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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

عرضه 51 درصد سهام 
بانک سپه 

معیار: مدیرعامل بانک سپه از برنامه واگذاری 51 
درصد سهام بانک در شرکت سرمایه گذاری امید و 

گروه تابعه آن طی هفته آینده خبر داد.
محمد  سپه،  بانک  اطالع  رسانی  پایگاه  گزارش  به 
مراسم  در  سپه  بانک  مدیرعامل  چقازردی،  کاظم 
حضور  با  که  بانک  هیات مدیره  جدید  عضو  معارفه 
و  بیمه  و  بانک  امور  معاون  معمارنژاد،  دکتر 
دارایی  و  اقتصادی  امور  وزارت  دولتی  شرکت های 
برای  بانک  برنامه  با  توأم  اراده  گفت:  شد  برگزار 
در  امید  سرمایه گذاری  مدیریت  شرکت  واگذاری 

بانک سپه وجود دارد.
بانک  گذشته  سال  پایانی  های  ماه  در  افزود:  وی 
شرکت  در  خود  سهام  کلیه  عرضه  به  اقدام  سپه 
مختلف  دالیل  به  که  نمود  امید  سرمایه گذاری 
ازجمله فقدان خریدار بالقوه برای خرید تمام سهام، 

برنامه واگذاری عملیاتی نگردید.
چقازردی گفت: در ادامه طی ماه های ابتدایی سال 
سهام  فروش  مجدداً  هیات مدیره،  تصویب  با  جاری 
بانک در دستور کار قرار گرفت لیکن به دلیل اتمام 
گردید  مقرر  امید  سهام  ارزش گذاری  قانونی  زمان 
پس از ارزش گذاری به روز سهام، بانک با توجه به 
ابالغیه جدید وزارت امور اقتصاد و دارایی و اختیارات 
مندرج در ابالغیه، اقدام به عرضه 51 درصد سهام 
انشا  که  نماید  امید  سرمایه گذاری  در شرکت  خود 
اهلل پس از دریافت ابالغیه در هفته آینده از طریق 

سازمان بورس عرضه خواهد شد.
بانک های  ادغام  فرایند  کلی  روند  به  ادامه  در  وی 
وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه اشاره کرد 
نیروهای  پشتیبانی ستاد کل  با  اهلل  بحمد  گفت:  و 
مسلح، بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی 
و مدیران محترم بانک های ادغامی فرایند عملیاتی 
و اجرایی ادغام به نحو مناسبی در حال انجام است.

جرم و اجرای قانون
ما،  جامعه  در  که  این  در   
که  دارد  وجود  ناهنجاری هایی 

افراد  میان  در  شد،  نمی توان  آن ها  آسیب های  منکر 
جامعه اگر اشتراک نظر وجود نداشته باشد، اختالف نظر 
که  بود  خواهد  طبیعی  البته  ندارد.  وجود  نیز  فاحشی 
هرکسی از دیدگاه خویش به موضوعات ناهنجاری بنگرد 
و گروهی مواردی را در شمار ناهنجاری ها بداند و گروهی 

دیگر موارد دیگری را مد نظر داشته باشد.
رسانه ها  سطح  در  زمینه  ها  همین  در  پیش  چندی 
که  بود  کرده  تصریح  مسووالن  از  یکی  و  بود  صحبت 
در جامعه ایران قریب دوهزار مورد وجود دارد که جرم 
تلقی می شود در حالی که در جوامع دیگر5۰ تا۶۰ مورد 

جرم وجود دارد.
این که این سخن تا چه حد به صحت نزدیک است یا با 
واقعیت فاصله دارد، در منظر قرار ندارد زیرا بحث مهم تر 
از  مجریان  درست  اجرای  و  سو  یک  از  جامعه  پذیرش 

سوی دیگراست.
جرم  مورد  دوهزار  جامعه ای  در  که  دارد  تفاوتی  چه 
این  ارزشمند هست  آنچه  مورد.  یا۶۰  باشد  احصاءشده 
اجتناب  موارد  آن  انجام  از  که  بپذیرد  جامعه  که  است 
کند. در گذشته که معموال قوانین از باال به پایین ابالغ 
می  شد، شاید در اجرای آن قوانین مشکلی پیش نمی آمد 
همان چیزی  قانون  بود  پذیرفته  جامعه سنتی  که  چرا 
است که مقام غالب می گوید و باید از آن اطاعت کرد. اما 
در دو قرن اخیر که ایرانیان با دنیای جدید آشنا شدند 
به  باید  هستندکه  آن  نمایندگان  و  جامعه  پذیرفتند  و 
جای یک فرد، مقررات حاکم بر زندگی اجتماعی مردم 
را تنظیم کند،مشکل پذیرش و اجرای قوانین پیش آمد.

که  زمانی  از  قانون  اجرای  بررسی  و  گذشته  به  بانگاه 
آن  به  قوانین  است،  باب شده  به صورت جدید  قوانین 
شکل که منظور نظر قانونگذار است از سوی افراد اجرا 
نشده است. در این زمینه میان قدرتمندان و افراد عادی 
از  نمی شود. هرکس فرصت داشته  تفاوتی دیده  جامعه 

حدود قانون گذر کند این کار راکرده است...
ادامه دارد...

5»مدیر مسوول«

سالمت باشیم
مصرف آن در فصول گرم بهتر 

است!

گردشگری برای همه
سفر  و آلرژی

آسفالت ۸۰ هزار مترمربع از معابر 
اصلی لنگرود  5

ایران کدام آثار تاریخی اش را 
به چین داد

کافه شهر
مغزهای کوچک زنگ زده

6

6

تکه ای از من تکه ای از زمین
نامه ای از "ز" به مریم

من، پسرم، بهشت زهرا
8

اجرای طرح باز آفرینی شهری 
به صورت ویژه 

جستجویی 
ناگزیر برای 
انتخاب مربی!

باغ ژاپنی در رشت
جلسه هماهنگی مرتبط 
با طراحی و احداث باغ 

ژاپنی در دفتر معاون 
مالی و اقتصادی 
شهرداری رشت 

برگزار شد.

سال روز سقوط انسانیت

آنچه بر سردشت گذشت، سند همیشه تاریخ است
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 --- نیم نگاه ---

دوغ
◄ آشنایی با فواید دوغ : 

ایرانیان  ما  نزد  سنتی  و  سالم  نوشیدنی  یک  دوغ 
است. مصرف دوغ بیشتر در فصول گرم سال پیشنهاد 
می شود. دوغ یکی از فرآورده های شیر است و دارای 
مطلب  این  در  است.  زیادی  های  خاصیت  و  فواید 
آورده  بدانید،  باید  آنچه  هر  دوغ  نوشیدنی  به  راجع 

شده است.
◄ دلیل خواب آور بودن دوغ چیست؟

خیلی اوقات اکثر افراد بعد از نوشیدن دوغ احساس 
دوغ  بودن  آور  خواب  علت  می کنند.  آلودگی  خواب 
از  که   -- "کازئین"  در  موجود  "پیتید"های  وجود 
پروتئین های موجود در شیر است، می باشد. برخی 
برای  کنند  می  پیشنهاد  نیز  پزشکان طب سنتی  از 
داشتن یک خواب آرام وراحت دوغ بنوشید و از خواب 
خود نهایت لذت را ببرید. از این رو به دلیل خواب آور 
بودن دوغ توصیه می شود قبل از کارهایی که احتیاج 

به هوشیاری کامل دارند از مصرف دوغ بپرهیزید.
◄ آیا دوغ گازدار مفید است؟

معتقد  پزشکان  و  کارشناسان  اکثر  کلی  طور  به 
هستند از مصرف دوغ گازدار می بایست بپرهیزید.

گوارشی  بیماری های  دارای  که  افرادی  به  مخصوصا 
گازدار  دوغ  اکیداازمصرف  می شود  توصیه  هستند 
پرهیز نمایند زیرا مصرف دوغ گاز دار می تواند باعث 
برخی بیماری های گوارشی مثل زخم اثنی عشر، ورم 
معده، نفخ شکم و برخی مشکالت گوارشی دیگر شود. 
دوغ گاز دار به صورت کلی برای سالمت انسان ضرر 
دارد و باعث ایجاد برخی مشکالت گوارشی می شود.

◄ فوایدخوردن دوغ

به  زیر  در  است.  زیادی  فواید  دارای  دوغ  نوشیدن 

برخی از مهمترین فواید دوغ خوردن اشاره شده است:
این رو  از  D است  B و  -- دوغ دارای ویتامین های 
می تواند در تامین این ویتامین ها به بدن کمک نماید.

-- دوغ از رشد و نمو بسیاری از باکتری های مضر در 
سیستم گوارشی انسان جلوگیری می نماید.

صنعتی  دوغ های  از  بهتر  خیلی  سنتی  دوغ های   --
هستند بیشتر به دلیل احتمال آلودگی های میکروبی 
نمایید  سعی  رو  این  از  است.  آن ها  بسته بندی  در 

دوغ های سنتی را بیشتر استفاده نمایید.
التیام بخش  و  به هضم غذا کمک می کند  -- دوغ 

نیز است.
کمک  انسان  بدن  در  خون  بهتر  گردش  به  دوغ   --

می کند.
-- برخی از سردردها که ناشی از گرمی هوا می باشد، 

با نوشیدن دوغ التیام می یابد.
جلوگیری  نیز  دهان  بد  بوی  از  دوغ  نوشیدن   --

می کند.
◄ دوغ بهتر است یا نوشابه

پیش  خیلی ها  برای  که  است  سواالتی  از  یکی  این 
می آید که نوشیدن دوغ بهتر است یا نوشابه؟ 

نوشیدن نوشابه باعث مضرات زیادی برای بدن است 
برخی از مهمترین مضرات مصرف نوشابه عبارتند از:

-- پوسیده شدن دندان ها
-- ابتال به چاقی

-- سوء تغذیه
-- تاثیر بد روی کلیه ها

-- پوکی استخوان
در صورتی که از دوغ های صنعتی و گاز دار استفاده 
نشود، نوشیدن دوغ که یک نوشیدنی قدیمی نزد ما 
ایرانیان است، بیشتر از هر نوشیدنی دیگری پیشنهاد 

از نوشیدنی های گاز دار  می شود. علت عدم استفاده 
به دلیل گاز موجود در آن ها  مخصوصا دوغ گاز دار 
نیست بلکه به دلیل اسید فسفریکی است که در این 
سالمتی  برای  که  شود  می  اضافه  ها  نوشیدنی  نوع 

بدن مضر است.
◄ آیا دوغ ضد سرطان است؟

دوغ یکی از بهترین و سالم ترین نوشیدنی ها است و 
به علت این که این فرآورده مستقیما از شیر بدست 
می آید و بسیاری از ترکیب ها و پروتئین های موجود 
در شیر را دارد، بسیاری از کارشناسان تغذیه معتقد 
هستند دوغ همانند شیر می تواند دارای خاصیت ضد 

سرطانی باشد.
◄ آیا بعد از غذا می توان دوغ خورد؟

نوشیدن دوغ پس از مصرف غذاهای گوشتی در برخی 
مواقع می تواند باعث بیماری درد مفاصل شود. 

توصیه می شود مصرف دوغ به عنوان یک نوشیدنی 
سالم، بیشتر در فصل های گرم سال استفاده شود و 

هم چنین در مصرف آن نیز زیاده روی نشود.

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

مصرف آن در فصول گرم بهتر است! افسردگی و ریسک بیماری های 
مزمن در زنان 

ازیک  پس  استرالیا  کوئینزلند  دانشگاه  محققان 
زنانی  میانسال،می گویند؛  بانوان  بین  طوالنی  پژوهش 
که عالئم افسردگی را تجربه می کنند، حتی اگر بیماری 
شان تشخیص داده نشده باشد، در معرض ریسک ابتال 

به چندین بیماری مزمن قرار دارند.
در این مطالعه، ۷۴۰۷ زن ۴5 تا 5۰ سال به مدت بالغ 
این مدت، ۴۳.۲  بودند.در طول  نظر  بر ۲۰ سال تحت 
درصد زنان عالئم افسردگی را تجربه کردند و تنها نیمی 
بود و تحت  بیماری شان تشخیص داده شده  از آن ها 

درمان قرار گرفتند.
در مجموع، ۲۰۳5 شرکت کننده یا ۶۳.۶ درصد آن ها 

مبتال به چندین بیماری مزمن شدند.
باره  این  در  تحقیق،  تیم  سرپرست  ژو«،  »ژائولین 
می گوید: »ما دریافتیم زنانی که مبتال به افسردگی شده 
و عالئم افسردگی را تجربه می کنند 1.۸ برابر بیشتر در 

معرض ابتال به چندین مشکل مزمن سالمت هستند.«
زنانی که هم مبتال به افسردگی و هم بیماری های مزمن 
هستند،  درآمد  کم  خانواده های  از  عمدتاً  می شوند، 
اضافه وزن داشته و بی تحرک هستند، دخانیات مصرف 

می کنند و مشروبات الکلی می نوشند.
به گفته محققان، حفظ وزن سالم، ورزش منظم، داشتن 
رفتارهای مضر می تواند  رژیم غذایی متعادل، و کاهش 
از ابتال به چندین بیماری مزمن پیشگیری کرده و روند 

پیشرفت آن ها را ُکند نماید.

بیماران SMA نیازمند بودجه سی 
میلیارد تومانی

پیوند  مدیریت  مرکز  رئیس  شادنوش  مهدی 
اظهار   SMA بیماران  گردهمایی  در  بهداشت  وزارت 
در  شود،  حفظ  باید   SMA خانواده های داشت:انسجام 
کنار همدیگر بودن خانواده ها برای پیگیری مشکل الزم 
است، امروز پیگیری موضوع این بیماران در مراکزی که 

باید به شما کمک کنند مناسب نیست.
انجام  منسجم  صورت  به  بیماران  این  کار  گفت:  وی 
نمی شود، شما باید انجمن تشکیل دهید و اجازه ندهید 
برخی از افراد بر نیاز شما موج سواری کنند. با سیستم 

اجرایی باید با تعامل و حمایت طلبی کار را انجام داد.
افزود:  بهداشت  وزارت  پیوند  مدیریت  مرکز  رییس 
در  بسته ای  عنوان  تحت  خدمات  ارایه  امیدواریم 
انجام  توانبخشی  و کمک  درمانی   تشخیصی،  حوزه های 
شود؛ این خدمات بالغ بر سی میلیارد تومان بودجه الزم 
دارد و امیدواریم با کمک خدا بتوانیم این کار را پیش 

ببریم.
شادنوش گفت: در هیچ جای دنیا بیماری خاص وجود 
،نادر  بیمار  به شرایط  توجه  با  بیماری ها  برخی  و  ندارد 
از  مردم  پیش  سال  بیست  حدود  می شوند،  محسوب 
مراجعه  تهران  به  دیالیز  خدمات  دریافت  برای  زاهدان 
زندگی  محل  مرکز  نزدیک ترین  در  امروز  اما  می کردند 
این  انجمن ها  افزود:  شوند.وی  دیالیز  می توانند  افراد 
خدمات را پیگیری کردند، بیماران sma در قالب انجمن 

باید به دنبال تحقق مطالبات خود باشند.
رئیس مرکز مدیریت پیوند وزارت بهداشت افزود: سلول  
درمانی درمان قطعی نیست، در راستای کاهش آالم این 

خانواده ها وزارت بهداشت اقداماتی انجام خواهد داد.

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

عصاره یا آب طالبی شیرین مخلوط کردند.
به  که  دارد  وجود  عاملی  طالبی  در  دریافتند  آن ها 

غیرطبیعی  شدن  انباشته  از  مانع  شدت 
انعقاد  از  نتیجه  در  و  می شود  پالکت ها 
و لخته شدن خون در رگ ها، که عامل 
حمله های قلبی است، جلوگیری می کند.

● خواص آب طالبی
◄ آب طالبی منبع مهمی از ویتامین های 

فیبر  معدنی،  مواد   ،B۶ ویتامین   ،A
غذایی و اسید فولیک است.

◄ آب طالبی که مصرف آن در تابستان 

در  بدن  سالمتی  عامل  است،  شایع 
ایمنی  سیستم  تقویت  زمینه های 
عروقی،  و  قلبی  مشکالت  رفع  بدن، 
بی خوابی،  درمان  سرطان،  از  جلوگیری 
دندان  درمان  قاعدگی،  مشکالت  درمان 
هضم  روند  بهبود  و  آرتروز  درمان  درد، 

محسوب می شود.
◄ مصرف آب طالبی نه تنها در سالمت 

کلی بدن نقش دارد، بلکه برای بازسازی 
سفید  از  جلوگیری  ها،  خانم  پوست 
با ریزش مو و  شدن زودرس مو، مبارزه 
جلوگیری از چروک شدن پوست با گذر 

زمان نیز، مفید است.
 C طالبی به دلیل سرشاری از ویتامین ◄

و A و با تحریک گلبول های سفید خون 
بهبود  را  بدن  ایمنی  سیستم   ، بدن  در 
می بخشد و باعث ریشه کن کردن عفونت 

در بدن می شود.
◄ آب طالبی به دلیل دارا بودن پتاسیم، 

فرد  بدن  در  باال  خون  فشار  از  مانع 
می شود و به خاطر مقادیر باالی ویتامین 
C از تصلب شرایین و لخته شدن خون 

در قلب جلوگیری می کند.
بردن  بین  از  باعث  آبمیوه  این   ◄

رادیکال های آزاد در بدن شده و در نهایت از به وجود 
آمدن سرطان در بدن جلوگیری می کند.

در  و  پوست  به  بیشتر  رسانی  آب  باعث  طالبی  آب   ◄

می شود،  پوست  شدن  نرم  و  درخشندگی  باعث  نهایت 
بازسازی  در  آبمیوه  این   A ویتامین  باالی  مقادیر  زیرا 

کالژن های پوست و جوان سازی مثمرثمر است.

خنک بنوشید،لذتش راببرید! 
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اولین رقابت های سنگ نوردی 
جهان

رقابت های سنگ نوردی در المپیک توکیو در 
می  برگزار  سرعت  و  بولدرینگ  سرطناب،  ماده  سه 
شود. در کل مسابقات سنگ نوردی در المپیک توکیو 
با حضور ۲۰ ورزشکار در هر یک از بخش های مردان 
جهان  قهرمانی  مسابقات  شد.  خواهد  برگزار  زنان  و 
اولین  برگزار می شود  به میزبانی ژاپن  که مردادماه 
توکیو  المپیک  برای  نوردی  سنگ  گزینشی  رویداد 

است.
ایران هم برای این رقابت ها نماینده اعزامی خواهد 
جهان  عمودی  مرد  ترین  سریع  علیپور  رضا  داشت. 
»یوزپلنگ  لقب  نوردی  جهانی سنگ  فدراسیون  که 
آسیا« را به او داده نیز به این رقابت ها اعزام می شود 
اما وی فقط در بخش تخصصی خود یعنی »سرعت« 
رقابت می کند و به همین دلیل شانسی برای کسب 

سهمیه المپیک ندارد.
رضا زارعی رئیس فدراسیون کوهنوردی و صعودهای 
ورزشی در مورد نفراتی که فدراسیون کوهنوردی روی 
آن ها برای کسب سهمیه حساب کرده است، گفت: 
بر اساس رقابت های انتخابی که برگزار کرده ایم، الناز 
رکابی و داود رکابی نفرات ما برای انتخابی المپیک 
در  را  رتبه  باالترین  بردار  و  خواهر  دو  این  هستند. 

مسابقات انتخابی داشته اند.

سیاوش بهبودیدو کلمه حرف ورزشی

جستجویی ناگزیر برای انتخاب مربی!

بازدید برانکو از امکانات باشگاه 
االهلی

فوتبال  تیم  جدید  سرمربی  ایوانکوویچ  برانکو 
االهلی عربستان از امکانات این باشگاه بازدید کرد.

تیم  تمرینات  آغاز  برای  در شرایطی  ایوانکوویچ  برانکو   
االهلی وارد شهر جده عربستان شده است که قبل ازآن 
از جلسه  بعد  برانکو  بازدید کرد.  باشگاه  این  امکانات  از 
با مدیر باشگاه االهلی، از بخش های مختلف این باشگاه 

بازدید کرد.
سرمربی جدید االهلی هم چنین در نشست رونمایی از 
اولین  البکر  یزید  کرد.  شرکت  باشگاه  این  خرید  اولین 
االهلی  هواداران  به  برانکو  حضو  در  که  است  بازیکنی 

معرفی شد.

شمار  در  را  خود  هم  پرسپولیس  مربی  سرانجام   ◄

از  را  خودش  بود  که  طوری  هر  و  قرارداد  استثناها 
آسیب وسوسه های ماندن، دورنگه داشت!

است  گفته  درستی  برانکوبه  که  خواندم  درجایی 
تابه  نداشته  است  آموخته  که  برآنچه  اضافه  چیزی 
به  بازیکنان  که  افتخاراتی  از  بعد  ارائه دهد.این،  تیم 
تدبیروصداقت  ازروی  سخنی  دادند  هدیه  هواداران 
همراه  وخیم،  باشرایط  بسا  چه  می ماند  اگر  بود. 
طنزی  البته  می شد  تیم  ترک  ناگزیربه  باناکامی، 
همه  این  از  او  وجوددارد!  برانکو  خداحافظی  در  هم 
تیم در جهان، تصمیم گرفت مربی تیمی که بالفعل 
دیگر  و  پرسپولیس  شده  شناخته  رقیب  وهمیشه، 
مسووالن  بشود!بدنیست  هست،  کشورمان  تیم های 
یک  زمانی  گیربیاورندکه  رقیبی  هم  پرسپولیس  تیم 
تیم  عربستانی را آموزش داده است تاپاسخی طنازانه 

به کاربرانکوباشد!
پایه  بر  او  ظاهر  بگذریم  موردکه  این  ازمزاح  البته 
خبرها؛ پس از جدایی برانکو ایوانکوویچ کروات از تیم 
فوتبال پرسپولیس تهران و حضور در االهلی عربستان، 
با حضور در ترکیه  مدیران تیم سرخپوشان پایتخت 
و  کردند  مذاکره  تیم  این  سرمربیگری  گزینه های  با 
با  است  قرار  و  بازگشتند  تهران  به  خالی  گویادست 
بررسی تمام جوانب، سرمربی جدید را مشخص کنند.

آنته  جمله  از  نفراتی  با  مدت  این  در  پرسپولیسی ها 

نوری  الکساندر  ایتالیایی،  زنگا  والتر  کروات،  چاچیچ 
دی بیاسی  ایتالیایی،  کاررا  ماسیمو  آلمانی،   - ایرانی 
کالدرون  گابریل  یونانی،  لمونیس  تاکیس  ایتالیایی، 
اصلی  گزینه های  با  و  کردند  مذاکره  و...  آرژانتینی 
را  برانکو  جانشین  نام  تا  هستند  مالی  توافق  درحال 

اعالم کنند.
مذاکره  درحال  ایمیل  با  ایران  قهرمان  تیم  مدیران 
ندهد،  رخ  خاصی  اتفاق  اگر  و  هستند  گزینه ها  با 
میان  از  گرفت.  خواهد  را  برانکو  جای  اروپایی  یک 
نهایی  درحال  آن ها  با  مذاکرات  که  گزینه هایی 
شدن است، از کالدرون و تاکیس لمونیس به عنوان 
که  می شود  برده  نام  سرخپوشان  اصلی  گزینه های 
البته لمونیس، قیمت کمتری پیشنهاد داده و احتمال 

این که هدایت تیم را برعهده بگیرد زیاد است.
این مربی کروات سابقه قهرمانی در لیگ یونان همراه 
با المپیاکوس را دارد و زمانی سرمربی کریم انصاری 
فرد در این تیم بود. گفته می شود پرسپولیسی ها که 
برای انتخاب مربی جدید وسواس دارند تا مربی خوبی 
درباره  فرد  انصاری  با کریم  برانکو کنند،  را جانشین 
که  کرد  تایید  هم  او  که  کردند  صحبت  مربی  این 

لمونیس می تواند در پرسپولیس موفق باشد.
در  باالتر  رقم  آرژانتینی،  کالدورن  دیگر  سوی  از 
مذاکرات  که  داده  پیشنهاد  یورو  میلیون  یک  حدود 
مربی  این  بگیرند.  تخفیف  تا سرخپوشان  دارد  ادامه 

مربیگری  سابقه  تا  و  است  آرژانتین  متولد  ساله   5۹
الهالل  امارات،  الوصل  قطر،  باشگاهی  تیم های  در 
عربستان، االتحاد عربستان، بتیس اسپانیا و تیم ملی 

بحرین را دارد.
همراه  آسیا  در  قهرمانی  نایب  سابقه  مربی  این 
با  همراه  نیز  عربستان  لیگ  در  و  دارد  را  االتحاد  با 
این تیم و الهالل به مقام قهرمانی رسیده است.نکته 
قابل توجه درباره این ۲ مربی که سابقه کار در آسیا 

وعربستان رادارند.

داده  رخ  اتفاقاتی  ورزشی  بخش  روزهادرسه  این  در   ◄
واین  هست.  توجه  قابل  جهت  ازیک  هرکدام  که  است 
هاجوانان  رشته  دراین  درآینده  وجودداردکه  احتمال 
هواداران  برای  ارزشمندی  خودنتایج   بادرخشش  ایران 

ارمغان بیاورند.
شهرهایی  نام  که  هست  بانوان  فوتبال  آن  اولین   ◄
قوت می  را  تصور  انداین  فرستاده  مسابقات  به  تیم  که 

بخشدکه آینده خوبی درانتظاراین رشته هست.
برتر  پایانی لیگ  بدانیم؛ هفته بیست و دوم و  خوبست 
فوتبال زنان ۶ تیر با 5 دیدار برگزار شدو شهرداری بم 

با کسب ۶۴ امتیاز قهرمان لیگ برتر فوتبال زنان شد و 
تیم شهرداری سیرجان با بدست آوردن 5۷ امتیاز نائب 
قهرمانی این رقابت ها را بدست آورد. سپاهان اصفهان 

نیز با ۴۹ امتیاز در جایگاه سوم قرار گرفت.
برگزاری  تنها  نه  واقعه  این  در  توجه  شایسته  نکته 
مسابقات فوتبال بانوان کشورمان هست بلکه از آن جالب 
تر گستردگی آن در سراسر کشور است یعنی برخالف 
گذشته که عموما دریا یتخت یا چند شهر بزرگ می شد 
پیداکرددررشته  طرفداربازیکنانی  کم  های  رشته  در 
فوتبال بانوان حتی از شهرهای کوچک هم تیم در لیگ 

حضور دارد.
در  ایران  تنیس  ملی  تیم  حضور  دوم  جالب  مورد   ◄
گرچه  است.  آسیا  سه  گروه  کاپ  دیویس  مسابقات 
داده  انجام  که  ای  بازی  درهرسه  کشورمان  تیم 
ایران  که  تنیس  رشته  به  توجه  با  اما  است  بوده  ناکام 
المللی  بین  و  قاره ای  کشوری،  بین  کمتردرصحنه های 

موفقیت  حضور  همین  کرده،  پیدا  حضور  رشته  دراین 
بشمار می رود و نویدپیشرفت در این رشته هست.

ژیمناستیک  تیم  حضور  سوم  جالب  مورد  اما   ◄
در  جهان  جوانان  قهرمانی  رقابت های  در  کشورمان 
و  بیست  رده  در  توانسته  ایران  که  هست  مجارستان 

ششم قرار بگیرد.
دراین  مسابقات که در مجارستان در حال 
برگزاری است ،در روز نخست ورزشکاران 
در شش وسیله با هم رقابت کردند و تیم 
امید  قهرمانی،  امیرعلی  ترکیب  با  ایران 
 1۴۴.1۷۳ با  سلمانی  مهدیار  و  بند  آینه 

امتیاز در رده ۲۶ جهان قرار گرفت.
با  ژاپن  کشورهای  تیمی  بخش  در 
 15۹.۸۲۸ با  اوکراین  امتیاز،   1۶۲.۷5۴
در  امتیاز   15۹.1۷۹ با  ایتالیا  و  امتیاز 

رده های اول تا سوم قرار گرفتند.
هم چنین در بخش انفرادی شش اسباب 
 ۷1.۴۴1 مجموع  با  قهرمانی  علی  امیر 
مهدیار  هشتم،  و  شصت  رده  در  امتیاز 
سلمانی با ۶۹.5۳۲ امتیاز در رده هشتاد و 
پنجم و امید آینه بند با ۳۶.۷۴۴ امتیاز در 

رده صد و نوزدهم قرار گرفتند.
ژیمناستیک  رقابت های  از  دوره  اولین 
به  روز  به مدت سه  هنری جوانان جهان 
این  در  که  شده  آغاز  مجارستان  میزبانی 
تیم   ۳۴ قالب  در  ژیمناست   1۲۲ دوره 

حضور دارند.

کادر فنی کشتی با تمام توان به کار 
خود ادامه دهد

 جلسه هماهنگی کمیته فنی تیم ملی کشتی 
حضور  با  انتخابی  مسابقات  برگزاری  از  پیش  آزاد 
برگزار  کشتی  فدراسیون  سرپرست  نعمتی  بهروز 
غالمرضا  حضور  با  که  جلسه  این  ابتدای  در  شد. 
حاج  عباس  مهربان،  ابراهیم  کاوه،  محسن  محمدی، 
کناری و مهدی تقوی اعضای کمیته فنی برگزار شد، 
غالمرضا محمدی به عنوان سرمربی تیم ملی کشتی 
برگزاری  جهت  به  فدراسیون  های  حمایت  از  آزاد 
منظم اردوها و اعزام کشتی گیران به تورنمنت های 

تدارکاتی بین المللی تشکر و قدردانی کرد.
در ادامه بهروز نعمتی سرپرست فدراسیون کشتی با 
بیان این که کمیته فنی به عنوان یک پتانسیل برای 
کشتی محسوب می شود تصریح کرد: حضور اعضای 
کمیته در این مقطع می تواند بسیار تأثیرگذار و نقش 

آفرین باشد.
وی ادامه داد: حضور شما امیدی در بین دوستداران 
با تمام قدرت به  باید  کشتی ایجاد کرده و کادرفنی 

کار خود ادامه دهد تا کشتی ما موفق باشد.
سرپرست فدراسیون کشتی اظهار داشت: رقابت های 
انتخابی به طور طبیعی حواشی خواهد داشت، اما تیم 
حواشی  این  به  و  دهد  انجام  را  خود  کار  باید  فنی 
و  رقابت ها  این  در  فنی  کمیته  نقش  ندهد.  اهمیت 
شدن  باز  و  وزن  پنج  این  گیران  کشتی  انتخاب 

گره های کور حائز اهمیت است.
بین  هماهنگی  کرد:  نشان  خاطر  پایان  در  نعمتی 
کمیته فنی و کمیته داوران باید صورت گیرد تا حق 

هیچ کشتی گیری در این مسابقات ضایع نشود.

 --- سه گانه آینده... ---
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◄ آلرژی زمانی بروز می کند که سیستم ایمنی بدن 
به یک ماده خارجی واکنش نشان می دهد. این ماده 
خارجی می تواند چیزی باشد که می خوریم ، با تنفس 
کنیم.  می  تزریق  و  لمس  یا  و  کنیم  می  وارد  ریه  به 
خارش  عطسه،  سرفه،  باعث  تواند  می  الرژی  واکنش 
چشم ها ، آب ریزش بینی و گلو درد شود. درمواردی 
و  خون  فشار  کاهش  باعث  تواند  می  نادر  و  شدید 
مشکالت تنفسی و حمالت آسم و حتی مرگ شود. اما 
اگر بخواهیم با این مساله به سفر برویم باید چه نکاتی 
را در نظر بگیریم. در این فرصت به کارهایی که قبل از 

سفر و حین سفر باید انجام دهیم می پردازیم. 
بهتراست از قبل از سفر به پزشک خود مراجعه کنید 
مخصوصا اگر آلرژی شما شدید عود می کند. پزشکتان 
و  کند   تجویز  سفر  برای  مناسب  داروهای  تواند  می 
میزان و نحوه ی استفاده از داروهارا برای شما توضیح 

خارجی  سفر  اگر  دهد. 
پزشک  نسخه  روید  می 
که  داروهایی  به  مربوط 
داشته  همراه  به  باید 

باشید را ترجمه کنید. 
و  مرزها  از  برخی  در 
فرودگاه ها بازرسان داروها 
از  یا  می ریزند  دور  به  را 
شما دلیل به همراه داشتن 

داروها را می پرسند.
شما  به  همراه  نسخه   
بدون  کند  می  کمک 

ببرید.  مقصد  کشور  داخل  به  خود  با  داروهارا  مشکل 
.  به یاد داشته باشید داروهایتان در محلی در دسترس 
باشد مثال داخل کیفی که با خود به هوایپما می برید و 
دارو را در چمدان به داخل محفظه بار هواپیما نفرستید 
چون ممکن است تحویل چمدان با تاخییر همراه شود. 
سعی کنید کمی بیشتر از میزان مصرف دارو به همراه 

داشته باشید.
را  آلرژی  که  عواملی  از  لیست  یک  توانید  می  شما 
غذایی  مواد  مثال  کنید.  تهیه  کند  می  بیدار  شما  در 
مانند ماهی، تخم مرغ، بادام زمینی ، و هر آنچه به آن 

حساسیت غذایی دارید.
و  گیاهان  افشانی  گرده  یا  و  حشرات  نیش  به  آیا   
درختان در بهار حساسیت دارید؟ اگر جایی بروید که 
هوای آن غبار آلود و گرد و خاک باشد بدن شما چه 
حساسیت  حیوانات  به   آیا  دهد؟  می  نشان  واکنشی 
بسیار کمک  به شما  ها  لیست حساسیت  این  دارید؟ 

می کند.
می  خوراکی  محصول  اگر  سفر  حین  نکنید  فراموش 
خرید حتما مواد متشکل آن را بخوانید تا موردی که به 
آن آلرژی دارید را مصرف نکنید. در رستوران ها و کافه 
ها هم به کارکنان بگویید به چیزهایی حساسیت دارید  

اگر جایگزینی برای شما دارند ارایه دهند .
همیشه بیمه مسافرتی تهیه کنید تا اگر در طول سفر 
دچار مشکلی شدید بیمه بخشی از هزینه های درمانی 

شما را پرداخت کند. شماره های اضطراری و اورژانس 
کشوری که به آن سفر می کنید را پیش از سفر یاد 
زبان  به  خود  پزشکی  اطالعات  از  کارت  یک  بگیرید. 
انگلیسی در کیف پول یا در جیب خود داشته باشید 
شامل گروه خونی و اطالعات مربوط به حساسیت ها 
و داروهای مورد نیاز که اگر احیانا دچار حمله آلرژی 

شدید بتوانند به شما کمک کنند.
اگر با خودرو شخصی سفر می کنید  بهتر است قبل از 
سفر داخل ماشین را خوب تمیز کنید تا گرد و خاک 
و عوامل حساسیت زا کمتر باشد. در زمانی سفر کنید 
که نور خورشید و یا ترافیک زیاد نباشد. شیشه های 
خودرو هنگام حرکت بسته باشد تا گرد گل ها و خاک 
وارد ماشین نشود. اجازه ندهید کسی در داخل ماشین 

سیگار بکشد مخصوصا اگر آسم دارید. 
حتما مالفه و روبالشتی از خانه به همراه داشته باشید 
زیرا مالفه های هتل ممکن است برای شما حساسیت 
زا باشد.  اگر به حیوانات خانگی حساسیت دارید قبل 
از رزرو هتل قوانین هتل را بخوانید. هتل هایی هستند 
اتاق  یا  کنند  ممنوع می  را  ورود حیوانات خانگی  که 
هایی مناسب فراهم کرده اند. و البته بهتر است اتاقی 

که برای سیگار ممنوع است را انتخاب کنید. 
حساسیت ها ممکن است ما را از سفر کردن منصرف 
کند. اما با انجام کارهایی که گفته شد و یا راه کارهایی 
بدون  توانید  می  اید،  رسیده  آن  به  تجربه  در  که 

محدودیت سفر کنید و موانع را پشت سر بگذارید.

  )Scandic( اسکندیک  های   هتل  گروه 
اولین گروه هتل در جهان است که استانداردی 
برای اتاق های عاری از آلرژی معرفی می کند. 
این بدان معنی است که مهمانانی که اتاق های 
بدون آلرژی را رزرو کرده اند از شرایطی بهره 
اتحادیه  مند خواهند بود که بر اساس نظرات 
این  است.  شده  طراحی  سوئد  آلرژی  و  آسم 
لوازم  اتاق،  چوبی  کف  شامل  ها  استاندارد 
است.  بو  بدون  و  حساسیت  ضد  بهداشتی 
با  اتاق ها هم کامال  این  نظافت و خانه داری 
انجام می شود. در طبقه  مواد ضد حساسیت 
ورود  اجازه  دارند  قرار  ها  اتاق  این  که  ای 

حیوانات خانگی داده نمی شود.
میلیون   15۰ از  بیش  دهد  می  نشان  آمارها 
هستند. آلرژی  نوعی  دارای  اروپا،  در  نفر 

درست است که اکثر آن ها احتماال نیازی به اتاق های 
بدون آلرژی ندارند. اما واقعیت این است که مردم در 
از خدمات و خرید محصوالت به گزینه های  استفاده 
صورت  در  و  می کنند   توجه  بیشتر  حساسیت   ضد 

آگاهی این نوع خدمات را درخواست می کنند.
دسترس  استانداردهای  اسکاندیک  هتل های  گروه 
پذیری خود را در سال ۲۰۰5 مطرح کرد. از آن به بعد، 
این استاندارد مورد توجه و استفاده قرار گرفته است. 
 15۹ تا   1۳5 از  حاضر  حال  در  استاندارد  نکات  این 
امتیاز افزایش یافته است و شامل گروه های خاصی از 
افراد با نیازهای ویژه می شود . طرح جدید این گروه 
اضافه کردن دستورالعمل های دقیق برای پاسخگویی 

به نیازهای مسافران دارای آلرژی است. 
اسکاندیک  هتل های  گروه  پذیری  دسترس  مدیر 
می گوید: - تقاضای  باالیی برای خدمات دسترس پذیر 
وجود دارد که گروه ما ارائه می دهد و درخواست های 
را  آلرژی  بدون  اتاق های  تا  کنیم  می  دریافت  زیادی 

آلرژی"  بدون  "صبحانه  قبال  چنین  هم  کنیم.  بیشتر 
را در چند هتل امتحان کردیم که موفقیت آمیز بوده 
نوع  این  توسعه  برای  حاضر  حال  در  ما  هدف  است. 
خدمات ویژه این است که حداقل هر سال هتل های ما 
دو اتاق بدون آلرژی را به زنجیره خدمات خود اضافه 

کنند. 
وی در ادامه می افزاید:  ما همیشه در حال تالش برای 
هایمان  هتل  بتوانیم  تا  هستیم  هایی  حل  راه  یافتن 
ویژه  نیازهای  با  افراد  از پیش مناسب حضور  بیش  را 
قرار دهیم. در حالی که ما به صورت امتحانی از اتاق 
های بدون آلرژی رونمایی کردیم اما افتخار می کنیم 
که این اتاق ها مورد استقبال قرار گرفته و بخشی از 
دسترس پذیر بودن هتل های زنجیره ای ما را سبب 
شده است. ما امیدواریم دیگران هم در صنعت مهمان 
نوازی و هتل داری به این نکات توجه کنند و خدمات 

خود را بهبود ببخشند.
برای   حساسیت  بدون  ی  صبحانه  است  ذکر  به  الزم 
همه مسافرین جذاب است این موضوع از کسانی که به 

ماده ای حساسیت دارند تا کسانی که گیاه خوار 
شامل  صبحانه  این  شود.  می  شامل  را  هستند 
موادی است که بدون گلوتن، و محصوالت لبنی 
بدون الکتوز باشد . هم چنین برای گیاهخواران 
هم صبحانه مهیا می باشد. حتما چنین صبحانه 

ای سطح رضایت مشتریان را باال می برد. 
هتل  گروه  این  از  بیشتر  کمی  خوبست  حال 
ای  شبکه  گروه  ؛این  بدانیم  ای  زنجیره  های 
متشکل از ۲۸۰ هتل و دارای 5۷.۰۰۰ اتاق  در 
۶ کشور )سوئد ، فنالند، دانمارک، نروژ ، آلمان 
نفر  مستقیم 1۸۰۰۰  طور  به  است.  لهستان(  و 
های  هتل   ، امروزه  کنند.  می  کار  گروه  این  با 
زنجیره ای اسکاندیک  تنها هتل در جهان است 
که اطالعات میزان و نحوه  دسترس پذیری  را 
برای گروه های مختلف در وبسایت خود منتشر 
می کند. هم چنین تنها هتلی است که استانداردهای 
دسترس پذیری را که در حال حاضر 15۹ امتیاز  است 
هتل ها  همه  در  را  مورد   1۰5 دهد،  می  پوشش  را 
اجباری کرده است و  در هتل های تازه ساخت، تمام 

15۹ امتیازرا اعمال می کند.
هدف از طرح این مسائل ارائه راه حل های نو و کارآمد 
به جامعه هتل داران و فعاالن صنعت گردشگری است. 
تنوع خدمات در این صنعت در جهان بسیار باالست. 
خدمات هر چه نیاز افراد را بیشتر و بهتر برطرف کند 
به عرضه کنندگان  احساس رضایت مندی و وفاداری 
ایران  در  ما هم  که  است  یابد. چه خوب  افزایش می 
داشته  آلرژی  انواع  به  مبتال  افراد  مناسب  هایی  اتاق 
باشیم. چه خوب است در رستوران ها و کافه ها منویی 
مخصوص افراد با آلرژی وجود داشته باشد. این باعث 
خاطر  به  و  باشیم  داشته  بیشتری  مشتریان  می شود 
و  محصول  برند  خاص،  گروه های  به  دادن  اهمیت 

خدمات خود را تقویت کنیم.

اجرای طرح باز آفرینی شهری 
به صورت ویژه 

محمد نهاوندیان در سفر به چابهاراظهار داشت: در 
این سفرفرصتی پیش آمد تا دو جلسه با سرمایه گذاران 
از  و  باشیم  اقتصادی داخلی و خارجی داشته  فعاالن  و 

نزدیک نظرات و مشکالت آن ها را پیگیری کنیم.
به  چنین  هم  افزود:  جمهوری  رئیس  اقتصادی  معاون 
و  نمایندگان  شرکت  با  تهران  در  نیز  ای  جلسه  زودی 
و  پاکستان  برادر  و  همسایه  کشور  دو  اقتصادی  فعاالن 
سرمایه  موانع  و  مشکالت  تا  داشت  خواهیم  افغانستان 
ایران  در  گذاری  سرمایه  برای  کشور  دو  این  گذاران 

مرتفع شود.
نهاوندیان گفت: طرح باز آفرینی شهری با اهتمام جدی 
توسط شخص رئیس جمهور در سطح کشور دنبال می 
شود که در استان سیستان و بلوچستان نیز این طرح در 

شهر های زاهدان و چابهار به طور ویژه اجرا می شود.

طرح ارتباط داوطلبانه سمن ها 
و  افزایی  توان  ستاد  عمومی  روابط  گزارش  به 
حمایت از فعالیت سازمان های مردم نهاد شهر تهران، 
سازمان های  فعالیت  از  حمایت  و  توان افزایی  ستاد 
انتظارات مطرح  شده  با توجه به  مردم نهاد شهر تهران، 
و هم  پایدار  توسعه  سمن ها در نشست های هم اندیشی 
چنین همسو با مأموریت سازمانی خود، مبنی بر ایجاد 
زمینه ارتباط سمن های شهر تهران با مجموعه مدیریت 
شهری، طرحی با عنوان " ارتباط داوطلبانه سازمان های 
ارائه  و  تهیه  تهران"  شهر  اسالمی  شورای  با  مردم نهاد 
کرد. گزارش پیش رو، روند اجرایی و فعالیت های انجام 
ماه  تیر  تا  ماه سال ۹۷  مهر  ابتدای  از  این طرح،  شده 
۹۸ به همراه نظرات ثبت شده سازمان های مردم نهاد و 
پاسخ های آن ها است، که جهت شفاف سازی به اطالع  

سازمان های مردم نهاد می رسد.

کشف یک غار در خانه!
در 5۰ کیلومتری جنوب غرب کاشان روستای برزک 
به یک روستای گردشگری تبدیل شده است. در یکی از 
این خانه ها صاحب ملک متوجه شده بود که چند ماهی 
باشد،  داشته  آب  از  زیادی  استفاده  که  این  بدون  است 
قبض آب نشان می دهد که او مصرف زیادی کرده و مبلغ 
قبض نیز باال رفته است.او در پی کشف این موضوع بود 
که چطور وقتی در خانه حضور ندارد اما بازهم کنتور آب 
نشان از مصرف می دهد.تا این که دو سال پیش متوجه شد 
آب شهری از یک جایی در خانه او به هدر می رود. پی آن 
را گرفت و رسید به یک حفره که در آن جا لوله ای ترکیده 
گویا  نبود.  معمولی  رفتگی  فرو  یک  تنها  حفره  این  بود. 
این چاله هشت متری به مسیری دیگر می رسید. مسیری 
که این مرد روستایی باز کرد او را به یک پدیده طبیعی 
رساند. غاری که چند دهنه بزرگ داشت و قندیل هایش 
پیدا بودند. مدتی گذشت و او این کشف را مانند راز نزد 

خود نگه داشت تا این که آن را چندی پیش فاش کرد.
ساز  انسان  غار  این  فرهنگی  میراث  کارشناسان  گفته  به 
نیست و از دوره های گذشته آثاری که نشان دهد انسان 
در آن جا زندگی می کرده وجود ندارد. این غار چهار مسیر 
دارد که برخی از آن مسیرها از روی هم رد می شوند. هر 

کدام از مسیرها از 1۰۰ تا 15۰ متر طول دارد.
مشهدی نوش آبادی رییس مرکزپژوهشی کاشان با اعالم 
شناسایی  کنون  تا  غار  این  از  متر   ۶۰۰ تا   5۰۰ که  این 
شده است بیان کرد: برخی از غارنوردان این غار را دیدن 
کرده اند ولی به صورت تخصصی می خواهیم که روی آن 

کار شود تا بتوانیم مسیرهای دیگر آن را شناسایی کنیم.

گردشگری برای همهشمیم عطایی

سفر و آلرژی

اتاقی ضد حساسیت 
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پنجمین افتخار جهانی در سه سال متوالی؛
 بانک آینده به عنوان بانک برتر 

ایران انتخاب شد
معیار -- مؤسسه یورومانی، بانک آینده را به عنوان 
»بانک برتر ایران )Iran`s Best Bank («  برای سال 

۲۰1۹ میالدی، انتخاب و معرفی کرد.
نیز به عنوان »بانک  بانک آینده در سال ۲۰1۸ میالدی 
برتر  »بانک  عنوان  به   ۲۰1۷ سال  در  و  ایران«  برتر 
تحول ساز در خاورمیانه« توسط یورومانی انتخاب شده بود.

کسب عنوان » بانک برتر ایران  برای سال ۲۰1۹ میالدی« 
پنجمین افتخار جهانی و متوالی بانک آینده، در ۳ سال 

اخیر به شمار می رود.
ایران  اسالمی  جمهوری  سال  بانک  عنوان  به  انتخاب   
نشریه  سوی  از    )Bank of The Year in Iran(
بین المللی بنکر و دریافت تندیس و گواهی از این نشریه 
دیگر  از  و۲۰1۸(    ۲۰1۷( پیاپی  سال  دو  در  معتبر 

افتخارات بانک آینده است.
برتر  بانک های  به  تندیس و گواهی مربوط  اعطای  آیین   
کشوری، منطقه ای و جهانی از سوی موسسه یورومانی با 
حضور بیش از  ۳۶۶ نفر از مدیران ارشد بانک ها، از 1۲۲ 
کشور جهان، شامگاه چهارشنبه پنجم تیرماه ۹۸  برگزار 
شد و تندیس و گواهی بانک برتر ایران برای سال ۲۰1۹، 

به نماینده بانک آینده اعطا شد.
 ۲۸ مدت   ،  )Euromoney( یورومانی  معتبر  مؤسسه 
سال است که بانک ها را در سه سطح کشوری، منطقه ای 
با  و  ارزیابی  قبل،  مالی  سال  عملکرد  براساس  جهانی  و 

یکدیگرمقایسه می کند.
 بر اساس ارزشیابی این موسسه، بانک ها بر اساس بهترین 
چنین  هم  و  منطقه  بانک  برترین  کشور،  هر  در  بانک 
در  مختلف؛  رشته هـای  در  منطقه  هر  بانک های  برترین 
مناطق جغرافیایی جهان )خاورمیانه، آسیا، اروپا، آمریکای 
جنوبی، آمریکای شمالی و آفریقا( و برترین بانک جهان و 
بانک ها در چند رشته تخصصی در سطح جهانی  برترین 

انتخاب می شوند.

۳5۰۰ طرح در مرحله نصب 
ماشین آالت 

و  کوچک  صنایع  سازمان  ریزی  برنامه  معاون 
در  های  طرح  بین  از  گفت:  ایران  صنعتی  شهرک های 
کشور،  صنعتی  نواحی  و  شهرک ها  در  ساخت  دست 

۳5۰۰ طرح در مرحله نصب ماشین آالت قرار دارند.
محمدعلی عزیزمحمدی در حاشیه بازدید از شهرک ها و 
نواحی صنعتی استان قزوین اظهارداشت: بخشی از این 
امسال  باال هستند،  فیزیکی  دارای پیشرفت  طرح ها که 

راه اندازی و مورد بهره برداری قرار می گیرند.
مستقر  طرح   5۰۰ و  هزار   1۳ اکنون  کرد:  تصریح  وی 
نصب  مرحله  در  کشور  صنعتی  نواحی  و  شهرک ها  در 

سوله هستند.
وزارت صنعت،  از سیاست های  یکی  گفت:  مسوول  این 
معدن و تجارت و سازمان صنایع کوچک و شهرک های 
صنعتی ایران این است که بتوان با ارائه تسهیالت بانکی 
به طرح های نیمه تمام که دارای پیشرفت فیزیکی باال و 
توجیه اقتصادی مناسب هستند، آن ها را زودتر تکمیل و 

به مرحله بهره برداری رساند.
عزیزمحمدی یادآور شد: امسال از محل بند الف تبصره 
برای  اعتبار  ریال  میلیارد  هزار  بودجه، ۲۰۰  قانون   1۸
ارائه تسهیالت مالی به واحدهای تولیدی در نظر گرفته 
پرداخت  صرف  اعتبارات  این  از  بخشی  که  است  شده 
در  مستقر  تولیدی  واحدهای  و  طرح ها  به  تسهیالت 

شهرک ها و نواحی صنعتی کشور خواهد شد.
معاون برنامه ریزی سازمان صنایع کوچک و شهرک های 
صنعتی ایران در ادامه با اشاره به شناسایی ۴۰۰ خوشه 
صنعتی توسط این سازمان، گفت: تاکنون کار ساماندهی 
1۰۰ خوشه به پایان رسیده و در نظر داریم تا ساماندهی 

۴۰ خوشه صنعتی دیگر را نیز پیش ببریم.
غالباً  که  صنعتی  خوشه های  ساماندهی  داد:  ادامه  وی 
مربوط به صنایع کوچک و متوسط است مزایایی چون 
تکمیل زنجیره های تولید و پایین آمدن هزینه های تولید 
واحدهای  دانش  و  وری  بهره  ارتقای  موجب  و  دارد  را 
آن ها  برای  بهتر  بازاریابی  و  یکسان  کار  و  دارای کسب 

می شود.

باغ  احداث  و  طراحی  با  مرتبط  هماهنگی  جلسه   ◄
رشت،  شهردار  محمدی  حاج  ناصر  حضور  با  ژاپنی 
آژانس همکاری های بین المللی ژاپن) جایکا( در ایران، 
شهرداری  اقتصادی  و  مالی  معاون  احضار  گل  مریم 
های رشت، جمعی از مدیران شهرداری و نمایندگانی 
از سازمان همکاری های بین المللی ژاپن )جایکا( در 
برگزار  رشت  شهرداری  اقتصادی  و  مالی  معاون  دفتر 

شد.
به گزارش واحد خبر مدیریت اجرایی ارتباط با رسانه 
با  این نشست شهرداررشت  های شهرداری رشت، در 
تاکید بر اعالم راه اندازی باغ ژاپنی در رشت از سوی 
وزارت کشور تصریح کرد: همکاری های ایران و ژاپن از 
سالیان قبل وجود داشته است، بخشی از این همکاری 
در خصوص زلزله و بخشی هم در محیط زیست بوده 
باغ ژاپنی فرصتی مناسب  است، لذا طراحی و اجرای 
برای تداوم و گسترش همکاری بین این دو کشور است.

به حضور خود در کشور  اشاره  با  ناصر حاج محمدی 

و ۲۰۰۹  ژاپن در سال های ۲۰۰۴ 
برای  ها  سال  آن  در  شد:  یادآور 
های  حوزه  در  اطالعات  تبادل 
با  امیدوارم  و  رفتم  ژاپن  به  مختلف 
این  در  ژاپنی  دوستان  این  حضور 
مدت شش ماه شاهد همکاری های 

مطلوبی نیز در شهر رشت باشیم.
شهرداری   سازمان  تاکید  از  شهردار 
سازمان  با  همکاری  در  کشور  های 
همکاری های بین المللی ژاپن )جایکا( 
در ایران سخن گفت و افزود: تمامی 
رشت  شهرداری  مدیریت  مجموعه 
این  با  همکاری  برای  کامل  آمادگی 

سازمان را دارند.
در  شد:  یادآور  محمدی  حاج  ناصر 

سنتی  صورت  به  رشت  در  پسماند  دفع  حاضر  حال 
انجام می شود و اگر دوستان ما در "جایکا" در حوزه 

پیشنهادی  هم  محیطی  زیست  لحاظ  به  زباله  دفع 
داشته باشند می توانند ورود کنند و شهرداری رشت 

امادگی کامل در این زمینه رادارد.

دنیای "موبایل" و 
"اپلیکیشن"ها

در  سامیت«  موبایل  »ایران  عنوان  با  رویدادی   ◄
خرداد   ۳1 و   ۳۰ تاریخ  در  ملی  کتابخانه  سالن 
برگزار شد. کارآفرینان و مدیران کسب و کارهای 
حوزه موبایل دور هم جمع شدند تا از فضای بکر 
بگویند. آن  موبایلی  اپلیکیشن های  پر مخاطب  و 
هاصحبت از بازارهای جهانی و نوآوری ها کردند؛ 
این که در شرق سوپر اپ ها جذاب است و در غرب 
شرکت  منظوره.  تک  و  تخصصی  های  اپلیکیشن 
اسنپ و الوپیک هم از تمایلشان به سوپر اپ شدن 
از  بیش  ایرانی  بازار  در  رسدرقابت  گفتند.بنظرمی 

پیش سختتر و متمرکز خواهد شد. 
از  داخلی  های  رسان  پیام  دیگرنیز  پنلی  در 
ها  آن  بودکه  این  جالب  نکته  گفتند.  شرایطشان 
هم از فیلتر شدن تلگرام ناراضی بودند و علت عدم 
توفیق خود را همزمانی فیلتر تلگرام و حمایت های 
به  کردند.  بیان  داخلی  های  رسان  پیام  از  دولتی 
استقبال  تا  شد  باعث  همزمانی  آنان؛همین  زعم 

مردم از این برندها کاهش یابد. 
نظرکلی شرکت کنندگان این بودکه؛ برگزاری این 
زمینه  در  پیشرفت  و  رشد  در   مثبتی  اثر  نشست 

موبایل خواهد داشت.

◄ شهردار لنگرود از آسفالت حدود ۸۰ هزار مترمربع 
 ۹۷ سال  در  لنگرود  شهر  اصلی  معابر  و  خیابان ها  از 

خبر داد.
معابر  آسفالت  مساله  به  اشاره  با  رجایی  مهدی  سید 
دغدغه های  از  یکی  به عنوان  مدت ها  که  خیابان ها  و 
مترمربع  هزار   ۸۰ حدود  کرد:  اظهار  بود  شهروندان 
 ۹۷ سال  در  لنگرود  شهر  اصلی  معابر  و  خیابان ها  از 

آسفالت و لکه گیری شد.
وی با بیان این که باید از وضعیت جوی مناسب هوا در 
نیم سال اول برای آسفالت و کارهای عمرانی بهترین 
بهره را ببریم گفت: برای آسفالت و لکه گیری معابر در 

سال گذشته حدود هشت میلیارد تومان هزینه شد.
قیر  کمبود  خاطر  به  که  این  بیان  با  لنگرود  شهردار 

و آسفالت و اعتبارات بخشی از مکان ها برای آسفالت 
بخش  گذشته  هفته  از  کرد:  تصریح  است  باقی مانده 
و  شهر  مرکزی  و  اصلی  معابر  و  خیابان ها  از  عمده ای 
محالت و خیابان های فرعی لنگرود تحت پوشش طرح 

نوسازی و اصالح آسفالت قرار گرفت.
نقاط  معابر در  این که نهضت آسفالت  بیان  با  رجایی 
به  مطلوب  خدمات  ارائه  باهدف  شهر  این  مختلف 
شهروندان آغازشده افزود: در قالب این نهضت روکش 
رکج  محله،  انزلی  پشته،  راه  مانند  مناطقی  آسفالت 
و  سبزه میدان  لیالکوه،  آنسرمحله،  موبندان،  محله، 

چندین نقطه دیگر در حال آسفالت است.
رسان  خدمات  دستگاه های  هماهنگی  و  تعامل  وی 
در  مهمی  گام  را  خیابان ها  ترمیم  و  حفاری  زمان  در 

کنترل تخریب آسفالت خیابان ها دانست و بیان کرد: 
حفاری  هرگونه  از  قبل  رسان  خدمات  دستگاه های 
داشته  را  شهرداری  با  الزم  هماهنگی  خدمت  ارائه  و 

باشند.

◄ ادامه از صفحه1: مدیرعامل بانک سپه حمایت از 
رونق تولید را از دیگر اولویت های بانک در سال جاری 
برشمرد و خاطرنشان کرد: بانک سپه در سال حمایت 
از رونق تولید بیش از ۳۴ هزار میلیارد ریال از محل 
وصولی ها تسهیالت به واحدهای تولیدی پرداخت نموده 
و بانک سپه در طرح رونق تولید درمجموع رتبه دوم را 

در سیستم بانکی به خود اختصاص داده  است.
 ۴ اختصاص  از  چنین  هم  سپه  بانک  مدیرعامل 
به  سیل زدگان  تسهیالت  ریال  میلیارد   ۹۸۰ و  هزار 
این  افزود:  و  داد  خبر  کشور  مختلف  استان های  در 
اختیار  در  قرض الحسنه  تسهیالت  به صورت  منابع 

آسیب دیدگان ناشی از سیل قرار می گیرد.
پرداخت  تسریع  و  تسهیل  روند  به  اشاره  ضمن  وی 
بانک  شعب  در  به سیل زدگان  قرض الحسنه  تسهیالت 
کمک رسانی  به منظور  بانک  کرد:  این  تصریح  سپه 
سریع به آسیب دیدگان ناشی از سیل در استان های 
مربوط از طریق شعب منتخب در خارج از وقت اداری 

نیز به هموطنان خدمات رسانی می کند.
امور  وزیر  دژپسند،  دکتر  از  تشکر  ضمن  چقازردی 
امور  معاون  معمارنژاد،  دکتر  و  دارایی  و  اقتصادی 
بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی 
و دارایی، به دلیل توجه به درخواست بانک سپه مبنی 
بر تکمیل و تقویت کادر هیات مدیره این بانک، گفت: 
و  اقتصادی  امور  محترم  وزیر  موافقت  و  مساعدت  با 
دارایی یک نیروی باتجربه و باسابقه مدیریتی مطلوب 
جمع  به  پست بانک  و  معدن  و  صنعت  بانک های  در 

هیات مدیره بانک سپه افزوده شد.
در پایان این مراسم دکتر فرحی حکم خود را از دکتر 
معمارنژاد معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی دریافت 

کرد.

عضو جدید هیات مدیره بانک سپه نیز در این مراسم 
و  اقتصادی  امور  وزیر  دژپسند  دکتر  از  تشکر  ضمن 
دارایی و دکتر معمارنژاد معاون وی و تشکر از حسن 
نظر و همراهی مدیرعامل بانک سپه، گفت: بانک سپه 
خاصی  خوش نامی  از  بانکی  نظام  و  جامعه  سطح  در 

برخوردار است.
نیروی  وجود  از  ناشی  را  سپه  بانک  خوش نامی  وی 
انسانی پاک و توانمند این بانک دانست و خاطرنشان 
کرد: امیدوارم بانک سپه در کنار حضور در پروژه های 
حوزه های  در  خود  توان  افزایش  با  کشور،  حیاتی 

مختلف اقتصادی کشور مانند گذشته اثرگذار باشد.
اتفاق نظر  و  همدلی  و  همکاران  تک تک  تالش  وی 
اعضای هیات مدیره بانک را عامل ارتقای جایگاه بانک 

در سطح کشور دانست.
سال ها  سابقه  فرحی  خسرو  گزارش:  این  اساس  بر 
هیات  عضو  بانکی،  نظام  مختلف  سطوح  در  خدمت 
 مدیره بانک صنعت و معدن و مدیر عاملی پست  بانک 

را در کارنامه خود دارد.

باغ ژاپنی در رشت

 معیار - گیالن - مهدیه رزاقی لنگرودی

آسفالت ۸۰ هزار مترمربع از معابر اصلی لنگرود 

عرضه 51 درصد سهام بانک سپه

 معیار - گیالن - مهدیه رزاقی لنگرودی
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کافه شهرحمید مزرعه --- نیم نگاه ---

مغزهای کوچک زنگ زده

لحطاتی با شعربه انتخاب نیما موسوی

"نجمه زارع"
بعد از تو سرد و خسته و ساکت تمام روز...

با صد بهانه ی متفاوت تمام روز...
هی فکر می کنم به تو و خیره می شود
چشمم به چند نقطه ی ثابت تمام روز

زردند گونه های من و خاک می خورد
آیینه روی میز توالت تمام روز

در این اتاق، بعد تو تکرار می شود
یک سینمای مبهم و صامت تمام روز

گهگاه می زند به سرم درد دل کند
با یک نوار خالی کاست تمام روز

"من" بی "تو" مرده ای متحرک تمام شب...
"من" بی "تو" سرد و خسته و ساکت تمام روز

"انردانردپور"
افسوس ! ای که بار سفر بستی
کی می توانم از تو خبر گیرم ؟

گفتی به من که باز نخواهی گشت
اما چگونه دل ز تو برگیرم ؟
دیگر مرا امید نشاطی نیست

زین لحظه ها که از تو تهی ماندند
زین لحظه ها که روح مرا کشتند

وانگه مرا ز خویش برون راندند
گر شعر من شراره ی آتش بود
اینک به غیر دود سیاهی نیست

گر زندگی گناه بزرگم بود
زین پس مرا امید گناهی نیست

آری ، تو آن امید عبث بودی
کاخر مرا به هیچ رها کردی

بی آن که خود به چاره ی من کوشی
گفتی که درد عشق دوا کردی

چشم تو آن دریچه ی روشن بود
کز آن رهی به زندگیم دادند
زلف تو آن کمند اسارت بود

کز آن نوید بندگیم دادند
اینک تو رفته ای و خدا داند

کز هر چه بازمانده ، گریزانم
دیگر بدانچه رفته نیندیشم
زیرا از آنچه رفته پشیمانم

خواهم رها کنم همه هستی را
زیرا در آن مجال درنگم نیست

در دل هزار درد نهان دارم
زیرا دلی ز آهن و سنگم نیست

"سیاوش کسرایی"
بار دگر اگر به درختی نظر کنم

یا از میان بیشه و باغی گذر کنم
چشمم به قد و قامت دار و درخت نیست

چشمم به روی نقش و نگار بهار نیست
چشمم به برگ نیست

چشمم به غنچه و گل وسبزینه خار نیست

چشمم به دست های پر شاخسار نیست
این بار چشم من به سوی آشیانه هاست

آن جا که می تپد دل نوزاد زندگی
وندر هجوم سخت ترین تندباد هاست

آماجگاه تیر تگرگ و سنان برق
پرواز گاه خوشدلی و خانه بالست

چشمم به النه هاست
ای جوجگان از دل توفان برآمده

چشمم پی شماست 
!

ایران کدام آثار تاریخی اش را 
به چین داد

اثر   15 حدود  کدام  هر  آسیایی  کشورهای 
را  خود  باستان شناسی  یافته های  از  حاصل  تاریخی 
از حدود دو ماه قبل در نمایشگاه »شکوه تمدن های 
آسیا« در موزه ملی چین به نمایش گذاشتند تا معرف 
فرهنگ و تمدن سرزمین مادری شان باشد و از سوی 
دیگرسابقه ارتباط با کشور چین را به ویژه در امتداد 

جاده ابریشم نشان دهد.
موزه ملی ایران نیز ۲۲ اردیبهشت، مجموعه منتخبی 
به  مربوط  شیء  قلم   15 یعنی  موزه ای اش  آثار  از 
دوره های هخامنشی تا صفوی از محوطه های مختلف 
»شکوه  نمایشگاه  در  نمایش  برای  را  کشور  تاریخی 
پکن  در  چین  ملی  موزه  به  آسیایی«  تمدن های 
 ۲۰ تا  ماه   ۳ مدت  به  اردیبهشت   ۲۳ از  تا  فرستاد، 
مرداد در کنار ۴5۰ اثر از دیگر کشورهای آسیایی در 

این موزه ی ملی به نمایش درآید.

-- سنگ بنای یادبود به خط عیالمی، داریوش بزرگ، 
از  پیش   5۲۰( شوش  آپادانا،  کاخ  هخامنشی،  دوره 

میالد(
با نقش شیر- دال  --پالک )سینی( مفرغی ساسانی 
همدان  عقاب(،  و  شیر  ترکیب  اسطوره ای  )حیوان 

)قرون 5 و ۶ میالدی(. شماره موزه: 1۳۹1
ولیران،  اشکانی،  دوره  منقوش،  سفالی  کوک   --
دماوند، تهران )اواخر قرن دوم و اوایل قرن اول پیش 

از میالد
 -- نیم تنه گچی بزرگ زاده ساسانی، حاجی آباد فارس 

)۳۰۹ تا ۳۷۹ میالدی(. شماره موزه :۴۷۲5
شوش،  سلوکی،  دوره  قالبی،  شیشه ای  بشقاب   --
موزه  شماره  میالد(.  از  پیش   ۳۳۰-۲۴۷( خوزستان 

1۰۰۸
دمیدن،  و  قالب گیری  روش  به  شیشه ای  پارچ   --
موزه:  شماره  میالدی(   ۶51-۲۲۴( نهاوند  ساسانی، 

51۹
-- عطردان شیشه ای به روش قالب گیری و دمیدن، 
نیاول، گیالن )۲۲۴-۶51 میالدی(. شماره  ساسانی، 

موزه :15۸5
دوره  لعاب(،  زیر  )نقاشی  منقوش  لعاب دار  کاسه   --
سلجوقی، گرگان )قرن ۶ هجری قمری(. شماره موزه: 

۸۳۶1
ایلخانی،  -- کوزه دسته دار کتیبه دار زرین فام، دوره 

گرگان )قرن ۷ هجری قمری(. شماره موزه: ۴۷۷5
دوره  کبالت،  لعاب  با  سفید  و  آبی  چینی  گلدان   --
 ۹ )قرن  اردبیلی  صفی الدین  شیخ  مقبره  صفوی، 

هجری قمری(. شماره موزه: ۹۲۹۷
-- قاب چینی آبی و سفید، دوره صفوی، مقبره شیخ 

صفی الدین اردبیلی )قرن 1۰ هجری قمری(
-- قاب چینی آبی سفید، دوره صفوی، مقبره شیخ 
شماره  قمری(.  هجری   ۹ )قرن  اردبیلی  صفی الدین 

موزه: ۸۸5۳
-- کره مفرغی، دوره سلجوقی، اصفهان )5۳5 هجری 

قمری(. شماره موزه: ۹۸۲5
دوره  دار،  کتیبه  شکل  ستاره ای  زرین فام  کاشی   --
 ۷ )قرن  غربی  آذربایجان  سلیمان،  تخت  ایلخانی، 

هجری قمری(. شماره موزه: ۲1۷۳۰
-- ظرف سفالی منقوش آبی و سفید، اصفهان، )۹۷۰ 

هجری قمری(. شماره موزه: ۴۳۶5
کشورهای افغانستان، ایران، پاکستان، ارمنستان، هند، 
میانمار،  ترکمنستان،  مغولستان،  تاجیکستان،  اردن، 
عربی،  متحده  امارات  لبنان،  آذربایجان،  سریالنکا، 
سنگاپور،  مالزی،  سعودی،  عربستان  ژاپن،  کامبوج، 
عنوان  به  هم  مصر  و  یونان  و  آسیا  قاره  از  الئوس 
با آثاری  اروپا و آفریقا  از قاره های  دو کشور میهمان 

مرتبط در این نمایشگاه شرکت کرده اند.

]یادداشتی کوتاه برای فیلم مغزهای کوچک زنگ زده به کارگردانی و نویسندگی هومن سیدی[
یادآوری 

سعدی محصول  تهیه کنندگی سعید  کارگردانی و  به  زده  زنگ  کوچک  مغزهای 
اکشن  و  تلخ  فضایی  درام در  سبک گانگستری  به  فیلم  این  است.   1۳۹۶ سال 
می باشد. نوید محمدزاده و فرهاد اصالنی در نقش دو برادر، شخصیت های اصلی این 
فیلم را برعهده دارند. تعدادی از بازیگران این فیلم از بین 15هزار ویدیوی ارسالی 
فراخوان بازیگری و شاگردان کالس های ولی زاده انتخاب شده اند. دبورا یانگ، منتقد 
آمریکایی نشریه هالیوود ریپورتر نیز پیش از این فیلم »مغزهای کوچک زنگ زده« 
ساخته هومن سیدی را استعداد نوظهور سینمای ایران و مهیج ترین فیلم - ژانر در 
بازار جشنواره فجر معرفی کرده بود که به خوبی می تواند در عرصه بین المللی نیز 
مخاطبان را جذب کند. مغزهای کوچک زنگ زده کاندیدای یازده جایزه از جشنواره 
نامه شد.  فیلم  بهترین  بلورین  از جمله سیمرغ  برنده چهار جایزه  و  فجر  فیلم  ی 
این فیلم سیمرغ بلورین بهترین فیلم از نگاه تماشاگران را هم به دست آورد. فیلم 
نگاهی به زندگی گوشه ای از فقیرترین مردم ایران دارد. مردمی که در این فیلم 
به تصویر کشیده شده اند در پی فقر و بزهکاری خصوصاً مقوله تولید و پخش مواد 
مخدر روی آورده اند یا از خردسالی در این جامعه بزهکار بزرگ شده اند. هم چنین 

موضوع نگاه های تعصبی به مقوله غیرت در این فیلم به چالش کشیده شده است.
● "مغزهای کوچک زنگ زده"

● نویسنده و کارگردان: هومن سیدی
● تهیه کننده: سعید سعدی

● بازیگران: نوید محمد زاده، فرهاد اصالنی، عرفان علیرضایی، نازنین بیاتی، نوید 
پور فرج، مرجان اتفاقیان
● موسیقی: بامداد افشار

بخش اول
فضای این فیلم برای اکثریتی از اهالی جنوب تهران آشناست، حتی المان ها و ایما 
و اشاره های این فیلم که منبعث از منطقه خاک سفید پاک سازی شده است، از 
همان فرهنگ و منشی صحبت می کند که امروزه در جنوب شهر تهران و در مناطق 

خاصی، این نوع زیست و آدم ها در آن نفس می کشند.
مغزهای کوچک زنگ زده حکایت مردمانی است گرفتار در ندانم کاری و نادانستگی 

از امکان زیست بهتر...
دور اباطیلی است از زخم های خونین بر جان و تن این مردم که هم چنان خود را 

تکثیر می کنند
چرا ارتباط معنادار فقر و اعتیاد و تبهکاری در جامعه ای که همه گفتمان ها را به 
ارزشی ها ترجمه می کند سخت و پیچیده است؟ چرا تبهکاری  ارزش ها و  سمت 
گفتمان  در  نه  و  دارد  جای  ما  سینمای  در  نه  مسلک،  تاجر  گانگسترهای  دنیای 
سیاسی  و  اجتماعی  گفتمان های  از  روشنفکران  و  هنرمند  آیا  اجتماعی؟  سیاسی 
رانده شده اند و یا منافع شخصی و خصوصی آن ها را دور کرده است؟ آیا کارگردان 
فیلم مغزهای کوچک زنگ زده خود را در تباهی و فقر این طبقه محروم از همه 
چیز، شریک کرده است؟ چرا کارگردان های دیگر و هنرمندان دیگر در آن طرف 
خط کشی ایستاده و از گفتمان حاکم تبعیت کرده و خاکساری می کنند و حتی 
بر  تنبیه و شالق منتقدین  به  دامان قدرت،  به  نقاشی های کپی شده دست  برای 

می آیند... )ادامه دارد(



گردآورنده مریم نباتیزنگ تفریح  

شماره 85 --- جدول و سودوکو ---

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

افقی:
1- بزرگترین معضل در حوزه شهری ۲- بخشی از پایین دیوار که آمودی از سنگ وکاشی دارد- زشت تر- تخت پادشاهی۳- معدن - شهری درکشورمان- از اقمار مشتری ۴- خشکی- بی سواد- عالمت مفعولی- غذای ماکیان 5- ازسقف های 
مقاوم در برابر زلزله- آسودگی و راحتی- حرص سربریده! ۶- حرارت- مرفق و قسمتی از دست- پهلوانان ۷- سودای ناله- راز درون کاله- خرابی- از حشرات ۸- زعفران- من وشما- راز- زینت دادن۹- رفیق مشهدی- نسبها- اگر با جزر بیاید 
تولید انرژی کند- ویتامین جوانی 1۰- درس نوشتنی- منزل- آئین و طریقت 11- تصدیق انگلیسی- شهری در غنا- نوعی نی1۲- فالنی- شهری در استان کرمان- رها و آزاد- لنگه در 1۳- آغشته به زهر- شهری در آلمان- شهری شمال 

کشورمان- آموختنی مدرسه 1۴- نمونه پیش ساخته ساختمان- دفترچه ای که حساب های خرده ریزه را در آن بنویسند- شیوا نیست 15- برنامه موسیقی که با ارکستر در حضور جمعی نواخته شود- فرمانده- برنا
عمودی:

1- از مراحل ساخت و ساز- ماهی ۲- ناتوان- افسار- اثری از گالد کوف نویسنده روسی ۳- پسوند نگهدارندگی- یازده- زیرکی- اشعه مجهول 
۴- واحد سطح- حرف ندا- شهری در فرانسه- آتش عرب- نوعی شیرینی 5- پاروی قایقران- مطالعه اجمالی- طبقه ساختمان ۶- از اسامی دختر 
خانم ها- بناهای استوانه ای شکل- چوب خوشبو۷- سگ گزنده- صحن داالن - عنصر حیاتی - مثل و مانند ۸-درون چیزی- غرور- حرف درد 
سوگ و عزا ۹- یک دفعه- وسیله- نوعی دسته بندی برای سوره های قرآن 1۰- دروغ بافی- مصالح ساختمانی ساخته شده از چوب یا الیاف گیاهی 
یابنده 11- شب های عرب- بیهوده و بیکار گذاشته شده 1۲- چاشنی پرمصرف- عالمت جمع- از حروف الفبا- میوه خوب- دندانه 1۳- سیاهرگ 
فراموشی- نمایش تلویزیونی- برداشت محصول 1۴- جدار - سقف فروریخته- زاهدمسیحی 15- گربه عرب- از مزیت های دیوارهای پیش ساخته 
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پرونده عجیِب گم شدن یک بچه 
لسی و پرسی دونبر، پدر و مادر بابی دونبر چهار   

ساله، در سال 1۹1۲، پسران خود را به سفر ماهیگیری 
دریاچه سوایزکی نزدیک لوئیزیانا بردند. بابی در ۲۳ اوت 
پلیس  به  را  وضعیت  مادرش  و  پدر  و  شد  گم   1۹1۲
پلیس  ماهه،  هشت  جستجوی  از  پس  دادند.  گزارش 
با نام ویلیام والترز در می سی سی پی را با یک  مردی 
پسر که مانند بابی به نظر می رسید پیدا کرد. والترز ادعا 
را  بابی  او  و  است  آندرسون  جولیا  پسر،  مادر  که  کرد 
ندزدیده است، با این حال، پلیس به او اعتماد نداشت و 
سرپرستی کودک را به لسی و پرسی دونبرداد. این پسر 

به عنوان بابی تشخیص داده شد.

به  اندرسون  جولیا  پرونده،  ماجرای  شنیدن  از  پس  اما 
میسی سیپی رفت تا پسرش را پس بگیرد، او گفت این 
قاضی  اما  دارد،  نام  بروس  و  است  خودش  فرزند  پسر 
به  را  پسر  و  داد  رای  بابی  مادر  و  پدر  نفع  به  پرونده 
خانواده دونبر پس داد. جولیا بار ها درخواست تجدید نظر 
کرد، اما هیچ فردی به حرف او گوش نمی داد و بابی نیز، 
چون بیش از حد کوچک بود صالحیت نظردهی نداشت. 
گرچه رسانه ها این پرونده را با جدیت دنبال کردند، اما 

در نهایت پرونده مختومه شد.
خواستار  دونبر  بابی  نوه های  از  یکی   ،۲۰۰۴ سال  در 
یک آزمایش DNA و نمونه هایی از پدرش، باب دونبر 
جونیور، و پسر عموی پدرش، پسر برتون دونبر، آلونزو 
دونبر شد. اما نتایج به شدت تکان دهنده و اسف بار بود. 
چرا که مشخص شد بابی درواقع فرزند واقعی جولیا بود 
و به ناحق تحویل خانواده دونبر شده بود. ماجرا وقتی 
پیچیده تر می شود که بدانیم بابی دونبر واقعی هرگز پیدا 

نشد.
نوه بابی یا همان بروس بینوا در روزنامه ها آگهی داد تا 
لحظه  این  تا  اما  پیدا کند،  واقعی  بابی  از  ردپایی  شاید 

تالش های وی به جای خاصی نرسیده است.
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جواب شماره قبل

می  دوستش   ، دوستش  به  زنه  می  زنگ  نون  حیف 
گه چه قدر لهجه ات بده! حیف نون می گه قطع کن 

دوباره می گیرم!!

■■■■■

حیف نون با نامزدش می رن پارک. حیف نون می گه: 
عزیزم اگه این درخت کاج زبون داشت االن به ما چی 
می گف ؟ نامزدش می گه اگه زبون داشت می گفت: کره 

خر من زرد آلو ام نه کاج!

■■■■■ 

مردی در سالن ژیمناستیک از مربی خود می پرسد: 
نامزدم را تحت  با کدام دستگاه کار کنم. می خواهم 

تاثیر قرار بدهم...

مربی گفت: از دستگاه خودپرداز بیرون سالن استفاده 
کن!!

 
■■■■■

 
صحبت  تصادفی  امور  مورد  در  داشتند  مرد  تا  سه 

می کردند؛
اولی: زنم داشت داستان دو شهر را می خواند که دو 

قلو زایید

دومی: خیلی جالبه زن من هم سه تفنگدار را می خواند 
که سه قلو زایید

زود  باید  من  من,  خدای  گفت:  و  زد  فریادی  سومی 
بروم خانه

وقتی از او پرسیدند که چه اتفاقی افتاده؟ گفت : وقتی 
و چهل  بابا  علی  زنم  بیرون،  می آمدم  خانه  از  داشتم 

دزد را می خواند.

■■■■■

ازدواج  من  با  گفت؛  دختری  به  پسری  یه  روز  یه 
می کنی؟ 

دخترگفت؛ نه!!
 ...و پسره یک عمر به خوبی و خوشی زندگی کرد.

■■■■■

اگر دیدی کسی حالش خرابه، بدان که چاره اش یک 
دست کبابه!

 اگر دیدی کسی چون باد می رفت، بدان یارانه دادن 
بانک می رفت!

■■■■■

پیام حیف نون به نامزدش: 
با تو هرگز ، بی تو اصال ، باهم عمرا!!!...

■■■■■

یارو به دوستش می گه؛ چرا کولر نمی خری؟ دوستش 
میگه: بدرد نمی خوره! اونایی هم که دارن گذاشتن رو 

پشت بوم!!

■■■■■

آشپزیه قبیله آدم خوار می ره پیش رییس قبیله می گه 
قربان یه مرد کچل گرفتیم کبابش کنیم یا آب پز؟

رییس می گه تاس کبابش کنید!

■■■■■

غضنفر می ره نانوایی یک 1۰۰ تومنی می ده می گه 
آقا دوتا نون بده ما بریم

 نانوا می گه آقا نون االن دونه ای 5۰۰ تومنه

غضنفر می گه: مگه من چند سال خوابیده بودم...!

■■■■■

ظرف  یک  با  کنه  خودکشی  خواست  می  نفر  یک 
غذا می ره روی ریل می خوابه. بهش می گن تو اگه 
برمی  غذا  چی  واسه  دیگه  کنی  خودکشی  میخوای 

داری ؟ می گه اومدیم و قطار یه هفته دیگه امد!!

■■■■■

هم  آینه  گه  می  بینه  می  آینه  تو  خودشو  پیرزنی 
آینه های قدیم!!

 ■■■■■
 

شایدتکراری باشدولی به خواندنش می ارزد... 
از نظر یک زن: 

“بی عیب ترین” مرد دنیا پدرشه، 
“زن ذلیل ترین” مرد دنیا برادرشه، 

“خوش تیپ ترین” مرد دنیا پسرشه، 
“مظلوم ترین” مرد دنیا پدر شوهرشه، 
“قدر نشناس ترین” مرد دنیا دامادشه، 

“خوشبخت ترین” مرد دنیا شوهر خواهرشه، 
”بی عاطفه ترین“،  ترین”،  ”بی ریخت  “بدترین”،  و 

”بداخالق ترین” مرد دنیا شوهرشه! 
  

■■■■■

  مرداحساس را کشف کرد و زن عشق را، 
مرد کار را کشف کرد و زن خانه داری را، 

مرد پول را اختراع کرد و زن خرید را...
از آن زمان به بعد، مرد چیزهای بسیار زیادی کشف 

و اختراع کرد، و زن؛ همچنان در حال خرید است  !! 
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سالم مریم. دلم می خواهد از سفر برایت بگویم. 
فکر کردن راجع به خوبی یا بدی سفر برای من کار آسانی 
نیست. ولی اگر بخواهم با یک نکته شروع کنم، از انرژی ای 
می توانم بگویم که ما می توانیم از سفرکردن بگیریم. شاید 
بیشتر از هرکس دیگری. وقتی از ما می گویم، منظورم خودم 
است که با ویژگی ایکتیوز به دنیا آمده ام؛ و همه دوستانی 

که شرایطی شبیه به من دارند.
مسافرت در روحیه ما تاثیر مثبتی دارد. ولی این به معنی 
سفرهای  ما  برای  شاید  نیست.  سفر  یک  شروع  سادگی 
خانه  یک  در  که  این  مگر  نباشد.  راحت  خیلی  طوالنی 
راحت مستقر باشیم. جایی که بدانیم حداقل، آرامشی برای 

حمام کردن داریم.
در  خشک  پوسِت  می کند.  اذیت  را  ما  گرما  که  می دانی 
خوشایندی  احساس  باشد،  سوزان  هم  آفتاب  که  شرایطی 
از  احتماال  ما  ایران،  مثل  کشوری  در  نمی آورد.  ما  برای  را 
اردیبهشت تا آخر شهریور امکان سفر نداریم. مگر فقط جایی 

که کمی هوا خنک تر باشد.
شاید  که  کنم  آشنا  روحیاتم  از  بخشی  با  را  تو  می خواهم 
تا به حال نمی دانستی. من عاشق کمپینگ هستم. دوست 
دارم از شهری به شهر دیگر بروم و در هر جایی که می شود 
اما خوابیدن در چادر برای من  بزنم و شب را بمانم.  چادر 

کاری دشوار است.
 

چند سال قبل خانواده ام برای رفتن به سفری طوالنی و از 
این شهر به آن شهر، برنامه ریزی کردند. سفر جذابی بود و 
من بسیار لذت بردم. ولی مشکل این جا بود که ما باید در 
هر شهر حتما سوییت کرایه می کردیم تا امکان حمام کردن 
بودم  گفته  باشد؛  مهیا  برای من  آرام  در جایی  و خوابیدن 
که اضطراب و بدخوابی برای پوست ما مضر است. این سفر 
هرچند به یاد ماندنی شد، ولی هزینه زیادی را روی دست 

خانواده ام گذاشت. 
که  ها  آن  به خصوص  هستم.  گروهی  سفرهای  عاشق  من 
با گروهی  دارم  است. دوست  معروف  "ادونچر"  تورهای  به 
همسفر شوم که کوله ای روی پشتمان می اندازیم و به دل 
کویر می زنیم و مثال دو شب را آن جا می خوابیم. یا شاید 
باال  باز  و  بیاییم  فرود  دره  از  و  برویم  کوهستان  به  هم  با 
برویم. و از شب هم که نگویم... دور آتش بنشینیم و چای 
زغالی بخوریم و اگر کسی صدایی داشت یا سازی می دانست، 

شبمان را شادتر کند.
از حمام هم صرف نظر کنم که  بخواهم  این سفرها  در  اگر 
شاید امری محال باشد، حداقل باید آب گرمی برای شست  
گرم  آب  روی  تاکیدم  باشد.  اختیارم  در  پا  و  وشوی دست 
نمی تواند  باشد  نداشته  اگر آب دمای خوبی  است، چرا که 
را  اوضاع  شرایط  این  و  برساند  بدنم  به  را  مناسب  رطوبت 

برای پوستم خراب می کند.
سفری  حتی  می روم.  زیاد  سفر  من  که  بدان  حال،  این  با 
طوالنی! وقتی شرایط برایم سازگار باشد، چرا که نه؟ یادم 
است یک بار حدود ۴۰ روز برای یک سفرآموزشی از طرف 
دانشگاه رفتیم شهرکرد. در یک خوابگاه بزرگ ساکن بودیم. 
شرایط نسبتا خوب بود. هرچند من باز مشکالتی مخصوص 
به خودم داشتم. حدود ۲۰۰۰ نفر دختر از شهرهای مختلف 
زندگی ام خیلی  در طول  من  بودیم.  خوابگاه ساکن  آن  در 
تحت فشار روحی از طرف کسانی که شرایط بیماری من را 
نمی دانند نبوده ام. ولی به هر حال همه آن ها من را به راحتی 
نمی پذیرفتند. نگرانی این که اگر لباسم آستینش کوتاه باشد 
قرار  این که اصال کسی که  یا  چه واکنشی نشان می دهند 
است با من هم اتاق شود، آیا برایش راحت خواهد بود یا نه 

کمی آزارم می داد. 
برای هرکدام از بچه های ما، دوستان دارای ایکتیوز من، شاید 
شرایط باز هم سخت تر می بود. یک بار با یکی از دوستانم با 
شرایط مشابه، سفری کاری رفتیم. او اصرار داشت که برای 
آرامشش جز من و او کسی در اتاق ما نباشد تا بتواند چند 
روزی را راحت در هتل استراحت کند. بدون آن که بخواهد 

برای کسی شرایطش را توضیح دهد.
اما، باز از سفر برایت بگویم؛ وسیله نقلیه ای که با آن سفر 
می کنیم هم باید مجهز باشد. حتما برای تهویه و خنک بودن 
آن باید شرایط مهیا باشد. قطار یا ماشین، فرقی ندارد. اگر 
بتواند آسایش ما را فراهم کند، امکان سفر با آن وسیله را 

داریم.
یک چیز جالب دیگر برایت تعریف کنم؟ من دریا را خیلی 
را  پوستم  آب  شوری  که  می دانستی  ولی  دارم.  دوست 
می سوزاند؟ باید به سرعت بعد از خروج از دریا دوش بگیرم. 
اگر بخواهم تا محل اقامتم صبر کنم، اذیت خواهم شد و اگر 
بخواهم از دوش عمومی ساحل استفاده کنم! می دانی دیگر... 
کار راحتی نیست. وقتی نمی توانم مثل بقیه همراهانم راحت 

خودم را وسط موج ها رها کنم، حس بدی می گیرم.
فکر کنم گفتنی ها را گفتم. این ها برای من خاطره نیست، 
بخشی از تجربه روزمره ام است. نمی دانم دیگر چه بگویم ولی 
سوالی دارم. حاال تو بگو. به نظرت آرزوی سفر کمپینگ و 

کوله به دوشی را با خودم به گور می برم؟

■ قسمت اول
■ پنجم -- اردیبهشت ۹۸

صبح یک روز تعطیل خیلی معمولی اردیبهشت امسال 
راهی بهشت زهرا شدیم. می رفتیم تا یاد مادربزرگی که 
چند سالی می شد ما را ترک کرده بود را زنده کنیم. 
دماوند پسر یک سال و نیمه ام را سر حوصله بیدار کردم 
و لباس های عیدش را به او پوشاندم. هرچه باشد، قرار 
که  آن ها  باشد حتی  داشته  فامیل  کل  با  دیداری  بود 

دیگر زنده نبودند. صبحانه را خوردیم و به جاده زدیم.
و  بهار  از  راه  کل  بودیم  گذاشته  قرار  همسرم  با 
زیبایی هایش حرف بزنیم. کمی موسیقی کودکانه گوش 
دماوند  خندان  صورت  به  و  برمی گشتم  مدام  کردیم. 
نگاه می کردم. فارغ از مقصد، از مسیر لذت می برد. از 
از  مادربزرگ هایمان برایش گفتم. نگاهم می کرد و هر 
گاهی صدایی از دهانش خارج می شد که دوست داشتم 
فکر کنم به نشانه تایید است. به نشانه این که "حرفهات 

یادم میمونه مامان". 
برایش گفتم که من و پدرش هم روزی مادربزرگ هایی 
داشتیم مثل امروز او.  گفتم آن ها دیگر این جا نیستند 
و ادامه دادم احتماال در جایی دیگر به زندگی مشغولند.

وقتی به بهشت زهرا رسیدیم، نبود از فامیل کسی که 
نیامده باشد. نگاه دماوند پسرعمه های در حال دویدنش 
به  پایش  دوید.  به سمتشان  با سرعت  و  را شکار کرد 
یکی از سنگ قبرها گیر کرد. زمین خورد.  وقت هایی 
که زمین می خورد سرعتم برای رسیدن به او از سرعت 
ندانسته  جایی  از  پاها  این  انگار  است.  بیشتر  هم  نور 
قوت می گیرند. اما قبل از آن که به او برسم از جایش 
بلند شد و ادامه داد. گویا هدف جدی تر از آن بود که 
به همسرم  کند.  وارد  آن  در  ناهموار خللی  سنگ های 

نگاهی کردم و گفتم "کاش همه جا را مثل قطعه شهدا 
را  سرش  و  کرد  نگاهم  زد.  لبخندی  کنند".  هم سطح 
به راست و چپ چرخاند.  از آن نگاه ها که می دانستم 

می گوید "امیدواری چیز بدی نیست"!
دیدن فامیل و خوش و بش کردن ها از جنس عیددیدنی 
بود. انگار حال و هوای نوروز زنده شده بود. دهانم حال 
و احوال پرسی می کرد و چشمم دنبال دماوند می دوید 
که سعی می کرد خودش را به بچه های بزرگتر بقبوالند. 
دستش  تا  رفت سمتش.  دید.  گلی  قبری  روی سنگ 
به سمت  را  بودم. می دانستم گل  را دراز کند، رسیده 
دهانش نشانه گرفته بود که از دستش قاپیدم. اعتراض 
خیلی  تو  از  نینی  یک  را  گل  "این  گفتم  کرد  که 
بزرگ تری برای مامانش آورده تا مامانش خوشحال شه. 
نباید برداریم". ناخودآگاه فکر کرده بودم زنی که زیر آن 
سنگ سال هااست که خفته است، مادری باشد. نگاهی 
به من، گل و قبر که اشاره ام به آن بود انداخت. نقی زد 

و رفت. نمی دانم اصال فهمید چه می گویم یا نه.

به  سری  تا  خواستم  همسرم  از  شد  تمام  که  مراسم 
قطعه هنرمندان بزنیم. از دیگران جدا شدیم و خودمان 
سه نفر به آن جا رفتیم. مثل همیشه شلو غ تر از بقیه 
که  پاپی  خواننده  قبر  سنگ  کنار  جوانی  بود.  قطعات 
چند سال پیش مرگش جنجالی به پا کرد، نشسته بود 
و با موبایلش یکی از آهنگ های او را برای همه پخش 

می کرد. 
کرد  اشاره  او  به  انگشت  با  و  دوید  سمتش  به  دماوند 
خودش  مخصوص  رقص  نوعی  نشانه  به  را  سرش  و 
پخش  که  آهنگی  بود.  گرفته  خنده مان  ما  چرخاند. 

می شد شاد نبود. برای او اما اهمیتی نداشت. 
عکس  با  ماگ هایی  که  رفت  فروشی  دست  سراغ 
که  کند  حمله  خواست  می فروخت.  مرده  هنرمندان 
دورش  خطر  منطقه  از  گرفت.  را  جلویش  همسرم 
کردیم و سراغ هنرمندانی رفتیم که حداقل ما بیشتر 
دوستشان داشتیم. یک هنرمندی هم هست گمنام و با 
سنگی بدون زرق و برق که کمتر کسی او را می شناسد 
و ما این بار و قبال هم ،به او سر زدیم. در گوش دماوند 

راجع به او حرف زدیم.
وقتی مزار عزت اهلل انتظامی را دیدم، آهی کشیدم. انگار 
به  نیست.  زنده ها  بین  دیگر  هم  او  بود  رفته  یادم  که 
دماوند گفتم که این مرد، بازیگر محبوب من بوده است. 
خندید. این یکی را فکر کنم فهمید. چون روی صورت 

حکاکی شده انتظامی دست کشید.
کمی دیگر آن جا قدم زدیم. دیگر پسرک خسته شده 
و  برگشتیم  ماشین  به  بود.  سنگین  هم  پوشکش  بود. 

همان جا عوضش کردم. 
به همسرم گفتم "حال داری او را این جا پارک ببریم؟". 

مخالفت کرد که "برویم خانه. پارک همه جا هست"...

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

نامه ای از "ز" به مریم
 --- نیم نگاه ---

گردشگری، شهرستان آوج را از انزوا 
خارج می کند

نصرت اهلل علیرضایی فرماندارآوج در بازدید از 
چند طرح و مرکز خدمات رسانی عمومی آب گرم 
کشور،  نقاط  برخی  مشکالت  از  یکی  داشت:  اظهار 
آن  اقتصاد  در  اثرگذار  و  قابل  های  ظرفیت  نبود 
و  بخش  ویژه  به  آوج،  شهرستان  اما  است  منطقه 
و  خدادادی  موهبت های  از  وفور  به  گرم،  آب  شهر 
جاذبه های تاریخی و طبیعی برخوردار است و باید 
همت مسووالن و مردم در جهت احیا و معرفی این 

ظرفیت ها باشد.
ما  وقفه  بی  تالش  و  رویکرد  کرد:  تأکید  فرماندار 
و  زدایی  محرومیت  مسیر  در  تالش  شهرستان،  در 
مسیر  این  در  و  است  پایدار  و  جانبه  همه  توسعه 
دست یاریگر همه مردم و مسووالن را به گرمی می 

فشاریم.
فرماندار آوج در این بازدیدها در جایگاه سی ان جی 
آب گرم، منطقه گردشگری قرخ بالغ، واحد آموزشی 
سالمت  جامع  خدمات  مرکز  و  شیخی  کالسه   ۶
شریعتی آب گرم حضور یافته و طی تماس با مدیران 

استانی مشکالت مربوط را منعکس کرد.
غربی  جنوب  کیلومتری   1۲۰ در  آوج  شهرستان 

مرکز استان قزوین واقع شده است.

فصل »مونسون«؛ بهاری 
در تابستان!

با  کشور  نقاط  اکثر  در  که   -- تابستان  فصل  در 
چابهار  بندر  در  هستیم،  روبه رو  طاقت فرسا  گرمایی 
پدیده  سبب  به  را  لطیف   و  بهاری  هوایی  می توان 

»مونسون« تجربه کرد و از ورزش های آبی لذت برد.
در استان سیستان و بلوچستان عالوه بر طبیعت متنوع، 
با  بلوچ،  و  اصیل سیستانی  قومیت  دو  وجود  واسطه  به  
به   که  روبه رو می شوید  زیبایی هم  و  متفاوت  آئین های 
واسطه فرهنگ غنی هر کدام دارای جذابیت های فراوانی 
اثرات پدیده  است. ولی همان طور که می دانید؛ یکی از 
مونسون عالوه بر ایجاد هوایی مطلوب مواج شدن دریا 
بندر  تنها  چابهار  بندر  که  این  به  توجه  با  که  است 
اقیانوسی ایران است که در آن امکان موج سواری وجود 
دارد، این موضوع موجب شده تا این ورزش دریایی مفرح 
در سال های اخیر در این نقطه از کشور رونق پیدا کند.

اداره کل میراث فرهنگی سیستان و  معاون گردشگری 
بخش  ورزشی  گردشگری  گفت:  باره  دراین  بلوچستان 
محسوب  اخیر  دهه  چند  در  گردشگری  از  جدیدی 
می شود به طوری که گردشگری و ورزش مکمل همدیگر 
نوع  ورزش  و  گردشگری  میان  ارتباط  و  شناخته شده 
جدیدی از گردشگری است که ساختاری نوین و جامع 
را برای پر کردن اوقات فراغت و تفریح همراه با نشاط 
صنعت  این  در  انسان ها  اجتماعی  و  جسمی  روحی، 

انسان محور و انسان ساز ایجاد کرده است.
منبع  به  عنوان  گردشگری  نقش  کرد:  تصریح  وی 
تقویت  و  ارز  درآمد، جذب  اشتغال، کسب  برای  جدید 
موجب  اقتصادی،  و  فرهنگی  اجتماعی،  زیرساخت های 
که  به  نوعی  است  شده  صنایع  دیگر  توسعه  و  رشد 
امر  نامید و همین  می توان قرن ۲1 را قرن گردشگری 
لزوم توجه به این صنعت بسیار راهبردی و مهم را بیش 

 از پیش نشان می دهد.

من، پسرم، بهشت زهرا


