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لطفا برای سفارش با شماره ی 
09301837148 تماس حاصل فرمایید

مناسب سازی فضای کسب و کار 
 معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت 
از مشکالت اصلی واحدهای  نقدینگی  تامین  گفت: 
مشکالت  آن  عوامل  از  یکی  و  است  تولیدی 
"ضمانتی" است که با تشکیل کارگروه های مشترک 
و  مشکالت  کردن  کم  دنبال  ،به  مرکزی  بانک  با 
فراهم کردن فضای مناسب کسب و کار برای تولید 

کنندگان هستیم.
معدن  صنعت،  فعاالن  نشست  در  مقیمی  فرشاد 
این  بازرگانی  اتاق  محل  در  اصفهان  کشاورزی  و 
دولتی  غیر  بخش  از  حمایت  کرد:  تصریح  استان 
این  در  و  است  وزارتخانه  اصلی  های  اولویت  از 
های  سازمان  به  متعددی  های  دستورالعمل  راستا 
استانی ابالغ شده و تجدید نظر هایی در مقررات و 
پیشنهادهایی برای تصویب قوانین جدید، متناسب 
قرار گرفته است.وی  باشرایط فعلی، در دستور کار 
از  تولید  موانع  رفع  و  تسهیل  ملی  داد: ستاد  ادامه 
پیشنهادها و هم فکری بخش خصوصی برای اصالح 
برای  پیشنهادی  قوانین  ارسال  یا  و  جاری  مقررات 
کند؛  می  استقبال  صالح  ذی  مراجع  به  ارجاع 
ها  بخش  همه  نکردن  همراهی  و  تعدد  چند  هر 

مشکالتی در این زمینه ایجاد می کند.
تجارت  و  معدن  وزارت صنعت،  امور صنایع  معاون 
همه  های  حمایت  نگرش  با  دولت  داشت:  اظهار 
جانبه خود از صنعت، با تسهیل در تعویق پرداخت 
مالیات ماده ۱۶۷ از ۳۶ ماه به ۶۰ ماه، گام بزرگی 
برداشته  صنعتی  واحدهای  مشکالت  کاهش  در 

است.
وی خاطر نشان کرد: با مجوز ستاد ملی تسهیل و 
خدمات  های  دستگاه  شد؛  مقرر  تولید،  موانع  رفع 
بیمه،  برق،  آب،  های  شرکت  مانند  دولتی  رسان 
مجوز  به شرط صدور  مالیاتی  امور  و  ها  شهرداری 
از طرف ستاد رونق، دریافت مطالبات خود از واحد 

های صنعتی را تا یک سال به تعویق بیندازند.

جرم و اجرای قانون )2(
در بحث قانون وجرم، تصریح شد که 
مردم  احاد  میان  قانون،  از  گذر  در 
تفاوتی نیست و به یک معنا اشتراک 

برابر  در  رغبتی  بی  چنین  اصلی  دالیل  از  دارد.  وجود  رفتار 
مردم  میان  در  فساد  منشاء  تردید  بدون  که   -- قانون  اجرای 
در  آن  اجرای  و  قانون  که  است  آن  می شود،  دیوانساالری  و 

جزییاتش، به عنوان یک نیاز در جان مردم ننشسته است.
در  می طلبیدند  مشروطه  در  مردم  آنچه  تاریخی  نظر  از  خب 
تاریخ کشورمان سابقه نداشته و یا اگر داشته آن هنگام کسی 
آگاهی نداشته است. به همین دلیل هم، پس از توفیق مردم به 
قبوالندن سلطنت به قرار گرفتن در یک چارچوب، تنها کاری 
سرزمین هایی  قوانین  کورکورانه  برگردان  بکنند  توانستند  که 
بود که ایده محدود کردن قدرت را از آن جا اخذ کرده بودند 
با  ایرانی  و روحی جامعه  فرهنگی  تفاوت های  به  آن که  بدون 
دور  هم،  زمان  همان  از  و  باشند  داشته  اعتنایی  غربی  جوامع 
زدن قانون به وسیله تصویب کنندگان آن و عدم تمکین به آن 

از سوی مردم آغازشد.
بنای  کژ،  پایه های  بر  زیرا  داشت  ادامه  همچنان  مصیبت  این 
ناساز گذاشته می شد یعنی قوانین براساس نیاز جامعه تنظیم 
تقلیداز  و  دولتمردان  برداشت  پایه  بر  بلکه  نمی شد  تصویب  و 

منشاءایده قانون گذاری -- یعنی غرب -- تقلید می شد.
دلیل دیگر که قوانین در جان مردم ننشسته است آن هست 
این  با  نظام دینی؛  استقرار  و  نظام سلطنت  از سقوط  که پس 
که ریشه های قوانین منبعث از دین ارتباط قوی و ناگسستنی 
با روح و روان مردم جامعه ما دارد، در جزییات و شیوه اجراء 
نفوذ  صاحبان  ویژه  نگاه  نوع  و  شخصی  برداشت های  گرفتار 
و  از هر قشر  افراد جامعه  نیازهای  تامین  از  و الجرم  قراردارد 
صنفی عاجز است. در این موردوقتی اوضاع وخیم می شودکه 
توجه داشته باشیم اغلب صاحبان قدرت نوع نگاه خویش رابه 
از  غافل هستند  و  می آورند  در  اجراء  به  مردم  عنوان خواست 
این که با این شیوه، مردم کمتر روی به پذیرش و اجرای قانون 
خواهندآورد و به علت انتظارات باالیی که برای حل مسایلشان 
با  نامتجانس  قوانین  پذیرش  از  نمی شود،  برآورده  و  دارند، 

نیازهای زندگی شان هر روز دورتر می شوند.
وجود  معضل  این  برای  بازدهی  زود  حل  راه  هنوز  االسف  مع 
ندارد. زیرا اقناع قانون گذاران به این که باید در تدوین و اجرای 
قوانین به نیازهای احاد مردم توجه کرد و نیز این که مردم را 
برای پذیرش و تمکین به قوانین تربیت کرد به زمان نیاز هست.

4 »مدیر مسوول«
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دو کلمه حرف ورزشی
اتفاق خوش دیگر در پرده!

گردشگری برای همه
حمل و نقل دسترس پذیر

]این مورد؛ سفرابقطار...[
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بزرگداشت سهروردی

یک ساِز ناساز دیگر از 
سازمان ترافیک
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رئیس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی:

بانک مرکزی بدهی ارزی 
واردکنندگان تجهیزات پزشکی را 

تا 2 روز آینده تسویه می کند

اتفاقات حمایتی برای 
صنایع دستی 

کنگره مشاهیر ُکرد گام بزرگی 
برای اجتماع 

اربابان فرهنگ 
و هنر است

آنچه از تجربیات 
درمانگاه بزرگساالن 
تاالسمی 
جا ماند

یک کار فرهنگی ارزشمند؛

تجلیل از مشاهیر کرد جهان، مجالی برای ادای دین
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 --- نیم نگاه ---

■ انبه
■ انبه و فیبرهای غذایی

را  روده ها  حرکات  که  است  هایی  فیبر  حاوی  انبه 
تنظیم کرده و از یبوست پیشگیری می کند. این میوه 
است.  فوق العاده  معده  مخاط  التهاب  کاهش  برای 
کوچک  برش  دو  خوردن  مادربزرگ ها  عقیده ی  به 
و  تابستانی  اسهال  درمان  نمک،  و  عسل  با  نرم  انبه 

مشکالت دیگر مربوط به معده است.
■ خواص انبه برای بیماران دیابتی

بیماران دیابتی مقدار بیش از حد قند در خون دارند. 
این مقدار باالی قند به عروق آسیب می رساند شاید 
تعجب کنید انبه با این همه  طعم شیرین چطور برای 
و  گونه شک  هر  زیر  اطالعات  است.  مفید  دیابتی ها 
انبه حاوی آهن، پتاسیم،  تردید را برطرف می کند. 
و  مغذی  مواد   ،B6 و   A، C ویتامین  فولیک،  اسید 

فیبر است.
با توجه به مطالعه انجام شده انبه از میوه هایی است 
که در سراسر جهان زیاد مصرف می شود و پرطرفدار 
است طبق پژوهش های انجام شده این یک باور غلط 
میوه هایی  شیرین ترین  از  یکی  انبه  چون  که  است 
مطالعات  است.  داریم، پس چاق کننده  ما  است که 
انبه  متعددی در سراسر جهان اثبات کرده است که 
قند خون را ثابت نگه می دارد  و آن را کنترل می کند.

 ۲۰ دانشمندان،  توسط  شده  انجام  اخیر  مطالعه  در 
بزرگ سال در گروه سنی ۲۰ سال و ۵۰ سال انتخاب 
آغاز  در  را  قند   و   BMI سطح  دانشمندان  شدند. 
آزمایش محاسبه  کردند در طی مدت پژوهش به هر 

کدام  هر روز ۱۰ گرم انبه دادند.
در پایان ماه سوم، زمانی که سطح قند آن ها را بررسی 
و  آمده  پایین  قند خون  داد که سطح  نشان  کردند، 
به این نتیجه رسیدند که انبه برای بیماران مبتال به 

دیابت ضرر ندارد.

اسید   مالوالیک  نام  به  اکسیدان  آنتی  یک  دارای  انبه 
گلوکز  سطح  کاهش  دلیل  می تواند  احتماال  که  است 
باشد. اما مکانیسمی که دقیقا علت کاهش سطح گلوکز 
بنابراین،  است.  نشده  هنوز مشخص  در خون می باشد 
مطالعات به وضوح بیان می کند؛ در حالی که انبه یک 
میوه شیرین است، ولی در بدن انسان گلوگز را کنترل 
می کند؛ البته نه برای همه دیابتی ها! اگر یک زن باردار 
هستید و دیابت دارید،  انبه برای شما مناسب نیست. 
دیابت حاملگی یک بیماری است که تنها در طول دوره 
قند   سطح  وضعیت،  این  در  می آید.  بوجود  بارداری 
بخورید، سطح  انبه  اگر  باال می رود.  از حد  بیش  خون 
قند باال می رود. هم چنین،  انبه  سطح گلوکز در بدن 
نوع  این  کند،  نمی  کنترل  حاملگی  دیابت  طول  رادر 

دیابت  وقتی کودک به دنیا آمد از بین می رود.
بیماران مبتال به دیابت  می توانند هم انبه و  هم برگ 
آب  نوشیدن  انبه،    برگ  مصرف  کند.  استفاده  را  آن 
۲-۳ عدد برگ  آن است. این  به خوبی سطح قند را 
کنترل می کند. در حالی که تحقیقات بی ضرر بودن 
از تصمیم  بهتر است قبل  ثابت کرده است ولی  را  آن 

گیری در مورد مقدار انبه  با پزشک مشورت کنید.
■ خواص انبه برای افزایش میل جنسی

انبه سرشار از ویتامین E است که برای بهبود عملکرد 
هورمون  های جنسی و افزایش میل جنسی بسیار موثر 

است.

سالمت  برای  انبه  خواص   ■
پوست

باز  را  پوست  بسته ی  منافذ  انبه 
آکنه   که  می دانید  احتماالً  می کند. 
منافذ  شدن  بسته  نتیجه ی  در  ها 
تمیزی  برای  می شوند.  ظاهر  پوست 
و مقابله با جوش ها، گوشت این میوه 
پوست  روی  ماسک  صورت  به  را 
دقیقه   ۱۰ از  بعد  و  بگذارید  صورت 
مصرف  دهید.  آب خنک شستشو  با 
نرمی  باعث  نیز  میوه  این  روزانه ی 
پوست  شدن  رنگ  و  آب  خوش  و 

می شود.
■ خواص انبه برای هضم غذا

انبه سرشار از آنزیم های گوارشی است که به هضم غذا 
و به تجزیه ی پروتئین ها کمی می کند. به همین دلیل 
است که برای مقابله با حالت اسیدی معده مفید بوده و 

به هضم راحت غذا کمک می کند.
■ خواص انبه و چشم 

۱۰۰ گرم انبه ۱۵ درصد نیاز روزانه ی بدن به ویتامین 
A را تامین می کند که برای

الزم  بینایی  قوه ی  تقویت  و  چشم ها  سالمت  تضمین 
است.

کنند  مصرف  میوه  این  از  روزانه  می توانند  که  افرادی 
دید  کاهش  مانند  بینایی  مشکالت  معرض  در  کمتر 
قرار  غیره  و  چشم  سوزش  چشم،  خشکی  شبانه، 

می گیرند.
■ فواید انبه برای کم  خونی

خونی  کم   از  که  افرادی  و  باردار  خانم های  برای  انبه 
رنج می برند بسیار مفید است. به خاطر این که سرشار 
 C ویتامین  باالی  میزان  گذشته  این  از  است.  آهن  از 
می شود.  آهن  حداکثری  جذب  باعث  آن  در  موجود 
از  پیش  دوره ی  در  که  خانم هایی  باشید  داشته  توجه 
هستند.  کم خونی  معرض  در  نیز  دارند  قرار  یائسگی 
توصیه  خانم ها  به  را  میوه  این  مصرف  دلیل  همین  به 

می کنیم.
■ خواص انبه در بهبود حافظه

این میوه یکی از میوه  های فوق العاده برای مغز کودکان 
میوه  این  که  می دهند  نشان  پژوهش ها  نتایج  است. 
که  بچه  هایی  برای  و  می  باشد  گلوتامیک  اسید  حاوی 
به  ترکیب  این  است.  فوق العاده  دارند  تمرکز  مشکل 

بهبود حافظه و تحریک سلول های مغز کمک می کند.
■ خواص انبه: ضد سرطان

انبه سرشار از فنول هایی مانند کرستین، ایزوکرسیترین، 
استراگالین، فیستین، اسید گالیک و گاالت متیل و هم 
آنزیم ها  و  فنول ها  این  است.  فراوان  آنزیم های  چنین 
میوه  این  به سرطان می شود.  ابتال  باعث کاهش خطر 
حاوی میزان زیادی فیبر پکتین است که خطر تشکیل 
کاهش  را  گوارش  دستگاه  در  سرطانی  سلول های 
می دهد. ۱۰۰ گرم از این میوه ۴۶ درصد نیاز روزانه ی 
یک  ویتامین  این  می کند.  تامین  را   C ویتامین  به  ما 
از  را  بدن  سلول های  که  است  قوی  آنتی اکسیدان 
خطر  و  می کند  حفظ  آزاد  رادیکال های  آسیب  های 
انبه  این گذشته  از  ابتال به سرطان را کاهش می دهد. 
حاوی ترکیب دیگری به نام لوپئول می باشد که مانع از 
رشد سلول  های سرطانی پروستات می شود. این ترکیب 
هم چنین رشد تومورهای سرطانی در سر و گردن را 

کاهش می دهد.
در  سرطان  المللی  بین  مجله  در  که  تحقیقات  نتایج 
که  یائسه ای  زنان  داد  نشان  شد  منتشر   ۲۰۰۹ ژوئن 
روز  در  ازکاروتنوئید  غنی  غذاهای  وعده  چند  یا  دو 
تا  آن ها  در  سینه  سرطان  به  ابتال  خطر  می خورند 
میزان  این  مصرف  است.  یافته  کاهش  درصد   ۱۷
کاروتنوئیدها باعث می شود دوره ماهانه منظمی داشته 
باشید و همین منظم شدن دوره ماهانه از ابتال به پوکی 
استخوان و بروز سرطان ها بخصوص سرطان سینه  در 
پیشگیری  نیست  منظم  شان  ماهانه  عات  که  زنانی 

می کند.
خانم هایی که به طور مرتب از انبه در رژیم غذایی خود 
از  ناشی  صدمات  برابر  در  می توانند  می کنند  استفاده 
رادیکال های آزاد مقاوم تر شده و خطر ابتال به سرطان 
داده  نشان  تحقیقات  دهد..  کاهش  آن ها  در  را  سینه 
است انبه حاوی انواع مختلفی از مواد پلی فنول است 
از رشد سلول های سرطانی در سینه  که تصور می شد 

جلوگیری می کند.

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

مصرف آن در فصول گرم بهتر است! این میوه رافراموش نکنید!
آلبالو

◄ خواص آلبالو 
و  روماتیسم  نقرس،  بروز  از  آلبالو  مصرف 
بسیار  آلبالو  پیشگیری می کند.کالری  کلیه  بیماری های 
کیلو   ۷۰ حدود  آلبالو  گرم  صد  یک  هر  و  است  پایین 

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

این که نمی توانند به خوبی آن را هضم کنند.
◄ درمان بی خوابی

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

در پی دارد.
◄ بیماری قلبی -- عروقی ودیابت

آلبالو  اعتدال  حد  به  می توانند  دارند  دیابت  که  کسانی 
را  قند  این  و  است  لولوز  نوع  از  آلبالو  قند  زیرا  بخورند 
یک  نتایج  کنند.  جذب  می توانند  دیابتیک  بیماران 
بهبود  به  آلبالو،  آب  مصرف  که  می دهد  نشان  بررسی 
عوامل خطر بیماری های قلبی عروقی در بیماران مبتال 
چربی  آلبالو،  مصرف  می کند.  کمک   ۲ نوع  دیابت  به 
از عوامل  خون، قند خون و فشارهای اکسیداتیو را که 

اصلی بروز بیماری دیابت است، کاهش 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: 
این  مردم  جنگ،  از  ترس  و  روحی  ضربه  بر  »عالوه 
به  که  می شوند  مواجه  زندگی  در  مشکالتی  با  مناطق 

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.«

آگهی دعوت از بستانکاران

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

بــه شــماره ثبــت 159090و شناســه ملــی 
10102017810

کلیــه  از  تجــارت  قانــون   ۲۲۵ مــاده  اجــرای  در 
شــرکت  کارکنــان  مصــرف  شــرکت  بســتانکاران 
ــرکت  ــه )ش ــال تصفی ــران در ح ــی ای ــک مل ــاپ بان چ
ــی  ــت ۱۵۹۰۹۰ و شناســه مل ــه شــماره ثب ــی( ب تعاون
ــه  ــی انحــالل آن در روزنام ــه آگه ۱۰۱۰۲۰۱۷8۱۰ ک
ــماره ۱۳۹۷۳۰۴۰۰۹۰۱۰۲8۷۹۹  ــور بش ــمی کش رس
ــی  ــل م ــه عم ــوت ب ــت، دع ــورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ اس م
آیــد تــا ظــرف مــدت حداکثــر ۶ مــاه از تاریــخ 
ــه  ــدارک مثبت ــه م ــا ارائ ــت اول ب ــی نوب ــار آگه انتش
ــع در  ــرکت واق ــه ش ــل تصفی ــه مح ــود ب ــای خ ادع
ــه کــد پســتی  ــان شــهید لشــکری ب کیلومتــر ۱8 اتوب
اســت  بدیهــی  فرماینــد.  مراحعــه   ۱۳۹8۱8۵۶۱۱
شــرکت در مــورد هرگونــه ادعــای احتمالــی کــه 
ــردد  ــس گ ــرکت منعک ــه ش ــوق ب ــت ف ــارج از مهل خ

ــئولیتی نخواهــد داشــت. مس

مدیر تصفیه
عباس وهابی ورکی

»نوبت سوم«
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با کمترین اسکیت باز به دنبال 
مدال مسابقات جهانی هستیم

رئیس فدراسیون اسکیت گفت: کاروان اعزامی 
به  موفق  جهانی  های  رقابت  گذشته  دوره  در  ایران 
کسب سه مدال شد و در مسابقات پیش روی اسپانیا 
نیز با کمترین بازیکنان به دنبال تکرار این موفقیت 

هستیم.
رقابت های جهانی رشته های مختلف اسکیت از هفتم 
آغاز  اسپانیا  کشور  در  بارسلون  میزبانی شهر  به  تیر 
شده است و تا روز بیست و چهارم همین ماه ادامه 
خواهد داشت. کاروان اعزامی ایران نیز در رشته های 
اسکیت هنری، فری استایل، سرعت و اسکیت هاکی 

به این رقابت ها اعزام می شوند.

وی گفت: مشکالت مالی و وضعیت اقتصادی کشور 
سبب شد تا هر تیمی را با حداقل نفرات به مسابقات 
اعزام کنیم. به عنوان مثال در بخش سرعت کمیته 
مسابقات سهیمه ۳۲ بازیکن اعزامی را به ما می دهد 
ولی ما فقط ۴ نفر را در دو بخش سرعت و استقامت 

اعزام می کنیم.
فری  بخش  در  داد:  ادامه  اسکیت  فدراسیون  رئیس 
هاکی  اسکیت  در  است.  وضعیت  همین  نیز  استایل 
یا  تیم ها  فقط  تا  نمی کنیم  اعزام  را  زنان  تیم  نیز 
بازیکنانی که شانس کسب مدال دارند، در مسابقات 
حاضر شوند. اما همین کاروان کوچک شده، آن قدر با 
شهامت است که با تمام توان به دنبال کسب افتخار 

است.

سیاوش بهبودیدو کلمه حرف ورزشی

اتفاق خوش دیگر در پرده!
دقت  ورزشی  مختلف  رشته های  در  بیشتر  هرچه 
نشده،  علمی  اثبات  ِالبته  نظر  این  به  بیشتر  بکنیم، 
می رسیم که تجربه نشانگر آن هست که رشته هایی که 
از توجه برخی گروه ها دور مانده،آهسته، آهسته، رشد 
که   -- رشته ها  این  جمله  از  است.  کرده  چشمگیری 
عامه  و  بردار هست  تا قسمتی هزینه  تقریبا هم کمی 

پذیرنیست! ورزش اسکی روی چمن است.
ورزش اسکی چمن درایران از حدود سال های ۱۳۷۰که 
در  رشته جهت شرکت  این  عالقمندان  از  گروه  اولین 
یک کالس مربیگری به کشور ترکیه اعزام شده بودند، 
آغاز شد و در سال ۱۳۷۲ کلنگ پیست اسکی چمن 
تالش  و  شد  زده  دیزین  اسکی  منطقه  در  و  ایران  در 
تا در سال ۱۳۷۳  باعث شد  یک ساله دست اندرکاران 
این پیست مورد بهره برداری قرار گیرد، پس از تایید 
فدراسیون بین الملی اسکی در سال ۱۳۷۵ اولین مسابقه 
نام  با چندین کشور صاحب  این پیست  الملی در  بین 

این رشته برگزار شد. 
اولین میزبانی مسابقات جام جهانی در سال 1379 

به ایران سپرده شد.
متعاقب آن چندین دوره مسابقات بین الملی و مسابقات 
جام جهانی در آن برگزار گردیده و اینک نیز این پیست 
هر ساله میزبان مسابقات مهم از جمله قهرمانی جهان 
و جام جهانی می باشد که از سوی فدراسیون جهانی به 
در  جهانی  جام  مسابقات  مهم  میزبانان  از  یکی  عنوان 

کشور های عضو این رشته محسوب می باشد. 
جالب این هست که در حال حاضر اسکی بازان ایران در 
بخش بزرگساالن و جوانان در بین ۱۰ نفر برتر جهان 

و در رده بندی فدراسیون جهانی اسکی جای گرفتند.
ورزشی  رشته  در  کشورمان  جوانان  پیشرفت  همین 
اسکی  جهانی  جام  که  است  کرده  کمک  اسکی چمن 
بزرگساالن  و  جوانان  سنی  رده   ۲ در  چمن  روی 

درسال۹8هم در ایران برگزارشود.
این مسابقات از ۲۹ مرداد تا پنج شهریور در پیست بین 
المللی اسکی دیزین برگزار می شود. هم چنین پیست 
بزرگساالن  جهانی  جام  فینال  میزبان  دیزین  اسکی 

اواخر مرداد ماه و اوایل شهریور است.
فدراسیون  رییس  افتخاری  عباس  سید  است؛  گفتنی 

اسکی با بیان این که میزبانی ایران در رقابت های جام 
تمام  که  است  قطعی  زمانی  روی چمن  اسکی  جهانی 
میزبانی  تایید  با  است:  گفته  باشد،  تایید  مورد  جوانب 
معرفی  دنیا  به  را  خود  ظرفیت های  می توانیم  ایران، 

کنیم.
وی هم چنین اظهار داشت: شرایط اولیه میزبانی ایران 
فینال  و  جوانان  چمن  روی  اسکی  جهانی  جام  برای 
اما در کنار آن  تایید است  بزرگساالن این رشته مورد 
باید زیرساخت های الزم فراهم شود و نسبت به شرایط 

پیست نیز اقداماتی انجام شود.
با مسئوالن  داشت:  اظهار  اقدامات  این  توضیح  در  وی 
هماهنگی های  دیزین  پیست  مدیریت  و  البرز  استان 
الزم به عمل آمده است و تا اواخر هفته آینده گزارش 
ارسال  اسکی  جهانی  فدراسیون  به  اقدامات  این  کامل 

خواهیم کرد.
دیزین  مسیر  اینکه  زمینه  در  اسکی  فدراسیون  رییس 
این  در  بله  گفت:  است  مسیرها  ترین  پرتردد  از  یکی 
و  گیرد  قرار  کار  دستور  در  ویژه ای  تدابیر  باید  مسیر 
زمان های خاص برای جابه جایی ورزشکاران و میهمانان 

خارجی در نظر گرفته شود.

امکانات پیست  ادامه داد: شیوه میزبانی ما و  افتخاری 
دیزین اگر مورد رضایت میهمانان باشد بدون شک در 
به ویژه اسکی  به ورزش  میزبانی و دید جهانی نسبت 
تاثیر دارد. ما به دنبال این هستیم که به بهترین شکل 

ممکن این مسابقات را برگزار کنیم.
او در پایان افزود: تیم ملی اسکی روی چمن ایران هم 
اکنون در اردو اردبیل به سر می برد و چند روز آینده به 
تهران بازخواهد گشت. در اواسط مردادماه نیز تمرینات 

این تیم در پیست اسکی دیزین برگزار می شود.
مردان  و  زنان  ورزشکاران  با حضور  اسکی  جام جهانی 
اسکی  بزرگساالن  و  جوانان  ملی  تیم های  و  خارجی 

چمن ایران برگزار خواهد شد.
چمن  روی  اسکی  جهانی  جام  رقابت های  برنامه 

جوانان به این شرح است:
◄ سه شنب ۲۹ مرداد: ورود تیم های جوانان

◄ چهارشنبه ۳۰ مرداد: تمرینات تیم ها

◄ پنجشنبه ۳۱ مرداد: مسابقات مارپیچ بزرگ مردان 

و زنان
◄ جمعه اول شهریور: مسابقات مارپیچ کوچک مردان 

و زنان
مردان  ترکیبی  و  سرعت  مارپیچ  شهریور:   ۲ شنبه   ◄

و زنان
◄ شنبه ۲ شهریور: ساعت ۱۳ مراسم اختتامیه و اهدای 

مدال
پیست  عمومی  روابط  اعالم  براساس  چنین  هم 
اسکی دیزین برنامه فینال بزرگساالن این بازی ها 

از اول تا پنجم شهریور به شرح زیر است:
◄ جمعه اول شهریور: ورود تیم های بزرگساالن

◄ شنبه ۲ شهریور: تمرین تیم ها

مردان  بزرگ  مارپیچ  مسابقات  شهریور:   ۳ یکشنبه   ◄

و زنان
◄ دوشنبه ۴ شهریور: مسابقات مارپیچ کوچک مردان 

و زنان
و  سرعت  مارپیچ  مسابقات  شهریور:   ۵ شنبه  سه   ◄

ترکیبی مردان و زنان
◄ سه شنبه ۵ شهریور: ساعت ۱۳ مراسم اختتامیه و 

توزیع مدال.
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افرادی که  برای  برای برخی مسافران آسان نیست؛  با قطار،  مسافرت 
دارای معلولیت هستند، کسانی که دچار اختالل دید و یا سالمند هستند 

و یا همراهشان کالسکه کودک یا چمدان های بزرگ دارند. 
برای افراد یاد شده، یک ایستگاه راه آهن می تواند خطرناک و برای حرکت 
توسط  پذیر،   دسترس  قطار  ایستگاه های  طراحی  باشد.  دشوار  آن ها 
مدیریت می کنند،  راه آهن  را در صنعت  نقل  و  ایمنی حمل  که  افرادی 
افراد  نیاز  همه  از این که  باید اطمینان حاصل کرد  حائز اهمیت است. 
اولویت طراحی و ساخت و مدیریت  با چالش های حرکتی و ذهنی، در 

قرار می گیرد.
اگر مسافرت با قطار برای افراد با نیاز ویژه دشوار باشد، این به  تنهایی 
در  و  بگذارند  کنار  را  قطار  با  مسافرت  برای  تالش  آن ها  می شود  باعث 
صورتی که دیگر روش های حمل و نقل نیز مناسب نباشد، احتماال سفر 
می توان  راحتی  به  که  حالی  در  گذاشت.  خواهند  کنار  کلی  طور  به  را 
موانع را حذف کرد و گروه بزرگی از مشتریان  را در این صنعت حفظ 
کرد. مسیر های دسترس پذیر به ورودی ایستگاه قطار باید وجود داشته 
باشد. در ورودی ایستگاه موانع و پله را با ساختن یک رمپ غیر لغزنده با 
شیب مالیم  دسترس پذیر کنید.  در سالن ایستگاه هر گونه سطح غیر 

همسطح باید حذف شود. ضروری است کف ایستگاه ضد لغزش باشد. 
برای ورود به قطار  که به طور عادی ۲ پله باال تر از سطح ایستگاه است وجود این 
پله  ها برای  کسی که روی ویلچرنشسته کار را سخت می کند.  بهتر است برای هر 
ورودی یک رمپ متحرک در نظر گرفت تا هنگامی که مسافر ویلچرسوار می  خواهد 
وارد واگن شود، کارکنان ایستگاه و یا قطار به کمک او بروند تا با مشکل مواجه نشود.

کف،  سرامیک های  و  کاشی  خرابی  راه آهن،  ایستگاه های  مانند  محیط هایی  در 
تعمیرات پله برقی و پله ها  اجتناب ناپذیر است. این خرابی ها و تعمیرات می تواند 
برای افراد با نیاز ویژه خطرساز شود. این موارد به سرعت باید مورد رسیدگی قرار 
گیرد و رفع شود. در تعمیر و بازسازی ایستگاه قطار مهم است دقت کنیم یک خطر 
یا مانع جدید برای افراد معلول ایجاد نمی کنیم. از این رو به استاندارد های دسترس 
پذیری ایستگاه قطار در همه مراحل باید رجوع شود و اطمینان حاصل کرد مانعی 

ایجاد نمی شود.
می توان با بررسی امکانات دسترس پذیر فعلی ایستگاه های راه آهن و ارزیابی مناسب 
بهبود  را  ایستگاه  در  بالقوه  زمینه های  از  برخی  مشتریان،  همه  برای  آن ها  بودن 
بخشید. به عنوان مثال، ایستگاه های راه آهن باید سرویس های بهداشتی دسترس 
پذیر را برای افراد معلول فراهم کنند، و هم چنین این سرویس های بهداشتی باید 

برای خانواده ها نیز مجهز باشد و امکانات تعویض کودک داشته باشد.
همه شرکت ها تالش می کنند رضایت مشتریان خود را افزایش دهند، اما در برخورد 

نظر  بگیرند.  کمک  مشتری   خود  دیدگاه  از  باید  موانع  رفع  و  مسوولیت ها  این  با 
سنجی در مورد  خدمات دسترس پذیر می تواند به مدیران و کارشناسان کمک کند.

برای  بدانند  باید  می کنند  فعالیت  گردشگری  زمینه  در  که  خدماتی  شرکت های 
پذیر  دسترس  باید  زنجیره خدمت  همه  پذیر،  دسترس  گردشگری  داشتن صنعت 
شود. اگر ما هتل هایی برای معلولین بسازیم ولی در مبدأ آن ها نتوانند به ایستگاه 
قطار برسند این زنجیره ناکارآمد است و خدمات جزیره ای نمی تواند کمکی به افراد 

با نیاز ویژه بکند. 
در کشورهای توسعه یافته اهمیت حمل و نقل ریلی به عنوان حمل و نقلی پاک و 
بی خطر شناخته شده است. با حذف خودرو های شخصی و استفاده از حمل و نقل 
عمومی  می توان در زمان و انرژی صرفه جویی کرد. این امر برای معلوالن برای از 
انزوا خارج شدن اهمیت صدچندان دارد. عالوه بر این در کشور ما، برای استفاده 
%۱۰ آمار جمعیتی کشور که دچار معلولیت و محدودیت حرکتی هستند می توان با 
حداقل هزینه، شرایط استفاده این افراد  از امکانات عمومی در زمینه حمل و نقل 
عمومی را فراهم آورد و با این کار  حداقل بخشی از رکود موجود در این صنعت رفع 

شده و برای شرکت ها حمل و نقل ریلی نیز سودآور گردد.
اشاره  نقل  و  حمل  از  مورد  یک  به  تنها  ما  مقاله  این  در  که  است  گفتن  به  الزم 
کردیم، بحث مناسب سازی حمل و نقل عمومی بسیار گسترده است. مواردی مانند 
اتوبوس های شهری )شرکت واحد( و بین شهری، مترو، تاکسی ها، قطار و هواپیما 

مواردی است که باید آن ها را به طور جداگانه بررسی کنیم.

امروزه پروژه های متعددی در جهت تسهیل زندگی 
های  نیاز  با  افراد  کلی  طور  به  و  معلول  افراد  روزمره 
زیادی  فعالیت  های  اروپا  در  شود.  می  انجام  خاص 
اقدام  حال  در  دسترس پذیر  گردشگری  زمینه  در 
با  که  فعالیت ها  این  از  یکی  به  فرصت  این  در  است. 
شهرت   Access Angles یا دسترسی  فرشتگان  نام 

دارد، می پردازیم؛
این پروژه در جهت تشویق و ترویج فعالیت های داوطلبانه 
در زمینه گردشگری دسترس پذیر در اروپا اجرا شده 
برای  جوان  تشویق  داوطلبان  پروژه  این  هدف  است. 
گردشگران  و  بازدیدکنندگان  دستیار  عنوان  به  کمک 
با نیازهای ویژه  است که در مناطق روستایی اروپا به 
سفر و کسب تجربه های زندگی  روستایی تمایل دارند.

"فرشتگان دسترسی" تیمی آموزش دیده هستند که با 
دارند و  آشنایی  کامل  به طور  اصول گردشگری پایدار 
برای خدمت به بازدید کنندگان در صنعت گردشگری 

دسترس پذیر خدمات ویژه ارائه می دهند. 
کمک های  خدمات  از  مجموعه  ای  شامل  پروژه  این 

شخصی است که توسط داوطلبان جوان داده می شود.
در  معلول  گردشگران  به  شده  ارائه  خدمات  به  شبیه 
شهرهای بزرگ.  اما در این پروژه عالوه بر کمک های 
هم  معلوالن  روستایی  گردشگری  تجربه  به  شخصی 

در  تنها  نه  پروژه  این  شود. موفقیت  می  داده  اهمیت 
زندگی  شرایط  بلکه  است  روستایی  گردشگری  توسعه 
در روستاها را نیز بهبود می بخشد و موانع موجود را 

برطرف می کند.
به  این  دارد  سعی  دسترسی"  "فرشتگان  پروژه 

اهداف دست پیدا کند:
◄ کمک به اشتغال، رشد اقتصادی و انسجام اجتماعی 
از طریق آموزش افراد در زمینه گردشگری و تعامل با 

افراد با نیاز خاص
و  کار  بازار  در  محروم  به  گروه های  توجه  افزایش   ◄

صنعت گردشگری 
◄ اطمینان از پایداری و تعالی آموزش در همه مناطق 

◄ استفاده از آموزش برای حمایت از توسعه پایدار و 
در ارائه آموزش های اجتماعی به جوانان در روستاها

مزیت  از  با  استفاده  روستایی  گردشگری  توسعه   ◄
و  پذیر  دسترس  آوردن  گردشگری  فراهم  در  رقابتی 

افزایش سهم بازار 
◄ کمک به کسب و کارهای  روستایی

مناطق  در  معلول  افراد  نیازهای  از  آگاهی  افزایش   ◄
روستایی

◄ افزایش روحیه شهروندی  و کار داوطلبانه در میان 
جوانان روستاها

این پروژه در حال تحقیق در مورد خدماتی است که 
داد.  ارائه  خاص  نیاز  با  افراد  به  روستاها  در  توان  می 
اهالی روستا و شورای روستا  یک پرسشنامه به کمک 
پاسخ داده می شود تا ظرفیت های روستا برای مدیریت 

و توسعه خدمات برای معلوالن پیدا شود. 
داده   دخالت  کامال  فرایند  این  در  روستاییان  خود  و 
کیفیت  و  بود  خواهد  دوره ای  تحقیق  این  می شوند. 
منظم  صورت  به  روستا  اهالی  و  گردشگران  نظرات  و 

جمع آوری می شود.
پس از این تحقیقیات برنامه درسی و آموزشی مناسب 

داوطلبان طراحی می شود. مربیان از کشورهای مختلف 
وظیفه  مربیان  این  کرد.  خواهند  شرکت  اروپایی 
دسترس  قابل  خدمات  پشتیبانی  و  مدیریت  تا  دارند 
داوطلبان  این  تا  کنند  هدایت  را  داوطلبان  آموزش  و 
را  خود  فعالیت های  و  شوند  دسترسی  فرشتگان  عضو 

آغاز کنند.
گردشگری  به  نیز  ما  کشور  در  اخیر  سال های  در 
روستایی و گردشگری پایدار در روستا و حفظ و معرفی 
جاذبه ها و فرهنگ روستایی توجه ای ویژه ای شده است. 
کمتر روستایی را می شناسیم که یک عضو آن سعی 
از  باشد.  نکرده  بومگردی  اقامتگاه  یک  اندازی  راه  در 
سیستان و بلوچستان گرفته تا آذربایجان غربی شاهد 
اما  هستیم  روستایی  گردشگری  اقامتگاه های  فراوانی 
این  خدمات  از  می  توانند  کسانی  چه  اینجاست  سوال 
یک  از  پذیرایی  آمادگی  آیا  کنند.  استفاده  اقامتگاه ها 
تور معلولین را داریم؟ آیا اتاق های ما مناسب اقامت یک 
افراد  می توانیم  آیا  با کودک خردسال هست؟  خانواده 
مسن را در روستا بگردانیم و جاذبه ها را به آن ها معرفی 
کنیم. چه میزان سرویس های بهداشتی این اقامتگاه ها 
بیایم با صحبت در این  افراد مناسب است.  برای همه 
فرصت های  آن ها  رفع  و  موانع  کردن  پیدا  و  موضوع 

بیشتری را برای کسب مشتریان ویژه به دست آوریم.

مناسب سازی فضای کسب و کار
فعلی  شرایط  در  افزود:  وی  صفحه1:  از  ادامه 
اقتصادی، درخواست ما، تعویق اجرای ماده ۵ قانون جدید 
چک برای فعاالن حوزه تولید است و این در خواست را از 

طریق مراجع ذی صالح پیگیری می کنیم.
معاون وزیر صمت هم چنین در باره صنعت خودرو گفت: 
هرچند صنایع بسیار بزرگتری از صنعت خودرو در کشور 
داریم، ولی این صنعت جایگاه ویژه ای در اشتغال و افکار 
عمومی دارد و در بهمن ۹۷ ما با حدود هشت هزار هشتگ 
که از خارج در فضای مجازی برای ملتهب کردن این بازار 
وارد شده بود؛ مواجه شدیم ولی اعتقاد داریم خودرو سازان 
اطراف  محیط  بتوانند  که  اند  رسیده  بلوغ  از  ای  درجه  به 

خود را کنترل کنند.
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: 
و   ۹۷ سال  در  خودرو  خرید  برای  تقاضا  زیاد  ورود حجم 
بدهی خودرو سازان به قطعه سازان به مشکالت دامن زد 
به  کمک  برای  که  تومانی  میلیارد  هزار  چهار  محل  از  و 
خودرو  به  ریالی  بود  شده  گرفته  نظر  در  خودرو  صنعت 
سازان  قطعه  اختیار  در  مبلغ  این  و  نشد  پرداخت  سازان 
قرار گرفته است.وی بیان کرد: روند واگذاری دارایی ها از 
خودرو سازانی که در روند تولید نقشی ندارد در حال انجام 

و پیگیری است.
مقیمی بیان کرد: اتصال تولید کنندگان ایرانی به بازارهای 
جهانی از مهمترین راه های توسعه تولید و در نهایت توسعه 
پایدار است که توجه به این مهم در سطح ملی کلید خورده 
سود  افزایش  دنبال  دنبال  به  باید  راستا  این  در  و  است 

کشورباشیم و فقط سود بنگاه را مد نظر قرار ندهیم.
های  سال  از  تولید  رونق  تسهیالت  پرداخت  افزود:  وی 
گذشته در کشور آغاز شده که هر چند این اعتبارات نسبت 
به نیاز واحد های تولیدی بسیار کم است ولی می تواند در 
مواردی گره گشا باشد زیرا بسیاری از صنایع تعطیل با بهره 
مندی از این تسهیالت به چرخه تولید بازگشتند و امسال 
تسهیالت  تومان  میلیارد  هزار   ۳۶۰ از  بیش  پرداخت  نیز 

رونق تولید در کشور هدف گذاری شده است.
که  کاالیی  قلم   ۳۳۹ و  هزار  یک  واردات  گفت:  مقیمی 
امکان تولید آن ها در داخل کشور وجود دارد، ممنوع شده 
و وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال ایجاد سامانه ای 
از توانمندی ها و محصوالت تولید داخل است که به کمک 
این نظام الکترونیک هر تولید کننده ای که محصولی تولید 
کند و تشکل مربوطه تاییدیه مربوط به آن را صادر کرده 
باشد، می تواند به ثبت آن در سامانه اقدام کندتا به واسطه 

آن کاالی مشابه خارجی وارد کشور نشود.
جهانی  بازارهای  در  تولیدکنندگان  حضور  داد:  ادامه  وی 
کشور،  جانبه  همه  توسعه  زمینه  کردن  فراهم  ضمن 
تولیدکنندگان را به سمت و سوی تولید با کیفیت هدایت 
با  باید  اجرایی  های  دستگاه  تمامی  بنابراین  کند  می 

حمایت از تولیدکنندگان در این مهم نقش آفرینی کنند.
وی ادامه داد: هدف وزارت صنعت، معدن و تجارت مقابله 
و  تجربیات  به  توجه  هدف  همین  با  و  هاست  تحریم  با 
مابرای  پیکان  نوک  تواند  می  ها  دانشگاه  های  پژوهش 

مقابله باشد.
اتاق  تجارت  و  تولید  تشکل  گلشیرازی سخنگوی  مسعود 
استان  در  مردم  های  سپرده  گفت:  نیز  اصفهان  بازرگانی 
این  در  ها  بانک  پرداختی  تسهیالت  به  نسبت  اصفهان 
استان از معدل کشوری بیشتر است و ما خواهان پرداخت 

تسهیالت بانک ها به فعاالن تولید در استان هستیم.
و  معدن  صنعت،  فعاالن  از  جمعی  نشست  این  ادامه  در 
مطرح  را  خود  های  دیدگاه  و  سواالت  استان  کشاورزی 

کردند.
اصفهان با بیش از پنج میلیون نفر جمعیت، بیش از ۹ هزار 
واحد تولیدی کوچک و بزرگ با سرمایه ۲۲۱ هزار میلیارد 
ریال و اشتغال ۲۶۳ هزار نفر، حدود 8۴۰ معدن در حال 
میلیارد  هزار   ۱۰ از  بیش  گذاری  سرمایه  با  برداری  بهره 
ریال و حدود ۱8۰ هزار واحد صنفی صنعتی ترین استان 

کشور بشمار می آید.

گردشگری برای همهشمیم عطایی

حمل و نقل دسترس پذیر
]این مورد؛ سفرابقطار...[

پروژه فرشتگان دسترسی
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سرپرست فدراسیون والیبال:

بانک گردشگری رفیق روزهای 
سخت تیم ملی والیبال بود

فدراسیون  سرپرست  داوری  افشین   - معیار 
سه  طی  در  گردشگری  بانک  گفت:  ایران  والیبال 
سال گذشته حامی فدراسیون بوده و به واقع با وجود 
این که والیبال در سال های گذشته شرایط چندان 
مناسبی نداشت اما بانک گردشگری هیچگاه دست 
از حمایت از فدراسیون و تیم ملی والیبال برنداشت.

داوری  گردشگری،  بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 
با  توانستیم  امسال  خوشبختانه  افزود:  ادامه  در 
را  مناسبی  شرایط  گردشگری  بانک  های  حمایت 
ایجاد کنیم که نتایج تیم ملی والیبال در مسابقات 
لیگ ملت های جهان خود گواه و موید این موضوع 

است.
مالی  حمایت های  بی تردید  کرد:  نشان  خاطر  وی 
باعث  و  داده  افزایش  را  موفقیت  کسب  انگیزه 
می شود تا بازیکنان با فراغ بال و خیال آسوده فقط 
به تمرین و مسابقات بیندیشند که مسلما نقش بانک 
گردشگری در ایجاد این شرایط بسیار مهم و تاثیر 

گذار بوده است.
همکاری  شد:  یادآور  والیبال  فدراسیون  سرپرست 
ادامه   ۲۰۲۰ سال  تا  گردشگری  بانک  با  والیبال 
ادامه  آمادگی  ما  هم  آن  از  بعد  و  داشت  خواهد 
همکاری را داریم مشروط به این که عالقه مندان به 
والیبال شرایط را برای ادامه همکاری مناسب ببینند 
بر  در  مثبتی  نتایج  طرف  دو  برای  همکاری  این  و 

داشته باشد.

کتابخانه ملی اسناد قدیمی را می خرد
اسناد  خرید  و  ارزیابی  کارگروه  جلسه  بیستمین  و  یکصد   
اسناد  معاون  زرافشان  حضورعلی  با  دولتی  غیر  آرشیوی 
دیوان  کل  دادستان  ایران،  ملی  کتابخانۀ  و  اسناد  سازمان 
محاسبات کشور و اعضای کارگروه خرید در ساختمان آرشیو 

این سازمان برگزار شد.
بریده  عقدنامه،  شامل  اسناد  مجموعه   ۱۳ جلسه  این  در 
نامه  پاکت  و  کارت  عکس،  دفترچه،  کتابچه،  روزنامه، 

کارشناسی و قیمت گذاری شد.
این مجموعه ها مربوط به دوره زمانی )۱۲۱۲-۱۳8۰ قمری(، 
)۱۳۰۰-۱۳۵۷ شمسی( و )۱۹۱۴-۱۹۹۷ میالدی(می شوند 

که مورد ارزیابی مسووالن و کارشناسان قرار گرفتند.
زرافشان با بیان این که قدیمی ترین سند موجود مربوط به 
۷۱۴ سال پیش و یک سند حکومتی برای اخذ مالیات است، 
خریداری  را  مردم  تاریخی  سندهای  اسناد  سازمان  گفت: 
اسناد  دارندگان  راستا  این  در  کرد:  خاطرنشان  می کند.وی 
ما  اختیار  در  ارزیابی  برای  را  اسنادشان  توانند  می  تاریخی 
سوی  از  ما  برای  ارزشمندی  داشتن  صورت  در  و  بگذارند 

کارشناسان خبره قیمت گذاری شده و خریداری می شود.

ایرانی  ُکرد  آهنگساز  و  نوازنده  کلهر  کیهان   -- ایرنا 
ُکرد در سنندج گام  المللی مشاهیر  بین  گفت: کنگره 
بزرگ و ارزشمندی برای گردهم آمدن اربابان فرهنگ 

و هنر است.
موسیقی  حوزه  در  ُکرد  مشاهیر  از  یکی  کلهر  کیهان 
است که مدال طالی کنگره بین المللی مشاهیر ُکرد را 
به پاس سال ها تالش و زحمت خود در حیطه کاریش 

دریافت کرد.

این هنرمند برجسته ُکرد امروز یکی از استادان مطرح 
ایران در زمینه موسیقی و فردی شناخته شده در عرصه 
 ۲۰۱8 سال  در  اشترن  ایزاک  جایزه  کسب  با  جهانی 

است.
جایزه Human Spirit ایزاک اشترن برای احترام به 
برجسته ای در کمک  افرادی است که سهم  یا  گروه ها 
به بشریت و مسائل انسانی از طریق موسیقی داشته اند.

آزمون های  کنار  در  اشترن  ایزاک  بین المللی  آزمون 
بین المللی چایکوفسکی و کوئین الیزابت از معتبرترین 

آزمون های موسیقی جهان محسوب می شود.
حال با برگزاری کنگره بین المللی مشاهیر ُکرد فرصتی 
دیگر  همراه  به  آور  نام  هنرمند  این  از  که  آمد  پیش 
بدین  تا  شود  تجلیل  دنیا  نقاط  اقصی  در  ُکرد  بزرگان 
همواره  ُکردها  که  شود  داده  نشان  همگان  به  گونه 

قرار  احترام  و  تکریم  مورد  را  خود  مشاهیر  و  مفاخر 
می دهند.

در آنتراکت اختتامیه این کنگره و در بین افرادی که در 
این زمان تمام عزم خود را برای عکس گرفتن با مشاهیر 
با کیهان  تا  آمد  بودند مجال کوتاهی پیش  جزم کرده 

کلهر گفت و گویی داشته باشیم.
کنگره مشاهیر ُکرد استمرار داشته باشد

برگزار  همت  از  ایرانی  آشنای  نام  ُکرد  هنرمند  این 
کنندگان این کنگره تشکر کرد و اظهار داشت: در چنین 
شرایطی و با وجود مشکالت اقتصادی که کشور با آن 
مواجه است برگزاری چنین رویدادی قابل تحسین است.

مساله  که  وضعیتی  این  در  کرد:  اضافه  کلهر  کیهان 
برخوردار  زیادی  اهمیت  از  ما  جامعه  در  هم  فرهنگ 
نیست بی شک چنین برنامه ای می تواند تاثیر بسزایی در 

تقویت مسایل فرهنگی داشته باشد.
وی افزود: برگزاری این کنگره گام بزرگی برای گردهم 
آمدن اربابان فرهنگ و هنر است و امیدواریم این رویداد 

استمرار داشته باشد.
برگزاری  با  تیر   ۱۱ شنبه  سه  روز  روزه   ۲ کنگره  این 
روحانی  حسن  دکتر  پیام های  قرائت  افتتاحیه،  مراسم 
کردستان  اقلیم  رئیس  بارزانی  نچیروان  رئیس جمهور، 
عراق و سخنرانی بهمن مرادنیا استاندار کردستان آغاز 
و روز چهارشنبه هم در اختتامیه این رویداد فرهنگی از 
نام آوران عرصه های مختلف فرهنگی، هنری، اجتماعی، 

ورزشی، موسیقی و علمی ُکرد تجلیل شد.
شایان گفتن است که ؛مسووالن استان کردستان از یک 
سال پیش فعالیت خود را در راستای برگزاری کنگره ای 
نام آوران ُکرد  از مشاهیر و  به منظور معرفی و تجلیل 
حوزه های  در  گروه  کار   ۶ راستا  این  در  و  کردند  آغاز 
علوم انسانی، زبان و ادبیات، فرهنگ و هنر، علوم پایه و 

مهندسی، کشاورزی و پزشکی تشکیل شد.
افراد  و  دانشگاه  استادان  هم  را  کارگروه ها  این  اعضای 
متخصص تشکیل داده بودند تا از هر حوزه چندین فرد 

نام آور و تأثیرگذار ُکرد را به کمیته علمی که متشکل از 
هشت متخصص بود، معرفی کنند.

بعد از گذشت حدود پنج ماه از آغاز رسمی فعالیت این 
مشاهیری  خصوص  در  بررسی  و  کنکاش  و  کارگروه ها 
که در قید حیات بودند، اسامی تعیین شده به شورای 
استاندار  عهده  بر  آن  ریاست  که  کنگره  راهبردی 

کردستان بود، ارسال شد.
انتخاب برخی  محدودیت هایی همچون کهولت سن در 
این  با  داشت  وجود  کنگره  در  حضور  برای  مشاهیر  از 
که  مشاهیری  شرکت  برای  بسیاری  تالش های  وجود 
ها  آن  دیدن  انتظار  در  سال هاست  کردستان  مردم 

هستند انجام شد.
تالش برگزار کنندگان کنگره مشاهیر ُکرد در دعوت و 
حضور چهره های مطرحی همچون مظهر خالقی هنرمند 
بوده  وطن  از  دور  سال   ۳8 که  دیار  این  آشنای  نام 
عاقبت به ثمر نشست و روز دوشنبه ۱۰ تیر این هنرمند 
عرصه موسیقی ُکردی از طریق مرز باشماق پا به خاک 

میهن گذاشت.
برنامه های جانبی این کنگره از روز یکشنبه ۹ تیر ماه 
و  ُکردی  کتاب  و  خوشنویسی  نمایشگاه های  برپایی  با 
و  شد  آغاز  موسیقی  کنسرت  و  شعر  شب  برگزاری 
دوشنبه ۱۰ تیر هم نشست خبری استاندار کردستان، 
دانشگاه  رئیس  و  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  مدیر 

کردستان با هدف تشریح برنامه های کنگره برگزار شد.
از سری برنامه های جانبی کنگره در روز سه شنبه هم 
برگزاری کنسرت شهرام ناظری و سعدون کاکایی بود که 
به صورت مجزا در ۲ سانس در سالن آزادی به اجرای 

برنامه پرداختند.
اکران فیلم سینمایی زر ساخته کاظم اوز از فیلمسازان 
مطرح ُکرد ترکیه در روزهای ۱۱ و ۱۲ تیر در سینماهای 
نشست  برگزاری  و  مریوان  کردستان  و  سنندج  بهمن 
برنامه های  دیگر  از  فیلم  این  کارگردان  با  تخصصی 

جانبی کنگره بود.

با تجلیل از چند نفر از مشاهیر پایان یافت
بخــش دوم مراســم بــه پخــش کلیــپ مشــاهیر 
ُکــرد و تجلیــل از آن هــا اختصــاص یافــت و 
در قســمت های پایانــی آن میکاییــل اصــالن، 
اجــرای  بــه  نیــز  ُکــرد  هنرمنــد  و  خواننــده 

موســیقی ُکــردی پرداخــت.
ــرد،  ــاهیر ُک ــل از مش ــات در تجلی ــی از اقدام یک
اعطــای کلیــد طالیــی شــهروندی و نصــب نشــان 

ــود. ــر روی لبــاس آن هــا ب ــرد ب مشــاهیر ُک
افــرادی کــه در ایــن کنگــره مــورد تجلیــل قــرار 
ــن شــرح هســتند: "مظهرخالقــی"  ــه ای گرفتنــد ب
اصــالن«  »میکائیــل   -- هنرمنــد  و  خواننــده 

هنرمنــد و موزیســین -- »نزنــد بگیخانــی« شــاعر 
ــم اهلل توحــدی« پژوهشــگر و  و نویســنده -- »کلی
نویســنده -- »هــادی ضیاءالدینــی« مجسمه ســاز 
مربــی  ذوالفقارنســب«  »بیــژن   -- نقــاش  و 
وزنه بــردار  رســتمی«  »کیانــوش   -- فوتبــال 
دانشــگاه،  اســتاد  صادقــی«  »قطب الدیــن   --
 -- کارگــردان  فیلمنامه نویــس،  نویســنده، 
»اســعد  کردپــژوه--  ســلطانی«  »محمدعلــی 
ــی --  ــوم دین ــوزه عل ــال ح ــالمی« فع شیخ االس
ــی«  ــور قره داغ ــنده -- »ان ــی« نویس ــار عل »بختی
»محمدعلــی   -- موســیقی دان  و  خواننــده 

کلهــر«  »کیهــان   -- پژوهشــگر  قره داغــی« 
نوازنــده و موزیســین -- »علی اکبــر مــرادی« 
وزیــری«  معیــن  »نصــرت اهلل   -- موزیســین 
شــاعر  موکریانــی«  »کردســتان   -- نویســنده 
مصطفی رســول«  »عزالدیــن   -- نویســنده  و 
سیاســتمدار -- »معصــوم علــی معصــوم« جــراح و 
متخصــص قلــب -- »شــهرام ناظــری« خواننــده و 
موزیســین -- »لطیــف هلمــت« شــاعر و نویســنده 
-- »عثمــان هورامــی« خواننــده -- »میشــل 
لیزنبــرگ« ُکردشــناس و »مالحیــدر مصطفــوی« 

ــی. ــم دین عال

یک ساِز ناساز دیگر از 
سازمان ترافیک

ندای  انجمن  رئیس  محمودکاری   - ایلنا 
ایجاد  محدودیت های  از  انتقاد  با  ایران  معلوالن 
ترافیک  طرح  در  جانبازان  و  معلوالن  برای  شده 
جدید گفت: این محدودیت ها در حالی اعمال شده 
است که بر همگان آشکار است که در شهربزرگ 
ارائه  به  قادر  عمومی  ونقل  حمل  سیستم  تهران، 
شهر  سطح  در  جانبازان  و  معلوالن  به  سرویس 

نیست.
طی  جانبازان  و  معلوالن  که  این  بیان  با  وی 
را  زندگی شان  شرایط  خودشان  گذشته  سال های 
اظهار  کرده اند،  متناسب سازی  شهر  در  زندگی  با 
داشت: معلوالن و جانبازان با زحمت فراوان وسیله 
نقلیه تهیه و آن را متناسب سازی کردند تا بتوانند 
شهر  سطح  در  خود  معلولیت  شرایط  با  مناسب 
داشته  اجتماعی مشارکت  فعالیت های  در  و  تردد 
باشند، اما با شرایط جدیدی که در پی اجرای طرح 
ترافیک پیش آمده است، رفت و آمد برای آن ها 

سخت تر شده  است.

کنگره مشاهیر ُکرد گام بزرگی برای 
اجتماع اربابان فرهنگ و هنر است
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کافه شهرحمید مزرعه --- نیم نگاه ---

مغزهای کوچک زنگ زده

لحطاتی با شعربه انتخاب نیما موسوی

"نیما یوشیج" )آوای آزاد(

گشت یکی چشمه ز سنگی جدا
غلغله زن ، چهره نما ، تیز پا

گه به دهان بر زده کف چون صدف
گاه چو تیری که رود بر هدف
گفت : درین معرکه ،یکتا منم

تاج سِر گلبن و صحرا منم
چون بدوم ، سبزه در آغوش من

بوسه زند بر سر و بر دوش من
چون بگشایم ز سر مو ، شکن

ماه ببیند رخ خود را به من
قطره ی باران ، که در افتد به خاک

زو بدمد بس کوهر تابناک
در بر من ره چو به پایان برد
از خجلی سر به گریبان برد
ابر ، زمن حامل سرمایه شد

باغ ، ز من صاحب پیرایه شد
گل ، به همه رنگ و برازندگی

می کند از پرتو من زندگی
در بن این پرده ی نیلوفری

کیست کند با چو منی همسری ؟
زین نمط آن مست شده از غرور

رفت و ز مبدا چو کمی گشت دور

دید یکی بحر خروشنده ای
سهمگنی ، نادره جوشنده ای

نعره بر آورده ، فلک کرده کر
دیده سیه کرده ، شده زهره در

راست به مانند یکی زلزله
داده تنش بر تن ساحل یله

چشمه ی کوچک چو به آن جا رسید
وان همه هنگامه ی دریا بدید

خواست کزان ورطه قدم درکشد
خویشتن از حادثه برتر کشد

لیک چنان خیره و خاموش ماند
کز همه شیرین سخنی گوش ماند
خلق همان چشمه ی جوشنده اند

بیهوده در خویش هروشنده اند
یک دو سه حرفی به لب آموخته

خاطر بس بی گنهان سوخته
لیک اگر پرده ز خود بردرند

یک قدم از مقدم خود بگذرند
در خم هر پرده ی اسرار خویش

نکته بسنجند فزون تر ز پیش
چون که از این نیز فراتر شوند

بی دل و بی قالب و بی سر شوند
در نگرند این همه بیهوده بود
معنی چندین دم فرسوده بود

آنچه شنیدند ز خود یا ز غیر
و آنچه بکردند ز شر و ز خیر

بود کم ار مدت آن یا مدید
عارضه ای بود که شد ناپدید

و آنچه به جا مانده بهای دل است
کان همه افسانه ی بی حاصل است

*****

اسکار از ۸۴2 عضو جدید 
دعوت کرد

سینمابرتعهدخویش  وهنرهای  علوم  آکادمی 
و  کرده  عمل  اسکار  اعضای  بودن  متنوع  بر  مبنی 
به  را  جهان  کشور   ۵۹ از  جدید  عضو   8۴۲ امسال 
اعضای خود اضافه کرده است. ۵۰ درصد از این اعضا 
را بانوان و ۲۹ درصد آن ها را نیز سیاه پوستان تشکیل 

می دهند.
را  سفیدپوست  غیر  افراد  از  دعوت  اسکار  آکادمی 
نسبت به چهار سال گذشته دو برابر کرده است. در 
سال ۲۰۱۵ تنها هشت درصد از اعضای اسکار سیاه 
پوست بودند و این رقم در سال ۲۰۱۹ به ۱۶ درصد 

رسیده است.
آکادمی اسکار تا کنون بیش از 8۹۴۶ عضو فعال دارد 
که 8۷۳۳ نفر از آن ها واجد شرایط برای رای دادن در 
اسکار هستند. اعضای کلی اکادمی اسکار با احتساب 

باز نشسته ها به ۹۷۹۴ نفر می رسد.
گفتنی است اسکار امسال شامل تغییرات زیادی شده 
بود، پیش از این آکادمی اعالم کرده بود که نام بخش 
بهترین فیلم خارجی زبان به نام بهترین فیلم بلند بین 
المللی تغییر کرد و تعداد نامزد ها در بخش های گریم 

و آرایش مو را از سه به پنج نامزد افزایش داد.

بزرگداشت سهروردی
حجت اهلل ایوبی دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو 
شیخ  همایش  برپایی  هماهنگی  جلسه  در  ایران،  در 
شهاب الدین سهروردی اظهار داشت: سال گذشته بر 
برای استفاده کودکان  بازنویسی قصه های سهروردی 
و نوجوانان تاکید شد و این کار در دست انجام است 
اعالم  محتوا  این  چاپ  برای  نیز  انتشارات  برخی  و 

آمادگی کردند.
شد  مقرر  گذشته  سال  چنین  هم  کرد:  تاکید  ایوبی 
که تصویری از شیخ شهاب سهروردی را آماده کنیم. 
پرتره ساز هستند مذاکره کردیم و در  با کسانی که 
نهایت سردیس و تصویر شیخ شهاب الدین سهروردی 
آماده خواهد شد و در این زمینه با استادان مختلف 
گفت وگو کردیم و این محتوا را در اختیار خالق این 

سردیس قرار دادیم.
استادان،  تأیید  مورد  سردیِس  تا  کرد  امیدواری  وی 
این  قرار گیرد و می توان کپی  در خیابان سهروردی 
سردیس و تصویر شیخ شهاب الدین سهروردی را در 
بخش های مختلف از جمله سهرورد قرار داد و چنانچه 
مراسم  باشد  استادان  همه  قبول  مورد  سردیس  این 

رونمایی از آن برگزار خواهد شد.
ایوبی با اشاره به دعوای کشورها برای ثبت مشاهیر و 
مفاخر از طریق یونسکو عنوان کرد: کشورهای اطراف 
برای یافتن هویت به بهانه این که یکی از مشاهیر از 
یک کشور عبور کرده تالش می کنند درخواست ثبت 
مفاخر و مشاهیر را مطرح کنند و متأسفانه ما قدر این 
شخصیت ها را نمی دانیم و آنان را از دست می دهیم؛ 
در وفور نعمتی قرار گرفتیم که موجب غفلت ما شده 
می توانند  مشاهیر  از  هریک  کرد:  تصریح  است.وی 
برای هر منطقه و کشور هویت بسازند. توجه به شیخ 
شهاب الدین سهروردی برای اهالی سهرورد و زنجان 

برکات بسیاری درپی دارد

بخش دوم

نوید  بازی  با  زده،  زنگ  کوچک  مغزهای  فیلم 
بازی های  نوع  آن  از  شاهین،  نقش  در  محمدزاده 
سمبلیک و تیپیکالی است که از همان ابتدا تماشاگر را 
با خود به درون هولناک جامعه ی در محاصره و چنبره 
بازی  می کند،  پرت  نادانستگی  و  خشونت  و  بدبختی 
و  ریتم  در  پونگی  پینک  دیالوگ های  با  روان  حسی، 
کشش داستان فیلم نقش اساسی را ایفا می کند، هومن 
سیدی بار دراماتیک فیلم را نه در محتوا که در بازی و 

لوکیشن جست و جو می کند.
آخرین فیلم هومن سیدی را با دختر هستی دیدم و به 
اصرار سی دی فیلم رو خریدم و به اتفاق  دیدم، هستی 

ذات  هم  بلکه  کرد  نمی  درک  را  فیلم  گفتار  و  زبان 
پنداری عجیبی با فضای فیلم داشت تمام بزهکاری ها و 
کارکتر های تیپیکال فیلم رو می شناخت، انگار سالیان 
خنده  با  بود،  زیسته  طبقه  این  با  کمش  سن  با  دراز 
هاشون می خندید، با گریه هاشون بغض می کرد، هومن 
دردها  و  جان  و  روح  در  بود  توانسته  عجیب  سیدی 
ارتباط فکری  از جامعه  نادانستگی های قشر خاصی  و 
ایجاد کند. هستی بزهکاری و بزهکار ها را هر روز در 
میدان راه آهن می بیند، بو می کشد، می شنود، دور و 
کوچک  مغزهای  فیلم  مخاطبان  و  تماشاگران  اطراف 
حاال  سفید،  خاک  های  محله  از  است  پر  زده  زنگ 
خاک سفید راه آهن، خاک سفید لب خط، خاک سفید 
اتابک، خاک سفید شهباز و صدها محله با نام و بی نام 
در تهران نشانی از این فیلم دارند، چقدر این فیلم از 
زوایای مختلف قابل بررسی و آسیب شناسی و تحقیق 
است، شاید آن خشونت درونی و پنهانی فیلم به شکل 
حرفه ای و هنرمندانه در دل این فیلم کاشته شده تا در 
دل هر مخاطبی از این قشر و طبقه جوانه زند، کاش 
این فیلم با فراق بال بهتر و بیشتری ساخته می شد و 
هیچ یک از دیدگاه ها و پالن های اش سانسور نمی شد، 
حوزه های  اربابان  جمیع  با  آموختنی  چقدر  فیلم  این 
جامعه شناسی و انسان شناسی و فرهنگ و قومیت ها و 

ده ها مقوله بی نام و نشان را در خود دارد
یکی از سکانس های پایانی فیلم، بازتولید خشونت در 

چرخه معیوب عدالت اجتماعی است، سکانس زیبایی 
که نوید محمد زاده در نقش شاهین، از پس آن برآمده 
حیا  و  حجب  نوعی  با  همیشه  که  پبشانی  داغ  است 
مخفی می شد، حاال با احساس غرور در میان جمعیت 
به سوی سرنوشت نامعلوم خود می رود، شاهین نماینده 
ی خیل عظیم جوانان بزهکار و محله های پایین شهر 
لب خط،  مختاری،  چون  هم  محله هایی  است،  تهران 
شهباز، اتابک و بسیار محله های کوچک و بزرک که 
کشیده  خشونت  تولید  باز  سمت  به  آن  در  کودکان 

می شوند.
هومن  بازی  گانگستر  ضعیف  سکانس های  از  اگر 
سیدی بگذری و چشم بر آتشبازی بچگانه اش بپوشی، 
روایت یکدستی را می بینی که تمام عناصر داستانی و 
دراماتیک آن در خدمت بقیه عوامل به یک همپوشانی 

قابل قبول می رسند.

کشور  دستی  صنایع  معاون  محمودیان  پویا 
آزادی  ارگ  فجر  سالن  در  که  خبری  نشست  در 
برگزار شده بود درباره تأثیر جهانی شدن شهرهای 
با هدف  در سال گذشته  کرد:  بیان  صنایع دستی 
و  صنعتگر  نفع  به  دستی  صنایع  بازار  ساماندهی 
هنرمندان تصمیم گرفته شد ورود کاالهای صنایع 
االن  شود.  ممنوع  کشور  به  ایرانی  غیر  دستی 
کاالهای صنایع دستی غیر ایرانی به صورت رسمی 
از  برای جلوگیری  نمی شود. هم چنین  ایران  وارد 
شد  تدوین  آن  دستورالعمل  دستی  صنایع  قاچاق 
و سال گذشته چند محموله قاچاق صنایع دستی 
غیرایرانی کشف و ضبط شده بود. در سال ۹8 این 

موضوع را مجدانه پیگیری می کنیم.

از  بیش  گمرک  رسمی  آمار  اساس  بر  افزود:  وی 
بدون  دستی  صنایع  صادرات  دالر  میلیون   ۲8۹
داشته ایم  فرش  و  چمدانی  صادرات  آمار  احتساب 
رشد  درصد  سه   ،۹۶ سال  به  نسبت  آمار  این  که 

 ۱8 با  گذشته  سال  نیز  داخلی  حوزه  در  داشت. 
درصد رشد نسبت به سال ۹۶ بیش از هزار و ۷۰۰ 
بازارهای  در  دستی  صنایع  فروش  تومان  میلیارد 

داخلی داشته ایم. 
بازارهای صنایع دستی  محمودیان بیان کرد: ثبت 
جهانی  شورای  در  ایران  پیشنهادهای  جمله  از 
تایلند  در  ماه  اردیبهشت  که  بود  دستی  صنایع 
»غدا  گرفت.  قرار  استقبال  مورد  و  شد  برگزار 
اقیانوسیه شورای  و  آسیا  منطقه  رئیس  هیجاوی« 
تا  می آید  قزوین  استان  به  صنایع دستی  جهانی 
در  ببیند.  را  سعدالسلطنه  دستی  صنایع  بازارچه 
میدان  سراغ  به  بازار  این  ثبت  از  پس  داریم  نظر 

نقش جهان وبازارهای دیگربرویم.

اتفاقات حمایتی برای صنایع دستی 



گردآورنده مریم نباتیزنگ تفریح  
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}جسارت نباشه...فقط برای انبساط خاطر شما!{

افقی:
آفتاب-رودناشنوا!۶- به  پشت  باد۵-پهلوان-فالگیر-خانه  کامتان  به  آبخوری-سفیدترکی-امیداست  رنگ-سرشماری-همیشه۴-ظرف  ارمنستان-ورم۳-تخته  شود۲-خمیازه-پایتخت  می  دیده  بیشتردرکالنشهرها  که  اجتماعی  ۱-ازآسیبهای 
چهار-پوشاننده- انتخاباتی۱۰-مخفف  نمکی-نظروعقیده  ازمسعودده  عراق۹-دوستی-فیلمی  مذهبی  یقه-شهرتوریسم  قرآنی-سوبسید-مشهور8-مشورت-نوعی  هاراسفیدکنند۷-مردم  دیوارخانه  باآن  بسیارخورنده-نوعی طالق-گل سفیدکه 

نویسنده  دانشور  ازسیمین  ازپا۱۵-اثری  درصورت-قسمتی  مشورت۱۴-سرگشته-عضوی  آبی-محل  های  دوستان۱۳-حمال-ازگستره  نوع  ازاین  حیات-امان  روید۱۲-نوردهنده-مایه  آتش-برسرمی  نمودن-جرقه  آرزو۱۱-اندک-سیراب 
معاصرکشورمان

عمودی:
ترکی-شریک۵- سر-اسم  دهنده۴-فرق  سینمایی-ترویج  خوبی۲-اسباب-کالبد-واحدسطح۳-جانورخونخوار-جایزه  ازویکتورهوگو-مقابل  ۱-اثری 

بیماری—نشان دادن-تخت پادشاهی۶-ازکلمات پرسشی-ازکلمات استثنا-شهری دراستان کرمان-مخفف حرف شرط۷-طبیعی-امتدادفیزیکی-فاصله 
حکومتی۱۱-وسط- بیابید-کاخ  اسب  دور-همسرفرعون-برگردن  به  گزنده-خباز-میراب۱۰-اشاره  خانه-آبستن-کاال۹-سگ  دوکوه8-پیشگاه  بین 

فارس-قلعه۱۴-ضمیرغایب-دوربین  دراستان  وآرام۱۳-مردبلندمرتبه-شهری  آخر-اهسته  ازمصالح ساختمانی-گربه عرب۱۲-ازصفات خداوند-رمق 
انگلیسی-شهری دراستان همسایه ایالم۱۵-درس کشیدنی!-اثری ازریچاردرایت
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»بچه پوشی« در افغانستان
می گوید:  افغانستان  زنان  خبری  آژانس  کل  مدیر 
»زنان نمی توانند در این جامعه به تنهایی پول دربیاورند و از 
خانواده خود حمایت کنند. آن ها به این دلیل و دالیل دیگر، 
در این جامعه مردساالر به سنت بچه پوشی روی می آورند.«

 در نگاه اول، »منگال کریمی« سیزده ساله که در روستایی 
همه  شبیه  نظر  به  می کند،  زندگی  افغانستان  غرب  در 
پدرش  کنار  در  آن ها  مانند  که  است  منطقه  آن  پسر های 
در مزرعه کار می کند. او به آرامی به حیوانات غذا می دهد و 

هیزم جمع می کند و با زحمت آب می آورد.
او تا پیش از دو سالگی، »منگال« نبود بلکه »مدینه« بود. او 
انتخاب کردند  از هفت دختری بود که پدر و مادرش  یکی 

تا پسر باشد!
معنای  )به  »بچه پوش«  به  موسوم  افغانستان  در  سنتی 
می کند(  پسر  یک  شبیه  را  او  که  دختر  به  لباس  پوشاندن 

است، که "مدینه" را "منگال" کرده است.
را  موهایش  همیشه  می آورد،  خاطر  به  که  جایی  تا  منگال 
زیر کاله پشمی جمع می کرده و شلوار و ژاکت می پوشیده 
و به پدرش درکارها کمک می کرده است. آن ها در روستای 

سنجور در استان هرات زندگی می کنند.

الله زار،الله زار!
شاهان  تفریح  محل  و  باغ  زمانی  زار  الله  می گویند 
قاجار مثل فتحعلی شاه و محمد میرزا )فرزند عباس میرزا( 
جشن  باغ  همین  در  را  نوروز  سیزدهم  روز  است.  بوده 
می گرفتند و عروس ناصرالدین میرزا را از همین باغ با جشن 

و شادی بدرقه کرده اند. 
زار  الله  باغ  فرنگ،  سفر  از  شاه  ناصرالدین  برگشتن  از  بعد 
۹۰ هزار تومان فروخته می شود تا خیابانی شبیه شانزه لیزه 
در ایران ساخته شود. خیلی از اولین شغل ها مثل نخستین 
گل فروشی، در الله زار افتتاح می شود. حتی در منابع آمده 
گاز  چراغ  اولین  که  بوده  خیابانی  نخستین  زار  الله  است 

تهران در آن روشن می شود.
خود  اوج  به  مشروطیت  دوره  در  زار  الله  خیابان  رونق 
دلیل  به  قاجار  دوران  آخر  تا  خیابان  این  می رسد. 
مهم ترین  از  یکی  رستوران ها  و  تئاترها  از  ترکیبی  داشتن 
گردشگاه های تهران بوده است. با کودتای ۲8 مرداد، کم کم 
بسیاری از تئاترها، رستوران ها، تجارتخانه ها، پیاله فروشی ها، 
ایران در این  خیاط خانه ها، سینماها و فروشگاه های مشهور 
بورس  زار  الله  خیابان  حاال  اما  کردند.  خوش  جا  خیابان 
با  باربرهایی  از  پر  و  شلوغ  پیاده روهایش  الکتریکی هاست. 
کنار  و  است  پیچیده شده  یا سیم های در هم  چرخ دستی 
مغازه ها  در  که  است  موتورسوارهایی  پارکینگ  هم  خیابان 

کار می کنند.
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جواب شماره قبل

تابلوی مغازه در یک شهر : 
مکانیکی برادران... به جزیحیی!!

☺☻☺☻☺

همان  سیو  نوشته:  بینه  می  خیابون  تو  ره  می  یارو 
سیب است...

صابون  خوردم  خودم  نامردا،  می گن  دروغ  گه:  می 
بود!!!

☺☻☺☻☺

یارو می ره مغازه می گه: آقا یه بیسکویت خوب بدین. 
بقاله می گه: ساقه طالیی خوبه؟ یارو می گه نه. می 
گه: ویفر خوبه؟ می گه نه . می گه گرجی خوبه؟ می 
قربان شما،  یارو می گه:  مادر خوبه؟  نه. می گه:  گه 

دست بوسن!!

 ☺☻☺☻☺
 

در یک فیلم خارجی زنی به شوهرش یک سیلی زد.  
شوهرش گفت: عزیز دلم واسه چی می زنی؟؟  

گفت: برای این که ببینم چقد دوسم داری   
شوهر زن را بغل کرد و یک عالمه بهش محبت کرد  

به  سیلی  یک  و  کرد  تقلید  را  این حرکت  ایرانی  زن 
شوهرش زد! 

  .
  .
  .

زن را وقتی غسل مي دادند هنوز لبخند به لب داشت 
  ...

...بازگشت همه به سوی اوست. 
 

☺☻☺☻☺

زن: اگه امشب نیایی بریم خونه مامانم دیگه منو نمی 
بینی!  

مرد:جدی می گی؟چطوری مگه؟!  
زن: واسه این که چشم هاتو درمی آرم! 

 
☺☻☺☻☺

 
خیلی  شدیم،  پولدار  خیلی  ما  دیدم  بارخواب  یک 
توپ  و  بزرگ  خیلی  ی  خونه  یه  بعد  پولدار.  خیلی 
با  قشنگ  و  بزرگ  اتاق  یک  هم  من  اتاق   ، خریدیم 
 . داشت  هم  وان  تازه   ، بود  جدا  ودستشویی  حموم 
بالنسبت حموم ودستشوییش اندازه ی اتاق اآلنم بود 
) که البته اینو هم با خواهرو برادرم شریکیم ،.... ااای 
روززززگااااار..( خالصه اتاق من اندازه ی یک خانه بود . 
تا این که من توی خواب رفتم اردو ، بعد چند روز که 
مثال برگشتم خانه ، دیدم طمع کردند وقتی من نبودم 
میان خانه را تیغه کشیدند. آن طرفش که اتاق من هم 

توش بوده را دادند اجاره، 
تو  شکستی  آنچنان  همساده"  "آقوی  قول  به  یعنی 
خواب خوردم که تا یک هفته تو شوک بودم ، داغون 

بودم آقو ، لِِه لِه....

☺☻☺☻☺

دکتر به طرف می گه: دوتا خبر بد دارم.
-- اولیش اینه که تو فقط بیست و چهار ساعت زنده 

می مونی.
طرف می گه دومیش چیه؟

-- دومیش اینه که دیروز یادم رفت اینو بهت بگم!!!

☺☻☺☻☺

اولی: آقا این همسایه مون ساعت ۲ نصفه شب هی با 
مشت می کوبید به دیوار خونمون!

دومی: عجب آدم های مردم آزاری پیدا می شن. حتماً 
نذاشت بخوابی؟

شیپور  داشتم  نبودم،  خواب  خوشبختانه  نه،  اولی: 
تمرین می کردم!

☺☻☺☻☺

غذا  ظرف  یک  با  کنه  خودکشی  می خواست  نفر  یک 
می ره روی ریل می خوابه. بهش می گن تو اگه میخوای 

خودکشی کنی دیگه واسه چی غذا بر می داری ؟
می گه اومدیم و قطار یه هفته دیگه امد!!

☺☻☺☻☺

می  تاکسی  راننده  شه  می  تاکسی  سوار  نون  حیف 
گه پول خرد ندارم، حیف نون می گه به جاش برام 

بوق بزن

☺☻☺☻☺

حیف نون چند متر دورتر از قبری گریه می کرد
ازش پرسیدند؛ چرا نزدیکتر نمیری؟

گفت: مرحوم از فامیالی دورمون بود !!!

☺☻☺☻☺

گفتگوی زن و شوهر جوان!..
پسر: عزیزم امشب کجا غذا بخوریم ؟

دختر: هرجا تو بگي عشقم !
پسر: بریم پیتزا بخوریم ؟
ـَـــه رژیمم ! دختر: نـــ

پسر: خب بریم کباب بزنیم امشب ؟
دختر: نه اونم دیروز خوردم!

نظرت  شده؟  باز  تازه  که  رستوران  اون  بریم  پسر: 
چیه؟

دختر: نه اونم خیلی دوره !
پسر: میخوای بریم ساندویچي هات داگ بزنیم ؟

چیزا  اینجور  و  ساندویچ  من   !! ایشششش  دختر: 
نمیخورم !

پسر: پس باالخره چیکار کنیم ؟
دختر: هرچي تو بگي عشقم !!!

دانشمندان هم نتونستن کاری کنن در این زمینه،
دیووونه هستن به خداااا
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»هفته نامه سراسری، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی«

در  گفتمان  گپ  و  از  تجربه ای  پیش  هفته  دو 
اشتراک  به  را  تاالسمی"  بزرگساالن  "درمانگاه 
گذاشتیم. آنچه گفتیم و شنیدیم راجع به خاطرات 
بیماری  درگیر  تولد  بدو  از  که  بود  کسانی  سفر 
را  خاطرات  از  بخشی  بوده اند.  تاالسمی  ژنتیکی 
نوشتیم و بعضی باقی ماند. این خاطرات از قسمت 

دختران درمانگاه جمع آوری شده است.
"ه"

تاالب کیاشهر در گیالن شاید جذا ب ترین سفری بود 
آن  وحش  حیات  و  پرندگان  دیدن  کردم.  تجربه  که 
تاالب بخشی از برنامه سفر ما بود. این سفر را با یک 
اقامت داشتیم و  تور رفته بودم. در یک خانه محلی 
یکی از وعده ها را نیز در حیاط همان خانه جوجه کباب 
زبانم  زیر  هنوز  آن  مزه  خوردیم.  را  لیدر  دستپخت 

است.
روزی که برای گشت تاالب رفتیم، ۶ صبح تا ۲ ظهر 
نزدیک  از  را  پرنده ها  از  برخی  بودیم.  جا  آن  در  را 
دیدیم و برای بعضی نیازمند دوربین دوچشمی شدیم. 
برای من این سفر سختی عجیبی نداشت. شاید چون 
در تاالب، همه مسیر در یک دشت صاف بود و برای 
هم  تور  بقیه  و  نیامد.  من  به  زیادی  فشار  پیاده روی 

برنامه ریزی خوبی داشت و همه چیز منظم بود.
"ف"

زندگی  آلمان  ها  آن  از  یکی  که  دارم  خواهر  دو  من 
سفر  یک  گرفتیم  تصمیم  پیش  چندی  می کند. 

"خواهرانه" به گرجستان داشته باشیم. دو نفرمان از 
ایران و دیگری از آلمان در تفلیس به هم پیوستیم. 
خانه ای اجاره کردیم تا مدت اقامتمان را آن جا باشیم.

بگویم،  داشتم  سفر  در  که  مشکالتی  از  بخواهم  اگر 
شاید ضریب کم نفوذ زبان انگلیسی در آن جا بیش از 
هرچیزی آزارمان داد. دیگری صاحب خانه ای بود که 
آن جا داشتیم و به علت احساس مالکیتی که به خانه 
داشت بدون هماهنگی در را باز می کرد و وارد خانه 
می شد. اوایل برایمان رفتارش عجیب بود، ولی کم کم 

با این خلق و خو اخت شدیم. 
پرداختیم  شهر  گشت  به  توریستی  ماشین های  با 
در  رفتیم.  باتومی  ساحلی  شهر  دیدن  برای  حتی  و 
آب  آن  در  که  کردیم  تجربه  را  جت اسکی  باتومی 

خوشرنگ، خاطره ای جذاب برایمان ساخت.
دریافت  نیازمند  من  بودیم،  سفر  در  که  روز   ۱۰ در 
خون نبودم. قبل و بعد از سفرم در ایران خون دریافت 
کردم تا در سفر با مشکلی مواجه نشوم. تزریق خون 
در کشورهای دیگر بسیار گران است. بنابراین طوری 

تنظیم می کنم که نیازی برای این کار نباشد.
"م"

من سفرهای زیادی به خارج از ایران رفته ام. سفرهایم 
بعضا به چند ماه کشیده و باید طوالنی بمانم. کشور 
آمریکا از لحاظ خدماتی که به من داده می شود بسیار 
آمریکا  اروپا و هم در  اروپا است. من هم در  از  بهتر 
بهداشتی  و  پزشکی  لحاظ  از  کرده ام.  دریافت  خون 

رفتار  نظر  از  ولی  است،  بوده  خوب  تجربه  دو  هر 
در  من  هستند،  مشغول  بیمارستان ها  در  که  کسانی 
آمریکا احساس بهتری داشته ام. اما متاسفانه نه بیمه 
مسافرتی تزریق خون را پوشش می دهد و نه در آن 
کشورها من بیمه ای دارم. هزینه دریافت خون از هر 

هزینه دیگری برایم بیشتر است.
قراری که نرفتیم:

برنامه ای گذاشته بودیم که بار دیگر به درمانگاه برویم 
تا با دوستان دیگری هم صحبت شویم، تا به مرور زمان 
به کمک هم بتوانیم راه های آسان تر سفرکردن را پیدا 
کنیم. ما سر قولمان نماندیم و در دو هفته گذشته این 
بتوانیم  زودی  به  امیدواریم  نکردیم.  تجدید  را  دیدار 
سر حرفمان بمانیم و تجربیات جدیدی را به اشتراک 

بگذاریم.

قسمت دوم:
چهار - مرداد 97

تمام راه تا بهشت زهرا را گریه کرد؛ همسرم که دخترعمه 
جوانش را از دست داده بود. 

رانندگی می کردم و تمام حواسم به جاده بود. من مسوول 
بودم. دوست  بر صندلیش  ماهه نشسته  و پسر ۹  او  جان 
داشتم گریه کنم ولی یک نفر باید با چشمان خشک مسیر 
را می دید. نگران بودم راه را گم کنم. هیچ وقت به تابلوهایی 
که می گویند بهشت زهرا کدام وری است، اطمینان نداشتم. 
نمی توانستم  هم  او  از  شوم.  گم  که  بود  نیامده  پیش  کم 

بپرسم چون اصال آن جا کنار من نبود. 
طول کشید و چند باری گم شدیم تا سرانجام به دیگران 
رسیدیم. تاخیرمان موجب شد اجتماع فامیل در غسالخانه 
را از دست بدهیم و مستقیم سر خاک برویم. از دور جمعیت 
نگاه  دماوند  به  آینه  از  کردم.  پارک  را  ماشین  دیدم.  را 
کردم. انگشتانش روی حفاظ صندلی کودک با موسیقی ای 
که می شنید ضرب گرفته بود. دلم نمی خواست باز به آنجا 

ببرمش. 
این دور و اطراف  "به نظرت  باز کرد. گفتم  همسرم در را 
پارکی هست؟". کالفه بود. نگاهی به دماوند انداخت و گفت 
"بعید می دونم". پیاده شدیم. به او اشاره کردم جلوتر از ما 
از صندوق  بگذارم.  منتظرش  بود که  آن  از  بی قرارتر  برود. 
رویش  را  او  و  آوردم  بیرون  را  دماوند  کالسکه  ماشین 
بین  روی جوی  که  پلی  از  و  کردم  رد  را  خیابان  نشاندم. 
خیابان و قطعه کشیده شده بود گذشتم. کمی رفتم جلوتر 
و سعی کردم از بین قبرها عبور کنم تا به بن بست رسیدم. 

دیگر نمی شد کالسکه را عبور داد. 
به آن هایی که به هم رسیده بودند و در آغوش هم گریه 
می کردند نگاه کردم. از آن ها دور بودم. به عقب نگاه کردم. 
ماشین هم دورتر از آن بود که بازگردیم. دماوند کالفه شده 
بود و صدای اعتراضش آنقدر بلند بود که توجه دیگران را 
آرامش کنم.  جلب می کرد. نشستم کنارش و سعی کردم 
بی قرارتر شد. از کالسکه خارجش کردم. به سمت جمعیت 
به راه افتادم. پایم به قبری گیر کرد و سکندری خوردم. به 

عقب نگاه کردم که کالسکه سر جایش باشد.
به فامیل رسیدم. صدایی را از دور شنیدم "این بچه رو برای 
من  می دانستم  گشتم.  صدا  صاحب  دنبال  آوردی".  چی 
مخاطبش هستم. نمی دانستم که بود. به کناری ام که گویی 

در پی این سوال توجهش به ما جلب شده بود نگاه کردم و 
با بغض گفتم "مینا خیلی دماوند رو دوست داشت، من هم 
اونو. باید میومدم". و بقیه جمله را در دلم گفتم "و او هم 
نمی توانست رانندگی کند" و زیرچشمی به همسرم که دیگر 

گریه نمی کرد و مغموم گوشه ای ایستاده بود نگاه کردم.
برای  جایی  بود.  گرسنه  هم  دماوند  شد.  تمام  تشییع 
آن  بودم  کرده  فکر  قبل  از  نداشتم.  غذایش  گرم کردن 
وجود  خوردن  برای  چیزی  و  هستیم  رستوران  در  ساعت 
در  بچه  بودم.  آورده  احتیاط  محض  صرفا  را  غذا  دارد. 
در صندوق  را  بی خاصیت  کالسکه  من  و  بود  بغل همسرم 
می چپاندم. او را روی صندلی نشاند و پشت فرمان نشست. 
از ساک دماوند آب و شیر را بیرون آوردم و برایش شیری 
آماده کردم تا کمی ته دلش را بگیرد. خوشحال بودم که 

در بازگشت همسرم رانندگی می کند. 
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در   ،۹۷ اردیبهشت  شاد  چندان  نه  روزهای  از  یکی  ظهر 
البه الی  در  بودم،  زده  بغل  را  ماهه   ۶ دماوند  که  حالی 
قبرهای خالی یکی از قطعات جدید راه می رفتم. باد گرمی 
از زمین را روی  بلندشده  به صورتم می خورد و خاک های 
آن جا می گذاشت. نمی دانستم به جلو باید نگاه کنم یا زیر 
قبرها  از  یکی  درون  زودهنگام  سقوط  از  تا  بپایم؛  را  پایم 
جلوگیری کنم. شالم را روی صورت پسرم انداخته بودم به 
این امید که آفتاب، باد و خاک را از او دور کنم. به جمعیت 
فامیل که گریه کنان به یکدیگر چسبیده بودند و توده ای 
راه  بغض  نزدیک می شدم.  را تشکیل می دادند  سیاه پوش 
اله  ال  صدای  بود.  شده  گلویم خشک  بود.  بسته  را  گلویم 
الی اهلل از همه طرف شنیده می شد. قلبم همزمان در دهان 

دماوند می کوفت. او زودتر از من گریه را سر داد. 
در حالی که سعی می کردم آرامش کنم، به جمعیت عزادار 

"چرا  با گریه می گفت  فامیل رسیدم. هرکسی مرا می دید 
می گفتم  محزون  لبخندی  با  من  و  بچه؟"  این  با  اومدی؟ 
"وظیفه ام بود". و بود. باید می رفتم. مگر چند بار هر آدمی 
که در فامیل و دوستانت می شناسی به پایان راه می رسد و 

مگر چند بار او را توی قبری جا می گذارند؟ 
مامانت  پیش  رو  بچه  چرا  گفت"  سرم  پشت  از  یکی 
بود.  رفته  کنم.  تکرار  را  جمله ام  تا  برگشتم  نذاشتی؟". 
من  و  دماوند شیر می خواست  بودم.  دیگر مضطرب شده 
نمی دانستم که کجا بنشینم و برای چند دقیقه ای پستان 
آرام  که  شاید  شود.  خنک  کمی  شاید  بگذارم  دهانش  در 
شود. نمی خواستم به ماشین برگردم. آمده بودم که آن جا 
باشم. به رفتارم شک کردم. آیا انسان متظاهری هستم که 
از آن؛ هیوالیی در  بدتر  یا  بوده ام؟  این شرایط آن جا  در 

شکل مادر که این طفل بی گناه را اسیر کرده است.
 ۳ پسر  دنبال  به  همسرم  خواهر  کردم.  نگاه  را  دوروبرم   
روسری اش  با  می کرد.  گریه  همزمان  و  می دوید  ساله اش 
هر  داشت.  بینی اش  آب  و  اشک ها  در خشک کردن  سعی 
از نو  از چندگاهی به جمعیت فامیل نگاه می کرد و گویی 
به  باز  بعد  و  می شد  بلند  صدایش  باشد  شده  تازه  داغش 
دنبال پسرش می رفت. پسرش برای بازی در بین خاک و 

بیل و قبر خستگی ناپذیر به نظر می آمد. 
بود تمام شد. سوار ماشین شدیم  به هر سختی ای  مراسم 
صندلی اش  روی  نشستن  محض  به  دماوند  بازگردیم.  که 
انگار فقط جایی  نداشت.  مبارزه  برای  خوابید. حتی رمقی 
این  از  بود  خسته  که  انگار  می خواست.  آرامش  برای  نرم 
همه گریه و شیون. می شد در چشمانش آن حال عجیب 
یا  از تشییع جنازه داریم  بعد  ما  از  بی روحی که هرکدام 

حداقل من دارم را دید.
که  گفتم  همسرم  به  مقدمه  بدون  می راندیم.  سکوت  در 
کاش دماوند درآن شرایط قرار نمی گرفت. نگاهی به سمت 
و  انداخت  بودم  نشسته  گوشی  در  سر  من  که  راستش 
گفت "خوب نمیومدین". چند ثانیه ای سکوت کردم. سرم 
همچنان در گوشی همراهم بود "می دونی که نمی شد نیام". 
می دانست. همیشه خودش گفته بود که در شرایط غم ها و 
شادی های بزرگ باید اطرافیان را همراهی کرد. آمد چیزی  
بگوید ولی ادامه نداد. از آینه نگاهی به پسرش انداخت و 
بودم  این که رفته  از  و  بعد دست مرا گرفت  آهی کشید، 

تشکر کرد.
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آنچه از تجربیات درمانگاه بزرگساالن تاالسمی جا ماند
 --- نیم نگاه ---

آمادگی برای میزبانی از چینی ها
و مطالعات گردشگری  آموزش  مدیرکل دفتر 
گفت: با توجه به لغو روادید برای گردشگران چینی، 
گردشگری  فعاالن  و  عوامل  تمام  آموزش  موضوع 
کار  دستور  در  چینی  گردشگران  حوزه  با  مرتبط 
سازمان میراث  فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 

قرار دارد.
آموزشی  دوره های  انجام  طی  کرد:  خاطرنشان  وی 
۴۶ ساعته، فراگیران، آموزش ها و مهارت های نظری 
و عملی گوناگونی را در ۹ سرفصل خواهند آموخت. 
چینی،  گردشگران  خلقیات  و  روحیات  با  آشنایی 
و  نرخ دهی  چینی،  گردشگران  مسافرت  الگوهای 
تور فرست چینی،  با شرکت های  مالی  تعامل  نحوه 
اشتراکات و ارتباطات تمدنی و روابط چین و ایران 
مهم  نمایشگاه های  و  رویدادها  تاریخ،  طول  در 
نحوه  و  نحوه شرکت در آن ها  و  گردشگری چین 
از  برخی  چینی  راهنمایان  آژانس داران  با  تعامل 

سرفصل های این بسته آموزشی تخصصی هستند.

رئیس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی:

بانک مرکزی بدهی ارزی 
واردکنندگان تجهیزات پزشکی را 

تا 2 روز آینده تسویه می کند
تهران - ایرنا - رئیس اتحادیه بازرگانان تجهیزات 
تا  است  قرار  مرکزی  بانک  کرد:  اعالم  ایران  پزشکی 
دو روز آینده، بدهی های ارزی شرکت های واردکننده 

تجهیزات پزشکی را پرداخت کند.
در  مرکزی  بانک  تعلل  از  پیشتر  که  صانعی  ابوالفتح 
به  بود،  کرده  انتقاد  تسویه طلب شرکت های خارجی 
اولین  آینده،  روز  دو  یا  یک  ظرف  که  داد  خبر  ایرنا 

پرداخت های ارز بدهی این شرکت ها انجام می شود.
این  اهمیت  دلیل  به  داد:  توضیح  زمینه  این  در  وی 
تجهیزات  واردکننده  شرکت های  بدهی  باید  کاالها 
اولین  در  خارجی  فروشنده  شرکت های  به  پزشکی 
زمان ممکن تسویه می شد که این کار تا کنون صورت 
نگرفته است. حاال بعد از یک سال و دو ماه قرار است 
بانک مرکزی ارزهای بدهی را به این شرکت ها پرداخت 

کند.
مدارکشان  که  شرکت هایی  فهرست  صانعی  گفته  به 
کامل بوده و از طرف وزارت بهداشت به بانک مرکزی 
آغاز  پرداخت ها  آینده  روز  دو  تا  نهایتاً  شده،  ارسال 

می شود.
وجود  با  چرا  که  است  سوال  جای  داد:  ادامه  وی 
دستورات مقامات هیئت دولت مبنی بر پرداخت بدهی 
امروز  تا  کار  این  انجام  واردکننده،  شرکت های  ارزی 

طول کشیده است.

من، پسرم، بهشت زهرا


