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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

وزیر اقتصاد اعالم کرد؛

ذخیره  ۴.۲ میلیون تن کاالهای 
اساسی در بنادر کشور

تن  میلیون   ۴.۲ ذخیره   از  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر 
کاالهای اساسی در بنادر کشور خبر داد و گفت: بالغ بر 
۸۵ درصد از واردات کشور کارکرد رونق تولید را دارد و 

موجب تقویت تولید می شود.
استان  اقتصادی  فعاالن  با  نشست  در  دژپسند  فرهاد 
به  کشور  در  سیاست گذاری ها  که  این  بیان  با  هرمزگان 
گونه ای است که فعاالن اقتصادی بدون دغدغه در راستای 
امروز  شرایط  در  کرد:  عنوان  کنند،  اقدام  اقتصاد  تعالی 
عرصه  در  حضور  با  خصوصی  بخش  و  اقتصادی  فعاالن 
اقتصاد باید نقش خود را به خوبی ایفا کنند.وی ادامه داد: 
ما نیز در راستای ایجاد بستر مناسب برای فعالیت روان و 

بدون دغدغه فعاالن اقتصادی تالش می کنیم.
تصمیمات  که  این  بیان  با  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر 
شرایط  در  افزود:  است،  تولید  تقویت  راستای  در  دولت 
امروز تقویت تولید به رونق اقتصادی کمک می کند.وی از 
ذخیره سازی قابل توجه کاالهای اساسی خبر داد و بیان 
رشد  کشاورزی  تولیدات  حوزه  در  جاری  سال  در  کرد: 
این محصوالت  عمده  که  بوده ایم  را شاهد  توجهی  قابل 
واردات  چنین  هم  هستند.  اساسی  کاالهای  دربرگیرنده 
و شاهد  انجام شده  کافی  مقدار  به  نیز  اساسی  کاالهای 

تأمین و توزیع این کاالها در سراسر کشور هستیم.
وجود  با  کرد:  خاطرنشان  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر 
بنادر  در  که  هستیم  شاهد  اما  دشمنان  اقدامات  تمامی 
بارگیری  و  تخلیه  جهت  متعددی  کشتی های  کشورمان 

کاال پهلوگیری می کنند.
روند  که  است  این  بر  ما  تالش  کرد:  اظهار  دژپسند 
ترخیص کاال از طریق بنادر و گمرکات با سرعت مناسبی 
انجام شود و این زمان را تا حد امکان کاهش دهیم اما در 
عین حال باید الزاماتی همچون مسائل استاندارد، ایمنی 
و بهداشت نیز رعایت شود.وی به اقدامات صورت گرفته 
یکی  گفت:  و  کرد  اشاره  آزاد  مناطق  رونق  راستای  در 
گذاری  سرمایه  جذب  حوزه  این  در  اساسی  اقدامات  از 
خارجی در مناطق آزاد است که اقدامات بزرگی در این 

راستا در حال انجام است.

ما را چه می شود؟!
زمانی در جمع دوستان صحبت از 
تغییر  و  تکنولوژی  پیشرفت  سرعت 

پیشرفت ها  این  که  کرد  یادآوری  "زیدی"  و  بود  بشر  زندگی 
مرحوممان،  جدمان  اگر  که  هست  محیرالعقول  آنچنان 
بازگردد، از آنچه می بیند دچار سکته شده و بازخواهدگشت و 
"ظریفی" تصریح کردکه حتی پدر مرحومش هم -- که دیری 
نیست به رحمت حق واصل شده، اگر اسباب زندگی فرزندانش 

را ببیند به همان بیمارِی "شگفتی ناگهانی" دچار خواهدشد.
کننده  ناراحت  مبحث  به  اگر  رفت  پیش  بحث  از  حال، 
به  و  کنیم  بی احتیاطی  و  نماییم  کج  را  مسیرمان  رفت  پس 
شعار  وادی  این  در  روزی  من،  دلبندان  بگوییم؛  فرزندانمان 
لطیف و خوش آیندی مرسوم بود که االن مدیدیست متروک 
شده، و آن شعار این بود که؛ هر هنگام صاحب ملکی به ساکن 
آن ملک می گفت لطفا تخلیه کن اوهم می گفت چشم و زیر 
لب می گفت "اجاره نشینی، خوش نشینی!" و به سرعت محلی 
سکته  خطر  که  باشید  مطمئن  می رفت!،  و  می یافت  مناسب 
ناشی از شگفتی و خنده های جنون آمیز در کمین دلبندانمان 
قراردارد، که توصیه می شود در بیان این کالم احتیاط واجب 

فراموش نشود!
حقیقتا کار بهای مسکن و اجاره آن از گریه گذشته و تلخ خنده 
و بل برای مستاجران با درآمد اندک، به خنده جنون کشانده 
شده است. باتوجه به این نکته که آمار از کمبود مسکن خبر 
نمی دهد و جز قلیلی که به دالیل دیگر از سکونت در آشیانه 
محروم هستند کسی در بیابان سکنی نکرده، باید پرسید این 

قیمت ای نجومی برای اجاره اماکن جعبه ای از چیست؟
چیز  به  ربطی  بی  هرچیز  که  افتاده  جامعه  برای  اتفاقی  چه 
بی ربط دیگر می چسبد! دالر گران می شود محصول کشاورزی 
که کمترین وابستگی را به خارج از کشور و ارز و این مسایل 
اجاره  و  فروش  بهای  آری  و مسکن؛  دارد هم، گران می شود 
مسکن که زمینش و مصالح اصلی اش وارداتی نیست، و صد 
البته مسکن قدیمی -- که ربطی به گرانی اکنون ارز ندارد هم، 

سرسام آور باال می رود!
برای  واقعی  و  علمی  دالیل  درستی  به  کارشناسان  که  البته 
این اتفاقات بیان می کنند اما در این ارتباط یک چیزهایی هم 
و  علمی خودنمایی می کند  تحلیل  دایره  از  بیرون  که  هست 
آن است که انسان را از شگفتی به سکته وا می دارد، و در این 

هنگام فقط می شود پرسید؛ ما را چه می شود؟
»مدیر مسوول«

سالمت باشیم
یک خوراکی، با هزار خاصیت! 

)سیب(
دو کلمه حرف ورزشی

جهش به میدان رقابت ورزشی
گردشگری برای همه

چگونه  میزبان مهمانان با اختالالت 
بینایی در اقامتگاه خود باشیم
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طالق و ازدواج نامتعارف!

"کمی کمتر ..."؛ شعار روز بدون 
پالستیک

وزیر اقتصاد اعالم کرد؛
ذخیره  ۴.۲ میلیون تن کاالهای 

اساسی در بنادر کشور

ابز هم مسکن؛

هجوم قیمت ها به آرامش هشروندان

خبر خوش برای 
زبان فارسی

آمادگی عمان برای 
سرمایه گذاری 

در چابهار
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 --- نیم نگاه ---

سیب میوه ایست که می توان گفت در هر جای دنیا 
در  و  می شناسند  را  آن  دینا  مردم  همه  و  دارد  وجود 

بیشتر نقاط دنیا پرورش داده می شود.. 
و  کوچک  آن  وحشی  انواع  دارد.  مختلف  انواع  سیب 
و  ترش  نوع  سیب  می باشد.  درشت  آن  یافته  پرورش 
شیرین دارد نوع وحشی آن در جنگل های شمال ایران 

نیز یافت می شود. 
◘ تركیبات شیمیایی سیب: 

بی  و  زیادی است  و مواد مغذی  ویتامین  دارای  سیب 
مناسبت نیست که یک ضرب المثل انگلیسی می گوید 
که خوردن یک سیب در روز شما را از رفتن نزد دکتر 

بی نیاز می کند. 
دارد  وجود  متوسط  سیب  یك  در  كه  موادی   ◘

بشرح زیر است : 
انرژی                                             ۲۵۸ کالری 
پروتئین                                                  ۲/1 گرم 
چربی                                                     6/1 گرم 
مواد نشاسته ای                                       6/۵9 گرم 
کلسیم                                              ۲۴ میلی گرم 
فسفر                                                10 میلی گرم 
آهن                                                ۲/1 میلی گرم 
ویتامین آ                                               360 واحد 
ویتامین ب 1                                   1۵/0 میلی گرم 
ویتامین ب ۲                                   0۸/0 میلی گرم 
ویتامین ب 3                                     1/0 میلی گرم 
ویتامین ث                                         1۸ میلی گرم 
ناگفته نماند که ویتامین های موجود در سیب بیشتر 
بنابراین  دارد  قرار  آن  پوست  وزیر  سیب  پوست  در 
آن هایی که می توانند پوست سیب را هضم کنند بهتر 
است که آن را با پوست میل کنید و اگر می خواهید 
پوست آن را بکنید بهتر است که سیب را خیلی نازک 

پوست کنید 
◘ خواص داروئی: 

--1 سیب یک میوه قلیایی است و تمیز کننده بدن 
است و به علت درا بودن پکتین زیاد آب اضافی بدن 

را خارج می سازد 
--2 سیب را می توان برای برطرف کردن اسهال حتی 
برای کودکان بکار برد. بدین منظور سیب را باید رنده 
برای  و  پخت  می توان  را  سیب  نمود.  استفاده  و  کرد 
آن هایی که روده تنبل دارند آن را روی آتش مالیمی 
بپزید البته حتما ازظرف لعابی یا تفلون استفاده کنید 

حفظ  آن  ویتامین های  و  پکتین  طریق  این  به  زیرا 
می شود. 

و  سرفه  درمان  برای  دارو  بهترین  سیب  شربت   3--
گرفتگی صدا می باشد .برای تهیه شربت سیب یک کیلو 
سیب راشسته و با پوست قطعه قطعه کنید و در یک 
لیتر آب بپزید سپس آن را با پارچه نازکی صاف کنید 
و چند تکه قند به آن اضافه کنید و دوباره روی آتش 
آتش  روی  از  را  آن  و  بیاید  قوام  تا  دهید  قرار  مالیم 
بردارید روزی سه تا چهار فنجان از این شربت بنوشید. 
--4 سیب دارای مقدار زیادی کلسیم است و کلسیم 
سیب به بدن کمک می کند که کلسیم غذاهای دیگر 

را نیز جذب کند. 
--۵ خوردن سیب یبوست را برطرف می کند و برای 

خستگی مفرط مفید است 
و  است  آور  ادرار  سیب  درخت  برگ  کرده  دم   ۶--

درمان کننده التهاب کلیه و مثانه می باشد. 
درمان  برای  موثری  داروی  سیب  آب  نوشیدن   7--

سرماخوردگی و گرفتگی صدا و سرفه است. 
--8 سیب مقوی کبد و اشتها آور است. 

--9 سیب برای درمان تنگی نفس بسیار مفید است 
حتی بوئیدن سیب نیز این خاصیت را دارد. 

دفع  و  کبد  و  معده  کننده  تقویت  پخته  سیب   10--
کننده سودا  و سموم بدن است . 

--11 سیب حرارت را از بدن خارج می سازد . 
--12 سیب را رنده کنید و در دستمال بپیچید و روی 

چشم بگذارید درد چشم را برطرف می کند. 
--13 خوردن سیب حتی برای آن هایی که بیماری 

قند دارند مفید است چون قند خون را باال نمی برد. 
باید  حتما  شوند  الغر  خواهند  می  که  کسانی   14--

سیب را با پوست بخورند . 
--1۵ دم کرده گل سیب داروی سرفه و تورم مجرای 

تنفسی است 
--1۶سیب داروی خوبی برای درمان زخم ها می باشد 
--17 سیب بهترین دارو برای سوء هاضمه است زیرا 

دارای مقدار زیادی پکتین می باشد 
--18 آب سیب را حتی می توان برای تنقیه استفاده 
کرد. این تنقیه برای بیماری های روده بسیار موثر است. 
--19 پوست سیب را مانند چائی دم کنید و بیاشامید 

این چائی بهترین دوست کلیه است. 
تهیه  با آب میوه گیری در منزل  را  --20 آب سیب 
کنید و فورا آن را بنوشید زیرا در اثر ماندن آنزیم های 

خود را از دست می دهد. 
زیادی  استفاده  پوست  زیبایی  برای  سیب  آب   21--
دارد بخصوص برای از بین بردن چین و چروک پوست 
موثر است بدین منظور آب سیب را صبح و شب روی 
البته  دهید  ماساژ  و  بمالید  صورت  و  گردن  پوست 

همیشه آب سیب تازه استفاده کنید. 
استفاده دیگر از سیب برای لطافت پوست سیب پخته 
است سیب رابپزید و سپس له کنید و با شیر مخلوط 
کنید و این مخلوط را به صورت نیم گرم روی پوست 

بگذارید و پس از چند دقیقه آن را بردارید . 
◘ خواص سیب ترش 

--1 سیب ترش قابض است و حالت استفراغ و دل بهم 
خوردگی را از بین می برد. 

--2 سیب ترش را بپزید درمان اسهال خونی است 
--3 آب سیب ترش مخلوط با انار برای تقویت معده و 

درمان اسهال و دل بهم خوردگی بکار می رود 
و  درد  و  استفراغ  اسهال،  ترش عالج  --4 رب سیب 

غم است 
ازدیاد  و  معده  برای ضعف  مربای شکوفه سیب   ۵--

نیروی جنسی مفید است.
دارند  گرم  مزاج  که  آن هایی  برای  ترش  سیب   ۶--
بسیار مفید است بالعکس آن هایی که مزاج سرد دارند 

باید سیب شیرین بخورند 
سیب در قدیم معالج نقرس و بیماری های عصبی بوده 

است
◘ مضرات: 

 همان طور که قبال گفته شد سعی کنید همیشه سیب 
را با پوست بخورید زیرا مقدر زیادی پکتین در پوست 
داخل  بازارهای  در  که  سیب  هایی  دارد  وجود  سیب 
ایران یا آمریکا و کانادا بفروش می رسد روی آن دارای 
یک الیه چربی برای حفاظت آن می باشد بنابراین حتما 
این سیب ها را به دقت بشوئید آن هائی که دارای معده 
ضعیف هستند باید سیب را بسیار نازک پوست بگیرند 

که پکتین ها و ویتامین های آن از بین نرود .

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

یک خوراکی، باهزارخاصیت! ]سيب[          افراد عصبانی در معرض زوال 
حافظه هستند

مطالعات نشان می دهد فشارهای عصبی، عصبانیت 
بیش از حد و پرخاشگری در سنین جوانی منجر به ضعف 

حافظه در کهن سالی می شود.
آزمایش  و  بررسی  به  محققین  از  تیمی  مطالعه،  این  در 
عاطفی  رفتارهای  تحلیل  و  تجزیه  پرداختند.  نفر   31۲6
این افراد که همگی زیر ۲۵ سال سن داشتند به وسیله 
و  حافظه  استرس،  میزان  گرفتن  نظر  در  با  گروه  این 
استرس  و  فشار  سطح  با  گروه  چهار  در  و  تفکر  توانایی 
گوناگون آغاز شد. در این پژوهش فرآیند عقالنی این افراد 
طی ۲۵ سال مورد بررسی قرار گرفت و در حدود سن ۵0 

سال توانایی های شناختی آنان مجدداً ارزیابی شد.
در  سواالتی  افراد  شخصیت  بهتر  فهم  برای  محققین 
تحریک  رفتارهای  به  آنان  های  العمل  عکس  خصوص 
آمیز، عدم اعتماد به دیگران و احساسات منفی در روابط 
اجتماعی را مطرح کردند و در پایان از این افراد خواسته 
به  را  بود  کلمه  که شامل 1۵  کلمات  از  لیستی  که  شد 

خاطر بسپارند.
تفاوت  که  کرد  عنوان  پژوهشی  تیم  این  پایان  در 
مجموعه  این  سپردن  خاطر  به  توانایی  در  چشمگیری 
کلمات توسط چهار گروه یاد شده وجود داشت و نگرش 
در  اختالل  و  حافظه  کاهش  بر  مستقیم  اثری  خصمانه 

تفکر را به همراه دارد.

تاثیر آنتی اکسیدان ها در پیشرفت 
سرطان

نشان  جدید  ای  درمطالعه  سوئدی  دانشمندان 
دادند که دو آنتی اکسیدان یعنی ویتامین E و نیز استیل 
سلول های  رشد  تسریع  به  می تواند   )NAC( سیستین 

سرطان ریه در موش ها بیانجامد.
آنتی اکسیدان ها از سلول ها در برابر مولکول های ناپایداری 
که گونه های اکسیژن واکنشی یا ROS نامیده می شوند 
محافظت می کنند. این مولکول های ناپایدار می توانند به 
راحتی با دی. ان. ای واکنش داده و به بروز آسیب هایی 

که در نهایت به سرطان می انجامد منجر شوند.
در این پژوهش جدید مشخص شد که آنتی اکسیدان ها 
واکنشی  اکسیژن  تنها موجب خنثی شدن گونه های  نه 
هم  سالم  سلول های  بر  مخرب  تأثیری  بلکه  می شوند، 
دارند. در واقع هر قدر آنتی اکسیدان بیشتری در رژیم 
غذایی ما وجود داشته باشد، به حذف رادیکال هایی که 
می توانند جلوی رشد تومور را بگیرند کمک می کنیم. این 

امر در نهایت می تواند بسیار زیانبار باشد.

لطافت و خاصیت باهم! ]بنفشه[
نیز  درمانی  زیبایی خاصیت  بر  بنفشه، عالوه  گل 
درمان  برای  گیاهی  را  آن  بقراط  قدیم  درزمان  دارد. 
ناراحتی های کبد و بدخلقی طبقه بندی می کرد. در قرن 
کردن  برطرف  برای  گیاه  این  شربت  از  انگلیسی ها   16

یبوست استفاده می کردند. 
▪ با خوردن این گل دهان را خوشبو کنید. 

▪ برای درمان سرماخوردگی روزی ۲بار ناشتا از دم کرده 
این گیاه استفاده کنید. 

▪ ضماد تهیه شده از گل و برگ های این گیاه را روی 
پیشانی بمالید تا از سردرد رهایی یابید. 

▪ این گیاه خاصیت ضدقارچی، ضد التهابی و ضدعفونی 
دارد. 

را  برونشیتی  ناراحتی های  و  سرفه  و  است  آور  خلط   ▪
تسکین می دهد. 

خاصیت  و  مسکن  عملکرد  آن  سالیسیلیک  اسید   ▪
ضدالتهابی دارد و ناراحتی آرتروز و ناراحتی های مفصلی 

را کاهش می دهد.
▪ بوییدن گل تازه بنفشه خواب آور است.
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خرابکاری از نوع ینگه دنیایی!
 

در  شیکاگو  فرودگاه  پلیس  نامناسب  رفتار  گرچه 
آمریکا با اعضاء تیم ملی والیبال کشورمان دور از انتظار 
نبود، اما دوستداران والیبال و تیم ملی را رنجیده خاطر 

و تلخ کام کرد.
ممکن هست بعضی شیفتگان ینگه دنیا و شاید برخی 
این  از  هضمی  قابل  غیر  استدالالت  نظری،  روان  تند 
حرکت ناپسند سیاسی لمپنی در فرودگاه شیکاگو عرضه 
کنند اما این توجیهات بیش از این که بار پذیرش داشته 
باشد خنده دار و تاسف بار خواهد بود چرا که هیچ کس 
ازدولتی که ادعای قدر قدرتی دارد انتظار اقدامات بی ثمر 
و اهانت آمیز را ندارد بلکه این گونه حرکات بیشتر نشانه 
ضعف و ناگزیری و استیصال است. به هرحال مسووالن 
ایرانی آنچه را که باید تا حدودی انجام داده اند و پیگیری 

به نتیجه رساندن اقداماتشان راهم حکما خواهندکرد.
والیبال جمهوری اسالمی  تیم ملی  از جمله؛ سرپرست 
ایران با انتقاد از رفتار نامناسب و به دور از پروتکل های 
ایران،  پوشان  ملی  با  شیکاگو  فرودگاه  پلیس  میزبانی 
نباید  رفتارهایی  چنین  با  "آمریکایی ها  است:  گفته 

میزبان مسابقات ورزشی شوند.
این که در سال گذشته هم  بیان  با  " امیر خوش خبر" 
بودیم،  آمریکایی ها  سوی  از  رفتارهایی  چنین  شاهد 
شیکاگو  به  عزیمت  از  پیش  اساس،  همین  بر  افزود: 
فدراسیون  و  والیبال  فدراسیون جهانی  به  نامه هایی  در 
چنین  نباید  که  بودیم  داده  هشدار  آمریکا،  والیبال 

مشکلی داشته باشیم."
چنین  که  بودند  داده  وعده  هم  ها  آن  داد:  ادامه  وی 
مشکلی پیش نیاید. گفته بودیم اگر این مساله برای همه 
است، تمکین می کنیم. اما اگر بخواهد ایران استثنا باشد 
از  را  ایران  تیم  هواپیما  خروجی  از  بخواهند  که  این  و 

سایرین جدا کنند، پذیرفتنی نیست.
در  رفتارها  نوع  این  بودن  سابقه دار  به  توجه  با  گرچه 
آمریکا، تذکرات الزم از سوی مسووالن ایرانی داده شده 
است ظاهرا به نظر می رسدکه آمریکاییان از سر ناچاری 
امکان انجام کار دیگری را ندارند و به بدترینش متوسل 
جوانان  پیروزی های  از  هراس  با  هم  شاید  و  می شوند 
فکر  غلط  به  و  دارند  روحیه  تخریب  در  سعی  ایرانی 
مقصود  به  را  آن ها  تخریبگرانه  رفتارهای  این  می کنند 
در  ایرانی  جوانان  پیروزی های  امیدواریم  که  می رساند. 
بازی های پیش رو آن ها را سرجایشان بنشاند تا از تلخی 
شرایط  خبر؛  خوش  گفته  به  بنا  بکاهد.  ایرانیان  کام 
عمومی تیم خوب است و همه مصدومان رسیده اند. وی 
گفته است؛  شرایط مسابقات سخت است و تیم ها بسیار 
با تجربه هستند. آن ها سال ها این مرحله از مسابقات را 
تجربه کرده اند اما نقطه قوت ما این است که بازیکنان ما 

با تمام وجود بازی خواهند کرد.

سیاوش بهبودیدو کلمه حرف ورزشی

از اتفاقات خرسند کننده ورزشی که درعین حال نشانه 
خوبی برای گسترش ورزش میان جوانان کشور است، 
باید ازرخ دادهای ارزشمند رقابت های جهانی کارگران 
یادکرد. کارگران کشور عالوه برحضور فعال در صحنه 
غافل  نیز  ورزش  به  پرداختن  از  خودکفایی،  و  تولید 
نبوده اند و در همان روزهای اولیه در برخی از رشته ها 

حرف را تمام کرده اند.
جهانی  بازی های  دوره  ها؛ششمین  گزارش  به  بنا 
تیرماه  روز سه شنبه 11  از  آماتوری  و  کارگری  ورزش 
در شهر تور توسای اسپانیا آغاز شد و 3000 ورزشکار 
از ۴۲ کشور جهان به مدت 6 روز با یکدیگر به رقابت 

پرداختند.
بازی های  در  ایران  کاروان  حضور  دوره  سومین  این 
جهانی کارگری بود. کاروان ایران با 1۴0ورزشکار در 9 
رشته و در قالب 16 تیم در این بازی ها حضور پیداکرد.

زنان  از  تیم  پنج  و  مردان  از  تیم   11 کاروان  این  در 
حضور داشتند که تیم جودوی زنان و شنای مردان برای 
نخستین بار به این مسابقات اعزام شده بودند. تیم زنان 
در رشته های دوومیدانی، جودو، تنیس روی میز، پتانک 
تنیس  جودو،  دوومیدانی،  رشته های  در  نیز  مردان  و 
روی میز، پتانک در دو تیم، کاراته، والیبال ساحلی در 
و شنا حضور  فرنگی  و کشتی  تیم، کشتی ساحلی  دو 

داشتند.
سال  نسبت  به  کشورمان  ورزشکار  کارگران  درخشش 
به  مدال   13۸ کسب  با  آنان  زیرا  بود  چشمگیر  پیش 
جهانی  بازی های  پایانی  روز  هارسیدند.در  بازی  پایان 
 61 ایران    ورزشکاران  در تورتوسای اسپانیا،  کارگران 
مدال طال، ۴۸ مدال نقره و ۲9 مدال برنزصاحب شدند 
و در مجموع به 13۸ مدال دست یافتند.این در حالی 

است که در دوره قبلی این بازی ها، ایران موفق به کسب 
نتیجه  بهترین  این دوره  و در  بود  ۲۵ مدال طال شده 
رقم  جهانی  بازی های  در  ایران  کارگران  ورزش  تاریخ 

خورد.
در روز پایانی این بازی ها و در رشته جودو تیمی ،مردان 
به مدال طالی تیمی رسیدند و تیم بانوان صاحب مدال 

برنز شد.
در  برنز  دو  و  طال   ۵ صاحب  این  از  پیش  جودو  تیم 
بخش مردان و یک طال، یک نقره و دو برنز در بخش 

زنان شده بود.
جهانی  بازی های  میز  روی  تنیس  مسابقات  پایان  در 
علی  شکست  با  فینال  در  صبحی   هادی  کارگران، 
گلستانی قهرمان شد. هم چنین پیمان احمدی هم در 

رده سوم قرار گرفت.
مهسا کردی پور  به مدال نقره بسنده کرد. عبدی هم 
به طور مشترک با پینگ پنگ باز اتریشی در رده سوم 

قرار گرفت.
بدین ترتیب ورزشکاران تنیس روی میز ایران در این 
بازی ها 3 مدال طال، 6 نقره و ۴ برنز و در مجموع 13 

مدال رنگارنگ کسب کردند.
ایران در یک  اما در والیبال ساحلی تیم ملی کارگران 
دیدار نزدیک دو بر یک تیم شهرداری مشهد را برد و 

قهرمان شد 
تیم شنای کارگری با کسب ۵3 مدال شامل 1۴ طال، 
۲6 نقره و 13 برنز به کار خود در ششمین بازی های 

جهانی کارگران در تورتوسا اسپانیا پایان داد.
 10 نیز  مسابقات  روز  آخرین  در  کارگری  شنای  تیم 

مدال شامل 3 طال، ۵ نقره و ۲ برنز کسب کرد.
عبدالرضا  هدایت  با  کارگران  کاراته  ملی  تیم  ضمنا 

برنز   ۲ و  نقره  یک  طال  مدال   6 کسب  با  صحرانورد 
در  کارگران  جهانی  های  بازی  دوره  ششمین  قهرمان 

اسپانیاشد.
و همین طورتیم کشتی فرنگی کشورمان باازمیدان به 
دست  جهان  قهرمانی  مقام  خود،به  حریفان  درکردن 
 60( بیگلو  عیسی  یونس  ترکیب  با  ایران  تیم  یافت. 
سید  کیلوگرم(،   63( راد  سلیمی  محمود  کیلوگرم(، 
 ۷۲( صابری  جواد  کیلوگرم(،   6۷( پورحسینی  مهدی 
کیلوگرم(، محمد جعفر توسلی )۷۷ کیلوگرم(، مهرداد 
کیلوگرم(،   ۸۷( دهقان  مجید  کیلوگرم(،   ۸۲( بهرامی 
حسین شکری )9۷ کیلوگرم( و امید حاجی تبار )130 
با سرمربیگری مجید دهگان و سرپرستی  و  کیلوگرم( 
حسن حمیدی در این پیکارها حضور دارند.تیم کشتی 
فرنگی کارگران در مسابقات بخش انفرادی نیز موفق به 

کسب ۷ طال و یک برنز شد.
میدانی  و  دو  قهرمانان  از  قدردانی  جای  چنین  هم 
مسابقات  اوایل  درهمان  که  دارد  وجود  کشورمان 
واریز  ایران  مدال های  سبد  به  ارزشمندی  مدال های 

کردند.
دوندگان کشورمان در ادامه رقابت های جهانی کارگران 
به میزبانی اسپانیا، چهار نشان طال و سه برنز به سبد 
استاد  ورزشگاه  در  که  رقابت ها  ریختند.دراین  ایران 
اتلتیس برگزار شد، »سمیرا حاتمی راد« در ماده پرتاب 
نیزه و »حسن میهن دوست« در پرش سه گام طالیی 
شدند و »امین حسین زاده« به مدال نقره بسنده کرد.

مدال های طال و نقره در پرتاب وزنه به »مهدی صابری« 
در  هم  خادمی«  »صادق  رسید.  پور«  ملک  »داود  و 
پرتاپ نیزه یک طال برای ایران تصاحب کرد. »حدیثه 

احمدی« در ماده پرش سه گام نیز نقره ایی شد.

قهرمانی احسان قائم مقامی 
در مسابقات شطرنج

 
ــای  ــطرنج فیالدلفی ــابقات ش ــی مس ــوان قهرمان عن
قائم مقامــی  بــه احســان  آمریــکا در بخــش برق آســا 

ــت. ــاص یاف اختص
مســابقات شــطرنج فیــالد لفیــای آمریــکا در بخــش 

برق آســا بــا حضــور 10 بازیکــن برگــزار شــد.
شــرکت کنندگان در ایــن رقابــت بــه صــورت رفــت و 
ــان احســان  ــد و در پای ــدار کردن ــر دی ــا یکدیگ برگشــت ب
قائم مقامــی نماینــده ایــران بــا کســب 9 امتیــاز از ۸ 
ــه عنــوان قهرمانــی دســت یافــت. پیــروزی و ۲ تســاوی ب

ــوان  ــن عن ــت، ای ــدون شکس ــرایطی ب ــی در ش قائم مقام
ــا  ــتان ب ــازان ارمنس ــطرنج  ب ــه ش ــرد ک ــود ک را از آِن خ
ــه ترتیــب در رده هــای دوم و ســوم  ــاز کمتــر، ب یــک امتی

ــتادند. ایس
وی نخســتین اســتادبزرگ شــطرنج ایــران اســت کــه 
هفتــه گذشــته بــا کســب عنــوان قهرمانــی در غــرب آســیا، 

ــرد. ــود ک ــز از آِن خ ــی ۲019 را نی ــهمیه جام جهان س

جهش به میدان رقابت ورزشی
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جمعیت زیادی از معلولین دچار مشکالت مرتبط با 
بینایی هستند . به این جمعیت شهروندان سالخورده 
را هم اضافه کنید که عموما از  مشکالت بینایی رنج 
می برند . پس، هنگام طراحی منو رستوران ، جاگذاری 
این نکته توجه  به  ،باید  عالمت ها و راهنماهای هتل 

داشت.
نابینا،  افراد  یا  هستند  کمتری  دید  دارای  که  افرادی 
اکثرا از یک عصا و یا یک سگ راهنما کمک می گیرند. 
این افراد در هتل ها باید بتوانند راه خود را به راحتی 
پیدا کنند، آن ها برای اولین بار به آنجا آمده اند  و باید 
زودتر فضا را درک کنند. در این مرحله هرگونه کمک 
شما به این افراد راهگشا خواهد بود. هتل ها می توانند 
کارهای  زیادی را برای بهبود ارائه خدمات به مهمانانی 

که دچار اختالل دید هستند، انجام دهند.
برای نمونه در هنگام پذیرش مهمان به این نکات 

دقت كنید: 
◘ قبل انجام هر کاری، به این مهمان توضیح دهید که 
می خواهید چه کاری برای اوانجام دهید. )مثال بگویید 
می خواهم فرم پذیرش شما را تکمیل کنم.( این را از 
نابینا صرفا از گفته های  این جهت بگویید که شخص 

شما متوجه شرایط و مراحل کار بشود.
چه  به  اقامت  مدت  در  بپرسید  خود  مهمان  ◘ از 
این هتل  نیاز دارد. و توضیح دهید که  در  چیزهایی 

چه خدماتی  را می توانید ارائه دهید.
همراهش.  از  نه  بپرسید،  مهمان  خود  از  ◘ مستقیما 
و  خانواده  از  عضوی  با  فرد  این  اگر  است  این  منظور 
مورد  را  همراهش  آمده  شما  هتل  به  دوست  یک  یا 
خطاب قرارندهیدبلکه همه مسائل را با خود او در میان 
بگذارید. این کار حس بهتری به میهمان شما می دهد.

جا  آن  به  را  او  بلکه  ندهید  توضیح  را  هتل  امکانات 
نابینا یا کم بینا  افراد  ببریدتا او مستقیما تجربه کند. 
که  آنجایی  از  بسپارند.  یاد  به  را  دارند همه چیز  نیاز 
برای اولین بار به هتل شما آمده اند بهتر است یک تور 
معرفی برای او اجرا کنید واورادرفضاهای مختلف مانند 

رستوران، مغازه ها، البی و... قرار دهید.
آن سگ  با  داشت  راهنما  به همراه خود سگ  ◘ آگر 
باید  که  دارد  وظایفی  سگ  آن  نشوید.  بازی  مشغول 

برآن ها تمرکز کند.  
ها  فضا  دیگر  مانند  را  فرار  اضطراری  مسیر  ◘ حتما 
ازنزدیک تجربه کندوبرای اوتوضیح دهید که در صورت 

خطر بتواند از راه فرار خود را نجات دهد.  
ضمنا نکاتی كه باید در مورد رستوران و پذیرایی 
غذا برای این افراد مورد توجه قرار گیرد عبارت 

است از:
◘ نزدیکترین میز در کنار بوفه غذا را برای این مهمان 
رزرو کنید. تا مهمانان دیگر میزهای دیگر را بگیرند و 

این میز برای این مهمان با نیاز ویژه اش فراهم باشد.
◘ از او بپرسید چطور می توانید به او کمک کنید.حتی 
این حس  این را بپرسید.  با خود دارد  اگر یک همراه 
مشتریان  همه  رضایت  شما  که  شود  می  اومنتقل  به 

برایتان اهمیت دارد.
◘ وقتی می خواهید غذا را سرو کنید، به مهمان خود 
بگویید که غذا را آورده اید و توضیح دهید که بر روی 
بگویید:  مثال  برای  اید.   راگذاشته  چیزهایی  میزچه 
لیوان این جاست، بطری آب آن جاست و این بشقاب 

غذای شماست، دستمال این جاست و...
تنها یک نوع منو نداشته باشید، منویی با نوشته های 
برای  بریل  زبان  به  منو  و  بینا  کم  افراد  برای  بزرگ 

افراد نابینا داشته باشید. این منو را در البی، در اتاق و 
رستوران قرار دهید. تا از هرجایی که خواستند بتوانند 

چیزی سفارش دهند. 
اکثر مهمانان هتل که دارای مشکالت بینایی هستند 
شدت  به  اما  کنند.  استفاده  اتاق ها  همه  از  می توانند 
توصیه می کنیم برخی از اتاق ها رابه صورت ویژه برای 
افراد نابینا طراحی کنید.  نیاز نیست به افراد نابینا اتاق 
افراد  اتاق های مخصوص  مخصوص ویلچر بدهید. زیرا 
خیلی  می کنند  استفاده  ویلچر  از  که  حرکتی  معلول 

مناسب افراد نابینا نیست.
مناسب   اتاق   مورد   كه  در  چیزهایی  مهمترین 

باید بدانید عبارت است از:
◘ الزم است که نور اتاق  غیر مستقیم باشد، تا افراد 

با بینایی ضعیف هم بتوانند از آن اتاق استفاده کنند
◘ پرده ها و نحوه استفاده از آن ها  باید طوری باشد 
که مهمان بتواند نور اتاق را به دلخواه خود کم یا زیاد 

کند.
◘ تضاد رنگی باال در استفاده از وسایل اتاق  و حمام 
با  حمام   : مثال  عنوان  است.  به  الزم  دستشویی  و 
بسیار  افراد  این  استفاده  برای  سفید  کاشی  بسیار 

دشوار است
◘ اشیاء و یا مبلمان بدون لبه های  تیز باشد  پیشنهاد 
زاویه های  با  و  میز  پارچه  تمام  مبلمان  از  می شود: 

گرد استفاده شود
◘ چای ساز  وقهوه ساز را روی میز قرار دهید  تا در 

دسترس باشد.)نه در کمد(
دهید.  قرار  اتاق  در  بریل  صورت  به  را  اتاق  نقشه   ◘
لمس این نقشه به فرد نابینا کمک می کند بهتر و ایمن 

تر از اتاق و وسایلش استفاده کند.
شرایط  در  تماس  برای  نیاز  مورد  شماره های   ◘
اضطراری و در صورت سفارش غذا و کارهای دیگر را 

به زبان بریل در اتاق قرار دهید.
◘ شماره اتاق  برروی درب یا در راه پله به  بریل و با 

کنتراست رنگی باال و فونت بزرگ نوشته شده باشد.
افرادی که دارای  یا  نابینا و  افراد  مهم ترین کمک به 
بینایی پایین هستند  این است که مانعی در نزدیکی 
درب ها، در  سالن و در نزدیکی پله ها یا آسانسور ها 

وجود نداشته باشد.
مانند  استخر،  دیگر هتل  در فضاهای  كه  نکاتی 
قرار  نظر  مد  دیگر  باید  جاهای  یا  و  ورزشگاه 

دهیم شامل :
انتهای هر  ابتدا و  نابینایان باید در  ◘ مسیر راهنمای 
مسیری درهتل مشخص شوند تا این افراد بتوانند آن 

را احساس کنند. ابتدای شروع  پله ها ، آسانسور و....
◘ در آسانسور، بهتر است سیستم صوتی که خبر می 
دهد در چه طبقه ای توقف کرده است فعال باشد هم 
نشان  هم  بریل  زبان  به  باید  طبقات  کلیدهای  چنین 

داده شود.
رنگ های  بهداشتی  عمومی  سروریس های  در   ◘
رنگی  تضاد  می شود.  توصیه  شدت  به  متضاد 
کف  و  توالت  شویی،  دست  و  سینک  بین  دیوارها 
و...   و دیوار  بهداشتی، مخزن  صابون  مایع  سرویس 

این کمک می کند افراد کم بینا به راحتی از سرویس 
استفاده کنند.

وضوح  نیز  به  درب  دستگیره  یا  و  درب  عالمت   ◘
مشخص شده باشد.

یا  و  اقامتگاهی  و  هتل  مدیر  یک  عنوان  به  شاید  اما 
کسی که عالقه مند است در این زمینه سرمایه گذاری 
و فعالیت کند بپرسید چرا باید این نکات را در مورد 
اقامت افراد نابینا و یا کم بینا در نظر بگیرید. جدای 
همراه  به  هم  اقتصادی  سود  آیا  اجتماعی  منفعت  از 
دارد یا تنها به هتل هزینه تحمیل می کند. با بررسی 
آمارهای چند سال پیش درمی یابیم که تقریبا ۲۸۵ 
میلیون نفر در جهان  دچار اختالالت بینایی هستند 
 ۲۴6 و  مطلق  نابینای  نفر  میلیون   39 تعداد  این  از 
میلیون نفر کم بینا هستند . این آمار جهانی است و 
اگر شما بتوانید هتلی مناسب این افراد داشته باشید 
قطعا انتخاب نخست این جمعیت برای اقامت در یک 
مورد  که  هستید  هتلی  هم  اگر  بود.   خواهید  شهر 
بدانید  است  بهتر  هستید  داخلی  گردشگر  استقبال 
کم  و  نابینایان  آمار  آن  درصد  نیم  و  یک  به  نزدیک 
با  ایرانی را تشکیل می دهد.  پس شما  بینایان افراد 
داشتن این ظرافت ها در مسائل فیزیکی هتل و از همه 
مهمتر آموزش کارکنان خود برای مواجهه با این افراد، 

می توانید برای همیشه انتخاب آن ها باشید.
به  یا  و  خود  با  همراهان  ویژه  نیاز  با  افراد   امروزه 
صورت مستقل بسیار سفر انجام می دهند. این افراد  
می توانند از طریق سایت های رزرواسیون جهانی که 
در مورد ویژگی های هتل ها می توان پیش از عزیمت 
به سفر اطالعات کسب کرد در مورد دسترس پذیری 
هم اطالعات جمع می کنند. و منطقی است که هتلی 
را برای اقامت انتخاب کنند که میزبان شایسته ای برای 
آن ها باشد.  آمار تازه و دقیقی از هتل ها و اقامتگاه های 
فعال در ایران وجود ندارد اما به راستی چه میزانی از 
این هتل ها آماده حضور افراد نابینا هستند؟  موضوع 
اگر  است.  پیشرو  و  پذیری، موضوعی جدید  دسترس 
ویژه  نیاز  با  افراد  زندگی  تسهیل  مند  دغدغه  شما 
هستید و یا اعتقاد دارید با بهبود خدمات می توان در 
شرایط بد اقتصادی هم سود مالی برد، این آن جایی 
است که از دید باقی رقبای شما جا مانده است.  و شما 
می توانید با در نظر گرفتن نکات ذکر شده و نوآوری 
و کشور خود  برند خوشنام در شهر  بیشتر یک  های 
باشید. به عنوان اولین هتل و اقامتگاه مخصوص افراد 

با نیاز ویژه تبلیغ و مشتری جذب کنید.
و  هتل ها  اتحادیه  بازرسان  که  روزی  امید  به 
تعیین  و  بررسی  هنگام  گردشگری  اقامتگاه های 
افراد  برای  پذیری  دسترس  مسائل  به  هتل ها  ستاره 
با نیاز ویژه نیز توجه کنند. و در صورتی که هتلی  از 
استاندارهای دسترس پذیری پیروی نکرده باشد ستاره 
هتل کاهش یابد. و یا بالعکس مورد تشویق قرار گیرد. 
البته این نکته مستلزم انجام پژوهش های دقیق برای 
طراحی استانداردهای بومی در ایران است تا با کمک 
خود افراد با نیازهای ویژه، به نیاز های آن ها در اقامت 

در هتل و اقامتگاه های بومی برسیم.

  کودک نابینا و اسباب  بازی
ی  ویژه  وضعیت  سبب  به  کم بینا  یا  نابینا  کودکان 
اسباب بازی ها  با  سالم  کودکان  از  دشوارتر  و  دیرتر  خود، 
بازی می کنند. بنابراین، بردباری و حوصله  والدین و مربیان، 
تاثیر  عامل  بازی  وسایل  با  نابینا  کودکان  کردن  آشنا  در 
گذاری به شمار می آید.در نخستین گام، باید تالش کرد 
کودک نابینا با بازی و اسباب بازی آشنا شود و بازی کردن 
باید  بعد،  گام  در  بپذیرد.  را  گوناگون  اسباب بازی های  با 
کم کم او را با بازی ها و اسباب بازی های مختلف آشنا کرد 
تا اطالعات بیشتری از دنیای پیرامون خود به دست آورد. 
در مرحله ی پایانی باید به واکنش های او هنگام بازی توجه 
کرد تا بتوان به عالیق، نیازها و توانایی های او پی برد. این 
کودک  تا  کنند  می  کمک  مربیان  و  والدین  به  اطالعات 
نابینا را به راه درست آموزش و پرورش ذهنی هدایت کنند.

◙ آموزش همراه با شادی وبازی
بازی  ابزار  تنها  نابینا،  کودکان  ویژه ی  بازی های  اسباب 
آموزشی-  ابزار  همچون  باید  بلکه  نیستند،  سرگرمی  و 
برای دست  بیاموزند.  به کودکان  تازه ای  پرورشی، مطالب 
ویژه ی  اسباب بازی های  انتخاب  در  هدف،  این  به  یافتن 

کودکان نابینا باید به نکات زیر توجه داشت:
داشتن  حرکت  و  صدا  ماشین:  مثل  صدا  داشتن   ◙
کودک  بهتر  و  بیشتر  ارتباط  برقراری  سبب  اسباب بازی، 
و  از روی صدا، حرکت  نابینا  با آن می شود. کودک  نابینا 
را  اسباب بازی  شکل  می تواند  ها،  آن  مشابه  ویژگی های 

با تطبیق ویژگی های  از آن،  در ذهنش مجسم کند. پس 
اسباب بازی با همان شی ء در دنیای واقعی، با ویژگی های 
اشیای واقعی آشنا می شود، مثل بازی با ماشین اسباب بازی 

و مقایسه  ی آن با ماشین واقعی.
بودن  شاد  رنگین كمان:  مثل  بودن  شاد  و  روشن   ◙
اسباب بازی های  در  بیشتر  اسباب بازی ها  بودن  رنگ  پر  و 
کودکان کم بینا اهمیت دارد. به این ترتیب، کودک کم بینا 

اسباب بازی را می بیند و با رنگ ها نیز آشنا می شود. 
با  عروسک هایی  )لگو(،  رنگی  سازه های  رنگی،  توپ های 
لباس های رنگی و به طور کلی هر اسباب بازی رنگارنگ و 

شادی بخش، برای کودکان کم بینا مناسب است.
برجسته:  سطح  یا  خاص  شکل  با  اسباب بازی   ◙
ناصاف  سطح  بسکتبال  توپ  مانند  که  اسباب بازی هایی 
دارند یا مثل صفحه ی شماره گیر تلفن، دارای برجستگی 
نیز  انعطاف پذیرند،  بازی  خمیر  مانند  یا  فرورفتگی اند،  و 
برای کودکان نابینا مناسب اند. اسباب بازی کودکان نابینا 
روی  کشیدن  دست  با  کودک  که  باشد  گونه ای  به  باید 
و...  جنس  اندازه،  شکل،  حجم،  مانند  مفهوم هایی  با  آن، 
آشنا شود. این اسباب بازی ها خالقیت کودک را هم تقویت 

می کنند.
تصورمی  آنچه  برخالف  باشند:  متحرک  توپ  مثل   ◙
به  را  آن ها  نباید  نابینا  کودکان  اسباب بازی  که  شود 
تحرک وادارد، اسباب بازی های این کودکان باید آن ها را 
به راه رفتن، ورزش و استفاده از اندام های مختلف بدن 
برانگیزند. گوشه گیری، یکی از مشکالت رفتاری کودکان 
نابینا ست و می توان با انتخاب اسباب بازی های پرتحرک 

آن را از میان برد.
بازی ها  این  نکنیم:  فراموش  را  گروهی  بازی های   ◙
کودک نابینا را جامعه پذیر بار می آورند و از افسردگی و 
احساس تنهایی او پیشگیری می کنند. انواع اسباب بازی ها 
به شکل وسایل حمل و نقل، اسباب بازی های ساخته شده 
از روی وسایل منزل و... به طور کلی هر اسباب بازی که 
شناخت کودک از محیط پیرامون خود را بیشتر کند، نیز 
با همه ی  را  نابینا  باید کودک  برای آن ها مناسب است. 
بازی های کودکان بینا آشنا کنیم تا احساس کمبود نکند. 
انتخاب اسباب بازی برای کودکان، نیازمند وقت، هزینه و 
نابینا و  انتخاب اسباب بازی برای کودکان  اما  دقت است، 
کم بینا و درگیر با هر گونه معلولیت دیگر، به ویژه به دقت 
انتخاب  درستی  به  اگر  اسباب بازی ها،  دارد.  نیاز  بیشتر 
و  آموزشی  نیازهای  از  مهمی  بخش  توانند  می  شوند، 

پرورشی کودکان معلول را برآورده  کنند.
منبع: سایت آموزک

گردشگری برای همهشمیم عطایی

چگونه  میزبان مهمانان با اختالالت بینایی 
در اقامتگاه خود باشیم
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کاهش ارزش سهام توئیتر 
چندروزپیش توئیتر بیش از یک ساعت در سراسر 
سهام  ارزش  شد  سبب  رویداد  این  و  شد  قطع  جهان 

توئیتر در بورس کاهش پیدا کند.
کرد  اعالم  خود  وبالگ  در  توئیتر  العربیه،  گزارش  به 
ساعته  یک  قطعی  از  پس  پلتفرم  این  رسانی  سرویس 

دوباره از سرگرفته شده است.
در همین راستا جک دورسی مدیر ارشد اجرایی دریک 
توئیت نوشت: سرویس رسانی ما قطع شده بود. اکنون به 

تدریج خدمات را از سر گرفته ایم. متاسفیم!
در  تغییر  یک  اختالل  این  ،دلیل  شرکت  این  گفته  به 
سیستم داخلی بوده است. هم چنین این شرکت اعالم 
کرد مشغول فعالیت است تا مشکل را به طور کامل حل 

کند.
 Downdetector.com سایت  وب  اطالعات  طبق 
حدود ۷0 هزار کاربر در سراسرجهان اختالل در توئیتر 

را گزارش کرده بودند.
رسانی  سرویس  قطعی  از  پس  که  است  حالی  در  این 
توئیتر ارزش سهام آن در بورس کاهش یافت. به نوشته 
مارکت واچ ارزش سهام این شرکت 0.69 درصد کاهش 

یافت.

برای  عمان  ارتباطات  و  نقل  و  حمل  وزیر 
چابهار  ای  توسعه  طرح های  در  گذاری  سرمایه 

اعالم آمادگی کرد.
رضا  تجارت،  و  معدن  صنعت،  وزارت  گزارش  به 
الفطیسی  محمد  بن  احمد  با  دیدار  در  رحمانی 
عمان«  سلطنت  ارتباطات  و  نقل  و  حمل  »وزیر 
با اشاره به روابط برادرانه و نزدیکی جغرافیایی دو 
کشور ایران و عمان، بر ضرورت تقویت و تحکیم 
ارائه  همکاری های حمل و نقلی و زیر ساختی و 
تسهیالت در جهت توسعه حجم روابط دو کشور 

تاکید کرد.
از  یکی  افزود:  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 

محورهای اصلی توسعه مناسبات دو کشور، فعال سازی 
کریدور  در  عمان  همکاری  و  عشق آباد  نامه  موافقت 
شمال-جنوب با هدف استفاده از ظرفیت های بندری و 

ریلی دو کشور و دستیابی به بازار آسیای میانه است.
شهرهای  جمله  از  کشورمان  ظرفیت های  به  رحمانی 
تاریخی  و  عاطفی  پیوند  دلیل  به  عباس  بندر  و  چابهار 
گسترش  گفت:  و  کرد  اشاره  عمان  با  منطقه  آن  مردم 
عالی  سیاست  در  ای  ویژه  جایگاه  همسایگان  با  روابط 
جمهوری اسالمی ایران دارد و ما به یک رابطه راهبردی 

و برد برد فکر می کنیم.
دیدار  این  در  نیز  عمان  ارتباطات  نقل  و  حمل  وزیر 
گفت: سیاست عمان توسعه روابط با همسایگان به ویژه 
ایران است و ما از هر راهکاری برای  جمهوری اسالمی 

گسترش مناسبات استقبال می کنیم.
احمد بن محمد الفطیسی با اشاره به امکانات زیرساختی 
کشورش در زمینه برقراری خطوط حمل و نقل هوایی 
و دریایی، بیان کرد: هم اکنون خط های هوایی مختلفی 
میان دو کشور برقرار است و الزم است در حوزه دریایی 

نیز فعاالن تجاری فعالیت بیشتری داشته باشند.
وی هم چنین ضمن دعوت از سرمایه گذاران ایرانی برای 
شرکت در مناقصات زیر ساختی این کشور، برای سرمایه 
گذاری در طرح های توسعه ای چابهار اعالم آمادگی کرد.

وزیر صنعت در ادامه دیدارهای خود در سفر به مسقط 
ضمن بازدید از مراکز صنعتی با فعاالن تجاری و صاحبان 
صنایع بخش های خصوصی عمانی دیدار و گفتگو کرد.

در  کشورمان  توانمندی های  و  ظرفیت ها  بیان  با  وی 
حوزه های مختلف اقتصادی و صنعتی، آمادگی جمهوری 
سرمایه گذاران  به  تسهیالت  ارائه  برای  را  ایران  اسالمی 

عمانی و بازرگانان اعالم کرد.
صنعتی  شهرک  در  حضور  با  چنین  هم  صمت  وزیر 
الرسیل در مسقط، ضمن بازدید از پروژه های صنعتی و 
تجاری در این شهرک، با مسوولین شهرک های صنعتی 
عمان مالقات و درباره توسعه و تقویت همکاری مشترک 
و تبادل تجارب در زمینه های مختلف اقتصادی و صنعتی 

بحث و تبادل نظر کرد
رحمانی در نشست با وزیر صنایع و تجارت کشور عمان 
با تاکید بر آمادگی کشورمان جهت برگزاری هجدهمین 

و  ایران  کشور  دو  مشترک  کمیسیون  اجالس 
خواستار  تهران،  در  امسال  دوم  نیمه  در  عمان 
برگزاری نشست تجاری بین شرکت های توانمند 
اشاره  با  دیدار  این  در  خصوصی دو کشور شد.او 
فرهنگی  تاریخی،  فراوان  اشتراکات  وجود  به 
روابط  از  کشور  دو  گفت:  همجواری،  حسن  و 
و  توسعه  بستر مهمی جهت  مطلوب سیاسی که 
ارتقای سطح مراودات تجاری هستند برخوردارند 
صنعتی،  حوزه های  در  مناسبات  است  الزم  و 
معدنی، سرمایه گذاری مشترک و صادرات مجدد 

گسترش یابد.
 ۴ شده  هدف گذاری  رقم  به  رسیدن  ضرورت 
چگونگی  و  کشور  دو  تجاری  مبادالت  دالری  میلیارد 
برگزاری هجدهمین کمیسیون همکاری های مشترک در 
قالب موضوعات اقتصادی، صنعتی و بازرگانی از مباحث 

مطرح شده در این دیدار بود.
و  میانه  آسیای  بازارهای  به  دسترسی  درباره  طرف  دو 
آفریقا، تقویت زیر ساخت های حمل و نقل کاال، تسهیل 
از  برخی  رفع  و هم چنین  دو کشور  مابین  فی  تجارت 
چالش های شرکت های ایرانی مقیم عمان رایزنی کردند.

آزاد  تشویق سرمایه گذاری مشترک، حضور در مناطق 
دو کشور و تأمین مواد غذایی و میوه و تره بار از ایران از 

دیگر موضوعات مطرح در این دیدار بود.
علی بن مسعود السنیدی وزیر صنعت و تجارت سلطنت 
پادشاه  قابوس  سلطان  که  این  به  اشاره  با  نیز  عمان 
سلطنت عمان همواره بر توسعه روابط دو جانبه بین دو 
کشور دوست و برادر ایران و عمان تاکید دارد، بیان کرد: 
توانمندی های  و  ظرفیت ها  از  ایران  اسالمی  جمهوری 
این فرصت ها در  از  برخوردار است که می توانیم  باالیی 

راستای منافع ملی دوکشوربهره برداری کنیم.

بانــک جهانــی دربــاره  بازبینــی شــده  گــزارش 
وضعیــت کشــورهای جهــان و رتبــه بنــدی آن هــا بــر 
ــان  ــا پای ــی ت ــص داخل ــدات ناخال ــم تولی ــاس حج اس
ســال ۲01۸ حاکیســت، آمریــکا بــا حــدود ۲0 تریلیــون 
ــد  ــا تولی ــران ب ــه اول و ای ــارد دالر در رتب و ۵00 میلی
ناخالــص داخلــی بــه ارزش بیــش از ۴۵۴ میلیــارد دالر، 
بــا کســب رتبــه ۲۷ در فهرســت بزرگتریــن اقتصادهــای 
ــارات و  ــروژ، ام ــد ن ــورهایی مانن ــر از کش ــان، باالت جه

ــرار دارد. ــد ق ایرلن
ــن فهرســت،  ــران در ای ــی، ای ــک جهان طبــق اعــالم بان
پایین تــر از کشــورهایی ماننــد اتریــش، بلژیــک و 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــوئد ق س
ــل  ــه قب ــه هفت ــی ک ــک جهان ــزارش بان ــاس گ ــر اس ب
منتشــر شــد، چیــن بــا حجــم تولیــد ناخالــص داخلــی 

13 تریلیــون و 60۸.1۵1 میلیــارد دالر و ژاپــن بــا 
حجــم تولیــد ناخالــص داخلــی ۴ تریلیــون و 9۷0.91۵ 
میلیــارد دالر، پــس از آمریــکا، بــه ترتیــب مقــام دوم و 
ــان  ــای جه ــن اقتصاده ــت بزرگ تری ــوم را در فهرس س

ــد. ــه خــود اختصــاص دادن ب
هــم چنیــن آلمــان بــا حجــم تولیــد ناخالــص داخلــی 3 
تریلیــون و 996.۷۵9 میلیــارد دالر، انگلیــس بــا حجــم 
تولیــد ناخالــص داخلــی ۲ تریلیــون و ۸۲۵.۲0۷ میلیارد 
دالر، فرانســه بــا حجــم تولیــد ناخالــص داخلــی 
۲ تریلیــون و ۷۷۷.۵3۵ میلیــارد دالر، بــه ترتیــب 

ــد. ــود کردن ــم را از آن خ ــا شش ــارم ت ــای چه رتبه ه
رتبه هــای هفتــم، هشــتم، نهــم و دهــم ایــن فهرســت 
بــه ترتیــب بــه هنــد بــا حجــم تولیــد ناخالــص داخلــی 
۲ تریلیــون و ۷۲6.3۲۲ میلیــارد دالر، ایتالیــا بــا حجــم 

تولیــد ناخالــص داخلــی ۲ تریلیــون و ۷3.901 میلیــارد 
دالر، برزیــل بــا حجــم تولیــد ناخالــص داخلــی 1 
ــا حجــم  ــادا ب تریلیــون و ۸6۸.6۲6 میلیــارد دالر و کان
 ۷09.3۲۷ و  تریلیــون   1 داخلــی  ناخالــص  تولیــد 

ــه اســت. ــارد دالر اختصــاص یافت میلی
افــزون بــر ایــن، در ایــن گــزارش، روســیه یازدهمیــن، 
کــره جنوبــی دوازدهمیــن، اســترالیا ســیزدهمین، 
ترکیــه نوزدهمیــن، ســوئیس بیســتمین، فنالنــد چهــل 
و دومیــن، پرتغــال چهــل و هشــتمین، نیوزلنــد پنجــاه 
ــاه و  ــت پنج ــومین و کوی ــاه و س ــر پنج ــن، قط و دومی

ــالم شــدند. ــا اع ــزرگ دنی ــن اقتصــاد ب نهمی
طبــق تعریــف بانــک جهانــی، تولیــد ناخالــص داخلــی 
ــک  ــده در ی ــد ش ــات تولی ــوع ارزش کاال و خدم مجم

کشــور در طــول یــک ســال اســت.

قانون مالیات بر غول های 
تکنولوژی در فرانسه

را  قانونی  فرانسه  پارلمان  راشاتودی،  گزارش  به 
مانند  تکنولوژی  بزرگ  شرکت های  بر  که  کرد  تصویب 
گوگل و فیسبوک که به دور زدن قوانین مالیاتی جهان 
حالی  در  قانون  این  می کند.  وضع  مالیات  معروفند، 
تصویب شد که آمریکا اعالم کرد تحقیقاتی را در مورد 

آن آغاز کرده است.
این مالیات 3 درصدی بر فروش شرکت های چندملیتی 
در فرانسه وضع خواهد شد، هر شرکت که درآمدی باالتر 
باشد،  یورو )۸۵0 میلیون دالر( داشته  از ۷۵0 میلیون 
که حداقل ۲۵ درصد آن در فرانسه تولید شده باشد، در 

معرض این قانون قرار خواهد گرفت.
گافا  مالیاتی  قانون  لقب  ابتدا،  همین  از  که  قانون  این 
آورده  دست  به  را  آمازون(  و  فیسبوک  اپل،  )گوگل، 
واشنگتن  دارد.  قرار  آمریکا  انتقاد  به شدت مورد  است، 
معتقد است در این قانون شرکت های آمریکایی به شکلی 

ناعادالنه مورد هدف قرار گرفته اند.

کسری بودجه آمریکابه ۸ میلیارد 
دالر رسید

وزارت  توسط  که  داده هایی  جدیدترین  طبق 
ماه  در  آمریکا  دولت  شده،  منتشر  آمریکا  خزانه داری 

ژوئن ۸ میلیارد دالر کسری بودجه داشته است.
به گزارش رویترز، طبق جدیدترین داده هایی که توسط 
وزارت خزانه داری آمریکا منتشر شده است، دولت آمریکا 
در ماه ژوئن ۸ میلیارد دالر کسری بودجه داشته است.

در  شرکت کننده  تحلیل گران  که  است  حالی  در  این 
کسری  که  بودند  کرده  پیش بینی  رویترز  نظرسنجی 

بودجه دولت در این ماه به 6.3۵ میلیارد دالر برسد.
طبق اعالم وزارت خزانه داری، هزینه کردهای فدرال در 
درصد   1۲ که  است  بوده  دالر  میلیارد   3۴۲ ژوئن  ماه 
که  درحالی  است،  کمتر   ۲01۸ سال  مشابه  ماه  از 
میلیارد   33۴ به  افزایش  درصد   6 با  دولت  درآمدهای 
دالر رسیده است.اما کسری بودجه سال مالی جاری تا 
به حال به ۷۴۷ میلیارد دالر رسیده است در حالی که در 

بازه مشابه سال قبل 60۷ میلیارد دالر شده بود.

بهار سال 9۸  در  کار  نیروی  آمارگیری  نتایج طرح 
فارس  و  همدان  های  استان  که  است  آن  از  حاکی 
استان های  میان  در  را  بیکاری  نرخ  میزان  کمترین 
نیز  تهران  استان  در  بیکاری  نرخ  و  داشته اند  کشور 
کاهش  قبل  سال  مشابه  مدت  به  نسبت  درصد   ۲.۲

داشته است.
آمار  مرکز  سوی  از  شده  منتشر  اطالعات  اساس  بر   
ایران در بهار سال 139۸ نرخ بیکاری در حالی 10.۸ 
درصد گزارش شده که در زمستان سال گذشته 1۲.1 

درصد بوده است.
گزارش نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در بهار امسال 
نشان می دهد که همدان دارای کمترین نرخ بیکاری 
و چهارمحال و بختیاری بیکارترین استان کشور بوده 

است.
با  فارس  آن  از  پس  و  درصد   6.1 با  همدان  استان 
میان  در  بیکاری  نرخ  کمترین  دارای  درصد  هفت 
هم  بیکاری  میزان  بیشترین  بودند.  کشور  استان های 
متعلق به چهارمحال و بختیاری با 16.۷ درصد است 
و استان های خوزستان با 16.۲ درصد، لرستان 16.1 
درصد و هرمزگان 1۵.9 درصد در رده های بعدی قرار 

دارند.

نرخ بیکاری در استان همدان در حالی روند کاهشی 
امسال رسیده  بهار  در  به 6.1 درصد  و  داده  نشان  را 
است که این نرخ در زمستان سال گذشته 11.6 درصد 
گزارش شده بود و طی مدت مشابه سال 9۷ یعنی بهار 

سال قبل ۸.۲ درصد بوده است.
باالترین  فاصله  دهنده  نشان  استان ها  بیکاری  شکاف 
در  استان ها  بیکاری  نرخ  پایین ترین  با  بیکاری  نرخ 
نرخ  باالترین  تفاضل  از  این شاخص  یکسال است که 

بیکاری با پایین ترین نرخ به دست می آید.
نکته قابل توجه این که استان چهارمحال و بختیاری 
بیکارترین  با وجود آن که در میان استان های کشور 
استان کشور به شمار می رود اما در بهار سال گذشته، 
نرخ بیکاری ۲۲.۸ درصدی را تجربه کرده است که با 
کاهشی ۷.۲ درصدی به 1۵.6 درصد در زمستان سال 

9۷ رسیده است.
 10.1 امسال،  بهار  در  نیز  تهران  استان  بیکاری  نرخ 
درصد گزارش شده که با توجه به تجربه بیکاری 1۲.3 
درصدی در بهار سال گذشته می توان گفت که بیکاری 
نرخ  البته  است.  یافته  کاهش  درصد   ۲.۲ تهران  در 
مشارکت اقتصادی در تهران از ۴0.1 درصد به 39.۷ 
درصد رسیده و کاهشی 0.۴ درصدی را نشان می دهد.

بیشترین نرخ مشارکت اقتصادی نیز به استان گیالن 
اختصاص دارد و پس از آن مازندران، زنجان، خراسان 
نرخ  از  کشور  استان های  میان  در  همدان  و  شمالی 

مشارکت بیشتری برخوردار بوده اند.
از  آمار و اطالعات راهبردی وزارت کار  گزارش مرکز 
نشان می دهد  ایران  آمار  مرکز  آمارگیری  نتایج طرح 
که در بهار امسال از مجموع ۲۷ میلیون و 339 هزار 
و ۴31 نفر جمعیت فعال کشور، ۲۴ میلیون و 3۸۲ 
هزار و ۷۴۴ نفر شاغل و ۲ میلیون و 9۵6 هزار و 6۸۷ 

نفر بیکار بوده اند.

آمادگی عمان برای سرمایه گذاری در چابهار
اقتصاد

ایران در فهرست بزرگترین اقتصادهای بانک جهانی

بیکارترین استان کشور 
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کافه شهرحمید مزرعه --- نیم نگاه ---

یادداشتی کوتاه برای فیلم سان ست لیمیتد

لحطاتی با شعربه انتخاب نیما موسوی

"سنایی"
می ده ای ساقی که می به درد عشق آمیز را

زنده کن در می پرستی سنت پرویز را
مایه ده از بوی باده باد عنبربیز را

در کف ما رادی آموز ابر گوهر بیز را
ای خم اندر خم شکسته زلف جان آمیز را

بر شکن بر هم چو زلفت توبه و پرهیز را
چنگ وار آهنگ برکش راه مست انگیز را
راه مست انگیز بر زن مست بی گه خیز را

***

"سیف فرغانی"
دلبرا عشق تو نه کار من است

وین که دارم نه اختیار من است
آب چشم من آرزوی تو بود
آرزوی تو در کنار من است

آنچه از لطف و نیکوی در تست
همه آشوب روزگار من است
تا غمت در درون سینه ماست

مرگ بیرون در انتظار من است
عشق تا چنگ در دل من زد

مطربش ناله های زار من است
شب ز افغان من نمی خسبد

هر که را خانه در جوار من است
خار تو در ره من است چو گل
پای من در ره تو خار من است
دوش سلطان حسنت از سر کبر
با خیالت که یار غار من است،

سخنی در هالک من می گفت
غم عشق تو گفت کار من است

سیف فرغانی از سر تسلیم
با غم تو که غمگسار من است،

گفت گرد من از میان برگیر
که هوا تیره از غبار من است

***

"حمیدمصدق"
ماه روی خویش را در آب می بیند

شهر در خواب است
گویی خواب می بیند

رود
اما هیچ تابش نیست

رود همچون شهر خفته، قصد خوابش نیست
رود پیچان است

رود می پیچد به روی بستری از ریگ
شهر بی جان است

سایه ای لرزان

مست آن جامی که نوشیده است
یاد آن لب ها که در رویای مستی بخش بوسیده 

است
در کنار رود

می سپارد گام
می رود آرام

خبر خوش برای زبان فارسی
در  فارسی  زبان  گسترش  معاون  باقری  بهادر 
اعالم خبربرگزاری سومین  با  از کشور،  دانشگاه های خارج 
فارسی  ادب  و  زبان  بین المللی  مراکز  روسای  نشست  دور 
در  که  ایران،  دانشگاه های  خارجی  دانشجویان  مخصوص 
آن درباره مسائل و مشکالت این مراکز و تجربیات مسووالن 
صحبت شد، اشاره کرد که بحث مشکالت کرسی های زبان 
فارسی هم مطرح شد که با پیگیری و محبت رئیس دانشگاه 
گیالن، آقای دکتر احمد رضی، آقای دکتر نوبخت، معاون 
رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه گفتند تا آخر 
ادبیات  و  زبان  کرسی های  بودجه  اعظم  بخش  جاری  ماه 

فارسی خارج از کشور اختصاص داده می شود. 
معاون گسترش زبان فارسی در دانشگاه های خارج از کشور 

درباره میزان بودجه اختصاص داده شده برای احیای دوباره 
به  تقریبا  بودجه  این  داد:  توضیح  فارسی  زبان  کرسی های 
به همان  اما کامال  بودیم،  است که خواسته  میزانی  همان 
سازمان  سوی  از  البته  که  نیست،  یورو  میلیون  دو  مقدار 
برنامه و بودجه به ما ریالی داده می شود و ما باید ارز تهیه 
از  اعظمی  بخش  اما  مسائل،  همه  نه  بودجه  این  با  کنیم. 

مشکالت کرسی ها حل می شود. 
بهادر باقری در پاسخ به سوالی درباره اولویت بندی برگزاری 
کرسی های زبان فارسی با توجه به محدودیت بودجه اظهار 
کرد: برای این کار باید شورای علمی مان را تشکیل دهیم و 
با توجه به میزان ارزی که می توانیم تهیه کنیم اولویت بندی 

می کنیم.

خطر در کمین دارایی  های 
فرهنگی

 
معاون میراث  فرهنگی سازمان میراث  فرهنگی و 
گردشگری می گوید: هنوز برای آغاز مرمت های اضطراری 
بناهای تاریخی که از باران های سیل آسا آسیب  دیده اند 
اعتباری دریافت نکرده ایم، اما با وجود همه تنگناها، تا 

جایی که در توان مان است، کارهایی را انجام می دهیم.
محمد حسن طالبیان با تاکید بر این  که سازمان میراث 
اقدامات  اعتبار،  نبود  و  تنگناها  همه   وجوِد  با   فرهنگی 
اضطراری را تا حد توان در مناطق مختلف آغاز کرده و 
می دهد:  ادامه  دارند،  مناطق حضور  آن  در  استادکاران 
از سوی دیگر مرمت اضطراری برخی از آثار آسیب دیده 
کار  این  آن ها  حفظ  برای  که  می شد  انجام  زودتر  باید 
امسال  تا  منتظریم  نیز  حاضر  حال  در  شد.  انجام  نیز 
گرفته  بحران  ستاد  از  دست  کم  را  اعتبارات  از  بخشی 

و هزینه کنیم.
او با بیان این که نیاز است تا ستاد بحران در استان های 
بودجه  کار  این  برای  گلستان  و  لرستان  خوزستان، 
بگذارند، می افزاید: از نظر ما هویت و فرهنِگ افراد کم 
انجام نشود، حتما  از اموال مردم نیست. اگر این کارها 
به سرعت  ما  بنابراین  اعتراض می کنند،  ما  به  آیندگان 

باید به این موارد رسیدگی کنیم.
طالبیان همچنین از اعالم آمادگی یونسکو و دستگاه های 
فروردین  سیل  آسیب  دیدگان  به  کمک  برای  جهانی 
دستگاه ها  این  احتماال  می گوید:  و  می دهد  امسال خبر 
در طول روزهای آینده با مسووالن ایرانی جلساتی برگزار 
نیز در آن  میراث فرهنگی  نماینده سازمان  می کنند که 

حضور دارد.
جدید  هشدارهای  اعالم  درباره   میراث فرهنگی  معاون 
سیالب  مجدد  وقوع  احتمال  بر  مبنی  هواشناسی  اداره 
در برخی از مناطق جنوبی و شمالی کشور، بیان می کند: 
به استان های در معرض خطر هشدار می دهیم که باید 
شود  تاریخی چک  مختلف  بناهای  وضعیت  و  ناودان ها 
و راه آب ها باز شوند. در اجالس ثبت میراث ناملموس 
در استان اردبیل نیز اعالم کردیم همه  استان ها باید با 
یکدیگر همکاری تنگاتنگ داشته باشند تا این بحران ها 

را از سر بگذرانیم.

● در این صفحه ترجیح می دادم از فیلم هایی که دوست دارم یادداشتی بنویسم، اما مجبور شدم برای فیلمی یادداشت بنویسم که هیچ دوست ندارم.
◘ فیلم: سان ست لیمیتد

◘ كارگردان: تامی لی جونز
◘ بازیگران: تامی لی جونز و ساموئل. ال. جکسون

◘ فیلم نامه: کورمک مکارتی
از کورمک مکارتی قبل از این کتاب جاده را خوانده 
ام که انسان آخر زمانی را به خوبی ساخته و پرداخته 
است و در هر فصل اش شگفتی های تکنیکی و ساختار 
حیرت  را  خواننده  و  کند  می  رو  متن  مفاهیم  در  را 
می  اش  کرده  خلق  خاکستری  دنیای  دنبال  به  زده 
فضا سازی  و  ها  کتاب خلق شخصیت  این  در  کشاند 
باور  شکل  به  شده  تهی  انسان  خاکستری  و  سوخته 
به  را  ناشناخته  متن  ضربآهنگ  و  ریتم  تلخ،  و  پذیر 
اوجی باور نکردنی می رساند انسانی که هیچ گذشته ای 
ندارد و برای ادامه حیات، جاده های ناشناخته را باید 
فیلم  ساختار  متن  اما  کند.  دیگری طی  از  پس  یکی 
و  باشد  نمی تواند  جنس  این  از  لیمیتد  ست  سان 
مخصوصا کارگردانی سینمایی اش شکستی است برای 

این نمایشنامه نویس مطرح امریکایی...
آندره بازن در اواسط دهه پنجاه میالدی در مجموعه 
از  دسته  آن  به  چیست؟  سینما  نام  با  خود  مقاالت 
نکرده  را درک  تئاتری  های  فیلم  اکثرا  که  منتقدینی 
اند و آن را فاقد مولفه های سینمایی دانسته اند حمله 
کرده و از سکانس های نما به نما یا همان نماهای رو 
در رو به عنوان یکی از ارکان دراماتیزه شدن این گونه 
نما ها یاد می کند، و نما به نما را عین سینما خوانده 
و از شکسپیر و نمایشنامه ها و تئاترهایی مثال می آورد 
که نه تنها سینما را به شدت در خود دارد بلکه آن را 
بازنمایی و وام دار تئاتر می خواند تا جایی که تئاتر فیلم 

را نجات و آینده ی سینما قلمداد می کند.
اما چرا با گذشت نزدیک به شصت سال از پیش بینی 

آندره بازن، تئاتر فیلم با اقبال عمومی مواجه نمی شود 
حتا به جز استثناهایی در این ژانر، مورد اقبال اهالی 
بزرگ منتقدین سینما قرار نمی گیرد، و نمونه بارزش 
اکثر  از طرف  لیمیتد است که  فیلم سان ست  همین 

منتقدین مطرح مورد بی مهری قرار می گیرد.
در  راستی  به  فرانسه  نو سینمای  موج  متفکر  آیا  ولی 
شناخت و بازنمایی چند فیلم شاخص این ژانر که بر 
حکم  می تواند  است،  استوار  شکسپیر  نمایشنامه های 
کلی و ازلی برای سینما صادر کند و نسخه ای بپیچد و 

آن را نجات دهنده سینمای آینده بداند؟ 
که  نیست؟  امروز  سینمای  بازن،  آینده  سینمای  آیا 
آیا فیلم سان  تئاتر شده است؟ و  چنین وام دار فیلم 
ست لیمیتد فرزند خلف چنین ایده ای است؟ که من 
اشتباه  بازن مرتکب چنین  آندره  چنین فکر نمی کنم 
فاحشی شود. شاید بیشتر ذهن و نگاه وی معطوف به 
نمایشنامه های شکسپیر  است که در کارهای الرنس 
ژانر  این  در  بازن  و  است  مشهود  ولز  اورسن  و  الیویه 
نظر ساختاری  از  که  است  کرده  می  تشویق  و سبک 
مایه  بی  تئاتری  های  فیلم  با  کل  به  بازی  و  و سبک 
هملت  فیلم  برای  الیویه  الرنس  دارند.  اساسی  تفاوت 
اسکار  برنده  کند  می  بازی  و  کارگردانی  که  شکسپیر 
بازیگری و نامزد کارگردانی می شود و اورسن ولز برای 
اتللو شکسپیر نخل طالیی کن بدست می آورد. در این 
فیلم ها نه تنها بازی ها از فضای تئاتری جدا می شوند 
و  حس  بلکه  می کنند  حرکت  سینما  راستای  در  و 
خوانش متن را به واسطه فضیلت های راستین تاریخی- 
اجتماعی و زیبایی شناختی در خدمت میزانسن های 
سینمایی قرار می دهند. و از عمق میدان فیلمبرداری 
و تا لوکیشن ها را در تعریف تازه ای از سینما که همانا 
می کند  یاد  واقعگرا  سینمای  عنوان  به  آن  از  بازن 

استفاده می کنند، که تاثیر بسزایی بر فیلم سازان بعد 
از خود می گذارد. هر چند بازن برای نقد و تحقیر خود 
از سینمای هالیود که بر بنای ایدئولوژی سرمایه داری 
به کلی گویی چپ می شود  تغییر جهت داده، مجبور 
که بعدها نیز از اهالی سینمای شوروی سابق تنها به 
می کند  بسنده  شوروی  سینمای  میالدی  بیست  دهه 
را  تاویل خود  و  تعریف  استالین  مقابل سینمای  و در 
جدا می کند و به حق هم این سینما را ایدئولوژی زده 

می داند. )ادامه دارد(

ایسنا - در میاِن همه ی سنگ نگاره ها و کتیبه های 
مختلف  باستانی  محوطه های  در  گرفته  قرار  باستانی 
استان فارس، یک سنگ نگاره تنها مانده؛ کتیبه ای به 
سال  حدود 3000  که  ایالمی  بانوی  ایزد  از  احتمال 
حال  به  سال هاست  و  شد  سنگی حجاری  روی  قبل 
خود رها شده تا شاید روزی قانونی اجازه ی انتقال آن 

را به یک جای امن بدهد!
محوطه ای  در  ماندنش  تنها  وجود  با  تاریخی  اثر  این 

بزرگ و گسترده، باالخره مورد توجه قرار گرفت و ۲3 
مهر 13۸۴ به شماره ی 13۵0۷ در فهرست آثار ملی 

به ثبت رسید.
اما توجه به این اثر و نحوه ی حفاظت از آن مسأله ای 
توجه  آن  به  میزان  چه  نیست  مشخص  که  است 
می شود، آیا احتمال جابه جایی این اثر از ان محوطه 
به فضای امن تر مانند یکی از موزه های استان فارس 
اثر  از انجام مستند نگاری های الزم از محوطه و  بعد 

وجود دارد؟
باستان  شناس  کارشناس  نویی  قلعه   تقی  محمد 
به  نوشته  سنگ  این  جابه جایی  می گوید:  مرودشت 
میراث  اداره  اختیارات  حوزه  در  ملی،  اثر  یک  عنوان 
فرهنگی مرودشت نیست، برای انجام این کار باید این 
طرح در شورای فنی اداری بررسی شود و آسیب هایی 
که به این سنگ نگاره وارد می شود را مطرح کنیم تا 

از آن نتیجه بگیریم.

این شاه بانو تنهاست
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شماره 87 --- جدول و سودوکو ---

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

افقی:
1- تابلویی از دیه گو السکوتز نفاش اسپانیایی- بخشودن گناه ۲- عرضه کردن و نشان دادن- بخشنده- جانشین شونده 3-روز گذشته- تیره و غیر شفاف- اقبال- انتقال روح از موجود زنده به اشیا ۴- محنت- سالح پرتابی- از 
ورزش ها ۵- میکروب میله ای شکل- نام عمومی ماهیان پهن باله- حیولن با وفا 6- خانه های ریز روی عکس- شهر انگلیسی- رادیکال و افراطی ۷- زمان بی آغاز- چربی گوسفند- قوای نظامی یک کشور ۸- نیاکان- بخشی از 
چیزی- کالم مخفی- حرف ندا 9- درآوردنی از روزگار- شهری در غنا- از ماه های میالدی 10- مقابل خروجی- درد کشیدن- باهوش 11- دشمن سخت- از اقوام زرد پوست آسیای میانه- عیب گویی 1۲- پنهان شدن به قصد 

شکار- یخرفت- ضربه ای در فوتبال 13- دودمان- چشم- واحد شمارش مغازه- طایفه 1۴- با فهم و با شعور- مژده- محبوب 1۵- تخته های بزرگ یخ در مناطق قطبی- تندیسی از ارنست بارالخ 
عمودی:

1- سالم- به نهرسازی کنار خیابان می گویند ۲- فر به شکم- سخاوتمند- رنگ قرمز 3- دادنی رسواگر- کوه ها- ضمیر غایب- اتاق درس 
۴- اسب زین کرده- پایتخت هلند- ویتامین جدولی ۵- کهنه- تنها- پسر معاویه 6- وزیر اسبق امور خارجه آمریکا- عالمت جمع- کشور 
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طالق و ازدواج نامتعارف!
مجلس  اجتماعی  کمیسیون  عضو  الدین  ناهیدتاج 
گفت: بر اساس اطالعات مرکز ملی آمار در سال 9۵، نرخ 
مشارکت اقتصادی زنان به زور به 1۲ درصد می رسد. نرخ 
بیکاری فارغ التحصیالن زن نیز 6۵ درصد است. ۷0 درصد 
زنان مطلقه حداقل دارای یک فرزند و تنها 16 درصدشان 
شاغل هستند. با این اوصاف طبیعی است که شاهد دریافت 

مستمری از هر روشی حتی ازدواج های نامتعارف باشیم.
تاج الدین ادامه داد: این پدیده نشان می دهد مردم بحران 
صندوق های بازنشستگی را بحران خودشان نمی دانند. زیرا 
میلیون حقوق بگیر  با حدود 13  بازنشستگی  صندوق های 
عمومی  بودجه  وسیله  به  را  خود  منابع  درصد   ۷6 اینک 
دولت تأمین می کند و در حال حاضر صندوق های تأمین 
نیروهای مسلح، کارکنان فوالد و دیگر صندوق  اجتماعی 
وضعیتی بحرانی دارند. در تمام این صندوق ها تعادل میان 

منابع و هزینه ها از میان رفته است.
صندوق های  بحران  اوج  در  که  این  کرد:  تصریح  وی 
طالق های  چون  آسیب هایی  چنین  شاهد  بازنشستگی 
همین  یا  اناث  فرزندان  مستمری  برقراری  برای  صوری 
ازدواج دختران جوان با سالمندان برای دریافت مستمری 
هستیم، نشانه بحران سرمایه اجتماعی و بی اعتمادی مردم 

به صندوق های بازنشستگی نیز هست.
به  سالمند  مردان  با  دختران  ازدواج  پایان  در  الدین  تاج 
اجتماعی  نوپدید  آسیب  رایک  مستمری  دریافت  انگیزه 
خواند و تاکید کرد: اگر شرایط را برای مشارکت اقتصادی 
ازدواج های  چنین  افزایش  شاهد  نکنیم،  مساعد  زنان 

سوداگرانه خواهیم بود.

آب گرفتگی خیابان های ارومیه .
 روزسه شنبه بارش شدید باران در محله اسالم آباد 

شهر ارومیه باعث جاری شدن سیالب در خیابان ها شد.

سقوط پل عابرپیاده در جاده
شنبه 1۵ تیرماه برخورد کامیون با پایه پل عابرپیاده 

در جاده گرگان باعث سقوط بخشی از آن شد.
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جواب شماره قبل

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!

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

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

☺☻☺☻☺

ظرف  یک  با  کنه  خودکشی  می خواست  نفر  یک 
غذا می ره روی ریل می خوابه. بهش می گن تو اگه 
بر  غذا  چی  واسه  دیگه  کنی  خودکشی  میخوای 
می داری؟ می گه اومدیم و قطار یه هفته دیگه امد!!

☺☻☺☻☺

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

بزن

☺☻☺☻☺

بیا این آب پرتقال رو بخور! 
چقدرزیر چشمات گود افتاده! 

الهی بمیرم 

برات از اون غذاهایی درست کردم که دوست داری! 
مخاطب این جمالت کیست؟؟؟ 

 .
 .

خونه ی  رفته  زنش  بدون  که  مردی هست  مخاطب 
مادر... 

 ☺☻☺☻☺
 

جفففففففر بازنش می رند مسافرت 
شب می شه و چادر می زنند 

جفففففففر نصف شب زنش رو بیدار می کنه 
زنه می گه: خیر باشه 

جفففففففر می گه: تو آسمون چی می بینی 
زنه می گه: ماه وستاره 

جفففففففر می گه: معنیش چیه 
زنه می گه: معنیش عشق و عاطفه و محبتست 

جفففففففر می گه: بی ربط نگو... 
چادر رو دزدیدند!!! 

☺☻☺☻☺

یکی یه روباه مرده می بینه به خودش می گه خوب 
شد مرده وگرنه گولم می زد !

☺☻☺☻☺

یک روز یکی می ره بقالی، می گه: آقا صابون داری؟ 
رو  دستات  لطفا  پس  گه:  می  مرده   . آره  گه:  می 

بشور، به من یه کیلو پنیر بده

☺☻☺☻☺

می روند  شب  مسافرت.  میرود  زنش  همراه  غضنفر 
رستوران هتل، خدمتکار می گوید؛ ببخشید شما دیر 

رسیدید غذا فقط برای یک نفر داریم.
غضنفر رو به زنش می کند و می گوید؛ عزیزم پس تو 

شام چی می خوری؟؟!!

 ☺☻☺☻☺

طرف میره سمعک بخره فروشنده میگه: همه جوره 
شو داریم هزار تومنی تا 100 هزار تومنی.
طرف میگه؛ هزار تومنی چطور کار میکنه؟

فقط چیزی  نمیکنه  کار  اصال  این   : میگه  فروشنده 

حرف  بلندتر  بینن  می  اونو  مردم  وفتی  هست  که 
می زنند!!

☺☻☺☻☺

یه روز دو تا تنبل میرن بانک میزنن، اولی میگه: بیا 
پوال رو بشمریم.

.

.
دومی میگه: ولش کن فردا رادیو اعالم می کنه!

☺☻☺☻☺

فراموشی  من  دکتر  آقای  میگه؛  دکتر  میره  غضنفر 
گرفته ام.

دکتر میگه: چند وقته این بیماری رو دارین؟
غضنفر میگه: کدوم بیماری؟!

☺☻☺☻☺

بلند  بلند  و  می داد  گوش  نوارخالی  داشت  غضنفر 
گریه می کرد، بهش میگن چرا گریه می کنی؟

الل  طفلکی  میسوزه،  خواننده اش  واسه  دلم  میگه: 
بوده

☺☻☺☻☺

غضنفر به زنش میگه: زن مهریه ات را بگذار اجرا تا با 
پولش خونه بخریم!

☺☻☺☻☺

پسری به دوستش میگه: بیا بریم دریا.
دوستش میگه: نه، اگه غرق بشم مامانم منو می کشه!

☺☻☺☻☺

آمریکاییه می خواسته غضنفر رو ضایع کنه می برش 
تو آمریکا و بهش میگه: زمین را بکن. غضنفر بعد از 
100 متر کندن به یک سیم میرسه، آمریکاییه بهش 

میگه: ببین ما از100سال پیش تلفن داشتیم!
بهش  و  شهرشون  تو  می برش  رو  یارو  هم  غضنفر 
میگه: بکن، آمریکاییه بعد از100متر کندن به چیزی 
سال  از100  ما  ببین  میگه  بهش  غضنفر  نمیرسه، 

پیش موبایل داشتیم!
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»هفته نامه سراسری، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی«

دو - شهریور9۶
شهریور 96، تصمیم گرفتیم اسم پسرمان را که هنوز 
دو ماهی تا تولدش باقی بود دیگر "فریدون" نگذاریم. 

چون در همین ماه بود که دایی ام فریدون را از دست 
دادیم. در همین شهریور 96 بود که فهمیدیم وصیت 
تشریح  برای  و  نشود  به خاک سپرده  کرده جنازه اش 
ما  ولی  شود.  تهران  دانشگاه  پزشکی  دانشکده  تقدیم 
باز باید راهی بهشت زهرا می شدیم تا او را بشویند و 

تحویل نماینده دانشگاه دهند. 
شبیه  که  حالی  در  بزرگ  با شکمی  موعود  روز  صبح 
یاد  به  رفتیم.  زهرا  بهشت  به  می رفتم  راه  پنگوئن  به 
دارم که باید هر نیم ساعت مثانه تحت فشارم را خالی 
کنار  تمیزی  و  بزرگ  بهداشتی  سرویس  می کردم. 
غسال خانه بود. بار اولی که رفتم متوجه شدم تنها یک 
سرویس فرنگی دارد و آن هم خراب است. پس باید از 
آنقدر کار مشقت باری  استفاده می کردم.  ایرانیش  نوع 
بود که ترجیح دادم آب نخورم و خطر کم آبی دوران 
بارداری را چند ساعتی تحمل کنم ولی مجددا محتاج 

دستشویی نباشم.
جنازه  منتظران  صف  به  توالت،  با  درگیری  از  بعد 
هریک  همه  و  مادرم  دختردایی،  زن دایی،  پیوستم. 
گوشه ای ایستاده بودند و گریه می کردند. فریاد می زدند 
و یک بار حتی خاله ام از هوش رفت. یکی از اقوام دورتر 
مرا دید و با گریه پرسید" تو چرا آمدی؟". سوالش به 
نظرم عجیب آمد. من آخرین دایی ام را از دست داده 
بودم. آن هم دایی ای که هرگز قرار نبود قبری داشته 
باشد که من یک روز بتوانم برای تجدید خاطراتم، برای 
خنک شدن دلم به او سر بزنم. باید که می رفتم ولو با 

جنینی پرتحرک در درونم. 
پهنای  به  من  رفت.  باال  فریادها  خواندند.  را  اسمش 
صورت اشک می ریختم. بدن پنهان در کفن سفیدش 
روی دست مردان بود. جمعیت پشتشان رفت و دیگر 
آدم ها  نداشت. ضربه های  توجهی  به من حامله  کسی 
مرا به اطراف هل می داد. دستم را روی شکمم گرفتم. 
نگرانی به غمم اضافه شد. خواستم از مسیر خارج شوم 
بار  این  کردم.  برخورد  دیگری  عزاداران  سیل  به  که 
ببینم ومعلول شوم؟  زیرپای آن ها صدمه  بود  ممکن 
نمی دانم همسرم از کجا رسید که مرا حایل شد و از 

مصدوم شدن رهانید.
یك - اسفند9۵

به تازگی فهمیده بودم کودکی در درون من در حال 
همه  و  اضطراب  خوشحالی،  هیجان،  است.  زیستن 
همان  از  بود.  شده  جمع  من  در  جا  یک  دنیا  حواس 

اسفند  نیمه  یعنی  هست،  فهمیدم  که  اول  روزهای 
سال 9۵، به یاد دو مادربزرگ افتادم. یکی مادربزرگ 
و  را حس می کردم  خودم که همیشه جای خالی اش 
دیگری مادربزرگ همسرم که احتماال از شنیدن خبر 
در  هیچ یک  می شد.  هیجان زده  بسیار  او  بچه دارشدن 
با  احساسات  تلفیق  این  در  که  نبودند  اسفند 9۵  آن 

من شریک شوند. 
را -- که چهار سالی است سالی یک  اسفند  روز 30 
بار سعادت دیدارش را داریم، صبح زود از خواب بیدار 
دیده ام  را  مادربزرگم  خواب  گفتم  همسرم  به  و  شدم 
بود  آلوده  خواب  برویم.  زهرا  بهشت  به  امروز  باید  و 
از  بعد  است.  گرفته  شوخی ام  می کرد  فکر  احتماال  و 
آن که دید در حال حاضرشدن هستم نیم خیز شد و 
پرسید"واقعا برویم؟". تکرار کردم که خوابی دیده ام و 
دلم می خواهد سری به بهشت زهرا بزنم. نگران حالم 
مطمئن  نیست؟".  بد  برایت  "مطمئنی  گفت  و  بود 
نبودم. ولی می خواستم که بروم. چیزی در درونم مرا 

مجاب به این رفتن می کرد.
و  پدربزرگ  چهار  به  بودیم.  جا  آن  ظهر  از  پیش 

مادربزرگ از دست داده سر زدیم و خیلی های دیگر.
برای  گاهی  می خندیدم.  گاهی  می کردم.  گریه  گاهی 
همسرم خاطره ای از آن که رفته بود می گفتم. او هم 
دادیم  به همه شان خبر  را می گفت.  خاطرات خودش 
یا  است  دختر  نمی دانستیم  است.  راه  در  نوزادی  که 
خبری  با  را  جدید  سال  می کردم  فکر  خودم  با  پسر. 
آرامش  بهم  فکر  این  و  کرد  خواهند  شروع  خوش 

می داد.
وقتی دیدار اقوام رفته پایان یافت، به پیشنهاد همسرم 
به  شبیه  بود.  شلوغ  زدیم.  هنرمندان  قطعه  به  سری 
من  بود.  شده  معروف  آدم های  مزار  سنگ  از  موزه ای 
در گذشته فقط یک بار آن جا برای یک مراسم تشییع 
رفته بودم. آن موقع اصال صفایی نداشت. ولی روز 30 
اسفند 9۵پر بود از آدم هایی که برای دیدن خوانندگان 

و بازیگران و سایر هنرمندان آن جا آمده بودند. 
نفس  درونم  که  جنینی  برای  بود.  دلم  روی  دستم 
می کشید راجع به کسانی گفتم که سنگی به یادشان 
بعضی  و  بعضی غمگین می شدم  دیدن  با  بود.  آن جا 
نظرت  به   " گفتم  همسرم  به  کرد.  می  زده ام  هیجان 
بعدها با خودش هم این جا می آیم؟". شانه هایش را 

باال انداخت... "فکر کنم بیایم".
صفر – پیشتر ها با چند نفر از دوستان دور هم نشسته 
و  میر  و  مرگ  به  راجع  که  نمی آمد  پیش  کم  بودیم. 
قبرستان گپی بزنیم. شاید حال و هوای ترسناکی که 

یا عاقبتی که می دانیم شامل حال همه ما  می دهد و 
سعی  همه  می کند.  جذاب  موضوعی  را  این  می شود، 
تعریف  قبرستان  از  را  ترسناک تری  خاطرات  داریم 
به  را  دیده ایم  که  قبرستا ن هایی  بیشتر  تعداد  و  کنیم 
رخ بکشیم. انگار که هرچه بیشتر آن جا بوده و کمتر 

آسیب دیده باشی اَبَرانسان تر هستی.
امین که 30 سالگی را مدتیست پشت سر گذاشته، در 

تمام مدت ساکت بود.
دخترک  به  نگاهی  کرد،  فروکش  بحث  هیجان  وقتی 
تازه متولد شده اش انداخت و با صدایی که بین زمزمه 
قبرستان  به  را  او  هرگز  که  گفت  بود  حرف زدن  و 
نخواهد برد تا زمانی که دختر بزرگی شود. بقیه ساکت 
شدند و من چرایی اش را پرسیدم. برایمان از خاطره ای 
 3 که  زمانی  است.  داشته  کودکی  از  که  کرد  تعریف 

یا ۴ ساله بوده و مادربزرگش را از دست داده است. 
بهشت  راهی  تشییع جنازه  برای  فامیل  او که  همراه 
زهرا می شود، صحنه ای ناخوشایندی از گریه و شیون 
و در سر کوبیدن می بیند که هنوز بعد از گذشت این 
همه سال به یاد دارد. تعریف می کند که یادش است 
یکی از خواب های دوران کودکی اش به آن خاطره که 

تبدیل به کابوسی وحشتناک شده است ربط دارد. 
انگار دنبال مقصری برای ماجرا بگردد می گوید "نباید 

بچه را برد. من را هم نباید می بردند". 
مراقبت  تو  از  نبوده  کسی  بودند.  رفته  "همه  گفتم 
کنه. چه کار باید می کردند؟". از جایش بلند می شود 
نگهداری  بچه ها  همه  از  و  می ماند  یکی  می گوید"  و 
بهشت  مسوولین  به  باید  گفتم"  شوخی  با  می کرد". 
زهرا بگوییم یک مهد کودک بسازند که در این مواقع 
آدم ها بچه هایشان را آن جا بگذارند". امین ولی جدی 
جوابم را داد که اطمینانی به آن جا هم نخواهد داشت. 
رهایش نکردم " خب اگر واقعا نشود کسی خانه بماند 
و  کند  فوت  نزدیکانت  از  یکی  نکرده  اگر خدای  چه؟ 
می کنی؟"   چه  بروید  مراسمش  برای  همه  بخواهید 
دیگر کمی عصبی بود. گفت که می ماند خانه و از دور 
برایش عزاداری می کند و دخترش را هرگز به بهشت 

زهرا نمی برد...

روز بدون کیسه پالستیکی ۲1تیر سال 9۸با شعار »کمی 
کمتر کیسه پالستیکی مصرف کنیم« در سطح شهر تهران 

اجرا شد.
درباره این برنامه،صدرالدین علی پور مدیرکل محیط زیست 
و توسعه پایدار با بیان این که ایران در میان 10 کشور پر 
مصرف مواد پالستیکی و نایلون قرار دارد، گفته بود: طبق 
آمار، روزانه بیش از سه هزار تن، و ساالنه حدود یک میلیون 

تن در کشور پالستیک مصرف می شود!
زیستی  محیط  تبعات  و  پالستیک  مصرف  است؛  گفتنی 
با  اروپا  اتحادیه  رو  این  از  است،  موضوعی جهانی شده  آن 
ضمن  پالستیکی  های  آالینده  با  مقابله  اهمیت  به  توجه 
بار  ارائه پیشنهاد ممنوعیت استفاده از پالستیک های یک 
مصرف، خواستار جمع آوری بطری های پالستیکی تا سال 

۲0۲۵ شده است.
 خاطرنشان می شود؛ وجود مواد افزودنی کنترل نشده در 
ظروف یک بار مصرف پلیمری، بروز سرطان و بیماری های 
صعب العالج در اثر تماس مستقیم پالستیک با مواد غذایی 
جانوران  افزایش  گوارشی،  و  ریوی  بیماری های  بروز  داغ، 
حفظ  دلیل  به  مگس  و  موش  جمله  از  حشرات  و  موذی 

پلیمری،  مواد  اثر وجود  در  زباله  در  غذایی  مواد  و  رطوبت 
مواد،  این  سوزاندن  از  ناشی  هوا  آلودگی  و  بصری  آلودگی 
از جمله مشکالت محیط  نهرهای آب  و  ها  کانال  گرفتگی 
پالستیکی  کیسه های  مصرف  از  ناشی  بهداشتی  و  زیستی 

است.
سال  از  کرد:  تصریح  پالستیک  پوردرموردروزبدون  علی 
1391با هدف ارتقای سطح آگاهی مردم در زمینه زیان های 
رها سازی و استفاده بی رویه از کیسه های پالستیکی و تغییر 
سبک زندگی آن ها در راستای کاهش استفاده از ظروف یک 
بار مصرف پلیمری و کیسه های پالستیکی،روز۲1تیرماه به 
نام روز بدون کیسه پالستیکی نامگذاری شد که باید در این 
راه با یک عزم ملی و همیاری و همکاری تمامی سازمان ها 
و نهادهای متولی و تصویب قوانین و ارائه راهکارهای موثر 
جهت کاهش و یا عدم مصرف کیسه پالستیکی، اقدام های 

الزم صورت گیرد.
تهران  شهرداری  پایدار  توسعه  و  زیست  محیط  مدیرکل 
کیسه  بدون  روز  اجرایی  کرد: دستورالعمل  اظهار  پایان  در 
پالستیکی سال 139۸با شعار »کمی کمتر کیسه پالستیکی 
مصرف کنیم« به مناطق ۲۲گانه ابالغ شده است که طبق 

یک  در  سمن ها  و  زیست  محیط  کانون های  استقرار  آن، 
مکان شاخص جهت عرضه محصوالت جایگزین کیسه های 
در  غیره(  و  شهروند  تره بار،  میادین  )نانوایی ها،  پالستیکی 
مناطق ۲۲گانه شهرداری تهران، اجرای برنامه های آموزشی 
ظروف  از  استفاده  مزایای  خصوص  در  خالقانه  فرهنگی  و 
یک بار مصرف گیاهی و کیسه های پالستیکی تجزیه پذیر 
کیسه های  مصرف  کاهش  جهت  راهکار  ارائه  چنین  هم  و 
پالستیکی، برگزاری کارگاه های آموزشی، آموزش چهره به 
چهره، آموزش دوخت کیسه های پارچه ای، اجرای برنامه های 
ظرفیت های  از  استفاده  با  عمومی  مکان های  در  نمایشی 

موجود از جمله اقدامات اجرایی در این روز است.

تکه ای از من تکه ای از زمینمریم سادات موسوی قسمت آخر

من، پسرم، بهشت زهرا
 --- نیم نگاه ---

طرح جامع پیرامون حرم رضوی 
نهایی می شود

محمدسالمی وزیر راه و شهرسازی پس از دیدار و 
گفتگو با حجت االسالم احمد مروی، تولیت آستان قدس 
رضوی، تصریح کرد: بر اساس اصالحات صورت گرفته در 
تعامل با استان قدس رضوی طرح پیرامون حرم مطهر 
عالی  شورای  مصوبه  با  امسال  تابستان  پایان  تا  رضوی 

شهرسازی، نهایی خواهد شد.
دیدگاه  اختالف  خاطر  به  گذشته  در  داشت:  بیان  وی 
سردرگمی  دچار  و  متوقف  رضوی  حرم  پیرامون  طرح 
شده بود که در جلسات با استاندار و مسووالن شهرسازی 
مشهد در روزهای گذشته و دیدار امروز با تولیت آستان 

قدس به توافقاتی رسیدیم.
گرفته،  صورت  توافق  براساس  کرد:  اعالم  اسالمی 
کارگروهی برای نهایی کردن طرح جامع پیرامون رضوی 
پیرامون  اساس طرح جامع  این  بر  که  تشکیل می شود 

حرم فعال می شود.
وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: محور و تمرکز باید 
بر "زیارت" باشد و پیرامون حرم باید تلفیقی از سکونت 
و زیارت و بارگذاری های اطراف حرم باید متناسب باشد 
که این موارد در دیدار با تولیت آستان قدس مورد توافق 

قرار گرفت.

تهیه اطلس گردشگری آذربایجان 
غربی

 
شروع  از  استان  گردشگری  معاون  ریتاخضرزاده 
خبر  غربی  اذربایجان  گردشگری  اطلس  تهیه  اول  فاز 
داد. وی در خصوص این اطلس گفت : در حال حاضر 
اعتبارات الزم برای تهیه اطلس گردشگری 3 شهرستان 
پیرانشهر، سردشت و نقده  تامین شده و قرارداد تهیه 
آن با شرکت مجری بسته شده است که طبق قرارداد 

طی 6 تا ۸ ماه آینده این اطلس تحویل داده شود. 
وی با تاکید بر نیاز استان برای  تهیه این اطلس، معرفی 
جاذبه ها، توانمندی های هر شهرستان و جذب توریسم 
در  افزود:  و  کرد  عنوان  اطلس  این  تهیه  اهداف  از  را 
فصل،  هر  زیبایی های  از  کامل  اطالعات  اطلس  این 
جاذبه های ژئوتوریسم، اکوتوریسمی، معادن، چشمه های 
آب گرم، غارهاو کلیه جاذبه های ملموس و غیر ملموس 

سه شهرستان جمع آوری و ارائه می شود.
خضرزاده  با بیان این که اعتبارات ملی و استانی حوزه 
گردشگری برای معرفی هرچه بیشتر جاذبه های استان 
از طریق تبلیغات ، چاپ بروشور و کتابچه محدود است 
اطلس  تهیه  برای  کافی  اعتبار  متاسفانه  کرد:  تصریح 
کامل استان در حال حاضر وجود ندارد که در صورت 
تهیه  استان  شهرستان  های  کلیه  اطلس  اعتبار  تامین 

می شود.
با 3 کشور پتانسیل  ادامه داد: وجود مرز مشترک  وی 
باالی استان را نشان می دهد اما با وجود ظرفیت های 
قابل توجه موجود در استان این پتانسیل ها وجاذبه های 
شناسایی  موجود  اعتباری  محدودیت های  با  مختلف 
بخش  همکاری  که  است  نشده  کافی  رسانی  اطالع  و 

خصوصی  دراین حوزه می تواند کارساز باشد.
صنایع  فرهنگی  میراث  کل  اداره  گردشگری  معاون 
اضافه  غربی هم چنین  آذربایجان  و گردشگری  دستی 
گام  طبیعتا  گردشگری،  اطلس  این  اطالعات  با  کردد: 
موثری در افزایش گردشگر در استان را شاهد خواهیم 

بود.

"کمی کمتر ..."؛ شعار روز بدون پالستیک


