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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

ریسک سقوط نفت به ۳۰ 
دالر جدی است

داد هنوز ریسک سقوط  انرژی روسیه هشدار  وزیر 
شدید قیمت های نفت در نتیجه تولید بیشتر وجود 
دارد و مسکو ممکن است از تمدید کاهش تولید با 

اوپک حمایت کند.
که  غیراوپک  تولیدکنندگان  سایر  و  روسیه  اوپک، 
کاهش  هدف  با  هستند،  معروف  پالس  اوپک  به 
سطح ذخایر نفت و تقویت قیمت ها، توافق کرده اند 
تولیدشان را به مدت شش ماه به میزان ۱.۲ میلیون 
بشکه در روز محدود کنند. این تولیدکنندگان قرار 
برای  تیر(   ۵ و   ۴( ژوئن   ۲۶ و   ۲۵ روزهای  است 

بازنگری سیاست تولید خود دیدار کنند.
عربستان  انرژی  وزیر  الفالح،  خالد  این  از  پیش 
صادرکننده  تنها  روسیه  بود  کرده  اعالم  سعودی 
نفتی است که درباره نیاز برای تمدید توافق کاهش 
مردد  سال  پایان  تا  متحدانش  و  اوپک  میان  تولید 

است
آنتون سیوآنوف، وزیر دارایی روسیه نیز در اظهارات 
متحدانش  و  اوپک  اگر  کرد  خاطرنشان  جداگانه ای 
نفت  قیمت  ندهند  ادامه  را  تولیدشان  محدودیت 
سقوط  بشکه  هر  در  دالر   ۳۰ مرز  تا  است  ممکن 

کند.
کنفرانس  در  روسیه  انرژی  وزیر  نواک،  الکساندر 
مطبوعاتی به همراه فالح گفت: تا زمانی که چنین 
سناریویی وجود دارد، احتمال تمدید کاهش تولید 

منتفی نیست. 
این مساله تا حدود زیادی به وضعیت بازار در نیمه 
دوم سال بستگی دارد. وی هم چنین به جنگ های 
تأثیرگذار  به عنوان سایر عوامل  تجاری و تحریم ها 
بر بازار نفت اشاره کرد و گفت: در واقع ریسک های 
باالی تولید بیش از حد نیاز وجود دارد. اما در کل 
را  تحوالت  و  بپردازیم  دقیق تر  بررسی  به  باید  ما 
مورد مالحظه قرار دهیم تا در نشست اوپک پالس 

در ژوئیه، یک تصمیم مناسب بگیریم.

استحاله از همکاری 
به ناهمکاری

 
آتش سوزی  نامطلوب  از حادثه  پس 

در بازار تاریخی تبریز، توجه به نا ایمنی بازارهای سنتی شهرها 
به ویژه شهرهای بزرگ بیش از گذشته شده است و گروه های 
ربط --  نهادهای ذی  و  بر مسوالن شهری  را -- عالوه  دلسوز 
درگیر این موضوع کرده است که؛ برای افزایش ایمنی و حفظ 

میراث فرهنگی این مناطق چه باید کرد؟
لحاظ  از  چه  بازارها  ایمنی  به  نسبت  را  نگرانی ها  مساله،  این 
وجهه فرهنگی و چه از بابت کارکرد اقتصادی بیشتر می کند. اما 
ایمن سازی؛ هم برنامه می خواهد، هم سرمایه می طلبد و هم به 

همکاری صاحبان حرف در محدوده بازارها نیاز دارد.
است.  دیگری  بازار  هر  از  تر  بغرنج  تهران  بازار  برای  مهم،  این 
مسوولین شهری ضمن ابراز نگرانی های معمول، از عدم همکاری 
بازاریان در رفع نواقص گله مند هستند. کارشناسان اعالم کرده اند 
بیشترین عاملی که خطر آتش سوزی را افزایش می دهد انشعابات 
نا ایمن برق هست که هم شامل کنتورهای قدیمی می شود و 
هم شامل سیم کشی های بی ضابطه که با راضافه تحمیل می کند. 
دارد که  بازار مشکالت دیگری هم  برق،  بر مشکل  البته عالوه 
فرسودگی بسیاری از مکان ها و عدم دسترسی مناسب به هنگام 

خطر به برخی مناطق از جمله آن است.
گفتنی است؛آنچه موجب توجه به این معضل شد گفته مسوولین 
همکاری  عدم  نیز  و  مشکالت  رفع  بودن  هزینه  پر  مورد  در 
امر  بازاریان همیشه در  داریم که  به خاطر  بازاریان است! همه 
خیر پیش قدم بوده اند و در رابطه با پشتیبانی از هم صنف های 
شیرینی  روایت های  نیز  شدند  می  مشکل  دچار  بعضا  که  خود 
وجود دارد. حال چگونه شده است که در ساده ترین کار -- که 
باالترین سودمندی را برای خود آن ها دارد، همکاری نمی کنند؟

اگر قبال می پرسیدند؛ چگونه می شود مشکالت عدم ایمنی بازار 
به  "بسپارید  می گفت؛  وقت  فوت  بدون  شنونده  کرد؟  رفع  را 
خود بازاری ها حلش می کنند" اما حاال می شنویم که مسوولین 

می خواهند حلش کنند و آن ها همکاری نمی کنند!
شرایطی  تحت  مردم  ما  که  موارد  برخی  همانند  می آید  بنظر 
گرفتار استحاله نامطلوب شده ایم، در همین مورد نیز استحاله بر 
ما چیره شده است. حاال، واقعا باید پرسید؛ این استحاله چگونه 

بر ضمیر ما غلبه کرده است؟

4                                                    »مدیر مسوول«
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سرمایه گذاری 41 میلیارد دالری از ذخایر ارزی
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ضایعه بازار تبریز  در کمین بازار تهران
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 --- نیم نگاه ---

آناناس ازجمله خوردنی هایی است که در مورد خاصیت های 
آن از سوی متخصصین سخن بسیار گفته شده است. گر 
چه این میوه بومی ایران نیست و قیمتش هم در بازار باال 

هست، اما نسبتا قابل دسترسی است.
■ آناناس انرژی زاست!

آناناس  آب  خود  برای  روزانه  بیشتر  انرژی  کسب  برای 
تهیه کنید و صبح زود میل کنید تا روز با نشاطی آغاز 
کنید. میزان باالی ترکیبات مفید موجود در این میوه به 
بدن کمک می کند تا سرحال و سرزنده باشید. این میوه 
سیستم ایمنی بدنتان را تقویت می کند و مصرف منظم 

آن بیماری های متعددی را از شما دور می سازد.
■ آناناس و مشکالت گوارشی

غیره  و  معده  گاز  دچار  دارید،  غذا مشکل  در هضم  اگر 
هستید الزم است که به تغذیه تان اهمیت ویژه ای بدهید. 
اگر تغذیه ی متعادلی دارید احتماالً بدنتان به میزان کافی 
در  موجود  بروملین  نمی کند.  ترشح  گوارشی  آنزیم های 
به  و  گوارش شده  عملکرد دستگاه  تقویت  باعث  آناناس 
غذایی  مواد  به خوبی  تا  می کند  کمک  بدن  متابولیسم 

تجزیه  شده و جذب شود.
■ آناناس و سالمت کلیه ها

می توانند  می برند  کلیوی رنج  از مشکالت  که  افرادی 
بدون نگرانی آناناس میل کنند و از خواص آن بهره مند 

شوند. چون کلیه ها را انباشته از پتاسیم نمی کند.
■ آناناس برای مقابله با سرطان

بروملین موجود در آناناس به بدن کمک می کند تا تمام قد 
بررسی های  نتایج  بایستد.  سرطانی  سلول های  برابر  در 
به  گیاهی  ترکیب  این  می دهد  نشان  آمریکایی  محققان 
بدن کمک می کند تا با شناسایی سلول های سرطانی با 
آن ها مقابله کند. در واقع آنزیم بروملین به سیستم ایمنی 

بدن قدرت کافی برای مقابله با سرطان را می بخشد.

■ آناناس و التهاب
آناناس  به خواص  می توان  بدن نیز  تسکین التهاب  برای 
اعتماد کرد. در این خصوص نیز بروملین است که وارد 
آنزیم  این  می کند.  مقابله  التهاب  با  و  می شود  عمل 
نوع  چندین  با  که  می کند  کمک  بدن  به  پرخاصیت 
بیماری مقابله کند. بهتر است بدانید که از آنزیم بروملین 
شما  می شود.  استفاده  دارو  نوع  چندین  ترکیب  در 
به طور  آناناس  خوردن  با  و  دارو  مصرف  بدون  می توانید 

طبیعی از این آنزیم پرخاصیت بهره مند شوید.
■ آناناس و آرتریت

آناناس قادر است که تأثیر داروهای ضدآرتریت را افزایش 
این  را در  نظر پزشکتان  البته توصیه می کنیم که  دهد. 
داروهای  خانواده ی  هم   بروملین  شوید.  جویا  خصوص 
برایبیماران  معموالً  که  است  غیراستروئیدی  التهاب  ضد 
بیشترین  متأسفانه  می شوند.  آرتریت تجویز  به  مبتال 
تجمع بروملین بیشتر در ساقه میوه است نه در میوه ی 
آن. شما می توانید بروملین را به صورت کپسول هایی که 
به فروش می رسند مصرف کنید. مصرف  در داروخانه ها 
این داروها نیز )با مشورت پزشک( می توانند به تسکین 

دردهای آرتریت کمک کنند.

● نگارش: سارا زارعی
● استاد راهنما: دکتر ایمان غالم نژاد

● رشته: حقوق عمومی
● دانشگاه آزاد اسالمی  واحد مرودشت

● تاریخ دفاع: تابستان ۱۳9۵
● کارشناسی ارشد

چکیده
◄ توانخواهان به عنوان یکی از بزرگترین اقلیت ها که 
تشکیل  را  جهان  جمعیت  دهم  یک  بر  بالغ  جمعیتی 
می دهد، در اکثر موارد از روی ناچاری به فقر، بیکاری 
که  افراد  این  داده اند.  در  تن  اجتماعی  انزوای  و 
توسعه  حال  در  کشورهای  در  آنان  سوم  دو  از  بیش 
و  تبعیض  اشکال مختلف  در معرض  زندگی می کنند، 
که  است  مسلم  دارند.  قرار  اجتماعی  محرومیت های 
و  حقوق  کلیه  از  انسانی،  افراد  سایر  مانند  به  ها  آن 
آزادی های اساسی که در اسناد بین المللی و داخلی به 
آن ها اشاره شده، بهره مند هستند. سازمان بهزیستی 
از  که  است  دولتی  حمایتی  نهادهای  جمله  از  کشور 
افراد معلول و محروم جامعه  به  طریق بودجه عمومی 

کمک می کند.
پس از پیروزی انقالب، سازمان بهزیستی کشور با ادغام 
سازمان های خیریه و حمایتی که در این بخش فعالیت 
بر   ۱۳8۳ سال  تیرماه  در  کرد.  کار  به  آغاز  می کردند 
اجتماعی،  تأمین  و  رفاه  وزارت  ساختار  قانون  اساس 
تأمین  سازمان های  همراه  به  کشور  بهزیستی  سازمان 
بهداشت،  وزارت  از  درمانی  خدمات  بیمه  و  اجتماعی 

درمان و آموزش منفک و به زیر مجموعه وزارت تأمین 
معلوالن  از  حمایت  جامع  قانون  شد.  ملحق  اجتماعی 
قرار  این سازمان  برعهده  را  تکالیف حمایتی  بیشترین 
حمایت  سازمان  مهم ترین  به  تبدیل  را  آن  و  می دهد 
تکالیف  و  وظایف  میان  در  می کند.  توانخواهان  از 
دارد،  فراوانی  اهمیت  آنچه  قانون  این  در  بهزیستی 
نقش این سازمان در نمایندگی افراد معلول و اداره امور 
آن هاست. با توجه به مواد قانون حمایت از معلوالن به 
رعایت  و  وظایف  اهم  دولت  که  می رسیم  نتیجه  این 
قوانین وضع شده در مورد معلولین را به عهده سازمان 

بهزیستی گذاشته است. 
که  می شود، حمایت هایی  مشاهده  نهایت چنان که  در 
سوی  از  است،  کرده  پیش بینی  معلوالن  برای  قانون 
وضع،  این  در  درنمی آید.  اجرا  به  اجرایی  دستگاه های 
نمی تواند  قانونی  حمایت های  اقسام   و  انواع  وجود 
مشکلی از معلوالن حل کند، معلوالن به این نیاز دارند 
که به جای وعده های بی پایه، در عمل از آن ها حمایت 

شود.

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

خوشمزه ؛باخواص فراوان )آناناس ( بالنگ وخاصیت  هایش!
بالنگ که ازآن مربای خوش مزه درست می کنند، 
میوه ای ازخانواده مرکبات است و اغلب در آسیا، 
آمریکای مرکزی و جنوبی و کشورهای مدیترانه کشت 

می شود.
● در رفع نفخ معده و هضم غذا موثر است.

● بالنگ برای تقویت قلب و کبد مفید است.
ترشح  برای  میوه  این  شده  پوست خشک  کرده  دم   ●

صفراوی مفید است.
● قراردادن گوشت سفید خشک شده آن در البه الی 

لباس ها مانع بید زدن آن ها می شود.
فلجی،  حسی،  بی  رفع  برای  بالنگ  روغن  مالیدن   ●

سیاتیک، امراض عصبی، درد کلیه و مثانه مفید است. 
دهان  شدن  خوشبو  باعث  میوه  این  پوست  جویدن   ●

می شود.
بردن کرم  بین  از  برای  و  بالنگ ضد تب است  ● تخم 

روده ای مفید می باشد. 
● این میوه خنک کننده و آرام بخش است.

■ دوش صبحگاهی شبیه نوعی مدیتیشن 
است.

■ باعث آزاد شدن دوپامین می شود. 
ماده ای شیمیایی که شما را در حالتی شاد 

و آرام تر قرار می دهد.

اضطراب در مردم ساکن 
مناطق جنگی

محققان عنوان می کنند مردم ساکن در مناطق 
درگیر نبردهای مسلحانه ۵ برابر بیشتر با احتمال 

ابتال به اضطراب یا افسردگی مواجه هستند.
در مطالعه ای مشترک توسط محققان دانشگاه واشنگتن، 
دانشگاه کوئینزلند و سازمان بهداشت جهانی، اعالم شد؛ 
مردم ساکن در مناطق جنگی عالوه بر نیاز به کمک های 
بشردستانه، به اقدامات مرتبط با حفظ سالمت روان هم 

نیازمند هستند.
»فیونا چارزلون«، عضو تیم تحقیق، در این باره می گوید: 
»عالوه بر ضربه روحی و ترس از جنگ، مردم این مناطق 
با مشکالتی در زندگی مواجه می شوند که به شدت بر 

سالمت روان شأن تأثیر می گذارد.«
مساله ای  جنگ  زمان  در  »فقر  می افزاید:  ادامه  در  وی 
فراگیر است و این مساله ارتباط قوی ای با بیماری روانی 
دارد چراکه افراد برای امرار معاش و حفظ درآمد خود 

در زمان جنگ بسیار تحت فشار هستند.«

آزمایش ژنتیک رایگان برای 
خانوارهای دارای یک معلول

رئیس سازمان بهزیستی کشور با تاکید بر این که موتور 
طرح  گفت:  شود،  متوقف  باید  معلولیت  تولید 
که  خانوارهایی  برای  رایگان  ژنتیک  آزمایش  و  مشاوره 
حال  در  هستند،  باروری  سن  در  و  دارند  معلول  یک 

تدوین است.
 وی افزود: مشاوره ژنتیک در خانوارهایی که یک معلول 
دارند و در سن باروری هستند به عنوان گروه و خانواده 
از  باید  افراد  این  این رو،  از  است؛  تاکید  مورد  پرخطر 
مشاوره و آزمایش ژنتیک رایگان بهره مند باشند که در 

حال حاضر این طرح در حال تدوین است.

کیفیت داروی تولید داخل
سعید نمکی وزیر بهداشت اظهار داشت: سازمان 
غذا و دارو به عنوان یکی از سازمان های مهم در زمینه 
نظر  از  چه  و  داخل  تولید  به  دادن  بها  و  دارو  تهیه 
از  یکی  بهداشتی  آرایشی  و  غذایی  مواد  بر  نظارت 

مهمترین سازمان های هر کشوری است.
نمکی در پاسخ به این سوال که پزشکان مردم را به 
مصرف داروهای خارجی تشویق می کنند توضیح داد: 
و  پزشکی  نظام  سازمان  در  که  ضوابطی  طبق  قطعا 
می کنیم  توجیه  را  افراد  این  داریم  بهداشت  وزارت 
است  ممکن  می خواهیم،  را  آن ها  استدالل های 
ناسازگار  بیمار  یک  با  خارجی  و  داخلی  فراورده های 
و  کنیم  بررسی  را  دارو  کیفیت  باید  ابتدا  باشد،در 

واکنش بدن بیمار به دارو را مورد بررسی قرار دهیم.
وی ادامه داد: اگر در شرایطی مشاهده کنیم کیفیت 
را  داروی خارجی  نیست  مناسب  تولید داخل  داروی 

وارد خواهیم کرد.
سالمت  متولی  من  که  این  بیان  با  بهداشت  وزیر 
مردم هستم گفت: من رانتی به واردات و تولید کننده 
نمی دهم، خون خانواده من و خانواده اهل سیستان و 
بلوچستان هیچ تفاوتی ندارد و اگر قرار باشد قرصی 
در تولید داخل کیفیت الزم را نداشته باشد به قفسه 

داروخانه وارد نمی شود.

وزیر بهداشت افزود: ظالمانه است که بگوییم کیفیت 
خارجی  داروهای  از  مراتب  به  داخل  تولید  داروی 
به  که  است  فضاسازی  موضوع  این  تراست،  پایین 
برای  بنده  می گیرد،  صورت  کنندگان  وارد  وسیله 
خودم و اعضای خانواده ام به جز داروی ایرانی در تمام 
و  نکرده ام  مصرف  دیگری  داروی  گذشته  سال های 
حتی اگر به سفر خارجی بروم از داروی ایرانی استفاده 
می کنم، این افتخار است که صنعتگران تولید داخل 
ما توانستند دارو تولید وحتی آن را به کشورهای دیگر 

صادر کنند.

پایاننامه
نقش دولت در تأمین حقوق توانخواهان در نظام حقوقی ایران 

با تأکید بر نقش سازمان بهزیستی
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حمایت بانک گردشگری از 
والیبال حمایت از منافع ملی 

است
بانک  روابط عمومی  مدیر  بابک شهیدی   - معیار 
گردشگری گفت: این بانک در موضوع حمایت و 
اسپانسری  فدراسیون والیبال نگاه ملی دارد و به دنبال 
قهرمانان  آفرینی  افتخار  برای  مناسب  شرایط  ایجاد 

والیبال کشور است.
بانک گردشگری، شهیدی در  به گزارش روابط عمومی 
توسعه  والیبال در جهت  ورزش  از  افزود: حمایت  ادامه 
افتخار  برای  الزم  شرایط  ایجاد  و  آن  قهرمانی  بعد 
آفرینی والیبالیست های کشور یکی از اولویت های بانک 

گردشگری بوده است.
وی خاطر نشان کرد : ایجاد فرهنگ ورزش در بین افراد 
از  روح  و  جسم  سالمت  های  جنبه  به  توجه  و  جامعه 
به  بانک گردشگری در عمل  دیگر موضوعاتی است که 
و  داشته  نظر  مد  را  آن  خود  اجتماعی  های  مسوولیت 
سعی کرده تا در کمپین حمایت از والیبال آن را در بین 
مردم نهادینه کند. هم چنین کسب پیروزی و موفقیت 
سرزندگی  و  نشاط  روحیه  ایجاد  در  والیبال  ملی  تیم 

بیشتر در ایران اسالمی موثر است.
به  تبریک  ضمن  گردشگری  بانک  عمومی  روابط  مدیر 
در  والیبال  ملی  تیم  پی  در  پی  پیروزی های  مناسبت 
مسابقات لیگ ملت های جهان یاد آور شد: وجود اسپانسر 
خوب باعث می شود تا تیم بدون دغدغه خاطر فقط به 
تمرین و مسابقه فکر کند. به نوعی وجود اسپانسر خوب 

در کسب نتایج مثبت بسیار مهم و اساسی است.
رسمی  حامی  تنها  گردشگری  بانک  است  گفتنی 
فدراسیون والیبال کشور تا پایان المپیک ۲۰۲۰ توکیو 

است.

سیاوش بهبودیدو کلمه حرف ورزشی

دنبال روش خودم هستم

فهرست بازیکنان تیم ملی 
بسکتبال

بسکتبال،  فدراسیون  عمومی  روابط  گزارش  به 
اسامی  لیست  مردان  بسکتبال  ملی  تیم  فنی  کادر 
چین  جهانی  جام  در  حضور  برای  پوش  ملی  بازیکنان 

۲۰۱9 را اعالم کرد.
لیست دعوت شدگان به شرح زیر است:

-۱ روزبه ارغوان-۲ محمد جمشیدی-۳ حامد حدادی-۴ 
مایک  زاده-۶  حسین  حامد  زاده-۵  حسن  محمد 
آرمان  ریاعی-9  فر-8 کیوان  نوید رضایی  پور-۷  رستم 
زنگنه-۱۰ امیرصدیقی-۱۱ آرون گرامی پور-۱۲ بهشاد 
مظفری-۱۵  رسول  مشایخی-۱۴  زاده-۱۳ سجاد  عرب 
نیکخواه  صمد  نیکتاش-۱۷  نوید  میرزایی-۱۶  میثم 

بهرامی-۱8 سینا واحدی-۱9 بهنام یخچالی
دعوت شدگان شنبه ۲۵ خرداد ماه اولین تمرین خود را 
زیر نظر مهران شاهین طبع و دستیاران وی آغازکردند.

ملی  تیم  قبلی  سرمربی  بوده،  که  هرچه  ...حاال؛ 
باتیم کار کرده  و هم  ایران ،هم طوالنی مدت  فوتبال 

جوتبلیغاتی هوادارانه ای دوروبرش حائل بوده است.
طبیعی است که کار کردن فرد تازه وارد، پس از فردی 
که در هاله ای از قدرت و محبوبیت پوشانده شده است، 
بسیار دشوار خواهدبود اما بنظر می رسد سرمربی جدید 
تیم  هواداران  هم  و  است  صبور  خودش  هم  ملی  تیم 
صبوری پیشه کرده اند تا ببینند او تیم را چگونه هدایت 
تیم  اخیر  بازی های  از  ویلموتس در قبل  آقای  می کند. 
ملی ، شمه ای از اهداف و روش هایش را بیان کرده است 

که خوب است مرورش کنیم؛
ایران  فوتبال  تیم ملی  ویلموتس سرمربی جدید  مارک 
ایران  فوتبال  ملی  تیم  بازی  از  قبل  خبری  نشست  در 
و سوریه در جمع خبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس 
فرا  می خواهم  ابتدا  در  است:  گفته  آزادی  ورزشگاه 
رسیدن عید فطر را به مسلمانان تبریک بگویم و سپس 
درباره دو دیدار تدارکاتی که پیش رویمان است صحبت 

کنم.
شرایط  داد:  ادامه  ایران  فوتبال  ملی  تیم  سرمربی 
بررسی می کنیم و سپس  دیدار  این دو  در  را  بازیکنان 
بازی  هفته  شش  پنج  که  بازیکنانی  بدنی  توان  درباره 
نکرده اند توجه می کنیم. البته بازیکنان در حد آمادگی 

کامل نیستند.
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران درباره سبک بازی مورد 

عالقه اش نیز صبحت کرد و اظهار داشت: فوتبال مالکانه 
و بازی منظم، شیوه ای است که من دوست دارم. همواره 

بازی های تهاجمی نیز مورد توجه من است.
ویلموتس درباره انتخاب بازیکنان تیم ملی اظهار داشت: 
به  ابتدا  است  بهتر  نمی شناسید  را  ملتی  و  تیم  وقتی 
سوابق آن ها توجه کنید. انتخاب من از روی گذشته بود. 
بعد از این دو بازی به جوانترها خواهم پرداخت. بازیکنان 
جوان رفته رفته به تیم ملی اضافه می شوند تا در جام 

جهانی ۲۰۲۲ تیمی جوان داشته باشیم.
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در ادامه صحبت هایش 

تیم مان  تصریح کرد: هدف فنی 
و  تهاجمی  فاز  بین  تعادل  ایجاد 
دفاعی است. من به گذشته کاری 
ایجاد  را  خودم  سبک  و  ندارم 
خواهم کرد. شاید تیم ملی ایران 
است  بوده  دفاعی  گذشته  در 
روی  فشار  دنبال  من  حاال  اما 

حریفان هستم.
رنکینگ  دنبال  افزود:  ویلموتس 
پیاپی  حضور  می خواهیم  نیستم. 
در جام های جهانی داشته باشیم.

ایران  فوتبال  ملی  تیم  سرمربی 
و  بازیکنان  انتخاب  درباره 
تیم  این  در  آن ها  که  پست هایی 

بازیکنان  کردن  بهتر  دنبال  کرد:  تاکید  داشت  خواهند 
می کنند  بازی  باشگاه هایشان  برای  که  پست هایی  در 

هستیم.
اعمال  آینده  در  می خواهد  که  را  آنچه  همه  سرمربی، 
کند در دیدار با خبرنگاران گفته است. حال باید ببینیم 
شده  بیان  اهداف  سمت  به  میزان  تاچه  عمل  در  او 
حرکت خواهد کرد و آیا روش هایش می تواند تحولی در 
بازی های تیم ملی فوتبال کشورمان ایجاد کند؟ مطمئنا 
اگر موفق شود، خود را به ثبت رسانده است و کارهایش 

فراموش نخواهد شد!

گرچه تیم سرخ پوشان توفیق دستیابی به جام قهرمانان 
با  پرسپولیس  تیم  سرمربی  انصافا  اما  نداشت  را  آسیا 
خاطره  کرد  هواداران  تقدیم  که  داخلی  پیروزی های 

شیرینی ازخودش به جا گذاشته است.
راترک  تیم  اوج که هست  ولی ظاهراقصددارددرهمین 
برانکو  که  شده  مدعی  کروات  سایت  یک  کندچون 
ایوانکوویچ اعالم کرده حتی در صورت دریافت طلبش 

از پرسپولیس، این تیم را ترک خواهد کرد.
 سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در گفت وگو با سایت 
کروات sportnet  درباره آینده کاری اش گفته: اگرچه 
می دانم پرسپولیس تمام بدهی من را می دهد ولی این 
چند  از  پیشنهادهایی  می کنم.  ترک  را  ایران  تابستان 
این است که کجا  تیم دارم. من مربی هستم و سوال 

کار کنم.
البته شایدبرای یک مربی که تمام توانش رابرای ارتقای 

هم  که  باشد  درستی  کار  کرده  نظرش صرف  زیر  تیم 
با آمدن یک  فضای کاری خودش را تغییر دهد و هم 
مربی تازه فضای تیم هم عوض شود اما ظاهرا مسولین 
خوب  خاطرات  دارند  انتظار  هنوز  هواداران  و  باشگاه 
را  دلیل تالش می کنند سرمربی  به همین  تکرار شود 
نگهدارند! زیرا سایت رسمی باشگاه پرپسولیس،  به نقل 
که  اعالم کرد  باشگاه  این  عامل  مدیر  »ایرج عرب«  از 
توافقات با برانکو انجام شده و این مربی در پرسپولیس 

می ماند.
وی  از  ایوانکویچ  به  نامه ای  در  پرسپولیس  باشگاه 
خواست برای دریافت مبالغ طلب پیشین وپیش قسط 
انتقال  امکان  که   - معتبر  دوره جدید، شماره حسابی 
پول به آن با توجه به شرایط مالی کشور، وجود داشته 
باشد - را به باشگاه اعالم کند یا این که دوشنبه این 
هفته )۲۷ خرداد( خود یا نماینده قانونی وی که معرفی 

می شود، برای دریافت وجوه، در باشگاه حضور پیدا کند.
باشگاه پرسپولیس به هواداران اطمینان داده که دیگر 
جای نگرانی نیست! ظاهرا، فعال، سر و صداها فروکش 

می کند!
می خواهم مثل »زهرا نعمتی« 

باشم
تیم  تبار  مالزیایی  کماندار۳۶ساله  تانیانادارجا 
رقابت های  روز  انگلیس،در حاشیه چهارمین  ملی 
جهانی هلند اظهار داشت: با دردهای ناشی از معلولیت 
مبارزه و تمریناتم را سخت پیگیری می کنم تا در ورزش 
هدف،  این  به  رسیدن  برای  برسم.  جایگاه  بهترین  به 

نعمتی را به عنوان یک الگوی موفق انتخاب کرده ام.
زهرا نعمتی کماندار معلول ایرانی است که از سال ۲۰۱۴ 
کنار  در  پاراکمانداران،  رقابت های  در  شرکت  بر  عالوه 

کمانداران سالم نیز تمرین کرده و مسابقه می دهد.
نعمتی کماندار ۳۴ ساله و اهل کرمان است و تاکنون ۲ 
مدال طالی پارالمپیک ۲۰۱۲ و ۲۰۱۶ ریو را به نام خود 

ثبت کرده است.
وی همچنین در بازی های المپیک ریو ۲۰۱۶ با وجود 
سالم  کمانداران  کنار  در  کتف  ناحیه  از  دیدگی  آسیب 
مدال  چندین  او  کرد.  رقابت  مدال  کسب  برای  جهان 
تازگی  به  رنگارنگ جهانی و آسیایی در کارنامه دارد و 
از سوی فدراسیون جهانی تیراندازی با کمان به عنوان 

محبوب ترین ورزشکار جهان معرفی شده است.

 --- می رود، نمی رود ---
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امکان تهیه بلیت بازی های تیم 
ملی والیبال ایران

 
والیبال  و  هموطنان  راحتی  هدف  با   - معیار 
دوستان گرامی، امکان خرید بلیت بازی های تیم والیبال 
سایت  وب  طریق  از   ۲۰۱9 جهانی  لیگ  در  کشورمان 

بانک گردشگری فراهم شد.
اساس  بر  گردشگری؛  بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 
فدراسیون  و  بانک  این  بین  انجام شده  های  هماهنگی 
این  بلیت  تهیه  تسهیل  هدف  با  و  کشورمان  والیبال 
ارومیه  در شهر  که  رقابت ها  این  هفته سوم  در  بازی ها 
برگزار می شود؛ امکان خرید آنالین بلیت این بازی ها از 

طریق وب سایت این بانک امکان پذیر است.
بر اساس این گزارش، عالقه مندان و هموطنان گرامی 
به  بانک گردشگری  با مراجعه به وب سایت  توانند  می 
ها  بازی  این  بلیط    www.tourismbank.ir نشانی 

را تهیه کنند.
الزم به ذکر است تیم ملی والیبال ایران با حمایت بانک 
گردشگری به عنوان تنها حامی رسمی خود با کسب ۵ 
برد از ۶ مسابقه خود تاکنون، شروعی درخشان در این 

مسابقات داشته است.

الملل شورای  بین  امور  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
در  منش  عاقل  حسن  محمد  رشت   شهر  اسالمی 
اجتماعی   -- فرهنگی  کمیسیون  هفته  این  نشست 
به  دادن  سامان  برای  ریزی  برنامه  بر  تاکید  شورابا 
وضعیت کودکان کار و خیابانی گفت: شورای اسالمی 
شهر رشت با تمام توان و در حد وسع خود پشتیبان 
سازمان های مرتبط و تشکل های مردم نهاد در زمینه 

ی ساماندهی وضعیت کودکان کار و خیابانی است.
اسالمی  شورای  اجتماعی  فرهنگی  کمیسیون  رئیس 
 ۲۲( ژوئن   ۱۲ رسیدن  فرا  به  اشاره  با  رشت  شهر 
خرداد( که به روز جهانی کودکان کار نامگذاری شده 
این روز را فرصتی برای پرداختن به دغدغه ها و مسائل 
کودکان  این  گفت:  و  دانست  خیابانی  و  کار  کودکان 
و  استعدادیابی  آموزش،  توجه،  نیازمند  اکنون  هم 

توانمندسازی هستند. 
فرا  مناسبت  به  که  خود  اخیر  بازدید  به  اشاره  با  وی 
رسیدن این روز با همراهی رئیس کمیسیون بهداشت، 
فاطمه  خانم  شورا  شهری  خدمات  و  زیست  محیط 
شیرزاد به طور مشترک به همراه شماری از مسووالن و 
هم چنین مدیران شهری از خانه نگهداری کودکان کار 
ریزی موسسه خیریه  برنامه  با  کرد:  تاکید  انجام شد، 
کار  کودکان  از  برخی  برای  ما  گیالن  شایسته  حامی 
برنامه  ها  آن  برای  و  شده  انجام  اقداماتی  رشت  شهر 
تدارک  نیز  خانگی  ی  مجموعه  یک  در  متنوع  هایی 
گردیده است که جا دارد از حسین احمددوست مدیر 
این موسسه به دلیل تالش هایش در این زمینه تشکر 
و دستگاه  ها  و خواستار همکاری همه سازمان  کنیم 

های مرتبط با موضوع کودکان کار باشیم.
روزانه  مرکز  از  بازدید  جریان  در  داد:  ادامه  وی 
خیابانی  کودکان  روزی  شبانه  مرکز  و  کار  کودکان 

متوجه شدیم که به وسیله مددکاران 
موسسه خیریه یاد شده این کودکان 
شناسایی و جذب شده اند و کودکان 
خیابانی به وسیله اورژانس اجتماعی 
با حکم قضایی از سراسر نقاط گیالن 
این  حمایت  مورد  و  شده  جذب 

موسسه قرار می گیرند.
اجتماعی  رئیس کمیسیون فرهنگی 
شورای اسالمی شهر رشت هم چنین 

از  ساماندهی  مسوولیت  مختلف  دستگاه  یازده  افزود: 
کودکان کار و خیابان را بر عهده دارند و در این زمینه 
از  را  الزم  حمایت  همیشه  استان  بهزیستی  کل  اداره 
ها  بقیه دستگاه  نیاز هست  و  داشته  ها  این مجموعه 
را  هایشان  حمایت  و  کرده  بیشتر  را  خود  تالش  نیز 

افزایش دهند.
فرهنگی،  های  فعالیت  از  ادامه  در  منش  عاقل 
برنامه دستگاه های مختلف  اجتماعی، ورزشی و فوق 
همچون معاونت فرهنگی سپاه قدس گیالن، اداره کل 
کودکان  فکری  پرورش  کانون  خیریه،  امور  و  اوقاف 
و  گیالن  های  کتابخانه  کل  اداره  استان،  نوجوانان  و 
مجموعه همکاران خود در سازمان فرهنگی، اجتماعی 
و ورزشی که در جهت پر کردن اوقات فراغت نوجوانان 
انجام می شود، قدردانی  امسال  تابستان  و جوانان در 

کرد.
اسالمی  شورای  اجتماعی  فرهنگی  کمیسیون  رئیس 
شهر رشت در ادامه به فرا رسیدن هفته صنایع دستی 
از  یی  جلوه  دستی  صنایع  گفت:  و  کرد  اشاره  نیز 
هنرهای سنتی و بومی هر منطقه است که هنرمندان با 
بهره گیری از مواد اولیه بومی منطقه خود و با استفاده 
از خالقیت، نبوغ و توانمندی فردی محصوالتی تولید 

می کنند که با ارزش افزوده باال جلوه هایی از نمایش 
فرهنگ اصیل و بومی خود را نشان می دهند.

ترویج  زمینه  در  اصولی  گیری  بهره  بر  منش  عاقل 
صنایع دستی به عنوان بهترین سوغات برای مسافران 
ترویج  برای  و گردشگران و هم چنین فرهنگ سازی 
اقتصادی  توسعه  منظور  به  تولیدات  این  از  استفاده 
مقوله  اخیر  های  سال  در  گفت:  و  کرد  تاکید  منطقه 

صنایع دستی به خوبی مورد توجه بوده است.
خیریه  موسسه  مدیر  احمددوست  حسین  ادامه،  در 
حامی شایسته گیالن ما از توانمندی های این موسسه 
معاون  پور  مهدی  کامیار  رو،  پیش  های  برنامه  و 
فرهنگی  های  برنامه  از  گیالن  قدس  سپاه  فرهنگی 
قرآنی،  های  کالس  زمینه  در  معاونت  این  تابستانی 
سفره  طراحی،  سرود،  انگلیسی،  زبان  آموزش  نقاشی، 
و جوان،  نوجوان  هزاران  با شرکت  و...  ورزشی  آرایی، 
استان  عمومی  های  کتابخانه  کل  مدیر  کرمی  پریسا 
گیالن از برگزاری جشنواره کتابخوانی رضوی با هدف 
ترویج سیره ائمه اطهار و علیرضا حسنی از برنامه های 
فرهنگی، هنری، ورزشی و اجتماعی سازمان فرهنگی، 
هایی  گزارش  رشت  شهرداری  ورزشی  و  اجتماعی 

مفصل ارائه دادند.

ادامه از صفحه1: فالح نیز اظهار کرد: روسیه و عربستان 
سعودی و هم چنین گروه اوپک پالس در تالش هستند تا 
قیمت های  شدید  افت  از  جلوگیری  برای  را  الزم  اقدامات 

نفت انجام دهند.
وی در مصاحبه با خبرگزاری تاس روسیه گفته بود با روسیه 
درباره تمدید محدودیت عرضه در نشست وین اختالف نظر 
این  که  نفتی  میزان  درباره  روسیه  داخل  در  دارد.  وجود 

کشور باید در نیمه دوم سال تولید کند، بحث وجود دارد.
والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، هفته گذشته گفته 
بود اوپک و روسیه درباره قیمت مناسب برای نفت اختالف 
تصمیم  یک  گذاری،  سیاست  نشست  در  اما  دارند  نظر 

مشترک خواهند گرفت.

داده  هشدار  روس نفت  شرکت  مدیرعامل  سچین،  ایگور 
است اگر مسکو با تمدید توافق کاهش تولید اوپک موافقت 
کند، باید خسارت این شرکت را جبران کند. وی هم چنین 
درباره به خطر افتادن سهم بازار روسیه و افتادن آن دست 

رقیبان آمریکایی هشدار داده است.
بر اساس گزارش رویترز، وزیر انرژی عربستان سعودی اظهار 
کرد که ممکن است پیش از نشست رسمی اوپک، فرصت 
با نواک در نشست گروه جی ۲۰ در  دیگری برای مذاکره 

ژاپن وجود داشته باشد.
پاول سوروکین، معاون وزیر انرژی روسیه نیز در مصاحبه با 
رویترز اظهار کرد: کشورهایی که توافق کاهش تولید جهانی 
سرنوشت  درباره  قاطعی  تصمیم  به  کرده اند  امضا  را  نفت 
توافق فعلی که اواخر ژوئن منقضی می شود، خواهند رسید. 
این  مبنای  بر  توافق  این  آینده  درباره  تصمیم  گفت:  وی 
یا  است  متعادل شده  نفت  بازار جهانی  آیا  که  بود  خواهد 

خیر.

صندوق توسعه ملی تا پایان سال گذشته حدود ۴۱ 
میلیارد دالر برای سرمایه گذاری در طرح های مختلف 

در دستور کار قرار داده است.
منابع  از  شده  پرداخت  ارزی  تسهیالت  عمده  بخش 
صندوق توسعه ملی برطبق مفاد اساسنامه و با عاملیت 
بانک های طرف قرارداد پرداخت می شود.این در حالی 
است که بررسی آخرین گزارش عملکرد صندوق توسعه 
ملی از ابتدای تأسیس )۱۳9۰( تا پایان سال گذشته 
ارزی پذیرش شده  نشان می دهد مبلغ کل تسهیالت 
توسط صندوق )اعالم وصول شده(، تا حدود ۴۱ میلیارد 
و ۱8۳ میلیون دالر بوده است؛ از این مقدار معادل ۳9 
ارز  تخصیص  مرحله  به  دالر،  میلیون   ۷۳۶ و  میلیارد 

)صدور نامه مسدودی به بانک مرکزی( رسیده است.
هم چنین از مجموع تسهیالت ارزی مسدود شده در 
دالر  میلیون   ۷۰۴ و  میلیارد   ۲۳ مبلغ  مرکزی  بانک 
به  دالر  میلیون   9۶ خصوصی،  بخش  طرح های  به 
 ۳۶8 و  میلیارد   ۱۵ معادل  تعاونی،  بخش  طرح های 
متعلق  اقتصادی  بنگاه های  طرح های  به  دالر  میلیون 

به مؤسسات عمومی غیردولتی و معادل ۵۶9 میلیون 
دالر به سایر موارد، اختصاص یافته است.

از کل مبلغ مسدود شده نیز برای پرداخت تسهیالت 
از طریق قراردادهای عاملیت ارزی، مبلغ ۱9 میلیارد و 
۲۱9 میلیون دالر با همکاری بانک های عامل و بانک 
مرکزی به مرحله پرداخت قطعی به متقاضیان رسیده 

است.
 ۱۱ معادل  شده،  انجام  گذاری  سرمایه  بر  عالوه  اما 

تسهیالت  اعطای  برای  دالر  میلیون   ۳۵۰ و  میلیارد 
جهت اجرای طرح های ملی مربوط به حوزه آب، خاک 
یافته  اختصاص  مربوطه  قوانین  اساس  بر  و کشاورزی 
است که از این رقم هشت میلیارد دالر برای طرح های 
میلیارد   ۱.۵ کشور،  مرزی  آب های  تنظیم  و  مهار 
کشاورزی  اراضی  توسعه  و  احیا  طرح های  برای  دالر 
ایالم، ۵۰۰ میلیون دالر برای  استان های خوزستان و 
طرح های انتقال آب به اراضی سیستان، ۵۰۰ میلیون 
 ۵۰۰ روستاها،  به  رسانی  آب  طرح های  برای  دالر 
میلیون دالر برای طرح های آبیاری تحت فشار و ۳۵۰ 
اراضی  به  آب  انتقال  طرح  تکمیل  برای  دالر  میلیون 

سیستان اختصاص پیدا کرده است.
از طرفی تا پایان سال ۱۳9۷، بر اساس سایر تکالیف 
مجموع  در  قانونی،  مراجع  توسط  صندوق  به  محوله 
دالر  میلیون   ۳8۳ و  میلیارد   ۱۳ معادل  مبلغی 
۱۳.۳8۳ جهت پرداخت به طرح های مربوطه، مسدود 
دالر  میلیارد   ۱۳ حدود  میزان  این  از  که  است  شده 

پرداخت شده است.

حمید رضا شاکری مشاوِرعضو 
هیات مدیره بانک سپه شد

اعالم  سپه  بانک  رسانی  اطالع  پایگاه    - معیار 
مصطفی  انسانِی  منابع  مشاوِر  شاکری  حمیدرضا  کرد؛ 

پرتو افکنان عضو هیات مدیره بانک سپه شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک سپه؛ مصطفی پرتو 
افکنان در مراسم اهدای حکم حمید رضا شاکری هدف 
از این انتصاب را کمک به اجرایی شدن بهتر روند ادغام 
کیفی  و  توانمند  نیروهای  از  بهینه  استفاده  و  بانک ها 

آن ها در بدنه مدیریتی و اجرایی بانک سپه عنوان کرد.
بر اساس این گزارش در متن حکم انتصاب شاکری که 
بانک  عامل  مدیر  نتاج  تقی  غالمحسن  حضوردکتر  با 
به  بانک سپه  مدیره  هیات  افکنان عضو  پرتو  و  قوامین 

وی اهدا شد آمده است:
به موجب این حکم به سمت مشاور اینجانب در حوزه 
بانک ها و موسسه  امور ادغام  انجام  انسانی برای  منابع 
اعتباری وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه منصوب 

می شوید.
انتظار می رود به منظور اجرای بهینه طرح ادغام، امور 

زیر در اولویت اقدامات جنابعالی قرار گیرد:
● تسهیل گردش اطالعات حوزه منابع انسانی واحدهای 

ادغام شونده
● تشریک مساعی و ارتباط متقابل میان مسوولین حوزه 

منابع انسانی واحدهای ادغام شونده و ادغام پذیر
● همکاری در تدوین طرح های مرتبط با امور کارکنان

امور  پیشبرد  برای  موثر  و  عملیاتی  راهکارهای  ارایه   ●
منابع انسانی طرح ادغام

این گزارش می افزاید: حمید رضا شاکری در حال حاضر 
معاونت سرمایه انسانی بانک قوامین را بر عهده دارد.

نتاج مدیر عامل بانک قوامین نیز در این مراسم ضمن 
تبریک انتصاب شاکری اظهار داشت: از این رویکرد بانک 
این  آثار و برکات  سپه تقدیر می کنم و اطمینان دارم 
ی  همه  رضایتمندی  و  ادغام  موفقیت  موجب  رویکرد 
ذینفعان این طرح به ویژه مدیران و سایر سرمایه های 

انسانی این بانک ها خواهد شد.

شورای شهر رشت 
پشتیبان ساماندهی 

کودکان  کار و خیابانی است

سرمایه گذاری 41 میلیارد دالری از ذخایر ارزی

ریسک سقوط نفت به ۳۰ دالر جدی است



5 1398/3/25 - شماره 125

 --- نیم نگاه ---

با گرامی داشت هفته محیط زیست، نشستی  همزمان 
باحضوراستاندار گیالن، مدیر کل حفاظت محیط زیست و 
معاونین اداره کل  در محل دفتر استانداری گیالن برگزار 

شد.
گیالن،  زیست  محیط  حفاظت  عمومی  روابط  گزارش  به 
در سومین روز از هفته محیط زیست قربانعلی محمد پور 
مدیرکل حفاظت محیط زیست گیالن به همراه معاونین 
گزارش  ارایه   به  گیالن  استاندار  با  دیداری  در  کل  اداره 

عملکرد اداره کل حفاظت محیط زیست استان پرداخت.
استانداری  در  که  دیدار  این  در  استاندارگیالن  ساالری 
بیان  زیست  محیط  هفته  تبریک  پذیرفت، با  انجام 
داشت  : اهمیت منابع طبیعی و محیط زیست گیالن در 
افکار عمومی استان، رویکردی بسیار مطلوب بوده و توجه 

به محیط زیست از نقاط قوت مردم استان است.
وی با بیان این که مردم و افکار عمومی گیالن به سالمت 
عمومی و محیط زیست توجه ویژه ای دارند و در این حوزه 
به  دادن  اولویت  کرد:  تصریح  هستند،  مطالبه گر  حق  به 
قرمز  به عنوان خط  این مهم  دادن  قرار  و  محیط زیست 
محور فعالیت مدیران دستگاه های اجرایی استان است اما 

در این مسیر احساسی و افراطی تصمیم نمی گیریم.
مسائلی  پای  را  زیست  محیط  نباید  کرد:  تاکید  ساالری 
همچون اشتغال و رونق کسب وکار ذبح کرد اما باید مثل 
جانمایی  با  دارند  یافته  توسعه  کشورهای  که  رویه ای 
روز  تکنولوژی  و  صنعتی  دانش  از  گیری  بهره  و  درست 
با محیط  ایجاد اشتغال که همسو  دنیا در جهت تولید و 

زیست است، تالش کنیم.
وی با بیان این که "نه گفتن" از زاویه زیست محیطی در 
پروژه های مرتبط با توسعه، فرایندی آسان است اما بررسی، 
تعدیل و اصالح همراه با برنامه دهی و در صورت لزوم جابه 
جایی مکان اجرای طرح ها امری تاثیرگذار است که نگاه 
می توان  را  نیاز  این  افزود:  می طلبد،  کارشناسی  و  علمی 
خارج از سازمان با بهره گیری از نظر متخصصان و استادان

و  زیستی  محیط  فعاالن  مشاور،  مهندسان  دانشگاهی، 
صاحب نظران این حوزه دنبال کرد.

یادآور شد: در تمام موارد  نماینده عالی دولت در گیالن 
جنبه  دو  زیست  محیط  سازمان  با  مرتبط  موضوعات  و 
امنیت  بحث  اول  جهت  در  که  دارد  وجود  توجه  مورد 
سرمایه گذاری، اشتغال و تولید قرار دارد و در جهت دیگر 
تعدیل  با  دو  این  بین  باید  که  زیست  محیط  از  صیانت 
سازگاری  دوم،  موضوع  کامل  رعایت  با  و  اول  موضوع 
موضوعات  برخی  به  گیالن  استاندار  کرد.  ایجاد  منطقی 
با  افزود:  و  کرد  اشاره  گیالن  زیست  محیط  با  مرتبط 
توجه به اهمیت این موضوعات و مباحث مطرح شده که 
دارد  افکار عمومی می شود، ضرورت  نگرانی  بعضا موجب 
بدون پیش داوری و نگاه احساسی، صاحب نظران علمی، 
مسوولین  و  رسانه ها  و  اجتماعی  فعالین  دانشگاهیان، 
موضوع  میدانی  المقدور  حتی  بررسی  به  نسبت  ذی ربط 

اقدام و نتایج خود را به جامعه ارائه دهند. دکتر ساالری 
هم چنین به موضوع پروژه های عمرانی در استان پرداخت 
زیست  محیط  به  آسیب  پروژه ها،  این  اجرای  گفت:در  و 
بروز  اثبات  در صورت  تا  است  و الزم  است  ما  قرمز  خط 
آن  ادامه  از  زیستی  محیط  حوزه  در  مشکل  کمترین 

جلوگیری و یا راهکاری جایگزین ارائه گردد.
تقدیر  ضمن  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل  ادامه،  در 
امید، با  و  تدبیر  استاندار و حمایت های دولت  از  و تشکر 
بر  گیالن،  زیست  محیط  حفاظت  جاری  امور  به  اشاره 
افزایش ۵۰۰ درصدی اعتبارات تملک و دارایی این اداره 
روشن  نگاه های  حاصل  را  رویکرد  این  و  تاکیدکرد  کل 
توصیف  با  وی  نمود.  قلمداد  استان  ارشد  مدیران  بینانه 
این که حاصل این رشد چشمگیر  افزایش بیش از ۴۴۰۰ 
بوده،گسترش  در حوزه حفاظت  ساز  و  مربع ساخت  متر 
این زیر ساخت ها را از عوامل مهم حفاظت از عرصه های 
ارزشمند مناطق چهارگانه محیط زیست  استان دانست. 
به کادر حفاظت محیط  نیروی زبده  از ۵۰  افزایش بیش 
تقدیر  قابل  رویکرد  این  مهم  آثار  دیگر  از  استان  زیست 
توجه صنایع  قابل  کاهش  به  بااشاره  است.محمدپور  بوده 
آالینده استان از سال ۱۳9۲ تا کنون، این موفقیت قابل 
صنعتی،  های  واحد  روزی  شبانه  ازپایش  ناشی  را  ذکر  
از   ۱۳9۷ سال  در  تنها  که  دانست  خدماتی  و  تولیدی 
مجموعه ۳۲۰۰ صنعت بزرگ و کوچک در سطح استان 
نزدیک به ۱۵۰۰ مورد پایش انجام پذیرفته و ماحصل این 
پایش ها یا  بهبود سطح عملکرد اهرم های حفاظتی صنایع 
)سیستم های تصفیه پساب و آالینده های هوا( بوده و یا 
به واسطه صدور اخطاریه های قانونی و تشکیل پرونده های 
قضایی، فعالیت بخشی از صنایع متخلف اصالح  یا متوقف 
گردیده است. وی تعداد واحد های آالینده محیط زیست 
در  تعداد  این  که  نمود  واحد ذکر  را 9۴  در سال ۱۳9۴ 

سال ۱۳9۷ به تعداد ۴۴ واحد کاهش یافته است.
استان  در  پسماند  پیچیده  معضل  به  اشاره  با  محمدپور 

)کمپوست(با  آلی  کود  کارخانه های  کارکرد  عدم  گیالن 
ظرفیت  کامل را از ضعف های جدی متولیان امر دانست 
و بیان داشت با رشد و گسترش این کارخانه ها  و افزایش 
راندمان آن ها می توان به بهبود مدیریت پسماند در استان 

امیدوار بود.
واحد  احداث  در  خصوصی  بخش  تمایل  به  اشاره  با  وی 
مرکزیت  با  گیالن  شرق  در  پسماند  از  بیوگاز  تولید 
تاثیر  عاملی  را  گذاری  سرمایه  این  از  ،حمایت  الهیجان 
گذار بر روند بهبود مدیریت پسماند استان در شرق گیالن 
این  در  جانبه  همه  حمایت  جهت  استاندار  از  و  دانست 

زمینه استمداد طلبید.
ادامه این دیدار صمیمانه  با اشاره به ۲۱ منطقه  وی در 
استان  زیست  محیط  حفاظت  کل  اداره  مدیریت  تحت 
از  پاره ای  تداخل  و  بومی  جوامع  تعارضات  به  گیالن، 
فعالیت های انسانی با آن ،بیان داشت که به استناد ماده 
۳8 قانون برنامه ششم توسعه و تدقیق در مرز های مورد 
تحت  مناطق  از  روستا   ۶۶ تعداد  تاکنون  مناطق   تصرف 
حداقل  به  موجود  تعارضات  و  گردیده  خارج  مدیریت 
های  پرونده  تشکیل  با  طرفی  از  است.  یافته  کاهش  آن 
یاوری های همیشگی  و  قضایی  مراجع  در  متعدد  حقوقی 
این مراجع از سال ۱۳9۷ تاکنون از ۲۳۶ هکتار از مناطق 
ارزشمند  سرزمین های  این  و  شده  تصرف  رفع  چهارگانه 
محیط  حفاظت  مدیریت  مورد  اراضی  کالبد  به  مجددا 

زیست گیالن پیوسته اند.
پایش مداوم سواحل به واسطه نمونه برداری های مستمر 
نمونه  مورد   ۶۰۰ و  برداری  نمونه  ایستگاه   ۲۴ طریق  از 
برداری و هم چنین پایش فصلی رودخانه ها از ۱8سرشاخه 
رودخانه های مهم استان، تجهیزکلیه ۳۶ بیمارستان استان 
به سیستم فاضالب تا سال ۱۳98 با پیگیری های حفاظت 
محیط زیست استان و تعامل دانشگاه علوم پزشکی گیالن 
از دیگر نکات قابل ذکر در ارایه عملکرد مدیر کل حفاظت 

محیط زیست گیالن در دفتر استاندار بوده است.

پایاننامه
بررسی وضعیت توانخواهان 
اشتغال یافته از طریق وام 

کارفرمایی در بهزیستی استان گیالن
●  نگارش: قاسم حقگو

●  استاد راهنما: دکتر مریم شریفیان ثانی
●  استاد مشاور: دکتر اصغر دادخواه -- دکتر انوشیروان 

کاظم نژاد
● رشته: مدیریت توانبخشی

● دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
● تاریخ دفاع:  ۱۳8۲

● کارشناسی ارشد
چکیده

کار  المللی  بین  سازمان  های  گزارش  از  چنانچه 
)  ILO  ( بر می آید ، حتی در کشورهای پیشرفته میزان 
افراد غیرمعلول  برابر  از چند  افراد معلول بیش  بیکاری 
است که به طور طبیعی این شرایط در کشورهای رو به 

رشد و توسعه نیافته ، شدیدتر می باشد. 
کارها  از  بعضی  انجام  در  توانایی  عدم  که  این  به  نظر 
از  و  سرخوردگی  و  انزوا  موجب  معلولیت،  علت  --به 
دست دادن اعتماد به نفس می شود ، پیامد آن از جمله 
اقتصادی  و  فردی  استقالل  نداشتن  و  معلول  وابستگی 
خدمات  مجموعه  اثربخشی  نتیجه،  در  و  گردد،  می 
توانبخشی را برای افراد معلول کاهش می دهد. عالوه بر 
این، نداشتن شغل ارتباط اجتماعی این افراد را محدودتر 
می کند و نمی توانند در تغییر محیط و شرایط زیستی 
و اجتماعی خود موثر باشند و در نهایت به هویت فردی 
و اجتماعی آن ها و قبول و پذیرش خانواده و اطرافیان و 
جامعه از آن ها ، خلل و خدشه وارد می شود و در چنین 
فعالیت  در  نقش  نداشتن  و  بودن  غیرمولد  باور  حالتی 

های اجتماعی در باره معلولین شایع و رایج می گردد. 
فرآیند  در  که  رسید  نتیجه  این  به  توان  می  بنابراین 
و  ای  حرفه  توانبخشی  متفاوت،  معلولین  توانبخشی 
فراهم ساختن فرصت حرفه آموزی و اشتغال برای معلول 
نه تنها موجب منزلت و شان اجتماعی و برخورداری از 
پایگاه مناسب اجتماعی می گردد و در تامین معیشت و 
خودکفایی او اهمیت دارد، بلکه جنبه درمانی و بازتوانی 
نیز خواهد داشت و در الحاق معلولین به جامعه و برابری 

فرصت های اشتغال برای افراد معلول موثر می باشد.

شهردار  انتصاب  خصوص  در  کشور  وزیر  حکم 
امور  توسعه  و  عمران  معاون  توسط  رشت  جدید 
سازمان  رئیس  و  کشور  وزیر  روستائی  و  شهری 
اعطاء  وی  به  کشور  های  دهیاری  و  ها  شهرداری 

شد.
با  ارتباط  اجرایی  مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به 
کشور  وزیر  حکم  رشت،   شهرداری  رسانه های 
عصر  رشت  جدید  شهردار  انتصاب  خصوص  در 
چهارشنبه ۲۲ خرداد توسط معاون عمران و توسعه 
امور شهری و روستائی وزیر کشور و رئیس سازمان 
شهرداری ها و دهیاری های کشور به وی اعطاء شد.

اعضای  از  چند  تنی  و  رییس  که  جلسه  این  در 
شورای اسالمی شهر رشت و معاون هماهنگی امور 

دکتر  داشتند،  حضور  هم  گیالن  استانداری  عمرانی 
شهردار  محمدی  ناصرحاج  انتصاب  حکم  نژاد  جمالی 

جدید رشت را به وی اعطاء نمود.
برای  موفقیت  آرزوی  این جلسه ضمن  در  نژاد  جمالی 
شهردار جدید رشت، تاکید نمود: شورا و شهرداری برای 
شهری  مدیریت  های  برنامه  در  مردم  مشارکت  جلب 

منابع  به  اتکا  با  پروژه های شهری  اجرای  و هم چنین 
امیدآفرینی  جامعه  در  باید  گذاران؛  سرمایه  و  مردمی 

کنند.
متن حکم دکتر رحمانی فضلی در خصوص انتصاب ناصر 

حاج محمدی به این شرح است:
قانون   )8۰( ماده  یک  بند  ذیل   )۳( تبصره  اجرای  در 
تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و 

اصالحات  با  انتخاب شهرداران، مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ 
اسالمی شهر  پیشنهاد شورای  به  توجه  با  و  بعدی 
ارزنده به موجب این حکم  رشت و نظر به تجارب 
منصوب  رشت  شهردار  سمت  به  را  جنابعالی 

می نمایم.
درنظر  با  و  یکتا  پروردگار  از  استعانت  با  امیدوارم 
گرفتن صرفه و صالح شهر و توزیع عادالنه خدمات 
مالی،  انضباط  در  مراقبت  مناطق،  در  امکانات  و 
مطالعه و بهره گیری از همه ظرفیت ها و کوشش در 
ایجاد محیط سالم شهری و به کارگیری خالقیت و 
نوآوری در اداره امور شهر، نیل به اهداف عالی نظام 
مقدس جمهوری اسالمی و منویات و مطالبات مقام 
معظم رهبری »مدظله العالی« و سیاست های دولت 

تدبیر و امید میسر گردد.
توفیقات روزافزون جنابعالی را در ایفای کامل مسوولیت 

محوله از خداوند متعال مسئلت دارد.
شهردار  محمدی  ناصرحاج  انتصاب  حکم  است  گفتنی 
رشت توسط دکتر جمالی نژاد معاون عمرانی وزیر کشور 

اهدا شد.

استاندار در دیدار مدیر کل حفاظت محیط زیست گیالن:

آسیب به محیط زیست خط قرمز ماست

 معیار - گیالن - مهدیه رزاقی لنگرودی

حکم انتصاب شهردار جدید رشت 

 معیار - گیالن - مهدیه رزاقی لنگرودی

بومی سازی لوکوموتیو باری
شهرسازی  و  راه  وزیر  محمداسالمی  حضور  با 
یک  از  ایران  اسالمی  جمهوری  آهن  راه  مدیرعامل  و 
دستگاه لوکوموتیو باری مپ ۲۴ ساخت شرکت مپنا و 
سوزن ریلی ساخت شرکت گسترش صنایع ریلی ایران 

)ایرید( رونمایی شد.
محمد اسالمی در حاشیه هفتمین نمایشگاه بین المللی 
حمل و نقل ریلی در مراسم رونمایی از این دو دستاورد 
متخصصان ساخت  مجموعه  که  این  به  اشاره  داخلی،با 
آتیه  دارای  و  جوان  نیروهای  مپنا  شرکت  لوکوموتیو 
بخش های  در  ریلی  صنعت  گفت:  هستند،  کشورمان 
و  پیشرفت  به  جوانان  دانش  از  گیری  بهره  با  مختلف 
موفقیت های روز افزونی دست یافته است که می تواند ما 

را به خودکفایی در این صنعت رهنمون کند.
سازی  آماده  برای  دولت  ویژه  اهتمام  بر  پایان  در  وی 
گفت:  و  کرد  تاکید  ریلی  ونقل  حمل  زیرساخت های 
دولت برای اتصال خطوط ریلی به همه استان ها اهتمام 

ویژه ای دارد و این موضوع از اولویت های دولت است.
 گفتنی است؛خطوط ریلی کشوردر طول سال به ۵۰۰ 
دستگاه سوزن نیاز دارد و شرکت "ایرید" می تواند تمام 
هم  کند.  تأمین  را  کشور  ریلی  شبکه  نیاز  مورد  سوزن 
چنین در طرح توسعه، تولید یک هزار سوزن در دستور 

کار این شرکت ایرانی قرار گرفته است.
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کافه شهرحمید مزرعه --- نیم نگاه ---

لذت سینما و حقیقت واقعیت

لحطاتی با شعربه انتخاب نیما موسوی

محمدحسن بارق شفیعی

این سان که شعله خیز  بَود ناله های من
ُپر آتش است سینه درد آشنای من

گر دل نشین بَود سخنانم شگفت نیست
هر دم بلند می شود از دل، صدای من

آن راز سر به ُمهر که داِغ دل من است
من دانم و دل من داند وخدای من

دعوت مکن زمانه ،به جاه و حشم مرا
هرگز بر استخوان ننشیند همای من

مشاطه روان من اندیشه نکوست
دل بی غبار آینه قدنمای من

دایم بزرگ و پاک چو روح فرشته باش
ای آرزو ز توست همین التجای من

»بارق« ز فیض ذوق تکاپو به کوی دوست
برگ گل است آبله در زیر پای من

کابل۱۱--۱۲--۱۳۳۴

░░░░░░░
خااقنی

ز خاک کوی تو هر خار سوسنی است مرا
به زیر زلف تو هر موی مسکنی است مرا

برای آن که ز غیر تو چشم بردوزم
به جای هر مژه بر چشم سوزنی است مرا

ز بس که بر سر کوی تو اشک ریخته ام

ز لعل ،در بر هر سنگ ،دامنی است مرا
فلک موافقت من کبود درپوشید

چو دید کز تو به هر لحظه، شیونی است مرا
از آن زمان که ز تو الف دوستی زده ام

به هر کجا که رفیقی است دشمنی است مرا
هر آن که آب من از دیده زیر کاه تو دید
یقین شناخت که بر باد خرمنی است مرا

به دام عشق تو درمانده ام چو خاقانی
اگر نه بام فلک خوش نشیمنی است مرا

░░░░░░░
انوری

ای غارت عشق تو جهان ها
بر باد غم تو خان و مان ها

شد بر سر کوی الف عشقت
سرها همه در سر زبان ها

در پیش جنیبت جمالت
از جسم پیاده گشته جان ها

در کوکبه رخ چو ماهت
صد نعل فکنده آسمان ها

نظارگیان روی خوبت
چون در نگرند از کران ها

در روی تو روی خویش بینند
زین جاست تفاوت نشان ها

گویم که ز عشوهای عشقت
هستیم ز عمر بر زبان ها

گویی که ترا از آن زیان بود
الحق هستی تو خود از آن ها

تا کی گویی چو انوری، مرغ
دیگر نپرد از آشیان ها

داند همه کس که آن چه طعنه ست
دندانست بتا در این دهان ها

تغییر نگرش سینما به معلوالن
زیاد  چندان  نه  پژوهش هایی  اخیر،  سال های  در 
و معلولیت صورت گرفته  فیلم  رابطه  تبیین  در زمینه 
آغاز،  همان  از  که  می دهد  نشان  سینما  تاریخ  است. 
در  است.  بوده  متداول  فیلم ها  در  معلول  افراد  نمایش 
گذشته، حضور شخصیت های معلول در  صنعت سینما 
پرداختن  آگاهانه   داشت.  ابزاری  و  فرعی  جنبه  اغلب 
سینماگران به مشکالت معلوالن پدیده ای تقریباً جدید 

به شمار می آید.

کرسی های زبان فارسی در خطر 
تعطیلی

ایران  و  فارسی  زبان  معاون   - مهر  خبرگزاری 
شناسی در خارج از کشور وزارت علوم گفت: سازمان 
برنامه و بودجه به دلیل مشکالت ارزی، اعتبار بخش 
این  و  نداده  اختصاص  را  فارسی  زبان  کرسی های 

کرسی ها در خطر تعطیلی هستند.
کرسی های  وضعیت  آخرین  به  اشاره  با  باقری  بهادر 
زبان فارسی در خارج از کشور، گفت:استادانی که در 
این سال ها به سراسر جهان اعزام شده اند، منشأ برکات 
علمی و فرهنگی فراوانی بوده اند.استادان اعزامی فقط 
برای تدریس الفبای زبان فارسی اعزام نشده اند؛ بلکه 
بوده اند،  فرهنگی  و  ادبی  شخصیت های  دارای  چون 
در خارج از کشور با مراکز و شخصیت های فرهنگی 
کرده  ترجمه  یا  و  نوشته  کتاب  کرده،  برقرار  ارتباط 
راستین  نماینده  آنان،  از  بسیاری  مجموع،  در  و  اند 
و برجسته فرهنگ و ادبیات کشور ما در آن کشورها 

بوده اند.
وی باتاکیدبراین نکته که ؛زمانی که وضعیت بودجه 
کرسی   ۶۳ حدود  به  بود  خوب  علوم  وزارت  در 
می کرد،  اعزام  استاد  جهان  در  فارسی  زبان  فعال 
یادآورشد؛ حدود ۲۰۰ کرسی زبان و ادبیات فارسی 
ها  آن  از  بسیاری  که  فعالند  جهان  دانشگاه های  در 
مستقل اند و ارتباط کاری با وزارت علوم ندارند؛ اما 
ما از ایجاد ارتباط متقابل و سازنده با آن ها استقبال 
یادشده،  کرسی   ۶۳ حاضراز  امادرحال  می کنیم 
فارسی  زبان  کرسی   ۱۶ حدود  به  ایم  تنهاتوانسته 
این بخش اختصاص  اگر بودجه  اعزام کنیم و  استاد 
و  شود  تعطیل  است  ممکن  هم  تعداد  همین  نیابد، 
زبان  چراغ  شدن  خاموش  شاهد  باید  شورمندانه 

فارسی در بسیاری از کشورها باشیم.

ثبت ملی حصیربافی روستای 
تنگ سرحه

ایسنا - مدیر اداره کل میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری سیستان و بلوچستان اعالم کرد 
که قرار است بازارچه دائمی استان در روستای تنگه 
سرحه نیزبرپا شود و ثبت ملی این روستا در زمینه 
تولید حصیربافی از تیر ماه به صورت رسمی پیگری 

شود.
سیستان  استان  هدف  مهمترین  علیرضا جالل زایی 
تولید  رونق  در هفته صنایع دستی  را  بلوچستان  و 
عنوان و اظهار کرد: رونق تولید باید به سمتی پیش 
برود که هنرمندان صنایع دستی استان سیستان و 
استان  این  هنرهای  برندسازی  طریق  از  بلوچستان 
به  را  شرایطی  خامه دوزی،  و  سوزن دوزی  همانند 
زمینه  در  پایدار  توسعه  به  منجر  که  بیاورند  وجود 

تولید شود.
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  کل  اداره  مدیر 
بلوچستان هم چنین درباره  و  گردشگری سیستان 
وضعیت شناسنامه دار شدن هنرمندان استان، اظهار 
بلوچستان  و  سیستان  استان  از  درصد   ۵۱ کرد: 
باعث شده  روستانشینی  این  و  روستانشین هستند 
کار  مختلف  سطوح  در  روستاییان  تمام  که  است 
حال  در  همچنان  ما  دهند.  انجام  دستی  صنایع 
دستی  صنایع  هنرمندان  و  صنعتگران  شناسایی 
هستیم و تاکنون این کار در بخش هایی از سیستان 
مانده  و بخش های دیگری  انجام شده  بلوچستان  و 
است تا آمار ما از تعداد هنرمندان فعال کامل شود و 

بتوانیم آن ها را شناسنامه دار کنیم.

بخش نهم

  ولی میان یکی کردن فیلم و واقعیت مثلن از طریق نسخه برداری ماشینی از یک 
سو و هماهنگ ساختن نظام های نشانه ای آن ها از سوی دیگر، تفاوت بزرگی وجود 
او از  با تشبیه سینما به رویا و خاطرات، نشان می دهد که منظور  دارد. پازولینی 
واقعیت بسیار گسترده است. به بیان دیگر او اعتقاد دارد که شیوه ارتباطی سینما 
با فرایند نخستین ضمیر ناخودآگاه  و نیز با واحد ذهن یا قواعد حاکم بر روابط در 
درون اکوسیستم خصوصیات مشترکی وجود دارد. این نوع تشابه در میان دستگاه 

های ارتباطی را نباید به معنای یگانگی اشیا دانست.
پازولینی نشانه شناسی را به نوع جدیدی از فرایافتی که آندره بازن احترام به واقعیت 
می نامد  و بر اساس آن نشانه با مصداق آن یکی پنداشته می شود فرو نمی کاهد، 
نشانه  بر  نباید  گیریم  می  نظر  در  سینما  برای  که  ارتباطی  الگوی  گوید  می  بلکه 
شناسی بنیاد گرفته باشد که از زبان شناسی ساختگرا اخذ شده است. چرا که این 
زبان شناسی مبتنی بر مشخصه های داللی و رقمی زبان است و پازولینی اعتقاد 
دارد نشانه شناسی سینما باید از نوعی فراگیر باشد، چنانچه بتوان آن را با نظریه 

ای قیاس کرد.
آبرامسون در این جستار با نگاهی موشکافانه، استدالل های پیتر وولن را در مقاله 
ی نشانه و معنا در سینما، نکته به نکته می سنجد. او با تاکید بر تناقض هایی که 
در آرای ولن یافته است و با مقایسه ی نظرات او با بدیل هایی که پازولینی در مقاله 
ی سینمای شعر، طرح و شرح کرده است، به این نکته راه می برد که در بررسی 
یا  رمزگان حاکم  نوعی  نباید وجود  نشانه شناختی   - ازدیدگاهی ساختاری  سینما 
نوعی نظام زبان و یا دستگاه نحوی را بدیهی فرض کنیم و آن را بنیاد ابزاری ارتباط 
از طریق فیلم به شمار آوریم. آبرامسون به روشنی نشان می دهد که چگونه تالش 
برای قرار دادن چنین بنیادی، وولن را به نوعی زبانگرایی یا روایتگرایی سوق داده 
است و موجب شده که او بیش از هر چیز بر رمزگان های کالمی که در زبان شناسی 
ساختارگرا در مقام الگوی ارتباطات انسانی مطرح اند تاکید کند. از همین رو او سبک 
را از درونمایه جدا می کند و آثار یک مولف را نه بر اساس توانایی اش در خلق معنا 
از رهگذر سبک و میزانسن، بلکه بر پایه ی توان او در ساختن فیلم بر اساس یک 

اسطوره می سنجد.
سینما را نمی توان با الگوهای کریستین متز یا وولن تئوریزه اش کرد و برای اش 
لباسی فاخر از جنس زیبایی شناسی روایتگرانه یا زبان شناختی بر تن کرد. همان 
تور که پازولینی هم اشاره می کند سینما نه بر پایه ی ارتباط زبانی انسان ها که 
بر اساس هنر و داستان و تخیل شکل می گیرد و رویا گونه تا به امروز به حیات 
خود ادامه داده است. درست است که در سینما زبان به معنی زبان شناسی و زبان 
شناختی وجود دارد اما این زبان هم مانند گفت و گوهایی در خواب عمل می کند 
ها عمل  انسان  ارتباط  ایجاد  در خدمت  و صرفن  است  مجازی  واقعیت  یک  یعنی 

نمی کند.
برخورد  واقعی  رویایی خودمان هم چون محیط زندگی  با سینمای  توانیم  نمی  ما 
اما  نتیجه می رسد  به  وولن  و  متز  استدالل های  از  نظریه  این  کنیم هر چند که 
واقعیت سینما از حقیقتی نشات می گیرد که زیبایی شناسی در آن به مثابه نشانه 

شناسی عمل می کند.
بیان کنیم که  چگونه ما می توانیم تصاویر دور و اطراف خود را به همان صورتی 
در سینما بیان می شود؟، حداقل ایراد این نوع نگاه توالی زمانی است که با مساله 
زمان در سبنما متفاوت است. حتا اگر مستند لحظه حال را هم همین االن با مدیوم 

سینما نمایش دهیم دیگر آن لحظه ی ثبت شده و منجمد زمان واقعی نخواهد بود.
و زبان بکار رفته لحظه ثبت با زبان لحظه بعداز ثبت یکی نیست، چگونه می توان 
الفاظ آوا ها را در  نشانه شناسی زبان شناختی را در مدیوم سینما همانند زبان و 
واقعیت یکی دانست؟ سینما در صورت کلی تصویر در همه زبان ها و فرهنگ ها 
جدای از نشانه ها و ارزش های فرهنگی همیشه یک تصویر واحد را ببان می کند، 
برای مثال اسب در همه جای دنیا اسب است و تصویر را با هر انسانی به اشتراک 

بگذاری همان چیزی را خواهد دید که تصویر بردار دیده است.
این که متز و وولن و رونالد آبرامسون در پی پیچیده کردن زبان به مثابه بخشی از 
سینما هستند کمکی به مفهوم زیبایی شناختی تصویر و سینما نخواهد کرد و چه 

بسا سینما را در مفهوم کلی اش دچار سکته می کند...
ادامه دارد...
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}جسارت نباشه...فقط برای انبساط خاطر شما!{

افقی:
۱- زینهاری- درخت اعدام- لرزان و ناپایدار۲- بیماری سیاه شدن اعضای بدن- طناب صوتی ۳- زیر پا مانده- از انواع خط- شاهکار ژرزارنو نویسنده نامدار فرانسوی ۴- تخم کتان- از آبزیان خاویاری ۵- از ارتفاعات زاگرس- بی 
بند و بار- سالح ویرانگر ۶- شریک- عایقکاری ۷- اهل فرنگ- سرپرست موقوفات 8- شهری کرد نشین در آذربایجان غربی- دسته کشتی های جنگی 9- پس و عثب- کارمند سالن کتابخانه ۱۰- پسیکولوژی- سترون ۱۱- دیدنی 
ارتش- از اقلیت های مذهبی عربستان- چراغ دریایی ۱۲- کشوری درآمریکای مرکزی- اشاره ۱۳- خوشبخت- خوراکی از اسفناج- شهر مرکبات ۱۴- حاصل و نتیجه عمل- روستایی مشهور در فلسطین ۱۵- آگاهی داشتن- د عوت 

نمودن- خوراک زندانیان
عمودی:

۱- ریاضیدان مشهور یونانی- نشانی- جگرسیاه ۲- هرسی روز یک بار- سامع- نظرات انتخاباتی۳- اشاره به دور- ساز بادی کیسه دار- اسباب 
زندگی ۴- از وسایل یادگیری در درس جغرافیا- ازخلفای اموی- روغن صنعتی ۵- عیب و عار- نویسنده کتاب تاریخ تمدن ۶- صحیح- از 
رشته های شمشیر بازی- آزادکردن ۷- کشور چکمه ای- همراه تیر8- احداث جاده- روشنایی چیزی را در جایی افکندن 9- نیروبخش- 
ترکیب غیر فلز با اکسیژن۱۰- دار ای گرایش- پیامبر- شهر تاج محل ۱۱- نوشاد- عدد ماه ۱۲- بیماری یرقان- افسر درجه دار- از ماه های 
رومی ۱۳- آسمان جل- زندگی و شرح حال- روشنایی اندک ۱۴- قدرت بازو- سرور- کشوری در آفریقا ۱۵- ابریشم پست- کشوری دیگر 

در آفریقا- از اقلیت های مذهبی کشورمان
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۲۸۰۰ متقاضی »فرزندخواندگی« 
در تهران

استان  بهزیستی  مدیرکل  نژاد،  بیات  داریوش 
تهران با اشاره به این که گاهی این گالیه وجود دارد که 
سازمان بهزیستی پروسه فرزندخواندگی را طوالنی کرده 
است و افراد مدت زمان طوالنی را پشت نوبت هستند، 
اظهار کرد: برخالف این نظرات، ما می خواهیم این فرایند 
مسوول  جامعه  افراد  همه  مقابل  در  ما  شود.  تسریع 
هم  آن  استحکام  و  خانواده  نهاد  به  نسبت  و  هستیم 
احساس مسوولیت می کنیم. از آنجایی که یکی از اهداف 
از  تعدادی  و  آوری است  زندگی مشترک موضوع فرزند 
نمی شوند،  فرزند  صاحب  پزشکی  دالیل  به  خانواده ها 
سازمان بهزیستی به دنبال تسهیل فرایند فرزندخواندگی 
است. وی تاکید کرد؛ درحال حاضر۲8۰۰متقاضی پشت 

نوبت فرزندخواندگی دراستان تهران هستند.

»گل«؛ عمده مخدر مصرفی 
دانش آموزان

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان این که 
"گل"  دانش آموزان،  میان  در  شایع  مصرفی  مواد  نوع 
 ۲.۱ آموزی  دانش  جمعیت  در  اعتیاد  آمار  گفت:  است 

درصد است و افزایش پیدا نکرده است.
سردار اسکندر مومنی در نشست خبری خود با اصحاب 
رسانه در آستانه روز جهانی مبارزه با مواد مخدر درباره 
برنامه های  و  دانش آموزی  جمعیت  در  اعتیاد  وضعیت 
کرد:  اظهار  مدارس  اطراف  در  عرضه  کاهش  و  پایش 
حتما باید پایش های مجدد در این زمینه صورت بگیرد، 
ساله  هر  و  نیست  ثابت  دانش آموزی  جمعیت  چون 
این پایش ها به  باید  التحصیل می شوند و  تعدادی فارغ 

روز رسانی شوند.
تا شعاع چندصد متری مدارس  پاک سازی  وی درباره 
اولویت های  از  مدارس  اطراف  در  مراقبت  گفت:  نیز 
دستگاه های مقابله ای است. اقدامات در شعاع چند صد 
به  است،  شده  تشدید  و  تقویت  و  انجام  مدارس  متری 
گونه ای که کشفیات در اطراف مدارس در دو ماهه اول 
امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۵۴ درصد 

رشد داشته است.
مومنی هم چنین درباره ورود مفاهیم پیشگیرانه اعتیاد 
به محتوای درسی گفت: تفاهم همه جانبه با آموزش و 
نیز در  این مورد  پرورش در حوزه پیشگیری داریم که 

این تفاهم نامه مورد توجه است.
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جواب شماره قبل

آدم شبکه ی آی فیلمو که نگاه می کنه همش یه 
استرسی بهش وارد می شه که نکنه مشقاشو ننوشته 

باشه از بس آی فیلم فیلمای قدیمی می ذاره واال...

■■■■■

مورد داشتیم طرفرفته تو خیابان با ماشین مردم 
عکس انداخه , تو "اینستا" نوشته منو ماشیِن جدیدم 

...!

.

.

ماشین دزدی در آمده بنده خدا االن زندانه...

■■■■■ 

طرف زنگ زده رادیو می گه؛
از قول ما به ترامپ بگید اگر روزی صدتا موشک هم 

به تهران بزنید ما قدمی به عقب نمی رویم!
مجری گفت: احسنت به شما از کجا تماس می گیرید؟

گفت: از شیراز...

■■■■■
 

یک رفیق دارم با قرآن میره خرید؛
به فروشنده میگه؛ دست رو قرآن بذار بگو چند 

خریدی ...

■■■■■

یک باردونفر یک گوشه خفتم کردندو یکیشون چاقو 
گذاشت زیر گلوم

گفت: هرچی پول داری بده 
من هم پنج تومن بیشتر تو جیبم نبود،دادم...

یعنی اینقدر خجالت کشیدم که نگو!
می خواستم به یارو بگم شماره کارتتو بده بعدا کارت 

به کارت می کنم !

■■■■■ 

مردم به آرزوهاشون جامه عمل می پوشونن
.
.

 .
.
.

من حتی نتونستم یه جوراب پاش کنم !!!!!.

■■■■■

سرکالس بودیم، استاد گفت: چقدر زمان داریم؟
گفتم: در حد دو جمله که با بیننده ها خداحافظی 

کنیم..!
دیونه..من را ازکالس بیرون کرد!

...خوب اعصاب نداری می گفتی از اتاق فرمان واست 
وقت می گرفتم..!!!

■■■■■

یک ایرانی و یک ژاپنی با هم رفیق بودند.
رفیق ژاپنی، ایرانی را می برد کنسرت به زبان ژاپنی.

- خواننده می گه؛ "جینگ جونگ" 
- ایرانی می پرسه چی گفت؟

- ژاپنی می گه: گفت؛ "هوا خوبه، عشق زیباست، 
دیدن یار آرزوست، دلم اونو می خواد ..."

.

.
ایرانی، ژاپنی رو می بره کنسرت موسیقی سنتی 

ایرانی 
- خواننده می گه: هاهاهای های هاهاهاهای هاهای 

هاهاهای ی ی ی 
- ژاپنی می پرسه چی گفت؟

- ایرانی: هیچی، هنوز چیزی نگفته!!!

■■■■■

مورد داشتیم پسری واسه دختری رگشو زده بعد تو 
بیمارستان عاشق یه پرستار شده!!!

■■■■■

هیچ وقت یادم نمیره یک بار معلممون یکی از بچه ها 
را گرفت بدجوری  زد و از کالس انداخت بیرون!

 بعدش که پشیمون شد گفت؛ آخه بچه ها شما چرا 
منو اذیت می کنید که مجبور بشم بزنمتون؟ شما مثل 

بچه های خودم میمونید؛ حاال برید اون دوستتون رو 
که زدمش صدا کنید بیاد تو . . . 

 پسره اومد تو ، معلم بهش گفت چرا آخه اذیت 

می کنی؟ چرا کاری می کنی که مجبور بشم بزنمت؟ 
چرا آخه؟ ها؟ چرا آخه؟ یهو دوباره از کوره در رفت 

و شروع کرد پسرک رو زد، پسرک سری دوم از سری 
اول بیشتر کتک خورد!!! . . .

■■■■■ 

مورد داشتیم طرف خواسته با تیغ خودکشی کنه؛ 
اول تیغ رو ضد عفونی کرده.

■■■■■ 

حیف نون به دکتر خانوادگیشون زنگ می زند  
می گوید : آقای دکتر بابام خیلی حالش بده، بیاین 

معاینه اش کنین.
دکتر می گوید : من پرونده باباتو خوندم ، چیزیش 

نیست، خیاالتی شده فکر می کنه مریضه! جای نگرانی 
نیست !

بعد یه هفته، دکتر زنگ می زند به حیف نون 
می پرسد: بابات چطوره؟ حالش خوبه االن؟؟؟؟ حیف 
نون: واهلل نمیدونم آقای دکتر، از دیروز تا حاال خیال 

می کنه مرده !!!!

■■■■■

کال هروقت عجله داشتی باشی به چراغ های قرمز 
می خورید.

ولی اگر بخواهید یک اس ام اس را تا آخر بنویسی، 
همه چراغا سبز می شود !!
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»هفته نامه سراسری، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی«

"این ایستگاه برای معلولین و نابینایان مناسب سازی 
شده است". جمله ای که چند وقتی می شود در مسیر 
ایستگاه  هر  دیوار  روی  ولیعصر  خیابان  بی آرتی 
که  وسواسی  با  نوشته  این  خواندن  از  بعد  می بینم. 
پیشتر در مورد بی آرتی ها نداشتم، به ایستگاه، رمپ 
ساخته شده برای عبور ویلچر، موزاییک متفاوت کف 
برای لمس شدن توسط عصای سفید، خط کشی عابر 
پیاده نزدیک ایستگاه و هرآنچه در چند ثانیه توقف 

اتوبوس در ایستگاه می توان دید دقت می کنم.
*** برایم مهم است که این جمله واقعی باشد.

با  که  داشته ام  برادری  شدم،  متولد  که  زمانی  از 
پدر،  بود.  گشوده  جهان  به  چشم  تاالسمی  بیماری 
مادر و خود او که بیش از ۴۰ سال ازسنش می گذرد، 
تمامی سال های زیستشان شاید درگیر دغدغه هایی 
بوده اند که اگر کسی تجربه مشابهی نداشته باشد به 
آن ها فکر نمی کند. نه این که فقط به دارو و درمان 
و نگرانی های مربوط به سالمت فکر کنند، آن ها باید 
برای همه وجود  زندگی روزمره  به هرچیزی که در 

دارد، متفاوت فکر کنند.
زندگی ام  و  خانواده  در  که  تجربه ای  همین  شاید 
آسایش  برای  شهر  در  آنچه  به  نسبت  مرا  داشته ام 
و  زمستان  نگرانی  می کند.  حساس تر  است  افراد 
شکستن  و  خوردن  لیز  نتیجه اش  که  یخبندان 
امن تر  راهی  دنبال  به  را  من  است، چشم  استخوان 
اتوبوس  در  سوارشدن  یا  و  خیابان  از  گذشتن  برای 
دارد  مناسبی  تهویه  قدر  آن  مترو  آیا  می گرداند. 
کار،  محل  در  آیا  بکشد؟  نفس  راحت  برادرم  که 

شرایط مناسب اوضاع و احوال او فراهم است؟
خانواده ما همیشه اهل سفر بوده است. برادر من نیز 
از این عادت مستثنی نیست. از کودکی ام تا به امروز 
کرده ایم.  تجربه  هم  با  را  زیادی  مشترک  سفرهای 
ایران  در  گردشگری  اصلی  مقاصد  که  شهرهایی  از 
یا  و  البرز  کوه های  وسط  بکر  طبیعتی  تا  هستند، 
تفریحات پرهیجان آبی. خانواده من و برادرم، و حتی 
افرادی  همگی  دارد،  مشابه  مشکلی  که  همسرش 

ریسک پذیر هستیم  . 
برای  که  شاید  تجربه ها  این  از  خیلی  می دانیم  ما 
برادرم و همسرش خطرساز باشد؛ با این حال این کار 
برایمان حال خوب می آورد.  را می کنیم. چون سفر 
می شناسم کسانی را با همین بیماری، که سال هاست 

از سفر بریده اند! 
یک  حدود  جمعیتی  که  می دانم  دیگر  روزها  این 
به  خاصی  نیاز  با  افرادی  را  جهان  جمعیت  سوم 
می دهد.  تشکیل  اطرافیانشان  و  خانواده ها  همراه 
برادرم، همسرش، من، پدر، مادر،...و دامنه وسیعی از 
دوستان و آشنایانمان که با برادرم عمر می گذرانیم، 
من  می شویم.  جهان  جمعیت  سوم  یک  این  شامل 

دلم می خواهد با برادرم 
سفر کنم.

روزهایم  این  دغدغه 
چه قدر  که  است  این 
شرایط برای هر دوی ما 
برای  خانواده هایمان  و 
داشتن سفری هم زمان 

فراهم است؟
برنامه ریزی هایی  حتما  کنم،  فکر  گذشته  به  کمی  اگر 
برای سفرهایی به یادم می آید که تحت تاثیر موضوعاتی 
این چنینی بوده است. یا برنامه را برای بودن با همه 
اجرای  برای  را  یا همسفرانی  داده ایم  تغییر  همسفران 
هم  من  خود  که  کرده ایم  حذف  ثابت  سفری  برنامه 
جزو حذف شده ها بوده ام. همسفرانی که سالمند بودند، 
دوران بارداری را می گذراندند، کودکان نوزاد داشتند، 
در اثر حادثه ای دست یا پایشان در گچ بوده، و حتی 

برادرم...
این  به  سفر  مورد  در  تصمیم گیری  که  این  آیا؛ 
چنین موضوعاتی مرتبط باشد کمی دور از عالیق 

معمول انسانی نیست؟ 
شنیده ام در یکی از کشورهای گردشگرپذیر همسایه، 
انواع  از  که  دارد  وجود  مجهزی  و  مجلل  هتل های 
تفریحی  امکانات  تا  گرفته  نوشیدنی ها  و  خوراکی ها 
متنوع، برای هر سلیقه ای راه کاری را اندیشیده است. 
من هرگز به این هتل ها سفر نکرده ام؛ اما شنیده ام که 
بعضی از آن ها برای نگهداری از کودکان، تجهیزاتی را 
فراهم کرده اند. شنیده ام تعدادی از این هتل ها برای 
مسیرهای  می کنند  رفت وآمد  ویلچر  با  که  کسانی 
بتواند مقصدی  مناسب دارد. شاید همچنین فضایی 

مناسب برای یک خانواده با پدربزرگ و مادربزرگ، 
ویژه  نیاز  با  خانواده  اعضای  سایر  و  نوزاد،  بچه های 
باشد. هرچند که باز خارج از آن هتل، خدا می داند 

چه قدر شرایط برای رسیدن به آن راحت است.
تابلوهای نصب شده در ایستگاه بی آرتی امید تازه ای 
در قلبم دمید. این که شاید روزی که شرایط کنار 
اعتراف  نباشد.  دور  شود  راحت تر  زیستنمان  هم 
سوار  وقتی  بارها  شهرسازی،  ناظر  مثل  که  می کنم 
ایستگاه ها را چک  اتوبوس شده ام، تک تک  این خط 
کرده ام که اوال ببینم این تابلو را دارند یا نه، و اگر 
دارند آیا واقعا اوضاع خوب است یا فقط یک تابلوی 
تجربه  و  حرفه ام  که  من  جز  کسی  که  گذراست. 
متوجهش  دیگری  کس  می کند  ایجاب  زیسته ام 
نمی شود. هرچند اعتراف می کنم همه این دیدزدن ها 
فقط از داخل اتوبوس و به وسیله پنجره ای است که 
هم  اتوبوس  از  وقتی  ندارم.  اشراف  جایش  همه  به 
پیاده می شوم، معموال عجله دارم و اطرافم را خوب 
افتاده،  جانم  به  وسوسه ای  مدتیست  نمی کنم.  نگاه 
بنشینم،  ایستگاه ها  این  در  را  زیادی  روزهای  که 
بررسی  قصد  به  فقط  و  دغدغه های شخصی  از  فارغ 
صحت این تابلو و ببینم آیا هرگز کسی از این شرایط 

دسترس پذیرشده استفاده می کند؟

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

ایستگاه دسترس پذیر

یک  متحده،  ایاالت  در  کودک   ۵9 هر  از  تقریبا 
نسبت  این  می شود.  متولد  اوتیسم  اختالل  با  کودک 
ازای  به  اوتیسم  ایران؛ یک کودک دارای اختالل  در 

هر ۱۵۰ تولد است.
خانواده هایی که کودکی در طیف اوتیسم دارند، اغلب 
به  منحصر  چالش های  با  سفر  برنامه ریزی  هنگام  در 
فردی مواجه هستند؛ چرا که بسیاری از کودکان مبتال 
به اوتیسم وقتی که  روال معمول زندگی شان به هم 
این  حال،  این  با  شوند.  می  مشکل  دچار  می خورد، 
بدان معنا نیست که خانواده هایی که کودکان مبتال 

به اوتیسم دارند باید سفر کردن را کنار بگذارند.  در 
واقع، سفر می تواند برای کل خانواده، از جمله کودک 

مبتال به اوتیسم، کامال سودمند باشد.
الزامی  بهبود  و  درمان  منظور  به  اوقات، سفر  گاهی 
است،و یا بازدید از اقوام و دوستان در شهری دیگر 
که  بینیم  می  هم  عادی  شرایط  در  است.  ضروری 
و  نیستند  یکسان  عالیق  و  نیاز  نظر  از  فرزند  دو 
گردشگری  خدمات  دیگر  و  اقامتگاه ها  است  ممکن 
که مسافرت را برای ما آسانتر می کنند برای هرکس 
منحصربه فرد و متفاوت باشد.  اما همچنان می توان با 
پیش بینی نیازها و حساسیت های فرزندی که اختالل 
اوتیسم دارد به سفر رفت و این باعث می شود همه 

خانواده در کنار هم لحظات خوبی را سپری کنند.
قابل  اوتیسم مزایای  به  با کودکان مبتال    مسافرت 
کنیم؛  می  اشاره  مورد  چند  به  که  دارد  توجهی 
اولین مزیت کاهش انزوای خانواده و کودک است.  
از  و  داریم  خاص  نیازهای  با  فرزندانی  که  هنگامی 
آن ها مراقبت می کنیم، بسیار پیش می آید که به 
دلیل نیازهای ویژه  فرزندانمان  از خانه خارج نشویم 
.انزوا یک نگرانی بسیار مهم است. انزوا اثر منفی در 
اجازه می  والدین دارد. مسافرت  و  سالمت کودکان 
دهد کل خانواده خود را به خارج از محیط امن خانه 
قرار دهد و از دام انزوا خارج شود. مسافرت می تواند 
در شادابی و بازپروری روح و جان انسان تاثیر گذار 

باشد.
سفر فرصتی برای تحکیم پیوند و ارتباطات خانوادگی 
است. شما می توانید در سفر تجارب زندگی خود را 
در  بستگان  از  بازدید  کنید.  منتقل  به کودکانتان 
مرور  می کند،  ایجاد  خوبی  حس  دیگر  شهرهای 
شادی  و  آرامش  به شما  تواند  می  گذشته  خاطرات 
دهد. به طور کلی پیوندهای انسانی که در سفر برای 

ارزش است.  با  به وجود می آید سرمایه ای  کودک 
ارزشش را دارد با همه سختی ها به سفر برویم.

به  مبتال  کودکان  برای  سفر  دیگر  مهم  دستاورد 
هدف  است.   زندگی  های  مهارت  یادگیری  اوتیسم 
شما در تربیت و پرورش کودک مبتال به اوتیسم این 
است که تا حدی استقالل در انجام کارهای روزمره 
را یاد بگیرد.توانایی سفر کردن، یک مهارت زندگی 
است که به مدت طوالنی پس از سفر، به کودک شما 
در امور زندگی کمک خواهد کرد.  شما می توانید از 
سفر برای آموزش مهارت های زندگی مانند تعامالت 
اجتماعی، خواندن نقشه، بودجه بندی  و موارد دیگر، 
بسته به توانایی و سن کودک خود، استفاده کنید.  
با انعطاف پذیری بیشتر در سفر به خصوص به دلیل 
تفاوت های رفتاری طیف گونه این کودکان می توان 

یک روند مثبت را در سفر پیش گرفت.
مزیت دیگر سفر برای این کودکان از منظر آموزش 
است.  دیدن فرهنگ های مختلف، کاوش در سایت 
آموزش  برای  طبیعت  با  تعامل  و  تاریخی  های 
این چیزهایی است که آن  کودکان اهمیت دارد، و 
ها نمی توانند در کالس درس یا در خانه یاد بگیرند.

آخرین مزیتی که در این جابه آن می پردازیم تاثیر 
است.  جامعه  در  اوتیسم  آگاهی  گسترش  بر  سفر 
آگاهی در این زمینه در جامعه پایین است از همین 
جهت خانواده ها رنج بیشتری را متحمل می شوند. 
اوتیسم  به  مبتال  کودکان  والدین  از  بسیاری  برای 
سخت  کودکانشان  ویژگی  درباره  دادن  توضیح 
با  شد،  خارج  انزوا  ،از  کرد  سفر  توان  می  اما  است. 
دیگران صحبت کرد و تجربه هارابه اشتراک گذاشت. 
با افزایش آگاهی جامعه می توانیم امید داشته باشیم 
باشد.  اوتیسم  به  مبتالیان  انتظار  در  بهتری  آینده 
بهتر  را  کودکان  این  های  ویژگی  تنوع  آگاه  جامعه 

درک می کند. این اتفاق برای همه سودمند است و 
تغییری جهانی را سبب می شود.

شما  که  شود  می  باعث  سفر  فواید  مرور  آیا 
مایل به برنامه ریزی سفر خانوادگی بعدی خود 
باشید؟ آیا در اقوام و دوستان خود شخصی که 
کودک مبتال به اوتیسم دارد می شناسید؟آیا با 

آن  ها به سفر می روید؟  
برای  که  شوید  مطمئن  کار،  این  انجام  از  قبل 
یک  با  درارتباط  که  فردی  به  منحصر  چالش های 
می شوید  رو  به  رو  باآن  اوتیسم  به  مبتال  کودک 
آمادگی دارید. بنابراین، می توانید با اعتماد به نفس 
همین  در  آینده  شماره  در  بروید!  پیش  آمادگی  و 

موضوع صحبت را ادامه می دهیم...

سفر و اوتیسم شمیم عطایی

ASD اختالل اوتیسم یا


