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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

آیا قراردادهای اجاره 
دوساله می شود؟

برای  اجاره  قراردادهای  دارشدن  مدت   -- ایرنا 
در  وزیران  هیات  اقتصادی  کمیسیون  در  دوم  بار 
آن،  از  استقبال  صورت  در  و  است  بررسی  حال 
درصد   ۱۰۰ از  اجاره  مدت  طول  در  صاحبخانه ها 

مالیات بر درآمد امالک، معاف می شوند.
دولت  هیات  گذشته  سال  اواخر  است؛  گفتنی 
مدت  شدن  دوساالنه  از  حمایت  برای  مصوبه ای 
قرارداد های اجاره د اشت و این مصوبه که در زمان 
حضور عباس آخوندی به عنوان وزیر در وزارت راه 
و شهرسازی در خرداد ماه سال گذشته تهیه شده 
بود، مراحل تصویب را در دولت طی کرد، اما بعد از 
آن معلوم نشد که چرا به صحن علنی مجلس نرسید 

و نتوانست عنوان قانون را به خود گیرد؟
مصوبه دوساالنه شدن قراردادهای اجاره که با نیت 
در  بار  نخستین  برای  مستأجران  از حقوق  حمایت 
سال گذشته مطرح شد، هدف خود را پایان دادن به 
بودن  یکساله  از  مستأجران  که  دانست  آسیب هایی 

قراردادهای اجاره با آن روبرو می شوند.
دوم  سال  در  صاحبخانه ها  مزبور،  الیحه  براساس 
اجاره واحد مسکونی می توانند ۱۰ درصد به سقف 
اجاره بها بیافزایند و در غیر این صورت، آن ها تحت 
پیگرد قانونی قرار می گیرند، مگر آن که توافقی بین 

موجر و مستأجر انجام شده باشد.
بالتکلیف  الیحه  تصویب  از  بعد  سال  یک  اکنون 
قراردادهای  شدن  دوساالنه  از  حمایت  در  دولت 
اجاره؛ پیشنهاد جدید وزارت راه و شهرسازی برای 
در  عنوان جدیدی  با  اجاره مسکن  بازار  ساماندهی 

هیات دولت در حال بررسی است.

پردیس کانی ها 
سرسبزی ندارد!

برابر  در  مقاومت  بحث  که  اکنون    
دشواری های حاصل از تحریم مطرح هست و در کنارش به عنوان 
بخش  به  دادن  میدان  والجرم  تولید  به  توجه  کار؛  راه  مهمترین 
خصوصی اهمیت پیدا می کند، ضرورتا بحث امکانات و لوازم تولید 

و شرایط صادرات نیز طرح می شود.
مقررات  و  قوانین  پاک سازی  از  بعد  )البته  تولید  اولیه  زمینه های 
مواد  از  عبارت  کار( که  فرهنگ  توسعه  و  کار  و  به کسب  مربوط 
به  ایران  یعنی  است.  دسترس  در  بخش ها  اکثر  در  هست،  اولیه 
عنوان کشوری که رتبه نخست در منابع گاز و مرتبه چهارم در 
نفت جهان را داراست، در حال حاضر با بیش از ۶۷نوع ماده کانی 
با ۳۷بیلیون تن ذخایر شناخته شده و ۵۸بیلیون تن ذخایر بالقوه، 
ازلحاظ منابع کانی رتبه پانزدهم در جهان را در اختیار دارد. و صد 
البته باید گفت فعال. چرا که وقتی صحبت از منابع معدنی می شود، 
نگاه به ذخایر شناخته شده هست و چه بسا این رتبه در هر زمینه 
کانی در آینده جا به جا شود. لیکن، با همین منابعی که تا کنون 
بهشت  که  آن  بدون  دنیاست  معادن  بهشت  ایران  شده  شناخته 
معدن کاوان و بهشت مصرف کنندگان باشد. زیرا تولید معدنی تنها 
۶دهم درصد تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است!

بوده ایم چراکه  غافل  یا  رفته ایم  یا کژ  مورد  این  در  بپذیریم  باید 
اگر در تحریم چهل ساله هم نبودیم، که بودیم، هر کشوری برای 
ایجاد رفاه برای مردمش طبیعتاهمه زمینه های رشد را مورد توجه 
آماده  مردمش  برای  زمینه ها  آن  رادرتمام  میدان  و  می دهد  قرار 
می کند به ویژه کشوری که نظم تازه پی ریزی کرده وامکانات بالقوه 
پیشرفت را هم در اختیار دارد..اما، ما قطعا در این مورد، سالیان 
است که کاهلی کرده ایم و االن که بیش از هر زمان دیگر ناگزیریم 

کمربند ها را محکم کنیم، شاید سستی گذشته را جبران نماییم!
از  برخی  که  گونه  همان   -- بود  امیدوار  باید  تنها  اکنون 
صاحب نظران انتظاردارند -- این دشواری های بوجود آمده موجب 
اندیشه ورزی کنیم و  از معادن جدی تر  بهره وری  شود در زمینه 
منسجم تر برنامه بریزیم و انشاءا... برخالف وضع موجود که اغلب 
خام فروشی می شود، تاحد ممکن، از خام فروشی اجتناب نماییم! 
تا چند سال دیگر ناگزیر نباشیم محصوالت مورد نیاز خود را که 
مواد اولیه اش از همین سرزمین رفته است، با بهای باالتر و از طریق 

خام فروشی نفت خریداری کنیم!

5                                                             »مدیر مسوول«

4

سالمت باشیم
فصل؛فصِل صفرابری است!

دو کلمه حرف ورزشی
مهمان نوازی؛ پاسخ نامهربانی!

این چند روز گذشته اظهارات ضد ایرانی میشائیل 
کوبیاک بازکن تیم والیبال لهستان درباره ایرانی ها 
کام دوستداران ورزش علی الخصوص والیبال راتلخ 
کرد آن هم در زمانی که تیم ایران شروع خوبی 

داشته است.

آیا قراردادهای اجاره دوساله 
می شود؟

5
همکاری ایران و آذربایجان 
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کافه شهر
لذت سینما و حقیقت واقعیت

تالش برای گردشگری 
دسترس پذیر

6
ساخت فیلم بعدی وودی آلن

معادن؛ راه برون رفت از تنگنا

پیام تبریک 
شهردار 

منتخب رشت 

کمبود 
الستیک 

ماشین های 
سنگین

ایران سرزمین معادن 

غفلت از توانایی ها
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 --- نیم نگاه ---

]زرشک باده هاخاصیت موثرویک ویژگی معروف[
که  خاردار  ای  ساقه  دارای  است  ای  درختچه  زرشک 
درخت  این  چوب   . رسد  مي  نیز  متر   ۴ تا  آن  ارتفاع 
قهوه ای ، قرمز و یا زردرنگ است . برگ های آن بیضی 
و  ای  و گل های آن خوشه  ای  اره  دندانه های  با  شکل 

زردرنگ است. 
شاخه های زرشک تیغ زیادی دارد . میوه زرشک قرمز 
رنگ، گوشتی  بیضوی شکل و دارای طعمی ترش است. 
و  ریشه  پوست  ریشه،  گیاه  این  استفاده  مورد  قسمت 

ساقه ، برگ، گل و میوه آن است . 
■ تركیبات شیمیایی 

بربرین  آلکالوئیدهای  گیاه  این  های  قسمت  تمام  در 
Berberine، اکسیاکانتین Oxyaconthine، بربامین 
پوست  در  آلکالوئید  مقدار  دارد.  وجود   Berbamine
ریشه زرشک بیشتر از قسمت های دیگر این گیاه است. 

میوه زرشک دارای حدود %۴ مواد قندی ، %۶۵ اسید 
مالیک و اسید تارتاریک و مقادیری صمغ می باشد . 

زرشک گونه هاي مختلف دارد که مهم تر از همه آن ها 
دو نوع است که یکی به نام زرشک بی هسته و دیگری 

زرشک با هسته )دارای دو هسته( می باشد. 
■ خواص داروئی -- خواص طبی  

 از نظر طب قدیم ایران سرد و خشک است.
● خواص میوه  
--۱ قابض است 

--۲ تقویت کننده قلب و کبد است 
--۳ بواسیر خونی را درمان می کند 

--۴ خونریزی را برطرف می کند 
--۵ برای برطرف کردن بیماري های کبدی مفید است 

--۶ صفرا بر است 
--۷ دم کرده زرشک را برای برطرف کردن ناراحتی های 

دهان غرغره کنید. 
● خواص ریشه و پوست ساقه 

--۱ صفرا بر و مسهل است 
--۲ کبد را پاک و تقویت می کند 

--۳ اعمال دستگاه گوارش را منظم می کند 
--۴ سوء هاضمه را از بین می برد 

--۵ بی اشتهایی را برطرف می کند 
--۶ برای رفع یبوست مفید است 

--۷ در درمان یرقان و زردي موثر است 
--۸ نقرس و رماتیسم را برطرف می کند 

--۹ خانم هایی که بین دو عادت ماهیانه خونریزی دارند 
زرشک  ساقه  و  ریشه  از  آن  کردن  برطرف  برای  باید 

استفاده کنند. 
--۱۰ آن هایی که مبتال به ورم طحال هستند می توانند 

برای معالجه از این گیاه کمک بگیرند. 
--۱۱ واریس را درمان می کند. 

--۱۲ برای معالجه بواسیر نافع است. 
--۱۳ برای برطرف کردن سوزش ادرار مفید است. 

--۱۴ فشار خون را پائین می آورد 
--۱۵ برای شستوشوی چشم می توانید از جوشانده ریشه 

و ساقه و زرشک استفاده کنید. 
● خواص برگ  

می  برطرف  را  بدن  آوردگي  آب   ۱--
کند. 

می  درمان  را  مزمن  های  اسهال   ۲--
کند. 

زیادی  دارای مقدار  برگ زرشک   ۳--
ویتامین C می باشد بنابراین در درمان 

بیماری اسکوربوت اثر مفید درد . 
--۴ جویدن برگ زرشک باعث محکم 

شدن لثه و دندان می شود. 
دم   ، درد  گلو  و  آنژین  درموقع   ۵--

کرده برگ زرشک را غرغره کنید.
■ طرز استفاده 

یا  ریشه  پوست  گرم   ۱۰--۲۰ مقدار   : زرشک  جوشانده 
ساقه و یا میوه زرشک را در یک لیتر آب ریخته و آن را 
بجوش بیاورید سپس آن را از روی اجاق برداشته، بگذارید 
برای مدت ۱۰ دقیقه بماند. این جوشانده را  صاف کرده و 
با شکر یا عسل شیرین کنید. مقدار مصرف روزانه آن سه 

فنجان در فاصله بین غذاهاست. 
از  توانید  می  را  تنطور  این  زرشک:  تنطور   ◄
ها  داروخانه  از  برخی  یا  و  دارویی  گیاهان  فروشگاه های 
خریداری کنید . مقدار مصرف آن ۲۰--۱۰ قطره سه بار 

در روز می باشد. 
را در یک  ◄ دم كرده زرشک: مقدار ۴۰گرم زرشک 
بماند  دقیقه  بگذارید مدت ۱۰  و  ریخته  لیتر آب جوش 
سپس آن را با شکر یا عسل مخلوط کنید. مقدار مصرف 

آن سه فنجان در روز و در فاصله بین غذاهاست. 
■ مضرات: 

مصرف مقدار زیاد زرشک و یا ساقه و برگ آن براي زنان 
حامله مناسب نیست زیرا رحم را تحریک می کند و ممکن 

است باعث سقط جنین شود.

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

فصل؛فصِل صفرابری است! فعالیت ۹ هزار ایستگاه اندازه 
گیری رایگان فشار خون

از  خون  فشار  کنترل  ملی  کمپین  عملیاتی  فاز 
آغاز  کشور  سراسر  در  خرداد  پانزدهم  روزچهارشنبه 

شد.
وزارت  بهداشت  معاون  مقام  قائم  شریعتی  محمد 
بهداشت با بیان این که کمپین ملی کنترل فشار خون 
در سراسر کشور وارد فاز عملیاتی می شود، اظهار کرد: 
های  بیماری  در  خطر  عوامل  از  یکی  باال  فشارخون 
غیر واگیر است. باید توجه داشت که بیماری های غیر 
واگیر در دنیا در حال گسترش است که بسیاری از این 

بیماری ها با فشارخون باال در ارتباط هستند.
 در اثر فشار خون باال؛ عروق شبکیه چشم، کلیه ها و 
قلب و عروق آسیب می بینند و سکته های مغزی و 

قلبی افزایش پیدا می کند.

رشد تولید دارو در سال ۹۷
کاالهای   برخی  شده  منتشر  آمارهای  بررسی 

منتخب صنعتی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت 
عدد  میلیون   ۶۰۰ و  میلیارد   ۳۹ تولید  دهنده  نشان 
انسانی در سال گذشته در کشور است که در  داروی 

مقایسه با سال ۹۶ رشد ۳.۳ درصدی نشان می دهد.
پارسال سه میلیارد و  آمارها، در اسفندماه  این  برپایه 
۱۰۰ میلیون عدد داروی انسانی در کشور تولید شده 
بود که در همسنجی با مدت مشابه سال ۹۶ افت ۱۸.۵ 

درصدی داشته است.

خدمات نظام سالمت ایران
 

نماینده سازمان جهانی بهداشت در ایران گفت: 
داشته  خوبی  عملکرد  ایران  درمانی  و  بهداشتی  نظام 
ایران  نظام سالمت  بسته خدماتی که در  و  و پوشش 
ارائه می شود در بین کشورهای منطقه، کم  به مردم، 

نظیر است.
کریستوف هاملمن اظهار کرد: در برخی مناطق ایران 
از جمله استان سیستان و بلوچستان هنوز چالش های 
این  البته  دارد.  وجود  ماالریا  بیماری  مانند  بهداشتی 
استان، بسیار بزرگ بوده و جمعیت آن پراکنده است 
و با افغانستان و پاکستان مرز مشترک دارد اما برخی 
مناطق  جمعیت  بین  و  نمی شناسند  مرز  بیماری ها، 

مختلف شیوع پیدا می کند.
وی تصریح کرد: خوشبختانه سه دانشگاه علوم پزشکی 
و  کنترل  قبال  در  بلوچستان،  و  سیستان  استان  در 
مبارزه با بیماری های واگیردار، متعهد و در حال تالش 
هستند و سازمان جهانی بهداشت نیز به این دانشگاه ها 
مردم  به  را  بیشتری  و  بهتر  تا خدمات  کمک می کند 

این منطقه ارائه دهند.

درمان تومورهای چشمی
 

حسین محمدربیع جراح و متخصص بیماری های 
چشمی، از درمان تومورهای چشمی با استفاده از روش 

پالک تراپی در کشور خبر داد.
در  امروزه  گفت:  چشمی،  بیماری های  متخصص  این 
داخل کشور درمان به شکل پالک تراپی انجام می شود، 
به این شکل که پالک هایی که حاوی رادیواکتیو هستند 
به صورت انتخابی توسط جراح شبکیه بر روی تومور و 
اجازه  و  می گیرند  قرار  چشم  سطح  در  معین  زمان  در 
این  ببیند؛ در  نمی دهند که مناطق دیگر چشم آسیب 
حفظ  بیمار  چشم  ظاهر  هم  و  فرد  بینایی  هم  روش 

می شود.
ربیع اضافه کرد: عمده جراحی هایی زیبایی چشمی در 
حوادث  و  تصادفات  در  که  می شود  انجام  افرادی  مورد 
آسیب دیده اند یا در ناحیه صورت بخشی از پلک های 
افراد دچار آسیب شده و این که چشم فرد تخلیه  این 
شده و یا فرم آن عوض شده است و یا بر اثر تروما و یا 

بیماری ایجاد شده باشد.

آلوچه
به  بهار  اوایل فصل  یا گوجه گیالنی، در  آلوچه 
که  رنگی  زرد  ماده  خاطر  به  میوه  می آید.این  بازار 
شبیه جوهر زردک است و در بدن تبدیل به ویتامین 
A می شود در نتیجه برای بیماری شب کوری و رشد 

بدن مفید است.
در آلوچه امالحی چون آهن، کلسیم، فسفر، منیزیم، 

پتاسیم، سدیم و منگنز می باشد.
● یکی از خاصیت های آلوچه نرم کنندگی آن است.

● برای درمان بیماری ضعف اعصاب و درمان بیماری 
کم خونی از آش آلوچه استفاده کنید.

آلو  مانند  را  آلوچه  نقرس  بیماری  درمان  برای   ●
تنظیم  را  کلیه  اعمال  و  است  آور  ادرار  بمکند.آلوچه 

می کند.
تا ۳۰ گرم برگ درخت  برای دفع کرم معده ۲۵   ●
آلوچه در ۵۰۰ سی سی آب جوشانده سپس میل شود.

● مغز هسته آلوچه نیز خاصیت فوق را داشته اما با 
احتیاط مصرف شود چون سمی است.

استفاده  برای قطع ترشحات سفید خانم ها  آلوچه   ●
می شود.هم چنین تنظیم کننده عادت ماهانه می باشد.

● یک آش خوشمزه با آلوچه
برنج یک استکان ، سبزی آش   ، عدس یک استکان 
پاک کرده نیم کیلو ، آلوچه ۲۰۰ گرم ، فلفل و نمک 

به اندازه کافی.
باید شب آلوچه و عدس را خیس کرد و ظهر مانند 
به  می توان  این سوپ  از  پخت.  را  آن ها  آش ها  دیگر 

عنوان پیش غذا استفاده نمود.
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هیچ حریفی رادست کم 
نمی گیرم

رقابت  برنز  مدال  دارنده  خانی  حسین  مصطفی 
ملی  تیم  اردوی  حاشیه  آزاددر  کشتی  جهانی  های 
های  رقابت  در  حضورش  خصوص  در  آزاد،  کشتی 
انتخابی تیم ملی اظهار داشت: خوشبختانه از اوایل سال 
جاری تمریناتم را با جدیت و طبق برنامه استارت زدم و 
هم اکنون به آمادگی نسبی و خوبی رسیدم. البته هنوز 
برای رسیدن به اوج آمادگی باید تالش بیشتری کنم اما 
به هر حال با همین وضعیت هم مهیای حضور در رقابت 

های انتخابی تیم ملی هستم.
آزادکار وزن ۷۴ کیلوگرم اردوی تیم ملی کشتی افزود:  
از  این مسابقات هیچکدام  به موفقیت در  برای رسیدن 
رقبای خود را دست کم نمی گیرم. مطمئناً برای رسیدن 
از سد تمامی حریفان  باید قاطعانه  به دوبنده تیم ملی 
بگذرم و طوری کشتی بگیرم که جای هیچ اما و اگری 

باقی نماند.
رقابت های انتخابی تیم ملی کشتی آزاد که طی روزهای 
۶ و ۷ تیرماه در ۵ وزن برگزار می شود،مصطفی حسین 
افضلی،  به مصاف رضا  باید در وزن ۷۴ کیلوگرم  خانی 
محمد نخودی، سید احمد محمدی و حامد رشیدی برود.

طراحی استیکر 
کارت بانکی

»سفارش مشتری«

جهت سفارش به آیدی زیر مراجعه کنید

@Se_faresh123

سیاوش بهبودیدو کلمه حرف ورزشی

مهمان نوازی؛ پاسخ نامهربانی!

برنز یک ضرب ۱۰۲ کیلوگرم 
به ایران رسید

کیلوگرم  در یک ضرب دسته ۱۰۲  ایران  بردار  وزنه 
قهرمانی جوانان جهان مدال برنز گرفت.

ایران دو نماینده در این وزن دارد که امیر عزیزی در یک 
ضرب با رکورد ۱۶۵ کیلوگرم مدال برنز گرفت.علی قاسمی 
با رکورد ۱۵۰ کیلوگرم پنجم شد.آندری آرلیوناک از بالروس 
از  چخیدزه  ایراکلی  گرفت.  طال  مدال  کیلوگرم   ۱۶۹ با 

گرجستان با ۱۶۷ کیلوگرم مدال نقره را به دست آورد.
حرکت یک ضرب:

امیر عزیزی وزنه های ۱۶۰ و ۱۶۵ را مهار کرد اما وزنه ۱۷۰ 
کیلوگرمی را که برای او مدال طال به همراه داشت، از پشت 

سر انداخت و مدال برنز را با ۱۶۵ کیلوگرم گرفت.
علی قاسمی در حرکت اول وزنه ۱۵۰ کیلوگرم را انداخت و 

در حرکت دوم توانست این وزنه را باالی سر ببرد.
او در حرکت سوم ۱۵۹ کیلوگرم راهم از پشت سر انداخت 
و با همان ۱۵۰ کیلوگرم در یک ضرب پنجم شد.هشت وزنه 

بردار در این گروه رقابت کردند.

باالخره دنیای ورزش بی حاشیه نمی شود. اگر یکی را 
از سر گذراندی، دیگری می آید و اگر داخلی را رد کردی 

گرفتار خارجی اش می شوی!
میشائیل  ایرانی  ضد  اظهارات  گذشته  روز  چند  این 
کوبیاک بازکن تیم والیبال لهستان درباره ایرانی ها کام 
دوستداران ورزش علی الخصوص والیبال راتلخ کرد آن 

هم در زمانی که تیم ایران شروع خوبی داشته است.
حرف های ضد ایرانی بازیکن لهستانی حتی هم وطنان 
طرفداران  که  جایی  تا  است  رنجانده  نیز  را  خودش 
بازیکن  این  نام  خوردن  خط  خواستار  لهستان  والیبال 

از لیگ ملت های اروپا شده اند.
ظاهرا میشل کوبیاک بازیکن تیم ملی لهستان که بارها 
برابر ایران ظاهر شده و کاپیتان تیم ملی کشورش بوده 
موضع  ایرانی ها  علیه  شدت  به  مصاحبه ای  در  است، 

گرفته است.
او که از باخت تیم باشگاهی اش در فینال جام باشگاه های 
ایران -- به واسطه اشتباه  آسیا برابر شهرداری ورامین 
فاحش اش، بسیار ناراحت بوده است، می گوید: ایرانی ها 
فکر می کنند خونگرم ترین و بهترین مردم هستند و ما 
بدترین. ولی من معتقدم آن ها بدخواه و … هستند. … 
نخواهم  ایران  به  من   … هستند.  عادی  مردمی  آن ها 
رفت. هر وقت با آن ها بازی داریم درگیری ها و توهین ها 
به من  تور  زیر  ایرانی همیشه  بازیکنان  شروع می شود. 
توهین می کنند، ولی آن ها کوچک هستند و برای من 

دیده نمی شوند.
او درباره عبادی پور که در لیگ لهستان بازی های خوبی 
باید  چگونه  او  است؟  اوکی  عبادی پور  گفت:  داد،  ارائه 

برخورد می کرد وقتی برای بازی به اینجا آمد؟
درتیم   که  ایران  والیبال  لژیونر  عبادی پور،  میالد  البته 
لهستان بازی می کند، نسبت به مصاحبه اخیر کوبیاک، 

بازیکن لهستانی علیه ایران واکنش نشان داده است. او 
در صفحه مجازی خود نوشت:

و  داریم  بزرگی  تاریخ  و  فرهنگ  با  بزرگ،  مردم  ]ما 
مهمان  و  احترام  گرفتیم  یاد  اجدادمان  از  که  چیزی 
نوازی است، که ما هم احترام گذاشتن و مهمان نوازی 
مردان  داد،  یاد خواهیم  آینده کشورمان  فرزندان  به  را 
تاریخ کشورشان ندارند به  از  نیازی برای تعریف  بزرگ 

خاطر این که تاریخ همه چیز را به جا می گذارد.
]زنده باد ایران زنده باد مردم ایران[

وطنان  هم  از  شماری  که  درحالی  هست  این  جالب 
خواستار  و  می دانند  بی ادبانه  را  او  حرف های  کوبیاک 
کاپیتان  پدر  کوبیاک،  یاروسالو  هستند،  او  با  برخورد 
تیم ملی والیبال لهستان از وی دفاع و تاکید کرده که 
جنجال هایی  چنین  انداختن  راه  دنبال  به  خبرنگاران 

هستند.
در  ایرانی  بازیکنان  گفت:  مورد  این  در  پدر  کوبیاِک 
جریان لیگ های جهانی گذشته، رفتار های نامناسبی با 
بازیکنان لهستانی داشتند، ولی رئیس فدراسیون والیبال 
اما  حاال،  نیاورد.  میان  به  شکایت  از  صحبتی  لهستان، 
صحبت های  از  ایران  والیبال  فدراسیون  رئیس  اوقات 
پسرم تلخ شده و می خواهد به فدراسیون جهانی شکایت 
کند. این نوع حرکات در واقع بازی ایرانی هاست. آن ها 
و، چون  کنند  تضعیف  را  لهستان  ملی  تیم  می خواهند 
نمی توانند لهستان را در زمین مسابقه شکست دهند به 

راه های دیگر متوسل می شوند.
جالب تروبل عجیب تر از جانبداری پدر کوبیاک از وی، 
از  والیبال لهستان پس  نوع و میزان جریمه فدراسیون 

اظهارات نژاد پرستانه میشل کوبیاک است! 
فدراسیون والیبال این کشور در حکمی از سوی کمیته 
جلسه  شش  به  تنها  را  خود  تیم  ستاره  انضباطی، 

محرومیت از حضور در تیم ملی محروم کرد.
این تصمیم عجیب فدراسیون والیبال لهستان در حالی 
است که کوبیاک پیش از این هم اعالم کرده بود در دو 
هفته از مسابقات لیگ ملت های ۲۰۱۹ به میدان نخواهد 
در  ایران  که  است  زمانی  هفته  دو  این  از  یکی  و  رفت 

ارومیه میزبان است.
فدراسیون  زیاد  احتمال  به  می شود  گفته  وجود  این  با 
پا  زیر  دلیل  به  را  کوبیاک  میشل   )FIVB( جهانی 
گذاشتن روحیه جوانمردی در ورزش، حدوداً شش ماه 

محروم خواهد کرد.
در هر حال،چه فدراسیون جهانی والیبال وی را محروم 
کند و چه فدراسیون والیبال لهستان تصمیم جدی تری 
بگیرد،  خود  پوش  ملی  بازیکن  بی ادبی  این  برابر  در 
ملی  تیم  وبازیکنان  رامردم  جریمه  وباالترین  بهترین 
ندارد  البته حضور  او -- که  کشورمان می توانند درباره 
اثبات سخنان  نیست جز  آن چیزی  و  کنند  اعمال   --
ایرانی )عبادی پور( در عمل و میدان  با نزاکت  بازیکن 

رقابت به هنگامی که در ارومیه هستند.
کمال،  به  نوازی  مهمان  و  داری،  مهمان  اصول  رعایت 
پاسخی است که در ذهن و جان بازیکنان تیم لهستان 

می ماند و به رسم سوقات برای کوبیاک خواهند برد.

همیشه  موارد،  برخی  و  جاها  بعضی  در  پول شویی  بحث 
ورزش  در  هم  آن  بندی  شرط  با  وقتی  اما  است  بوده  داغ 
مسایل  از  جدا  می شود،  مطرح  فوتبال  در  هم  آن  باز؛  و 
موضوع حجم  دارد،  بسزایی  اهمیت  که  بندی  شرعی شرط 
پول شویی هراسناک می شود و دیر جنبیدن، مقابله با آثار 
زیانبار آن راسخت تر می کند. دراین باره عبدالحمید احمدی 
معاون فرهنگی وزارت ورزش و جوانان با اشاره به شناسائی 
فوتبال  در  بندی  شرط  شبکه های  و  سایت  ده ها  معرفی  و 
به مراجع ذی صالح، گفته است: از حدود یک سال قبل با 
درخواست وزیر ورزش و جوانان از دادستان کل کشور، مقرر 
کشور،  کل  دادستانی  نمایندگان  از  مرکب  کارگروهی  شد 
وزارتخانه های فناوری و ارتباطات کشور، اطالعات، ورزش و 
جوانان، صنعت و معدن و تجارت، و پلیس فتا به همراه بانک 

مرکزی، نسبت به بررسی ابعاد و شناسایی شاهراه های اصلی 
و  این شبکه ها  و کنترل  نظارت  و تشدید  اقدام شود  تخلف 
پیگیری قضائی آن ها را در دستور کار خود قرار دهد. احمدی 
اضافه کرده: عمده تهدید بالقوه این سایت ها احتمال تأثیر بر 
نتایج مسابقات و یا عملکرد عوامل باشگاه ها و تبانی و رواج 
با  مغایر  که  است  ورزش  بدنه  در  سیستماتیک  شویی  پول 
ارزش های فرهنگی جامعه و روح حاکم بر ورزش و مغایر با 

قوانین FAIRPLAY است.
معاون فرهنگی وزارت ورزش و جوانان افزود: با تأکید دکتر 
و  قهرمانی  معاونت های  و  فوتبال  فدراسیون  به  فر  سلطانی 
فرهنگی و حراست وزارت ورزش موضوع شناسایی و برخورد 
با این سایت ها و اساساً موضوع شرط بندی و شبکه های هرمی 
از سوی  داشت.  ادامه خواهد  با جدیت  فوتبال همچنان  در 

دیگر؛ جعفر سمیعی مدیر کل حراست وزارت ورزش و جوانان 
هم اعالم کرده است: یکی از زمینه های فعالیت سایت های 
پول شویی  بود که  ارز دیجیتال  به  ریال  تبدیل  شرط بندی 
با  و خوشبختانه  بانکی محسوب می شود   -- مالی  در حوزه 
تدبیر وزیر محترم ورزش و جوانان جلوی فعالیت بسیاری از 
آن ها گرفته شد. سمیعی از جوانان و عالقمندان به فوتبال 
خواست تحت تأثیر و اغوای تبلیغاتی شرکت های شرط بندی 
که عمدتاً در فضای مجازی تلگرام و اینستاگرام در داخل و 
خارج از کشور اداره می شوند قرار نگیرند. مدیر کل حراست 
وزارت ورزش و جوانان گفت: با تأکیدات وزیر ورزش و جوانان 
حراست فدراسیون فوتبال و مرکزحراست وزارتخانه آمادگی 
این  های  فعالیت  به  مربوط  مردمی  گزارش های  دریافت 

شبکه ها و افراد مرتبط با آن را دارند.

تیم کامپوند مردان ایران 
فینالیست شد

در  چین  بر  غلبه  با  ایران  مردان  کامپوند  ملی  تیم 
مرحله نیمه نهایی مسابقات پاراتیروکمان قهرمانی جهان، 

راهی مرحله نهایی شد.
تیم  کمان،  و  تیر  فدراسیون  عمومی  روابط  گزارش  به 
کامپوند مردان با ترکیب علی سینا منشازاده، هادی نوری 
و رمضان بیابانی پس از استراحت در دور اول برابر برزیل 
با نتیجه ۲۲۸ بر ۲۲۳ به برتری رسید و حریف مالزی در 

یک چهارم نهایی شد.
را شکست  مالزی   ۲۲۳ بر   ۲۳۲ ادامه  در  ایران  ملی  تیم 
داد و راهی نیمه نهایی شد. کمانداران کشورمان در دیگر 
و  رسید  برتری  به   ۲۳۸ بر   ۲۲۴ چین  برابر  خود  رقابت 

راهی فینال شد.
ترکیه حریف ایران در فینال خواهد بود.دیدار فینال شنبه 

برگزار خواهد شد.

شستوباشرط بندی!
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صادرات محصوالت سلول 
بنیادی

 
حمیدیه دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری های 
رئیس  فناوری  و  علمی  معاونت  بنیادی  سلول 
جمهوری گفت: علی رغم این که در حوزه های دیگر 
شایدشرکت ها با مشکالت اقتصادی رو به شده باشند 
اما در حوزه سلول بنیادی برعکس است و شرکت ها 
به شدت در حال رشد اقتصادی هستند و محصوالت 
این شرکت های  از  برخی  می کنند.  تولید  را  زیادی 
دانش بنیان حتی طی یک سال گذشته توانسته اند 
از  نیز  البته درخواست هایی  برسند.  لبه صادرات  به 
سوی برخی کشورها همانند روسیه وجود دارد که 
کنند؛  استفاده  زمینه  این  در  ایرانی  محصوالت  از 
درخواست  کشورهای  این  از  یکی  روسیه  کشور 

کننده است.
عامل  مدیران  اکثر  که  این  بیان  با  حمیدیه 
سال  سی  زیر  و  جوان  بنیان  دانش  شرکت های 
منطقه،  کشورهای  به  صادرات  کرد:  بیان  هستند، 

خاورمیانه و شرق آسیا آغاز شده است؛  
عمل  موفق  سلولی  حوزه  در  اگر  کرد:  تاکید  وی 
کردیم به این دلیل بوده که سعی کردیم کار را به 
جوانان بسپاریم و این فکر و ایده استارت آپی است 
که توانسته حوزه سلول بنیادی را به جایگاه مناسبی 
برساند و گرنه نمی توان در حوزه ای که صرفاً مقاله 
تولید می شده و ظرف ۴ سال شرکت دانش بنیان 
ایجاد شده اند، محصولی در بازار به چشم می دیدیم؛ 
در واقع علت پیشرفت تفکر استارت آپی بوده است.

■ تنوع و پراکندگی ذخایر معدنی کشور از یک سو، و 
افزوده صادراتی  ارزش  دارای  تولید محصوالت  قابلیت 
از سوی دیگر، باعث می شود معادن و صنایع معدنی به 
دور  و  برخوردار  غیر  مناطق  اغلب  در  رشد  برنامه های 
بودن  دارا  دلیل  به  کند.این بخش  افتاده کشور کمک 
ویژگی هایی همچون  تجدید ناپذیر بودن ذخایر  و بین 
از ارزش ذاتی و  نسلی بودن منابع، برخورداری ذخایر 
قابلیت ارزش افزوده در آن، ظرفیت ارز آوری و کمک 
ریسک  پر  و  بر  سرمایه  نفتی،  غیر  صادرات  توسعه  به 
قابلیت  معدنی،  صنایع  و  معدنی  های  فعالیت  بودن 
و  داخلی  صنایع  از  ای  گسترده  بخش  نیازهای  تأمین 
... در اقتصاد ملی و روند پیشرفت کشور نقش تعیین 

کننده ای دارد.
این  در  ایران  زغال سنگ  انجمن  دبیر  سعید صمدی، 
باره گفت: باتوجه به آن که پایه و اساس کار در حوزه 
پایه ریزی شده  انسانی  نیروی  بر مبنای  صنایع معدنی 
را  اشتغال  میزان  عرصه  این  در  سرمایه گذاری  است، 
 ۱۰۰ سرمایه گذاری  با  مثال  طور  به  می دهد  افزایش 
میلیارد تومانی حدود ۲ یا ۳ هزار نفر می توانند مشغول 
به کار شوند و تحقق این امر در اشتغال زایی نقش قابل 

توجه ای دارد.
دبیر انجمن زغال سنگ ایران با اشاره به مغفول ماندن 
سرمایه گذاری در حوزه معدن گفت: ذخایرمعدنی قابل 
تولید  افزایش  برای  که  دارد  وجود  کشور  در  توجه ای 
معادن  تا  شود  واگذار  واقعی  خصوصی  بخش  به  باید 
هم  شود،  بیشتری جذب  گذار  سرمایه  و  ایجاد  بزرگ 
مدرن  و  جدید  آالت  ماشین  ورود  زمینه  اگر  چنین 
محصوالت  تولید  افزایش  در  شود  فراهم  استخراج  

معدنی تأثیر بسزایی خواهد داشت.
ماشین های  از  معادن   درصد   ۹۰ که  این  بیان  با  وی 
قدیمی استفاده می کنند، گفت: در کشور های مختلف 
شده  تمام  قیمت  جدید  تکنولوژی ها  از  استفاده  با 
در  اگر تسهیالت  است.  یافته  افزایش  ایمنی  و  کاهش 
باال  تولیدات  به  رسیدن  یابد  افزایش  زیربنایی  بخش 
کار سختی نخواهد بود و کشور ظرفیت افزایش  تولید 

محصوالت معدنی  را دارد.
در  تولید  کرد:  تأکید  ایران  سنگ  زغال  انجمن  دبیر 
عرصه معدن به مواد اولیه نیاز ندارد بنابر این محصوالت 
خارجی  عوامل  به  کمتری  وابستگی  بخش  این  در  ما 
و  تغییر  با  مواجه  در  معدنی  صنایع  چنین  هم  دارد، 
تحریم ها  جمله  از  سیاسی  مشکالت  و  بازار  تحوالت 
در  مثال  طور  به  دارد.  کمتری  بسیار  پذیری  آسیب 
قابل  افزایش  شاهد  ارز  نرخ  نوسانات  با  خودرو  بخش 
و  معدن  بخش  در  اما  بودیم،  قیمت خورو  در  توجهی 
صنایع معدنی هیچ گونه نوسان قیمتی رخ نداد و حتی 
در این زمان تولیدات نسبت به سال قبل افزایش داشته 
باید  ایران گفت: دولت  است. دبیر انجمن زغال سنگ 
بر است،  در زمینه مقرراتی که تحقق آن بسیار زمان 
تجدید نظر کند تا افردای که تمایل به سرمایه گذاری 
دریافت  صرف  طوالنی  زمان  دارند  را  عرصه  این  در 
مجوز ها و سایر مراحل قانونی نکنند و در حداقل زمان 

در این زمینه شروع به فعالیت کنند.
معادن  و  صنایع  کمیسیون  دبیر  کیا  حسینی  جواد 
معادن  کشور  در  نیزگفت:  اسالمی  شورای  مجلس 
توانند  می  که  دارند  وجود  باال  ظرفیت  با  بسیاری 
وزارت  تاکید  رغم  به  شوند.  نفت  صادرات  جایگزین 
به  توجه  زمینه  در  اسالمی  شورای  مجلس  و  صمت 
انجام شده  گسترش تولید در حوزه معدن، تالش های 

برای فعال سازی معادن کوچک کافی نبوده است.
 حسینی کیا، خأل های قانونی، فقدان همراهی بانک ها 
و خام فروشی را از مشکالت موجود در عرصه معادن 
دانست و افزود: باید به سمت تولید با ارزش افزوده قدم 
برداریم. معادن طال از جمله نمونه های بارز و پیشتاز 

در عرصه معادن با تولیدات ارزش افزوده هستند.
تاثیر  مالیاتی  مشکالت  حل  داد:  ادامه  کیا   حسینی 
بنابراین  داشت.  خواهد  معادن   گسترش  در   بسزایی 
باید اخذ مالیات متناسب با میزان استخراج در معادن 

باشد.
دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی 
از دیگر چالش های گسترش معادن  را  بیمه ای  مسائل 
کوچک برشمرد و تاکید کرد: باید در نوع قراردادها و 

تعهدات بیمه ای معادن بازنگری شود.
حسینی کیا گفت: معادن آهن و سنگ مانند مرمر جزو 

معادن پر ظرفیت در تولید و اشتغال محسوب می شوند 
هم چنین معادن مس فراوانی در کشور وجود دارد که  
اعالم  معادن  این  برای گسترش  ایران  مدیرعامل مس 

آمادگی کرده است.
دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی 
و  احیا  از  کشور،  معادن   وضعیت  آخرین  تشریح  در 
کوچک  معادن  از  تعدادی  فعالیت  چرخه  به  بازگشت 
نیمه تعطیل به کمک وزارت صنعت، معدن و تجارت 
شورای  در  دولتی  حقوق  بخشش  با  گفت:  و  داد  خبر 
راه اندازی  دوباره  معادن  از  برخی  استان ها،  معاونت 
تامین سرمایه  برای  نیز  از معادن  شدند و بخشی دیگر 
شده اند.  معرفی  مسوول  دستگاه های  به  گردش  در 
داریوش اسماعیلی رئیس سازمان نظام مهندسی معدن 
کشور  اقتصاد  که  است  این  امر  واقعیت  گفت:  ایران 
می دانیم  اما  است  بحرانی  نگوییم  اگر  و  است  متالطم 
مهم ترین  از  یکی  است.  روبه رو  زیادی  مشکالت  با 
عوامل آن نیز، ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در 
کشور است که به هر سمتی برود نه مثل "سیل" بلکه 
مانند "بهمن" همه چیز سر راهش را تخریب می کند 
و می برد. یک روز سراغ ارز ۳ تا ۴ هزارتومانی می رود و 
آن را به ۲۰ هزار تومان می رساند، یک روز سراغ سکه 

می رود، یک روز بازار مسکن و....
این  از  بخشی  هدایت  که  داریم  باور  افزود:  اسماعیلی 
ارزش  می تواند  معدنی  صنایع  و  معدن  بخش  به  رقم 
افزوده باالیی را نصیب سرمایه گذاران و کشور کند. در 
این زمینه، قانون و هم چنین نقشه راه معدن بر جذب 

سرمایه گذار تاکید دارد و لحاظ شده است.
سازمان  و  ایمیدرو  بین  نامه ای  تفاهم  داد:  ادامه  وی 
راهکارهای  تعیین  منظور  به  معدن  مهندسی  نظام 
جذب سرمایه گذاری امضا شده است، به حتم با بررسی 
راهکارهای موثر و جذاب برای سرمایه گذار، می توان این 
معدنی  و صنایع  معدن  بخش  وارد  را  نقدینگی  میزان 

کرد.
اسماعیلی هم چنین از تاکید مجلس شورای اسالمی بر 
ارائه راهکارهای توانمند سازی و توسعه معدن و صنایع 
توسعه  بر  نمایندگان مجلس  و گفت:  داد  معدنی خبر 
معدن و صنایع معدنی تاکید می کنند و آمادگی خود 
را برای تصویب هرگونه قانون حمایتی و اثربخش اعالم 

کرده اند.
گفت:  هم  معدنی  صنایع  حوزه  فعال  بصیرانی  بیتا 
شناسایی منابع و ثروت های بالقوه معدنی، بهره برداری 
بهینه و صیانتی از ذخایر، توسعه زنجیره ارزش صنایع 
معدنی رقابت پذیر از جمله ماموریت های تعریف شده 
برای نقشه راه معادن تا افق۱۴۰۰هستند. این بخش در 
جهت دستیابی به چشم انداز تعیین شده می تواند با 
حمایت های دولت گام بزرگی را در تحقق رونق تولید 

بردارد.
این فعال حوزه صنایع معدنی اظهار کرد: بهبود وضعیت 
سیاست گذاری  تدوین  معدنی،  صنایع  و  معدن  فعلی 
باعث  دولت،  و  خصوصی  بخش  همکاری  و  مشخص 
واقعی خود  به جایگاه  بتواند  می شود که بخش معدن 
ظرفیت  گستردگی  دلیل  به  صنعت  این  یابد.  دست 
تحریم ها  مقابل  راحت  خیلی  می تواند  کشور  تولید 
را  کشور  کارخانجات  اولیه  مواد  تمام  و  ایستادگی 
خانه  مدیره  هیات  عضو  گوهرین،  محمود  کند.  تامین 
کرد:  تصریح  معدن  راه  نقشه  ایران در خصوص  معدن 
در سال های گذشته بارها اعالم کردم که نداشتن یک 
نقشه راه مدون در بخش معدن باعث شده است نتوانیم 

به توسعه این بخش امیدوار باشیم.
که  این  بیان  با  ایران   معدن  خانه  مدیره  هیات  عضو 
زیادی  تالش  خارجی  سرمایه گذاران  جذب  برای 
شرایط  کشور  در  کار  و  کسب   محیط  گفت:  نکردیم، 
الزم را برای جذب سرمایه گذاران بزرگ خارجی فراهم 
نکرده، در حالی که معادن کوچک و متوسط، این توان 
اما  کنند  را جذب  خارجی  سرمایه گذاران  که  دارند  را 
است  شده  باعث  زمینه  این  در  سختگیری ها  برخی 
سرمایه گذاران خارجی میل و رغبت زیادی برای ورود 

به این بخش از خود نشان ندهند.
وزیر  سوی  از  معدن  راه  نقشه  ابالغ  به  اشاره  با  وی 
دارای  کشورهای  گفت:  تجارت،  و  معدن  صنعت، 
معدنی،  مواد  فرآوری  و  استخراج  برای  معدنی  ذخایر 
زمینه  این  در  ما  که  حالی  در  می روند،  جلو  برنامه  با 
از  نمی کنیم  سعی  و  نمی رویم  پیش  برنامه  با  چندان 
کمبودها  رفع  برای  متوسط  و  کوچک  معادن  ظرفیت 

بهره بگیریم.
■ چکیده گزارِش باشگاه خبرنگاران جوان

کمبود الستیک ماشین های 
سنگین

صدیف بدری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس 
با انتقاد از تداوم مشکالت کامیون داران در کشور 
سال  در  گفت:  الستیک،  و  تجهیزات  تأمین  برای 
نقلیه  وسایل  رانندگان  و  داران  کامیون  گذشته، 
درباره  درستی  اعتراضات  و  مطالبات  سنگین، 
در  تجهیزات  و  الستیک  کمبود  و  قیمت  افزایش 
عمران  کمیسیون  رابطه  این  در  که  داشتند،  بازار 
مجلس نشست های متعددی را با حضور مسووالن 
مرکزی  بانک  و  صمت  وزارت  جمله  از  مربوطه 
تا حدودی  برگزار کرد و خوشبختانه مشکالتشان 

رفع شد.
در  سرعین  و  نمین  نیر،  اردبیل،  مردم  نماینده 
مجلس شورای اسالمی ادامه داد: بر اساس آمارها 
از سال گذشته تاکنون بیش از یک میلیون حلقه 
الستیک برای کامیون داران تأمین شده که بخشی 
از آن تولید داخل بوده و بخش کثیری از خارج از 

کشور وارد شده است.
درصد   ۷۰ حدود  آمارها  اساس  بر  داد:  ادامه  وی 
الستیک ماشین های سنگین، وارداتی و تنها ۳۰ 
درصد آن در داخل کشور تولید می شود، از این رو 
توسعه صنایع داخلی برای افزایش تولیدات بسیار 

ضروری است.

معادن؛ راه برون رفت از تنگنا
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به مناسبت فرا رسیدن عید سعید فطر ناصر حاج محمدی شهردار منتخب شهر 
رشت طی پیامی این عید بزرگ را تبریک گفت.

به گزارش واحد خبر مدیریت اجرایی ارتباط با رسانه های شهرداری رشت،متن پیام 
شهردارمنتخب رشت به این شرح است:

بسمه تعالی
رمضان ماه دلدادگی به پروردگار، ماه رحمت و مغفرت، ماه انس با قرآن و جالی 

نفس به پایان می رسد.
قرار گرفته  این که طاعات و عباداتمان مقبول درگاه حضرت حق  آرزوی  با  اینک 
باشد، به پیشواز عید بزرگ مسلمین عید سعید فطر می رویم و در آستانه این عید 
فرخنده رمضان امیدوارم با روح و جانی تازه و برداشت توشه ای از تقوا و یکرنگی، 

خود را برای خدمت خالصانه در ایام پیش رو آماده نماییم.
اینجانب با کمال مسرت وافتخار، فرارسیدن عید سعید فطر را به تمامی هموطنان 
عزیز به خصوص شهروندان شریف و والیتمدار شهر باران های نقره ای، تبریک و 

تهنیت عرض می نمایم.
امید آن دارم که پس از یک ماه حضور در میهمانی و سفره پربرکت الیزال الهی، 
در سایه سار یکرنگی، یکدلی و تعامل همه جانبه مردم و مسوولین بتوانیم در مسیر 
توسعه جامعه ایران اسالمی تا رسیدن به قله های رفیع موفقیت و پیروزی در همه 

عرصه ها گام برداریم.

ناصر حاج محمدی
شهردار منتخب رشت

همکاری ایران و آذربایجان 
و  آذربایجان  جمهوری  همکاری  توسعه  پروتکل 
جمهوری اسالمی ایران در حوزه ارتباطات  در پایان دومین 

کار گروه کارشناسی دو کشور در باکو امضا شد.
مذاکرات کارشناسی ایران و جمهوری آذربایجان در قالب ۶ 
کارگروه تخصصی شامل همکاری در حوزه های زیر ساختی 
سایبری  امنیت  ماهواره،  و  فضا  اینترنت،  توسعه  ارتباطی، 
مدیریت  مالی،  پست  و  پستی  خدمات  مجازی،  فضای  در 
نیز  و  رادیویی  و  تلویوزیونی  سیگنال های  و  فرکانس ها 

تلفن های همراه در مناطق مرزی دو کشور انجام گرفت. 
بر اساس پروتکل امضا شده، طرفین در خصوص مدیریت 
و جلوگیری از تداخالت متقابل فرکانس ها و سیگنال های 
مرزی  مناطق  در  همراه  تلفن های  و  رادیویی  و  تلویزیونی 

توافق کردند.
ایجاد یک هاب منطقه ای برای همکاری دوجانبه در حوزه 
خدمات اینترنتی و حوزه صوتی، همکاری در زمینه خدمات 
نمایشگاه های  برگزاری  و  پستی  خدمات  و  مالی  پست 
مشترک در هر دو کشور برای توسعه این خدمات از دیگر 

توافق های حاصله در این پروتکل است. 
در  کردند  توافق  چنین  هم  آذربایجان  جمهوری  و  ایران 
حوزه خدمات فضایی و ماهواره ای تبادل تکنولوژی و تجربه 

و از ظرفیت های دو کشور در این زمینه استفاده کنند. 
فناوری  و  ارتباطات  وزیر  معاون  جوشقانی  فالح  حسین 
اقدامات  ها  توافق  اساس  بر  که  این  به  اشاره  با  اطالعات 
الزم برای گسترش همکاری های فیمابین انجام می گیرد، 
و  ظرفیت  گذاشتن  اشتراک  به  برای  کشورمان  آمادگی 
با  اطالعات  فن آوری  و  ارتباطات  حوزه  در  خود  تجربیات 

کشور جمهوری آذربایجان را اعالم کرد. 
پیشرفته  فن آوری  و  ارتباطات  راه،  وزیر  معاون  زاده  ولی 
جمهوری آذربایجان نیزبا اشاره به توسعه همکاری ایران و 
جمهوری آذربایجان در حوزه های مختلف و اهمیت تقویت 
روابط در عرصه ارتباطات و فن آوری اطالعات، تاکید کرد: 
باکو اولین گام ها در راستای همکاری بزرگ را بر می دارد و 

هدف عمده رسیدن به همکاری متقابل مفید است.

مبارزه با آفت ملخ 
احمدعلی کیخارئیس کمیسیون آب، کشاورزی و 
منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی در بازدید از مناطق 
از  به آفت ملخ صحرایی در شهرستان دشتستان  آلوده 
توابع استان بوشهر گفت:براساس تصمیم مجلس سازمان 
اعتباربرای  است۱۰۰میلیاردریال  مکلف  وبودجه  برنامه 
مبارزه باآفت ملخ صحرایی اختصاص دهد. در فاز نخست 
۳۰ میلیارد ریال از این مبلغ پرداخت شده و انتظار می 
زودی  به  آفت  با  مبارزه  برای  اعتبار مصوب  مابقی  رود 

تخصیص یابد.
رئیس کمیسیون آب، کشاورزی و منابع طبیعی مجلس 
شورای اسالمی یادآور شد: اختصاص به موقع اعتبارات 
های  هزینه  بروز  از  مشخص  زمان  در  پاشی  سم  برای 

تحمیلی به این بخش پیشگیری می کرد.
تامین  اعتبار،  تخصیص  در  تاخیر  نوع  هر  گفت:  کیخا 
با  را  صحرایی  ملخ  آفت  با  مقابله  برای  الزم  ملزومات 
مشکل روبه رو می کند و حجم خسارت ها را افزایش 

می دهد.

پیامی  در  بهارمست سرپرست شهرداری رشت،  علی  فطر  عید سعید  آستانه  در 
این روز را تبریک گفت.

به گزارش واحد خبر مدیریت اجرایی ارتباط با رسانه های شهرداری رشت، متن پیام 
سرپرست شهرداری رشت به این شرح است:

بسمه تعالی
سپاس خداوند بزرگ که بار دیگر توفیق نزدیکی به بارگاه هستی بخش خود در ماه 
رمضان را در تقدیرمان مقدر کرد تا با یــاری جستن از درگــاه پر مهـر و محبتش، 

به آرامش وصــف ناشدنی و بی کران الهی دست یابیم.
و  تولد  روز  نفس،  تهذیب  عید  عنوان  به  که  فطر  سعید  عید  رسیدن  فرا  اینجانب 
در  همکارانم  باالخص  و  مومن  رشتوندان  همه  به  را،  است  انسان  دوباره  شکفتن 
شهرداری رشت تبریک و تهنیت عرض نموده و رستگاری و عزت و کرامت همگان 

را از خداوند منان مسئلت می نمایم.

علی بهارمست
سرپرست شهرداری رشت

و  راه  وزارت  پیشنهاد  اکنون  صفحه1:  از  ادامه 
 ۲ از  اجاره  قرارداد  مدت  آن  براساس  که  شهرسازی 
سال کمتر نبوده و هم چنین افزایش اجاره بها بیش تر 
از نرخ رشد اجاره بهای اعالمی از سوی »کمیته ملی 
تعیین نرخ افزایش اجاره بها« نباشد، موجرین در طول 
امالک،  درآمد  بر  مالیات  درصد   ۱۰۰ از  اجاره  مدت 
معاف می شوند در قالب الیحه »اصالح تبصره ۱۱ ماده 
بررسی  برای  اکنون  مستقیم«  مالیات های  قانون   ۵۲
ارائه شده  وزیران  به هیات  قانونی  مراحل  و گذراندن 

است.
که  مسکونی  مجتمع های  مالکان  الیحه  این  برپایه 
با  هستند  بیشتر  یا  و  استیجاری  واحد  سه  دارای 
راه  وزارت  اعالم  به  بنا  مسکن  مصرف  الگوی  رعایت 
هر  درآمد  یا  و  یا می شوند  و شهرسازی ساخته شده 
از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در  شخص ناشی 
تا  سایر شهرها  در  و  مترمربع  مجموع ۱۵۰  تا  تهران 
مدت  در طول  مفید،  زیربنای  مترمربع  مجموع ۲۰۰ 
اجاری  امالک  بردرآمد  مالیات  درصد   ۱۰۰ از  اجاره 
معاف می شوند، مشروط بر آن که میزان افزایش اجاره 
سوی  از  اعالمی  بهای  اجاره  رشد  نرخ  از  بیشتر  بها 
نباشد.  بها«  اجاره  افزایش  نرخ  تعیین  ملی  »کمیته 
عمران  کمیسیون  نماینده  از  متشکل  کمیته  اعضای 
اقتصاد  کمیسون  نماینده  اسالمی،  شورای  مجلس 
مجلس شورای اسالمی، نماینده وزارت راه و شهرسازی 
و  اقتصادی  امور  وزارت  نماینده  کمیته(،  )رئیس 

استان ها،  عالی  شورای  نماینده  کمیته(،  )دبیر  دارایی 
دادستانی  نماینده  امالک،  مشاورین  اتحادیه  نماینده 
سازمان  نماینده  و  مرکزی  بانک  نماینده  کشور،  کل 

حمایت از مصرف کندگان و تولیدکنندگان است.
واحد  اجاره  قرارداد  اجاره در  هم چنین حداقل مدت 
مشمول معافیت در هر بار کمتر از ۲ سال نباشد مگر 
قرارداد  نشدن مدت  تمدید  متقاضی  این که مستأجر 
از  )اعم  اجاره  قرارداد  نسخه  یک  نیز  و  باشد  اجاره 
در  امالک(  معامالت  بنگاه  در  شده  تنظیم  یا  رسمی 
مالیاتی  امور  اداره  به  مالیاتی  اظهارنامه  ارائه  زمان 

مربوطه ارائه شود.
با مزایای ۲ ساله شدن  ارتباط  از مستأجران در  یکی 

این الیحه  اجرای  اجاره گفت:  قراردادهای 
اطمینان  مستاجرین  تا  می شود  موجب 
خاطر بیشتری داشته باشند که قرار نیست 
هزینه های جابه جایی اعم از نقل و انتقال 
و آسیب دیدن لوازم خانگی را در یک سال 

آینده داشته باشند.
اجاره  بهای  افزایش  با  سالیانه  گفت:  وی 
خانه روبه رو هستم و زمانی که تقاضا زیاد 
از  بیشتر  را  اجاره بها  صاحب خانه ها  است، 
نرخ معمول تعیین می کنند و این مشکلی 

جدی پیش روی اجاره نشینان است.
بنگاه  یک  در  جوان  زوج  یک  چنین  هم 
نهادی  هیچ  که  دادند  توضیح  امالک 

در  قیمت گذاری  زمینه  در  تا  ندارد  وجود  کشور  در 
دیگر  سوی  از  و  باشد  داشته  مداخله  مسکن  بخش 
انجام  بر قیمت اجاره خانه  هیچ نظارتی توسط دولت 
نمی شود و مستأجران مرتب در مقابل این جمله قرار 
مبنایی  این  و  یافته  افزایش  قیمت دالر  می گیرند که 

برای افزایش اجاره خانه می شود.
تعداد  از  کمتر  ازدواجش  زمان  مدت  از  که  مردجوان 
میزان حقوق  افزود:  انگشتان یک دست سپری شده، 
درصد  از ۲۰  کمتر  تاکنون  گذشته  سال  از  ماهیانه ام 
اضافه شده و این درحالی است که صاحبخانه ها بدون 
این  بر  افزون  افزایش  به  فاکتور  این  گرفتن  نظر  در 

میزان می اندیشند..

 معیار - گیالن - مهدیه رزاقی لنگرودی

پیام تبریک شهردار منتخب رشت 

 معیار - گیالن - مهدیه رزاقی لنگرودی

پیام تبریک سرپرست شهرداری رشت 

آیا قراردادهای اجاره دوساله می شود؟
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کافه شهرحمید مزرعه --- نیم نگاه ---

سـینما یا به قول نظریه پردازان سـینما، رسـانه سـینما، ملهم اسـت از نشـانه ها، 
روش شـناختی های مختلـف زبـان، از اشـتراوس تـا مکتـب فرانکفورتی هـا، اما آنچه 
مهـم و پـا بـر جاسـت، سـینما بـه معنـای حقیـت و زیبایـی اسـت نـه واقعیت های 
زبانـی ارتباطـی یا نشـانه های تعریف شـده و نشـده و نظریه های واقعیـت گرایانه....

سـینما برخـالف اسـالف کهنـش تاتـر ،نه بـر پایـه ی زبان و ارتبـاط آن بـا واقعیت، 
کـه بـر پایـه ی تصویـر و ارتبـاط تصویـری و در حقیقـت فضـای واقعیـت مجـازی 
شـکل می گیـرد و زبـان را دسـت خـوش درجـه دومـی از اهمیـت واقعیـت مجازی 
رسـانه تصویـر می کنـد. سـینما هـر آنچـه هنرهـای دیگـر دارنـد، یک قدم پیشـتر 

رد.  دا
در نظریـه هـا و مقالـه هـای نویسـندگان کایـه دو سـینما از جملـه پیتـر ولـن یک 
فصـل از سـه فصـل کتـاب نشـانه هـا و معنـا در سـینما را بـه نظریـه ی مولـف 
اختصـاص داده اسـت، او در ایـن فصـل بـا توجـه بـه آثـار جـان فـورد و هـوارد 
هاوکـس دربـاره ی کارکـرد روش شـناختی این نظریـه بحث می کنـد. نظرات ولن 

در ایـن زمینـه، مـورد نقـد و بررسـی موشـکافانه قـرار گرفتـه اسـت. 
رویکـردی کـه ولـن اختیـار کرده اسـت بـا رویکرد سـاریس بسـیار متفاوت اسـت و 
ایـن تفـاوت در دو زمینـه تجلـی یافتـه اسـت، یکی در گرایـش او به روشـی عالمانه 
تـر و صـوری تـر، و دیگـری کـه مهمتـر هـم هسـت، در اعتقـاد او بـه این کـه برای 
درک شـخصیت یـک کارگـردان نبایـد سـبک و میزانسـن آثـار او را بررسـی کـرد، 
بلکـه بایـد در هسـته ی معانـی و نقـش مایـه هـای درونمایـه ای آثـار، او را جسـت 
و جـو کـرد. ولـن بـه چنیـن مکتـب سـاختگرایانه ای از نقـد مولـف اعتقـاد دارد و 
می کوشـد آن را از رهگـذر مقایسـه میـان فـورد و هاوکـس تشـریح کنـد. رویکرد او 
بـا نقـد مولف فرانسـوی و نظرات آنـدرو سـاریس و آرای پیـروان بریتانیایی نظریه ی 
مولـف کـه مجلـه مـووی، تریبون آن هاسـت شـباهت بسـیار اندکـی دارد. رویکرد او 
از دو منبـع سرچشـمه می گیرد، یکی انسـان شناسـی سـاختگرا، آن طـور که لویی 
اشـتراوس مـی گویـد، و دیگـری نشـانه شناسـی پیـرس و سوسـور، ایـن رویکرد از 

همـان سـال ۱۹۶۹ بحـث و جدل های بسـیاری برانگیخته اسـت.
امـا در سـوی دیگـر، پییـر پائولـو پازولینـی کارگـردان شـهیر ایتالیایی، مقالـه ای را 
در نخسـتین جشـنواره ی پـزارو قرائـت کـرد، کـه نشـریه ی کایـه دو سـینما آن را 
در اکتبـر ۱۹۶۵ در شـماره ۱۷۱ خـود بـه چـاپ رسـاند: پازولینـی در ایـن مقالـه 

در مسـیری گام بـر مـی دارد کـه بـا مسـیر متـز در نخسـتین نوشـته هایش بسـیار 
متفـاوت اسـت. توجـه پازولینـی بیـش از ایـن کـه بـه زنجیـره بـزرگ همنشـینی 
در دسـتور روایـت معطـوف باشـد، بـه روش شناسـی نزدیـک اسـت تـا بتـوان بـا 
آن راهبردهـای سـبک شـناختی سـینمای شـعر را کشـف کـرد. اسـتفان هیـث در 
نشـریه ی اسـکرین در بحثـی دربـاره ی نشانه شناسـی و آثار کریسـتین متـز، راهبرد 

پازولینـی را سـخت بـه بـاد انتقـاد می گیرد.
هیـث از برداشـت پازولینـی بـر آشـفته اسـت، زیـرا بـر اسـاس ایـن مفهـوم تمایـز 
میـان فیلـم و واقعیـت ظاهـرن از میـان مـی رود. پازولینـی خـود می گوید: سـینما 
نظامـی از نشانه هاسـت کـه نشانه شناسـی آن بـا نشانه شناسـی  نشـانه های واقعیـت 

اسـت... متناظر 
ادامه دارد

لذت سینما و حقیقت واقعیت

لحطاتی با شعربه انتخاب نیما موسوی
بنشسته ام من بر درت تا بوک 

برجوشد وفا
باشد که بگشایی دری گویی که 

برخیز اندرآ
غرقست جانم بر درت در بوی 

مشک و عنبرت
ای صد هزاران مرحمت بر روی 

خوبت دایما
ماییم مست و سرگران فارغ ز کار 

دیگران
عالم اگر برهم رود عشق تو را 

بادا بقا
عشق تو کف برهم زند صد عالم 

دیگر کند
صد قرن نو پیدا شود بیرون ز 

افالک و خال
ای عشق خندان همچو گل وی 

خوش نظر چون عقل کل
خورشید را درکش به جل ای 

شهسوار هل اتی
امروز ما مهمان تو مست رخ 

خندان تو
چون نام رویت می برم دل می رود 

واهلل ز جا

کو بام غیر بام تو کو نام غیر نام تو
کو جام غیر جام تو ای ساقی 

شیرین ادا
گر زنده جانی یابمی من دامنش 

برتابمی
ای کاشکی درخوابمی در خواب 

بنمودی لقا
ای بر درت خیل و حشم بیرون 

خرام ای محتشم
زیرا که سرمست و خوشم زان 

چشم مست دلربا
افغان و خون دیده بین صد پیرهن 

بدریده بین
خون جگر پیچیده بین بر گردن و 

روی و قفا
آن کس که بیند روی تو مجنون 

نگردد کو بگو
سنگ و کلوخی باشد او، او را چرا 

خواهم بال
رنج و بالیی زین بتر کز تو بود جان 

بی خبر
ای شاه و سلطان بشر ال تبل نفسا 

بالعمی
جان ها چو سیالبی روان تا ساحل 

دریای جان
از آشنایان منقطع با بحر گشته 

آشنا
سیلی روان اندر وله سیلی دگر گم 

کرده ره
الحمدهلل گوید آن وین آه و ال 

حول و ال
ای آفتابی آمده بر مفلسان ساقی 

شده
بر بندگان خود را زده باری کرم 

باری عطا
گل دیده ناگه مر تو را بدریده جان 

و جامه را
وان چنگ زار از چنگ تو افکنده 

سر پیش از حیا
مقبلترین و نیک پی در برج زهره 

کیست نی
زیرا نهد لب بر لبت تا از تو آموزد 

نوا
نی ها و خاصه نیشکر بر طمع این، 

بسته کمر
رقصان شده در نیستان یعنی تعز 

من تشا
بد بی تو چنگ و نی حزین، برد آن 

کنار و بوسه این
دف گفت می زن بر رخم تا روی 

من یابد بها
این جان پاره پاره را خوش پاره 

پاره مست کن
تا آن چه دوشش فوت شد آن را 

کند این دم قضا
حیفست ای شاه مهین هشیار 

کردن این چنین
واهلل نگویم بعد از این هشیار 

شرحت ای خدا
یا باده ده حجت مجو یا خود تو 

برخیز و برو
یا بنده را با لطف تو شد صوفیانه 

ماجرا

مسابقات سراسری حفظ و 
قرائت قرآن بانک سپه

مدیرعامل  کرد:  اعالم  سپه  بانک  رسانی  اطالع  پایگاه 
بانک  کارکنان  ویژه  قرآن کریم  در مسابقات سراسری  بانک 
که  امتیازاتی  مسلح،  نیروهای  به  وابسته  بانک های  و  سپه 
برای کارمندان حافظ و قاریان قرآن بانک در نظر گرفته بود 

راتمدید کرد.
با  چقازردی  سپه:  بانک  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
تمدید  در  گفت:  همکاران  عبادات  و  طاعات  قبولی  آرزوی 
طرح سال های گذشته، امسال نیز برای ترغیب هرچه بیشتر 
یکی  که  شعبی  درجه  ارتقای  طرح  قرآن،  حافظ  همکاران 
ادامه  السابق  فی  کما  باشد  قرآن  کل  حافظ  آن  کارکنان  از 

خواهد یافت.
و  تقویت  منظور  به  داشت:  اظهار  سپه  بانک  مدیرعامل 
برای  پرسنل  تشویق  و  بانک سپه  در  قرآنی  فرهنگ  ارتقای 
انس هرچه بیشتر با قرآن، هریک از کارکنان بانک که حافظ 
شغلی  ارتقا  درجه  یک  اولویت  از  باشد  قرآن  جز   ۵ حداقل 

برخوردار خواهد شد.
و  شاکر  را  خداوند  افزود:  سپه  بانک  مدیره  هیات  رئیس 
سپاسگزارم که فرصت مجددی عنایت فرمود تا درماه مبارک 
رمضان، ماه نزول قرآن و در روزی که میالد کریم اهل بیت 
و  سپه  بانک  کارکنان  است  مجتبی)ع(  حسن  امام  حضرت 
در مسابقات سراسری  نیروهای مسلح  به  وابسته  بانک های 

قرآن کریم شرکت نمایند.
چقازردی تصریح کرد: برگزاری مسابقات قرآنی، توفیقی است 
که در نخستین بانک ایرانی با عنایات پروردگار متعال چند 
سنوات  از  بهتر  و  شکوه تر  با  سال  هر  و  برگزار  است  سالی 

قبل می شود.
بانک  نخستین  عنوان  به  سپه  بانک  کرد:  نشان  خاطر  وی 
به  نزدیک  تجربه  وبا  متعهد  انسانی  نیروی  مدد  به  ایرانی 
یک قرن در اقتصاد کشور اثرگذار و در خدمت تحقق اهداف 

اقتصادی نظام بوده است. 
قرآن،  مسابقات  برگزاری  از  هدف  داشت:  اظهار  مدیرعامل 
تعمیق فرهنگ قرآنی و معنویت و اخالق برای ارائه خدمات 
به مردم عزیز متأثر از تقوا، پاکدستی، تعهد و سالمت کاری 

در سطح واحدهای صف و ستاد بانک است.
چقازردی ادغام بانک های وابسته به نیروهی مسلح در بانک 
سپه را مأموریت مهم بانک در سال جاری عنوان کرد و گفت: 
ان شاء اهلل برگزاری مسابقات قرآن شروعی با برکت برای انجام 

این مأموریت مهم باشد.
تحقق  به  کمک  برای  گفت:  سپه  بانک  مدیره  هیات  رئیس 
آرمان مقام معظم رهبری که فرمودند باید ۱۰ میلیون حافظ 
قرآن داشته باشیم ، ان شاءاهلل هر سال به تعداد حافظین قرآن 

در بانک سپه افزوده خواهد شد.
شایان ذکر است این دوره از مسابقات سراسری قرآن کریم 
در سطح کارکنان بانک سپه و بانک ها و مؤسسات اعتباری 
ادغام شونده، در بانک باحضور مدیران عامل و اعضای هیات 
مدیره بانک سپه، مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک 
های ادغام شونده، دکتر زمانی فرمانده بسیج حوزه مقاومت 
بسیج وزارت اقتصاد و دارایی، مدیران امور، رؤسای ادارات و 
کارکنان بانک سپه در سالن همایش ساختمان نگین برگزار 
و قاریان قرآن کریم از بانک سپه، بانک انصار، بانک قوامین، 
اعتباری  ومؤسسه  ایرانیان  حکمت  بانک  اقتصاد،  مهر  بانک 

کوثر در مسابقه شرکت کردند. 
امتیاز حائز  باالترین  با کسب  نفرات ذیل  به ذکر است  الزم 

رتبه اول تا سوم شدند.
۱-- سید محمد مدنی بانک انصار رتبه اول

۲-- سید مجتبی هرندی زاده بانک مهر اقتصاد رتبه دوم
۳-- میثم زارعی بانک انصار رتبه سوم

بنابراین گزارش این دوره از مسابقات با حضور افتخاری قاری 
و  شاکرنژاد  حامد  استاد  کریم  قرآن  المللی  بین  و  برجسته 
نابغه ۱۳ ساله قرآنی زهرا خلیلی  اجرای حافظ کل قرآن و 

همراه بود.
الزم به ذکر است در پایان مراسم، هزینه سفر به کربال همراه 
به  سپه  بانک  مدیرعامل  توسط  خانواده  اعضای  از  نفر   ۴ با 

حافظ کل قرآن و نابغه قرآنی زهرا خلیلی اهدا شد.

بخش هشتم

وزارت  بهداشت  معاونت  اعالم  اساس   بر 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، روغن های 
نیمه جامد مصرفی صنایع و خانوار، انواع سس 
ساالد پرچرب مثل هزار جزیره، سس فرانسوی، 
سس تاتار و سس ایتالیایی به جز نوع کم چرب 
و کاهش یافته، انواع فرآورده های سرخ شده در 
روغن بر پایه سیب زمینی و غالت، پنیر پیتزا 

نوشیدنی ها،  و  شیرین  فرآورده های  پروسس، 
فرآورده های  انواع  و  تاتو  آرایشی  فرآورده های 
آسیب  کاالهای  از  برخی  پوست  کننده  برنزه 

رسان به سالمت اعالم شده است. 
 فهرست نهایی کاالها و اقدامات آسیب رسان 
به سالمت به جهت منع تبلیغات در سال ۹۸  
www.behdasht.gov.ir/ از می توانید  را 

uploads/fehrest.pdf مشاهده کنید.

کاالها و اقدامات آسیب رسان به "سالمت"
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}جسارت نباشه...فقط برای انبساط خاطر شما!{

افقی:
۱- ستمگر- فیزیکدان یونانی ۲- نشر داده شده- نباتات- طایفه ۳- شمردن معایب کسی- نام پدر حضرت ابراهیم- مردم قرآنی- پیمان ۴- گشوده- ظرف آب سربازان- نوعی شیرینی ۵- رنجاندن- ضروری- مادر یعقوب نبی ۶- مقابل 
خواص- آماس- پیشرو و پیشگام ۷- دست نخورده- تمرین- بخیل ۸- هر چیز بسیار ریز- مقابل برگشت- سنگینی و فشار وارد بر زمین- تکیه کالم مغرور ۹- صورت- کاوش- ناقل و روایتگر ۱۰- قوم وحشی- درخت تسبیح- آب نیمه گرم 
۱۱- پدر بزرگ- شتر آمریکایی- استخوانی در جلو قفسه سینه ۱۲- مراسم یادگاری- وسیله ای برای زکرگویی- از گل ها ۱۳- مقتبل اختیار- کشیدنی دزدکی- از سبزی ها- حرف خوردنی ۱۴- سفید ترکی- از شخصیت های شاهنامه- بایگانی 

۱۵- نامنظم- شرکت تجاری
عمودی:

۱- همسایه شمالی ایران۲- ظرف چای خوری- معادل پانصد هزار- باقی گذاشتن ۳- لباس صاف کن- قوطی- شهر ساحلی ۴- مرتجع پالستیکی- 
لشکر- واحدی در طول- شخص ۵- اقیانوس ساکت- نشانی- کتاب مقدس زرتشتیان ۶-درختی در جهنم- جوانمرد- نمایش غم انگیز ۷- مقابل 
سرما- نزدیکی جوینده به چیزی- مرزدار ۸- حرف ندا- حمله- زهره داشتن- درخت زبان گنجشک ۹- قسمتی از پا- تشکر فرانسوی- سر پناه 
رویایی۱۰- سنگ آسمانی- حدود- باران تند و شدید ۱۱- شهری در شمال- از گل ها- کبوتر صحرایی ۱۲- واحد پول ژاپن- نرخ- برتر- نوعی 
موسیقی ۱۳- تازیانه- بیماری ای که کهنه شده باشد- رویاندن ۱۴- همراه پشتک- شاخی که خوشه بر آن است- آزمون ۱۵- از پادشاهان غزنوی
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۱۲
۱۳
۱۴
۱۵

ساخت فیلم بعدی وودی آلن
وودی  جدید  فیلم  بازیگران  اسامی  اعالم  با  همزمان 
اسپانیا  در  امسال  تابستان  فیلم  این  تولید  شد  اعالم  آلن، 

شروع می شود.
را  فیلم  تولید  کار  که  مدیاپرو  ورایتی،استودیو  گزارش  به 
عنوانی  هنوز  که  فیلم  این  ساخت  کرد  اعالم  دارد  برعهده 

برایش درنظر گرفته نشده تابستان شروع می شود.
 داستان فیلم درباره یک زوج آمریکایی است که می خواهند 
به جشنواره فیلم سن سباستین بروند تا با افراددیگری آشنا 

شوند.
استودیوسازنده فیلم با صدور بیانیه ای اعالم کرد: این فیلم 
فیلمی کمدی-رمانس است که هم بامزه و هم رمانتیک است.

وودی  با  ساله   ۱۴ همکاری  سابقه  کرده  اعالم  کمپانی  این 
منحصر  وی  دیگر  پروژه  هر  مانند  او  فیلم های  و  دارد  آلن 

به فرد هستند.
آنایا،  النا  اسکار،  جایزه   ۲ برنده  بازیگر  والتس  کریستوف 
از  شاون  والیس  و  لوپز  گرشان، سرگی  جینا  گارل،  لوئیس 

بازیگران فیلم هستند.

»شهر گربه ها« کلید می خورد
و  کودک  سینمای  کارگردان  هاشمی  جواد  سید 
گفت:  خود  سینمایی  جدید  پروژه های  درباره  نوجوان 
فیلم سینمایی »تورنادو« تقریباً آماده شده و در مرحله 
تصحیح رنگ و آخرین مراحل فنی آن هستیم و امیدوارم 

بتوانیم این پروژه را برای اکران آماده کنیم.
سینمایی  فیلم  تولید  پیش  چنین  هم  داد:  ادامه  وی 
»شهر گربه ها« را آغاز کرده ایم، این پروژه نیز یک فیلم 
جهت  از  معتقدم  و  است  نوجوان  و  کودک  سینمایی 
بهتر  دیگر  پروژه های  به  نسبت  پروداکشن  و  فیلمنامه 
کار می شود و می توان آن را یک اثر متفاوت در سینمای 

کودک و نوجوان دانست.
فیلم  این  تا  داد: در تالش هستیم  ادامه  کارگردان  این 
را نزدیک به ۲ ماه دیگر و بعد از ساخت دکور فیلم و 
طراحی بخش های ۳ بعدی شهر گربه ها، جلوی دوربین 

ببریم.
از جمله بازیگران اصلی »تورنادو« می توان به اکبر عبدی، 
الناز  کامران تفتی، بهنوش بختیاری، ارسالن قاسمی و 

حبیبی اشاره کرد.
سفینه  یک  با  که  است  بچه  چهار  داستان  »تورنادو« 
برخورد  فضایی  موجودات  با  و  می کنند  سفر  فضا  به 

می کنند.
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جواب شماره قبل

دیروز یک دهه نودی ۶ ، ۷ ساله دیدم تو فروشگاه 
نشسته بود رو صندلی.بهش لبخند زدم ،روشو 

برگرداند عشوه شتری اومد...
منم یک پخ تو دلش کردم سکته رو زد .

فکر کنم حالی به حالی شد..تا اون باشه با یک قشر 
درد کشیده در نیوفته...!

■■■■■

یک بار  بچه دهه نودی تو صف نزدیک نوبتش بود 
منم پشت سرش بودم . بهش گفتم مامانت دو ساعته 
داره. صدات می زنه نمی شنوی؟ اونم مثل هاج زنبور 

عسل رفت مامانشو پیدا کنه

خخخخ دلم خونک شد...

■■■■■

همه از مرگ میترسند
من از این جمله که :

بسته اینترنت شما رو به پایان است!

■■■■■

آشنامون سگش گم شده،واسش یه میلیون مژدگونی 
گذاشته!

اون وقت من به بابام می گم اگه من بچه بودم گم 
می شدم چی کار می کردی؟

برگشته می گه:خونمونو عوض می کردم که دیگه 
پیدا نشی!!!

■■■■■

به مامان بزرگم می گم؛ یه جمله خبری بگو، می گه: 
نوه ام خنگه!

می گم؛ سوالی بگو، می گه: نوه ام خنگ بود و من 
نمی دونستم؟

می گم؛ امری بگو، می گه: خنگیتو تابلو نکن!
می گم؛ می شه کلمه "خنگ" توشون نباشه؟ می گه: 

اونوقت می شه نوه یکی دیگه نه نوه من

■■■■■

دیروز رفتم پیرایشگاه.

۰
.
.
.
.
.

چشمتون روز بد نبینه،سک سکم گرفت.هیچی 
دیگه...

.

.

.

.

.
آخِر سر فکر کردم سرم دفتر نقاشی یه بچه ی ۵ساله 

است. چون همه ی سرم خط خطی شده بود.
البته اشکالی نداره؛ ُمد می شه!

■■■■■

چند روز پیش تومدرسه داشتیم آب بازی می 
کردیم)االن فکر می کنید من دبستانی ام اما نه 
خیرسرم بنده دبیرستانی هستم(من از آبدارخانه 

یک لیوان استیل برداشتم آوردم و شروع کردم به 
خیس کردن بچه ها. یهو یکی از دوستانم آمدو گفت 
؛ناظم داره می اد. من هم مشغول آب بازی بودم ،تا 
فهمیدم آمدم مثال آثار جرم)منظورم لیوانه(را قایم 
کنم .پرتش کردم طرف دوستم تا او قایمش کند. 
اما نشانه گیری ام خوب نبود. لیوان خورد تو سر 

ناظم !!"هیچی دیگه؛ چشمتون روز بد نبینه ،نفهمید 
منم اما گفت از کل بچه ها به استثنا چند نفر-- که 

خودمم جزوشونم، انضباط کم می کنه..."

■■■■■

یادش بخیر...
-- زی زی گولو آسی پاسی دراکوال )دراز کوتاه(

تا به تا،
-- ای کیو سان،

-- کارت بازی با دمپایی،
-- مدرسه موش ها،

-- بستنی دوقولو ها )بس که آدمای خوبی بودیم 
همیشه نصفشو می دادیم رفیقمون( ،

--- زنگ تفریح هایی که مشق می نوشتیم،
-- فیتیله جمعه تعطیله،

--- قاطینگا و پاتینگا،
-- اون شیر های مثلثی که تو مدرسه بهمون می 

دادند. المصب از همش خوش مزه تر بود،
-- پیک های حل نشده بعِد عید،

-- باجه های مخابرات که زنگ می زدیم،
واقعا یاد همشون بخیر!!!

■■■■■

امروز دیدم پشت یک تریلی)هوو( نوشته بود: آنچه 
عقاب را پیر می کند غم قفس نیست پرواز زاغ بی 

سرو پاست.
--"آخه بگو زاغ بدبخت چیکارت کرده نون و آب 

تورو خورده؟"
خوبه یکی پشت بنز آکسورش بنویسه: آنچه بنز را 
فرسوده می کند غم تصادف نیست ،تردد "هوو"ی 

بی ترمز است؟
خوبه؟ خوشت می آد؟
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»هفته نامه سراسری، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی«

 --- نیم نگاه ---

لیدر یکی از تورهای کویری بودم. اگر بخواهم کامل تر 
دیدن  بود  قرار  که  "خرانق"  مقصد  به  بود  توری  بگویم، 
و  سبز"  "پیر  همان  یا  چک چک"  "زیارتگاه  "کویر"، 
بیمار  تور چند  این  باشد. در  تور  برنامه  "اردکان" هم در 
هم  "دیابت"  بیماری  آن ها  از  تعدادی  که  "تاالسمی" 
داشتند همراهمان بودند. یکی از مسافران مشکل "دیسک 
کمر" داشت و هم چنین تعدادی از آن ها سنشان باالی 
"۵۵" سال بود. اگر نگویم این پر اضطراب ترین توری بود 
داشتیم،  عهده  بر  را  آن  راهنمایی  همسرم  همراه  به  که 

حداقل می توانم بگویم یکی از سخت ترینشان بود! 
به  با قطار  بود  قرار  برنامه سفر را خود ما تنظیم کردیم. 
سفر برویم که به علت تمام شدن زود هنگام بلیط ها -- که 
است،  مشهد  جز  البته  شهرها،  دائمی  مشکالت  از  یکی 
مواجه شدیم. در لحظه آخر، وسیله سفر را به "میدل باس" 
هنوز  شد.  شروع  کار  جا سختی  همان  از  و  دادیم  تغییر 
به  شد.  خراب  ماشین  تسمه  که  بودیم  نرسیده  قم  به 
به  که  داشتیم  مسافری  معطل شدیم.  ساعتی  یک  ناچار 
راحتی دستشویی نمی رفت و در این یک ساعت نیازمند 
چند  در  که  بود  امکانی  تنها  پل  زیر  بودیم.  دستشویی 
زیر  همان  کردم  مجبور  را  او  داشت.  وجود  متریمان  ده 
مثل بقیه قضای حاجت کند. سفرش از همان ابتدا خوب 

شروع نشد.
بعد از تعمیر ماشین، راننده محتاط تر می راند؛ نتیجه این 
شد که ساعت ۳ صبح ۲۹ اذر ۹۱ در یکی از شب های سرد 

کویری به کاروان سرای خرانق رسیدیم. کمردرد مسافری 
که  مسافرانی  وضعیت  از  نگرانی  داشت،  کمر  دیسک  که 
ممکن بود به علت افت قند آسیبی ببینند، و سرمایی که 
در جان همه ما رخنه کرده بود، نگذاشت شب را به آرامی 

به صبح برسانم.
صبح روز بعد، گشتی در روستا زدیم و راهی کویر شدیم. 
برای همه گروه هایی  اصال نمی گویم ماشین های مناسبی 
کاش  می گویم  فقط  می کردند،  آماده  بودند  ما  همراه  که 
ما  می دید.  بهتر  راننده  چشمان  یا  داشت  مسیریاب 
سفارش ماشینی برای کویر داده بودیم. تاکید کرده بودم 
که  کسی  دارد.  وجود  مسافرانم  برای  ویژه ای  شرایط  که 
سفارش را گرفته بود مطمئنم کرد که همه چیز را کنترل 
از  تعدادی  غروب،  نزدیک  که  شد  این  نتیجه  می کند. 
مسافران با همسرم وسط کویر سرگردان بودند و تعدادی 
دیگر به همراه من در ماشین به جستجوی سراب هایی که 

راننده می گفت رمل های شنی است!!!
امروز با خودم فکر می کنم چه طور جرات کردیم آن همه 
ذات  به  به وسط کویر که  با خودمان  را  ویژه  نیاز  با  آدم 
از  دیابت  به  مبتالیان  از  یکی  اگر  ببریم؟  است  خطرناک 
ماشین لکنته ای که ما را وسط کویر می برد سقوط می کرد 
و احیانا زخمی می شد، ما با یک بتادین و چند گاز استریل 
جزو  همسرم  و  من  که  این  جالب  نکته  می کردیم؟  چه 
تورلیدرهای بسیار مقید به مقررات هستیم و سعی داریم 
که  ها  آن  باشد؛  مسافران  امنیت  و  ایمنی  به  حواسمان 
شاد شاد بی هیچ مجوز و هیچ ایمنی ای تور می برند اصال 
زنده  حال  هر  به  هست؟  هم  مسافران  این  به  حواسشان 

ماندیم که امروز خاطرات را می نویسم. 
روز سوم و آخر سفر، به قصد گشت در چک چک و سپس 
را ترک کردیم.  تهران، کاروان سرا  به  بازگشت  و  اردکان 
کوهی  وسط  که  معبدی  به  تا  دارد  پله  بسیار  چک چک 
از نفس  از آن جاریست، برسد. مسافران ما همه  که آبی 
افتادند. یکی از مسافران شکالت و آبمیوه و آب به آن ها 
داد. من و همسرم! همه را شبیه به خودمان دیده بودیم. 

پس دست خالی آن باال به یکدیگر نگاه می کردیم.
مرز  به  باعث شد من  اتفاقی که  این ها یک طرف،  همه 
سکته برسم این بود که یکی از مسافران دارای تاالسمی-

منتظرش  دورتر  کمی  من  و  رفت  دستشویی  به  دیابت 
ماندم. ۱۵ دقیقه ای گذشت و نیامد. می دانستم کسانی که 
انسولین می زنند با ادرار ممکن است دچار افت قند شوند. 
شارژ موبایلم تمام شده بود پس نمی توانستم کمک بطلبم. 
مستراح  راهروی  وارد  بودند.  رفته  خودرو  سمت  به  همه 
کردم.  صدایش  و  زدم  تقه  درها  به  یکی  یکی  و  شدم 
پر  از سرویس ها  یکی  دادند.  او جواب  دیگری جز  کسان 
نداد. مطمئن شدم مسافر  به من  پاسخی  ولی کسی  بود 
که  خانمی  کوبیدم.  را  در  لگد  با  است.  من  از هوش رفته 

نمی شناختمش، فحشی نثارم کرد. 
سرگردان دنبالش می گشتم. همه پله ها را باز باال رفتم. هر 
سوراخی را دیدم. با تمام وجودم اسمش را صدا می زدم. 
نکاه  را  اطراف  سرگردان  بروم.  بقیه  پیش  نداشتم  جرات 
باال می آمد.  که  دیدم  را  پایین تر همسرم  می کردم. کمی 
به سمتش دویدم و فقط اسم مسافر را می گفتم. نمی دانم 
تکان  محکم  و  گرفت  را  بازوانم  که  دید  چه  قیافه ام  در 
داد و گفت"تو ماشینه". انگار نمی شنیدم. چند باری تکرار 
کرد. مسافرم بعد از اتمام کارش به ماشین بازگشته بود و 

نمی دانست من منتظرم. حالش خوب بود.
من اما؛ از آن لحظه به بعد، دچار بدن درد و کم  کم تب 
همان  در  کابوس  خوابیدم.  فقط  دیگر  راه  نیمه  از  شدم. 
سعی  روز  آن  از  نمی کرد.  رهایم  هم  نیم بند  خواب های 
از  بعد  ببینم.  را  مسافرانم  نیازهای  جدی تر  کمی  کردم 
به  امروز  تا  هرگز  ولی  کردم.  اشتباهاتی  هم  باز  سفر  آن 

وحشتناکی آن سفر نبود...

تالش برای گردشگری 
دسترس پذیر

میرات  سازمان  گردشگری  معاون  تیموری  ولی 
خیابان  داد:  خبر  وگردشگری  دستی  ،صنایع  فرهنگی 

»سی تیر« پایلوت گردشگری "دسترس پذیر" می شود.
تاریخی ترین خیابان های شهر  از  این معنی که یکی  به 
در  بیشتر  جسمی  ناتوان  و  افرادمعلول  برای  تهران 

دسترس قرار خواهد گرفت.
دو  ایران،  ملی  موزه  سی تیر  خیابان  در  است؛  گفتنی 
کلیسا، مدرسه زرتشتی فیروز بهرام، موزه آبگینه و بنیاد 
سینمایی فارابی واقع است و امکان دسترسی به کافه ها 

و خانه های تاریخی چند کنیسه نیز وجوددارد. 
امور  وزارت  با  توافقی  در   ۹۵ سال  تهران  شهرداری 
یکدست  و  آرام سازی  هدف  با  را  خیابان  این  خارجه 
شدن، سنگ فرش کرد، با این حال هنوز راه برای تردد 
در  که  بتونی  پایه های  و  میله ها  و  است  باز  اتومبیل ها 
بیشتر  برای کنترل موتورسیکلت ها نصب شده  پیاده راه 
مانع حرکت عابران پیاده و گردشگران شده است. حاال 
تاریخی  خیابان  این  کرده  پیشنهاد  گردشگری  معاون 
در  بیشتر  توان،  کم  و  سال  کهن  گردشگران  برای 

دسترس قرار گیرد و الگویی شود برای مناطق دیگر.
نظر  تبادل  و  هم اندیشی  نشست  در  تیموری  ولی 
این  درباره  دسترس پذیر  گردشگری  موضوع  پیرامون 
موضوع  با  برنامه ای  اجرای  و  تدوین  گفت:  پیشنهاد 
برای  کشور  گردشگری  خدمات  کردن  دسترس پذیر 
معلوالن و جانبازان معزز در دستور کار مشترک سازمان 
سازمان  و  گردشگری  و  صنایع دستی  میراث فرهنگی، 

جهانی گردشگری )UNWTO( قرار دارد.

سفرهای خوشمزه و پرطرفدار
 

در حال حاضر بین تمام شاخه های گردشگری خالق، 
»غذا« از پرطرفدارترین آن ها است، به طوری که در سال 
سایت  دیدگاه  از  تجربه محور،  برتر  فعالیت   ۲۵ بین   ۲۰۱۸
را  اول  عنوان  ایتالیا  در  آشپزی  کالس  تور  تریپ ادوایزر، 
گزارش سازمان جهانی  است. هم چنین طبق  کرده  کسب 
گردشگران  برای  مخاطب  پر  سفر  دومین  گردشگری، 
آمریکایی سفر غذا )Gastronomy tourism( بوده است.

برهمین  دارد.  دنیا  در  افزون  روز  اهمیتی  غذا  گردشگری   
شاید  و  است  شده  ارائه  آن  از  متعددی  تعریف های  اساس 
جهانی  سازمان  توسط  شده  ارائه  تعریف  آن،  کامل ترین 
به  تجربه محور  سفری  غذا  »گردشگری  باشد:  گردشگری 
است  سرگرمی  یا  تفریح  منظور  به  غذا  رویکرد  با  مقصدی 
که شامل شرکت در رویدادهای غذایی، کالس های آشپزی، 
به  که  است  دیگری  مرتبط  فعالیت  هر  و  غذایی  تورهای 
غذا  طریق  از  یادگیری  و  مقصد  فرهنگ  شناخت  منظور 

باشد.«
سوی  از  متناسب  و  الزم  اماتنوع بخشی  ایران  در 
باعث  این  و  عرضه کنندگان خدمات گردشگری دیده نشده 
شده  گردشگری  تقاضای  و  عرضه  بین  شکافی  آمدن  پدید 
غذا  زمینه  در  که  است  کشوری  ایران  که  آن  است.حال 
پتانسیل بسیار زیادی دارد، خصوصاً شهر رشت که در سال 
غذا در شبکه شهرهای خالق  عنوان شهر خالق  به   ۲۰۱۵

یونسکو به ثبت رسیده است.
هم چنین با توجه به تنوع اقلیم و به تبع آن تنوع خوراک در 
نقاط مختلف کشور، ایران را می توان کشوری غنی در زمینه 
توریسم غذا دانست و تورهای غذایی رشت را نیز به کل ایران 
تعمیم داد، به عنوان مثال غذاهای کویری متنوع در مرکز 
ایران، غذاهای دریایی کم نظیر در جنوب و غذاهای خاص و 

تند در سیستان و بلوچستان و چابهار.

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

تورلیدر مضطرب

به مناسبت چهارمین سالگرد گرامی داشت روز موزه 
ظروف  موزه  کنفرانس  سالن  در  مراسمی  معلولیت،  و 
سلطنتی مجموعه  کاخ موزه های سعدآباد  برگزار شد.

در مراسم شاهد حضور دکتر محیط طباطبایی  رئیس 
آموزشی  معاون  )ایکوم(،  ایران  موزه های  ملی  کمیته 
هیات  اعضای  و  مدیرعامل  شهرداری،  امور  کل  اداره 
ملی  موزه های  مدیران  پارس،  معلولین  انجمن  مدیره 
،انقالب اسالمی، علوم و فناوری و دفاع مقدس،  ایران 

رضا عباسی و.... بودیم.
از  شفاهی  و  تصویری  های  گزارش  مراسم  این  در 
اقدامات انجام شده ، تجارب و نیازمندی ها ارائه شد. 
مدیر عامل ایکوم  دکتر محیط طباطبایی گفت: در این 
مدت شاهد  رشد کمی موزه ها بوده ایم به نحوی که 

تعداد آن ها از صد  به پانصد موزه رسیده است. 
هایی،  برنامه  چنین   این  هدفازبرگزاری  است  گفتنی 
تعامل و گفتگو در زمینه تسهیل حضور همه  افزایش 
جانبه  معلوالن در مکان های فرهنگی و تاریخی  است.

اقشار جامعه  از  به عنوان بخشی  افراد دارای معلولیت 
باید در تعامالت و مباحث فرهنگی حضور پیدا کنند.  با 
همکاری مشاوران معماری، طراحان شهری و مدیران و 
کارکنان موزه ها هم چنین نیاز سنجی از خود معلولین 

می توان حضور آنان را در موزه ها تسهیل کرد.
همین  در  پارس  معلوالن  انجمن  رئیس  قرایی  آقای 
زمینه اذعان داشت که افراد دارای معلولیت حق دارند 
بازدید داشته  تاریخی و فرهنگی کشور خود  اماکن  از 
باشند و می بایست از موانع پیش روی آنان با مسوولین 
فعالیت  چنین  هم  خو  درسخنان  وی  کنیم.  صحبت 

های انجمن پارس  را معرفی کرد  و تصاویری از موانع 
حضور معلولین در مراکز فرهنگی -- تاریخی نشان داد. 
راهنمای  حسینی  خادم  الهام  یادشده،خانم  درمراسم 
و  پویا  فعالیت  یک  گردشگری  نیزگفت:  گردشگری 
و  لوکس  فعالیت  یک  سفر  گذشته  در  است.  متحرک 
تفریحی بوده است اماامروزه گردشگری حقی از حقوق 

بشر است و برای تمدد اعصاب الزم ومفید است.
 وی اضافه کرد؛ گردشگری تنوع ۳۰۰ گونه ای دارد. 
یکی از این انواع، گردشگری معلولین و سالمندان است 
نوع گردشگری یک حلقه  این  ایران   در  متاسفانه  که 
در  معلوالن  گردشگری  است  الزم   . باشد  می  مفقوده 
زنجیره گردشگری ایران جای خود را پیدا کند و سفر 
از نظر توانبخشی و درمانی برای معلوالن و سالمندان 
در نظر گرفته شود. موضوع دیگر خانواده افراد سالمند 
و معلول است که نمی توانند به خاطر داشتن شرایط 
با نگاهی  ویژه  از جاذبه های گردشگری دیدن کنند. 
اجمالی می فهمیم که اغلب فضاها مناسب تردد بخشی 
از جامعه با محدودیت های جسمی نیست و این دلیل 
کافی است تا معلولین انگیزه و شوق سفر را از دست 

بدهند. 
راهکاری که خانم خادم حسینی ارایه داد؛ استفاده از 
ظرفیت دانشگاه ها برای ورود به این موضوع است که 
معماری  دانشجویان  همراه  به  گردشگری  دانشجویان 
مشکالت  به  خود  پژوهش های  و  تحقیق  در  عمران  و 
را  مناسب  راه حل های  و  بپردازند  جامعه  از  قشر  این 

فراهم آوردند. 
مدیر  نیا  سادات  سعید  مهندس  مراسم  این  درادامه 

عامل شرکت مهندسی آموت گفت: این که به موضوع 
این  و  می شود  فکر  گردشگری  ابعاد  در  معلولیت 
نشست ها برگزار می گردد نشان از این دارد که جامعه 
به  را  جامعه  توجه  این  و  دارد  توجه  مختلف  اقشار  به 
اهمیت  و  می برد  پیش  فکری  و سالمت  تعادل  سمت 
نشان  جامعه  در  معلوالن  فرهنگی  و  اجتماعی  حضور 
خوبی از جامعه متوازن تر، عادالنه تر و خردمند تر است.

ایمنی سازی و طراحی عمومی  به بحث  ادامه  وی در 
فیزیکی  طراحی  از  بعد  چنین  هم  و  پرداخت  شهر 
فضاها  همه ی  در  کارکنان  آموزش  اهمیت  به  اماکن، 
از  مثال  برای  کرد.  اشاره  و...  بانک ها  و  موزه ها  مثل 
نگهبان بانکی صحبت کرد که به یک فرد سالمند کمک 
دهد.  انجام  را  کار خود  و  برسد  بانک  باجه  به  تا  کرد 
وظایف کارکنان نسبت به افراد کم توان و یا معلول باید 
شفاف شود و آموزش بهترین راه حل و کارآترین است. 
تشکر  ضمن  طباطبایی  محیط  دکتر  مراسم  پایان  در 
به  برگزاری چنین رویدادهایی گفت هر پیشنهادی  از 
با  شهرداری در خصوص مناسب سازی موزه ها دارید 
ما در میان بگذارید و به ما در ارزیابی موزه ها کمک 
موزه  یک  های  شاخص  و  معیار  بگویید  ما  کنید.به 
مناسب چیست؟ بیایید حول این موضوع فکر کنیم و 

به دنبال راه حل باشیم.

گردشگری برای همهشمیم عطایی

حق معلولین ازگردشگری


