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گل سنگ
زندگی  راه  ما  به  و  است  بخش  الهام  طبیعت 
می آموزد. رشد کردن درختی الی شکاف صخره ای، 
و یا گل سنگ که زیباست و سخت جان، نمونه های 
پدیده های  این  راستی  به  است.  طبیعت  بخش  الهام 
را  درس  این  بتوان  شاید  چیست؟  از  نشان  طبیعی 
محیط  زندگی،  شرایط  به  توجه  بدون  که  گرفت 
توان  می  همچنان  دسترس،  در  امکانات  و  پرورش 

رشد کرد و موانع را شکست داد و موفق شد. 
در هفته گذشته در تاریخ 13 مرداد ماه در نشستی 
شرکت کرده بودم با نام شکفتن بر سنگ،که به همت 
اداره کل شهرداری تهران و مشارکت کاکتوس برگزار 
آسیب شناسی   و  بررسی  نشست  این  موضوع  شد. 

وضعیت زنان دارای معلولیت در ایران معاصر بود. 
برگزار  شمس  ایوان  سالن  در  عمومی  نشست  این 
معلولیت  با  افراد  بودن،  دسترس پذیر  علت  به  شدو 
بودند خود  توانسته  یا عصا  و  ویلچر  از  استفاده  نیزبا 
عاروان  کامران  سخنران  اولین  برسانند.  سالن  به  را 
مدیرعامل جامعه معلولین ایران و نیز پژوهشگر تاریخ 
معلولیت  اما  است  معلولیت  دچار  خود  که  وی  بود. 
مانع موفقیت های وی نبوده و تا مقطع دکترا تحصیل 

کرده است. 
تاریخ  زمینه  در  خود  پژوهش های  از  عاروان  دکتر 
معلولیت در ایران صحبت کرد که به طور خاص در 
معلول  زنان  وضعیت  از  خود  تاریخی  های  پژوهش 
این فقدان را به  به اطالعات کمی رسیده است. وی 
سرزمین  این  تاریخ  در  زنان  درمورد  عمومی  نگرش 
نسبت داد که اصوال زنان در پستو پنهان می شدند و 

بروز اجتماعی و اقتصادی نداشته اند.
که  داریم  شماری  انگشت  زنان  تاریخ،  طول  در 
توانستند از جامعه مردساالر آن دوران قد علم کنند و 
خود را مطرح سازند. از همین رو وضعیت زنان معلول 
ابهام  پر  و  تاریک  بسیار  از آن  و قبل  قاجار  در دوره 

است.
شاهد  امیرکبیر  زمان  در  کشور  توسعه  با  تدریج  به 
و  عبور  تسهیل  و  شهری  نظم  ایجاد  کشی،  خیابان 

مرور شدیم. 

تلخک یک شیرینی
]بخش آخر[

نجات  برای  مردمی  بسیج  از  بحث    
محیط زیست بود و این که تحقق چنان بسیج عظیمی که در 
یک روز بتوان سیصد و پنجاه میلیون اصله کاشت، کاری است 
کارستان آن هم در جوامعی که به طور عرفی یا با تصوری که 
آن  در  را  وقوعش  انتظار  نباید  داریم،  جوامع  آن  گذشته  از  ما 
اتفاق کاری شیرین اما شگفت بنظر  جوامع داشت. طبیعتا این 
می آید و برای ما افسوس دارد که چگونه است که ما توان چنین 

بسیجی را نداریم.
وقتی به جریانات چند دهه گذشته بر می گردیم از بسیج های 
تاریخ روزمان ردی آشکار می بینیم لیکن  از  عظیم در مقاطعی 
و  به حوادث  مربوط  اکثرا  و  عموما  انگیز  بسیج های شگفت  آن 
وقایعی است که بر جامعه تحمیل شده و شرایط اضطرار مردم 
را در کنار هم وبرای تحقق یک آرمان قرارداده است مثال بسیج 
از انقالب و سرزمین، یا بسیج کمک رسانی  عمومی برای دفاع 
مردم  میلیونی  یا سیل که حضور  زلزله  از  ناشی  آسیب های  در 
اغلب خود جوش و بر پایه عواطف انسانی و میهنی و دینی بوده 
است. تقریبا بسیجی که از قبل برنامه  ریزی شده باشد و دولت 
یا گروه های اجتماعی آن را سامان داده باشند -- جز بسیج برای 

تظاهرات یا راهپیمایی های ملی، سیاسی -- اندک بوده است.
این که ما در مسایل اجتماعی و فرهنگی نمونه هایی از بسیج های 
عظیم مردمی نداریم، جای افسوس دارد. این "نا اتفاق" دالیلی 

دارد که فعال از پرداختن به آن ها در می گذریم.
و  اجتماعی  امور  در  مردم  بسیج  برای  انتظار  حاضر  حال  در 
فرهنگی و وقوع حرکتی همچون اتفاقی که در اتیوپی رخ داد، نه 
از نهادهای رسمی انتظار درستی است و نه از گروه های اجتماعی.

و این است که باید متاسف بود به خاطر خلع یدی که خود از 
در  مردمی  نهادهای  نقش  باپذیرش  که  باشد  کرده ایم!  خویش 
نهادهای  با  آن ها  توان  اتصال  و  فرهنگی   -- اجتماعی  جریانات 
بسیج های  به  قادر  و  شاهد  آینده  در  افزایی،  توان  و  رسمی 
دریاها،  پاکسازی محیط  کاری،  اموری چون درخت  در  مردمی 

کوهستان ها و... باشیم.
پاکسازی  برای  مردمی  بسیج  از  ها  رسانه  در  اخیرا  که  خبری 
آغاز  برای  است  خبرخوبی  یافت  بازتاب  شمال  دریای  ساحل 
قرار است در  نفری که  یک حرکت شیرین. و شاید 1۲میلیون 
یک  به  خود  با حرکت  بتوانند  نیز  شوند  بسیج  همگانی  ورزش 
امر اجتماعی دیگر مانند پاکسازی محیط زیست یا درخت کاری 
یاری برسانند و این خود آغازی باشد برای هماهنگی مشارکت 

جویانه نهادهای رسمی و مردمی.
                                                   »مدیر مسوول«

سالمت باشیم
از مصرف پروبیوتیک ها غافل نشوید!

دو کلمه حرف ورزشی
حرف های شیرین در یک 

گردهمایی رسمی
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نیست!

گردشگری برای همه
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راز جسد زن مجهول الهویه

افزایش سفر خارجی در ایام 
عید قربان

تکه ای از من تکه ای از زمین
استانبول برای خودش عروسی 

است!

دستگیری کودکان؛
 طرحی شکست خورده!
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عدالت آموزشی در کشور 
وجود ندارد

شاه کلید کاهش آسیب های 
دانش آموزی

رسانه ها:  برخی پناهگاه های دماوند 
به رستوران های مجلل تبدیل شده است

چشم ها بینا، دست ها بسته، تخریب طبیعت همچنان ادامه دارد...
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 --- نیم نگاه ---

به  گوارش  دستگاه  خوب  باکتری های  پروبیوتیک ها 
فرآیند  حین  در  باکتری ها  این  هستند،  روده  و  معده  ویژه 
هضم زنده می مانند، برای سالمتی بسیار مفید هستند و با 
حفاظت  و  مغذی  مواد  جذب  بدن،  ایمنی  سیستم  تقویت 
روده  سندرم  مانند  امراضی  از  گوارشی،  اختالالت  برابر  در 
تحریک پذیر  روده  سندرم  می کنند.  جلوگیری  تحریک پذیر 
)IBS( شایع ترین اختالل گوارشی در سراسر جهان است که 
با عالئمی مانند اسهال، یبوست، شکم درد، استرس، خستگی 

مزمن و نفخ همراه است.
سالمت  از  فراتر  پروبیوتیک ها  مزایای  مطالعات،  اساس  بر 
معده و روده است و به ویژه در سالمت زنان می تواند نقش 

مهمی ایفا کند.
سالمت  گوارش،  سیستم  و  معده  و  روده  سالمت  بر  عاله 
موبوط  مسائل  و  زنانه  عفونت های  از  جلوگیری  تیروئید، 
هستند.  پروبیوتیک ها  مزایای  از  بخشی  تنها  باروری  به 
پاتوژن ها محافظت می کنند  مقابل  در  را  بدن  پروبیوتیک ها 
و  با سالمت میکروبیوم معده و تریلیون ها میکروارگانیسمی 

که در آن وجود دارد، بر سالمت عمومی بدن موثر هستند.
■ مزایای پروبیوتیک ها برای زنان

از  زنان  سالمت  جنبه های  تمام  بر  پروبیوتیک  باکتری های 
و  باروری  آندومتریوز،  پوستی،  مشکالت  سرطان،  جمله 
بارداری،  کاهش وزن، تعادل PH، تعادل هورمونی،  سالمت 
موثر  تناسلی  دستگاه  بهداشت  و  سالمت  و  استخوان ها 

هستند.
■ کاهش وزن

بر اساس مطالعات منتشر شده در نشریه Nutrition،  برخی 
میکروبیوم  و  دارند  نقش  وزن  کاهش  در  پروبیوتیک ها  از 
این مطالعه آمده است  با الغر متفاوت است. در  افراد چاق 
پروبیوتیک های حاوی L. rhamnosus به کاهش وزن زنان 
مصرف  پروبیوتیک  که  زنانی   وزن  کاهش  و  می کنند  کمک 
می کنند، دو برابر افرادی است که از این باکتری های مفید 

در رژیم غذایی استفاده نمی کنند.
کاهش  در  پروبیوتیک  باکتری های  مطالعه،  این  اساس  بر 

احتمال دیابت نوع ۲ و عدم تحمل گلوکز نقش دارند.
 Food نشریه   در  شده  منتشر  مطالعه  یک  اساس  بر 
و  هفته  هشت  مدت  به  پروبیوتیک  مصرف   ،Sciences
بیشتر، به کاهش شاخص توده بدنی کمک می کند. شاخص 
نرمال،  فاکتور در تعیین وزن  توده بدنی )BMI( مهم ترین 
اضافه وزن و چاقی است. شاخص توده بدنی با تقسیم وزن 
می آید.  دست  به  متر(  )به  قد  دوم  توان  بر  کیلوگرم(  )به 
کم وزنی  نشان دهنده   ،1۸.۵ از  کمتر  بدنی  توده  شاخص 
غیر طبیعی است. اگر عدد به دست آمده بین 1۸.۵ تا ۲۴.۹ 
باشد، یعنی وزن فرد طبیعی است. عدد بزرگتر و مساوی ۲۵، 
نشان دهنده  باال  به   3۰ عدد  است.  وزن  اضافه  نشان دهنده 
تا  )بین 3۰  به چاقی درجه یک  ترتیب  به  چاقی است، که 
3۴.۹(، چاقی درجه دو )بین 3۵ تا 3۹.۹( و چاقی درجه سه 

)۴۰ به باال( تقسیم بندی می شود.
■پروبیوتیک و مسائل مربوط به باروری و بارداری

موثر  بارداری  و  باروری  بر  به شیوه های مختلف  پروبیوتیک 
است:

◄ چاقی ناشی از بارداری
ویژه  به  و  معموال دچار چاقی  زنان  زایمان  از  یک سال پس 
میان تنه  اساس مطالعات چاقی  بر  میان تنه می شوند.  چاقی 
است؛  درصد   ۲۵ می کنند  مصرف  پروبیوتیک  که  زنانی  در 
حدود  عادی  غذایی  رژیم  با  زنان  در  آمار  این  حالی که  در 

۴3 درصد است.
◄ زایمان زودرس

 ،BMJ Open نشریه  در  شده  منتشر  مطالعات  اساس  بر 
pre-( پره اکالمپسی  نام  به  حالتی  بروز  و  زودرس  زایمان 

eclampsia( در زنانی که پروبیوتیک مصرف می کنند بسیار 
کمتر است. پره اکالمپسی بر اثر فشار خون باال در بارداری و 
آسیب به ارگان هایی از جمله کلیه و کبد رخ می دهد. زایمان 
زودرس به زایمان قبل از هفته سی وهفتم اطالق می شود که 
می تواند به رشد ناکافی و مشکالت جسمی نوزاد منجر شود.

◄ باکتری لیستریا مونوسیتوژنز
بی هوازی  بیماری زای  باکتری   گونه ای  مونوسیتوژنز  لیستریا 
است که قادر به زنده  ماندن در محیط بدون اکسیژن است. 
این باکتری یکی از بدترین عوامل بیماری زای ناشی از عفونت 
مواد غذایی است و می تواند از گوشت خام، سبزیجات، میوه ها 
و غذاهای فرآوری شده منتقل شود و برای زنان باردار بسیار 
مضر است. باکتری های پروبیوتیک از زنان به ویژه زنان باردار 

در مقابل این باکتری محافظت می کند.
◄ محافظت در برابر فلزات سنگین

 L. حاوی   پروبیوتیک های  مصرف  مطالعات  اساس  بر 
جمله  از  سنگین  فلزات  مقابل  در  زنان  از   rhamnosus

آرسنیک و جیوه محافظت می کند.
◄ کاهش احتمال آلرژی و اگزما در نوزاد

 PLOS نشریه  در  شده  منتشر  مطالعات  اساس  بر 
Medicine، مصرف باکتری های پروبیوتیک در اواخر دوران 
را  آلرژی  انواع  و  اگزما  به  کودکان  ابتالی  بارداری،  احتمال 

کاهش می دهد.
با قرمزی،  التهاب پوست گفته می شود که معموال  به  اگزما 
عوامل  است.  همراه  پوست  شدن  ضخیم  و  شدن  پوسته 
محیطی مانند عدم وجود رطوبت در بروز و تشدید اگزما موثر 
است. تماس پوست با صابون های عطری، مواد تحریک کننده 
افزایش  باعث  نیز  تنگ  و  پشمی  لباس های  و  الکل  مانند 
عالئم اگزما می شوند. بیماران مبتال به اگزما به عفونت های 
برخی  در  و  هستند  حساس  ویروسی  و  قارچی  باکتریایی، 

موارد اگزما به آلرژی یا آسم منجر می شود.
■ دیابت بارداری

از دیابت  پروبیوتیک  اساس مطالعات، مصرف مکمل های  بر 
برخی  در  بارداری  دیابت دوران  پیشگیری می کند.  بارداری 
زنان دیده می شود. در این حالت سطح قند خون در دوران 
بارداری افزایش می یابد؛ در حالی که بیمار قبال سابقه دیابت 
یا قند خون نداشته است. دیابت دوران بارداری می تواند به 
نشان  جدید  مطالعات  طرفی  از  بینجامد.  زودرس  زایمان 
کلیه  مزمن  بیماری  مستعد  را  زنان  عارضه  این  می دهد 

می کند.
■ پروبیوتیک و آندومتریوز

به عارضه ای گفته می شود که در  به زبان ساده  آندومتریوز 
از  خارج  جایی  دارد،  نام  آندومتر  که  رحم  داخلی  بافت  آن 
لگن  ناحیه  عارضه  این  شایع ترین محل  می کند.  رشد  رحم 

و تخمدان است.
در  بیماری ها،  کنترل  و  پیشگیری  مرکز  گزارش  اساس  بر 
آمریکا 11 درصد زنان، یعنی حدود شش میلیون نفر، به این 
عارضه مبتال هستند و سنین 3۰ تا ۴۰ سالگی، شایع ترین 
مهم ترین  دردناک  قاعدگی  می شود.  محسوب  ابتال  سن 
می شود.  گرفته  نادیده  اغلب  که  است  عارضه  این  عالمت 
خونریزی یا لکه بینی بین دو عادت ماهانه و مشکالت باروری 

و گوارشی از دیگر عالئم این عارضه هستند.  
مطالعات نشان می دهد نامتعادل بودن باکتری های روده یکی 
فعالیت  نیز  آن  دلیل  و  است  عارضه  این  تشدید  عوامل  از 
باکتری های  است.  استروژن  هورمون  و  بنیادی  سلول های 

پروبیوتیک از بروز این عارضه پیشگیری می کند.
■ پروبیوتیک و سرطان

ضد  و  سرطانی  ضد  خاصیت  مفید  و  خوب  باکتری های 
پروبیوتیک  باکتری های  دلیل  همین  به  دارند،  تومور 

بر  می کنند.  ایفا  سرطان  از  پیشگیری  در  مهمی  نقش 
 Applied and نشریه  در  شده  منتشر  مطالعات  اساس 
Environmental Microbiology، باکتری های مفید 
 Streptococcus thermophilus و   lactobacillus
نقش مهمی در پیشگیری از سرطان سینه دارند و بر عکس 
باکتری های  از  باالیی  سطح  سینه  سرطان  به  مبتال  زنان 
 Staphylococcus epidermidis و   E. coli مضر 
دارند.باکتری های پروبیوتیک عوارض شیمی درمانی را نیز 

کاهش می دهد.
■ پروبیوتیک و سالمت پوست

سالمت  بر  مهمی  نقش  پروبیوتیک ها  مطالعات،  اساس  بر 
پوست دارند و برای افراد مبتال به آکنه و انواع بیماری های 

پوستی مفیداست.
■ پروبیوتیک و تعادل هورمونی

سالمتی  جنبه های  تمام  بر  استروژن  مانند  هورمون هایی 
تخمدان  تاثیرگذار  و  تیروئید  کلیوی،  فوق  غدد  جمله  از 
خون  جریان  وارد  روده   طریق  از  مضر  غذاهای  هستند. 
شده و بر عملکرد سایر ارگان ها تاثیر می گذارند و به بروز 
التهاب منجر می شوند. پروبیوتیک ها عملکرد عکس دارند و 
با تنظیم هورمون های مختلف از جمله استروژن، انسولین، 

گرلین و لپتین بر سالمت عمومی بدن تاثیرگذار هستند.
■ پروبیوتیک و سالمت استخوان ها

مهم ترین  از  یکی  یائسگی  از  ویژه پس  به  استخوان  پوکی 
می دهد  نشان  گسترده ای  مطالعات  است.  زنان  مشکالت 
پروبیوتیک ها با حفظ تراکم استخوان در پیشگیری از پوکی 
موش های  در  حیوانی  مطالعه  دارند.یک  نقش  استخوان 
ماده ای که فاقد تخمدان هستند نشان می دهد پروبیوتیک 

منجر به افزایش تراکم استخوان می شود.
■ پروبیوتیک و آلرژی

آلرژی  درمان  در  پروبیوتیک های  می دهد  نشان  مطالعات 
موثر هستند.از بین مواد غذایی شناخته شده، ماست حاوی 
بیشترین مقدار پروبیوتیک است. سیب، موز، توت، کشمش، 
انواع سبزی، پیاز، سیر، تره فرنگی، عدس، نخود، لوبیا، ذرت، 

بادام، عسل و چای سبز نیز حاوی این باکتری هستند.
PH پروبیوتیک و ■

بدن   PH بازی  یا  اسیدی  میزان  می دهد  نشان  مطالعات 
از اهمیت ویژه ای برخوردار است. اگر PH پایین تراز عدد 
بازی  حالت  باشد  هفت  باالی  اگر  و  اسیدی  باشد  هفت 
بیماری ها مانند  برای برخی  این می تواند شاخصی  دارد. و 
فیبروزسیستیک، سکته مغزی، آرتریت روماتوئید، سرطان 
و آلزایمر باشد. تعادل PH در زنان به ویژه برای جلوگیری 
کلی  طور  به  است.  مهم  بسیار  تناسلی  دستگاه  عفونت  از 
زنانـه  عفـونت های  بـروز  از  پروبیوتیـک  باکتری های 

جلوگیـری می کنند.

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

ازمصرف پروبیوتیک ها غافل نشوید! نفخ و نمک
 

اخیر  دهه  دو  مطالعه  مجدد  بررسی  با  محققان 
موسوم به DASH-Sodium، دریافتند مصرف میزان 
زیاد سدیم موجب افزایش نفخ در بین شرکت کنندگان 

شده بود.
با   DASH غذایی  رژیم  دریافتند  چنین  هم  محققان 
کم  کنترل  غذایی  رژیم  با  مقایسه  در  زیاد  فیبر  میزان 

فیبر، موجب افزایش نفخ شد.
می  باره  این  در  تحقیق،  تیم  سرپرست  مولر«،  »نوئل 
گوید: »نتایج ما نشان می دهد می توان میزان نفخ را 
بدون کاهش میزان مصرف فیبر سالم، و از طریق کاهش 

مصرف سدیم، کاهش داد.«
به گفته محققان، این اولین مطالعه است که به بررسی 
سدیم به عنوان یک عامل نفاخ در رژیم غذایی پرداخته 

است.
غذایی  رژیم  یک   DASH غذایی  رژیم  است  گفتنی 
پرفیبر است که دارای میزان نسبتاً کم چربی و میزان 

باالی میوه، مغزهای آجیلی و سبزیجات است.
محققان دریافتند رژیم غذایی DASH پرفیبر احتمال 

نفخ را تا ۴1 درصد افزایش می دهد.

تامین اعتبار پزشک خانواده و بیمه 
روستایی

معاون بهداشتی وزیر بهداشت، از تالش های صورت 
تیم  ماندگاری  جایگزین  اعتبارات  تامین  برای  گرفته 

سالمت برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی خبر داد.
 علیرضا رئیسی، در پاسخ به نامه رئیس کل سازمان نظام 
پزشکی که چندی قبل در خصوص معوقات پرسنلی تیم 
ارسال  روستایی  بیمه  و  خانواده  پزشک  برنامه  سالمت 
اعتبارات  درصدی   1۵ کاهش  به  اشاره  با  بود،  شده 
مصوب صندوق بیمه سالمت نسبت به سال ۹۶ و نهایی 
سالمت؛  بیمه  سازمان  با  مشترک  نامه  تفاهم  نشدن 
حمایت  با  جایگزین  اعتبارات  تامین  برای  ها  تالش  از 
برنامه  وزیر بهداشت در راستای ماندگاری تیم سالمت 
پزشک خانواده و بیمه روستایی خبر داد.در سال جاری 
نهایی  بیمه سالمت  با سازمان  نامه مشترک  تفاهم  نیز 
نگردیده و با گذشت بیش از ۵ ماه از سال ،کمتراز نیمی 
نیاز تخصیص  بیمه روستایی مورد  اعتبارات صندوق  از 
یافته و از محل یک درصد مالیات بر ارزش افزوده نیز 
تا کنون تخصیصی صورت نگرفته است. با این وجود در 
تیم سالمت  ماندگاری  و  برنامه  کیفی  استمرار  راستای 
تامین  به رغم مشکالت مالی مذکور، تالش فراوانی در 
اعتبارات جایگزین با اهتمام سازمان بیمه سالمت و دفتر 
بودجه وزارت متبوع و هم چنین حمایت مقام  وزارت 

انجام شده و امید است به زودی مشکالت مرتفع شود.

قلیان خطرناک تر از سایر انواع 
مصرف تنباکو است

مراتب  به  قلیان  که  کنند  می  عنوان  محققان 
خطرناک تر از سایر شیوه های دیگر مصرف تنباکو است.

قلیان  کشیدن  از  حاصل  دودهای  بررسی  با  محققان 
در  موجود  سمی  مواد  حاوی  قلیان  پُک  یک  دریافتند 

سیگار است.
دانشگاه  از  تحقیق  تیم  سرپرست  پراد«،  »ورونیک 
قلیان  از  باره می گوید: »دود حاصل  این  کالیفرنیا، در 
که به طورمستقیم به ریه فرستاده می شود دارای مواد 
می  که  است  نیکوتین  نظیر  مضری  و  سمی  شیمیایی 
تواند منجر به اعتیاد به تنباکو شود و ترکیبات کربونیل 

و بنزن را که سرطان زا هستند را تحریک می کند.«
وی در ادامه می افزاید: »به دلیل حجم بیشتر استنشاق 
قلیان،  کشیدن  تر  مدت طوالنی  و  پُک  بار  هر  در  دود 
استنشاق  بیشتر  دوز  با  تنباکو  کشیدن  نوع  این  عمدتا 

مواد شیمیایی برای مصرف کننده همراه است.«
تنباکو  سوزاندن  برای  زغال  اشتغال  دلیل  به  عالوه  به 
یا ترکیبات گیاهی دیگر مقادیر زیادی مونوکسیدکربن 

تولید می شود.
تنباکو  آزمایش  بر  عالوه  مطالعه،  این  در  محققان 
مورد  هم  را  نیکوتین  بدون  گیاهی  ترکیبات  معمولی، 
مطالعه قرار دادند و دریافتند این ترکیبات حتی میزان 

بیشتری گازهای سمی تولید می نمایند.
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فهرست بهترین های فوتبال اروپا
اتحادیه فوتبال اروپا )یوفا( اسامی سه نامزد نهایی 
بهترین بازیکن مرد و زن فصل ۲۰1۸ - ۲۰1۹ اروپا را 

اعالم کرد.
کشی  قرعه  مراسم  جریان  در  جوایز  یوفا  اعالم  براساس 
موناکو  در  جاری  سال  قهرمانان  لیگ  گروهی  مرحله 

فرانسه به برگزیدگان اهدا خواهد شد.
نامزد نهایی از سوی هیات داورانی  در بخش مردان سه 
مرحله گروهی  در  که  باشگاهی  از ۸۰ سرمربی  متشکل 
رقابت های لیگ قهرمانان و لیگ اروپا سال گذشته حضور 
فدراسیون   ۵۵ عضو  نگار  روزنامه   ۵۵ همراه  به  داشتند، 
که  بازیکنی  سه  اساس،  این  بر  شدند.  انتخاب  یوفا 
بیشترین امتیاز را توسط هیات داوران به دست آوردند، به 
ترتیب حروف الفبا عبارتند از: کریستیانو رونالدو )پرتغال 
بارسلونا(،ویرجیل   - )آرژانتین  مسی  یوونتوس(،لیونل   -

فن دایک )هلند - لیورپول(.
 1۲ از  بود  متشکل  داوران  هیات  نیز  زنان  بخش  برای 
سرمربی تیم های برجسته و با رنکینگ باالی حاضر در 
تازه ترین رده بندی تیم های ملی زنان یوفا، ۹ سرمربی 
فرانسه،  در  زنان  اخیر  جهانی  جام  در  حاضر  اروپایی 
نهایی  به یک چهارم  یافته  راه  باشگاهی  تیم  سرمربی ۸ 
لیگ قهرمانان زنان اروپا در فصل گذشته و ۲۰ روزنامه 
نگار ورزشی زن منتخب از سوی گروه رسانه های ورزشی 

.)ESM( اروپا
 فهرست نامزدهای نهایی برترین بازیکن زن یوفا از قرار 
لیون(،آماندین  المپیک   - )نروژ  هگربرگ  است:آدا  زیر 
 - )انگلیس  برنز  لیون(،لوسی  المپیک   - )فرانسه  هانری 

المپیک لیون(. 
در تکمیل جایزه بهترین بازیکن سال یوفا، جوایز بهترین 
بهترین  و  هافبک  بهترین  بهترین مدافع،  بان،  دروازه 
مهاجم همزمان با مراسم مذکور که سه شنبه ۲۹ آگوست 

در موناکو برگزار می شود، اهدا خواهد شد.

هفته اول لیگ برتر هندبال
و  شد  برگزار  کشور  هندبال  برتر  لیگ  اول  هفته 
مدافع عنوان قهرمانی با اختالف، حریف خود را شکست 

داد.
اول  به گزارش روابط عمومی فدراسیون هندبال، هفته 
سی و دومین دوره رقابت های لیگ برتر آقایان با انجام 
چهار بازی آغاز شد. فوالد مبارکه سپاهان مدافع عنوان 
قهرمانی موفق شد ۲۷بر 11 خیبر اراک را از پیش رو 

بردارد.
در  هم  کازرون  شاملی  زمینی شهید  نیروی  هم چنین 
سبزوار  شهر  هندبال  سالن  در  نزدیک  و  پایاپای  دیدار 
موفق شد نماینده این شهر، سربداران سبزوار را ۲۵ بر 

۲۲ شکست دهد.
نتایج بازی های هفته اول به این شرح است:

سپاهان اصفهان ۲۷ ــ خیبر اراک 11
شاملی  شهید  زمینی  نیروی  ــ   ۲۲ سبزوار  سربداران 

کازرون ۲۵
ستارگان دشتستان 3۰ ــ ذوب آهن اصفهان31

نفت و گاز گچساران ۲۲ ــ فراز بام خاییز دهدشت ۲۲

قهرمانی تیم ملی فوتبال جوانان
 

تیم فوتبال جوانان ایران با تساوی در آخرین بازی 
تورنمنت کافا به عنوان قهرمانی این رقابت ها دست یافت.

تیم  ایران،  فوتبال  رسمی فدراسیون  سایت  گزارش  به 
ملی فوتبال جوانان ایران در آخرین روز از مسابقات کافا، 
برابر تاجیکستان میزبان رقابت هاقرار گرفت و به تساوی 

یک بر یک دست یافت.
ایران با این تساوی 1۰ امتیازی شد و با توجه به کسب 
سه پیروزی پیاپی، با اقتدار عنوان قهرمانی را کسب کرد.

و  شد  دوم  امتیاز   ۸ با  ها  رقابت  میزبان  تاجیکستان 
ازبکستان با ۵ امتیاز در جایگاه سوم ایستاد.

سیاوش بهبودیدو کلمه حرف ورزشی

اخیرا، مدیران کل ورزش کشور در تهران یک دورهمی 
این  گردهمایی های  همه  روال  طبق  داشتندکه  رسمی 
چنینی، احتماال مدیران شهرستانی درد دل های خودشان 
برنامه های  از  نیز  باالدست  مسووالن  و  کردند  بیان  را 

استراتژیک در دست بررسی و اجرا سخن گفتند.
همـه  ماننـد  گـردهمـایی  ایـن  کـار،  جـای  ایـن  تا 
حرف های  آنچه  اما  بود  شیرینی  و  چای  گردهمایی های 
اجرایی  تقریبا  قابل توجه می کند،  بیشتر  را  باالتر  مسوالن 
در  اراده  وجود  بیانگر  که  برنامه هاست  و  وعده ها  بودن 

مجموعه ورزش کشور برای تحقق آن است.
چند نمونه، )جدا از مباحث مربوط به جوانان( که باید در 
یک بازه زمانی پیگیرآن شد که تا چه میزان گفته ها به عمل 
نزدیک شده است، در رسانه ها بازتاب داشته که این جا، به 

نقل از سایت رسمی وزارت ورزش بازخوانی می شود:
جمشید تقی زاده معاون امور مجلس، حقوقی و استان های 
کل  مدیران  گردهمایی  حاشیه  در  وجوانان،  ورزش  وزارت 
برگزاری  اهمیت  در خصوص  کشور  سراسر  جوانان  ورزش 
مدیران  با  استان ها  کل  مدیران  هماهنگی  سمینار،  این 
ستادی را گامی مهم در جهت سرعت بخشیدن به اجرایی 
شدن برنامه ها و سیاست های وزارت ورزش و جوانان عنوان 

کرد.
ساختاری  تحول  استان ها،  مجموعه  به  ما  گفت:"نگاه  وی 
ایجاد  را  نظر داریم در بخش های مختلف آن  است که در 

کنیم.
تعاملی میان بخش های  ایجاد فضای  بر  تاکید  با  تقی زاده 
جوانان،  و  ورزش  وزیر  با  دیدار  در  که  کرد  بیان  مختلف 
استان ها  به  ستاد  اختیارات  از  برخی  تا  کردیم   پیشنهاد 
بر  ناظر  را  ستاد  چقدر  هر  معتقدیم  که  چرا  شود  واگذار 
عملکرد استان ها داشته باشیم نقش ها بهتر ایفا خواهد شد.

معاون امور مجلس، حقوقی و استان های وزارت ورزش و 
را در خصوص  نکاتی  از سخنانش  جوانان در بخشی دیگر 
اهمیت حوزه پارلمانی ارائه کرد و تعامل بیشتر با نمایندگان 
این  های  نامه  بر  مهمترین  از  را  اسالمی  شورای  مجلس 
معاونت در جهت تصویب لوایح و مواد قانونی در دو حوزه 
ورزش و جوانان اعالم کرد و گفت : در این راستا با معاونت 
تا  ایم  کرده  رایزنی  استانی  کل  ادارات  و  مختلف  های 
بندی  از جمع  اعالم و پس  را  قانونی شان  نیازمندی های 

اقدام الزم را صورت دهیم.
تقی زاده هم چنین مباحث حقوقی را یکی دیگر از موارد 
حائز اهمیت در این حوزه دانست و گفت : برای ارتقا این 
بخش تشکیل شورای حقوقی را در دستور کار قرار داده ایم 
عالی کشور  دیوان  دانان مجرب  از حقوق  داریم  نظر  در  و 
و وکالی توانمند به عضویت این شورا در آوریم تا مسائل 

حقوقی مدیران ورزشی ، ورزشکاران و...را رفع کنیم .
وی ادامه داد: ضمنا برای این که بتوانیم بهره مندی بیشتری 

باشیم،  المللی داشته  بین  نامه های  تفاهم  از قرار دادها و 
حقوق بین الملل را با همکاری اداره کل بین الملل وزارت 
ورزش و جوانان راه اندازی می کنیم.وی هم چنین در حوزه 
استان ها نیز گفت :در این ارتباط نیز منطقه بندی استان ها 
را در دستورکار قرار داده ایم و پیشنهاد ۵ منطقه ای شدن 
استان ها را در حوزه ورزش و جوانان مطرح کردیم ضمن 
این که در این ارتباط می بایست مناطق توسط معاونین به 
طور تخصصی نظارت شوند تا انشا اهلل در بخش های مختلف 

مسیر توسعه را با سرعت بیشتری پیگیری کنیم."
محمدرضا داورزنی معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای 
نیزد رابطه با نقش هیات ها و اهمیت کارکرد آن ها مطالبی 
رابیان کرد که در صورت تحقق، در ایجاد تحول در ورزش 

کشور موثر خواهدبود.
داورزنی با تاکید بر این مهم که هیات های استانی در واقع 
توسعه  راستای  در  استانی  کل  ادارات  و  وزارتخانه  وظایف 
ورزش قهرمانی را انجام می دهند، اظهار داشت: "توجه به 
بستر  کردن  فراهم  و  آن ها  از  حمایت  ورزشی،  هیات های 
الزم برای فعالیت آن ها جزو اصلی ترین وظایف ادارات کل 
ورزش  بخش  در  ما  اصلی  ماموریت  که  چرا  است  استانی 
بنابراین،  است  توسعه  و  رشد  برای  بستر  ایجاد  قهرمانی 
هیات ها در حال انجام وظایف ما هستند و باید حمایت الزم 
آن ها  راه  از سر  موانع مختلف  و  آن ها صورت گیرد  از  هم 
استعدادهای  برای شکوفایی  بیشتر  زمینه  نا  برداشته شود 

سراسر کشور بوجود آید."
امکانات و  این که فضاهای ورزشی،  بیان  با  زاد"  "فرهادی 
شرایط در کشور متناسب با حضور زنان و مردان هماهنگ 
برای  موجود  های  از ظرفیت  باید  داد:  توضیح  است،  شده 
شرایطی  شودتا  استفاده  آقایان  و  بانوان  ورزش  پیشرفت 
بانوان  ورزش  در  ماندگی های گذشته  آید که عقب  بوجود 
حل شود و آن چه اهمیت دارداین هست که فضای متعادل 
سازی در ورزش و توجه به هر دو قشر پسران و دختران از 

رده های سنی پایه صورت گیرد 
آنچه مسلم است  تاکید کرد:  معاون وزیر ورزش و جوانان 
جامعه بانوان توجه بیشتر نسبت به مردان را طلب نمی کند، 
چرا که هدف ایجاد فضای درک متقابل از حضور بانوان و 
آقایان در عرصه ورزش است که ما موظفیم شرایط حضور 

متعادل آن ها را در بخش های مختلف فراهم کنیم ."
کلیدی  نکات  بربیان  عالوه  دوروزه،  گردهمایی  این  در 
مدیران  ورزش،  وزارت  باالی  مسووالن  ازسوی  بلندمدت 
معاونت فرهنگی و توسعه ورزش همگانی نیزفرصت یافتند 

تا برنامه های خود را بیان کنند.
به  همگانی  ورزش  توسعه  دفتر  مدیرکل  نشست  این  در 
درستی بیان کردکه:"  سهم حمایتی وزارت ورزش و جوانان 
بوده  میان جامعه  در  آن  نقش  از  بیش  قهرمانی  ورزش  از 

است.

او افزود: خوشبختانه در حال حاضر به سمت توازن در سهم 
بندی بین ورزش همگانی و قهرمانی حرکت می کنیم.

در  ما  گذاری  سرمایه  حاضر  حال  در  کرد:  تاکید  موالیی 
وزارت ورزش و جوانان سرمایه گذاری جدی بر روی مبانی 
و  ترین  علمی  کرد:  بیان  است.وی  همگانی  ورزش  اصلی 
موثرترین رویکرد توسعه ورزش همگانی که در کشورهای 
مختلف نیز به آن توجه شده، رویکرد بازاریابی اجتماعی در 

بخش ورزش همگانی است."
ورزش  توسعه  دفتر  کل  مدیر  ،حجتی  نشست  دراین 
ورزش  بندی  "تقسیم  گفت:  نیز  عشایری  و  روستایی 
روستایی و غیر روستایی یا شهری نگاه درستی به ورزش در 
مناطق روستایی و عشایری نیست و باید این ادبیات اصالح 
به  نیاز  روستایی  مناطق  ورزش  در بخش  افزود:  شود. وی 
حمایت و یاری تمام فدراسیون های ورزشی است و انداختن 
بار این حوزه بر دوش یک فدراسیون بنام این ورزش منطقی 

و درست نیست."
فضلی رییس مرکز مطالعات و پژوهش های راهبردی گفت: 
"با توجه به نگاه ویژه وزیر ورزش و جوانان و رییس کمیته 
ملی المپیک به موضوع پژوهش و تحقیقات کاربردی، تدوام 
و  استان ها  پژوهشی  یافته های  ارایه  های  نشست  برگزاری 

مناطق در دستور کار مرکز است.
اثربخش  پژوهش های  نیازمند  استان ها  در  ما  افزود:  وی 
هستیم. فقدان رویکرد توسعه ای و آینده نگری و عدم اقبال 
در استفاده از ظرفیت های علمی و مالی موجود در استان ها 

از نقاط ضعف طرح های پژوهشی استان هاست."
هم چنین سطوتی مدیر کل امور فرهنگی وزارت ورزش و 
جوانان گفت: "کار فرهنگی با توجه به گستره موضوعات این 

حوزه از دشوارترین فعالیت هاست.
و  فرهنگی  معاونت های  نقش  بودن  کمرنگ  کفت:  او 
در  جوانان  برنامه های  بودن  پررنگتر  و  استان ها  جوانان 
کندی  باعث  معاونت ها  این  اجرایی  برنامه ریزی های 

فعالیت های فرهنگی در استان ها شده است."
خودی  کشوردرجمع  ورزش  مسووالن  که  آنچه  ماحصل 
زمان  یک  وطی  ضربتی  برنامه  کردنداگردریک  هامطرح 
مطلوب کوتاه به اجرادرآیدوتوجه به نهادهای پایه درحرف 
وسخن خالصه نشود، نتیجه آن خواهدشدکه رییس کمیته 

ملی المپیک برروی آن تاکیددارد.
وی درهمین جمع گفته است: "تالش حداکثری مجموعه 
ورزش کشور رسیدن به سکوهای آسیایی و جهانی است که 
اوج آن در بازی های المپیک خالصه می شود اما اگر تا کنون 
نتوانستیم به خاستگاه مطلوب خود دست یابیم، نیاز است 

از زیست قهرمانی به پهلوانی برسیم.
مسیر  در  شده  اعالم  برنامه های  که  بود  امیدوار  باید  حال 
واقعی، در  به معنی  بیفتد و مردم شاهد رشد ورزش  اجرا 

سطح جامعه باشند.

حرف های شیرین دریک گردهمایی رسمی
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شدن  اجباری  با  اول  پهلوی  دوره  در  صفحه1:  از  ادامه 
بیمارستان ها  و  بهداشت  های  خانه  توسعه  و  واکسیناسیون 
در شهرها از به دنیا آمدن افراد معلول کاسته شد و بهداشت 
از  یکی  نجمیه  بیمارستان  گرفت.  شکل  ایران  در  کم  کم 
ایجاد  تا  نوزادان ساخته شد  برای تولد  اولین بیمارستان ها 
آسیب حین تولد کاهش پیدا کند. تحقیقات عارون در زمینه 

تاریخچه معلولیت در ایران هم چنان ادامه دارد. 
■ وضعیت حال حاضر

حال  در  آن  وضعیت  به  بگذریم  که  پدیده  یک  تاریخ  از 
نصیری  زینب  دکتر  خانم  توسط  دوم  سخنرانی  می رسیم. 

ارائه شد. 
خانم نصیری مدیر کل سالمت شهرداری تهران است و در 
فعالیت های  آغاز کرده  این سمت  در  را  کار خود  مدتی که 
انجام  معلولیت  دارای  افراد  زندگی شهری  زمینه  در  زیادی 
داده است. وی برای شروع صحبت هایش، هشت اصل اساسی 
را -- که  معلولیت  دارای  افراد  بر کنوانسیون حقوق  حااکم 
کشورمان در سال 13۸۵ به آن پیوسته است -- تبیین کرد. 

این هشت اصل عبارت است از:
◄ احترام به منزلت ذاتی ، خود مختاری فردی شامل آزادی 

انتخاب و استقالل افراد
◄ عدم تبعیض

◄ مشارکت کامل و موثر و ورود به جامعه
به  معلولیت  دارای  افراد  پذیرش  و  ها  تفاوت  به  احترام   ◄

عنوان بخشی از تنوع انسانی و بشریت
◄ برابری فرصت ها

◄ دسترسی
◄ برابری بین زن و مرد

◄ احترام به ظرفیت های قابل تحول کودکان دارای معلولیت 
و احترام به حقوق کودکان دارای معلولیت در جهت حفظ 

هویتشان.
کنوانسیون  اصول  همین  به  توجه   سخنران؛با  نظراین  به 
حقوق معلولین، می توان به نتایج مورد نیاز جامعه معلولین 

برسیم. 
و  نگرش ها  تغییر  به  نیاز  جامعه  در  تفاوت  و  تنوع  پذیرش 
تحصیلی،  های  فرصت  برابری  دارد.  جامعه  ساختارهای 
اشتغال و همه ی مراحل زندگی، موجب احقاق حقوق این 
اشاره  اصول  این  مورد  در  توجه  قابل  نکته  می شود.  افراد 
مستقیم به زنان و کودکان است. دو گروهی به طور خاص 
دچار تبعیض هستند. اهمیت برابری زنان در جامعه و ایجاد 
فرصت های شکوفایی برای کودکان دارای معلولیت مواردی 
و  سیاست گذاری ها  در  چندان  دو  توجه  به  نیاز  که  است 

برنامه ریزی ها دارد.
اما تبعیض مضاعف به چه معنی است؟

خانم نصیری مثال زد که؛ فرض کنید یک زن دارای معلولیت 
هم  است  خانوار  سرپرست  وی  است  کارگر  ای  کارخانه  در 
چنین جزء اقلیت های مذهبی یا قومی کشور است. این زن 
شغلش  خاطر  به  است.  مختلف  الیه های  در  تبعیض  دچار 
اقتصادی و اجتماعی است و به علت زن  دچار تبعیض های 
بودنش گرفتارتبعیض فرهنگی و اجتماعی و از نظر معلولیت 

هم دچار مشکالت متعدد است. 
وی از همه فعالین و تاثیر گذاران خواست در تصمیم گیری ها 
و آگاهی رسانی ها به مساله تبعیض مضاعف توجه ویژه داشته 
در  این چنینی  پیامدهای  کاهش  در  و همگی سعی  باشند 
کشور  در  متاسفانه  داشت  اشاره  وی  باشیم.  داشته  جامعه 
ما همچنان مدارس کودکان با معلولیت را از افراد دیگر جدا 
می کنند در صورتی که آموزِش پذیرش تفاوت ها در سال های 

ابتدایی باید در جامعه شکل بگیرد. 
او گروه های سنی دچار تبعیض را هم از قلم نینداخت و با 
اشاره به افراد سالمندی که دچار معلولیت هستند و یا افراد 
خاطر  به  اما  هستند  ازدواج  و  اشتغال  سن  در  که  معلولی 
رویکرد جامعه نمی توانند ازدواج و یا کار کنند. زیرا در زمینه 
پر  جامعه  در  زنان  مورد  در  شناسی  زیبایی  رویکرد  ازدواج 
رنگ است و دختری که معلولیت دارد به چشم جامعه زیبا 
تبعیض  کند.  تغییر  باید  رویکرد  این  که  در صورتی  نیست. 
در امنیت هم از نظر حضور در جامعه در ساعت های خلوت 
در مورد زنان  به ویژه زنان معلول  وجود دارد و این افراد از 

امنیت برخوردار نیستند.
مساله  پرداخت  آن  به  نصیری  خانم  که  دیگری  نکته 
مشـارکت سیاسـی و معلولـیت بود. این که چـقدر محل های 
اخذ رای برای افراد دارای معلولیت دسترس پذیر است. جای 
گیری صندوق های رای برای همه افراد آیا در دسترس است؟ 
نامزد شود و  انتخابات  فرد دارای معلولیت در  این که خود 
ما  را جذب کند چقدر در جامعه  رای مردم  و  توجه  بتواند 

تمرین شده است. و به طور کل، زنان دارای 
کشور  سیاسی  فضای  در  چقدر  معلولیت 
حضور دارند. این ها نشان از تبعیض مضاعف 

در جامعه است.
کرد  اضافه  صحبت هایش  درپایان  نصیری 
کشور  معلولین  جامعه  خود  فعالیت  با  که 
مدنی،  فعالین  و  مردمی  نهادهای  نقش  و 
شاهد بهبود وضعیت افراد معلول در جامعه 

هستیم. این مبارزه را باید همه باهم ادامه دهیم و از موانع و 
سدها خسته نشویم.

سخنران سوم الهام نظری، نویسنده کتاب "زنان پیشرو" بود. 
از خاطره کودکی خود گفت که به عنوان یک دختر جوان 
همیشه دنبال الگوهایی برای پیدا کردن راه آینده خود بود. 
و متاسفانه نه در اطراف خود به زنان این چنینی دسترسی 
داشت و نه در کتابی نامی از آنان برده می شود. سال ها بعد 
در رشته مهندسی تحصیل کرد و با کتابی انگلیسی آشنا شد 
که به معرفی زنان موفق در جهان می پرداخت. با ترجمه این 
کتاب کار را شروع کرد اما به نکته ای برخورد که همه این 
زنان خارجی هستند و چطور یک دختر ایرانی آن ها را الگوی 
جامعه  در  آنان  می گوید  خود  با  احتماال  و  دهد  قرار  خود 
ای دیگر توانسته اند رشد کنند و برای همین از تاثیرگذاری 
کتاب کاسته می شود برای همین با چند از دوستانش تصمیم 
گرفت تحقیقی کند و چهره های زنان ایرانی پیشرو را هم به 
اطالعات این کتاب اضافه کند. این شد که امروز این کتاب با 
نشان دادن تصویر زنان ایرانی و خارجی و حتی زنان دارای  
معلولیت می تواند در بین نوجوانان و کودکان خواننده داشته 
خود  بر  کتابش  تاثیر  است  وار  امید  نویسنده  این  و  باشد. 
باوری و پیشرفت زنان و دختران این جامعه در همه عرصه ها 

با هر شرایط جسمی و ذهنی مثبت باشد.
در قسمت بعدی، پنل گفتگو با حضور پرستو ولدخان که خود 
دچار نابینایی است و به عنوان یک زن موفق،  مسوول بخش 
مهناز  چنین  هم  و  است  ارشاد  حسینیه  کتابخانه  نابینایان 
صوفی که دچار معلولیت حرکتی است و نویسنده رمان عشق 
آهنی است، و نیز محبوبه حالجیان فعال حقوق ناشنوایان که 
خود هم ناشنوا است، برگزار شد و آن ها در مورد تجربه های 
خود در جامعه صحبت کردند. خانم ولدخان از این گفت که 
این که؛ چطور  از وی کمک می خواهند و  نابینایان زیادی 
به  تنها توصیه ای که  او گفت  و  به رو شوند  رو  با مشکالت 
آن ها می کنم این است که بیشتر رمان بخوانند زیرا در رمان 

رو  به  رو  موقعیت ها  و  شخصیت ها  میان  تفاوت  و  تنوع  با 
می شوند و بیشتر می توانند در جامعه سازگار و سازنده باشند. 
دیگر موردی که به آن اشاره کرد سختی زندگی و مبارزه در 
همه ی لحظه ها بود. وی که با فردی سالم ازدواج کرده است 
و دارای فرزند هست، از حل مشکالت به کمک هم گفت و 
اشاره کرد ما معلولین نیاز داریم که در جامعه توجه دیگران 
را جلب نکنیم زیرا افراد با سوال های خود و یا خیره شدن به 
حرکات ما، ما را خسته می کنند. مهناز صوفی از مبارزاتش 
و  معلولین گفت  پارکینگ  پارک در جایگاه  در گرفتن حق 
او که  دیگران.  به  نکات  این  دادن  یاد  برای  سرسختی خود 
ابتداء رمانش را به صورت مجازی منتشر کرده یعنی در یک 
کرده  بازگو  را  داستان  از  قسمتی  شب  هر  تلگرامی،  کانال 
است، از نظرات مخاطبانش گفت که یک بار مادری به او پیام 
داد که قسمتی از داستان عینا برای من اتفاق افتاده است. و 
آن اتفاق این بود که کودکش در پارک از او پرسیده بود آن 
فرد معلول چرا این گونه راه می رود؟ مادر درجواب گفته زیرا 
مادرش را اذیت کرده بود. و این روایت باعث شده بود یکی 
به  نگاهش  و  اشتباهش پی ببرد  به کار  از مخاطبین رمانش 

موضوع معلولیت تغییر کند. 
حقوق  حامی  و  ناشنواست  خود  که  حالجیان  محبوبه 
ناشنوایان دیگر گفت  به  تجربه خود در کمک  از  ناشنوایان 
یاد  چیزی  خواهند  نمی  افراد  خود  گاهی  کردکه  وتصریح 
این  به  نسبت  رویکردش  و  انزوا خارج شوند  از  یا  و  بگیرند 
افراد این بوده است که ما باید روش هایی را پیدا کنیم که 

برای آن ها جذاب باشد.
تا پایان توسط یک مترجم به  از لحظه نخست  این نشست 
زبان اشاره برای گروه ناشنوایان حاضر در آن جا ترجمه شد 
که خود نکته قابل تشکر بود. اهمیت دادن به این نکات ریز 
می تواند یک نشست را برای همه ی شرکت کنندگان قابل 
استفاده کند. امیدواریم چنین نشست هایی در سراسر کشور 
به صورت مرتب برگزار شود تا آگاهی سازی جامعه در این 

زمینه بهبود یابد.

افزایش مشکالت دانش آموزان 
ناشنوای انگلیسی

کمتر از نیمی از دانش آموزان ناشنوا در انگلیس "در 
هر مرحله از تحصیالت خود" موفق به کسب نمرات مطلوب 
می شوند که این رقم در مقایسه با تقریباً دو سوم از همساالن 
شنوای خود، بسیار کمتر بوده و این دانش آموزان با مشکالت 

بیشتری مواجه اند.
تجزیه  با   )NDCS( انگلیس  ناشنوای  کودکان  ملی  انجمن 
 ۴۴ تنها  که  دریافت  کشور   این  دولت  داده های  تحلیل  و 
با ۶3  مقایسه  در  انگلیسی  ناشنوای  آموزان  دانش  از  درصد 
درصد از دانش آموزان شنوای این کشور نمرات مطلوب کسب 

می کنند.
از آن ها معادل ۷3 درصد، در  هم چنین کمتر از سه چهارم 
سن 1۹ سالگی موفق به کسب مدرک پایان دوره دبیرستان 
می شوند که در مقایسه با ۸۸ درصد از دانش آموزان شنوا به 

طور قابل توجهی کمتر است.
در  انگلیس  ناشنوای  کودکان  ملی  انجمن  اجرایی  مدیر 
بسیاری  ناشنوای  کودکان  که  داشته  اظهار  ارتباط  این 
با  که  می شوند  کشور  این  مدارس  وارد  باال  استعدادهای  با 
این  از  بسیاری  اگر چه  نمی شوند.  مواجه  کافی  حمایت های 
مشاغل  و  کرده  کسب  باورنکردنی  نتایجی  آموزان  دانش 
اما در عین حال بسیاری  به دست می آورند  را  رویایی خود 
به دلیل ضعف نظام  آموزشی موفقیت های الزم  نیز  از آن ها 

را کسب نمی کنند.
 فعاالن آموزشی با انتقاد نسبت به دولت انگلیس اعالم کرده اند 
که سال هاست دولت با انکار تبعیض میان دانش آموزان ناشنوا 
و شنوا بر این مشکالت دامن می زند. این در حالی است که 
داده های خود دولت حاکی از وضعیت وخیم این دانش آموزان 

است.
سخنگوی وزارت آموزش انگلیس نیز از افزایش دانش آموزان 
ضعیف  نمرات  سال ها  این  در  که  است  داده  خبر  ناشنوایی 
کسب می کنند و در وضعیت تحصیلیشان پیشرفتی نمی کنند.

به نوشته روزنامه گاردین، وزارت آموزش انگلیس به منظور 
و  این کشور  ناشنوای سراسر  از دانش آموزان  بیشتر  حمایت 
تحقق استفاده از پتانسیل همه افراد به یک میزان در نظام 
آموزش   به  مربوط  بودجه  کرده  اعالم  کشور  این  آموزشی 
در سال  پوند  میلیارد   ۵ از  را   معلولیت  دارای  دانش آموزان 
۲۰13 میالدی به ۶.3 میلیارد پوند در سال جاری میالدی 

)۲۰1۹( افزایش داده است.

دورهمی معلوالن و سالمندان 
در ۴۴ نقطه از تهران

حداکثر  حضور  از  تهران  شهرداری  سالمت  کل  مدیر 
سالمندان،  مخصوص  دورهمی های  از  یک  هر  در  نفر   1۰۰۰
معلوالن و خانواده هایشان در محالت و مناطق شهر تهران خبر 
داد و گفت: تاکنون ۲۰ هزار سالمند و 1۲ هزار معلول در این 

برنامه ها مشارکت داشته اند.
 بنابر اعالم شهرنوشت، زینب نصیری با اعالم این خبر گفت: 
شهر  مناطق  از  نقطه   ۴۴ در  سالمندان  و  معلوالن  دورهمی 
تهران برگزار می شود. هم چنین در 3۵۲ محله دوشنبه های 
سالمندی و چهارشنبه های معلولین در سراهای محالت برگزار 

می شود.
وی در خصوص میزان مشارکت معلوالن و سالمندان در این 
برنامه ها افزود: تعداد افراد سالمند و معلول ساکن در مناطق 
مختلف هستند و به همین دلیل میزان مشارکت ها تفاوت دارد. 
به  و  داریم  را  سالمندان  میزان  بیشترین   ۶ و   3 مناطق  در 
دارند  مشارکت  برنامه ها  این  در  که  سالمندانی  تعداد  تناسب 
بیشتر است. در مناطق 1۶، 1۴، 1۸ و ۲۰ تعداد افراد دارای 

معلولیت قابل توجه و مشارکت بیشتر است.
اهداف  از  یکی  کرد:  تاکید  تهران  شهرداری  مدیرکل سالمت 
اصلی ما ارتقای سالمت شهروندان است. به همین دلیل به طور 
خاص در کنار برنامه هایی که برای تمام شهروندان برنامه ریزی 
تا  دلیل  هر  به  که  جمعیتی  گروه های  داریم  تالش  می شود، 
امروز کمتر دیده شده اند یا در ارتباط با دریافت خدمات شهری 
یا برنامه های فرهنگی و اجتماعی برای آن ها نابرابری و تبعیض 

وجود داشته را در این برنامه ها مشارکت دهیم.
این که دو روز در هفته را به طور خاص  به  با اشاره  نصیری 
به افراد سالمند و معلول اختصاص داده ایم، گفت: نگاه مان این 
بود که اگر شهروندان تهرانی تا امروز شناخت و درک درستی 
نسبت به افراد دارای معلولیت، توانمندی ها و ظرفیت های آن ها 
پیدا نکرده اند، به واسطه این برنامه ها کمک کنیم که همه افراد 

فارغ از تفاوت هایی که دارند، در کنار یکدیگر قرار گیرند.

گردشگری برای همهشمیم عطایی

گل سنگ
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نشست » بررسی موقعیت کنونی کودکان کار و جمع  آوری 
آنان « با همکاری شبکه ملی موسسات خیریه حامیان جامعه 
فعالیت سازمان های  از  افزایی و حمایت  توان  مدنی و ستاد 

مردم نهاد در سالن همایش های این ستاد برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی ستاد سمن های شهر تهران، فاطمه 
قاسم زاده روانشناس و فعال حوزه کودکان در ابتدای نشست 
آنان«،  جمع آوری  و  کار  کودکان  کنونی  موقعیت  »بررسی 
ضمن تاکید بر این که طرح اخیر ساماندهی کودکان کار با 
نواقص و ایرادات زیادی همراه است، گفت: بسیاری از مفاد و 
برنامه ها و اقدامات این طرح هنوز برای ما روشن نیست. ما از 
مجریان و متولیان طرح فقط این را شنیدیم که قرار است در 

این طرح و درباره کودکان کار پژوهشی انجام بدهند.
این روانشناس و فعال حوزه کودکان افزود: ما هنوز اطالعی 
نداریم که این کاِر پژوهشی چه هست و قرار است که چگونه 
انجام شود و اساسا از متولیان و مسووالن طرح این سوال را 
باید پرسید که آیا امکان اقدام پژوهشی در چنین طرح هایی 
که کودکان را مانند مجرمان دستگیر می کنید وجود دارد؟ 
عنوان  از  کودکان  دستگیری  درباره  طرح  متولیان  البته 
این  واقعیت  ولی  یاد می کنند  »جمع آوری« و »ساماندهی« 

است که پژوهش با چنین رفتارهایی امکان پذیر نیست.
آن  طی  که  است  امکان پذیر  زمانی  پژوهش  وی،  گفته  به 
صداقت  بر  مبتنی  و  انسانی  ارتباط  کودکان  و  پژوهشگران 
مجرمان  مانند  را  کودکان  که  زمانی  باشند.  داشته  یاری  و 
از  کودکان  که  می شود  آن  نتیجه  می کنند،  دستگیر 
قطعا  و  باشند  داشته  وحشت  طرح  متولیان  و  پژوهشگران 
در چنین موقعیتی صداقت معنایی نخواهد داشت و پژوهش 

نمی تواند بر پایه اطالعات غلط تهیه شود.
قاسم زاده با بیان این که کودکان کار بعد از جمع آوری دچار 
متاسفانه  کرد:  تصریح  می شوند،  روانی  و  روحی  آسیب های 
گفته می شود که کودکان کار بعد از دستگیری در مکان های 
نامناسبی مانند زندانیان حبس می شوند که در این مکان ها، 
امکان بازی و شادی برای آنان فراهم نیست و این تاثیر بسیار 
بدی بر شرایط روانی کودکان دارد. لذا معموال ما شاهد آن 
این  در  نگهداری  و  دستگیری  از  بعد  کودکان  که  هستیم 
مکان ها دچار استرس و بی اعتمادی به ماموران و مسووالن 

می شوند.
که  این  بیان  با  کودکان  حوزه  فعال  و  روانشناس  این 
شهروندان بعضا از نحوه رفتار درست با کودکان کار آگاهی 
تحقیر  رفتار  نوعی  متاسفانه شهروندان  کرد:  تصریح  ندارند، 
عرصه  در  رفتار  این  که  دارند  کار  کودکان  به  نسبت  آمیز 

جهانی بارها و بارها محکوم شده است. 
کودکان کار چون نان آور خانه شان هستند، به تعبیری، کار 
خودشان را بسیار مهم و ارزشمند تلقی می کنند ولی زمانی 
که تحقیر شده و احساس حقارت پیدا کنند، رفته رفته حس 

نفرت نسبت به شهروندان و شهر در آنان بروز پیدا می کند.

وی با اشاره به برخی از آمارهای اعالم شده درباره طرح اخیر 
به  قریب  گزارش  این  طبق  گفت:  کار،  کودکان  ساماندهی 
۲۵ درصد کودکانی که جمع آوری شدند ایرانی هستند. هم 
به  این کودکان  از  اعالم کرده که برخی  این گزارش  چنین 
اقتصادی خانواده هایشان، در معرض  نابسامان  سبب شرایط 
فروش یا اجاره قرار دارند. این گزارش 3۵ درصد از کودکان 
کار را قربانی قاچاق تعریف کرده و در عین حال اعالم کرده 
نامناسب  و  امن  نا  اتفاق کودکان  به  قریب  اسکان  که محل 
کار  کودکان  درصد   ۵۰ از  کمتر  داد:  ادامه  است.قاسم زاده 
تعداد  این  از  که  می دهند  تشکیل  مهاجران  را  کشور  در  
از ۵  و کمتر  افغانستانی داشته  تابعیت  به ۹۰ درصد  قریب 
درصد از این کودکان پاکستانی هستند. این در حالی است 
به محلی  زمان  در گذر  و  زودی  به  ایران  گفته می شود  که 
برای مهاجرین منطقه بدل خواهد شد. این روانشناس و فعال 
حوزه کودکان در پایان خاطرنشان کرد: کشوری مانند برزیل 
از سال ها قبل طرحی با عنوان » حمایت از خانواده و کودک 
در برابر فقر « را کلید زد که کامال هدفمند و مشخص پیش 
رفت و در این طرح اقدامات و برنامه ها با هدف توانمندسازی 
و نه پرداخت مستمری، و البته با محوریت محالت پیش رفته 
است. اما متاسفانه در کشور ما برای حمایت از کودکان قرار 
نیست نه از الگوهای موفق خارجی و نه از نظر کارشناسان 
و صاحب نظران برجسته و مجرب داخلی استفاده کنیم. هم 
فعال  و  ماه  و  مهر  خیریه  موسسه  عضو  صباغ  افخم  چنین 
حوزه کودکان در ادامه این نشست با تاکید بر این که باید 
برای حمایت از کودکان کار، ابتدا به ساکن یک تفاوتی بین 
کار کودک و کودک کار قائل بود، گفت: حمایت از کودکان 
تعریف  همین  طبق  نیز  کار  کودکان  و  است  دولت  برعهده 
به  از جانب دولت حمایت شوند. کلیه فعالیت هایی که  باید 
واسطه آن کودکان از رشد اجتماعی و عاطفی و تفریح و بازی 
برای  جدی  مخاطره  یک  بمانند،  باز  کودکی شان  ماهیت  و 
انتقاد از نگرش مسووالن  با  کودک محسوب می شود. صباغ 
متاسفانه  گفت:  کار،  کودکان  از  حمایت  بحث  به  نسبت 
مسووالن وقتی بحث کودکان کار مطرح می شود، می گویند 
که ما هم در کودکی کار می کردیم. ولی واقعیت این است 
به  خویشاوندان  نزد  یا  مدارس  تعطیلی  در  مقطعی  کار  که 
کودکان  که  است  کاری  از  متفاوت  کامال  وقت  پاره  صورت 
کار در کوچه و خیابان به آن مشغول هستند. چراکه کار در 
ایام تابستان نزد خویشاوندان درجه اول و به صورت پاره وقت 
قطعا مانند فعالیتی که کودکان کار انجام می دهند، ماهیت 

کودکی کودکان را خدشه دار نمی کند.
وی با بیان این که کار کودکان به صورت پنهان، نیمه پنهان 
و آشکار است، گفت: آنچه که ما در خیابان ها شاهد هستیم، 
کار آشکار است و نباید فکر کنیم که کودکان کار فقط همین 
از کودکان در کارگاه ها و یا خانه ها  بچه ها هستند. بسیاری 
و یا کوره ها و دور از چشم ها مشغول به کار هستند و دولت 

باید نسبت به همه کودکان اقدام کند. ولی زمانی که بحث 
جمع آوری  به  آقایان  می شود،  مطرح  کودکان  از  حمایت 

کودکان خیابان بسنده می کنند.
همگی  کار  کودکان  که  مساله  این  طرح  از  انتقاد  با  صباغ 
یک باند و گروه هستند، گفت: این ادعا شاید برای کودکان 
زباله گرد مطرح باشد ولی درباره کودکان خیابانی باید گفت 
که معموال این کودکان به شکل کلونی و خانواده هستند و 

نباید آنان را به چشم باند یا گروه دید.
این  بر  تاکید  با  چنین  هم  ماه  و  مهر  خیریه  موسسه  عضو 
تحت  تاکنون   ۸۴ سال  ساماندهی  طرح  از  بعد  قانونی  که 
آیین نامه  گفت:  ندارد،  وجود  کار  کودکان  با  برخورد  عنوان 
اعتراض سمن ها  طی  و  بود  زیادی  ایرادات  دارای   ۸۴ سال 
شد  برگزار  سمن ها  و  کار  وزارت  مسووالن  بین  فکری  اتاق 
آن  از  اصالحیه  این  نهایت  در  ولی  شد  اصالح  آیین نامه  و 
زمان تا امروز هنوز در هیات دولت به تصویب نرسیده است. 
دارند  اجرای همان اصالحیه  بر  تاکید  نیز همچنان  سمن ها 
ولی متاسفانه نه این اصالحیه مورد تایید ما، و نه حتی طرح 
اصالح نشده سال ۸۴، هیچ کدام اجرایی نشده و طرح اخیر 
با یک روشی متفاوت اجرایی شده است. وی با بیان این که 
طرح اخیر تکراری از طرح هایی است که قریب به 33 بار در 
دهه های مختلف اجرا شدند ولی هیچ نتیجه ای نداشت، گفت: 
و خانواده هایشان  آنان  بدون آن که  دستگیری کودکان کار 
توانمند شده و تحت آموزش حرفه ای و فنی قرار بگیرند هیچ 
وارد می کند.  بر کشور  را  ندارد و صرفا هزینه هایی  فایده ای 
با  بلکه  کار  کودک  با  نه  که  بود  خواهد  موفق  زمانی  دولت 
کار کودک مقابله کند و اساسا به این جواب برسد که چرا 

کودکان مجبور به کار در سنین کودکی می شوند.
سعید دهقان نایب رییس شبکه ملی موسسات خیریه حامیان 
جامعه مدنی نیز، در ادامه این نشست با بیان این که طرح 
ضربتی نمی تواند هیچ مشکل و مساله ای را به صورت ریشه ای 
و بنیادین حل کند، گفت: شاید نیاز باشد که برای یکبار هم 
که شده مسووالن به جای نگاه سطحی و راه حل های ابتدایی، 
به دنبال راهکار دیگری باشند. پدیده های اجتماعی هیچگاه 
مطلق نیستند و نمی توان برای آنان بدون در نظر گرفتن ابعاد 

انسانی نظر داد و تصمیم گیری کرد.
قانون  که  این  بیان  با  کودکان  فعال حوزه  و  این حقوق دان 
کشور ما کار را برای کودکان زیر 1۵ سال مطلقا ممنوع کرده 
است، گفت: این در حالی است که قوانین جهانی حتی برای 
کودکان تا 1۲ سال در صورت لزوم و نیاز، کار کردن را در 
چارچوب هایی مجاز تفسیر کرده است. این بدان معناست که 
از  اعم  برای شهروندان  مناسب سازی  به جای  ما  در کشور 
کودکان و معلوالن و... به دنبال طرح های ضربتی و اقدامات 
دولت ها  ما  در کشور  است که  تاسف  نمادین هستیم. جای 
از  حمایت  بحث  در  سمن ها  برای  را  جایگاهی  مسووالن  و 

کودکان قائل نشده اند.

عدالت آموزشی در کشور 
وجود ندارد

ایسنا - یک عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس 
با بیان این که »در کشور عدالت آموزشی نداریم« گفت: 
شانس بدست آوردن رتبه های بهتر در کنکور در میان 
دانش آموزان در شهرهای بزرگ به دلیل مافیای کنکور، 

بیشتر است که باید این چرخه باطل را قطع کرد.

اخیر سرپرست  اظهارات  به  واکنش  در  فاطمه سعیدی 
رتبه های  این  که  بر  مبنی  پرورش  و  آموزش  وزارت 
و  آموزش  مدیران  و  مدارس  عملکرد  به  کنکور  اول 
و  استعداد شخصی  به  مربوط  و  ندارد  ارتباطی  پرورش 
آموزشی  عدالت  کرد:  اظهار  است،  دانش آموزان  تالش 
امکانات  از  کشور  سراسر  در  دانش آموزان  بهره مندی  و 
مساوی برای رشد و پیشرفت دغدغه ای نیست که بتوان 

با بهانه جویی از آن شانه خالی کرد.
وی با تاکید بر این که »وظیفه ما توزیع عادالنه امکانات 
است  گونه ای  به  شرایط  امروز  افزود:  است«  کشور  در 
کنکور  مافیای  حضور  دلیل  به  بزرگ  شهرهای  در  که 
در  دانش آموزان  موفقیت  شانس  تجربه تر،  با  معلمان  و 

کنکور بیشتر است. باید این چرخه باطل را قطع کنیم.
توزیع  تجربه،  با  معلمان  فعال  سعیدی حضور  گفته  به 
محروم  مناطق  برای  مثبت  تبعیض  حتی  و  امکانات 
عدالت  به  تا حدودی  را  ما  است که می تواند  ابزارهایی 
به همکاری وزارت خانه های  نزدیک کند. موضوعی که 
آموزش و پرورش و علوم، نهادهای فرادستی و مجلس 

شورای اسالمی نیاز دارد.
این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در پایان 
تاکید کرد که با توجه به نبود عدالت آموزشی در کشور 
باید با حذف کنکور و تدوین ساز و کارهای پیش بینی 

شده به سمت نقطه مطلوب حرکت کرد.

شاه کلید کاهش آسیب های 
دانش آموزی

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش 
با  دانش آموزان  هنری  و  فرهنگی  مسابقات  برگزاری  از 
حضور بیش از 3 میلیون و۶۰۰ هزار دانش آموز در سال 
پنج  در  مسابقات  این  افزود:  و  خبرداد  جاری  تحصیلی 
 ۵ قبل  مراحل  در  می شود  برگزار  رشته   ۷۰ و  محور 
هزار اثر دریافت و در نهایت 1۰۷۶ اثر انتخاب و به این 

جشنواره دعوت شدند.
ششمین  و  سی  افتتاحیه  آئین  در  کاظمی  علیرضا 
جشنواره فرهنگی و هنری دانش آموزان برگزیده سراسر 
ابعاد  تشریح  با  تهران،  باهنر  شهید  اردوگاه  در  کشور 
مختلف جشنواره فرهنگی و هنری دانش آموزان برگزیده 
کشور اظهار کرد: این دانش آموزان به عنوان نماینده 1۴ 
میلیون دانش آموز و پس از طی مراحل مختلف به این 

مرحله رسیدند.
پرورش  و  آموزش  وزارت  فرهنگی  و  پرورشی  معاون 
حوزه  تحول،  سند  ششگانه  ساحت های  از  یکی  افزود: 

فرهنگ و هنر است که بسیار دارای اهمیت  است.
برای  موجود  ظرفیت ها  از  یکی  کرد:  تصریح  کاظمی 
تحقق آموزه های علمی مختلف همین مسابقات فرهنگی 
و هنری است که دارای کارکردهای ارزشمندی از جمله 
تحقق  و  آینده  در  آموزان  دانش  شغلی  مسیر  تعیین 

آموزه های اخالقی و دینی است.
کاهش  کلید  شاه  را  هنری  و  فرهنگی  مسابقات  وی 
و  سالم ترین  افزود:  و  دانست  آموزی  دانش  آسیب های 

فعال ترین دانش آموزان در این مسابقات حضور دارند.
وی ادامه داد؛ این جشنواره یک کارگاه بزرگ آموزشی 
و مهارت آموزی است بنابراین دانش آموزانی که در این 
جشنواره حضور می یابند متحول می شوند و مهارت های 
مختلف را فرا می گیرند و استعدادهایشان ظهور و بروز 

می کند.

دستگیری کودکان؛ طرحی شکست خورده!
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کافه شهرحمید مزرعه --- نیم نگاه ---
  یادداشتی کوتاه برای فیلم  راه  ساخته یلماز گونی --- کارگردان سرشناس ترکیه)2( 

 دیار بکیر) بکر( جای عجیبی نیست! 

لحطاتی با شعربه انتخاب نیما موسوی

"امیرمعزی"
ماهرویا ز غم عشق نگه دار مرا

مگذر از بیعت دیرینه و مگذار مرا
به محالی و خطائی  که تو را هست خیال

خط  مکش بر من و بیهوده میازار مرا
چند گویی که به یک بار زبون گیر شدی

من زبونم تو زبان گیر مپندار مرا
از همه خلق من امروز خریدار توام
گرچه هستند همه خلق خریدار مرا

تو شناسی  که به جز من نسزد جفت تو را
من شناسم  که به جز تو نسزد یار مرا

تا طلبکار سر زلف تو باشد دل من
با تو باشد به همه حال سروکار مرا

آیم ای دوست به  نزدیک تو بارم ندهی
خود دلت بار دهد تا ندهی بار مرا

گر همی با من دلخسته تلطف نکنی
به تکلف چه دهی عشوه  بسیار مرا

***

وی" "ارزقی هر
ای دل ، ز شراب عشق گشتی سرمست

کز رنج خمار او به جان نتوان رست
گر از دل من چنین فرو داری دست

در روز ز دست تو به شب باید جست

"خیام"
یک قطره آب بود و با دریا شد،

یک ذّره خاک و با زمین یکتا شد،
آمد شدِن تو اندرین عالم چیست؟

آمد مگسی پدید و ناپیدا شد.
***

"خواجوی کرمانی"
گر راه بود بر سر کوی تو صبا را
در بندگیت عرضه کند قصه ما را

ما را به سرا پرده قربت که دهد راه
برصدر سالطین نتوان یافت گدا را

چون الله عذاران چمن، جلوه نمایند
سر کوفته باید که بدارند گیا را
گر ره به دواخانه مقصود نیابیم

در رنج بمیریم و نخواهیم دوا را
مرهم ز چه سازیم که این درد که ما 

راست
دانیم که از درد توان جست دوا را
فریاد که دستم نگرفتند و به یکبار

از پای فکندند من بی سر و پا را
از تیغ بال هر که بود روی بتابد

جز من که به جان می طلبم تیغ بال را
هنگام صبوحی نکشد بی گل و بلبل

خاطر به گلستان من بی برگ و نوا را
روی از تو نپیچم وگر از شست تو آید

همچون مژه در دیده کشم تیغ بال را
بیرون نرود یک سر مو از دل خواجو

نقش خط و رخسار تو لیال و نهارا
***

دف نوازان آوای دوستی سر دادند
 

هیچ  شاید  دارد  وجود  که  سازهایی  میان  در 
آهنگ  با  کردستان  در  نتوانسته  دف  اندازه  به  سازی 
کند، دف  برقرار  پیوند  انسان  زندگی  ضربان  و  حیات 
قلب تپنده زندگیست و ریتم هایش در زندگی ُکردها 

جریان دارد.
هر سال در کردستان جشنواره ای با عنوان »دف نوای 
دوره  نهمین  روزها  این  که  می شود  برگزار  رحمت« 
جشنواره  این  جنبی  بخش های  از  برگزارشد.یکی  آن 

اجتماع دف نوازانی از سراسر کشور است.
 1۰۰۰ هم نوازی  جهان،  در  بار  اولین  برای   ۹۵ سال 
این  قالب  در  سنندج  خسروآباد  عمارت  در  دف نواز 
اجتماع  هم  گذشته  سال  شد.  برگزار  جشنواره 
آزادی  میدان  در  عارفان«  عنوان »سماع  با  دف نوازان 
اجتماع  هم   ۹۸ ماه  مرداد   ۲۲ و  شد  برگزار  سنندج 
بخش  در  دوست«  »آوای  عنوان  با  دف نوازان  بزرگ 
رحمت،  نوای  دف  بین المللی  جشنواره  نهمین  جنبی 

در پارک استقالل سنندج برگزار شد.
پیر  و  کودک  و  زن  و  مرد  دف نوازان  برنامه،  این  در 
بزرگان  با  همراه  و  بودند  شده  حاضر  محلی  لباس  با 
این عرصه دف نوازی می کردند. بارش شدید باران هم 

طراوات خاصی به فضای برنامه افزوده بود.
با  و  محلی  لباس  با  خوزستان  از  موسیقی  گروه  یک 
خود  منطقه  خاص  موسیقی  ادوات  دمام«  و  »سنج 
از  موسیقی  گروه  یگ  ادامه  در  بودند.  برنامه  آغازگر 
مدح  در  را  هندی  و  فارسی  قطعاتی  هم  افغانستان 

پیامبر اکرم )ص( اجرا کردند.
رحمت  نوای  دف  المللی  بین  جشنواره  نهمین  مدیر 
جنبی  برنامه های  برگزاری  کرد:  اظهار  زمینه  این  در 
استان  از  و خارج  استان  موسیقی  گروه های  اجرای  با 
به منظور به تصویر درآوردن فرهنگ و هنر اقوام ایران 
مورد  همواره  رحمت  نوای  دف  جشنواره  در  زمین 

استقبال عمومی قرار گرفته است.
تا در  برنامه سبب شده  این  امین مرادی عنوان کرد: 
این دوره شاهد اتفاق تازه ای در جذب توریسم فرهنگی 
به منظور حضور عالقه مندان داخل و خارج از کشور 
بزرگ موسیقی عرفانی کشور و جهان  این رویداد  در 

باشیم.
استان   3۰ از  هنرمند   ۲۵۰ از جشنواره  دوره  این  در 
و  رسانده اند  هم   به  حضور  اثر   3۰۴ ارسال  با  کشور 
برنامه  اجرای  به  نیز  خارجی  گروه  چند  چنین  هم 

پرداختند.

کتاب های برگزیده برای 
پیش دبستانی ها

فهرست کتاب های برگزیده منتشرشده هفت سال 
اخیر در ایران، برای کودکان پیش دبستانی، منتشر شد.

کودک  کتاب خوانی  باشگاه های  برای  مجموعه  این   
معلمان،  والدین،  همه   برای  اما  شده،  تهیه  نوجوان  و 

مربیان، مدرسه ها و خانواده ها مفید است.
از  فهرستی  است  شده  سعی  کتاب ها  این  تهیه  در 
اخیر منتشر شود که  برگزیده در چند سال  کتاب های 
هم در کتاب فروشی ها موجود باشد و هم از ارزش ادبی، 
این  در  باشد.  برخوردار  محتوایی  و  فنی  علمی،  هنری، 
کتاب ها از تمام فهرست ها و جوایز معتبری که در چند 
سال اخیر در کشور در حال برگزاری است بهره گرفته 
در  حداقل  یافته  راه  فهرست  به  که  کتابی  هر  و  شده 
و  دولتی  کودک  ادبیات  نهادهای  )جایزه(  فهرست  یک 
کتاب های  فهرست  این  است.  داشته  حضور  غیردولتی 

چاپ اول را از ابتدای دهه ۹۰ در برمی گیرد.
عالقه مندان می توانند برای ذخیره این فهرست و کسب 
 http://bookpromotion.ir اطالعات بیشتر به سایت

مراجعه کنند.

 Yol -فیلم یول
کارگردان: یلماز گونی وشریف گورن 

نویسنده: یلماز گونی 
فیلمبردار: سپاستین آرگول 

بازیگران: شریف سزر، حلیل اورگون، تارک اکان، 
چوپان اوغلو، مرال اورهونسوی، انگین چلیک... 

زمان: 11۴ دقیقه 
محصول: ترکیه و سویس 

■ خالصه داستان: 
پنج نفر بودند، ترسو، قاچاقچی، قاتل،..... هر کدام 
زندگی مرگ افزای خود را می سرایند و سرزمینی 

که مژدگانی مرگ طلب می کند... 
جای  هم  ترکیه  نیست!  عجیبی  جای  بکیر  دیار 
عجیبی نیست! اما یلماز گونی آدم عجیبی است، 
برای زندگی مرگ را نوید می دهد، رهایی را مرگ 

می خواند و از ترس به مرگ پناه می آورد. 
چون  است!  تلخ  نیست!  عجیبی  جای  بکیر  دیار 
خود یلماز گونی و فیلم راه )Yol( راه های بی راهی 

است بر سرانجام مرگ... 
فیلم یول از دریاها و جاده ها، کوه ها و آب راه ها، 
از مزارع و سرزمین سبز و پرگل می گذرد. از ریل 
و رودخانه عبور می کند و در بلندای برف و بوران 
به زوزه گرگ ها گوش می دهد و سرانجامی تلخ 
های  میله  پس  از  رهایی  و  یابد.  می  مرگ  چون 

زندان به مرگ چشم می دوزد. 
یول، راه و بی راه های رستگاری و رهایی است، 
و  مردمانش،  های  ناگفته  در  است  آرزوها  مرگ 

وجدانی است شرم سار از انسان.  
شالقی است در کمرگاه زنان و اسب های سرکش، 
سفیر گلوله ای است برای عشق هایی که در توالت 

ها بارور می شوند. 
یول دلبسته و عاشق، آبستن مرگ است، بی آبرو و 
غیرتمند، ترسو و قاتل، همه هست و هیچ نیست. 

تبسم که ببارد 
دیار بکیر می شکفد 

و مرگ آغوش می گشاید. 
■ عشق و مرگ 

یلماز گونی آن چنان که سکانس های فیلم یول 
را چیده است، جغرافیای کرد ترکیه را از کودکی 
تا جوانی و هم چنین تا میان سالی را طی کرده 
گناه،ترس  فقر،  اجتماعی،  های  گی  آشفته  است. 
مرگ  چنین  هم  و  است  کرده  تجربه  را  عشق  و 

سروده  سرزمینش  مردمان  چون  بارها  و  بارها  را 
است. او در نگارش فیلم نامه و چیدمان سکانس ها 
و  شخصیت  بستر  در  را  مرگ  و  عشق  عنصر  دو 
جغرافیای سینمایی که همانا مکان و زاویه دید او 
را از پشت دوربین نشان می دهد، به بافتی جدایی 

ناپذیر از فیلم بدل می کند. 
جریان سیال عشق و مرگ در طول فیلم از بستر 
زمان- مکان عبور می کند و از نفرت ها و گناه، 
ترس و قتل ها و خالف قانون عبور می کند. عشق 
به سان اتفاق گریز ناپذیر از دل گناه زاده می شود 
با معرفت مرگ آرام می گیرد. او چنان زمان-  و 
به  قانون  و  عشیره  زده  یخ  استبداد  در  را  مکان 
تصویر می کشد که گویی در بازنمایی- خود ویرانی 

خویش - و مردمانش تالش می کند. 
یلماز عشق و سکس را چنان در این فیلم به هم 
اعماق  از  غریب  صدایی  گویی  که  است  تنیده 
و  می کند.  صدا  را  کارکترها  جغرافیای  هاویه، 
یک  روی  دو  باشد  معرفت  زاده  گناه  چنانچه 
عشق  می کند.  خواست  باز  اندازه  یک  به  را  سکه 
و سکس پارادوکس کامل کننده ای هستند که در 
واقعیت زیستی انسان در جغرافیای زمان به یک 
زبان مشترک انسانی تصویر می شود، گفتم عشق و 
سکس، چرا که در تک تک این سکانس ها اروتیسم 
هنرمندانه صورت نمی گیرد و تنها سکس به مثابه 
شاعرانگی زمختی خود را به رخ می کشد. از جمله 
رابطه مهمت با زن اش در توالت قطار که گویی 
گناهی نابخشودنی را مرتکب شده اند و باید مردم 
رفتن  یا  ستانند...  باز  را  گناه  این  تاوان  عشیره  و 
برای  خانه  روسپی  به  فیلم  کارکتر  دیگر  مولوت 
رهایی از زندان فکری عشیره... در این سکانس ها 
یلماز بیننده را در دوراهی قضاوت خود و خویش 

قرار می دهد. 
گونی با زبان اسطوره و استعاره سخن نمی گوید، 
در  تجریدی  واقعیتی  مثابه  به  را  شخصیت ها  او 
کنار موقعیت زمانی - مکانی به تصویر می کشد 
تا زنجیره پارادوکس کامل کننده را هر چه زیبا تر 
و شاعرانه تر تلخ و گزنده نشان دهد. سکانس های 
ریل و رودخانه، برف و بوران و جاده و اسب ها در 
که  می دهد  نشان  را  گونی  یلماز  پرگل،  صحرای 
وجب به وجب سرزمین اش را می پیماید و روایت 
در  می رساند.  ثبت  به  ا  مردمانش  کامی  تلخ  گر 
برای  لکوموتیو  قدر شتاب  این سکانس ها هر چه 

رسیدن بیشتر می شود جدایی ریل ها نیز اجتناب 
ناپذیر باقی می ماند. همانی های تقابلی که هر چه 
قدر جامعه بسته و عشیره ای از عوامل بازدارنده 
خمودی  و  رخوت  در  و  می کند  استفاده  جنسی 
سکس  و  شهوت  عطش  می رود،  پیش  جنسی 

گسترده تر می نماید. 
یلماز این دو مقوله را در قیاس با شهوت قدرت و 
ارعاب و نظامی گری در هم می آمیزد و به ببیننده 
قدرت  عطش  قدر  چه  هر  کند  می  نشان  خاطر 
زیادتر می شود، صدای گلوله و مرگ آفرینی افسار 
گسیخته به منصه ظهور می رسد، و عشیره باید 
را قربانی کند. عشیره ای که خود  جان بیشتری 
که  است  بکیر  دیار  همان  یا  خود  راوی سرزمین 
موعود  سرزمین  بکیر  دیار  است.  خویشتن  قاتل 
نیست، خاک کردستان نیز، حتا خاک ترکیه، دیار 
بکیر کنشی از سرزمین کارکتر و جغرافیای عشق 

و مرگ است.  
عشق و سکس نه تنها از نگاه یلماز گونی دو مقوله 
از هم جدای نیست بلکه آرایه های عاطفی تصویری 

است که دل هر بیننده ای را به درد می آورد.



گردآورنده مریم نباتیزنگ تفریح  

شماره 91 --- جدول و سودوکو ---

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

افقی:
1- سوغات کرمان- شیره چغند- شهر ایتالیا ۲- پهلو- مایل- واخواسته سفته- دانه معطر 3- خالق کمدی الهی- کبوتر صحرایی- دوستی ۴- دوام- آتشگیره- سمت چپ ۵- مستمری- درس نوشتنی- قوت 
غالب ۶- سیاهرگ- صلح- زشت ۷- امر رفتن- بیابانگرد- هوو- صف ۸- گرانمایه- خدایا- پناهگاه ۹- از جنگ های صدر اسالم- واحدی در طول- وسیله پرواز گازی 1۰- از حرکت های زمین- مرحله- نمونه 
خروار 11- پنی سیلین گیاهی- از گل ها- تشر زدن 1۲- ویتامین جدولی- سمت راست- سایر- اسم ترکی 13- شماره- هیئت وزیران- نمونه 1۴- دعوت نمودن- خذمتکار- از گل ها 1۵- وزیر استیاک که 

مامور کشتن کورش شد- در قدیم از وسایل آرایشی بود- نمایشنامه ای از آندره ژید
عمودی:

1- ساده لوح- بدون تردید- عدد منفی ۲- زین و برگ اسب- شیوه- از اقمار مشتری 3- نجات دهنده- روشنایی- خزنده گزنده 
۴- شهر بی در و پیکر- وسیله اضافی- نهاد و باطن ۶- یقه صاف کن- پهن- گوارا ۷- خردمند- سوراخ- کم ۸- آئینه  دشمن 
سخت- مهار شتر ۹- روشنایی- ثمره درخت- استارت قدیمی1۰- دعای شب های جمعه- نشانه تیر- پدر مرده 11- جلگه ای 
در ایتالیا- راکد و بی حرکت- ترانه- سودای ناله 1۲- سیب زمینی- نوعی وسیله آرایشی خانم ها- ترس13- نوعی چرم- بیماری 

خونی- جهت 1۴- گهواره- دیلم - مرغ حق 1۵- نام دختر چنگیز- بهشت ها- افسار
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راز جسد زن مجهول الهویه
 

آگاهی  پلیس  رییس  جانشین  داودفرد  سرهنگ 
تهران بزرگ از دستگیری مردی که در پوشش مسافربر 
اقدام به ربودن و قتل یک زن در بزرگراه صیاد شیرازی 

کرده بود، خبر داد.
جانشین رییس پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: با شروع 
گرفته  صورت  بررسی  در  کارآگاهان  جنایی،  تحقیقات 
بین افرادی که فقدان آن ها اعالم شده بود با یک مورد 
شکایت برخورد کردند که در آن مردی ۵۰ ساله اعالم 
کرده بود همسرش صبح برای انجام کار بانکی از منزل 
خارج شده و تا کنون به منزل بازنگشته است. در بررسی 
مقتول  شد  مشخص  بانک،  مداربسته  دوربین های  فیلم 
سواری  خودروی  یک  بر  سوار  بانکی  کار  انجام  از  پس 

شده و محل را ترک کرده است.
فرد با بیان این که کارآگاهان با بهره گیری از روش های 
شناسایی  را  مذکور  خودروی  مالک  جرم،  کشف  علمی 
مرداد   1۶ تاریخ  در  را  فرد  این  ماموران  گفت:  کردند، 
ماه در محله بهار شیراز دستگیر و به اداره دهم پلیس 
تحقیقات  انجام  با  که  کردند  منتقل  پایتخت  آگاهی 
پلیسی و ارائه دالیل و مدارک موجود و تصاویر دوربین 
و ضمن  اعتراف گشود  به  لب  نهایتاً  مداربسته، مظنون 
حادثه  روز  که  گفت  کارآگاهان  به  جنایت،  به  اعتراف 
به  را  مقتول  که  بوده  تردد  حال  در  مولوی  خیابان  در 
صورت دربستی به مقصد سبالن سوار خودرویش کرده 
است. متهم در طول مسیر متوجه طال و جواهرات همراه 
مقتول شده و همین مساله او را وسوسه کرده که اقدام 

به سرقت کند.
از  پس  فرد  این  گفت:  متهم  اعترافات  به  اشاره  با  وی 
با  شیرازی،  صیاد  شهید  بزرگراه  سمت  به  مسیر  تغییر 
وی  کشاندن  از  پس  نهایت  در  و  شده  درگیر  مقتول 
ضربه  چند  آوردن  وارد  با  بزرگراه  کنار  سبز  فضای  به 
او را به قتل رسانده و متواری  به وسیله سنگی بزرگ، 
شده است که کارآگاهان پس از شنیدن اظهارات قاتل 
به مخفیگاه متهم واقع در شهرری رفته که در بررسی 
از  مقتول  شناسنامه  و  موبایل  گرفته، طالجات،  صورت 
داخل انباری محل کشف شد که ارزش تقریبی این اموال 

۸۰۰ میلیون ریال برآورد شد.
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جواب شماره قبل

دختران عزیز توجه کنید ! 
مرده شور اون زیبایی رو ببرن که قراره بعد از حموم 

هیچی ازش باقی نمونه! 
 

☺☻☺☻☺

من ساعت خوابم رو با آمریکا تنظیم کردم … 
آیلتس  بگیرم،  کنم،ویزا  تموم  رو  درسم  مونده  فقط 

قبول شم 
پذیرش بگیرم، پول در بیارم و بلیت بخرم و برم … 

همین...!!! 
 

☺☻☺☻☺

میرن 1۰۰۰متر زیر آب به ماهیه سیخ میزنن 
گاز که می گیره میگن ببینید چه خطرناک و وحشیه 

؟ 
بعد اسم برنامه رو میزارن 

جستجوی هیوال … 
هیوال تویی ، ول کن زبون بسته رو ! 

☺☻☺☻☺
 

رد  فروشی  خشکبار  جلوی  از  موقع  یه  اگه 
شدی،چشمت به پسته افتاد 

دلت شکست،مارو هم دعا کن! 

☺☻☺☻☺

یه مقاله خوندم توش نوشته بود: 
یه  به  ثانیه  کامپیوتر،۲۰  با  کار  دقیقه  هر ۲۰  از  بعد 

جای دور نگاه کن! 
از همین جا خدمت صاحب مقاله سالم عرض می کنم 

و می گم: 
آخه عزیز من ! 

من اگه میدونستم ۲۰ دقیقه دیگه ِکی می شه، 
که ۴ بار چاییم سرد نمی شد!! 

☺☻☺☻☺
 

من بچه بودم آرزو داشتم مادر بزرگم بزاره دستگیره 
چرخ خیاطیش رو یه دور بچرخونم! 

یه همچین آدم قانعی بودم من!!! 

☺☻☺☻☺

دوست دارم االن یکی بغلم کنه بگه: 
چته دیوونه بیا این یه نخ سیگارو بکش!! 

منم بگم پاشو، برو،گمشو؛کصافِت آشغاِل ناباب... 
خیلی صحنه آموزنده و ملودرامی می شه،نه...؟! 

☺☻☺☻☺
 

شما یادتون نمیاد 
خودمم یادم نمیاد 

مال خیلی وقت پیشه ! 
"بعله" 

☺☻☺☻☺
 

تفاوت ما با نسل جدید : 
اما  کرد  زندگی  توان  نمی  آن  بدون  که  چیست  آن 

دیده نمی شود ؟ 
جواب ما : هوا 

جواب نسل جدید : وایرلس ! 

☺☻☺☻☺

آهوها  شوهر  ها  گَوزن  کردم؛  می  فکر  بودم،  بچه 
هستند!

☺☻☺☻☺

باز کجا ؟؟؟ 
سوالی که حتی اگه ۲سال خونه باشی 

و یهو بخواهی از خونه خارج بشی حتما می شنوی ! 
 

☺☻☺☻☺
 

این روزا خرجم زیاد شده، گرونی هم انقدر بیداد می کنه 
جیبم دیگه جواب که نمیده هیچ، تازه سوالم می پرسه!!! 

خربزه که سهله….. ما نارنگیم می خوریم باید منتظر  
لرزش باشیم… 

☺☻☺☻☺

اگر “ضربه فنی” شدی ، دوباره شروع کن…… 
“ضربه مغزی” که نشدی……!! 

"شوخی با دسترس پذیری!"
سال سن  همگی ۴۰  که  قدیمی  دوست  چند 
را  شام  که  بگذارند  قرار  هم  با  می خواستند  داشتند، 
با همدیگر صرف کنند و پس از بررسی رستوران های 
رستوران  به  که  کردند  توافق  با هم  مختلف سرانجام 
و  تیپ  خوش  زیرا خدمتکاران  بروند  "چشم انداز" 

مودبی دارد.
دوباره  بودند  ساله شده  همگی ۵۰  که  بعد  سال   1۰
و  کنند.  صرف  همدیگر  با  را  شام  گرفتند  تصمیم 
توافق  رستوران های مختلف، سرانجام  بررسی  از  پس 
کردند تا به رستوران چشم انداز بروند زیرا غذای خیلی 

خوبی دارد.
سالگی،  سن ۶۰  در  آن ها  گذشت؛  دیگر  سال   1۰
و  گرفتند  همدیگر  با  شام  صرف  به  تصمیم  دوباره 
سرانجام توافق کردند که به رستوران چشم انداز بروند 

زیرا محیط آرام و بی  سر و صدایی دارد. 
تصمیم  دوباره  سالگی،  سن ۷۰  در  بعد  سال   1۰
گرفتند شام را با هم بخورند و سرانجام پس از بررسی 
رستوران های مختلف تصمیم گرفتند که به رستوران 
راه  هم  و  دارد  هم آسانسور  زیرا  بروند  چشم انداز 

مخصوص برای حرکت صندلی چرخدار!
-- که همگی ۸۰ ساله شده  بعد  باالخره 1۰ سال  و 
تصمیم  دیگر  بار  یک  فرزندانشان  کمک  به  بودند، 
از  پس  و  کنند  صرف  همدیگر  با  را  شام  تا  گرفتند 
کردند  توافق  سرانجام  مختلف،  رستوران های  بررسی 
که به رستوران چشم انداز بروند زیرا تا به حال آن جا 

نرفته اند!!!



افزایش سفر خارجی در ایام 
عید قربان

تعطیالت  ایام  در  سفر  میزان  از  جدید  آمارهای 
در  هواپیما  بلیت  فروش  رشد  درصد   1۰ از  قربان  عید 
سال  به  نسبت  فارس  خلیج  همکاری  حوزه  کشورهای 

گذشته حکایت دارد.
میلیون   1۷ از  بیش  رصد  با  که  »فورواردکیز«  کمپانی 
تحلیل  زمینه  در  جهان  سراسر  در  هواپیما  بلیت  رزرو 
اعالم کرد: در  است، در گزارشی  فعال  بازار گردشگری 
بازه زمانی 3۰ جوالی تا 1۲ اوت )۸ تا ۲1 مرداد( که 
مسلمان  کشورهای  در  قربان  عید  تعطیالت  با  مصادف 
است،  میزان رزرو بلیت هواپیما برای سفر خارجی در 
کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس 1۰ درصد 
با مدت مشابه در سال گذشته رشد داشته  در مقایسه 

است.  
آلمان،  تایلند،  امارات،  انگلیس،  هند،  مصر،  ترکیه، 
لبنان به ترتیب مهم ترین مقاصدی  پاکستان، فرانسه و 
در  مسلمان  و  عربی  کشورهای  گردشگران  که  هستند 
ایام تعطیالت عید قربان برای سفر خارجی خود انتخاب 

کردند.  
از حیث میزان رشد سفر به کشورها در این بازه زمانی، 
مقاصد  فهرست  صدر  در  درصد   3۵.۷ رشد  با  آمریکا 
دارد.  قرار  قربان  ایام عید  مسافران کشورهای عربی در 
پس از آن اندونزی با رشد 3۲.۴ درصدی، لبنان )۲۹.۲ 
درصد(،   ۲۷.۴( مالزی  درصد(،   ۲۷.۵( اسپانیا  درصد(، 
آلمان  درصد(،   ۲3.۵( آذربایجان  درصد(،   ۲3.۹( ایتالیا 
رشد  با  اردن  و  درصد(   ۲1.1( تایلند  درصد(،   ۲۲.۹(
گذشته،  سال  به  نسبت  درصدی   1۹.۸ گردشگر  جذب 

رتبه های بعدی را به خود اختصاص داده اند.
اما در میان کشورهای عربی عضو شورای همکاری های 
زمانی  بازه  را در  بیشترین سفر  اماراتی ها  فارس،  خلیج 
3۰ جوالی تا 1۲ اوت )۸ تا ۲1 مرداد( ثبت کرده اند و 
1۹.۷ درصد نسبت به سال گذشته بیشتر سفر رفته اند. 
گردشگران قطر، کویت، بحرین و عربستان سعودی نیز 
به ترتیب در رتبه های بعدی با بیشترین سفر خارجی در 
این ایام قرار گرفته اند اما عمانی ها نسبت به سال گذشته 

منفی ۷ درصد، کمتر سفر کرده اند.

مشکالت پیش آمده برای مسافران 
و گردشگران ایرانی

ایران  اسالمی  جمهوری  سفیر  سنایی  مهدی 
مدیرکل  "اشموتکین"  آقای  با  مالقات  در  مسکو  در 
مورد  در  روسیه  امنیت  فدرال  سرویس  مرزی  کنترل 
جمله  از  دوجانبه  روابط  در  موجود  مسائل  ترین  مهم 
گاهی  که  مشکالتی  و  مرزی  مسائل فرودگاهی، 
شهروندان ایرانی با آن مواجه می شوند، بحث و تبادل 

نظر کرد.
در این مالقات مهدی سنایی برخی از مشکالت مسافرین 
را  مسکو  "ونوکوای"  فرودگاه  در  ایرانی  گردشگران  و 
و  حل  جهت  کشور  دو  کردند  توافق  طرفین  و  مطرح 

فصل آن با یکدیگر همکاری نمایند.
بر اساس گزارش منتشر شده طی هفته های اخیر برخی 
مسافرین ایرانی هنگام ورود به فرودگاه ونوکوای مسکو 
با  وضعیت  این  که  شدند  می  مواجه  طوالنی  تاخیر  با 
بافته  بهبود  اخیر  روزهای  در  انجام گرفته  پیگیری های 

است.
مرزبانی روسیه علت اصلی این تاخیرهای طوالنی را عبور 
غیر قانونی تعداد معدودی از مسافرین از مرز روسیه به 

اروپا ذکر می کند. 
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»هفته نامه سراسری، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی«

تکه ای از من تکه ای از زمینمریم سادات موسوی  --- نیم نگاه ---

ماهه مان  پسر ۲1  دماوند  و  هفته گذشته من، همسرم 
دماوند   که  بود  باری  اولین  این  کردیم.  سفر  استانبول  به 
سفری به خارج از ایران داشت. اضطرابی از دو هفته پیش 
از سفر، هنگامی که این تصمیم را گرفتیم، در من وجود 
داشت؛ طوری که وقتی به شروع سفر فکر می کردم قلبم 

به سرعت می تپید.
 اولین باری که به استانبول سفر کرده ام به حدود 3۰ سال 
قبل برمی گردد. زمانی که به خاطر امری پزشکی به همراه 
پدر، مادر و برادرم عازم یونان بودیم و نمی دانم چرا توقفی 
نه چندان کوتاه در استانبول داشتیم. شاید آن روزها پرواز 
بودند در  نبود و آن ها مجبور  آتن  به  تهران  از  مستقیمی 
بین راه جایی، مثال در شهری که بخشی از آن در آسیا و 

بخش دیگرش در اروپا است توقف کنند.
از آن سفر خاطرات زیادی ندارم. اما همان اندک تصاویری 
بیاید  یادم  تا  کرده ام  مرور  بارها  را  است  مانده  برایم  که 
در  که  مدتی  طول  در  را  برادرم  و  من  چطور  والدینم 

استانبول و آتن بودیم مدیریت می کردند.
از احساسی که خودم داشتم هم چیز زیادی به یاد ندارم 
ناگهانی  هیجانات  باعث  که  است  مسائلی  آن  )منظورم 
پیانیست  مرد  جز  البته  می شد.(،  کودکانه  نگرانی های  یا 
آتنی...که  این جا قرار نیست به او برسم، پس می گذرم و 

به استانبول کودکی برمی گردم. 
بودند،  کرده  کرایه  آپارتمان  یک  استانبول  در  است  یادم 

مادر و پدرم را می گویم. 
به  محدود  دارم،  آپارتمان  آن  از  من  که  خاطره ای 

صبحانه هایی است که با "کورن فلکس" شروع می شد.
و در آشپزخانه نسبتا بزرگی آن را می خوردیم. این را هم 
بارداری  البته  بود.  باردار  روزها  آن  مادرم  که  یادم هست 
واژه ای است که امروز به کار می برم. در آن زمان می گفتم 
که مامانم یک نی نی دارد. و این نی نی هنوز در دل است. 

خاطره دیگری که از آن استانبول 3۰ سال پیش دارم به 
خانواده ای برمی گردد که حتی نمی دانم پدر و مادر من از 
اطراف  جزیره ای  در  ها  آن  و  می شناختند  را  ها  آن  کجا 
استانبول زندگی می کردند. این خانواده دو تا آقا بودند. من 
نمی دانم برادر بودند یا پدر و پسر یا صرفا دو تا دوست که 
از غم غربت با هم در یک خانه در جزیره ای از جزایر اطراف 

استانبول زندگی می کردند.
صندلی  روی  که  شدیم  مسافربرهایی  سوار  هست  یادم 
با آن طی می کردیم  را  و ساعتی  باید می نشستیم  چوبی 
که به مقصد برسیم. از خانه آن ها چیز زیادی یادم نیست. 
مسافربری  کوچک  کشتی  آن  در  خودم  تهوع  حالت  ولی 

را یادم است.
نمی دانم دماوند خاطره ای از سفری که پیش رو دارم در 
ذهنش می ماند یا نه. او هنوز دو سال هم ندارد و احتماال 
فرق بین سفر و خانه و خارج و داخل -- به شکلی که ما 
امنی  سفر  برایش  امیدوارم  واقعا  ولی  نداند.  را  متصوریم، 
باشد. این که از امن می گویم، شاید به تجربیاتی که بعدها 
در استانبول داشتم برمی گردد. زمانی که دیگر مادر و پدرم 
به  همسرم  با  من  و  نداشتند  عهده  به  را  سفر  مسوولیت 

استانبول رفته بودیم.
به  ازدواجمان تصمیم گرفتیم  برای سالگرد  ۵ سال پیش 
برایمان  سال  آن  در  شرایطی  البته  کنیم.  سفر  استانبول 
پیش آمد که باعث شد سفرمان یک ماهی به تعویق بیفتد 
باز به بهانه سومین سالکرد ازدواج، این سفر دوتایی  ولی 

را انجام دادیم. 
از  نپذیریم،  سفر  در  را  زیادی  ریسک  می خواست  دلمان 
ستاره   ۴ هتلی  که  کردیم  خریداری  تور  یک  روی  این 
به  دقیقه ای   ۲۰ را  ما  که   -- مترو  خط  نزدیکی  در 
ترانسفر  بود.  رزرو کرده  برایمان  تقسیم می رساند،  میدان 
فرودگاهی داشتیم که بخشی از دغدغه ها را پوشش می داد. 

و سایر خدماتی که ما استفاده نکردیم.
سفر نسبتا راحت بود. ایاصوفیه، دلماباغچه، مسجد آبی و 
آدا را سیاحت کردیم. خیابان استقالل که  بویوک  جزیره 
از میدان تقسیم شروع می شد و نمی دانم به کجا می رسید 
)چون هیچ وقت تا آخرش رانرفتیم( را چندین بار گشتیم. 
قصد خرید نداشتیم ولی نمی دانم چرا موقع بازگشت به زور 

باید چمدان را می بستیم. شاید این جادوی سفر یا حداقل 
ترکیه است که دامن همه را می گیرد.

برای رعایت مسائل اقتصادی، در هتل صبح ها صبحانه ای 
کامل می خوردیم و دیگر غذایی نمی خوردیم تا ۷ عصر که 

وعده ای به عنوان ناهارو شام می خوردیم. 
برده  ایران  از  را  بود که آب  اقتصادی  برای همین مسائل 
هروقت  که  داشتیم  هم  پنیر  و  بیسکوییت  حتی  بودیم. 

احساس گرسنگی کردیم از آن ها بخوریم.
و  بودیم  کرده  برنامه ریزی  سفر  این  برای  را  چیز  همه 
از  بعد  که  ببریم  لذت  طوری  را  روز   ۴ داشتیم  تصمیم 
پرکردن  و  کارکردن  برای  زیادی  انرژی  وطن،  به  رجعت 
جز  بود  شده  برنامه ریزی  چیز  همه  باشیم.  داشته  روزها 
شبی که مثل سایر شب ها بعد از نیمه شب قصد داشتیم از 

میدان تقسیم با تاکسی به هتل برگردیم.
شب های قبل، کارت ویزیت هتل را به راننده داده بودیم و 
با مبلغی بین 1۵ تا ۲۰ لیر -- بسته به سلیقه تاکسی متر 
و تعداد خیابان هایی که ماشین طی می کرد، می پرداختیم.

آن شب اما اتفاق دیگری افتاد. راننده از ابتدا با ما انگلیسی 
صحبت کرد که خوشایند بود و ما هم با او وارد گفتگو راجع 
به زیبایی های استانبول شدیم. کمی گذشت و من احساس 
کردم مدتی پیش بایدبه هتل می رسیدیم و به همسرم هم 
اشاره ای کردم. او گفت البد امشب ۲۵ لیر می شود. هردو 
خندیدیم و برای این موضوع آمادگی داشتیم. شنیده بودیم 

که به تاکسی ها در استانبول نمی شود اعتماد کرد. 
اطراف  به  اشاره  با  راننده  که  بودیم  پلی  روی  بعد  کمی 
توضیح داد که یک سمت ما بخش آسیایی و سمت دیگر 
بخش اروپایی است! این جا بود که هردو مضطرب، کمی 
جلو آمدیم و تاکسی متر را دیدیم که رقم ۹۰ لیر را نشان 
اندازه یک جفت کفش کتونی بود و  به  این مبلغ  می داد. 
اصال نمی شد نسبت به آن چشم  پوشی داشت. من؛-- که 
همیشه عجولم در شروع به اعتراض، گفتم آقا کجا داری 
می ری؟ ما شب های پیش با 1۵ لیر این مسیر را می رفتیم. 
راننده ناگهان از زبان انگلیسی به آلمانی تغییر رویه داد و 

با فریاد کلماتی را بر زبان آورد. 
که  داد  توضیح  باز  و  داد  را  پاسخش  آلمانی  به  همسرم 
این مبلغ و این مسیر درست نیست. در این جا راننده به 
ترکی استانبولی برگشت طوری که انگار هرگز جز به زبان 

مادریش به هیچ زبان دیگری صحبت نکرده است.
می گفت  ترکی چیزهایی  زبان  به  و  فریاد  با  که  حالی  در 
که باز، همسرم جسته گریخته می فهمید و ظاهرا چیزهای 
خوبی نمی گفته، از جاده خارج شد و به سمت ساحل رفت. 
از  معموال  که  ماهی  بوی  چون  ساحل،  می گویم  که  این 

نزدیکی محل صید می آید، بیشتر می شد. 
برای  قدرتی  هیچ  من  دیگر  بود.  تاریک  کامال  اطرافمان 
خواب  کاش  می کردم  آرزو  فقط  و  نداشتم  تصمیم گیری 

باشد و زودتر بیدار شوم.
جا  همه  که  مسافرتی،  بودوچاقوی  درفکردفاع  همسرم 
همراهمان است را از گردنش در آورد و به راننده نشان داد. 
چاقوی آن زمانمان حتی یک سیب را پوست نمی کند. من 
بیشتر نگران شدم، چون راننده می توانست  نه تنها از ما 

دزدی کند بلکه به ما هم بخندد!
ما هردو  پیاده شد.  و  ایستاد  کناری  که  ترسید  اما ظاهرا 
پرت  جلویش  لیر  بیست  و  برگشتم  من  بیرون.  پریدیم 
می دیدیم  که  روشنایی ای  تنها  سمت  به  دویدم.  و  کردم 
می دویدیم. همسرم می گفت: فقط بدو! ...یاد فیلم "فارست 
دخترک  فیلم  اول  در  که  جایی  آن  بودم.  افتاده  گامپ" 
معشوق به پسرک عاشق که شخصیت اول فیلم است، برای 
فارست  بدو  می گوید"  همکالسی هایشان  شر  از  نجاتش 

بدو!".
به خیابان اصلی و به کوچه هایی که کمی آدم در اطرافش 
و  از خرید  پر  نمی دانستیم کجاییم. کوله ای  بود رسیدیم. 

دوربین عکاسی داشتیم و خسته و مضطرب بودیم.
حدود 1 ساعت و نیم راه رفتیم تا به هتل رسیدیم. واقعا 
نمی دانم چطور راه را پیدا کردیم. تصویری که از آن شب 
در  که  است  چندان خوشحال  نه  مردمی  چهره های  دارم 
ساعت ۲ صبح در کوچه ها می گشتند و به نظر نمی آمد از 
دیدن ما شاد می شدند. وقتی ساعت 3 صبح در تختمان 
در هتل دراز کشیده بودم، باورم نمی شد آنچه را که پشت 

سر گذرانده بودیم!
است   ۹۴ سال  اسفند  به  مربوط  دیگرم  عجیب  خاطره 
پروازهایی  به علت  اروپا،  به  ابتدای سفری طوالنی  که در 
استانبول  در  را  ساعت   1۷ باید  بودیم  کرده  انتخاب  که 
بمانیم  بودم که در فرودگاه  می ماندیم. من پیشنهاد داده 
"سبیها"  ولی همسرم گفت بهتر است در اطراف فرودگاه 
یک اتاق ارزان قیمت بگیریم و شب را جای راحتی بخوابیم 
را  نیاوریم. همه چیز  به خودمان فشار  ابتدای سفر  از  که 

درست برنامه ریزی کرده بود. 
طوری که ۲۵ دقیقه از فرودگاه تا آن جا پیاده راه بود. 

همه اطالعات را از اینترنت ثبت کرده بود و ما آماده بودیم. 
و  رفتیم  را  مسیر  نقشه  روی  از  رسیدیم  جا  آن  به  وقتی 
ادامه  شانس  که  شدیم  مواجه  فنس هایی  با  جلویمان 
که  نگاهی  کداممان  هیچ   شاید  می گرفت!  ما  از  را  مسیر 
مجبور شدیم  نکنیم.  فراموش  را  انداختیم  هم  به  روز  آن 
دیگران  از  پرس وجو  با  و  بازگردیم  اتوبوس ها  ترمینال  به 
بهترین اتوبوسی که ما را به مقصد می رساند انتخاب کنیم. 
از اتوبوس که پیاده شدیم، جایی که راننده گفته بود مقصد 
ماست، تازه مشکالتمان شروع شد. یعنی ما نمی دانستیم 
می دادیم  نشان  مردم  به  را  آدرس  وقتی  و  کجاییم  دقیقا 

شانه ای باال می انداختند و ابراز بی اطالعی می کردند.
اما  برویم.  پاالس"  "بوم  نام  به  جایی  به  می خواستیم  ما 
و  می رفتیم  را  مسیرهایی  نمی شناخت.  را  جا  آن  کسی 
بازمی گشتیم. دو کوله پشتی و دو چمدان و دو کیف کمری 
داشتیم. و این اصال خوشایندمان نبود که اول سفر راه را 

پیدا نکنیم.
بعد از حدود ۲ ساعت، پسر جوانی به طور اتفاقی آن جا را 
می شناخت و ما را به مقصدمان رساند. اسم آنجا در سایت 
به  ما فکر می کردیم هتلی است  بود.  بوم پاالس  بوکینگ 
این نام؛ اما آن جا دو اتاق در یک مجموعه آپارتمانی بود به 
این نام و به همین دلیل کسی آن جا را نمی شناخت. این بار 
هم وقتی به هتل رسیدیم باورم نمی شد که سالم هستیم.

استانبول برای خودش عروسی است!


