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نرخ بیکاری در ایران وجهان
نتایج گزارش منتشر شده توسط سازمان بین المللی 
کار، بیانگر وجود برخی  نقایص عمده در محیط کار 
کشورها  برخی  آمار  می دهد  هشدار  و  است  مناسب 
برای رسیدن به اهداف توسعه پایدار نگران کننده است.

از  برخی  که  می دهد  هشدار  گزارش  این  نتایج 
که  آن هایی  جمله  از  کار،  و  کسب  جدید  نمونه های 
توسط فناوری های جدید فعال شده اند، دستاوردهای 
به  خصوص   می کنند؛  تضعیف  را  کار  بازار  در  موجود 
امنیت،  و  شغلی  فرآیند  بهبود  نظیر  زمینه هایی  در 
برای  که  کار،  استانداردهای  و  اجتماعی  حمایت 
روش های  باید  این چالش، سیاستگزاران  با  رویارویی 

خاصی اتخاذ کنند.
المللی  بین  سازمان  تحقیقات  مدیر  گریمساو،  دانیان 
کار اظهار کرد: شاغل بودن به معنای تضمین  زندگی 
مناسب نیست و در حال حاضر ۷۰۰ میلیون نفر در 
فقر شدید یا متوسط -- با وجود شاغل بودن، هستند.

بیکاری کشورها نقش  از موضوعات مهم که در  یکی 
دارد شکاف جنسیتی در مشارکت نیروی کار است. 

 ۷۵ اشتغال  رقم  با  مقایسه  در  زنان  درصد   ۴۸ تنها 
درصدی مردان، جز نیروی کار هستند.

نتایج گزارش ساالنه نشان داده که در بسیاری  البته 
از کشورها بیکاری کاهش یافته و در ۳۰ سال گذشته 
به ویژه در کشورهایی با درآمد متوسط، تعداد افرادی 
که تحت آموزش و تعلیم قرار گرفته اند افزایش یافته 

است.
افراد  درصد  آفریقا۶۰  در  منتشرشده،  گزارش  برپایه 
با  از کارگران دارای شغل  اما بسیاری  شاغل هستند، 
و  هستند  نامناسب  حقوق  و  کم  امنیت  کم،  کیفیت 

جایگاه اجتماعی ندارند.
نرخ  می رود  انتظار  شمالی  دیگر،درآمریکای  سوی  از 
بیکاری به پایین ترین سطح خود یعنی ۴.۱ درصد در 
سال ۲۰۱۹ برسد، اما رشد اشتغال و فعالیت اقتصادی 
تا سال ۲۰۲۰ کاهش خواهد یافت. نرخ بیکاری افراد با 
تحصیالت ابتدایی دو برابر بیشتر از افراد تحصیلکرده 

است.

باید اعتراف کرد 
و شاد بود...

)پیروزمندان  جوانان  این  بگوییم  اگر 
صحنه جهانی والیبال جوانان در مسابقات بحرین ( آن جوانان نیستند 
را  خود  کشورها،  پوشان  ملی  جهانی  بازی های  در  پیش  چندی  که 
صعود  از  را  آن ها  عواملی  و  کشاندند  باال  به  شگفتی  با  و  سرعت  به 
هویت  و  و جسمانی  مادی  لحاظ  از  مسلما  بازداشت،  آفرین  شگفتی 
شهروندی درست گفته ایم لیک اگر بگوییم این جوانان همان جوان ها 
و  کردند  زده  حیرت  را  همه  دیگر،  صحنه ای  در  دوباره  که  هستند 
نگفته ایم!  و  نرفته  بیراهه  ایستادند،  پیروزمندانه  والیبال جهان  بام  بر 
آری جوانان ورزشکار کشورمان که در صحنه های جهانی می درخشند، 
عموما یکی هستند. یعنی یک آرزو و یک فرهنگ -- که بر مدار افتخار 
آفرینی برای ایران قرار دارد، آنان را به پیش می برد. اشاره به یک نکته 
این  نامطلوب  این که طبق رسم  آن  و  است  مهم در همین جا الزم 
روزگار جامعه، قصد شعار دادن وجود ندارد بلکه هدف؛ تاکید بر یک 
خصوصیت فرهنگی و تمدنی است. شاید تشریح و اثبات این موضوع 
با تنها تکیه به آن چه جوانان پیروز ورزشکار ایرانی می گویند و عمل 
می کنند چندان رضایت مخاطب را جلب نکند. گر چه بنظِر کاربِر قلم 
،این نکته خود مساله مهمی است زیرا ورزشکاران ما آن را با غیرت 
ملی ممزوج می کنند و به همین دلیل در شکست ها، از این که مدالی 
به ار مغان نیاورده اند مثاثر و غالبا خجلت زده بنظر می آیند. لیک با 
نگاهی به ورزش دوستان، آن هم نسل جوان مهاجر )که در فرهنگ 
دیگری نفس می کشد( و احساساتی که آن ها بروز می دهند،به راحتی 
استقرار روحیه یاد شده وعمق آن اثبات می شود. توجه داشته باشیم 
"طرفداری  از آن مواردی است که ربطی به سیاست و  این مورد  که 
از، یا مخالفت با"، ندارد و در تشریح و تعریف و توجیه آن تنها باید 
به همان خصوصیت یگانه فرهنگی اشاره کرد. تجربه توجه و تماشا و 
بررسی صحنه های شکست و پیروزی چند سال گذشته ورزش ایران 
در صحنه های جهانی نشانگر آن هست که عکس العمل هواداران به 
در  هستند،  کنونی شان  زندگی  محیط  فرهنگ  غرِق  که  جوانان  ویژه 
فرهنگ  تاثیر  تحت  ایرانی  ورزشکاران  و شکست های  پیروزی ها  برابر 
مادری، یکسان و پر از عواطف انسانی است )تصاویر گریستن های ناشی 
از شادی یا اندوه این جوانان را در ورزشگاه های کشورها به یاد آوریم( 
و باید علی القاعده خرسند و معترف باشیم به وجود چنین ویژگی در 
فرهنگ این سرزمین و بی درنگ سر تعظیم در برابر آن فرود بیاوریم. 

در  مختلف  رشته های  در  مرد  و  زن  ورزشکاران  بیشتر  حضور  شاید 
صحنه های جهانی ،این خصوصیت را آنچنان به تماشا بگذارد که جهان 
نیز، آن را ببیند و درک کند. و اگر این شود، شاید یکی از بهترین و 
ارزشمندترین پیام های فرهنگی مردم ما برای جهانیان باشد و چه بسا 
پیروانی نیز برای خود دست و پا کند!                                                                
                                                            »مدیر مسوول«

سالمت باشیم
از مصرف شوید غافل نشوید!

دو کلمه حرف ورزشی
از لوک خوش شانس! 

تا لیگ بدشانس
کسب عنوان سوپر استاد بزرگ 

شطرنج

4

حضور موفق سینمای ایران در آن 
سوی مرزها

گردشگری برای همه
ما؛ همراِه پدر و مادربزرگ ها!
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تکه ای از من تکه ای از زمین
یک عصر مناسب برای 

کودک و خانواده

کافه شهر
"النی کارایندرو"

 بانوی موسیقی یونان
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صادرات ناجی اقتصاد 
ایران است

نرخ بیکاری در ایران
و جهان

جواانن شگفیت آفریدند 

والیبال ایران در طراز جهانی
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 --- نیم نگاه ---

گاهی  که  دوساله  یا  ساله  یک  است  گیاهی  شوید 
و  راست  آن  ریشه  نیز می رسد.  متر  به یک  آن  ارتفاع 
نقاط  اکثر  این گیاه در  مخروطی شکل و سفید است. 
و  اروپا،  مصر،  آمریکا  جنوب  قسمت های  منجمله  دنیا 

چین پرورش داده می شود. 
میوه شوید بیضوی ، مسطح ،به طول ۴ میلیمتر و عرض 
۳ میلیمتر است . رنگ آن قهوه ای روشن و در سطح 
آن برجستگی هایی به رنگ زرد و در کناره های آن لبه 

بال مانندی به رنگ زرد روشن دیده می شود . 
● تركیبات شیمیایی: 

تخم شوید دارای ۳درصد روغن می باشد . 
● خواص داروئی: 

تخم شوید اثرات درمانی زیادی دارد منجمله به عنوان 
ضد تشنج،  ضد درد، نفخ شکم ، ادرار آورو برای تقویت 

معده بکار می رود. 
الغر  و  ندارند  غذا  به  زیادی  اشتهای  که  کسانی  برای 
هستند تخم شوید بهترین دارو است زیرا اشتها را زیاد 
کرده معده را تقویت می کند و انرژی به بدن می دهد.

تخم شوید را می توان برای ناراحتی معده، بی خوابی و 
ضد گاز معده بکار برد . خانم های شیر ده که شیر آن ها 
کم است باید حتما روزی چند بار دم کرده تخم شوید 
معجزه  طور  به  کنند  غذای خود مصرف  در  و  بخورند 

آسائی شیر آن ها زیاد خواهد شد. 
طب گیاهی ایران خواص زیادی را برای شویدقائل است 
مثال در مورد درد شدید و ورم معده از دم کرده شوید 

استفاده می کردند که اثر تسکین فوری دارد. 
از شوید برای دل درد در حیوانات نیز استفاده می شود 

ودامداران قدیم به خوبی به این موضوع واقف بودند.
مثال برای گوسفند و بز کافی است که مقدار ۳۰ گرم 
را ساکت  نفخ و دل درد  به آن ها داد که  تخم شوید 

کنند. 
استفراغ شدید هستند  به  مبتال  که  بیمارانی  مورد  در 
خود  معده  در  نمی توانند  را  آب  حتی  غذایی  هیچ  و 
بیماران  نوع  این  است.  شود  درمان  بهترین  نگاهدارند 
باید دم کرده شوید را آهسته آهسته بنوشند. در چین 
حتی شوید را برای کمر دردهایی که به علت انقباض 
چینی  قدیمی  نسخه  یک  می برند.  بکار  باشد  عضالنی 

برای باد فتق نیز از تخم شوید استفاده می کنند 

● طرز استفاده: 
برای باد فتق که از تخم شوید استفاده می کنند دستور 
تخم  گرم   ۴۰ حدود  باید  که  است  صورت  این  به  آن 
را  آن  سپس  شود  قهوه ای  کامال  تا  دهید  بو  را  شوید 
کامال آسیاب کنید تا به صورت پودر درآید و بعدا آن را 

با سرکه سیب مخلوط کرده و میل کنید. 
● مضرات: 

مضرات خاصی برای آن بیان نشده است.

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

از مصرف شوید غافل نشوید!

است.  اکسیدان ها  آنتی  خوب  منابع  از  یکی  آلو 
فنلی  ترکیبات  از  مناسبی  مقادیر  حاوی  میوه  این 
اکسیدانی  آنتی  اثر  با  که  می باشد  بتاکاروتن  و 
می کند.  خنثی  را  اکسیژن  آزاد  رادیکال های  خود 
نظیر  را  مخربی  اثرات  اکسیژن  آزاد  رادیکال  های 
بروز  و  عروق  گرفتگی  و  ها  رگ  در  چربی  رسوب 
و   DNA تخریب   ، عروقی   -- قلبی  بیماری های 
سرطانی  سلول های  تولید  احتمال  شدید  افزایش 
در بدن و افزایش احتمال بروز استئوآرتریت ) منشا 
پیدایش بیماری هایی نظیر آرتریت روماتوئید( در بدن 
اعمال می کنند. لذا با توجه به تآثیر آلو در پیشگیری 

از این بیماری ها، مصرف این میوه می تواند در سالمت 
انسان بسیار موثر باشد.

- آلو به دلیل داشتن فیبر غذایی، برای کنترل قند 
از یبوست و حفظ سالمت دستگاه  خون، جلوگیری 

گوارش مفید است.
- سوربیتول موجود در آلو ، خاصیت ملین دارد.

- آلو یکی از منابع غنی پتاسیم و مصرف متعادل آن 
در کنترل فشارخون موثر است.

تکثیر  و  رشد  افزایش  سبب  آلو  در  موجود  فیبر   -
مضر  باکتری های  رشد  از  مانع  و  مفید  باکتری های 
تخمیر  اثر  بر  عین حال  در  روده می شود.  داخل  در 

می شود  تولید  بوتیریک  اسید  روده،  داخل  در  فیبر 
به  و  است  روده  سلول های  برای  انرژی  منشا  که 
کمک  گوارش  دستگاه  سالمت  حفظ  به  ترتیب   این 

می کند.
- آلوی خشک منبع خوبی از آهن )آهن گیاهی( است 

و برای جلوگیری از کم خونی بسیار مفید است.
غذایی  دستور  مقدار  و  حجم  به  خشک  آلو  پوره   -
نیست،  هم  چربی  حاوی  حال  عین  در  و  می افزاید 
باید  که  افرادی  برای  آلوخشک  از  استفاده  بنابراین 
خوردن  به   تمایل  و  باشند  داشته  کم چربی  رژیم 

شیرینی دارند، مناسب است.

افزایش طول عمر  با مصرف 
غذاهای پُرفیبر

که  کرد  ثابت  نیوزلندی  متخصصان  پژوهش های 
مصرف بیش از ۳۰ گرم فیبر در طول روز در پیشگیری 
از ابتالء به بیماری های غیر قابل  انتقال و افزایش طول 
کامل،  غالت  چون  فیبرهایی  وجود  است.  مؤثر  عمر 
طبیعی  غذای  رژیم  در  میوه ها  و  سبزیجات  حبوبات، 

می تواند تأثیر بسیار خوبی بر سالمت بدن داشته باشد.
مصرف  می دهد  نشان  تحقیقات  این  نتایج  چنین  هم 
نوع  هر  درصد   ۳۰ تا   ۱۵ بین  فیبر  از  غنی  غذاهای 
مرگ ومیر و حتی مرگ های ناشی از بیماری های قلبی - 
عروقی را کاهش می دهد. عالوه بر این بروز بیماری های 
قلبی-عروقی، سکته مغزی، دیابت نوع ۲ و سرطان روده 

بزرگ را بین ۱۶ تا ۲۴ درصد کاهش می دهد.
همراه  کلسترول  و  وزن  کاهش  با  فیبر  مصرف  افزایش 
استفاده  یا  فیبر  اثر در مصرف کم  این  بوده درحالی که 
از فیبرهای مصنوعی یا عصاره های فیبری خیلی کمتر 

خواهد بود.
پروفسور »جیم مان«، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه 
اوتاگو نیوزلند، در رابطه با نتایج این تحقیقات می گوید: 
دستور  برای  کننده ای  متقاعد  شواهد  ما  »یافته های 
و  رژیمی  فیبر  افزایش  بر  تمرکز  و  تغذیه ای  العمل های 
ارائه  تصفیه  شده  غالت  به جای  کامل  غالت  جایگزینی 
میر  مرگ  و  خطر  غذایی  رژیم های  این گونه  می دهند. 
کاهش  را  مهم  بیماری های  از  وسیعی  طیف  بروز  و 

می دهد.«

دندان های خراب کودکان ایرانی
و  دهان  سالمت  وضعیت  دهد  می  نشان  آمارها 
دندان مردم کشورمان خیلی مساعد نیست، به طوری 
که گفته می شود در حدود ۴۰۰ میلیون دندان خراب 

در دهان ایرانی ها وجود دارد.
ارتقای  مسیر  در  رو  پیش  موانع  ترین  مهم  از  یکی 
بیمه گر  سازمان های  ایرانی ها،  دندان  و  دهان  سالمت 
هستند که خدمات دندانپزشکی را به طور کامل پوشش 

نمی دهند.
موضوع دیگری که به عنوان چالش در حوزه بهداشت 
فرهنگ  نشدن  جاری  می شود،  تلقی  دندان  و  دهان 
اغلب  که  طوری  به  است.  مسواک  از  صحیح  استفاده 
مسواک  را  خود  دندان های  نوبت  یک  در  ایرانی ها 
می کنند که البته همین یک نوبت هم به شیوه نادرست 

انجام می شود. 
متخصصان تصریح می کنند: مسواک زدن برای کودکان 
قبل از مدرسه باید توسط والدین انجام شود و کودکان 
نمی توانند به تنهایی مسوولیت سالمت دندان های خود 

را عهده دار شوند.

افزایش ابتال به بیماری های قلبی
 

بدن  برای  ضروری  معدنی  مواد  از  یکی  فسفر 
ایفا  مهمی  نقش  انسان  سالمت  در  و  شده  محسوب 
می کند، اما پژوهشگران بر مصرف زیاد آن تاکید ندارند.

و  دندان ها  در  بیشتر  و  بدن  سلول های  تمام  در  فسفر 
استخوان ها انباشته می شود. این مساله نقش مهمی در 

سالمت بدن و یا فرسودگی بدن ایفا می کند.
تحقیقات اخیر نشان می دهد که میزان باالی فسفر در 
بدن خطر ابتالء به بیماری های قلبی را افزایش می دهد. 
با توجه به این پژوهش ها، میزان باالی فسفر باعث بروز 
آزاد  به  منجر  که  سلول شده  در  استرس  سیگنال  یک 
شدن میکروذرات می شود و این عمل لخته شدن خون 
به  ابتالء  خطر  افزایش  نهایت  در  که  داشته  پی  در  را 

بیماری های قلبی را موجب می شود.

آنتی اکسیدان فیبری!] آلو [
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مدال نقره دوچرخه سواری
»علی ظهراب زاده« ملی پوش آینده دار و مستعد 
ایران توانست در سومین روز مسابقات قهرمانی آسیا در 
لبنان ،در بخش کراس کانتری ،بعد از نماینده قزاقستان 
به  را  نقره  ارزش  با  مدال  و  گرفته  جای  دوم  رتبه  در 

گردن بیاویزد.
سواری  دوچرخه  مسابقات  روز  آخرین  و  سومین 
قهرمانی آسیا در سال ۲۰۱۹ در پیست دوچرخه سواری 

کوهستان بیروت برگزار شد.
کانتری  کراس  مسابقه   ،۱۱ ساعت  از  و  برنامه  طبق 
فراز  و  شد  آغاز  امید  و  بزرگساالن  سنی  رده  مردان 
سنی  رده  در  مردانی  پرویز  و  خدایاری  فرزاد  شکری، 
بزرگساالن و علی ظهراب زاده در رده سنی امیدها در 

خط استارت قرار گرفتند.
در این رقابت نماینده ژاپن سوم شد؛ این برای اولین بار 
در تاریخ دوچرخه سواری است که نماینده ایران صاحب 

مدال در رده سنی امید می شود.
پنجم شد  فرزاد خدایاری  نیز  بزرگساالن  رده سنی  در 
و بهترین نتیجه را در بین ملی پوشان کشورمان کسب 

کرد.

کسب عنوان سوپر استاد بزرگ 
شطرنج

تاریخ  در  بار  نخستین  برای  فیروزجا  علیرضا 
پس  این  از  تا  رسید   ۲۷۰۰ ریتینگ  به  ایران  شطرنج 

سوپر استاد بزرگ لقب گیرد.
دور  شطرنج،  فدراسیون  عمومی  روابط  گزارش  به 
سیزدهم سوپر لیگ ترکیه برگزار شد و علیرضا فیروزجا 

برابر اسدلی از ارمنستان به برتری دست یافت.
با این پیروزی ، ریتینگ زنده علیرضا فیروزجا به ۲۷۰۰ 
رسید تا نخستین سوپر استاد بزرگ شطرنج ایران لقب 
گیرد. این برای نخستین بار در تاریخ شطرنج ایران است 

که ورزشکاری به ریتینگ ۲۷۰۰ دست پیدا می کند. 
ریتینگ ۲۷۰۰  در سن  به  با رسیدن  فیروزجا  علیرضا 
۱۶ سال و یک  ماه، پس از وی ئی )و باالتر از مگنوس 
کارلسن( جوانترین بازیکن تاریخ جهان شد که به عنوان 

سوپر استاد بزرگ دست پیدا می کند.
در جهان شطرنج، ورزشکاران معدودی هستند که تا به 

امروز موفق به عبور از ریتینگ ۲۷۰۰ شده اند.

طالی کمیل قاسمی و جدول 
بازی های المپیک لندن

 
با تائید رسمی دو مدال طالی دیگر برای ایران در 
بندی  رتبه دوازدهم جدول رده  به  ایران  لندن،  المپیک 

مدال ها صعود خواهد کرد.
با وجود این که ۷ سال از بازی های المپیک ۲۰۱۲ لندن 
می گذرد،آزمایش مجدد تست های دوپینگ ورزشکاران 
در المپیک لندن به سود ورزش ایران تمام شده و باعث 

شد ورزشکاران ایران به حق خود برسند. 
کاروان ایران در بازی های المپیک لندن هفدهم شد اما با 
مدال هایی که بر اثر دوپینگ رقیبان  نصیب ایران شده 
است، ایران می تواند تا جایگاه تاریخی دوازدهم باال بیاید.

پیش از این مدال طالی سعید محمدپور و نقره کیانوش 
 ۲۰۱۲ المپیک  در  رقبایشان  دوپینگ  دلیل  به  رستمی 
های  بازی  سایت  خود  حتی  و  بود  شده  رسمی  تائید 

المپیک لندن این تغییر جایگاه را اعمال کرد.
نواب نصیرشالل در  اعمال طالی  باید منتظر  نیز  اکنون 
وزنه برداری و اخیرا کمیل قاسمی در کشتی آزاد باشیم 
در جدول  ایران  دهد  کشور  رخ  اتفاق  این  که  زمانی  و 
رده بندی مدالی بعد از کشور ژاپن در رده ۱۲ بازی ها 
قرار می گیرد که رتبه ای تاریخی و تقریبا دست نیافتنی 

خواهد بود.

سیاوش بهبودیدو کلمه حرف ورزشی

تعویق زمان برگزاری لیگ برتر همچنان خبر ساز است 
از صحبت های  بعد  ها.  ورسانه  مسووالن  توجه  مورد  و 
ورزشگاه ها،  سازی  آماده  مورد  در  ورزش  وزیر  معاون 
مهدی  سهیل  ازسوی  اطالعات  همان  مشروح  تقریبا 
در  لیگ  سازمان  حرفه ای  مجوز  صدور  کمیته  مسوول 

گفتگو با تسنیم بازگو شده است.
آماده سازی  وضعیت  آخرین  درباره  مهدی  سهیل 

ورزشگاه های تیم های لیگ برتری اظهار داشته است؛
در ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر که میزبان بازی های 
آغاز  نساجی است, کار نصب صندلی و اصالح رختکن 
پیش  ورزشگاه  این  در  خوبی  سرعت  با  کار  و  شده 
اقداماتی  سیرجان  )ع(  علی  امام  ورزشگاه  در  می رود. 
برای آماده سازی صورت گرفته و طبق گزارش هایی که 
الکترونیک  گیت های  ورزشگاه  این  برای  رسیده  ما  به 
نیز خریداری شده است. هم چنین ورزشگاه های تختی 
آبادان و تختی جم نیز در مرحله انتخاب پیمانکار قرار 

دارند و به نظر پیشرفت کاری خوبی داشته اند.
لیگ,  سازمان  حرفه ای  مجوز  صدور  کمیته  مسوول 
تصریح کرد: به طور کل در همه ورزشگاه های تیم های 
لیگ برتری فرآیند آماده سازی آغاز شده اما در این بین 
برخی ورزشگاه ها نسبت به سایرین شرایط بهتری دارند. 
ورزشگاه های  در  کار  پیشرفت  سرعت  اکنون  هرچند 
کوچک بیشتر از ورزشگاه های بزرگ است اما با وضعیتی 
که در ورزشگاه ها می بینیم به نظرم دارد دیر می شود و 
این شرایط به نفع ما نیست. به طور کل سرعت پیشرفت 

کار ها با زمان بندی مد نظر ما تطابق ندارد.
مهدی در رابطه با این ادعا که می توان با ۶-۵ ورزشگاه 
لیگ را آغاز کرد و این که آیا شرایط این تعداد ورزشگاه 
هم اکنون برای برگزاری مسابقات مطلوب شده است یا 
خیر, یادآور شد: در نقش جهان اصفهان اقدامات خوبی 
آسفالت  ورزشگاه  اطراف  خیابان های  و  گرفته  صورت 
شده و فکر می کنم فقط کار نصب گیت های الکترونیکی 
در این استادیوم مانده است. در امام رضا )ع( مشهد نیز 
نصب  کار  تنها  ورزشگاه  این  در  و  انجام شده  اقداماتی 

گیت های الکترونیکی باقی مانده است. 
صندلی ها  شماره گذاری  تبریز  امام  یادگار  ورزشگاه  در 
تبریز  در  البته  شود,   انجام  باید  و  نشده  آغاز  هنوز 
گیت هایی قدیمی وجود دارد که قرار شده این گیت ها 
فوالد  شهدای  استادیوم  در  کنند.  روز  به  و  آماده  را 
خوزستان برخی اقدامات انجام شده و قرار بوده که در 
انجام شود. هم چنین  نیز  این مدت کار نصب گیت ها 
در ورزشگاه آزادی تمام الزامات رعایت شده و تنها کار 
تست نرم افزاری آن مانده که باید انجام شود.وی درباره 
این که آیا مشخص شده رقابت  های لیگ چه زمانی آغاز 
با وضعیتی که وجود دارد نمی توان  خواهد شد, گفت: 
تاریخی را مشخص کرد و همان ۶-۵ ورزشگاه که قرار 
است مسابقات را با آن ها استارت بزنیم, هنوز قدم آخر 
منتظر  کماکان  برنداشته اند.  کامل  آماده سازی  برای  را 

در  پیشرفت  کار  اما  هستیم  ورزشگاه   ۵-۶ آماده سازی 
به  شاید  این  و  می شود  طی  ُکندی  به  ورزشگاه ها  این 
دلیل فرآیند اداری و البته وسعت باالی این ورزشگاه ها 

و حجم کاری بیشتر آن ها باشد.
جالب این هست که مسوول کمیته صدور مجوز حرفه ای 
سازمان لیگ توپ را در زمین فرسوده باشگاه ها انداخته 
و با بیان این که »اگر از ابتدا کار آماده سازی ورزشگاه ها 
می توانستیم  می شد،  دنبال  جدی  باشگاه ها  توسط 
مرداد ماه(   ۹( شده  اعالم  تاریخ  همان  از  را  مسابقات 
تا  که  گرفته شد  تصمیم  این  وقتی  گفته؛  کنیم«  آغاز 
ورزشگاه ها آماده نشده اند مسابقات برگزار نشود, برخی 
تا  نزدند  هم  دست  ورزشگاه های شان  به  باشگاه ها  از 
همین  خیر.  یا  است  جدی  موضوع  این  آیا  که  ببینند 
با  مسابقات  باید  حاال  و  شد  وقت کشی  باعث  موضوع 
تاخیر آغاز شود. خوشبختانه االن این تفکر از بین رفته و 
همه می خواهند ورزشگاه ها را آماده کنند. برای برگزاری 
مسابقات نیازمند این هستیم که تاریخ آغاز لیگ را خوِد 

باشگاه ها با آماده سازی ورزشگاه ها مشخص کنند.
هابرای  ورزشگاه  سازی  آماده  داستان  نماندکه  ناگفته 
برگزاری لیگ برتربه شنهاتی نیزدامن زده است.ازجمله 
می شودمربوط  هازده  بازی  تعویق  برای  که  حدسیاتی 
به ضرب االجل فیفا برای ورودبانوان به ورزشگاه هاست.

مفصل  تحلیلی  گزارش  دریک  ایسناهم  خبرگزاری 
سازی  آماده  ومساله  لیگ  برگزاری  تعویق  درباره 
مدنظرسازمان  الزامات  به  پرداختن  ها،ضمن  ورزشگاه 
است،  شده  فیفانیزگنجانده  الزامات  درآن  که   -- لیگ 
تلویحامساله ورودبانوان به ورزشگاه هارانیزیکی ازدالیل 

تاخیردربرگزاری لیگ بشمارمی آورد.

جیانی   ،۹۸ تیرماه   ۱۲ شودکه  متذکرمی  گزارش  این 
فوتبال  به فدراسیون  نامه ای  فیفا در  اینفانتینو، رئیس 
ایران، ۲۴ تیر را به عنوان ضرب االجل برای فراهم کردن 
زیرساخت های حضور بانوان در ورزشگاه ها تعیین کرد. 
نکته ای که وجود دارد این است که از این تاریخ به بعد 
بود  قرار  که  امید  و  بزرگساالن  فوتبال  تیم ملی  دیدار 
تماشاگر  حضور  بدون  شود،  برگزار  تماشاگر  حضور  با 
زیادی  تاکید  فوتبال  فدراسیون  برگزار شد. هم چنین 
داشت که جام شهدا هم بدون حضور تماشاگر برگزار 

شود.
البته مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال چند روز پس 
که  کرد  اعالم  فیفا  به  اینفانتینو،  ضرب االجل  پایان  از 
حضور  برای  را  خود  موافقت  ایران  فوتبال  فدراسیون 
زنان در ورزشگاه ها برای بازی های انتخابی جام جهانی 
۲۰۲۲ قطر اعالم کرده ولی هنوز موافقت دولت در این 

زمینه باقی مانده است.
از  یکی  بانوان  حضور  که  است  ممکن  حال،  این  با 
برای  فوتبال  فدراسیون  و  لیگ  سازمان  چالش های 
آغاز لیگ برتر باشد. ضمن این که باید اشاره شود در 
از  اعظمی  بخش  ورزشگاه ها  استانداردسازی  صورت 
ورزشگاه ها  در  بانوان  حضور  برای  الزم  زیرساخت های 

فراهم خواهد شد.
هاازتعویق  باشگاه  سودوزیان  به  ایسنا  گزارش  البته 
بازی ها نیز می پردازد و اشاره می کند که برخی تیم های 
نوزدهم  لیگ  بود  قرار  این که  به  توجه  با  برتری  لیگ 
را  خودشان  تمرینات  شود،  آغاز  مرداد   ۱۰ تاریخ  در 
سطح  به  تاریخ  آن  در  بتوانند  تا  کردند  برنامه ریزی 
برتر،  لیگ  افتادن  تعویق  به  با  اما  برسند  آمادگی 
متضرر  و  خورده  مشکل  به  تیم ها  این  برنامه ریزی 
شده اند. از طرف دیگر، برخی تیم ها که هنوز به ترکیب 
ایده آل خود نرسیده اند و برنامه آماده سازی کاملی انجام 

نداده اند از تعویق لیگ راضی اند.
است،  وارد  لیگ  به سازمان  ماجرا  این  در  که  انتقادی 

تالش آن ها در یک شبه درست کردن ورزشگاه هاست.
مسووالن سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال می توانستند 
مرور،  به  تا  کنند  آغاز  قبل  فصول  از  را  پروسه  این 
تعویق  به  هم  برتر  لیگ  و  شوند  استاندارد  ورزشگاه ها 
نیفتد. ضمن این که با توجه به در پیش بودن بازی های 
تیم ملی در مراحل مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲، تعویق 
این  فشردگی  شدن  دوچندان  به  منجر  برتر  لیگ 

مسابقات می شود.
در نهایت باید دید که جدیت سازمان لیگ در استاندارد 
سازی ورزشگاه ها به کجا می رسد و آیا تمام الزاماتی که 
از سوی آن ها اعالم شده، در ورزشگاه ها رعایت می شود 

یا خیر.
به هر حال؛ این بدشانسی تیم ها و کل لیگ هست که 

مساله آماده سازی با تاخیر ابالغ شده واجرامی شود.
شاید بعدها، خیلی از تیم هایی که شانس باال آمدن را 
از دست می دهند بگویند که ما آماده بودیم اما تاخیر 
آمادگی  از  و  کرد  خسته  را  ما  بچه های  برگزاری،  در 
انداخت! یا درباره برتری برخی از تیم ها هم گفته شود 
نمی شدند،  چیزی  آن ها  نمی شد  شروع  دیر  لیگ  اگر 
خب  برسانند!  را  خودشان  توانستند  و  آوردند  شانس 

حرف است دیگر، شاید بزنند! باید آماده باشیم!

از لوک خوش شانس! تالیگ بدشانس
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ای  تجربه  مورد  در  خواهم  می  بخش  این  در 
شخصی مربوط به گردشگری دسترس پذیر بگویم. 
در  من  سالمند.  افراد  با  سفر  به  مربوط  تجربه ای 
ندارم  یاد  به  و  آمدم  دنیا  به  السفر  کثیر  خانواده ای 
هیچ تعطیالتی را در خانه مانده باشیم. به همت مادر 
و پدرم، مقاصد متنوعی را در همان کودکی دیده ام. از 
خوزستان تا سیستان و بلوچستان از مشهد تا ارومیه 
گشته ایم.  را  توریستی  غیر  یا  توریستی  شهر  هر  و 
یکی  پرتکرار.  اما  می شد  اجرا  ارزان   عموما  سفرها 
یکی  همیشگی  همراهی  ما  سفرهای  ویژگی های  از 
از پدربزرگ، مادربزرگ ها بود. به عبارتی هیچ وقت 

صندلی خالی در خودرو ما پیدا نمی شد.
سفر با دیگرانی که شرایط متفاوتی دارند، سازگاری 
و انعطاف پذیری را در همان سال ها به من آموخت. 
خود  همسفر  عضو  ضعیف ترین  با  را  شرایطمان  ما 
همواره می سنجیدیم، برنامه های سفر مطابق شرایط 
ما  همه  و  می شد  ریخته  ساله  هفتاد  بانوی  یک 
این همراهی دریافت می کردیم،  از  برای عشقی که 
با پذیرش کامل به راه  شرایط را درک می کردیم و 

می افتادیم.
بود،  دیابت  به  مبتال  که  مادربزرگم  دارم  یاد  به 
دچار تکرر ادرار بود و در جاده همه ی سرویس های 
بهداشتی را می ایستادیم. این نکته را تنها اگر صبور 
باشی و از مسیر جاده هم لذت ببری می توانی تحمل 
مقصد  به  رسیدن  در جهت  بی صبرانه  اگر  و  کنی. 
شمارش  برایت  ها  توقف  این  همه  شاید  کنی  سفر 
ما  خانواده  اما  باشد.  برنامه  از  ماندن  عقب  معکوس 
سنشان  چون  دیگر،  طرفی  از  نداشت.  را  حال  این 
زیاد بود اگر زیاد در ماشین می نشستند دچار ورم پا 
و کمر درد می شدند. از همین رو توقف ها پر شمار  
جاده ای  تصادف  هیچگاه  که  این  دلیل  اتفاقا  و  بود 
نداشتیم شاید استراحت های بی شمار پدرم به عنوان 

راننده بود. 
با گذشت سال ها، خاطرات آن دوران کمرنگ نشده 
سفر  خاطرات  در  لذت ها  و  لبخندها  بلکه   است، 
مشهد،  به  سفرها  از  یکی  در  است.   شده  ماندگار 
دو مادربزرگم همراه ما آمده بودند، خواستیم عالوه 
اطراف شهر مشهد هم دیدن  از طبیعت  زیارت،  بر 

کنیم. 
پذیرشگر هتلمان به ما پیشنهاد داد از کالت نادری 
تقریبا  گفت  کنیم،  دیدن  است  نزدیکی  در  که 
بیست کیلومتر فاصله دارد و ما خوشحال و شادان، 
اسباب جمع کردیم تا به طبیعت آن جا برویم. دو 
استراحت  و  بمانند  هتل  در  خواستند  مادربزرگم 
کنند تا ما برویم و سریع برگردیم  تا شب به همراه 
هم به زیارت برویم. ما به سمت کالت نادری حرکت 
نادری نرسیدیم.  کردیم و هرچقدر رفتیم به کالت 
کوهستانی  و  خم  و  پیچ  پر  های  جاده  در  قدر  آن 
رفتیم تا در نهایت بعد از گذشت کیلومتر ها بیشتر 
از آنچه پذیرشگر گفته بود، رسیدیم. شاید بیشتر از 

۱۰۰کیلومتر فاصله داشت.
که  دیدیم  را  منطقه  آن  آبشار های  و  خورشید  کاخ 
دیر  نگران  مادرم  راه  تمام  بود،  العاده  خارق  بسیار 
کردنمان بود که نکند اتفاقی برای مادربزرگ ها در 
هتل بی افتد، این که آیا می توانند به رستوران بروند 
عجله  با  شود.  خراب  حالشان  نکند  بخورند،  شام  و 
برگشتیم و دیدیم خوشبختانه کارمندان هتل مراقب 
آن ها بوده اند، شام را برایشان به اتاق برده اند و چند 
باری به آن ها سر زده اند تا نکند چیزی نیاز داشته 
باشند. به یاد دارم چقدر مادرم از آن ها تشکر کرد و 
تمام اضطرابش فراموش شد. چقدر مهم است هتل ها 

و اقامتگاه ها فضایی امن برای افراد مسن باشد. 
آن قدر اقامتمان در آن هتل با خاطره خوش همراه 
بود که چند سفر بعد به مشهد را هم به آن جا رفتیم. 
نوازی  مهمان  ماند؟  می  مسافر  در خاطره  چه چیز 
اصیل وبدون چشم داشت،یا پرداخت هزینه بیشتر؟ 
مشتریان  تجربه ها  این  با  مختلف  کارهای  و  کسب 

خود را وفادار می کنند. 
و  پدر  تا  کردند  قصد  مادرم  و  پدر  بعد،  سال ها 
مادرشان را به آرزوی دیرینه خود برسانند و آن آرزو 
زیارت کربال بود. با کاروانی هماهنگ شدند و به این 
و شرایط  کاروان  آن  های  ریزی  برنامه  رفتند،  سفر 
کشور مقصد عراق مناسب حضور افراد سالمند نبود 

و  این سبب شد با حالی دگرگون به کشور برگردند. 
افتاد  اتفاق  آنچه  اما  خبرم  بی  سفر  جزئیات  از 
بیماری های پشت سر همی بود که مادربزرگم دچار 

آن شد. 
گویا هتلشان  در تابستان به اندازه کافی خنک نبود 
زمان  سفر  آن  از  بودند.  شده  زدگی  گرما  دچار  و 
زیادی نگذشته بود که مادربزرگم اولین سکته مغزی 
را تجربه کرد. با این حال همچنان در سفر ها و پیک 
مدتی  از  بعد  که  این  تا  بود  خانواده  همراه  نیک ها 
فلج  بدنش  از  نیمی  تا  شد  باعث  دوم  مغزی  سکته 
شود و به اصطالح در بستر بیماری بیفتد. ماندن در 
خانه و حاشیه های بیماری آن قدر زیاد بود که حال 

روحی مادربزرگم  روز به روز از توانش می کاست. 
مادربزرگم دیگر شادابی گذشته را نداشت. زیرا آنچه 
از دست داده بود حرکت نیمی از بدن نبود، محدود 

شدن و وابسته شدن بود. 
آن روزها در خانه ای زندگی می کردیم که ده پله را 
باید با ویلچر طی می کرد تا بیرون خانه رود. شرایط 
آن روز ما جایی غیر قابل دسترس بود اما به یاد دارم 
پایین  و  باال  پله ها  این  از  را  مادربزرگم  بارها  برادرم 
برد تا ساعتی در پارک نزدیک خانه ی ما قدم بزند، 

تا روحیه مادر بزرگم بهبود یابد.
گاهی  هم،  مغزی  سکته  ازاین  قبل  هست  یادم 
پاهایش  خستگی  خاطر  به  ویلچر  از  مادربزرگم 
استفاده می کرد. در سفری که به مشهد داشتیم در 
بنا  از آرامگاه فردوسی خواستیم به موزه آن  بازدید 
برویم. موزه ی آرامگاه دقیقا در زیر یابود بزرگ قرار 
داشت. از دو طرف پله هایی راه را به موزه می رساند.

نه آسانسوری بود و نه رمپی برای دسترسی افرادی 
که از ویلچر استفاده می کنند. ما آن قدر پرهیجان 

بودیم که  به خاطر موانع منصرف نشدیم. 
و  دایی ام  که  است  شده  ذهنم حک  در  تصویر  این 
مادرم دست هایشان را همچون صندلی حلقه کردند 
و مادر بزرگ را بر دست ها مثل شاهزادگان به موزه 
بردند، مادربزرگم بلند بلند می خندید و خواهش می 
مانعی  که  این  از  ما   بگذارند. همه  زمین  را  او  کرد 
حریف را همان نمی شد خوشحال بودیم. حتم دارم 

صدای خنده های ما فردوسی را بیدار کرده بود. 
بد نیست یادآوری کنم مادربزرگ من آذری بود، در 
روستا بزرگ شده بود و خاطرات جوانی اش زندگی 
از  را  سواری  اسب  است،  بوده  طبیعت  دامن  در 
کودکی آموخته بود و می گفت بدون زین بر اسب 

می نشسته و در دشت های سرسبز می تاخته. 
می خواهم بگویم زندگی چقدر می تواند تغییر کند. 
از اسب بر تخت نشسته بود و در آرزوی هوای خوش 
طبیعت بود. اما روح سفر و گردش تا اخرین روزهای 

عمرش در او زنده بود.
پیک  به  ها  خاله  با  گرفتیم  تصمیم  دیگر  بار  یک 
که  بودیم  وسایل  آماده سازی  در حال  برویم.  نیک 
پدربزرگم گفت شما بروید و خوش باشید، من پیش 
مادربزرگ )که  نمی توانست بدون ویلچر بیرون برود( 
می مانم. هنوز زمزمه پدربزرگم در گوش مادرم تمام 
نشده بود که صدای مادربزرگم از اتاق دیگر آمد که 
خواست  می  او  بیاور«  را  من  جوراب های  »دخترم 
همراه ما بیاید و این حق او و وظیفه ما بود که راه 
را برای او هموار کنیم و حقیقتا یکی از بیاد ماندنی 
ترین تجربه های پیک نیکم شد. در کنار هم بودیم 

و کسی دلهره ای از ماندن آن ها در خانه نداشت.
با خود فکر می کنم اگر مادربزرگم روحیه ی دیگری 
پایانی  روزهای  و  نمی رفت  سفر  دیگر  داشت، 
اتفاق  چه  می کرد  سپری  خانه  گوشه  را  زندگیش 

ناگواری می افتاد. اما او از نیاز خود باخبر بود. 
می دانست روحیه ی سالم می تواند طول عمرش را 
افزایش دهد و چه چیز روحیه بخش تر از طبیعت. 

آماده  و  گیرد  می  را  ما  منفی  انرژی های  طبیعت 
رویارویی با زندگی روزمره و گاه پر مشکل می کند.

مادربزرگ من سال هاست که در بین ما نیست، اما 
همه  از  بیشتر  است،  مانده  یادگار  به  سفرها  عکس 
بود  غیرممکن  در ظاهر سفری  که  خاطرات سفری 
ولی ما با سماجت خود و همراهی او، سفرهای به یاد 

ماندنی  را عملی کردیم! 
دلم می خواهد همه ی نوه ها تجربه ی همسفری با 
با  باشند.  داشته  را  مادربزرگ های خود  و  پدربزرگ 
هر شرایط و هر نیازی باید به سفر رفتن پشت نکنیم 
می توانیم راه حل هایی بیابیم یا از فعاالن این حوزه 
نوین گردشگری  تقاضا کنیم تالش کنندتا خدمات 
قرار  همگان  دسترس  در  و  کند  رشد  دسترس پذیر 

بگیرد. 
سال ها گذشت تا در زمینه گردشگری تحصیل کنم، 
موضوع  با  اخیرا  و  کردم  کار  زمینه  این  در  سال ها 
گردشگری دسترس پذیر آشنا شدم. اما همان طور 
که گفتم این مساله از سال های کودکی با من همراه 
بوده و می دانم که مورد نیاز همه اقشار جامعه در 

هر سن و شرایطی است.

پخش فیلم برای افراد نابینا 
و کم بینا

تیر   ۲۸ روز  در  کم بینا  و  نابینا  افراد  از  گروهی 
سینمایی  پردیس  در  را  پوست«  »سرخ  فیلم  امسال 
چارسو تماشا کردند. آن ها هم چنین از منوی رستوران 

سینما به خط بریل استفاده کردند.
این رویداد مبارک، ادامه ی راه اندازی سینمای ویژه افراد 
گالره  خانم  که  است  ِسِونا(   -- )ِسوینا  کم بینا  و  نابینا 
عباسی آستین همت باال زده و با بهره از امکانات خود 
عمل  جامۀ  کم بینا  و  نابینا  افراد  دیرینۀ  آرزوی  این  به 
پوشانده است. پیش از این، فیلم اجاره  نشین ها خرداد 
امسال برای بینندگان نابینا به نمایش درآمده بود. هم 
چنین این ضرورت یادآوری شد که همۀ رستوران ها و 
کافه ها باید منوهای خود را به زبان بریل تهیه کنند و در 

اختیار مشتریان نابینا و کم بینا قرار دهند. 
پوست،  سرخ  فیلم  بازیگر  رضایی،  حبیب  روز،  این  در 
تمامی جزییات فیلم را با صدایش برای بینندگان نابینا 
و کم بینا در سالن سینما روایت کرد. این اتفاق به طور 
از  تعدادی  و  شد  پخش  نیز  سوینا  سایت  از  همزمان 
فیلم  اینترنتی،  پخش  طریق  از  و  دور  راه  از  بینندگان 

را تماشا کردند. 
برای  را  روز  فیلم های  از  یکی  ماه  هر  سوینا  است  قرار 
حال  در  سوینا  دهد.  نمایش  کم بینا  و  نابینا  بینندگان 
حاضر مشغول تبدیل سریال هیوال برای بینندگان نابینا 

است. 
از سیستم  از سینماها  بسیاری  پیشرفته،  در کشورهای 
پخش همزمان روایت برخوردارند؛ به این ترتیب که افراد 
نابینا یا کم بینا روی صندلی هایی که برایشان تعبیه شده 
می کنند  دریافت  هدفون  مانند  وسیله ای  و  می نشینند، 
با  است.  شده  نصب  آن  روی  کننده  دریافت  یک  که 
کم بینا  و  نابینا  بینندگان  گوش،  در  هدفون  دادن  قرار 
عالوه بر شنیدن صدای اصلی فیلم، صدای روایتگر را نیز 
می شنوند. عالوه بر این خدمات، با پیشرفت تکنولوژی، 
نرم افزارها نیز به کمک افراد نابینا آمده اند؛ از جمله نرم 
دستگاه  روی  آن  نصب  با  که   MovieReading افزار 
را  فیلم ها  جزییات  سینماها  سالن  در  می توان  موبایل، 
تماشا کرد، یا خدمات iView که به بینندگان نابینا و 

کم بینا امکان می دهد فیلم ها را از اینترنت تماشا کنند.
زبان  به  مشابه  اپ های  شدن  فراگیر  ضمن  امیدواریم 
"سوینا"  یا  بینا  نابینا و کم  افراد  فارسی، سینمای ویژه 
را  بیشتری  فیلم های  بتواند  و  کند  پیدا  رونق  نیز 
این،  بر  عالوه  دهد.  نمایش  خود  ویژه  بینندگان  برای 
و  شوند  کار  به  دست  نیز  کافی شاپ ها  و  رستوران ها 
منوی خود را به بریل تهیه کنند و در اختیار مشتری یا 
مشتریان نابینا و کم  بینا قرار دهند. دست خانم گالره 
از شهرت  راه دور می فشاریم که گوشه ای  از  را  عباسی 
دارای  افراد  پیشبرد حقوق  راه  را در  اعتبارش  و  و هنر 

معلولیت در ایران صرف کرده است.

  تاسیس 4 کتابخانه مخصوص 
روشندالن

 
هنری  فرهنگی  سازمان  رئیس  اوحدی،  سعید 
در  گفت:  خبری  نشست  یک  در  تهران  شهرداری 
پایان  تا  امسال  مدرسه ساز  خیرین  مجمع  با  هماهنگی 
و  نابینایان  برای  جدید  کتابخانه  چهار  تابستان  فصل 
روشندالن راه اندازی خواهد شد تا آن ها بتوانند از خدمات 

کتابخوانی به شکل گسترده و وسیع تری استفاده کنند.
 اوحدی با بیان این که اکنون سه کتابخانه نابینایان در 
داد:  ادامه  فعالیت هستند،  مشغول  سازمان  زیرمجموعه 
بیش از ۳۵۰۰ عنوان کتاب بریل و ۵۰۰۰ کتاب صوتی 
داده  قرار  روشندالن  استفاده  برای  کتابخانه ها  این  در 
بر آن شهروندان روشندل می توانند  و عالوه  شده است 
در تماس با شاره تلفن ۱۸۳۷ کتاب مورد نظر خود را با 

پیک رایگان دریافت کنند.

گردشگری برای همهشمیم عطایی

ما؛همراِه پدر و مادربزرگ ها!
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ادامه از صفحه ی 1: جالب این که درآمریکای التین با 
وجود افزایش رشد اقتصادی، تصوربراین هست که اشتغال 
یابد.  افزایش  درصد   ۱.۴ تنها   ۲۰۲۰ و   ۲۰۱۹ سال  در 
منطقه ای  بیکاری  شاخص های  در  آهسته  تقریبا  کاهش 
عدم  است.  کشورها  این  در  کار  بازار  شرایط  از  ناشی 

اطمینان و کیفیت شغلی در انواع شغل ها وجود دارد.
بیکاری  می شود  ،پیش بینی  عربی  درموردکشورهای 
منطقه ای تا سال ۲۰۲۰، ۷.۳ درصد باقی بماند که البته 
نرخ بیکاری کشورهای غیر شورای همکاری خلیج فارس 
فارس  خلیج  همکاری  شورای  عضو  کشورهای  برابر  دو  

خواهد شد.
را  منطقه ای  اشتغال  کل  درصد   ۴۱ مهاجر،  کارگران 
همکاری  شورای  عضو  کشورهای  در  و  می دهند  تشکیل 
متوسط  طور  به  کارگران  از  نیمی  از  بیش  فارس  خلیج 

مهاجر هستند.
نرخ بیکاری زنان  ۱۵.۶ درصد و سه برابر بیشتر از مردان 
و نرخ بیکاری جوانان چهار برابر نرخ بیکاری در بزرگساالن 

است.
در آسیا و اقیانوس آرام رشد اقتصادی همچنان ادامه دارد، 
هرچند که در مقایسه با سال های گذشته کندتر بوده است. 
پیش بینی می شود نرخ بیکاری منطقه تا سال ۲۰۲۰ حدود 

۳.۶ درصد باشد که کمتر از میانگین جهانی است.
خارج  کشاورزی  بخش  از  را  کارگران  ساختارها  تغییر 
نیز  کار  کیفیت  در  توجهی  قابل  پیشرفت های  اما  کرده، 
ایجاد نشده است. بخش بزرگی از کارگران از امنیت شغلی، 

قراردادها و ثبات درآمد برخوردار نیستند.
قابل  به طور  اجتماعی  برخی کشورها حمایت  در  هرچند 
توجهی گسترش یافته، اما در کشورهایی با باالترین میزان 

فقر، حمایت اجتماعی بسیار پایین است.
گفتنی است دراروپا و آسیای مرکزی تفاوت های فاحشی 
وجوددارد.در شمال، جنوب و غرب اروپا، بیکاری طی یک 
نیز   ۲۰۲۰ سال  تا  و  داشته  را  خود  میزان  کمترین  دهه 
این کاهش ادامه خواهد داشت.اماانتظار می رود در اروپای 
به   ۲۰۲۰ و   ۲۰۱۹ سال های  در  استخدام  تعداد  شرقی 
میزان ۰.۷ درصد کاهش یابد، البته این کاهش با کاهش  
نیروی کار به طور همزمان همراه است.بیکاری بلندمدت در 
برخی ازاین کشورهابه میزان ۴۰ درصد گزارش شده است.

گزارش منتشر شده از سوی سازمان بین المللی کاردرباره 
اول سال  ماهه  در  چهار  بیکاری  نرخ  است؛  ایران حاکی 
با نرخ  ۲۰۱۹ حدود ۱۲.۲۰ درصد نسبت به سال ۲۰۱۸ 
بیکاری  نرخ  میانگین  است.  یافته  افزایش  درصد    ۱۱.۷۰
 ۱۱.۷۲ میزان  به   ۲۰۱۹ تا   ۲۰۰۱ سال های  در  ایران  در 

درصد بوده است.
در  خود  نظر  اظهار  تازه ترین  در  کار  وزیر  دیگر،  سوی  از 
مورد آمار بیکاری و اشتغال، از کاهش نرخ بیکاری در سه 
در  بیکاری  رقم  اعالم  با  و  داده  خبر  سال  نخست  ماهه 
کشور دالیل متعددی را در کاهش این آمار موثر دانسته 

است.
نرخ  کاهش  در  مختلفی  دالیل  شریعتمداری،  گفته  به 
تسهیالت  پرداخت  ها  آن  جمله  از  که  بوده  موثر  بیکاری 
ارزان قیمت اشتغال روستایی به مناطق محروم روستایی و 

شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر جمعیت بوده است.
سبد  از  روستایی  اشتغال  سهم  افزایش  از  چنین  هم  وی 
اشتغال کل کشور خبر داد و گفت: این میزان از زیر سه 

درصد به ۲۵.۳ درصد رسیده است.

سرمایه گذاری  میزان  اگرچه  است؛  گفته  شریعتمداری 
اما  داشته  کاهش  گذشته  سال  دو  خارجی طی  و  داخلی 
با بهره گیری از روش های جایگزین نظیر اعطای تسهیالت 
ارزان قیمت، ایجاد مشاغل خانگی و ارائه آموزش در محیط 

کار، تا حد زیادی نیاز به اشتغال برطرف شده است.
مرکز آمار ایران اخیرا در تازه ترین گزارش خود از کاهش 
۱۰.۸ درصدی نرخ بیکاری در بهار ۹۸ خبر داد.نتایج طرح 
است  آن  از  حاکی   ۱۳۹۸ بهار  در  کار  نیروی  آمارگیری 
گذشته  فصل  به  نسبت  فصل  این  در  شاغالن  تعداد  که 
و  نفر   ۷۰۰ و  هزار   ۶۹ و  میلیون  یک   )۱۳۹۷ )زمستان 
نسبت به فصل مشابه سال گذشته )بهار ۱۳۹۷( ۳۲۱ هزار 

و ۲۹۳ نفر افزایش پیدا کرده است.
سخنان وزیر کار از کاهش نرخ بیکاری در سه ماهه نخست 
سال و کاهش تعداد بیکاران به دو ملیون و ۵۰۰ هزار نفر 
در حالی است که گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت نیروی 
کار ،نشان می دهد که در بهار امسال از مجموع ۲۷ میلیون 
و ۳۳۹ هزار و ۴۳۱ نفر جمعیت فعال کشور، ۲۴ میلیون 
و ۳۸۲ هزار و ۷۴۴ نفر شاغل و ۲ میلیون و ۹۵۶ هزار و 

۶۸۷ نفر بیکار بوده اند.
حالی  در   ۹۸ بهار  در  بیکاری  نرخ  درصدی   ۱۰.۸ کاهش 
است که نرخ بیکاری در زمستان سال گذشته ۱۱.۷ درصد 

بود.
نرخ  میزان  چه  اگر  ایران،  مرکزآمار  گزارش  اساس  بر 
مشارکت اقتصادی کشور نسبت به بهار سال گذشته ۰.۵ 
درصد کاهش داشته اما نسبت به زمستان سال ۹۷ از رشد 

۱.۱ درصدی برخوردار بوده است.
گزارش مرکز آمار و اطالعات راهبردی وزارت کار از نتایج 
طرح آمارگیری نیز بیانگر آن است که  ۹۳۲ هزار و ۸۸۱ 
نفر از جمعیت بیکار کشور در بهار ۹۸ را زنان و دو میلیون 
و ۲۳ هزار ۸۰۶ نفر را مردان تشکیل داده  است.هم چنین 
نرخ مشارکت اقتصادی کشور در بهار امسال ۴۰.۶ درصد 
به  نسبت  درصد   ۶۵ با  مردان  که  می دهد  نشان  و  بوده 
اقتصادی  مشارکت  میزان  بیشترین  درصد،   ۱۶.۱ با  زنان 

را داشته اند.
نشان  نیز  کشور  استان های  در  بیکاری  نرخ  روند  بررسی 
می دهد که به جز چند استان، در بیشتر استان ها کاهش 
نرخ بیکاری در بهار ۹۸ را نسبت به مدت مشابه سال قبل 
از آن شاهد هستیم؛ به نحوی که نرخ بیکاری در کرمانشاه 
بهار  در  درصد   ۱۴.۷ به   ۹۷ زمستان  در  درصد   ۲۰.۹ از 
درصد   ۱۲.۵ به   ۱۹.۶ از  کردستان  در  بیکاری  نرخ  و   ۹۸
رسیده است و در مقابل استان هایی نظیر لرستان، گیالن، 
که  بودند  مواجه  بیکاری  افزایش  با  هرمزگان  و  مازندران 
برخی کارشناسان دلیل باال رفتن بیکاری در این استان ها 

را وقوع سیل در بهار امسال عنوان کرده اند.
جویای  جدید  نیروی  نفر  هزار   ۸۰۰ ساالنه  آمارها؛  برابر 
کار وارد بازار کار می شوند که بر این اساس فراهم کردن 

فرصت های شغلی الزم برای جوانان جویای کار و تحصیل 
کردگان دانشگاهی امری ضروری به شمار می رود.

دولت در برنامه ششم توسعه، مکلف شده نرخ بیکاری را تا 
چشم انداز ۱۴۰۰ به ۸.۶ درصد کاهش دهد و در این راستا 
با اجرای طرح اشتغال روستایی، طرح تکاپو، طرح اشتغال 
فارغ التحصیالن  و ساماندهی  فراگیر، طرح مشاغل خانگی 

دانشگاهی در جهت مقابله با بیکاری گام برداشته است.
اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  ،وزیر  گذشته  سال  پاییز  در 
اشتغال،  بود:  گفته  جدید  شغلی  فرصت های  ایجاد  درباره 
برون داِد اقتصاد ملی ایران است و ما با اجازه رهبری امکان 
برای  را  از صندوق توسعه ملی  برداشت ۱.۵ میلیارد دالر 
اشتغال روستایی داشتیم که نیمی از آن در قالب طرح های 
اشتغال زایی مصرف شده است. ۴۲۰۰ میلیارد تومان نیز 
هزینه شده  های جدید  ایجاد شغل  برای  اعتبار  قالب  در 

است.
های  فرصت  حفظ  هرچند  بود:  متذکرشده  همچنین  وی 
کارفرمایان  میان  این  در  اما  است  امر ضروری  شغلی یک 
را  پیشنهادی  زمینه  این  در  و  دارند  نیاز  حمایت  به  هم 
تامین  زمینه  در  تولید  موانع  تا  داد  خواهیم  دولت  به 
برطرف  مالیات  و  اجتماعی  تامین  اولییه،  مواد  نقدینگی، 
شده و از کارآفرینان حمایت های الزم را داشته باشیم. اگر 
واحدی نتواند به فعالیت خود ادامه دهد، کارکنان آن واحد 
برای  رو  این  از  استفاده کنند؛  بیکاری  بیمه  از  توانند  می 
تغییرات در زمینه بیمه بیکاری پیشنهادهایی را به دولت 

ارائه خواهیم کرد.
راه  دو  که  این  بیان  با  اجتماعی  رفاه  و  تعاون  کار،  وزیر 
بیشتر برای ایجاد اشتغال در کشور وجود ندارد، گفته بود: 
استمرار  دیگری  و  کشور  در  سرمایه گذاری  رشد  راه  یک 
رشد اقتصادی است. اگر ۷۷۰ هزار میلیارد سرمایه گذاری 
خارجی در ایران صورت بگیرد، می توانیم ۰.۸ درصد نرخ 

بیکاری را در سال به طور متوسط کاهش دهیم.  
زودبازده   اشتغال های  از  نوعی  بود:  افزوده  چنین  هم  وی 
قابلیت  اما  اقتصادی متصل نیست  وجود دارد که به رشد 
این  که  شود  انجام  استاد- شاگردی  طرح  باید  دارد.  انجام 
یک قدم به جلو است. در این طرح به کارگاه های تولیدی 
دو تا۵۰ نفره می گوییم که یک شغل با قوانینی سهل ایجاد 
از  که  سال  یک  از  بعد  و  دهید  آموزش  را  فردی  و  کنید 
خواستند  ها  آن  اگر  کردید،  استفاده  دیده  آموزش  افراد 
واحد  میلیون  از۳.۵  دهند.  ادامه  خود  کار  به  می توانند 
صنفی یک سوم هم که بتواند یک میلیون شغل ایجاد کند، 
بسیار خوب است. من بخشنامه این موضوع را صادر و به 

استان ها ابالغ کردم.
شایان گفتن است که وزیرکاردرآخرین اظهار نظر خود در 
مورد کاهش نرخ بیکاری، مطلبی در مورد عملیاتی شدن 
طرح های مطرح شده درسال گذشته نگفته است و در آمار 
کاهش نرخ بیکاری نقش و اثرات آن طرح ها روشن نیست.

حمایت از کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان 

مشترِک  تفاهم نامه  امضای  با  آینده،  بانک  معیار - 
نوجوانان  همکاری، حامی کانون پرورش فکری کودکان و 

شد.
نوجوانان  و  کودکان  فکری  پرورش  کانون  و  آینده  بانک 
کشور، با هدف هم افزایی و به کارگیری حداکثر ظرفیت  هاي 
مادي و معنوي در حوزه فعالیت هاي فرهنگي و هنري، ویژه 
تیرماه  تاریخ ۱۸  به  روز سه شنبه  نوجوانان، در  و  کودکان 
نوجوان«،  و  کودک  ادبیات  ملی  »روز  با  هم زمان  جاری، 

تفاهم نامه مشترک همکاری امضا کردند.
آینده(،  امید  یازده مدرسه )مدارس  بهره برداری،  و  احداث 
تکمیل یک مرکز ورزشی در مناطق کم تر برخوردار و توزیع 
آموزشی  کمک  و  التحریر  لوازم   بسته   میلیون  چند  حدود 
نیازهای  تأمین  به  توجه  مناطق،  این  آموزان  دانش  میان 
تهیه  نوجوانان،  و  کودکان  اجتماعی  و  فرهنگی  آموزشی، 
با  کودکان  آشنایی  زمینه  در  فرهنگی  توزیع محصوالت  و 
وسائل  بسته  ده ها  تأمین  محیط،  بهداشت  زیست،  محیط 
مورد نیاز و آموزش کمک های اولیه و امدادی و هم چنین 
و  هنری  جشنواره های  و  مسابقات  برگزاری  در  همکاری 
رویدادهای علمی، آموزشی، از مهم ترین رویکردهای بانک 
اخیر  اجتماعی در سال های  به مسوولیت  در عمل  آینده 

است.
بانک آینده، تالش کرده است؛ بخش عمده ای از فعالیت های 
مختلف  مناطق  در  را  اجتماعی  مسوولیت  حوزه  در  خود 
کشور، بر توانا سازی فرهنگی کودکان و نوجوانان، به عنوان 

آینده سازان کشور، معطوف و متمرکز کند.

صادرات ۱۰ میلیارد دالر ی
احتساب  بدون    - کشور  نخست  ماه  سه  صادرات 
مشابه  مدت  با  مقایسه  در  افزایشی  باروند  گازی،  میعانات 

سال گذشته، به ۱۰ میلیارد دالر رسید.
در  ایران  گمرک  انسانی  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون 
احتساب  بدون  گرچه  صادرات  میزان  این  گفت:  بوشهر 
احتساب  با  ولی  کرده  تجربه  سیر صعودی  گازی  میعانات 

میعانات گازی کاهش ۶ درصدی داشته است.
شیمیایی،  پالستیک،  معدنی،  منابع  افزود:  ذاکری  احمد 
ماه  سه  در  کشور  صادراتی  کاالهای  عمده  پتروشیمی 

نخست امسال است.
وی ادامه داد: کشورهای حوزه خلیج فارس، اروپایی و چین 

عمده مقصد کاالهای صادراتی ایران در این مدت بود.
ذاکری بدون اشاره به آمار واردات بیان کرد: عمده واردات 

کشور کاالهای اساسی موردنیاز است.
تراز  گذشته  سال  در  که  این  به  توجه  با  داد:  ادامه  وی 
تجاری کشور مثبت بوده ،تالش می شود این روند در سال 

جاری نیز حفظ شود.
ذاکری یادآور شد: اکنون در ۳۱ استان کشور ۱۳۰ گمرک 
و  کل  اداره  نظارت،  دفاتر  شامل  مختلفی  های  رسته  در 

اداره فعال هستند.

فروش شرکت های دانش بنیان 
در کشور

سورناستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در 
همایش آینده کار و کارآفرینی با اشاره به شاخص های مختلف 
گفت: سیستم آموزش عالی آدم هایی تربیت می کند که به درد 
اقتصاد نمی خورند. ما در پژوهش کم هزینه نمی کنیم، بلکه 

اشتباه هزینه می کنیم.
وی  با  بیان این که اکوسیستم باعث رشد فناوری می شود، 
بیرون  کارآفرینی  جیب  از  اقتصادی  رشد  کرد:  خاطرنشان 
می آید که پول خودش را در کسب وکار سرمایه گذاری می کند، 

نه دولتی که پول مردم را در اقتصاد هزینه می کند.
به  اقتصاد  بخواهیم  اگر  کرد:  اظهار  جمهوری  رئیس  معاون 
اقتصادی یک  سمت کارآفرینی برود، چه بخش دولتی و چه 
سال  چند  در  کردیم  سعی  البته  دارند.  رو  پیش  در  مبارزه 
گذشته ثابت کنیم اقتصاد سنتی بازنده است و دولت روحانی 

موفقیت  های قابل توجهی در این زمینه داشته است.
شرکت   ۴۵۰۰ از  بیش  حاضر  حال  در  کرد:  اعالم  وی 
 ۹۰ از  بیش  گذشته  سال  آن ها  فروش  که  داریم  دانش بنیان 
هزار میلیارد تومان بوده، ۳۵۰ هزار تحصیلکرده در این حوزه 
از  حمایت  فرهنگ  می  دهد  نشان  موضوع  این  کنند.  می  کار 
با  دیگر  که  می دانیم  دولت  در  و  است  رشد  حال  در  جوانان 

فروش ماده خام نمی توان کشور را اداره کرد.

اجرایی  ستاد  برکِت  بنیاد  عمومی  روابط  گزارش  به   
فرمان حضرت امام)ره(، سعید جعفری مدیرعامل این 
با تمرکز  بنیاد در »همایش آموزشی توسعه  صادرات 
اجرایی  ستاد  رییس  تاکید  با  گفت:  عراق«  کشور  بر 
توسعه ی  عالی  کمیته ی  امام)ره(،  حضرت  فرمان 
زیرمجموعه های ستاد  نمایندگان  از  صادرات متشکل 
تشکیل شده و توجه ویژه به صادرات در دستور کار 

قرار گرفته است.
کمیته  این  ریل گذاری  و  سازی  بستر  با  گفت:  وی 
جهت توسعه و تقویت صادرات، امیدواریم شاهد رشد 
روزافزون صادرات در مجموعه ی ستاد اجرایی فرمان 

حضرت امام)ره( باشیم.
مدیرعامل بنیاد برکت اضافه کرد: ما در بنیاد حتی در 
حوزه  اشتغال های اجتماع محور نیز به دنبال صادرات 

خرد  مشاغل  تولیدات  بتوانیم  تا  درصددیم  و  هستیم 
و خانگی را به بازارهای جهانی و منطقه ای برسانیم.

صادرات،  موانع  رفع  با  که  کرد  امیدواری  اظهار  وی 
برکت  بنیاد  مشارکتی  شرکت های  حضور  و  تعداد 

طریق،  این  از  و  شده  بیش تر  منطقه ای  بازارهای  در 
درآمدهای حاصل از صادرات افزایش یابد.

می تواند  و  است  اقتصاد  ناجی  صادرات،  افزود:  وی 
در چهار  برهاند.  نفتی  درآمدهای  به  اتکا  از  را  کشور 
دهه  گذشته، دشمن هر وقت خواسته به اقتصاد ایران 

ضربه بزند به موضوع  فروش نفت ورود کرده است.
جعفری با برشمردن برخی از ویژگی های جغرافیایی و 
ژئوپلتیکی ایران یادآور شد: متأسفانه آن چنان که باید 
و شاید از فرصت ها و ظرفیت های بالقوه و بالفعل بازار 
کشورهای  نبرده ایم.  را  الزم  بهره   همسایه  کشورهای 
کشورهای  بازارهای  سهولت  به  آسیا  غرب  جنوب 
نزدیکی  وجود  با  ما  و  گرفته اند  دست  در  را  همسایه 
پتانسیل  این ظرفیت و  از  این کشورها  به  جغرافیایی 

استفاده نکرده ایم.

نرخ بیکاری در ایران وجهان
اقتصاد

صادرات ناجی اقتصاد ایران است
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کافه شهرحمید مزرعه --- نیم نگاه ---

"النی کارایندرو"، بانوی موسیقی یونان

لحطاتی با شعربه انتخاب نیما موسوی

و" "کار
ای آسمان! باور مکن، کاین پیکر محزون منم

من نیستم! من نیستم!
رفت عمر من، از دست من
این عمر مست و پست من

یک عمر با بخت بدش بگریستم، بگریستم
لیک عمری پای اندر گلم

باری نپرسید از دلم
من چیستم؟ من کیستم؟

***

یدون مشیری" "فر
باز له له می زند از تشنه کامی برگ.

باز می جوشد سراپای درختان را غبار مرگ
باز می پیچد به خود

ــ از سیلی سوزان گرما ــ
تاک

می فشارد پنجه های خشک و گردآلود را بر خاک.
باز باد از دست گرما می کشد فریاد
گوییا می رقصد آتش می گریزد باد!
باز می رقصد به روی شانه های شهر

شعله های آتش مرداد
رقص او چون رقص گرم مارها

بر شانه ضحاک!
سر بر آر از کوه، با آن گاوپیکر گرز

ای نسیم دّرهء البرز...!
***

"سهراب سپهری"
امشب

در یک خواب عجیب
رو به سمت کلمات

باز خواهد شد.
باد چیزی خواهد گفت.

سیب خواهد افتاد،
روی اوصاف زمین خواهد غلتید،

تا حضور وطن غایب شب خواهد رفت.
سقف یک وهم فرو خواهد ریخت.

چشم
هوش محزون نباتی را خواهد دید.

پیچکی دور تماشای خدا خواهد پیچید.
راز ، سر خواهد رفت.

ریشه زهد زمان خواهد پوسید.
سر راه ظلمات
لبه صحبت آب

برق خواهد زد ،
باطن آینه خواهد فهمید.

امشب
ساقه معنی را

وزش دوست تکان خواهد داد،
بهت پرپر خواهد شد.

ته شب ، یک حشره
قسمت خرم تنهایی را

تجربه خواهد کرد.
داخل واژه صبح

صبح خواهد شد.
***

حضور موفق سینمای ایران در آن 
سوی مرزها

سینمای  روزهای  این  متعداد  جوایز  کسب  ادامه  در 
فرشید  کارگردانی  به  »تنفس«  کوتاه  فیلم  تازگی  به  ایران، 
ایوبی نژاد در بخش بین الملل چهل و یکمین جشنواره بین 
 UNCIPAR, INTERNATIONAL المللی فیلم کوتاه
خواهد  رقابت  آرژانتین   SHORT FILM FESTIVAL
کرد. این جشنواره ۱۷ تا ۱۹ آگوست برابر با ۲۶ تا ۲۸ مرداد 

ماه برگزار خواهد شد.
 International بین المللی  جشنواره  در  همچنین  تنفس 
Short Film Festival Zahora en Corto اسپانیا که 
تا ۱۶ برگزار می شود، پذیرفته  با ۱۳  برابر  تا ۷ سپتامبر   ۴

شده است.
جایزه بین المللی این روزهای سینمای ایران نیز به انیمیشن 
معین  هوشنگ  امیر  کارگردانی  به  می برم«  گله  و  »گرگم 
فیلم بخش  بهترین  انیمیشن جایزه  این  است.  گرفته  تعلق 
انیمیشن  فیلم های  بین المللی  جشنواره  کودکانه  رویاهای 
اینسومنیا روسیه را به دست آورده است. جشنواره اینسومنیا 
)بی خوابی( طی روزهای ۲۷ تا ۳۱ تیر ۱۳۹۸ برابر با ۱۸ تا 

۲۲ ژوئیه ۲۰۱۹ برگزار شد.
و  دیجیتال  انیمیشن  تکنیک  با  که  می برم«  گله   و  »گرگم  
بدون کالم تولید شده و فیلمنامه  آن برگرفته از داستانی با 
همین  نام، نوشته  افسانه  شعبان نژاد است، موفق به دریافت 
جمله  از  خارجی  و  داخلی  جشنواره های  از  دیگری  جوایز 
بلغارستان،  فیلم کودک جشنواره کوکر  کرواسی،  زاگرب  از 
جشنواره فیلم شهری استانبول ترکیه و یازدهمین جشنواره 

پویانمایی تهران نیز شده است.
کارگردانی  به  فنی  ضربه  سینمایی  بلند  فیلم  چنین  هم 
غالمرضا رمضانی در بخش مسابقه چهل  و نهمین جشنواره 

بین المللی فیلم جیفونی ایتالیا نمایش داده شد.
این فیلم که نامزد دریافت جایزه بخش مسابقه این جشنواره 
با عنوان »گریفن« شده بود روز جمعه ۴ مرداد در ۲ نوبت 

صبح و عصر در ۲ سالن اکران شد.

سایه گرانی بر سر  طرح 
تابستانه کتاب

طرح تابستانه کتاب ۹۸، با هدف اعطای هدفمند 
این  اعتبار  تامین  با سختی  احتماال  یارانه نشر و  کردن 
طرح در حالی برگزار شد که افزایش قیمت کتاب باعث 

محدودیت بیشتر برای خریداران کتاب شده است.
طرح  نام  با  کتاب  فروش  فصلی  طرح  دوره  یازدهمین 
تابستانه کتاب ۹۸ با شعار کتاب، همنشین دلنشین از 
سه شنبه گذشته )۲۵ تیر( در شهرستان ها و از پنجشنبه 
ادامه  مرداد  سوم  تا  و  شد  شروع  تهران  در  تیر(   ۲۷(
فرد  هر   ،۹۸ کتاب  تابستانه  طرح  اساس  بر  داشت. 
با اعالم کد ملی خود به کتاب فروشی های  می توانست 
مشارکت کننده در طرح، تا ۱۲۰ هزار تومان کتاب بخرد 
و برای کتاب های تالیفی ۲۵ و برای کتاب های ترجمه 
۱۵ درصد تخفیف دریافت کند. هم چنین میزان اعتبار 
تخصیص یافته به هر کتاب فروشی یکسان نیست و بر 
اساس معیارهای مختلف از جمله میزان مراجعات به آن 

و بزرگی و کوچکی متغیر است.
طرح تابستانه کتاب ۹۸ با ۶۵۳ کتاب فروشی عضو در 
سراسر کشور، شامل ۴۹۷ کتاب فروشی در مراکز استان 
و ۱۵۶ کتاب فروشی در شهرستان ها اجرا شد. اسامی و 
مشخصات کتاب فروشی های عضو طرح تابستانه کتاب 
 tarh.ketab.ir سایت  روی  استان  هر  تفکیک  به   ۹۸

قابل مشاهده است.

او موسیقی متن  است.  یونانی  کارایندرو آهنگ ساز  النی 
را  یونانی  ساز  فیلم  آنجلوپولوس،  تئو  فیلم های  از  بسیاری 

ساخته است.
خانم النی کارایندرو در روستای کوهستانی تیچیو در مرکز 
به  او  جا  آن  در  شد،  بزرگ  آتن  در  و  آمد  دنیا  به  یونان 
سال  از  پرداخت.  اُدین،  هلنیکن  در  تئوری  و  پیانو  تحصیل 
تحصیل  پاریس  در  اتنوموزیکولوژی  رشته  در  تا ۷۴   ۱۹۶۹
کرد. در بازگشت به یونان در مرکز فرهنگی "اورا" البراتواری 
از  نمایندگی  به  پس  آن  از  یافت،  سنتی  سازهای  برای 

موسیقی یونان موسیقیدانی فعال شد.
فیلمنامه  نگارش  برای  طوالنی  فعالیت های  کارایندرو  خانم 
 ۱۳ بلند،  فیلم  فیلمنامه   ۱۸ حدود  در  دارد،  نمایشنامه  و 
نمایشنامه و ۱۰ فیلمنامه سریال تلویزیونی، در کنار حرفه ی 

موسیقی او قابل ذکر است. 
شده،  کار  یونانی  کارگردانان  توسط  او  های  نوشته  بیشتر 
کریس  جمله:  از  المللی  بین  کارگردانان  با  آن،  بر  عالوه 
کرده  کار  نیز  تروتا  ُفن  مارگارت  و  داسین  جولس  مارکر، 
است. از سال ۱۹۸۲ با تئو آنجلوپولُس کارگردان در گذشته 

و برجسته یونانی همکاری داشت. 
که  داشتند  اعتقاد  نگاران  روزنامه  و  یونان  فیلم  منتقدان 
در  متن  موسیقی  عرف  از  فراتر  کارایندرو  النی  ساخته های 
سینما است. موسیقی او فیلم را همراهی نمی کند یا به آن 

زیبایی نمی بخشد،بلکه با یکدیگر در نزاع هستند. 
اندازه  به  چیزی  هیچ  است:  نوشته  تریانتافیلدس  نیکوس 
موسیقی کارایندرو وسیع نیست و نیز، درباره فیلمی ساخته 
فیلم،  نگاتیو  صد ها  این  تمام  در  است:  گفته  آنجلوپولُس 

موسیقی النی؛ جان را به روی صحنه می برد نه پوست را!
حضور همیشگی او روحی عمیق را از پهنای کالم موسیقی 
او  آثار  باره  در  مونمواسیتس  جرج  می کند.  منتقل  اش 
آزاد  و  زدن  زخم  برای  می شود  ساخته  موسیقی  می گوید: 
می آفریند  را  تازه  ای  ایده  و  تصویر  که  طور  همان  کردن، 
که در موازات حرکات سینماتیک قرار می گیرد، اما این در 

حالی است که موسیقی هم چنان مستقل شنیده می شود.
آثار او را نمی توانیم موسیقی فیلم بنامیم بلکه موسیقی ای 
هست که عمیقا سینماتیک و در عین حال فضایی حسی را 
پایه ریزی می کند. موسیقی با اشاره هایی از مسیر داستان، 
شنونده و تماشاگر را دعوت به پی گیری و پیشرفت می کند و 
گاه تشویق می کند به کشیدن تصویری در ذهن از آسمان و 
دریا به صورت گاه گنگ و یا بسیار ساده؛ شنونده در درون 

خود به آواز در می آید... 
و  افتاده  دور  روستایی  تیچیو،  در  که  کارایندرو  النی 
آمده،  دنیا  به  یونان  مرکز  در  روملی  منطقه  در  کوهستانی 
هم چنان خاطره نواهای دوران کودکی خود را حفظ کرده 

صدای  می بارد،  سقف  روی  که  باران  باد،  »موسیقی  است: 
آب، بلبالنی که می خوانند و سکوت برف، گاه صدای فلوت و 
کالرینت که در جشنواره های میدان روستا نواخته می شدند 
در کوه می پیچید. من هم چنین به یاد می آورم صدای زنانی 
را که به زیبایی آهنگ هایی می خواندند در حالی که ذرت ها 
را در تمام طول شب درو می کردند... زمانی که ما کودکان 
را  ستاره ها  و  می کشیدیم  دراز  زار  چمن  روی  پشت  به 
می شمردیم و من هنوز خاطراتی از آهنگ های دوره بیزانس 
صدای  با  مردان  و  می شنیدم  کلیسا  در  که  می آورم  یاد  به 
شان آن را تداوم می بخشیدند..« تاثیر این نوع موسیقی در 
آثار وی اغلب با زیر و بم شدن صدای سازها قابل تشخیص 

است. 
النی  نقل مکان کردند، جایی که  آتن  به  کارایندرو  خانواده 
خانه  شد!  آشنا  فیلم  و  رادیو  الکتریسیته،  نقلیه،  وسایل  با 
خوشبخت  بسیار  او  و  شد  واقع  سینما  یک  کنار  او  جدید 
آن  فیلم های  اتاق خواب خود  پنجره  از  می توانست  که  بود 

را تماشا کند! 
توسط سینما به خصوص سینمای زیر سقف آسمان و پیانو، 
در سن ۸ سالگی عالقه شدید و اصلی خود را در زندگی پیدا 
کرد. او در همان ابتدا بر کلیدهای پیانو مسلط شد. ۱۴ سال 
تئوری  و  پیانو  آتن،  موسیقی  کنسرواتوار  اُدین،  هلنیکن  در 

موسیقی را تحصیل کرد.
را  او  کرد،  آتن  ترک  به  مجبور  را  او  جونتا  سال ۱۹۶۷  در 
را  او  تحصیل  فرانسه خرج  دولت  که  )جایی  برد  پاریس  به 
در  مهم  نکته  گرفت(،  عهده  بر  اتنوموزیکولوژی  رشته  در 
که:  است  این  نوشته شده  توسط خودش  که  او  زندگی نامه 
»من به تدریج از غنی بودن دنیای موسیقی زمان کودکیم 

آگاه شدم.«
تحقیقات او در ریشه های موسیقی با مطالعه بر روی رهبری 
و آهنگ سازی برای ارکستر ادامه داشت. در دوره تحصیل، 
خود اشعاری سروده است؛ "آهنگ بسیار آسان در وجود من 

جاری می شود".
اما  کرد  کسب  برایش  زیادی  موفقیت  او  اشعار  از  بعضی   
هیچ گاه مانع ادامه تحصیل و مطالعات او نشد. در حالی که 
اشعار او به زبان های بسیار زیادی ترجمه می شد، به کنکاش 
می پرداخت.  خود  اتنوموزیکولوژی  تحقیقات  در  بیشتری 
و  شده  ویرایش  میریس  ایکس.  کی.  توسط  شعرهایش 
مشوق  که  شخصی  می باشد،  فارانتوری  ماریا  آن  خواننده 

کارایندرو در دوره بحران سیاسی کشور بود. 
موج  با  بود  مصادف   )۷۴-۶۹( کارایندرو  پاریس  سال های 
این  او  که  طوالنی  دوره  از  بعد  جاز.  موسیقی  فعال  بسیار 
نوع موسیقی و موسیقی کالسیک را ستایش می کرد، از آن 
جایی که مطالعات اوبرروی موسیقی موجود تمام نقاط دنیا 

بود، سرانجام به سوی فرم ها و سبک های دیگر موسیقی نیز 
جلب شد.

*النی و آنجلوپولوس
ما  باشد  کار  در  ای  نامه  فیلم  که  این  از  قبل  موارد  »اغلب 
کارمان را با صحبت های ساده شروع می کردیم. آنجلوپولوس 

مردی است کم حرف که درک عمیقی از مسایل دارد.
بنابراین درک ریشه و ایده اصلی کارش برای انتقال و بیان 
آن مفاهیم با شیوه ای غیر شفاهی در فیلم مهم بود. بعضی 
وقت ها قبل از این که فیلمنامه آماده شود تم اصلی کار را 

پیدا می کردم. «
 اگر چه بیشتر کار های النی کارایندرو برای این کارگردانان 
کریستوفر  چون  کارگردانانی  فیلم  برای  ولی  بوده،  یونانی 
ساخته  آهنگ  نیز  تروتا  فون  مارگارت  دیسن،  جولز  مارکر، 

است.
*آلبوم های موسیقی متن فیلم های آنجلو پولوس

-- غبار زمان
-- دشت گریان

-- ابدیت و یک روز
-- نگاه خیره اولیس
-- گام معلق لک لک

-- موسیقی فیلم
-- چشم اندازی در مه

 -- سفر به سیاترا



گردآورنده مریم نباتیزنگ تفریح  

شماره 89 --- جدول و سودوکو ---

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

افقی:
۱- مجسمه لباس- پایتخت پاکستان ۲- جنگجو- شاهکار نقاشی لئوناردو داوینچی ۳- نقاش فرانسوی فرانسوی خالق کارگاه نقاشی- اهلی۴- کشور لبنیاتی- کتاب حضرت داود- پوشاندن سطح به وسیله مالیدن چیزی بر 
روی آن ۵- مثل و مانند- میوه سدر- هزینه تقسیم شده ۶- تماشاگر- چاله عمیق- شرنگ ۷- نامطلوب و پذیرفته نشده- شهری در ایتالیا- تیره و کدر ۸- واحدی در وزن- باب المعده- از اسامی دختر خانم ها ۹- پول خرد 
هندوستان- جاهل- بیماری کمبود ید ۱۰- طریق کوتاه- گیاه رنگرزی- غم آلود ۱۱- درخت سایه گستر- کمانه- قلیل ۱۲- دیاگرام- زوبین- دروازه بان ۱۳- رودمرزی- اثری از جین وبستر ۱۴- محصل نهضت سواد آموزی- دلیر 

۱۵- نوشاد- جنین 
عمودی:

۱- اثری از روبرمرل نویسنده فرانسوی۲- اثری از لوئیس کارول-  فال خوب ۳- نام قدیم اتریش- حالت زکام و سرماخوردگی- تازه بنا شده 
۴- برش سینمایی- خانه زنبور عسل- سخاوتمند- عدد روستا ۵- مجری آهنگ موسیقی- شهری در لرستان ۶- حیوان حیله گر- تصویری از 
یک منظره دیواری گرد ۷- روشندل- فلکه شهری- جغد ۸- جانور خوش پوست- میوه تابستانی- سترون ۹- ماست چکیده- این سیاستمدار 
و اندیشمند یونانی را پدر شهر آتن خوانده اند- قوم همیشه در حال کوچ ۱۰- نگهبان کاالهای مغازه های بزرگ- مالمت ۱۱- از توابع زنجان 
منزوی ۱۲- طایفه- ستون کشتی- کشیدنی دیو- برداشت محصول ۱۳- خارج- وسط- جایزه بین المللی موسیقی ۱۴- رها- شهری در کوبا 

۱۵- ضرب المثلی فارسی با مضمون اراده برای انجام امور 

  ۱۵  ۱۴   ۱۳  ۱۲    ۱۱   ۱۰    ۹     ۸    ۷      ۶     ۵     ۴     ۳     ۲      ۱
۱
۲
۳
۴
۵
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۷
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۱۲
۱۳
۱۴
۱۵

نوزاد در پارک!
پیدا شدن  از  رییس کالنتری حضرت عبدالعظیم 
زائر  پارک  غربی  ضلع  در  روزه  هشت  دختر  نوزاد  یک 

خبر داد.
آغاز  به  اشاره  با  عبدالعظیم  حضرت  کالنتری  رئیس 
تحقیقات اولیه درباره رها شدن این نوزاد اظهارکرد: بر 
اساس تحقیقات اولیه مشخص شد که دو خانم حدودا 
۳۵ ساله نوزاد را در محل رها کردند و پس از آن یک 
زوج جوان که نوزاد را مشاهده کرده بودند پلیس را در 

جریان ماجرا قرار دادند.
بر اساس گزارش پلیس این نوزاد پس از پیدا شدن به 
مرکز درمانی منتقل شد و پزشکان سالمت کامل وی را 
تایید کردند. در حال حاضر نیز با دستور مقام قضایی به 

شیرخوارگاه تحویل داده شده است.

حمله سارقان به دوچرخه سوار 
خارجی 

یک دوچرخه سوار ایرانگرد خارجی ،که در سفر به شمال 
با  شده  مجروح  و  گرفته  قرار  سارقان  حمله  مورد  کشور 
در  را  درمانی اش  روند  حاضر  حال  در  مسووالن  پیگیری 

تهران دنبال می کند.
این دوچرخه سوا رکه به تازگی از بیماری سرطان رهایی 
یافته و تصمیم به جهانگردی گرفته بود، در سفر به شمال 
ایران گرفتار حادثه ای تلخ شده که متاسفانه باعث بستری 

شدنش در بیمارستان شده است. 
استانی  مسووالن  مساعدت  با  اکنون  سوار  دوچرخه  این 
برای درمان بهتر به بخش VIP بیمارستان خاتم االنبیاء 
تهران منتقل شده تا برای درمان بهتر و جراحی شکستگی 
بهتر قرار گیرد.هم چنین قرار است مادر  فک تحت مداوا 

این دوچرخه سوار نیز به زودی وارد تهران شود.
این دوچرخه سوار توسط پلیس دلجویی شده و بستگان 

او نیز از عملکرد پلیس و مقامات محلی تقدیر کرده اند.
که  کرده  اعالم  نیز  ایران  سواری  دوچرخه  فدراسیون 
با  تردد  برای  توریست  سایکل  مجوز  سوار  دوچرخه  این 

دوچرخه در شهرها و استان های ایران را نداشته است.
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جواب شماره قبل

به طرف میگن؛ سه تا فوتبالیست نام ببر.
 میگه : علی دایی ، علی کریمی ، فرار مهدوی کیا!

 ☺☻☺☻☺

طرف نصف قرص خوابشو می خوره شب یه چشش باز 
میمونه.

 ☺☻☺☻☺

طرف دنبال دزد می کنه از دزد جلو میزنه!!!

☺☻☺☻☺ 

طرف ساعت نه شب که می شه سطل آشغال ویندوزش 
رو خالی می کنه!

☺☻☺☻☺

از طرف سوال می کنن عامل اصلی طالق چیه ؟ میگه 
ازدواج!

☺☻☺☻☺

یه روز طرف یه ملخ می گیره می گه بپر .
ملخه می پره ، یه پاشو می کنه می گه بپر

باز می  کنه  رو هم می  پای دومش   ، پره  ملخه می   
گه بپر

این دفعه ملخه نمی پره. طرف یه نتیجه علمی می   
گیره: وقتی دوتا پای ملخ کنده شه ملخ کر می شه!!!

☺☻☺☻☺

وسطش  بینه  می  کنه  می  پیدا  تومنی   ۱۰۰۰ طرف 
سوراخه، می گه بخشکی شانس وسطش گوشه نداره!

☺☻☺☻☺ 

ها  می گه:  می کنه  گیر  ترافیک  تو  تهران  میاد  طرف 
ماشااهلل! به این می گن عروسی!

☺☻☺☻☺

قالی شویی برادران ... ؛ میان، میبرن، میشورن، دیگه 
نمیارن!!!

معلم ورزش به دانش آموز گفت : بخوابید رو زمین و 
رکاب بزنید.

یکی از دانش آموزان پایش را باال گرفته بود ولی تکان 
نمی داد معلم از او پرسید چرا رکاب نمی زنی؟ جواب 

داد: چون دوچرخه ام تو سرازیری افتاده!!

☺☻☺☻☺

وصیت طرف معروف!: دور قبرم آب و صابون بریزید تا 
هرکس رد شد بیفته من سیر بخندم روحم شاد بشه!!!

☺☻☺☻☺

به طرف میگن قبض آب و برق خونتو چطور پرداخت 
ماشیِن  کن  پاک  برف  پشت  میذارم  میگه  می کنی؟ 
پرداخت  یمست  جر  قبض  می کنه  فکر  او  همسایه، 

می کنه!

☺☻☺☻☺

مادربزرگم رو بردم دکتر
آقای دکتر یه دارویی بهم بده دردم  به دکتره می گه 

ساکت بشه تا فردا برم پیش یه دکتر درست حسابی!
من فقط سقف رو نگاه می کردم...

☺☻☺☻☺

طرف رفته خواستگاری... 
اهل  اومده می گه جوان!من  تاپ  لپ  با  بابای عروس 
اینا نیستم، یوزر پسورد فیسبوکت  تحقیقات محلی و 

رو بزن. 

از مزایای دانشگاه های ایران این است که 
دخترا اگر بعد از ۴ سال هیچی نشدن 

حداقل یک آرایشگر خوب می شن! 

☺☻☺☻☺

تو جلسه خواستگاری: 
دختره به پسره میگه: خودتو معرفي کن! 

دارم،  خونه  تا  دو  پزشکم،  سالمه!   ۲۸ میگه:  پسره 
تک  داره،  کارخونه  بابام  مشکیه!  لکسوس  ماشینم 

فرزندم! 
و شما؟ 

دختره چشماشو می بنده می گه: به نام خدا، همسرت!!! 
  

☺☻☺☻☺
  

ته دیگ  که  وقتی  یا  تو سفر شناخت  باید  یا  آدمارو 
ماکارانی میاد سر سفره . . . 

  
☺☻☺☻☺

  
فوتبال  آخر  دفاع  شبیه  قیافش  طرف  داشتیم  مورد 

دستی بوده 
بعد زیر عکسش نوشته: 

متنفرم از کسایی که جذب زیبایی ظاهری من می شن!
  

☺☻☺☻☺
  

مورد داشتیم طرف رفته حموم دیده آب داغ میاد ولی 
آب سرد نمیاد. داد زده بابا آنقد پول آب رو ندادید تا 

یه طرفش کردن !
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تصمیم  تابستان،  همین  گرم  روزهای  از  یکی  عصر 
گرفتیم سه تایی برای شام بیرون برویم. ما سه نفر شامل 
اینترنت  در  هستیم.  ماهه مان   ۲۰ پسر  و  همسرم  من، 
همه مان  برای  که  کنم  پیدا  را  رستورانی  تا  می گشتم 
و فضا  پیدا شود  برای سلیقه هر سه  باشد. غذا  مناسب 

هم جذابیت الزم رابرایمان داشته باشد.
پیشتر، زمانی که هنوز فرزندی نداشتم از دیگران شنیده 
بودم فضاهایی وجود دارد که مخصوص والدین و فرزندان 
برای بچه وجود دارد و هم  بازی  امکان  آن هاست. هم 
هزینه،  لحاظ  از  ظاهرا  خانواده.  کل  برای  غذا  خوردن 
اقتصادی هم بوده است و خانواده ها می توانستند آن را 

بخشی از تفریحات خود قرار دهند.
تفریح  برای دماوند) پسرمان(  روز،  این  از  قبل  ماه  یک 
استفاده  با  و  دیدیم  مناسب  برنامه ای  را  کودک"  "تاتر 
از این سایت های دارای تخفیف، ۳ بلیط خریدیم و برای 
مرتبط  که موضوعش  موزیکال  تاتر کودکانه  دیدن یک 
آماده  را  خودمان  بود،  طبیعت  از  نگهداری  و  حفظ  به 

کردیم.
حضور ما در آن تاتر فقط ۱۰ دقیقه طول کشید. دیدن 
به  گریم شده  صورت های  و  رنگی  لباس های  با  بازیگران 
شکل حیوانات و گیاهان، در کنار موزیک بسیار بلندی که 
برای دماوند ترسناک  در سالنی کوچک پخش می شد، 
را زمانی فهمیدیم که در بغل همسرم نشسته  این  بود. 
بود و ناگهان گریه را سر داد و در حالی که تمام بدنش 
می کرد.  نگاه  من  به  مضطربش  چشمان  با  و  می لرزید 
خودش را به سمت من آورد تا در آغوشش بگیرم. سعی 
کردم آرامش کنم ولی ممکن نبود. سالن را ترک کردیم. 
آرام شد. پرسیدم "اگه بهتری بریم تو؟". به خالف جهت 
حرکت کرد و همزمان چندین بار کلمه "نه" را به زبان 

آورد.
بود.  نشده  نوشته  سن  حداقل  تاتر  آن  تبلیغات  در 
راستش اصال بعید می دانم کسی تحقیقی درباره بازاری 
انگار صرفا  باشد.  بود کرده  تاتر خواهد  آن  که مخاطب 
ساخت تاتری موزیکال در مورد محیط زیست به اندازه 
و  مخاطب  دیگربه  که  بود  سازندگان جذاب  برای  کافی 
ویژگی هایش فکرنکردند. سوالی که از آن روز در ذهنم 
مانده این است که بچه ها بعد از آن تاتر واقعا دوستدار 

طبیعت می شوند؟!
موسیقی  یا  تاتر  از  می تواند  که  است  سنی  در  دماوند 
مناسبی لذت ببرد، این را از این جهت می گویم که در 
مهدکودک این برنامه ها را دارند و فیلم هایی که از او برایم 
پیداکردن  حال  این  با  می آید.  شاد  نظر  به  می فرستند 
تاتری که پدر و مادرها با خیال راحت فرزندشان را آن جا 
ببرند کار آسانی نیست. جالب این که مهدکودک او بسیار 
بهتر  رشد  برای  جانبی  تسهیالت  هیچ  بدون  و  معمولی 
کودکان  مناسب  برنامه ای  داشتن  شاید  است.  فرزندان 
هم از همین "عادی نگاه کردن" و دوری از "بهترین ها" 

نشات گرفته باشد.
به هر حال ما آن تاتر را نرفتیم و در روزی دیگر که قصد 
تفریحی خانوادگی داشتیم به دنبال امکانات دیگری در 

سطح شهر گشتیم.
با سختی فراوان رستورانی را پیدا کردیم. سختی فراوان 
و  اجتماعی  شبکه های  اینترنت،  در  جستجو  یعنی 
پرسیدن از دوست و فامیل. رستورانی که نسبتا از ما دور 

بود. تماس گرفتم و ویژگی هایش را پرسیدم.
را. می خواستم  را گفتم و سن و سال بچه  تاتر  ماجرای 

بدانم اصال آن رستوران مناسب خانواده ما هست یا نه!
بود،  خط  پشت  که  خوش صحبتی  خانم  جواب،  در 
خیلی  که  قطعا  گفت.  را  دارد"  فرزندتان  به  "بستگی 
برای  مکانی  من  وقتی  ولی  دارد،  ما  به  بستگی  مسائل 
کسی می سازم نمی دانم تفریحات آن را برای چه سنی 
در نظر گرفته ام؟ چه ویژگی هایی دارد این رستوران من 
را  گروه  بهمان  و  مناسبش می کند  گروه  برای فالن  که 

اصال در بر نمی گیرد؟ 
این ها را البته دیگر از آن خانم نپرسیدم. در دل به خودم 
گفتم؛ که اگر روزی برای گروهی بخواهم خدمتی را عرضه 

کنم، حتما مطمئن می شوم آن گروه چه دسته هایی دارد 
و من نیاز کدام را قرار است برآورده کنم.

ما به رستوران مورد نظر رفتیم. پارکینگ اختصاصی هم 
داشت و از این بابت برایمان زحمتی ایجاد نشد. 

با آسانسور از پارکینگ به سمت رستوران رفتیم. از طبقه 
منفی ۲ صدای بسیار بلند موزیک شنیده می شد.

همان جا فهمیدم ما این جا ماندنی نخواهیم بود.  
حدسم بیراه هم نبود. به محض این که در آسانسور به 
سمت رستوران باز شد. قلب دماوند شروع به تپیدن کرد 

و رویش را از رستوران برگرداند.
میزهای  بود.  زیبا  ولی  نبود.  بزرگی  خیلی  رستوران 
رنگی با صندلی های مناسب کودکان. فضایی بود که هم 
و  بنشینند  کنار هم  بچه ها می توانستند  و هم  بزرگتر ها 
سنی  رده  هردو  برای  جا  آن  رنگی  فضای  بخورند.  غذا 
وسایلی  و  بازی  برای  اسباب بازی هایی  بود.  جالب  شاید 
برای نقاشی وجود داشت که هرکسی می خواست وقتش 

را با آن ها بگذراند، می توانست.
سرسره،  مثل  وسایلی  که  داشت  مجزا  بازی  اتاق  یک 
سرگرمی هایی  خالصه  و  شن بازی  میز  پالستیکی،  تونل 
برای بچه ها در آن جا تعبیه شده بود. خانمی هم مسوول 
آن اتاق بود که همراهان کودک بتوانند بچه ها را آن جا 

بگذارند و برای خودشان کمی قهوه بنوشند.
غذاها،  و  نوشیدنی ها  خوراکی ها،  نظر  از  می آمد  نظر  به 

برای بیشتر گروه های سنی تنوعی داشته باشد.
با  بچه  درگیرکردن  بودند  کرده  که  دیگری  کارجالب 
عروسکی  ماسک  و  لباس ها  نفر  دو  بود.  جا  آن  محیط 
"میکی موس" و "مینی موس" را پوشیده بودند و با بازی و 
مسابقه بچه ها را سرگرم می کردند. همین فضای عجیب 
درگیری همه با محیط، خوردن در کنار بازی کردن، تعدد 
بچه ها و آن اتاق بازی مجموعه ای دلچسب را می ساخت. 

مجموعه ای که بعد از ۵ دقیقه ما آن جا را ترک کردیم.
از  را  اشکال  بزرگ ترین  بخواهم  اگر  دقیقه   ۵ همان  در 
نظر خودم بگویم، به موسیقی بسیار  بلند و کر کننده در 
فضایی نه چندان بزرگ اشاره می کنم. اصال نمی دانم چرا 
همه جا صدای موسیقی تا این بلند است؟ این که آدم ها 
برای حرف زدن با یکدیگر مجبور به فریاد زدن باشند چه 
حسنی دارد؟ موسیقی بلند آن قدر دماوند را ترساند که 
لذت بردن  برای  دیگری  گزینه  چه  ببیند  نتوانست  اصال 

دارد. خودش را به من چسبانده بود و می لرزید. 
سال   ۳ باالی  فرزندانشان  که  کسانی  به  را  رستوران  آن 
است شاید بتوان توصیه کرد، ولی اصوال آن حجم از صدا 

برای هیچ سنی مناسب نیست.
برای تباه  نبودن عصرمان، به دنبال مکان دیگری که با 
شرایط ما سازگارتر باشد گشتیم. باز به تجربه هایی که از 
اطرافیان شنیده بودم برگشتم و به همسرم پیشنهاد دادم 
به "باغ کتاب تهران" که در مجموعه کتابخانه ملی قرار 
دارد برویم. این سوال برای همسرم مطرح بود که آیا واقعا 
آن جا برای ما مناسب است؟ نمی دانستم ولی می خواستم 

امتحان کنم.
از تصمیمی که گرفتم به محض ورود به مجموعه، احساس 

رضایت کردم. آرامشی در کل فضای بسیار بزرگ آن جا 
فضا  در  اغراق شده ای  موسیقی  صدای  هیچ  می زد.  موج 
بازی،  قسمت های  فروشگاه،  قفسه های  مجسمه ها،  نبود. 
همه آن قدر از هم فاصله داشت که بچه ها می توانستند 
بازی  چیزی،  تخریب  از  نگرانی  بدون  و  بدوند  وسط  آن 

کنند.
پیدا  را  دماوند  همسن  کودکان  مخصوص  بازی  زمین 
کردیم. آن هم محلی بزرگ بود با کلی اسباب بازی برای 
سلیقه های مختلف. پله هایی که آن جا ساخته شده بود 
از جنس چیزی شبیه به ابر فشرده بود. در نتیجه نگرانی 
از درد در هنگام زمین خوردن هم بی مورد بود. علیرضا 
رفت گشتی در مجموعه بزند، من نشستم گوشه ای که با 
گوشی همراهم مشغول شوم و دماوند داشت بدون هیچ 

نگرانی بازی می کرد. 
نزن"،  این دست  "به  ما جمله های  بود که  آن جا جایی 
"نکن"، "نیفتی" را نمی گفتیم. او هرکاری که می خواست 

می توانست انجام دهد. 
بعد از ۳۰ دقیقه برای خوردن غذا دنبال محل مناسبی 
را پیدا کردیم و  بودیم. کافه کودک  در همان مجموعه 
می توانست  هم  جا  آن  دماوند  رفتیم سراغش.  تایی  سه 
نصب  گوشه ای  در  بازی  چادرهای  کند.  نقاشی  یا  بازی 
بوده برای بازی آن ها. در منوی کافه هم غذاهای مناسب 
کودکان وجود داشت. البته که دماوند خسته تر از آن بود 
که دیگر با آرامش غذایی بخورد، ولی توانست آن جا باز 
هم بازی کند، غذاها را به هم بریزد و بخشی از آن را روی 

زمین پخش کند. 
لبخند  جا  آن  مسوولین  ولی  بودیم،  کار  این  نگران  ما 
فضا  آن  اصال  و  بود  عادی  برایشان  که  شاید  می زدند. 
به هم ریختگی  دغدغه  ما  امثال  که  بودند  کرده  آماده  را 
رستوران را نداشته باشند. شاید بتوانم بگویم آن جا واقعا 

فضایی دوست دار کودک و خانواده اش بود.
را  دماوند  پوشک  جا  همان  می خواست  دلم  غذا  از  بعد 
طی  ما  که  مسیری  در  بخوابد.  راه  در  که  کنم  عوض 
تعویض  مناسب  بهداشتی  سرویس  از  تابلویی  کردیم، 
پوشک پیدا نکردم. نمی دانم اصال این چنین امکانی در 
آن جا وجود دارد یا نه، ولی حداقل برای من پیداکردن 
آن خیلی راحت نبود. مجبور شدیم تا خانه با دماوند بازی 
کنیم که بیدار بماند. همین مساله باعث بدخلقی  و سخت 

خوابیدن او شد. 
این که ما به دنبال فضایی باشیم که در آرامش هر سه 
نفرمان بتواند لذت ببرد، بازی و تفریح کند، غذا بخورد و 
حتی امکاناتی برای آرامش در اختیار داشته باشد، اصال 
خواست زیادی نیست. وقتی مجموعه ای برای گروه خاصی 
مثال خانواده های با فرزندان تا ۱۰ سال ساخته می شود، 
باید حواسش به تمامی نکاتی که رفاه را برای این گروه 
همراه دارد باشد. تکرار استفاده از آن خدمت به همین 
جزئیاتی باز می گردد که بعضا از چشم ما پنهان می ماند.

به هر شکلی بود، ما آن شب را گذراندیم، ولی پیداکردن 
شهر  در  بچه هایشان  و  خانواده ها  برای  مناسب  فضایی 

بزرگی مثل تهران هم کار آسانی نیست!

تکه ای از من تکه ای از زمینمریم سادات موسوی

یک عصر مناسب برای کودک و خانواده
 --- نیم نگاه ---

برپایی رویداد "رشدآفرینی" برای 
حل چالش های شهری

نوآوری  مرکز  رئیس  زاده  رضاعباس  دکترغالم 
شهری مشهد در نشست خبری »رویداد رشدآفرینی« 
با رویکرد حل چالش های شهری که در مرکز نوآوری 
شهری شهرداری مشهد برگزار شد، اظهار کرد: رویداد 
ایده پردازی  مهارت های  تقویت  هدف  با  رشدآفرینی 
نیز  و  بررسی چالش های شهر مشهد  و  و حل مساله 
هوا،  آلودگی  محورهای  در  آن ها  حل  برای  تالش 
سه  قالب  در  شهری  سبز  فضای  و  پارک ها  پسماند، 
رویداد  و  توانمندسازی  آفرینی،  رشد  همایش  مرحله 
پایانی از هفدهم مرداد ماه تا اول شهریور ماه امسال 

به  مدت ۱۶ روز در تاالر شهر مشهد برگزار می شود.
وی افزود: ایده های مخاطبان تا ۱۳ مردادماه پذیرفته 
رویداد  این  در  شرکت  برای  عالقه مندان  و  می شود 
آدرس  به  بیشتر  اطالعات  کسب  جهت  می توانند 
اینترنتی www.roshdafarini.ir مراجعه کنند. در 
این رویداد علمی، به دنبال انتقال تجارب پرمخاطب 
هستیم که در آن سخنرانی های علمی و کارگاه های 

آموزشی در نظر گرفته شده است.

مدیریت شهری؛ دیدبان و اجرا
از  حمایت  ستاد  عمومی  روابط  گزارش  به 
سمن های شهر تهران، دکتر بهمن مشکینی که مدیریت 
اولین نشست از سلسله نشست های تخصصی همایش 
»نقش سازمان های مردم نهاد در مدیریت شهری« با 
عنوان » مدیریت شهری؛ دیده بان و اجرا« را بر عهده 
داشت، اظهاراتش درباره موضوع جلسه را با طرح یک 
سوال آغاز کرد: موضوع مشارکت اجتماعی چیست؟ ما 
دو نوع مشارکت داریم؛ مشارکت پوپولیستی. مشارکت 

نهادمند.

او ادامه داد: من بنا ندارم درباره مشارکت پوپولیستی 
عرض  باید  نهادمند  مشارکت  درباره  اما  کنم  صحبت 
کنم یک واقعیت غیرقابل انکار وجود دارد که تشکل ها 
این که تشکل ها  باشند و آن  به آن توجه داشته  باید 
باشند  اجتماعی  وقتی می  توانند سخنگوی یک مسأله 
که خودشان هم بدنه ای اجتماعی و نهادمند داشته 

باشند. 
کشور  وزارت  نهاد  مردم  های  سازمان  سابق  مدیرکل 
باشم  داشته  سیاسی  بحث  ندارم  بنا  من  شد:   یادآور 
تشکل ها  مشارکت  نظیر  بحث هایی  معتقدم  چون 
مدیریت شهر سیاسی  در  اجرا  و  بانی  دیده  در حوزه 
نیست بلکه اجتماعی است؛ مشارکت اجتماعی سازوکار 

می خواهد. 
مختلفی  نظرات  پایدار  توسعه  زمینه  در  خیلی ها 
پایدار،  توسعه  زیرساخت  می کنم  فکر  من  اما  دارند 
توسعه اجتماعی است و توسعه اجتماعی باید از مسیر 

مشارکت و نظارت تشکل ها بگذرد.
عضو  امروز  کسانی  کرد:  تاکید  پایان  در  مشکینی 
دیده  برای  نفرات  بهترین  که  هستند  تشکل ها  برخی 
بانی و اجرا در حوزه مدیریت شهری هستند. خیلی ها 
العاده  اجتماعی فوق  تمام هستند و در مسایل  استاد 
صاحب نظر هستند. به نظر من دولت یا به عبارتی بهتر 
حاکمیت یک بار برای همیشه باید مشخص کند که در 

چه حوزه هایی وارد نمی شود. 


