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حذف صفر از پول ملی 
به نفع اقتصاد است؟

طرح  مرکزی،  بانک  پیشنهاد  با   -- ایران  اتاق 
چهار  حذف  قالب  در  کشور  پولی  نظام  اصالح 
پولی  واحد  تعریف  و  کنونی  پولی  واحد  از  صفر 
جدید و بازنگری در اقطاع اسکناس و مسکوک 
که در دستور کار دولت قرارگرفته بود، تصویب 

شد.
حذف صفر از پول ملی کشورها نخستین بار پس 
آلمان غربی  تورم  و  دوم  جهانی  جنگ  پایان  از 
تجربه شد. پس از آن به ویژه از دهه 60 و 70 
میالدی به این طرف، این سیاست در کشورهای 
توسعه  حال  در  کشورهای  اکثراً  که  مختلف 

بودند به اجرا درآمده است.
به عنوان  از پول ملی  نیز، حذف صفر  ایران  در 
جدیدی  داستان  اقتصادی«  اصالحات  »سرآغاز 
در  ریال  ارزش  کاهش  با  همزمان  و  نیست 
نرخ  رفتن  باال  آن  دنبال  به  و  جهانی  بازارهای 
ارز در اقتصاد ایران، بانک مرکزی چه در دولت 
از پول ملی را  دهم و یازدهم بحث حذف صفر 

مطرح کرده بود.
با قوت گرفتن اجرای طرح حذف 4 صفر از پول 
با  گذشته  سال  از  که  دوازدهم  دولت  در  ملی 
روی کار آمدن عبدالناصر همتی رئیس کل بانک 
اقتصادی،  نظران  صاحب  شد،  مطرح  مرکزی 
نظرات مختلفی درباره اجرای این طرح دارند. در 
حالی که برخی معتقدند با روشن شدن جزئیات 
این طرح بهتر می توان درباره آن نظر داد و ابعاد 
نیز  اقتصادی  فعاالن  برخی  اما  سنجید  را  اجرا 

دیدگاه های متفاوتی نسبت به آن دارند.
گذشته  سال  از  ایران«  اتاق  خبری  »پایگاه 
همزمان با اعالم اجرای این طرح،  نظرات فعاالن 
بخش خصوصی را درباره تاثیر حذف صفر از پول 
ملی بر ساختار اقتصادی کشور جویا شده است.

تلخک یک شیرینی!
]بخش نخست[

  خبر شیرینی در رسانه ها، به عنوان 
یک فرد ایرانی تلخکامم کرد! خبراین است: مردم اتیوپی در یک 
روز و طی دوازده ساعت، بیش از سیصد و پنجاه میلیون درخت 
با جنگل زدایی، تصمیم دارند تحت  کاشته اند. آن ها برای مقابله 
اتیوپیایی  فرد  هر  و  بکارند  اصله  میلیارد  چهار  دولتشان  زعامت 
فاصله  رکورد  این  کند!  غرس  نهال  چهل  دستکم  است  موظف 
بسیاری با رکورد قبلی کاشت درخت دارد که در سال ۲0۱6 با 

پنجاه میلیون اصله از سوی مردم هند به دست آمد.
شیرینی خبر معلوم و آشکاراست. جنگل زایی و سبزکردن زمین و 
مقابله با شرایط بد اقلیمی، در هر کجا که باشد خوبست و حیات 

طیبه برای انسان به ارمغان می  آورد.
از  پس  که  است  تصوراتی  مجموعه  خاطر  به  من  تلخکامی  اما 

خواندن خبر بر من هجوم آورد.
مردم  از  چیزی  چه  ما  مردم  مگر  اندیشیدم؛  نخست  وهله  در 
اتیوپی و حتی هند کسر دارند که در چنین صحنه ها و برنامه های 
انسانی برای نجات زمین و میهنشان حضور فعال ندارند؟ ما هم 
ترغیب شهروندان  برای  بزرگان  داریم که همه  روز درخت کاری 
در آن شرکت می کنند لیک تا به امروز برنامه ای که در این مورد 

بسیج عمومی کرده باشد مطرح نشده و نبوده است!
آمار اعالم شده برای عرضه نهال در روز درختکاری )۱۵اسفند(در 
سال ۹7 تعداد۱0میلیون اصله بوده است و برفرض کاشت همه ی 

آن ها، مقایسه کنید با۳۵0 میلیون و چهار میلیارد!
اوضاع وقتی از نظر روانی انسان را دگرگون می کند که هم چنین 
فرض را بر این بگذاریم که این ده میلیون استثناء سال۹7 نبوده 
است و این شمار اصله نهال هرساله غرس می شده است. یعنی ۳۵ 
سال طول کشیده تا مردم گل و بلبل دوست ما، به اندازه یک روز 
مردم اتیوپی که هرگز ثبات کشور ما را نداشته اند، درخت بکارند. 
البته اگر در این سی و پنج سال سیصد و پنجاه میلیون درخت 

در کشور رشد کرده بود االن شهرهایمان هوای تمیزتری داشت.
این آمار را بگذارید کنار آمار تخریب هرساله جنگل ها و به طور 
کلی محیط زیست، که نشانگر آن هست که ما علی رغم حرکت رو 
به جلوی مردم اتیوپی، به سمت عقب، آن هم با شتاب جنون آمیز 
در حرکتیم و نه تنها بسیج مردم برای ساختن سرزمینی آباد را 
فراموش کرده ایم که برای حرف های معترضان به تخریب هم تره 

خرد نمی کنیم !

                                                      »مدیر مسوول«

سالمت باشیم
مصرفش را ازدست ندهید!

] توت سفید [
دو کلمه حرف ورزشی

ورزش زنان، هنوز گرفتاِر نگاه!
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جشنواره ملی موسیقی جوان 
پیام صلح جوانان ایرانی است

کافه شهر
درباره یلماز گونی کارگردان 

سرشناس ترکیه ای

کهگیلویه و بویراحمد، مقصد 
تورهای ایرانگردی 
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رشد ۱۵ درصدی گردشگر ی 
سالمت

تکه ای از من تکه ای از زمین
داستانی از گردشگری 

دسترس پذیر

۴۰۵ دشت در وضعیت ممنوعه
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حذف صفر از پول میل 
به نفع اقتصاد است؟

گردشگری برای همه
برای افراد با نیازهای خاص؛

تجهیزایت که 
سفر را 

شیرین 
یم کند

حدود یک چهارم قرن انتظار

ساخت آزاد راه هتران - مشال 

نیازمند پول یا گرفتار طلمس هزار علت؟
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 --- نیم نگاه ---

پیچیده،  فرآیندی  طی   - جوان  خبرنگاران  باشگاه 
عمل جراحی قلب باز بر روی نوزادی به وزن یک کیلو 

و 400 گرم انجام شد.
قلبی  بیماری  نوعی  با  هفتگی   ۳۲ در  که  نوزاد  این 
اگر  بود  شده  متولد  سوییچ  آلتریال  نام  به  مادرزادی 
ظرف یک ماه تحت عمل جراحی قرار نمی گرفت جان 
خود را از دست می داد، اما عمل جراحی قلب باز او در 
انجام  با موفقیت  بیمارستان قلب شهید رجایی تهران 
شد و آتنا پس از 4۵ روز به سالمت به آغوش مادر خود 

باز خواهد گشت.
رئیس  و  قلب  جراحی  تخصص  فوق  غالمپور  مازیار 
معاون  و  قلب  مادرزادی  بیماری های  جراحی  بخش 
آتنا  قلب  بیمارستان شهید رجایی که جراحی  درمان 
را به عهده داشته است دراین باره اظهار کرد: بیماری 
جا به جایی رگ یا آرتریال سوئیچ یکی از پیچیده ترین 
بیماری های مادرزادی در نوزادان و کودک است و در 
مواردی در چند روز اول باید نوزاد تحت عمل جراحی 

قرار گیرد.

حسین شهزادی فوق تخصص قلب کودکان و پزشک 
درهمین  هم  رجایی  شهید  قلب  بیمارستان   ICU
زمینه اظهار کرد: این اولین بار است که عمل جراحی 
قلب باز روی کودکی با این وزن در ایران انجام می شود 
و با مراقبت ها ،خوشبختانه این نوزاد توانست جان سالم 

به در ببرد و به آغوش خانواده بازگردد.
بیمارستان  کودکان  قلب  پیوند  بخش  رئیس  مهدوی 

تحریم  در شرایط  ما  که  این  بیان  نیزبا  رجایی  شهید 
از  این چنینی نشان  انجام عمل جراحی  و  قرار داریم 
پیشرفت بزرگ کشور و جامعه پزشکی است، گفت: ما 
یک  در  و  برسیم  جهانی  استاندارد های  به  توانسته ایم 
روی  سوئیچ  آرتریال  جراحی  مورد   ۱4 گذشته  ماه 
نوزادان در بیمارستان قلب شهید رجایی تهران انجام 

شده است.

مواد موجود در 100 گرم توت 
توت میوه ای پرخاصیت و البته پرکالری است.

یک صد گرم توت که تقریبا معادل یک فنجان است حاوی 
6۱ کالری انرژی است.

هر فنجان توت حاوی۹/. گرم پروتئین است. البته باید توجه 
حجم  این  است.  گیاهی  پروتئین  توت،  پروتئین  که  داشت 
توت ۱/۱ گرم چربی دارد و حاوی ۱6 میلی گرم کلسیم است.

◄ یک صد گرم توت حاوی:
-- ۸/. میلی گرم آهن

A۲۸0 واحد بین المللی ویتامین --
B۱ ۲0/. میلی گرم ویتامین --
B۲ 6./. میلی گرم ویتامین --
B۳ ۱/۱میلی گرم ویتامین --

-- ۱6 میلی گرم ویتامین c است.
توت هم چنین حاوی مقادیر باالیی آب، فیبر، تانن و منیزیم 
تولید  انرژی  کالری   ۳60 خشک  توت  ۱00گرم  هر  است. 

می کند.
خواص درمانی توت

 ] توِت شیرین طبع گرم و مرطوب دارد.[

◄ پیشگیری از سرطان
رزور  نام  به  توانا  فیتونوترینتی  از  خوبی  منبع  توت ها 
اترول)resveratrol( هستند که در انگور نیز یافت می شود. 
محققان معتقد هستند که با کمک این ماده ی غذایی گیاهی 
می توانند هم از بروز سرطان ها پیشگیری کنند و هم این که 

با سرطان ها بجنگند.
◄ افزایش طول عمر

افزایش  موجب  می توانند  اترول  رزور  وجود  دلیل  به  توت ها 
طول عمر افراد شوند. در مطالعات متعددی نشان داده شده 
طول  افزایش  موجب  توت ها  در  موجود  رزوراترول  که  است 

عمر موش ها شده است.
◄ تصفیه ی خون

در طب چینی، توت ها به عنوان یک عامل تصفیه ی خون در 
نظر گرفته می شوند، به این معنا که خون را تمیز کرده، تولید 
آن را افزایش داده و به طور کلی موجب تقویت کل سیستم 

خونی می شود.
◄ تقویت کلیه ها

در طب چینی این عقیده وجود دارد که توت سفید موجب 
تقویت عملکرد کلیه ها می شود.

◄ مفید برای معده و کبد
یکی دیگر از باورهای موجود در طب چینی این است که توت 
سفید به طور موثری می تواند کبد را پاک و تمیز کند.خوردن 

توت سفید برای زخم معده نیز مفید است.
◄ درمان یبوست

توت به علت دارا بودن مقادیر باالی فیبر در درمان یبوست 
موثر است.

◄ فواید توت سفید برای مو
در خیلی از کشورها از توت ها برای درمان و عالج سفید و یا 

خاکستری شدن زودرس موها استفاده می شود.
◄ مصرف توت در دیابت

قند موجود در توت سفید برای کسانی که مبتال به مرض قند 
هستند ضرر ندارد. به همین علت به آن ها توصیه می شود به 

جای قند، چای را با توت خشک بخورند.
◄ آنتی اکسیدان قوی

آنتوسیانید  نام  به  آنتی اکسیدانی  دارای  خوشمزه  میوه  این 
است. آنتی اکسیدان موجود در این میوه فواید بسیاری برای 
بد  کلسترول  میزان  کاهش  ها  آن  از  یکی  که  دارد  سالمتی 
خون و جلوگیری از ابتال به بیماری های قلبی و عروقی است. 
به  است،  سرطان  از  پیشگیری  آنتی اکسیدان ها  دیگر  نقش 
توصیه  از سرطان  پیشگیری  برای  توت  مصرف  دلیل  همین 
می شود. توت سفید حاوی فیبر فراوانی است، به همین دلیل 

ملین خوبی است.
◄ توت در سهل کردن جریان ادرار نیز نقش دارد.

◄ فواید توت در کاهش وزن
یافته های  طبق  می دهد.  کاهش  را  وزن  میوه  این  مصرف 
نامحلول موجود در توت کالری جذب  پژوهشگران فیبرهای 

شده در بدن را کاسته و موجب کاهش وزن می شود.
◄ موثر در درمان کم خونی

توت حاوی مقدار قابل توجهی ویتامین c و آهن است، از این 
رو مصرف آن برای کسانی که کم خونی دارند توصیه می شود.

B منبع غنی ویتامین ◄
توت به علت داشتن انواع ویتامین های گروه B در کاهش و 
رفع ترس، عصبانیت، خمودی، اضطراب و هیجان موثر است.

A منبع ویتامین ◄
ویتامین A موجود در توت باعث رشد ناخن ها و تقویت چشم 

می شود.
◄ فواید توت برای کودکان و سالمندان

لثه  برای  خشک  توت  در  فسفر  و  کلسیم  داشتن  خاطر  به 
سالمندان  برای  انرژی  کننده  تأمین  و  است  مفید  کودکان 

است.
● موثر در درمان سرفه و آسم

● برگ و میوه توت برای رفع سرفه مفید می باشد
● برگ و میوه توت برای کسانی که آسم دارند مفید می باشد.

◄ مصرف توت در اسید اوریک باال

کسانی که اسید اوریک یا اوره دارند بهتر است به جای قند از 
توت خشک استفاده کنند.

◄ مصرف توت در بارداری و شیردهی:
بروز  به  منجر  است  ممکن  بارداری  در  توت  انواع  مصرف   ●
حساسیت در جنین شود. لذا مصرف توت خشک در بارداری 
دارد. هم چنین مصرف  بسیاری  فواید  و  نداشته  منعی  هیچ 

توت در شیردهی باعث افزایش شیر مادر می شود.
◄ چای برگ درخت توت

و  کرده  تهیه  چای  سفید  توت  درخت  برگ  با  چین،  در 
معتقدند که این چای به افراد کمک می کند تا بهتر ببینند 
خون  توت  درخت  برگ  کرده  دم  چنین  بشنوند.هم  بهتر  و 
را خنک می کند و التهاب را فرو می نشاند برگ درخت توت 
باشد کسانی که رماتیسم  صاف کننده خون و خون ساز می 
استفاده  توت  میوه  و  برگ  توت  درخت  برگ  چای  از  دارند 

نمایید.
◄ بهترین زمان مصرف توت

● بهترین زمان مصرف توت قبل از غذا و با معده خالی است.
به طور کلی بهترین موقع خوردن توت، صبح ناشتا و یا عصر 
در فاصله غذای ظهر و شام است که زود هضم می شود و مواد 

غذایی آن بهتر جذب بدن می شود.
را  آن  گوشتی،  مخصوصا  سنگین  غذاهای  روی  اگر  معموال 
بخورند هضم آن مشکل می شود و تولیدنفخ در شکم و روده 

ها می کند.
◄ مضرات توت:

خودداری  توت  خوردن  از  هستند  مزاج  گرم  که  کسانی   ●
که می خواهند  در صورتی  ابوعلی سینا(  گفته  به  )بنا  کنند. 
کمی  ساعت   ۲ یا  ساعت  یک  از  بعد  است  بهتر  بخورند 

سکنجبین بنوشند.
انواع توت خود داری کنید  ◄ در هنگام حاملگی از مصرف 

زیرا ممکن است ایجاد حساسیت کند.
اسهال  و  درد  دل  به  منجر  توت  مصرف  در  روی  زیاده   ◄

می شود.

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

مصرفش را ازدست ندهید!] توت سفید [ خطرات استروژن زیاد رحم
باالی  سطح  داد  نشان  جدید  مطالعه  یک  نتایج 
استروژن در رحم مادر، خطر ابتالی نوزاد به اختالل اوتیسم 

را افزایش می دهد.
خود  در  یا  اوتیسم  یونایتدپرس،  خبرگزاری  گزارش  به 
ماندگی، نوعی اختالل رشدی ) از نوع روابط اجتماعی ( است 
که بیمار خود را در رفتارهای ارتباطی و کالمی غیر طبیعی 
نشان می دهد. عالئم این اختالل تا پیش از سه سالگی بروز 

می کند و علّت اصلی آن هنوز ناشناخته است.
داد که  نشان  انگلیسی  محققان  اخیر  پژوهش  نتایج  حال، 
خطر ابتال به اوتیسم در جنین هایی که در رحم  حاوی سطوح 

باالی استروژن رشد می کنند، بیشتر است.
باالی  سطوح  که  فرضیه  این  بر  است  تاکیدی  مطالعه  این 
به  جنین  ابتالی  در  مادر  رحم  در  جنسی  هورمون های 

اوتیسم نقش دارد.
مطالعات قبلی نشان داده بودند که غلظت باالی هورمون های 
به  ابتال  احتمال  افزایش  در   - آندروژن ها   - مردانه  جنسی 
مطالعه جدید که  این  دارد. اما  نقش  اوتیسم  اختالل  طیف 
نشان  است،  شده  انجام  کمبریج  دانشگاه  محققان  توسط 
داد که قرار گرفتن در معرض سطوح باالی هورمون استروژن 
در رحم نیز خطر ابتالی جنین را به اوتیسم افزایش می دهد.

در این مطالعه، محققان نمونه های مایع آمنیوتیک ۹۸ نفر را 
که  کردند  آزمایش   Danish Biobank زیستی  بانک  در 

همگی به طیفی از اختالل اوتیسم مبتال شده بودند.
چهار  سطوح  خاص،  طور  به  تحقیق  این  در  پژوهشگران 
هورمون شبه استروژن را بررسی کرده و در گام بعدی سطح 
با  بوده،  مبتال  که  نفر   ۹۸ آمنیوتیک  مایع  در  را  آن ها 
۱77  نفری که این اختالل را نداشتند، مقایسه کردند. نتایج 
هورمون های  باالی  سطح  وجود  که  داد  نشان  تحقیق  این 
جنسی زنانه نسبت به باال بودن سطوح هورمون مردانه، در 

ابتالی نوزاد به اوتیسم موثرتر است.  
می کند  حمایت  ایده  این  از  جدید  مطالعه  این  یافته های 
که افزایش هورمون های استروئیدی جنسی والدین یکی از 
دالیل بالقوه ابتال به این بیماری است. ژنتیک از دالیل دیگر 
ابتال به این بیماری است و این هورمون ها احتماال در تعامل 
با عوامل ژنتیکی بر مغز جنین در حال رشد تاثیر می گذارد.

مرگ و میر زنان دیابتی در ایران بیشتر 
است

باقرالریجانی نایب رئیس کمیته ملی بیماری های غیر 
واگیر، در نشست با معاونین و نمایندگان سازمان بهداشت 
جهانی، با ارائه گزارشی از پیشرفت های جمهوری اسالمی 
ایران در حوزه سالمت، اظهار داشت: بین سال های ۱۹۹0 
طور  به  کشور  در  سال   ۵ زیر  میرهای  و  مرگ   ۲0۱7 تا 

چشمگیری کاهش یافته است.
ها  این سال  در طی  زندگی  به  امید  افزایش  باقرالریجانی 
را از دیگر شاخص های رشد سالمت در کشور ذکر کرد و 
ما در حوزه سالمت  پیشرفت ها  این  به رغم  اظهار داشت: 
همچنان با چالش های جدی در برخی زمینه های نوظهور 

مانند بیماری های غیرواگیرمواجه هستیم.
نایب رییس کمیته ملی بیماری های غیر واگیر ناراحتی های 
و  دیابت  جاده ای،  تصادفات  آلزایمر،  مغزی،  سکته  قلبی، 
در  مرگ  علل  عمده ترین  از  را  تنفسی  مزمن  بیماری های 
مرگ ها  این  دقیق تر  بررسی  برای  گفت:  و  برشمرد  ایران 
الزم است عوامل خطر مثل فشار خون باال، تغذیه، چاقی، 

مصرف سیگار و...، مورد بررسی قرار گیرد.
های  بیماری  بار  زمینه  در  گرفته  مطالعات صورت  از  وی 
غیرواگیر و مرگ و میرهای این بیماری ها سخن گفت و 
اثر دیابت  ما در  زنان در کشور  اظهار داشت: مرگ و میر 

بیش از مردان است.
اقداماتی که در کارگروه دیابت صورت گرفته  از  الریجانی 
به  دیابت  بیماری  ثبت  کرد: سیستم  اشاره  و  گفت  سخن 
منظور ساماندهی بیماران دیابتی در کشور راه اندازی شده 
و آکادمی دیابت با ارائه آموزش های جامعه محور در زمینه 
جامعه  در  بیماری  این  عوارض  کاهش  در  سعی  دیابت، 

می کند.

 --- جراحی قلب باز نوزاد ١۴٠٠ گرمی ---
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سکوی قهرمانی را می خواهیم
در  گفت:  ایران،  دختران  تکواندوی  تیم  سرمربی 
مسابقات جهانی درپی رسیدن به سکوی قهرمانی هستیم.

چهارمین دوره مسابقات قهرمانی نو نهاالن جهان از ۱6 
تاشکند  شهر  میزبانی  به  و  روز  چهار  مدت  به  مردادماه 

ازبکستان برگزار می شود.
»اعظم درستی« در آستانه اعزام تیم تکواندوی نونهاالن 
عملکرد  از  بعد  داشت:  اظهار  جهانی  مسابقات  به  ایران 
آماده  اکنون  داشتیم،  آسیایی  مسابقات  در  که  خوبی 

حضور در میدان جهانی هستیم.
وی افزود: در ۱0 وزن راهی ازبکستان می شویم که از این 

بین هفت نفر نسبت به مسابقات آسیایی تغییر کرده اند.
درستی با تاکید براین که مقایسه سطح مسابقات آسیایی 
و جهانی امکان پذیر نیست، گفت: دوره گذشته به عنوان 
قهرمانی  اندیشه  در  اکنون  و  رسیدیم  جهان  سومی 
نرفته  المللی  بین  به مسابقات  نفرات ما  هستیم. هرچند 
رقابت های  در  حضور  تجربه  نعمت زاده  مبینا  تنها  و  اند 

برون مرزی را دارد.

متوقف کردن بزرگان 
شطرنج جهان

در  ایران  زنان  شطرنج  ریتینگ  نخست  نفر 
مسابقات بین المللی »هنان« چین در سه دور نخست 

این رقابت ها سه نامدار شطرنج جهان را متوقف کرد.
در   ۲4۸۱ ریتینگ  با  که  خادم الشریعه«  سادات  »سارا 
در  است  کرده  شرکت  چین  »هونان«  آزاد  رقابت های 
بزرگ  استاد  »لوپولسکو«  برابر  مسابقات  این  سوم  دور 
رومانی با ریتینگ ۲64۹ به تساوی رسید. خادم الشریعه 

با این تساوی 7.6 واحد به ریتینگ خود افزود.
لوپولسکو رومانیایی چندی پیش قهرمان مسابقات آزاد 

ریکیاویک ایسلند شده بود.
درمسابقه  چنین  هم  ایران   زنان  شطرنج  نخست  نفر 
روسیه  از   ۲70۱ ریتینگ  با  »ماتالکوف«  مقابل  دوم 
در سال  روس  استاد  ماتالکوف سوپر  رسید.  تساوی  به 

۲0۱7 قهرمان اروپا شده بود.
مسابقات مقابل  اول  دور  در  ایران  باز  شطرنج  بانوی 
تساوی  به  آذربایجان  از   ۲6۸۱ ریتینگ  با  »نایدیچ« 
بسیار  الشریعه  خادم  برای  هم  تساوی  این  که  رسید 

ارزشمند بود.
مسابقات آزاد هونان چین از ۲۹ جوالی تا 6 آگوست با 
حضور 7۳ شطرنج باز  از ۱6 کشور جهان در کشور چین 
برگزاری می شود.در این رقابت ها 6 سوپر استاد بزرگ 

که دارای ریتینگ باالی ۲700 هستند، شرکت دارند.

موفقیت کشتی زنان 
در گرو تدبیر »دبیر«

علیرضا دبیر رییس جدید فدراسیون کشتی حمایت 
همه جانبه خود را از کشتی زنان اعالم کرده است. دبیر 
برای نخستین بار دیداری را با نایب رییس زنان فدراسیون 
برای در جریان قرار گرفتن برنامه های آموزشی و فنی زنان 
اهمیت کشتی  از  نشان  می تواند  امر  این  که  کرد  تنظیم 

زنان برای او باشد.
منظمی نایب رییس زنان فدراسیون در این زمینه گفته 
رییس  دبیر  علیرضا  داد.  خواهم  ادامه  فعالیتم  به  است: 
نمی دهد؛  تغییری  ما  برنامه های  در  کشتی  فدراسیون 
دبیر  به  را  خود  فنی  و  آموزشی  برنامه های  بنابراین 
دستاورد ها،  زنان،  وضعیت  او  با  جلسه ای  در  دادم.  ارائه 
وضعیت  و  دستاورد ها  مشکالت،  ضعف،  نقاط  عملکرد، 
برای رییس فدراسیون کشتی توضیح  را  اردوها  برگزاری 

دادم.  
از  پس  دبیر  شد:  یادآور  کشتی  فدراسیون  رییس  نایب 
بیان کرد که در صورت  زنان،  برنامه های کشتی  دریافت 
بروز هر گونه مشکل، وی به سرعت آن را برطرف خواهد 
کرد. عالوه بر آن برنامه های فنی خود را تا پایان سال ارائه 

دادم که در تقویم فدراسیون لحاظ خواهد شد.
زنان  ورزش  پیشرفت  برمدار  فدراسیون  می رسد  نظر  به 
تدبیرهای  آن  ریاست  که  امیدواریم  کرد،  خواهد  حرکت 
ضعف  نقاط  کردن  برطرف  برای  را  مدتی  بلند  و  ویژه 
کشتی زنان و نیز درخشش آن ها در میدان های بین المللی 

بی اندیشد.

سیاوش بهبودیدو کلمه حرف ورزشی

حمایت مسوووالن عالی رتبه کشور از ورزش و به ویژه 
بانوان کم نبوده است. پیشرفت های جوانان کشور  ورزش 
در شته های مختلف ورزشی علی الخصوص آن رشته هایی 
است،  رفته  بنایی، جلو  زیر  کار  با  و  و صدا  بدون سر  که 
ستودنی است اما هنوز گره های بسیاری در برنامه ریزی ها 
نگاه های تنگ  مالی، گرفتار  ازمسایل  دارد که جدا  وجود 
بار  بیشتر  و  است  دخالتگرانه  بعضا  و  شکاکانه  یا  نظرانه 
فرهنگی دارد. این وضعیت در زمینه ورزش بانوان تاثیرات 
افزون تری دارد چرا که گاهی لباس مسایل وموارد شرعی 
نیازمند  مشکل،  رفع  برای  اغلب  و  می کند  تن  به  هم 

نظرهای شجاعانه و نگاه باز در این زمینه ها  هستیم.
زن  قهرمانان  پیروزی های  روند  با  آشنایی  زمینه  این  در 
رشته های  در  موفق  ورزشکار  بانوان  سخنان  به  توجه  و 

مختلف، نکات مهمی را یادآور می شود.
مایه  مسابقات  در  وجود  تمام  با  زن  قهرمانان  گرچه 
زمینه  در  اندام  عرض  از  مختلف  دالیل  به  اما  می گذارند 
نوعا  که  رشته هایی  در  تقریبا  هستند.  ناکام  آوری  مدال 

ظهور ورزشکار منع خاصی ندارد وضعیت بهتر است. 
مثال اخیرا بانوی جودوکار ایران با کسب اولین مدال نقره 
بانوان ایران در مسابقات قهرمانی جوانان آسیا و اقیانوسیه 
تاریخ سازی کرد.وی بااعتمادبه نفس گفته  چندین سال 
ولی  هستم  مدال  رنگ  کردن  طالیی  دنبال  به  که  است 
این نقره برایم خیلی باارزش است چون آن را با جنگیدن 

بدست آوردم.
مریم بربط بانوی جودوکار ایران در گفتگو با رسانه چند 
به مسابقات آسیایی  بیان کرده است. وی  را  نکته ظریف 
بار  یک  سالی  مسابقات  این  کرد:  تصریح  و  اشاره  جوانان 
با حضور خوب های آسیا برگزار می شود. همه جودوکاران 
حاضر قوی هستند و با هم در کمپ های مشترک تمرین 
می کنند اما ما به دلیل مشکالت مالی قادر به شرکت در 

این کمپ نیستیم.
ادامه داد:  با بیان این که جودو رشته سختی است  بربط 
حریفانمان با مرد هم تمرین می کنند و سطح تمرینی شان 
در  کمی  قهرمانان  دلیل  همین  به  است  ایران  از  باالتر 
بخش بانوان داریم. تقریبا سه تا چهار بانوی ایرانی موفق 

به کسب برنز این مسابقات شده اند.
بربط افزود: تا سال گذشته رنکینگ جهانی ام با سه برنز و 
یک نقره به رده هشتم جوانان رسید اما به خاطر این که 
آزادی شرکت  اخیر در هیچ مسابقه و کاپ  در یک سال 

نکردم به رتبه ۵0 سقوط کردم.
مسابقات  در  حضور  مورد  در  ایران  جودوکار  بانوی 
با  بزرگساالن  رده  در  مسابقه ام  اولین  گفت:  بزرگساالن 
کار  خوب  خیلی  اما  بود  جهان  اول  نفر  و  ژاپن  نماینده 

کردم و اجازه ندادم در سرپا از من امتیاز بگیرد. 
تالش  اما  کنم  کار  چگونه  بزرگساالن  بخش  در  نمی دانم 

می کنم و به خاطر کشورم و بانوان جودوکار ایران هر چه 
در توان دارم را به کار می گیرم.

الهه منصوریان نیز نمونه دیگری از ورزشکارانی است که 
در اثبات خود و اثبات توان و استعداد ایرانی، غیرتمندانه 
تالش می کند و البته در کنار ابراز احساسات پاک میهنی 

نکته های تلخی هم در سخنانش هویدا هست!
ملی پوش ووشو بانوان کشورمان گفته: همه ی تالش خود 
از  چیزی  ایرانی  مربی  کنیم  ثابت  تا  می گیریم  کار  به  را 

خارجی ها کم ندارد.
مسابقات  آستانه  در  ملی  تیم  اردوی  شرایط  درباره  وی 
آیا فدراسیون حمایت های الزم  این که  قهرمانی جهان و 
وجود  با  بله  کرد:  بیان  خیر  یا  می دهد  انجام  آن ها  از  را 
اما  نیست،  خوب  ووشو  فدراسیون  مالی  شرایط  که  این 
مسووالن همه تالش خود را می کنند تا اردو ها با کیفیت تر 

از سال های گذشته برگزار شود. 
ملی پوش کشورمان که در لیگ چین حضور دارد درباره 
لیگ  تفاوت  کرد:   بیان  ایران  با   این کشور  لیگ  تفاوت 
چین و ایران یک تا ۱00 است چرا که لیگ چین پخش 
لیگ  بازی های  جا  این  در  اما  دارد،  را  مسابقات  مستقیم 
و  مالی  لحاظ  از  چین  چنین  هم  نمی شود.  پخش  بانوان 

امکانات در سطح بهتری قرار دارد. 
اگر  سکو های ما در سالن ووشو ۵0 نفر گنجایش دارد و 
ورزشکاران در سکو ها بنشینند دیگر تماشاچی جایی برای 
نشستن ندارد. حامی مالی برای چه چیزی بیاید و از لیگ 
ووشو حمایت کند چرا که پخش تلویزیونی نداریم و حضور 
حامی مالی یک کار بیهوده است و زیاد توصیه نمی کنم. 

به هر حال ما مجبور هستیم در لیگ چین رقابت کنیم.
منصوریان ادامه داد: من ۳ ماه در اردوی تیم ملی حضور 
دارم و بعد از آن باید به چین بروم و از خانواده دور هستم. 
دلیل این کار هم به خاطر مسائل مالی است. به هر حال 
و  نمی کند  نگاه هم  مرا  نشوم هیچ کس  قهرمان  اگر من 
اصال احوالم را نمی پرسد. من چند وقت پیش مریض شدم 
و به دکتر رفتم، اما دفترچه بیمه نداشتم و منشی مطب  

از این موضوع تعجب کرد.
من بیمه هم نیستم و فقط ورزش می کنم.

الهه منصوریان درباره این که ورزش ووشو از لحاظ مالی به 

صرفه نیست و آیا عشق به تیم ملی باعث حضور بانوان در 
این رشته ورزشی شده است، اظهار کرد: من لیگ چین را 
با قرارداد ۱00 میلیون تومان رها کردم و به کشورم آمدم 

تا در این جا بازی کنم.
اگر من طالی جهانی بگیرم بعد از چند سال ۱00 میلیون 
تومان می گیرم و یکی، ۲ سال طول می کشد تا جایزه ها 
را پرداخت کنند. به هر حال این موضوع نشان می دهد که  
به خاطر پول ورزش نمی کنم و عشق به پیراهن تیم ملی 
داشته و دوست دارم  مدال کسب کنم و افتخارات خود را 
افزایش بدهم. من با حضور در لیگ های کشور های دیگر 
از ورزشکاران به خاطر  درآمد دارم و به نظرم هیچ کدام 

پول، ورزش نمی کنند.
زمانی که سخن از عدم کسب سکوهای جهانی به وسیله 
مجید  به صحبت های  توجه  می آید،  میان  به  زنان سخن 
عدم  در خصوص  میدانی  و  دو  فدراسیون  رییس  کیهانی 
این  از  پیش  وی  می شود.  اهمیت  با  زنان  آوری  مدال 
گفته بود که باید واقع بین باشیم، شانس ما برای کسب 
و  است  کم  بسیار  المپیک  و  جهانی  مسابقات  در  ورودی 
هیچکدام از دختران دو و میدانی کار توانایی کسب ورودی 

رقابت های جهانی و المپیک را ندارند.
و  دو  فدراسیون  رییس  طرف  از  حالی  در  سخنان  این 
لندن و ۲0۱6  المپیک ۲0۱۲  در  میدانی مطرح شد که 
ریو، لیال رجبی سهمیه ورود به بازی های المپیک لندن و 
ریو در پرتاب وزنه را دریافت کرد. وی به ترتیب در این 

سال ها مقام نهم و سی و دوم را بدست آورد.
المپیک را دارند  نیز ظرفیت کسب سهمیه  بنابراین زنان 
و در این زمینه لیال ابراهیمی رکوردار ایران گفت: دشوار 
بازی های  و  جهانی  رقابت های  برای  ورودی  کسب  بودن 
المپیک به دلیل نوع پوشش و نیز سخت بودن رکورد ها در 
آسیا است. کسب ورودی برای رقات های جهانی مستلزم 
حمایت های روحی، روانی و مالی ورزشکاران است. بستر 

قهرمان سازی فدراسیون ضعیف است.
این نکته های غمبار در ورزش زنان گرچه ظاهرا به سادگی 
که  است  محکمی  بند های  همچنان  اما  رفع هست،  قابل 
را  آنان  پرواز  پر  و  گیرد  می  زن  ورزشکاران  از  را  تحرک 

می سوزاند.

ورزش زنان، هنوز گرفتاِر نگاه!
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نیازهای  با  افراد  برای  سفر  در  تقاضا  افزایش  با  امروزه 
خاص، عرضه کنندگان خدمات جدیدی به عرصه آمده اند. 
یکی از این خدمات مورد نیاز، شرکت های اجاره دهنده ی 
جهان  سراسر  در  سفر  در  معلولین  نیاز  مورد  تجهیزات 
جهان  سراسر  در  ای  زنجیره  شرکت های  بنابراین،  است. 
این خدمات را ارایه می دهند کافی است فرد معلول با این 
را  فرودگاه مقصدش  یا  بگیرد آدرس هتل  تماس  شرکت 
بگوید و تجهیزات مورد نیازش را همان جا تحویل بگیرد. 
از این طریق نیازهای فرد درسراسر جهان مرتفع می شود 
و نیاز نیست تمام تجهیزات را با خود حمل کند. در این 
مطلب به بررسی و معرفی برخی از تجهیزاتی که مسافران 

با محدودیت های حرکتی نیاز دارند می پردازیم.
■ ویلچر

موتور  که  ساده  ویلچرهای 
صندلی  و  ندارند  خودران 
به هل  نیاز  است که  چرخداری 
این  دارد.  همراه  توسط  دادن 

صندلی ها برای افراد سالمند که قادر به راه رفتن طوالنی 
مشکل  رفتن  راه  در  یا  و  می شوند  زود خسته  و  نیستند 

دارند بسیار مناسب است. 
نمی توانند  دارند که  پایینی  بدنی  قدرت  افراد  این  عموما 
توصیه  کنند.  استفاده  کننده  کمک  تجهیزات  دیگر  از 
و  تجاری  مراکز  فرودگاه ها،  و  اقامتگاه ها  می شود همه ی 
تفریحی و جاذبه های گردشگری چند عدد از این صندلی 
های چرخ دار داشته باشند زیرا ممکن است فرد سالمندی 
به آن نیاز پیدا کند و این اماکن به راحتی می توانند نیاز 

فرد را رفع کنند.
■ واکر 

واکریک وسیله برای پیاده روی است که حمایت بیشتری 
برای حفظ تعادل هنگام راه رفتن  ایجاد می کند و تکیه 
گاه فرد سالمند و یا معلول جسمی حرکتی در هنگام راه 
رفتن است. توصیه می شود از واکر به عنوان یک وسیله 
به  برای هر کسی که  یا  افراد سالخورده  برای  پیاده روی 
در  ثبات  یا  تعادل  برای حفظ  دارد  نیاز  بیشتری  حمایت 

هنگام پیاده روی استفاده کرد.
■ واکر چرخدار 

این شبیه به واکر است به عالوه  4 چرخ، ترمزهای دستی 
برای  کمکی   می تواند  دار  چرخ  واکر  یک  صندلی.  و 
سالمندان باشد، یا برای افرادی که در راه رفتن یا تعادل 

داشتن مشکل دارند بسیار کاربردی است. 
به عنوان یک صندلی موقت استفاده  هم چنین می تواند 

شود.
همراه  به  چرخدار  واکر   ■

صندلی 
برای  عالی  جایگزینی  نیز  این 
که  است  بغلی  زیر  عصاهای 
برای حرکت با پای شکسته و یا 
می شود.  استفاده  شده  جراحی 

چرخدار  صندلی  یک  به  را  واکر  فورا  که  محصولی  تنها 
صندلی  روی  می تواند  می کند که  فرد  تبدیل  موقتی 

بر  را  خود  پاهای  و  بنشیند 
استراحت  و  دهد  قرار  صفحه ای 

کند.
■ صندلی باالرو 

برای  می تواند  باالرو  صندلی 

مشکل  خود  روی صندلی  از  شدن  بلند  در  که  کسی 
به جلو متمایل  آرامی  به  استفاده شود. این صندلی  دارد 
می شود تا کمک کند که شخص در بلند شدن از صندلی 
راحت باشد. یک صندلی باالرو قابلیت تخت شدن را هم 
دارد برای کسانی که نمی توانند به طور کامال افقی بخوابند 

بسیار کاربردی است.   
■ تخت بیمارستانی 

این تخت خواب وسیله ای 
است که با ریل های جانبی 
)ارتفاع  است  تنظیم   قابل 

قسمت  سر و پا(. 
می تواند  بیمارستان  تخت 

برای شخصی استفاده شود که  در هنگام بر تخت رفتن 
و از تحت خارج شدن مشکل حرکتی دارد. و یا به دالیل 
زاویه  در  پا  یا  سر  قسمت  دارد  نیاز  راحتی،  و  پزشکی 

خاصی واقع شود.
■ باال بر بیمار

باالبرها کمک می کنند تا شخص را با زور کمتر و ایمنی 
بیشتر باال و پایین آورد و به تخت یا صندلی منتقل کرد. 
دارند  کمک  به  نیاز  تحرک  برای  که  اشخاصی  مورد  در 
تالش  یک  با  می سازد  قادر  را  بیمار  و  می شود.  استفاده 
برای  بیمار  باالبر  منتقل شود.  و  برداشته  بیشتر  ایمنی  و 
فردی است که نیاز به کمک به انتقال دارد. باالبرها تقریبا 
منتقل  می توانند  را  کیلوگرم   ۱۸0 وزن  از  بیش  با  افراد 

کنند  که بسیار کمک کننده است.
■ تشک های فشار متناوب 

خواب رنج  صافی تخت  از  که  برای شخصی  تشک ها  این 
بستر  زخم  دچار  که  دارد  وجود  این  احتمال  یا  می برد و 
شود استفاده می شود. این تشک های برقی بر روی تخت 
فرد  زیر  در  موج  مثل  مرتب  صورت  به  و  می گیرند  قرار 

حرکت می کند.
■ تجهیزات مورد نیاز در حمام و توالت

برای داشتن سفری آسوده و لذت بخش، داشتن شرایط 
است.  مهم  بسیار  توالت  و  استحمام  مناسب  تجهیزات  و 
گردی  طبیعت  سفر  به  برخی  که  دلیلی  مهم ترین  شاید 
با  افراد  برای  اما  است.  امکاناتی  چنین  نبود  نمی روند، 
نیاز های حرکتی، تجهیزاتی در اقامتگاه ها مورد نیاز است. 

به برخی از این محصوالت کاربردی می پردازیم:
■ صندلی حمام متحرک و یا 

ثابت بر روی دیوار
و  برای  امنیت  صندلی  نوع  این 
راحتی بیشتر افراد مسن، ناتوان یا 
کم توان در حمام و برای استحمام 
محصول  این  می شود.  استفاده 

بعضی  می کند.  جلوگیری  فرد  خوردن  لیز  و  افتادن  از 
ممکن  حمام  در  گرما  و  بخار  وجود  خاطر  به  فرد  اوقات 
شود  سرگیجه  دچار  شود  ایجاد  حالتش  در  تغییر  است 
و بر زمین بیافتد بهتر است از این وسیله استفاده کرد تا 

در حالت های این چنینی، حادثه ای برایمان اتفاق نیفتد.
از صندلی های تاشویی که بر دیوار نصب می شود می توان 
اقامتگاه ها استفاده کرد که اگر فردی این محصول را  در 
طریق،  این  به  نکند.  اشغال  را  حمام  فضای  نداشت  الزم 
حمام دسترس پذیر برای افراد مسن و یا معلول حرکتی 
صندلی  روی  بر  بتواند  فرد  که  این  برای  البته  شود.  می 
بنشیند نیازمند وجود دستگیره هایی در اطراف خود است

■ تجهیزات پزشکی مورد نیاز
تجهیزات  دهنده  اجاره  شرکت های  که  خدماتی  از  یکی 
پزشکی  تجهیزات  اجاره  می دهند  انجام  مسافران  برای 
بدون  وقت  هیچ  افراد  این  شاید   است.  اکسیژن  مانند 
این خدمات نتوانند به همراه خود به سفر بروند. پس این 

مشکل هم باید حل شود. 
با  حمل  قابل  اکسیژن  اکسیژن،  سیلندرهای  شرکت  این 
اجاره در  برای  را  غلظت مناسب )POC(، اکسیژن مایع 
شرکت ها  این  که  بدانید  است  جالب  می گذارند.  اختیار 
همکاری  نزدیک  از  دریایی  سفر  اصلی  خطوط  تمام  با 
لحاظ  از  را  تجهیزاتی  نوع  چه  که  می دانیم  می کنند  و 

ایمنی به کشتی هایشان اجازه ورود می دهند.
هوایی  مسافرت  برای  که  پزشکی POC را  تجهیزات  ما 
باشید  داشته  توجه  لطفا  می کنیم.  کرایه  شده اند،  تأیید 
که برای تمام سفارش ها، اکسیژن یک نسخه پزشکی الزم 

است.
■ تجهیزات مورد نیاز در 

ساحل 
ساحلی  ازمناطق  یکی  در 
که  است  فعال  شرکتی  اروپا 
ساحل  مخصوص  ویلچرهای 

این   .] )Joy on the Beach( JoB[ .را عرضه می کند
و  سبک  بسیار  حال  عین  در  شیک  ظاهری  با  ویلچرها 
محکم مجهز به چرخ هایی خاص برای حرکت بر روی شن 
ساحل و دریا ساخته شده است. با این ویلچرها می توان به 
راحتی در ساحل حرکت کرد و حتی در دریا برای شنا و 
شناور شدن فرد معلول استفاده کرد. این ویلچرها از آلیاژ 
نمی  آسیب  دریا  آب  از  و  نمی شود  هوازده  که  آلمینیوم 
بیند ساخته شده است که می تواند لذت آفتاب گرفتن و 

شنا کردن را برای سال ها به ارمغان آورد.
هم  استخرها  همه ی  در  می توان  ویلچر  این  از  البته 
با  افراد  و  مسن  افراد  برای  آبی  ورزش های  جست.  بهره 
محدودیت های حرکتی می تواند بسیار لذت بخش و هم 
نوع  این  باشد. چرخ های  اهمیت  با  نظر درمانی  از  چنین 
ویلچر پر از هوا است که کمک می کند بدون صرف تالش 
زیاد  فردشناگر را از استخر خارج کنید و دیگر نیازی به 

استفاده از باالبر نیست.
در  می توان  را  ویلچر  این  چرخ ها،  باد  شدن  خالی  با 
فضای کوچک جمع و حمل کرد که کاربری آن را آسان 
دارند  استخر  که  هتل هایی  در  می شود  توصیه  می کند. 
چند  دارند  دریا  ساحل  به  دسترسی  که  هتل هایی  یا  و 
عدد از این نوع ویلچر برای استفاده افراد مسن و افراد با 

محدود یت حرکتی فراهم باشد.

فریبا رحمان پورمشاور امور بانوان و خانواده رئیس سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دستی کشور گفت: کهگیلویه و بویر 
فارس،  استان های  با  زیبا  زمینی  راه های  به  توجه  با  احمد 
از  تواند یکی  چهارمحال بختیاری، خوزستان و بوشهر، می 

مقاصد خوب ایرانگردی به ویژه طبیعت گردی باشد.
در چهار ماهه نخست سال جاری ۲ میلیون و ۱۳7 هزار و 
۲۹۲ گردشگر داخلی از جاذبه های طبیعی و تاریخی استان 

دیدن کردند.
 ۸0 در  )ع(  رضا  امام  خواهر  )س(  حکیمه  بی  بی  بارگاه 
کیلومتر شهر دوگنبدان مرکز شهرستان گچساران پرجاذبه 
ترین نقطه گردشگری فرهنگی کهگیلویه و بویر احمد است.

تنگ  مهریان،  میشی،تنگ  چشمه  گل،  کوه  یاسوج،  آبشار 
جاذبه های  از  شیخ  ده  غار  و  دنا  کوه  دامنه های  تامرادی، 

طبیعی مناطق سردسیری استان است که در فصل تابستان 
میزبان هزاران گردشگر است.

تاریخی  مجموعه  دهدشت،  تاریخی  شهر  باشت،  بریم  پل 
های  جاذبه  جمله  از  سولک  گچساران،تنگ  در  خیرآباد 
فصول  در  که  هستند  استان  گرمسیری  مناطق  تاریخی 

پاییز،زمستان و بهار مقصد گردشگران زیادی است.
چشمه  خامی،  کوه  دامنه های  رونه،  رود  شاللدون،  گردنه 
از  الوان  برم  و  گناوه  و  دیل  دشت های  چرام،  بلقیس 
جاذبه های طبیعی مناطق گرمسیری کهگیلویه و بویراحمد 

است.
مناطق  معاونت  با  نیز  دیگری  نامه  تفاهم  کرد:  بیان  وی 
تمام  آن  براساس  که  شده  امضا  جمهوری  ریاست  محروم 
و  گردشگری  استارتاپ های  فعالیت  مجوز  صدور  ضوابط 

صنایع دستی استان انجام می شود.
مشاور امور بانوان و خانواده رئیس سازمان میراث فرهنگی، 
دو  وجود  به  اشاره  با  کشور  گردشگری  و  دستی  صنایع 
عنوان  به  می تواند  که  "گلیم"  و  "میخک"  دستی  صنعت 
مطرح  کشور  در سطح  بویراحمد  و  کهگیلویه  در  برند  یک 
شود گفت: برای انجام آموزش های تخصصی فعاالن صنایع 

دستی در استان آمادگی وجود دارد.
و  آموزش  مرکز  تاکنون  دور  سال های  از  سربیشه  روستای 
جاجیم  و  قالیچه  گلیم،  مانند  داری  دستی،  صنایع  تولید 

بوده است.
افزون بر ۲ هزار و 600 اثر تاریخی، فرهنگی و طبیعی در 
کهگیلویه و بویراحمد وجود دارد که از این تعداد 7۵0 مورد 

در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

دوره های آموزشی برای مدیران 
تاسیسات گردشگری

 
بر اساس اعالم اداره کل روابط عمومی و اطالع رسانی 
سازمان میراث فرهنگی، زاهد شفیعی مدیر دفتر آموزش 
مدیریت  دوره  گفت:  سازمان،  گردشگری  ومطالعات 
نیروی  تربیت  هدف  با  گردشگری  تاسیسات  عمومی 
تاسیسات  مختلف  انواع  مدیریت  برای  متخصص  انسانی 
برای دریافت  از شرایط الزم  یکی  به عنوان  و  گردشگری 
و  صدور  اجرایی  دستورالعمل  اساس  بر  مدیریت،  کارت 
تمدید کارت مدیران تاسیسات گردشگری، طراحی شده 
مذکور  دوره  جزئیات  تشریح  در  چنین  هم  وی   است. 
مدیریت  مدت  کوتاه   آموزشی  دوره  مدت  مجموع  گفت: 
 ۱۲۸ شامل  ساعت،   ۱۸4 گردشگری  تاسیسات  عمومی 

ساعت آموزش نظری و ۵6 ساعت آموزش عملی است.
صنعت  شناخت  گردشگری،  تأسیسات  انواع  با  آشنایی 
گردشگری، مدیریت و سرپرستی در تأسیسات گردشگری، 
آشنایی با اصول و ابزارهای بازاریابی و تبلیغات، آشنایی 
مقدماتی با زبان انگلیسی در گردشگری، ایمنی، بهداشت 
ارتباطی،  و  فردی  مهارت های  حوادث،  از  پیشگیری  و 
آشنایی  تأسیسات گردشگری،  و ضوابط  مقررات  قوانین، 
گردشگری،  تأسیسات  تجهیزات  و  داخلی  طراحی  با 
مدیریت کیفیت و رضایت مشتریان، گردشگری پایدار و 
توجهات زیست محیطی و نیز آشنایی با مفاهیم کسب و 
کارهای مکمل در تأسیسات گردشگری، برخی از دروس 
تاسیسات  عمومی  مدیریت  مدت  کوتاه   آموزشی  دوره 

گردشگری است.

سمعک باعث محافظت مغز
در سنین باال می شود

در  لندن  کالج  و  اکستر  دانشگاه  محققان 
مطالعه ای، به بررسی بیش از ۲۵ هزار فرد ۵0 سال به 

باال پرداختند.
از سمعک  استفاده  به  افراد  تشویق  داد  نشان  ها  یافته 
آن ها  مغز  به حفظ  شنوایی  موثر کمک  وسایل  سایر  و 

و کاهش ریسک ابتال به زوال عقل در آن ها کمک کرد.
در ین مطالعه، افراد هر دو سال یک بار تحت تست های 
شناختی ساالنه قرار گرفتند. ارزیابی ها نشان داد گروهی 
عملکرد  لحاظ  از  بودند  کرده  استفاده  سمعک  از  که 
که  افرادی  با  مقایسه  در  تمرکز  ابعاد  و  کاری  حافظه 
عملکرد  بودند  نکرده  استفاده  شنوایی  کمک  وسایل  از 

بهتری داشتند.
به گفته محققان، این تحقیق نشان می دهد که استفاده 
حال  این  با  کند.  محافظت  مغز  از  می تواند  سمعک  از 
آن ها بر انجام تحقیقات بیشتر در این زمینه تاکید دارند.

هدف؛ بهبود مهارت ناشنوایان است
اپراتورهای  راهبری  کل  معاون  برهانی  مصطفی 
سازمان صدا و سیما، درباره فعالیت رسمی شبکه اشاره 
رسمی  به طور  هفته گذشته  و  است  ناشنوایان  ویژه  که 
افتتاح شد، اظهار داشت: شبکه اشاره در رسانه تلویزیون 
شنوایان  کم  و  ناشنوایان  استفاده  برای  آیو،  اینترنتی 
کاری موثر در انجام مسوولیت های اجتماعی است که با 
مطلوب  تجربه های  ایجاد  و  کیفیت  با  سرویس های  ارائه 
سینمایی،  فیلم های  شامل  برنامه های جذاب  انتشار  با  و 
سریال های تلویزیونی، ورزش، کودک و نوجوان، مستند و 
دیگر حوزه های محتوایی سعی در استقرار بهتر و بیشتر 

عدالت اجتماعی در حوزه رسانه ناشنوایان دارد.
وی با اشاره به تاکید رادیو و تلویزیون کشورهای اروپایی 
زیرنویس،  و  ناشنوایان  رابط  از  استفاده  بر  اقیانوسیه  و 
افزود: از نگاه این تشکل های رسانه ای، توجه به این نوع 
برخوردار  باالیی  اهمیت  از  آن  کردن  نهادینه  و  برنامه ها 

است.

گردشگری برای همهشمیم عطایی
برای افراد اب نیازهای خاص؛

تجهیزاتی که سفررا شیرین می کند

کهگیلویه و بویراحمد، مقصد تورهای ایرانگردی 
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ادامه از صفحه ی 1: فعاالن اقتصادی بر این باورند اگر 
اقتصاد ایران در عرصه سیاست گذاری بتواند جنبه هایی 
در  را  پولی  بین المللی  روابط  و  تورم  کنترل  همچون 
راستای طرح کاهش صفر از پول ملی قرار دهد می توان 
واقعیت های  عرصه  در  طرح  این  که  داشت  انتظار 

اقتصادی نیز نقشی کلیدی ایفا کند.
در ادامه نقطه نظرات برخی از فعاالن بخش خصوصی 
را درباره طرح حذف چهار صفر از پول ملی می خوانید.

■ کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران
بوده  مطرح  بار  چندین  ایران  ملی  پول  از  صفر  حذف 
و  اقتصادی  ساختار  روی  تاثیری  هیچ  طرح  این  و 
مشکالت آن ندارد. این طرح فقط می تواند در سیستم 
داشته  مثبتی  تاثیر  حسابداری  اسناد  و  دفترنویسی 
باشد. هم چنین، این تقویت ارزش پول چون فقط به 
بر  هم  اثری  دارد،  روانی  جنبه  و  است  ظاهری  شکل 
آثار حذف صفر  از  یکی  نخواهد گذاشت.  قدرت خرید 
از پول ملی این است که رشد نقدینگی که طی چند 
و  داشته  نامعقولی  و  زیاد  شتاب  و  سرعت  اخیر  سال 
هیچ تناسبی با سطح تولید ملی ندارد را تا حدودی به 
نقطه بهتری برگرداند. حذف صفر از پول ملی باید در 
کنار یک بسته اصالحات سیستم بانکی صورت گیرد که 
حذف صفر فقط یک قطعه از این پازل باشد. این طرح 
باید همزمان با برخی اصالحات مانند جلوگیری از رشد 

نقدینگی، ساماندهی بانک ها و موسسات مالی باشد.
که  بود  اخیر  تجارب  از  یکی  ترکیه  لیر  از  حذف صفر 
تجربه  را  درصد   70 باالی  تورم  کشور  این  که  زمانی 
می کرد، انجام شد، اما در کنار آن سیاست های ریاضت 
اقتصادی هم اجرا شد و ظرف مدت پنج سال شرایط 

اقتصادی این کشور را بهبود بخشید.
بازرگانی  کمیسیون  رئیس  فروغان،  خسرو   ■

داخلی اتاق ایران در دوره هشتم
مورد  جوانب  تمام  بتواند  مرکزی  بانک  که  صورتی  در 
نیاز و زیرساخت ها در اجرای طرح حذف صفر از پول 
ملی را لحاظ کند، می توان انتظار داشت که این طرح 
مبنای  بر  اگر  بگذارد.  جای  بر  خود  از  مثبت  نتایجی 
دالر ۱0 هزار تومانی بخواهیم اجرایی شدن این طرح 
را محاسبه کنیم چیزی در حدود هزار و 700 میلیارد 
این طرح در  دارد در حالی که  نیاز  مالی  منبع  تومان 
اقتصادی کشور  بر شرایط  تاثیر چندانی  مقطع کنونی 

نخواهد داشت.
این  اجرای  از  توضیحاتی که در حال حاضر  مبنای  بر 
طرح داده شده است و با توجه به عدم ثبات در اقتصاد 
بسیار  مردم  خرید  توان  بر  طرح  این  اجرای  کشور، 
دارد.  به همراه  بسیاری  تبعات  و  بود  تاثیرگذار خواهد 
از همه در گروی  اول  این طرح،  اجرای  این،  بر  عالوه 
آماده سازی زیرساخت هاست؛ بر همین اساس فروغان 

تأکید می کند باید قیمت ارز واقعی شود.
زمانی  است چه  قرار  این طرح  اجرای  دید شروع  باید 

باشد. 
آیا قرار است بانک مرکزی اول قیمت ها را واقعی کند 
و بعد طی بازه دوساله این طرح را اجرا کند؟ یا نه قرار 
است این طرح اجرا و در مدت ۲ سال اصالحات صورت 

بگیرد که در این صورت غیرمنطقی است.
نمایندگان  اوالدی، عضو هیات  اسداهلل عسگر   ■

اتاق ایران در دوره هشتم

با توجه به شرایط اقتصادی کشور این طرح حتی نباید 
خواهد  همراه  به  منفی  تبعات  چراکه  بخورد؛  کلید 
کنترل  و  تورم  طرح  این  اجرای  از  هدف  اگر  داشت. 
کار  این  با  که  باشیم  داشته  توجه  باید  است،  گرانی 
گرانی  به  بالعکس  و  شد  نخواهد  گرفته  گرانی  جلوی 
و  متزلزل  ارز  نرخ  که  شرایطی  در  زد.  خواهد  دامن 
هرروز یک چیز است اجرای این طرح باید حداقل یک 

سال به تأخیر بیفتد.
اتاق  نمایندگان  پور قاضی، عضو هیات  مهدی   ■

ایران
همسایه  کشورهای  در  ملی  پول  از  صفر  تجربه حذف 
طرح  این  اجرای  نتایج  و  است  اجراشده  ترکیه  مانند 
به خوبی در اقتصاد این کشور نمایان است. با این حال 
این طرح را نباید اقدام اصالحی بزرگی در نظر گرفت. 
مبنای  بر  انداخت؛  تأخیر  به  را  این طرح  اجرای  نباید 
کرده  پیش بینی  و  اعالم  مرکزی  بانک  رئیس کل  آنچه 
است اجرای این طرح ۲ سال زمان می برد اما این طرح 
را می توان ظرف ۲ ماه اجرا کرد چون نیاز به زیرساخت 
خاصی ندارد و بهتر است تا سال جدید بر مبنای پول 

جدید آغاز شود.
■ یلدا راهدار، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران

با حذف 4 صفر، محاسبات مالی و حسابداری راحت تر 
شده و امکان خطا کمتر می شود. البته الزم به ذکر است 
که ایران با پدیده ابر تورم تازنده مواجه نیست و قیمت 
نمی دهد  نشان  را  بزرگی  مردم عدد  موردنیاز  کاالهای 
مزیت  این  باشد.  کرده  مشکل  دچار  را  محاسبات  که 
قیمت  به عنوان مثال  که  دارد  کاربرد  کشورهایی  برای 
آن  پولی  واحد  یک میلیون  با  برابر  آن ها  نان  عدد  یک 

کشور باشد. 
مزیت دیگر حذف صفر، تأثیر روانی مثبتی است که بر 
مردم  عامه  برای  است  ممکن  چراکه  می گذارد  جامعه 
کاهش  باعث  صفر  حذف  که  شود  ایجاد  ذهنیت  این 

قیمت ها می گردد.
با این حال، مهم ترین عیب حذف صفر هزینه ای است که 

به دولت برای چاپ اسکناس های جدید تحمیل می شود 
و این هزینه در شرایط فعلی که درآمدهای ارزی دولت 
سیل  وقوع  دلیل  به  چنین  هم  و  کاهش یافته  بسیار 
پیشنهاد  ایجادشده،  دولت  برای  که  اضافی  هزینه های 
سودجو  افراد  برخی  سوءاستفاده  دیگر  ایراد  نمی شود. 
در قیمت گذاری کاالهای خود است. ممکن است برخی 
به بهانه حذف صفر و کاهش ظاهری نرخ کاالها، قیمت 
اقالم خود را بیش از واقع نشان دهند و عده ای نیز فریب 
نیرنگ این افراد را بخورند. همان گونه که مثال هایی از 
کشورهایی که صفر را از پول ملی خود حذف کرده اند 
آورده شد، مشخص می شود که کشورهایی با حذف صفر 
کنار  در  که  بوده اند  موفق  لجام گسیخته  تورم  مهار  در 
این اقدام، برنامه هایی برای کنترل تورم به کار گرفته اند؛ 
اما این مساله که حذف صفر درمان قطعی ابر تورم است 

تصوری اشتباه است.
■ حسین سالح ورزی --نایب رئیس اتاق بازرگانی 

ایران 
برخی  همراه  به  باید  کشور  ملی  پول  از  صفر  حذف 
مالی  و  پولی  اقتصادی  ساختار  در  بنیادی  اصالحات 
این  اثرات روانی  به  این که بخواهیم فقط  باشد.  کشور 

اتفاق دلخوش کنیم هیچ فایده ای برای کشور ندارد.
نمی توان در این خصوص به صورت تک بعدی اظهار نظر 
برخی  همراه  به  اقدام  این  اگر  که  است  واضح  اما  کرد 
اصالحات در ساختار اقتصادی نباشد یک اقدام بیهوده 
تغییر  را  خود  اسکناس های  فقط  ما  و  است  هزینه زا  و 
نویسی  برنامه  دوباره  را  بانکی  افزارهای  نرم  و  دادیم 

کردیم.
برخی  همراه  به  باید  کشور  ملی  پول  از  صفر  حذف 
مالی  و  پولی  اقتصادی  ساختار  در  بنیادی  اصالحات 
این  روانی  اثرات  به  فقط  بخواهیم  که  این  باشد.  کشور 
اتفاق دلخوش کنیم هیچ فایده ای برای کشور ندارد شاید 
در کوتاه مدت اثرگذار باشد و حتی تورم را کنترل کند 
اما به طور حتم پس از چند ماه دوباره به شرایط قبل 

بازخواهیم گشت و حتی امکان دارد شرایط بدتر شود.

۴۰۵ دشت در وضعیت ممنوعه
منابع  از  بهره برداری  و  دفتر حفاظت  مدیرکل 
با تاکید بر این که 40۵ دشت ایران  آب زیرزمینی 
دارای وضعیت ممنوعه هستند، گفت: در میان 40۵ 
شرایط  دارای  دشت   ۱۳۵ کشور  ممنوعه  دشت 

حادتری قرار دارند.
با  مصطفوی،  نیرو،  محمدعلی  وزارت  گزارش  به 
تاکید بر این که از میان 60۹ دشت کشور هم اکنون 
گفت:  هستند،  ممنوعه  وضعیت  دارای  دشت   40۵
در  آب  عادالنه  توزیع  قانون  چهار  ماده  اساس  بر 
این مناطق میان تخلیه و تغذیه دشت توازن برقرار 
نیست و میزان بهره برداری بیشتر از پتانسیل موجود 

است.
آب  منابع  از  بهره برداری  و  حفاظت  دفتر  کل  مدیر 
زیر زمینی شرکت مدیریت منابع آب ایران،  با تاکید 
آب  منابع  پتانسیل  درصد   ۹0 از  بیش  که  این  بر 
گرفته  قرار  ممنوعه  دشت های  در  کشور  زیرزمینی 
است، ادامه داد: در میان 40۵ دشت ممنوعه کشور 
حدود ۱۳۵ دشت دارای شرایط حادتری بوده که با 
مواجه  زمین  فرونشست  و  کیفی  تغییر  ذخایر،  افت 
هستند و به عنوان دشت ممنوعه شناخته می شوند.

این که میزان کسری مخازن  به  اشاره  با  مصطفوی 
آب های زیرزمینی کشور از آستانه تحمل آبخوان ها 
فراتر رفته است، افزود: در حال حاضر میزان کسری 
برای  حیاتی  منابع  عنوان  به  زیرزمینی  آب  مخازن 
حفظ تمدن ایران به بیش از ۱۳0 میلیارد متر مکعب 
رسیده است که تنها حدود ۱۱0 میلیارد متر مکعب 

از این رقم مربوط به ۲0 سال اخیر است.
آب های  مخازن  کسری  که  این  بر  تاکید  با  وی 
زیرزمینی با یک سال بارندگی مناسب جبران نخواهد 
شد، گفت: مطمئنا بایستی در نوع رفتار و نگاهمان 
نسبت به آب های زیرزمینی و هم چنین اصالح نوع 
تغییر جدی داشته  این منابع  بهره برداری و مصرف 
آب  منابع  به  شده  وارده  صدمات  بتوانیم  تا  باشیم 

زیرزمینی را جبران کنیم.

اتیوپی در یک روز ۳۵۰ میلیون 
نهال کاشت

تبعات   با  مقابله  برای  تالش  در  اتیوپی  مردم 
ساعت   ۱۲ مدت  در  اقلیمی،  تغییرات  و  جنگل زدایی 

بیش از ۳۵0 میلیون درخت کاشتند.
کاشت  با  اتیوپی  گاردین،  روزنامه  تارنمای  گزارش  به 
را  جهانی  رکورد  روز  یک  در  درخت  میلیون   ۳۵۳
ثبت شد که در  قبلی در سال ۲0۱6  شکست، رکورد 
درخت  میلیون   ۵0 روز  یک  در  هندی  داوطلبان  آن 

کاشتند.
این حرکت زیست محیطی جزئی کوچک از یک کارزار 
در  اقلیمی  تغییرات  تاثیرات  با  مقابله  برای  گسترده تر 

کشوری بوده که مستعد خشک سالی است.
کارزار زیست  محیطی اتیوپی برای کاشت در مجموع 4 
میلیارد درخت تحت سرپرستی آبی احمد نخست وزیر 
هر  ابتکاری  طرح  این  است.  جریان  در  کشور  این 
در  نهال   40 دستکم  کاشت  به  در اتیوپی  را  شهروند 

تابستان امسال تشویق می کند.
به گزارش سازمان ملل متحد، پوشش جنگلی اتیوپی از 
اوایل قرن بیست میالدی تا سال های اول قرن بیست و 
یکم، ۳0 درصد کاهش یافته است. در سال های اولیه 
قرن ۲۱ جنگل ها فقط 4 درصد از مساحت این کشور 

را تشکیل می دادند.
اتحادیه  ملل،  سازمان  کارکنان  گاردین،  نوشته  به 
آفریقا و سفارت های خارجی نیز در این حرکت زیست 

محیطی مشارکت کردند.

بنیان  دانش  - محققان یک شرکت  مهر  خبرگزاری 
موفق به تولید آلوگرفت )لوازم یدکی بدن( واجد سلول 
بنیادی شدند که پروسه درمان افراد بعد از پیوند را تا 

حد چشمگیری کاهش می دهد.
دکتر سعید بیان الحق، عضو هیأت مدیره و مدیر تولید 
محصوالت  این  کرد:   اظهار  بنیان  دانش  شرکت  یک 
انسان دچار مرگ مغزی  بافت های یک  اهدای  از  که 
به دست  بافت  مهندسی  عملیات  قلبی شده طی    --
می آیند، درون بدن یک فرد آسیب دیده قرار گرفته 
کننده  استفاده  فرد  طبیعی  زندگی  بازگشت  سبب  و 

می شود.
وی با عنوان این که این محصوالت به زبان ساده لوازم 
یدکی بدن محسوب می شوند، بیان کرد: در این شرکت 
دانش بنیان به عنوان نخستین و برترین شرکت دانش 

در  محصوالت  مختلف  گروه   4 حوزه  این  در  بنیان 
گروه های »محصوالت قلبی و عروقی نظیر دریچه های 
پودرهای  نظیر  استخوانی  بافت  »محصوالت  قلبی«، 
پوست«،  نظیر  غشایی  »محصوالت  استخوانی«، 

»محصوالت بافت نرم نظیر تاندون ها« تولید می شود.

که  است  شرکت  این  افتخار  باعث  داد:  ادامه  وی 
دیده  آسیب  افراد  از  نفر  هزار  به ۹۵0  نزدیک  تاکنون 
وتاکنون  کرده اند  استفاده  شرکت  این  محصوالت  از 
نخواسته  خدای  یا  و  عفونت  نظیر  مشکلی  هیچ گونه 
های  بافت  این  است.  نیامده  پیش  بافت ها  زدن  پس 
را  مناسبی  بسیار  کارایی  بیماران  بدن  در  شده  تولید 
بافت های  گروه  در  استفاده  بیشترین  و  داده اند  نشان 

استخوانی بوده است.
داد:عموم  ادامه  بنیان  دانش  مجموعه  این  تولید  مدیر 
اجتماعی  تأمین  بیمارستان های  در  ما  محصوالت 
استفاده می شود و رویکرد شرکت  تأمین نیازمندی های 
به  شرکت  این  آلوگرافت  کیفیت  و  است  کشور  داخل 
مراتب باالتر از نمونه های وارداتی که به صورت قاچاق 

وارد می شوند، است.

حذف صفر از پول ملی به نفع اقتصاد است؟
اقتصاد

تولید لوازم یدکی بدن!
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کافه شهرحمید مزرعه --- نیم نگاه ---

درباره یلماز گونی کارگردان سرشناس ترکیه ای

لحطاتی با شعربه انتخاب نیما موسوی

"جامی" 
}منظومه یوسف  و  زلیخا -- در  بیان فضیلت عشق{

دِل فارغ ز درد عشق، دل نیست
تِن بی درد دل، جز آب و گل نیست

ز عالم، رویت آور در غم عشق!
که باشد عالمی خوش، عالم عشق

غم عشق از دِل کس کم مبادا!
دِل بی عشق در عالم مبادا!

فلک سرگشته از سودای عشق است
جهان پر فتنه از غوغای عشق است

می عشقت دهد گرمّی و مستی
دگر، افسردگی و خودپرستی
اسیر عشق شو! کآزاد گردی

غمش بر سینه نه! تا شاد گردی
ز یاد عشق عاشق تازگی یافت

ز ذکر او بلند آوازگی یافت
اگر مجنون نه می زین جام خوردی،

که او را در دو عالم نام بردی؟
هزاران عاقل و فرزانه رفتند
ولی از عاشقی بیگانه رفتند

نه نامی ماند از ایشان نی نشانی
نه در دست زمانه داستانی

بسا مرغان خوش پیکر که هستند
که خلق از ذکر ایشان لب ببستند

چو اهل دل ز عشق افسانه گویند
حدیث بلبل و پروانه گویند

به گیتی گرچه صدکار، آزمایی
همین عشقت دهد از خود رهایی

بحمد اهلل که تا بودم درین دیر
به راه عاشقی بودم سبک سیر

چو دایه مشک من بی نافه دیده
به تیغ عاشقی نافم بریده

چو مادر بر لبم پستان نهاده ست
ز خونخواری عشقم شیر داده ست

اگر چه موی من اکنون چو شیرست
هنوز آن ذوق شیرم در ضمیرست

به پیری و جوانی نیست چون عشق
دمد بر من دمادم این فسون عشق

که: »جامی، چون شدی در عاشقی پیر،
سبک روحی کن و در عاشقی میر!

بنه در عشقبازی داستانی!
که ماند از تو در عالم نشانی

بکش نقشی ز کلک نکته زایت!
که چون از جا روی ماند به جایت«

چو از عشق این نوا آمد به گوشم
به استقبال بیرون رفت هوشم

به جان گشتم گرو فرمانبری را
نهادم رسم نو، سحرآوری را

برآنم گر خدا توفیق بخشد
که نخلم میوه تحقیق بخشد

کنم از سوز عشق آن نکته رانی
که سوزد عقل، رخت نکته دانی

درین فیروزه گنبد افکنم دود
کنم چشم کواکب گریه آلود
سخن را پایه بر جایی رسانم
که بنوازد به احسنت آسمانم

       ***

جشنواره ملی موسیقی جوان پیام 
صلح جوانان ایرانی است

در  موسیقی،  دفتر  مدیرکل  الهیاری،   محمد 
جوان،  موسیقی  ملی  جشنواره  سیزدهمین  به  پیامی 
شناسایی  با هدف  جوان  موسیقی  ملی  نوشت: جشنواره 
استعداد های درخشان از نسل نو و معرفی ایشان به عرصه 
ایران،  دستگاهی  موسیقی  حوزه  کشوردرسه  موسیقی 
موسیقی کالسیک و موسیقی نواحی ایران برگزار می شود.

جوان  موسیقی  ملی  جشنواره  است؛سیزدهمین  گفتنی 
با مشارکت گسترده استادان  با دبیری هومان اسعدی و 
ایران،  موسیقی  انجمن  توسط  کشور  موسیقی  برجسته 
ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  هنری  امور  معاونت  حمایت  با 
 ۵ از  رودکی  بنیاد  با همکاری  و  دفتر موسیقی  اسالمی، 
برگزار خواهد  تهران  در  تا ۵ شهریور سال جاری  مرداد 

شد.

به مناسبت آغاز نودمین سال ارتباط با ایران؛

ژاپنی ها کاخ گلستان را سه بُعدی 
نور پردازی کردند

مسعود نصرتی مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ 
کاخ  همکاری  با  ایران  در  ژاپن  گفت: سفارت  گلستان 
گلستان، به مناسبت بزرگداشت نودمین سالگرد برقراری 
روابط دیپلماتیک بین ژاپن و ایران، نورپردازی سه بعدی 
با موضوع روابط دوستانه بین دو کشور را در مجموعه 

میراث جهانی کاخ گلستان  به نمایش می گذارد.
وی با اشاره به وجود آثار تاریخی گسترده از کشور ژاپن 
نورپردازی  مراسم  این  برگزاری  گفت:  گلستان  کاخ  در 
می تواند مقدمه ای برای برگزاری نمایشگاه های مشترک 

میان ایران و ژاپن شود.
به اروپا   خود  سفر  دومین  قاجار در  ناصرالدین شاه 
در سن پترزبورگ با تاکیاکی انوموتو،  سفیر ژاپن دیدار 

و درخواست برقراری روابط دیپلماتیک را مطرح کرد. 
به یوشیدا   ۱۸۸0 آوریل  ژاپن در  خارجه  امور  وزارت 
بود(  کرده  تحصیل  و  جوان  دیپلماتی  ماساهارو )که 
ماموریت داد به ایران سفر کند و راه های برقراری رابطه 

بازرگانی با این کشوررا بررسی کند.

کاری خارق العاده برای جذب 
گردشگر!

هتلی در لبه یک پرتگاه به ارتفاع 6۱0 متر، غیر 
معمول ترین جاذبه گردشگری نروژ است که معمار تُرک 
آن را طراحی کرده. این هتل معلق عنوان »ضد جاذبه« 

را گرفته است.
از  یکی  و  نروژ  جنوب  در  صخره ای  »پِِریِکستولن« 
که  است  کشور  این  در  گردشگران  محبوب  جاذبه های 

قرار شده با یک اثر معماری تلفیق شود.
را  بوتیک  هتل  یک  ساخت  ترکیه،  اهل  معمار  یک 
درحالی که از این صخره ی محبوب، رو به پرتگاهی به 
شده،  آویزان  فوت(   ۱,۹۸۲( متر   6۱0 حدودی  ارتفاع 

پیشنهاد کرده است.
از ویژگی های معماری این هتِل معلق، سکوهایی شبیه 
عرشه کشتی برای تماشای منظره است که در حد فاصل 
آن ها، سه طبقه از هتل برای اقامت مهمانان قرار گرفته 
خیره کننده  منظره  تماشای  برای  بالکنی  یک  هر  که 
سکویی  روی  هتل،  سطح  پایین ترین  در  دارند.  پرتگاه 
شبیه عرشه کشتی، استخری با کف شیشه ای و نمایی 

۳60 درجه وجود دارد.
سی. ان. ان که از اجرای این ایده ی معماری در منطقه 
داده  خبر  نروژ  کشور  جنوب  در  گردشگری  محبوب 
رزرو  برای  است:  گفته  کرده،  منتشر  را  آن  تصاویر  و 
اتاق های این هتل عجله نکنید، چون هنوز مجوز ساخت 

آن داده نشده است.

سینمای ترکیه در جهان با اسم ییلماز گونی به 
شهرت رسید، هر چند که حاکمان ترکیه به خاطر 
نوشته ها و فیلم های اش، در مجموع او را به صد 
سال زندان محکوم کردند و از ادامه کار سینمایی 
باز داشتند. حکومت ترکیه فیلم های او را ممنوع 
و تمامی کپی فیلم هایش را جمع آوری نمود و 
تابعیت ترکیه را از یلماز گونی سلب کرد، به این 

امید که افکار و هنرش را از بین ببرد. 
یلمازگونی کارگردان، بازیگر و نویسنده کرد تبار 
فقیری  خانواده  در   ۱۹۳7 آوریل  اول  در  ترکیه 
در  آدانا،  شهر  اطراف  روستاهای  از  یکی  در 
یلماز  او  واقعی  نام  آمد.  دنیا  به  زازا  خانواده ای 
را  اما وی، خود  است.   Yilmaz Pütün پوتون 

یلماز گونی جنوب تسلیم ناپذیر  نامید.  
های  فیلم  تهیه ی  برای  گونی،  را  دهه ی ۱۹60 
مستند از تحوالت اجتماعی ترکیه، پشت دوربین 

می گذراند. 
که   ،  Seyyit Han ۱۹6۸ هان"   "سییت  با   
موفقیت  است،  کردی  ناگوار  عشقی  داستان  یک 
بسیاری به دست آورد و پس از آن با "گرگ های 
جدیدی  عصر   ،Aç Kurtlar۱۹6۹ گرسنه"  
واقع  در  اما  آورد.  بوجود  ترکیه  سینمای  در  را 
به  را  گونی  که  بود   ،۱۹70Umut "امید"  فیلم 

سینماگران اروپای شناساند. 
فیلمنامه  عنوان  به  گونی  فیلم های  موفقیت 
شد  ظاهر  وقتی  کارگردان  و  بازیگر  نویس، 
حاکمان  دانشجویان،  و  کرد  مردم  حمایت  که 
پس  گونی  دلیل  همین  به  کرد.  نگران   را  ترک 
نظام  تبلیغ  اتهام  به  نظامی۱۹70،  کودتای  از 
دوازده  به  سپاراتیسم  و  کمونیسم  اشتراکی  های 
نیز به نوشتن  سال زندان محکوم شد، در زندان 
 Le "فیلمنامه هایش ادامه داد که فیلم های "رمه
از  پس  شاهکارهای   Yol "یول"  و   Troupeau
زندان وی هستند. گونی پس از چندین  بار تالش 
پی درپی باالخره موفق شد  در پاییز۱۹۸۱ از راه 
در  و  شود  پناهنده  فرانسه  به  و  کرده  فرار  دریا 
نخل  کن،  ی  جشنواره  در  یول   بهار۱۹۸۲فیلم 
طالیی این جشنواره را با فیلمی ازکوستا گاوراس 

Costa Gavras  شریک  شود. 
 ۱۹۸4 سپتامبر  نهم  در  سرانجام  گونی  یلماز 
اوج  میالدی در پاریس در سن 47 سالگی و در 
یک  گذشت.  در  سرطان  بیماری  اثر  بر  شهرت، 

اعالم  چنین  را  یلماز  درگذشت  ترکیه  روزنامه ی 
کرد: فیلم تمام شد. 

آثار یلماز گونی  
 )Duvar( ۱۹74۱۹۸۳--۱ دیوار

)yol(۲ ۱۹۸۲راه--
 )Arkadaş( ۳ ۱۹7۸  رفیق--

 )Sürü( 4 ۱۹74 رمه--
 )Zavallılar( ۵ ۱۹74 بیچاره ها/بدبخت ها--

 )Baba( 6 ۱۹7۳ بابا--
 )Ağıt( 7 ۱۹7۱ مرثیه--

 )Umutsuzlar( ۸ ۱۹7۱ ناامیدها--
 )Acı( ۹ ۱۹7۱ درد--

کنندگان  اختالس   ۱۹7۱  ۱0--
 )Vurguncular(

 )İbret( ۱۱ ۱۹7۱ عبرت--
 )Kaçaklar( ۱۲ ۱۹7۱ فراری ها--

 Yarın Son( ۱۳ ۱۹7۱ فردا آخرین روز است--
 )Gündür

 )Canlı Hedef( ۱4 ۱۹70 هدف زنده--
 )Umut( ۱۵ ۱۹70 امید--

 Piyade( پیاده  سرباز  عثمان،   ۱۹70  ۱6--
 )Osman

 )Yedi Belalılar( ۱7 ۱۹70 هفت شرور--
 )Aç Kurtlar( ۱۸ ۱۹6۹ گرگ های گرسنه--

 Bir Çirkin( زشت  مرد  یک   ۱۹6۹  ۱۹--
 )Adam

 )Pire Nuri( ۲0 ۱۹6۸ پیره نوری--
 Seyyit( خاک  عروس  سیدخان:   ۱۹6۸  ۲۱--

 )Han: Toprağın Gelini
 Bana( نمی کند  اثر  من  به  گلوله   ۱۹67  ۲۲--

 )Kurşun İşlemez
 Benim Adım( کریم  من  اسم   ۱۹67  ۲۳--

 )Kerim
 At Avrat( اسلحه  زن،  اسب،   ۱۹66  ۲4--

)Silah
)you( آخرین فیلم راه •
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شماره 90 --- جدول و سودوکو ---

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

افقی:
۱- بازیگر فیلم  دلداه- دخالت کردن ۲- شایستگی- اندیشه شیطانی- حاشا نمودن۳- آهنگساز آلمانی- نا امیدی 4- از کلمات پرسشی- واحد اندازه گیری سرعت صوت- نوعی سم حشره کش قدیمی- آهن ربا ۵- لباس اتاق عمل- 
صندلی چند نفره- آتشفشانی در شیلی 6- وقت و هنگام- داغ در زبان انگلیسی- ترس- شالوده ساختمان 7- خوراکی از اسفناج و تخم مرغ- آسودگی- تن و بدن ۸- نوعی گوسفند- جمع مضمون ۹- نجیب بودن- مجله حاوی 
مد های لباس ۱0- واحد سطح- نوعی پوست دباغی شده- از کلمات استثنا- معنی و مفهوم ۱۱- شمعک وسایل گازی- انفرادی- از حواریون حضرت عیسی ۱۲- پیشه وران- حرف فراری- آسمان- تازه و جدید ۱۳- مرتعش- از 

پرندگان ۱4- ناپدری- موسس سلسله ماد- پرنده ای شبیه غاز ۱۵- نشان دادن- مالیات پردازنده 
عمودی:

۱- از توابع قم- ذرت بوداده ۲- زنده- کمک- نخ تابیده- مادر عرب ۳- از درختان جنگلی- نابجا- مغز زرد آلو 4- درختی در دوزخ- نظم 
و ترتیب- مرکب و دوات ۵- پنهان داشتن امری- صندلی دندان پزشکی- پسوند زدودن 6- میخ اصطبل- کاخ زمستانی- ستمکار 7- ذره 
باردار- از سازمان های تبهکاری جهان- فدراسیون شنا ۸- پایه- طبیب- شمارک- کاشف میکرب سل ۹- همبستگی و یکی بودن- پرشدن و 
سنگینی معده- کوه حضرت موسی۱0- شادمانی- گرفتگی گلو بر اثر اندوه- از شهرهای اوکراین ۱۱- از اعداد ترتیبی- نوعی شیرینی- موج ها 
۱۲- رهبر- مظهر نرمی- پاندول ۱۳- تهیه شده در منزل- شهری درکرمان- شهری در کردستان ۱4- عضوی در صورت- کنایه از خساست 

بسیار است- گشوده ۱۵-عالمت جمع- زمان ورزشی- شنوایی سنج

  ۱۵  ۱4   ۱۳  ۱۲    ۱۱   ۱0    ۹     ۸    7      6     ۵     4     ۳     ۲      ۱
۱
۲
۳
4
۵
6
7
۸
۹
۱0
۱۱
۱۲
۱۳
۱4
۱۵

فرود شهاب سنگ در شالیزاری 
در هند

تعدادی از برنج کاران هندی می گویند که حین کار در 
مزرعه، شاهد فرود آمدن یک شهاب سنگ ازآسمان در 

نزدیکی خود بوده اند.
 این اتفاق در ناحیه "مدهوبانی" در ایالت "بیهار" هند 
اثر برخورد  به نظر می رسد در  روی داده و چاله ای که 
این جرم آسمانی به وجود آمده باشد در این مزرعه برنج 

به چشم می خورد.
یک شاهد عینی گفته است این  سنگ آسمانی، به رنگ 
قهوه ای روشن بوده که وزنی حدود ۱4 تا ۱۵ کیلوگرم 
دارای  این سنگ  داشته است. وی هم چنین گفته که 
برخورد  و هنگام  بوده  داغ  و کمی  مغناطیسی  خاصیت 
با زمین دودی از آن برخاسته است. گزارش ها حاکیست 
هیچکس در اثر برخورد این شهاب سنگ به زمین صدمه 

ندیده است.

شکایت از کودک سه  ساله 
ماجرا از راهروهای دادگاه آغاز شد. ۱0 خانواده که همه 
برای پیگیری پرونده شکایت از یک دختر بچه سه ساله 

در دادگاه حضور پیداکرده بودند.
قضیه ازاین قراراست؛ مجوز ساخت  و ساز به نام دخترک 
امور  انجام  کودک  از  والیت  به  پدر  و  صادر  سه ساله 
ماندن  ناتمام  با  حال  است.  گرفته  عهده  به  را  ساخت 
پروژه که ۱0 خانواده را درگیر خود کرده، پدر بدون این 
که ردی از خود بر جای گذارد رفته است و خریداران 
دخترکی  و  نیمه تمام،  ساختمان  و  مانده اند  آپارتمان ها 
کوچک که در راهروی دادگاه و جلوی چشم همه شکات 

خود در حال دویدن و بازی است.
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جواب شماره قبل

یه روزی میاد که بعدش دیگه مهم نیست فردایی در 
کار هست یا نه ؟ 

اون روز یا خیلی خوشبختی یا خیلی بدبخت 
 

☺☻☺☻☺
 

هموطن عزیز ! 
در آیین نامه ی راهنمایی و رانندگی ، بخش حق تقدم، 

اشاره ای به قیمت خودروی شما نشده است !’ 
 

☺☻☺☻☺

دقت کردین: 
پســراده دقیقه حاضر می شن، 4ساعت میرن بیرون 

 !..
میرن  دقیقه  شن،ده  می  حاضر  ساعت   4 دختـــرا 

بیرون 

☺☻☺☻☺

پدرش بهش گفت این ۱000تا چسب زخم رو بفروش 
تا برات کفش بخرم … 

بچه نشست با خودش فکر کرد یعنی باید آرزو کنم 
۱000نفر یه جاشون زخم بشه تا من کفش بخرم ؟ 

ولش کن، همین خوبه … 

☺☻☺☻☺
 

اگه تو مسیری هستی که ترافیک نیست ، قطعاً اشتباه 
اومدی!

 ☺☻☺☻☺

دوست  منو  هیچوقت  تو  می گه :  شوهرش  به  زنه 
نداشتی! 

مرد یه نگاهی به پنج تا بچه هاشون می کنه 
دانلود  گوگل  تو  از  رو  خرا  کره  این  :پس  گه  می 

کردیم!!؟ 
  

☺☻☺☻☺
  

رئیس: ساعت چنده ؟ 
کارمند: ۹ 

رئیس: شما باید ۸ پشت میزت باشی 
کارمند: امروز چندمه؟ 

رئیس: هشتم 
کارمند : باید یُکم حقوقم تو حسابم باشه ! 

☺☻☺☻☺

به پسرا: 
۱: شنیدم لپ تاپ گرفتی. مشخصاتش چیه؟ 

۲: ۸ گیگ رم - ۱ ترا هارد... 
دخترا: 

۱: شنیدم لپ تاپ گرفتی. مشخصاتش چیه؟ 
۲: صورتیه )ذوق مرگ( 

☺☻☺☻☺

پسره ۱۲سالشه پست گذاشته 
سال ها با تو خاطره داشتم!ولی افسوس که زمونه از 

هم جدامون کرد ..!! 
فکر کنم منظورش مای بیبی بود!!! 

☺☻☺☻☺

فرانسه  بوده  زده  پروفایلش  تو  طرف  داشتیم  مورد 
زندگی می کنه، 

.
بعدش تو دوشنبه بازار دیده شده :   

☺☻☺☻☺
  

طرف توی هواپیما میره داخل کابین خلبان با تهدید 
می گه برو فرانکفورت.

اسلحه ات  بهش می کنه می گه پس  نگاهی  یه  خلبان 
کو!؟ 

باال  زور  باید  حتما  دیگه...  برو  رفاقتی  می گه  طرف 

سرتون باشه؟!
.

خرت که از پل گذشت مارو فراموش کردی 
یه  فقط  یارت  و  همسفرت  پل،  طرف  اون  بدون  اما 

خره ،
بش تکیه نکنی ها! 

 
☺☻☺☻☺ 

نه کوه به کوه می رسه ، نه آدم به آدم 
هست،  دستتون  دم  که  موقع  همون  رو  حقتون 

بگیرین! 
 

☺☻☺☻☺
 

 ” رسه  نمی  دهنشون  به  دستشون   ” که  اونایی  با 
درست حرف بزن!! 

ممکنه دستشون به دهن تو برسه !! 
 

 ☺☻☺☻☺

یه ماشین لباسشویی داشتیم انقد تکون می خورد که 
بنده ی خدا همزمان هم لباس می شست هم تو خونه 

قدم می زد ! 
 

☺☻☺☻☺

اسمش روز طبیعته 
ولی بقیه ۳64 روز سال، سر جمع اندازه امروز، طبیعت 

خسارت نمی بینه ،بنده خدا 
 

☺☻☺☻☺
 

یه بار هم رفتم دست کشیدم رو آفتابه ، ازش یه غول 
اومد بیرون 

بهم گفت آرزو کن 
خونه  اگه  من  گفت خب   , خوام  می  خونه  یه  گفتم 

داشتم تو آفتابه می خوابیدم !!؟؟ 
خیلی منطقی بود المصب! 

 
☺☻☺☻☺

 
میگما؛ مامان شما هم سیب زمینی سرخ شده ها رو 

تا قبل از غذا 
تو اعماق کابینت ها قایم می کنه "عایا" !؟ 



احداث ۶ هتل ۵ ستاره 
در مازندران

 
میراث  سازمان  رئیس  و  رئیس جمهوری  معاون 
فرهنگی از اجرای ۱۱0 طرح گردشگری شامل۵4 هتل 
که 6 هتل آن ۵ ستاره است، در مازندران و تکمیل این 

طرح ها تا دو سال آینده، خبرداد.
سرای  مجموعه  افتتاح  حاشیه  در  مونسان  اصغر  علی 
که  این  بیان  با  آباد  محمود  شهرستان  در  گردشگری 
با وجود گردشگر پذیر بودن مازندران و ورود میلیونی 
مسافر به این استان، وجود هتل های ۵ ستاره از نیازهای 
برای  با هدف گذاری که  جدی استان بوده است، گفت، 
طرح های گردشگری درمازندران انجام شده، بیش از ۵0 
طرح تا پایان دولت یازدهم تکمیل و افتتاح خواهد شد.

معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی، 
با  صنایع دستی و گردشگری کشور در بخش دیگری 
بیان این که توسعه گردشگری دریایی اکنون به عنوان 
یک ضرورت ومطالبه گردشگران و مسافران به مازندران 
تبدیل شده است، گفت: ایجاد چندین اسکله تفریحی و 
طرح های اقامتی دریایی نیز در قالب طرح های سرمایه 
گذاران درحال بررسی و به زودی با پرداخت تسهیالت 

حمایتی اجرا خواهد شد.
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  سازمان  رئیس 
و  مرمت  خصوص  در  دیگری،  بخش  در  گردشگری 
بازسازی بناهای با ارزش تاریخی در کشور گفت؛ حدود 
یک میلیون سایت تاریخی شناخته شده در کشور وجود 
دارد و باید به این تعداد سایت ها و اماکن تاریخی زیاد 
دیگری نیز اضافه کرد که به علت کمبود اعتبار تاکنون 
کاوش های الزم برای مرمت و بازسازی آن ها انجام نشده 

است.
مونسان با بیان این که با این حال حدود ۲ هزار بنای 
بازسازی  و  مرمت  دست  در  اکنون  کشور  در  تاریخی 
برای طرح های  اعتباری  ردیف مشخص  اعالم  از  است، 
مرمت و بازسازی بناهای تاریخی امتناع کرد. وی اضافه 
برای  مجلس  و  دولت  با  رایزنی  حال  در  البته  کرد، 
برای تکمیل طرح های  اعتبار  افزایشی  اختصاص ردیف 
نیمه کاره مرمت و بازسازی بناهای اولویت دار تاریخی 

در کشور هستیم.
وی یاد آورشد، هرچند تاکنون بناهای تاریخی که واگذار 
شده در طول مرمت و واگذاری اشتغال فراوانی هم ایجاد 
کرده ضمن این که هر سال در قانون بودجه اعتباراتی 

هم برای این موضوع پیش بینی می شود.

رشد ۱۵ درصدی گردشگر سالمت
گفت:  بهداشت  وزارت  گردشگری  اداره  رئیس 
براساس تمهیدات انجام شده ،حضور گردشگر سالمت در 

کشور رشد ۱۵ درصدی داشته است.
وزارت  سالمت  گردشگری  اداره  رئیس  هاشم زاده  سعید 
بیماران  جذب  زمینه  در  اکنون  کرد:  اظهار  بهداشت 
این  و  داریم  قرار  دنیا  یکم  و  چهل  رتبه  در  بین المللی 
از  ترکیه سود خوبی  و  در حالی است که کشور های هند 
گردشگران سالمت به دست آورده اند و در این میان رتبه 

بسیار بهتری نسبت به کشور ما دارند.
رئیس اداره گردشگری وزارت بهداشت تأکید کرد: یکی از 
اقدامات مهم وزارت بهداشت توانمندسازی بیمارستان هاست 
تا این مراکز درمانی به صورت مستقیم اقدام به بازاریابی در 

بین کشور های منطقه برای جذب توریسم سالمت کنند.
وی بیان کرد: امروزه برای افزایش جذب گردشگران سالمت 
به شرکت های تسهیلگر جهت جذب بیمار بین المللی، مجوز 
جذب  برای  را  ایمنی  مسیر  بهداشت  وزارت  و  شده  داده 
این  از  بیماران  تا  است  کرده  گردشگران سالمت طراحی 
مسیر وارد کشور شوند و پس از دریافت خدمات بهداشتی 

– درمانی مناسب به کشورشان برگردند.
هاشم  زاده گفت: سال گذشته 70 هزار گردشگر سالمت 
 – بهداشتی  خدمات  کشور  سراسر  بیمارستان های  در 
درمانی دریافت کرده اند که این آمار نسبت به سال ۹6 

افزایش یک و نیم برابر داشته است.
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تکه ای از من تکه ای از زمینمریم سادات موسوی  --- نیم نگاه ---

را  دسترس پذیر  گردشگری  اساس  "شکل گیری 
 ۱0 در  که  بشر  حقوق  جهانی  اعالمیه  در  می توان 
این  کرد."  مشاهده  رسید،  تصویب  به   ۱۹4۸ دسامبر 
جمله ای بود در ابتدای فیلم کوتاهی که می خواستم به 
دسترس پذیر  گردشگری  به  راجع  اطالعاتی  آن  کمک 
چه  از  دسترس پذیر  گردشگری  که  این  کنم.  کسب 

زمانی وارد زندگی مردم شد برایم جالب است. 
یا  رویکرد  یک  توانایی  مفهوم  این  گفت  بتوان  شاید 
پارادایم  را یک  آن  اگر  را دارد؛ و حتی  نگاه  یک طرز 
ببینیم هم اشتباه نکرده ایم. اگر بگوییم حرکت در مسیر 
توسعه  راستای  در  حرکت  دسترس پذیر  گردشگری 
گردشگری  من  نظر  به  نباشد.  بیراه  هم  چندان  است، 
می تواند  دارد  که  دربرگیرندگی ای  با  دسترس پذیر 
باال  گردشگری  رویکردهای  دیگر  انواع  از  را  خودش 

بکشد و شاید بتواند در راس آن ها بایستد.
کرده ام.  فعالیت  پایدار"  "گردشگری  حوزه  در  سال ها 
حتی  و  حرفه ای  داوطلبانه،  جنس  از  فعالیت هایی 
حول  نیز  ارشدم  پایان نامه   که  جایی  تا  پژوهشی. 
موضوع گردشگری پایدار شکل گرفت. این روزها تعداد 
پایدار  توسعه  پایدار،  توسعه  مثل  مفاهیمی  که  کسانی 
معنی  در  )که  پایدار  گردشگری  توسعه  یا  گردشگری 
در  فعالیتی  یا  شنیده اند  را  دارند(  تفاوت  یکدیگر  با 
نیست.  کم  می کنند،  آن  با  مرتبط  مختلف  بخش های 
اما این شامل همه بخش های مفهوم "گردشگری برای 

همه" نمی شود.
گردشگری برای همه از سه بخش تشکیل شده است. 
 ،)Sustainable Tourism( پایدار  گردشگری  یکی 
 Accessible( دسترس پذیر  گردشگری  دیگری 
Tourism( و نهایتا گردشگری اجتماعی، اگر ترجمه 
خوبی باشد، )Social Tourism(. می دانم گردشگری 
پایدار از حدود دهه ۱۹60 و ۱۹70 وارد توسعه صنعت 

رو به رشد گردشگری شده است. 
این نگاه  با آن که در اعالمیه حقوق بشر در دهه 40 
دیده شده است، ولی در همان فیلمی که پیشتر اشاره 
کردم توجه اروپاییان به این مفهوم را از حدود ۱۹۸۹ 

بیان می کند. یعنی زمانی که من سه ساله بوده ام.

گردشگری  به  دسترس پذیری  مفهوم  واردشدن  عمر 
رویکرد  این  اگر  است. پس  از من سه سالی هم کمتر 
جهان شمول نیست و در خیلی از مسیرهای توسعه قرار 

نگرفته است شایدصرفا به علت سن کم آن باشد.
برای  دسترس پذیر  گردشگری  توسعه  اروپا  در 
آسیب پذیر  "افراد  و   ")disable( "ناتوان  افراد 
در  طرفی  از  شد.  شروع  اسلووانیا  از   ")vulnerable(
همان اروپا این مفهوم ابتدا در سفرهای فردی خودش 
را نشان داد. سفرهای فردی کسانی که ناتوانی )مفاهیم 
مرور  به  و  می شد  استفاده  شکل  این  به  زمان  آن  در 
زمان واژه ها به سمت بهترشدن پیش رفت. تا جایی که 
از فرد ناتوان یا فرد به نیاز خاص یا ویژه امروز به فرد 

با توانایی های محدود یا متفاوت هم رسیده شده است.
سیر  حفظ  برای  متن  این  در  ناتوان  واژه  از  استفاده 
تاریخی آن است( خاصی دارند و توسط گروه هایی که 
آن ها  خود  توسط  یا  می کردند  فعالیت  افراد  این  برای 

شکل گرفته بود، برنامه ریزی می  شد. 
پیش بینی می شود تعداد گردشگران بین المللی در سال 
۲0۳0 به ۱.۸ میلیارد نفر برسد. این رقم بزرگ تر از آن 
را  اقتصاد  در  گردشگری  صنعت  نقش  بتوان  که  است 
نادید ه گرفت. با این حال سهم گردشگری دسترس پذیر 

بهتر  را  دغدغه ام  بخواهم  است؟  چه قدر  آمار  این  در 
بگویم، این سوال را باید از صاحبان کسب وکارهای حوزه 
گردشگری بپرسم. مثال از کسانی که هتلی را مدیریت 
برای کسی  اتاق  باید پرسید درهتل شماچند  می کنند. 
ناشنوا  مسافری  یا  می کند  سفر  جا  آن  به  ویلچر  با  که 

تجهیز شده است؟! 
برای کسی  آیا  می شود  هتل سرو  این  در  که  غذاهایی 
مخصوصی  رژیم  باید  دارد  که  حساسیتی  علت  به  که 

در خورد و خوراکش داشته باشد، مناسب شده است؟
مهمانان  از  سوالی  چنین  این  اتاق  رزرو  فرم  در  اصال 
پرسیده می شود؟ قضیه به همین جا ختم نمی شود. زن 
که  کسانی  سالمندان،  کوچک،  بچه  با  خانواده  باردار، 
از  بخشی  همه،  و...  هستند  دان  سندرم  ویژگی  دارای 
اقامت داشته  کسانی هستند که ممکن است در هتلی 
باشند. و هتل تنها یکی از حلقه های این زنجیره بزرگ 

گردشگری برای تکمیل سفر یک انسان است.
نکته ای  همان  دسترس پذیر،  گردشگری  انسانی  نگاه 
است که من را درگیر این موضوع کرد. هرچند مفاهیمی 
در  تا  می کنند  بهتر عمل  کاغذ  روی  بعضا  این چنینی 
واقعیت زندگی بشر، ولی من به این یکی ایمان بیشتری 
دارم. به عقیده من همه انسان ها روزی نیازمند استفاده 

از امکانات دسترس پذیر می شوند. 
نیازمند شهری که برای آن ها مناسب سازی شده باشد 

که در آن زندگی یا به آن سفر کنند.
وقتی با این قطعیت می گویم "همه ما نیازمند تسهیالت 
دسترس پذیر می شویم"، شرایطی را می بینم که ممکن 
نیازمند  تولد  بدو  از  که  باشیم  داشته  فرزندی  است 
به  اوتیسم  ویژگی  با  مثال  است.  خاصی  مراقبت های 
امروز  نیست.  همسایه  برای  فقط  تصادف  می آید.  دنیا 
شاید  هستم،  کوه  یک  از  باالرفتن  حال  در  من  که 
بدهم.  دست  از  را  پایم  ماشین  با  تصادف  یک  اثر  در 
دور  هم  کند  زمین گیر  را  من  که  بیماری  یک  به  ابتال 
ما  همه  شرایط،  خوشبینانه ترین  در  و  نیست.  ذهن  از 
هیچ اتفاقی هم برایمان نیفتد، پیر که می شویم! به قول 
را بکنیم که پیر می شویم.  این آرزو  دوستی، می توانیم 
پس آن روز قطعا نیازمند این هستیم که شرایط برایمان 

دسترس پذیر باشد.
به  نظرم  به  است که  این مفهوم  نکته ای در  این همان 
واقعیت زندگی انسان اشاره می کند. این اشاره مستقیم و 
تا این حد گسترده در همه احواالت بشر، نیاز به توسعه 
به  ندارد"  ربطی  یکی  من  نگاه"به  از  را  دسترس پذیری 
نیازمند  است  ممکن  لحظه  همین  در  ما؛  "همه  نگاه 
ماه هایی  این  در  می کند.  تبدیل  شویم"،  یا  باشیم  آن 
که برای اطالع رسانی در این حوزه فعالیت می کنم، در 
موقعیت هایی قرار گرفته ام، که ناچار باید برای دیگران 
از این "کاری که می کنیم" صحبت کنم. تجربه جالبی 
با  افراد  تاملی است که  این ما ه ها لمس کرده ام  که در 
زندگی  در  دسترس پذیر  گردشگری  ماجرای  شنیدن 
خود می کنند. هرکس باالخره یک نفر را می شناسد که 
به دلیل شرایط زیستش، نیاز به تسهیالت دسترس پذیر 
که  و حقی  موضوع  این  به  هرگز  پیشتر  انگار  اما  دارد. 
جایی  انگار  بودند.  نکرده  توجه  است  نهفته  آن  در 
که  کسی  آن  که  پذیرفته ایم  وجودمان  ناخودآگاه  در 
نمی تواند از امکانات همان طوری که هست استفاده کند، 
البد قرار نیست این کار را بکند، و در آن لحظه خودمان 
را هم به طور کامل از "آن دیگری "ها جدا کرده ایم. و 
را  ما  نمی دانستیم  قبال  که  جزییاتی  با  نفر  یک  وقتی 
می گوییم  می کند،  آگاه  موضوع  این  اهمیت  به  نسبت 
باشد".  مناسب حال همه  زودتر همه چیز  "وای! کاش 

شاید در آن لحظه به اهمیت این موضوع پی می بریم.
تسهیالت  از  کمتر(  )حتی  درصد  روزها حدود ۱0  این 
گردشگری برای افراد با نیازهای ویژه دسترس پذیر شده 
اشاره  به آن  تعداد گردشگرانی که  با  است. در مقایسه 
کردم این عدد بسیار کم و قابل تامل است. چه اتفاقی 
برای ذینفعان و فعاالن در حوزه گردشگری می افتد که 
فراموش می کنند داشتن خدماتی مناسب حال همه، نه 

تنها زحمتی برای آن ها نیست، که کسب سهم بیشتری 
واقع  در  دارد.  همراه  به  برایشان  را  گردشگری  بازار  از 

توجه به این بازار یک فرصت و نه یک تهدید، است.
وقتی راجع به ۱0 درصد امکانات صحبت می کنیم، یعنی 
احتماال نمی توانیم یک سفر را طوری برنامه ریزی کنیم 
که در چرخه ای که یک فرد از شروع تا پایان سفرش در 
از خدمات مناسب سازی  شده استفاده  بتواند  آن است، 
کند. منظورم از چرخه، حمل ونقل، اقامتگاه، جاذبه های 
توانمند  تورلیدر  خوراک،  و  خورد  خدمات  گردشگری، 
برای این گونه سفرها و هرچیزی که می تواند یک سفر 
را در بر گیرد. اگر در این چرخه یکی از خدمات نتواند 
دسترس پذیری را محقق سازد، عمال شروع و پایان سفر 

ممکن نخواهد بود.
این  باید  بلکه  باشد،  مناسب  باید  تنها  نه  مسیر  این 
گردشگرانی  نیست  قرار  که  نکند  فراموش  هم  را  نکته 
"با نیازمندی های خاص" از سایر گردشگران جدا شوند. 
هتل  در  ببینند،  را  جمشید  تخت  می خواهند  آن ها 
فوتبال  جهانی  جام  برای  باشند،  داشته  اقامت  عباسی 
بروند، و در یک مفهوم  یا هر کشور دیگری  به روسیه 
می خواهند از تک تک خدماتی که در صنعت گردشگری 
از نظر من این کامال حقی  ارائه می شود، بهره ببرند. و 
دنبال  به  باید  نیست  مهیا  شرایط  اگر  و  است  طبیعی 

چرایی آن و رفعش باشیم.
برای یافتن پاسخ این که چرا موضوعی به این واضحی 
تا این حد در حاشیه قرار گرفته است، شروع به خواندن 
به  آن ها  از  یکی  در  کردم.  زمینه  این  در  مطالبی 
اشاره  دارد  مفهوم وجود  این  توسعه  راه  در  موانعی که 
اجتماعی و حتی  اقتصادی،  بود. موانعی سیاسی،  کرده 
فرهنگی. جالب این که یکی ازاین  محدودیت ها، کمبود 
کسانی  چه  است.  مردم  بین  زمینه  این  در  اطالعات 
کسانی  چه  و  هستند  امکانات  این  نیازمند  خود  که 
به سایر  این حتی  افراد هستند.  آن  از خانواده های  که 

بخش های جامعه هم قابل تسری است. 
در  می توانیم  ما  کدام  هر  که  قدمی  اولین  واقعا  شاید 
اهمیت  مورد  در  آگاه سازی  همان  برداریم  مسیر  این 
"دسترس پذیری" به طور کلی و اهمیت آن در صنعت 
گردشگری به عنوان یکی از مهمترین صنایع در اقتصاد 
به طور گسترده ای  امروز  این خدمات  اگر  باشد.  جهان 
بی توجهی  نه  باشد  آگاهی  عدم  از  ندارد،  وجود 

دست اندرکاران این حوزه. 
نیازمندی  های خاص  با  گروه  ازافراد  امروز  که  برای من 
 ۲0 فرزندی  با  هستم  مادری  چون  می شوم،  محسوب 
ماهه و می خواهم با او در شهر زندگی کنم و سفر هم 
جذاب  بسیار  دسترس پذیر  امکاناتی  لذت  لمس  بروم، 
است. احتمال می دهم این لذت برای سایر افراد این گروه 
توسعه  و  رشد  تقاضای  باشد.  چشیدن  قابل  هم  بزرگ 
این رویکرد به نظر من حداقل، خواست عجیبی نیست. 
مناسب  امکانات  از  زندگی ام  طول  در  می خواهم  چون 

استفاده کنم.

داستانی از گردشگری دسترس پذیر


