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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

اختصاص تسهیالت به 
واحدهای نساجی و پوشاک

 
  مدیر کل صنایع نساجی و پوشاک با بیان این که 
گرفته  نظر  در  تسهیالتی  صنعت  این  توسعه  برای 
شده است، گفت: صنعت نساجی و پوشاک می تواند 
با سرمایه گذاری اندک ایجاد اشتغال و ارزش افزوده 

داشته باشد.
افسانه محرابی با بیان این که در سال جاری برنامه 
رونق تولید در دو صنعت لوازم خانگی و نساجی و 
پوشاک مورد توجه قرار گرفته است، افزود: صنعت 
اندک می  تواند  با سرمایه  گذاری  نساجی و پوشاک 
باشد  داشته  توجه ای  قابل  افزوده  ارزش  و  اشتغال 
این در حالیست که در شرایط کنونی کشور اشتغال 
امنیت  تواند  می  که  است  جدی  مباحث  از  یکی 

اجتماعی را تأمین نماید.
مدیرکل صنایع نساجی ، پوشاک و سلولزی با اشاره 
به این که در سال 97 نسبت به سال 96 در بخش 
به  و  درصد   26 وزنی  لحاظ  به  پوشاک  و  نساجی 
افزایش صادرات بوده است،  لحاظ ارزشی 6 درصد 
تیغ دولبه است و در کنار مشکالتی  افزود: تحریم 
که ایجاد می  کند، می  تواند فرصت خوبی برای رشد 

تولید و صادرات باشد.
سلولزی  و  پوشاک  نساجی  صنایع  مدیرکل 
کرد:  تصریح  تولید  رونق  برنامه  اهداف  درخصوص 
وضعیت  تثبیت  و  حفظ  جهت  تولید  رونق  برنامه 
خالی،  های  ظرفیت  تکمیل  موجود،  واحدهای 
توسعه، بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی تدوین 

گردیده است. 
این برنامه ها برای کل زنجیره تولید بوده و نیازمند 
الزاماتی از جمله کاهش نرخ بهره بانکی، مشوق  های 
مالیاتی، بیمه و تسهیل تأمین مواد اولیه می  باشد. 
گذاری  سیاست  ها،  برنامه  تحقق  راستای  در  که 
مناسب، نظارت و پیگیری های الزم از سوی وزارت 

متبوع ضروری است.

...و هکذا؛ کاغذ

مدیدیست بخش فرهنگ مکتوب کشور 
به دلیل کمبود مواد اولیه مورد نیاز و افزایش بهای ملزومات تولید 
مکتوب، با نابسامانی روبه روست. در این بخش وضعیت مطبوعات از 

همه وخیم تر به نظر می رسد.
در  بحران مخاطب دست  با  اخیر  دهه  در  مطبوعات کشور  که  چرا 
گریبان بوده اند و به دلیل رکود اقتصادی، از مهم ترین منبع حیات 
کمبود  حاال؛  و  می بردند  بهره  کمتر  نیز،  آگهی  یعنی؛  خود،  مالی 
نفس  آن،  بهای  برابری  چند  افزایش  و  کشور  در  کاغذ  ظاهری 

مطبوعات را بندآورده است.
در این وانفسا، مطبوعات اگر از قید حیات رها نشده باشند،با اتخاذ 

تدابیری، یک زندگی بیمار گونه را ادامه می دهند.
از  عدول  موارد  برخی  در  حتی  و  شمارگان  اندازه  از  بیش  کاهش 
از  و...  پشتیبانی  و  تحریری  نیروهای  انتشار،کاهش  بسامان  ترتیب 
جمله اقداماتی است که از سوی مطبوعات صورت گرفته تا بتوانند 

خود را سرپا نگه دارند!
واردات  برای  قیمت  ارزان  ارز  اختصاص  با  نیز  دولت  دیگر  از سوی 
به  یاری  برای  برنامه هایی  چاپ،  ملزومات  سایر  چنین  هم  و  کاغذ 

مطبوعات و مکتوبات به اجرا گذاشته است.
اخبارمنتشره حاکی است طی سال گذشته بیش از دویست و شصت 
میلیون دالر به نرخ دولتی برای واردات کاغذ اختصاص یافته است. 
مقداری  چه  تا  اختصاص  میزان  این  از  دهد  نشان  که  آماری  اما 
که  هم  مقداری  دیگرآن  سوی  از  و  نیست  دست  در  شده  استفاده 
شده  وارد  اگر  یا  نشده  وارد  آن  با  کاغذی  یا  است  شده   استفاده 
عمده آن در بازار آزاد عرضه شده است! خیلی از مسوولین مشکل 
از همین  ناشی  را  بهای کاغذ و دیگر ملزومات  افزایش  مطبوعات و 
که  ارزی  از  جدا  که  حالی  در  می دانند  بازار  در  قانونی  غیر  عرضه 
گرفته شده لیک تبدیل به کاغذ وارداتی نشده، باالخره کاغذ برای 
مصرف عرضه شده است و اگر چنین اتفاقی افتاده باشد، نباید برابر 
قانون عرضه و تقاضا، بهای کاغذ افزایشی سرسام آور پیدا کند! نکته 
جالب این است که این افزایش با سخن آغازین هم خوانی ندارد زیرا 
به علت مشکالت یاد شده، میزان تقاضا به شدت پایین آمده واین 
کاهش حتی در بخش تولید کتاب هم چون بخش مطبوعات است 
و بر پایه مساله عرضه و تقاضا باید قیمت کاغذ در بازار آزاد کاهش 
یابد در حالی که روزبه روزباالترمی رود! این نشان می دهد که کمبود 
کاغذ دوعلت بیشتر نمی تواند داشته باشد یا تجار کاغذ را برای زمان 
انتخابات دپو کرده اندکه سود کالنشان را آن موقع نصیب برند -- که 
با توجه به ممنوعیت ریخت و پاش تبلیغاتی در انتخابات، این هدف 

چندان منطقی بنظر نمی آید، یا؛...
4                                                               »مدیرمسوول«

5
بازار گاز چین دست روسیه می افتد؟ سالمت باشیم

خوراکی تحسین شده! )انجیر(

دو کلمه حرف ورزشی
مسری است، واکسن هم نداریم!

دورهمی ایکتیوز؛
"شروعی برای با هم بودن"

4

اسالم آباد به تعهدات خود 
عمل کند

5

معاون خدمات شهری شهرداری رشت 
مطرح کرد:

 روز قدس نماد وحدت و اراده 
امت اسالمی در مقابل جنایات 

رژیم صهیونیستی است

اختصاص تسهیالت به 
واحدهای نساجی و پوشاک

6

از جشن های مغولی 
تا آموزش زبان

ورود بخش 
خصوصی به 
صادرات برق

۱۱ میلیون نفری که کارت 
ملی هوشمند 
ندارند

بنی آدم اعضای یک پیکرند
روز قدس روزی است برای همبستگی 

مردم جهان با مظلومان جهان!
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خداوند در قرآن مجید به تین و زیتون قسم خورده 
آن ها  میوه های  که  هستند  درختانی  که  چرا  است 
خواص غذایی کامل داشته، سهل الهضم بوده و خواص 
دارویی نیز دارند. همین طور در کتب مقدس یهودیان 
و نویسندگان قدیمی یونان و روم نیز از انجیر و خواص 
آن گفته شده است. بقراط در چندین مورد انجیر را به 
عنوان ملین و مغذی نام برده و در بیماری های التهابی 

بدن آن را مفید دانسته است.
انجیر تازه منبع غنی بتاکاروتن و ویتامین ث است. این 
دو آنتی اکسیدان در پیشگیری از ابتال به سرطان نقش 
مهمی را ایفا می کنند. انجیر هم چنین حاوی طیف 

گسترده ای از دیگر ویتامین ها نیز هست.
از پتاسیم، منیزیم، کلسیم، فسفر و  انجیرمنبع خوبی 
ویتامین های A، B و C است و تأمین کننده سالمت 
می  مفید  اشتهایی  بی  برای  و  است  ضعیف  کودکان 

باشد.
● انجیر درمانی برای کم خونی

است؛   C ویتامین  و  آهن  زیادی  مقادیر  حاوی  انجیر 
مخلوطی از این دو ماده ی مغذی، آن را به یک میوه 
ی فوق العاده برای کم خون ها مخصوصاً افراد مبتال به 

کم خونی فقر آهن تبدیل کرده است.
انجیر هم منبع خوبی از کلسیم و هم منبع خوبی از 
پتاسیم است. کلسیم موجب افزایش تراکم استخوان و 
پتاسیم، دفع کلسیم از طریق ادرار را کاهش می دهد؛ 
افزایش  از بهترین میوه ها برای  انجیر یکی  از این رو 

تراکم استخوان است.
انجیر به علت داشتن پتاسیم، درجه قلیایی بدن را باال 

برده و در دفع اوره و چربی خون بسیار مؤثر است.
انجیر مخلوط با خرما، کشمش و عناب به چهار میوه 

نرم کننده سینه معروف اند.

● سالمت موها
وجود گوگرد در انجیر باعث ازدیاد مو شده و از ریزش 

آن جلوگیری کرده و شوره سر را درمان می کند.
● انجیر و سالمت دهان و دندان

آن ها  گیری  و جرم  دندان ها  باعث سفید شدن  انجیر 
می شود و در ورم لثه موجب تسکین درد و رفع التهاب 

می گردد و بوی بد دهان را از بین می برد
 این میوه  تقویت کننده کبد است. انجیر تعرق بدن را 
زیاد می کند و برخی از سموم و مواد شیمیایی موجود 

در بدن با خوردن انجیر از بدن دفع می شوند.
انجیر شیر مادر را افزایش می دهد و به دلیل اشتهاآور 
بودن و برخورداری از مقدار مناسب مواد مغذی، مصرف 
انجیر برای کسانی که مایل به افزایش وزن هستند یا 

مناسبی  گزینه  برند  می  بسر  بیماری  نقاهت  دوره  در 
است.

شیره انجیر نیز خاصیت دارویی برای برای از بین بردن 
زگیل ، میخچه و  آثار جلدی دارد و داروی خوبی برای 

افسردگی می باشد.
که  داشت  توجه  باید  شده  ذکر  خواص  تمام  وجود  با 
مصرف زیاد این میوه تولید نفخ شکم و اسهال کرده و 
نیز برای بیماری چشم نیز مصرف آن توصیه نمی شود. 
انجیر،  ،به دلیل میزان باالی قند موجود در  از طرفی 
مناسب  دیابت  بیماری  به  مبتالیان  برای  میوه  این 
نیست و در صورت تمایل بیش از دو عدد در روز نباید 
مصرف شود. میزان قند موجود در انجیر خشک 30 تا 

40 درصد بیشتر از تازه آن است.

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

خوراکی تحسین شده! )انجیر( گوارا در عطشناکی!
) آب طالبی (

طالبی میوه ای معطر و شیرین است که این روز ها 
یک  انجام  برای  محققان  شماست.  سفره های  مهمان 
آزمایش، مقداری از پالکت های خون را گرفته با مقدار 

کمی عصاره یا آب طالبی شیرین مخلوط کردند.
آن ها دریافتند در طالبی عاملی وجود دارد که به شدت 
مانع از انباشته شدن غیرطبیعی پالکت ها می شود و در 
نتیجه از انعقاد و لخته شدن خون در رگ ها، که عامل 

حمله های قلبی است، جلوگیری می کند.
◄ آب طالبی منبع مهمی از ویتامین های A، ویتامین 

B6، مواد معدنی، فیبر غذایی و اسید فولیک است.
تابستان  بهار و  اواخر  ◄ آب طالبی که مصرف آن در 
تقویت  های  زمینه  در  بدن  عامل سالمتی  است،  شایع 
عروقی،  و  قلبی  مشکالت  رفع  بدن،  ایمنی  سیستم 
جلوگیری از سرطان، درمان بی خوابی، درمان مشکالت 
قاعدگی، درمان دندان درد، درمان آرتروز و بهبود روند 

هضم محسوب می شود.
◄ مصرف آب طالبی نه تنها در سالمت کلی بدن نقش 
از  بازسازی پوست خانم ها، جلوگیری  برای  بلکه  دارد، 
سفید شدن زودرس مو، مبارزه با ریزش مو و جلوگیری 

از چروکی شدن پوست با گذر زمان نیز مفید است.

◄ طالبی سرشار از ویتامین C و A است که با تحریک 
ایمنی بدن را  گلبول های سفید خون در بدن، سیستم 
بهبود می بخشد و باعث ریشه کن کردن عفونت در بدن 

می شود.
◄ آب طالبی به دلیل دارا بودن پتاسیم، مانع از فشار 
خون باال در بدن فرد می شود و به خاطر مقادیر باالیی از 
ویتامین C از تصلب شرایین و لخته شدن خون در قلب 

جلوگیری می کند.
◄ این آب میوه باعث از بین بردن رادیکال های آزاد در 
بدن شده و در نهایت از به وجود آمدن سرطان در بدن 

جلوگیری می کند.
به پوست و در  بیشتر  باعث آب رسانی  ◄ آب طالبی 
می شود،  پوست  شدن  نرم  و  درخشندگی  باعث  نهایت 
 A ویتامین  از  باالیی  مقادیر  دارای  میوه  آب  این  زیرا 
است که در بازسازی کالژن های پوست و جوان سازی 

مثمرثمر است. 
و  مو  زود هنگام  با مشکل سفید شدن  که  ◄ کسانی 
پیری زودرس پوست مواجه اند، از این آب میوه طبیعی 

استفاده کنند.

کشور ۸۰ میلیونی فقط یک 
بیمارستان توانبخشی دارد

ایرج عبداللهی دبیر علمی کنگره انجمن فیزیوتراپی 
ایران،در نشست خبری سومین کنگره بین المللی و سی 
گفت:  ایران،  فیزیوتراپی  انجمن  سالیانه  کنگره  امین 
دستی،  درمان های  همچون  موضوعاتی  با  امسال  کنگره 
فیزیوتراپی در ضایعات ورزشی، کمر دردها، ستون فقرات، 

سالمندان، سوزن خشک و...، برگزار می شود.
وی با اشاره به دریافت 2۵0 مقاله برای شرکت در کنگره، 
گفت: 60 مقاله به صورت سخنرانی و ۱00 مقاله در قالب 

پوستر، در این کنگره ارائه خواهد شد.
عبداللهی از حضور سخنرانان خارجی از کشورهای آلمان، 
و  داد  خبر  امسال  کنگره  در  لبنان  و  سوریه  پاکستان، 
از کشور در کنگره  ایرانی مقیم خارج  افزود: 4 سخنران 

امسال حضور خواهند داشت.
عضو هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، با 
انتقاد از عدم توجه به خدمات توانبخشی و فیزیوتراپی در 
کشور، گفت: متأسفانه در کشور ۸0 میلیونی، فقط یک 

بیمارستان توانبخشی با ۸0 تخت فعال است.

یک نوشیدنی ویژه ) لیموناد 
توت فرنگی و هندوانه (

 
● مواد الزم برای تهیه

6 پیمانه هندوانه
2 پیمانه توت فرنگی تازه

3/۱ پیمانه نکتار توت فرنگی
یک پیمانه آب لیموترش

دو لیتر آب گازدار
یخ

● طرز تهیه
نیمی  هندوانه،  تکه های  از  نیمی  کن،  مخلوط  در 
با  را  فرنگی  توت  آب  از  نیمی  و  فرنگی ها  توت  از 

یکدیگر مخلوط کنید تا کامال یک دست شوند. 
هندوانه،   بقیه  و  بریزید  پارچ  درون  را  آن ها   
بریزید  را درون مخلوط کن  نکتار  و  توت فرنگی ها 

و مخلوط کنید.
آب  و  بریزید  پارچ  درون  نیز  را  مواد  دیگر  نیمه 
به  را  آن  بیفزایید.  پارچ  مخلوط  به  را  لیموترش 
تا  دهید  قرار  یخچال  درون  ساعت   4 تا   2 مدت 

کامال خنک شوند.
مخلوط  گازدار  آب  با  به  را  میوه  آب  سرو،  برای 

کنید. 
یخ ها را درون لیوان ها بریزید و از مخلوط لیموناد 
از  می توانید  نیز  تزئین  برای  بریزید.  ها  آن  روی 
مکعب های هندوانه و قاچ های توت فرنگی استفاده 

کنید.
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ایران با ترکیب جوانان و با 
تجربه ها به لیگ ملت ها آمده است

ایران  والیبال  ملی  تیم  سرمربی  کوالکوویچ  ایگور 
از چینی ها ممنونم.  به خاطر شرایط میزبانی خوب  گفت: 
ما در این مسابقات با ترکیبی از بازیکنان جوان و با تجربه 
کسب  دنبال  آینده  به  نگاه  با  می کنیم.  شرکت  خودمان 
این  تیم هایی که  این مسابقات هستیم.  در  نتیجه  بهترین 
ایتالیا  با  ما  اول  بازی  جا حضور دارند همه خوب هستند. 
یک کشور بزرگ در والیبال است و همیشه بازی با تیم های 
شرایط  می کنم  فکر  من  است.  آموزنده  ما  برای  مختلف 
تیم ها به هم نزدیک است. هر تیمی برای پیروزی در میدان 

ظاهر می شود و باید بجنگید تا بهترین نتیجه را بگیرد.
کاپیتان  معروف  سعید  خبری  نشست  این  در  چنین  هم 
تیم ملی والیبال ایران گفت: زمان خوبی برای آماده سازی 
داشتیم اما بازی تدارکاتی نداشتیم. در این دو روز خودمان 
را با شرایط آب و هوایی چین تطبیق دادیم. بازی اول برای 
شروع  معموالً  گذشته  در  ما  چون  است  کننده  تعیین  ما 
خوبی در مسابقات نداشتیم، این هفته برایمان مهم است تا 

در ادامه هم خوب کار کنیم.

سیاوش بهبودیدو کلمه حرف ورزشی

مسری است، واکسن هم نداریم!

بدهی هایی که در انتظار رییس 
جدید فدراسیون کشتی است

خبرگزاری مهر -- محمدحسین محبی، عضو مجمع 
فدراسیون کشتی با اشاره به مسوولیت سخت رئیس جدید 
اظهار  قبلی  بدهی های  به وجود  توجه  با  فدراسیون کشتی 
رئیس  عنوان  به  است  قرار  که  فردی  هر  طبیعتاً  داشت: 
انتخاب شود، مسوولیت بسیار سنگینی را قبول کرده و واقعاً 
باید دل شیر داشته باشد. حال در نظر بگیریم رئیس جدید 
ملی  تیم های  آتی  و  جاری  هزینه های  بر  عالوه  فدراسیون 
کشتی باید به فکر تسویه حساب بدهی های سنگین قبلی هم 
باشد که این مساله به واقع کار او را بسیار سخت تر خواهد 

کرد.
عضو مجمع فدراسیون کشتی افزود: رئیس جدید از نظر زمان 
هم با مشکالت و محدودیت بسیار زیادی مواجه است چراکه 
رئیس  شود،  برگزار  هم  تیرماه  اوایل  مجمع،  انتخابات  اگر 
المپیک  و  قزاقستان   20۱9 جهانی  های  رقابت  تا  جدید 

2020 توکیو فرصت زیادی برای اداره امور ندارد. 
حال اگر کوه بدهی های مالی قبلی هم به امور جاری اضافه 
شود، چه کسی می تواند از پس از این مشکالت مالی بر آید؟

محبی در پایان اظهار داشت: به عنوان یکی از پیشکسوتان 
فدراسیون  رئیس  عنوان  به  که  فردی  هر  امیدوارم  کشتی 
انتخاب شود بتواند از پس این روزهای سخت بر آید و با تکیه 
بر توان مدیریتی و فنی باال در امور اجرایی، کشتی ایران را در 

چنین روزهای سخت و حساسی ساماندهی کند.

به  دارد  ورزش  در  بداخالقانه  ماجراهای  از  سخن 
بحث های تکراری اضافه می شود.

باز  و  تکرار  حال  در  ماجراها  که  است  این  هم  علتش 
تولید خود در بخش های دیگر و گروه های دیگر هستند!

تا به حال به نظر می آمد مقصر این بداخالقی ها هواداران 
دلیل  همین  به  و  باشند  آن ها  هادیان  فی الواقع  یا 
صحبت ها پیرامون هدایت درست هواداران رواج داشت 
کل  مدیر  اسبقیان  شروین  محمد  سید  اخیرا  جمله  از 
اندازی  راه  گفته:  ورزشی  فدراسیون های  مشترک  امور 
سایت و کانال رسمی هواداری توسط باشگاه ها از سوی 

سازمان لیگ فدراسیون فوتبال یک الزام است.
وی ادامه داده: وظیفه اصلی کانال های رسمی هواداری 
به  مربوط  اطالعات  و  اخبار  ارائه  فوتبال  باشگاه های 
باشگاه های متبوع است. ضمن این که باشگاه ها موظف 
طرق  به  که  مجهول  های  کانال  و  سایت  علیه  شدند 
مختلف از نام، آرم، عالمت و هویت معنوی باشگاه سوء 
 استفاده می کنند در مراجع قضایی طرح شکایت کنند.

مدیر کل دفتر امور مشترک فدراسیون ها ورزشی گفت: 
فرهنگی  معاونت  و  شده اند  منحل  هواداران  کانون 
هواداری  تشکیل حوزه  برای  باشگاه ها ساختار جدیدی 
مراجع  از  استعالم  از  بعد  بخش  این  و  می کنند  ایجاد 
ذی صالح و پلیس امنیت استان مربوطه رسما می تواند 

فعالیت کند.
بازیکنان  آمیز  تحریک  های  مصاحبه  باره  در  اسبقیان 
و سیما هماهنگ  با صدا  تیم ها هم گفت:  فنی  کادر  و 
از  و  نگردد  پخش  موارد  این  عنوان  هیچ  به  که  شده 
طرفی باشگاه ها موظف شدند مربیان، اعضای کادر فنی 

غیر  مصاحبه های  از  جلوگیری  به  نسبت  را  بازیکنان  و 
فنی، تحریک آمیز و تنش زا توجیه کنند.

اما ظاهرا داستان به این سادگی ها نیست چراکه برخی 
بازیکنان تیم های فوتبال با رفتار غیر ورزشی خودشان 
عموما  که   -- هواداران  سر  از  را  اتهام  این  حدودی  تا 
جوان های صادقی هستندکه در پی یک هیجان سالم به 

ورزشگاه می روند -- دورکردند.
بنا به تحلیل صاحب  نظران ورزشی؛ تکرار سریال خشونت 
--پرسپولیس،  سپاهان  دربازی  ورزشی  محیط های  در 
واقعیتی  اما  نیست  ای  تازه  امر  دوستان  فوتبال  برای 
بود که خط بطالن بر بسیاری از پیش فرض های ذهنی 
که  کارشناسانی  کشید؛  مختلف  حوزه های  کارشناسان 
باور داشتند هواداران با الگو گیری از رفتار این ستاره ها 

می توانند محیط های ورزشی را آرام کنند. 
و  پرسپولیس  تیم های  آشنای  نام  فوتبالیست های   
سپاهان نشان دادند که این هوادار نیست که ورزشگاه 
کرده  امن  نا  خانواده ها  حضور  برای  را  آن  محیط  و 
قالب  در  که  است  آنان  برخورد  شیوه  و  رفتار  بلکه 

شخصیت های مرجع، هواداران را تحریک می کند.
لیکن، بازهم داستان به این سادگی ها نیست چراکه این 
بیماری رفتار بداخالقانه، چون یک ویروس قوی دارد به 

جاهای دیگر سرک می کشد.
خشونت  از  روزها  این  که  اخباری  رسانه ها؛  زعم  به 
فوتبال ایران در رسانه ها منتشر می شود ویروسی فراگیر 
با  را  برتر  لیگ  که  است  ورزشی  نامناسب  رفتارهای  از 
چالش های فراوان ورزشی و رفتاری مواجه خواهد کرد.

برای  زودهنگام  حکم  صدور  و  قاطع  برخورد  با  شاید 

خاطیان دیدار شهرداری سیرجان و ذوب آهن اصفهان 
در  ناهنجار  رفتارهای  مدتی  برای  که  بود  این  بر  تصور 
فوتبال زنان ایران فروکش کند اما صدها کیلومتر دورتر 
از اصفهان، در ایالم اتفاقاتی تکرار شد که نشان می دهد 
شهر  به  شهری  از  فوتبالی  ناهنجار  رفتارهای  ویروس 
دیگر در حال سرایت و به چاله هایی پرچالش پیش روی 

فوتبال زنان تبدیل شده است.
زنان  فوتبال  کنان  بازی  میان  خشونت  ماجرای  این 
ندارد چرا که  را  بین هواداران  تقریبا برچسب خشونت 
محدویت های حضور هوادار مانع از بروز هیجانات ناشی 
از طرفداری از تیم محبوب می شود اما ویروس در وجود 
بازیکنان زن نیز جا خوش کرده و در میان آنان در حال 

گسترش است.
رده ها  همه  در  بداخالقی  این  بروز  که  پذیرفت  باید 
شاید  نمی شود  منحصر  قشر  یک  به  و  هست  ممکن 
در  آینده  در  را  ناهنجار  رفتارهای  این  ناباوری،  با 
ورزش های دیگر هم شاهد باشیم -- که البته باید آرزو 
کنیم چنین مبادا -- در واقع، هم ریشه و هم راه حل 
استفاده  کرد.  جستجو  دیگر  جاهای  در  باید  را  رفع  و 
از دانش جامعه شناسان و روانشناسان، اگر چه ممکن 
بهتری  کارآیی  اما شاید  برسد  نظر  به  بازده  دیر  هست 
داشته باشد. رفتارهای بگیر و ببند و حذفی اثرات موقت 
دارد و احتمال آن که ویروس قوی تر از جای دیگری 

طغیان کند بعید نیست. 
از  و  نرویم  دور  راه  هستند،  هم  ورزشی  دانشگاهیان 
پژوهش های آنان هم کمک بگیریم. لزوما مدیر ورزشی 
پزشک از کار در نمی آیدکه نسخه ها را خودمان بپیچیم!

گفت:  سپاهان  باشگاه  مدیرعامل  تابش  مسعود 
امیر قلعه نویی سال آینده هم سرمربی تیم ما است 

و حتی دو سال بعد هم با او خواهیم بود.
بازی پرسپولیس و  اتفاقات رخ داده در  وی درباره 

در  گفت:  مسابقه،  این  مصدومان  تعداد  و  سپاهان 
داخل ورزشگاه اتفاق خاصی نیفتاد! البته هواداران 
دو تیم یک مقدار توهین هایی به هم داشتند ولی 
بیرون  اتفاقات  نداد!  رخ  ویژه ای  و  خاص  اتفاق 

ورزشگاه بود.
وی افزود: فکر نمی کنم تعداد مصدومانی که اعالم 
نفر  پنج  چهار،  حد  در  تعدادش  باشد.  این  شده، 
سرپایی  بقیه  و  شدند  منتقل  اورژانس  به  که  بوده 
ما در  از همکاران  تعدادی  اند. حتی  بوده  و جزئی 

باشگاه آسیب دیدند.
بلیت  قیمت  آیا  که  سووال  این  به  پاسخ  در  تابش 
مسابقه برای هواداران دو تیم تفاوت می کرد؟ گفت: 
بله فرق می کرد. ولی در مقطعی زنگ زدم و گفتم 
بفروشید.  تومان  هزار   ۵ مبلغ  به  را  ها  بلیت  تمام 
خریدیم  تومانی  هزار   ۱۵ بلیت  تهران  در  ما  البته 
تومانی  هزار   ۵ بلیت  که  هستیم  باشگاهی  تنها  و 

می فروشیم.
مدیرعامل باشگاه سپاهان در پایان خاطرنشان کرد: 
تهیه  سویه  یک  سپاهان  و  پرسپولیس  بازی  اخبار 
ولی  داشتیم  مشکل  تهران  در  هم  ما  است!  شده 

سکوت کردیم.

سرعت درساخت مجموعه 
ورزشی پیامبر اعظم قم

 
وزیر ورزش و جوانان پس از مراسم افتتاح مجموعه 
ورزشی پیامبر اعظم قم در جمع خبرنگاران گفت: استان 
قم به افتتاح چنین مجموعه ای برای افزایش سرانه ورزشی 

و میزبانی رویدادهای بین المللی نیاز داشت.
دکتر  جوانان  و  ورزش  وزارت  خبری  پایگاه  گزارش  به 
دولت  هفته  با  همزمان  بود  بنا  اظهارداشت:  فر  سلطانی 
پیگیری  با  اما  شود  افتتاح  پروژه  این   9۸ شهریور  در  و 
در  و  ماه  خرداد  در  داشتند  همکارانم  که  مختلفی  های 
اسالمی  رییس مجلس شورای  کنار  در  روز قدس  آستانه 
در مجلس هستند  استان  این  نمایندگان  از  که خودشان 

موفق به بهره برداری زودهنگام از آن شدیم.
وی افزود: همانطور که می دانید این مجموعه از سه بخش 
مختلف تشکیل شده که سالن اصلی آن با ظرفیت باال برای 
تمام رشته های داخل سالن در سطح بین المللی پاسخگو 
فراهم  را  مهم  رویدادهای  در  قم  میزبانی  امکان  و  است 
می کند. هم چنین یک زورخانه بسیار زیبا و یک استخر 
بسیار مجهز از دیگر امکانات جنبی این مجموعه است که 
با اعتباری معادل 3۵0 میلیارد ریال به بهره برداری نهایی 
نگهداری  و  مردم  خوب  همکاری  با  امیدواریم  و  رسیده 

مسوولین، سال ها مورد استفاده قرار گیرد.

تا دو سال دیگر با قلعه نویی هستیم
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مدیر عامل شرکت ملی صادرات گاز ایران گفت: اگر 
بهانه های تحریمی پاکستان حل شود سهل الوصول ترین 

راه برای این کشور، واردات گاز از ایران است.
 طبق توافقی سه جانبه  که در سال 200۸ بین تهران، 
اسالم آباد و دهلی نو به امضا رسید قرار بر این بود که با 
احداث 2700 کیلومتر خط لوله که به آی پی موسوم 
از  و پس  پاکستان  به  پارس جنوبی  میادین  گاز  شد، 
آن به هند برسد. اما هندوستان به بهانه های امنیت و 
قیمت، از تعهد سه جانبه کناره گیری کرد. پس از آن دو 
کشور ایران و پاکستان توافق کردند طبق معاهده کار 
ایران عملیات اجرایی خط  را پیش ببرند، در پی آن، 
لوله را تا سال 20۱۱ به پایان رساند و به اسالم آباد نیز 
فرصت داد تا 20۱4 خط لوله را تکمیل کند تا در فاز 
اول 2۱.۵ میلیون متر مکعب و در فاز بعدی روزانه 30 
میلیون متر مکعب گاز ایران به پاکستان ارسال شود.  

توافق،  این  از  از یک دهه  از گذشت بیش  بعد  اکنون 
پاکستان هیچ اقدام موثری جز اظهار نظر مبنی بر عدم 
تامین منابع مالی و یا دستاویز قرار دادن تحریم های 
بین المللی علیه ایران در راستای عملیاتی شدن این 

خط لوله و برداشت گاز انجام نداده است.  
تازه اعالم کرده اند:  مقامات اسالم آباد در اظهارنظری 
به خاطر تحریم های ضد ایرانی آمریکا نمی توانند پروژه 
اجرایی کنند ولی در  را  ایران-پاکستان  لوله گاز  خط 
علیه  بین المللی  تحریم های  شدن  برداشته  صورت 

ایران، اجرای آن را ادامه می دهند.  
آورده  بندی  اسالم آباد  و  تهران  میان  قرارداد  در 
تا  دلیلی  هر  به  طرفین  از  یک  هر  اگر  که  بود  شده 
خاک  در  لوله  خط  احداث  شده  تعیین  ضرب االجل 

خود را کامل نکنند باید روزانه 3 میلیون دالر جریمه 
بپردازند.

ایران  حسن منتظر تربتی مدیرعامل شرکت ملی گاز 
در نشست خبری اخیر خود درباره احتمال شکایت از 
هنوز  بود:  گفته  آی پی  گاز  لوله  درباره خط  پاکستان 
پاکستان  از  شکایتی  که  نرسیده ایم  نتیجه  این  به 
ایران  بین  مشترکی  سفرهای  به تازگی  باشیم.  داشته 
نظر  به  و  است  انجام شده  باال  در سطوح  پاکستان  و 
ایران  باشیم.  داشته  جلو  به  رو  همکاری های  می رسد 
داخل  در  گاز  انتقال  برای  را  کامل  آمادگی  و  شبکه 
کشور ایجاد کرده است، اما خطوط انتقال گاز پاکستان 
برای دریافت گاز ایران هنوز کامل نشده اند با این حال 
به نظر نمی رسد پاکستان اصل قضیه دریافت گاز ایران 

را منتفی کرده باشد.  
در این ارتباط مهران امیرمعینی 
هنوز  پاکستانی  طرف  گفت: 
لوله  خط  احداث  برای  اقدامی 
حاضر  حال  در  بنابراین  نکرده، 

صادراتی به این کشور نداریم.
مدیر عامل شرکت ملی صادرات 
ایران  کرد:  تاکید  ایران  گاز 
آمادگی  کرده  اعالم  بار  چندین 
راحتی  به  و  دارد  را  صادرت 
کاررا  ماه   6 عرض  در  می تواند 
ما  سمت  از  و  کند  عملیاتی 

مشکلی نیست.
می رسد  نظر  به  داد:  ادامه  وی 
اگر طرف پاکستانی همین امروز 

هم اقدام کند حدود 2 سال برای تکمیل خط لوله زمان 
الزم است مگر این که مسیر خط لوله را عوض کند که 

این مساله نیاز به بررسی دارد.
اجرای  گفت:  نیز  تاپی  لوله  خط  درباره  امیرمعینی 
مشکالت  زیرا  مانده  باقی  حرف  حد  در  هم  این خط 
و  هند  سیاسی  مسائل  و  نشده  حل  هنوز  افغانستان 
پاکستان هم مزید بر علت شده است. در کوتاه مدت 

نمی توان به آن خط لوله، امیدی داشت.
وی با بیان این که اگر بهانه های تحریمی پاکستان حل 
شود سهل الوصول ترین راه برای این کشور گرفتن گاز 
از ایران است، خاطرنشان کرد: اکنون همه چیز برای 
دریافت گاز آماده است. ما انتظار داریم پاکستان طبق 
عمل  خود  تعهد  به  رسیده  امضا  به  قرارداد  در  آنچه 

کرده و گاز برداشت کند.

۱۱ میلیون نفری که کارت ملی 
هوشمند ندارند

کشور  ثبت احوال  سازمان  رئیس  درخشان  حمید 
با  البرز  ثبت احوال  مدیرکل  معارفه  و  تودیع  مراسم  در 
اشاره به وضعیت طرح کارت ملی هوشمند اظهار کرد: 
طرح های  مهمترین  از  یکی  عنوان  به  طرح  این  اجرای 

زیربنایی کشور در مراحل پایانی قرار دارد.
وی ادامه داد: در حال حاضر 62 میلیون نفر در کشور 
 ۱۱ که  دارند  را  هوشمند  ملی  کارت  دریافت  شرایط 
ثبت  کارت  این  دریافت  برای  هنوز  ها  آن  نفر  میلیون 

نام نکرده اند.
ملی  کارت های  از  استفاده  زمان  اتمام  به  اشاره  با  وی 
تصمیم  احوال  ثبت  سازمان  داد:  توضیح  غیرهوشمند، 
امسال  پایان  تا  را  هوشمند  ملی  کارت های  پروژه  دارد 

به پایان برساند.
ضرورت  به  اشاره  با  کشور  ثبت احوال  سازمان  رئیس 
جایگزینی کارت ملی هوشمند به جای کارت های قبلی 
دستگاه های  از  دریافت خدمات  برای  مردم  همه  افزود: 

اجرایی و دولتی نیازمند کارت هوشمند ملی هستند.
رئیس سازمان ثبت احوال کشور با اشاره به سامانه تغییر 
نشانی که سال قبل به مناسبت صدمین سالگرد تأسیس 
می توانند  مردم  کرد:  شد،اضافه  رونمایی  سازمان  این 
به صورت رایگان وارد این سامانه شده و اقدام به تغییر 
نشانی خود کنند، اگر نشانی که به سازمان اعالم شده با 
می شود  اعالم  سندی  هر  دریافت  برای  که  آدرس هایی 
الخدمات  ممنوع  را  آن  سیستم  باشد  داشته  مغایرت 
می کند تا اسناد الزم مانند سند خانه و غیره ارائه شود.

انجمن  برای   ،۱39۸ خرداد   ۸ چهارشنبه  معیار- 
دارد  تصمیم  که  بود  نشست هایی  شروع  ایران  ایکتیوز 
یک  حدود  از  که  نشست  این  کند.  برگزار  گاهی  از  هر 
هفته قبل از برگزاری اطالع رسانی شده بود، از افرادی که 
ویژگی ایکتیوز دارند در کنار دیگرانی که این خصوصیت 
و  شوند  جمع  هم  دور  که  بود  کرده  دعوت  ندارند  را 
پیرامون این بیماری و مشکالت جسمی و روحی حاصل 

ازآن در زندگی این افراد گفتگوداشته باشند.
■ ایکتیوز چیست؟

در فارسی به این بیماری ماهیاک می گویند. این بیماری 
پوست  شدید  خشکی  آن  اصلی  خصوصیت  و  ژنتیکی 
به  مبتالیان  زندگی  کیفیت  روی  خشکی  این  است. 
تحمل  قابل  غیر  گرم شدن  دارد.  ناخوشایندی  تاثیر  آن 
بینایی  و  شنوایی  در  اختالل  حرکت،  محدودیت  بدن، 
و عفونت های ثانویه از مشکالت عمده ای است که افراد 

دارای ویژکی ایکتیوز با آن دست و پنجه نرم می کنند.
این بیماری درمان قطعی ندارد. داروهایی که برای این 
بیماری تجویز می شود صرفا برای راحت تر شدن شرایط 

زندگی این افراد است.
ایکتیوز واگیر ندارد و احتمال تولد فرزندی با این بیماری 

در ازدواج های فامیلی باالتر می رود.
■ دورهمی به بهانه ماه می، ماه بیماری های نادر

گروه  جزو  بیماری ها  دسته بندی  نظر  از  ایکتیوز 
ماه  که  آنجایی  از  می شود.  شمرده  نادر  بیماری های 
از  نوع  این  با  بیشتر  آشنایی  برای  فرصتی  دنیا  در  می 
تیم فعال  به کمک  ایران  ایکتیوز  انجمن  بیماری هاست، 
این  معیار،  نشریه  دسترس پذیر  گردشگری  حوزه  در 

نشست را برگزار کرد.
آن  خانواده های  ایکتیوز،  بیماران  از  نفر   ۵0 حدود 
نیستند،  ویژگی  این  دارای  که  افراد  این  دوستان  ها، 
لوپوس،  و  تاالسمی  ژنتیکی  بیماران  از  گروه هایی 
به  آزمایشگاهی و سایر کسانی که عالقمند  متخصصین 
دعوت  خرداد   ۸ روز  در  بودند،  دورهمی  این  در  حضور 

انجمن ایکتیوز ایران را پذیرفتند.
گردشگری  تیم  و  ایکتیوز  انجمن  فعالین  از  تن  چند 
و  برنامه ریزی  برای  را  تیمی  معیار،  نشریه  دسترس پذیر 
چندین  تیم  این  دادند.  تشکیل  دورهمی  این  برگزاری 
روز راجع به چگونگی برگزاری، قسمت های مختلفی که 
مستندسازی  جزییات  شود،  پرداخته  آن  به  است  قرار 

مختلف  شبکه های  در  اطالع رسانی  برای  هماهنگی  و 
مجازی و غیر آن برنامه ریزی کرد.

■ آنچه در دورهمی تجربه کردیم
اول  بود. در بخش  برنامه در 3 بخش طراحی شده  این 
مهمانان  از  بود،  قبل طراحی شده  از  که  تعدادی سوال 
پرسیده شد و هرکس عالقمند بود، به آن سواالت پاسخ 
شروع  برای  دری  باز شدن  بخش،  این  از  هدف  می داد. 
بخش اصلی برنامه و هم چنین شکستن فضای سنگینی 

بود که غالبا در اول جلسات وجود دارد.
جریان  متولی  تیم  همکاران  از  زهرا،  دوم،  بخش  در 
سوالی  با  است،  ایکتیوز  ویژگی  دارای  نیز  خودش  که 
تحت عنوان: "وقتی من رو برای اولین بار می بینید فکر 
این  به  راجع  توضیح  افتاده؟"،  برام  اتفاقی  چه  می کنید 

بیماری را شروع کرد.
بخش آخر که مهمترین بخش این دورهمی بود، با بیان 
این دغدغه که "افراد دارای ویژگی ایکتیوز و افرادی که 
زندگی  یکدیگر  کنار  جامعه  در  ندارند،  را  ویژگی  این 

می کنند،آغازشد.
زندگی  مثل  مسائلی  شدکه  مطرح  بخش  این  در 
دوست یابی،  کارکردن،  رفتن،  مدرسه  خانوادگی، 
و  دارد  وجود  افراد  این  همه  برای  ازدواج  و  عاشق شدن 

بعضا این موارد مشکالتی نیزبه همراه می آورد. 
این  مورد  در  امروز  شد؛می خواهیم  گفته  چنین  هم 
کنار  در  آدم ها  که  مشترکی  بعضا  تجارب  و  هم زیستی 
یکدیگر دارند صحبت کنیم .این سخن ،فضا را برای بحث 
و گفتگو بین افرادی که در جلسه حضور داشتند باز کرد. 

■ حس خوب پایان دورهمی
این دورهمی حدود 2 ساعت بود. در این مدت خیلی از 
حضار به بیان تجربه های خود پرداختند. اندکی به مسائل 
گفتگوها  اصلی  سهم  اما  شد.  پرداخته  بیماری  ژنتیکی 
خانواده های  و  ایکتیوز  بیماران  که  بود  مسائلی  پیرامون 

آن ها با آن در زندگی روزمره مواجه هستند.
به اشتراک گذاری تجربیاتی که افراد داشتند، چه کسانی 
که  دیگرانی  چه  و  شده اند  متولد  بیماری  این  با  که 
حتی شناخت زیادی از این ویژگی نداشتند به تنوع در 

گفتگوها و پرباربودن جلسه کمک بسیاری کرد.
نوید برگزاری نشست های بعدی با موضوعات مختلف در 
پایان داده شد. موضوعاتی مثل سفررفتن و مسائلی که 
ممکن است یک بیمار ایکتیوز با آن مواجه شود، مباحث 
مربوط به اشتغال، نگرانی های بیماری های مربوط به روان 
در  بعدی  دورهمی های  برای  که  بود  پیشنهادهایی  و... 

جلسه مطرح شد. فرصتی برای شکوفایی 
تولیدکنندگان لوازم خانگی

 
معادن  و  صنایع  کمیسیون  عضو  باستانی  سعید 
مجلس شورای اسالمی درباره احتمال حضور شرکت های 
گفت:  خانگی،  لوازم  بازار  در  کره ای ها  جای  به  چینی 
ظرفیت و پتانسیل کشور برای تولید لوازم خانگی بسیار 
ایران  بازار  از  کره  مانند  کشورهایی  خروج  و  باالست 
فرصت تازه ای برای شکوفایی تولیدکنندگان داخلی در 

این عرصه است.
نماینده مردم تربت حیدریه، مه والت و زاوه در مجلس 
ایرانی  خانگی  لوازم  که  این  بیان  با  اسالمی  شورای 
لوازم خانگی  اگرچه کیفیت  افزود:  باالیی دارد،  کیفیت 
ایرانی بهتر از شرکت های چینی است اما تولیدکنندگان 
گارانتی،  مداری،  مشتری  مانند  مسائلی  به  باید  داخلی 
خدمات پس از فروش، شبکه های توزیع و... توجه کنند.

جز  به  خانگی  لوازم  تولید  نیاز  مورد  مواد  تمام  تقریبا 
سایر  در  البته  است  موجود  داخل  در  ها  آن  از  برخی 
تولید  داخل  در  محصول  یک  درصد   ۱00 نیز  کشورها 
نمی شود و قطعات یا مواد اولیه از سایر کشورها براساس 

ظرفیت سنجی وارد می شود
از  باید  تجارت  و  معدن  وزارت صنعت،  کرد:  اظهار  وی 
فرصت به وجود آمده استفاده کند و تولید و فروش لوازم 

خانگی ایرانی را در بازار گسترش دهد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی 
سال  یک  طی  خانگی  لوازم  قیمت  افزایش  دلیل  به 
گذشته  سال  یک  در  داد:  ادامه  و  کرد  اشاره  گذشته 
این محصوالت  تولید  اولیه موردنیاز  تمامی مواد  قیمت 
مسی،  سیم  اگرچه  مثال  طور  به  کرد  پیدا  افزایش 
لوازم  تولید  موردنیاز  و...  پالستیک  فوالد،  آلومینیوم، 
این  که  آنجایی  از  اما  می شود  تامین  داخل  از  خانگی 
چشم گیری  قیمت  افزایش  دارند  صادرات  قابلیت  مواد 
پیدا کردند در نتیجه محصول نهایی-لوازم خانگی- نیز 

گران شد.

"شروعی برای با هم بودن"

اسالم آباد به تعهدات خود عمل کند

گزارش
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به گزارش واحد خبر مدیریت اجرایی ارتباط با رسانه های 
شهرداری رشت، معاون خدمات شهری شهرداری رشت در 
جلسه هماهنگی برگزاری مراسمات ویژه روز قدس این روز 
را نماد وحدت و اراده امت اسالمی در مقابل جنایات رژیم 
صهیونیستی در فلسطین، غزه و دیگر کشورهای اسالمی 
ما  کشور  های  ایدئولوژی  از  یکی  کرد:  تصریح  و  دانست 
آخرین  بزرگداشت  و  غزه  فلسطین  مردم  حقوق  از  دفاع 

جمعه ماه مبارک رمضان به عنوان روز قدس است.
علی مقصودی با تاکید بر ضرورت تامین امنیت شهروندان 
برای  کرد:  خاطرنشان  قدس  روز  راهپیمایی  جریان  در 
تا  است  شایسته  ممکن،  اجتماعی  تبعات  از  جلوگیری 
مخازن زباله سطح شهر از امشب تخلیه و مخازن زباله در 
تا مصلی جمع آوری  از میدان شهدای ذهاب  اصلی  مسیر 

شود.
وی خاطرنشان کرد: 4 مسیر مبدأ حرکت راهپیمایی روز 
به  جوانان  ورزش  کل  اداره  مقابل  از  نامجو  است،  قدس 
به  ذهاب  شهدای  میدان  مصلی،  و  فرهنگ  میدان  سمت 
سمت فرهنگ و مصلی، پل عراق آزادگان، فرهنگ و مصلی 

و مطهری چهار راه میکائیل، فرهنگ، مصلی خواهد بود.
معاون خدمات شهرداری رشت با تاکید بر ضرورت استقرار 
ماشین های خدمات رسان شهرداری در طول مسیر تصریح 
کرد: عالوه بر استقرار ماشین آتش نشانی در میدان مصلی 
شده  اعالم  مسیر  سه  در  دیگر  نشانی  آتش  خودرو  سه 

مستقر خواهد شد.
مقصودی با تاکید بر ضرورت جمع آوری بنرهای تبلیغاتی 
ضرورت  گفت:  است،  نامطلوبی  بصری  سیمای  دارای  که 
مسیر  دارد در  مطلوبی  نا  بصری  که سیمای  هر چه  دارد 

مناطق دو، سه و پنج جمع آوری گردد. 

چون  حفاری  نوارهای  اگر  نیز  راهپیمایی  مسیرهای  در 
درب ها و چاهچه های خطر آفرین وجود دارد، جمع آوری 

شود.
وی افزود: امکانات سمعی بصری، صوت و نصب بنر برعهده 
سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت است. 
موضوعی  نباید  سازمان  این  وظایف  به  توجه  با  این  بنابر 

مغفول گردد.
معاون خدمات شهر شهرداری رشت در اشاره به تعطیالت 
4 روزه هفته آینده تصریح کرد: آذین بندی و نصب بنرهای 
امام خمینی )ره( آیت اهلل احسانبخش و  به وفات  مربوط 
روز عید فطر در سطح شهر رشت باید به نحو احسن انجام 

گردد.
مقصودی فضای سبز را پیشانی شهر خواند و گفت: سازمان 
سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری نیز با توجه به 
اعیاد پیش رو با حداقل امکانات موجود نسبت به فضاسازی 
مناسب آن ها اقدام نماید، بنرها و پوسترهای تبلیغاتی نیز 
شایسته است تا با اعیاد و مناسبت های پیش رو مدیریت 

شود.
در  میهمان  ورود  به  توجه  با  کرد:  خاطرنشان  مقصودی 
بهداشتی  سرویس های  و  پارک ها  آینده  هفته  تعطیالت 
سطح شهر از هر لحاظ چک شوند و سرویس های بهداشتی 

نیز به صورت شبانه روزی باز باشند.

بازار گاز چین دست روسیه 
می افتد؟

ایسنا - تشدید تنش های تجاری میان آمریکا و چین 
میان  انرژی  همکاری  برای  بیش تری  فضای  است  ممکن 
و  تجاری  شرکای  دنبال  به  که  کند  فراهم  روسیه  و  چین 
سرمایه گذاری جدید در چین و سایر کشورهای خاورمیانه 

است.
با اقدام دولت آمریکا در افزایش تعرفه ها روی واردات 200 
میلیارد دالر کاالی چینی از ۱0 به 2۵ درصد و تهدید برای 
چینی  کاالی  دالر  میلیارد   300 روی  باالتر  تعرفه  اعمال 
میان دو  تجاری  داد تالفی کند و جنگ  دیگر، پکن وعده 
اعالم  اخیرا  پکن  تشدید شد.  اقتصادی جهان مجدداً  غول 
کرد تعرفه روی حدود 60 میلیارد دالر کاالی آمریکایی را 
بیانیه وزارت دارایی  افزایش خواهد داد. طبق  از اول ژوئن 
چین، این تعرفه ها روی کاالهایی افزایش خواهد یافت که 
در فهرست تعرفه های تالفی جویانه در سپتامبر گذشته قرار 

داشتند.
تعرفه ها  افزایش  در  چین  اقدام  کرد  اعالم  وزارتخانه  این 
حمایت گرایانه  و  جانبه گرایانه  یک  اقدامات  به  واکنشی 
امیدوار است که آمریکا به مسیر صحیح  آمریکاست. چین 
مذاکرات تجاری دوجانبه بازگردد و با چین همکاری کند تا 
به یک توافق برد-برد دست پیدا کنند و به طور دوجانبه از 

توافقی بر مبنای احترام متقابل بهره مند شوند.
را   )LNG( مایع  طبیعی  گاز  واردات  تعرفه  افزایش  این 
تعرفه  رسید.  درصد خواهد  به 2۵  از ۱0  که  دربرمی گیرد 
پیدا  افزایش  حالی  در  آمریکا   LNG واردات  روی  چین 
می کند که واردات چین از آمریکا پیش از این کاهش پیدا 

کرده بود.
 27 گذشته  میالدی  سال  در  چین  رویترز،  گزارش  طبق 
 30 از  کمتر  که  کرد  دریافت  آمریکا  از   LNG محموله 
محموله در سال 20۱7 بود. بیشتر محموله هایی که در سال 
20۱۸ بنادر آمریکا را به مقصد چین ترک کردند، مربوط به 
پیش از آغاز جنگ تجاری بودند. در نیمه اول سال گذشته 
۱۸ نفتکش به چین رفتند، در حالی که در نیمه دوم تعداد 
 LNG آن ها به 9 نفتکش رسید.اکنون که چین تعرفه های
افزایش داده است، این آمار  آمریکا را از ۱0 به 2۵ درصد 
افت بیش تری پیدا خواهد کرد. با این حال تردیدی وجود 
ندارد که معامله گران ثانویه محموله های LNG آمریکایی 
اگر  اما  فروخت.  خواهند  چین  به  مجدداً  و  کرده  تهیه  را 
تولیدکنندگان  کند،  پیدا  ادامه  بلندمدت  در  تجاری  جنگ 

بزرگ LNG آمریکا خاطر آسوده نخواهند یافت.
LNG میان آمریکا و چین  تنها جنگ تجاری، تجارت  نه 
را متأثر می کند بلکه روی کل بازار جهانی LNG نیز تأثیر 
 LNG پروژه  ده ها  از  بخشی  تنها  اگر  گذاشت.  خواهد 
عنوان  به  کشور  این  شوند،  اندازی  راه  آمریکا  پیشنهادی 
تولیدکننده برخوردار از سریع ترین نرخ رشد در مسیر پشت 
بزرگترین  به  شدن  تبدیل  و  قطر  و  استرالیا  گذاشتن  سر 

تولیدکننده LNG جهان تا اواسط دهه آینده قرار دارد.
با این حال بسیاری از این پروژه ها تحت حمایت شرکت های 
بلکه  ندارند  قرار  شورون  یا  موبیل  اکسون  مانند  بزرگی 
بازیگران کوچکی هستند که نیاز دارند توافق های بلندمدت 
را با شرکت های چینی امضا کنند و از بانک ها و مؤسسات 
مالی چینی منابع مورد نیاز برای سرمایه پروژه های گسترده 
خود را تأمین کنند. بدون اعتبار و تقاضای چینی، موج دوم 
توسعه LNG آمریکا راکد خواهد شد و این کشور به رقیبان 

مشتاقی مانند روسیه می بازد.
واردات  روی  چین  تعرفه های  افزایش  اعالم  با  همزمان 
کرد  اعالم  نواتک  روسی  طبیعی  گاز  غول  آمریکا،   LNG
انتظار دارد ظرفیت تولید LNG خود را از هدف قبلی ۵7 
میلیون تن در سال به 70 میلیون تن تا سال 2030 افزایش 
 ۵.۵ ظرفیت  به  خود   LNG واحد  نخستین  نواتک  دهد. 
میلیون تن در سال را در دسامبر سال 20۱7 در تأسیسات 
زمان سرگرم ساخت  آن  از  و  کرد  راه اندازی  یامال   LNG

واحدهای دوم و سوم است.
پیدا  تولید هدف گذاری شده دست  به ظرفیت  نواتک  اگر 
بزرگ  تولیدکننده  به جایگاه سومین  کند، روسیه می تواند 
آینده  دهه  اواخر  یا  اواسط  در  و  کند  LNG جهان صعود 
استرالیا در حال حاضر  و  بگذارد. قطر  را پشت سر  آمریکا 
بزرگترین تولیدکنندگان LNG هستند و قطر تا پنج سال 
 ۱۱0 به  سال  در  تن  میلیون   77 از  را  خود  تولید  دیگر 

میلیون تن در سال افزایش می دهد.
آمریکا  اگر  دیگر  سوی  از  پرایس،  اویل  گزارش  اساس  بر 
و چین بتوانند اختالفات تجاری اخیر خود را حل و فصل 
از همتایان روسی خود متمایز  آمریکا   LNG تولید  کنند، 

خواهد شد.

با  لنگرود  شهردار  رجایی  مهدی  سید  سوی  از  شده  ارائه  علمی  مقاله 
موضوع نقش مدیریت شهری درسازماندهی... پسماندشهری،موردپذیرش 
ابالغ  به وی  آن  پذیرش  قرارگرفت وگواهی  تهران  دانشگاه  کمیته علمی 

شد.
در این گواهی پذیرش آمده است:

محققان عزیز: میالد امینی ، علی صفاری راد و سید مهدی رجایی لنگرودی؛
باعنوان: بررسی نقش مدیریت  بدین وسیله گواهی می شود؛ مقاله علمی 
شهری در سازماندهی،کنترل و جمع اوری پسماند شهری)مطالعه موردی 
اولین  در  به صورت سخنرانی  ارائه  تهران( جهت  شهر  منطقه 22 کالن 
کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشته ای در مدیریت و مهندسی که در 
23 اسفند 97 در دانشگاه تهران برگزار شده، مورد پذیرش کمیته علمی 

قرار گرفته است.

شرایط  در  داد:  ادامه  محرابی  از صفحه1:  ادامه 
برای  منابع  تخصیص  ملی  توسعه  صندوق  فعلی 
و  پیگیری  با  ولی  ندارد  جدید  واحدهای  ایجاد 
معدن  وزارت صنعت،  تاکنون  که  هایی  هماهنگی  
صنعت  به  منابع  تخصیص  داده  انجام  تجارت 

نساجی و پوشاک صورت می  پذیرد.
به  تو جه  با  کرد:  عنوان  هم چنین  محرابی  خانم 
از مهم  فعلی  اولیه در شرایط  مواد  تأمین  این که 
دفتر  می باشد،  تولیدکنندگان  های  دغدغه  ترین 
مواد  رصد  با  سلولزی  و  پوشاک  نساجی،  صنایع 
اولیه وارداتی، مشکالت و مسائل واحدهای تولیدی 
را در تأمین ارز جهت واردات مواد اولیه به کمیته 
مشکل  رفع  در  تسریع  جهت  متبوع  وزارت  ارزی 
در  چنین  هم  نماید.  می   اعالم  الزم  ارز  تامین  و 
راستای رفع موانع و مشکالت واحدهای تولیدی در 
حوزه گمرکی نیز، ضمن بررسی و پیگیری، مراتب 
متبوع  وزارت  گمرکی  کمیته  در  طرح  جهت  را 

منعکس می  نماید.

از  حمایت  منظور  به  که  دیگر  اقدامات  جمله  از 
کشور  از  ارز  خروج  از  جلوگیری  و  داخل  تولید 
از  نهایی  کاالی  واردات  ممنوعیت  گرفته  صورت 
می   ... و  خواب  کاالی  فرش  کفش  پوشاک  جمله 

باشد.
راستای  نموددر  عنوان  چنین  هم  محرابی  خانم 
ارزش  زنجیره  تکمیل  و  فروشی  از خام  جلوگیری 

ارزش  ایجاد  و  سبک  چرم  صنعت  در 
سال  بودجه  در  باالتر،اعتباری  افزوده 
۱397 وزارت صنعت، معدن و تجارت 
جهت بازسازی و نوسازی صنعت چرم 
سبک تخصیص داده شده و این مبلغ 
بانک  اختیار  در  ای  نامه   تفاهم  طی 
در  است.  شده  داده  قرار  کشاورزی 
این راستا واحدهای تولیدی چرم سبک 
متقاضی می  توانند از تسهیالت با یارانه 
خطوط  نوسازی  و  بازسازی   9% سود 

تولید را انجام دهند.

اولیه  مواد  کمبود  به  باتوجه  افزود:  محرابی  خانم 
صنعت چرم، طی مکاتبات متعدد و هماهنگی های 
صورت گرفته با سازمان دامپزشکی، شرایط واردات 
پوست خام از سایر کشورها به خصوص کشور عراق 
تسهیل گردید.که این امر باعث افزایش تولید چرم 
سنگین و ان شااله رشد صادرات در این صنعت با 

ارزش افزوده بسیار باال خواهد بود.

 معیار - گیالن - مهدیه رزاقی لنگرودی

معاون خدمات شهری شهرداری رشت مطرح کرد:

 روز قدس نماد وحدت و اراده امت اسالمی در مقابل 
جنایات رژیم صهیونیستی است

 معیار - گیالن - مهدیه رزاقی لنگرودی

پذیرش مقاله علمی شهردار لنگرود

اختصاص تسهیالت به واحدهای نساجی و پوشاک
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کافه شهرحمید مزرعه --- نیم نگاه ---

مصایـب و بالیـا، سـبعیت و فجایـع جنگ، خشـونت و ایجـاد ترس و وحشـت، هرزه 
گـردی هـای جنسـی و مـرگ و تباهی، حوادث و رویدادهایی هسـتند کـه وجدان و 
هوشـیاری بشـر را بـه خـود مشـغول می کننـد. دیدن این حـوادث نیز سـبب ایجاد 
هیجانـات  و رنـج و کشـمکش هـای درونـی مـی شود....رسـانه ی سـینما همـواره 

وسـیله ی نمایـش حوادثـی از ایـن دسـت بـوده اسـت.) کتاب تئـوری فیلم(
"سـوزان سـانتاک" در مقالـه ای تحـت عنوان "تخیـل مصیبت"، به نکته ای مشـابه 
اشـاره مـی کتـد: موضـوع فیلـم هـای سـینمایی علمـی- تخیلـی علم نیسـت، بلکه 
موضـوع آن هـا فجایـع و بالیایـی اسـت کـه یکـی از موضوعـات قدیمـی هنـر بوده 
اسـت. فیلـم هـای علمـی- تخیلی بـا زیبایی شناسـی تباهـی و نابودی و بـا زیبایی 
هـای موجـود در ویـران سـازی هـای انتقـام جویانـه و جنگ و آشـفتگی سـر و کار 

رند. دا
یقینـا مـوج نوی سـینمای حوادث ناگـوار نظیـر ماجراهـای پوزیدون، نابـود کننده، 
فـرودگاه ۱97۵، زلزلـه، قلعـه جهنمـی و کوسـه، نظـر هـر دو منتقـد را تاییـد مـی 

. کند
"کراکوئـر" سـخت بـه ایـن اندیشـه معتقـد اسـت 
کـه سـنگ نبشـته های بـه جا مانـده از زمـان های 
بسـیار دور، حکایـت از تجربیـات انسـان از شـعله 
هـای خشـم، ظلـم، رنـج، درد و شـهوات توصیـف 

فیلـم( تئـوری  دارد...)  ناپذیـر 
بـدون  همسـرش،  خودکشـی  از  پـس  "ادیـپ" 
ایـن کـه بدانـد مـادرش نیـز بـوده، خـود روشـنی 
دیدگانـش را مـی گیـرد، به افسـانه مهیب "پادشـاه 
مینـا" کـه گوشـت کبـاب شـده ی پسـرانش را می 
خـورد اشـاره ای نمـی کنیـم. "آگاممنـون" پـس از 
ده سـال جنـگ و پـس از قربانـی کـردن دختـرش، 
هنـگام ورود بـه خانـه بـه دسـت همسـر خـود و 
معشـوق او بـه قتل می رسد.پسـر آگاممنـون نیز به 
خانـه بـاز می گردد تا همسـر خـود و معشـوق او را 
بـه هنگام ورود بکشـد. "گلوسسـتر" چشـمان خود 

را بـه روی نـور مـی بنـدد، "فرشـتگان میلتـون" در جنگـی آسـمانی جهـان را بـه 
دو نیـم می کننـد. شورشـیان گویـا در وحشـت رویارویـی بـا سـالح هـای آتشـین، 
جوخـه هـای ارتـش در تاربـخ اسـتوار و پـا برجـا مـی ایسـتند و "مـادام الفـاژ" در 
حالـی کـه سـرهای بریـده بـه درون سـبد مـی افتـد، آرام و بـی صـدا بـه بافندگی 

خود مشـغول اسـت.
در حقبقـت می تـوان گفـت کـه راه تجربـه کـردن فجایـع و درجـه شـدت و ضعـف 
ایـن تجربـه  از هنـری بـه هنری دیگر متفاوت اسـت و نسـبت هـای مختلف عناصر 
تقلیـدی و جنبشـی در هنرهـای مختلـف اسـت کـه میزان متغیـر تجربـه را کنترل 
مـی کنـد، امـا تجربـه فجایـع و بالیـا و حوادث ناگـوار که مهیـب تر از آن اسـت که 
در زندگـی واقعـی قابـل تحمل باشـد، در قالب هنرهـای تقلیدی و نمایشـی همواره 

لذتـی بـی پایان بـه همـراه دارد.
اما انسان چگونه می تواند از دیدن چیزهایی در این حد دردناک لذت ببرد؟

ادامه دارد...

لذت سینما و حقیقت واقعیت

لحطاتی با شعربه انتخاب نیما موسوی
"امام خمینی" 

ای خوب رخ که پرده نشینی و بی  
حجاب

ای صدهزار جلوه  گر و باز در نقاب
ای آفتاِب نیم شب، ای ماِه نیمروز

ای نجم دوربین که نه ماهی، نه آفتاب
کیهان طالیه دارت و خورشید سایه  ات

گیسوی حور خیمه ناز تو را طناب
جان های قدسیان همه در حسرتت 

به سوز
دل های حوریان همه در فرقتت کباب

انموذج جمالی و اسطوره جالل
دریای بیکرانی و عالم همه سراب
آیا شود که نیم نظر سوی ما کنی

تا پر گشوده کوچ نماییم از این قِباب
ای جلوه ات جماْل دِه هرچه خوبرو

ای غمزه ات هالْک کِن هر چه شیخ 
و شاب

چشم خراِب دوست خرابم نموده است
آبادی دو کْون به قربان این خراب

░░░░░░

"مهدی سهیلی"
ای خدا! ای رازدار بندگان شرمگینت

ای توانائی که بر جان و جهان 
فرمانروایی

ای خدا! ای همنوای ناله ی پروردگانت
زین جهان، تنها تو با سوز دل من 

آشنایی
***

اشک، می غلتد به مژگانم ز شرم 
روسیاهی

ای پناه بی پناهان! مو سپید روسیاه
بر در بخشایشت اشک پشیمانی فشانم
تا بشویم شاید از اشک پشیمانی گناهم

***
وای بر من، با جهانی شرمساری کی 

توانم
تا به درگاهت بر آرم نیمه شب دست 

نیازی؟
با چنین شرمندگی ها، کی زدست 

من بر آید
تا بجویم چاره ی درد دلی از چاره 

سازی؟
***

ای بسا شب، خواب نوشین، گرم می 
غلتد به چشمم

خواب می بینم چو مرغی می پرم در 
آسمان ها

پیکر آلوده ام را خواب شیرین می 
رباید

روح من در جستجوی، می پرد تا 
بیکران ها

بر تن آلوده منگر، روح پاکم را نظر کن
دوست دارم تا کنم در پیشگاهت 

بندگی ها

من بتو رو کرده ام، بر آستانت سر 
نهادم

دوست دارم بندگی را با همه 
شرمندگی ها

***
مهربانا! با دلی بشکسته، رو سوی تو 

کردم
رو کجا آرم اگر از درگهت گوئی 

جوابم؟
بی کسم، در سایه ی مهر تو می جویم 

پناهی
از کجا یابم خدائی گر بکویت ره 

نیابم؟
***

ای خدا! ای راز دار بندگان 
شرمگینت

ای توانائی که بر جان و 
جهان فرمانروایی

ای خدا! ای همنوای ناله 
ی پروردگانت

زین جهان، تنها تو با 
سوز دل من آشنایی

۱3/۱/۱344

░░░░░░

"ابوسعیدابوالخیر"
وا فریادا ز عشق وا فریادا

کارم به یکی طرفه نگار افتادا

گر داد من شکسته دادا دادا
ور نه من و عشق، هر چه بادا بادا

░░░░░░

"اوحدی"
چون یاد کنم طبع طربناک ترا

و آن صورت خوب و سیرت پاک ترا
خواهم که؛ گذر بر سر خاک تو کنم
در ساعت و، بر سر کنم آن خاک ترا

از جشن های مغولی 
تا آموزش زبان

آلمان  گوتینگن  دانشگاه  ایران شناسی  موسسه 
سه پروژه جالب توجه برای پژوهشگران و عالقه مندان 

به تاریخ و فرهنگ دارد؛ 
بانک  »مناسبات و جشن ها در دربار مغول«، »ایجاد 
بخش  »تدوین  و  فارسی-هندی«  فرهنگ  اطالعاتی 
دوم کتاب آموزشی زبان فارسی« سه پروژه ای است 
دانشگاه  ایران شناسی  موسسه  در  در حال حاضر  که 
گوتینگن آلمان و زیر نظر پروفسور دکتر اوا اورتمان 
در  سال هاست  اورتمان  پروفسور  می شود.  دنبال 
و  ایران  فرهنگ  و  تاریخ  اسالم شناسی،  حوزه های 
هند به کار تدریس و پژوهش مشغول است و تاکنون 
دانشگاه  ایران شناسی  موسسه  در  زیادی  پروژه های 

گوتینگن زیر نظر او انجام شده است.
پروژه »مناسبات و جشن ها در دربار مغول« در واقع 
بخشی از پروژه بزرگی است که از سال 20۱6 درباره 
دانشگاه  در  پیشامدرن  دوران  در  فرهنگی  چشم انداز 
نشان  تاریخی  پژوهش های  است.  شده  آغاز  بن 
مختلف  مراسم های  برگزاری  و  مناسبات  که  می دهد 
برگزاری  داشت.  زیادی  اهمیت  مغول  حاکمان  برای 
گسترده  حضور  و  مختلف  برنامه های  و  جشن ها 
میان  بیشتر  ارتباط  باعث  مراسم،  این  در  شهروندان 
مشروعیت  چنین  هم  و  جامعه  نخبگان  و  حاکمان 
پروژه  در  پژوهشگران  می شد.  مغول  دربار  بیشتر 
دارند  سعی  مغول«  دربار  در  جشن ها  و  »مناسبات 
تا نقش اعضای دربار و به ویژه حاکمان مغول را در 
مناسبات و مراسم عمومی بررسی کنند. هدف از این 
حاکمان  سیاسی  منش  و  ایدئولوژی  با  آشنایی  کار، 
مغول، تغییرات آن ها و هم چنین درک بهتر ارتباط 

میان حاکمان و نخبگان جامعه است.
یکی دیگر از پروژه های موسسه ایران شناسی دانشگاه 

گوتینگن، پروژه ایجاد بانک اطالعاتی فرهنگ فارسی-
این پروژه متخصصان و کارشناسان  هندی است. در 
شرکت  جهان  سراسر  از  فارسی  و  هندی  فرهنگ 
بانک  این  اینترنتی  سایت  در  که  طور  آن  دارند. 
اطالعاتی آمده؛ پس از آن که مسلمانان به شبه قاره 
هند رسیدند، دانش خود را در این منطقه گسترش 
که  زیادی  رساله های  و  مقاالت  ترتیب  بدین  دادند. 
شده  ترجمه  فارسی  زبان  به  مختلف  حوزه های  در 
چنین  هم  شد.  قاره  شبه  این  وارد  تدریج  به  بود، 
متعددی  متون  اسالمی،  طالیی  دوران  طول  در 
قاره  شبه  در  فارسی  زبان  به  هند  فرهنگ  پیرامون 
این  به  اهمیت دسترسی  و  نوشته شد. ضرورت  هند 
تا  آن داشت  بر  را  دانشگاه گوتینگن  متون، محققان 
اولین بانک اطالعاتی مربوط به متون فارسی-هندی را 
پایه گذاری کنند. هدف از ایجاد این پایگاه اطالعاتی، 
دسترسی عمومی به متون قدیمی و هم چنین درک 
تعامالت فرهنگی در شبه قاره هند عنوان شده است.

نیز  فارسی  زبان  آموزش  کتاب  دوم  بخش  تدوین 
ایران شناسی  بخش  در  که  است  کارهایی  دیگر  از 
دانشگاه گوتینگن دنبال می شود. این بخش از کتاب 
نیز با همان سیاست آموزشی موجود در بخش اول و 
هم چنین براساس گرامر و دایره لغات موجود در آن 
دوم  بخش  تمرکز  حال  عین  در  شد.  خواهد  تدوین 
کتاب، بر روی متون فارسی خواهد بود. بدین منظور 
برای تدوین این بخش از کتاب، از متن های روزنامه ها 
و  مدرن  ادبیات  تبلیغاتی،  رسمی،  متون  مجالت،  و 
هم چنین متون رادیویی استفاده می شود. هم چنین 
معرفی متون کالسیک و بررسی ویژگی های آن نیز در 

این بخش از کتاب وجود دارد.

بخش هفتم

  باشگاه خبرنگاران جوان - مدیر روابط 
تسویه  از  سینمایی  سازمان  عمومی 
و هفتمین  بلیت های سی  فروش  حساب 
فیلم خبر  به صاحبان ۱۸  جشنواره فجر 

داد.
عمومی  روابط  مدیر  نجفی  مسعود 
سهم  پرداخت  درباره  سینمایی  سازمان 
فیلم  جشنواره  فیلم های  تهیه کنندگان 

فیلم هایی  با  اول  مرحله  در  گفت:  فجر 
که شناسنامه مالکیتشان صادر شده است 

تسویه شد.
سینمایی  سازمان  عمومی  روابط  مدیر 
مدارکشان  نیز  فیلم  چهار   داد:  ادامه 
کامل شده و در جریان پرداخت هستند. 
اسنادشان  دریافت  با  هم  ها  فیلم  مابقی 

تسویه حساب خواهد شد.

 --- مطالبات تهیه کنندگان فیلم های فجر سی و هفتم ---



گردآورنده مریم نباتیزنگ تفریح  

شماره 81 --- جدول و سودوکو ---

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

افقی:
۱- کنایه از اظهار درد و ناراحتی کردن می باشد 2- حرف ندا- محلی برای دعا خواندن- کوه کرمانشاه- گربه عرب 3- بازداشتن- اشاره به نزدیک- خوگرفتن- قوم غرب کشورمان 4- شاعر نوپرداز- غذای حیاتی در کره جنوبی- نام سابق 
مشکین شهر ۵- ماچ- نوعی برادر و خواهر- همسر کنت 6- رنگ- گفتگو- عروس به زبان کردی- مادر عرب 7- پهلوان - کوزه بزرگ- نوعی سبزی- اثری از ماکسیم گورکی ۸- اسکلت 9- کوه کوتاه خاکی- نغمه- آشکار ساختن- حرف ندا 
۱0- ازگل ها- زشت- مساوی- پرنده خرامان ۱۱- محوطه باز جلوی کشتی- مبارک-آنچه در تصرف شخص باشد ۱2- ناچار- درآمد- سریع ۱3- برکنار کردن- سالح زیرزمینی- از اقوام اصیل- کالم مخفی ۱4- خط کش هندسی- سالح 

گرم قدیمی- خمیده- عدد اول ۱۵- فیلمی از وحید شمسایی
عمودی:

۱- مصون- صافی- خون بسته 2- سردار کارتاژی- ما را به یاد  جیب خالی می اندازد 3- همگان- سودای ناله- یک چهارم 4- سرما- حرف نازی- 
خاشاک- بسیار شدید- حرف همراهی ۵- نیایش- همدان سابق- الفبای تلگراف 6- پذیرفتن- شکمو- نوعی شاهد! 7- خیر خواه نیست- زنده به 
آنیم- چراغ ۸- به رخ کشیدن خوبی- مخفی9- نوعی بالگرد تهاجمی- کوچک و بزرگش را در جنوب بیابید- جمع خدمت ۱0- چرم براق- نوعی 
نان- واحدی در طول ۱۱- واحد شمارش گوسفند- ورزشکاری در دل کوهستان- صومعه ۱2- عدد ورزشی- سرد- سدی در کشورمان- زیاده 

خواهی- حرف نداری ۱3- از بسته آموزشی- چیز- سرزمین ۱4- ترسان- از مقاطع تحصیلی ۱۵- محصول ساوه- فرشتگان- پاکیزه
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شناسنامه دار کردن گردش 
پول

اگزیم نیوز - مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران 
داللی   چنگ  از  اقتصاد  خالصی  راهکارهای  بررسی  در 
مثال  دارد  وجود  وضعیت  این  برای  راهکارهایی  گفت: 
ایجاد  به  زیادی  حد  تا  می تواند  متشکل  بازار  تشکیل 

شفافیت در بازار ارز کمک کند
علی صالح آبادی افزود: .متاسفانه کشور در زمینه نظام 
توزیع مشکل دارد و ضروریست که به سرعت نظام های 
توزیع در کشور اصالح شود. در حوزه ارزی بازار متشکل 

ابزاریست که توزیع ارز را مدیریت می کند.
را  اقتصادی  نظام های  بتوانیم  اگر  آبادی  گقته صالح  به 
در قالب سامانه های مربوط به خود بگنجانیم و آن ها را 
به یکدیگر متصل سازیم، این امکان فراهم می شود که 
نظام های اطالعاتی کشور به هم وصل شده و به شفافیت 

و انسجام اقتصاد کمک کند.
این  در  را  کشور  در  پول  شدن  بدل  و  رد  صالح آبادی 
گفت:  و  کرد  معرفی  اصالح  برای  مبنا  فرایندمهمترین 
این کاریست که در دنیا انجام می شود و سیستم بانکی 
این ترتیب  همه مبادالت را رصد و ثبت می کند و به 
به راحتی می توان آن را ردیابی کرد و با اشتراک این 
نیز  را  ستانی  مالیات  فرایند  مالیاتی  سامانه  با  داده ها 
توسعه بخشید و جلو حجم عظیمی از فرارهای مالیاتی 

را گرفت.
در واقع با شناسنامه دار کردن گردش پول می توان به 

راحتی خطا و فساد را در اقتصاد ردیابی کرد.
پول  گردش  دارکردن  شناسنامه  داشت:  اذعان  وی 
کشور  در  مالیاتی  نظام  دهی  سامان  به  بزرگی  کمک 
خواهد کرد، متاسفانه ما در کشور برای شرکت ها مالیات 
داریم ولی برای اشخاص حقیقی مالیات نداریم؛ یک فرد 
هر فعالیتی داشته باشد اظهارنامه نمی دهد در حالی که 
سازمان  به  نیز  حقیقی  شخص  پیشرفته  کشورهای  در 

مالیاتی اظهار نامه ارائه می کند.
اگر  کرد:  تصریح  صادرات  توسعه  بانک  عامل  مدیر 
و  روشن  چیز  همه  بیفتد  راه  سامانه ها  اتصال  برنامه 
تنها  و  نیست  پیچیده ای  کار  البته  و  شود  می  شفاف 
واقع  در  است.   IT بیس در سیستم  دیتا  ثبت  مستلزم 
که  چرا  نداریم  بازرس  و  پلیس  به  نیازی   IT روش  با 
سیستم به شکلی طراحی می شود که خطا را بی پاسخ 
می گذارد. نمی توانیم انتظار داشته باشیم تنها بر مبنای 
از  این  شوند  کنترل  دالل ها  مقررات  و  دستورالعمل 
امتیازات بالقوه سیستم هاست که می تواند رفتار انسان ها 

را کنترل و تنظیم کند و جلو بروز خطا را بگیرد.

7 1398/3/4 - شماره 122

 --- نیم نگاه ---

4 2 7 1 3 6 9 5 8
3 1 9 2 5 8 6 4 7
6 5 8 7 4 9 2 1 3
9 3 2 5 1 4 7 8 6
8 6 4 9 7 3 5 2 1
1 7 5 6 8 2 4 3 9
7 9 3 8 2 5 1 6 4
5 4 1 3 6 7 8 9 2
2 8 6 4 9 1 3 7 5

سودوکو شماره 51

3 7 1 2 4
4 2

4 8 9
7 1 5

1
5 9 6
8 1

3 6 7
4 1 9 3

جواب شماره قبل

سه دسته از آدم ها هستند که کال خیلی رو مخ 
هستند!

۱: اون هایی که وقتی داری فیلم می بینی فکر می 
کنند تو نمی فهمی و هی واست توضیح میدند!

2: اون هایی که وقتی کنارت ایستادند برای این 
که حواست به حرفاشون باشه هی با آرنج می زنند 

به پهلوت!

3: از همه بدتر اون هایی که وقتی داری با تلفن 
حرف می زنی هی می پرسند: کیه؟ کیه؟

■■■■■

طرف فامیلی اش خبردار بود!
میره سربازی، هر وقت فرمانده می گفته : خبردار

او دست بلند می کرده می گفته: حاضر قربان!
فرمانده هم بهش می گفته :

احمق با تو نبودم !صاف بایست !
یه روز قراربوده یک هیأت نظامی بیان بازدید !
فرمانده برای این که آبروش نره بهش یک ماه 

مرخصی میده
وقتی هیأت بازدید کننده اومدند فرمانده بلند میگه 

: خبردار...
همه سربازها داد می زنند :

رفته مرخصی!!!

■■■■■ 

تحقیقات دانشمندان نشون داده
جمله ” تا۵ دقیقه دیگه آماده اِم” خانوما

و جمله ” تا ۵ دقیقه خونه اِم” آقایون
یه معنی رو میده!!!

■■■■■

حیف نون و دو نفر دیگر را می خواستند اعدام کنند. 
به اولی می گویند: چه جور می خوای اعدامت کنیم؟ 

با گیوتین؟ یا تیربارانت کنیم؟
میگه: با گیوتین. موقع اعدام، یک دفعه وسط راه 

گیوتین گیر می کند و پایین نمیاد. میگن قسمت تو 
این بوده، خدا نمی خواسته تو کشته بشی، آزادش 

می کنند. از نفر دوم می پرسند تو رو چه طور اعدام 
کنیم؟

میگه من هم با گیوتین. این بار هم موقع اعدام 
گیوتین گیر می کنه، نفر دوم هم بخشیده می شه .

 نوبت حیف نون می رسه. ازش می پرسن شما رو چه 
جوری اعدام کنیم؟ 

میگه: گیوتین که خرابه، منو تیرباران کنید!!!

■■■■■

توی خونه با دوستا نم نشسته بودیم. داداشم بهم 
زنگ زد، می خواست ناهار بگیره برامون .

داشتم سفارش می دادم که گفت:دلستر چه 
طعمی بگیرم ؟

گفتم : دلستر استوانه ای بگیر ...!
هیچی دیگه، االن دوستانم دیوار خونه رو گاز گاز 

کردند 
...دلستر استوانه ای !!! خخخخخ...

■■■■■

آموزش آدم خسیس به پسرش در مورد پست 
کردن نامه بدون تمبر:

خوب حواستو جمع کن آدرس گیرنده رو به جای 
فرستنده بنویس بندازش تو صندوق پست، انوقت 

پست می بینه تمبر نداره پس می فرستتش برا 
فرستنده !

■■■■■

به سالمتی اونایی که ثابت کردند خوانندگی قیافه 
نمیخواد.به سالمتی اونایی که ثابت کردن خوانندگی 
هیکل هم نمیخواد.ولی حاال....به سالمتی اونایی که 

ثابت کردن خوانندگی صدا هم نمیخواد!!!
 

■■■■■

می گفتند علف باید به دهن بزی شیرین بیاد. یک 
عمر خودمونو کشتیم شیرین ترین علف دنیا بشیم، 

غافل از این که اصال طرف بز نبود،""..."" بود!!! 

■■■■■

از افتخاراتم این بوده که بچگیهام هیچ وقت مریض 
نبودم.............دکتر بودم. اونم در حد عمل جراحی 

و آمپول

■■■■■
 

یه بارم یه همکالسی داشتیم خیلی بچه افتاده ای 
بود..!......اصال هیچ واحدی رو پاس نمی کرد!فقط می 

افتاد.........................!!!

 ■■■■■

فرهنگ لغت بابام :
این آشغاال که میذاری تو گوشت : )هدست( .این 

آشغاال که شب و روز دستته : )موبایلم( .این آشغاال 
که می بندی به دست و گردنت :)دس بند و گردن 

بند( .اون سطل آشغال ...) اتاقم(

■■■■■

یکی از بچه ها ازم پرسید به قیافه ام می خوره چند 
سالم باشه؟

گفتم : 27 سال. ناراحت شد گفت ؛22 سالشه،
 گفتم : ۵ سال دیگه به حرفم میرسی ، ببین کی 

گفتم!



 شنبه ۱۱ خرداد ۱39۸ - 26 رمضان ۱440 - ۱ ژوئن 20۱9 - دوره جدید - شماره ۱23 

meyar110@gmail.comصاحب امتیاز، مدیر مسوول و سردبیر: سیدابوالقاسم موسوی

تلفن بازرگانی: 092۱7۵44626صفحه آرا: مسعود آقارفیعی

دفتر نشریه: ایران - تهران - میدان شهدای هفتم تیر - خیابان شهید لطفی - پالک 34 - واحد 2چاپ: کار و کارگر - تلفن: 66۸۱73۱6 - 66۸۱73۱7

صندوق پستی: ۱۵74۵-۱۱39

تلفن مدیر: 0930۱۸37۱4۸

»هفته نامه سراسری، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی«

 --- نیم نگاه ---

باردار بودم. به لطف تغییرات هورمونی، همه حواسم در 
هر لحظه با هم می جنگیدند. فاصله گریه و خنده زیاد نبود. 
عصبانیت و پشیمانی در کمتر از یک دقیقه به دنبال هم 
نشان  نامناسبی  وقت های  در  را  خودش  نفرت  می آمدند. 

می داد. ترس از همه قوی تر ظاهرمی شد. 
بودیم.  شده  دعوت  کرمان  به  نوروز  برای  پیش  مدت ها  از 
همسرم این سفر را راهی برای تمدد اعصاب من دید. سی ام 
اسفند، میزبان با یک تلفن یادآوری کرد که سفر مهمتر از 
آن است که برای نرفتنش بهانه تراشی کنم. یکم فروردین 

راهی کرمان شدیم.
حال جسمی ام خوب نبود. حالت تهوعی تمام نشدنی  داشتم. 
قرار شد صبحانه را در یکی از مجتمع های رفاهی بین راهی 
بخوریم. وقتی وارد شدیم، بوی تخم مرغ سیلی محکمی توی 
صورتم زد. حالم خراب تر شد و تصمیم گرفتم چیزی نخورم. 
غمی که به همراه ضعف داشتم، از ذهنم گذراند که "کاش 

غذایی مخصوص زنان باردار هم می گذاشتند".
مسیر  همه  رسیدیم.  کرمان  در  دوست  منزل  به  دیر 
نگرانی های نداشتن دستشویی مناسب و اجبار به استفاده 
از دستشویی صحرایی در کنار نبودن غذای سبک همراهیم 
کرد. پایم ورم کرده بود. هنگام خواب با خودم گفتم دیگر 
و  من خسته تر  دید.  نخواهم  را  جایی  و  کرد  نخواهم  سفر 
ناتوان تر از آن هستم که بتوانم سفر کنم. احساس می کردم 
و داد می زند  ندارد  امکاناتی  برای من  هیچ جایی در دنیا 

"اینجا جای تو نیست". 
تمام مدت سفر را در وضعیتی گیج و گنگ سپری می کردم. 
اراده ای از خودش  مثل خوابگردی شده بودم که بی هیچ 
شهر را در هپورت می گشت. این میان، آبشار راین تجربه ای 
پر اضطراب بود. جمعیت زیادی برای دیدنش آمده بودند. 
روی سنگ های ناهموار و خیس که موجب به هم خوردن 
تعادل می شد با همسرم باال می رفتم. ترس همه وجودم را 
بیفتم  است  ممکن  لحظه  هر  می کردم  احساس  گرفته بود. 
و جنین از دست برود. خواستم که برگردیم. نفرت دوباره  
جا  آن  مطمئن  مسیری  چرا  کرد.  فرو  قلبم  در  را  خودش 

ساخته نشده بود که همه بتوانیم به سمت آبشار برویم؟ چرا 
برای هیچ کس من مهم نبودم؟ من زنی باردار! یا آن نوزاد 
باال رود؟  چرا  یا پیرزنی که سعی می کرد  در بغل پدرش. 
طی این هزاران هزار سالی که این همه زن تجربه مشابهی 
زندگی  برای  فکری  اطرافیانشان  نه  خودشان  نه  داشته اند، 

بهتر این ها در نه ماه حمل بچه نکرده اند؟ 
زمان بازگشت رسید. همسرم که کم کم وضعیت جدید من 
راه  میانه  جایی  در  را  داد شب  پیشنهاد  می کرد،  لمس  را 
بمانیم. خالی نبودن هتل که ما را مجبور کرد در مدرسه های 
از  یکی  فقط  بخوابیم  نوروز  مسافران  مخصوص  ناکارآمد 

سختی های بازگشت بود.
امروز که به آن سفر فکر می کنم خوشحالم از تجربه ای که 
بارداری  بتوانم به زنان  داشتم. تجربه ای که کمک می کند 
که سفرکردن را ترک نکرده اند فکر کنم و شاید بتوانم یکی 
از کسانی باشم که راهی برای بهترشدن و دسترس پذیری 

سفر برای آن ها می یابند. 
زنان باردار تنها کسانی نیستند که حق سفر دارند. 

سفر  کوچکشان  فرزندان  با  دارند  قصد  که  خانواده هایی 
کنند، سالمندانی که بازنشستگی را در سفرکردن می بینند، 
معلوالن جسمی، نابینایان، ناشنوایان، کسانی که بیماری های 
ژنتیکی دارند، افرادی که از ترس های بیمارگونه در زندگی 
نیازمندی های  با  دیگر  گروه های  خیلی  و  می برند  رنج 

مختلف، همگی حق سفر دارند. 
باید  افراد  است.  مشکلی  کار  خود  خودی  به  سفرکردن 
را رد  برای خود کشیده اند  روزمره  زندگی  مرزهایی که در 
کنند تا بتوانند راهی سفر شوند. وقتی محدودیتی در زندگی 
به انسان تحمیل می شود این کار شاید به مراتب سخت تر 

باشد.
سایت های  مسافران،  نقل  و  حمل  وسایل  اقامتگاه ها، 
و...  راهنمایان  دست  در  امکانات  رستوران ها،  گردشگری، 
همگی باید برای این افراد آماده باشد تا فردی با نیاز ویژه 

بتواند سفر کند.
هر کدام از ما ممکن است امروز مشکلی برای سفر نداشته 

باشیم. ولی یک روز قطعا همه ما جزو آن افراد با نیاز ویژه 
هستیم! حداقل همه ما پیر می شویم و امکانات متفاوتی را 

نیازمندیم...
که  سفر  نمی کردم  فکر  هرگز   ،96 نوروز  از  قبل  تا  من 
جدی ترین فعالیت زندگی ام بود، تبدیل به هیوالیی شود که 
قصد نابودکردن من را دارد. امروز برایم هیوال نیست. من 
شاخش را شکسته ام و با فرزندم بسیار سفر می روم. ولی مگر 
چند نفر مثل من این قدر در سفرکردن سماجت به خرج 
می دهند؟ می دانیم هستند کسانی دوروبرمان که به محض 
دیدن اولین فشار، سفر را از سبد نیازهایشان حذف می کنند. 
این مشکالت فقط مالی نیست. هر ناتوانی ای می تواند سفر را 
برای آن ها غیرممکن و تبدیل به رویایی دست نیافتنی کند.

دسترس پذیر کردن هر خدماتی که در سفر برای انسان های 
با نیاز ویژه، امروز اتفاق بیفتد، قطعا فردا برای هر کدام از 
کسانی که االن درکی از این حرف ها ندارند مورد استفاده 

قرار خواهد گرفت.

برگزاری دوره مشترک 
تحصیالت تکمیلی

معاون مرکز همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم 
با معرفی کشورهای هدف برای دوره های مشترک گفت:حدود 

۵0 دوره مشترک با دانشگاه های خارجی مصوب شد.
با  مشترک  دوره های  افزایش  به  اشاره  با  کوهیان  عطااهلل 
برگزاری  گفت:  جاری  سال  در  کشور  از  خارج  دانشگاه های 
ایران  کشور  فقط  مختص  که  نیست  چیزی  مشترک  دوره 
باشد بلکه امری متداول است تا دانشجویان بتوانند از استادان 
مند  بهره  ها  آن  آزمایشگاهی  امکانات  و  دیگر  دانشگاه های 

شوند.
دوره های  برگزاری  برای  ما  هدف  کشورهای  داد:  ادامه  وی 
فرانسه،  ایتالیا،  آلمان،  مانند  مشترک کشورهای صاحب علم، 

چین و حتی روسیه است.
معاون مرکز همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم افزود: 
سال گذشته حدود ۵0 دوره مشترک با دانشگاه های خارجی 
از آن ها اجرایی شده و یک سری نیز  مصوب شد که برخی 
برگزار  رشته هایی  در  بیشتر  دوره ها  این  است،  نشده  اجرایی 

می شود که کمتر در داخل کشور توانایی رشد یافته اند.
وی ادامه داد: ۸0 درصد دوره های مشترک در دوره دکتری 

و 20 درصد در مقطع کارشناسی ارشد مصوب شده است.
این دوره ها  افزود: دانشجویان مقطع دکتری که در  کوهیان 
شرکت می کنند سه سال از تحصیل خود را در کشور و یک 

سال آن را در کشور دیگر طی می کنند.

ورود بخش خصوصی 
به صادرات برق 

 
داشت:  اظهار  نیرو  وزیر  اردکانیان،  رضا   - تسنیم 
بسترهای قانونی صادرات برق در قالب ماده 49 برنامه ششم 
و  شده  فراهم  امکانی  آن  به دنبال  و  گرفته  شکل  کشور  در 
دستورالعمل آن نیز در تیرماه سال گذشته ابالغ شده است تا 
سرمایه گذاران مختلف بخش خصوصی نیروگاه های تجدیدپذیر 
بتوانند نسبت به انعقاد قراردادهای صادرات برق به کشورهای 

همسایه اقدام کنند.

وی افزود: وزارت نیرو نیز تسهیالت الزم برای این بخش را 
فراهم کرده و شبکه برق در اختیار آن ها قرار می گیرد.

می شود،  فراهم  که  تسهیلی  به ازای  کرد:  تصریح  نیرو  وزیر 
حق ترانزیتی دریافت خواهد شد که از این حیث فرصت های 
فراهم  کشور  وسیع  دشت های  در  به ویژه  بیشتری  شغلی 

می شود.
این عضو کابینه دولت با بیان این که "این نکته حائز اهمیت 
است که وزارت نیرو از دیرباز قوانین مربوط به سرمایه گذاری 
و   BOO روش های  به  نیروگاه ها  احداث  در  بخش خصوصی 
BOT را مورد توجه داشته و این فرآیند اکنون قابل تسری 
نیرو  وزارت  دیپلماسی  گفت:  است"،  برق  صادرات  مقوله  به 
تا حدودی به این موضوع پاسخ داده، لیکن بخش خصوصی 
برای  شد  اشاره  که  روش هایی  از  است  داده  ترجیح  تاکنون 

تأمین انرژی مشترکان داخلی برق استفاده کند.
وی ادامه داد: البته ابهامات قانونی و کارکردی از جمله تعیین 
نرخ سوخت نیروگاه های مختص صادرات برق، کماکان وجود 
در  انرژی  با سیاست های کالن  مرتبط  موضوع  این  که  دارد 
کشور است و اعتقاد ما این است که در توجه به اشتغال زایی در 
صنعت تولید برق، قیمت سوخت نیروگاه های مختص صادرات 
محاسبه  پتروشیمی ها  سوخت  پایه  قیمت  معادل  می تواند 
شود، با این حال بر اساس قوانین وزارت نیرو، سرمایه گذاران 
خصوصی و بخش دولتی )شرکت توانیر( می توانند بخشی از 

انرژی تولیدی را به خارج از کشور صادر کنند.

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

دو هزار کیلومتر سفری بی پایان!

در زنجیره خدمات گردشگری، محل اقامت یکی از 
مهمترین قسمت های مورد نیاز برای سفری دلچسب 
از  پیش  ریزی  برنامه  در  است.  سفر  خوش  تجربه  و 
به محل سپری کردن شب فکر  اجرای سفر، همه ما 
نباشد شب در کجا  برایمان مشخص  اگر  می کنیم و 
اقامت خواهیم داشت احتماال به آن سفر نرویم. برای 
همه ما مهم است اقامتگاهی که انتخاب کرده ایم چه 
ویژگی هایی دارد. آیا برای ما قابل استفاده است ، آیا 

اقامت من بدون هیچ مشکلی در ان جا میسر است؟
حال می خواهیم بررسی کنیم اگر یک اقامتگاه بخواهد 
باید  باشد  پذیر  دسترس  جامعه  افراد  همه  برای 
و  نابینایان  معلول،  افراد  تا  کند  رعایت  را  نکاتی  چه 
ناشنوایان ، افراد مسن و خانواده ها با کودک و زنان 
راحت  و  دردسر  بدون  اقامتی  انجا  در  بتوانند  حامله 

داشته باشند.
ابتدا به مالحضات یک اتاق دسترس پذیر می پردازیم. 
اتاق خواب باید طوری طراحی شود که یک مسافر با 
صندلی چرخدار بتواند به راحتی در آن حرکت کند. 
برای این امر الزم است اطراف تخت و مبلمان حداقل 
امکان دسترسی  تا  باشد  آزاد  یک متر فضای خالی و 
کامل و چرخش با ویلچر فراهم باشد. هم چنین فاصله 
در ورودی تا تخت باید بیشتر از ۱20 سانتی متر باشد 
تا باز و بسته کردن در برای مسافر راحت باشد. ونیز، 
مسیر دسترسی به پنجره هم باید آزاد باشد و مانعی 

سر راه قرار نگیرد.
دراین اتاق همه ی پریزهای برق  باید در ارتفاع ایده 
آل برای مسافر با ویلچر نصب شود. استفاده از پریزها 

و  دسترس  در  افراد  این  برای  باید  برق  های  کلید  و 
راحت باشد.

و  برق  های  کلید  و  پریزها  برای  مناسب  ارتفاع   
دستگیره های  در بین ۸۵ سانتی متر و یک متر است.

باشد  را داشته  معلول  افراد  باید مالحضات  نیز  حمام 
، فضای کافی برای چرخش ویلچر برای دسترسی به 

دستشویی، توالت فرنگی و دوش.
نیم  و  متر  یک  باید  حداقل  آزاد  فضای  این  تقریبا   
باشد.و باید توجه کرد که در حمام باید به سمت اتاق 
نمی  معلول  مسافر  یک  صورت  این  غیر  در  شود.  باز 
توالت  ارتفاع  کند.  حرکت  حمام  در  راحتی  به  تواند 
فرنگی باید 40 سانتی متر از کف باشد که فرد معلول 
بتواند به راحتی از آن استفاده کند . دستگیره هایی 
با  معلول  فرد  که  باشد  قرارداشته  آن  طرف  دو  باید 
گرفتن آن ها بتواند خود را از ویلچر بر روی آن منتقل 
کند. سینک دستشویی  باید به دیوار نصب شده باشد 
و زیر آن فضا خالی باشد. ارتفاع  مناسب  سینک بین 
77 تا ۸۵ سانتی متر از کف حمام  است. فضای خالی 
زیر سینک این اجازه را می دهد که ویلچر به راحتی 
زیر آن رود و فرد معلول بتواند بدون سختی شیر آب 

را باز و بسته کند. 
برای استفاده از دوش برای افراد معلول می توان یک 
معلول  فرد  تا  کرد  نصب  دیوار  روی  متحرک  صندلی 
بتواند بر روی آن بنشیند و استحمام کندو برای قرار 
دیوار  روی  دستگیره هایی  باید  صندلی  روی  گرفتن 
نصب باشد. ارتفاع صندلی و شیر باید مطابق استاندارد 
آن ها  به  راحتی  به  بتواند  معلول  فرد  که  باشد  قبلی 

دسترسی پیدا کند. 
طوری  را  فضاها  می خواهند  پذیر  دسترس  هتل های 
برای  قابل دسترس  و  زیبا  های  اتاق  که  دهند  تغییر 
افراد داری معلولیت  باشند به طوری که  همه داشته 
بتوانند به طور مستقل و بدون کمک همراهان نیازهای 
بین بردن موانع  از  با  این هتل ها   . را رفع کنند  خود 
قابل  و  امن  محیطی  ایجاد  و  افراد  همه  سفر  برای 
می  پاس  را  مهم  ارزش  یک  مهمانان،  برای  دسترس 

دارند و ان هم گردشگری برای همه است. 
سرمایه گذاری در هتل های دسترس پذیر  کاری است 
و  پیر شدن جمعیت  با  زیرا  دارد  اقتصادی  که صرفه 
به  تقاضا  افزایش  شاهد  پزشکی  خدمات  افزایش 
سواالتی  هستیم.  ویژگی خاص  با  افراد  برای  خدمات 
ایران چند  در  که  است  این  کرد  توان مطرح  که می 
اتاق دسترس پذیر برای معلولین داریم؟و آیا اتحادیه 
هتل داران بخش نامه ای به هتل هایی که در جریان 
بازسازی و حتی ساخت هستند در زمینه تجهیز اتاق ها 
معلولین  هتل،  مدیران  آیا  است؟  داده  معلولین  برای 
قبیل  این  از  و  ؟  دانند  می  خود  خدمات  مشتری  را 

سوال ها که باید مطرح کرد و مطالبه گر بود.

گردشگری برای همهشمیم عطایی

هتل دسترس پذیر برای همه

قسمت آخر


