  تنها  چین 
10.68 میلیون بشکه در روز نفت خریداری کرده است 
که این بیشترین میزان از سال 2010 محسوب می شود.

مایکل مدیان یک تحلیل گر در شرکت انرژی و مشاوره 
صنعتی در لندن گفت: علت باال بودن واردات چین در 

این ماه واردات گسترده از ایران بوده است. 
در  کاال  تحقیقاتی  مؤسسه  تحلیل گر  لی لی  چنین  هم 
شانگهای چین نیز معتقد است پاالیشگاه های بزرگ در 
چین  سوی  از  نفت  بیشتر  تقاضای  عامل  چین  دالیان 

بوده است.
رویترز پیش بینی کرده میزان صادرات ایران به چین در 

ماه می و آوریل کاهش داشته باشد.

افزایش تسهیالت مسکن 
روستایی

 
بـه گـزارش روابط عمومـی بانک مرکزی، شـورای 
پـول و اعتبـار در یـک هـزار و دویسـت و هفتادمیـن 
جلسـه خـود بـه ریاسـت عبدالناصـر همتی، بـا افزایش 
سـقف فـردی »تسـهیالت یارانـه ای قابـل اعطـا بابـت 
بازسـازی و نوسـازی اماکـن مسـکونی روسـتایی« بـه 
مبلـغ 400 میلیـون ریـال موافقت کرد. تسـهیالت مورد 
اشـاره بـا معرفـی متقاضیـان بـه بنیـاد مسـکن انقـالب 
اسـالمی بـه بانـک های عامـل قابـل پرداخت اسـت.هم 
چنیـن اعضـای شـورای پـول و اعتبـار با افزایش سـقف 
فـردی »تسـهیالت قرض الحسـنه اشـتغالزایی« به 500 

میلیـون ریـال موافقـت کردنـد.
ایـن تسـهیالت بـا معرفی نهادهـای حمایتـی مندرج در 
قوانیـن مرتبط ازجملـه کمیته امداد امـام خمینی )ره(، 
بهزیسـتی، صندوق اشـتغال و کارآفرینـی امور ایثارگران 
و وزارت کار و امـور اجتماعـی بـه بانک هـای عامل قابل 

اعطاست.

بخش ششم

در  تهران  استان  قضایی  شورای  رئیس 
شورای  و  قضایی  شورای  همزمان  نشست 
مرور  به  تکریم،  رعایت  با  گفت:  اطالع رسانی 
از دستگاه  شاهد کاهش گله مندی های مردم 

قضایی خواهیم بود.
سخنگوی قوه قضاییه هم چنین اظهارداشت: 
با توجه به سیاست های ابالغی و سند تحول 
عملی  رویة  و  قضائیه  قوه  معزز  ریاست 

معظم له ، الزم است که بیش از پیش ارتباط 
قطعاً  و  گردد  تقویت  مردم  نیز  و  با همکاران 
این  از  میرود،  شمار  به  ضرورت  یک  این 
طریق مشکالت موجود آسیب شناسی شده و 
برنامه ریزی های مناسب برای رفع آنها صورت 

می گیرد.
با  بایستی  ارتباط  این  البته  داد:  ادامه  وی 
به  وسیله  بدین  تا  باشد  توام  عزت  و  تکریم 

از  مردم  گله مندی های  کاهش  شاهد  مرور 
تحقق  برای  ضمنا  باشیم،  قضایی  دستگاه 
می طلبد  تحول،  سند  در  مندرج  محورهای 
قضایی  همکاران  و  مدیران  برنامه های  ایده ها 
و اداری جمع آوری و مورد بهره برداری قرار 
سرعت  به  فوق  موارد  ضروریست  لذا  گیرند، 
به دبیرخانة شورای قضایی منعکس تا از این 

طریق به قوه ارسال گردد.

تکریم ارباب رجوع، گله مندی از دستگاه قضا را کاهش می دهد



وضعیت عادی قیمت 
بعضی کاالها 

که  زمانی  از  گفت:  ایران،  گمرک  کل  رییس 
می کند  وارد  کاال  نیمایی  ارز  با  خصوصی  بخش 
عادی  بازار  در  همانند گوشت  کاالها  قیمت  وضعیت 
شده و دیگر مشکل خاصی در این بخش وجود ندارد.

بر  مبنی  خبری  اعالم  به  اشاره  با  میراشرفی  مهدی 
دپوی گوشت در گمرکات کشور افزود: همیشه میزان 
کشور  گمرکی  یا  گمرکی  غیر  اماکن  در  کاال  باالیی 
ای  گونه  به  شرایط  حاضر  حال  در  اما  دارد،  وجود 
است که کاالیی وارد ایران شده و پس از اظهار اسناد، 

ترخیص و کاالیی دیگر جایگزین آن می شود.
میراشرفی با بیان این که مناطق آزاد و مناطق ویژه 
خارج از قلمروی گمرکی هستند، تاکید کرد: این بدان 
آن شود حتی  وارد  می تواند  کاالیی  که هر  معناست 
کاالهایی که از قلمرو کشور ترانزیت می شوند به این 

اماکن وارد می شود و نیازی به ثبت سفارش ندارند.
رییس کل گمرک کشوردرباره قاچاق برنج -- با بیان 
قاچاق  صرفه  که  است  فصلی  کاالیی  برنج  که  این 
یک  ورود حدود  به  ساالنه  ایران  کرد:  تصریح  ندارد، 
میلیون تن برنج نیاز دارد و همیشه برای واردات آن 
مشوق وجود داشته و انگیزه ای برای قاچاق آن وجود 

ندارد.

گردآورنده مریم نباتیزنگ تفریح  

شماره 80 --- جدول و سودوکو ---

}جسارت نباشه...فقط برای انبساط خاطر شما!{

افقی:
1-بتن یامالتی که از طریق شلنگ های حمل شده و در اثر فشار هوای زیاد به محل مورد نظر پاشیده می شود- قسمتی از در 2- چاشنی پرمصرف- سرابی در پاوه- شهری در استان اصفهان 3- دنده های اصلی پوشش تاق- شهری در 
نزدیکی تهران- زبان مردم پاکستان 4-سرسرا- گشوده- دشمن دیرینه پنیر- شاعر فقیدمعاصر وسراینده سایه عمر5- اسباب زندگی- روغن کفش 6- شهرشاعران- شهری در آب- ناشنوا 7- رایگان- قدم  یک پا-سپاسگزار- شفابخش بیمار 
8- فالنی- نوعی زغال سنگ-  تلخ عرب- از پیشوندها 9- نصف- قدیمی ترین وسیله برای اندازه گیری دو سطح غیر تراز- ازپادشاهان ماد 10- گربه عرب- تمدن باستانی- سالن 11- محلی- استان همسایه 12- ازکلمات استثنا- چادر و هر گونه 
فضای سرپوشیده- مظهر شکار- ستاره ای در دب اصغر 13- قوه حافظه- فرومایه- انباشتگی 14- بی ریا - نقاشی که به دروغ ادعای پیامبری می کرد- پهلو و کنار 15- نوعی پروفیل که در ساخت بادبند به کار می رود- از ماشین های راهسازی

عمودی:
1- نوعی ماسه- مقابل درامد- رسم و دین 2- سدی درمصر- لم یزرع- از گیاهان بومی پرو 3- پهلوان- شهری در ایتالیا- بسیار تیز رو 4- گنج- 
انبارگندم- روشنایی اندک- کشور بنای تاریخی تاج محل 5- خیمه بزرگ صحرانشینان- مقابل زنگی- نگار بی سروپا! 6- یک خودمانی- از کلمات 
استنا- معمولی ترین وسیله برای حمل و نقل 7- انداختنی صیاد- زیاده خواهی- وسط بدن- تیرانداز 8- ولی، اما- تکیه نمودن 9- ماه سرد- تسهیالت 
بانکی پرطرفدار- خط کش هندسی- روشنایی 10- نوعی منحنی در نقشه کشی- نوعی غربال- تصدیق انگلیسی 11- حرف فاصله- برقرار- راهنمایی 
12- غالم و بنده- ابریشم سوخته- غالف شمشیر- ناحیه صنعتی آلمان 13- کمک رسان- سرگیجه- شهری در استان مازندران 14- وسیله ای در 

آشپزخانه- کاخ مجلل و باشکوه داخل باغ- از مصالح ساختمانی 15- از ماشین آالت کارگاهی مخصوص کارهای ساختمانی- فرمانده
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تکلیف خودروسازان به تولید 
قطعات داخلی

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: خودروسازان 
به تولید قطعات خودرو در داخل کشور موظف شدند.

مراسم  در  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  رحمانی  رضا 
انعقاد توافق نامه بنیاد شهید و امور ایثارگران با وزارت 
صنعت، معدن تجارت و تجارت اظهار کرد:در جلسه ای 
که قبل از نوروز 98 با حضور خودروسازان برگزار شد، 

آنان را به تولید داخلی قطعات خودرو موظف کردیم.
بر تولیدات داخلی به بخش  این که  عالوه  بیان  با  وی 
نهضت  یک  باید  امسال  افزود:  کردیم،  توجه  نیز  معدن 

مدنی ایجاد کنیم.
صادرات  فناوری،  حوزه  به  که  این  به  اشاره  با  رحمانی 
و بازار به صورت جدی وارد شدیم، گفت: طرح هایی در 
داریم که  اقتصاد کشور  توسعه  برای  حوزه های مختلف 
هرکدام به عنوان یک ظرفیت شغلی محسوب می شوند.
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جواب شماره قبل

*مکالمه ی من و مغازه دار : 
من؛ ماژیک دارین ؟ 

-چه رنگی میخواین ؟ 

مشکی. 

-نداریم. 

آبی. 

-نداریم. 

-قرمز. 

-نداریم. 

میشه بگین چه رنگی دارین ؟ 

- اصال ماژیک نداریم !
من هنوز حیران دلیل سؤال اولیش هستم، فک کنم 

می خواست ببینه من چه رنگی دوست دارم!!!

■■■■■
عاغا )دوستان، عزیزان، کاربران محترم!!!...( من یه خاله 
دارم، وقتی خیلی کوچک بودم )مثال 3..4ساله(خیلی 
خونشون می رفتیم و بیشتر وقت ها یا شام و ناهار خونه 
مهمونی  هروقت  حاال  بزرگم.  مامان  یا  بودیم  ایشون 
خالم  می شه  سنگین  جو  سفره  سر  و  می ریم  جایی 
وقتی  )من!(  زهرا  این  نمی دونید  وای  می کنه:  شروع 
بچه بود باقلی پلو رو با سس گوجه می خورد!!.. نوشابه 
می  برنج  با  می خورد...فالفلو  می کرد  قاطی  دوغ  با  رو 

خورد... قرمه سبزیو با سس مایونز می خورد... و...
همه  و  کنه  شاد  رو  جو  می خواد  نحو  این  به  خالصه 

هم می خندن..
...

حاال این مهم نیست چون من از بچگی دیوار کوتاه تر 
کل فامیل بودم...

.

.

.
فقط خواستم بگم خاله ی محترم، شما حقت بود عمه 

بشی!!!!..عمممممممه!!

■■■■■
چی خوندی ؟ آواز ؟؟؟؟!!!!!

آموز  دانش  از  وقتی  آموزگار،  سوال  نوستالژی ترین 
می پرسه چرا درس نخوندی و اون هم در جواب میگه 

به خدا خوندیم!!!
.
.
.
.
.

تا نوستالژی بعدی خدانگهدار

■■■■■
یه بار وقتی 14 سالم بود بابام منو برد استادیوم )بازی 
که  گچموشاپتل  تیم  با  ایران  بازی  برای  بود(  رایگان 
بودم  عینکی  بی  دوره  تو  من  قضا  از  بودند.  آفریقا  از 
)نمره چشم 2( اون وقت تنها چیزی که می دیدم این 
بود که یه سری سفید و یه سری سیاه تو زمین وول 
می خوردند بعد هم اصاًل توپی در کار نبود، ولی آخرش 

من نفهمیدم ایران چجوری بازی رو یک -- هیچ برد!

■■■■■
خواهرم مدیر مدرسه است دوست صمیمیشم معلمشه، 
چند سال پیش از بچه ها امتحان گرفته بودند. کالس 
بودند  آورده  رو  برگه ها  ما.  اومدند خونه  با هم  پنجم؛ 
دیدم  واقعیته،  خدا  به  جالبه،  خیلی  کنند.  صحیح 
دوست خواهرم از خنده غش کرده. گفتیم چی شده؟ 

گفت بگیرید خودتون این سوال و جوابشو بخونید. 
سوال: در دوربین به جز عدسی چه چیزهایی به کار 

رفته است؟
جواب: نخود، لوبیا چیتی، ماش و...

می اومد  دوربین  اسم  وقت  هر  وقت  چند  تا  خدایی 
نگام  تعجت  با  هم  مردم  خنده.  از  می کردم  من غش 

می کردند!!!!!!!!!!!!!

■■■■■

تومنی  هزار  یه  مثال  بزرگترها  بودیم  که  بچه  یادتونه 
بهمون  تومنی  دویست  تا  دو  بعد  می گرفتن  ازمون 
این  عین  هم  ما  پوله...  دوتا  این  می گفتند  می دادند 

ُمنگوال شاد می شدیم

■■■■■
داداشم تعریف می کرد که با دوستش رفته بوده کافی 
شاپ ، سر میز دوستش عصبانی شده بلند گفته : خفه 

شو کثافت احمق عوضی بی شعور ! 
نگاشون  دارند  برگشتند  همه  دیده  هم  ما  داداش 
این  وقت  اون   : گفته  برگشته  شیک  خیلی  می کنند، 

حرفا رو که بهت زدند ، تو چی جوابشونو دادی ؟!!
تو  رفته  مورب  داداشم  ابتکاری  جواب  آنچنان  یعنی 

حلق دوستش، که االن دو ساله نتونسته قهوه بخوره!

■■■■■
یه نونی هم هست به نام نون گندم

که هیچ کی تاحاال نخورده فقط دست مردم دیدند!

■■■■■
هدفون  توی جمع  که  اینه  من  از سرگرمی های  یکی 
گوش  فقط  نمی کنم.  پلی  آهنگ  گوشم.  می ذارم 

می کنم ببینم بقیه راجع به من چی میگن...
امتحان کنید جواب میده!
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»هفته نامه سراسری، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی«

 --- نیم نگاه ---

قسمت چهارم:
■ پیشینه:

داریم.از  فرزندی  بودیم  برده  پی  که  نمی شد  هفته  یک 
مدت ها پیش برای این نوروز به کرمان دعوت شده بودیم.

کرمان شدیم. حال جسمی ام خوب  راهی  فروردین  یکم 
روزها  از  که  داشتم  نشدنی  ای  تمام  تهوعی  حالت  نبود. 
قبل از این سفر آغاز شد و تا هفته ها بعد از آن هم ادامه 

داشت.
دیر به کرمان رسیدیم. همه مسیر همان نگرانی های نداشتن 
دستشویی مناسب و نبودن غذای سبک همراهیم کرد. دلم 
دراز کشیدن می خواست. دلم لحظه ای قطع شدن آن حالت 
تهوع سمج را می خواست که مثل کنه به من چسبیده بود 

و رهایم نمی کرد.
مادر  شد.  آرام  چیز  همه  رسیدیم.  دوست  امن  منزل  به 
را  سفید  نور  می خورم  قسم  که  بود  نجاتی  فرشته  دوستم 
دور بدنش می دیدم. در چهره ام استیصال را دید. برایم یک 

نوشیدنی آرام بخش آورد. 
خستگی راه و نامالیمتی هایی که کشیده بودم -- حداقل در 
آن لحظه آن طور فکر می کردم --  داشت به پایان می رسید.

بهترین قسمت این سفر برایم رفتن به راین بود. شهری که 
بود.  زیباتر  امروز الاقل  ولی  نبود  بم  ارگ  بزرگی  به  ارگش 

فضای آرام ارگ من را در خود غرق کرد. 
همانجا بود که تصمیم گرفتم فرزندم را با خودم به سفر ببرم 

و به او فرصت تنفس در فضاهایی تا این حد آرام را بدهم.
زیادی  جمعیت  بود.  اضطراب  پر  تجربه ای  اما  راین  آبشار 
خیس  و  ناهموار  سنگ های  بودند.روی  آمده  دیدنش  برای 
دست  در  دست  می شد  تعادل  خوردن  هم  به  موجب  که 
همسرم باال می رفتم. باز ترس همه وجودم را گرفت. صحنه 

برایم کند شد. 
و  کرد  تایید  همسرم  گفتم.  که  کلمه ای  تنها  "برگردیم". 
که  شدیم  ماشین  سوار  وقتی  شد.  خوشحال  دوستمان 
مسیری  چرا  سفرم.  درستی  به  کردم  فکر  باز  برگردیم، 
بدون  بتوانیم  همه  که  بود  نشده  ساخته  جا  آن  مطمئن 

اصال  برویم؟  آبشار  سمت  به  طبیعت  کل  به  آسیب زدن 
فرد  هیچ  برای  چرا  بودیم؟  نکرده  صف بندی  خودمان  چرا 
در  نوزاد  آن  یا  باردار!  ،زنی  من  نبودم؟  مهم  من  قوی تری 

بغل پدرش، یا پیرزنی که سعی می کرد باال رود؟
■ آخر سفر نزدیک شده بود. امروز که این خاطرات را مرور 
می کنم تنها قسمتی که با حسی از آرامش به یادم می آید 
هیچ  او  جز  که  انگار  بودیم.  مهمانش  که  ایست  خانه  مادر 
که  آنجا  بود  او  فقط  فهمید.  نمی  مرا  همسرم  حتی  کس، 

تجربه ای مشابه من داشت.
دانستم  می  زدیم.  جاده  به  و  کردیم  جمع  را  بندیل  و  بار 
ابتدا حالم  از  راه زیادی در پیش داریم و همین دانش  که 

را بد کرده بود. 
همسرم که کم کم داشت وضعیت جدید من را لمس می 
کرد، پیشنهاد داد که شب را در جایی میانه راه بمانیم. به 
نا امید می شدیم.  هر هتلی زنگ می زدم پر بود. داشتیم 
من پیشنهاد دادم که در چادر کمپینگمان که همیشه در 
دلیلش  کرد.  مخالفت  او  بخوابیم.  است  همراهمان  سفرها 
نگرانی هایی که  و  ناپذیربودن شرایط جدید من  پیشبینی 
مخالفت  برای  مقاومتی  بود. خیلی  دارد  در چادر خوابیدن 

نکردم.
وقتی هتل و چادر حذف شد، تنهایی گزینه ای که برایمان 
ماند خوابیدن در مدرسه بود. خوشحال بودم که حداقل این 

یک گزینه را هنوز داریم. 
در یک فرآیند نسبتا طوالنی توانستیم کالسی از یک مدرسه 
دخترانه را بگیریم. نمی دانم چند سال بود که وارد دبستان 
جای  اضطراب  بعد  ولی  داشتم،  هیجان  ابتدا  بودم.  نشده 

همه حواس را گرفت. 
تخته  دیدن  بودند.  داده  اختصاص  ما  به  را  بزرگی  کالس 
سیاه در جایی که باید می خوابیدم شبیه به خوابی عجیب 
دستشویی  دید.  را  آن  می شود  امتحان  فقط شب  که  بود 
آینه دق  نداشت،  تعریفی  نظافت  نظر  از  عمومی حیاط که 

شده بود. دلم می خواست زودتر صبح شود.
به محض دیدن نور خورشید، همسرم را بیدار کردم. او که 

دلش می خواست کمی دیگر بخوابد پشتش را به من کرد 
و چشمانش را مجدد بست. بلند شدم و اثاثیه را جمع کردم 
به سرعت  زدم.  تر صدایش  قاطع  و  بلندتر  بار کمی  این  و 

بلند شد. 
راه افتادیم. امیدوار بودیم در راه جایی برای صبحانه خوردن 
پیدا کنیم. هتلی نه چندان مجهز پیدا کردیم. صبحانه ای 
ضعیف داشت. من باز هم چیزی نخوردم. همسرم دیگر از 
داد  نمی  هم  پیشنهاد  حتی  بود؛  گذشته  خواهش  و  اصرار 

که امتحانی کنم.
نه دیدن  تغییر می داد،  را  به آهنگ حالم  نه گوش کردن 
را  هیجان همسرم  کیلومتر  که طی 1000  متنوعی  مناظر 

برانگیخته بود.
بیشتر راه چشمانم را بسته لودم و فقط فکر می کردم آیا 
هرگز به منزل می رسم؟ و در تصوراتم به کارهایی که ممکن 
سر  را  گریه  دیگر  بعد  کردم.  فکر  دهم  انجام  خانه  در  بود 

دادم.
بود  نزدیک  که همسرم  افتاد  اتفاق  این  منتظره  غیر  آنقدر 
کنترل رانندگی از دستش در برود. وقتی حواسش جمع شد 
با چشمان از حدقه بیرون زده اش مرا نگاه کرد. عصبانیت و 

نگرانی همزمان در چشم ها و صدایش نمایان شد.
بعد  ندادم.  بود که پرسید. من جوابی  تنها سوالی  "چته؟". 
ام تمام شد گفتم فقط دلم خانه  از 10 دقیقه وقتی گریه 

را می خواهد.

شرم آور است
طی  چین  خارجه  وزارت  سخنگوی  شوانگ  جنگ 
کنفرانس مطبوعاتی در پکن در ارتباط با ممانعت استفاده 
شرکت های آمریکایی از تجهیزات شرکت هواوی به فرمان 
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایاالت متحده گفت: این اقدام 

شرم آور و ناعادالنه است.
رئیس  گفت:  باره  این  در  چین  خارجه  وزارت  سخنگوی 
جمهوری آمریکا با سوءاستفاده از قدرت دولتی این کشور، 
قرار  فشار  تحت  و  کرده  سرکوب  را  چینی  شرکت های 

می دهد.
به  ترامپ  کرد:  تاکید  چین  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 

بهانه های امنیت ملی، اصول تجارت را نیز تغییر می دهد.
وی ادعاهای ترامپ مبنی بر بحرانی بودن وضعیت اقتصادی 
چین را بی اساس خوانده و گفت: اقتصاد چین با ثبات در 

حال رشد است.
گفتنی است، تنش تجاری میان آمریکا و چین اخیرا افزایش 
یافته است.دولت پکن 2 روز پیش در واکنش به واشنگتن 
که تعرفه وارداتی 200 میلیارد دالر کاالی چینی را از 10 
به 25 درصد افزایش داده است اعالم کرد که از اول ژوئن بر 
60 میلیارد دالر از کاالهای آمریکایی تعرفه اعمال می کند.

تکه ای از من، تکه ای از زمین! مریم سادات موسوی                               ] گردشگری؛ رونق و رفاه! [

دو هزار کیلومتر سفری بی پایان!

در  تحوالت  تنها  نه  هستند؛  ما  میراث  روایتگر  موزه ها 
دنیای ما را در طول قرن ها روایت می کنند بلکه احساسات 
فرصت  ما  به  هنر  می کنند.   نقل  را  بشر  زندگی  نوع  و 
روایت  موزه  از  بازدید  ،ودر  بیان  را  خودمان  تا  می دهد 
هنرمندان دیگر را د ریافت کنیم. اما اگر نتوانستیم از  خانه 
اگر  برویم،  موزه  به  ویلچر  با  نتوانستیم  اگر  بیاییم،  بیرون 
اطالعات در اینترنت برای مِن نابینا غیر قابل دسترس بود 
برای  موزه  بازدید  اگر  بیابیم،   را  موزه  آدرس  نتوانستیم  و 
اگر  و  نباشد،  دارد مناسب  به همراه  خانواده ای که کودک 
و  امن  برای حضور  را  موزه شرایطی  متولیان  به طور کلی 
راحت ما با نیاز های متفاوت فراهم ندیده باشند، متاسفانه 

جمعیت بزرگی از حضور در این فضا باز می مانند.
وجود  به  ما  داستان های  حفظ  برای  موزه ها  که  آنجا  از 
آمده اند ،ضروری است که راه هایی برای دسترسی هر فرد 
نابینا هستند،  برای کسانی که  باشد.   فراهم  تاریخ  این  به 
تورهای قابل لمس روشی منحصربه فرد برای تجربه هنرو 

تاریخ است.
موزه هایی خالق و دسترس پذیر در سراسر جهان هستند 
برای  پذیری  دسترس  افزایش  برای  ها  روش  انواع  از   که 

افراد با ویژگی خاص استفاده می کنند . برای مثال :
استفاده از عالئم زبان بصری توصیفی در موزه

■ چاپ سه بعدی و قابل لمس آثار کلیدی موزه
■ ساخت ماکت قابل لمس موزه و نقشه موزه به زبان بریل

برای  باال  کنتراست  با  و سفید  تصاویر سیاه  از  استفاده   ■
افراد کم بینا

■ استفاده از ذره بین و چراغ قوه
■ استفاده فراگیر از زبان بریل برای توضیحات اشیا و آثار

■ استفاده از گوشی های انفرادی برای شنیدن توضیحات 
موزه

برای  روز  استاندارهای  طبق  موزه  وبسایت  طراحی   ■
استفاده نابینایان و دیگر معلولین.

شود  استفاده  باید  که  دیگری  نوآوری  و  روش  هزاران  ...و 
مردم  .تا  شود  حس  ها  موزه  بطن  در  پذیری  دسترس  تا 
یا دیجیتالی  را به صورت فیزیکی  تاریخ و فرهنگ  بتوانند 

تجربه کنند.
تابلو  یک  انگلستان  فوتبال  موزه  در  بدانید  است  جالب 
پوشیده شده از دستکش ها و کفش های دروازه بان ها از 
قدیم تا به امروز  قرار دارد که می توان با لمس آن ها تغییر 

و تحول این اشیا را به طور کامل حس کرد. 
فضای  جایی  هر  از  بیشتر  موزه  فضای  که  است  درست 
دیداری است اما با بازآفرینی و حتی بازی سازی می توان 

تجربه ای مثبت برای یک فرد نابینا فراهم کرد. 
تردد  مناسب  ورودی  رمپ  اگر  باشیم  داشته  نظر  در  باید 
آن  از  می توانند  هم  کالسکه  با  خانواده ها  باشد،  ویلچر 
استفاده کنند. حضور کودکان در فضای موزه می تواند برای 
انگیز باشد، سوال های زیادی در ذهن  آن ها بسیار هیجان 
دریافت  مفیدی  اطالعات  و  گیرد  می  کودک شکل  خالق 
می کند. یکی از ایده های ناب در حوزه مناسب سازی موزه 
به صورت  موزه  اشیا  اطالعات  است که  این  برای کودکان 
هنگام  در  بتواند  کودک  و  شود  بازتولید  کودکانه  داستانی 
اطالعات  دهد.  گوش  داستانی  راهنمای  آن  به  بازدید 
پراکنده اشیا نمی تواند برای یک کودک قابل فهم و درک 
باشد. کودکان از طریق داستان و بازی با محیط خود ارتباط 
برقرار می کنند و موضوعات جدید را به صورت غیر مستقیم 

فرا می گیرند. 
این راهنمای داستانی را می توان مخصوص کودکان دارای 
معلولیت های ذهنی طراحی کرد،می توان کتاب صوتی آن 
برای  مناسب  ترجمه  و  کرد  تهیه  نابینا  کودکان  برای  را 
هر  برای  مناسب  کلی  طور  به  داد.  انجام  ناشنوا  کودکان 
وحیات  هنر  تاریخ،  موزه،  مورد  در  می خواهد  که  کودکی 

وحش و....  بداند می توان طرحی را اجراکرد.
از سوی دیگر، انزوای اجتماعی یک مشکل رو به رشد برای 
بسیاری از بزرگ ساالن باالی 65 سال است و موزه ها، به 
عنوان مکان های عمومی، فرصت های اجتماعی و یادگیری 

خوبی می توانند برای سالمندان فراهم کنند. 
نشاط  و  سالمت  ارتقاء  برای  موزه  در  برنامه هایی  اجرای 
افراد سالمند موجب کاهش انزوای اجتماعی در سالمندان 
سالمند  افراد  برای  موزه ها  بودن  پذیر  دسترس  می شود. 

بسیار حائز اهمیت است.
گردشگری برای همه، یعنی هیچ کسی به واسطه وضعیت 
جسمی ذهنی خود از حق تجربه سفر و بهره مندی از اوقات 
فراغت با کیفیت محروم نشود. گردشگری برای همه یعنی 
محدودیت های فرهنگی و فیزیکی کاهش یابد. گردشگری 
به حق تک تک  و  است  بالغ  یعنی یک جامعه  برای همه 
افراد فکر می کند و خدمات متنوع ارائه می دهد. گردشگری 

برای همه باعث ارتقا کیفیت زندگی اقشار جامعه می شود.

گردشگری برای همهشمیم عطایی

میراث دسترس پذیر برای همه

پرداخت خسارت 
صادرکنندگان فعال 

در بازار عراق
 

افروزبهرامـی رئیس صنـدوق ضمانت صـادرات اعالم 
کـرد : 113 میلیـون دالر خسـارت بـرای صادرکنندگانـی 

کـه در عـراق فعالیـت دارنـد پرداخت شـده اسـت. 
افـروز  بهرامـی در نشسـت اتاق مشـترک بازرگانـی ایران و 
عـراق گفـت: اگـر در روند صـادرات، ریسـک های سیاسـی 
و تجـاری رخ دهـد، بازگشـت وجوه حاصل از صـادرات را با 

مخاطـره مواجـه می کند. 
وی صنـدوق ضمانـت صـادرات را تامیـن کننـده امنیـت 
ایـن  خدمـات  دربـاره  و  دانسـت  صادرکننـدگان  مالـی 
صنـدوق گفـت: بیمـه  نامه هـای صادراتـی صنـدوق پـس 
از تحریم هـا ارزش بیشـتری پیـدا کـرده و تنهـا جایگزیـن 

باشـد.  می توانـد  ال. سـی 
رئیـس صنـدوق  ضمانـت صـادرات ادامـه داد: پیـش از این 
تنهـا بانک هـا می توانسـتند ضمانت نامـه مبتنی بـر قرارداد 
صـادر کننـد، امـا در شـرایط تحریـم، صنـدوق ضمانـت 
صـادرات شـروع بـه صـدور ایـن ضمانـت نامـه کـرده تـا 

مشـکل صادرکننـدگان حل شـود. 
وی اعـالم کـرد: در صنـدوق ضمانـت صـادرات 2 میلیـارد 
و 300 میلیـون دالر پوشـش ریسـک داریـم کـه شـامل 
پنـج درصـد صـادرات غیرنفتـی می شـود. هدف این اسـت 
کـه ضریـب نفـوذ خدمـات بیمـه ای بـه 10 درصـد، یعنـی 

اسـتاندارد جهانی برسـد. 
بـه  همسـایه  کشـورهای  اهمیـت  بـر  تاکیـد  بـا  بهرامـی 
اکنـون سـهم  هـم  گفـت:  تحریـم،  در شـرایط  خصـوص 
واردات ایران از 15 کشـور همسـایه تنها 2.5 درصد اسـت. 
وی مجموعـه پوشـش بیمه ای ایـن شـرکت را 3.5 میلیارد 
دالر عنـوان کـرد و افـزود: 630 میلیـون دالر از تعهـدات 
عـراق  صادرکننـدگان  بـه  آن  درصـد   40 یعنـی  جـاری 
اختصـاص یافتـه کـه نشـان دهنده تمرکـز ویـژه صنـدوق 

روی ایـن کشـور همسـایه اسـت. 
صنـدوق  بیـن  نامـه ای  توافـق  نشسـت،  ایـن  پایـان  در 
ضمانـت صـادرات و اتـاق مشـترک ایران و عراق امضا شـد.


